รายละเอียดการเดินทาง
วันแรก (Meal: -/D)
06.30 พร้อมกันทีสนามบินดอนเมือง
09.3 น. ออกเดินทางโดยการสารบินแอร์เอเซีย เทียวบินที FD470 ไปยังสนามบินโคตาคินาบาลู
13.30 น.เดินทางถึงสนามบินโคตาคินาบาลู โดยสวัสดิภาพ จากนันเดินทางเข้าทีพัก ณ อุทยานคินาบาลู
รับประทานอาหารเย็น
ทีพัก : Hot Poring หรือเทียบเท่า
วันทีสอง Meal: B/L/D)
ตืน 05.30 น. รับประทานอาหารเช้า
. น. นังรถไปทีทําการอุทยาน 8 โมงถึงทีทําการอุทยาน ติดต่อเจ้าหน้าทีเตรียมตัว ฝากสัมภาระ นัง
รถไปจุดเดินเท้า
จากนันเดินทางไปเข้ายังประตู Timpohon gate (1866 m) เราจะเริมเทรคกิงไปเรือย ไปยัง Lowi Shleter ,
Layang Layang hut (2702m) พักรับประทานอาหารกลางวันและเดินทางไปยัง Laban Rata (3273m)
คืนนี เราจะพักทีนี จะเข้านอนเร็วไม่ควรเกิน ทุ่มเพราะต้องตืนเช้า
พักที Laban Rata Hostel
วันทีสาม (Meal: B/L/D)
ปลุกตืน 00.30 น. ทานเครืองดืม ของว่าง เตรียมตัวเดินขึนยอด
Low’s Peak ต้องไปให้ถึงจุด Check point ก่อน 05.00 น. ถ้าไม่ถึง
ตามเวลาเขาจะไม่สามารถขึนยอดได้
. ทานอาหารเช้า เก็บของ Check out
10.00 น. จากนันเดินลงมาในเส้นทางเดิมผ่าน Timpohon gate
. น. เดินทางถึง Timpphon Gate
19.00 น. เดินทางเข้า Kinabalu ทานข้าวเย็นเพือเลียงอําลาและฉลองความสําเร็จ
ทีพัก : Shangrila Downtown หรือเทียบเท่า
วันทีสี (Meal: B/-/-)
รับประทานอาหารเช้า
. รับประทานอาหารเช้า
. เช็คเอาท์จากทีพัก เดินทางไปยังหมูบ่ า้ น Mari Mari ชนเผ่าล่าหัวมนุ ษย์แห่งเกาะบอร์เนี ยวในอดีต
. รับประทานอาหารกลางวัน
. น. ออกเดินทางไปยังสนามบินคินาบาลู โดยเทียวบินที FD471
17.00 เดินทางถึงสนามบินดอนเมืองโดยสวัสดิภาพ

ราคาต่อท่าน(บาท) เริมต้นทีสองท่าน สามารถเลือกวันเดินทางได้
โรงแรม
ท่าน
ท่าน
- ท่ าน
มาตรฐาน
29,900
26,900
25,900

- ท่าน
23,900

พักเดียว
3,900

อัตรานีรวม
- ค่าห้องพักตามระบุ
- ค่าเข้าอุทยาน
- Kinabalu climbing permit
- Climbing insurance
- Mountain guide
- ค่ารถรับ-ส่งตลอดการเดินทาง
- ค่าอาหารตามมือระบุ
- ประกันภัยการเดินทางวงเงิน ล้านบาท แบบมีคา่ รักษาพยาบาลเจ็บป่ วยและอุบตั ิเหตุ
อัตรานี ไม่รวม
- ตัวเครืองบินไปกลับชันประหยัด สายการบินแอร์เซีย ไปกลับ กรุงเทพ-โคตาคินาบาลู
- ค่าใช้จา่ ยส่วนตัว เช่น มินิบาร์ ค่าซักเสือผ้า ถ่านไฟฉาย และอืนๆ
- ค่าทิปไกด์และลูกหาบ/หัวหน้าทัวร์ตามความสมัครใจ
- ค่าลูกหาบ ไป-กลับ แบกนําหนักได้ กก. ราคา
RM
- ค่าฝากกระเป๋า อุทยาน 1 กระเป๋า
- ค่าประกาศนี ยบัตรผูพ้ ิชิตยอดเขา
การชําระเงิน

