บริษัท เอฟวีนิว อินเตอร์ แทรเวิล กรุ๊ป จำกัด

Avenue Inter Travel Group Co., Ltd.
ใบอนุญาตธุรกิจนาเที่ยวเลขที่ 11/01967

มั่นใจทุกการเดินทาง ประสบการณ์ มากกว่ า 20 ปี
(แกรนด์โมรอคโค คลาสสิค 10วัน 7คืน ก.ย. – มี.ค.63 WY)

แกรนด์ โมรอคโค คลาสสิค 10 วัน 7 คืน
เก็บครบ ไฮไลท์ เมือง คาซาบลังก้า มาราเกซ ราบัต เมอร์ซกู า้ ร์ เฟส
ดูดาวสุดโรแมนติค ขีอ่ ฐู ชมพระอาทิตย์ขนึ้ ซาฮาร่า ถ่ายเซลฟี่ สไตล์โมรอคโค
ณ บ้านสีฟา้ ขาว “เซฟ ซาอูน” เมืองโบราณทีถ่ กู ย้อมด้วยสีฟา้ พักโรงแรม 4 ดาว มีWIFI
เดินทางโดยสายการบินโอมานแอร์

กันยายน – มีนาคม 2563
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“สัมผัสประสบการณ์กบั เส้นทางแปลกใหม่ กับกลิน่ อายดินแดนฟ้าจรดทราย ประเทศโมร็อคโค”
• เที่ยวเมืองที่เปี่ยมด้วยมนต์เสน่ห์ นครสีฟ้าเชฟชาอูน เมืองสีพาสเทล แห่งโมร็อกโกเมืองเล็กๆ ที่ห้ามพลาดเมื่อมา
เยือนโมร็อคโก
• สัมผัสบรรยากาศ คาซาบลังก้า เมืองแห่งตานานภาพยนตร์ชอื่ ดังระดับโลก ชายฝั่งมหาสมุทรแอตแลนติก
•เยือน เฟส ราชธานีแห่งแรกของโมร็อคโค ทีค่ งเสน่ห์ความเป็นโมร็อคโคไว้ได้อย่างดีเยี่ยม เดินย้อนเวลา สู่อดีต ซึม
ซับบรรยากาศในเมืองเก่าอย่างแท้จริง
•ชมเมืองเก่ายุคโรมัน ที่ โวลูบิลิส และเมืองตากอากาศ อิเฟรน
• เที่ยวมาราเกช มหัศจรรย์แห่งเมืองโอเอซิส อดีตเมืองหลวงแห่งราชวงศ์ อัลโมราวิด เป็น A City of Drama
•สัมผัสมนต์เสน่ห์เมดิน่า (เมืองเก่า) แห่งป้อมไอดูยะที่ ราบัต เพลินกับสีสนั ของบ้านเรือนทีท่ าทาบด้วยสีฟ้า -ขาว
•เปิดประตูสทู่ ะเลทรายซาฮาร่า เมืองเมอร์ซูก้า ผจญภัยตะลุยทะเลทรายโดยรถขับเคลื่อนแบบ 4WD
• ขี่อูฐยามเช้าในทะเลทรายซาฮาร่า เมอร์ซูก้าร์ ทะเลทรายที่ใหญ่ทสี่ ุดในโลก
•มหัศจรรย์แห่งมาราเกช เมืองสีชมพู สัมผัสกลิ่นไอเมืองอาหรับโบราณ
•พร้อมที่พักมาตรฐานระดับ 4 ดาว

รายละเอียดการเดินทาง
วันแรก
17.00 น.
20.05 น.
23.25 น.

สนามบินสุวรรณภูมิ - โอมาน MCT
คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ หน้าเคาน์เตอร์ สายการบิน OMAN AIR ชั้น 4 แถว Q
พร้อมเจ้าหน้าที่และมัคคุเทศก์ของบริษัทฯคอยให้การต้อนรับ
ออกเดินทาง สูม่ สั กัต MCT โดยสายการบิน OMAN AIR เทีย่ วบินที่ WY816
(บริการอาหารและเครือ่ งดืม่ บนเครือ่ ง) ทีน่ งั่ บนเครือ่ ง 3-3-3
เดินทาง ถึงสนามบินประเทศโอมาน (MCT มัสกัต) (ใช้เวลาในการเดินทาง 6 ชัว่ โมง 20 นาที)
เวลาทีม่ สั กัต ช้ากว่าไทย -3 ชัว่ โมง เพือ่ แวะเปลีย่ นเครือ่ ง
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วันทีส่ อง

มัสกัต MCT– คาซาบลังกา CMN

ออกเดินทาง สู่ สนามบิน CMN มุฮมั มัด ฟิฟท์ อินเตอร์เนชัน่ แนล (คาซาบลังกา)
ประเทศโมร็อกโก โดยสายการบิน OMAN AIR เทีย่ วบินที่ WY171
(ใช้เวลาในการเดินทาง 8 ชัว่ โมง 50 นาที )
07.45 น.
เดินทาง ถึงสนามบิน CMN มุฮมั มัด ฟิฟท์ อินเตอร์เนชัน่ แนล (คาซาบลังกา)
(เวลาท้องถิน่ ทีน่ ชี่ า้ กว่าประเทศไทย 7 ชัว่ โมง)
นาท่านผ่านพิธตี รวจคนเข้าเมืองและรับกระเป๋าสัมภาระเดินทางเข้าเมืองคาซาบลังก้า เมืองท่าหลักและเมืองที่
ใหญ่ที่สุดของโมร๊อกโก คาซาบลังก้า มีความหมายในภาษาสเปนว่า “บ้านสีขาว” ปัจจุบันเมืองแห่งนี้เป็น
ศูนย์กลางทางเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมของประเทศ นาทุก
ท่านแวะชม ถ่ายรูปด้านนอก สุเหร่าแห่งกษัตริยฮ์ สั ซันที่ 2
(Hassan II Mosque) สถาปัตยกรรมทางศาสนา เป็นความ
ยิ่งใหญ่และเป็นความภาคภูมิใจของชาวโมร๊อกโก ใหญ่เป็น
อันดับที่ 13ของมัสยิดระดับโลก มัสยิดแห่งนีถ้ ูกออกแบบโดย
สถาปนิกชาวฝรัง่ เศส มิเชล แปงโซ แต่เป็นศิลปะสไตล์โม
ร็อกโค ที่ใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ผสมผสานเข้าไปด้วย ซึ่งสิง่
ปลูกสร้างนีส้ ามารถจุผู้คนได้ถึง 25,000 คนและมีหอคอยสูง
ถึง 120 เมตร จุดประสงค์ในการสร้างมัสยิดแห่งนีค้ ือ ในวาระเฉลิมพระชนม์ครบ 60 พรรษาของกษัตริย์ฮัสซันที่
2 แห่งโมร็อกโกนอกจากนี้ยงั ถือเป็นสถานทีส่ าคัญในการต้อนรับแขกบ้านแขกเมือง เมื่อประมุขประเทศใดเยี่ยม
เยือน ก็มักจะมาเยี่ยมชม
บ่าย
จากนั้นเดินทางต่อไปยังเมือง RABAT (ใช้เวลาประมาณ 1 ชัว่ โมง 30 นาที ) ซึ่งเป็นเมืองหลวงเมืองหลวงแห่ง
ราชอาณาจักรมาในอดีต ตั้งแต่ปี ค.ศ.1956 และเป็นที่ตงั้ ของพระราชวังหลวง และทาเนียบทูตานุทูตจากต่างแดน
เป็นเมืองสีขาวที่สะอาดและสวยงาม จากนั้นชมสุเหร่าหลวง และ พระราชวังหลวง ที่ทุกเที่ยงวันศุกร์ กษัตริย์แห่ง
โมรอคโคจะทรงม้าจากพระราชวังมายังสุเหร่าเพื่อประกอบศาสนกิจ
ชมสุสานของกษัตริยโ์ มฮัมเหม็ด ที่ 5 พระอัยกาของกษัตริย์องค์ปัจจุบัน ซึ่งมีทหารยามยืนเฝ้าสง่าทุกประตู และ
เปิดให้คนทุกชาติทุกศาสนาเข้าไปเคารพพระศพที่ฝังอยู่เบื้องล่าง ด้านหน้าของสุสาน คือสุเหร่าฮัสซันที่เริ่มสร้าง
มาตั้งแต่ศตวรรษที่ 2 แต่ไม่สาเร็จ และพังลงจนเหลือแต่เพียงเสาไว้ 365 ต้น ในบริเวณกว้าง 183 x139 เมตร
ค่า รับประทานอาหารค่า ณ โรงแรมทีพ่ กั
 นาท่านเดินทางเข้าสูท่ พี่ กั โรงแรม THE RIVE @RABAT DAY1 ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า
01.25 น.

