
 

 

 
 

191 อาคารสลีมคอมเพล็กซ์ ชั้น 22 ห้อง 3 ถนนสลีม แขวงสลีม เขตบางรัก กรงุเทพฯ 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

              (แกรนดโ์มรอคโค คลาสสคิ 10วนั 7คนื ก.ย. – ม.ีค.63 WY)                                       

แกรนด์ โมรอคโค คลาสสิค 10 วนั 7 คนื 

เกบ็ครบ ไฮไลท ์เมอืง คาซาบลงักา้ มาราเกซ ราบตั เมอรซ์กูา้ร ์เฟส 

ดูดาวสดุโรแมนตคิ ขีอ่ฐู ชมพระอาทติยข์ึน้ ซาฮารา่ ถา่ยเซลฟี ่สไตลโ์มรอคโค 

ณ บา้นสฟีา้ขาว “เซฟ ซาอนู” เมอืงโบราณทีถ่กูยอ้มดว้ยสฟีา้ พกัโรงแรม 4 ดาว มีWIFI 

เดินทางโดยสายการบินโอมานแอร์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กนัยายน – มนีาคม 2563 

บริษัท เอฟวีนิว อินเตอร์ แทรเวิล กรุ๊ป จ ำกัด 

   Avenue Inter Travel Group Co., Ltd. 

ใบอนุญาตธุรกิจน าเที่ยวเลขที่ 11/01967 

มั่นใจทุกการเดินทาง  ประสบการณ์มากกว่า  20  ปี 
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รายละเอยีดการเดนิทาง 
 

 

 

 

17.00 น. คณะพร้อมกัน ณ สนามบนิสวุรรณภมู ิหน้าเคาน์เตอร์ สายการบนิ OMAN AIR ชั้น 4 แถว Q 

พร้อมเจ้าหน้าที่และมัคคุเทศก์ของบริษัทฯคอยให้การต้อนรับ 

 20.05 น. ออกเดินทาง สูม่สักตั MCT โดยสายการบนิ OMAN AIR เทีย่วบนิที ่WY816  

(บรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง) ทีน่ัง่บนเครือ่ง 3-3-3 

23.25 น. เดินทาง ถงึสนามบนิประเทศโอมาน (MCT มสักตั) (ใชเ้วลาในการเดนิทาง 6 ชัว่โมง 20  นาท)ี 

เวลาทีม่สักตั ชา้กว่าไทย  -3 ชัว่โมง  เพือ่แวะเปลีย่นเครือ่ง 

 

 

 

 

 

วนัแรก           สนามบนิสวุรรณภมู ิ- โอมาน MCT         

“สมัผสัประสบการณก์บัเสน้ทางแปลกใหม ่กบักลิน่อายดนิแดนฟา้จรดทราย ประเทศโมรอ็คโค”  

• เที่ยวเมืองที่เปี่ยมด้วยมนต์เสน่ห์ นครสฟี้าเชฟชาอูน เมืองสีพาสเทล แห่งโมร็อกโกเมืองเล็กๆ ที่ห้ามพลาดเมื่อมา

เยือนโมร็อคโก 

 • สัมผสับรรยากาศ คาซาบลังก้า เมืองแห่งต านานภาพยนตร์ชือ่ดงัระดบัโลก ชายฝั่งมหาสมทุรแอตแลนติก  

•เยือน เฟส ราชธานีแห่งแรกของโมร็อคโค ทีค่งเสน่ห์ความเป็นโมร็อคโคไว้ได้อย่างดเีย่ียม เดินย้อนเวลา สู่อดตี ซึม

ซับบรรยากาศในเมืองเก่าอย่างแท้จริง  

•ชมเมืองเก่ายุคโรมนั ที ่โวลูบิลิส และเมืองตากอากาศ อิเฟรน  

• เที่ยวมาราเกช มหัศจรรย์แห่งเมืองโอเอซิส อดตีเมอืงหลวงแห่งราชวงศ์ อัลโมราวิด เป็น A City of Drama 

•สัมผัสมนต์เสน่ห์เมดนิ่า (เมืองเก่า) แห่งป้อมไอดยูะที่ ราบตั เพลินกับสีสนัของบ้านเรือนทีท่าทาบด้วยสีฟ้า-ขาว 

•เปิดประตูสูท่ะเลทรายซาฮาร่า เมืองเมอร์ซูก้า ผจญภัยตะลุยทะเลทรายโดยรถขับเคล่ือนแบบ 4WD 

• ขี่อูฐยามเช้าในทะเลทรายซาฮาร่า เมอร์ซูก้าร์ ทะเลทรายที่ใหญ่ทีสุ่ดในโลก 

•มหัศจรรย์แห่งมาราเกช เมืองสีชมพู สัมผัสกล่ินไอเมืองอาหรับโบราณ 

•พร้อมที่พักมาตรฐานระดบั 4 ดาว 
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01.25 น. ออกเดินทาง สู ่สนามบนิ CMN มฮุมัมดั ฟฟิท ์อนิเตอรเ์นชัน่แนล (คาซาบลงักา)  

ประเทศโมรอ็กโก  โดยสายการบนิ OMAN AIR เทีย่วบนิที ่WY171  

(ใช้เวลาในการเดนิทาง 8 ชัว่โมง 50 นาท ี) 

07.45 น. เดินทาง ถงึสนามบนิ CMN มฮุมัมดั ฟฟิท ์อนิเตอรเ์นชัน่แนล (คาซาบลงักา)  

(เวลาทอ้งถิน่ทีน่ีช่า้กวา่ประเทศไทย 7 ชัว่โมง)  

น าทา่นผา่นพธิตีรวจคนเขา้เมอืงและรบักระเปา๋สมัภาระเดนิทางเขา้เมอืงคาซาบลงักา้ เมอืงท่าหลักและเมืองที่

ใหญ่ที่สุดของโมร๊อกโก คาซาบลังก้า มีความหมายในภาษาสเปนว่า “บ้านสีขาว” ปัจจุบันเมืองแห่งนี้เป็น

ศูนย์กลางทางเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมของประเทศ น าทุก

ท่านแวะชม ถ่ายรปูด้านนอก  สุเหรา่แหง่กษตัรยิฮ์สัซนัที ่2 

(Hassan II Mosque) สถาปัตยกรรมทางศาสนา เป็นความ

ย่ิงใหญ่และเป็นความภาคภูมิใจของชาวโมร๊อกโก ใหญ่เปน็

อันดบัที่ 13ของมสัยิดระดบัโลก มัสยิดแห่งนีถู้กออกแบบโดย

สถาปนิกชาวฝร่ังเศส มิเชล แปงโซ แต่เปน็ศิลปะสไตล์โม

ร็อกโค ที่ใช้เทคโนโลยีสมัยใหมผ่สมผสานเข้าไปด้วย ซ่ึงสิง่

ปลูกสร้างนีส้ามารถจุผู้คนได้ถึง 25,000 คนและมีหอคอยสงู

ถึง 120 เมตร จุดประสงค์ในการสร้างมัสยิดแห่งนีค้ือ ในวาระเฉลิมพระชนม์ครบ 60 พรรษาของกษตัริย์ฮัสซันที่ 

2 แห่งโมร็อกโกนอกจากนี้ยังถือเปน็สถานทีส่ าคัญในการต้อนรับแขกบ้านแขกเมือง เมื่อประมุขประเทศใดเย่ียม

เยือน ก็มักจะมาเย่ียมชม  

บา่ย  จากนั้นเดินทางตอ่ไปยังเมอืง RABAT (ใชเ้วลาประมาณ 1 ชัว่โมง 30 นาท ี) ซ่ึงเป็นเมืองหลวงเมืองหลวงแห่ง

