
 
ใบอนุญาตเลขที� ��/����� 

มรดกโลกบุโรพุทโธ-ภเูขาไฟโบรโม่ 
ภเูขาไฟเมอราปี � วัน � คืน 

เส้นทางท่องเที�ยวธรรมชาติอันงดงามของอินโดนีเซียที�ไม่เหนื�อยเกินไป ตื�นตาตื�นใจ

ไปบนเส้นทางมรดกโลกของอินโดนีเซีย ทางบริษัทฯได้ออกแบบเส้นทางและวิธีการ

ดูแลท่านให้เที�ยวแบบสบายๆ ไม่ต้องเดินเยอะเกินไปแต่ได้ชมวิวภูเขาในมุมต่างๆ
ได้อย่างเตม็ที� 

 

 
 

 

 
กาํหนดเดินทาง : ��-�� มิ.ย.���� / �-�� ก.ค.���� 

วันที�หนึ�ง กรุงเทพฯ-สุราบายา 

XX.XX ตามเวลานดัหมาย คณะพร้อมกนัที�ท่าอากาศยานสวุรรณภมูิ เคาน์เตอร์สายการบินการูด้า  เช็คอินสมัภาระ  

รับบตัรขึ �นเครื�อง  จากนั �น ผ่านเคาน์เตอร์ ต.ม. ขาออก   แล้วรอขึ �นเครื�อง 

14.10 น. ออกเดนิทางสูก่รุงจาร์กาตาร์ โดยสายการบินการูด้า  เที�ยวบนิที�  GA 867 

17.40 น.  เดนิทางถึงสนามบินจาการ์ต้า ประเทศอินโดนีเซีย  หลงัผา่นพิธีการทางศลุกากร และตรวจคนเข้าเมืองแล้ว

รอขึ �นเครื�องสูเ่มืองสรุาบายา *ทานอาหารแบบกล่องภายในสนามบิน 

20.10 น.  ออกเดนิทางสูเ่มืองสรุาบายา โดยสายการบินการูด้า  เที�ยวบนิ GA 328 

21.45 น.  เดินทางถึงสนามบิน Juanda เมืองสุราบายา   เมืองที�ใหญ่เป็นอันดับที�สองของอินโดนีเซีย   พบการ

ต้อนรับอนัอบอุน่จากเจ้าหน้าที�มคัคเุทศก์ท้องถิ�น    นําทา่นเดนิทางเข้าสูโ่รงแรมที�พกั 4* 

  พกัผอ่นตามอธัยาศยั (ค้างที�สรุาบายา) Surabaya: Fairfield Hotel by Marriott   4* 

วันที�สอง เมืองสุราบายา-เมืองโตสารี-โบรโม 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที�พัก นําชมเมืองสุราบายา  เมืองที�ใหญ่เป็นอนัดบั � ของอินโดนีเซีย 

และเป็นเมืองท่าเรือที�สําคัญของชวาตะวันออก  ผ่านชมสถานที�สําคญัของเมือง เช่น ศาลากลาง และ

บ้านพกัผู้ ว่าฯ  จากนั �น นําชม พิพิธภัณฑ์  SAMPURNA  HOUSE   สถานที�รวบรวมประวตัิศาสตร์แห่ง

การทําซิก้า และบุหรี�  ยี�ห้อดงัของชาวสรุาบายา     แล้วนําท่านชม Submarine Monument  เรือดํานํ �าปลด

ประจําการ ที�นํามาแสดงให้ประชาชนได้มีโอกาสเข้าชมภายใน    

เที�ยง  บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

จากนั �น นําทา่นเดนิทางสูเ่มืองโตสารี เมืองแหง่ภเูขาไฟโบรโม ่  ใช้เวลาเดนิทางประมาณ 3-4 ชั�วโมง 

ระหวา่งทางผา่นหมู่บ้านตา่งๆ ให้ทา่นได้สมัผสัวิถีชีวิตและวฒันธรรมชนพื �นเมืองตลอดเส้นทาง 