วันทีส่ าม
เช้า

ราบัต - เชฟชาอูน - เฟส

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นาทุกท่านออกเดินทางสูเ่ มืองเชฟชาอูน (CHEFCHAOUEN)
(ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชัว่ โมง 50นาที ประมาณ 253 กม.)
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เป็นเมืองโบราณยาวนานกว่า 538ปีที่ห้ามพลาด เป็นเมืองที่เหมือนเป็นฉากจากหนังภาพยนตร์หรือภาพในนิทาน
สถานที่แห่งนี้เป็นเมืองที่มีผู้คนใช้ชีวิตกันอยู่จริงในประเทศโมร๊อกโก เอกลักษณ์เฉพาะตัวของเมืองนี้คือความแปลกตา
ของอาคารบ้านเรือนที่มีสีสันสดใสทาสีเป็นสีฟ้าและขาวทั้งเมือง ซึ่งตัดกับสีเขียวของป่าไม้เนื่องจากตัวเมืองอยู่ในหุบเขา
ริฟ (RIF MOUNTAIN) เกิดเป็นภาพที่ชวนให้นักท่องเที่ยวหลงใหลในความงดงามและเสน่ห์ของเมืองนี้ ความเป็นมิตรของ
ผู้ค นก็ ท าให้เ มือ งเชฟชาอูน มีเ สน่ ห์ อ ย่ างหาที่ เปรี ยบไม่ ไ ด้ ทุก ท่า นสามารถเดิน ชมบ้ านเรื อ นได้ทั่ ว ทั้ง เมื อ ง โดยที่
สถาปัต ยกรรมของเมืองยัง คงเป็น แบบโมร๊อกโก ซุ้ม ประตูโ ค้ง สามารถมองเห็นได้ทั่วทั้ ง เมือ ง และยัง มีน้าพุที่ปูด้วย
กระเบื้องโมเสกแบบโมร๊อกโกให้เห็นได้ตามมุมต่าง ๆ ของเมือง
อิสระให้ทกุ ท่านได้เดินชมถ่ายรูปหมูบ่ า้ นสีฟา้ เพราะไม่ว่าจะถ่ายมุมไหนก็สวยไม่แพ้กัน สารวจตรอกซอกซอยต่างๆที่เต็ม
ไปด้วยร้านขายของที่ระลึก, เครื่องประดับ, พรม และเลือกชิมขนมพื้นเมือง ถั่ว ชีส กลับไปเป็นของฝากได้อย่างเพลิดเพลิน

เทีย่ ง รับประทานอาหาร ณ ร้านอาหาร
หลังจากนั้นนาท่านเดินทางต่อ สู่เมือ งเฟซ (FES) เมืองหลวงเก่าอีกแห่งที่มีประวัติศาสตร์อันยาวนานใน ศ.ต. ที่ 8 ที่มี
ความสาคัญทางประวัติศาสตร์ ตั้งอยู่ระหว่างพื้นที่อุดมสมบูรณ์ที่ต่อจากเชิงเทือกเขารีฟ (Rif Mountain) ทางตอนเหนือกับ
เขตเทือกเขาแอตลาสตอนกลาง (Middle Atlas) มีแม่น้าเฟส (River Fes) ไหลผ่านกลางเมืองเมืองเฟส เป็นเมืองศักดิ์สิทธิ์
เมืองหนึ่งของศาสนาอิสลามได้รับการขนานามว่า “มักกะฮ์แห่งตะวันตก”และ “เอเธนส์แห่งแอฟริกา”
ค่า รับประทานอาหารค่า ณ โรงแรมทีพ่ กั
 นาท่านเดินทางเข้าสูท่ พี่ กั โรงแรม VOLUBULIS HOTEL@FES DAY2 ระดับ 4 ดาวหรือเทียบเท่า

วันทีส่ ี่
เช้า

เฟส
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นาท่านชมเมืองเฟซ เมืองแห่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียง ซึ่งในปี ค.ศ.1981 องค์การยูเนสโกได้ประกาศให้เขตเมืองเก่าของเฟส
เป็นเมืองมรดกโลกทางประวัติศาสตร์ ตอนนี้ทางรัฐบาลโมร๊อกโกมีการดูและเมืองเฟสโดยเฉพาะเขตเมืองเก่าซึ่งเป็น
ศูนย์กลางของวัฒนธรรมและอารยธรรมในยุคเก่าของโมร๊อกโก นาท่านชมจุดชมวิวเมื่อมองลงมาจะเห็นเขตเมืองเก่าทั้ง
เมือ ง ต่อ ด้วยชมประตูพระราชวัง หลวงแห่งเฟส พระราชวัง ที่มีสถาปัต ยกรรมที่ส วยงามและสง่างามอย่างมาก เป็น
เอกลักษณ์แห่งราชวงศ์โมร๊อกโก จากนั้นนาทุกท่านเข้าสู่เมืองเก่า ซึ่งเสมือนท่านย้อนยุคไปสู่บรรยากาศ1200ปีที่แล้ว
เพราะเมืองนี้ยังมีวิถีชีวิตและความเป็นอยู่ในลักษณะดั้งเดิมหลายศตวรรษ
ชมเมเดอร์ซา บูอิมาเนีย (MEDERSA BOU IMANLA) ซึ่งเป็นโรงเรียนสอนพระคัมภีร์ เป็นสถาปัตยกรรมแบบมัวร์
ที่สวยงามประณีต ในเขตเมืองเก่าได้แบ่งออกเป็น 100 ส่วน มีซอยกว่า 10,000 ซอย มีซอยแคบสุดคื อ 50 ซ.ม. ถึงกว้าง
3 เมตร จะแบ่งเป็นย่านต่างๆ เช่น ย่านเครื่องใช้ทองเหลือง ทองแดง จะมีร้านค้าเล็กๆที่หน้าร้านจะมีหม้อ กะทะ อุปกรณ์
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เครื่องครัว ย่านขายพรมที่วางเรียงรายอย่างสวยงาม ย่านงานเครื่องจักสาน งานแกะสลักไม้ และย่านเครื่องเทศ (Souk
El Attarine)ท่านจะได้สัมผัสทั้งรูป รสและกลิ่นในย่านเครื่องเทศที่มีการจัดเรียงสินค้าได้อย่างเป็นระเบียบเรียบร้อ ย
สวยงาม ระหว่างที่เดินตามทางในเมดิน่า ท่านจะได้พบกับน้าพุธรรมชาติ (Nejjarine Fountain) เพื่อให้ชาวมุสลิมให้ล้าง
หน้าล้างมือก่อนเข้าในบริเวณมัสยิด
นอกจากนี้ที่ตามซอกมุมอาจเห็นภาพชายสูงอายุหนวดเครารุงรังนั่งแกะสลักไม้ชิ้นเล็กๆอยู่บริเวณตามทางเดินแคบๆใน
เขตเมืองเก่า บางทีเราก็ยังจะเห็นผู้หญิงที่นี่สวมเสื้อผ้าที่ปิดตั้งแต่หัวจนถึงเท้าจะเห็นได้ก็เฉพาะตาดาอันคมกริบเท่านั้น
แวะชมสุสานของมูเล ไอดริสที่ 2 (Moulay Idriss Mausolem II) ที่ชาวโมร๊อกโกถือว่าเป็นแหล่งมาแสวงบุญทีศ่ ักดิ์สิทธิ์ พา
ท่านไปชมสุเหร่าใหญ่ไคเราวีน (Kairaouine Mosque) ซึ่งเป็นทั้งมหาวิทยาลัยสอนศาสนาแห่งแรกของโมร็อกโก และ
เก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่งของโลกเลยทีเดียว (เฉพาะผู้ที่นับถือศาสนา อิสลามเท่านั้น)
เทีย่ ง

