
 

 

 

 

 

 

กําหนดการเดนิทาง 3วนั�คืน องัคาร - พฤหสั-เสาร์ 
เดนิทางเดือนตั �งแตเ่ดนิพฤษภาคม – ตลุาคม �#$� 

ผู้ใหญ่ 
(พกัห้องละ2ทา่น) 

เดก็เสริมเตียง 
(พกัผู้ใหญ่2ทา่น) 

พกัเดี1ยว โปรแกรม 
ไมร่วมตั5ว 

KKT8# �9 – �: พฤษภาคม 256� 9#,###.- :,888.- ?,#88.- 
KKT8$ �8 -�� มิถนุายน 256� 9#,###. :,888.- ?,#88.- 
KKT8A �: -�# กรกฏาคม �#$� 9#,###. :,888.- ?,#88.- 
KKT8C �D -�$ สงิหาคม 256� 9#,###. :,888.- ?,#88.- 
KKT8? 98 -9� กนัยายน 256� 9#,###. :,888.- ?,#88.- 
KKT98 9A – 9? ตลุาคม �#$� 9#,###.- :,888.- ?,#88.- 



 

 

 

 

 

ต้องการพีเรียดอื�นกรุณาสอบถามจากเจ้าหน้าที�อีกครั�ง กรณีลุกค้ามีบินภายในต้องแจ้งบริษัททราบก่อนจองทุก
ครั�ง 
 
โปรแกรมการเดนิทาง    

วนัแรก วนัแรก           สนามบนิดอนเมือง ––  สนามบนินานาชาตโิคตาคนิาบาล ู                                              สนามบนินานาชาตโิคตาคนิาบาล ู                                              ((--//--//DD))  

��.!�น.  คณะพร้อมกนัที(สนามบินดอนเมือง อาคารผู้ โดยสารขาออก ชั �น ' เคาน์เตอร์สายการบิน AIR ASIA  เจ้าหน้าที( 
คอยให้การต้อนรับ และอํานวยความสะดวกในการขึ 2นเครื(อง (หวัหน้าทวัร์แนะนําการเดนิทาง) 

�3.!�น.    ออกเดนิทางสู ่สนามบนินานาชาตโิคตาคนิาบาล ูสนามบนินานาชาตโิคตาคนิาบาล ูประเทศมาเลเซีย โดยสายการบนิ AIR ASIA FD470 
 บริการอาหาร และที� นั� งมาตรฐานไม่สามารถเลือกได้(เป็นไปตามเงือนไขสายการบิน) รวมนํ �าหนัก

กระเป๋า 15 กิโล ไปกลับ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8!.!9น.  เดินทางถึง สนามบินนานาชาติโคตาคินาบาล ูสนามบินนานาชาติโคตาคินาบาล ูประเทศมาเลเซีย (เวลาท้องถิ�นเร็วกว่าประเทศไทย 1 ช.ม.)  

 (กรุณาปรับนาฬิกาของท่านเป็นเวลาท้องถิ(นเพื(อความสะดวกในการนดัหมาย) 
  จากนั 2นพาชม หมู่บ้านวัฒนธรรมมารีมารี (Mari Mari Cultural Village) ที(ได้จําลองวิถีชีวิตของชนเผ่า

พื 2นเมืองไว้ถึง 9 ชนเผ่า ซึ(งได้อาศยัอยู่บนยอดเขาคินาบาลนูั 2นเอง 
ชมการแสดงที(สมจริง เช่น การจุดไฟด้วยกระบอกไม้ไผ่, การ
ประกอบอาหารพื 2นบ้าน, การเป่าลกูดอกสําหรับล่าสตัว์, วิธีการทํา
เชือกและเสื 2อผ้าด้วยเปลือกไม้ และพิธีการต้อนรับผู้มาเยือนของชน
เผ่า Bajau ที(ตื(นใจ ชมภายในบ้านของเผ่าล่าหวัมนษุย์ ที(ตรงกลาง
ลานบ้านของเขาจะมีแผ่นไม้ใหญ่ๆ ไว้ร้องรําทําเพลงที(สามารถทํา



