KYUSHU EXPERT GROUP

 เดินเล่นที หมู่บ้านยูฟูอิน เมืองแห่งสายนํา ขุนเขา เต็มไปด้วยร้านค้า ร้านอาหาร และคาเฟ่ ทีตกแต่ง
ด้วยสถาปั ตยกรรมทีสวยงาม
 ชมวิวยอดเขาไดเคนโบะ ชม ปราสาทคุมาโมโต้ (ภายนอก) เดินเล่นเมืองโบราณซากุระโนะ
บาบะ โจไซเอ็น
 นางาซากิ เมืองประวัติศาสตร์ คฤหาสน์โกลฟ์ เวอร์ มรดกการปฏิรูปอุตสาหกรรมของญีปุ่ นสมัยเมจิ
มรดกโลกในปี
 ตามรอยละครกลกิโมโน ทีศาลเจ้ายูโทคุอินาริ ศาลเจ้ายิงใหญ่แห่งเมืองซากะ (Saga)
 ชมการแสดงดอกไม้ไฟ เฉลิมฉลองส่งท้ายปี เก่าต้อนรับเข้าสูป่ ี ใหม่
ที เฮ้าส์เทนบอช
 ช้อปปิ งถุงโชคดี (Lucky Bag) วันที - มกราคม ของทุกปี
วันศุกร์ที
. น.

ธ.ค.

กรุงเทพฯ
พร้อมกันทีท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ชัน 4 หน้าเคาน์เตอร์สายการบินไทย อินเตอร์
ประตู 3 แถว C โดยมีเจ้าหน้าทีบริษัท คอยอํานวยความสะดวก และดําเนินการด้าน
เอกสารแก่ท่าน

วันเสาร์ที
. น.
. น.

ธ.ค.

กรุงเทพฯ – ฟุคุโอกะ – ยูฟูอิน – เบ๊บปุ
ออกเดินทางสูเ่ มืองฟุคโุ อกะ โดยเทียวบินที TG-8106 Charter Flight เทียวบินพิเศษ
ถึงสนามบิน เมืองฟุคุโอกะ เมืองทีใหญ่ทสุี ดบนเกาะคิวชู เกาะใหญ่ตอนใต้สดุ ของ
ประเทศญีปุ่ น เป็ นเมืองศูนย์กลางด้านการค้าพาณิชย์ หลังผ่านการตรวจลงตรา
หนังสือเดินทาง และพิธีการศุลกากรเรียบร้อยแล้ว
ออกเดินทางสู่ หมู่บ้านยูฟูอิน หมู่บา้ นเล็กๆ ทีตังอยู่บนทีราบกลางหุบเขาของ
จังหวัดโออิตะ บนเกาะคิวชู
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร “Grilled Seafood”
เชิญท่าน เดินชมหมู่บ้านยูฟูอิน หมู่บา้ นต้นแบบ OTOP ของญีปุ่ น ปัจจุบนั มี
นักท่องเทียวเข้ามาถึงวันละ 11,000 คน ภายในหมู่บา้ นมีรา้ นค้าการฝี มือมากมาย
ชมร้านเครืองแก้ว ร้านขนมญีปุ่ นปรุงสดๆ ร้อนๆ และสะอาดสะอ้าน และเลือกซือ
ของทีระลึกมากมาย ชมทะเลสาบเก่าแก่โบราณ ชมปลาพันธุท์ ีหายากนานาชนิดอยู่
อาศัยในทะเลสาบอย่างธรรมชาติ

. น.
. น.
. น.

ห้ามพลาด
- Milch Yufuin ชีสคัพ ทีอร่อยทีสุดในโลก
- B Speak โรลเค้กชือดังของยูฟูอิน
- ทะเลสาบคิรินโกะ
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. น.

ออกเดินทางสู่ บ่อทะเลเดือด

. น.

