
 

 
 

ใบอนุญาตธุรกิจน าเท่ียวเลขท่ี  11/01967 

มั่นใจทุกการเดินทาง ประสบการณม์ากกว่า 20  ปี 

           ( KIWI06 นิวซีแลนด์เกาะใต ้7 วนั 5คืน  มี.ค.-มิ.ย. 63 (TG) 

เยือนนวิซีแลนด์เกาะใต ้ชมความมหัศจรรย์ทางธรรมชาต ิ7วัน 5คืน 

หา้มพลาดเมืองสวย ไครส้ท์เชริ์ช ฟรา้นซ์โจเซฟ ควีนส์ทาวน์ วานากา ครอมเวลล์ 

สุดโรแมนตกิ นัง่รถไฟทรานซ์อัลไพน์ ทะเลสาบเทคาโป ทะเลสาบพูคากิ  

สักครัง้ในชีวติ ชมอุทยานแหง่ชาตมิวิฟอร์ดซาวด์ + ชมธารนำ้แขง็ฟอ็กซ์กลาเซียร์ 

เมนูพเิศษ กุง้ล็อบสเตอร์ เป๋าฮ้ือทะเลใต้ + หอยแมลงภู่นิวซีแลนดอ์บ เสิรฟ์พร้อมไวน์แดง 

เดนิทางโดยสายการบนิไทย สะสมไมล์ได ้50% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กำหนดการเดนิทาง 

3 – 9 มี.ค. / 17 – 23 มี.ค. / 31 มี.ค. – 6 เม.ย. / 21 – 27 เม.ย.  

5 – 11 พ.ค. / 19 – 25 พ.ค. 

2 – 8 ม.ิย. / 16 -22 ม.ิย. 

อัตราคา่บรกิาร ราคารวมตัว๋เคร่ืองบนิ ราคาไมร่วมตัว๋เคร่ืองบนิ 

ผูใ้หญ ่ 85,900.- 57,500.- 

เดก็ (อายุไมเ่กนิ 12ปี) พักกบัผูใ้หญ ่1 ทา่น 82,900.- 54,500.- 

เดก็ (อายุไมเ่กนิ 12ปี) พักกบัผูใ้หญ ่2 ทา่น ( มีเตียง ) 72,900.- 48,500.- 

เดก็ (อายุไมเ่กนิ 12ปี) พักกบัผูใ้หญ ่2 ทา่น ( ไมมี่เตียง ) 63,900.- 44,500.- 

พักหอ้งเด่ียว เพิม่ทา่นละ 12,500.- 12,500.- 

*** ไมร่วมคา่วีซา่เด่ียว 6,600 บาท ตอ่ ทา่น / วีซา่กรุ๊ป 3,400 บาท ตอ่ ทา่น *** 

*** ราคาไมร่วมตัว๋เครือ่งบนิ คือ ไมร่วมตัว๋เครือ่งบนิระหวา่งประเทศ และ ภายในประเทศนวิซีแลนด ์*** 

บริษทั เอฟวีนิว อินเตอร ์แทรเวิล กรุ๊ป จ ำกดั 

Avenue Inter Travel Group Co., Ltd. 



 

 

นวิซีแลนดเ์กาะใต ้ -2- 

www.avenue.co.th 

 

วันแรก สนามบนิสุวรรณภูม ิ –  ออ๊คแลนด์                                        (-/-/-) 

15.00 น.  คณะพร้อมกันท่ีสนามบนิสุวรรณภูม ิอาคารผูโ้ดยสารขาออก ชั้นที่ 4 ประตู 3-4  เคาน์เตอร์ D สายการ

บินไทย  พบเจ้าหน้าท่ีของบริษัทฯ คอยอำนวยความสะดวกในการตรวจเช็คสัมภาระและเอกสารการ

เดินทาง พร้อมรับเอกสารในการเดินทาง 

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

เด็ดขาด ) 

18.45 น.  ออกเดินทางสู่อ๊อคแลนด์โดยสายการบนิ ไทยแอร์เวย์ เที่ยวบนิที ่TG 491 (ใช้เวลาในการเดนิทางประมาณ 

11 ชม.) 

วันทีส่อง  ออ๊คแลนด์ – ไครส้ท์เชร์ิช – ชมเมือง                                               (-/-/เยน็) 

10.45 น.  ถึงสนามบินเมืองอ๊อคแลนด์ (เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าเมืองไทย 5 ชม.) ประเทศนิวซีแลนด ์นำท่านผ่านการ

เอ๊กซเรย์ ตรวจกระเป๋าท่ีถือขึ้นเคร่ือง (HAND CARRY) และผ่านด่านตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร หลังรับ

กระเป๋าสัมภาระเรียบร้อยแล้ว 

.................น.  ออกเดินทางสู่ไคร้สเชิร์ท ประเทศนิวซีแลนด ์เท่ียวบินท่ี ………… 

................น.  เดินทางถึงเมืองไคร้สเชิร์ท ประเทศนิวซีแลนด ์นำท่านผ่านด่านตรวจคนเข้าเมือง และศุลกากรเรียบร้อย

แล้ว (เวลาท้องถิ่นของประเทศนิวซีแลนด์เร็วกว่าประเทศไทย 6 ชม.)   

  เมืองไคร้สท์เชิร์ชเป็นเมืองท่ีได้รับอิทธิพลโดยตรงจากอังกฤษ เป็นเมืองใหญ่และเก่าแก่ท่ีสุดของเกาะใต้ 

ประเทศนิวซีแลนด ์มีแม่น้ำเอวอนไหลผ่านตัวเมืองก่อให้เกิดทัศนียภาพท่ีงดงาม มีความร่มร่ืนของถนนทุก

สาย และสวนดอกไม้สวยงามอยู่ท่ัวเมืองไปหมด จนได้รับการขนานนามว่าเป็น GARDEN CITY OF THE 

WORLD ทำให้เมืองนี้ ขึ้นชื่อเร่ืองความบริสุทธ์ิและใกล้ชิดกับธรรมชาติ มีสถานท่ีท่องเท่ียวมากมาย

สวยงามในเมืองไคร้สท์เชิร์ช เช่น จตุรัสวิคตอเรีย, กีว่ีเฮ้าส์, วิหารคาธีดตัล, ขึ้นยอดเขาแคชเมียร์ เพ่ือชม

เมืองไคร้ทเชิร์ช เป็นต้น  

คำ่  รับประทานอาหารคำ่  ณ ภัตตาคาร 

  นำท่านเข้าสู่ที่พัก DISTINTION HOTEL CHRISTCHURCH หรือเทียบเท่า 

 

