
 

 

 

 

 

วนัแรก  สนามบินสุวรรณภูมิ – จาการ์ต้า – สุราบาย่า – โปรโบลงิโก – ภูเขาไฟโบรโม่           
                                                                                               (-/-/D)                  

04.30 น.   คณะพร้อมกนัท่ีสนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ผูโ้ดยสารขาออกเคาน์เตอร์G 
ประตู 4 เจา้หนา้ท่ีคอยใหก้ารตอ้นรับและอ านวยความสะดวกใหท้่านก่อน
เดินทาง  

06.35  น. น าท่านออกเดินทางสู่จาการ์ต้า โดยสายการบิน การ์รูด้าอนิโดนีเซีย  เที่ยวบิน
ที ่GA 865 (อาหารบนเคร่ือง) 

10.10 น. ถึงสนามบินท่าอากาศยานนานาชาติซูการ์โน-ฮตัตา (จาการ์ต้า) เพื่อแวะต่อ
เคร่ืองสู่ เมืองสุราบาย่า 

12.00 น. น าท่านเดินทางสู่ เมืองสุราบาย่า โดยสายการบิน การ์รูด้าอินโดนีเซีย  
เทีย่วบินที ่GA314 (บริการอาหารว่าง) 

14.00 น. เดินทางถึง สนามบินจูอนัดา (Juanda International Airport)  
 เมืองสุราบาย่า ซ่ึงเป็นเมืองท่ีส าคญัอีกเมืองหน่ึงของประเทศ 



 อินโดนีเซีย รู้จกักันในฐานะ ‘เมืองแห่งวีระบุรุษ’ และเป็นท่ีรู้จกักันว่าเป็นบ้านเกิดของ
ประธานาธิบดีคนแรกของอินโดนีเซียซูการ์โนเมืองแห่งน้ีความส าคญัไม่แพเ้มืองจาการ์ตา้เมือง
หลวงของประเทศอินโดนีเซียสุราบายา่เป็นเมืองท่ีใหญ่อนัดบัสองของอินโดนีเซีย และเป็นเมือง
ท่าส าคญัของชวาตะวนัออก จากนั้นน าท่านเดินทางออกจากตวัเมืองมุ่งหนา้สู่เมืองโปรโบลิงโก 
ดินแดนแห่งภูเขาไฟ ผ่านหมู่บ้านต่างๆ ให้ท่านได้สัมผสัวิถีชีวิตและวฒันธรรมชนพื้นเมือง
ตลอดเส้นทาง(ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 3-4 ชัว่โมง) 

ค ่า บริการอาหารเยน็  ณ ภัตตาคาร  
พกัที ่ Bromo Cottages Hotel หรือเทยีบเท่า 

วนัทีส่อง ภูเขาไฟโบรโม่ – สุราบาย่า – โรงงานผลติเคร่ืองหนัง – พพิธิภัณฑ์ยาสูบ – ย่านไชน่าทาว      
(-/-/D)                  

