(BFFUK003)

 ชม บ่ อทะเลเดือด (Sea Hell) บ่อน ้าร้ อนสีฟ้าอมเขียว ที่ได้ รับการยอมรับว่าเป็ นบ่อน ้าร้ อนที่
สวยที่สดุ
 เดินเล่นที่ หมู่บ้านยูฟูอิน เมืองแห่งสายนํ ้า ขุนเขา เต็มไปด้ วยร้ านค้ า ร้ านอาหาร และคาเฟ่ ที่
ตกแต่งด้ วยสถาปั ตยกรรมที่สวยงาม
 ชมความงามของภูเขาไฟอะโสะ ทุ่งหญ้ าคุซาเซนริ
 ช้ อปปิ ง้ แบบจุใจที่ย่านการค้ าใจกลางเมืองฟุคโุ อกะ
เสาร์ 29 ธ.ค. 61
22.30 น.

กรุงเทพฯ
พร้ อมกันที่ทา่ อากาศยานสุวรรณภูมิ ชัน้ 4 หน้ าเคาน์เตอร์ สายการบินไทย
อินเตอร์ ประตู 3 แถว C โดยมีเจ้ าหน้ าที่บริ ษัท คอยอํานวยความสะดวก
และดําเนินการด้ านเอกสารแก่ทา่ น
อาทิตย์ 30 ธ.ค. 61
กรุงเทพฯ – ฟุคุโอกะ – ยูฟูอิน - โออิตะ
00.50 น.
ออกเดินทางสูเ่ มืองฟุคโุ อกะ โดยเที่ยวบินที่ TG-8082
08.20 น.
ถึงสนามบิน เมืองฟุคุโอกะ เมืองที่ใหญ่ที่สดุ บนเกาะคิวชู เกาะใหญ่ตอนใต้
สุดของประเทศญี่ปนุ่ เป็ นเมืองศูนย์กลางด้ านการค้ าพาณิชย์ หลังผ่านการ
ตรวจลงตราหนังสือเดินทาง และพิธีการศุลกากรเรี ยบร้ อยแล้ ว
10.00 น.
ออกเดินทางสู่ หมู่บ้านยูฟอู ิน หมู่บ้านเล็กๆ ที่ตงอยู
ั ้ ่บนที่ราบกลางหุบเขาของ
จังหวัดโออิตะ บนเกาะคิวชู
12.30 น.
เชิญท่านเดินชมหมู่บ้านยูฟอู ิน หมู่บ้านต้ นแบบ OTOP ของญี่ปนุ่ ปั จจุบนั มี
นักท่องเที่ยวเข้ ามาถึงวันละ 11,000 คน ภายในหมู่บ้านมีร้านค้ าการฝี มือ
มากมาย ชมร้ านเครื่องแก้ ว ร้ านขนมญี่ปนปรุ
ุ่ งสดๆ ร้ อนๆ และสะอาดสะอ้ าน
และเลือกซื ้อของที่ระลึกมากมาย ชมทะเลสาบเก่าแก่โบราณ ชมปลาพันธุ์ที่หา
ยากนานาชนิดอยูอ่ าศัยในทะเลสาบอย่างธรรมชาติ
ห้ ามพลาด
- Milch Yufuin ชีสคัพ ที่อร่อยที่สดุ ในโลก
- B Speak โรลเค้ กชื่อดังของยูฟอู ิน
- ทะเลสาบคิรินโกะ
15.00 น.
ออกเดินทางสูเ่ มืองเบ็บปุ เพือ่ นาท่านเที่ยวชม บ่ อทะเลเดือด (Sea Hell)
บ่อน ้าร้ อนสีฟ้าอมเขียว ที่ได้ รับการยอมรับว่าเป็ นบ่อน ้าร้ อนที่สวยที่สดุ ใน
บรรดาบ่อน ้าร้ อนแปลกในเมืองนี ้ โดยจะปล่อยควันสีขาวพวยพุง่ จากรอบบ่อ
ตลอดเวลา โดยบ่อทะเลเดือดเกิดขึ ้นภายหลังการระเบิดของภูเขาไฟเมื่อพัน
ปี ก่อน
17.40 น.
นาท่านเข้ าสูท่ ีพกั ณ เมืองโออิตะ
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จันทร์ 31 ธ.ค. 61
07.30 น.
08.30 น.

