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    ใบอนุญาตธุรกิจน าเท่ียวเลขท่ี 11/01967 

มัน่ใจทกุการเดนิทาง ประสบการณม์ากกวา่ 20 ป ี

(แกรนด์โมรอคโค คลาสสิค 10วัน7คืน_ก.ย.-ธ.ค.62_WY (PV) WY01) 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ก าหนดการเดินทาง กันยายน – ธันวาคม 2562 

 

 

บริษัท เอฟวีนิว อินเตอร์ แทรเวิล กรุ๊ป จ ำกัด 
Avenue Inter Travel Group Co., Ltd. 
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รายละเอยีดการเดนิทาง 
 

 

 

 

17.00 น. คณะพร้อมกัน ณ สนามบนิสวุรรณภมูิ หนา้เคาน์เตอร์ สายการบนิ OMAN AIR ชั้น 4 แถว Q 

พร้อมเจ้าหน้าท่ีและมัคคุเทศก์ของบริษัทฯคอยให้การต้อนรับ 

 20.05 น. ออกเดินทาง สูม่สักตั MCT โดยสายการบนิ OMAN AIR เทีย่วบนิที ่WY816  

(บรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง) ทีน่ั่งบนเครือ่ง 3-3-3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

เวลาทีม่สักตั ชา้กวา่ไทย  -3 ชัว่โมง  เพือ่แวะเปลีย่นเครือ่ง 

 

 

 

 

01.25 น. ออกเดินทาง สู ่สนามบนิ CMN มฮุมัมดั ฟฟิท ์อนิเตอรเ์นชัน่แนล (คาซาบลงักา)  

ประเทศโมรอ็กโก  โดยสายการบนิ OMAN AIR เทีย่วบนิที ่WY171 

(ใชเ้วลาในการเดนิทาง 8 ชัว่โมง 50 นาที ) 

07.45 น. เดินทาง ถงึสนามบนิ CMN มุฮมัมดั ฟิฟท์ อนิเตอรเ์นชัน่แนล (คาซาบลงักา)  

(เวลาทอ้งถิน่ทีน่ีช่า้กวา่ประเทศไทย 7 ชัว่โมง)  

จากนัน้ น าทา่นผา่นพธิตีรวจคนเขา้เมอืงและรบักระเปา๋สมัภาระ 

จากนัน้        เดนิทางเขา้เมอืงคาซาบลงักา้ เมืองท่าหลักและเมืองท่ีใหญ่ท่ีสุดของโมร๊อกโก คาซาบลงัก้า  

มีความหมายในภาษาสเปนว่า “บ้านสีขาว” ปจัจุบันเมืองแห่งนี้เป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจและ 

อุตสาหกรรมของประเทศ  

จากนั้น        น าทุกท่านแวะชม ถา่ยรปูดา้นนอก  สเุหรา่แหง่กษตัรยิฮ์สัซนัที ่2 (Hassan II Mosque)  

สถาปตัยกรรมทางศาสนา เป็นความยิ่งใหญ่และเป็นความ 

ภาคภูมิใจของชาวโมร๊อกโก ใหญ่เป็นอันดับท่ี 13ของมสัยิดระดบั 

โลก มัสยิดแห่งนี้ถูกออกแบบโดยสถาปนิกชาวฝรั่งเศส มิเชล  

แปงโซ แต่เป็นศิลปะสไตล์โมร็อกโค ท่ีใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ 

ผสมผสานเข้าไปด้วย ซึ่งสิ่งปลูกสร้างนี้สามารถจุผูค้นได้ถึง  

วันแรก  สนามบินสุวรรณภูมิ - โอมาน MCT       

วันท่ีสอง มสักตั MCT– คาซาบลงักา CMN       
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25,000 คนและมีหอคอยสูงถึง 120 เมตร จดุประสงค์ในการสร้างมสัยิดแห่งนี้คือ ในวาระเฉลิมพระ 

