“โบรโม" เปนหนึ่งในสถานที่ทองเที่ยวอินโดนีเซียที่มีชื่อเสียงโดงดัง ดึงดูดนักทองเที่ยวจากทั่วโลก
ใหมาชมความสวยงามและความนาตื่นตาตื่นใจของภูเขาไฟที่ยังคุกรุนแหงนี้ตลอดทั้งป ความโดดเดน
ของโบรโมคือเปนภูเขาไฟที่ยังไมดับสนิทและปะทุข�้นเนืองๆ โดยบร�เวณปากปลองภูเขาไฟจะมีควันสีขาว
จากสารซัลเฟอรที่หลงเหลือจากการปะทุลอยฟ�งอยูเกือบตลอดเวลา นอกจากนี้ที่นี่ยังมีชื่อเสียงเร�่อง
ทิวทัศนที่สวยงามแปลกตา ลอมรอบดวยภูมิประเทศแบบทะเลทรายซึ่งเกิดจากฝุนผงและเถาถานจาก
การระเบิดของภูเขาไฟอีกดวย

DAY 1

Surabaya - Bromo

คนขับรถมารอรับที่สนามบิน Surabaya จากนั้นพาทานเดินทางไปยัง Bromo ใชเวลาประมาณ 3 ชั่วโมง เช็คอิน
เขาที่พัก พักผอนตามอัธยาศัย
(แนะนำจองสายการบินแอรเอเชีย เดินทางจากดอนเมืองไฟลท 7.05 น. ตอเคร�่องกัวลาลัมเปอร ไฟลท 12.55 น.
ถึงซูราบายา 14.40 น. ถาไมสะดวก สามารถใหทางเราชวยดำเนินการจองตั๋วให ได)

อิสระอาหารมื้อเย็นที่โรงแรม

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

DAY 2

Bromo - waterfall- Surabaya

ตื่นนอน 02.30 น. ออกจากโรงแรมตอน 03.00 น. โดยรถจ�๊ป ไปยังเชิงเขา Bromo เพ�อ่ เดินข�น้ ไปชมว�วบนปากปลอง
4x4 ไปยัง kingkong hill ดูพระอาทิตยข�้น พรอมชมว�วภูเขา ภูเขาไฟ หลังจากเพลิดเพลินกับการถายรูปและชมว�ว
ไฟ bromo, semeru และ batok ลงจาก kingkong hill นั่งรถ เดินทางกลับโรงแรมเพ�อ่ รับประทานอาหารเชา
ตอไปยังทะเลทราย แวะถายรูปว�วสวยๆกับรถจ�๊ป หลังจาก
นั้นทานสามารถเลือกที่จะเดินเทาหร�อข�่มา(ไมรวมคาข�่มา)

รับประทานอาหารเชา ณ โรงแรม

อิสระมื้อกลางวัน
พาทานเยีย่ มชมน้ำตก Madakaripur เดินทางเขาน้ำตกโดยรถมอเตอร ไซค โดยมี ไกดทอ งถิน� ดูแล หลังจากนัน้ เดินทาง
กลับซูราบายา และรับประทานอาหารค่ำ ซิตท้ี วั รยามค่ำคืนที่ Pasar Kembang

อิสระอาหารมื้อเย็น
ที่พัก : Hotel Surabaya หร�อเทียบเทา (Classic)

DAY 3

Surabaya - Airport

รับประทานอาหารเชา ณ โรงแรม
(แนะนำจองตั๋วเคร�่องบินของแอรเอเชีย
ไฟลท 15.10 น. – 21.55 น.)
หลังรับประทานอาหารเชา พาทานเยี่ยม
ชมอนุสาวร�ยเร�อดำน้ำ, The houses
Sampoerna kretek factory(โรงงานยา
สูบ) และสัญลักษณของเมือง Surabaya ซึ่งเปนรูปฉลามสูกับจระเข หลังจากนั้น นำทานเดินทางสูสนามบิน เดินทาง
กลับกรุงเทพพรอมรอยยิ�มและความประทับใจ

เที่ยวบินขาไปแนะนำ

เที่ยวบินขากลับแนะนำ

AIR ASIA

AIR ASIA

FD 311
DMK - KUL
07.05 น. - 10.15 น.

QZ 327
KUL - SUB
12.55 น. - 14.45 น.

QZ 326
SUB - KUL
15.10 น. - 18.50 น.

FD 316
KUL - DMK
20.40 น. - 21.55 น.