 นั� ง 4WD  ชมภูเขาไฟโบรโม  

 มหาบุโรพุทโธ มรดกโลกอันยิ�งใหญ่ของอินโดนีเซีย 

 วิวสุดอลังการภูเขาไฟเมอราปี 
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เมื�อเดนิทางถึงตีนเขาพีนาจากนัให้ทา่นเปลี�ยนเป็นรถตู้ท้องถิ�นขนาด � คน (จํานวนคนัตามขนาดของกรุ๊ป) 

เพื�อเดนิทางขึ �นเขาไปยงัที�พกั 

เย็น  ถึงที�พกั  รับประทานอาหารคํ�า ที�ห้องอาหารของโรงแรม    

  พกัผอ่นตามอธัยาศยั (ค้างที�พีนาจากนั) Bromo  Permai 4* 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

วันที�สาม วิวภูเขาไฟโบรโม่ – เมืองมาลัง 

03.00 นําทา่นเดนิทางตั �งแตรุ่่งสางเพื�อเดนิทางไปชมความงามของภเูขาไฟโบรโมยามต้องแสงอาทิตย์   

   ออกเดินทางด้วยรถ �WD ขึ �นไปสู่จุดชมวิวภูเขาไฟโบรโม่ที�ยอดเขาพีนาจากัน ซึ�งสูงถึง �,��� เมตร  

เป็นจุดชมวิวที�มีชื�อเสียงที�สุด สามารถของเห็นภาพที�งดงาม และน่าตื�นเต้น เมื�อยามพระอาทิตย์ขึ �น  

มองเห็นแสงพระอาทิตย์แรกแย้มส่องแสงสีทองตระการตาออกมา

จากด้านหลงัภูเขาไปโบรโม มองเห็นหมอกจางๆค่อยๆลอยละเลียด

ลดตํ�าลงมาจากฝากฟ้า เก็บภาพความประทบัใจยามเช้า 

ชมความงดงามของภเูขาไฟ  ตั �งแตป่ลอ่งภเูขาไฟโบรโม ่ไปจนถึง

ภเูขาไฟซีเมรุ (เลียนชื�อมาจาก เขาพระสเุมรุ ของ ฮินด)ู ซึ�งยงัคง

ปลอ่ยควนั ออกมาเป็นระยะๆ   เป็นวิว ที� สวยงามขนาดที�กลา่วกนัวา่ลืมหายใจเลยทีเดียว   หลงัจากนั �น

เดนิทางด้วยรถ �WD ลงจากยอดเขาพีนาจากนั ลงไปในแอง่ทะเลทราย ของภเูขาไฟโบรโม ่ไปยงัที�จอดรถ 

จากนั �นเปลี�ยนการเดนิทางเป็นนั� งม้าสูเ่ชิงภเูขาไฟโบรโม ่     ให้เวลาทกุทา่นได้เก็บภาพถ่ายความ

ประทบัใจกนัอยา่งเตม็ที�   

** ณ จดุนี �จะมีบนัไดเดนิขึ �นไปยงัภเูขาไฟโบรโม ระยะทาง ���ขั �น ทา่นจะเลือกเดนิขึ �นไปชมวิวนี �ได้ด้วย ซึ�ง

ต้องเดินช้าๆ เพราะด้านบนอากาศเบาบาง หลงัจากนั �นจะได้เห็นปากปล่องภเูขาไฟอย่างใกล้ชิด 

ได้เวลาสมควรนําท่านกลบัสู่ที�พกั  

ชว่งสาย  บริการอาหารเช้า ที�ห้องอาหารของโรงแรม แล้วจงึออกเดินทางสูเ่มืองมาลงั 

เที�ยง   บริการอาหารกลางวนั ที�ห้องอาหาร ระหวา่งทาง 

เย็น  เดนิทางถึงแล้วเมืองมาลงัแล้ว รับประทานอาหาร เข้าสู่ที�พกั Malang: Jambuluwuk Hotel 4*  

   

วันที�สี�   เมืองมาลัง – (รถไฟ) โซโล  – ยอ็กยาการ์ต้า   

แนะนําเพิ�มเตมิ : ให้เตรียมเครื�องกนัหนาวไปด้วย (เสื �อกนัหนาว พวก Overcoat, หมวกไหมพรม, ถงุมือหนา, ถงุ

