KYUSHU EXPERT GROUP

 บ่อทะเลเดือด (Sea Hell) บ่อนําร้อนสีฟ้าอมเขียว ทีได้รบั การยอมรับว่าเป็ นบ่อนําร้อนทีสวยทีสุด
 แช่ออนเซน บํารุงผิวพรรณ ถึง คืน
 เดินเล่นที หมู่บ้านยูฟูอิน เมืองแห่งสายนํา ขุนเขา เต็มไปด้วยร้านค้า ร้านอาหาร และคาเฟ่ ทีตกแต่ง






ด้วยสถาปั ตยกรรมทีสวยงาม
ชิมชา ต้นตํารับของชายูเรชิโนะ ทีจังหวัดซากะ
ตามรอยละครกลกิโมโน ทีศาลเจ้ายูโทคุอินาริ ศาลเจ้ายิงใหญ่แห่งเมืองซากะ (Saga)
ชมการแสดงดอกไม้ไฟ เฉลิมฉลองส่งท้ายปี เก่าต้อนรับเข้าสูป่ ี ใหม่
ที เฮ้าส์เทนบอช (รวมทีนังชม)
อลังการชมเทศกาลประดับไฟทียิงใหญ่ทีสุดในโลก ด้วยดวงไฟมากถึง ล้านดวง
ช้อปปิ งถุงโชคดี (Lucky Bag) วันที - มกราคม ของทุกปี

วันศุกร์ที
. น.

ธ.ค.

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

วันเสาร์ที
. น.

ธ.ค.

กรุ งเทพฯ – ฟุคุโอกะ – อุกิฮะ – โออิตะ
ออกเดินทางสูเ่ มืองฟุคโุ อกะ โดยเทียวบินที TG-8106 Charter Flight เทียวบินพิเศษ
(ใช้เวลาบิน . ชัวโมง) บริการอาหารและเครืองดืมบนเครืองฯ
ถึงสนามบิน เมืองฟุคุโอกะ เมืองทีใหญ่ทีสุดบนเกาะคิวชู เกาะใหญ่ตอนใต้สดุ ของ
ประเทศญีปุ่ น เป็ นเมืองศูนย์กลางด้านการค้าพาณิชย์ หลังผ่านการตรวจลงตรา
หนังสือเดินทาง และพิธีการศุลกากรเรียบร้อยแล้ว
ออกเดินทางสู่ ตําบลดาไซฟุ ทีมีอนุสรณ์ทางประวัติศาสตร์เหลืออยู่ให้ชมมากมาย
นําท่านชม ศาลเจ้าดาไซฟุ วัดชินโตเก่าแก่ และมีชอเสี
ื ยงทีสุด สร้างขึนเมือปี ค.ศ.
905 โดย MICHIZANE SUGAWARA เป็ นทีสถิตของเทพเจ้าแห่งความรู ้ จึงมีนกั เรียน
นิสิตนักศึกษามากราบไหว้ขอพรเพือการศึกษา ชาวญีปุ่ นทีไปนมัสการขอพรนันจะต้อง
มีพิธีการตังแต่ลา้ งมือในบ่อนําให้สะอาด จากนันก็จะใช้เหรียญ 5 เยน ซึงมีรูตรงกลาง
โยนลงไปตรงบ่อด้านหน้าของเทพเจ้า พนมมือไหว้ พร้อมกับตบมือ 3 ครังแล้วก้มลง
กราบ เป็ นอันเสร็จพิธี
ออกเดินทางสู่ ภัตตาคาร
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร แบบเซ็ทญีปุ่ น
นําท่านเดินทางสู่ ไร่สตรอเบอร์รี

. น.
. น.
. น.

. น.
. น.
. น.
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. น.