11.30 น.

13.30 น.

15.30 น.

อังคาร 1 ม.ค. 62
07.00 น.
08.15 น.
09.00 น.
09.25 น.

10.00 น.

(ไม่มีบริ การอาหารกลางวัน และค่า เพื่อสะดวกในการท่องเที่ยวของท่าน)
พักที่
REMBRANDT OITA HOTEL
โออิตะ – ภูเขาไฟอะโสะ – คุมาโมโต้
รับประทานอาหารเช้ า ที่โรงแรม
ออกเดินทางสู่ วนอุทยานแห่ งชาติอะโสะ ที่ตงของภู
ั้
เขาไฟที่ใหญ่ที่สดุ และ
ยังคุกรุ่นอยู่ใจกลางเกาะคิวชู ห้ อมล้ อมด้ วยทุ่งหญ้ าเขียวขจี ทะเลสาบ ป่ าไม้
บ่อน ้าพุร้อน
ปั จจุบนั เป็ นภูเขาไฟที่มีขนาดใหญ่ที่สดุ บนเกาะคิวชูด้วย
เส้ นผ่าศูนย์กลาง 120 กิโลเมตร ความงามสะดุดตา จนมีผ้ ขู นานนามว่าเป็ น
ภูเขาไฟฟูจิลกู ที่ 2 ของประเทศญี่ปนุ่
นาท่านชม ทุ่งหญ้ าคุซาเซนริ มีลกั ษณะเป็ นทุ่งหญ้ าพื ้นราบรูปร่างสี่เหลี่ยมที่
ถูกปกคลุมด้ วยต้ นหญ้ าเขียวขจี ซึง่ เป็ นทัศนียภาพที่มีความสวยงามมาก มี
พื ้นที่โดยรวม 785,000 ตารางเมตร มีศนู ย์กลางเป็ นสระน ้าขนาดใหญ่ และม้ า
ยืนเล็มหญ้ าอยู่รอบบริเวณ ซึง่ เป็ นความงดงามตามธรรมชาติแบบชนบท ความ
งดงามนี ้ถึงกับมีนกั ประพันธ์ และนักเขียนจานวนมากแต่งโคลงกลอนเอาไว้
ออกเดินทางสู่ เมืองคุมาโมโต้ เมืองที่มีความร่มรื่ นและเป็ นจุดยุทธศาสตร์ ที่
สาคัญสมัยสงครามกลางเมืองของญี่ปนุ่ (ค.ศ.1887) และเป็ นเมืองปาก
ประตูอุทยานแห่งชาติอะโสะ ซึง่ เป็ นที่ตงของภู
ั้
เขาไฟสองลูก คือ ภูเขา
ไฟอะโสะ และภูเขาไฟคิวยิว
นําท่านลงทะเบียนเข้ าพักที่โรงแรม จากนัน้ เชิญท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย
หรือเดินเล่น ช้ อปปิ ง้ ในย่านการค้ าต่างๆ โดยมีหวั หน้ าทัวร์ ให้ คาแนะนาแก่ท่าน
รายการแนะนา
- ปราสาทคุมาโมโต้
- เมืองโบราณ (Sakura-no-baba Josaien)
- ศาลเจ้ าคาโต้
(ไม่มีบริการอาหารกลางวัน และค่า เพื่อสะดวกในการท่องเที่ยวของท่าน)
พักที่ KUMAMOTO HOTEL CASTLE หรื อเทียบเท่า
คุมาโมโต้ – ชิมาบาระ - นางาซากิ
รับประทานอาหารเช้ า ที่โรงแรม
เช็คเอ้ าท์จากโรงแรมที่พกั
เดินทางสูท่ า่ เรื อเมืองคุมาโมโต้
ออกเดินทางสู่ เมืองชิมาบาระ เมืองแห่งปลาคาร์ ฟของญี่ปนุ่ เป็ นเมือง
ท่องเที่ยวที่อดุ มไปด้ วยแหล่งน ้าใต้ ดิน โดย เรือเฟอร์ ร่ ี เรื อเดินสมุทรขนาด
ใหญ่สามารถบรรทุกรถยนต์ได้ นบั สิบคันข้ ามทะเล
ระหว่างทางท่านจะ
เพลิดเพลินกับการให้ อาหารฝูงนกนางนวล จานวนมาก และบินตามมาส่ง
ท่าน
ถึงเมืองชิมาบาระ แล้ วนาท่านเดินเที่ยวชมเมืองชิมาบาระ เมืองที่ท่อระบายน ้า
ใสสะอาดจนมองเห็นปลาคาร์ ฟหลากสีสนั ที่อาศัยอยู่ตามบ่อน ้า
และคูน ้า
ต่างๆ ข้ างท้ องถนน นอกจากนี ้แล้ วเมืองชิมาบาระยังมีชื่อเสียงในเรื่องของออน
เซ็น
เป็ นน ้าพุร้อนตามธรรมชาติที่มลี กั ษณะพิเศษตรงที่มีส่วนผสมของแร่
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12.15 น.
12.45 น.
14.15 น.

