
 

 

รหัสทัวร SUP1903993 
ทัวรอินโดนีเซีย บาหลี Follow Review 4 วัน 3 คืน (SL) 
วัดเบซากีย   ประตูสวรรค   วัดเลมปูยาง   ทานซีฟู�ดริมหาด 
เกาะไดโนเสาร   หาดทรายดํา   น่ังชิงชา Bali Swing 
 

 



 

 

วันแรก  กรุงเทพฯ – บาหลี – หาดจิมบารัน (D)  
10.00 น. คณะมาพรอมกันทีส่นามบินดอนเมือง อาคาร 1 ช้ัน 3 ประตู 7 โดยมี

เจาหนาที่ของบริษัทฯ คอยอํานวยความสะดวกใหการตอนรับ  
12.55 น. นําทานบินลัดฟ�าสู “เกาะสวรรคบาหลี” ประเทศอินโดนีเซีย โดยสายการบิน

ไทยไลออนแอร เท่ียวบินที  SL258 
18.30 น. เดินทางถึงสนามบินนูราลัย เกาะบาหลี เมืองเดนพาซาร เมืองเอกของเกาะ

บาหลี หลังผานการตรวจคนเขาเมืองแลว ตอนรับทานดวยพวงมาลยัดอกไม
หอมโดยสาวสวยชาวบาหลีที่สนามบิน  

 
 คํ่า บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร SEAFOOD แบบบาหลีดั้งเดิม ณ 

ชายหาดจิมบาลัน พรอมชมบรรยากาศงดงามริมทะเลพระอาทิตยลับขอบฟ�า
ริมมหาสมุทรและดนตรีบรรเลงตามชายฝم�ง  

 
ทานเขาสูโรงแรมทีพั่กระดับ Sense Sunset Road / Best Western Kuta 

Beach / D’varee / Grand Ixora Kuta Centre  หรือเทียบเทา 4* 
 

วันที่สอง บาหลี - เกาะนูซาเปอนีดา - หาดเกอลิงกิง - หาดแองเจิลส บิลลาบง - 
หาดโบรเคน บีช - Crystal Bay - หาดทรายสีดํา  (B/L/D) 

เชา   บริการอาหารเชา ณ โรงแรมที่พัก 
   จากน้ันพาทุกทานเดินทางไป ทาเรือซานูร (รวมคาเรือไปกลับแลว)  

 นําทานข้ึนเรือ เดินทางสู เกาะนูซาเปอนีดา เปนเกาะที่อยูทางตะวันออก
เฉียงใตของเกาะบาหลี ประเทศอินโดนีเซีย มเีกาะขนาดเล็กอยูใกล ๆ คือ 
นูซาเลิมโบงันและนูซาเจอนีงัน แยกจากเกาะบาหลีดวยชองแคบบาดุง 

 นําทานเดินทางสู หาดเกอลิงกิง (Kelingking)  /หาดแองเจิลส บิลลา
บง (Angels Billabong)  / หาดโบรเคน บีช (Broken Beach) 

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 



 

 

 
 นําทานเดินทางสู Crystal Bay เปนจุดดําน้ําที่ฮิตที่สุดของบาหลีในการดู

สัตวใหญอยางโมลาโมลาและแมนตา เพราะน้ําที่น่ีเย็น และเปนทะเลเปด 
คลื่นคอนขางใหญ 

เดินทางดวยเรือเร็วกลบัสู ทาเรือซานูร 
นําทานเดินทางสู หาดทรายสีดํา Saba Beach หรือ หาดทรายสีดํา 
Purnama Beach เปนชายหาดที่มีช่ือเสียงของบาหลี หาดทรายเปนสีดํา 
แปลกตา 
 
 

 
 
 
 
 

คํ่า   บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร 
 

ทานเขาสูโรงแรมทีพั่กระดับ Sense Sunset Road / Best Western Kuta 
Beach / D’varee / Grand Ixora Kuta Centre  หรือเทียบเทา 4* 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

วันที่สาม  วัดเลมปูยัง  - วัดเบซากี  – หมูบานคินตามานี – ภูเขาไฟบารตูร  -  
   บาหลี สวิงค - วัดน้ําพุศักดิ์สิทธ์ิ  (B/L/D)  

