
 

 
 

 
 

 

 
 

 

รหัสโปรแกรม : 13594 (กรุณาแจ้งรหัสโปรแกรมทุกคร้ังที่สอบถาม) 

 

 
 
 

 

 
 

 
 

 

 



 

ก ำหนดกำรเดนิทำง 3วนั2คืน องัคำร - พฤหสั-เสำร์ 
เดนิทำงเดือนตัง้แตเ่ดนิพฤษภำคม – ตลุำคม 2562 

ผู้ใหญ่ 
(พกัห้องละ2ทำ่น) 

เดก็เสริมเตียง 
(พกัผู้ใหญ่2ทำ่น) 

พกัเด่ียว โปรแกรม 
ไมร่วมตัว๋ 

KKT06 20 -22 มิถนุำยน 2562 15,555. 3,000.- 9,500.- 
KKT07 23 -25 กรกฏำคม 2562 15,555. 3,000.- 9,500.- 
KKT08 24 -26 สิงหำคม 2562 15,555. 3,000.- 9,500.- 
KKT09 10 -12 กนัยำยน 2562 15,555. 3,000.- 9,500.- 
KKT10 17 – 19 ตลุำคม 2562 15,555.- 3,000.- 9,500.- 

ต้องการพีเรียดอ่ืนกรุณาสอบถามจากเจ้าหน้าที่ อีกครัง้ กรณีลุกค้ามีบินภายในต้องแจ้งบริษัททราบก่อนจอง
ทุกครัง้ 
 
โปรแกรมการเดนิทาง    

วนัแรก วนัแรก           สนามบนิดอนเมือง ––  สนามบนิสนามบนินานานาชาตโิคตาคนิาบาล ูนาชาตโิคตาคนิาบาล ู                                                                                             ((--//--//DD))  

07.30น.  คณะพร้อมกันท่ีสนามบินดอนเมือง อาคารผู้ โดยสารขาออก ชัน้ 3 เคาน์เตอร์สายการบิน AIR ASIA  

เจ้าหน้าท่ี คอยให้การต้อนรับ และอ านวยความสะดวกในการขึน้เคร่ือง (หวัหน้าทวัร์แนะน าการเดนิทาง) 

 
บรรยากาศภายใน Miracle Lounge 
คลิกชม http://bit.ly/2NMk5YE 

09.30น.    ออกเดนิทางสู ่สนามบนินานาชาตโิคตาคนิาบาล ูสนามบนินานาชาตโิคตาคนิาบาล ูประเทศมาเลเซีย โดยสายการบนิ AIR ASIA FD470 
 บริการอาหาร และที่ น่ังมาตรฐานไม่สามารถเลือกได้(เป็นไปตามเงือนไขสายการบิน) รวมน า้หนัก

กระเป๋า 15 กิโล ไปกลับ  
 
 
 
 

http://bit.ly/2NMk5YE


 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
13.35น.  เดินทางถึง สนามบินนานาชาติโคตาคินาบาล ูสนามบินนานาชาติโคตาคินาบาล ูประเทศมาเลเซีย (เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าประเทศไทย 1 ช.

ม.)   (กรุณาปรับนาฬิกาของทา่นเป็นเวลาท้องถ่ินเพ่ือความสะดวกในการนดัหมาย) 
  จากนัน้พาชม หมู่บ้านวัฒนธรรมมารีมารี (Mari Mari Cultural Village) ท่ีได้จ าลองวิถีชีวิตของชนเผ่า