ชนม์ครบ 60 พรรษาของกษัตริย์ฮสัซันท่ี 2 แห่งโมร็อกโกนอกจากนี้ยังถือเป็นสถานท่ีส าคัญในการ 

ต้อนรับแขกบ้านแขกเมือง เมื่อประมุขประเทศใดเยี่ยมเยือน ก็มักจะมาเยี่ยมชม  

บา่ย            จากนั้นเดินทางต่อไปยังเมือง RABAT (ใช้เวลาประมาณ 1 ชัว่โมง 30 นาที ) ซึ่งเป็นเมืองหลวงเมือง 

หลวงแห่งราชอาณาจกัรมาในอดีต ตั้งแต่ปี ค.ศ.1956 และเป็นท่ีตั้งของพระราชวังหลวง และท าเนียบ 

ทูตานุทูตจากต่างแดน เป็นเมืองสีขาวท่ีสะอาดและสวยงาม  

จากนั้น ชมสุเหร่าหลวง และ พระราชวังหลวง ท่ีทุกเท่ียงวนัศุกร์ กษัตริย์แห่งโมรอคโคจะทรงม้าจาก

พระราชวังมายังสุเหร่าเพือ่ประกอบศาสนกิจ ชมสสุานของกษตัรยิโ์มฮมัเหมด็ ที ่5 พระอัยกาของ

กษัตริย์องค์ปจัจุบัน ซึ่งมีทหารยามยืนเฝ้าสง่าทุกประตู และเปิดให้คนทุกชาติทุกศาสนาเข้าไปเคารพ

พระศพท่ีฝังอยู่เบื้องล่าง ด้านหน้าของสุสาน คือสุเหร่าฮสัซันท่ีเร่ิมสร้างมาตั้งแต่ศตวรรษท่ี 2 แต่ไม่

ส าเร็จ และพังลงจนเหลือแต่เพยีงเสาไว้ 365 ต้น ในบริเวณกว้าง 183 x139 เมตร 

ค่ า      รบัประทานอาหารค่ า ณ โรงแรมทีพ่กั 

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

 

 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

จากนั้น น าทุกท่านออกเดินทางสู่เมอืงเชฟชาอนู (CHEFCHAOUEN)  

(ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 3 ชัว่โมง 50นาที  ประมาณ 253 กม.) 

เป็นเมืองโบราณยาวนานกวา่ 538ปีท่ีห้ามพลาด เป็นเมืองท่ีเหมือนเป็นฉากจากหนังภาพยนตร์หรือ

ภาพในนิทาน สถานท่ีแห่งนี้เป็นเมืองท่ีมีผู้คนใช้ชีวิตกันอยู่จริงในประเทศโมร๊อกโก เอกลักษณ์

เฉพาะตัวของเมืองนี้คือความแปลกตาของอาคารบา้นเรอืนท่ีมีสีสันสดใสทาสีเป็นสีฟ้าและขาวท้ัง

เมือง ซึ่งตัดกับสีเขียวของป่าไม้เนื่องจากตัวเมืองอยู่ในหุบเขาริฟ (RIF MOUNTAIN) เกิดเป็นภาพท่ี

ชวนให้นักท่องเท่ียวหลงใหลในความงดงามและเสน่ห์ของเมืองนี้ ความเป็นมิตรของผู้คนก็ท าให้เมือง

เชฟชาอูนมีเสน่ห์อย่างหาท่ีเปรียบไม่ได้ ทุกท่านสามารถเดินชมบา้นเรือนได้ท่ัวท้ังเมือง โดยท่ี

สถาปตัยกรรมของเมืองยังคงเป็นแบบโมร๊อกโก ซุ้มประตูโค้งสามารถมองเห็นได้ท่ัวท้ังเมือง และยัง

มีน้ าพุท่ีปดู้วยกระเบื้องโมเสกแบบโมร๊อกโกให้เห็นได้ตามมุมตา่งๆ ของเมือง   

จากนั้น        อิสระให้ทกุทา่นไดเ้ดนิชมถา่ยรปูหมูบ่า้นสฟีา้ เพราะไม่ว่าจะถา่ยมุมไหนก็สวยไม่แพ้กัน ส ารวจตรอก