 

 

 

 

 

 

วันที่สาม  ไคร้สท์เชริ์ช - รถไฟทรานซ์อัลไพน์ - โฮกิติกะ - เมืองฟร้านซ์ โจเซฟ         (เช้า/กลางวัน/เย็น) 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ภายในโรงแรม  

จากนั้น  เดินทางถึง สถานีรถไฟอาเธอร์พาส ARTHUR’S PASS สถานีระหว่างทางจากนั้นนำท่าน นั่งรถไฟทรานซ์

อัลไพน์ เอ็กซ์เพรส ท่ีสะดวกและสะอาดเหมือนในยุโรปเป็นรถไฟสายเดียวท่ีเชื่อมผ่านเทือกเขาต่างๆ  ถึง 

8.5 กม. ใช้เวลาก่อสร้างนานถึง 15 ปี ระหว่างทางผ่านชมทัศนียภาพอันงดงาม ของเทือกเขาแอลป์แห่ง

ซีกโลกใต้ท่ีได้รับการกล่าวขานว่าเป็นเส้นทางซึ่งโอบล้อมด้วยภูเขาหิมะและต้นไม้หลากสีเปล่ียนไปตาม

ฤดกูาลท่ีสวยท่ีสุดสลับกับภูเขาเขียวขจี และฝูงแกะน่ารักยืนเรียงรายเล็มหญ้า ชื่นชมทิวทัศน์อันงดงามดั่ง

ภาพวาด เพลิดเพลินไปตลอดสองข้างทางโดยต้นไม้หลากสีเปล่ียนไปตามฤดกูาลท่ีสวยท่ีสุดสายหนึ่งในโลก 

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน  ณ ภัตตาคาร 

บ่าย  นำท่าน ชมเมืองโฮกติกิะ เมืองเล็กๆตั้งอยู่ริมทะเลเป็นศูนย์กลางทางการคา้ของฝั่งตะวันตกในสมัยก่อน มี 
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  หอนาฬิกาท่ีตั้งอยู่ใจกลางเมือง เป็นเมืองท่ีมีความชำนาญ เร่ืองศิลปะและศูนย์กลางการผลิตหินสีเขียว

หรือหยก ซึ่งมีความสำคัญด้านจิตวิญญาณเป็นอย่างมากสำหรับชาวเมารี เพราะนานมาแล้วเคยเป็นวัสดท่ีุ

แข็งแกร่งท่ีสุดท่ีชาวเมารีรู้จัก ถูกนำมาใช้ทำอาวุธ เคร่ืองมือและเคร่ืองประดบัส่วนตัว เชื่อกันว่าหินสีเขียว

นี้จะช่วยรักษาความสงบ แข็งแรง และจะนำอำนาจมาสู่ตนและครอบครัว เชิญชมเมืองแห่งหยกสีเขียวและ

ซื้อหยกเป็นของฝาก จากนั้นเดินทางสู่เมืองฟร้านซ์ โจเซฟ 

  นำท่านเข้าสู่ที่พัก GRAHAM WING HOTEL หรือเทียบเท่า 

ค่ำ  รับประทานอาหารค่ำแบบตะวันตก ภายในโรงแรม 

 

 

 

 

 

 

 

วันทีส่ี ่ ฟอ๊กซ์ กลาเซียร์ - ฮาส – วานากา – ควีนส์ทาวน์                        (เชา้/กลางวัน/เยน็) 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ภายในโรงแรม  

จากนั้น  เดินทางสู่ฟร้านซ์ โจเซฟเพ่ือ ชมธารนำ้แขง็ฟอ๊กกลาเซียร์ ธารน้ำแข็งอีกแห่งหนึ่งท่ีอยู่ในเวสตแ์ลนดเ์นชั่น

แนลปาร์กนั่นคือ ธารน้ำแข็งฟ็อกซ์หรือฟ๊อกซ์กลาเซียร์ มีความสวยงามอยู่ในเขตป่าฝน พบกับความ

มหัศจรรย์ของธารน้ำแข็งท่ีเคล่ือนลงมาอย่างต่อเนื่องตลอดทศวรรษ และยังคงเคล่ือนตัวอย่างไม่หยุด ธาร

น้ำแข็งนี้สีขาวระยิบระยับ สลับกับสีเขียวมรกตอันงดงาม สำหรับจุดชมธารน้ำแข็งฟ็อกซ์แบบชัดๆ อยู่เลย

จากจุดชมวิวทะเลสาบแม็ททีสันไปอีกแค่นิดเดยีว พอเจอสะพานแล้วมองย้อนกลับมาจะเห็นธารน้ำแข็งได้

อย่างชัดเจน สวยงามแทบจนไม่อยากกระพริบตาเลย (ให้ทา่นไดเ้ลือกสนุกสนานกับการนั่งเฮลิคอปเตอร์

เพื่อชมยอดเขา ไม่รวมอยู่ในค่าทัวร์ ถ้าท่านสนใจกรุณาติดต่อหัวหน้าทัวร์ ) 

เทีย่ง  รับประทานอาหารกลางวัน  ณ ภัตตาคาร 

บ่าย  นำท่านเดินทางสู่เมืองวานากาเมืองเล็กๆศูนย์กลางของเกาะใต้ ตั้งอยู่ริมทะเลสาบวานากา ท่ีมีทิวทัศน์

แสนงดงามมากแห่งหนึ่งของประเทศนิวซีแลนด์ ประดับประดาไปด้วยพืชพรรณสีสันสดใส ท้ัง แดง ส้ม 

แสด ทอง ชมพู ตัดกับสีฟ้าสดของท้องฟ้าใส และสีใสๆของน้ำแห่งทะเลสาบ แลดูงดงามราวกับภาพวาด

ของผลงานศิลปินเอกชั้นครู โดยเฉพาะบริเวณโดยรอบของทะเลสาบวานาก้า เห็นต้นไม้ใบสีสวยงามไปท้ัง

ต้น เรียงรายของตลอดฝั่ง เชิญสัมผัสกับวิถีชีวิตความเป็นอยู่ ท่ียังคงรักษาธรรมชาติไว้ไม่ให้สูญเสียไป และ

เท่ียวชมและถ่ายรูปทะเลสาบวานากาอันงดงาม  ระหว่างทาง ผ่านชมโลกปริศนา PUZZLING WORLD 

เป็นโลกแห่งสิ่งแปลกประหลาดท่ีน่าสนใจ ซึ่งภายในประกอบด้วยของเล่นน่าพิศวง เช่น เขาวงกตสไตล์