04.30 น.   รับประทานอาหารเชา แบบกลอง 
 
 
 
 
 
 
 
 

 หลังจากน้ันเดินทาง สู วัดเลมปูยัง (Lempuyang Temple) ซึ่งเปนวัด
ที่ใหญเปนอันดับสามของเกาะบาหลีและมีความสําคัญมากในวัฒนธรรม
บาหลีน้ัน มีวิวทิวทัศนที่สวยงามของพ้ืนที่ริมเกาะทางฝم�งตะวันออกของ
บาหลี  

 นําคณะเขาชม วดัเบซากี เปนวดัที่รวบรวมความเปนที่สุดของ บาหลี ไว
หลายประการ นอกจากจะเปนวัดที่ใหญที่สุด สวยงามที่สุด มีความสําคัญ
มากที่สุด ยังเปนวัดที่มปีระวติัศาสตรยาวนานที่สุด วัดแหงน้ีถือเปนมารดา 
ของมวลวิหาร เพราะเปนวัดในศาสนาฮินดูที่ใหญท่ีสุดบน เกาะบาหลี และ
ยังถือวาเปนวัดที่ศักสิทธิ์เหนือวัดทั้งปวง วัดเบซากี เริ่มสรางใน ศตวรรษ
ที่8 และไดขยายจนมีขนาดเทาปจจุบัน  คนบาหลียกใหเปนวัดหลวงหรือ 
Mother of Temple   วัดแหงน้ีเปนวดัที่มีขนาดกวางใหญไพศาล 
ประกอบดวยวดัเล็กๆอีก23แหง อยูภายใน ซึ่งก็มคีวามสําคัญ ตางๆกันไป 
โดยมกีารจัดวางใหเรียงรายอยูเปนขั้นๆกวา7ขั้น  เรียงรายไปตามไหลเขา 
และยังมีแทนบูชาบรรพบุรุษของชาวบาหลี ต้ังเรียงรายอีกหลายรอยแทน  



 

 

มีฉากหลังที่สวยงามเปน ภูเขาไฟคูนุงอากุง ซึง่เปนภูเขาไฟลูกที่ใหญที่สุดใน
บาหลี และมีประวติัศาสตรที่ยาวนานมาตั้งแตกอนประวติัศาสตรเลยทีเดียว 
 **** หากมีการแจงเตือนภัยภูเขาไฟ ขอสงวนสิทธ์ิในการปรับไปชมวัดบา
ตูรแทน **** 
แวะชมโรงงานหัตถกรรม // รานกาแฟขี้ชะมด // โรงงานผาบาติก 
กอนเดินทางขึ้นสูเทือกเขา Kintamani ทีง่ดงามราวสรวงสวรรคและ
อากาศเย็นตลอดทั้งป สถานที่สถิต ของมวลเทพเจาตางๆ ชมภูเขาไฟ
บารตูร ที่ยังคงรอวันปะทุอยูตลอดเวลา 

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารพ้ืนเมืองแบบบาหลีบุฟ
เฟ�ต ณ ภัตตาคาร ลอยฟ�า ทามกลางหุบเขา อากาศเย็นตลอดป 
LAKE VIEW 
 ชมทะเลสาบบารตูร ทะเลสาบน้ําจืด ที่งดงามบนปากปลองภูเขาไฟ ให

ทานไดเพลิดเพลิน แวะถายรูปกับทัศนียภาพที่งดงามราวสรวงสวรรค 
 เดินทางเที่ยวชม  บาหลี สวิงค Bali Swing (รวมคาขึ้นบาหลี

สวิงคแลว) ทํากิจกรรมอันสนุกสนาน ทาทายความต่ืนเตนดวยการนั่ง
ชิงชาที่มคีวามสูงและทานสามารถ เกบ็ภาพระหวางน่ังชิงชาโดยมีฉาก
หลังธรรมชาติอันสวยงาม บริเวณน้ันมีจุดใหทานไดถายรูปสวยสวย
มากมาย เชน รงันก  http://basdeatayana.com/gallery-bas-
de-atayana/ 

 
 

 
 
 
 
 

 



 

 

