
“โบรโม�" เป�นหนึ่งในสถานที่ท�องเที่ยวอินโดนีเซียที่มีชื่อเสียงโด�งดัง ดึงดูดนักท�องเที่ยวจากทั่วโลก
ให�มาชมความสวยงามและความน�าตื่นตาตื่นใจของภูเขาไฟที่ยังคุกรุ�นแห�งนี้ตลอดทั้งป� ความโดดเด�น
ของโบรโม�คือเป�นภูเขาไฟที่ยังไม�ดับสนิทและปะทุข�้นเนืองๆ โดยบร�เวณปากปล�องภูเขาไฟจะมีควันสีขาว
จากสารซัลเฟอร�ที่หลงเหลือจากการปะทุลอยฟ��งอยู�เกือบตลอดเวลา นอกจากนี้ที่นี่ยังมีชื่อเสียงเร�่อง
ทิวทัศน�ที่สวยงามแปลกตา ล�อมรอบด�วยภูมิประเทศแบบทะเลทรายซึ่งเกิดจากฝุ�นผงและเถ�าถ�านจาก
การระเบิดของภูเขาไฟอีกด�วย

DAY 1 Surabaya - Bromo

คนขับรถมารอรับที่สนามบิน Surabaya จากนั้นพาท�านเดินทางไปยัง Bromo ใช�เวลาประมาณ 3 ชั่วโมง เช็คอิน
เข�าที่พัก พักผ�อนตามอัธยาศัย

อิสระอาหารมื้อเย็นที่โรงแรม       ที่พัก :  Cafe Lava, standard room หร�อ bromo permai hotel 

(แนะนำจองสายการบินแอร�เอเชีย เดินทางจากดอนเมืองไฟล�ท 7.05 น. ต�อเคร�่องกัวลาลัมเปอร� ไฟล�ท 12.55 น. 
ถึงซูราบายา 14.40 น. ถ�าไม�สะดวก สามารถให�ทางเราช�วยดำเนินการจองตั๋วให� ได�)



ต่ืนนอนเวลา 23.30 น. ออกจากโรงแรมเวลา 00.00 น. (ควรออกจากท่ีพักตรงเวลาเพ�อ่ไม�เสียโอกาสในการชม Blue Fire)  

น่ังรถ 2 ชม.ไปยังอิเจ�ย้น เร��มเดินจากท่ีจอดรถข�น้เขา ใช�เวลาประมาณ 2 ชม. ถึงปากปล�องภูเขาไฟอิเจ�ย้น และเดินลงไปยังก�น

ภูเขาไฟอีก 45 นาที เพ�อ่ไปชม Blue Fire เปลวไฟสีน้ำเง�น และ Sulfur Lake ทะเลสาปสีฟ�า หลังจากน้ัน เดินกลับข�น้ด�านบน

ปากปล�องภูเขาไฟเพ�อ่ชมว�วจากอีกจ�ดหน่ึง หลังจากน้ัน

กลับท่ีพัก รับประทานอาหารเช�า อาบน้ำแต�งตัว เพ�อ่เดิน

ทางต�อไปยังบาหลี ถึง Kuta Bali ตอนประมาน 6 โมงเย็น

DAY 2

DAY 3

ตื่นนอนเวลา 02.30 น. ออกจากโรงแรมเวลา 03.00 น. เดิน

ทางโดยรถจ�๊ป 4x4 ไปยัง kingkong hill ดูพระอาทิตย�ข�้นพร�อม

ชมว�วภูเขาไฟ bromo, semeru และ batok ลงจาก kingkong hill 

ตอน 06.15 น. เพ�่อไปทะเลทราย แวะถ�ายรูปว�วสวยๆ กับรถจ�๊ป 

หลังจากนั้นท�านสามารถเลือกที่จะเดินเท�าหร�อข�่ม�า (ไม�รวมค�าข�่ม�า) 

ไปยังเชิงเขา Bromo เพ�่อเดินข�้นไปชมว�วบนปากปล�องภูเขาไฟ หลัง

จากเพลิดเพลินกับการถ�ายรูปและชมว�ว เดินทางกลับโรงแรมเพ�่อ

รับประทานอาหารเช�า

Bromo - Ijen

Ijen – Bali (Kuta)

รับประทานอาหารเช�า ณ โรงแรม
หลังรับประทานอาหารเช�าและอาบน้ำเร�ยบร�อย ประมาณ 10.00 น. เดินทางต�อไปยังอิเจ�ย้น (น่ังรถประมาณ 6 - 7 ชม.) แวะรับ

ประทานอาหารกลางวันท่ีโรงแรม ถึงอิเจ�ย้นในตอนเย็น รับประทานอาหารเย็นและพักผ�อนตามอัธยาศัย เตร�ยมร�างกายเพ�อ่

ไปเดินเขาภูเขาไฟคาวาอิเจ�ย้น

อิสระมื้อกลางวัน

ที่พัก :  Ketapang Indah Hotel หร�อ Watu Dodol Hotel (Classic)

รับประทานอาหารเช�า ณ โรงแรม

อิสระมื้อกลางวัน

อิสระอาหารมื้อเย็น

ที่พัก :  Ibis seminyak หร�อเทียบเท�า (Classic)

อิสระอาหารมื้อเย็น



(แนะนำจองตั๋วเคร�่องบินของไลอ�อนแอร� ไฟล�ท 19.20 น. –  23.05 น.) ออกจากโรงแรมเวลา 09.00 น. เดินทางไป
วัดทานาล็อต (Tanah Lot) วัดร�มทะเลสัญลักษณ�แห�งเกาะบาหลี เดินทางไปต�อที่ Ground Zero Memorial 
อนุสรณ�สถานเหตุระเบิดบาหลี เมื่อป� 2002 หลังจากนั้นนำท�านเดินทางสู�สนามบินบาหลี เพ�่อเดินทางกลับกรุงเทพฯ
พร�อมรอยยิ�มและความประทับใจ

DAY 4 Bali - Airport



เที่ยวบินขาไปแนะนำ

         FD 311
     DMK - KUL
07.05 น. - 10.15 น.