ค่า

รับประทานอาหารเทีย่ ง ณ ร้านอาหาร
จากนัน้ นาท่านเดินชมย่านเครือ่ งหนังและแวะชม บ่อฟอกและย้อมสีหนังแบบโบราณ ที่เป็นเอกลักษณ์
เฉพาะของเมืองเฟส ถูกอนุรักษ์โดยองค์กรยูเนสโก โรงฟอกหนังของเมืองเฟสจะประกอบไปด้วยอ่าง
หินจานวนมากวางเรียงกันเป็นแถว แต่ละบ่อจะเต็มไปด้วยสีย้อมและของเหลวเติมเต็มทั่วทุกบ่อ ราว
กับเป็นจานสีที่มีขนาดใหญ่ โดยหนังเหล่านี้ได้มาจากทั้ง วัว แกะ แพะ และอูฐ นาเข้าสู่กระบวนการ
กลายเป็นเครื่องหนังคุณภาพชั้นสูง เช่นกระเป๋า เสื้อผ้า รองเท้า โดยไม่มกี ารใช้เครื่องจักร นับเป็นภูมิ
ปัญญาที่มีต้งั แต่ยุคกลาง อิสระช้อปปิ้งสินค้าท้องถิ่นมากมาย เมืองเฟซจึงเป็นสถานที่ที่ไม่ควรพลาดใน
การมาเยือนอย่างยิ่ง
รับประทานอาหารค่า ณ โรงแรมทีพ่ กั
 นาท่านเดินทางเข้าสูท่ พี่ กั โรงแรม L’ESCALE HOTEL@FES DAY3 ระดับ 4 ดาวหรือเทียบเท่า

วันทีห่ า้ เฟซ – อินเฟรน IFRAN –มิเดล MIDLET – เออร์ฟูด์ ERFOUD-ริสซานี่ RISSAN
เมอร์ซกู า้ MERZOUGA
เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
จากนั้นนาทุกท่านเดินทางต่อ สูเ่ มืองแมคเนส (MEKNES)(ใช้เวลาเดินทางประมาณ 45
นาที) หนึ่งในเมืองมรดกโลกรับรองโดยยูเนสโกเมื่อปี ค.ศ.1996 อดีตเมืองหลวงใน
สมัยสุลต่านมูเล อิสมาอิแห่งราชวงศอ์ะลาวทิ (Alawite Dynasty) ได้ชื่อเป็นกษัตริย์
จอมโหดผู้ชนื่ ชอบการทาสงครามในช่วงศตวรรษที่ 17 ด้วยทาเลที่ตงั้ ทีม่ ีแม่น้าไหลผ่าน
กลางเมืองเมกเนสจึงเป็นเมืองศูนย์กลางการ ผลิตมะกอกไวน์และพืชพรรณต่างๆ มี
กาแพงเมืองล้อมรอบเมืองเก่าที่ยาวประมาณ 40 กม. ซึ่งมีประตูเมืองใหญ่โตถึง 7
ประตู
นาท่าน ชมประตูบบั มันซู (BAB MANSOUR MONUMENTAL) มีประตูเมืองใหญ่โตถึง 7 ประตูได้ชื่อว่าสวยที่สุด ตกแต่งด้วย
โมเสดและกระเบื้องสีเขียวบนผนังสีแสดนับแสนชิน้ ทาให้ประตูแห่งนีม้ ีเอกลักษณ์และสวยงามอย่างหาที่เปรียบไม่ได้
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นาทุกท่านเดินทาง สู่เมืองอิเฟรน (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง 30
นาที ) เมืองที่ชาวฝรั่งเศสที่เคยปกครอง และนิยมมาสร้างที่พักตากอากาศ
บริเวณนี้ ตั้ง อยู่บ นความสูง ประมาณ 1,650 เมตร เหนือ ระดับ น้าทะเล
บ้ า นเรื อ นที่ นี้ ส่ว นใหญ่ เ ป็ น หลั ง คาอิ ฐ สี แ ดง มี ด อกไม้ บ านสะพรั่ ง และ
ทะเลสาบที่ ส วยงาม เป็ น สถานที่ พั ก ผ่ อ นทั้ ง ฤดู ห นาวและฤดู ร้ อ น เส้ น ทางนี้ ผ่ า นเทื อ กเขาแอตลาส เทื อ กเขา
แอตลาส (Atlas Mountains) เป็นแนวเทือกเขาที่อยู่ทางตะวันตกเฉียงเหนือและทางเหนือของทวีปแอฟริกา พาดผ่าน
ตั้งแต่ชายฝั่งตะวันตกเฉียงใต้ของประเทศโมร็อกโกที่บริเวณอ่าวอากาเดีย (Agadir) ริมฝั่งมหาสมุทรแอตแลนติก ขึ้นไป
จนจดชายฝั่งตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศตูนิเซีย มีความยาวของเทือกเขาโดยรวมประมาณ 2,500 กิโลเมตร ภูมิ
ประเทศเขียวชอุ่มไปด้วยป่าไม้ สองข้างทางเปลี่ยนสภาพจากความแห้งแล้วเป็นป่าไม้ พุ่ม และสลับกับความแห้งแล้งของ
ภูเขาเหมาะเป็นเมืองพักผ่อนจนได้รับฉายา(เจนีวาแห่งโมร็อคโค) นาท่านเดินทาง สู่เมือ งมิเดล (MIDLET) เป็นเมืองที่
ตั้งอยู่บนระดับความสูงที่ 1,508 เมตร (4,948 ฟุต) คือเมืองเล็กๆ ที่ตั้งอยู่ท่ามกลางหุบเขาแอตลาส เมืองที่เป็นศูนย์กลาง
การค้า การทาเหมืองแร่ ทอผ้า ทอพรม และเย็บปักถักร้อย ของโมร็อกโก
เทีย่ ง