เท้าหนา, ผ้าพนัคอ) เพราะด้านบนอากาศเย็นมาก  

  - ชว่งคํ�า ที�บริเวณที�พกั อณุหภมูิอยูที่� ��-�� องศา 

  - ชว่งดกึ - ก่อนรุ่งสาง อากาศอยู่ที�ราว �-�� องศา 

บนยอดเขาพีนาจากนั (ที�ไปชมพระอาทิตย์ขึ �นเหนือภเูขาไฟโบรโม)่ อากาศจะอยูที่�ราว �-� องศา มีลมแรง 

*** หากไมไ่ด้เตรียมเครื�องกนัหนาวมา หรือมีไมพ่อ หรือหนาวอยูม่าก ที�โรงแรม มีเสื �อ Overcoat

ให้เชา่ในราคาย่อมเยาว์  คา่เชา่ ประมาณ ��,��� – ��,��� รูเปียส (แล้วแตท่างโรงแรมจะคดิ) 

หมวกไหมพรม, ถงุมือ, ผ้าพนัคอ จะไมมี่ให้เชา่ทา่นต้องซื �อ ซึ�งราคาไมส่งูมาก *** 
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เช้า  รับประทานอาหารเช้า ที�ห้องอาหารของโรงแรมที�พกั เดนิทางสู ่สถานีรถไฟเมืองมาลงั 

08.30 น. ออกเดนิทางโดยรถไฟสู่เมืองสุระการ์ตะ   (โซโล)   

*** รถแอร์ executive class *** 
บริการอาหารกลางวัน บนรถไฟ  (อาหารพื �นเมือง แบบง่ายๆ) 

14.40 น. เดินทางถึงเมืองโซโล   พบการต้อนรับอนัอบอุ่นจากเจ้าหน้าที�มคัคเุทศก์ท้องถิ�นประจํา   เมืองย็อกย่า 

ที�มารอต้อนรับคณะ  นําทา่นชมเมืองโซโล  เมืองขนาดยอ่มที�เป็นเมืองน้องของเมืองยอร์คยากาตาร์    เมือง

โซโลเดิมชื�อ Surakarta  เป็นเมืองเก่าแก่ มีพระราชวงั และวดัหลายแหง่   นําชม Mangkunegaran Palace 

ซึ�งสร้างเมื�อปี ค.ศ. 1757 โดย ระเด่น มาส ซาอิด ซึ�งต่อมา ได้ขึ �นเป็น ผู้ ครอง นครมาตะรัมตะวันออก  

(Eastern Mataram)   พระนามว่า มังกูเนการ่า ที�  1 ภายใน มีอาคารโถง โล่ง ซึ�งใช้ในการว่าราชการ

สมยัก่อน  ปัจจบุนั ใช้เป็นที�ฝึกสอนนางรําประจําราชสํานกั โดยวงันี � ยงัคงใช้เป็นที�พํานกัของราชวงศ์มงักเูน

การ่าอยู่     และหากยงัมีเวลา นําท่านชม พระราชวัง กาสุนานัน (Kasunanan Palace)  พระราชวงัแห่ง 

ซูซูฮูนัน (Susuhunan)  หรือกษัตริย์แห่งสุราการ์ตา  ซึ�งสร้างในสมัย สุลต่าน ปากูบูโวโน ที�  2 (Sultan 

Pakubuwono II) เมื�อปี ค.ศ. 1745 และในสมัย ของสุลต่าน ปากูบูโวโน ที� 10 (Sultan Pakubuwono X) 

ซึ�งมีพระชนม์ในชว่งระหวา่ง 29 พฤศจิกายน ค.ศ. 1866 - 20 กมุภาพนัธ์ ค.ศ. 1939  พระราชวงัแห่งนี � เคย

เป็นที�รับเสดจ็ ล้นเกล้ารัชกาล ที� 5 และ รัชกาลที� 7 เมื�อครั �งเสดจ็เยือนชวาอีกด้วย 

*** หมายเหต ุ***  

ภายในวงั ไมอ่นญุาตให้สวมรองเท้าแตะ (รองเท้ารัดส้นได้) และไมอ่นญุาตให้นุง่กางเกงขาสั �น หากไม่