ใหม่, ห้องภาพลวงตา, ศูนย์กลางปริศนา, กิฟท์ช็อป และสถาปัตยกรรมสุดพิสดาร เป็นอีกแห่งท่ีนักถ่ายรูป

ไม่ควรพลาด  

ค่ำ  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร  

  นำท่านเข้าสู่ที่พัก COTHORNE LAKEFRONT QUEENSTOWN หรือเทียบเท่า 
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วันทีห่า้ ควีนส์ทาวน์ – ลอ่งเรือมวิฟอร์ด ซาวด ์– ควีนส์ทาวน์                       (เชา้/กลางวัน/เยน็) 

เช้า  รับประทานอาหารเช้าภายในโรงแรม 

จากนั้น  ออกเดินทางสู่ มิลฟอร์ดซาวน์ โดยผ่านทะเลสาบเตอานาว ซึ่งเป็นทะเลสาบท่ีใหญ่เป็นอันดับ 2 ของ

ประเทศ เข้าสู่เขต อุทยานแหง่ชาตมิลิฟอร์ดซาวด์ ผ่านเขตป่าพรุ ป่าเบญจพรรณ ทุ่งกว้าง เข้าสู่วนอุทยาน

แห่งชาติมิลฟอร์ดซาวด์ ( MILFORD SOUND) ในดินแดนส่วนท่ีเป็นฟยอร์ดแลนด์ (FIORD LAND) ซึ่งถูก

ประกาศให้เป็นมรดกโลกทางธรรมชาติ ของขั้วโลกใต้ซึ่งมีในลักษณะนี้เพียง 2 แห่งในโลก กล่าวคือภูมิ

ประเทศแบบทะเลท่ีเคยเป็นธารน้ำแข็งในยุคโบราณ กัดเซาะหินทำให้น้ำท่วมแทนท่ีกลายเป็นอ่าวลึก

ระหว่างทางท่านจะได้ ชมความงามท่ีสร้างโดยธรรมชาติทะเลสาบ MIRROR LAKE ทะเลสาบท่ีใสราว

กระจก เป็นทะเลสาบท่ีท่านจะสามารถมองสะท้อนภาพภูเขา ซึ่งเป็นวิวอยู่เบื้องล่าง และให้ท่านดื่มน้ำแร่

บริสุทธ์ิจากธรรมชาติท่ี MONKEY CREEK และแวะชมน้ำตกท่ีมีความย่ิงใหญ่ท่ี CHASM 

เทีย่ง  รับประทานอาหารกลางวัน แบบบุฟเฟต์บนเรือ พรอ้มลอ่งเรือสำราญมลิฟอร์ด ซาวด์ 

  สัมผัสความงามของธรรมชาติโดยรอบ ชมฟยอร์ด ซึ่งเกิดจากจากเคล่ือนตัวของเปลือกโลก ประกอบกับ

บรรยากาศเย็นจากขั้วโลกใต้ และสายน้ำกัดเซาะ ส่งผลให้เกิดเป็นชายฝั่งเว้าแหว่ง ทำให้เกิดทัศนียภาพ

อันงดงามบริเวณชายฝั่ง ตื่นตาตื่นใจกับภาพของสายน้ำตกอันสูงตระหง่านของ น้ำตกโบเวน ซึ่งมีความสูง 

160 เมตร จากหน้าผา พบกับแมวน้ำนอนอาบแดดบนโขดหินอย่างสบายอารมณ์จากนั้นล่องเรือกลับสู่

ท่าเรือ เพ่ือเดินทางโดยรถโค้ชปรับอากาศกลับสู่เมืองควีนส์ทาวน์ 

ค่ำ  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร พร้อมเมนูพิเศษกุ้งลอ็บสเตอร์ 

  นำท่านเข้าสู่ที่พัก COTHORNE LAKEFRONT QUEENSTOWN หรือเทียบเท่า 

 

 

 

 

 

 

 

วันทีห่ก ควีนส์ทาวน์ – ครอมเวลล์ – ทะเลสาบเทคาโป – ทะเลสาบพูคาก ิ– แซลมอ่นฟาร์ม –  แอชเบอร์ตัน –  

 ไครส้ท์เชร์ิช                                                                   (เชา้/กลางวัน/เยน็)      

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ภายในโรงแรม  

จากนั้น  นำท่านเดินทางสู่ เม ืองครอมเวลล์ ให้ท่านแวะซื้อผลไม้นานาชนิด มีท้ังผลไม้สดและผลไม้อบแห้งของ

นิวซีแลนด์ ก่อนเดินทางสู่เมืองโอมาราม่า ระหว่างนักท่องเท่ียว  ทางชมทิวทัศน์สองข้างทาง ท่ีสวยงาม

เหมือนภาพวาดของนิวซีแลนด์ ผ่านชมทุ่งหญ้าท่ีเล้ียงม้า วัว และเล้ียงแกะท่ีแสนน่ารัก เมืองนี้ยังมีท่ีพัก 

และรีสอร์ทเล็กๆ น่ารัก  

จากนั้น  นำท่านเดินทางสู่ เทคาโป ทะเลสาบเทคาโปเป็นทะเลสาบท่ีมีชื่อเสียง และถือเป็นทะเลสาบท่ีสวยท่ีสุดแห่ง

หนึ่งของประเทศนิวซีแลนด์ มีพ้ืนท่ีท้ังหมดประมาณ 83 ตารางกิโลเมตร ซึ่งสิ่งท่ีทำให้ทะเลสาบแห่งนี้

กลายเป็นจุดหมายปลายทางของนักท่องเท่ียวส่วนใหญ่ท่ีมาเยือนนิวซีแลนด ์ก็เนื่องจากสีเทอร์ควอยซ์ของ

น้ำในทะเลสาบ ท่ีเกิดจากการละลายของน้ำแข็งบนเทือกเขา SOUTH ALPS ซึ่งได้กัดกร่อนชั้นหินอันอุดม

ไปด้วยแร่ธาตุก่อนท่ีจะไหลลงสู่ทะเลสาบ และเมื่อแสงอาทิตย์ตกลงกระทบกับน้ำ สารละลายเหล่านี้ก็

สะท้อนแสงเกิดเป็นสีเทอร์ควอยซ์ท่ีสวยงาม ใกล้กันจะมีอนุสาวรีย์สุนขัต้อนแกะ สร้างด้วยทองสัมฤทธ์ิในปี 

