
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ANILAO PHILIPPINES TG 5AYS 4NIGHTS 12DIVES 

โลกแห่งมาโคร มหานครแห่งนุดด้ี 

อันดับหนึ่งในการถ่ายภาพมาโครในหมู่เกาะฟิลิปปินส์ท้ังหมดและอันดับท่ีสองของโลก 

อนิเลา (ANILAO) 

อนิเลา (ANILAO) ตั้งอยู่ในเขตเมือง Mabini ของจังหวัด Batangas ประเทศฟิลิปปินส์ อยู่ห่างจากกรุง

มะนิลาลงมาทางใต้ 90 กว่ากิโลเมตร Anilao มีช่ือเร่ืองความหลากหลายของสัตว์ทะเลขนาดเล็ก (Macro 

Marine Life) ท่ีนี่ได้ช่ือว่าเป็น เมืองหลวงของทากเปลือย (Capital of Nudibranch) เลยทีเดียว เนื่องจากแหล่ง

ดําน้ํา Anilao ตั้งอยู่ทางตะวันตกเฉียงใต้ของเกาะลูซอน ถูกโอบล้อมด้วยท่ีราบสูงของเกาะ ซ่ึงบังลมมรสุม

ตะวันออกเฉียงเหนือเอาไว้  ปัจจุบัน มีจุดดําน้ํามากกว่า 48 แห่ง อยู่ในเขตคุ้มครองทางทะเลของ MPA ของ

ฟิลิปปินส์ เพื่อรักษาสมดุลท่ีดีและปกป้องปะการังชนิดต่าง ๆ 

ปลาวัยรุ่นสามารถพบได้ใน ทุกแนวปะการัง Anilao กุ้งปู นูดด้ี ปลาหมึกตัวเล็กและปลาหมึกล้วนมีความอุดม

สมบูรณ์มากกว่าท่ีอ่ืน ๆ Frogfish, pipefish, seahorse ก็พบได้ค่อนข้างบ่อย  สามารถเห็น Wonderpus, 

Mimic และ Blue-ringed Octopus ได้ สายพันธ์ุส่วนใหญ่ในรายการโคลนและโคลนดําน้ําสามารถพบได้ใน 

Anilao Anilao ยังเป็นสถานท่ีท่ีเหมาะสําหรับการค้นหาหนอน Bobbit Anilao มีปะการังแข็งและอ่อนหลายสาย

พันธ์ุบางทีอาจมากกว่าท่ีอ่ืนในโลก 

  

Twin Rock มีลักษณะเป็นหินขาดใหญ่สองก้อนตั่งคู่กันคล้อยเป็นหอนแฝ ด และมีซากของเรือท่ียุบตัวลงสู่ท้อง

ทะเล เป็นท่ีอยู่อาศัยของปลา บาราคูด้า และปลาหมึก รวมไปถุงกุ้งและปูขนาดเล็ก 

Bahura แนวปะการังBajura ซ่ึงอยู่ทางตอนเหนือของเกาะ Cabin ท่ีมีความยาวกว่า 1 กิโลเมตร เป็นแหล่งด

น้ําท่ีท้าทายเนื่องจากกระแสน้ําท่ีรุนแรงและพื้นท้องทะเลท่ีขรุขระ 

BEATRICE ROCK จักกันดีในเร่ืองของความงามของแนปะการัง ถูกค้นพบโดยนักผจญภัยยุคแรก โดยตั่งช่ือ

ตามผู้คนพบจุดดําน้ําแห่งนี้ อยู่บริเวณ มุมตะวันออกเฉียงเหนือของเกาะ Sombrero อีกด้านหนึ่งของหิน  เป็นทาง

ลาดหรือสวนปะการัง มีฟองน้ําทรงกระบอกขนา ดใหญ่ gorgonians ปะการังสีดําปะการังอ่อนปะการังแข็งหิน

ดอกไม้ทะเลกับปลาการ์ตูนปลาทูน่าและดาวทะเล 

Merriel’s Rock แนวปะการัง ระดับตื้น ๆ กระแสน้ําแรงอาจพบ อุดมไปด้วยสัตว์หลากหลายส ายพันธ์ุ เป็นจุด

ดําน้ําท่ีดีท่ีสุดในตอนเช้าเนื่องจากสามารถรับลมบนผิวน้ําในยามบ่ายได้ 



    

 

 

วันเดินทาง  

11-15เม.ย. // 01-05พ.ค. // 17-21มิ.ย. // 05-09ธ.ค. // 30ธ.ค.2563-03ม.ค.2564 

ราคาไม่รวมตั๋วเครื่องบิน : 24,900 ราคารวมตั๋วเครื่องบิน : 37,900 
รายละเอียดโปรแกรม 

วันที่ 01  

04.30 | สมาชิกทุกท่านพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศช้ัน 4 เคาท์เตอร์ D 

