
 

 

รหัสทัวร HNT1901023 

ทัวรมาเลเซีย เปดใจ KOTA KINABALU 3 วัน 2 คืน (FD) 
หมูบานวัฒนธรรมมารีมารี ดําน้ําจุใจ 2 เกาะ เดินทางสูเกาะ mamutik 
island อิสระชอปปم�งหาง IMAGO มุสตาฟาตุนทาวเวอร มัสยิดโคตาคินาบาลู 

 
 
 



 

 

กําหนดการเดินทาง 
อังคาร/พฤหัส/เสาร 
เดินทางเดือนตั้งแต  
พ.ค. – ต.ค. 62 

ผูใหญ 
(พักหองละ

2 ทาน) 

เด็กเสริมเตียง 
(พักผูใหญ 

2ทาน) 

พักเด่ียว โปรแกรม 
ไมรวมต๋ัว 

KKT05 21 – 23 พ.ค. 62 15,555.- 3,000.- 9,500.- 
KKT06 20 -22 มิ.ย. 62 15,555. 3,000.- 9,500.- 
KKT07 23 -25 ก.ค. 62 15,555. 3,000.- 9,500.- 
KKT08 24 -26 ส.ค. 62 15,555. 3,000.- 9,500.- 
KKT09 10 -12 ก.ย. 62 15,555. 3,000.- 9,500.- 
KKT10 17 – 19 ต.ค. 15,555.- 3,000.- 9,500.- 
ตองการพีเรียดอื่นกรุณาสอบถามจากเจาหนาที่อีกครั้ง กรณีลุกคามีบินภายในตองแจง
บริษัททราบกอนจองทุกครั้ง 
 
โปรแกรมการเดินทาง    
วันแวันแรก รก           สนามบินดอนเมือง ––  สนามบินสนามบินนานานาชาติโคตาคินาบาลูนาชาติโคตาคินาบาลู  ((--//--//DD))  
07.30น.  คณะพรอมกันที่สนามบินดอนเมือง อาคารผูโดยสารขาออก ช้ัน 3 เคานเตอรสาย

การบิน AIR ASIA  เจาหนาที่ คอยใหการตอนรับ และอํานวยความสะดวกในการขึ้น
เครื่อง (หัวหนาทัวรแนะนําการเดินทาง) 

09.30น.    ออกเดินทางสู สนามบินนานาชาติโคตาคินาบาลู สนามบินนานาชาติโคตาคินาบาลู ประเทศมาเลเซีย โดยสายการบิน 
AIR ASIA FD470 

 บริการอาหาร และทีน่ั่งมาตรฐานไมสามารถเลือกได(เปนไปตามเงือนไขสายการ
บิน) รวมน้ําหนักกระเป�า 15 กิโล ไปกลับ  

 
 
 
 
 
 



 

 

13.35น.  เดินทางถึง สนามบินนานาชาติสนามบินนานาชาติโคตาคินาบาล ูโคตาคินาบาล ูประเทศมาเลเซีย (เวลาทองถิ่นเร็ว
กวาประเทศไทย 1 ช.ม.)   (กรุณาปรับนาฬิกาของทานเปนเวลาทองถิ่นเพื่อความ
สะดวกในการนัดหมาย) 

  จากน้ันพาชม หมูบานวัฒนธรรมมารีมารี (Mari Mari Cultural Village) ที่ได
จําลองวิถีชีวิตของชนเผาพื้นเมืองไวถึง 5 ชนเผา ซึ่ง
ไดอาศัยอยูบนยอดเขาคินาบาลูน้ันเอง ชมการแสดงที่
สมจริง เชน การจุดไฟดวยกระบอกไมไผ, การ
ประกอบอาหารพื้นบาน, การเป�าลูกดอกสําหรับลา
สัตว, วิธีการทําเชือกและเสื้อผาดวยเปลือกไม และ
พิธีการตอนรับผูมาเยือนของชนเผา Bajau ที่ตื่นใจ 
ชมภายในบานของเผาลาหัวมนุษย ที่ตรงกลางลาน
บานของเขาจะมีแผนไมใหญๆ ไวรองรําทําเพลงที่สามารถทําหนาที่คลายๆ กับเปน
สปริงไม ซึ่งพวกเขาจะกระโดดขึ้นไปแตะเครือ่งรางบนเพดานบานทีสู่งมาก 

คํ่า     รับประทานอาหาร ณ หมูบานวัฒนธรรมมารีมารี (1)    
  หลังอาหารคํ่าเดินทางสูโรงแรมท่ีพัก MING GARDENT HOTE & RESIDENCE 