ให้ท่านได้เพลิดเพลินกับการชม และชิมสตรอเบอร์รี ไร่สตรอเบอรีของชาวญีปุ่ นทีมีการ
ปลูกอย่างพิถีพถิ นั ดูแลเอาใจใส่ทกุ กระบวนการทุกขันตอน ทําให้ผลของสตรอเบอร์รี
นันมีขนาดใหญ่ สีแดงสด และรสชาติหวาน
ออกเดินทางสู่ เมืองอุกิฮะ
นําท่านนมัสการ ศาลเจ้าอุกิฮะอินาริ ศาลเจ้าทีมีเสาโทริอิสีแดงสดกว่า เสาทอด
ยาวเรียงรายไปจนถึงภูเขา ทีอุกิฮะอินาริ มีเทพเจ้าจาก แห่งถูกนํามาบูชาไว้ คือ ศาล
เจ้าฟูชิมิอินาริ, ศาลเจ้ามัตสึโมโตะ และศาลเจ้าดาไซฟุ เดินไปตามทางมุ่งสูศ่ าลเจ้า จะ
ได้เห็นวิวเมืองอุกิฮะแบบพาโนราม่า เป็ นสุดยอดสถานทีทีคุณจะเห็นได้ภาพเสาโทริอสิ ี
แดงประกายตัดกับวิวทิวทัศน์ทธรรมชาติ
ี
สร้างขึนมานี
ออกเดินทางสูโ่ ออิตะ เป็ นเมืองศูนย์กลางการคมนาคม ทีเชือมต่อรถไฟหลายสาย
รับประทานอาหารคํา ณ ห้องอาหารของโรงแรม แบบบุฟเฟ่ ต์
พักที
REMBRANDT HOTEL OITA 

. น.
. น.

. น.
. น.
วันอาทิตย์ที
. น.
. น.
. น.

. น.
. น.

. น.
. น.
. น.

ธ.ค.

โออิตะ - เบ็บปุ – ยูฟูอิน – เทือกเขาคูจู
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
ออกเดินทางสู่ บ่อทะเลเดือด
นําท่านเทียวชม บ่อทะเลเดือด (Sea Hell) บ่อนําร้อนสีฟ้าอมเขียว ทีได้รบั การ
ยอมรับว่าเป็ นบ่อนําร้อนทีสวยทีสุดในบรรดาบ่อนําร้อนแปลกในเมืองนี โดยจะปล่อย
ควันสีขาวพวยพุ่งจากรอบบ่อตลอดเวลา โดยบ่อทะเลเดือดเกิดขึนภายหลังการระเบิด
ของภูเขาไฟเมือ 1,000 ปี ก่อน
ออกเดินทางสู่ หมู่บ้านยูฟูอิน หมู่บา้ นเล็กๆ ทีตังอยู่บนทีราบกลางหุบเขาของจังหวัด
โออิตะ บนเกาะคิวชู
เชิญท่าน เดินชมหมู่บ้านยูฟอู ิน หมู่บา้ นต้นแบบ OTOP ของญีปุ่ น ปั จจุบนั มี
นักท่องเทียวเข้ามาถึงวันละ 11,000 คน ภายในหมูบ่ า้ นมีรา้ นค้าการฝี มือมากมาย ชม
ร้านเครืองแก้ว ร้านขนมญีปุ่ นปรุงสดๆ ร้อนๆ และสะอาดสะอ้าน และเลือกซือของที
ระลึกมากมาย ชมทะเลสาบเก่าแก่โบราณ ชมปลาพันธุท์ ีหายากนานาชนิดอยู่อาศัยใน
ทะเลสาบอย่างธรรมชาติ
ห้ามพลาด
- Milch Yufuin ชีสคัพ ทีอร่อยทีสุดในโลก
- B Speak โรลเค้กชือดังของยูฟูอิน
- ทะเลสาบคิรินโกะ
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร แบบเซ็ทญีปุ่ น
นําท่านเดินทางสู่ทพัี ก บริเวณ เทือกเขาคูจู
ถึงโรงแรมทีพัก แล้วนําท่านรับประทานอาหารคํา ณ ห้องอาหารของโรงแรม แบบไค
เซกิ
เชิญท่านพักผ่อน สไตล์นิปปอน กับการแช่ออนเซน นําแร่ธรรมชาติแท้ ทีผ่านความร้อน
ใต้พิภพ ช่วยคลายความเมือยล้า เลือดลมเดินดีขึน เสริมสุขภาพให้กระปรีกระเปร่า
ผิวพรรณสดใสมีนามี
ํ นวล และช่วยระบบการเผาผลาญของร่างกายอีกด้วย
พักที
SANAI KOGEN HOTEL
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วันจันทร์ที
. น.
. น.
. น.