ปฏิบตัิตามเจ้าหน้าที�จะไมอ่นญุาตให้ชมด้านในวงัโดยเด็ดขาด 

 จากนั �น  นําท่านเดินทางสูเ่มืองย็อกยาการ์ต้า  (ย็อกย่า)  เมืองเอกอนัดบัสองรองจาก เมืองหลวงจาการ์ต้า 

เมืองแหง่ประวตัศิาสตร์และมรดกโลก  

คํ�า รับประทานอาหารคํ�า ณ ภตัตาคาร    นําทา่นเดนิทางเข้าสูที่�พกั  เช็คอิน   Jogja: Satoria Premier Inn 4* 

วนัที�ห้า  บโุรพทุโธ – ภเูขาไฟเมอราปี-ยอ็กย่า 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที�พัก นําท่านเดินทางสู่บุโรพุทโธ   นําชม วดัพุทธที�ยิ�งใหญ่ที�สุดในโลก    

ออกแบบและสร้างขึ �นในแบบของตวัเองไม่เหมือนที�ใด   และได้รับการยกย่องเป็นมรดกโลกจาก UNESCO 

ในปีพ.ศ. ����   มหาบุโรพุทโธ  สร้างขึ �นในราวพุทธศตวรรษที� 

��-�� โดยราชวงศ์ไศเลนทรา  (Sailendras)   ซึ�งปกครองตอนใต้

ของชวากลาง และนบัถือศาสนาพทุธนิกายมหายาน   ใช้หินจํานวน

กว่า � ล้านก้อนหรือ ประมาณ ��,��� ลกูบาศก์เมตร ด้วยจํานวน

แรงงานมหาศาลเป็นระยะเวลากว่า �� ปี แตก็่ถกูทิ �งให้จมอยูใ่ต้เถ้า

ถ่านของภูเขาไฟ เม-ราปี หลังจากการใช้งานไม่ถึง 200 ปี เมื�ออาณาจักรต้องอพยพผู้คนไปอยู่ทางชวา

ตะวนัออก    บโุรพทุโธถกูค้นพบอีกครั �งในพทุธศตวรรษที� �� และการบรูณะก็ได้เริ�มขึ �นเมื�อต้นพทุธศตวรรษ

ที� �� ช่วงที�ชาวดทัช์ปกครองชวา   ในปี 2528 ได้ถูกวางระเบิดโดยกลุ่มผู้ ต่อต้านซูฮาร์โต้ จนได้รับความ

เสียหายอย่างหนัก   และได้รับการบูรณะใหญ่อีกครั �ง    หินแต่ละก้อนจะถูกเรียงซ้อนกันขึ �นไปเป็นชั �นๆ 

คล้ายกับรูปทรงปิรามิด  มีทั �งหมด � ชั �น    ชั �น �-� เป็นรูปสี�เหลี�ยมจตัุรัส   ส่วนชั �น �-� เป็นรูปวงกลม ที�

เรียงรายไปด้วยสถูป โดยมียอดเป็นสถูปขนาดใหญ่ (ชั �นที� ��)  หลังจากการบูรณะครั �งหลงัสุด  มีขนาด 
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กว้าง ��� เมตร ยาว ��� เมตร  สูง ��.� เมตร    พุทธสถานแห่งนี �ไม่มีทางเข้าไปภายใน  ไม่มีพระบรม

สารีริกธาตหุรือพระพทุธรูปบรรจอุยูใ่นสถปูใหญ่ และไมมี่สถานที�สําหรับพระสงฆ์ใช้จําวดั     

เที�ยง  รับประทานอาหารกลางวนั ที�ห้องอาหาร  

บา่ย นําทา่นขึ �นสู่ หมูบ้่าน Kaliurang ระดบัความสงู ��� เมตร เพื�อชมความงดงามของ ภูเขาไฟเมอราปี แบบ

ใกล้ๆ    ภูเขาไฟเมอราปี (Mount Merapi) เป็นภูเขาไฟในชวากลาง ประเทศอินโดนีเซีย สงู �,��� ม. ภูเขา

ไฟเมอราปี เป็นหนึ�งในจํานวนภูเขาไฟ ��� ลูกในอินโดนิเชียที�ยงัคกุรุ่นอยู่ จากนั �น นําท่านเดินทางสู่ The 