หรือเทียบเทาระดับ3-4ดาว   
 
วันที่สองวันที่สอง ดํานํ้าจุใจ 2 เกาะ เดินทางสูเกาะ เดินทางสูเกาะ mmaammuuttiikk  iissllaanndd  (รวมอุปกรณ(รวมอุปกรณชุดหนากากชุดหนากาก

ดําดํานํ้านํ้าพรอมทอสน็อกเก้ิล) พรอมทอสน็อกเก้ิล) ––  BBBBQQ  SSEEAAFFOOOODD  --  อิสระชอปปم�งหางอิสระชอปปم�งหางIIMMAAGGOO                                                          
((BB//LL//DD))                                                                 

เชา บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม (2)  
08.00 น.  นําทานเขาสูทาเรือ เดินทางสูเกาะ mamutik island (รวมอุปกรณชุด

หนากากดําน้ําพรอมทอสน็อกเกิ้ล) ท่ีอยูหางจากชายฝم�งเพียงเพียงแค 15 นาทีเทา
น้ันเอง พลาดไมไดแนนอนคือเกาะและหาดทรายขาวเม็ดละเอียด และท่ีนิยมกันมาก
ที่สุดก็คืออุทยานแหงชาติทางทะเลตังกู อับดุล รามัน (Tunku Abdul Rahman) ใน
อุทยานแหงนี้มีเกาะเดนๆอยู 5 เกาะ เหมาะทั้งแกการดําน้ําต้ืนและลึก และนอนเหยียด
กายสบายๆท่ีชายหาด ที่เกาะซาป (Sapi) มีซิปไลนใหเลน เหินฟ�าขามทะเลไปที่เกาะ
กายา (Gaya) ที่อยูใกลๆได ถาไดดําน้ําลึก นอกจากเห็นปลาและปะการังสีสวยๆแลว 
ยังมีโอากสเห็นเตาทะเล ปลาฉลาม และปลากระเบนดวย 



 

 

เท่ียง   รับประทานอาหารกลางวัน บนเกาะ (3) BUFFET AND SSEEAAFFOOOODD  
บาย  หลังอาหารใหทานเพลิดเพลินตามอัธยาศัย  ดําน้ําต้ืนเพิ่มเติม ดูปะการังใตทะเลหลาก

สีสันไดอีกเชนกัน เพราะเกาะแหงน้ีน้ันขึ้นชื่อวามีความอุดมสมบูรณทางธรรมชาติไม
แพเกาะอ่ืนๆ หรือเลือกใหอาหารปลาในน้ําเพือ่ไดใกลชิดตัวปลาทานก็สามารถทําได
นอกจากน้ีทานจะไดพบกับกิจกรรมและกีฬาทางน้ํามากมายท่ีมีใหเลือกสรรแลวแต
ความชอบของแตละบุคคล อาทิ ดําน้ําลึก Scuba ลองเรือคายัค, บานานาโบท, เจ็ท
สกี, Wing Surfing, Parasailing และอ่ืนๆอีกมากมาย 

 
 
 
 
 
 
  เดินทางกลับสูโรงแรมที่พัก   Best Western Kinabalu Daya Hotel หรือเทียบเทา 

จากน้ันพาทานชอปปم�งหางIMAGO หางสรรพสินคาขนาดใหญ ท่ีรวบรวมแบรนด
ตางๆไวมากมายไมวาจะเปน Uniqlo, Adidas, Nike, H&M, Sephora รวมถึง
รานกาแฟ รานอาหารและซูปเปอรมาเก็ตขนาดใหญ ใหทานใชเวลาไดอยางเต็มที่   

 
 
 
 
 
 
 
 
คํ่า     รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร (4) 
หลังอาหารคํ่าเดินทางสูโรงแรมท่ีพัก MING GARDENT HOTE & RESIDENCE หรือ 
เทียบเทาระดับ3-4ดาว    



 

 

วันวันสามสาม          มุสตาฟาตุนทาวเวอร มุสตาฟาตุนทาวเวอร ––  มัสยิดโคตาคินาบาลูมัสยิดโคตาคินาบาลู  --  สนามบิน สนามบิน ––  กรุงเทพกรุงเทพ  (ดอนเมือง)(ดอนเมือง)                    
((BB//LL//--))                                                                                                                    
เชา บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม (5)  
  พาชม มุสตาฟาตุนทาวเวอร (ช่ือเดิมซาบาหมูลนิธิตึก) ซึ่งเปนอาคารกระจก 30 ชั้น