นําท่านเทียวชม บ่อทะเลเดือด (Sea Hell) บ่อ
นําร้อนสีฟ้าอมเขียว ทีได้รบั การยอมรับว่าเป็ นบ่อ
นําร้อนทีสวยทีสุดในบรรดาบ่อนําร้อนแปลกใน
เมืองนี โดยจะปล่อยควันสีขาวพวยพุ่งจากรอบ
บ่อตลอดเวลา โดยบ่อทะเลเดือดเกิดขึนภายหลัง
การระเบิดของภูเขาไฟเมือ , ปี ก่อน
ออกเดินทางสูท่ ีพัก
รับประทานอาหารคํา ณ ห้องอาหารของโรงแรม แบบไคเซกิ
เชิญท่านพักผ่อนสไตล์นิปปอน กับการแช่ออนเซน นําแร่ธรรมชาติแท้ ทีผ่านความ
ร้อนใต้พิภพ เพือผ่อนคลายความเมือยล้า เลือดลมเดินดีขึน เสริมสุขภาพให้กระปรี
กระเปร่า ผิวพรรณสดใสมีนามี
ํ นวล และช่วยระบบการเผาผลาญของร่างกายอีก
ด้วย
พักที
BEPPUWAN HOTEL & RESORT 

. น.
. น.

วันอาทิตย์ที
. น.
. น.
. น.
. น.
. น.
. น.

. น.

. น.

ธ.ค.

เบ็ปปุ – ไดเคนโบะ – คุมาโมโต้
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
ออกเดินทางสู่ จุดชมวิวยอดเขาไดเคนโบะ
นําท่านชม ยอดเขาไดเคนโบะ ตังอยู่ ณ ความสูง
เมตรจากระดับนําทะเล เป็ น
จุดชมวิวทีดีทสุี ด มุมทีสวยงามของภูเขาไฟอะโสะ และวิวเมืองอะโสะทังเมือง สามารถ
ชมวิวได้ทกุ ทิศทาง องศา มีรา้ นค้า ร้านอาหาร และคาเฟ่ คอยให้บริการอีกด้วย
ออกเดินทางสู่ ภัตตาคาร
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร แบบไก่เทอริยากิ
ออกเดินทางสู่ เมืองคุมาโมโต้ เมืองทีมีความร่มรืน และเป็ นจุดยุทธศาสตร์ทีสําคัญ
สมัยสงครามกลางเมืองของญีปุ่ น (ค.ศ.1887) และเป็ นเมืองปากประตูสอู่ ทุ ยาน
แห่งชาติอะโสะ ซึงเป็ นทีตังของภูเขาไฟอะโสะ และภูเขาไฟคิวยิว
นําท่านชม ปราสาทคุมาโมโต้ (จากภายนอก) ตัวปราสาททีตังตระหง่านอยู่บนเนิน
เขากลางเมืองคุมาโมโต้ ในสถาปั ตยกรรมคลาสสิกทีมีความสวยงาม อายุกว่า 420
ปี ภายในปราสาทมีหอ้ งโถงเป็ นทีเก็บสมบัติ วัตถุมีค่า รูปภาพปราสาทต่างๆ และ
ได้รบั ฉายา ปราสาทดํา สร้างขึนโดยขุนพลผูโ้ ด่งดัง คิโยมาสะ คะโตะ ในปี ค.ศ.
1960 ภายในเปิ ดเป็ นพิพิธภัณฑ์แสดงวัตถุโบราณ
นําท่านเดินเล่นที เมืองโบราณซากุระโนะบาบะ โจไซเอ็น (Sakura-no-baba
Josaien) บริเวณเชิงเขาของปราสาทคุมาโมโต้ ออกแบบและตกแต่งสไตล์ยอ้ นยุค
ให้เข้ากับบรรยากาศเมือง เก่าของปราสาท ซึงจะมีรา้ นค้าจําหน่ายของทีระลึก ขนม
ขึนชือของเมือง
คุมาโมโต้ และร้านอาหารต่างๆ มากมาย
รับประทานอาหารคํา ณ ภัตตาคาร แบบยาคินิคุ
พักที
KUMAMOTO CASTLE HOTEL 
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วันจันทร์ที
. น.
. น.
. น.
. น.

ม.ค.

