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ใบอนุญาตธุรกจิน าเท่ียวเลขท่ี  11/01967 

มั่นใจทุกการเดินทาง ประสบการณ์มากกว่า 20  ปี 

           ( KIWI06_นิวซีแลนด์เกาะใต้ 7 วนั 5คืน_ ก.ย.-ธ.ค.62_(TG)) 

เยอืนนวิซแีลนดเ์กาะใต ้ชมความมหศัจรรยท์างธรรมชาต ิ7วนั 5คนื 

ไครส้ทเ์ชริช์ เมอืงฟรา้นซโ์จเซฟ รถไฟทรานซอ์ลัไพน ์

ทะเลสาบเทคาโป ทะเลสาบพคูากิ ควนีสท์าวน ์

ลอ่งเรอืชมฟยอรด์ ณ อทุยานแหง่ชาตมิวิฟอรด์ซาวด ์

ชมธารน า้แขง็ฟอ็กซก์ลาเซยีร์ 

เดนิทางโดยสายการบนิไทย สะสมไมลไ์ด ้50 % 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 พักโรงแรมระดบัมาตรฐาน 

 มัคคุเทศกม์ีความช้านาญ มีจิตใจให้บริการ สุภาพ อ่อนนอ้ม 

 เมนูพิเศษ!เป๋าฮื อทะเลใต้ + หอยแมลงภู่นิวซีแลนด์อบ เสิร์ฟพร้อมไวน์แดง 

 เมนูพิเศษกุ้งล็อบสเตอร์ 

 รับประทานอาหารกลางวัน แบบบุฟเฟตบ์นเรือ พร้อมล่องเรือส้าราญมิลฟอร์ด ซาวด์ 

 

กา้หนดการเดนิทาง 

2 – 8, 16 -22 ก.ย. 

7 – 13, 21 – 27 ต.ค. 

4 – 10 , 18 -24 พ.ย. 

2 – 8 , 16 -22 ธ.ค. 

 

บริษัท เอฟวีนิว อินเตอร์ แทรเวิล กรุ๊ป จ ำกัด 

Avenue Inter Travel Group Co., Ltd. 
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วนัแรก สนามบนิสวุรรณภมู ิ –  ออ๊คแลนด ์  

15.00 น.  คณะพร้อมกันที่สนามบนิสวุรรณภมู ิอาคารผูโ้ดยสารขาออก ชั นที่ 4 ประตู 3-4  เคาน์เตอร์ D สายการ

บินไทย  พบเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยอ้านวยความสะดวกในการตรวจเช็คสัมภาระและเอกสารการ

เดินทาง พร้อมรับเอกสารในการเดินทาง 

  ** หมายเหตุ **( นิวซีแลนด์มีกฎหมายห้ามน้าเข้า พืชผัก อาหารสด และแห้ง ทุกชนิด , เข้าเมืองโดย

เด็ดขาด ) 

18.45 น.  ออกเดินทางสู่อ๊อคแลนด์โดยสายการบนิ ไทยแอรเ์วย์ เที่ยวบนิที ่TG 491 (ใช้เวลาในการเดนิทางประมาณ 

 11 ชม.) 

 

วนัทีส่อง  ออ๊คแลนด ์– ไครส้ทเ์ชริช์ - ชมเมอืง 

10.45 น.  ถึงสนามบินเมืองอ๊อคแลนด์ (เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าเมืองไทย 5 ชม.) ประเทศนิวซีแลนด์ น้าท่านผ่านการ

เอ๊กซเรย์ ตรวจกระเป๋าที่ถือขึ นเคร่ือง (HAND CARRY) และผ่านด่านตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร หลังรับ

กระเป๋าสัมภาระเรียบร้อยแล้ว 

...................น.  ออกเดินทางสู่ไคร้สเชิร์ท ประเทศนิวซีแลนด์ เที่ยวบินที่ ……….. 

...................น.  เดินทางถึงเมืองไคร้สเชิร์ท ประเทศนิวซีแลนด์ น้าท่านผ่านด่านตรวจคนเข้าเมือง และศุลกากรเรียบร้อย

  แล้ว (เวลาท้องถิ่นของประเทศนิวซีแลนด์เร็วกว่าประเทศไทย 5 ชม.)   

  เมืองไคร้สท์เชิร์ชเป็นเมืองที่ได้รับอิทธิพลโดยตรงจากอังกฤษ เป็นเมืองใหญ่และเก่าแก่ที่สุดของเกาะใต้ 

ประเทศนิวซีแลนด์ มีแม่น ้าเอวอนไหลผ่านตัวเมืองก่อให้เกิดทัศนียภาพที่งดงาม มีความร่มร่ืนของถนนทุก

สาย และสวนดอกไม้สวยงามอยู่ทั่วเมืองไปหมด จนได้รับการขนานนามว่าเป็น GARDEN CITY OF THE 

WORLD ท้าให้เมืองนี  ขึ นชื่อเร่ืองความบริสุทธ์ิและใกล้ชิดกับธรรมชาติ มีสถานที่ท่องเที่ยว ม า ก ม า ย

สวยงามในเมืองไคร้สท์เชิร์ช เช่น จตุรัสวิคตอเรีย, กีว่ีเฮ้าส์, วิหารคาธีดตัล, ขึ นยอดเขาแคชเมียร์ เพ่ือชม

เมืองไคร้ทเชิร์ช เป็นต้น  

ค่า้  รบัประทานอาหารค่า้  ณ ภตัตาคาร 

  น้าท่านเข้าสู่ที่พัก QUALITY HOTEL ELMS  CHRISTCHURCH หรือเทียบเท่า 

 

 

 

 

 

 

 

วนัทีส่าม ทะเลสาบเทคาโป – ทะเลสาบพคูาก ิ– ควนีสท์าวน ์ 

เช้า  รับประทานอาหารเช้าภายในโรงแรม 

จากนั น  น้าท่านออกเดินทางสู ่เทคาโป ทะเลสาบเทคาโปเป็นทะเลสาบที่มีชื่อเสียง และถือเป็นทะเลสาบที่สวยที่สุด

