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รายละเอียดการเดินทาง  

วนัแรก 1 (Meal: L/D) 

06.30 พรอ้มกนัที่สนามบินดอนเมอืง 

09.30 น. ออกเดินทางโดยการสารบินแอรเ์อเซีย เที่ยวบินที่ FD470 ไปยงัสนามบินโคตาคินาบาลู  

13.30 น.เดินทางถึงสนามบินโคตาคินาบาลู โดยสวสัดิภาพ จากน้ันเดินทางเขา้ที่พกั ณ อุทยานคินาบาลู 

รบัประทานอาหารเย็น 

ที่พกั : Hot Poring  หรือเทียบเท่า 

 

วนัทสีอง  Meal: B/L/D) 

ต่ืน 05.30 น. รบัประทานอาหารเชา้ 

07.00น.  นัง่รถไปที่ท าการอุทยาน 8 โมงถึงที่ท าการอุทยาน ติดต่อเจา้หน้าที่เตรียมตวั ฝากสมัภาระ นัง่

รถไปจุดเดินเทา้ 

จากน้ันเดินทางไปเขา้ยงัประตู Timpohon gate (1866 m) เราจะเริ่มเทรคกิ้ งไปเรื่อย ไปยงั Lowi Shleter , 

Layang Layang hut (2702m) พกัรบัประทานอาหารกลางวนัและเดินทางไปยงั Laban Rata (3273m) 

คืนน้ีเราจะพกัที่น่ี จะเขา้นอนเร็วไมค่วรเกิน 2 ทุ่มเพราะตอ้งต่ืนเชา้ 

พกัที่ Laban Rata Hostel 

 

วนัที่สาม (Meal: B/L/D) 

ปลุกตื่น 00.30 น. ทานเครื่องด่ืม ของวา่ง เตรียมตวัเดินขึ้ นยอด 

Low’s Peak ตอ้งไปใหถึ้งจุด Check point ก่อน 05.00 น. ถา้ไมถึ่ง

ตามเวลาเขาจะไมส่ามารถขึ้ นยอดได ้

08.00 ทานอาหารเชา้ เก็บของ Check out  

10.00 น.  จากน้ันเดินลงมาในเสน้ทางเดิมผ่าน Timpohon gate 

16.00 น. เดินทางถึง Timpphon Gate  

19.00 น. เดินทางเขา้ Kinabalu ทานขา้วเย็นเพื่อเล้ียงอ าลาและฉลองความส าเร็จ 

ที่พกั : Shangrila Downtown หรือเทียบเท่า 

 

วนัทีส่ี่   (Meal: B/-/-) 

รบัประทานอาหารเชา้  

07.00 รบัประทานอาหารเชา้ 

08.30 เช็คเอาทจ์ากที่พกั เดินทางไปยงัหมูบ่า้น Mari Mari ชนเผ่าล่าหวัมนุษยแ์ห่งเกาะบอรเ์นียวในอดีต 

13.00 รบัประทานอาหารกลางวนั 

15.00 น. ออกเดินทางไปยงัสนามบินคินาบาลู  โดยเที่ยวบินที่ FD471 

17.00 เดินทางถึงสนามบินดอนเมอืงโดยสวสัดิภาพ 



 
 
 

 

 

ราคาตอ่ทา่น 10 ทา่นออกเดินทาง ขนาดกรุปไม่เกิน 12 ทา่น 

วนัเดินทาง ราคาผูใ้หญ ่พกั 2-3 ทา่น/

หอ้ง 

พกัเด่ียว 

9-12 กุมภาพนัธ ์2562 32,900 3,900 

6-9 เมษายน 2562 32,900 3,900 

 

ราคาน้ีรวม  

- ตัว๋เครื่องบินไปกลับชั้นประหยดั สายการบินแอรเ์ซีย ไปกลับ กรุงเทพ-โคตาคินาบาลู 

- ค่าหอ้งพกัตามระบุ 

- ค่าเขา้อุทยาน 

- Kinabalu climbing permit 

- Climbing insurance 

- Mountain guide 

- ค่ารถรบั-ส่งตลอดการเดินทาง 

- ค่าท่ีพกัก่อน Trekking และหลัง Trekking (Airbnb) ส่วนตวั 

- ค่าประกาศนียบตัรผูพิ้ชิตยอดเขา 

- ค่าลูกหาบ ไป-กลบั น ้ าหนักต่อท่านไมเ่กิน 5 กก.  หากน ้าเกนิ กก.ละ 120 บาท 

- ค่าฝากกระเป๋า อุทยาน 1 กระเป๋า  

- ค่าอาหารตามมื้ อระบุ 

- ค่าทิปไกดแ์ละลูกหาบ 

- ประกนัภยัการเดินทางวงเงิน 2ลา้นบาท แบบมคีา่รกัษาพยาบาลเจบ็ป่วยและอุบติัเหตุ 

 