ค.ศ.1968  เพ่ือเป็นการยกย่องคุณความดท่ีีช่วยงานให้ชาวบ้านมกีินมใีช้จนถงึทุกวันนี้ เนื่องจากประเทศนิว

ซีเเลนด ์เป็นประเทศท่ีเล้ียงเเกะไว้ในการทำการค้า ไม่ว่าจะขนแกะ เนื้อแกะ นมแกะ จึงมีผู้ช่วยสำคัญคือ 



 

 

นวิซีแลนดเ์กาะใต ้ -5- 

www.avenue.co.th 

นวิซีแลนด์  ใชเ้งนิสกุล ดอลล่าร์นวิซีแลนด์ (NZD) 

 

  สุนัขต้อนแกะ ไว้สำหรับต้อนแกะ และไล่หมาป่าด้วย และใกล้ๆ กันนั้น ท่านจะได้เห็นโบสถ์ขนาดกะทัดรัด

นา่รัก CHURCH OF GOOD SHEPHERD โบสถ์ท่ีเล็กท่ีสุดในประเทศนิวซีแลนด ์ซึ่งในปัจจุบันยังใช้ในการ

ประกอบพิธีการต่างๆ อยู่ 

เทีย่ง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร   

บ่าย  นำท่าน ผ่านอุทยานแหง่ชาตเิมา้ท์คุก้ ของเกาะใต้ของนิวซีแลนดท่ี์เต็มไปด้วย ทุ่งหญ้า ภูเขา และทะเลสาบ

สีสันสวยงาม เชิญสัมผัสกับธรรมชาติอนังดงาม ผ่านชมทัศนียภาพของทัสมนั กราเซียธารน้ำแข็งสายใหญ่

ซึ่งละลายและกัดเซาะเอาก้อนหินขนาดต่างๆกันมากล่ันกรองน้ำตามธรรมชาติจนกลายเป็นน้ำทะเลสาบท่ี

สวยงาม ผ่านชมทะเลสาบป ูคากิ เป็นทะเลสาบท่ีมีความสวยงามมากดั่งภาพวาดอีกแห่งหนึ่งของ

นิวซีแลนด ์จนได้ช่ือว่า MILLION DOLLAR VIEW คล้ายๆ กับทะเลสาบ เทคาโป คือเป็นน้ำท่ีละลายมาจาก

ภูเขาน้ำแข็ง เวลาแดดออก น้ำจะเป็นสีเทอร์ควอยซ์ แต่เวลาไม่มีแดดน้ำจะออกเป็นสีน้ำนม เดินทางผ่าน 

เมืองทไวเซิล เมืองแห่งต้นไม้ ของนิวซีแลนด ์  

จากนั้น  นำท่านแวะชม ฟาร์มปลาแซลมอน (SALMON FARM) ให้ท่านได้ชมวิธีการเพาะเล้ียงปลาแซลมอน ซึ่งทุก

ท่านสามารถร่วมกิจกรรมให้อาหารปลาและนอกจากนั้นยังสามารถเลือกซื้อและชิมปลาแซลมอนสดๆ ได้

อีกด้วย แล้วผ่านชมทะเลสาบท่ีสวยงามท่ีมีฉากหลังเป็นยอดเขาท่ีปก ท่ีทำจากขนแกะ ต่างๆ  

จากนั้น  นำท่านแวะเมืองแอชเบอร์ตัน ให้ท่านได้ช้อปปิ้งสินค้าท่ีระลึกของนิวซีแลนด ์อาทิ ครีมรกแกะ หรือครีม

หน้าเด้ง เซร่ัม  รกแกะ ช็อกโกแลต ผลิตภัณฑ์บำรุงสุขภาพ และผลิตภัณฑ์ท่ีทำจากขนแกะ ต่างๆ จากนั้น

นำท่านเดินทางสู่เมืองไคร้สท์เชิร์ช 

ค่ำ  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร 

  นำท่านเข้าสู่ที่พัก DISTINTION HOTEL CHRISTCHURCH หรือเทียบเท่า 

 

 

 

 

 

 

 

วันทีเ่จด็ สนามบนิไครส้ท์เชร์ิท ( แวะเปลี่ยนเคร่ือง) – สนามบนิออ๊คแลนด์- สนามบนิสุวรรณภูม ิ    (เชา้/-/-)      

06.05 น. รับประทานอาหารเชา้  

................น. หลังจากนัน้ออกเดนิทางกลับสู ่สนามบนิออ๊คแลนด์  เที่ยวบนิท่ี …………….. 

................น.  เดนิทางถงึสนามบนิออ๊คแลนด์  แวะเปลีย่นเครือ่ง เพ่ือเดนิทางสู่ ประเทศไทย 

13.10 น.  ออกเดนิทางกลับสูก่รุงเทพฯ โดยสายการบนิ ไทยแอรเ์วย์ เทีย่วบนิที ่TG492  

20.25 น.  เดนิทางถงึสนามบนิสุวรรณภูม ิโดยสวัสดภิาพ พรอ้มความประทับใจตลอดการเดนิทาง 

 

☺.............ขอบพระคุณค่ะที่ใช้บริการเอฟวีนวิทวัร์ค่ะ............☺ 

 

สนใจจองทัวร์ ตดิต่อสอบถาม   :   โทร. 02-108-8666 

คุณอัน๋ / คุณเมย์ / คุณมิน้ / คุณนอ้ยหนา่ / คุณเฟริ์น 
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อัตราค่าบริการนี้รวม 

 ค่าตั๋วเคร่ืองบนิไป – กลับ ชั้นประหยัด ตามสายการบินท่ีได้ระบุไว้ในรายการ 

 ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งท่ีมี  

 ค่าโรงแรมท่ีพักตามระบุในรายการ หรือเทียบเท่าในระดบัเดยีวกัน (ห้องละ 2 ท่าน)  

 ค่าเข้าชมสถานท่ีต่างๆ ตามรายการท่ีระบุ 

 ค่าอาหาร และเคร่ืองดืม่ตามรายการท่ีได้ระบุในรายการ 

 ค่ารถรบัส่งระหว่างนำเท่ียวตามรายการท่ีระบุ 

 ค่ามคัคุเทศก์ของบรษิัทฯ จากกรุงเทพฯ ท่ีคอยอำนวยความสะดวกแก่ท่านตลอดการเดนิทางใน ต่างประเทศ 

 ค่าประกนัอุบตัิเหตคุุ้มครองในวงเงนิท่านละ 1,000,000 บาท. 