แห่งหนึ่งของประเทศนิวซีแลนด์ มีพื นที่ทั งหมดประมาณ 83 ตารางกิโลเมตร ซ่ึงสิ่งที่ท้าให้ทะเลสาบแห่งนี 

กลายเป็นจุดหมายปลายทางของนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ที่มาเยือนนิวซีแลนด์ ก็เนื่องจากสีเทอร์ควอยซ์ของ

น ้าในทะเลสาบ ที่เกิดจากการละลายของน ้าแข็งบนเทือกเขา SOUTH ALPS ซ่ึงได้กัดกร่อนชั นหินอันอุดม

ไปด้วยแร่ธาตุก่อนที่จะไหลลงสู่ทะเลสาบ และเมื่อแสงอาทิตย์ตกลงกระทบกับน ้า สารละลายเหล่านี ก็

สะท้อนแสงเกิดเป็นสีเทอร์ควอยซ์ที่สวยงาม ใกล้กันจะมีอนุสาวรีย์สุนัขต้อนแกะ สร้างด้วยทองสัมฤทธ์ิในป ี

ค.ศ.1968  เพ่ือเป็นการยกย่องคุณความดทีี่ช่วยงานให้ชาวบ้านมีกินมีใช้จนถงึทกุวันนี  เนื่องจากประเทศนิว

ซีเเลนด์ เป็นประเทศที่เลี ยงเเกะไว้ในการท้าการค้า ไม่ว่าจะขนแกะ เนื อแกะ นมแกะ จึงมีผู้ช่วยส้าคัญคือ

สุนัขต้อนแกะ ไว้ส้าหรับต้อนแกะ และไล่หมาป่าด้วย และใกล้ๆ กันนั น ท่านจะได้เห็นโบสถ์ขนาดกะทัดรัด
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น่ารัก CHURCH OF GOOD SHEPHERD โบสถ์ที่เล็กที่สุดในประเทศนิวซีแลนด์ ซ่ึงในปัจจุบันยังใช้ในการ

ประกอบพิธีการต่างๆ อยู่ 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (อาหารญีปุ่น่) 

จากนั น  น้าท่าน ผ่านอทุยานแหง่ชาตเิมา้ทค์ุก้ ของเกาะใต้ของนิวซีแลนด์ที่เต็มไปด้วย ทุ่งหญ้า ภูเขา และทะเลสาบ

สีสันสวยงาม เชิญสัมผัสกับธรรมชาติอันงดงาม ผ่านชมทัศนียภาพของทัสมัน กราเซียธารน ้าแข็งสายใหญ่

ซ่ึงละลายและกัดเซาะเอาก้อนหินขนาดต่างๆกันมากล่ันกรองน ้าตามธรรมชาติจนกลายเป็นน ้าทะเลสาบที่

สวยงาม  

จากนั น  ผ่านชมทะเลสาบปคูาก ิเป็นทะเลสาบที่มีความสวยงามมากดั่งภาพวาดอีกแห่งหนึ่งของนวิซีแลนด์ จนได้ช่ือ

ว่า MILLION DOLLAR VIEW คล้ายๆ กับทะเลสาบ เทคาโป คือเป็นน ้าที่ละลายมาจากภูเขาน ้าแข็ง เวลา

แดดออก น ้าจะเป็นสีเทอร์ควอยซ์ แต่เวลาไม่มีแดดน ้าจะออกเป็นสีน ้านม  

จากนั น  น้าท่านเดินทางสู่ เมืองควีนส์ทาวน์ เมืองที่ตั งอยู่ท่ามกลางเทือกเขาขนาดใหญ่ที่ชื่อ THE REMARKABLES 

อุดมไปด้วยธรรมชาติอันสวยงามบนชายฝั่งของทะเลสาบวาคาติปู ท้าให้วิวทิวทัศน์งดงามราวกับภาพฝัน 

เหมาะเป็นทั งสถานที่ท่องเที่ยวของคนทั่วไป และคู่ฮันนีมูนที่ต้องการความโรแมนติกแบบส่วนตัว ไม่

เพียงแต่มีทัศนียภาพสวยงามเท่านั น แต่ยังเป็นแหล่งรวมร้านอาหารทันสมัย ร้านกาแฟ ไนต์คลับ แหล่งช้

อปปิ้งและสถานที่ท่องเที่ยวที่เหมาะกับฤดูกาล ซ่ึงพร้อมกระตุ้นต่อมผจญภัย ส้าหรับผู้รักการท้ากิจกรรม

ท้าทายอย่างกีฬาเอ็กซ์ตรีมหลากหลายประเภท อิสระให้ท่านได้เดินเล่นในตัวเมืองควีนส์ทาวน์ ซ่ึงตั งอยู่

ทะเลสาบที่สวยงาม ให้ท่านได้ช้อปปิ้ง ย่านควีนส์ สตรีท มอลล์ ที่มีร้านค้ามากมายให้ท่านได้เลือกซื อ (การ

กระโดดบันจี  และ นั่งเรือเร็ว อยู่นอกเหนือรายการทัวร์ส้าหรับท่านที่ต้องการจะร่วมสนุก กรุณาติดต่อ

หัวหน้าทัวร์) 

ค่้า  รับประทานอาหารค่้า ณ ภัตตาคาร 

  นา้ทา่นเขา้สูท่ีพ่กั NOVOTEL HOTEL  QUEENSTOWN หรอืเทยีบเทา่ 

 

 

 

 

 

 

 

วนัทีส่ี ่ ควนีสท์าวน ์– ลอ่งเรอืมวิฟอรด์ ซาวด ์– ควนีสท์าวน ์

เช้า  รับประทานอาหารเช้าภายในโรงแรม 

จากนั น  ออกเดินทางสู่ มิลฟอร์ดซาวน์ โดยผ่านทะเลสาบเตอานาว ซ่ึงเป็นทะเลสาบที่ใหญ่เป็นอันดับ 2 ของ

ประเทศ เข้าสู่เขต อุทยานแหง่ชาตมิลิฟอร์ดซาวด์ ผ่านเขตป่าพรุ ป่าเบญจพรรณ ทุ่งกว้าง เข้าสู่วนอุทยาน