คุมาโมโต้ – นางาซากิ
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
ออกเดินทางสู่ ท่าเรือ
ออกเดินทางโดย เรือเฟอร์รี สู่ เมืองชิมาบาระ
เดินทางถึง เมืองชิมาบาระ เมืองแห่งปลาคาร์ฟของญีปุ่ น เป็ นเมืองท่องเทียวทีอุดม
ไปด้วยแหล่งนําใต้ดิน
สัมผัสประสบการณ์ออนเซ็นแช่เท้าทียาวทีสุดในญีปุ่ น OBAMA ONSEN-HOT FOOT
ผ่อนคลายให้เท้าได้มีแรงเดินต่อ ก็ตอ้ งมาแช่ออนเซ็นเท้า เป็ นออนเซ็นเท้า ที
ยาวทีสุดในญีปุ่ น มีทีนังไว้สาํ หรับแช่นาแร่
ํ ยาวถึง
เมตร พร้อมกับชมวิวที
สวยงาม หรือจะเดินไปบนทางเดินคอนกรีตพืนขรุขระทีตังใจทําขึนสําหรับนวดเท้า มี
นําร้อนอุณหภูมิ องศาเซลเซียส เดินไปก็ได้นวดเท้าไปด้วย
ออกเดินทางสู่ ภัตตาคาร
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
ออกเดินทางสู่ เมืองนางาซากิ เมืองเก่าแก่อนั ทรงคุณค่าทางประวัติศาสตร์ เป็ นเมือง
ท่าทางการค้า จุดแรกเริมทีอารยธรรมตะวันตกสมัยใหม่ได้แพร่เข้าสูญ
่ ีปุ่ นเมืออดีต
แวะถ่ายรูป (ภายนอก) ของ โบสถ์โออุระ (Oura Catholic Church) ตังอยู่ใกล้กบั
สวนโกลฟ์ เวอร์ (Glover Garden) เป็ นโบสถ์คริสตศาสนานิกายคาทอลิก สร้างขึน
ในช่วงปี ค.ศ. 1863 แล้วเสร็จในปี ค.ศ. 1867 ซึงเป็ นปี สดุ ท้ายของสมัยเอโดะ นับได้
ว่าเป็ นโบสถ์ทมีี อายุเก่าแก่มากทีสุดในประเทศญีปุ่ น และยังได้รบั การยกย่องให้เป็ น
สมบัติของชาติ ทีมีสถาปัตยกรรมแบบตะวันตกเพียงแห่งเดียวในญีปุ่ นอีกด้วย
นําท่านชม คฤหาสน์โกลฟ์ เวอร์ สไตล์ยุโรปทีสร้างโดย Mr.Thomas Glover ด้วย
ความชืนชอบบรรยากาศความสวยงามของเมืองนางาซากิ แต่ยงั คงความเป็ นอยู่
แบบสกอตแลนด์ จึงได้คิดริเริมในการสร้างคฤหาสน์สไตล์ยโุ รป ขึนมาในปี ค.ศ.
จนได้รบั รางวัล Second Class Order of the Rising Sun ในสมัยนัน
ออกเดินทางสู่ สวนสันติภาพ
นําท่านชม สวนสันติภาพ สร้างขึนเพือระลึกถึงเหตุการณ์การทิงระเบิดปรมาณู
เตือนใจชาวนางาซากิ ให้ระลึกถึงเหตุการณ์เมือครังสงครามโลกครัง ที 2 ในวันที 9
สิงหาคม ค.ศ. 1945 ภายในสวนแห่งนี ได้สร้างอนุสาวรียร์ ูปแบบต่างๆ เพือแสดงให้
เห็นถึงสัญลักษณ์แห่งสันติภาพ และความสงบสุขของมนุษยชาติ อีกทังยังมีนาพุ
ํ
และแผ่นศิลาหินสีดาํ ทีสร้างขึนเพือไว้อาลัยแด่ผเู ้ คราะห์รา้ ยทีเสียชีวิต เนืองจาก
ระเบิดปรมาณู และนําพุนีสร้างเพือไว้อาลัยแด่ผทู ้ ีขาดนํา ภายหลังจากทังเมืองเต็ม
ไปด้วยกัมมันตภาพรังสี
ออกเดินทางสูท่ ีพัก
รับประทานอาหารคํา ณ ภัตตาคาร แบบชาบู ชาบู
พักที
NEW NAGASAKI HOTEL 

ม.ค.

นางาซากิ – คาชิมะ – เฮ้าส์เทนบอช
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
ออกเดินทางสู่ ศาลเจ้ายูโทคุอินาริ
นําท่านนมัสการ ศาลเจ้ายูโทคุอินาริ ศาลเจ้าในเมืองคาชิมะ จังหวัดซากะ สร้าง
ขึนเพือบูชาเทพเจ้าญีปุ่ นนามว่า อินาริ จุดเด่นสะดุดตาของศาลเจ้าแห่งนีก็คือประตู
โทริอิสีแดง และสุนขั จิงจอกผูถ้ ือสารเทพเจ้า มีชือเสียงในฐานะศาลเจ้าทียิงใหญ่

. น.