บาท ภายใน วันเข้าบัญชี
 งวดแรก หลังจากยืนยันการจอง ชําระมัดจํา ,
 งวดทีสอง ชําระเงิน ส่วนทีเหลือ ชําระก่อนการเดินทาง วัน

เงือนไขการยกเลิก
 สําหรับผูโ้ ดยสารทีไม่ได้ถือหนังสือเดินทางไทย และทางบริษัทฯเป็ นผูย้ ืนวีซ่าให้ เมือผลวีซ่าผ่านแล้วมีการยกเลิกการ
เดินทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการคืนค่ามัดจําโดยหักตามค่าใช้จ่ายทีเกิดขึนจริง
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง

วันขึนไป คืนเงินทังหมด

 ยกเลิกก่อนการเดินทาง

วันขึนไป เก็บค่าใช้จ่าย ท่านละ 10,000 บาท

 ยกเลิกก่อนการเดินทาง

วัน เก็บค่าใช้จ่าย 80% ของราคาทัวร์

 ยกเลิกการเดินทางน้อยกว่า1-7 วัน เก็บค่าใช้จา่ ยทังหมด 100% ของราคาทัวร์
 ยกเลิกการเดินทางในวันเดินทาง,ถูกปฏิเสธการเข้าทังจากประเทศไทยประเทศ ,มาเลเซีย ไม่มกี ารคืนเงินทังหมดไม่ว่า
กรณีใดๆทังสิน ในกรณีเจ็บป่ วย จนไม่สามารถเดินทางได้ จะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง ทางบริษัทฯ
จะทําการเลือนการเดินทางของท่านไปยังคณะต่อไป แต่ทงนี
ั ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายทีไม่สามารถเรียกคืนได้คือ
ค่าธรรมเนี ยม ในการมัดจําตัวท่านละ 10 000,บาท และค่าใช้จ่ายอืนๆ ตามเงือนไข
 ยกเว้นกรุ๊ปทีเดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลทีต้องการันตีมดั จํากับสายการบินหรือค่ามัดจําทีพักโดยตรงหรือโดยการ
ผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได้ รวมถึงเทียวบินพิเศษเช่น Extra Flight และ Charter
Flight จะไม่มกี ารคืนเงินมัดจํา หรือค่าทัวร์ทงหมดเนื
ั
องจากค่าตัวเป็ นการเหมาจ่ายในเทียวบินนันๆ
เงือนไขการเดินทาง
 บริษัทฯ มีสิทธิทีจะเปลียนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี เมือเกิดเหตุสุดวิสยั จนไม่อาจแก้ไขได้
 บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ทีเกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติปฏิวตั ิและอืนๆทีอยู่นอกเหนื อการ
ควบคุมของทางบริษัทฯหรือค่าใช้จ่ายเพิมเติมทีเกิดขึนทางตรงหรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่ วยการถูกทําร้าย, การสูญ ,
หาย, ความล่าช้า หรือจากอุบตั ิเหตุต่างๆ
 หากท่านถอนตัวก่อนรายการท่องเทียวจะสินสุดลง ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านสละสิทธิและจะไม่รบั ผิดชอบคืนค่าบริการ
ทีท่านได้ชาํ ระไว้แล้วไม่วา่ กรณีใดๆ ทังสิน
 บริษัทฯ จะไม่รบั ผิดชอบต่อการห้ามออกนอกประเทศ หรือ ห้ามเข้าประเทศ อันเนื องมาจากมีสิงผิดกฎหมาย หรือ
เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอืนๆ
 รายการนี เป็ นเพียงข้อเสนอทีต้องได้รบั การยืนยันจากบริษัทฯ อีกครังหนึ ง หลังจากได้สาํ รองทีนังบนเครือง และโรงแรม
ทีพักในต่างประเทศเป็ นทีเรียบร้อย แต่อย่างไรก็ตามรายการนี อาจเปลียนแปลงได้ตามความเหมาะสม
 ราคานี คดิ ตามราคาตัวเครืองบินในปั จจุบนั หากราคาตัวเครืองบินปรับราคาสูงขึน บริษัทฯ สงวนสิทธิทีจะปรับราคาตัว
เครืองบินตามสถานการณ์ดงั กล่าว
 กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทน หรือ หน่วยงานทีเกียวข้อง จนมีการยกเลิก ล่าช้า เปลียนแปลง การบริการจากสาย
การบินบริษัทฯขนส่ง หรือ หน่ วยงานทีให้บริการ บริษัทฯจะดําเนิ นโดยสุดความสามารถทีจะจัดบริการทัวร์อืนทดแทน
ให้ แต่จะไม่คืนเงินให้สาํ หรับค่าบริการนันๆ
 มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนของบริษทั ฯ ไม่มสี ิทธิในการให้คาํ สัญญาใดๆ ทังสินแทนบริษัทฯ นอกจากมีเอกสารลง
นามโดยผูม้ อี าํ นาจของบริษัทฯ กํากับเท่านัน