ราชอาณาจักรมาในอดตี ตั้งแต่ปี ค.ศ.1956 และเป็นที่ตัง้ของพระราชวังหลวง และท าเนียบทูตานทุูตจากต่างแดน 

เป็นเมืองสีขาวที่สะอาดและสวยงาม จากนั้นชมสุเหร่าหลวง และ พระราชวังหลวง ที่ทุกเที่ยงวันศุกร์ กษัตริย์แห่ง

โมรอคโคจะทรงม้าจากพระราชวังมายังสุเหร่าเพ่ือประกอบศาสนกิจ  

ชมสสุานของกษตัรยิโ์มฮมัเหมด็ ที ่5 พระอัยกาของกษตัริย์องคป์ัจจุบัน ซ่ึงมทีหารยามยืนเฝ้าสง่าทุกประตู และ

เปิดให้คนทุกชาตทิุกศาสนาเข้าไปเคารพพระศพที่ฝังอยู่เบื้องล่าง ด้านหน้าของสสุาน คือสุเหร่าฮัสซันที่เร่ิมสร้าง

มาตั้งแต่ศตวรรษที่ 2 แต่ไม่ส าเร็จ และพังลงจนเหลือแต่เพียงเสาไว้ 365 ต้น ในบริเวณกว้าง 183 x139 เมตร 

ค่ า     รบัประทานอาหารค่ า ณ โรงแรมทีพ่กั 

  น าทา่นเดนิทางเขา้สูท่ีพ่กั โรงแรม  THE RIVE @RABAT DAY1    ระดบั 4 ดาว หรอืเทยีบเทา่ 

 

 

เช้า รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

น าทุกท่านออกเดินทางสูเ่มอืงเชฟชาอนู (CHEFCHAOUEN)  

(ใช้เวลาเดนิทางประมาณ 3 ชัว่โมง 50นาท ี ประมาณ 253 กม.) 

วนัทีส่อง มสักตั MCT– คาซาบลงักา CMN       

วนัทีส่าม ราบตั - เชฟชาอนู - เฟส    

http://www.culturedcreatures.co/morocco-blue-city/
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เป็นเมืองโบราณยาวนานกว่า 538ปีที่ห้ามพลาด เป็นเมืองที่เหมือนเป็นฉากจากหนังภาพยนตร์หรือภาพในนิทาน  

สถานที่แห่งนี้เป็นเมืองที่มีผู้คนใช้ชีวิตกันอยู่จริงในประเทศโมร๊อกโก เอกลักษณ์เฉพาะตัวของเมืองนี้คือความแปลกตา

ของอาคารบ้านเรือนที่มีสีสันสดใสทาสีเป็นสีฟ้าและขาวทั้งเมือง ซ่ึงตัดกับสีเขียวของป่าไม้เนื่องจากตัวเมืองอยู่ในหุบเขา

ริฟ (RIF MOUNTAIN) เกิดเป็นภาพที่ชวนให้นักท่องเที่ยวหลงใหลในความงดงามและเสน่ห์ของเมืองนี้ ความเป็นมิตรของ

ผู้คนก็ท าให้เมืองเชฟชาอูนมีเสน่ห์อย่างหาที่เปรียบไม่ได้ ทุกท่านสามารถเดินชมบ้านเรือนได้ทั่วทั้งเมือง โดยที่

สถาปัตยกรรมของเมืองยังคงเป็นแบบโมร๊อกโก ซุ้มประตูโค้งสามารถมองเห็นได้ทั่วทั้ งเมือง และยังมีน้ าพุที่ปูด้วย

กระเบื้องโมเสกแบบโมร๊อกโกให้เห็นได้ตามมุมต่าง ๆ ของเมือง   

อสิระใหท้กุทา่นไดเ้ดนิชมถา่ยรปูหมูบ่า้นสฟีา้ เพราะไม่ว่าจะถ่ายมุมไหนก็สวยไม่แพ้กัน ส ารวจตรอกซอกซอยต่างๆที่เต็ม

ไปด้วยร้านขายของที่ระลึก, เคร่ืองประดบั, พรม และเลือกชิมขนมพ้ืนเมือง ถั่ว ชีส กลับไปเปน็ของฝากได้อย่างเพลิดเพลิน 

 

เทีย่ง  รบัประทานอาหาร ณ รา้นอาหาร 

หลังจากนั้นน าท่านเดินทางต่อ สู่เมืองเฟซ (FES) เมืองหลวงเก่าอีกแห่งที่มีประวัติศาสตร์อันยาวนานใน ศ.ต. ที่ 8 ที่มี

ความส าคัญทางประวัติศาสตร์ ตั้งอยู่ระหว่างพ้ืนที่อุดมสมบูรณ์ที่ต่อจากเชิงเทือกเขารีฟ (Rif Mountain) ทางตอนเหนือกับ

เขตเทือกเขาแอตลาสตอนกลาง (Middle Atlas) มีแม่น้ าเฟส (River Fes) ไหลผ่านกลางเมืองเมืองเฟส เป็นเมืองศักด์ิสิทธ์ิ

เมืองหนึ่งของศาสนาอิสลามได้รับการขนานามว่า “มักกะฮ์แห่งตะวันตก”และ “เอเธนส์แห่งแอฟริกา”  

ค่ า รบัประทานอาหารค่ า ณ โรงแรมทีพ่กั 

 น าทา่นเดนิทางเขา้สูท่ีพ่กั โรงแรม VOLUBULIS HOTEL@FES DAY2 ระดบั 4 ดาวหรอืเทยีบเทา่ 

 

 

เช้า รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

น าท่านชมเมืองเฟซ เมืองแห่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียง ซ่ึงในปี ค.ศ.1981 องค์การยูเนสโกได้ประกาศให้เขตเมืองเก่าของเฟส

เป็นเมืองมรดกโลกทางประวัติศาสตร์   ตอนนี้ทางรัฐบาลโมร๊อกโกมีการดูและเมืองเฟสโดยเฉพาะเขตเมืองเก่าซ่ึงเป็น

ศูนย์กลางของวัฒนธรรมและอารยธรรมในยุคเก่าของโมร๊อกโก  น าท่านชมจุดชมวิวเมื่อมองลงมาจะเห็นเขตเมืองเก่าทั้ง

เมือง ต่อด้วยชมประตูพระราชวังหลวงแห่งเฟส พระราชวังที่มีสถาปัตยกรรมที่สวยงามและสง่างามอย่างมาก เป็น

เอกลักษณ์แห่งราชวงศ์โมร๊อกโก จากนั้นน าทุกท่านเข้าสู่เมืองเก่า ซ่ึงเสมือนท่านย้อนยุคไปสู่บรรยากาศ1200ปีที่แล้ว 

เพราะเมืองนี้ยังมีวิถีชีวิตและความเป็นอยู่ในลักษณะดั้งเดิมหลายศตวรรษ 

ชมเมเดอร์ซา บูอิมาเนีย (MEDERSA BOU IMANLA) ซ่ึงเป็นโรงเรียนสอนพระคัมภีร์ เป็นสถาปัตยกรรมแบบมัวร์  

ที่สวยงามประณีต ในเขตเมืองเก่าได้แบ่งออกเป็น 100 ส่วน มีซอยกว่า 10,000 ซอย มีซอยแคบสุดคือ 50 ซ.ม. ถึงกว้าง 

3 เมตร จะแบ่งเป็นย่านต่างๆ เช่น ย่านเคร่ืองใช้ทองเหลือง ทองแดง จะมีร้านค้าเล็กๆที่หน้าร้านจะมีหม้อ กะทะ อุปกรณ์

วนัทีส่ี ่ เฟส    
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เคร่ืองครัว ย่านขายพรมที่วางเรียงรายอย่างสวยงาม ย่านงานเคร่ืองจักสาน งานแกะสลักไม้ และย่านเคร่ืองเทศ (Souk 