รับประทานอาหารเทีย่ ง ณ ร้านอาหาร
นาท่านเดินทางเข้าสู่เส้นทางแห่งทะเลทราย ผ่านชม หุบเขาดาเดส DADES GORGE แนวเขาและธรรมชาติของหุบเขาที่ถูกกัดกร่อน
จากแรงลม ทาให้หุบเขากลายเป็นรูปร่างต่างๆ โดยจุดหมายอยู่ที เมืองเออร์ฟูด์ ERFOUD ซึ่งเป็นโอเอซิส OASIS ศูนย์กลางทาง
การค้าขายของกองคาราวานซึ่ง เดินทางมาจากซาอุดิอาระเบีย SAUDI ARABIA และซูดาน SUDAN และเดินทางสู่เ มืองเมอร์
ซูก้าร์ ไปชมทะเลทรายซาฮาร่า “SAHARA” เป็นทะเลทรายในทวีปแอฟริกาที่มีขนาดใหญ่ที่สุดของโลก โดยกินเนื้อที่กว่า 9 ล้าน
ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 1ใน 3 ของทวีปแอฟริกา ลัดเลาะขอบทะเลทรายสู่เขตซาฮาร่า ผ่านชมทัศนียภาพอันยิ่งใหญ่ของ
ภูเขาหินที่เต็มไปด้วยซากฟอสซิลของหอยและแมงกะพรุนโบราณในอดีตเมื่อ 350 ล้านปีก่อน ซึ่งดินแดนแห่งนี้เคยอยู่ใต้ท้องทะเล
มาก่อน จึ่งเป็นที่กาเนิดของซากฟอสซิลต่างๆ

ค่า รับประทานอาหารค่า ณ โรงแรมทีพ่ กั
อิสระให้ทา่ นพักผ่อนดูดาวท่ามกลางทะเลทรายตามอัธยาศัย
 นาท่านเดินทางเข้าสูท่ พี่ กั LES PORTES DEDESERT HOTEL@MERZOUGA DAY4 ระดับ 4 ดาวหรือเทียบเท่า
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วันทีห่ ก

เมอร์ซกู า้ MERZOUGA - ทอด้าจอร์จ (TODRA GORGE) - OUARZAZATE

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
***พิเศษ ก่อนพระอาทิตย์ขนึ้ นาท่านขีอ่ ฐู ชมพระอาทิตย์ขนึ้ ทีท่ ะเลทรายซาฮาร่า ให้ทุกท่านได้ดื่มด่ากับภาพพระอาทิตย์
ดวงโตๆค่อยๆโผล่ขนึ้ จากสันทรายยามเช้า สาดส่องแสงสีทองปลุกทุกชีวติ ให้ตนื่ จากนิทรา เป็นภาพแห่งความประทับใจที่
ทุกท่านจะจดจาไม่รู้ลืมเลือน
ออกจากทะเลทรายผ่าน เดินทางผ่าน โอเอซิสTINGHIR ซึ่งเป็นชุมชนที่เกาะกลุ่มอยู่รวมกัน ท่ามกลางความแห้งแล้งใน
เขตทะเลทราย ที่ยังมีความชุ่มชื้น มีตาน้า หรือ ลาธารน้า ซึ่งใช้ในการปลูก ต้นปาล์ม ต้นอัลมอนด์ นาท่านเดินทางสู่
ทอดร้าจอร์จ TODRA GORGES ชมความงามของช่องเขาที่ซ่อนตัวอยูในโอเอซิส ลาธารที่ไหลผ่านช่องเขากับหน้าผาที่สูง
ชันแปลกตา เป็นแหล่งปีนหน้าผาสาหรับนักเสี่ยงภัยทั้งหลาย ผ่านหุบเขาดาเดส DADES VALLEY AND GORGE แนว
เขาและธรรมชาติของหุบเขาที่ถูกกรั ดกร่อน จากแรงลมทาให้หุบเขากลายเป็นรูปร่างต่าง ๆ สวยงาม ผ่านชมหุบ เขา
กุหลาบ ซึ่งเทศกาลดอกกุหลาบจะมีขึ้นในเดือนพฤษภาคม ด้วยร่มเงาต้นปาล์มที่โอเอซิสนี้ ทาให้เป็นสวรรค์น้อยๆของนัก
เดินทางชาวทะเลทรายมาตั้งแต่สมัยโบราณกาล
เทีย่ ง รับประทานอาหารเทีย่ ง ณ ร้านอาหาร
นาท่านเดิน ทางต่อตามถนนคาชบาห์ที่มีป้อมหลายร้อ ยแห่ง ตั้ง
เรียงรายตามถนนดังกล่าว สู่เมือ งวอซาเซท OUARZAZATE ซึ่ง
เคยเป็น ที่ตั้ง ทางยุทธศาสตร์ ในปี ค.ศ. 1928 ฝรั่ง เศสตั้ง กอง
กาลังทหารและพัฒนาที่นี้ให้เป็นศูนย์กลางการบริหาร ปัจจุบัน
เมืองวอซาเซทเป็นเมืองถูกส่งเสริมให้เป็นเมืองท่องเที่ยว และมี
การพัฒนาพื้น ที่ใ นทะเลทรายเพื่อ การท ากิจกรรมต่าง ๆ ที่
แวดล้อมไปด้วยสตูดิโอสาหรับการถ่ายทาภาพยนตร์ ไม่ว่าจะเป็น
เรื่อง CLEO PATTRA, THE MUMMY, KINGDOM OF HEAVEN และ
อีกหลายเรื่องนักที่มักจะใช้เมืองแห่งนี้ เป็นฉากสาหรับถ่ายทาใน
ภาพยนตร์ ทั้งนี้เพราะลักษณะภูมิประเทศที่ยังคงความเป็นเอกลักษณ์แบบชนเผ่าเบอร์เบอร์ ซึ่งเป็นชนเผ่าดั้งเดิมของชาว
โมร๊อกโก วอซาเซทอาจกล่าวได้วาเป็นจุดมุ่งหมายของนักนักท่องเที่ยวที่มองหาความแตกต่าง และความผจญภัยที่หา
ไม่ได้จากที่ไหนวอซาเซทเป็นเมืองที่สาคัญที่สุดของทางตอนใต้ และที่นี่ยังเป็นทางเชื่อมระหว่างเหนือกับใต้ และตะวันออก
กับตะวันตก
ค่า รับประทานอาหารค่า ณ โรงแรมที่พัก
 นาท่านเดินทางเข้าสูท่ พี่ กั LE ZAT HOTEL@ OUARZAZATE DAY5 ระดับ 4 ดาวหรือเทียบเท่า
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วันทีเ่ จ็ด

OUARZAZATE – AIT BENHADDOU เมืองไอท์ เบนฮาดดู –ATLAS MOUNT
MARRAKECH

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
เดินทางสู่ เมืองไอท์ เบนฮาดดู (AIT BENHADDOU) ชมเมืองไอท์ เบนฮาดดู เป็นเมืองทีม่ ีอาคารต่างๆ สร้างจากดิน เป็น
เมืองที่มีชอื่ เสียงในเรื่องการหารายได้จากกองถ่ายทาภาพยนตร์กว่า 20 เรื่อง โดยเฉพาะป้อมดินทีง่ ดงามและมีความใหญ่
ที่สุดในภาคใต้ของโมรอคโค คือ ป้อมไอท์ เบนฮาดดู (KASBASH OF AIT BEB HADOU) เป็นป้อมดินซึ่งตั้งอยู่ท่ามกลาง
สวนอัลมอนด์ เป็นปราสาทที่ใช้ในการถ่ายทาภาพยนตร์หลายเรื่องที่โด่งดังอาทิ Lawrance of Arabia , Jesus of
Nazareth และ Gladiator ปัจจุบันอยู่ในความดูแลขององค์การยูเนสโก้