 

 

 

 

 

หน้าที(คล้ายๆ กบัเป็นสปริงไม้ ซึ(งพวกเขาจะกระโดดขึ 2นไปแตะเครื(องรางบนเพดานบ้านที(สงูมาก 
คํ(า     รับประทานอาหาร ณ หมูบ้่านวฒันธรรมมารีมารี (8)    
  หลงัอาหารคํ(าเดนิทางสูโ่รงแรมที(พกั MING GARDENT HOTE & RESIDENCE หรือเทียบเท่าระดบั!-4ดาว   

วนัที(สองวนัที(สอง ดาํนํ �าจุใจ M เกาะ เดนิทางสู่เกาะ เดนิทางสู่เกาะ mmaammuuttiikk  iissllaanndd  (รวมอุปกรณ์ชุดหน้ากากดาํนํ �าพร้อมท่อสน็อกเกิ �ล) (รวมอุปกรณ์ชุดหน้ากากดาํนํ �าพร้อมท่อสน็อกเกิ �ล) 

––  BBBBQQ  SSEEAAFFOOOODD  --  อิสระช้อปปิ 2งห้างอิสระช้อปปิ 2งห้างIIMMAAGGOO                                                                    ((BB//LL//DD))                                                                

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (Y)  
�Z.�� น.  นําท่านเข้าสู่ท่าเรือ เดินทางสู่เกาะ mamutik island (รวมอปุกรณ์ชดุหน้ากากดํานํ 2าพร้อมท่อสน็อกเกิ 2ล) ที(อยู่

ห่างจากชายฝั(งเพียงเพียงแค ่15 นาทีเท่านั 2นเอง พลาดไมไ่ด้แน่นอนคือเกาะและหาดทรายขาวเม็ดละเอียด และ
ที(นิยมกนัมากที(สดุก็คืออทุยานแห่งชาติทางทะเลตงัก ูอบัดลุ รามนั (Tunku Abdul Rahman) ในอทุยานแห่งนี 2มี
เกาะเด่นๆอยู่ 5 เกาะ เหมาะทั 2งแก่การดํานํ 2าตื 2นและลึก และนอนเหยียดกายสบายๆที(ชายหาด ที(เกาะซาปี 
(Sapi) มีซิปไลน์ให้เล่น เหินฟ้าข้ามทะเลไปที(เกาะกายา (Gaya) ที(อยู่ใกล้ๆได้ ถ้าได้ดํานํ 2าลกึ นอกจากเห็นปลา
และปะการังสีสวยๆแล้ว ยงัมีโอากสเห็นเตา่ทะเล ปลาฉลาม และปลากระเบนด้วย 

เที(ยง   รับประทานอาหารกลางวนั บนเกาะ (!) BUFFET AND SSEEAAFFOOOODD  

บา่ย  หลงัอาหารให้ท่านเพลิดเพลินตามอธัยาศยั  ดํานํ 2าตื 2นเพิ(มเติม ดปูะการังใต้ทะเลหลากสีสนัได้อีกเช่นกนั เพราะ
เกาะแห่งนี 2นั 2นขึ 2นชื(อว่ามีความอดุมสมบูรณ์ทางธรรมชาติไม่แพ้เกาะอื(นๆ หรือเลือกให้อาหารปลาในนํ 2าเพื(อได้

ใกล้ชิดตวัปลาท่านก็สามารถทําได้นอกจากนี 2ท่านจะได้พบกบักิจกรรมและกีฬาทางนํ 2ามากมายที(มีให้เลือกสรร
แล้วแต่ความชอบของแต่ละบุคคล อาทิ ดํานํ 2าลึก Scuba ล่องเรือคายคั, บานาน่าโบ๊ท, เจ็ทสกี, Wing Surfing, 
Parasailing และอื(นๆอีกมากมาย 