El Attarine)ท่านจะได้สัมผัสทั้งรูป รสและกล่ินในย่านเคร่ืองเทศที่มีการจัดเรียงสินค้าได้อย่างเป็นระเบียบเรียบร้อย

สวยงาม ระหว่างที่เดินตามทางในเมดิน่า ท่านจะได้พบกับน้ าพุธรรมชาติ (Nejjarine Fountain) เพ่ือให้ชาวมุสลิมให้ล้าง

หน้าล้างมือก่อนเข้าในบริเวณมัสยิด   

นอกจากนี้ที่ตามซอกมุมอาจเห็นภาพชายสูงอายุหนวดเครารุงรังนั่งแกะสลักไม้ชิ้นเล็กๆอยู่บริเวณตามทางเดินแคบๆใน

เขตเมืองเก่า บางทีเราก็ยังจะเห็นผู้หญิงที่นี่สวมเสื้อผ้าที่ปิดตั้งแต่หัวจนถึงเท้าจะเห็นได้ก็เฉพาะตาด าอันคมกริบเท่านั้น 

แวะชมสุสานของมเูล ไอดรสิที ่2 (Moulay Idriss Mausolem II) ที่ชาวโมร๊อกโกถือว่าเป็นแหล่งมาแสวงบุญทีศั่กด์ิสิทธ์ิ พา

ท่านไปชมสุเหร่าใหญ่ไคเราวีน (Kairaouine Mosque) ซ่ึงเป็นทั้งมหาวิทยาลัยสอนศาสนาแห่งแรกของโมร็อกโก และ

เก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่งของโลกเลยทีเดยีว  (เฉพาะผู้ที่นับถือศาสนา อิสลามเท่านั้น)  

เทีย่ง  รบัประทานอาหารเทีย่ง ณ รา้นอาหาร   

จากนัน้น าทา่นเดนิชมยา่นเครือ่งหนงัและแวะชม บ่อฟอกและยอ้มสหีนงัแบบโบราณ ที่เป็นเอกลักษณ์

เฉพาะของเมอืงเฟส ถูกอนุรักษ์โดยองค์กรยูเนสโก โรงฟอกหนังของเมอืงเฟสจะประกอบไปด้วยอ่าง

หินจ านวนมากวางเรียงกันเป็นแถว  แต่ละบ่อจะเต็มไปด้วยสีย้อมและของเหลวเติมเต็มทั่วทุกบ่อ ราว

กับเป็นจานสีที่มีขนาดใหญ่ โดยหนังเหล่านี้ได้มาจากทั้ง วัว แกะ แพะ และอูฐ น าเข้าสู่กระบวนการ

กลายเป็นเครื่องหนงัคุณภาพชั้นสูง เช่นกระเป๋า เส้ือผ้า รองเท้า โดยไม่มกีารใช้เครื่องจกัร นับเป็นภูมิ

ปัญญาที่มีตั้งแต่ยุคกลาง อิสระช้อปปิ้งสินค้าท้องถ่ินมากมาย เมอืงเฟซจึงเป็นสถานที่ที่ไม่ควรพลาดใน

การมาเยือนอย่างยิ่ง 

ค่ า รบัประทานอาหารค่ า ณ โรงแรมทีพ่กั 

 น าทา่นเดนิทางเขา้สูท่ีพ่กั โรงแรม L’ESCALE HOTEL@FES  DAY3 ระดบั 4 ดาวหรอืเทยีบเทา่ 

 

 

 

เช้า รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

จากนั้นน าทุกท่านเดินทางตอ่ สูเ่มอืงแมคเนส (MEKNES)(ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ  45

นาท)ี หนึ่งในเมอืงมรดกโลกรับรองโดยยูเนสโกเมื่อปี ค.ศ.1996 อดตีเมอืงหลวงใน

สมัยสุลต่านมูเล อิสมาอิแห่งราชวงศอ์ะลาวทิ (Alawite Dynasty) ได้ช่ือเป็นกษัตริย์

จอมโหดผู้ชืน่ชอบการท าสงครามในช่วงศตวรรษที่ 17 ด้วยท าเลที่ตัง้ทีม่ีแมน่้ าไหลผ่าน

กลางเมืองเมกเนสจึงเปน็เมืองศูนย์กลางการ ผลิตมะกอกไวน์และพืชพรรณต่างๆ มี

ก าแพงเมืองล้อมรอบเมอืงเก่าที่ยาวประมาณ 40 กม. ซ่ึงมปีระตูเมืองใหญ่โตถึง 7 

ประตู 

น าท่าน ชมประตบูบัมนัซ ู(BAB MANSOUR MONUMENTAL) มีประตูเมืองใหญ่โตถึง 7 ประตูได้ช่ือว่าสวยที่สุด ตกแต่งดว้ย

โมเสดและกระเบื้องสีเขียวบนผนงัสีแสดนับแสนชิน้ ท าให้ประตูแห่งนีม้ีเอกลักษณ์และสวยงามอย่างหาที่เปรียบไม่ได้ 

วนัทีห่า้    เฟซ – อนิเฟรน IFRAN –มิเดล MIDLET – เออรฟ์ูด ์ERFOUD-รสิซานี ่RISSAN   

     เมอรซ์กูา้ MERZOUGA     
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น าทุกท่านเดินทาง สู่เมอืงอิเฟรน (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง 30 

นาท ี) เมืองที่ชาวฝร่ังเศสที่เคยปกครอง และนิยมมาสร้างที่พักตากอากาศ

บริเวณนี้ ตั้งอยู่บนความสูงประมาณ 1,650 เมตร เหนือระดับน้ าทะเล 

บ้านเรือนที่นี้ส่วนใหญ่เป็นหลังคาอิฐสีแดง มีดอกไม้บานสะพร่ังและ

ทะเลสาบที่สวยงาม เป็นสถานที่ พักผ่อนทั้งฤดูหนาวและฤดูร้อน  เส้นทางนี้ผ่านเทือกเขาแอตลาส เทือกเขา

แอตลาส (Atlas Mountains) เป็นแนวเทือกเขาที่อยู่ทางตะวันตกเฉียงเหนือและทางเหนือของทวีปแอฟริกา พาดผ่าน

ตั้งแต่ชายฝั่งตะวันตกเฉียงใต้ของประเทศโมร็อกโกที่บริเวณอ่าวอากาเดีย (Agadir) ริมฝั่งมหาสมุทรแอตแลนติก ขึ้นไป

จนจดชายฝั่งตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศตูนิเซีย มีความยาวของเทือกเขาโดยรวมประมาณ 2,500 กิโลเมตร ภูมิ

ประเทศเขียวชอุ่มไปด้วยป่าไม้ สองข้างทางเปล่ียนสภาพจากความแห้งแล้วเป็นป่าไม้ พุ่ม และสลับกับความแห้งแล้งของ

ภูเขาเหมาะเป็นเมืองพักผ่อนจนได้รับฉายา(เจนีวาแห่งโมร็อคโค) น าท่านเดินทาง สู่เมืองมิเดล (MIDLET)  เป็นเมืองที่

ตั้งอยู่บนระดบัความสูงที่ 1,508 เมตร (4,948 ฟุต) คือเมืองเล็กๆ ที่ตั้งอยู่ท่ามกลางหุบเขาแอตลาส เมืองที่เป็นศูนย์กลาง

การค้า การท าเหมืองแร่  ทอผ้า ทอพรม และเย็บปักถักร้อย ของโมร็อกโก  

เทีย่ง  รบัประทานอาหารเทีย่ง ณ รา้นอาหาร  

น าท่านเดินทางเขา้สู่เส้นทางแห่งทะเลทราย ผ่านชม หุบเขาดาเดส DADES GORGE แนวเขาและธรรมชาติของหุบเขาที่ถูกกัดกร่อน