พุธ 2 ม.ค. 62
08.00 น.
09.00 น.
11.00 น.

พฤหัสฯ 3 ม.ค. 62
08.00 น.
ตลอดวัน

กามะถัน และมีความเป็ นกรดสูง มีสรรพคุณในการช่วยบาบัด และรักษา
สุขภาพ ชมบ้ านที่ได้ รับการอนุรักษ์ อย่างดี
เชิญท่านทดลอง ออนเซ็นแช่ เท้ า ผ่อนคลายให้ เท้ าได้ มีแรงเดินต่อ
ออกเดินทางสู่ เมืองนางาซากิ เมืองเก่าแก่อนั ทรงคุณค่า ทาง
ประวัติศาสตร์ เป็ นเมืองท่าทางการค้ า จุดแรกเริ่ มที่อารยธรรมตะวันตก
สมัยใหม่ได้ แพร่เข้ าสูญ
่ ี่ปนเมื
ุ่ ออดีต
นําท่านลงทะเบียนเข้ าพักที่โรงแรม
รายการแนะนา
- สวนสันติภาพ
- เนินฮอลแลนด์ (Hollander Slope, Dutch Slope)
- สะพานแว่นตาเมงาเนะบาชิ
- ถนนคนเดินฮามาโนมาจิ
(ไม่มีบริการอาหารกลางวัน และค่า เพื่อสะดวกในการท่องเที่ยวของท่าน)
พักที่ NEW NAGASAKI HOTEL
นางาซากิ – ฟุคุโอกะ
รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
นาท่านเดินทางสู่ เมืองฟุคุโอกะ ศูนย์กลางแห่งการคมนาคม และธุรกิจต่างๆ
เมืองที่โด่งดังมาจาก อุตสาหกรรมผ้ าไหม ฮากาตะ-โอริ และ ตุ๊กตาดินฮากาตะ
นํากระเป๋ าฝากไว้ ที่โรงแรม จากนัน้ เชิญท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย หรือเดินเล่น
ช้ อปปิ ง้ ในย่านการค้ าต่างๆ โดยมีหวั หน้ าทัวร์ ให้ คาแนะนาแก่ท่าน
รายการแนะนา
- ศาลเจ้ าดาไซฟุ
- วัดโทโชจิ
- สวนสาธารณะริ มทะเล โมโมชิ และหอคอยฟุกโุ อกะ
- ย่านซุ้มขายอาหารสไตล์ยาไตริ มแม่นํ ้า (Yatai Food Stall)
(ไม่มีบริการอาหารกลางวัน และค่า เพื่อสะดวกในการท่องเที่ยวของท่าน)
พักที่ MONTE HERUMANA FUKUOKA HOTEL
ฟุคุโอกะ – กรุงเทพฯ
รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
เชิญท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย หรือเดินเล่น ช้ อปปิ ง้ ในย่านการค้ าต่างๆ โดยมี
หัวหน้ าทัวร์ ให้ คาแนะนาแก่ท่าน
- ย่ านเท็นจิน (Tenjin) อาจจะเป็ นย่านที่เรียกว่าเป็ นหัวใจของเมืองฟูกโุ อกะ
หรือเกาะคิวชูเลยก็ได้ เรียกว่าเป็ น Downtown Area ของเมืองฟูกโุ อกะ โดยใน
บริเวณนี ้จะมีร้านรวง ถนนคนเดิน และห้ างใหญ่ๆ มารวมตัวกันอยู่มากมาย
เรียกว่าถ้ าตังใจจะมาเดิ
้
นช้ อปปิ ง้ ซื ้อของกันจริงๆ วันเดียวก็ไม่พอ มีสินค้ าให้
เลือกซื ้อหลากหลายชนิด ตังแต่
้ เครื่องใช้ ไฟฟ้า เสื ้อผ้ า แบรนเนมด์ หนังสือ
เครื่องสาอางค์ต่างๆ รวมไปถึงร้ านอาหารอีกมากมาย
- คาแนล ซิตี ้ ฮากาตะ (Canal City Hakata) เป็ นศูนย์รวมร้ านค้ า และ
ร้ านอาหารขนาดใหญ่ตงอยู
ั ้ ่ริมน ้า ภายในมีการขุดคลองให้ ไหลผ่านใจกลาง
ห้ างแห่งนี ้ด้ วย นอกจากนันยั
้ งมีโรงภาพยนตร์ โรงละคร ร้ านตู้เกมส์ รวมทัง้