 หลังจากนั้นเดินทาง สู วิหารศักดิ์สิทธ์ิ เทมภัคศิริงค สรางในศตวรรษ
ที่ 13 เปนวิหารศักด์ิสิทธสมัยโบราณใชประกอบพิธีทางศาสนาใน
ราชวงศกษตัริยเทานั้น ชมบอนํ้าพุศักด์ิสิทธ์ิ ท่ี TIRTA EMPUL  ที่ผุด
ขึ้นจากใตดินเปนพันป โดยไมมีวันหมด ชมศิวลึงคศักดิ์สิทธิ์ และแทน
บูชาเทพท่ีศักดิ์สิทธ์ิและมหัศจรรย ทําเนียบประธานาธิบดีบนเนินเขา 
ชาวบาหลีเชื่อวา ถาใครอยากมีลูก ลองมาด่ืมหรืออาบน้ําที่น่ี จะมีลูก
เต็มบานหลานเต็มเมือง  

จากน้ันนําชมและชอปปم�งยาน “ตลาดปราบเซียน” ใหทานไดสนุกสนาน
กับการตอรองสินคาพืน้เมืองในตลาด และราคาถูกที่สุดในบรรดาตลาด
ตางๆ ของพื้นเมือง   กอนเดินทางไปสูหมูบาน Celux ชมการทําเคร่ืองเงิน
เคร่ืองทองที่งดงาม 

คํ่า        บรกิารอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร  
 

ทานเขาสูโรงแรมทีพั่กระดับ Sense Sunset Road / Best Western Kuta 
Beach / D’varee / Grand Ixora Kuta Centre  หรือเทียบเทา 4* 

วันที่สี่ วิหารทานาลอต -วิหารอูลูวาตู   - สวนวิษณุ -  ยาน KUTA - สนามบิน
กรุงเทพ (BL)  

เชา   บริการอาหารเชา ณ โรงแรมที่พัก 
พาทุกทานเดินทางไป ชมวิหารกลางสมุทรอินเดีย ทานาลอท เชื่อกันวา
มีงูเทพเจาลายศักดิ์สิทธ์ิคอยปกปกรักษา
อยูภายใตวิหารงดงามยิ่งนักยามพระ
อาทิตยตกดิน ชมวิหารและหนาผา
มหัศจรรยและจุดชมวิวที่งดงาม  
ทานาลอทเปนวิหารที่สรางในศตวรรษที่ 
16 โดยนักบุญดายงัระวาดีที่บําเพ็ญศีลภาวนาและศักดิ์สิทธ์ิมากเปนที่



 

 

นับถือของชาวบาหลี ชมวัดบนโขดหินริมมหาสมุทรอินเดีย เปนสถานที่
ถายทําละครดัง ดอกแกวการะบุหนิง และภาพยนตรเรื่องตางๆ 

 ตอจากน้ันเดินทางไปชมความงดงามของ วิหารอูลูวาต ูที่ต้ังอยูบนหนา
ผาสูงเหนือมหาสมุทรอินเดีย พรอมชมวิวทิวทัศนท่ีงดงามอีกมุมหน่ึง
ของเกาะบาหลี ชมวิหารหนุมาน ลิงมากมายท่ีมาชุมนุมกันที่วิหาร 
(กรุณาระวงัแวนตา, ปากกา, หมวก ดวย หามลูบหัวลิงโดยเด็ดขาด)  

 นําทานชม สวนวิษณุ Garuda WisnuKencana Cultural Park 
สวนวัฒนธรรมบาหลีที่มีรูปปم�นของพระวิษณุและนก Garuda (ครุฑ) 
อีกหน่ึงแลนดมารคสําคัญ โปรเจคใหญของทางอินโดนีเซีย ใชเปนสถานี
ที่จัดงาน พักผอนสถานที่แหงน้ีสรางตามความเช่ือของศาสนาฮินดู ที่
ชาวบาลีกวารอยละ90ใหความนับถือมากที่สุดและเปนศาสนาที่มี
อิทธิพลโดยตรงตอศิลปวัฒนธรรมของชาวบาหลี สวนน้ีสรางขึ้นเพื่อ
อุทิศถวายแดพระวิษณุหรือที่คนไทยเรียกวา พระนารายณกับครุฑ มีรูป
ปم�นประติมากรรมพระนารายณทรงครุฑอันงดงามและมีขนาดใหญที่สุด
ในโลก พระวษิณุมคีวามสูงถึง 150 ม กวาง64 ม หลอจากทองแดงกับ
ทองเหลือง หนัก4,000 ตัน สวนรูปปم�นครุฑอยูดานหลังรูปปم�นพระวิษณุ
มีความสูง18 ม สวนประกอบสุดทายคือรูปปم�นแขนของพระวิษณุ ขาง
หน่ึงช1ูน้ิว อีกขางชู2น้ิว ซึ่งสรางเสร็จไปเพียง30% เทาน้ัน ซึ่งจะเหน็วา
ถาเสร็จสมบูรณจะมีขนาดใหญมาก 