จากแรงลม ท าให้หุบเขากลายเป็นรูปร่างต่างๆ โดยจุดหมายอยู่ที เมืองเออร์ฟูด์ ERFOUD ซึ่งเป็นโอเอซิส OASIS ศูนย์กลางทาง

การค้าขายของกองคาราวานซึ่ง เดินทางมาจากซาอุดิอาระเบีย SAUDI ARABIA และซูดาน SUDAN และเดินทางสู่เมืองเมอร์

ซูก้าร์ ไปชมทะเลทรายซาฮาร่า “SAHARA” เป็นทะเลทรายในทวีปแอฟริกาที่มีขนาดใหญ่ที่สุดของโลก โดยกินเนื้อที่กว่า 9 ล้าน

ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 1ใน 3 ของทวีปแอฟริกา ลัดเลาะขอบทะเลทรายสู่เขตซาฮาร่า ผ่านชมทัศนียภาพอันยิ่งใหญ่ของ

ภูเขาหินที่เต็มไปด้วยซากฟอสซิลของหอยและแมงกะพรุนโบราณในอดีตเมื่อ 350 ล้านปีก่อน ซึ่งดินแดนแห่งนี้เคยอยู่ใต้ท้องทะเล

มาก่อน จึ่งเป็นที่ก าเนิดของซากฟอสซิลต่างๆ 

 

 

 

 

 

 

ค่ า  รบัประทานอาหารค่ า ณ โรงแรมทีพ่กั  

     อสิระใหท้า่นพกัผอ่นดดูาวทา่มกลางทะเลทรายตามอธัยาศัย  

 น าทา่นเดนิทางเขา้สูท่ีพ่กั LES PORTES DEDESERT HOTEL@MERZOUGA DAY4 ระดบั 4 ดาวหรอืเทยีบเทา่ 

 

 

 

 

 

 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B9%82%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B9%87%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B9%82%E0%B8%81
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%95%E0%B8%B9%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%8B%E0%B8%B5%E0%B8%A2
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เช้า รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

***พเิศษ  กอ่นพระอาทติยข์ึน้น าทา่นขีอ่ฐู ชมพระอาทติยข์ึน้ทีท่ะเลทรายซาฮาร่า  ให้ทุกท่านได้ด่ืมด่ ากับภาพพระอาทิตย์

ดวงโตๆคอ่ยๆโผล่ขึน้จากสันทรายยามเช้า สาดส่องแสงสทีองปลุกทุกชีวิตให้ตืน่จากนทิรา เป็นภาพแห่งความประทบัใจที่

ทุกท่านจะจดจ าไม่รู้ลืมเลือน  

ออกจากทะเลทรายผ่าน เดินทางผ่าน โอเอซิสTINGHIR ซ่ึงเป็นชุมชนที่เกาะกลุ่มอยู่รวมกัน ท่ามกลางความแห้งแล้งใน

เขตทะเลทราย ที่ยังมีความชุ่มชื้น มีตาน้ า หรือ ล าธารน้ า ซ่ึงใช้ในการปลูก ต้นปาล์ม ต้นอัลมอนด์  น าท่านเดินทางสู่ 

ทอดร้าจอร์จ TODRA GORGES ชมความงามของช่องเขาที่ซ่อนตัวอยูในโอเอซิส ล าธารที่ไหลผ่านช่องเขากับหน้าผาที่สูง

ชันแปลกตา เป็นแหล่งปีนหน้าผาส าหรับนักเสี่ยงภัยทั้งหลาย    ผ่านหุบเขาดาเดส DADES VALLEY AND GORGE  แนว

เขาและธรรมชาติของหุบเขาที่ถูกกรัดกร่อน จากแรงลมท าให้หุบเขากลายเป็นรูปร่างต่าง ๆ สวยงาม ผ่านชมหุบเขา

กุหลาบ ซ่ึงเทศกาลดอกกุหลาบจะมีขึ้นในเดอืนพฤษภาคม  ด้วยร่มเงาต้นปาล์มที่โอเอซิสนี้ ท าให้เป็นสวรรค์น้อยๆของนัก

เดินทางชาวทะเลทรายมาตั้งแต่สมัยโบราณกาล  

เทีย่ง  รบัประทานอาหารเทีย่ง ณ ร้านอาหาร  

น าท่านเดินทางต่อตามถนนคาชบาห์ที่มีป้อมหลายร้อยแห่งตั้ง

เรียงรายตามถนนดงักล่าว สู่เมืองวอซาเซท OUARZAZATE ซ่ึง

เคยเป็นที่ตั้งทางยุทธศาสตร์ ในปี ค.ศ. 1928 ฝร่ังเศสตั้งกอง

ก าลังทหารและพัฒนาที่นี้ให้เป็นศูนย์กลางการบริหาร ปัจจุบัน

เมืองวอซาเซทเป็นเมืองถูกส่งเสริมให้เป็นเมืองท่องเที่ยว และมี

การพัฒนาพ้ืนที่ในทะเลทรายเพ่ือ การท ากิจกรรมต่าง ๆ ที่

แวดล้อมไปด้วยสตูดิโอส าหรับการถ่ายท าภาพยนตร์ ไม่ว่าจะเป็น 

เร่ือง CLEO PATTRA, THE MUMMY, KINGDOM OF HEAVEN และ

อีกหลายเร่ืองนักที่มักจะใช้เมืองแห่งนี้เป็นฉากส าหรับถ่ายท าใน

ภาพยนตร์ ทั้งนี้เพราะลักษณะภูมิประเทศที่ยังคงความเป็นเอกลักษณ์แบบชนเผ่าเบอร์เบอร์ ซ่ึงเป็นชนเผ่าดั้งเดิมของชาว

โมร๊อกโก  วอซาเซทอาจกล่าวได้วาเป็นจุดมุ่งหมายของนักนักท่องเที่ยวที่มองหาความแตกต่าง และความผจญภัยที่หา

ไม่ได้จากที่ไหนวอซาเซทเป็นเมืองที่ส าคัญที่สุดของทางตอนใต้ และที่นี่ยังเป็นทางเชื่อมระหว่างเหนือกับใต้ และตะวันออก

กับตะวันตก  

ค่ า     รับประทานอาหารค่ า ณ โรงแรมที่พัก 

    น าทา่นเดนิทางเขา้สูท่ีพ่กั  LE ZAT HOTEL@ OUARZAZATE DAY5 ระดบั 4 ดาวหรอืเทยีบเทา่ 

 

 

วนัทีห่ก เมอรซ์กูา้ MERZOUGA - ทอดา้จอรจ์ (TODRA GORGE) - OUARZAZATE  
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เช้า รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

เดินทางสู ่เมอืงไอท ์เบนฮาดด ู (AIT BENHADDOU) ชมเมอืงไอท์ เบนฮาดดู เป็นเมอืงทีม่ีอาคารต่างๆ สร้างจากดิน เป็น

เมืองที่มีชือ่เสียงในเร่ืองการหารายได้จากกองถ่ายท าภาพยนตร์กว่า 20 เร่ือง โดยเฉพาะป้อมดินทีง่ดงามและมีความใหญ่

ที่สุดในภาคใตข้องโมรอคโค คอื ปอ้มไอท ์เบนฮาดด ู(KASBASH OF AIT BEB HADOU) เป็นป้อมดนิซ่ึงตั้งอยู่ท่ามกลาง

สวนอัลมอนด์ เปน็ปราสาทที่ใชใ้นการถ่ายท าภาพยนตร์หลายเร่ืองที่โด่งดงัอาทิ Lawrance of Arabia , Jesus of 

Nazareth และ Gladiator ปัจจุบันอยู่ในความดแูลขององคก์ารยูเนสโก้ 

 

 

 

 

 

 

 