พืน้เมืองไว้ถึง 5 ชนเผ่า ซึ่งได้อาศยัอยู่บนยอดเขาคินาบาลูนัน้เอง 
ชมการแสดงท่ีสมจริง เช่น การจุดไฟด้วยกระบอกไม้ไผ่ , การ
ประกอบอาหารพืน้บ้าน, การเป่าลกูดอกส าหรับล่าสตัว์, วิธีการท า
เชือกและเสือ้ผ้าด้วยเปลือกไม้ และพิธีการต้อนรับผู้มาเยือนของชน
เผ่า Bajau ท่ีต่ืนใจ ชมภายในบ้านของเผ่าล่าหวัมนษุย์ ท่ีตรงกลาง
ลานบ้านของเขาจะมีแผ่นไม้ใหญ่ๆ ไว้ร้องร าท าเพลงท่ีสามารถท า
หน้าท่ีคล้ายๆ กับเป็นสปริงไม้ ซึ่งพวกเขาจะกระโดดขึน้ไปแตะ
เคร่ืองรางบนเพดานบ้านท่ีสงูมาก 

ค ่า     รับประทานอาหาร ณ หมูบ้่านวฒันธรรมมารีมารี (1)    
  หลงัอาหารค ่าเดนิทางสูโ่รงแรมท่ีพกั MING GARDENT HOTE & RESIDENCE หรือเทียบเทา่ระดบั3-4ดาว   

วนัท่ีสองวนัท่ีสอง ด าน า้จุใจ 2 เกาะ เดนิทางสู่เกาะ เดนิทางสู่เกาะ mmaammuuttiikk  iissllaanndd  (รวมอุปกรณ์ชุดหน้ากากด าน า้พร้อมท่อสน็อก(รวมอุปกรณ์ชุดหน้ากากด าน า้พร้อมท่อสน็อก

เกิล้) เกิล้) ––  BBBBQQ  SSEEAAFFOOOODD  --  อิสระช้อปปิง้ห้างอิสระช้อปปิง้ห้าง IIMMAAGGOO                                                                    ((BB//LL//DD))                                                                 

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (2)  
08.00 น.  น าท่านเข้าสู่ท่าเรือ เดินทางสู่เกาะ mamutik island (รวมอปุกรณ์ชดุหน้ากากด าน า้พร้อมท่อสน็อกเกิล้) ท่ี

อยู่ห่างจากชายฝ่ังเพียงเพียงแค่ 15 นาทีเท่านัน้เอง พลาดไม่ได้แน่นอนคือเกาะและหาดทรายขาวเม็ด
ละเอียด และท่ีนิยมกนัมากท่ีสดุก็คืออทุยานแห่งชาติทางทะเลตงัก ูอบัดลุ รามนั (Tunku Abdul Rahman) 
ในอุทยานแห่งนีมี้เกาะเด่นๆอยู่ 5 เกาะ เหมาะทัง้แก่การด าน า้ตืน้และลึก และนอนเหยียดกายสบายๆท่ี



 

ชายหาด ท่ีเกาะซาปี (Sapi) มีซิปไลน์ให้เล่น เหินฟ้าข้ามทะเลไปท่ีเกาะกายา (Gaya) ท่ีอยู่ใกล้ๆได้ ถ้าได้ด า
น า้ลกึ นอกจากเห็นปลาและปะการังสีสวยๆแล้ว ยงัมีโอากสเห็นเตา่ทะเล ปลาฉลาม และปลากระเบนด้วย 

เท่ียง   รับประทานอาหารกลางวนั บนเกาะ (3) BUFFET AND SSEEAAFFOOOODD  

บา่ย  หลังอาหารให้ท่านเพลิดเพลินตามอัธยาศยั  ด าน า้ตืน้เพิ่มเติม ดปูะการังใต้ทะเลหลากสีสนัได้อีกเช่นกัน 
เพราะเกาะแห่งนีน้ัน้ขึน้ช่ือว่ามีความอดุมสมบูรณ์ทางธรรมชาติไม่แพ้เกาะอ่ืนๆ หรือเลือกให้อาหารปลาใน
น า้เพ่ือได้ใกล้ชิดตวัปลาทา่นก็สามารถท าได้นอกจากนีท้า่นจะได้พบกบักิจกรรมและกีฬาทางน า้มากมายท่ีมี
ให้เลือกสรรแล้วแตค่วามชอบของแตล่ะบคุคล อาทิ ด าน า้ลึก Scuba ล่องเรือคายคั, บานาน่าโบ๊ท, เจ็ทสกี, 
Wing Surfing, Parasailing และอ่ืนๆอีกมากมาย 