 
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
 
 

*** คณะเดินทางช็อปปم�ง ซื้อของที่ระลึก ยาน KUTA / ราน KRISNA (หากมีเวลา
เหลือ)*** 

 
......... น.  ออกเดินทางไปสนามบินงูราลัย เพื่อทําการเช็คอิน 



 

 

19.20 น.  นําทานเดินทางกลับกรุงเทพฯ โดยสายการบินไทยไลออนแอร  
   เท่ียวบินที่  SL259 
23.05 น.  เดินทางถึงสนามบินคอนเมือง โดยสวัสดิภาพ พรอมรับความประทับใจ 
 
 

******************************* 
 

“มากกวาความชํานาญ คือ การใหบริการดวยใจ” 
หมายเหตุ  โปรแกรมการเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม บริษัทฯ ขอสงวน

สิทธในการปรับเปลี่ยนราคา หากมีการปรับขึ้นของภาษีน้ํามันของสายบิน 
 
 
 
 

อัตราคาบริการ 
**สําหรับหนังสือเดินทางตางชาติเก็บเพ่ิม 1,000 บาท** 

NOV-19 

Flight วันเดินทาง ราคาผูใหญทานละ จอยแลนด 
หักคาต๋ัว พักเดี่ยว 

SL258 
1255-
1830 
///// 

SL259 
1920-
2305 

14-17 NOV 2019 13,999.- 
11,999.- 7,000.- 3,900.- 

28 NOV - 1 DEC 2019 14,999.- 
12,999.- 7,000.- 3,900.- 



 

 

DEC-19 

Flight วันเดินทาง ราคาผูใหญทานละ จอยแลนด 
หักคาต๋ัว พักเดี่ยว 

SL258 
1255-
1830 
///// 

SL259 
1920-
2305 

7-10 DEC 2019 15,999.- 
13,999.- 7,000.- 3,900.- 

19-22 DEC 2019 14,999.- 
12,999.- 7,000.- 3,900.- 

 26-29 DEC 2019 14,999.- 7,000.- 3,900.- 
JAN-20 

Flight วันเดินทาง ราคาผูใหญทานละ จอยแลนด 
หักคาต๋ัว พักเดี่ยว 

SL258 
1255-
1830 
///// 

SL259 
1920-
2305 

2-5 JAN 2020 14,999.- 7,000.- 3,900.- 

  



 

 

FEB-20 

Flight วันเดินทาง ราคาผูใหญทานละ จอยแลนด 
หักคาต๋ัว พักเดี่ยว 

SL258 
1255-
1830 
///// 

SL259 
1920-
2305 

6-9 FEB 2020 14,999.- 7,000.- 3,900.- 

20-23 FEB 2020 13,999.- 7,000.- 3,900.- 

MAR-20 

Flight วันเดินทาง ราคาผูใหญทานละ จอยแลนด 
หักคาต๋ัว พักเดี่ยว 

SL258 
1255-
1830 
///// 

SL259 
1920-
2305 

11-14 MAR  2020 14,999.- 7,000.- 3,900.- 
18-21 MAR 2020 13,999.- 7,000.- 3,900.- 

25-28 MAR 2020 14,999.- 7,000.- 3,900.- 

  



 

 

APR-20 

Flight วันเดินทาง ราคาผูใหญทานละ จอยแลนด 
หักคาต๋ัว พักเดี่ยว 

SL258 
1255-
1830 
///// 

SL259 
1920-
2305 

2-5 APR 2020 13,999.- 7,000.- 3,900.- 
9-12 APR 2020 14,999.- 7,000.- 3,900.- 
10-13 APR 2020 
วันหยุดสงกรานต 15,999.- 7,000.- 3,900.- 

