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รายละเอียดการเดินทาง  

วนัแรก � (Meal: L/D) 

06.30 พรอ้มกนัที�สนามบินดอนเมือง 
09.3� น. ออกเดินทางโดยการสารบินแอรเ์อเซีย เที�ยวบินที� FD470 ไปยงัสนามบินโคตาคินาบาลู  
13.30 น.เดินทางถึงสนามบินโคตาคินาบาล ูโดยสวสัดิภาพ จากนั�นเดินทางเขา้ที�พกั ณ อุทยานคินาบาล ู
รบัประทานอาหารเยน็ 
ที�พกั : Hot Poring  หรือเทียบเท่า 
 
วนัทสีอง  Meal: B/L/D) 

ตื�น 05.30 น. รบัประทานอาหารเชา้ 
��.��น.  นั�งรถไปที�ทาํการอุทยาน 8 โมงถึงที�ทาํการอุทยาน ติดต่อเจา้หนา้ที�เตรียมตวั ฝากสมัภาระ นั�ง
รถไปจุดเดินเทา้ 
จากนั�นเดินทางไปเขา้ยงัประต ูTimpohon gate (1866 m) เราจะเริ�มเทรคกิ� งไปเรื�อย ไปยงั Lowi Shleter , 
Layang Layang hut (2702m) พกัรบัประทานอาหารกลางวนัและเดินทางไปยงั Laban Rata (3273m) 
คืนนี� เราจะพกัที�นี�  จะเขา้นอนเร็วไม่ควรเกิน � ทุ่มเพราะตอ้งตื�นเชา้ 
พกัที� Laban Rata Hostel 
 
วนัที�สาม (Meal: B/L/D) 

ปลุกตื�น 00.30 น. ทานเครื�องดื�ม ของวา่ง เตรียมตวัเดินขึ� นยอด 
Low’s Peak ตอ้งไปใหถึ้งจุด Check point ก่อน 05.00 น. ถา้ไม่ถึง
ตามเวลาเขาจะไม่สามารถขึ� นยอดได ้
��.�� ทานอาหารเชา้ เก็บของ Check out  
10.00 น.  จากนั�นเดินลงมาในเสน้ทางเดิมผ่าน Timpohon gate 
��.�� น. เดินทางถึง Timpphon Gate  
19.00 น. เดินทางเขา้ Kinabalu ทานขา้วเยน็เพื�อเลี� ยงอาํลาและฉลองความสาํเร็จ 
ที�พกั : Shangrila Downtown หรือเทียบเท่า 
 
วนัที�สี�   (Meal: B/-/-) 

รบัประทานอาหารเชา้  
��.�� รบัประทานอาหารเชา้ 
��.�� เช็คเอาทจ์ากที�พกั เดินทางไปยงัหมู่บา้น Mari Mari ชนเผ่าล่าหวัมนุษยแ์หง่เกาะบอรเ์นียวในอดีต 
��.�� รบัประทานอาหารกลางวนั 
��.�� น. ออกเดินทางไปยงัสนามบินคินาบาล ู โดยเที�ยวบินที� FD471 
17.00 เดินทางถึงสนามบินดอนเมืองโดยสวสัดิภาพ 



 
 
 

 
 
ราคาตอ่ท่าน �� ท่านออกเดินทาง ขนาดกรุปไม่เกิน �� ท่าน 

วนัเดินทาง ราคาผูใ้หญ่ พกั �-� ท่าน/

หอ้ง 

พกัเดี�ยว 

�-� ธนัวาคม ���� 32,900 3,900 

�-� เมษายน ���� 32,900 3,900 

 

ราคานี� รวม  

- ตั �วเครื�องบินไปกลบัชั�นประหยดั สายการบินแอรเ์ซีย ไปกลบั กรุงเทพ-โคตาคินาบาลู 

- ค่าหอ้งพกัตามระบุ 

- ค่าเขา้อุทยาน 

- Kinabalu climbing permit 

- Climbing insurance 

- Mountain guide 

- ค่ารถรบั-ส่งตลอดการเดินทาง 

- ค่าที�พกัก่อน Trekking และหลงั Trekking (Airbnb) ส่วนตวั 

- ค่าประกาศนียบตัรผูพ้ิชิตยอดเขา 

- ค่าลกูหาบ ไป-กลบั นํ�าหนักต่อท่านไม่เกิน � กก.  หากนํ�าเกิน กก.ละ ��� บาท 

- ค่าฝากกระเป๋า อุทยาน 1 กระเป๋า  

- ค่าอาหารตามมื� อระบุ 

- ค่าทิปไกดแ์ละลกูหาบ 

- ประกนัภยัการเดินทางวงเงิน �ลา้นบาท แบบมีค่ารกัษาพยาบาลเจ็บป่วยและอุบติัเหตุ 
 

ราคานี� ไม่รวม 

- ค่าใชจ้า่ยส่วนตวั เช่น มินิบาร ์ค่าซกัเสื� อผา้ ถ่านไฟฉาย และอื�นๆ 
การชาํระเงิน 