  เดนิทางกลบัสูโ่รงแรมท่ีพกั   Best Western Kinabalu Daya Hotel หรือเทียบเท่า 
จากนัน้พาท่านช้อปป้ิงห้างIMAGO ห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่ ท่ีรวบรวมแบรนด์ตา่งๆไว้มากมายไม่ว่าจะ
เป็น Uniqlo, Adidas, Nike, H&M, Sephora รวมถึงร้านกาแฟ ร้านอาหารและซูปเปอร์มาเก็ตขนาดใหญ่ ให้
ทา่นใช้เวลาได้อยา่งเตม็ท่ี   

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
ค ่า     รับประทานอาหาร ณ ภตัตาคาร (4)    
หลงัอาหารค ่าเดนิทางสูโ่รงแรมท่ีพกั   MING GARDENT HOTE & RESIDENCE หรือเทียบเทา่ระดบั3-4ดาว    

วนัวนัสามสาม           มสุตาฟาตุน่ทาวเวอร์ มสุตาฟาตุน่ทาวเวอร์ ––  มสัยิดโคตาคินาบาลูมสัยิดโคตาคินาบาลู  --  สนามบนิ สนามบนิ ––  กรุงเทพกรุงเทพ  (ดอนเมือง)(ดอนเมือง)                    ((BB//LL//--))                                                                                                                    

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (5)  
  พาชม มุสตาฟาตุ่นทาวเวอร์ (ช่ือเดิมซาบาห์มูลนิธิตึก) ซึ่งเป็นอาคารกระจก 30 ชัน้ได้รับการสนบัสนนุ

โดยสงูดงึแท่งเหล็ก, หนึ่งในส่ีของอาคารในโลกท่ีถกูสร้างขึน้ด้วยวิธีการนี ้อาคารท่ีสงูท่ีสดุเป็นอนัดบัสองใน



 

เกาะบอร์เนียว ชมมัสยิดโคตาคินาบาลู (Kota Kinabalu City Mosque) มสัยิดกลางน า้ท่ีขึน้ช่ือว่าเป็น
มสัยิดท่ีสวยงามมากท่ีสุดแห่งหนึ่ง ตัง้อยู่บริเวณปากอ่าวไลกาส์ (Likas Bay) ได้รับการกล่าวขานว่าเป็น
มสัยิดท่ีมีความสวยงามและคล้ายคลงึกบัมสัยิดนาบาวี (Nabawi Mosque) แห่งเมืองเมดินาห์ (Medina) ใน
ประเทศซาอุดิอาระเบีย มัสยิดแห่งนีถื้อเป็นมัสยิดใหม่ท่ีเพิ่งสร้างเสร็จเม่ือปี ค.ศ. 2000 ห้องโถงภายใน
สามารถจุคนได้ถึง 12,000 คน และนับเป็นมัสยิดท่ีใหญ่ท่ีสุดของโคตาคินาบาลูในปัจจุบนั จัดเป็นแหล่ง
ทอ่งเท่ียวยอดฮิตท่ีสามารถเข้าชมภายในได้ทกุวนัยกเว้นวนัศกุร์  

 
 
 
 
 
    

 
 
เท่ียง   รับประทานอาหารกลางวนั (6)  อาหารพืน้เมือง  

สมควรแก่เวลาน าทา่นเดนิทางสูส่นามบนินานาชาติโคตาคนิาบาล ูประเทศมาเลเซีย 
14.00 น.   ออกเดนิทางจากสนามบนินานาชาตโิคตาคนิาบาล ูประเทศมาเลเซีย โดยสายการบนิ แอร์เอเชีย FD471 
15.50 น.   ถึงสนามบนิดอนเมือง..... โดยสวสัดภิาพ พร้อมความประทบัใจ  