เทีย่ ง

รับประทานอาหารเทีย่ ง ณ ร้านอาหาร
จากนั้นเดินทางสู่ เมืองมาราเกช (MARAKESH) เมืองแห่งทะเลทรายซาฮาร่า ทะเลทรายในทวีปแอฟริกาที่มีขนาดใหญ่เป็น
อันดับสองของโลก และเป็นทะเลทรายที่ร้อนที่สุดของโลกอีกด้วย ซึ่งเป็นเมืองท่องเที่ยวทีส่ าคัญที่ตงั้ อยู่เชิงเขาแอตลาส
ในอดีตเมืองโอเอซิสแห่งนี้เป็นที่พักของกองคาราวานอูฐทีม่ าจากทางตอนใต้ของโมรอคโค ถือเป็นเมืองชุมทางของพ่อค้า
ต่างๆ นอกจากนี้ยังเป็นอดีตเมืองหลวงในช่วงสมัยราชวงศ์อัลโมราวิดช่วง ศ.ต.ที่ 11 ปัจจุบันเป็นเมือ งที่มนี ักท่องเที่ยวมา
เยือนมากทีส่ ุด สภาพบ้านเมืองที่เราเห็นได้คือ สองข้างทางแวดล้อมด้วยบ้านเรือนที่ถกู ฉาบด้วยปูนสีส้มๆ ซึ่งเป็นสิ่งที่
รัฐบาลกาหนดไว้ แต่คนท้องถิน่ จะเรียกว่า PINK CITY หรือ เมืองสีชมพู อาจกล่าวได้ว่ามาราเกชเป็นเมืองที่มีเสน่หท์ สี่ ุดใน
โลกแห่งหนึง่ จึงได้สมญานามว่าเป็น A CITY OF DRAMA นั่นคือมีความสวยงามดั่งเมืองในละครที่ไม่น่าเป็นชีวติ จริงได้
รับประทานอาหารค่า ณ โรงแรมที่พัก
 นาท่านเดินทางเข้าสูท่ พี่ กั MOROCCAN HOUSE HOTEL@ MARAKESH DAY6 ระดับ 4 ดาวหรือเทียบเท่า

ค่า

วันทีแ่ ปด
เช้า

MARRAKECH - คาซาบลังกา

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นาท่านเดินทางสู่เขตเขตเมืองเก่า หรือที่เรียกว่า เมดินา่ ซึ่งมีกาแพงเมืองล้อมรอบ นาชมสุสานแห่งราชวงศ์ซาเดียน
(SAADLAN TOMBS) ที่แห่งนี้ถูกทิง้ ร้างมากกว่า 2 ศตวรรษ ภายหลังได้รับการบูรณะ และเปิดให้เข้าชมความงดงามในแบบ
ฉบับของศิลปะแบบมัวริส(MOORISH) แท้ๆ ความวิจิตรอลังการของห้องโถงภายใน เสาคอลัมน์หนิ อ่อนสีสวย ลวดลายงาน
ปูนที่ประดับประดาบนผนังและเพดาน สวนสวยภายนอกทีส่ ร้างขึ้นใหม่ โดยเขาว่า ทาตามแบบ Allah's Paradise
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จากนั้น นาชมพระราชวังบาเฮีย BAHIA PALACE พระราชวังของท่านมหาอามาตย์ผู้สาเร็จราชการแผ่นดินแทน
ยุคกษัตริย์ในอดีต สร้างขึ้นในช่วงปลายศตวรรษที่ 19 ซึ่งตัง้ ใจจะให้เป็นพระราชวังที่ยิ่งใหญ่และหรูหราที่สุดในสมัยนั้น
ภายในตกแต่งด้วยปูนปั้นแกะสลักและการวาดลวดลายบนไม้และประดับประดาด้วยโมเสกที่มีลวดลายละเอียดอ่อนช้อย
สวยงาม

เทีย่ ง รับประทานอาหารเทีย่ ง ณ ร้านอาหาร
นาทุกท่านชม จัตุรัสกลางเมือ ง (DJEMAA FNAA SQUARE) ที่มีขนาดใหญ่ รายล้อมไปด้วยอาคาร ร้านค้า ตลาด ทั้ง 4
ด้าน เดินเล่นถ่ายรูปความมีชีวิตชีวาที่มีสีสันและกลิ่นอายแบบโมรอคโคขนานแท้ พร้อมจับจ่ายหาซื้อของฝาก ของที่ระลึก
พื้นเมืองต่างๆ รายล้อมไปด้วยอาคาร ร้านค้า ตลาดทั้ง 4 ด้าน
ชม มัสยิด คูตูเบีย (KOUTOUBIA MOSQUE) ซึ่งเป็นมัสยิดใหญ่เก่าแก่ที่สุดในเมืองไม่ว่าจะเดินไปแห่งใดในตัวเมืองก็จะเห็น
มัสยิดนี้ได้ จากหอวังที่มีความสูง 226 ฟิต (70 เมตร) ไม่ว่าอยู่ที่ไหนในมาราเกซ เราก็จะมองเห็นสุเหร่าแห่งนี้ อิสระให้
ทางเก็บภาพเมืองมาราเกซ เมืองที่ขึ้นชื่อว่ามีเสน่ห์ดึงดูดนักท่องเที่ยวติดอันดับโลก
นาท่านชม MAJORELLE GARDEN หรือ JARDIN MAJORELLE & MUSEUM OF
ISLAMIC ART ว่ากันว่าเป็น สวรรค์น้อ ยๆ ย่านเมืองมาราเกช สวนแห่งนี้เป็น ที่
รวบรวมพันธุ์ไม้นานาจากทั่วโลก โดยเฉพาะต้นกระบองเพชรนับพันต้น หลากหลาย
สายพัน ธุ์ มีส วนบัว และป่าไม่ดูร่ม รื่น กับ บรรดากระถางดิน ที่ศิลปิน เจ้าของเดิม
Jacques Majorelle ที่สรรหาสีมาป้ายทาทับ ตกแต่งทาให้สวนแห่งนี้ดูโดดเด่นสะดุด
ตาขึ้นมาอย่างน่าเหลือเชื่อ สวนแห่งนี้เดิมเป็นบ้านของศิลปินชาวฝรั่งเศส เขาสร้าง
บ้าน และสวนเอาไว้อยู่เอง พร้อมสร้างงานศิลปะของเขาต่อมาสถานที่แห่งนี้ได้ถูกใช้
เป็นพิพิธภัณฑ์ รวบรวมเอาศิลปะของโมรอคโคไว้และมีมุมแสดงงานศิลปะของเจ้าของเดิมเอาไว้ด้วย
ค่า

รับประทานอาหารค่า ณ ร้านอาหาร MARAKESH
จากนัน้ นาท่านเดินทางกลับสู่ CASABLANCA คาซาบลังกา
 นาท่านเดินทางเข้าสู่ทพี่ กั KENZI BASMA HOTEL @CASABLANCA DAY7 ระดับ 4 ดาวหรือเทียบเท่า

วันทีเ่ ก้า
เช้า
05.00 น.
09.15 น.
19.35 น.