เทีย่ง     รบัประทานอาหารเทีย่ง ณ ร้านอาหาร  

จากนั้นเดินทางสู ่เมอืงมาราเกช (MARAKESH) เมืองแห่งทะเลทรายซาฮาร่า ทะเลทรายในทวีปแอฟริกาที่มีขนาดใหญเ่ป็น

อันดบัสองของโลก และเป็นทะเลทรายที่ร้อนที่สุดของโลกอีกด้วย ซ่ึงเป็นเมืองท่องเที่ยวทีส่ าคัญที่ตัง้อยู่เชิงเขาแอตลาส 

ในอดตีเมืองโอเอซิสแห่งนี้เป็นที่พักของกองคาราวานอูฐทีม่าจากทางตอนใตข้องโมรอคโค ถอืเป็นเมอืงชุมทางของพ่อค้า

ต่างๆ นอกจากนี้ยังเป็นอดตีเมอืงหลวงในช่วงสมัยราชวงศ์อัลโมราวิดช่วง ศ.ต.ที่ 11 ปัจจุบันเปน็เมอืงที่มนีักท่องเที่ยวมา

เยือนมากทีสุ่ด สภาพบ้านเมืองที่เราเห็นได้คือ สองข้างทางแวดล้อมด้วยบ้านเรือนที่ถกูฉาบด้วยปูนสีส้มๆ ซ่ึงเปน็สิ่งที่

รัฐบาลก าหนดไว้ แตค่นทอ้งถิน่จะเรยีกว่า PINK CITY หรอื เมอืงสชีมพู อาจกล่าวได้ว่ามาราเกชเป็นเมืองที่มีเสน่ห์ทีสุ่ดใน

โลกแห่งหนึง่ จึงได้สมญานามว่าเป็น A CITY OF DRAMA นั่นคือมีความสวยงามดั่งเมืองในละครที่ไมน่่าเป็นชีวิตจริงได้ 

ค่ า      รับประทานอาหารค่ า ณ โรงแรมที่พัก 

 น าทา่นเดนิทางเขา้สูท่ีพ่กั  MOROCCAN HOUSE HOTEL@ MARAKESH  DAY6  ระดบั 4 ดาวหรอืเทยีบเทา่ 

 

 

 

เช้า รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

น าท่านเดินทางสู่เขตเขตเมอืงเก่า หรือที่เรียกว่า เมดนิา่ ซ่ึงมีก าแพงเมืองล้อมรอบ น าชมสสุานแหง่ราชวงศซ์าเดยีน 

(SAADLAN TOMBS) ที่แห่งนี้ถูกทิง้ร้างมากกว่า 2 ศตวรรษ ภายหลังได้รับการบูรณะ และเปิดให้เข้าชมความงดงามในแบบ

ฉบับของศิลปะแบบมวัรสิ(MOORISH) แท้ๆ ความวิจิตรอลังการของห้องโถงภายใน เสาคอลัมน์หินออ่นสีสวย ลวดลายงาน

ปูนที่ประดบัประดาบนผนงัและเพดาน สวนสวยภายนอกทีส่ร้างขึ้นใหม่ โดยเขาว่า ท าตามแบบ Allah's Paradise  

วนัทีเ่จด็ OUARZAZATE – AIT BENHADDOU เมอืงไอท ์เบนฮาดด ู–ATLAS MOUNT 

  MARRAKECH      

 

วนัทีแ่ปด   MARRAKECH  - คาซาบลงักา   
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จากนั้น น าชมพระราชวงับาเฮยี BAHIA PALACE พระราชวังของท่านมหาอ ามาตย์ผู้ส าเร็จราชการแผ่นดินแทน 

ยุคกษัตริย์ในอดตี สร้างขึ้นในช่วงปลายศตวรรษที่ 19 ซ่ึงตัง้ใจจะให้เป็นพระราชวังที่ย่ิงใหญ่และหรูหราที่สุดในสมัยนั้น 

ภายในตกแตง่ด้วยปูนปั้นแกะสลักและการวาดลวดลายบนไม้และประดบัประดาด้วยโมเสกที่มีลวดลายละเอียดอ่อนช้อย

สวยงาม   

 

 

 

 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารเทีย่ง ณ ร้านอาหาร  

น าทุกท่านชม จัตุรัสกลางเมือง (DJEMAA FNAA SQUARE) ที่มีขนาดใหญ่ รายล้อมไปด้วยอาคาร ร้านค้า ตลาด ทั้ง 4 

ด้าน เดินเล่นถ่ายรูปความมีชีวิตชีวาที่มีสีสันและกล่ินอายแบบโมรอคโคขนานแท้ พร้อมจับจ่ายหาซ้ือของฝาก ของที่ระลึก

พ้ืนเมืองต่างๆ รายล้อมไปด้วยอาคาร ร้านค้า ตลาดทั้ง 4 ด้าน  

ชม มัสยิด คูตูเบีย (KOUTOUBIA MOSQUE) ซ่ึงเป็นมัสยิดใหญ่เก่าแก่ที่สุดในเมืองไม่ว่าจะเดินไปแห่งใดในตัวเมืองก็จะเห็น

มัสยิดนี้ได้ จากหอวังที่มีความสูง 226 ฟิต (70 เมตร) ไม่ว่าอยู่ที่ไหนในมาราเกซ เราก็จะมองเห็นสุเหร่าแห่งนี้ อิสระให้

ทางเก็บภาพเมืองมาราเกซ เมืองที่ขึ้นชื่อว่ามีเสน่ห์ดึงดดูนักท่องเที่ยวติดอันดบัโลก  

น าท่านชม MAJORELLE GARDEN หรือ JARDIN MAJORELLE & MUSEUM OF 

ISLAMIC ART ว่ากันว่าเป็นสวรรค์น้อยๆ ย่านเมืองมาราเกช สวนแห่งนี้เป็นที่

รวบรวมพันธ์ุไม้นานาจากทั่วโลก โดยเฉพาะต้นกระบองเพชรนับพันต้น หลากหลาย

สายพันธ์ุ มีสวนบัว และป่าไม่ดูร่มร่ืน กับบรรดากระถางดินที่ศิลปินเจ้าของเดิม 

Jacques Majorelle ที่สรรหาสีมาป้ายทาทับ ตกแต่งท าให้สวนแห่งนี้ดูโดดเด่นสะดุด

ตาขึ้นมาอย่างน่าเหลือเชื่อ สวนแห่งนี้เดิมเป็นบ้านของศิลปินชาวฝร่ังเศส เขาสร้าง

บ้าน และสวนเอาไว้อยู่เอง พร้อมสร้างงานศิลปะของเขาต่อมาสถานที่แห่งนี้ได้ถูกใช้

เป็นพิพิธภัณฑ์ รวบรวมเอาศิลปะของโมรอคโคไว้และมีมุมแสดงงานศิลปะของเจ้าของเดิมเอาไว้ด้วย 

ค่ า      รบัประทานอาหารค่ า ณ รา้นอาหาร MARAKESH 

         จากนัน้น าทา่นเดนิทางกลบัสู ่CASABLANCA คาซาบลงักา 

          น าทา่นเดนิทางเขา้สู่ทีพ่กั KENZI BASMA HOTEL @CASABLANCA  DAY7 ระดบั 4 ดาวหรอืเทยีบเทา่ 

 

 

เช้า       CHECK OUT 05.00 AM. เพือ่เดนิทางสูส่นามบนิ  

05.00 น.  น าท่านเดินทาง สูส่นามบนิ CMN มฮุมัมดั ฟฟิท ์อนิเตอรเ์นชัน่แนล (คาซาบลงักา) ประเทศโมรอ็คโค เพือ่ท า

การเชค็อนิสมัภาระ (รบัประทานอาหารเชา้ แบบกลอ่ง เพือ่งา่ยตอ่การเดนิทาง ) 