  เดนิทางกลบัสูโ่รงแรมที(พกั   Best Western Kinabalu Daya Hotel หรือเทยีบเท่า 
จากนั 2นพาท่านช้อปปิ�งห้างIMAGO ห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่ ที(รวบรวมแบรนด์ตา่งๆไว้มากมายไม่ว่าจะเป็น 
Uniqlo, Adidas, Nike, H&M, Sephora รวมถึงร้านกาแฟ ร้านอาหารและซูปเปอร์มาเก็ตขนาดใหญ่ ให้ท่านใช้
เวลาได้อยา่งเตม็ที(   



 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
คํ(า     รับประทานอาหาร ณ ภตัตาคาร (u)    
หลงัอาหารคํ(าเดนิทางสูโ่รงแรมที(พกั   MING GARDENT HOTE & RESIDENCE หรือเทียบเท่าระดบั!-4ดาว    

วนัสามวนัสาม          มสุตาฟาตุน่ทาวเวอร์ มสุตาฟาตุน่ทาวเวอร์ ––  มสัยิดโคตาคนิาบาลูมสัยิดโคตาคนิาบาลู  --  สนามบนิ สนามบนิ ––  กรุงเทพกรุงเทพ  (ดอนเมือง)(ดอนเมือง)                    ((BB//LL//--))                                                                                                                  

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (9)  
  พาชม มุสตาฟาตุ่นทาวเวอร์ (ชื�อเดิมซาบาห์มูลนิธิตึก) ซึ(งเป็นอาคารกระจก 30 ชั 2นได้รับการสนบัสนนุโดย

สงูดึงแท่งเหล็ก, หนึ(งในสี(ของอาคารในโลกที(ถูกสร้างขึ 2นด้วยวิธีการนี 2 อาคารที(สูงที(สดุเป็นอนัดบัสองในเกาะ
บอร์เนียว ชมมัสยิดโคตาคินาบาลู (Kota Kinabalu City Mosque) มัสยิดกลางนํ 2าที(ขึ 2นชื(อว่าเป็นมัสยิดที(
สวยงามมากที(สดุแห่งหนึ(ง ตั 2งอยู่บริเวณปากอ่าวไลกาส์ (Likas Bay) ได้รับการกล่าวขานว่าเป็นมสัยิดที(มีความ
สวยงามและคล้ายคลึงกับมัสยิดนาบาวี (Nabawi Mosque) แห่งเมืองเมดินาห์ (Medina) ในประเทศ
ซาอดุิอาระเบีย มสัยิดแห่งนี 2ถือเป็นมสัยิดใหม่ที(เพิ(งสร้างเสร็จเมื(อปี ค.ศ. Y��� ห้องโถงภายในสามารถจุคนได้
ถึง 8Y,��� คน และนับเป็นมัสยิดที(ใหญ่ที(สุดของโคตาคินาบาลูในปัจจุบนั จัดเป็นแหล่งท่องเที(ยวยอดฮิตที(
สามารถเข้าชมภายในได้ทกุวนัยกเว้นวนัศกุร์  

 
 
 
 
 
    

 
 
เที(ยง   รับประทานอาหารกลางวนั ({)  อาหารพื �นเมือง  

สมควรแก่เวลานําท่านเดนิทางสูส่นามบนินานาชาตโิคตาคนิาบาล ูประเทศมาเลเซีย 
1u.00 น.   ออกเดนิทางจากสนามบนินานาชาตโิคตาคนิาบาล ูประเทศมาเลเซีย โดยสายการบนิ แอร์เอเชีย FDu�8 



 

 

 

 

 

