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แพคเกจทัวร์สุราบาย่า - โบรโม่ 3 วัน 2 คืน
4 ท่าน ออกเดินทางได้ ตั้งแต่วนั นี้ – 23 ธันวาคม 2560
วันแรก :
บ่าย

สุราบรายา – โบรโม่ (-/-/D)
เดินทางถึง สนามบินเมืองสุราบาย่า ประเทศอินโดนีเซีย ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง รับ
กระเป๋าสัมภาระของท่าน พบกับไกด์ทอ้ งถิ่นรอรับ จากนั้นนาท่านออกเดิ นทางสู่ บริเวณภูเขา
ไฟโบรโม่ ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชัว่ โมง
คา่
รับประทานอาหารค ่า ณ ร้านอาหาร
หลังรับประทานอาหาร นาท่านเข้าสู่ที่พกั เพื่อเช็คอิน
ที่พกั Lava View Hotel หรือเทียบเท่า (3 ดาว)
วันที่สอง : ภูเขาไฟโบรโม่ – สุราบาย่า (B/L/D)
04.00 น. ตื่นแต่เช้าตรู่ เพื่อนาท่านเดินทางสู่จุดชมวิว เพื่อชมพระอาทิตย์ขึ้น เหนื อภูเขาไฟโบรโม่
(หมายเหตุ : จะเห็นพระอาทิตย์ขึ้นหรือไม่น้ัน ขึ้ นอยูก่ บั สภาพอากาศในแต่ละวัน)
**อากาศตอนเช้า จะหนาวมาก กรุณาเตรียมเสื้ อกันหนาว หมวก และถุงมือไปด้วย**
นาท่านเดินทางโดยรถจี๊ป เพื่อเดินทางสู่ จุดชมวิวของภูเขาไฟโบรโม่ ที่ยอดเขาพีนาจากัน ซึ่ง
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สูงถึง 2,700 เมตรเหนื อระดับน้ าทะเล เป็ นจุดชมวิวที่ มีชื่อเสียงที่สุด โดยมีภเู ขาไฟโบรโม่
และ ภูเขาไฟซีเมรุ เป็ นฉากหลัง เป็ นวิวที่สวยงามขนาดที่กล่าวกันว่า “ลืมหายใจ” เลยทีเดียว
หลังจากนั้นเดินทางด้วยรถจี๊ปลงจากยอดเขาพีนาจากัน เพื่อลงไปในแอ่งทะเลทรายของภูเขา
ไฟโบรโม่ ถึงยังจุดจอดรถ นาท่านเปลี่ยนพาหนะในการเดินทาง เป็ นการนัง่ ม้าสู่ปากปล่อง
ภูเขาไฟโบรโม่ (รวมค่านัง่ ม้าพร้อมคนจูงม้า) เมื่อถึงเชิงเขาแล้ว เดินขึ้ นบันไดอีก 245 ขัน้
เพื่อชมความอลังการของภูเขาไฟโบรโม่ ให้เวลาท่านได้เก็บภาพถ่ายความประทับใจกันอย่าง
เต็มที่ สมควรแก่เวลา นาท่านเดินทางกลับสู่ที่พกั
เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหาร
นาท่านเดินทางสู่ เมืองสุ ราบาย่า ระหว่างทางผ่านหมู่บา้ นต่างๆ ให้ท่านได้สมั ผัสวิถีชีวิต และ
วัฒนธรรมชนพื้ นเมืองตลอดเส้นทาง ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชัว่ โมง
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร
นาท่านชมเมืองสุราบาย่า เมืองใหญ่เป็ นอันดับ 2 ของอินโดนี เซีย และเป็ นเมืองท่าเรือที่ สาคัญ
ของชวาตะวันออก นาท่านผ่านชมสถานที่สาคัญของเมือง เช่น ศาลากลาง และบ้านพักผูว้ ่า
ผ่านชมอนุ สาวรียส์ าคัญๆของเมือง แล้วนาท่านชม พิพิธภัณฑ์เรือดาน้ า (SUBMARINE
MONUMENT) ซึ่งเป็ นเรือดาน้ าของกองทัพเรืออินโดนี เซีย มีชื่อว่า KRI Pasopati 410 เป็ นเรือ
ดาน้ า Whiskey Class Submarine สร้างที่เมืองวลาดิ วอสต๊อกในรัสเซีย ตั้งแต่ปี ค.ศ.1952
เข้าประจาการเมื่อ 29 มกราคม ค.ศ. 1962 ปั จจุบนั ปลดประจาการ และนามาแสดงให้
ประชาชนได้มีโอกาสเข้าชมภายในเรือ จากนั้นนาท่านชม SAMPURNA HOUSE สถานที่
รวบรวมประวัติศาสตร์แห่งการทาซิกา้ และบุหรี่ยี่หอ้ ดังของชาวสุราบายา นอกจากนี้ ยังมีโรง
บ่มใบยาสูบและม้วนใบยาสูบที่มีชื่อเสียงที่สุดของชาวชวาอีกด้วย
คา่
บริการอาหารค ่า ณ ร้านอาหาร
นาท่านเดินทางกลับเข้าสู่ที่พกั พักผ่อนอิสระ ณ โรงแรม
ที่พกั Midtown Hotel หรือเทียบเท่า (3 ดาว)
วันที่สาม : สุราบาย่า (B/-/-)
เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหาร
อิสระตามอัธยาศัย
ได้เวลาสมควรเดินทางนาท่านเดินทางสู่สนามบิน ส่งท่าน ณ สนามบินเมืองสุราบาย่า
***************************************************
จานวนผูเ้ ดินทางขั้นต ่า