03.00 น. น าท่านออกเดินทางสู่ จุดชมวิวภูเขาไฟโบรโม่ ท่ียอดเขาพีนาจากนัใน
ระดบัความสูง 2,700 เมตรดว้ยรถขบัเคล่ือนส่ีลอ้ 4WDจุดชมววิ แ ห่ ง น้ี
ถือได้ว่าเป็นจุดชมวิวภูเขาไฟท่ีสวยท่ีสุดชมภาพต่ืนตาต่ืนใจของ
แสงอาทิตยย์ามเชา้กระทบกบัปากปล่องภูเขาไฟสาดส่องกระทบกบักลุ่ม
ควนัจากปากปล่องภูเขาไฟท่ีล่องลอยอยูเ่ปรียบเสมือนภาพแห่งลมหายใจ
ของภูเขาไฟแห่งน้ีซ่ึงมีความสวยงามเหนือค าบรรยายเป็นเสน่ห์ท่ีดึงดูด
นักท่องเท่ียวจากทัว่ทุกมุมโลกให้มาเยือนท่ีแห่งน้ีจากนั้นน าท่านเดิน
เดินทางลงจากยอดเขาพีนาจากนัน าท่านสู่บริเวณแอ่งทะเลทราย บริเวณ
ภูเขาไฟโบรโม่จากนั้นอิสระให้ท่านได้เดินข้ึนชมวิวบริเวณปากปล่อง
ภูเขาไฟโบรโม่ หรือ เลือกข่ีมา้เพื่อชมปากปล่องภูเขาไฟ (ไม่รวมค่าข่ีมา้
และทิปคนดูแลมา้ประมาณ 100,000 IDR (300บาท) อิสระให้ท่านได้
ถ่ายรูปเป็นท่ีระลึกและด่ืมด ่าบรรยากาศอนังดงาม ความอลงัการของภูเขา
ไฟโบรโม่*** ควรเตรียมเส้ือกันหนาวชนิดกันลม, ถุงมือ, หมวก, ผ้าปิด
ปาก และ ผ้าปิดจมูกเน่ืองจากจุดชมวิวมีอากาศค่อนข้างเย็น ประมาณ 10 
องศา และอาจจะมีฝุ่นเถ้าจากภูเขาไฟลอยพดัผ่านมาเป็นบางคร้ัง *** 

 จากนั้นน าท่านกลบัสู่โรงแรมท่ีพกั ใหท้่านไดรั้บประมานอาหารเชา้ และ
ท าธุระส่วนตวัเก็บของสัมภาระต่างๆ เพื่อเตรียมตวัเดินทางกลบัไปยงั
เมือง สุราบายา่ 

เช้า บริการอาหารเช้า ณ โรงแรม 
 หลงัอาหารน าท่านเดินทางกลบัสู่ เมืองสุราบาย่า (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 3-4 ชัว่โมง) 



กลางวนั บริการอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร 
 น าท่านแวะชมและเลือกซ้ือผลิตภณัฑเ์คร่ืองหนงัท่ี โรงงานผลติเคร่ือง

หนังTANGGULANGIN LEATHER INDUSTRY ท่ีมีคุณภาพแห่งหน่ึง
ของเกาะชวา   

ค ่า บริการอาหารเยน็  ณ ภัตตาคาร  
พกัที ่ Novotel Surabaya Hotel // Mercure Surabaya Hotel หรือเทียบเท่า 

วนัทีส่าม อนุสรณ์เรือด าน า้ – พพิธิภัณฑ์ยาสูบ – ย่านไชน่าทาว – สุราบาย่า – เดนพาซาร์(บาหล)ี           
                                                                                    (-/-/D)                  

เช้า บริการอาหารเช้า ณ โรงแรม 
 จากนั้นน าท่านชม อนุสรณ์เรือด าน ้า (Submarine Monument) เป็นเรือ