11-14 APR 2020 
วันหยุดสงกรานต 15,999.- 7,000.- 3,900.- 

12-15 APR 2020 
วันหยุดสงกรานต 15,999.- 7,000.- 3,900.- 

22-25 APR 2020 14,999.- 7,000.- 3,900.- 
MAY-20 

Flight วันเดินทาง ราคาผูใหญทานละ จอยแลนด 
หักคาต๋ัว พักเดี่ยว 

SL258 
1255-
1830 
///// 

SL259 
1920-
2305 

7-10 MAY 2020 13,999.- 7,000.- 3,900.- 

  



 

 

JUN-20 

Flight วันเดินทาง ราคาผูใหญทานละ จอยแลนด 
หักคาต๋ัว พักเดี่ยว 

SL258 
1255-
1830 
///// 

SL259 
1920-
2305 

11-14 JUN 2020 14,999.- 7,000.- 3,900.- 

 
 

เด็กอายุต่ํากวา 12 ป(พักกับผูใหญ 2 ทาน)     มีเตียงลด  500 บาท 
เด็กอายุต่ํากวา 12 ป(พักกับผูใหญ 2 ทาน)  ไมมีเตียงลด 1,000 บาท 

ทารกอายุต่ํากวา 2 ป                                              ราคา 5,500 บาท 
 

เง่ือนไขการจอง มัดจําทานละ 5,000 บาท  
พรอมสงสําเนาหนาพาสปอรตใหเจาหนาท่ีจองทัวร / สวนที่เหลอืจายกอนเดินทาง 15 วัน 

จองแลวขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินมัดจําหรือเต็มจํานวน 
เพราะกรุปนี้มีการซื้อตั๋วภายใน 

 
***ขอความกรุณาสงสําเนาพาสปอรตและชําระมัดจําภายใน 24 ช.ม. หลังจากทําการจอง 

เน่ืองจากเปนราคาตั๋วโปรโมช่ัน สายการบินจะเขมงวดเร่ืองกําหนดการออกตั๋วเร็วกวา
ปกติ*** 

*** กรุณาตรวจสอบพาสปอรต ตองมีอายุใชงานเหลือไมนอยกวา 6 เดือน นับจากวันเดินทาง*** 
 



 

 

อัตราน้ีรวม   
 คาต๋ัวเครื่องบินไปกลับ (ต๋ัวกรุป) / คาที่พัก 2 ทานตอ 1 หองคู  
 คารถโคชปรบัอากาศทองเที่ยวตามโปรแกรม /คาอาหารทุกมื้อท่ีระบุในรายการ  
 คาบัตรเขาชมสถานที่ทองเท่ียวตามรายการ  
 คาธรรมเนียมสัมภาระที่ฝากขึ้นเคร่ืองทานละ 1 ช้ินที่น้ําหนักไมเกิน 20 กก.  
 บริษัทไดทําประกันอุบัติเหตุใหกับลูกคาในวงเงิน 1,000,000 บาท  

(ข้ึนอยูกับเง่ือนไขของกรรมธรรมเฉพาะเหตุการที่เกิดขึ้นระหวางวันเดินทางเทาน้ันโดย
จะตองใชใบรังรองแพทยและใบเสร็จรับเงินในการเบิก) 

  รวมคาภาษีสนามบินบาหลีแลว  
 
อัตราน้ีไมรวม   

 คาทิปไกด + คาทิปคนขับรถ ธรรมเนียมประมาณ 1500 บาท (ไมรวมคาทิปหัวหนา
ทัวรตามความพึงพอใจ)  เก็บที่สนามบนิดอนเมือง ณ วันเดินทาง 

 คาทําหนังสือเดินทางไทย และคาธรรมเนียมสําหรับผูถือพาสปอรตตางชาต ิ 
 คาอาหาร และเครื่องด่ืมที่ไมไดระบุไวในรายการ  
 คาใชจายอ่ืนๆ ที่มิไดระบุไวในรายการ เชน คาซักรีด โทรศัพท  คามนิิบาร ฯลฯ  
 ภาษีมูลคาเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จาย 3%   