ม.ค.

เทือกเขาคูจู – โทสึเอาท์เล็ต - ยูเรชิโนะ
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
ออกเดินทางสู่ จุดชมวิวยอดเขาไดเคนโบะ
นําท่านชม ยอดเขาไดเคนโบะ ตังอยู่ ณ ความสูง
เมตรจากระดับนําทะเล เป็ นจุดชมวิวทีดีทสุี ด มุมทีสวยงาม
ของภูเขาไฟอะโสะ และวิวเมืองอะโสะทังเมือง สามารถชมวิวได้ทกุ ทิศทาง
องศา
มีรา้ นค้า ร้านอาหาร และคาเฟ่ คอยให้บริการอีกด้วย
ออกเดินทางสู่ โทสึพรีเมียมเอาท์เล็ต
เชิญท่านช้อปปิ งที โทสึพรีเมียมเอาท์เล็ต เป็ นเอาท์เล็ตมอลล์ขนาดใหญ่ซึงอาคาร
ออกแบบในสไตล์แคลิฟอร์เนียใต้ ทีได้รบั ความนิยมมากทีสุดในภูมภิ าคคิวชู ให้ท่าน
สนุกสนานกับการเลือกซือสินค้าแบรนด์เนมมากมายในราคาลดพิเศษสุด อาทิเช่น
Adidas, Burberry, Coach, Dolce & Gabbana ฯลฯ
(ไม่มีบริการอาหารกลางวัน เพือให้ท่านได้ชอ้ ปปิ งอย่างเต็มที)
ออกเดินทางสู่ เมืองยูเรชิโนะ เป็ นเมืองเล็กๆ ในจังหวัดซากะ (Saga) ทีมีวฒ
ั นธรรม
การใช้ชีวิตทีดีงาม ธรรมชาติสวย สงบ อาหารอร่อย
นําท่านชิมชา ต้นตํารับของชายูเรชิโนะ เมืองทีมีไร่ชาจํานวนมาก ชมภายใน
โรงงานผลิตชาพร้อมกับชิมรสชาตินาชาได้
ํ
พร้อมทังมีผลิตภัณฑ์ทแปลงมาจากใบชา
ี
อีกมากมาย เช่น โอศกรีม โซบะ เป็ นต้น
รับประทานอาหารคํา ณ ห้องอาหารของโรงแรม แบบไคเซกิ
เชิญท่านพักผ่อนสไตล์นิปปอน กับการแช่ออนเซน จุดเด่นของเมืองยูเรชิโนะคือมีนาแร่
ํ
คุณภาพเยียมเพือผิวสวยกระจ่างใส
พักที
WATAYA BESSO HOTEL

ม.ค.