CASABLANCA – AIRPORT – MCT มัสกัต
CHECK OUT 05.00 AM. เพือ่ เดินทางสูส่ นามบิน
นาท่านเดินทาง สูส่ นามบิน CMN มุฮมั มัด ฟิฟท์ อินเตอร์เนชัน่ แนล (คาซาบลังกา) ประเทศโมร็อคโค เพือ่ ทา
การเช็คอินสัมภาระ (รับประทานอาหารเช้า แบบกล่อง เพือ่ ง่ายต่อการเดินทาง )
ออกเดินทางโดยสายการบิน OMAN AIR เทีย่ วบินที่ WY172
เดินทางถึงสนามบินประเทศโอมาน (มัสกัต MCT) เพือ่ แวะเปลี่ยนเครือ่ ง
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22.05 น.

ออกเดินทางกลับสูส่ นามบินสุวรรณภูมิ โดยสายการบิน OMAN AIR เทีย่ วบินที่ WY817

วันYanisadtcu@hotmail.com
ทีส่ บิ
06.45 น.

MCT มัสกัต - กรุงเทพฯ

เดินทางกลับถึง สนามบินสุวรรณภูมิ ด้วยความสวัสดิภ์ าพและความประทับใจ มิรลู้ มื เลือน

อัตราค่าบริการ
กาหนดการเดินทาง

ราคาผูใ้ หญ่
(พักห้องละ 2-3 ท่าน)

ราคาเด็กเสริมเตียง
(พักกับผูใ้ หญ่ 2 ท่าน)

ราคาเด็กไม่เสริมเตียง
(พักกับผูใ้ หญ่ 2 ท่าน)

พักเดีย่ วจ่ายเพิม่

21 -30 ก.ย.62
17 - 26 ต.ค.62
5 – 14 ธ.ค. 62
24 ธ.ค. – 02 ม.ค.62
26 ธ.ค. – 04 ม.ค.62
25 ม.ค. – 03 ก.พ.63
08 – 17 ก.พ.63
05 – 14 มี.ค.63
21 – 30 มี.ค.63

57,888 บาท

56,888 บาท

55,888 บาท

10,500 บาท

58,888 บาท

57,888 บาท

56,888 บาท

10,500 บาท

62,888 บาท

61,888 บาท

60,888 บาท

15,000 บาท

57,888 บาท

56,888 บาท

55,888 บาท

10,500 บาท

หมายเหตุ รายการอาจมีการเปลีย่ นแปลงได้ ทัง้ นีโ้ ดยคานึงถึงผลประโยชน์ของลูกค้าเป็นหลัก
ในกรณีทคี่ ณะออกเดินทางต่ากว่า 15 ท่าน หรือมาตรฐานของการยืนยันการเดินทาง จะมีการเปลี่ยนแปลง
ขนาดของภาหนะทีใ่ ช้ในการนาเทีย่ ว ตลอดรายการทัวร์ โดยไม่ตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
กรณีทคี่ ณะทัวร์ออกเดินทางต่ากว่า 15 ท่าน หรือต่ากว่ามาตรฐานของการยืนยันการเดินทาง ทางผูจ้ ดั รายการ ขอยกเลิกการ
เดินทาง หรือ อาจแจ้งต่อทางคณะทัวร์ให้ทราบว่ามีการเรียกเก็บค่าทัวร์เพิม่ ในกรณีทตี่ ากว่
่ า 15 ท่าน ตามความเหมาะสมและเป็น
จริง

ข้อมูลเบือ้ งต้นในการเตรียมเอกสารยืน่ วีซา่ และการยืน่ ขอวีซา่ ใช้เวลายืน่ ประมาณ 7-10
วันทาการ

-การพิจารณาวีซ่าเป็นดุลยพินิจของสถานทูต มิใช่บริษทั ทัวร์ การเตรียมเอกสารที่ดีและถูกต้องจะช่วยให้การพิจารณา ของ
สถานทูตง่ายขึ้น/ กรณีท่านใดต้องใช้พาสปอร์ตเดินทาง ช่วงระหว่างยื่นวีซ่า หรือ ก่อนเดินทางกับทางบริษัท ท่านต้องแจ้งให้
ทางบริษทั ฯ ทราบล่วงหน้าเพื่อวางแผนในการขอวีซ่าของท่าน ซึ่งบางสถานทูตใช้เวลาในการพิจารณาวีซ่าที่ค่อนข้างนานและ
อาจไม่สามารถดึงเล่มออกมาระหว่างการพิจารณาอนุมตั วิ ซี ่าได้
1.PASSPORT เล่มจริง ทีม่ อี ายุเหลือเกิน 6 เดือน ใช้เวลายืน่ เล่มเข้าไปในสถานทูต 7 – 10 วัน
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2.รูปถ่ายขนาด 1.5 นิว้ จานวน 2 รูปพืน้ หลังขาว ห้ามสวมเสือ้ สีขาวและสีออ่ นในการถ่ายรูปและเห็นหน้าชัด
3.สาเนาบัตรประชาชน / ทะเบียนบ้าน (ห้ามขีดหรือเซ้นกากับใดๆลงไป )
4.หลักฐานการทางาน
กรณีทที่ า่ นเป็นเจ้าของกิจการ ขอหนังสือรับรองการจดทะเบียน (DBD)ที่มีชื่อของผู้เดินทางเป็นกรรมการหรือหุน้ ส่วน อายุไม่
เกิน 3 เดือน หรือ สาเนาใบทะเบียนการค้า (พค.0403)
กรณีทกี่ จิ การของท่านไม่ได้จดทะเบียนการค้า เช่น ขายของออนไลน์ หรือเป็นครูสอนพิเศษ ต้องทาจดหมายชี้แจงการทางาน
เป็นภาษาอังกฤษ, พร้อมเอกสารประกอบ เช่น รูปถ่ายร้าน เว็ปสินค้า
 กรณีทเี่ ป็นพนักงานบริษทั เอกชน ขอหนังสือรับรองการทางาน จากบริษัทฯ ให้ระบุตาแหน่งลงไป และเงินเดือนทีไ่ ด้รับใน
ตาแหน่งงานนั้นๆ และชี้แจ้งว่าท่านทางานที่บริษทั นี้มาแล้วกี่ปี , วันที่เริ่มทางาน
(ขอเป็นภาษาอังกฤษ ระบุชื่อ-นามสกุล ลงไปในหนังสือรับรองการทางาน ต้องตรงตามหน้าพาสปอร์ต
ใช้คาว่า “TO WHOM IT MAY CONCERN ” แทนชื่อสถานทูตที่ยนื่ )
กรณีทเี่ ป็นนักเรียน หรือนักศึกษา ขอหนังสือรับรองการเรียนที่ออกจากสถาบันที่กาลังศึกษาอยู่
(ขอเป็นภาษาอังกฤษ ระบุชื่อ-นามสกุล ลงไปในหนังสือรับรองการเรียน ชื่อต้องตรงตามหน้าพาสปอร์ต)
ใช้คาว่า “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนชือ่ สถานทูตที่ยื่น)
5.หนังสือรับรองสถานะทางการเงินจากธนาคาร (ไม่รบั สเตทเมนต์หรือสาเนาสมุดเงินฝาก)
ขอ 1 ฉบับ ต้องออกโดยธนาคารเท่านัน้ หนังสือนีจ้ ะระบุชอื่ เจ้าของบัญชี รายละเอียดบัญชี และยอดเงินคงเหลือในบัญชี แปลง
ค่าเป็น USD โดยให้ธนาคารระบุชอื่ ผูเ้ ดินทาง และชีแ้ จงว่าใช้ในการยืน่ วีซ่า เข้าโมร็อคโค ในพรีเรียส .........วันทีเ่ ดินทาง เท่าไหร่
ถึงเท่าไหร่
ในกรณีทมี่ บี ตุ รหลานของท่านเดินทางด้วย ให้ทาให้บตุ รหลานของท่านด้วย คนละฉบับ โดยระบุชอื่ เจ้าของบัญชี รายละเอียด
บัญชี ยอดเงินคงเหลือในบัญชี แปลงค่าเป็น USD และให้ธนาคารระบุวา่ คุณเป็นผูอ้ อกค่าใช้จา่ ยทัง้ หมดในการเดินทางให้
MISS……………………………………. / MASTER ………………………..ในการเดินทางไปทริปโมร็อคโค
****การถ่ายสาเนาทุกฉบับจะต้องสามารถอ่านออกชัดเจน เนือ่ งจากเอกสารทุกฉบับ ทางสถานทูตโมร็อคโคจะต้องนาส่งตารวจ
ตรวจคนเข้าเมืองของประเทศโมร็อคโค และห้ามขีดค่า/ขีดคร่อม หรือเซ้นรับรองเอกสารทุกฉบับ***