แห่งชาติมิลฟอร์ดซาวด์ ( MILFORD SOUND) ในดินแดนส่วนที่เป็นฟยอร์ดแลนด์ (FIORD LAND) ซ่ึงถูก

ประกาศให้เป็นมรดกโลกทางธรรมชาติ ของขั วโลกใต้ซ่ึงมีในลักษณะนี เพียง 2 แห่งในโลก กล่าวคือภูมิ

ประเทศแบบทะเลที่เคยเป็นธารน ้าแข็งในยุคโบราณ กัดเซาะหินท้าให้น ้าท่วมแทนที่กลายเป็นอ่าวลึก

ระหว่างทางท่านจะได้ ชมความงามที่สร้างโดยธรรมชาติทะเลสาบ MIRROR LAKE ทะเลสาบที่ใสราว

กระจก เป็นทะเลสาบที่ท่านจะสามารถมองสะท้อนภาพภูเขา ซ่ึงเป็นวิวอยู่เบื องล่าง และให้ท่านดื่มน ้าแร่

บริสุทธ์ิจากธรรมชาติที่ MONKEY CREEK และแวะชมน ้าตกที่มีความย่ิงใหญ่ที่ CHASM 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั แบบบฟุเฟตบ์นเรอื พรอ้มลอ่งเรอืสา้ราญมลิฟอรด์ ซาวด์ 

  สัมผัสความงามของธรรมชาติโดยรอบ ชมฟยอร์ด ซ่ึงเกิดจากจากเคล่ือนตัวของเปลือกโลก ประกอบกับ

บรรยากาศเย็นจากขั วโลกใต้ และสายน ้ากัดเซาะ ส่งผลให้เกิดเป็นชายฝั่งเว้าแหว่ง ท้าให้เกิดทัศนียภาพ

อันงดงามบริเวณชายฝั่ง ตื่นตาตื่นใจกับภาพของสายน ้าตกอันสูงตระหง่านของ น ้าตกโบเวน ซ่ึงมีความสูง 
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160 เมตร จากหน้าผา พบกับแมวน ้านอนอาบแดดบนโขดหินอย่างสบายอารมณ์จากนั นล่องเรือกลับสู่

ท่าเรือ เพ่ือเดินทางโดยรถโค้ชปรับอากาศกลับสู่เมืองควีนส์ทาวน์ 

ค่้า  รับประทานอาหารค่้า ณ ภัตตาคาร พร้อมเมนูพิเศษกุ้งล็อบสเตอร์ 

  น้าท่านเข้าสู่ที่พัก NOVOTEL HOTEL QUEENSTOWN หรือเทียบเท่า 

 

 

 

 

 

 

 

 

วนัทีห่า้ ควนีสท์าวน ์– วานากา – ฮาส – ฟอ๊กซ ์กลาเซยีร ์

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ภายในโรงแรม  

จากนั น  น้าท่านเดินทางสู่เมืองวานากาเมืองเล็กๆศูนย์กลางของเกาะใต้ ตั งอยู่ริมทะเลสาบวานากา ที่มีทิวทัศน์

แสนงดงามมากแห่งหนึ่งของประเทศนิวซีแลนด์ ประดับประดาไปด้วยพืชพรรณสีสันสดใส ทั ง แดง ส้ม 

แสด ทอง ชมพู ตัดกับสีฟ้าสดของท้องฟ้าใส และสีใสๆของน ้าแห่งทะเลสาบ แลดูงดงามราวกับภาพวาด

ของผลงานศิลปินเอกชั นครู โดยเฉพาะบริเวณโดยรอบของทะเลสาบวานาก้า เห็นต้นไม้ใบสีสวยงามไปทั ง

ต้น เรียงรายของตลอดฝั่ง เชิญสัมผัสกับวิถีชีวิตความเป็นอยู่ ที่ยังคงรักษาธรรมชาติไว้ไม่ให้สูญเสียไป และ

เที่ยวชมและถ่ายรูปทะเลสาบวานากาอันงดงาม  ระหว่างทาง ผ่านชมโลกปริศนา PUZZLING WORLD 

เป็นโลกแห่งสิ่งแปลกประหลาดที่น่าสนใจ ซ่ึงภายในประกอบด้วยของเล่นน่าพิศวง เช่น เขาวงกตสไตล์

ใหม่, ห้องภาพลวงตา, ศูนย์กลางปริศนา, กิฟท์ช็อป และสถาปัตยกรรมสุดพิสดาร เป็นอีกแห่งที่นักถ่ายรูป

ไม่ควรพลาด  

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั  ณ ภตัตาคาร 

บ่าย  เดินทางสู่เมืองฟร้านซ์ โจเซฟเพ่ือ ชมธารน า้แขง็ฟอ๊กกลาเซียร์ ธารน ้าแข็งอีกแห่งหนึ่งที่อยู่ในเวสต์แลนด์

เนชั่นแนลปาร์กนั่นคือ ธารน ้าแข็งฟ็อกซ์หรือฟ๊อกซ์กลาเซียร์ มีความสวยงามอยู่ในเขตป่าฝน พบกับ

ความมหัศจรรย์ของธารน ้าแข็งที่เคล่ือนลงมาอย่างต่อเนื่องตลอดทศวรรษ และยังคงเคล่ือนตัวอย่างไม่

หยุด ธารน ้าแข็งนี สีขาวระยิบระยับ สลับกับสีเขียวมรกตอันงดงาม ส้าหรับจุดชมธารน ้าแข็งฟ็อกซ์แบบชัดๆ 

อยู่เลยจากจุดชมวิวทะเลสาบแม็ททีสันไปอีกแค่นิดเดียว พอเจอสะพานแล้วมองย้อนกลับมาจะเห็นธาร

น ้าแข็งได้อย่างชัดเจน สวยงามแทบจนไม่อยากกระพริบตาเลย (ให้ท่านได้เลือกสนุกสนานกับการนั่ง

เฮลิคอปเตอร์เพื่อชมยอดเขา ไม่รวมอยู่ในค่าทัวร์ ถ้าท่านสนใจกรุณาติดต่อหัวหน้าทัวร์)  