ด าน ้ า ท่ีได้ซ้ือมาจากสหภาพโซเวียต ซ่ึงเป็นเรือท่ีทันสมัยท่ีสุดใน
ช่วงเวลานั้น เรือล าน้ีไดป้ระจ าการในกองทพัเรืออินโดนีเซีย จนถึง ค.ศ.
1991 ก็ได้ปลดระวาง แล้วจึงน ามาสร้างเป็น อนุสาวรีย์ในปัจจุบนั 
จากนั้นน าท่านสู่ ร้านจ าหน่ายสินคา้พื้นเมือง อิสระน าท่านชอ้ปป้ิงสินคา้
สินคา้พื้นเมืองท่ีมีคุณภาพหลากหลายชนิดท่ีผลิตในเกาะชวาเพื่อให้ท่าน
ได้เลือกซ้ือของฝากตามอธัยาศยัน าท่านชมเมืองสุราบาย่า น าท่านชม 
พิพิธภัณฑ์ยาสูบ House of Sampoerna สร้างข้ึนในปี ค.ศ. 1862 ในอดีต
สถานท่ีแห่งน้ีเคยเป็นสถานเล้ียงเด็กก าพร้า ต่อมาในปี 1932 ถูกซ้ือ โดย 
Liem Seeng Tee ซ่ึงเป็นผูก่้อตั้งของ Sampoerna โดยใชเ้ป็นสถานท่ีผลิต
บุหร่ี Sampoerna ท่ีมีช่ือเสียงท่ีสุดในประเทศอินโดนีเซีย เป็นพิพิธภณัฑ์
ยาสูบ และเป็นโรงงานท าบุหร่ีเก่าแก่ ใชก้ารมวนบุหร่ีดว้ยมือไดเ้ร็ว จน
แทบจะจบัภาพไม่ทนัเลยทีเดียว โดยในปัจจุบนักิจการถูกซ้ือโดย Philip 
Morris International ภายในมีหอประชุมขนาดใหญ่ และอาคารขนาด
เล็ก อีกทั้งยงัมีการจดัแสดงเป็นพิพิธภณัฑ์ บอกเล่าประวติัความเป็นมา
ของ Sampoerna มีหอศิลป์ท่ีจดัแสดงผลงานศิลปะของศิลปินท่ีดีท่ีสุดใน
อินโดนีเซียน าท่านสู่ย่านไชน่าทาว ให้ท่านได้สัมผสัวิถีชีวิตชาวจีนท่ี
อาศยัอยูใ่นเมืองสุราบายา่ 

กลางวนั บริการอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร 
 หลงัอาหารน าท่านเดินทางสู่สนามบินจูอนัดา เมืองสุราบาย่า 
16.25 น. น าท่านเดินทางสู่ เมือง เดนพาซาร์(บาหล)ี โดยสายการบิน การ์รูด้า

อนิโดนีเซีย.เทีย่วบินที ่GA 344 (บริการอาหารว่าง) 



18.50 น. เดินทางถึงสนามบินงูห์ราลยั เกาะบาหลี เมืองเดนพาซาร์เมืองเอกของเกาะ 
ค ่า บริการอาหารเยน็  ณ ภัตตาคาร เมนูพเิศษ Sea Food ณ หาดจิมบารัน 
พกัที่ Harris Hotel Kuta Galleria หรือเทยีบเท่า   

วนัทีส่ี่  หมู่บ้านคนิตามณ ี– ภูเขาไฟบาตูร์  – ปูราเบซากห์ี –  โรงงานกาแฟ  
    เทมภัคศิริงค์  - ตลาดปราบเซียน           (B/L/D) 
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 หลังอาหารน าท่านเดินทางข้ึนสู่ หมู่บ้านคินตามานี ตั้ งอยู่บนระดับ

ความสูง 1,500 เมตร และเป็นหน่ึงใน อาณาจกัรยุคตน้ ๆ บนเกาะ
บาหลี ชมความงามของ ภูเขาไฟบาตูร์ ภูเขาไฟแทนเพศหญิง ทะเลสาบ
บาตูร์ เป็นทะเลสาบซ่ึงเกิดจากการยุบตวัของภูเขาไฟบาตูร์ ซ่ึงมีขนาด
ใหญ่ท่ีสุด ในบาหลีและตั้งอยูด่า้นขา้งภูเขาไฟท่ียงั คุกรุ่นอยู ่มีความสูง
เหนือระดบัน ้ าทะเล 1,717 เมตร น ำท่ำนเดินทำงตำมเส้นทำงลดระดบั
ควำมสูงของแนวภูเขำท่ำมกลำงธรรมชำติป่ำสนในบรรยากาศเย็น
สบาย ผ่านหุบเขาทุ่งนาขั้นบันได อันเป็เอกลักษณ์ของเกาะบาหลี 
จากนั้นน าท่านเดินทางสู่วดั ฮินดูท่ีส าคญัท่ีสุดและใหญ่ท่ีสุดบนเกาะ
บาหลี ปูราเบซากีห์ (Pura Besakih) หรือ วัดเบซากีห์ ถือเป็นวดัแม่ 
Mother Temple ของทุกวดับนเกาะบาหลี เป็นวดัท่ีมีความงดงามและ
มี เอกลกัษณ์โดดเด่นทางดา้นสถาปัตยกรรม มีวดัอ่ืนรายรอบ 23 วดัตั้ง
ลดหลนักนัไปตามไหล่เขาโดยมีวดัเปนาทารัน (Pura PenataranAgung) 
ตั้ งเป็นประธานอยู่ตรงกลาง ทุกๆวนัจะมีศาสนิกชนมาประกอบ 