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม 

 ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% 

 ค่าทำหนังสือเดินทาง Passport  

 ค่าน้ำหนักของกระเป๋าเดินทางในกรณีท่ีเกินกว่าสายการบินไทยกำหนด (30 กิโลกรัมต่อท่าน) 

 ค่าน้ำหนักของกระเป๋าเดินทางในกรณีท่ีเกินกว่าสายการบินภายในกำหนด (25 กิโลกรัมต่อท่าน) 

 ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการท่ีระบุ เช่น ค่าเคร่ืองดื่มและค่าอาหารท่ีสั่งเพ่ิมเอง ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ฯลฯ 

 ค่าอาหารท่ีไม่ได้ระบุไว้ในรายการ 

 ค่าวีซา่เข้าประเทศนิวซีแลนด ์*วีซา่เดีย่ว 6,000 บาท ตอ่ ทา่น / วีซา่กรุ๊ป 2,700 บาท ตอ่ ทา่น*  

 คา่ทปิหัวหนา้ทัวร์ และ พนักงานขับรถ ตามธรรมเนียม 6 เหรียญตอ่วัน ตอ่คน (โดยเฉลี่ย 36 เหรียญนวิซีแลนด์ดอล

ลา่/ทา่น) 

 คา่ทปิคนยกประเปา๋ท่ีโรงแรมไมม่ีเพราะควรยกกระเปา๋ดว้ยตัวเองเพือ่ความรวดเรว็และสะดวกในการเดนิทาง  

 เพราะโรงแรมสว่นใหญไ่มมี่พนักงานยกกระเปา๋เพียงพอ 

 ค่าทำใบอนุญาตท่ีกลับเข้าประเทศของคนต่างชาติ หรือ คนต่างด้าว 

 

 

สำคัญ ผูเ้ดนิทางทุกทา่นกรุณาตรวจสอบขอ้มูลเหลา่นี ้

** เนือ่งจากมีกรณีทีถู่กปฏเิสธการเขา้ประเทศ ** 

หนังสือเดนิทางของทา่นตอ้งอยู่ในสภาพสมบูรณ์ไมช่ำรุด เชน่  

1. ปกหนา้-หลัง ไม่ ฉีก หรือ ขาดจากเล่ม 

2. หน้ากระดาษในเล่ม ต้องไม่ ฉีก ขาด หรือ หลุด จากเล่ม 

3. หน้ากระดาษในเล่ม ไม่ควรมีรอยขีดเขียน หรือ ตราประทับท่ีระลึก เช่น เมื่อท่านไปเท่ียวประเทศญี่ปุ่น      

ไม่ควรประทับของสถานี (Eki Stamp) และสถานท่ีท่องเท่ียว (Kinen Stamp) ใดๆ ลงในหน้าพาสปอร์ต  

4. เล่มหนังสอืเดินทางไมค่วรเปื่อยจากการเปียกนำ้ 

5. หน้าท่ีมีขอ้มูลส่วนบคุคล ไมค่วรมีรอยปากกา หมกึเลอะ รอยขีด ขูด ข่วน ฟันสัตว์เล้ียงแทะ ฯลฯ 

 

 

เงื่อนไขการจองทัวร์และการชำระเงิน  

วธีิการชำระค่าบรกิาร 
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กรุณาจองก่อนล่วงหนา้ 

- กรุณาจองทัวร์ ก่อนการเดินทางอย่างน้อย 30 วัน พร้อมมัด

จำเป็นจำนวน 20,000.- บาท ต่อ 1 ท่าน  

- กรุณาจองทัวร์ ก่อนการเดินทางอย่างน้อย 45 วัน พร้อมมัด

จำเป็นจำนวน 25,000.- บาท ต่อ 1 ท่าน  (ช่วง ป ีใหม่ , 

สงกรานต์) 

- ชำระโดยเงินสด 

- ชำระด้วยเช็ค หรือแคชเชียร์เช็ค สั่งจ่ายในนามบริษัท เอฟวี

นิว อินเตอร์ แทรเวิล กรุ๊ป จำกัด 

- ชำระด้วยการโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร  (กรุณาแฟกซ์ใบนำ

ฝากมายังเบอร์ 02-231-3399) 

 

กรณีชำระดว้ยบัตรเครดิต มีค่าธรรมเนียมรูดบัตร 3 % จากยอดที่ทำการรูด 

ทางบริษัทเอฟวีนิว ฯ ไม่มนีโยบายให้ท่านชำระเงินผ่านการโอนเงินเขา้บัญชีธนาคารส่วนบคุคล 

ท้ังนี้เพ่ือความปลอดภัยในการชำระเงนิของท่านเปน็สำคัญ 

 หมายเหตุ ท่านท่ีต้องการใบเสร็จในนามนติิบคุคล กรุณาแจ้งกับพนักงานขายให้ทราบล่วงหนา้ มิฉะนัน้

ทางบริษัท ฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่ออกใบเสร็จย้อนหลัง 

 

 กรณีท่ีลูกค้าพักอาศัยอยูต่า่งจังหวัดใหแ้จง้กับทางบริษัทให้ทราบตั้งแต่ทำการจองหากลูกค้ามีความจำเป็นต้องออกตั๋ว

เคร่ืองบินภายในประเทศกรุณาแจ้งให้ทางบริษัททราบกอ่นออกตัว๋มิฉะนัน้ทางบริษัทจะไมรั่บผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆท้ังสิ้น 

 ค่าทัวร์ส่วนท่ีเหลือ บริษัทฯ จะขอเก็บค่าทัวร์ท้ังหมดก่อนการเดินทางอย่างน้อย 14 วันทำการ หรือก่อนออกตั๋ว

เคร่ืองบิน มิฉะนั้นทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทาง และไม่คืนมัดจำ 

 ค่าทัวร์ส่วนท่ีเหลือ บริษัทฯ จะขอเก็บค่าทัวร์ท้ังหมดก่อนการเดินทางอย่างน้อย 30 วันทำการ หรือก่อนออกตั๋ว

เคร่ืองบิน มิฉะนั้นทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทาง และไม่คืนมัดจำ   (ช่วง ปีใหม่, สงกรานต์) 

 หากทา่นจองและใหเ้อกสารในการทำวีซา่นวิซีแลนด์ไมท่ันกำหนดและทางบริษัทฯต้องออกตั๋วกับทางสายการบินทาง

ลูกค้าจะต้องจ่ายเงินค่าทัวร์ทั้งหมดก่อนการออกตั๋วเครื่องบิน มิฉะนั้นทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการ

ให้บริการ  

การยกเลิกและการคืนเงิน 

 กรณียกเลิก ช่วงเทศกาล เช่น ปีใหม ่สงกรานต์ ช่วงเดอืนตุลาคม ต้องยกเลกิลว่งหนา้กอ่น 45 วัน จะไม่เก็บค่ามัดจำ 

 กรุณาแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วันทำการ มิฉะนั้น ทางบริษัท ฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนมัดจำ 

 กรณียกเลิกก่อนการเดินทาง 21 วันทำการ ทางบริษัท ฯ มีความจำเป็นต้องหัก 50 % ของอัตราค่าบริการท้ังหมด 

 กรณียกเลิกก่อนการเดินทาง 14 วันทำการ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินท้ังหมด 

 กรณีออกตั๋วเคร่ืองบินแล้วมีการยกเลิกการเดินทางไมส่ามารถคืนเงนิคา่ตั๋วได้  เพราะเป็นเงื่อนไขตั๋วกรุ๊ปของสายการ

บิน 

  หากทา่นจองและใหเ้อกสารในการทำวีซา่เขา้ประเทศนวิซีแลนด์ ไม่ทันกำหนดการออกตั๋ว กับทางสายการบิน และ  

ผลวีซ่าของท่านไม่ผ่าน บริษัทฯ จะขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่าทัวร์ และ มัดจำทั้งหมด 
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เอกสารในการย่ืนขอวีซา่เขา้ประเทศนวิซีแลนด์ 

กรุณาเตรียมเอกสารในการยืน่วีซา่ใหค้รบ และสง่ใหกั้บทางบรษัิทฯ เพือ่ทำวีซา่กอ่น 21 วันทำการ 

** การยืน่ขอวีซา่ประเทศนวิซีแลนด ์ตอ้งใชเ้วลาในการย่ืนวีซา่ 15 วันทำการ) ** 

*** เนือ่งจากสถานทูตนวิซีแลนดเ์ปลี่ยนระเบียบใหม ่การยืน่ขอวีซา่นวิซีแลนดต์อ้งสง่เอกสารไปพจิารณาท่ีตา่งประเทศ 

เพราะฉะนัน้เอกสารทียื่น่จะตอ้งเปน็ภาษาอังกฤษเทา่นัน้ *** 

1. สำหรับบุคคลทั่วไป 

 พาสปอร์ต มีอายุเหลือนับจากวันเดินทางสามารถใช้งานได้ไม่ต่ำกว่า 6 เดอืน  (กรณีทา่นทีม่ีพาสปอร์ตเลม่เกา่ใหแ้นบมา

ด้วย)  

   รูปถ่ายสี  2” จำนวน 2 รูป (ไม่สวมแว่นตาดำ, แต่งกายสุภาพ, ไม่เอารูปรับปริญญา, ใส่ชุดครุย, หรือใส่ชุดราชการ, 

ไม่ย้ิม, พ้ืนหลังเป็นสีขาว ต้องไม่เป็นลวดลาย และห้าม เป็นภาพถ่ายท่ีสแกนจากคอมพิวเตอร์)   

   สำเนาบัตรประชาชน  

   สำเนาทะเบียนบ้าน ต้องแปลเป็นภาษาอังกฤษ 

   สำเนาใบเปล่ียนชื่อ, นามสกุล (ถ้ามี) ต้องแปลเป็นภาษาอังกฤษ  

   กรอกแบบฟอร์มข้อมูลเบอร์โทรศัพท์ มือถือ / เบอร์บ้าน / เบอร์ท่ีทำงาน / ท่ีอยู่ เพ่ือใช้ในการย่ืนขอวีซ่า กรอกเป็น

ภาษาอังกฤษ 

   กรณีท่ีผู้เดินทางสมรสแล้ว เอกสารเพ่ิมเติมคือ ทะเบียนสมรส, ใบหย่า, (ในกรณีท่ีคู่สมรสเสียชีวิต) ใบมรณะบัตร ต้อง

แปลเป็นภาษาอังกฤษ 

   หลักฐานการเงิน คัด STATEMENT (ย้อนหลัง 6 เดอืน) จากทางธนาคาร เป็นภาษาอังกฤษ  ชื่อ – นามสกุล ตรงตาม

หน้า PASSPORT  (อัพเดตยอดเงินก่อนวันที่จะยื่นวีซ่าไม่เกิน 30 วัน)     

   จดหมายรับรองบัญชีเงนิฝากจากธนาคาร (BANK CERTIFICATE)  *** ใช้ประกอบการยืน่ขอวีซา่นิวซีแลนด์ไม่ได้ *** 

   หนังสือรับรองการทำงาน (ฉบับจริง) จากบริษัทท่ีท่านทำงานอยู่ (ภาษาอังกฤษเท่านั้น) 

1.  กรณีที่เป็นพนักงานบริษัททั่วไป ใช้หนังสือรับรองการทำงานฉบับจริง (ภาษาอังกฤษ) 

2.  กรณีประกอบธุรกจิสว่นตัว ใช้สำเนาทะเบียนการค้า (กรณีเป็นเจ้าของและคัดไม่เกิน 3 เดือน) หรือ สำเนาใบทะเบียน

พาณิชย์ และหน้าหนังสือรับรองต้องมีชื่อกิจการ และชื่อผู้เดินทางเป็นหุ้นส่วน หรือเป็นเจ้าของกิจการด้วย   

แปลเป็นภาษาอังกฤษ และ พร้อมประทับตรายางบริษัท 

3.  กรณีทำธุรกิจส่วนตัว (แต่ไม่ได้จดทะเบียนการค้า) ให้ทำหนังสือชี้แจงต่อสถานทูต (ภาษาอังกฤษ)                               

4.  กรณีข้าราชการ ต้องใช้หนังสือรับรองการทำงานจากหน่วยงานนั้นๆ (ภาษาอังกฤษ ) ไม่สามารถใช้สำเนาบัตร

ข้าราชการเพียงหลักฐานเดยีวย่ืนต่อสถานทูตได้   

2. สำหรับเดก็นักเรียน นักศึกษา ที่เดินทางพร้อมผู้ปกครอง (เอกสารเหมือนบุคคลท่ัวไป) และขอหนังสือรับรองการเรียน 

จากโรงเรียนหรือมหาวิทยาลัยเท่านั้น (ตัวจริงภาษาอังกฤษเท่านั้น) 

3. สำหรับเด็ก ที่ไม่ได้เดินทางพร้อมผู้ปกครองและอายุไม่เกิน 18 ปี  (ขอเอกสารเพ่ิมเติมดงันี้) 