ซอกซอยต่างๆท่ีเต็มไปด้วยร้านขายของท่ีระลึก, เครื่องประดบั, พรม และเลือกชิมขนมพื้นเมือง ถั่ว 

ชีส กลับไปเป็นของฝากได้อย่างเพลิดเพลิน 

 

 

วันท่ีสาม ราบตั - เชฟชาอูน - เฟส    

http://www.culturedcreatures.co/morocco-blue-city/
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เทีย่ง   รบัประทานอาหาร ณ รา้นอาหาร 

จากนั้น        น าท่านเดินทางต่อ สูเ่มอืงเฟซ (FES) เมืองหลวงเก่าอีกแห่งท่ีมีประวัติศาสตร์อันยาวนานใน ศ.ต. ท่ี 

8 ท่ีมีความส าคัญทางประวัติศาสตร์ ตั้งอยู่ระหว่างพืน้ท่ีอุดมสมบูรณ์ท่ีต่อจากเชิงเทือกเขารีฟ (Rif 

Mountain) ทางตอนเหนือกับเขตเทือกเขาแอตลาสตอนกลาง (Middle Atlas) มีแม่น้ าเฟส (River 

Fes) ไหลผ่านกลางเมืองเมืองเฟส เป็นเมืองศักดิส์ิทธ์ิเมืองหนึ่งของศาสนาอิสลามได้รบัการขนานาม

ว่า “มักกะฮ์แห่งตะวันตก”และ “เอเธนส์แห่งแอฟริกา”  

ค่ า  รบัประทานอาหารค่ า ณ โรงแรมทีพ่กั 

 น าทา่นเดนิทางเขา้สูท่ีพ่กั โรงแรม VOLUBULIS HOTEL@FES DAY2 ระดบั 4 ดาวหรอืเทยีบเทา่ 

 

 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

จากนั้น น าท่านชมเมอืงเฟซ เมืองแห่งท่องเท่ียวท่ีมีชื่อเสียง ซึ่งในปี ค.ศ.1981 องค์การยูเนสโกได้ประกาศให้

เขตเมืองเก่าของเฟสเป็นเมืองมรดกโลกทางประวัติศาสตร์   ตอนนี้ทางรฐับาลโมร๊อกโกมีการดแูละ

เมืองเฟสโดยเฉพาะเขตเมืองเก่าซึ่งเป็นศูนย์กลางของวฒันธรรมและอารยธรรมในยุคเก่าของโมร๊

อกโก  น าท่านชมจุดชมวิวเมื่อมองลงมาจะเห็นเขตเมืองเก่าท้ังเมือง ต่อด้วยชมประตูพระราชวังหลวง

แห่งเฟส พระราชวังท่ีมีสถาปตัยกรรมท่ีสวยงามและสง่างามอย่างมาก เป็นเอกลักษณ์แห่งราชวงศ์

โมร๊อกโก จากนั้นน าทุกท่านเข้าสู่เมืองเก่า ซึ่งเสมือนท่านย้อนยุคไปสู่บรรยากาศ1200ปีท่ีแล้ว 

เพราะเมืองนี้ยังมีวิถีชีวิตและความเป็นอยู่ในลักษณะดั้งเดิมหลายศตวรรษ ชมเมเดอรซ์า บอูมิาเนยี 

(MEDERSA BOU IMANLA) ซึ่งเป็นโรงเรียนสอนพระคัมภีร์ เป็นสถาปตัยกรรมแบบมัวร์ ท่ีสวยงาม

ประณีต ในเขตเมืองเก่าได้แบ่งออกเป็น 100 ส่วน มีซอยกว่า 10,000 ซอย มีซอยแคบสุดคือ 50 ซ.