พิธีกรรมและทุกๆคนจะตอ้งแต่งกายตามธรรมเนียมปฏิบติัของชาว
บาหลี โดยมีฉากหลงัเป็นภูเขาไฟกุนุงอากุงซ่ึงมีความสูงมากท่ีสุดบน
เกาะคือ มีความสูงถึง 3,142 เมตรจากระดบัน ้ าทะเล ถือ เป็นด่านแรก
ส าหรับการเร่ิมตน้พิชิตภูเขาไฟกูนุงอากุงดว้ย  จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ 
โรงงานกาแฟ ชมขั้นตอนการผลิตกาแฟ และทดลองชิมกาแฟข้ีชะมด
รวมถึงเลือกซ้ือสินคา้จากโรงงานกาแฟไดโ้ดยตรงอีกดว้ย   

กลางวนั บริการอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร (อาหารพืน้เมืองแบบบุฟเฟต์) 
 หลงัอาหารหลงัน าท่านเดินทางสู่วิหารศกัด์ิสิทธ์ิ  ธีร์ตะอัมปุล (เทม

ภัคศิริงค์) สร้างในศตวรรษท่ี 13 ใชป้ระกอบพิธีทางศาสนาในราชวงศ์
กษตัริยเ์ท่านั้น ชมบ่อน ้ าศกัด์ิสิทธ์ิ ซ่ึงมีตน้น ้ ามาจากภูเขาไฟ ซ่ึงชาว
บาหลี ปัจจุบันก็ยงัมีความเช่ือว่า เม่ือใครได้อาบน ้ าศักด์ิสิทธ์ิน้ีจะ



สามารถรักษาโรคภยัและจะท าให้ผิวพรรณเปล่งปลัง่ เพลิดเพลินไปกบัความสวยงามกบัการ
ตกแต่งวดัในแบบสไตลบ์าหลีเซียนแท้ๆ  ท่ีงดงามและมีเอกลกัษณ์โดดเด่นไม่เหมือนใคร ท่าน
สามารถผ่านชมบ้านพกัของอดีตประธานาธิบดีอินโดนีเซีย ท่ีตั้ งอยู่บนเขาใกล้ๆตวัวิหาร
จากนั้นเพลิดเพลินกบัการช้อปป้ิงท่ี ตลาดปราบเซียน ท่านสามารถเลือกซ้ือสินคา้พื้นเมือง
ราคาถูก อาทิเช่น ผา้พนัคอ ผา้โสร่งพื้นเมือง ไมแ้กะสลกั พวงกุญแจ (ท่านสามารถต่อราคา
สินคา้กบัแม่คา้ไดถึ้ง 50 -70 %) 

เยน็ บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร  
พกัที ่ Harris Hotel Kuta Galleria หรือเทยีบเท่า   

วนัทีห้่า เดนพาซาร์(บาหล)ี – จาการ์ต้า – กรุงเทพฯ     (B/-/-) 
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมได้เวลาสมควร น าท่านเดินทางสู่สนามบิน  
11.50-12.50 น. ออกเดินทางสู่กรุงเทพฯ แวะต่อเคร่ืองทีจ่ากาต้าร์ โดยสายการบิน การ์รูด้าอนิโดนีเซีย เทีย่วบิน

ที ่GA 407 (บริการอาหารว่าง) 
16.40 น. ออกเดินทางจากจากาต้าร์ สู่กรุงเทพ  โดยสายการบิน การ์รูด้าอนิโดนีเซีย เทีย่วบินที ่GA 864 
 (อาหารบนเคร่ือง) 
20.10 น. เดินทางถึงกรุงเทพฯโดยสวสัดิภาพ 