. น.
. น.
. น.
. น.

. น.
. น.

. น.
. น.
วันอังคารที
. น.
. น.
. น.
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หนึงใน ของประเทศญีปุ่ น เคียงคู่กบั ศาลเจ้าฟุชิมิ อินาริ ในเกียวโต และศาลเจ้า
คาสะมะ อินาริ ในจังหวัดอิบารากิ และผูค้ นมักเรียกศาลเจ้าแห่งนีด้วยความเคารพ
รักว่า "ยูโทคุ-ซัง" ในแต่ละปี มีผคู ้ นมาเยียมชมศาลเจ้าถึง , คน สร้างขึนใน
คริสตศตวรรษที
และตัววิหารหลักรวมถึงอาคารทังหมดลงรักเคลือบเงาอย่าง
สวยงาม
. น.
ออกเดินทางสู่ เฮ้าส์เทนบอช หมู่บา้ นฮอลแลนด์แห่งเดียวของญีปุ่ น
. น.
รับประทานอาหารกลางวัน แบบบุฟเฟ่ ต ์
จากนันเชิญท่านเพลิดเพลินกับ เฮ้าส์เทนบอช “หมู่บ้านฮอลแลนด์” ของประเทศ
ญีปุ่ น
ทีได้รวบรวมสถาปั ตยกรรมและศิลปกรรมขนานแท้ของฮอลแลนด์
(เนเธอร์แลนด์) และชาวดัชท์ไว้ดว้ ยกัน ท่านสามารถถ่ายรู ปกับบรรยากาศรอบๆ
กังหันแบบฮอลแลนด์ ทุ่งดอกไม้ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็ นทุ่งดอกทิวลิป, ทุ่งดอกกุหลาบ,
ล่องเรือชมบรรยากาศของเฮ้าส์เทนบอชได้อย่างสบายใจ
หรือท่านทีชอบความ
ตืนเต้นเชิญทีสวนสนุกเฮ้าส์เทนบอช ทีแบ่งออกเป็ นโซนต่างๆ โซนคือ Thriller
Fantasy Museum, Art Garden, Utrecht, Binnenstad, Breukelen และ
Nieuwstad มีกิจกรรมต่างๆ ทีน่าสนใจเช่น พิพิธภัณฑ์หมีเท็ดดี, โรงภาพยนตร์แบบ
4-5 มิติหลายโรง, พิพิธภัณฑ์ศิลปะ, ล่องเรือไปตามคลองทียาวกว่า 6 กิโลเมตร, ชม
เมืองสไตล์ยโุ รป, ขีจักรยานชมเมือง และล่องเรือโจรสลัดของการ์ตนู ดัง One Piece
(รวมบัตรผ่านประตู และเล่นเครืองเล่นได้ไม่จาํ กัด / 1 Day Passport)
(ไม่มีบริการอาหารคํา เพือความสะดวกในการท่องเทียวของท่าน)
**พิเศษ** ชมการแสดงดอกไม้ไฟ เฉลิมฉลองส่งท้ายปี เก่าต้อนรับเข้าสู่ปีใหม่
(รวมทีนังชม)
พิเศษ !! ณ โรงแรมแห่งนี ท่านจะได้สมั ผัสกับการแช่ออนเซ็นแบบญีปุ่ น เพือเป็ นการพักผ่อน
จากการทีได้เหน็ ดเหนื อยกับการเดินทางหรือทํากิจกรรมมาตลอดทังวัน
พักที
NIKKO HUIS TEN BOSCH HOTEL 

วันพุธที ม.ค.
. น.
. น.
. น.

. น.
. น.
. น.