คา่ทิปคนขบัรถ หวัหน้าทวัร์ และมคัคเุทศก์ท้องถ่ิน รวม 1,200 บาท ตลอดการเดนิทาง 

หมายเหต ุ บริษัท ฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงราคาตามความเหมาะสม ทัง้นีข้ึน้อยู่กบัการเปล่ียนแปลงของอตัรา
แลกเปล่ียน และสายการบิน (โดยเฉพาะภาษีน า้มนั ซึ่งมีการผนัผวนอยู่ตลอดเวลา) สภาพทางการเมืองภัย
ทางธรรมชาติแต่ยังคงจะรักษามาตรฐานการบริการและค านึงถึงความต้องการ ,ความปลอดภัยและ
ประโยชน์ของลกูค้าเป็นส าคญั..... 

 



 

 
 



 

 
อตัราคา่บริการนีร้วม  
 ตัว๋เคร่ืองบนิไป – กลบั เส้นทางท่ีระบใุนโปรแกรม ชัน้ทศันาจร (ไป–กลบัทัง้คณะ)  
 คา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ตามรายการทวัร์ 
 โรงแรมท่ีพกัตามระบ ุหรือเทียบเทา่ในราคาเดียวกนั (ห้องละ 2 ทา่น)  
 คา่อาหารตามท่ีระบใุนรายการ  
 คา่รถ-รับสง่ น าเท่ียวตามรายการพร้อมคนขบัท่ีช านาญเส้นทาง 
 คา่เข้าชมสถานท่ีทอ่งเท่ียวตามท่ีระบใุนรายการ  
 คา่ประกนัอบุตัเิหตใุนการเดนิทางวงเงินทา่นละ 1,000,000.- (เง่ือนไขตามกรมธรรม์) 
 หวัหน้าทวัร์ คอยอ านวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง 
 บริการน า้ด่ืม วนัละ 1 ขวด  

 
 
 
 



 

อตัราคา่บริการนีไ้ม่รวม         
 คา่ทิปคนขบัรถ หวัหน้าทวัร์ และมคัคเุทศก์ท้องถ่ิน รวม 1,200 บาท ตลอดการเดนิทาง  
 คา่ใช้จา่ยสว่นตวั อาทิ คา่โทรศพัท์, คา่ซกัรีด, คา่เคร่ืองดื่มในห้องพกั  
 คา่อาหารและเคร่ืองดื่มท่ีสัง่พิเศษในร้านอาหาร นอกเหนือจากท่ีบริษัทจดัให้ ในรายการทวัร์ 
 ไมร่วมภาษีมลูคา่เพิ่ม 7 เปอร์เซ็นต์ / ภาษีหกั ณ ท่ีจา่ย 3 เปอร์เซ็นต์ 

 
หมายเหตุ 
1. กรณีลกูค้าไมถ่ึง 15 ทา่น ขอยกเลิกการเดนิทาง เป็นไปตามเงือนไขบริษัท 
2. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิยกเลิกการเดนิทางก่อนลว่งหน้า 30 วนั คืนมดัจ าเตม็จ านวน  
3. ด้วยตัว๋เครืองบนิเป็น ราคาพิเศษ การยกเลิกน้อยกวา่ 30 วนั ไมส่ามารถคืนเงินมดัจ าได้ทกุกรณี   
4. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์นี ้เม่ือเกิดเหตจุ าเป็นสดุวิสยั จนไม่อาจแก้ไข

ได้และจะไมรั่บผิดชอบใดๆในกรณีท่ีสญูหายสญูเสียหรือได้รับบาดเจ็บท่ีนอกเหนือความ รับผิดชอบของหวัหน้าทวัร์
และเหตสุดุวิสยับางประการเชน่ การนดัหยดุงาน ภยัธรรมชาต ิการจลาจล ตา่งๆ 

5. เน่ืองจากรายการทวัร์นีเ้ป็นแบบเหมาจา่ยเบด็เสร็จ หากทา่นสละสิทธ์ิการใช้บริการใดๆตามรายการ หรือ ถูกปฏิเสธ
การเข้าประเทศไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงนิในทุกกรณี  