Wonderful Bromo 3 วัน 2 คืน
Tour Category
Classic (Baht)
Superior (Baht)

2 Pax
8,000.8,500.-

4 Pax
7,300.7,800.-

6 Pax
7,100.7,300.-

อัตราคาบร�การรวม
• การอำนวยความสะดวกตาง ๆ เมื่อเดินทางถึง
• คาที่พัก 1 คืนที่ Bromo และ 1 คืนที่ Surabaya
• คายานพาหนะในการเดินทางทั้งหมดดวยรถปรับอากาศพรอมคนขับ
• ประกันอุบัติเหตุวงเง�น 1,000,000 บาท
• อาหารมื้อเชา
• คาบร�การไกดทองถิ�น ดูแลทานตลอดทร�ป
อัตราคาบร�การนี้ ไมรวม
•
•
•
•
•

ยังไมรวมคาตั๋วเคร�่องบินของสายการบินใด ๆ
คาเคร�่องดื่มหร�ออาหารอื่นๆ นอกเหนือจากที่ระบุไวขางตน
คาบร�การซักร�ด
คาข�่มา
คาอาหารกลางวันและมื้อเย็นซึ่งทานสามารถซื้อทานไดตามใจชอบ

8 Pax
6,900.7,100.-

10 Pax
6,600.6,900.-

เง�่อนไขการจอง / การยกเลิก
การจอง หร�อสำรองที่นั่ง
•
•
•
•

กรุณาจองลวงหนาอยางนอย 30 วันกอนการเดินทางและกรุณาเตร�ยมเง�นมัดจำ 50%
(ที่นั่งจะยืนยันเมื่อไดรับเง�นมัดจำแลวเทานั้น)
หากไมชำระสวนที่เหลือกอนวันเดินทางตามที่กำหนด ที่พักและกิจกรรมที่ ไดทำการจองอาจถูกยกเลิกได
ทางเราสามารถชวยเหลือการซื้อตั๋วเคร�่องบินไดโดยเปนราคาจากทางเว็ป ไซตของสายการบินโดยตรง
ซึ่งราคาสามารถปรับเปลี่ยนไดตลอดเวลาในแตละครั้งของการตรวจสอบราคา ดังนั้นทางเราจ�งแนะนำให
ชำระทันทีหลังจากไดราคาที่พ�งพอใจ

การยกเลิก
•
•
•
•

แจงยกเลิกกอนเดินทาง 45 วัน คืนคาใชจายทั้งหมด
แจงยกเลิกกอนเดินทาง 30-44 วัน เก็บคาใชจายทานละ 50%
แจงยกเลิกนอยกวา 30 วันกอนเดินทางทางบร�ษัทฯขอสงวนสิทธิ์เก็บคาใชจายทั้งหมด
สำหรับผูโดยสารที่ ไม ไดถือหนังสือเดินทางไทย และทางบร�ษัทฯเปนผูยื่นว�ซาให เมื่อผลว�ซาผานแลวมีการยกเลิก
การเดินทางบร�ษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนคามัดจำทั้งหมด
• บร�ษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บคาใชจายทั้งหมดกรณีทานยกเลิกการเดินทางและมีผลทำใหคณะเดินทางไมครบ
ตามจำนวนที่บร�ษัทฯกำหนดไว (10ทานข�้นไป) เนื่องจากเกิดความเสียหายตอทางบร�ษัทและผูเดินทางอื่นที่เดิน
ทางในคณะเดียวกันบร�ษัทตองนำไปชำระคาเสียหายตางๆที่เกิดจากการยกเลิกของทาน
• กรณีเจ็บปวยจนไมสามารถเดินทางไดซึ่งจะตองมีใบรับรองแพทยจากโรงพยาบาลรับรองบร�ษัทฯจะพ�จารณา
เลื่อนการเดินทางของทานไปยังคณะตอไปแตทั้งนี้ทานจะตองเสียคาใชจายที่ ไมสามารถเร�ยกคืนได เชนคาตั๋วเคร�่อง
บินคาหอง คาธรรมเนียมว�ซาตามที่สถานทูตฯ เร�ยกเก็บ และคาใชจายอื่นๆที่เกิดข�้นตามจร�ง ในกรณีที่ ไมสามารถเดินทางได
• กรณีผูเดินทางไมสามารถเขา-ออกเมืองได เนื่องจากเอกสารปลอมหร�อการหามของเจาหนาที่ ไมวาเหตุผลใดๆ
ก็ตามทางบร�ษัทของสงวนสิทธิ์ในการ ไมคืนคาทัวรทั้งหมด

บร�ษัท ทราเวลซี้ด จำกัด
105/12 หมู 4 ถนนราชพฤกษ ตำบลบางรักนอย อำเภอเมือง จ.นนทบุร� 11000
สอบถามขอมูลโปรแกรมทัวร โทร. 02-108-7900
เบอรติดตอฉุกเฉิน
081-573-9944 (บีม) , 088-417-7780 (เมย) , 081-639-8333 (เติ�ล)
088-555-2588 (เบียร) , 099-064-4199 (กัส) , 062-103-3313 (เก็บ)
Fax : 02-195-7188 Email : contact@travelzeed.com
FB : facebook.com/travelzeed IG : travel_zeed Line ID : @travelzeed
ททท.เลขที่ 11/08038