ไดรับการสนับสนุนโดยสูงดึงแทงเหล็ก, หน่ึงในสี่ของอาคารในโลกที่ถูกสรางขึ้นดวย
วิธีการนี้ อาคารที่สูงที่สุดเปนอันดับสองในเกาะบอรเนียว ชมมัสยิดโคตาคินาบาลู 
(Kota Kinabalu City Mosque) มัสยิดกลางน้ําท่ีขึ้นชื่อวาเปนมัสยิดที่สวยงาม
มากที่สุดแหงหน่ึง ต้ังอยูบริเวณปากอาวไลกาส (Likas Bay) ไดรับการกลาวขานวา
เปนมัสยิดที่มีความสวยงามและคลายคลึงกับมัสยิดนาบาวี (Nabawi Mosque) แหง
เมืองเมดินาห (Medina) ในประเทศซาอุดิอาระเบีย มัสยิดแหงน้ีถือเปนมัสยิดใหมที่
เพ่ิงสรางเสร็จเมื่อป ค.ศ. 2000 หองโถงภายในสามารถจุคนไดถึง 12,000 คน และ
นับเปนมสัยิดที่ใหญที่สุดของโคตาคินาบาลูในปจจุบัน จัดเปนแหลงทองเที่ยวยอดฮิตที่
สามารถเขาชมภายในไดทุกวันยกเวนวนัศุกร  

 
 
 
 
 
    

 
เท่ียง   รับประทานอาหารกลางวัน (6)  อาหารพ้ืนเมือง  

สมควรแกเวลานําทานเดินทางสูสนามบินนานาชาติโคตาคินาบาลู ประเทศมาเลเซีย 
14.00 น.   ออกเดินทางจากสนามบินนานาชาติโคตาคินาบาลู ประเทศมาเลเซีย โดยสายการ

บิน แอรเอเชีย FD471 
15.50 น.   ถึงสนามบินดอนเมือง..... โดยสวัสดิภาพ พรอมความประทับใจ  

คาทิปคนขับรถ หัวหนาทัวร และมัคคุเทศกทองถิ่น รวม 1,200 บาท ตลอดการ
เดินทาง 



 

 

หมายเหต ุ บริษัท ฯ ขอสงวนสิทธ์ิที่จะเปลี่ยนแปลงราคาตามความเหมาะสม ทั้งน้ีขึ้นอยูกับ
การเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน และสายการบิน (โดยเฉพาะภาษีน้ํามัน ซึ่งมีการ
ผันผวนอยูตลอดเวลา) สภาพทางการเมืองภัยทางธรรมชาติแตยังคงจะรักษามาตรฐาน
การบริการและคํานึงถงึความตองการ ,ความปลอดภัยและประโยชนของลูกคาเปน
สําคัญ..... 

 
อัตราคาบริการนี้รวม  

 ตั๋วเครื่องบินไป – กลับ เสนทางที่ระบุในโปรแกรม ชั้นทัศนาจร (ไป–กลับทั้งคณะ)  
 คาภาษีสนามบินทุกแหงตามรายการทัวร 
 โรงแรมท่ีพักตามระบุ หรือเทียบเทาในราคาเดียวกัน (หองละ 2 ทาน)  
 คาอาหารตามที่ระบุในรายการ  
 คารถ-รับสง นําเท่ียวตามรายการพรอมคนขับที่ชํานาญเสนทาง 
 คาเขาชมสถานที่ทองเที่ยวตามท่ีระบุในรายการ  
 คาประกันอุบัติเหตุในการเดินทางวงเงินทานละ 1,000,000.- (เงื่อนไขตามกรมธรรม) 
 หัวหนาทัวร คอยอํานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 
 บริการน้ําด่ืม วันละ 1 ขวด  

 
อัตราคาบริการนี้ไมรวม         

 คาทิปคนขับรถ หัวหนาทัวร และมัคคุเทศกทองถิ่น รวม 1,200 บาท ตลอดการเดินทาง  
 คาใชจายสวนตัว อาทิ คาโทรศัพท, คาซักรีด, คาเครื่องด่ืมในหองพัก  
 คาอาหารและเครื่องด่ืมท่ีสั่งพิเศษในรานอาหาร นอกเหนือจากที่บริษัทจดัให ในรายการ

ทัวร 
 ไมรวมภาษีมูลคาเพ่ิม 7 เปอรเซ็นต / ภาษีหัก ณ ที่จาย 3 เปอรเซ็นต 

 
หมายเหตุ 
1. กรณีลูกคาไมถึง 15 ทาน ขอยกเลิกการเดินทาง เปนไปตามเงือนไขบริษัท 
2. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการเดินทางกอนลวงหนา 30 วัน คืนมัดจําเต็มจํานวน  
3. ดวยตั๋วเครืองบินเปน ราคาพิเศษ การยกเลิกนอยกวา 30 วัน ไมสามารถคืนเงินมัดจําไดทุก