6. รายการนีเ้ป็นเพียงข้อเสนอท่ีต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯอีกครัง้หนึ่ง หลังจากได้ส ารองท่ีนั่ งบนเคร่ือง และ
โรงแรมท่ีพกัในต่างประเทศเป็นท่ีเรียบร้อย  แต่อย่างไรก็ตามรายการนีอ้าจเปล่ียนแปลงได้ตามความเหมาะสม
เน่ืองจากความลา่ช้าของสายการบนิ โรงแรมท่ีพกัในตา่งประเทศ เหตกุารณ์ทางการเมืองและภยัธรรมชาติ ฯลฯ โดย
บริษัท ฯ จะค านงึถึงความสะดวกของผู้ เดนิทางเป็นส าคญั และ บริษัทฯ จะ 

7. ไมรั่บผิดชอบในกรณีท่ีกองตรวจคนเข้าเมืองห้ามผู้ เดินทางเน่ืองจากมีสิ่งผิดกฎหมายหรือสิ่งของห้ามน าเข้าประเทศ 
หรือ เอกสารเดนิทางไมถ่กูต้อง หรือ ความประพฤติส่อไปในทางเส่ือมเสีย หรือ ด้วยเหตผุลใดๆก็ตามท่ีกองตรวจคน
เข้าเมืองพิจารณาแล้ว  ทางบริษัท ฯไมอ่าจคืนเงินให้ทา่นได้ไมว่า่ทัง้หมดหรือบางสว่น  ทัง้บริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใน
กรณีท่ีกองตรวจคนเข้าเมืองประเทศไทยงดออกเอกสารเข้าเมืองให้กบัชาวตา่งชาติ หรือ คนต่างด้าวท่ีพ าพกัอยู่ใน
ประเทศไทย 

8. มคัคเุทศก์ พนกังาน  และตวัแทนของบริษัทฯ ไมมี่สิทธ์ิในการให้ค าสญัญาใดๆทัง้สิน้แทนบริษัทฯ นอกจากมีเอกสาร
ลงนามโดยผู้ มีอ านาจของบริษัทฯ ก ากบัเทา่นัน้ 

9. เม่ือทา่นได้ช าระเงินมดัจ าหรือทัง้หมด ไมว่า่จะเป็นการช าระผา่นตวัแทนของบริษัทฯ หรือช าระโดยตรงกบัทางบริษัท
ฯ ทางบริษัทฯ จะขอถือวา่ทา่นรับทราบและยอมรับในเง่ือนไขตา่งๆของบริษัทฯท่ีได้ระบไุว้โดยทัง้หมด  

 
เงื่อนไขการส ารองท่ีน่ัง 

 กรุณาจองลว่งหน้าก่อนการเดนิทาง พร้อมช าระงวดแรก 5,000  บาท  

 สว่นท่ีเหลือช าระทนัทีก่อนการเดนิทางไมน้่อยกวา่ 30 วนั มิฉะนัน้จะถือวา่ทา่นยกเลิกการเดนิทางโดยอตัโนมตัิ 
 
 



 

กรณี ยกเลิกการเดนิทาง 

 แจ้งลว่งหน้าไมน้่อยกวา่ 30 วนัก่อนเดนิทาง คืนเงินมดัจ าทัง้หมด 

 แจ้งลว่งหน้า 1- 29 วนัก่อนการเดนิทาง หกัคา่ด าเนินการตา่งๆ รวม 100 %  

 ยกเลิกการเดนิทาง ในวนัเดนิทาง ,ถกูปฏิเสธการเข้าเมือง จะไม่มีการคืนเงนิทัง้หมด 

 กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง ทางบริษัทฯ จะท า
การเล่ือนการเดนิทางของทา่นไปยงัคณะตอ่ไป แตท่ัง้นีท้า่นจะต้องเสียคา่ใช้จา่ยท่ีไมส่ามารถเรียกคืนได้คือ  

 คา่ธรรมเนียมในการมดัจ าตัว๋และอ่ืนๆทา่นละ 5,000 บาท  