เงือ่ นไข การจองทัวร์
งวดที่ 1 : สารองทีน่ งั่ จ่าย 20, 000 บาท /ท่าน ภายใน 3 วันหลังจากทีม่ กี ารจอง พร้อมส่งรายชือ่ และหน้าพาสปอร์ตผูท้ จี่ ะ
เดินทางทันที
งวดที่ 2 : ชาระส่วนทีเ่ หลือ 20 วัน ล่วงหน้าก่อนออกเดินทาง
กรณีที่ต้องการออกตั๋วภายในประเทศ กรณีลูกค้าอยู่ต่างจังหวัด ให้ท่านติดต่อเจ้าหน้าที่ก่อนออกบัตรโดยสารทุกครัง้ หากออก
บัตรโดยสารโดยมิแจ้งเจ้าหน้าที่ ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น
หลังจากชาระค่ามัดจาแล้ว สามารถเปลี่ยนชื่อผู้เดินทางได้ ก่อนที่บริษทั ฯ จะทาการออกตั๋วล่วงหน้า 1-2 อาทิตย์ก่อนการ
เดินทาง
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ชือ่ บัญชี บริษทั เอฟวีนวิ อินเตอร์ แทรเวิล กรุป๊ จากัด
ธนาคารกรุงเทพฯ

สาขา อาคารซิลลิค เฮ้าส์

เลขที่ 860-0-241510

บัญชีออมทรัพย์

ธนาคารธนชาต

สาขา อโศกทาวเวอร์

เลขที่ 240-3-02006-7

บัญชีกระแสรายวัน

ธนาคารกสิกรไทย

สาขา สีลมคอมเพล็กซ์

เลขที่ 020-3-839278

บัญชีออมทรัพย์

เลขที่ 234-2-012317

บัญชีออมทรัพย์

ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขา อโศกทาวเวอร์
กรณีชาระด้วยบัตรเครดิต

มีคา่ ธรรมเนียมรูดบัตร 3 % จากยอดที่ทาการรูด

ทางบริษัทเอฟวีนวิ ฯ ไม่มนี โยบายให้ทา่ นชาระเงินผ่านการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารส่วนบุคคล
หมายเหตุ

ท่ านที่ต้องการใบเสร็จในนามนิตบิ ุคคล กรุ ณาแจ้งกับพนักงานขายให้ทราบล่วงหน้า มิฉะนั้นทางบริ ษทั ฯ ขอ
สงวนสิทธิ์ที่จะไม่ออกใบเสร็ จย้อนหลัง

อัตราค่าบริการนีร้ วม
สาหรับห้องพักแบบ 3 เตียง (TRP) มีบริการเฉพาะบางโรงแรมเท่านัน้ แนะนาให้ท่านเปิดห้องพัก กรณีเดินทางเป็นผู้ใหญ่ 3
ท่าน (1 TWN + 1 SGL) ห้อง จะสะดวกกับท่านมากกว่า
ค่าที่พักห้องละ 2 ท่าน ในโรงแรมตามที่ระบุในรายการหรือระดับเดียวกัน รวมทัง้ สิน้ 7 คืน
กรณีเดินทางเป็นตั๋วกรุ๊ป หากออกตั๋วแล้วไม่สามารถขอคืนเงินได้และไม่สามารถเปลี่ยนวันเดินทางได้
ค่าตั๋วเครื่องบินไป - กลับโดยสายการบิน โอมานแอร์ (Oman Air) ชั้นประหยัด
โดยสายการบินโอมานแอร์ (Oman Air) กาหนดน้าหนักชัน้ ประหยัด อยูท่ ี่ 30 กิโลกรัม //โดยมีกระเป๋า เดินทาง 1 ใบใหญ่
เท่านัน้
ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการทัวร์
ค่ารถปรับอากาศนาเที่ยวตามรายการ พร้อมคนขับรถทีช่ านาญเส้นทาง
ค่าอาหารทุกมื้อที่ระบุตามรายการ ค่าบัตรเข้าชมสถานทีแ่ ละการแสดงทุกแห่งที่ระบุตามรายการ
น้าดิ่ม วันละ 1 ขวด /แจกบนรถ
ค่าธรรมเนียมวีซ่าเข้า-ออก ประเทศโมรอคโค แบบ SINGLE ENTRY
ค่าบริการนาทัวร์โดยมัคคุเทศก์ท้องถิน่ และหัวหน้าทัวร์ผมู้ ีประสบการณ์
ค่าประกันอุบตั ิเหตุในการเดินทางวงเงิน 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาท วงเงินคุ้มครองอาหารเป็นพิษ (โดย
แพทย์จะต้องระบุในใบรับรองแพทย์ว่า”อาหารเป็นพิษเท่านั้น”)
หมายเหตุ: ค่าประกันอุบิติเหตุสาหรับเด็กที่มอี ายุต่ากว่า 6 เดือน และ ผู้ใหญ่อายุมากกว่า 75 ปีทางบริษทั ประกันฯจะชดใช้ค่า
สินไหมทดแทนเพียงครึ่งหนึ่งของสัญญาฯ)
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อัตราค่าบริการนีไ้ ม่รวม
ค่าจัดทาหนังสือเดินทางภาษีต่าง ๆ เช่น ภาษี 7% ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% ฯลฯ

ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ เช่น ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, มินิบาร์และทีวีช่องพิเศษ ฯลฯ และที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ
ค่าอาหารและเครื่องดื่มสัง่ พิเศษ นอกเหนือจากรายการที่ระบุไว้ และน้าดิ่มนอกเหนือจากที่แจ้งไว้ ท่านละ 1 ขวด/วัน
ค่าบริการยกกระเป๋าในโรงแรม ซึ่งท่านจะต้องดูแลกระเป๋าและทรัพย์สินด้วยตัวท่านเอง
ค่าทิปต่าง
ค่าทิปมัคคุเทศก์ท้องถิน่ ท่านละ 3 USD / ท่าน / วัน (คิดเป็น 8วัน เท่ากับ 24USD)
พนักงานขับรถในประเทศท่านละ 2 USD / ท่าน / วัน (คิดเป็น 8วัน เท่ากับ 16USD)
ค่าทิปค่าทิปหัวหน้าทัวร์ ท่านละ 3 USD / ท่าน / วัน (คิดเป็น 10วัน เท่ากับ 30USD)
รวม 70 USD หรือประมาณ 2,331 บาท

กรณียกเลิก
กรณียกเลิกหลังจากวางเงินมัดจา บริษัทฯจะคิดค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง ณ วันนัน้ ที่ไม่สามารถ คืนเงินได้