 งวดแรก หลงัจากยืนยนัการจอง  ชาํระมดัจาํ ��,��� บาท ภายใน � วนัเขา้บญัชี 

 งวดที�สอง ชาํระเงิน ส่วนที�เหลือ ชาํระก่อนการเดินทาง �� วนั  
 

 



 
 
 

 

 

 

 

เงื�อนไขการยกเลิก 

 สาํหรบัผูโ้ดยสารที�ไม่ไดถื้อหนังสือเดินทางไทย และทางบริษัทฯเป็นผูย้ื�นวซี่าให ้เมื�อผลวซี่าผ่านแลว้มีการยกเลิกการ

เดินทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ�ในการคืนค่ามดัจาํโดยหกัตามค่าใชจ้า่ยที�เกิดขึ� นจริง 

 ยกเลิกก่อนการเดินทาง �� วนัขึ� นไป  คืนเงินทั�งหมด 

 ยกเลิกกอ่นการเดินทาง �� วนัขึ� นไป เก็บค่าใชจ้า่ย ท่านละ 10,000 บาท 

 ยกเลิกก่อนการเดินทาง  ��  วนั เก็บค่าใชจ้า่ย 80% ของราคาทวัร ์

 ยกเลิกการเดินทางน้อยกวา่ 1-7 วนั เก็บค่าใชจ้า่ยทั�งหมด 100% ของราคาทวัร ์

 ยกเลิกการเดินทางในวนัเดินทาง,ถูกปฏิเสธการเขา้ทั�งจากประเทศไทย  ,ประเทศ มาเลเซีย ไม่มีการคืนเงินทั�งหมดไม่วา่

กรณีใดๆทั�งสิ� น ในกรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได ้จะตอ้งมีใบรบัรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรบัรอง ทางบริษัทฯ 

จะทาํการเลื�อนการเดินทางของท่านไปยงัคณะต่อไป แต่ทั�งนี� ท่านจะตอ้งเสียค่าใชจ้า่ยที�ไม่สามารถเรียกคืนไดคื้อ 

ค่าธรรมเนียม ในการมดัจาํตั �วท่านละ 10 ,000 บาท  และค่าใชจ้า่ยอื�นๆ ตามเงื�อนไข 

 ยกเวน้กรุป๊ที�เดินทางช่วงวนัหยุดหรือเทศกาลที�ตอ้งการนัตีมดัจาํกบัสายการบินหรือค่ามดัจาํที�พกัโดยตรงหรือโดยการ

ผ่านตวัแทนในประเทศหรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได ้รวมถึงเที�ยวบินพิเศษเชน่ Extra Flight และ Charter 

Flight  จะไม่มีการคืนเงินมดัจาํ หรือค่าทวัรท์ั�งหมดเนื�องจากค่าตั �วเป็นการเหมาจา่ยในเที�ยวบินนั�นๆ 

เงื�อนไขการเดินทาง 

 บริษัทฯ มีสิทธิ�ที�จะเปลี�ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัรนี์�  เมื�อเกิดเหตุสุดวสิยัจนไม่อาจแกไ้ขได ้

 บริษัทฯ ไม่รบัผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที�เกิดจากสายการบิน ภยัธรรมชาติ ปฏิวติัและอื�นๆที�อยูน่อกเหนือการ

ควบคุมของทางบริษัทฯหรือคา่ใชจ้า่ยเพิ�มเติมที�เกิดขึ� นทางตรงหรือทางออ้ม เช่น การเจ็บป่วย  ,การถูกทาํรา้ย, การสูญ

หาย, ความล่าชา้ หรือจากอุบติัเหตุต่างๆ 

 หากท่านถอนตวัก่อนรายการท่องเที�ยวจะสิ� นสุดลง ทางบริษัทฯ จะถือวา่ท่านสละสิทธิ�และจะไม่รบัผิดชอบคืนค่าบริการ

ที�ท่านไดช้าํระไวแ้ลว้ไม่วา่กรณีใดๆ ทั�งสิ� น 

 บริษัทฯ จะไม่รบัผิดชอบต่อการหา้มออกนอกประเทศ หรือ หา้มเขา้ประเทศ อนัเนื�องมาจากมีสิ�งผิดกฎหมาย หรือ

เอกสารเดินทางไม่ถูกตอ้ง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอื�นๆ 

 รายการนี� เป็นเพียงขอ้เสนอที�ตอ้งไดร้บัการยนืยนัจากบริษัทฯ อีกครั�งหนึ�ง หลงัจากไดส้าํรองที�นั�งบนเครื�อง และโรงแรม

ที�พกัในต่างประเทศเป็นที�เรียบรอ้ย แต่อยา่งไรก็ตามรายการนี� อาจเปลี�ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม 