 เด็กอายุต่ำกว่า 18 ปี จะต้องมีหนังสือยินยอมให้บุตรเดินทางไปต่างประเทศท่ีทำจากท่ีว่าการอำเภอ หากเด็กเดินทางไป

กับบิดาจะ ต้องมีหนังสือยินยอมจากมารดา หรือหากเด็กเดินทางกับมารดาจะต้องมีหนังสือยินยอมจากบิดา(ภาษาอังกฤษ) 

 หนังสือรับรองจากทางโรงเรียน (ตัวจริงภาษาอังกฤษเท่านั้น) 

 กรณีผู้เดินทางอายุต่ำกว่า 15 ปี ขอสำเนาสูติบัตร (ไม่สามารถใช้บัตรประชาชนเด็กได้) (ภาษาอังกฤษ) 

 สำเนาบัตรประชาชน (บิดา และ มารดา)  (ภาษาอังกฤษ) 

 สำเนาทะเบียนบ้านของผู้เดินทาง, บิดาและมารดาของผู้เดินทาง (ภาษาอังกฤษ) 

 ใบรบัรองการทำงานงานของบิดา หรือ มารดา(ภาษาอังกฤษ) 

 กรณีที่บิดา หรือ มารดาเป็นข้าราชการ : จดหมายรับรองการทำงานจากต้นสังกัด และสำเนาบัตรข้าราชการ 1 ชุด 

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

(ภาษาอังกฤษ) 

 จดหมายรับรองค่าใช้จ่ายในการเดินทางให้กับบุตร  (ภาษาอังกฤษ) 

4. สำหรับบุคคลที่ถือพาสปอร์ตต่างประเทศแต่มีถิ่นพำนักอยู่ในประเทศไทย 

 กรณีผู้เดินทางถือหนังสือเดินทางพาสปอร์ตจีน (เล่มแดง) ต้องใช้เวลาพิจารณาผลวีซ่าอย่างน้อย 1 เดอืน ดงันั้นต้อง

เปล่ียนเป็นหนังสือเดินทางพาสปอร์ต (เล่มเหลือง) ก่อน  

 ท่านต้องทำการแจ้งเข้า – แจ้งออก ท่ีกองตรวจคนเข้าเมืองให้เรียบร้อยก่อน จึงจะสามารถย่ืนวีซ่าได้ (ระยะเวลาใน

การพิจารณาผลวีซ่าขึ้นอยู่กับทางสถานทูต) 

หมายเหตุวีซ่า 

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

   วีซา่กรุ๊ป วีซ่าจะไม่ติดในเล่มพาสปอร์ตและต้องเดินทางไป – กลับ พร้อมกรุ๊ปเท่านั้น ค่าวีซ่าท่านละ 3,600 บาท 

   กรณีที่ผู้เดินทาง มีตั๋วเอง หรืออยู่ต่อ ไม่กลับพร้อมกรุ๊ป ต้องยื่นวีซ่าเดี่ยว ค่าวีซ่าท่านละ 6,100 บาท 

 

*** กรุณาจัดเตรียมเอกสารตามทีร่ะบุเพือ่ผลประโยชน์ในการพจิารณาวีซ่าของทา่น *** 

 

หากสถานทูตมีการสุม่เรียกสัมภาษณ์ ทางบรษิัทฯ ขอความรว่มมือในการเชญิทา่นไปสัมภาษณ์ตามนัดหมาย และโปรดแต่ง

กายสุภาพ ทั้งนีท้างบรษิัทฯ จะสง่เจา้หนา้ที่ไปอำนวยความสะดวก และประสานงานตลอดเวลาและหากสถานทูตขอเอกสาร

เพิ่มเติมทางบริษัทใคร่ขอรบกวนท่านจัดส่งเอกสารดังกล่าวด้วยเช่นกัน  

 

หมายเหตุ   

 ในกรณีท่ีท่านจะใช้หนังสอืเดินทางราชการ (เล่มสีนำ้เงนิ) เดินทางกบัคณะ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่รับผิดชอบ หาก

ท่านถูกปฏิเสธการเข้าหรือออกนอกประเทศใดประเทศหนึ่ง เพราะปกติการเดินทางท่องเท่ียวกับคณะจะใช้หนังสือ

เดินทางบุคคลธรรมดา (เล่มสีเลือดหมู) 

 บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีท่ีกองตรวจคนเข้าเมืองห้ามผู้เดินทาง เนื่องจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือสิ่งของห้าม

นำเข้าประเทศ เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสียหรือด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตามท่ีกอง

ตรวจคนเข้าเมืองได้พิจารณาแล้ว 

 บริษัทฯ ไม่อาจคืนเงินให้ท่านได้ ไม่ว่าจำนวนท้ังหมด หรือบางส่วน และบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีท่ีทาง

สถานทูต    

 งดออกวีซ่าให้กับท่าน อันสืบเนื่องมาจากตัวผู้โดยสารเอง  

 บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีท่ีกองตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทยงดออก เอกสารเข้าเมือง ให้กับชาวต่างชาติ 

หรือ คนต่างด้าวท่ีพำนักอยู่ในประเทศไทย 

 รายการอาจจะมีการเปล่ียนแปลงตามความเหมาะสม เนื่องจากความล่าช้าของสายการบิน โรงแรมท่ีพักใน

ต่างประเทศเหตุการณ์ทางการเมืองและภัยธรรมชาติ ฯลฯ โดยบริษัทจะคำนึงถึงความสะดวกของผู้เดินทางเป็น

สำคัญ เนือ่งจากการทอ่งเทีย่วนี้เป็นการชำระแบบเหมาจ่ายกับบริษัทตัวแทนในต่างประเทศ ท่านไม่สามารถที่จะ

เรียกรอ้งเงนิคืน ในกรณีทีท่า่นปฏเิสธหรือสละสทิธิ์ในการใชบ้รกิารนัน้ทีท่างทัวร์จัดให้ ยกเว้นจะตกลงกันเป็นกรณี 

บริษัทฯ จะไมรั่บผดิชอบคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีผู้เดินทางต่ำ

กว่า 20 ท่าน โดยที่จะแจ้งให้ผู้เดินทางทราบล่วงหน้าก่อน 15 วัน  

************************************************ 
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แบบฟอร์มส ำหรับกรอกข้อมูลย่ืนวีซ่ำประเทศนิวซีแลนด์ 
*** กรุณำระบุรำยละเอียดทั้งหมดให้ครบถ้วน เพื่อประโยชน์ของตัวท่ำนเอง *** 