(ตัวอย่างเช่น ค่าตั๋วเครื่องบิน, ค่าวีซ่า, ค่ามัดจาห้องพัก เป็นต้น)
กรณีตั๋วเครื่องบินทาการออกแล้ว แต่ท่านไม่สามารถออกเดินทางได้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์เรียกเก็บค่าใช้จ่ายตามที่เกิดขึ้ น
จริง และรอ Refund จากทางสายการบิน โดยปกติใช้เวลาประมาณ 3- 6 เดือนเป็นอย่างน้อย
กรณียกเลิกหลังจากจ่ายเงิน FULL PAYMENT แล้ว และกรุ๊ฟสามารถออกเดินทางได้ตามปกติ หรือใกล้วันเดินทางแล้ว บริษัทฯ
ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทัง้ หมดในทุกกรณี
กรณีเจ็บป่วยจนไม่สามารถเดินทางได้ ต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษทั จะทาเรื่องยื่นเอกสารไปยังสาย
การบิน โรงแรม และในทุกๆการให้บริการ เพื่อให้พิจารณาอีกครั้ง ทั้งนี้ อาจจะต้องใช้ระยะเวลาในการดาเนินการ ซึ่งไม่สามารถ
แจ้งได้ว่าสามารถคืนเงินได้ทงั้ หมดหรือบางส่วน หรือไม่ได้เลย เพราะขึ้นอยู่กบั การพิจารณาและตัดสินใจของสายการบิน โรงแรม
และในทุกๆบริการอื่นๆเป็นสาคัญ
กรณีผู้เดินทางไม่สามารถ เข้า-ออกเมืองได้เนือ่ งจากปลอมแปลงหรือการห้ามของเจ้าหน้าที่ ไม่ว่าเหตุผลใดๆ ทางบริษัทขอ
สงวนสิทธิ์ในการ ไม่คนื ค่าทัวร์ทงั้ หมด

หมายเหตุ
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิท์ ี่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุจาเป็นสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้และจะไม่
รับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่สูญหาย สูญเสียหรือได้รับบาดเจ็บที่นอกเหนือความรับผิดชอบของหัวหน้าทัวร์และเหตุสุดวิสัยบางประการ
เช่น การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆบริษทั ฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากสายการบิน ภัย
ธรรมชาติ ปฏิวตั ิ และอื่น ๆ ที่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษทั ฯ หรือ ค่าใช้จ่ายเพิ่มที่เกิดขึ้นทางตรง หรือทางอ้อม เช่น การ
เจ็บป่วย การถูกทาร้าย การสูญหาย ความล่าช้า หรือ อุบัติเหตุต่าง ๆ
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมรายการท่องเที่ยว โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงอัตราค่าบริการโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
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บริษัทจะไม่รับผิดชอบ หรือ คืนเงินค่าทัวร์ ในกรณีทที่ ่านถูกปฏิเสธในการให้วีซ่า หรือ ปฏิเสธเข้าเมือง ในทุกกรณี
ในกรณีที่ท่านผูโ้ ดยสารต้องการใช้พาสปอร์ตเล่มสีน้าเงิน (ราชการ) ในการเดินทาง บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบใดๆใน
การที่ท่านอาจจะถูกปฏิเสธมิให้เข้าเมือง เพราะโดยปกติในการท่องเที่ยวจะใช้เล่มสีเลือดหมู
ราคานี้คิดตามราคาบัตรโดยสารเครื่องบิน ณ ปัจจุบัน หากมีการปรับราคาบัตรโดยสารสูงขึน้ ตามอัตราค่าน้ามันหรือ ค่าเงิน
แลกเปลี่ยน ทางบริษทั สงวนสิทธิท์ ี่จะปรับราคา ตามสถานการณ์ดงั กล่าว
การขอที่นั่ง Long Leg โดยปกติจะอยู่บริเวณทางออกประตูฉุกเฉิน และผู้ที่จะนั่งต้องมีคุณสมบัติตรงตามที่สายการบินกาหนด
เช่น ต้องเป็นผู้ทมี่ ีร่างกายแข็งแรง และช่วยเหลือผู้อื่นได้อย่างรวดเร็วในกรณีที่เครื่องบินมีปัญหา เช่น สามารถเปิดประตูฉุกเฉิน
ได้ (โดยน้าหนักประตูนั้นอยู่ที่ประมาณ 20 กิโลกรัม) ไม่ใช่ผู้ที่มีปัญหาทางด้านสุขภาพและร่างกาย และอานาจในการให้ที่นั่ง
Long leg ขึ้นอยู่กบั ทางเจ้าหน้าที่เช็คอินสายการบิน ตอนเวลาที่เช็คอินเท่านั้น
เนื่องจากรายการทัวร์นี้เป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธิ์การใช้บริการใดๆ ตามรายการ หรือ ถูกปฏิเสธการเข้า
ประเทศไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม ทางบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินในทุกกรณี
ภาพที่ใช้ในการประกอบการทาโปรแกรมใช้เพื่อความเข้าใจในมุมมองสถานทีท่ ่องเที่ยว ภาพใช้เพื่อการโฆษณาเท่านั้น
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Attn : คุณ

Fax : 02-231-3399
ใบจองทัวร์กบั บริ ษทั เอฟวีนิว อินเตอร์ แทรเวิล กรุ๊ ป จากัด

รายการทัวร์
ชื่อผูต้ ิดต่อ
ที่อยูเ่ พื่อติดต่อรับเอกสาร

วันเดินทาง
โทร

แฟกซ์

จานวนผูเ้ ดินทางทั้งหมด
คน (ผูใ้ หญ่
ท่าน / เด็กอายุต่ากว่า 12 ปี
ท่าน)
จานวนห้องพักที่ใช้ท้งั หมด
ห้อง (ห้องพักคู่
ห้องพักเดี่ยว
ห้องพัก 3 เตียง
)
รายชื่อผู้เดินทาง (กรุณาจัดเรียงตามห้องพัก และให้ ชื่อทั้งภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ อย่างถูกต้องตามหนังสือเดินทาง)
ลาดับ

ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)

ชื่อ-นามสกุล(ภาษาอังกฤษ)

วันเกิด(ว/ด/ป) ปี ค.ศ.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
**หมายเหตุ กรุ ณแจ้งความประสงค์อื่นตามที่ท่านต้องการ อาทิเช่น
อาหาร
ไม่ทานเนื้อวัว
ไม่ทานเนื้อหมู
ไม่ทานสัตว์ปีก
รายระเอียดอื่นๆ
ยืนยันราคา ผูใ้ หญ่
เด็ก
ค่าตัว๋ เพิ่ม / ลด
ข้าพเจ้ารับทราบเงื่อนไขในรายการทัวร์เรี ยบร้อยแล้ว
ลงชื่อ
(
วันที่

ทานมังสาวิรัต

ผูจ้ อง
)

เอฟวีนิว อินเตอร์ แทรเวิล กรุ๊ป ขอบคุณทุกท่านทีใ่ ห้เกียรติใช้บริการ
ของเรา

191 อาคารสีลมคอมเพล็กซ์ ชั้น 22 ห้อง 3 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 โทร.0-2108-8666 แฟกซ์ 0-2231-3399
191 SILOM COMPLEX 22/F SUITE 3, SILOM ROAD, SILOM, BANG RAK, BANGKOK 10500 THAILAND TEL. (66 2) 108-8666 FAX. (66 2) 231-3399