ม. ถึงกว้าง 3 เมตร จะแบ่งเป็นย่านต่างๆ เช่น ย่านเครื่องใช้ทองเหลือง ทองแดง จะมีร้านค้าเล็กๆท่ี

หน้าร้านจะมีหม้อ กะทะ อุปกรณ์เครื่องครัว ย่านขายพรมท่ีวางเรียงรายอยา่งสวยงาม ย่านงาน

เครื่องจักสาน งานแกะสลักไม้ และย่านเครื่องเทศ (Souk El Attarine)ท่านจะได้สัมผัสท้ังรูป รสและ

กลิ่นในย่านเครื่องเทศท่ีมีการจดัเรียงสินค้าได้อย่างเป็นระเบียบเรยีบร้อยสวยงาม ระหว่างท่ีเดินตาม

ทางในเมดิน่า ท่านจะได้พบกับน้ าพุธรรมชาติ (Nejjarine Fountain) เพื่อให้ชาวมุสลิมให้ล้างหน้าล้าง

มือก่อนเข้าในบริเวณมัสยิด  นอกจากนี้ท่ีตามซอกมุมอาจเห็นภาพชายสูงอายุหนวดเครารุงรังนั่ง

วันท่ีส่ี  เฟส    
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แกะสลักไม้ชิ้นเล็กๆอยู่บริเวณตามทางเดินแคบๆในเขตเมืองเก่า บางทีเราก็ยังจะเห็นผู้หญิงท่ีนี่สวม

เสื้อผ้าท่ีปิดตั้งแต่หัวจนถึงเท้าจะเห็นได้ก็เฉพาะตาด าอันคมกริบเท่านั้น  

จากนั้น แวะชมสสุานของมเูล ไอดรสิที่ 2 (Moulay Idriss Mausolem II) ท่ีชาวโมร๊อกโกถือว่าเป็นแหล่งมา

แสวงบุญท่ีศักดิส์ิทธ์ิ พาท่านไปชมสเุหรา่ใหญไ่คเราวนี (Kairaouine Mosque) ซึ่งเป็นท้ังมหาวิทยาลัย

สอนศาสนาแห่งแรกของโมร็อกโก และเก่าแก่ท่ีสุดแห่งหนึ่งของโลกเลยทีเดียว  (เฉพาะผู้ท่ีนับถือ

ศาสนา อิสลามเท่านั้น)  

 

 

 

 

 

 

เทีย่ง   รบัประทานอาหารเทีย่ง ณ รา้นอาหาร   

จากนัน้ น าทา่นเดนิชมยา่นเครือ่งหนงัและแวะชม บอ่ฟอกและยอ้มสหีนงัแบบ

โบราณ ท่ีเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของเมืองเฟส ถูกอนุรักษ์โดยองค์กร

ยูเนสโก โรงฟอกหนังของเมืองเฟสจะประกอบไปด้วยอ่างหินจ านวนมาก

วางเรียงกันเป็นแถว  แต่ละบ่อจะเต็มไปด้วยสียอ้มและของเหลวเติมเต็มท่ัว

ทุกบ่อ ราวกับเป็นจานสีท่ีมีขนาดใหญ่ โดยหนังเหล่านี้ได้มาจากท้ัง วัว แกะ 

แพะ และอูฐ น าเข้าสู่กระบวนการกลายเป็นเครื่องหนังคุณภาพชั้นสูง เช่น

กระเป๋า เสื้อผ้า รองเท้า โดยไม่มีการใช้เครื่องจักร นับเป็นภูมิปญัญาท่ีมีตั้งแต่ยุคกลาง อิสระช้อป

ปิ้งสินค้าท้องถิ่นมากมาย เมืองเฟซจึงเป็นสถานท่ีท่ีไม่ควรพลาดในการมาเยอืนอยา่งยิ่ง 

ค่ า  รบัประทานอาหารค่ า ณ โรงแรมทีพ่กั 

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

 

 

 