ราคาน้ีไมร่วม 

- ค่าใชจ้า่ยส่วนตวั เช่น มนิิบาร ์ค่าซกัเส้ือผา้ ถ่านไฟฉาย และอื่นๆ 

การช าระเงิน 

➢ งวดแรก หลงัจากยืนยนัการจอง  ช าระมดัจ า 15,000 บาท ภายใน 7 วนัเขา้บญัช ี

➢ งวดท่ีสอง ช าระเงิน สว่นท่ีเหลือ ช าระกอ่นการเดินทาง 30 วนั  

 

 



 
 
 

 

 

 

 

เงื่อนไขการยกเลิก 

• ส าหรบัผูโ้ดยสารท่ีไม่ไดถื้อหนังสือเดินทางไทย และทางบริษัทฯเป็นผูย้ื่นวีซา่ให ้เมื่อผลวีซ่าผ่านแลว้มกีารยกเลิกการ

เดินทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนค่ามดัจ าโดยหกัตามค่าใชจ่้ายท่ีเกิดขึ้ นจริง 

• ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วนัขึ้ นไป  คืนเงินทั้งหมด 

• ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วนัขึ้ นไป เก็บค่าใชจ้่าย ท่านละ 10,000 บาท 

• ยกเลิกก่อนการเดินทาง  15  วนั เก็บค่าใชจ้่าย 80% ของราคาทวัร ์

• ยกเลิกการเดินทางน้อยกว่า 1-7 วนั เก็บค่าใชจ้่ายทั้งหมด 100% ของราคาทวัร ์

• ยกเลิกการเดินทางในวนัเดินทาง,ถกูปฏิเสธการเขา้ทั้งจากประเทศไทย  ,ประเทศ มาเลเซยี ไม่มีการคืนเงินทั้งหมดไม่ว่า

กรณีใดๆทั้งส้ิน ในกรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได ้จะตอ้งมีใบรบัรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรบัรอง ทางบริษทัฯ 

จะท าการเล่ือนการเดินทางของท่านไปยงัคณะต่อไป แต่ทั้งน้ีท่านจะตอ้งเสียค่าใชจ้่ายท่ีไม่สามารถเรียกคืนไดค้ือ 

ค่าธรรมเนียม ในการมดัจ าตัว๋ท่านละ 10 ,000 บาท  และค่าใชจ้า่ยอ่ืนๆ ตามเง่ือนไข 

• ยกเวน้กรุ๊ปท่ีเดินทางช่วงวนัหยุดหรือเทศกาลท่ีตอ้งการนัตีมดัจ ากบัสายการบินหรือค่ามดัจ าท่ีพกัโดยตรงหรือโดยการ

ผ่านตวัแทนในประเทศหรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได ้รวมถึงเท่ียวบินพิเศษเช่น Extra Flight และ Charter 

Flight  จะไม่มีการคืนเงินมดัจ า หรือค่าทวัรท์ั้งหมดเน่ืองจากค่าตัว๋เป็นการเหมาจ่ายในเท่ียวบินน้ันๆ 

เงื่อนไขการเดนิทาง 

• บริษัทฯ มีสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัรน้ี์ เม่ือเกิดเหตุสุดวิสยัจนไม่อาจแกไ้ขได ้

• ภยัธรรมชาติบริษัทฯ ไม่รบัผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณท่ี์เกิดจากสายการบิน  ปฏิวติัและอ่ืนๆท่ีอยู่นอกเหนือการ

ควบคุมของทางบริษัทฯหรือค่าใชจ้า่ยเพ่ิมเติมท่ีเกิดขึ้ นทางตรงหรือทางออ้ม เช่น การเจ็บป่วย  ,การถูกท ารา้ย, การสูญ

หาย, ความล่าชา้ หรือจากอุบติัเหตุต่างๆ 

• าท่านสละหากท่านถอนตวัก่อนรายการท่องเท่ียวจะส้ินสุดลง ทางบริษทัฯ จะถือว่ สิทธ์ิและจะไม่รบัผิดชอบคืนค่าบริการ

ท่ีท่านไดช้ าระไวแ้ลว้ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งส้ิน 

• บริษัทฯ จะไม่รบัผิดชอบต่อการหา้มออกนอกประเทศ หรือ หา้มเขา้ประเทศ อนัเน่ืองมาจากมส่ิีงผิดกฎหมาย หรือ

เอกสารเดินทางไม่ถกูตอ้ง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอ่ืนๆ 

• รายการน้ีเป็นเพียงขอ้เสนอท่ีตอ้งไดร้บัการยืนยนัจากบริษัทฯ อีกครั้งหน่ึง หลงัจากไดส้ ารองท่ีนัง่บนเคร่ือง และโรงแรม

ท่ีพกัในต่างประเทศเป็นท่ีเรียบรอ้ย แต่อย่างไรก็ตามรายการน้ีอาจเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม 