Ketep Volcano Centre ตั �งอยู่บน KETEP HILL ที�ความสูง ���� 

เมตร จากระดับนํ �าทะเล ท่านจะได้ชมภาพยนต์สารคดี เกี�ยวกับ

ประวตัคิวามเป็นมาของภเูขาไฟ เมอราปี 

จากนั �น  ชม วัดพราห์มบานัน หมู่วิหารของฮินด ูสร้างเสร็จราวปี 

��� เพื�อ ฉลองชยัชนะของระไก ปีกาตนั (ทายาทผู้ สืบทอดราชวงศ์

สนัชัย) ลานตรงกลางของโบราณสถานแห่งนี �มีสิ�งปลูกสร้างแปดหลงั หลังใหญ่ สุดสามหลัง   เรียงจาก

เหนือจรดใต้คือ จนัดี ศิวะ มหาเทวา สูง �� เมตร องค์ใหญ่สุดเพื�อถวายแด่พระศิวะ  ขนาบข้างด้วยวิหาร

ขนาดเล็กกว่า คือ จนัดี วิษณ(ุทางเหนือ)  และ จนัดี พรหมมา (ทางใต้) ฝั�งตรงข้ามตะวนัออกคือวิหารเล็ก ๆ 

ที�ครั �งหนึ�งเคยบรรจุ “พาหนะทรง” ของเทพเจ้าแต่ละองค์  เช่นววั (นนที) ของพระศิวะ  หงส์ (ฮมัสา) ของ

พระพรหม และครุฑของพระวิษณุ ปัจจบุนัเหลือแต่ ววันนที เท่านั �น   ใกล้ประตทูางเหนือและใต้ของพื �นที�

สว่นกลางซึ�งมีกําแพงล้อมรอบ คือวิหารราชสํานกัสองหลงั มีลกัษณะเหมือนกนั สงูราว �� เมตร จนัดี ศิวะ 

มหาเทวาองค์ใหญ่สดุเพื�อถวายแดพ่ระศิวะ มีอีกชื�อหนึ�งคือ   รอรอ จองกรัง (หญิงสาวร่างอรชร) หมายถึง

หมู่วิหารทั �งหมด ตํานานท้องถิ�นกล่าวว่า รอรอ จองกรังเป็นเจ้าหญิงที�ถกูสาปโดยคูห่มายที�ไม่ได้รักกนั นาง

ขอให้ฝ่ายชายสร้างวดัให้เสร็จในหนึ�งคืน และทําลายผลงานที�เกือบเสร็จสิ �นของเขาด้วยการตําข้าวด้วยครก

กระเดื�องซึ�งเป็นสญัญาณของเช้าวนัใหม่ ก่อนเวลาเริ�มวนัใหม่  เพื�อให้ฝ่ายชายคิดว่า ตนทําไม่สําเร็จ   แต่

เมื�อรู้ว่าถกูหลอก ฝ่ายชายโกรธมากและสาปให้นางเป็นหิน   ตามตํานานหญิงสาวยงัคงอยู่ที�นี�ในหอเหนือ

ของวิหารในรูปสลักของนางทุรคาชายาของพระศิวะ ในหออีกสามหลังมีรูปสลักของ อกัสตียะ “พระ

อาจารย์ของเทพเจ้า”หันหน้าไปทางใต้    รูปสลักพระคเณศ โอรสแห่งพระศิวะมีเศียรเป็นช้าง หนัไปทาง

ตะวนัตก   และพระศวิะสงู � เมตร (หอกลาง หนัทางตะวนัออก) 

คํ�า  รับประทานอาหารคํ�า    กลบัที�พกัที�เมืองย็อกยา่   Jogja: Satoria Premier Inn 4 

วันที�หก ยอ็กยาการ์ต้า- จาการ์ต้า - เมืองจาํลองอินโดนีเซีย-เมืองจาการ์ต้า 

เช้า  หลงัอาหารเช้า นําท่านเดินทางไปสนามบนิ 

10.10 น.  ออกเดนิทางสูเ่มืองจาการ์ต้า โดยสายการบินการูด้า  เที�ยวบนิ GA 205 

11.25 น. เดินทางถึงจาการ์ต้า พบการต้อนรับอันอบอุ่นจากเจ้าหน้าที�มัคคุเทศก์ท้องถิ�น นําท่านเดินทางไป