(BF)ทัวร์ญี่ปุ่น Kyushu Highlight Free & Easy 6D4N (TG)

3

(BFFUK003)

16.45 น.
19.00 น.
23.00 น.

โรงแรมอีก 2 แห่ง ถูกออกแบบมาให้ เป็ นพื ้นที่เปิ ดโล่งๆ กว้ างๆ มีรูปทรง และ
สีสนั ที่แปลกตาเพื่อให้ ได้ บรรยากาศที่น่าตื่นตาตื่นใจ
ตรงกลางของคลอง
จาลองนี ้จะมีการแสดงน ้าพุแสงสีเสียง ตังแต่
้ เปิ ดจนปิ ด ทุกๆ ครึ่งชัว่ โมง มี
ร้ านค้ ามากกว่า 250 ร้ าน ทังร้้ านที่มีเฉพาะในญี่ปนุ่ และร้ านมาจาก
ต่างประเทศ มีร้านอาหารให้ บริการหลากหลายแบบทังอาหารญี
้
่ ปนุ่ และอาหาร
ชาติอื่นๆ ในราคาที่ไม่ได้ แพงกว่าข้ างนอกมากนัก โดยเฉพาะที่ชนั ้ 5 จะมีส่วนที่
เรียกว่า ราเมน สเตเดี่ยม ที่จะมีร้านราเมนที่มาจากส่วนต่างๆ ของประเทศ
ญี่ปนุ่ รวมทังราเมนสไตล์
้
ฟคุ โุ อกะที่เรียกว่าฮากาตะราเมนด้ วย
- ฮากะตะ คาวาบาตะ (Hakata Kawabata) ถนนช้ อปปิ ง้ แบบมุงหลังคาที่
เก่าแก่ที่สดุ ของฟุคโุ อกะ ตลอดทังสองข้
้
างทางเดินยาว 400 เมตร เต็มไปด้ วย
ร้ านค้ ากว่าร้ อยร้ าน สินค้ าก็มเี ลือกซื ้อมากมายประเภททังเสื
้ ้อผ้ า ของกิน ของ
ใช้ ส่วนใหญ่จะเป็ นสินค้ าทัว่ ๆ ไป ทีเด็ดของที่นี่คอื ร้ านที่มีสินค้ าจากเต้ าหู้ มีทงั ้
มาสก์เต้ าหู้ที่ขึ ้นชื่อของที่นี่ และผลิตภัณฑ์น ้าเต้ าหู้แท้ ๆ ของฟุกโุ อกะที่ต้องลอง
- ช้ อปขนมของฝากที่ สถานี Hakata ใครที่จะหาซื ้อของฝาก หรือชิมของอร่อย
แบบไม่ต้องเดินทางไปไหนไกล ไปหากันได้ ที่สถานี Hakata ที่ตกึ Deito ซึง่
เชื่อมต่ออยู่กบั ตัวสถานีเลย ตึกนี ้มี 3 ชัน้ คือชันใต้
้ ดิน ชัน้ 1 และชัน้ 2 โดยร้ าน
ขนม ร้ านของฝากนานาชนิดจะอยู่ทชี่ นั ้ 1 มีทงโซนที
ั้
่เรียกว่า Hakata Souvenir
Street บริเวณนันยั
้ งมีช็อปเล็กๆ อีกเพียบมีทงขนมหรื
ั้
อของฝากยอดฮิตทัว่ ๆ ไป
ไม่ว่าจะเป็ น ช็อคโกแล็ต คิทแคทรสต่างๆ ชาเขียวและอื่นๆ อีกมากมาย
- หรือจะตามเสียง ดอง ดอง ดอง ดองกี ้ ดองกี ้โฮเต้ ... เสียงเพลงสไตล์อนิเมะที่
เปิ ดให้ ลกู ค้ าคุ้นหูตลอดเวลา สลับกับประกาศขอบคุณลูกค้ าทีม่ าใช้ บริการของ
ร้ านเป็ นภาษาต่างๆ ถึง 5 ภาษารวมถึงภาษาไทย เป็ นเสียงเพลงที่เป็ น
เอกลักษณ์เฉพาะกับร้ าน “ดองกีโ้ ฮเต้ ” หรือที่หลายๆ คนเรียกกันว่า ร้ านดองกี ้
ร้ านขายสินค้ าอุปโภค-บริโภคราคารวมภาษีแล้ วสุดประหยัดของญี่ปนุ่
(อาหารกลางวันตามอัธยาศัย เพื่อให้ ท่านได้ ช้อปปิ ง้ อย่างเต็มที่)
ออกเดินทางสูส่ นามบิน
ออกเดินทางกลับสูก่ รุงเทพฯ โดยเที่ยวบิน TG-8085
ถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ
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อัตราค่ าบริการ สาหรับคณะอย่ างต่า 35 ท่ าน
ผู้ใหญ่พกั ห้ องคู่ (2 ท่าน / 1 ห้ อง)
ผู้ใหญ่พกั ห้ องเดี่ยว
เด็กอายุ 6 – 11 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน มีเตียงเสริ ม
เด็กอายุ 2 – 5 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน ไม่มีเตียงเสริ ม
หมายเหตุ กรณีต้องการเดินทางโดยที่นงั่ ชันธุ
้ รกิจ ราคาเพิ่มท่านละ 22,000.- บาท