กรณี   



 

 

4. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวรนี้ เมื่อเกิดเหตุจําเปน
สุดวิสัย จนไมอาจแกไขไดและจะไมรับผิดชอบใดๆในกรณีที่สูญหายสูญเสียหรือไดรับ
บาดเจ็บที่นอกเหนือความ รับผิดชอบของหัวหนาทัวรและเหตุสุดวิสัยบางประการเชน การ
นัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ การจลาจล ตางๆ 

5. เน่ืองจากรายการทัวรน้ีเปนแบบเหมาจายเบ็ดเสร็จ หากทานสละสิทธิ์การใชบริการใดๆตาม
รายการ หรือ ถูกปฏิเสธการเขาประเทศไมวาในกรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์
ไมคืนเงินในทุกกรณี  

6. รายการนี้เปนเพียงขอเสนอท่ีตองไดรับการยืนยันจากบริษัทฯอีกคร้ังหน่ึง หลังจากไดสํารองที่
น่ังบนเครื่อง และโรงแรมท่ีพักในตางประเทศเปนที่เรียบรอย  แตอยางไรก็ตามรายการนี้อาจ
เปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสมเน่ืองจากความลาชาของสายการบิน โรงแรมท่ีพักใน
ตางประเทศ เหตุการณทางการเมืองและภัยธรรมชาติ ฯลฯ โดยบริษัท ฯ จะคํานึงถึงความ
สะดวกของผูเดินทางเปนสําคัญ และ บริษัทฯ จะ 

7. ไมรับผิดชอบในกรณีทีก่องตรวจคนเขาเมืองหามผูเดินทางเน่ืองจากมีสิ่งผิดกฎหมายหรือ
สิ่งของหามนําเขาประเทศ หรือ เอกสารเดินทางไมถูกตอง หรือ ความประพฤติสอไปในทาง
เส่ือมเสีย หรือ ดวยเหตุผลใดๆก็ตามที่กองตรวจคนเขาเมืองพิจารณาแลว  ทางบริษัท ฯไม
อาจคืนเงินใหทานไดไมวาท้ังหมดหรือบางสวน  ทั้งบริษัทฯจะไมรับผิดชอบในกรณีที่กอง
ตรวจคนเขาเมืองประเทศไทยงดออกเอกสารเขาเมืองใหกับชาวตางชาติ หรือ คนตางดาวที่
พําพักอยูในประเทศไทย 

8. มัคคุเทศก พนักงาน  และตัวแทนของบริษัทฯ ไมมีสิทธ์ิในการใหคําสัญญาใดๆทั้งสิ้นแทน
บริษัทฯ นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูมีอํานาจของบริษัทฯ กํากับเทาน้ัน 

9. เม่ือทานไดชําระเงินมัดจําหรือทั้งหมด ไมวาจะเปนการชําระผานตัวแทนของบริษัทฯ หรือ
ชําระโดยตรงกบัทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะขอถือวาทานรับทราบและยอมรับในเงื่อนไข
ตางๆของบริษัทฯท่ีไดระบุไวโดยทั้งหมด  
 

เงื่อนไขการสํารองที่นัง่ 
 กรุณาจองลวงหนากอนการเดินทาง พรอมชาํระงวดแรก 5,000  บาท  
 สวนที่เหลือชําระทันทีกอนการเดินทางไมนอยกวา 30 วัน มิฉะนั้นจะถือวาทานยกเลิกการ

เดินทางโดยอัตโนมัติ 
 



 

 

กรณี ยกเลิกการเดินทาง 
 แจงลวงหนาไมนอยกวา 30 วันกอนเดินทาง คืนเงินมัดจําทั้งหมด 
 แจงลวงหนา 1- 29 วันกอนการเดินทาง หักคาดําเนินการตางๆ รวม 100 %  
 ยกเลิกการเดินทาง ในวันเดินทาง ,ถูกปฏเิสธการเขาเมือง จะไมมีการคืนเงินทั้งหมด 
 กรณีเจ็บป�วย จนไมสามารถเดินทางได ซึ่งจะตองมีใบรับรองแพทยจากโรงพยาบาล

รับรอง ทางบรษิัทฯ จะทําการเล่ือนการเดินทางของทานไปยังคณะตอไป แตทั้งน้ีทาน
จะตองเสียคาใชจายที่ไมสามารถเรียกคืนไดคอื  
 คาธรรมเนียมในการมดัจําต๋ัวและอ่ืนๆทานละ 5,000 บาท  