ราคาผูใ้ หญ่ (ราคาต่อท่าน)

4 ท่าน

11,900.- บาท
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อัตราค่าบริการรวม
 ค่าห้องพักจานวน 2 คืน (พักห้องละ 2 ท่าน)
 ค่าอาหารตามรายการที่ระบุไว้
 ค่ายานพาหนะนาเที่ยวตลอดเส้นทาง (ค่ารถจี๊ป / ค่านัง่ ม้า)
 ค่ามัคคุเทศก์ทอ้ งถิ่นบรรยายอังกฤษ
 ค่าเที่ยวชมสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการที่ระบุ
อัตราค่าบริการไม่รวม
 ค่าตัว๋ เครื่องบิน
สายการบิน แอร์เอเชีย ดอนเมือง-กัวลาลัมเปอร์-สุราบราย่า // สุราบราย่า-กัวลาลัมเปอร์-ดอนเมือง
สายการบิน การูดา้ อินโดนีเซีย สุวรรณภูมิ-จาการ์ตา-สุราบราย่า // สุราบราย่า-จาการ์ตา-สุวรรณ
ภูมิ
 ค่าประกันชีวิต ( วงเงิน 1,000,000 บาท )
 ค่าใช้จา่ ยส่วนตัวอื่น เช่น มินิบาร์, ค่าซักรีด , ค่าเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ หรือนอกเหนื อจากโปรแกรม
 ค่าพักห้องเดี่ยวเพิ่มตามอัตรา
 ค่าทิป ไกด์ทอ้ งถิ่น และคนขับ
เอกสารที่ใช้ในการเดินทาง ของผูถ้ ือหนังสือเดินทางไทย
1.หนังสือเดินทาง ที่มีอายุเหลือไม่ตา่ กว่า 6 เดือน นับจากวันเดินทาง
เงื่อนไขการให้บริการ
การจอง
ชาระยอดเต็มภายใน 2 วันหลังจากทาการจอง
การยกเลิก *กรณีมีการยกเลิกการเดินทาง*ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนเงินใดๆทั้งสิ้ นทุก
กรณี*
***บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงรายการตามความเหมาะสม
แต่คงรักษามาตรฐานการบริการและผลประโยชน์ผเู ้ ดินทางเป็ นสาคัญ
(ราคาดังกล่าวอาจเปลี่ยนแปลงได้ ทั้งนี้ ขึ้ นอยู่กบั ค่าเงินบาทและค่าน้ามันเพิ่มเติมที่สายการบินเรียกเก็บ)***
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