*****อตัราค่าบริการ***** 

ก าหนดการเดนิทาง 
ผู้ใหญ่พกัห้องละ 

2-3 ท่าน 
เด็กอายุต ่ากว่า 12 
ขวบมีเตียงเสริม 

เด็กอายุต ่ากว่า 12 ขวบ 
ไม่มีเตียงเสริม 

พกัเดี่ยว 

สิงหาคม :  10-14 วันแม่ 33,900 33,900 32,900 9,900 

สิงหาคม :  23 - 27 33,900 33,900 32,900 9,900 

กันยายน :  13 - 17 33,900 33,900 32,900 9,900 

กันยายน :  27 - 1 ตุลาคม 33,900 33,900 32,900 9,900 

ตุลาคมคม  :  4 - 8 33,900 33,900 32,900 9,900 

ตุลาคมคม  : 20 -24 วันปิยมหาราช 33,900 33,900 32,900 9,900 

พฤษจิกายน : 08-12 / 22-26 33,900 33,900 32,900 9,900 

ธันวาคม  : 07-11 วันรัฐธรรมนูญ 33,900 33,900 32,900 9,900 

ธันวาคม  : 30-03 มกราคม 2561  

ปีใหม่ 
36,900 36,900 35,900 9,900 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

อตัราค่าบริการนี้รวม อตัราค่าบริการนีไ้ม่รวม   
+ค่าตัว๋เคร่ืองบินไปกลบั (ตัว๋กรุ๊ป) 
+ค่าท่ีพกั 2 ท่านต่อ 1 หอ้งคู่ 
+ค่าอาหารทุกม้ือท่ีระบุในรายการ 
+ค่าบตัรเขา้ชมสถานท่ีท่องเท่ียวตามรายการ 
+ค่าธรรมเนียมเช้ือเพลิงและค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง 
+ค่าธรรมเนียมสัมภาระท่ีฝากข้ึนเคร่ืองท่านละ 1 ช้ินท่ีน ้าหนกัไม่
เกิน 30 กก.   
+ค่าเบ้ียเล้ียงหวัหนา้ทวัร์จากเมืองไทย 
+ค่าประกนัอุบติัเหตุในวงเงิน 1,000,000 บาท //ค่ารักษาพยาบาล
ในระหวา่งการเดินทางทั้งน้ียอ่มอยูใ่นขอ้จ ากดัท่ีมีการตกลงไว้
กบับริษทัประกนั 

-ค่าใชจ่้ายส่วนตวัต่างๆเช่น ค่าโทรศพัท ์ค่าอาหาร ค่า
เคร่ืองด่ืมนอกรายการ 
-ค่าท าเอกสารของผูถื้อหนงัสือเดินทางต่างดา้ว 
-ค่าวซ่ีาท่ีมีค่าธรรมเนียมแพงกวา่หนงัสือเดินทางไทย 
-ค่าน ้าหนกัท่ีเกินพิกดั 
-ค่าทิปไกด ์และคนรถทอ้งถ่ินวนัละ 5 USD ต่อวนัต่อ
ลูกคา้ 1 คน 
-ค่าบริการไม่รวมภาษี 7 % 
-ค่าภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% 

หมายเหตุ  
**ในกรณีท่ีสายการบินมีการปรับค่าธรรมเนียมเช้ือเพลิงและภาษีสนามบินเพิ่มข้ึนผูโ้ดยสารจะตอ้งช าระ
ค่าใชจ่้ายนั้นเพิ่มเติม ตามความเป็นจริง  
**บริษทัฯมีสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงหรือสับเปล่ียนรายการไดต้ามความเหมาะสมเม่ือเกิดเหตุสุดวสิัยจนไม่
อาจแกไ้ขได ้ 
**บริษทัขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเล่ือนการเดินทางในกรณีท่ีมีผูร่้วมคณะไม่ถึง 20 ท่าน   
**ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะมีการเปล่ียนแปลงราคาโดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ในกรณีท่ีมีการข้ึนลงของ
เงินตราต่างประเทศ  
**การไม่รับประทานอาหารบางม้ือไม่เท่ียวบางรายการไม่สามารถขอหกัค่าบริการคืนไดเ้พราะการช าระค่า
ทวัร์เป็นไปในลกัษณะเหมาจ่าย  