• คาสูปัจจุบนั หากราคาตัว๋เคร่ืองบินปรบัราราคาน้ีคดิตามราคาตัว๋เคร่ืองบินใน งขึ้ น บริษัทฯ สงวนสิทธ์ิท่ีจะปรบัราคาตัว๋

เคร่ืองบินตามสถานการณด์งักล่าว 



 
 
 

• กรณีเกิดความผิดพลาดจากตวัแทน หรือ หน่วยงานท่ีเกี่ยวขอ้ง จนมีการยกเลิก ล่าชา้ เปล่ียนแปลง การบริการจากสาย

การบินบริษทัฯขนส่ง หรือ หน่วยงานท่ีใหบ้ริการ บริษัทฯจะด าเนินโดยสุดความสามารถท่ีจะจดับริการทวัรอ่ื์นทดแทน

ให ้แต่จะไม่คืนเงินใหส้ าหรบัค่าบริการน้ันๆ 

• ทั้งส้ินแทนบริษัทฯ นอกจากมีเอกสารลง มคัคุเทศก ์พนักงาน และตวัแทนของบริษัทฯ ไม่มีสิทธ์ิในการใหค้ าสญัญาใดๆ

นามโดยผูม้ีอ านาจของบริษัทฯ ก ากบัเท่าน้ัน 

• หากไมส่ามารถไปเท่ียวในสถานท่ีระบุในโปรแกรมได ้อนัเน่ืองมาจากธรรมชาติ ความล่าชา้ และความผิดพลาดจากทาง

สายการบิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆทั้งส้ิน แต่ทั้งน้ีทางบริษัทฯจะจดัหารายการเท่ียวสถานท่ีอ่ืนๆมาให ้โดยขอสงวนสิทธ์ิ

การจดัหาน้ีโดยไม่แจง้ใหท้ราบล่วงหน้า  

• กรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองทั้งท่ีประเทศไทย และในต่างประเทศปฏิเสธมิใหเ้ดินทางออกหรือเขา้ประเทศท่ี 

o ไม่คืนคา่บริการไม่ว่ากรณีใด ๆทั้งส้ินบริษัทระบุในรายการเดินทาง  บริษัทของสงวนสิทธ์  

• บริษัทฯ รบัเฉพาะผูม้ีจุดประสงคก์ารเดินทางเพ่ือท่องเท่ียวเท่าน้ัน 

• เท่ียวบิน และรายการท่องเท่ียวอาจมีการเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม โดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 

• างบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านไดย้อมรบัในเมื่อท่านตกลงช าระเงินคา่บริการไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนกบัท

เง่ือนไขและ ขอ้ตกลงต่าง ๆ ท่ีไดร้ะบุไวท้ั้งหมดน้ีแลว้ 

• โรงแรมท่ีพกัในประเทศมาเลเซยีมีมาตรฐานการก าหนดดาวและประเภทของท่ีพกัแตกต่างกบัประเทศไทย โดยโรงแรม

ท่ีพกัทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการจดัหาโรงแรมโดยอา้งอิงตามการจดัระดบัดาวของประเทศมาเลเซียตามท่ีระบุใน

รายการท่องเท่ียวเท่าน้ัน โรงแรมโดยส่วนใหญ่จะเป็นแบบหอ้งพกัคู่ (Twin หรือ Double) ในกรณีท่ีท่านมีความประสงค์

จะพกัแบบ 3 ท่าน ขึ้ นอยู่กบัขอ้จ ากดัของหอ้งพกัและการวางรูปแบบของหอ้งพกัของแต่ละโรงแรม ซึง่มีความแตกต่างกนั

อาจจะท าใหท่้านไม่ไดห้อ้งพกัติดกนั และไมส่ามารถเสริมเตียงไดต้ามท่ีตอ้งการ 

• กระเป๋าสมัภาระต่างๆถือเป็นทรพัยสิ์นส่วนตวัของท่าน ทางบริษัทจะไม่รบัผิดชอบต่อความเสียหาย สญูหาย ล่าชา้ หรือ

อุบติัเหตุต่างๆ ใดๆทั้งส้ิน 

• การใดรายการหน่ึง หรือไม่เดินทางพรอ้มคณะถือว่าเมื่อท่านออกเดินทางไปกบัคณะแลว้ หากท่านงดการใชบ้ริการราย

ท่านสละสิทธ์ิ ไม่อาจเรียกรอ้งค่าบริการ และเงินมดัจ าคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งส้ิน 

• ในกรณีท่ีลูกคา้ตอ้งออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจา้หน้าท่ีของบริษทั ฯ ก่อนทุกครั้ง มิเช่นน้ันทางบริษัท ฯ 

จะไม่รบัผิดชอบค่าใชจ้่ายใดๆ ทั้งส้ิน 

 

 

 

 



 
 
 

 