09.15 น. ออกเดินทางโดยสายการบนิ OMAN AIR เทีย่วบนิที ่WY172 

19.35 น.  เดนิทางถงึสนามบนิประเทศโอมาน (มสักตั MCT) เพือ่แวะเปลี่ยนเครือ่ง    

วนัทีเ่กา้              CASABLANCA – AIRPORT – MCT มสักตั      
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22.05 น. ออกเดนิทางกลบัสูส่นามบนิสวุรรณภมู ิโดยสายการบนิ OMAN AIR เทีย่วบนิที ่WY817 

 

Yanisadtcu@hotmail.com 

 

06.45 น.  เดนิทางกลบัถงึ สนามบนิสวุรรณภมู ิดว้ยความสวสัดิภ์าพและความประทบัใจ มริูล้มืเลอืน 

อตัราคา่บรกิาร 
ก าหนดการเดนิทาง 

 

ราคาผูใ้หญ ่

(พกัหอ้งละ 2-3 ทา่น) 

ราคาเดก็เสรมิเตยีง 

(พกักบัผูใ้หญ ่2 ทา่น) 

ราคาเดก็ไมเ่สรมิเตยีง 

(พกักบัผูใ้หญ ่2 ทา่น) 
พกัเดีย่วจา่ยเพิม่ 

21 -30 ก.ย.62 57,888 บาท 56,888 บาท 55,888 บาท 10,500 บาท 

17 - 26 ต.ค.62 

5 – 14 ธ.ค. 62 
58,888 บาท 57,888 บาท 56,888 บาท 10,500 บาท 

24 ธ.ค. – 02 ม.ค.62 

26 ธ.ค. – 04 ม.ค.62 
62,888  บาท 61,888  บาท 60,888  บาท 15,000 บาท 

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 

หมายเหต ุรายการอาจมกีารเปลีย่นแปลงได ้ทัง้นีโ้ดยค านงึถงึผลประโยชนข์องลกูคา้เปน็หลกั 

ในกรณทีีค่ณะออกเดนิทางต่ ากวา่ 15 ทา่น หรอืมาตรฐานของการยนืยนัการเดนิทาง จะมกีารเปลี่ยนแปลง 

ขนาดของภาหนะทีใ่ชใ้นการน าเทีย่ว ตลอดรายการทวัร ์โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้  

กรณทีีค่ณะทวัรอ์อกเดนิทางต่ ากวา่ 15 ทา่น หรอืต่ ากวา่มาตรฐานของการยนืยนัการเดนิทาง ทางผูจ้ดัรายการ ขอยกเลกิการ

เดนิทาง หรอื อาจแจง้ตอ่ทางคณะทวัรใ์หท้ราบวา่มกีารเรยีกเกบ็คา่ทวัรเ์พิม่ในกรณทีีต่่ ากวา่ 15 ทา่น ตามความเหมาะสมและเปน็

จรงิ 

 

 

-การพิจารณาวีซ่าเป็นดลุยพินิจของสถานทูต มิใช่บริษทัทัวร์ การเตรียมเอกสารที่ดีและถูกต้องจะช่วยให้การพิจารณา ของ

สถานทตูง่ายขึ้น/ กรณีท่านใดต้องใช้พาสปอร์ตเดินทาง ช่วงระหว่างย่ืนวีซ่า หรือ ก่อนเดินทางกับทางบรษิัท ท่านต้องแจ้งให้

ทางบริษทัฯ ทราบล่วงหน้าเพ่ือวางแผนในการขอวีซ่าของท่าน ซ่ึงบางสถานทูตใช้เวลาในการพิจารณาวีซ่าที่ค่อนข้างนานและ 

อาจไมส่ามารถดงึเลม่ออกมาระหวา่งการพจิารณาอนมุตัวิซี่าได้  

1.PASSPORT เลม่จรงิ ทีม่อีายุเหลอืเกนิ 6 เดอืน ใชเ้วลายืน่เลม่เขา้ไปในสถานทตู 7 – 10 วนั  

วนัทีส่บิ               MCT มสักตั  - กรงุเทพฯ     

 

ขอ้มลูเบือ้งตน้ในการเตรยีมเอกสารยืน่วซีา่และการยืน่ขอวซีา่ ใชเ้วลายืน่ประมาณ 7-10 

วนัท าการ 
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2.รปูถา่ยขนาด 1.5 นิว้ จ านวน 2 รปูพืน้หลงัขาว หา้มสวมเสือ้สขีาวและสอีอ่นในการถา่ยรปูและเหน็หนา้ชดั 

3.ส าเนาบตัรประชาชน / ทะเบยีนบา้น  (หา้มขดีหรอืเซน้ก ากบัใดๆลงไป ) 

4.หลกัฐานการท างาน 

กรณทีีท่า่นเปน็เจ้าของกจิการ ขอหนังสอืรับรองการจดทะเบียน (DBD)ที่มีชื่อของผู้เดินทางเปน็กรรมการหรือหุ้นสว่น อายุไม่

เกิน 3 เดอืน หรือ ส าเนาใบทะเบียนการค้า (พค.0403)  

กรณทีีก่จิการของทา่นไมไ่ดจ้ดทะเบยีนการคา้ เชน่ ขายของออนไลน ์หรอืเปน็ครสูอนพเิศษ ต้องท าจดหมายชี้แจงการท างาน

เป็นภาษาอังกฤษ, พร้อมเอกสารประกอบ เช่น รูปถ่ายร้าน เว็ปสินค้า  

 กรณทีีเ่ปน็พนกังานบรษิทัเอกชน ขอหนงัสือรับรองการท างาน จากบริษัทฯ ให้ระบุต าแหนง่ลงไป และเงินเดอืนทีไ่ด้รับใน

ต าแหน่งงานนั้นๆ และชี้แจ้งว่าท่านท างานที่บริษทันี้มาแล้วกี่ปี , วันที่เร่ิมท างาน  

(ขอเป็นภาษาอังกฤษ  ระบุชื่อ-นามสกุล  ลงไปในหนังสือรับรองการท างาน ต้องตรงตามหน้าพาสปอร์ต  

ใช้ค าว่า “TO WHOM IT MAY CONCERN ” แทนชื่อสถานทตูที่ย่ืน) 

กรณทีีเ่ปน็นกัเรยีน หรอืนกัศกึษา ขอหนงัสือรับรองการเรียนที่ออกจากสถาบันที่ก าลังศึกษาอยู่  

(ขอเป็นภาษาอังกฤษ  ระบุชื่อ-นามสกุล  ลงไปในหนังสือรับรองการเรียน ชื่อตอ้งตรงตามหน้าพาสปอร์ต) 

ใช้ค าว่า “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนชือ่สถานทตูที่ย่ืน) 

5.หนงัสอืรบัรองสถานะทางการเงนิจากธนาคาร (ไมร่บัสเตทเมนตห์รอืส าเนาสมดุเงนิฝาก)   

ขอ 1 ฉบบั ตอ้งออกโดยธนาคารเทา่นัน้ หนงัสอืนีจ้ะระบชุือ่เจ้าของบญัช ีรายละเอยีดบญัช ีและยอดเงนิคงเหลอืในบญัช ีแปลง

คา่เปน็ USD โดยใหธ้นาคารระบชุือ่ผูเ้ดนิทาง และชีแ้จงวา่ใชใ้นการยืน่วซี่า เข้าโมรอ็คโค ในพรเีรยีส .........วนัทีเ่ดนิทาง เทา่ไหร่

ถงึเทา่ไหร ่ 

ในกรณทีีม่บีตุรหลานของทา่นเดนิทางดว้ย ใหท้ าใหบ้ตุรหลานของทา่นดว้ย คนละฉบบั โดยระบชุือ่เจา้ของบญัช ีรายละเอยีด