เอกสารทีใ่ช้ในการเดินทาง 
1. หนงัสือเดินทางท่ีมีอายจุนถึงวนัเดินทางไม่ต ่ากวา่ 6 เดือน ถา้หากวา่ไม่ถึง 6 เดือน จะไม่รับผดิชอบ

ในทุกกรณี 
2. หนงัสือเดินทางตอ้งมีหนา้วา่งส าหรับประทบัตราอยา่งนอ้ย 2 หนา้เตม็ 

เง่ือนไขและความรับผดิชอบ 
บริษทัเป็นเพียงตวัแทนการท่องเที่ยวสายการบินและตวัแทนการท่องเที่ยวในต่างประเทศซ่ึงไม่อาจ
รับผิดชอบต่อความเสียหายต่างๆที่อยู่เหนือการควบคุมของเจา้หน้าที่บริษทัฯอาทิการนดัหยุดงานการ
จลาจลเปลี่ยนแปลงก าหนดเวลาในตารางบิน ภยัธรรมชาติ ฯลฯ  หรือค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดข้ึนทั้ง



ทางตรงหรือทางออ้มเช่น การเจ็บป่วย การถูกท าร้าย การสูญหาย ความล่าช้าหรือจากอุบตัิเหตุต่างๆ 
ฯลฯ  ต่อการตอบปฏิเสธการเขา้และออกเมืองของเจา้หน้าที่ตรวจคนเขา้หรือออกเมือง อนัเน่ืองมาจากมี
ส่ิงผิดกฎหมาย หรือเอกสารการเดินทางไม่ถูกตอ้งหรือการถูกปฏิเสธในกรณีอ่ืนๆ 

การจองทวัร์และการช าระเงิน   
1. ทางบริษทัฯ ขอรับเงินมดัจ าท่านละ 10,000 บาท/ท่าน ส าหรับการจองทวัร์  
2. กรุณาส่งส าเนาหนงัสือเดินทางเพื่อส ารองท่ีนัง่สายการบิน อายุเหลือก่อนวนัเดินทางอย่างน้อย 6 

เดือน โดยมีหนา้วา่งอยา่งนอ้ย 2 หนา้ 
3. ช าระค่าทวัร์ส่วนท่ีเหลือทั้งหมดก่อนเดินทางอยา่งนอ้ย 15 วนัก่อนการเดินทาง 

การจองทวัร์ จะเสร็จสมบูรณ์กต่็อเม่ือ มีหลกัฐานการจองทวัร์ และหลกัฐานการโอนเงินค่ามัดจ าทวัร์ เท่าน้ัน  
 
เง่ือนไขการยกเลกิ 

 บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการจองทวัร์ ในกรณีท าการจองเขา้มา แต่ไม่ไดช้ าระค่ามดัจ า
ตามวนัเวลาท่ีบริษทัฯก าหนดใหต้อ้งช าระ เน่ืองจากจะท าใหเ้สียโอกาสในการจองทวัร์ของท่านอ่ืน   

 กรณีท่ีบริษทัฯไดท้  าการ ออกตัว๋กบัสายการบินเรียบร้อยแลว้ บริษทัฯจะไม่ด าเนินการคืนเงินค่าตัว๋
เคร่ืองบินใหท้่าน ไม่วา่จะในกรณีไดก็ตาม เน่ืองจากเป็นระบบการออกแบบหมู่คณะ  

 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการพิจารณา การคืนเงินในกรณี เ กิดการยกเลิกการจองทัวร์ ตาม
สถานการณ์ท่ีเหมาะสม  

 