THAI LION AIR

         QZ 327
      KUL - SUB
12.55 น. - 14.45 น.

เที่ยวบินขากลับแนะนำ

          SL 259
      DPS - DMK
19.20 น. – 23.05 น.

THAI LION AIR

อัตราค�าบร�การรวม

•  การอำนวยความสะดวกต�าง ๆ เมื่อเดินทางถึง
•  ค�าที่พัก 3 คืนที่ Bromo, Ijen and Bali อย�างละคืน
•  ค�ายานพาหนะในการเดินทางทั้งหมดด�วยรถปรับอากาศพร�อมคนขับ
•  ประกันอุบัติเหตุวงเง�น 1,000,000 บาท
•  อาหารมื้อเช�า
•  ค�าบร�การไกด�ท�องถิ�น ดูแลท�านตลอดทร�ป

อัตราค�าบร�การนี้ไม�รวม

•  ยังไม�รวมค�าตั๋วเคร�่องบินของสายการบินใด ๆ
•  ค�าเคร�่องดื่มหร�ออาหารอื่นๆ นอกเหนือจากที่ระบุไว�ข�างต�น
•  ค�าบร�การซักร�ด
•  ค�าข�่ม�า
•  ค�าอาหารกลางวันและมื้อเย็นซึ่งท�านสามารถซื้อทานได�ตามใจชอบ

Tour Category

Classic (Baht)

Superior (Baht)

2 Pax

16,000.-

17,300.-

4 Pax

14,500.-

16,000.-

6 Pax

12,400.-

13,700.-

Fantastic Bromo 4 วัน 3 คืน

8 Pax

12,100.-

13,400.-

10 Pax

10,800.-

12,100.-



เง�่อนไขการจอง / การยกเลิก

การจอง หร�อสำรองที่นั่ง

การยกเลิก

•  กรุณาจองล�วงหน�าอย�างน�อย 30 วันก�อนการเดินทางและกรุณาเตร�ยมเง�นมัดจำ 50% 
•  (ที่นั่งจะยืนยันเมื่อได�รับเง�นมัดจำแล�วเท�านั้น) 
•  หากไม�ชำระส�วนที่เหลือก�อนวันเดินทางตามที่กำหนด ที่พักและกิจกรรมที่ได�ทำการจองอาจถูกยกเลิกได� 
•  ทางเราสามารถช�วยเหลือการซื้อตั๋วเคร�่องบินได�โดยเป�นราคาจากทางเว็ปไซต�ของสายการบินโดยตรง 
   ซึ่งราคาสามารถปรับเปลี่ยนได�ตลอดเวลาในแต�ละครั้งของการตรวจสอบราคา ดังนั้นทางเราจ�งแนะนำให�
   ชำระทันทีหลังจากได�ราคาที่พ�งพอใจ

•  แจ�งยกเลิกก�อนเดินทาง 45 วัน คืนค�าใช�จ�ายทั้งหมด 

•  แจ�งยกเลิกก�อนเดินทาง 30-44 วัน  เก็บค�าใช�จ�ายท�านละ 50% 

•  แจ�งยกเลิกน�อยกว�า 30 วันก�อนเดินทางทางบร�ษัทฯขอสงวนสิทธิ์เก็บค�าใช�จ�ายทั้งหมด

•  สำหรับผู�โดยสารที่ไม�ได�ถือหนังสือเดินทางไทย และทางบร�ษัทฯเป�นผู�ยื่นว�ซ�าให� เมื่อผลว�ซ�าผ�านแล�วมีการยกเลิก

   การเดินทางบร�ษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค�ามัดจำทั้งหมด

•  บร�ษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค�าใช�จ�ายทั้งหมดกรณีท�านยกเลิกการเดินทางและมีผลทำให�คณะเดินทางไม�ครบ

   ตามจำนวนที่บร�ษัทฯกำหนดไว� (10ท�านข�้นไป) เนื่องจากเกิดความเสียหายต�อทางบร�ษัทและผู�เดินทางอื่นที่เดิน

   ทางในคณะเดียวกันบร�ษัทต�องนำไปชำระค�าเสียหายต�างๆที่เกิดจากการยกเลิกของท�าน

•  กรณีเจ็บป�วยจนไม�สามารถเดินทางได�ซึ่งจะต�องมีใบรับรองแพทย�จากโรงพยาบาลรับรองบร�ษัทฯจะพ�จารณา

   เลื่อนการเดินทางของท�านไปยังคณะต�อไปแต�ทั้งนี้ท�านจะต�องเสียค�าใช�จ�ายที่ไม�สามารถเร�ยกคืนได� เช�นค�าตั๋วเคร�่อง

   บินค�าห�อง ค�าธรรมเนียมว�ซ�าตามที่สถานทูตฯ เร�ยกเก็บ และค�าใช�จ�ายอื่นๆที่เกิดข�้นตามจร�ง ในกรณีที่ไม�สามารถเดินทางได� 

•  กรณีผู�เดินทางไม�สามารถเข�า-ออกเมืองได� เนื่องจากเอกสารปลอมหร�อการห�ามของเจ�าหน�าที่ไม�ว�าเหตุผลใดๆ 

   ก็ตามทางบร�ษัทของสงวนสิทธิ์ในการ ไม�คืนค�าทัวร�ทั้งหมด