44,900.- บาท
53,600.- บาท
44,300.- บาท
34,900.- บาท

อัตราค่ าบริการนีร้ วม
• ค่าตัว๋ เครื่องบินไป-กลับ โดยสายการบินไทย (TG)
• ค่าภาษีสนามบิน, ภาษีนํ ้ามัน และประกันภัยทุกแห่ง
• ค่าที่พกั ห้ องละ 2 ท่าน ตามโรงแรมที่ระบุไว้ ในรายการ หรือระดับเดียวกัน
• ค่าอาหาร, ค่าเข้ าชม และค่ายานพาหนะทุกชนิด ตามที่ได้ ระบุไว้ ในรายการ
• ค่าใช้ จ่ายของมัคคุเทศก์ที่คอยอานวยความสะดวกให้ กบั ท่านในตลอดการเดินทาง
• ค่าทิปคนขับรถตลอดการเดินทาง
• ค่าประกันอุบตั เิ หตุในระหว่างการเดินทางในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท และค่ารักษาพยาบาลอันเนื่อง
จากอุบตั ิเหตุ ไว้ ในวงเงินไม่เกินท่านละ 500,000 บาท
• นํ ้าหนักกระเป๋ า 40 กิโลกรัม สําหรับที่นงั่ ชันธุ
้ รกิจ และนํ ้าหนักกระเป๋ า 30 กิโลกรัม สําหรับที่นงั่ ชันประหยั
้
ด
กรณีนํ ้าหนักเกินจากที่กําหนด ทางสายการบินจะขอเรียกเก็บเงินเพิ่ม
อัตราค่ าบริการนีไ้ ม่ รวม
• ค่าใช้ จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าอาหาร-เครื่องดืม่ นอกเหนือจากรายการทัวร์ , ค่าซักรีด, ค่าโทรศัพท์ เป็ นต้ น
• ค่าปรับ สาหรับนํ ้าหนักกระเป๋ าเดินทางที่เกินจากที่ทางสายการบินกําหนดไว้
• ค่าธรรมเนียมวีซ่า
• ค่าทําหนังสือเดินทาง
• ค่าภาษีหกั ณ ที่จ่าย และค่าภาษีมลู ค่าเพิม่
เงื่อนไขการชาระเงิน
• กรุณายืนยันการเดินทาง และชําระเงินมัดจํา ภายใน 48 ชัว่ โมงนับจากการสํารองที่นงั่ ท่านละ 20,000.บาท และกรุณาแฟกซ์ หรือ อีเมล์หน้ าพาสปอร์ ตของผู้เดินทางเพื่อทําการจองที่นงั่ ในกรณีเดินทางชันธุ
้ รกิจ
มัดจําท่านละ 30,000 บาท
• ค่าทัวร์ ส่วนที่เหลือ บริษัทฯ จะขอเก็บค่าทัวร์ ทงหมดก่
ั้
อนการเดินทาง อย่างน้ อย 20 วัน
หมายเหตุ
1. ขอสงวนสิทธิ์การเก็บค่านํ ้ามันและภาษีสนามบินทุกแห่งเพิ่ม หากสายการบินมีการปรับขึ ้นก่อนวันเดินทาง
2. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทังสิ
้ ้น หากเกิดกรณีความล่าช้ าจากสายการบิน, การเมือง, การประท้ วง, การ
นัดหยุดงาน, การก่อการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การจราจรติดขัด
3. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทังสิ
้ ้น หากว่ามีการนําสิ่งของผิดกฎหมาย หรือความประพฤติส่อไปในทาง
เสื่อมเสียด้ วยเหตุผลใดๆ ก็ตามที่กองตรวจคนเข้ าเมืองพิจารณาแล้ ว หรือโดนปฎิเสธการเข้ าเมืองทังใน
้
ประเทศและต่างประเทศ ซึง่ อยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ
4. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้ าเมืองของประเทศไทย งดออกเอกสารเข้ าเมืองให้ กบั
ชาวต่างชาติ หรือ คนต่างด้ าวที่พํานักอยูใ่ นประเทศไทย หรือเหตุการณ์ที่เหนือการณ์ควบคุม
5. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทังสิ
้ ้น หากเกิดสิ่งของสูญหาย อันเนื่องเกิดจากความประมาทของท่าน, เกิด