  น้าท่านเข้าสู่ที่พัก HEARTLAND HOTEL FOX GLACIER หรือเทียบเท่า 

ค่้า  รับประทานอาหารค่้าแบบตะวันตก ณ ที่พัก 
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วันที่หก โฮกิติกะ – รถไฟทรานซ์อัลไพน์ - ไคร้สท์เชิร์ช 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ภายในโรงแรม  

จากนั น  น้าท่าน ชมเมอืงโฮกติกิะ เมืองเล็กๆตั งอยู่ริมทะเลเป็นศูนย์กลางทางการค้าของฝั่งตะวันตกในสมัยก่อน มี

หอนาฬิกาที่ตั งอยู่ใจกลางเมือง เป็นเมืองที่มีความช้านาญ เร่ืองศิลปะและศูนย์กลางการผลิตหินสีเขียว

หรือหยก ซ่ึงมีความส้าคัญด้านจิตวิญญาณเป็นอย่างมากส้าหรับชาวเมารี เพราะนานมาแล้วเคยเป็นวัสดุที่

แข็งแกร่งที่สุดที่ชาวเมารีรู้จัก ถูกน้ามาใช้ท้าอาวุธ เคร่ืองมือและเคร่ืองประดบัส่วนตัว เชื่อกันว่าหินสีเขียว

นี จะช่วยรักษาความสงบ แข็งแรง และจะน้าอ้านาจมาสู่ตนและครอบครัว เชิญชมเมืองแห่งหยกสีเขียวและ

ซื อหยกเป็นของฝาก 

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน  ณ ภัตตาคาร 

จากนั น  เดินทางถึง สถานรีถไฟอาเธอรพ์าส ARTHUR’S PASS สถานีระหว่างทางจากนั นน้าท่าน นั่งรถไฟทรานซ์

อัลไพน์ เอ็กซ์เพรส ที่สะดวกและสะอาดเหมือนในยุโรปเป็นรถไฟสายเดยีวที่เชื่อมผ่านเทือกเขาต่างๆ  ถึง 

8.5 กม. ใช้เวลาก่อสร้างนานถึง 15 ปี ระหว่างทางผ่านชมทัศนียภาพอันงดงาม ของเทือกเขาแอลป์แห่ง

ซีกโลกใต้ที่ได้รับการกล่าวขานว่าเป็นเส้นทางซ่ึงโอบล้อมด้วยภูเขาหิมะและต้นไม้หลากสีเปล่ียนไปตาม

ฤดกูาลที่สวยที่สุดสลับกับภูเขาเขียวขจี และฝูงแกะน่ารักยืนเรียงรายเล็มหญ้า ชื่นชมทิวทัศน์อันงดงามดั่ง

ภาพวาด เพลิดเพลินไปตลอดสองข้างทางโดยต้นไม้หลากสีเปล่ียนไปตามฤดกูาลที่สวยที่สุดสายหนึ่งในโลก 

ค่้า  รับประทานอาหารค่า้ ณ ภัตตาคาร เมนูพิเศษเป๋าฮื อทะเลใต้ + หอยแมลงภู่นิวซีแลนด์อบ + เสิร์ฟพร้อม

 ไวน์แดง 

  น้าท่านเข้าสู่ที่พัก QUALITY HOTEL ELMS CHRISTCHURCH  หรือเทียบเท่า 

 

 

 

 

 

 

 

วนัทีเ่จด็ สนามบนิไครส้ทเ์ชริท์ ( แวะเปลีย่นเครือ่ง) – สนามบนิออ๊คแลนด-์ สนามบนิสวุรรณภมู ิ

06.05 น. รบัประทานอาหารเชา้  

...........  น. หลงัจากนั นออกเดนิทางกลบัสู ่สนามบนิออ๊คแลนด ์ เทีย่วบนิที.่.................. 

.............. น.  เดนิทางถงึสนามบนิออ๊คแลนด ์ แวะเปลีย่นเครือ่ง เพ่ือเดินทางสู่ ประเทศไทย 

13.10 น.  ออกเดนิทางกลบัสูก่รงุเทพฯ โดยสายการบนิ ไทยแอรเ์วย ์เทีย่วบนิที ่TG492  

20.25 น.  เดนิทางถงึสนามบนิสวุรรณภมู ิโดยสวสัดภิาพ พรอ้มความประทบัใจตลอดการเดนิทาง 

 

 

*** สายการบนิ และโปรแกรมทีร่ะบไุว ้อาจมกีารเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม *** 
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อตัราคา่บรกิาร 

 

อตัราคา่บรกิาร ราคารวมตัว๋เครือ่งบนิ ราคาไมร่วมตัว๋เครือ่งบนิ 

ผูใ้หญ ่ 97,900.- 62,900.- 

เด็กพกักบัผูใ้หญ ่1 ทา่น 95,900.- 60,900.- 

เด็กพกักบัผูใ้หญ ่2 ทา่น ( มเีตยีง ) 91,900.- 56,900.- 

เด็กพกักบัผูใ้หญ ่2 ทา่น ( ไมม่เีตยีง ) 85,900.- 50,900.- 

พกัหอ้งเดีย่ว เพิม่ทา่นละ 18,900.- 18,900.- 

 

**ราคาเดก็คอืเดก็ทีม่อีายไุมเ่กนิ 12 ปบีรบิรูณค์ะ่** 

*** ในการเดนิทางในแตล่ะครั ง จะตอ้งมจีา้นวนผูเ้ดนิทาง 15 ทา่นขึ นไป *** 

*** ราคานี อาจมกีารปรบัเปลีย่นในกรณทีี่คณะผูเ้ดนิทางมีไมถ่งึ 15 ทา่น *** 

*** ราคาไมร่วมตัว๋เครือ่งบนิ คอื ไมร่วมตัว๋เครือ่งบนิระหวา่งประเทศ และ ภายในประเทศนวิซแีลนด ์*** 

*** ไมร่วมคา่วซีา่เดีย่ว 6,600 บาท ตอ่ ทา่น / วซีา่กรุ๊ป 3,400 บาท ตอ่ ทา่น *** 

 

อัตราค่าบริการนี รวม 

 ค่าตั๋วเคร่ืองบนิไป – กลับ ชั นประหยัด ตามสายการบินที่ได้ระบุไว้ในรายการ 

 ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี  

 ค่าโรงแรมที่พักตามระบุในรายการ หรือเทียบเท่าในระดบัเดยีวกัน (ห้องละ 2 ท่าน)  

 ค่าเข้าชมสถานทีต่่างๆ ตามรายการที่ระบุ 

 ค่าอาหาร และเคร่ืองดื่มตามรายการที่ได้ระบุในรายการ 

 ค่ารถรบัส่งระหว่างน้าเที่ยวตามรายการที่ระบุ 

 ค่ามัคคุเทศก์ของบรษิัทฯ จากกรุงเทพฯ ทีค่อยอ้านวยความสะดวกแก่ท่านตลอดการเดินทางใน ต่างประเทศ 

 ค่าประกันอุบตัิเหตคุุ้มครองในวงเงนิท่านละ 1,000,000 บาท. 