 หากไม่สามารถไปเทียวในสถานทีระบุในโปรแกรมได้ อันเนื องมาจากธรรมชาติ ความล่าช้า และความผิดพลาดจากทาง
สายการบิน จะไม่มกี ารคืนเงินใดๆทังสิน แต่ทงนี
ั ทางบริษัทฯจะจัดหารายการเทียวสถานทีอืนๆมาให้ โดยขอสงวนสิทธิ
การจัดหานีโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 กรณีทีกองตรวจคนเข้าเมืองทังทีประเทศไทย และในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออกหรือเข้าประเทศที
o บริษัทระบุในรายการเดินทาง บริษัทของสงวนสิทธ์ไม่คืนค่าบริการไม่วา่ กรณีใด ๆทังสิน
 บริษัทฯ รับเฉพาะผูม้ ีจดุ ประสงค์การเดินทางเพือท่องเทียวเท่านัน
 เทียวบิน และรายการท่องเทียวอาจมีการเปลียนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยมิตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 เมือท่านตกลงชําระเงินค่าบริการไม่วา่ ทังหมดหรือบางส่วนกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับใน
เงือนไขและ ข้อตกลงต่าง ๆ ทีได้ระบุไว้ทงหมดนี
ั
แล้ว
 โรงแรมทีพักในประเทศมาเลเซียมีมาตรฐานการกําหนดดาวและประเภทของทีพักแตกต่างกับประเทศไทย โดยโรงแรม
ทีพักทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิในการจัดหาโรงแรมโดยอ้างอิงตามการจัดระดับดาวของประเทศมาเลเซียตามทีระบุใน
รายการท่องเทียวเท่านัน โรงแรมโดยส่วนใหญ่จะเป็ นแบบห้องพักคู่ )Twin หรือ Double) ในกรณีทท่ี านมีความประสงค์
จะพักแบบ 3 ท่าน ขึนอยู่กบั ข้อจํากัดของห้องพักและการวางรูปแบบของห้องพักของแต่ละโรงแรม ซึงมีความแตกต่างกัน
อาจจะทําให้ท่านไม่ได้หอ้ งพักติดกัน และไม่สามารถเสริมเตียงได้ตามทีต้องการ
 กระเป๋าสัมภาระต่างๆถือเป็ นทรัพย์สินส่วนตัวของท่าน ทางบริษัทจะไม่รบั ผิดชอบต่อความเสียหาย สูญหาย ล่าช้า หรือ
อุบตั ิเหตุต่างๆ ใดๆทังสิน
 เมือท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว หากท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ ง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่า
ท่านสละสิทธิ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการ และเงินมัดจําคืน ไม่วา่ กรณีใดๆ ทังสิน

 ในกรณีทลูี กค้าต้องออกตัวโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าทีของบริษัท ฯ ก่อนทุกครัง มิเช่นนันทางบริษัท ฯ
จะไม่รบั ผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ ทังสิน