จากการโจรกรรม และ อุบตั เิ หตุจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง
6. เมื่อท่านตกลงชําระค่ามัดจําหรือค่าทัวร์ ทงหมดแล้
ั้
ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ ยอมรับเงื่อนไขข้ อตกลง
ต่างๆ ทังหมด
้
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ใบจองทัวร์ KYUSHU HIGHLIGHT FREE & EASY
29 ธันวาคม 2561 – 3 มกราคม 2562
1. รายการที่จอง

............................................................................................................... ......

2. ชื่อ / นามสกุล

ผู้จอง..........................................................................................................

3. ชื่อ / นามสกุล
ผู้เดินทาง (เป็ นภาษาอังกฤษตรงตามหน้ าพาสปอร์ ต)
1. ..................................................................................................................
2. ..................................................................................................................
3. ..................................................................................................................
4. ..................................................................................................................
5. ..................................................................................................................
6. ..................................................................................................................
4. เบอร์ ติดต่อ .................................................................................................................................
5. ที่อยูป่ ั จจุบนั (ที่ติดต่อได้ สะดวก) ...................................................................................................
6. ประเภทห้ องพัก
5.1 ห้ องพักผู้ใหญ่ 2 ท่าน (TWN / DBL) ..... ห้ อง
5.2 ห้ องพัก 1 เด็ก (อายุไม่เกิน 12 ปี ) พักกับ 1 ผู้ใหญ่ ..... ห้ อง
5.3 ห้ องพัก 1 เด็ก (อายุไม่เกิน 12 ปี ) พักกับ 2 ผู้ใหญ่ ..... ห้ อง (มีเตียง)
5.4 ห้ องพัก 1 เด็ก (อายุไม่เกิน 12 ปี ) พักกับ 2 ผู้ใหญ่ ..... ห้ อง (ไม่มีเตียง)
5.5 ห้ องพักผู้ใหญ่ 3 ท่าน (TRP) เตียงเสริ ม ..... ห้ อง
5.6 ห้ องพัก 1 ท่าน (SGL) ..... ห้ อง
7. อาหาร
ไม่ทานเนื ้อวัว
ไม่ทานเนื ้อหมู
อื่นๆ ............................................................

ไม่ทานสัตว์ปีก

8. เคยโดนปฎิเสธวีซา่ หรื อไม่

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

ไม่เคย
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