 ปัจจุบนั หากราคาตั �วเครื�องบินปรบัราคาสูราคานี� คิดตามราคาตั �วเครื�องบินใน งขึ� น บริษัทฯ สงวนสิทธิ�ที�จะปรบัราคาตั �ว

เครื�องบินตามสถานการณ์ดงักล่าว 



 
 
 

 กรณีเกิดความผิดพลาดจากตวัแทน หรือ หน่วยงานที�เกี�ยวขอ้ง จนมีการยกเลิก ล่าชา้ เปลี�ยนแปลง การบริการจากสาย

การบินบริษัทฯขนส่ง หรือ หน่วยงานที�ใหบ้ริการ บริษัทฯจะดาํเนินโดยสุดความสามารถที�จะจดับริการทวัรอื์�นทดแทน

ให ้แต่จะไม่คืนเงินใหส้าํหรบัค่าบริการนั�นๆ 

 มคัคุเทศก ์พนักงาน และตวัแทนของบริษัทฯ ไม่มีสิทธิ�ในการใหค้าํสญัญาใดๆ ทั�งสิ� นแทนบริษัทฯ นอกจากมีเอกสารลง

นามโดยผูมี้อาํนาจของบริษัทฯ กาํกบัเท่านั�น 

 หากไม่สามารถไปเที�ยวในสถานที�ระบุในโปรแกรมได ้อนัเนื�องมาจากธรรมชาติ ความลา่ชา้ และความผิดพลาดจากทาง

สายการบิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆทั�งสิ� น แต่ทั�งนี� ทางบริษัทฯจะจดัหารายการเที�ยวสถานที�อื�นๆมาให ้โดยขอสงวนสิทธิ�

การจดัหานี� โดยไม่แจง้ใหท้ราบล่วงหน้า  

 กรณีที�กองตรวจคนเขา้เมืองทั�งที�ประเทศไทย และในต่างประเทศปฏิเสธมิใหเ้ดินทางออกหรือเขา้ประเทศที� 

o บริษัทระบุในรายการเดินทาง  บริษัทของสงวนสิทธไ์มคื่นคา่บริการไม่วา่กรณีใด ๆทั�งสิ� น 

 บริษัทฯ รบัเฉพาะผูมี้จุดประสงคก์ารเดินทางเพื�อท่องเที�ยวเท่านั�น 

 เที�ยวบิน และรายการท่องเที�ยวอาจมีการเปลี�ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม โดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหน้า 

 เมื�อท่านตกลงชาํระเงินค่าบริการไม่วา่ทั�งหมดหรือบางส่วนกบัทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะถือวา่ท่านไดย้อมรบัใน

เงื�อนไขและ ขอ้ตกลงต่าง ๆ ที�ไดร้ะบุไวท้ั�งหมดนี� แลว้ 

 โรงแรมที�พกัในประเทศมาเลเซียมีมาตรฐานการกาํหนดดาวและประเภทของที�พกัแตกต่างกบัประเทศไทย โดยโรงแรม

ที�พกัทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ�ในการจดัหาโรงแรมโดยอา้งอิงตามการจดัระดบัดาวของประเทศมาเลเซียตามที�ระบุใน

รายการท่องเที�ยวเท่านั�น โรงแรมโดยส่วนใหญ่จะเป็นแบบหอ้งพกัคู่ )Twin หรือ Double) ในกรณีที�ท่านมีความประสงค์

จะพกัแบบ 3 ท่าน ขึ� นอยูก่บัขอ้จาํกดัของหอ้งพกัและการวางรูปแบบของหอ้งพกัของแต่ละโรงแรม ซึ�งมีความแตกต่างกนั

อาจจะทาํใหท่้านไม่ไดห้อ้งพกัติดกนั และไม่สามารถเสริมเตียงไดต้ามที�ตอ้งการ 

 กระเป๋าสมัภาระต่างๆถือเป็นทรพัยสิ์นส่วนตวัของท่าน ทางบริษัทจะไม่รบัผิดชอบต่อความเสียหาย สูญหาย ล่าชา้ หรือ

อุบติัเหตุต่างๆ ใดๆทั�งสิ� น 

 เมื�อท่านออกเดินทางไปกบัคณะแลว้ หากท่านงดการใชบ้ริการรายการใดรายการหนึ�ง หรือไม่เดินทางพรอ้มคณะถือวา่

ท่านสละสิทธิ� ไม่อาจเรียกรอ้งค่าบริการ และเงินมดัจาํคืน ไม่วา่กรณีใดๆ ทั�งสิ� น 

 ในกรณีที�ลูกคา้ตอ้งออกตั �วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจา้หน้าที�ของบริษัท ฯ กอ่นทุกครั�ง มิเชน่นั�นทางบริษัท ฯ 
จะไม่รบัผิดชอบค่าใชจ้า่ยใดๆ ทั�งสิ� น 
 
 
 
 



 
 
 

 