เฮ้าส์เทนบอช – ฟุคุโอกะ – กรุ งเทพฯ
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
ออกเดินทางสู่ คาแนล ซิตี
เชิญท่านช้อปปิ งที คาแนล ซิตี ฮากาตะ (Canal City Hakata) เป็ นศูนย์รวม
ร้านค้า และร้านอาหารขนาดใหญ่ตงอยู
ั ่รมิ นํา ภายในมีการขุดคลองให้ไหลผ่านใจ
กลางห้างแห่งนีด้วย นอกจากนันยังมีโรงภาพยนตร์ โรงละคร ร้านตูเ้ กมส์ รวมทัง
โรงแรมอีก แห่ง ถูกออกแบบมาให้เป็ นพืนทีเปิ ดโล่งๆ กว้างๆ มีรูปทรง และสีสนั ที
แปลกตาเพือให้ได้บรรยากาศทีน่าตืนตาตืนใจ ตรงกลางของคลองจําลองนีจะมีการ
แสดงนําพุแสงสีเสียง ตังแต่เปิ ดจนปิ ด ทุกๆ ครึงชัวโมง มีรา้ นค้ามากกว่า 250 ร้าน
ทังร้านทีมีเฉพาะในญีปุ่ น และร้านมาจากต่างประเทศ มีรา้ นอาหารให้บริการ
หลากหลายแบบทังอาหารญีปุ่ น และอาหารชาติอนๆ
ื ในราคาทีไม่ได้แพงกว่าข้าง
นอกมากนัก โดยเฉพาะทีชัน 5 จะมีส่วนทีเรียกว่า ราเมน สเตเดียม ทีจะมีรา้ นราเมน
ทีมาจากส่วนต่างๆ ของประเทศญีปุ่ น รวมทังราเมนสไตล์ฟคุ โุ อกะทีเรียกว่าฮากาตะ
ราเมนด้วย
(ไม่มีบริการอาหารกลางวัน เพือให้ท่านได้ชอ้ ปปิ งอย่างเต็มที)
ออกเดินทางสูส่ นามบิน
ออกเดินทางกลับสูก่ รุงเทพฯ โดยเทียวบิน TG-8109 Charter Flight เทียวบินพิเศษ
ถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ
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อัตราค่าบริการ สําหรับคณะอย่างตํา 35 ท่าน
ผูใ้ หญ่พกั ห้องคู่ (2 ท่าน / 1 ห้อง)
, .- บาท
ผูใ้ หญ่พกั ห้องเดียว
, .- บาท
เด็กอายุ 2-5 ปี พักกับผูใ้ หญ่ 2 ท่าน ไม่มีเตียงเสริม
, .- บาท
เด็กอายุ 6-11 ปี พักกับผูใ้ หญ่ 2 ท่าน มีเตียงเสริม
, .- บาท
หมายเหตุ กรณีตอ้ งการเดินทางโดยทีนังชันธุรกิจ ราคาเพิมท่านละ , .- บาท
อัตราค่าบริการนีรวม
• ค่าตัวเครืองบินไป-กลับ โดยสายการบินไทย (TG)
• ค่าภาษีสนามบิน, ภาษีนามั
ํ น และประกันภัยทุกแห่ง
• ค่าทีพัก ห้องละ 2 ท่าน ตามโรงแรมทีระบุไว้ในรายการ หรือระดับเดียวกัน
• ค่าอาหาร, ค่าเข้าชม และค่ายานพาหนะทุกชนิด ตามทีได้ระบุไว้ในรายการ
• ค่าใช้จ่ายของมัคคุเทศก์ทีคอยอานวยความสะดวกให้กบั ท่านในตลอดการเดินทาง
• ค่าประกันอุบตั ิเหตุในระหว่างการเดินทางในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท และค่ารักษาพยาบาลอันเนือง
จากอุบตั ิเหตุ ไว้ในวงเงินไม่เกินท่านละ 500,000 บาท
• นําหนักกระเป๋ า 40 กิโลกรัม สําหรับทีนังชันธุรกิจ และนําหนักกระเป๋ า 30 กิโลกรัม สําหรับทีนังชันประหยัด
กรณีนาหนั
ํ กเกินจากทีกําหนด ทางสายการบินจะขอเรียกเก็บเงินเพิม
อัตราค่าบริการนีไม่รวม
• ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าอาหาร-เครืองดืม นอกเหนือจากรายการทัวร์, ค่าซักรีด, ค่าโทรศัพท์ เป็ นต้น
• ค่าปรับ สาหรับนําหนักกระเป๋ าเดินทางทีเกินจากทีทางสายการบินกําหนดไว้
• ค่าธรรมเนียมวีซ่า, ค่าทําหนังสือเดินทาง
• ค่าทิปไกด์ และคนขับรถ 1,000 บาท ตลอดการเดินทาง
• ค่าภาษีหกั ณ ทีจ่าย และค่าภาษี มลู ค่าเพิม
เงือนไขการชําระเงิน
• กรุณายืนยันการเดินทาง และชําระเงินมัดจํา ภายใน 48 ชัวโมงนับจากการสํารองทีนัง ท่านละ 10,000 บาท
และกรุณาแฟกซ์ หรือ อีเมล์หน้าพาสปอร์ตของผูเ้ ดินทางเพือทําการจองทีนัง ในกรณีเดินทางชันธุรกิจ มัดจํา
ท่านละ 20,000 บาท
• ค่าทัวร์ส่วนทีเหลือ บริษัทฯ จะขอเก็บค่าทัวร์ทงหมดก่
ั
อนการเดินทาง อย่างน้อย 25 วัน
หมายเหตุ
1. ขอสงวนสิทธิการเก็บค่านํามันและภาษี สนามบินทุกแห่งเพิม หากสายการบินมีการปรับขึนก่อนวันเดินทาง
2. บริษัทฯ จะไม่รบั ผิดชอบใดๆ ทังสิน หากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, การเมือง, การประท้วง, การนัด
หยุดงาน, การก่อการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การจราจรติดขัด
3. บริษัทฯ จะไม่รบั ผิดชอบใดๆ ทังสิน หากว่ามีการนําสิงของผิดกฎหมาย หรือความประพฤติส่อไปในทางเสือม
เสียด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตามทีกองตรวจคนเข้าเมืองพิจารณาแล้ว หรือโดนปฎิเสธการเข้าเมืองทังในประเทศและ
ต่างประเทศ ซึงอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ
4. บริษัทฯ จะไม่รบั ผิดชอบในกรณีทกองตรวจคนเข้
ี
าเมืองของประเทศไทย งดออกเอกสารเข้าเมืองให้กบั
ชาวต่างชาติ หรือ คนต่างด้าวทีพํานักอยู่ในประเทศไทย หรือเหตุการณ์ทีเหนือการณ์ควบคุม
5. บริษัทฯ จะไม่รบั ผิดชอบใดๆ ทังสิน หากเกิดสิงของสูญหาย อันเนืองเกิดจากความประมาทของท่าน, เกิดจาก
การโจรกรรม และ อุบตั ิเหตุจากความประมาทของนักท่องเทียวเอง
6. เมือท่านตกลงชําระค่ามัดจําหรือค่าทัวร์ทงหมดแล้
ั
ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงือนไขข้อตกลงต่างๆ
ทังหมด
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ใบจองทัวร์ COUNTDOWN HUIS TEN BOSCH
ธันวาคม
– มกราคม
1. ชือ / นามสกุล