07.25 | เหิรฟ้าสู่ประเทศ ฟิลิปปินส์ โดยสายการบิน THAI AIRWAYS เที่ยวบินที่ TG620 

11.45  | ถึงสนามบินนินอย อากีโน เมือง มนิลา ประเทศฟลิปปินส์ หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองแล้ว  

       | จากน้ันนําท่านเดินสู่ที่พัก ใช้เวลาเดินทาง 2.30 ช่ัวโมง 

13.00 | อิสระอาหารม้ือเที่ยง *** แวะรับประทานอาหารระหว่างเดินทาง *** 

16.00 | Check-in [MAYUMI DIVER RESORT] 

        | 1 Boat Dive (Check dive)  
18.00 | บริการอาหารเย็น ณ โรงแรมที่พัก 

วันท่ี 02  

08.00 | บริการอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก 

        | 2 Boat Dive  

12.00 | บริการอาหารเที่ยง ณ โรงแรมที่พัก 

        | 2 Boat Dive  

18.00 | บริการอาหารเย็น ณ โรงแรมที่พัก 

วันที่ 03, 04  

08.00 | บริการอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก 

         | 2 Boat Dive  

12.00  | บริการอาหารเที่ยง ณ โรงแรมที่พัก 

         | 1 Boat Dive  

18.00  | บริการอาหารเย็น ณ โรงแรมที่พัก 

วันท่ี 05 

08.00 | บริการอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก 

10.00 | Check-out จากน้ัน นําท่านข้ึนเรือกลับเข้าสู่เมือง จากน้ันนําท่านเดินสู่ สนามบิน  

12.00 | อิสระอาหารม้ือเที่ยง *** แวะรับประทานอาหารระหว่างเดินทาง *** 

17.00 | เดินทางถึง สนามบิน อากีโน เมือง มนิลา ประเทศฟลิปปินส์ 

20.15  | ออกเดินทางกลับสู่ กรุงเทพมหานคร โดยเที่ยวบินที่ TG432 

22.30 | เดินทางกลับถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ด้วยความสุข สนุกสนานและประทับใจ 
หมายเหตุ : ไดฟ์ไซส์อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เน่ืองจากสภาพอากาศ คลื่น ลม ไม่เอื้ออํานวย โดยมอบให้ ไดฟ์หลีดประจําเรือ  เป็นผู้มีอํานาจตัดสินใจ ณ ขณะน้ันท้ังน้ีการตัดสินใจ                     

จะคํานึงถึงผลประโยชน์ของหมู่คณะเป็นสําคัญ 

อัตราค่าบริการน้ีรวม อัตราค่าบริการน้ีไม่รวม 

- ค่าตั๋วเคร่ืองบินไป-กลับ กรุงเทพฯ-มนิลา-กรุงเทพฯ 

- ค่ารถรับส่งและเรือในการเดินทางตามที่ระบุในทริป 

- โรงแรมที่พักพร้อมอาหารมื้อเช้าตามระบุในทริป  

- บริการดํานํ้า 12 ไดฟ์ และ อุปกรณ์ ถังอากาศ,ตะกั่ว, เข็มขัด 

- ไดฟ์หลีดท้องถิ่น/เด็กเรือ 

- เสื้อยืด WORLD DIVE  

- ประกันอุบัติเหตุในการเดินทาง 

- ค่าธรรมเนียมดํานํ้า *** 

- พนักงานคอยดูแลอํานวยความสะดวกพร้อมบริการถ่ายภาพ 

- ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 %  

- ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าโทรศัพท์ , ค่าซักรีด   

- ค่าเคร่ืองดื่มและอาหารนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ 

- ค่าผกผันของภาษีนํ้ามันที่ทางสายการบินแจ้งเปลี่ยนแปลง 

- ประกันอุบัติเหตุดํานํ้า (กรุณาสอบถามเพิม่เติม) 

- อุปกรณ์ดํานํ้า (กรุณาสอบถามเพิ่มเติม) 

- ถังอากาศ NITROX 

- ทิปไดร์ฟหลีดและเด็กเรือ ท่านละ 500 บาท 

 

เงื่อนไขการสํารองที่น่ัง และการชําระเงิน 
 กรุณาจองล่วงหน้าพร้อมชําระงวดแรก 10,000 บาท พร้อมส่งสําเนาพาสปอร์ต และ บัตรนักดํานํ้าระดับ ADVANCE มายังบริษัท  
 ชําระส่วนที่เหลือก่อนการเดินทาง 45 วัน 



 บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน้า 10 วัน หากกรุ๊ปไม่สามารถออกเดินทางได้ บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิ ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์น้ี 

เมื่อเกิดเหตุจําเป็น สุดวิสัย จนไม่อาจแก้ไขได้ และจะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่สูญหาย สูญเสียหรือได้รับบาดเจ็บ ที่นอกเหนือความ รับผิดชอบของหัวหน้าทัวร์และเหตุ
สุดวิสัยบางประการเช่น การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ 

 เมื่อท่านได้ชําระเงินมัดจําหรือทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นการชําระผ่านตัวแทนของบริษัทฯ หรือชําระโดยตรงกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับใน
เงื่อนไขต่างๆของบริษัทฯ ที่ได้ระบุไว้โดยทั้งหมด 

เงื่อนไขในการยกเลิก 
***กรณีท่ีลูกค้ายกเลิกการเดินทาง ไม่สามารถคืนเงินได้ทุกกรณี*** 