ร้านอาหาร 

เที�ยง  รับประทานอาหารกลางวนั 

บา่ย  นําท่านเที�ยวชมเมืองจาการ์ต้า นําท่านชม TAMAN MINI เมืองจําลองแห่งอินโดนีเซีย ตั �งอยู่ห่างจาก

กลางใจเมืองจาการ์ต้า ราว 18 ก.ม. TAMAN MINIสร้างขึ �นในปี ค.ศ.1971 แตม่าแล้วเสร็จ ในปี ค.ศ.1975 
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สถานที�นี � เป็นเหมือนพิพิธภัณฑ์ กลางแจ้ง ที�จําลองบ้านเรือนและศิลปะวัฒนธรรม ทั �ง 27 จังหวัดของ

อินโดนีเซียไว้ด้วยกนั  บนเนื �อที�กว่า  250 เอเคอร์  ถือได้วา่เป็นสถานที�ที�รวบรวมความเป็นอินโดนีเซียไว้ใน

ที�เดียว เพื�อคนที�สนใจศกึษาวิถีชีวิตแบบตา่งๆในอินโดนีเซีย สามารถเรียนรู้ได้ จากสถานที�นี � 

จากนั �น นํ า ท่ า น ผ่ า น ช ม  TUGU MONAS, NATIONAL MONUMENT TOWER 

สัญลักษณ์ ของอินโดนีเซีย ตั �งอยู่ที�MERDEKA SQUARE   สร้างขึ �นในปีค.ศ. 

1961 และเสร็จสมบรูณ์ ในปี ค.ศ. 1975 เพื�อระลกึถึงความพยายามที�จะให้ได้มา 

ซึ�งเอกราชของประเทศ เมื�อ ปี ค.ศ. 1945   จากนั �น นําท่านชมพิพิธภัณฑ์

แห่งชาติ กรุงจาการ์ต้า (National Museum)  พิพิธภัณฑ์ที�ใหญ่และดีที�สุดใน

อินโดนีเซีย  ตั �งอยู่ในอาคารเก่าแก่แบบตะวนัตก มีคอร์ดโล่งตรงกลาง ด้านหน้ามี

ประติมากรรมรูปช้างสําริด ที�  ล้นเกล้า ร.5 ทรงพระราชทานให้แก่

อินโดนีเซียภายในพิพิธภัณฑ์แบ่งพื �นที�เป็นหลายส่วน จัดแสดงเกี�ยวกับ

เรื�องราวต่างๆ อาทิ ยุคก่อนประวัติศาสตร์ ห้องเครื�องปั �นดินเผา ห้อง

สถาปัตยกรรมจําลองในแต่ละยุคสมัย ห้องผ้าโบราณ ห้องไม้แกะสลัก 

ห้องเครื�องทอง และห้องเครื�องดนตรีโบราณ เป็นต้น  

เย็น เดนิทางไปรับประทานอาหารขึ �นชื�อของเมืองจาการ์ต้า เข้าสูที่�พกั Swiss Bell Kalibata 4*   

วันที�เจ็ด จาการ์ต้า-กรุงเทพฯ   

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที�พกั ได้เวลาสมควรนําท่านเดนิทางสูส่นามบนิจาการ์ต้า 

12.40 น.  ออกเดนิทางสูก่รุงเทพฯ โดยสายการบนิการูด้า  เที�ยวบนิ GA 862 

16.25 น. เดนิทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวสัดภิาพ 

 

อัตราค่าบริการ (บาท)  

วันเดนิทาง พัก � ท่าน/ห้อง พักเดี�ยวจ่ายเพิ�ม 

��-�� มิ.ย.���� / �-�� ก.ค.���� 44,900.- 8,900.- 

  

**ทา่นที�ถือพาสปอร์ตไทย เดินทางทอ่งเที�ยวในอินโดนีเซีย ได้ �� วนั ไมต้่องขอวีซา่** 
 เอกสารประกอบการเดนิทาง  

หนังสือเดนิทาง ที�มีอายุการใช้งานเหลือไม่น้อยกว่า � เดือน (นับจากวันเดนิทาง) และมีหน้าว่างเหลือมากกว่า � หน้า 
 