 

อัตราค่าบริการนี ไม่รวม 

 ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% 

 ค่าท้าหนังสือเดินทาง Passport  

 ค่าน ้าหนักของกระเป๋าเดินทางในกรณีที่เกินกว่าสายการบินก้าหนด (20 กิโลกรัมต่อท่าน) 

 ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าเคร่ืองดื่มและค่าอาหารที่สั่งเพ่ิมเอง ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ฯลฯ 

 ค่าอาหารที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ 

 ค่าวีซ่าเข้าประเทศนิวซีแลนด์ *วีซา่เดีย่ว 6,600 บาท ตอ่ ทา่น / วซี่ากรุป๊ 3,400 บาท ตอ่ ทา่น*  

 ไมร่วมทปิตา่ง ๆ เชน่ ทปิไกด ์3 เหรยีญ และพนกังานคนขบั 3 เหรียญ ตอ่คนตอ่วนั  

 สว่นคา่ทปิคนยกประเปา๋ทีโ่รงแรมไมม่เีพราะควรยกกระเปา๋ดว้ยตวัเองเพือ่ความรวดเรว็และสะดวกในการเดนิทาง  

 เพราะโรงแรมสว่นใหญไ่มม่พีนกังานยกกระเปา๋เพยีงพอ 

 ค่าท้าใบอนุญาตที่กลับเข้าประเทศของคนต่างชาติ หรือ คนต่างด้าว  
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 เงื่อนไขการจองทัวร์และการช้าระเงิน  

 กรุณาจองทัวร์ ก่อนการเดินทางอย่างน้อย 30 วัน พร้อมมัดจ้าเป็นจ้านวน 20,000.- บาท ต่อ 1 ท่าน  

 

 

กรณีช้าระด้วยบัตรเครดิตมีค่าธรรมเนียมรูดบัตร 3 % จากยอดที่ท้าการรูด  ทางบริษัทเอฟวีนิว ฯ ไม่มีนโยบายให้ท่าน

ช้าระเงินผ่านการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารส่วนบุคคล  ทั งนี เพ่ือความปลอดภัยในการช้าระเงินของท่านเป็นส้าคัญ  

หมายเหต ุท่านที่ต้องการใบเสร็จในนามนติบิุคคล กรุณาแจ้งกับพนักงานขายให้ทราบล่วงหน้า มิฉะนั นทางบริษัท ฯ ขอ

สงวนสิทธ์ิที่จะไม่ออกใบเสร็จย้อนหลัง 

 กรณีที่ลูกค้าพักอาศัยอยูต่า่งจงัหวดัให้แจ้งกับทางบริษัทให้ทราบตั งแต่ท้าการจองหากลูกค้ามีความจ้าเป็นต้องออกตั๋ว

เคร่ืองบินภายในประเทศกรุณาแจ้งให้ทางบริษัททราบก่อนออกตัว๋มิฉะนั นทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆทั งสิ น 

 ค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ บริษัทฯ จะขอเก็บค่าทัวร์ทั งหมดก่อนการเดินทางอย่างน้อย 14 วันท้าการ หรือก่อนออกตั๋ว
เคร่ืองบิน มิฉะนั นทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทาง และไม่คืนมัดจ้า 

 ค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ บริษัทฯ จะขอเก็บค่าทัวร์ทั งหมดก่อนการเดินทางอย่างน้อย 30 วันท้าการ หรือก่อนออกตั๋ว

เคร่ืองบิน มิฉะนั นทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทาง และไม่คืนมัดจ้า   (ช่วง ปีใหม่, สงกรานต์) 

 หากทา่นจองและใหเ้อกสารในการทา้วซี่านวิซแีลนดไ์มท่นัก้าหนดและทางบริษัทฯต้องออกตั๋วกับทางสายการบินทาง
ลูกค้าจะต้องจ่ายเงินค่าทัวร์ทั งหมดก่อนการออกตั๋วเครื่องบิน มิฉะนั นทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการ

ให้บริการ 

การยกเลิกและการคืนเงิน 

 กรณียกเลิก ช่วงเทศกาล เช่น ปีใหม่ สงกรานต์ ช่วงเดือนตุลาคม ต้องยกเลิกล่วงหน้าก่อน 45 วัน  

จะไม่เก็บค่ามัดจ้า 

 กรุณาแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วันท้าการ มิฉะนั น ทางบริษัท ฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนมัดจ้า 

 กรณียกเลิกก่อนการเดินทาง 21 วันท้าการ ทางบริษัท ฯ มีความจ้าเป็นต้องหัก 50 % ของอัตราค่าบริการทั งหมด 

 กรณียกเลิกก่อนการเดินทาง 14 วันท้าการ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินทั งหมด 

 กรณีออกตั๋วเคร่ืองบินแล้วมีการยกเลิกการเดินทาง ไม่สามารถคืนเงินค่าตั๋วได้  เพราะเป็นเงื่อนไขตั๋วกรุ๊ปของสาย

การบิน 

  หากทา่นจองและใหเ้อกสารในการทา้วซี่าเขา้ประเทศนิวซีแลนด์ ไม่ทันก้าหนดการออกตั๋ว กับทางสายการบิน และ  
ผลวีซ่าของท่านไม่ผ่าน บริษัทฯ จะขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่าทัวร์ และ มัดจ้าทั งหมด  
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เอกสารในการยืน่ขอวซีา่เขา้ประเทศนวิซแีลนด ์