ยูเรชิโนะ – คาชิมะ – เฮ้าส์เทนบอช – ชมพลุฉลองปี ใหม่
(รวมค่าทีนังชม)
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
ออกเดินทางสู่ ศาลเจ้ายูโทคุอินาริ
นําท่านนมัสการ ศาลเจ้ายูโทคุอนิ าริ ศาลเจ้าในเมืองคาชิมะ จังหวัดซากะ สร้างขึน
เพือบูชาเทพเจ้าญีปุ่ นนามว่า อินาริ จุดเด่นสะดุดตาของศาลเจ้าแห่งนีก็คือประตูโทริ
อิสีแดง และสุนขั จิงจอกผูถ้ ือสารเทพเจ้า มีชือเสียงในฐานะศาลเจ้าทียิงใหญ่ หนึงใน
ของประเทศญีปุ่ น เคียงคู่กับศาลเจ้าฟุชมิ ิ อินาริ ในเกียวโต และศาลเจ้าคาสะมะ อิ
นาริ ในจังหวัดอิบารากิ และผูค้ นมักเรียกศาลเจ้าแห่งนีด้วยความเคารพรักว่า "ยูโทคุซัง" ในแต่ละปี มีผคู ้ นมาเยียมชมศาลเจ้าถึง , คน สร้างขึนในคริสตศตวรรษที
และตัววิหารหลักรวมถึงอาคารทังหมดลงรักเคลือบเงาอย่างสวยงาม
ออกเดินทางสู่ เฮ้าส์เทนบอช หมู่บา้ นฮอลแลนด์แห่งเดียวของญีปุ่ น
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร แบบบุฟเฟ่ ต์
เชิญท่านเพลิดเพลินกับ เฮ้าส์เทนบอช “หมู่บ้านฮอลแลนด์” ของประเทศญีปุ่ น ทีได้
รวบรวมสถาปัตยกรรมและศิลปกรรมขนานแท้ของฮอลแลนด์(เนเธอร์แลนด์)
และ
ชาวดัชท์ไว้ดว้ ยกัน ท่านสามารถถ่ายรูปกับบรรยากาศรอบๆ กังหันแบบฮอลแลนด์ ทุ่ง
ดอกไม้ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็ นทุ่งดอกทิวลิป, ทุ่งดอกกุหลาบ, ล่องเรือชมบรรยากาศของ
เฮ้าส์เทนบอชได้อย่างสบายใจ

. น.
. น.

. น.
. น.
. น.

วันอังคารที
. น.
. น.
. น.