ผูจ้ อง............................................................................................................

2. ชือ / นามสกุล
ผูเ้ ดินทาง (เป็ นภาษาอังกฤษตรงตามหน้าพาสปอร์ต)
1. ..................................................................................................................
2. ..................................................................................................................
3. ..................................................................................................................
4. ..................................................................................................................
5. ..................................................................................................................
6. ..................................................................................................................
3. เบอร์ติดต่อ .................................................................................................................................
4. ทีอยู่ปัจจุบนั (ทีติดต่อได้สะดวก) ...................................................................................................
5. ประเภทห้องพัก
6.1 ห้องพักผูใ้ หญ่ 2 ท่าน (TWN / DBL)
6.2 ห้องพัก 1 เด็ก (อายุไม่เกิน 12 ปี ) พักกับ 1 ผูใ้ หญ่
6.3 ห้องพัก 1 เด็ก (อายุไม่เกิน 12 ปี ) พักกับ 2 ผูใ้ หญ่
6.4 ห้องพัก 1 เด็ก (อายุไม่เกิน 12 ปี ) พักกับ 2 ผูใ้ หญ่
6.5 ห้องพักผูใ้ หญ่ 3 ท่าน (TRP) เตียงเสริม
6.6 ห้องพัก 1 ท่าน (SGL)

..... ห้อง
..... ห้อง
..... ห้อง (มีเตียง)
..... ห้อง (ไม่มีเตียง)
..... ห้อง
..... ห้อง

6. อาหาร
ไม่ทานเนือวัว
ไม่ทานเนือหมู
อืนๆ ............................................................

ไม่ทานสัตว์ปีก

7. เคยโดนปฎิเสธวีซ่าหรือไม่

เคย ประเทศ ..................................

ไม่เคย
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