กรุณาเตรยีมเอกสารในการยืน่วซีา่ใหค้รบ และสง่ใหก้บัทางบรษิทัฯ เพือ่ทา้วซีา่กอ่น 21 วนัทา้การ 

** การยืน่ขอวซีา่ประเทศนวิซแีลนด ์ตอ้งใชเ้วลาในการยืน่วีซา่ 15 วนัทา้การ) ** 

*** เนือ่งจากสถานทตูนวิซแีลนดเ์ปลีย่นระเบยีบใหม ่การยืน่ขอวซีา่นวิซแีลนดต์อ้งสง่เอกสารไปพิจารณาทีต่า่งประเทศ 

เพราะฉะนั นเอกสารทีย่ืน่จะตอ้งเปน็ภาษาองักฤษเทา่นั น *** 

1. ส้าหรับบุคคลทั่วไป 

 พาสปอร์ต มีอายุเหลือนับจากวันเดินทางสามารถใช้งานได้ไม่ต่้ากว่า 6 เดอืน  (กรณีท่านที่มีพาสปอร์ตเล่มเก่าให้แนบมา

ด้วย)  

 รูปถ่ายสี  2” จ้านวน 2 รูป (ไม่สวมแว่นตาด้า, แต่งกายสุภาพ, ไม่เอารูปรับปริญญา, ใส่ชุดครุย, หรือใส่ชุดราชการ, ไม่

ยิ ม, พื นหลังเป็นสีขาว ต้องไม่เป็นลวดลาย และห้าม เป็นภาพถ่ายที่สแกนจากคอมพิวเตอร์)   

 ส้าเนาบัตรประชาชน  
 ส้าเนาทะเบียนบ้าน ต้องแปลเป็นภาษาอังกฤษ 

 ส้าเนาใบเปล่ียนชื่อ, นามสกุล (ถ้ามี) ต้องแปลเป็นภาษาอังกฤษ  

 กรอกแบบฟอร์มข้อมูลเบอร์โทรศัพท์ มือถือ / เบอร์บ้าน / เบอร์ที่ท้างาน / ที่อยู่ เพ่ือใช้ในการย่ืนขอวีซ่า กรอกเป็น
ภาษาอังกฤษ 

 กรณีที่ผู้เดินทางสมรสแล้ว เอกสารเพ่ิมเติมคือ ทะเบียนสมรส, ใบหย่า, (ในกรณีที่คู่สมรสเสียชีวิต) ใบมรณะบัตร ต้อง

แปลเป็นภาษาอังกฤษ 

 หลักฐานการเงิน คัด STATEMENT (ย้อนหลัง 6 เดอืน) จากทางธนาคาร เป็นภาษาอังกฤษ  ชื่อ – นามสกุล ตรงตาม
หน้า PASSPORT  (อัพเดตยอดเงินก่อนวันที่จะยื่นวีซ่าไม่เกิน 30 วัน)     

 จดหมายรบัรองบญัชเีงนิฝากจากธนาคาร (BANK CERTIFICATE)  *** ใช้ประกอบการยื่นขอวีซ่านิวซีแลนด์ไม่ได้ *** 

 หนังสือรับรองการท้างาน (ฉบับจริง) จากบริษัทที่ท่านท้างานอยู่ (ภาษาอังกฤษเท่านั น) 
 1.  กรณีที่เป็นพนักงานบริษัททั่วไป ใช้หนังสือรับรองการท้างานฉบับจริง (ภาษาอังกฤษ) 

2.  กรณีประกอบธุรกิจส่วนตัว ใช้ส้าเนาทะเบียนการค้า (กรณีเป็นเจ้าของและคัดไม่เกิน 3 เดือน) หรือ ส้าเนาใบ

ทะเบียนพาณิชย์ และหน้าหนังสือรับรองต้องมีชื่อกิจการ และชื่อผู้เดินทางเป็นหุ้นส่วน หรือเป็นเจ้าของกิจการด้วย   

แปลเป็นภาษาอังกฤษ และ พร้อมประทับตรายางบริษัท 

3.  กรณีท้าธุรกิจส่วนตัว (แต่ไม่ได้จดทะเบียนการค้า) ให้ท้าหนังสือชี แจงต่อสถานทูต (ภาษาอังกฤษ)                               

4.  กรณีข้าราชการ ต้องใช้หนังสือรับรองการท้างานจากหน่วยงานนั นๆ (ภาษาอังกฤษ ) ไม่สามารถใช้ส้าเนาบัตร

ข้าราชการเพียงหลักฐานเดยีวย่ืนต่อสถานทูตได้   

2. ส้าหรับเดก็นกัเรียน นักศึกษา ที่เดินทางพร้อมผู้ปกครอง (เอกสารเหมือนบุคคลทั่วไป) และขอหนังสือรับรองการเรียน 

    จากโรงเรียนหรือมหาวิทยาลัยเท่านั น (ตัวจริงภาษาอังกฤษเท่านั น) 

3. ส้าหรับเด็ก ที่ไม่ได้เดินทางพร้อมผู้ปกครองและอายุไม่เกิน 18 ปี (ขอเอกสารเพ่ิมเติมดงันี ) 

 เด็กอายุต่้ากว่า 18 ปี จะต้องมีหนังสือยินยอมให้บุตรเดินทางไปต่างประเทศที่ท้าจากที่ว่าการอ้าเภอ หากเด็กเดินทางไป
กับบิดาจะ ต้องมีหนังสือยินยอมจากมารดา หรือหากเด็กเดินทางกับมารดาจะต้องมีหนังสือยินยอมจากบิดา

(ภาษาอังกฤษ) 

 หนังสือรับรองจากทางโรงเรียน (ตัวจริงภาษาอังกฤษเท่านั น) 
 กรณีผู้เดินทางอายุต่้ากว่า 15 ปี ขอส้าเนาสูติบัตร (ไม่สามารถใช้บัตรประชาชนเด็กได้) (ภาษาอังกฤษ) 

 ส้าเนาบัตรประชาชน (บิดา และ มารดา)  (ภาษาอังกฤษ) 