. น.
. น.
. น.
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หรือท่านทีชอบความตืนเต้นเชิญทีสวนสนุกเฮ้าส์เทนบอช ทีแบ่งออกเป็ นโซนต่างๆ
โซนคือ Thriller Fantasy Museum, Art Garden, Utrecht, Binnenstad, Breukelen
และ Nieuwstad มีกิจกรรมต่างๆ ทีน่าสนใจเช่น พิพิธภัณฑ์หมีเท็ดดี, โรงภาพยนตร์
แบบ 4-5 มิติหลายโรง, พิพิธภัณฑ์ศิลปะ, ล่องเรือไปตามคลองทียาวกว่า 6 กิโลเมตร,
ชมเมืองสไตล์ยโุ 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 – กรุงเทพฯ
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
ออกเดินทางสู่ คาแนล ซิตี
เชิญท่านช้อปปิ งที คาแนล ซิตี ฮากาตะ (Canal City Hakata) เป็ นศูนย์รวมร้านค้า
และร้านอาหารขนาดใหญ่ตงอยู
ั ่รมิ นํา ภายในมีการขุดคลองให้ไหลผ่านใจกลางห้าง
แห่งนีด้วย นอกจากนันยังมีโรงภาพยนตร์ โรงละคร ร้านตูเ้ กมส์ รวมทังโรงแรมอีก
แห่ง ถูกออกแบบมาให้เป็ นพืนทีเปิ ดโล่งๆ กว้างๆ มีรูปทรง และสีสนั ทีแปลกตาเพือให้
ได้บรรยากาศทีน่าตืนตาตืนใจ ตรงกลางของคลองจําลองนีจะมีการแสดงนําพุแสงสี
เสียง ตังแต่เปิ ดจนปิ ด ทุกๆ ครึงชัวโมง มีรา้ นค้ามากกว่า 250 ร้าน ทังร้านทีมีเฉพาะใน
ญีปุ่ น และร้านมาจากต่างประเทศ มีรา้ นอาหารให้บริการหลากหลายแบบทังอาหาร
ญีปุ่ น และอาหารชาติอนๆ
ื ในราคาทีไม่ได้แพงกว่าข้างนอกมากนัก โดยเฉพาะทีชัน 5
จะมีส่วนทีเรียกว่า ราเมน สเตเดียม ทีจะมีรา้ นราเมนทีมาจากส่วนต่างๆ ของประเทศ
ญีปุ่ น รวมทังราเมนสไตล์ฟคุ โุ อกะทีเรียกว่าฮากาตะราเมนด้วย
(ไม่มีบริการอาหารกลางวัน เพือให้ท่านได้ชอ้ ปปิ งอย่างเต็มที)
ออกเดินทางสูส่ นามบิน
ออกเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ โดยเทียวบิน TG-8109 Charter Flight เทียวบินพิเศษ
(ใช้เวลาบิน . ชัวโมง) บริการอาหารและเครืองดืมบนเครืองฯ
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)
• ค่าภาษี สนามบิน, ภาษี นามั
ํ น และประกันภัยทุกแห่ง
• ค่าทีพัก ห้องละ 2 ท่าน ตามโรงแรมทีระบุไว้ในรายการ หรือระดับเดียวกัน
• ค่าอาหาร, ค่าเข้าชม และค่ายานพาหนะทุกชนิด ตามทีได้ระบุไว้ในรายการ
• ค่าใช้จ่ายของมัคคุเทศก์ทคอยอานวยความสะดวกให้
ี
กบั ท่านในตลอดการเดินทาง
• ค่าประกันอุบตั ิเหตุในระหว่างการเดินทางในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท และค่ารักษาพยาบาลอันเนือง จาก
อุบตั ิเหตุ ไว้ในวงเงินไม่เกินท่านละ 500,000 บาท
• นําหนักกระเป๋ า 40 กิโลกรัม สําหรับทีนังชันธุรกิจ และนําหนักกระเป๋ า 30 กิโลกรัม สําหรับทีนังชันประหยัด กรณี
นําหนักเกินจากทีกําหนด 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 และ
กรุณาแฟกซ์ หรือ อีเมล์หน้าพาสปอร์ตของผูเ้ ดินทางเพือทําการจองทีนัง ในกรณีเดินทางชันธุรกิจ มัดจําท่านละ
20,000 บาท
• ค่าทัวร์ส่วนทีเหลือ บริษัทฯ จะขอเก็บค่าทัวร์ทงหมดก่
ั
อนการเดินทาง อย่างน้อย 25 วัน
หมายเหตุ
1. ขอสงวนสิทธิการเก็บค่านํามันและภาษี สนามบินทุกแห่งเพิม หากสายการบินมีการปรับขึนก่อนวันเดินทาง
2. บริษัทฯ จะไม่รบั ผิดชอบใดๆ ทังสิน หากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, การเมือง, การประท้วง, การนัดหยุด
งาน, การก่อการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การจราจรติดขัด
3. บริษัทฯ จะไม่รบั ผิดชอบใดๆ ทังสิน หากว่ามีการนําสิงของผิดกฎหมาย หรือความประพฤติสอ่ ไปในทางเสือมเสีย
ด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตามทีกองตรวจคนเข้าเมืองพิจารณาแล้ว หรือโดนปฎิเสธการเข้าเมืองทังในประเทศและ
ต่างประเทศ ซึงอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ
4. บริษัทฯ จะไม่รบั ผิดชอบในกรณีทกองตรวจคนเข้
ี
าเมืองของประเทศไทย งดออกเอกสารเข้าเมืองให้กบั ชาวต่างชาติ
หรือ คนต่างด้าวทีพํานักอยู่ในประเทศไทย หรือเหตุการณ์ทเหนื
ี อการณ์ควบคุม
5. บริษัทฯ จะไม่รบั ผิดชอบใดๆ ทังสิน หากเกิดสิงของสูญหาย อันเนืองเกิดจากความประมาทของท่าน, เกิดจากการ
โจรกรรม และ อุบตั ิเหตุจากความประมาทของนักท่องเทียวเอง
6. เมือท่านตกลงชําระค่ามัดจําหรือค่าทัวร์ทงหมดแล้
ั
ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงือนไขข้อตกลงต่างๆ
ทังหมด
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ใบจองทัวร์ COUNTDOWN HUIS TEN BOSCH & ONSEN
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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