 
เอกสารที่ใชในการเดนิทาง   

 หนังสือเดินทางท่ีมีวันกําหนดอายุใชงานเหลือไมนอยกวา 6 เดือน นับจากวันที่จะออก
เดินทาง 

 ตองมีหนาวางอยางนอย 2 หนา 
 
 
 
 



 

 

เง่ือนไขการยกเลิก 
 
1. เน่ืองจากต๋ัวเคร่ืองบินตองเดินทางตามวันที ่ท่ีระบุบนหนาต๋ัวเทาน้ัน จึงไมสามารถยกเลิก หรือ

เปลี่ยนแปลงการเดินทางใด ๆ ทั้งส้ิน ถากรณียกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงการเดินทาง ทางบรษิัทฯ
ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินทัง้หมดหรือบางสวนใหกับทาน 

2. กรณีที่กองตรวจคนเขาเมืองทั้งที่กรุงเทพฯ และในตางประเทศปฏิเสธมิใหเดินทางออกหรือเขา
ประเทศที่บริษัทระบุในรายการเดินทาง บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิไมคืนคาบริการไมวากรณีใด ๆ 

 
3. ทางบริษัทฯ จะไมรับผดิชอบใดๆทั้งสิ้ หากทานใชบรกิารของทางบรษิัทฯไมครบ อาทิ ไมเที่ยว

บางรายการ, ไมทานอาหารบางมื้อ เพราะคาใชจายทุกอยาง ทางบริษัทฯไดชําระคาใชจายให
ตัวแทนตางประเทศแบบเหมาขาด 

 
4. ทางบริษัทฯจะไมรบัผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิด

อุบัติเหตุที่เกิดจากความประมาทของตัวนักทองเท่ียวเอง 
 
5. เมื่อทานตกลงชําระเงินไมวาทั้งหมดหรือบางสวนกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะถือวาทานได

ยอมรับในเงื่อนไขขอตกลงตางๆ ที่ไดระบุไวแลวทั้งหมด 
 
หมายเหตุ 

 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวรน้ี เมื่อเกิดเหตุจําเปน
สุดวิสัยจนไมอาจแกไขไดและจะไมรับผิดชอบใดๆ ในกรณีท่ีสูญหาย สูญเสียหรือไดรับ
บาดเจ็บที่นอกเหนือความรับผิดชอบของหัวหนาทัวรและเหตุสุดวิสัยบางประการ เชน การ
นัดหยุดงาน ภัยธรรมชาต ิ การจลาจล ตางๆ เน่ืองจากรายการทัวรน้ีเปนแบบเหมาจาย
เบ็ดเสร็จ หากทานสละสิทธ์ิการใชบริการใดๆ ตามรายการ หรือถูกปฏิเสธการเขาประเทศไม
วาในกรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไมคืนเงินในทุกกรณี  



 

 

 บริษัทฯมีสิทธ์ิที่จะเปลี่ยนแปลงหรือสับเปลี่ยนรายการไดตามความเหมาะสมบริษัทขอสงวน
สิทธ์ิที่จะเลื่อนการเดินทางในกรณีที่มีผูรวมคณะไมถึง 10 ทาน การไมรับประทานอาหารบาง
มื้อไมเที่ยวตามรายการ ไมสามารถขอหักคาบริการคืนได เพราะการชําระคาทัวรเปนไปใน
ลักษณะเหมาจาย เมือ่ทานไดชําระเงินมัดจาํหรือทั้งหมด ไมวาจะเปนการชําระผานตัวแทน
ของบริษัทฯ หรือชําระโดยตรงกบัทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะขอถือวาทานรับทราบและ
ยอมรับในเงื่อนไขตางๆ 

 บริษัทฯไมรบัผิดชอบคาเสียหายในเหตุการณที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาต ิ ปฏิวติัและ
อ่ืนๆท่ีอยูนอกเหนือการควบคมุของทางบริษทัฯหรือคาใชจายเพ่ิมเติมที่เกิดขึ้นทางตรงหรือ
ทางออม เชน การเจ็บป�วย, การถกูทําราย, การสูญหาย, ความลาชา หรือจากอุบัติเหตุตางๆ 

 
 

 