*** กรุณำกรอกข้อมูลเป็นภำษำอังกฤษ เท่ำน้ัน*** 
 

ช่ือ-นำมสกุล  ผู้เดินทำง  ภำษำไทย ................................................................................................................................................................................. 
ช่ือ-นำมสกุล  ผู้เดินทำง  ภำษำอังกฤษ ตำมหนังสือเดินทำง ........................................................................................................... ................................ 
คุณมีกำรเปลี่ยนช่ือ - นำมสกุลหรือไม่ (ถ้ำมีโปรดระบุช่ือ – นำมสกุล เดิม ).................................................................................................................... 
วัน เดือน ปีเกิด ...................................  เช้ือชำติ .............................. สัญชำติ........................ สถำนที่เกิด............................ประเทศ ...... ..................... 
ที่อยู่ตำมทะเบียนบ้ำน เลขที่ .................. หมู่ .....……….. ซอย ................................... หมู่บ้ำน / ถนน ........................................................................                
แขวง  …………………...………… เขต …………………......………. จังหวัด ………........…….......…………… รหัสไปรษณีย์ ………........... 
หมำยเลขโทรศัพท์บ้ำน ..................................................... ที่ท ำงำน ....................................................... มือถือ ........................................................... 
 E-Mail .............................................................................................. .................................................. .......................................................................... 
 
สถำนภำพ    ............ โสด                    ........... หย่ำ และมีทะเบยีนหย่ำ (ต้องน ำมำแสดงด้วย) 
                ............ แต่งงำนแล้ว (แต่ไม่ได้จดทะเบยีน)                          ............ แต่งงำน และมีทะเบยีนสมรส (ต้องน ำมำแสดงด้วย) 
 
ในกรณีสมรสแล้วต้องกรอกรำยละเอียดเพิ่มเติม 
ช่ือ - นำมสกุล ของ คู่สมรส ......................................................................................................... ................................................................................... 
วัน เดือน ปีเกิด ของคู่สมรส ..................................  จังหวัดที่เกิด ......................................  หมำยเลขบัตรประชำชน .................................................. 
เช้ือชำติ ................................................. สัญชำติ ....................................... .......................... 
ที่อยู่ตำมทะเบียนบ้ำนของคู่สมรส เลขที่ …….....….. หมู่ ..……….. ซอย ...………………………. หมู่บ้ำน / ถนน ………………………......                          
แขวง  ............................................ เขต .................................................. จังหวัด ............................................................ รหัสไปรษณีย์………....... 
หมำยเลขโทรศัพท์บ้ำน .......................................... ..... มือถือ ................................. .................  
E-Mail ........................................................................................................................ .................................................................................................... 
 
ข้อมูลส่วนตัวของผู้เดินทำงเก่ียวกับด้ำนอำชีพ กำรงำน   ( โปรดระบุเป็นภำษำอังกฤษ) 
ช่ือบริษัทที่ท ำงำน ........................................................................................................................................................................................................... 
วันที่เร่ิมกำรท ำงำน ...................................... ต ำแหน่งงำน ............................................................................. เงินเดือน ....................................... บำท          
ที่อยู่ของบริษัทที่ท ำงำน เลขที่ .....................หมู่ .............ซอย ........................................... หมู่บ้ำน / ถนน ...................................................................                                   
แขวง  ........................................... เขต ................................................... จังหวัด ................................................... รหัสไปรษณีย์ ……………....... 
มีหนังสือเดินทำงมำแล้วทั้งหมด ......................... เล่ม  หมำยเลขหนังสือเดินทำงเล่มเก่ำ ........................................ ......................................... 
วันที่ออก .......................................................... ............................ หมดอำยุ ........................................................... ........................................................  
หนังสือเดินทำงปัจจุบันเลขที่ ............................................................ วันที่ออก.....................................หมดอำยุ...........................................................  
วัตถุประสงค์ในกำรไปนิวซีแลนด์  ............................................................................................................................................................... ................... 
ท่ำนเคยได้รับกำรปฏิเสธวีซ่ำนิวซีแลนด์ หรือ ประเทศอ่ืนๆ หรือไม่ ................................................ ......................................................... ..................... 



 

 

นวิซีแลนดเ์กาะใต ้ -11- 

www.avenue.co.th 

Attn : คุณ____________________   Fax :  02 – 231-3399 

ใบจองทัวร์กับ  บริษัท เอฟวีนิว อินเตอร์ แทรเวิล กรุ๊ป จ ำกัด 

รายการทวัร์ KIWI06 นวิซีแลนด์เกำะใต้  7วัน 5คืนTG                วนัเดินทาง       
ช่ือผูติ้ดต่อ      โทร     แฟกซ ์    
ท่ีอยู่เพ่ือติดต่อรับเอกสาร            
จ านวนผูเ้ดินทางทั้งหมด   คน  (ผูใ้หญ่   ท่าน / เด็กอายุต ่ากว่า 12 ปี  ท่าน) 
จ านวนห้องพกัท่ีใชท้ั้งหมด  ห้อง (ห้องพกัคู ่ ห้องพกัเด่ียว       ห้องพกั 3 เตียง       ) 
              รำยช่ือผู้เดินทำง (กรุณำจัดเรียงตำมห้องพัก และให้ช่ือทั้งภำษำไทย และภำษำอังกฤษ อย่ำงถูกต้องตำมหนังสือเดินทำง  

ล ำดับ ช่ือ-นำมสกุล (ภำษำไทย) ช่ือ-นำมสกุล(ภำษำอังกฤษ) วันเกิด(ว/ด/ป) ปี ค.ศ. 
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**หมำยเหต ุ กรุณแจง้ความประสงคอ่ื์นตามที่ท่านตอ้งการ อาทิเช่น 
อำหำร        ไม่ทานเน้ือววั                ไม่ทานเน้ือหมู          ไม่ทานสัตวปี์ก    ทานมงัสาวิรัต 
รายระเอียดอ่ืนๆ              
ยืนยันรำคำ ผูใ้หญ่    เด็ก    ค่าตัว๋เพ่ิม / ลด  ___________   
ขา้พเจา้รับทราบเงื่อนไขในรายการทวัร์เรียบร้อยแลว้  ลงช่ือ      ผูจ้อง 
                             (     )  
                               วนัที่      

 เอฟวีนิว อินเตอร์ แทรเวิล กรุ๊ป ขอบคุณทุกท่านที่ให้เกียรติใชบ้ริการของเรา  
 

 