 ส้าเนาทะเบียนบ้านของผู้เดินทาง, บิดาและมารดาของผู้เดินทาง (ภาษาอังกฤษ) 
 ใบรบัรองการท้างานงานของบิดา หรือ มารดา(ภาษาอังกฤษ) 
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 กรณีที่บิดา หรือ มารดาเป็นข้าราชการ : จดหมายรับรองการท้างานจากต้นสังกัด และส้าเนาบัตรข้าราชการ 1 ชุด 

(ภาษาอังกฤษ) 

 หลักฐานการเงิน STATEMENT (ย้อนหลัง 6 เดอืน) จากทางธนาคารของบิดา หรือ มารดา (ภาษาอังกฤษ) 

 จดหมายรับรองค่าใช้จ่ายในการเดินทางให้กับบุตร  (ภาษาอังกฤษ) 
4. ส้าหรับบุคคลที่ถือพาสปอร์ตต่างประเทศแต่มีถิ่นพ้านักอยู่ในประเทศไทย 

 กรณีผู้เดินทางถือหนังสือเดินทางพาสปอร์ตจีน (เล่มแดง) ต้องใช้เวลาพิจารณาผลวีซ่าอย่างน้อย 1 เดอืน ดงันั นต้อง

เปล่ียนเป็นหนังสือเดินทางพาสปอร์ต (เล่มเหลือง) ก่อน  

 ท่านต้องท้าการแจ้งเข้า – แจ้งออก ที่กองตรวจคนเข้าเมืองให้เรียบร้อยก่อน จึงจะสามารถย่ืนวีซ่าได้ (ระยะเวลาใน
การพิจารณาผลวีซ่าขึ นอยู่กับทางสถานทูต) 

หมายเหตุวีซ่า 

 วีซ่าครอบครัว สามี – ภรรยา (จดทะเบียนสมรส) และมีบุตรอายุไม่เกิน 18 ปี เป็น เดี่ยว ครอบครัวละ 6,100 บาท 

 วีซ่ากรุ๊ป วีซ่าจะไม่ติดในเล่มพาสปอร์ตและต้องเดินทางไป – กลับ พร้อมกรุ๊ปเท่านั น ค่าวีซ่าท่านละ 3,600 บาท 

 กรณีที่ผู้เดินทาง มีตั๋วเอง หรืออยู่ต่อ ไม่กลับพร้อมกรุ๊ป ต้องยื่นวีซ่าเดี่ยว ค่าวีซ่าท่านละ 6,100 บาท 

*** กรุณาจัดเตรียมเอกสารตามที่ระบุเพื่อผลประโยชน์ในการพิจารณาวีซ่าของท่าน *** 

 

หากสถานทตูมกีารสุม่เรยีกสมัภาษณ์ ทางบรษิทัฯ ขอความรว่มมอืในการเชญิทา่นไปสมัภาษณต์ามนดัหมาย และโปรดแต่ง

กายสภุาพ ทั งนี ทางบรษิทัฯ จะส่งเจา้หนา้ทีไ่ปอา้นวยความสะดวก และประสานงานตลอดเวลาและหากสถานทตูขอเอกสาร

เพิ่มเติมทางบริษัทใคร่ขอรบกวนท่านจัดส่งเอกสารดังกล่าวด้วยเช่นกัน  

หมายเหตุ   

 ในกรณีที่ท่านจะใช้หนังสือเดินทางราชการ (เล่มสนี า้เงนิ) เดินทางกับคณะ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิที่จะไม่รับผิดชอบ หาก

ท่านถูกปฏิเสธการเข้าหรือออกนอกประเทศใดประเทศหนึ่ง เพราะปกติการเดินทางท่องเที่ยวกับคณะจะใช้หนังสือ

เดินทางบุคคลธรรมดา (เล่มสีเลือดหมู) 

 บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองห้ามผู้เดินทาง เนื่ องจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือสิ่งของห้าม

น้าเข้าประเทศ เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสียหรือด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตามที่กอง

ตรวจคนเข้าเมืองได้พิจารณาแล้ว 

 บริษัทฯ ไม่อาจคืนเงินให้ท่านได้ ไม่ว่าจ้านวนทั งหมด หรือบางส่วน และบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่ทางสถานทูต    

 งดออกวีซ่าให้กับท่าน อันสืบเนื่องมาจากตัวผู้โดยสารเอง  

 บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทยงดออก เอกสารเข้าเมือง ให้กับชาวต่างชาติ 

หรือ คนต่างด้าวที่พ้านักอยู่ในประเทศไทย 

 รายการอาจจะมีการเปล่ียนแปลงตามความเหมาะสม เนื่องจากความล่าช้าของสายการบิน โรงแรมที่พักใน

ต่างประเทศเหตุการณ์ทางการเมืองและภัยธรรมชาติ ฯลฯ โดยบริษัทจะค้านึงถึงความสะดวกของผู้เดินทางเป็นส้าคัญ  

  เนื่องจากการทอ่งเทีย่วนี เปน็การชา้ระแบบเหมาจา่ยกบับรษิทัตวัแทนในตา่งประเทศ ท่านไมส่ามารถทีจ่ะเรยีกรอ้งเงนิ
คืน ในกรณทีีท่า่นปฏเิสธหรอืสละสทิธิใ์นการใชบ้รกิารนั นทีท่างทัวร์จัดให้ ยกเว้นจะตกลงกันเป็นกรณี บริษัทฯ จะไม่

รับผดิชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ น บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีผู้เดินทางต่้ากว่า 15 ท่าน 

โดยที่จะแจ้งให้ผู้เดินทางทราบล่วงหน้าก่อน 15 วัน  

 
********************************************* 
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แบบฟอร์มส าหรับกรอกข้อมูลยืน่วซ่ีาประเทศนิวซีแลนด์ 
*** กรุณาระบุรายละเอียดท้ังหมดให้ครบถ้วน เพือ่ประโยชน์ของตัวท่านเอง *** 

*** กรุณากรอกข้อมูลเป็นภาษาอังกฤษ เท่าน้ัน*** 
 

ช่ือ-นามสกลุ  ผู้เดินทาง  ภาษาไทย ................................................................................................................................................................................. 
ช่ือ-นามสกลุ  ผู้เดินทาง  ภาษาอังกฤษ ตามหนังสือเดินทาง ................................................................................................................. .......................... 
คุณมีการเปล่ียนช่ือ - นามสกลุหรือไม่ (ถ้ามีโปรดระบุช่ือ – นามสกลุ เดิม )................................................................... ................................................. 
วัน เดือน ปีเกิด ...................................  เช้ือชาติ .............................. สัญชาติ........................ สถานที่เกิด............................ประเทศ ...... ..................... 
ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน เลขที่ .................. หมู่ .....……….. ซอย ................................... หมู่บ้าน / ถนน ........................................................................                
แขวง  …………………...………… เขต …………………......………. จังหวัด ………........…….......…………… รหัสไปรษณีย์ ………........... 
หมายเลขโทรศัพท์บ้าน ...................................... ............... ที่ท างาน ....................................................... มือถือ ........................................................... 
 E-Mail ........................................................................................................................ .................................................................................................. 
 