บญัช ียอดเงนิคงเหลอืในบญัช ีแปลงคา่เปน็ USD และใหธ้นาคารระบวุา่คณุเปน็ผูอ้อกคา่ใชจ้า่ยทัง้หมดในการเดนิทางให ้ 

MISS……………………………………. / MASTER ………………………..ในการเดนิทางไปทรปิโมรอ็คโค 

****การถา่ยส าเนาทกุฉบบัจะตอ้งสามารถอา่นออกชดัเจน เนือ่งจากเอกสารทกุฉบบั ทางสถานทตูโมรอ็คโคจะตอ้งน าสง่ต ารวจ

ตรวจคนเขา้เมอืงของประเทศโมรอ็คโค และหา้มขดีคา่/ขดีครอ่ม หรอืเซน้รบัรองเอกสารทกุฉบบั*** 

 

 

งวดที่ 1 : ส ารองทีน่ัง่จา่ย  20, 000 บาท /ทา่น ภายใน 3 วนัหลงัจากทีม่กีารจอง พรอ้มสง่รายชือ่และหนา้พาสปอรต์ผูท้ีจ่ะ

เดนิทางทนัท ี 

งวดที่ 2 : ช าระสว่นทีเ่หลอื 20 วนั ล่วงหนา้กอ่นออกเดนิทาง  

กรณีที่ต้องการออกตั๋วภายในประเทศ กรณีลูกค้าอยู่ต่างจังหวัด ให้ท่านติดต่อเจ้าหน้าที่ก่อนออกบตัรโดยสารทกุคร้ัง หากออก

บัตรโดยสารโดยมิแจ้งเจ้าหน้าที่ ทางบริษทัขอสงวนสทิธ์ิไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น 

หลังจากช าระค่ามัดจ าแล้ว สามารถเปล่ียนชื่อผู้เดินทางได้ ก่อนที่บริษทัฯ จะท าการออกตั๋วล่วงหน้า 1-2 อาทิตย์ก่อนการ

เดนิทาง 

 

 

เงือ่นไข การจองทวัร์    
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ชือ่บญัช ี บริษทั เอฟวนีวิ อนิเตอร ์แทรเวลิ กรุป๊ จ ากัด 

ธนาคารกรงุเทพฯ สาขา  อาคารซลิลคิ เฮา้ส ์ เลขที ่ 860-0-241510   บญัชอีอมทรพัย ์

        ธนาคารธนชาต  สาขา อโศกทาวเวอร ์    เลขที ่ 240-3-02006-7 บญัชกีระแสรายวนั 

        ธนาคารกสกิรไทย     สาขา สลีมคอมเพลก็ซ ์        เลขที ่ 020-3-839278  บญัชอีอมทรพัย ์

        ธนาคารไทยพาณชิย ์ สาขา อโศกทาวเวอร ์     เลขที ่ 234-2-012317   บญัชอีอมทรพัย ์

กรณชี าระดว้ยบตัรเครดติ มีคา่ธรรมเนยีมรดูบตัร 3 % จากยอดที่ท าการรดู 

ทางบรษิัทเอฟวนีวิ ฯ ไมม่นีโยบายให้ทา่นช าระเงนิผา่นการโอนเงนิเขา้บญัชธีนาคารสว่นบคุคล 

หมายเหตุ ท่านที่ต้องการใบเสร็จในนามนิตบุิคคล กรุณาแจง้กบัพนกังานขายใหท้ราบล่วงหนา้ มิฉะนั้นทางบริษทั ฯ ขอ
สงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่ออกใบเสร็จยอ้นหลงั 

 

 

 

 

ส าหรับห้องพักแบบ 3 เตียง (TRP) มีบริการเฉพาะบางโรงแรมเท่านัน้ แนะน าให้ท่านเปิดห้องพัก กรณีเดินทางเปน็ผู้ใหญ่ 3 

ท่าน  (1 TWN + 1 SGL) ห้อง จะสะดวกกับท่านมากกว่า 

ค่าที่พักห้องละ 2 ท่าน ในโรงแรมตามที่ระบุในรายการหรือระดบัเดยีวกัน รวมทัง้สิน้ 7 คนื 

กรณีเดินทางเป็นตั๋วกรุ๊ป หากออกตั๋วแล้วไม่สามารถขอคนืเงนิได้และไม่สามารถเปล่ียนวันเดินทางได้ 

ค่าตั๋วเคร่ืองบินไป - กลับโดยสายการบิน โอมานแอร์ (Oman Air) ชั้นประหยัด  

โดยสายการบินโอมานแอร์ (Oman Air) ก าหนดน้ าหนักชัน้ประหยัด อยูท่ี ่ 30 กโิลกรมั //โดยมกีระเปา๋ เดนิทาง 1 ใบใหญ่

เทา่นัน้ 

ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการทัวร์ 

ค่ารถปรับอากาศน าเที่ยวตามรายการ พร้อมคนขับรถทีช่ านาญเส้นทาง  

ค่าอาหารทุกมื้อที่ระบุตามรายการ ค่าบัตรเข้าชมสถานทีแ่ละการแสดงทุกแห่งที่ระบุตามรายการ 

น้ าดิ่ม วันละ 1 ขวด /แจกบนรถ  

ค่าธรรมเนียมวีซ่าเข้า-ออก ประเทศโมรอคโค แบบ SINGLE ENTRY       

ค่าบริการน าทัวร์โดยมัคคุเทศกท์้องถิน่และหัวหน้าทัวร์ผูม้ีประสบการณ์ 

ค่าประกันอุบตัิเหตุในการเดินทางวงเงิน 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาท วงเงินคุ้มครองอาหารเป็นพิษ (โดย

แพทย์จะต้องระบุในใบรบัรองแพทย์ว่า”อาหารเป็นพิษเท่านั้น”) 

หมายเหตุ: ค่าประกันอุบิติเหตุส าหรับเด็กที่มอีายุต่ ากว่า 6 เดอืน และ ผู้ใหญ่อายุมากกว่า 75 ปีทางบริษทัประกันฯจะชดใช้ค่า

สินไหมทดแทนเพียงคร่ึงหนึ่งของสัญญาฯ)  

 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม 
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ค่าจัดท าหนังสอืเดินทางภาษีต่าง ๆ เช่น ภาษี 7% ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% ฯลฯ 

ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ  เช่น ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, มินิบาร์และทีวีช่องพิเศษ ฯลฯ และที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ 

ค่าอาหารและเคร่ืองดื่มสัง่พิเศษ นอกเหนือจากรายการที่ระบุไว้ และน้ าดิ่มนอกเหนือจากที่แจ้งไว้ ท่านละ 1 ขวด/วัน 

ค่าบริการยกกระเป๋าในโรงแรม ซึ่งท่านจะต้องดูแลกระเป๋าและทรัพย์สินด้วยตัวท่านเอง  

ค่าทิปต่าง 

ค่าทิปมัคคุเทศกท์้องถิน่ท่านละ 3 USD / ท่าน / วัน (คิดเป็น 8วัน เท่ากับ 24USD) 

พนักงานขบัรถในประเทศท่านละ 2 USD / ท่าน / วัน (คิดเป็น 8วัน เท่ากับ 16USD) 

ค่าทิปค่าทปิหัวหน้าทัวร์ ท่านละ 3 USD / ท่าน / วัน (คิดเป็น 10วัน เท่ากับ 30USD) 

รวม 70 USD  หรอืประมาณ 2,331 บาท 

กรณียกเลิกหลังจากวางเงินมัดจ า บริษัทฯจะคิดค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง ณ วันนัน้ ที่ไม่สามารถ คืนเงินได้  

(ตัวอย่างเช่น ค่าตั๋วเคร่ืองบนิ, ค่าวีซ่า, ค่ามัดจ าห้องพัก เป็นต้น) 