89.9� น.   ถึงสนามบนิดอนเมือง..... โดยสวสัดภิาพ พร้อมความประทบัใจ  

คา่ทิปคนขบัรถ หวัหน้าทวัร์ และมคัคเุทศก์ท้องถิ(น รวม 8,2�� บาท ตลอดการเดนิทาง 

หมายเหต ุ บริษัท ฯ ขอสงวนสิทธิ�ที(จะเปลี(ยนแปลงราคาตามความเหมาะสม ทั 2งนี 2ขึ 2นอยู่กับการเปลี(ยนแปลงของอัตรา
แลกเปลี(ยน และสายการบิน (โดยเฉพาะภาษีนํ 2ามนั ซึ(งมีการผนัผวนอยู่ตลอดเวลา) สภาพทางการเมืองภยัทาง
ธรรมชาติแต่ยงัคงจะรักษามาตรฐานการบริการและคํานึงถึงความต้องการ ,ความปลอดภยัและประโยชน์ของ
ลกูค้าเป็นสําคญั..... 

 
 
 
อตัราคา่บริการนี �รวม  

� ตั�วเครื(องบนิไป – กลบั เส้นทางที(ระบใุนโปรแกรม ชั 2นทศันาจร (ไป–กลบัทั 2งคณะ)  
� คา่ภาษีสนามบนิทกุแห่งตามรายการทวัร์ 
� โรงแรมที(พกัตามระบ ุหรือเทียบเท่าในราคาเดียวกนั (ห้องละ Y ท่าน)  
� คา่อาหารตามที(ระบใุนรายการ  
� คา่รถ-รับสง่ นําเที(ยวตามรายการพร้อมคนขบัที(ชํานาญเส้นทาง 
� คา่เข้าชมสถานที(ท่องเที(ยวตามที(ระบใุนรายการ  
� คา่ประกนัอบุตัเิหตใุนการเดนิทางวงเงินท่านละ 8,000,000.- (เงื(อนไขตามกรมธรรม์) 
� หวัหน้าทวัร์ คอยอํานวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง 
� บริการนํ 2าดื(ม วนัละ 8 ขวด  

 
อตัราคา่บริการนี �ไม่รวม         

� คา่ทิปคนขบัรถ หวัหน้าทวัร์ และมคัคเุทศก์ท้องถิ(น รวม 8,200 บาท ตลอดการเดนิทาง  
� คา่ใช้จ่ายสว่นตวั อาทิ คา่โทรศพัท์, คา่ซกัรีด, คา่เครื(องดื(มในห้องพกั  
� คา่อาหารและเครื(องดื(มที(สั(งพิเศษในร้านอาหาร นอกเหนือจากที(บริษัทจดัให้ ในรายการทวัร์ 
� ไมร่วมภาษีมลูคา่เพิ(ม 7 เปอร์เซน็ต์ / ภาษีหกั ณ ที(จ่าย 3 เปอร์เซน็ต์ 

หมายเหตุ 

1. กรณีลกูค้าไมถ่ึง 89 ท่าน ขอยกเลกิการเดนิทาง เป็นไปตามเงือนไขบริษัท 
2. บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ�ยกเลกิการเดนิทางก่อนลว่งหน้า !� วนั คืนมดัจําเตม็จํานวน  
3. ด้วยตั�วเครืองบนิเป็น ราคาพิเศษ การยกเลกิน้อยกวา่ !� วนั ไมส่ามารถคืนเงินมดัจําได้ทกุกรณี   



 

 

 

 

 

4. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ�ที(จะเปลี(ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์นี 2 เมื(อเกิดเหตจํุาเป็นสดุวิสยั จนไม่อาจแก้ไขได้
และจะไม่รับผิดชอบใดๆในกรณีที(สญูหายสญูเสียหรือได้รับบาดเจ็บที(นอกเหนือความ รับผิดชอบของหวัหน้าทวัร์และ
เหตสุดุวิสยับางประการเช่น การนดัหยดุงาน ภยัธรรมชาต ิการจลาจล ตา่งๆ 

5. เนื(องจากรายการทวัร์นี 2เป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธิ�การใช้บริการใดๆตามรายการ หรือ ถูกปฏิเสธ