สถานภาพ    ............ โสด                    ........... หย่า และมีทะเบียนหย่า (ต้องน ามาแสดงด้วย) 
                ............ แต่งงานแล้ว (แต่ไม่ได้จดทะเบียน)                          ............ แต่งงาน และมีทะเบียนสมรส (ต้องน ามาแสดงด้วย) 
 
ในกรณีสมรสแล้วต้องกรอกรายละเอียดเพิ่มเติม 
ช่ือ - นามสกลุ ของ คู่สมรส ............................................................................................................................................................................................ 
วัน เดือน ปีเกิด ของคู่สมรส ..................................  จังหวัดที่เกิด ......................................  หมายเลขบัตรประชาชน .................................................. 
เช้ือชาติ ................................................. สัญชาติ ................................... .............................. 
ที่อยู่ตามทะเบียนบ้านของคู่สมรส เลขที่ …….....….. หมู่ ..……….. ซอย ...………………………. หมู่บ้าน / ถนน ………………………......                          
แขวง  ............................................ เขต .................................................. จังหวัด ............................................................ รหัสไปรษณีย์………....... 
หมายเลขโทรศัพท์บ้าน ...............................................  มือถือ ................................. .................  
E-Mail ........................................................................................................................ .................................................................................................... 
 
ข้อมูลส่วนตัวของผู้เดินทางเก่ียวกับด้านอาชีพ การงาน   ( โปรดระบุเป็นภาษาอังกฤษ) 
ช่ือบริษัทที่ท างาน .......................................................................................................... ................................................................................................. 
วันที่เร่ิมการท างาน ...................................... ต าแหน่งงาน ...................................... ....................................... เงินเดือน ....................................... บาท          
ที่อยู่ของบริษัทที่ท างาน เลขที่ .....................หมู่ .............ซอย ........................................... หมู่บ้าน / ถนน ...................................................................                                   
แขวง  ........................................... เขต ................................................... จังหวัด ................................................... รหัสไปรษณีย์ ……………....... 
มีหนังสือเดินทางมาแล้วทั้งหมด ......................... เล่ม  หมายเลขหนังสือเดินทางเล่มเก่า ........................................ ......................................... 
วันที่ออก .......................................................... ............................ หมดอาย ุ...................................................................................................................  
หนังสือเดินทางปัจจุบันเลขที่ ............................................................ วันที่ออก.....................................หมดอาย.ุ.......................................................... 
วัตถุประสงค์ในการไปนิวซีแลนด์  .................................................................................................................................................................................. 
ท่านเคยได้รับการปฏิเสธวีซ่านิวซีแลนด์ หรือ ประเทศอ่ืนๆ หรือไม่ ......................................................................................................... ..................... 
 
 



เลขท่ี 191  อาคารสีลมคอมเพล็กซ์ ชั้น 22 ยนิูต3  ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กทม. 10500  โทร. 02-108-8666, แฟกซ์. 02-231-3399, LINE ID:@avenuetour 
191 Silom Complex Building, 22 nd.FL.,Unit 3, Silom Road, Silom, Bang Rak, Bangkok 10500. Tel:02-108-8666, Fax:02-231-3399 LINE ID:@avenuetour 

 

Attn : คุณ____________________    Fax :  02-231-3399 
ใบจองทัวร์กับ  บริษัท เอฟวีนิว อินเตอร์ แทรเวิล กรุ๊ป จ ากัด 

 

รายการทวัร์        วนัเดินทาง      
ช่ือผูติ้ดต่อ     โทร     แฟกซ์      
ที่อยูเ่พื่อติดต่อรับเอกสาร            
               
จ านวนผูเ้ดินทางทั้งหมด    คน  ( ผูใ้หญ่   ท่าน / เดก็อายตุ  ่ากว่า 12 ปี   ท่าน)  
จ านวนหอ้งพกัท่ีใชท้ั้งหมด    หอ้ง (หอ้งพกัคู่  หอ้งพกัเด่ียว       หอ้งพกั 3 เตียง  ) 

 
รายช่ือผู้เดินทาง (กรุณาจัดเรียงตามห้องพัก และให้ช่ือทั้งภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ อย่างถูกต้องตามหนังสือเดินทาง 

ล าดับ ช่ือ-นามสกุล (ภาษาไทย) ช่ือ-นามสกุล(ภาษาอังกฤษ) วันเกิด(ว/ด/ป) ปี ค.ศ. 
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**หมายเหตุ กรุณแจง้ความประสงคอ์ื่นตามที่ท่านตอ้งการ อาทิเช่น 
       อาหาร    ไม่ทานเน้ือววั                 ไม่ทานเน้ือหมู             ไม่ทานสัตวปี์ก        ทานมงัสาวิรัต 
รายระเอียดอื่นๆ              
                    
ยนืยนัราคา ผูใ้หญ่     เดก็     ค่าตัว๋เพิ่ม / ลด     
 
ขา้พเจา้รับทราบเงื่อนไขในรายการทวัร์เรียบร้อยแลว้   ลงช่ือ       ผูจ้อง 
                                         (     ) 
                       วนัที่        
 

 

 
                 

เอฟวีนิว อินเตอร์ แทรเวิล กรุ๊ป ขอบคุณทุกท่านที่ให้เกียรติใช้บริการของเรา 