 
 
อัตรานี �รวม      

คา่ตั�วเครื�องบินไป-กลบั (กรุงเทพฯ-จาการ์ต้า-สรุาบายา // ยอร์คจากาต้า-จาการ์ต้า-กรงเทพฯ) โดยสายการบินการูด้า(GA)  

คา่ประกนัวินาศภยัเครื�องบิน และคา่ภาษีนํ �ามนัของสายการบิน  

คา่ภาษีสนามบินระหวา่งประเทศ และ ภายในประเทศที�อินโดนีเซีย  

คา่รถปรับอากาศรับ / สง่ และนําเที�ยวตามรายการ 

คา่ห้องพกัตามระบใุนโปรแกรมหรือเทียบเทา่   (พกัห้องคู)่ 
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คา่อาหารตามที�ระบไุว้ในรายการ  / นํ �าดื�ม ทา่นละ � ขวด ตอ่วนั ระหวา่งทวัร์ 

คา่เข้าชมสถานที� ตามที�ระบใุนรายการ  

มคัคเุทศก์ท้องถิ�นพดูภาษาองักฤษ / หวัหน้าทวัร์จากเมืองไทย 

คา่ประกนัอบุตัเิหต ุระหวา่งการเดินทางทอ่งเที�ยวในอินโดนเีซยี  (ตามเงื�อนไขกรมธรรม์) 

 

อัตรานี �ไม่รวม        

คา่อาหารและเครื�องดื�มที�สั�งพิเศษในร้านอาหาร นอกเหนือจากที�บริษัทฯ จดัให้ ยกเว้นจะตกลงกนัเป็นกรณีพิเศษ 

คา่ใช้จา่ยสว่นตวัที�ไมร่ะบไุว้ในรายการ เช่น คา่โทรศพัท์ คา่อาหาร คา่เครื�องดื�มนอกรายการ คา่ซกัรีด เป็นต้น 

คา่นํ �าหนกัของกระของกระเป๋าเดินทางที�เกินกวา่สายการบินกําหนด (�� กก. ตอ่ทา่น) 

คา่ภาษีมลูคา่เพิ�ม  7% และ หกั ณ ที�จ่าย 3%   (ถ้าม)ี   

ค่าทิปไกด์และคนรถท้องถิ�นท่านละ ��USD (ตลอดทริป) 

ทปิหวัหน้าทัวร์ ทั �งนี �ปริมาณขึ �นกับความพึงพอใจของท่าน 
 
เงื�อนไขการจองทวัร์และการชาํระเงนิ 

ชําระเงินมดัจํา ทา่นละ 23,000  บาท  ตอ่การจองทวัร์ � ทา่น  

สาํหรับสว่นที�เหลอื บริษัทฯจะขอเก็บคา่ทวัร์ทั �งหมดก่อนการเดินทางอยา่งน้อย 25 วนัทําการ 

 
เงื�อนไขการยกเลิก 

การแจ้งยกเลกิก่อนการเดินทาง 30 วนั  บริษัทฯคืนคา่ใช้จ่ายทั �งหมด  ยกเว้นกรุ๊ปที�เดินทางชว่งวนัหยดุหรือเทศกาลที�ต้องการันตีมดัจํากบัสาย

การบินหรือ กรุ๊ปที�มีการการันตีคา่มดัจําที�พกัโดยตรงหรือโดยการผา่นตวัแทนในประเทศ หรือตา่งประเทศและไมอ่าจขอคืนเงินได้  

การแจ้งยกเลกิก่อนการเดินทาง 15 วนัขึ �นไป บริษัทฯเก็บคา่ใช้จา่ย 50 % ของราคาทวัร์ 

การแจ้งยกเลกิก่อนการเดินทาง 7-14 วนั บริษัทฯ เก็บคา่ใช้จา่ย 80 % ของราคาทวัร์ 

การแจ้งยกเลกิก่อนการเดินทาง 1-6 วนั  บริษัทฯ เก็บคา่บริการทั �งหมด 100 % 

 

 
 