การเข้าประเทศไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิlไม่คืนเงนิในทุกกรณี  
6. รายการนี 2เป็นเพียงข้อเสนอที(ต้องได้รับการยืนยนัจากบริษัทฯอีกครั 2งหนึ(ง หลงัจากได้สํารองที(นั(งบนเครื(อง และโรงแรมที(

พกัในต่างประเทศเป็นที(เรียบร้อย  แต่อย่างไรก็ตามรายการนี 2อาจเปลี(ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมเนื(องจากความ
ล่าช้าของสายการบิน โรงแรมที(พักในต่างประเทศ เหตุการณ์ทางการเมืองและภัยธรรมชาติ ฯลฯ โดยบริษัท ฯ จะ
คํานงึถึงความสะดวกของผู้ เดนิทางเป็นสําคญั และ บริษัทฯ จะ 

7. ไมรั่บผิดชอบในกรณีที(กองตรวจคนเข้าเมืองห้ามผู้ เดนิทางเนื(องจากมีสิ(งผิดกฎหมายหรือสิ(งของห้ามนําเข้าประเทศ หรือ 
เอกสารเดินทางไม่ถกูต้อง หรือ ความประพฤติสอ่ไปในทางเสื(อมเสีย หรือ ด้วยเหตผุลใดๆก็ตามที(กองตรวจคนเข้าเมือง
พิจารณาแล้ว  ทางบริษัท ฯไม่อาจคืนเงินให้ท่านได้ไม่ว่าทั 2งหมดหรือบางสว่น  ทั 2งบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบในกรณีที(กอง
ตรวจคนเข้าเมืองประเทศไทยงดออกเอกสารเข้าเมืองให้กบัชาวตา่งชาต ิหรือ คนตา่งด้าวที(พําพกัอยูใ่นประเทศไทย 

8. มคัคเุทศก์ พนกังาน  และตวัแทนของบริษัทฯ ไม่มีสิทธิ�ในการให้คําสญัญาใดๆทั 2งสิ 2นแทนบริษัทฯ นอกจากมีเอกสารลง
นามโดยผู้ มีอํานาจของบริษัทฯ กํากบัเท่านั 2น 

9. เมื(อท่านได้ชําระเงินมดัจําหรือทั 2งหมด ไม่ว่าจะเป็นการชําระผ่านตวัแทนของบริษัทฯ หรือชําระโดยตรงกบัทางบริษัทฯ 
ทางบริษัทฯ จะขอถือวา่ท่านรับทราบและยอมรับในเงื(อนไขตา่งๆของบริษัทฯที(ได้ระบไุว้โดยทั 2งหมด  

เงื�อนไขการสาํรองที�นั� ง 

• กรุณาจองลว่งหน้าก่อนการเดนิทาง พร้อมชาํระงวดแรก 5,nnn  บาท  

• สว่นที(เหลือชําระทนัทีก่อนการเดนิทางไมน้่อยกวา่ 30 วนั มิฉะนั 2นจะถือวา่ท่านยกเลกิการเดนิทางโดยอตัโนมตั ิ
กรณี ยกเลกิการเดนิทาง 

• แจ้งลว่งหน้าไมน้่อยกวา่ 30 วนัก่อนเดนิทาง คืนเงินมดัจําทั 2งหมด 

• แจ้งลว่งหน้า 8- 29 วนัก่อนการเดนิทาง หกัคา่ดําเนินการตา่งๆ รวม 8�� %  

• ยกเลิกการเดนิทาง ในวนัเดนิทาง ,ถกูปฏิเสธการเข้าเมือง จะไม่มีการคืนเงนิทั �งหมด 

• กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ(งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง ทางบริษัทฯ จะทําการ
เลื(อนการเดนิทางของท่านไปยงัคณะตอ่ไป แตท่ั 2งนี 2ท่านจะต้องเสียคา่ใช้จ่ายที(ไมส่ามารถเรียกคืนได้คือ  

• คา่ธรรมเนียมในการมดัจําตั�วและอื(นๆท่านละ 5,��� บาท  
 