กรณีตั๋วเคร่ืองบินท าการออกแล้ว แต่ท่านไม่สามารถออกเดินทางได้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิเรียกเก็บค่าใช้จ่ายตามที่เกิดขึ้น

จริง  และรอ Refund จากทางสายการบิน โดยปกติใช้เวลาประมาณ 3- 6 เดอืนเป็นอย่างน้อย 

กรณียกเลิกหลังจากจ่ายเงิน FULL PAYMENT แล้ว และกรุ๊ฟสามารถออกเดนิทางไดต้ามปกติ  หรือใกล้วันเดินทางแล้ว บริษัทฯ

ขอสงวนสทิธ์ิในการคนืเงินทัง้หมดในทุกกรณี 

กรณีเจ็บป่วยจนไม่สามารถเดินทางได้   ตอ้งมใีบรบัรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรบัรอง บริษทัจะท าเร่ืองย่ืนเอกสารไปยังสาย

การบิน โรงแรม และในทุกๆการให้บริการ เพ่ือให้พิจารณาอีกคร้ัง ทั้งนี้ อาจจะต้องใช้ระยะเวลาในการด าเนินการ ซ่ึงไม่สามารถ

แจ้งได้ว่าสามารถคืนเงินไดท้ัง้หมดหรือบางส่วน หรือไม่ได้เลย เพราะขึ้นอยู่กบัการพิจารณาและตัดสินใจของสายการบิน โรงแรม

และในทุกๆบริการอื่นๆเป็นส าคัญ 

กรณีผู้เดินทางไมส่ามารถ เข้า-ออกเมอืงได้เนือ่งจากปลอมแปลงหรือการห้ามของเจ้าหน้าที่ ไม่ว่าเหตุผลใดๆ ทางบริษัทขอ

สงวนสทิธ์ิในการ ไม่คนืค่าทัวร์ทัง้หมด 

 

บริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิที่จะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุจ าเป็นสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้และจะไม่

รับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่สูญหาย สูญเสียหรือได้รับบาดเจ็บที่นอกเหนอืความรับผิดชอบของหัวหน้าทัวร์และเหตุสุดวิสัยบางประการ 

เช่น การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆบริษทัฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากสายการบิน ภัย

ธรรมชาติ ปฏิวตัิ และอื่น ๆ ที่นอกเหนือการควบคมุของทางบริษทัฯ หรือ ค่าใช้จ่ายเพ่ิมที่เกิดขึ้นทางตรง หรือทางออ้ม เช่น การ

เจ็บป่วย การถูกท าร้าย การสูญหาย ความล่าช้า หรือ อุบัติเหตุต่าง ๆ 

บริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการเปล่ียนแปลงโปรแกรมรายการท่องเที่ยว โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 

บริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการเปล่ียนแปลงอัตราค่าบริการโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

  

กรณยีกเลกิ 

หมายเหตุ 
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บริษัทจะไม่รับผิดชอบ หรือ คนืเงินค่าทัวร์ ในกรณีทีท่่านถูกปฏิเสธในการให้วีซ่า หรือ ปฏิเสธเข้าเมือง ในทุกกรณี 

ในกรณีที่ท่านผูโ้ดยสารต้องการใช้พาสปอร์ตเล่มสนี้ าเงนิ (ราชการ) ในการเดินทาง บริษทัฯ ขอสงวนสทิธ์ิไม่รับผดิชอบใดๆใน

การที่ท่านอาจจะถูกปฏิเสธมิให้เข้าเมือง เพราะโดยปกติในการท่องเที่ยวจะใช้เล่มสีเลือดหมู 

ราคานี้คิดตามราคาบัตรโดยสารเคร่ืองบนิ ณ ปัจจุบัน หากมีการปรับราคาบัตรโดยสารสูงขึน้ ตามอตัราค่าน้ ามนัหรือ ค่าเงิน

แลกเปล่ียน ทางบริษทั สงวนสทิธ์ิที่จะปรับราคา ตามสถานการณ์ดงักล่าว 

 

การขอที่นั่ง Long Leg โดยปกติจะอยู่บริเวณทางออกประตูฉุกเฉิน และผู้ที่จะนั่งต้องมีคุณสมบัติตรงตามที่สายการบินก าหนด 

เช่น ต้องเป็นผู้ทีม่ีร่างกายแข็งแรง และช่วยเหลือผู้อื่นได้อย่างรวดเร็วในกรณีที่เคร่ืองบินมีปัญหา เช่น  สามารถเปิดประตูฉุกเฉิน

ได้ (โดยน้ าหนักประตูนั้นอยู่ที่ประมาณ 20 กิโลกรัม) ไม่ใช่ผู้ที่มีปัญหาทางด้านสุขภาพและร่างกาย และอ านาจในการให้ที่นั่ง 

Long leg ขึ้นอยู่กบัทางเจ้าหน้าที่เช็คอินสายการบิน ตอนเวลาที่เช็คอินเท่านั้น 

เนื่องจากรายการทัวร์นี้เป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสทิธ์ิการใช้บริการใดๆ ตามรายการ หรือ ถูกปฏิเสธการเข้า

ประเทศไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิไมค่ืนเงนิในทุกกรณี 

ภาพที่ใช้ในการประกอบการท าโปรแกรมใช้เพ่ือความเขา้ใจในมุมมองสถานทีท่่องเที่ยว ภาพใช้เพ่ือการโฆษณาเท่านั้น 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 
 

191 อาคารสลีมคอมเพล็กซ์ ชั้น 22 ห้อง 3 ถนนสลีม แขวงสลีม เขตบางรัก กรงุเทพฯ 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 

Attn : คุณ     Fax :  02-231-3399 
ใบจองทวัร์กบั  บริษทั เอฟวีนิว อินเตอร์ แทรเวิล กรุ๊ป จ  ากดั 

รายการทวัร์       วนัเดินทาง       
ช่ือผูติ้ดต่อ      โทร     แฟกซ ์     
ท่ีอยูเ่พื่อติดต่อรับเอกสาร             
               
จ านวนผูเ้ดินทางทั้งหมด    คน  (ผูใ้หญ่   ท่าน / เด็กอายตุ  ่ากว่า 12 ปี  ท่าน) 
จ านวนหอ้งพกัท่ีใชท้ั้งหมด   หอ้ง (หอ้งพกัคู่  หอ้งพกัเด่ียว        หอ้งพกั 3 เตียง  ) 

รายช่ือผู้เดินทาง (กรุณาจดัเรียงตามห้องพกั และให้ช่ือทั้งภาษาไทย และ ภาษาองักฤษ อย่างถูกต้องตามหนงัสือเดินทาง) 

ล าดบั ช่ือ-นามสกุล (ภาษาไทย) ช่ือ-นามสกุล(ภาษาองักฤษ) วนัเกดิ(ว/ด/ป) ปี ค.ศ. 

1    
2    
3    
4    
5    
6    
7    
8    
9    
10    

**หมายเหตุ กรุณแจง้ความประสงคอ่ื์นตามท่ีท่านตอ้งการ อาทิเช่น 
อาหาร                ไม่ทานเน้ือววั             ไม่ทานเน้ือหม ู             ไม่ทานสตัวปี์ก          ทานมงัสาวิรัต 
รายระเอียดอ่ืนๆ                
ยนืยนัราคา ผูใ้หญ่    เด็ก    ค่าตัว๋เพ่ิม / ลด       
ขา้พเจา้รับทราบเง่ือนไขในรายการทวัร์เรียบร้อยแลว้   ลงช่ือ      ผูจ้อง 
                                                                                                                      (     ) 

    วนัท่ี      
 

    
เอฟวีนิว อินเตอร์ แทรเวิล กรุ๊ป ขอบคุณทุกท่านทีใ่หเ้กียรติใช้บรกิาร
ของเรา 