 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

จากนั้น น าทุกท่านเดินทางต่อ สูเ่มอืงแมคเนส (MEKNEKNES)(ใชเ้วลา

เดนิทางประมาณ  45นาท)ี หนึ่งในเมืองมรดกโลกรับรองโดย

วันท่ีหา้    เฟซ – อินเฟรน IFRAN –มิเดล MIDLET – เออรฟ์ูด ์ERFOUD-ริสซาน่ี RISSAN   

     เมอรซู์กา้ MERZOUGA     
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ยูเนสโกเมื่อปี ค.ศ.1996 อดีตเมืองหลวงในสมยัสุลตา่น มูเล อิสมาอิแห่งราชวงศอ์ะลาวทิ (Alawite 

Dynasty) ได้ชื่อเป็นกษัตริย์จอมโหดผู้ชื่นชอบการท าสงครามในช่วงศตวรรษท่ี 17 ด้วยท าเลท่ีตั้งท่ีมี

แม่น้ าไหลผ่านกลางเมืองเมกเนสจึงเป็นเมืองศูนย์กลางการ ผลิตมะกอกไวน์และพืชพรรณตา่งๆ มี

ก าแพงเมืองล้อมรอบเมืองเก่าท่ียาวประมาณ 40 กม. ซึ่งมีประตูเมืองใหญ่โตถึง 7 ประตู 

จากนั ้ น าท่าน ชมประตบูบัมนัซ ู(BAB MANSOUR MONUMENTAL) มีประตูเมืองใหญ่โตถึง 7 ประตูได้ชื่อว่า

สวยท่ีสุด ตกแต่งด้วยโมเสดและกระเบื้องสีเขียวบนผนังสีแสดนับแสนชิ้น ท าให้ประตูแห่งนี้มี

เอกลักษณ์และสวยงามอย่างหาท่ีเปรียบไม่ได้ 

จากนั ้ น าทุกท่านเดินทาง สู่เมอืงอเิฟรน (ใช้เวลาเดนิทางประมาณ 1 ชัว่โมง 30 นาท ี) เมืองท่ีชาวฝรั่งเศส

ท่ีเคยปกครอง และนิยมมาสร้างท่ีพักตากอากาศบรเิวณนี้ ตั้งอยู่บนความสูงประมาณ 1,650 เมตร 

เหนือระดับน้ าทะเล บ้านเรอืนท่ีนี้ส่วนใหญ่เป็นหลังคาอิฐสีแดง มีดอกไม้บานสะพรั่งและทะเลสาบท่ี

สวยงาม เป็นสถานท่ีพักผ่อนท้ังฤดหูนาวและฤดรู้อน เส้นทางนี้ผ่านเทือกเขาแอตลาส เทือกเขา

แอตลาส (Atlas Mountains) เป็นแนวเทือกเขาท่ีอยู่ทางตะวันตกเฉียงเหนือและทางเหนือของทวีป

แอฟริกา พาดผ่านตั้งแต่ชายฝั่งตะวันตกเฉียงใต้ของประเทศโมร็อกโกท่ีบริเวณอ่าวอากาเดีย 

(Agadir) ริมฝั่งมหาสมุทรแอตแลนติก ข้ึนไปจนจดชายฝั่งตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศตูนิเซีย มี

ความยาวของเทือกเขาโดยรวมประมาณ 2,500 กิโลเมตร ภูมิประเทศเขียวชอุ่มไปด้วยป่าไม้ สอง

ข้างทางเปลี่ยนสภาพจากความแห้งแล้วเป็นป่าไม้ พุ่ม และสลบักับความแห้งแล้งของภูเขาเหมาะเป็น

เมืองพักผ่อนจนได้รบัฉายา(เจนวีาแห่งโมร็อคโค)  

จากนั ้ น าท่านเดินทาง สูเ่มอืงมเิดล (MIDLET)  เป็นเมืองท่ีตั้งอยูบ่นระดบัความสูงท่ี 1,508 เมตร (4,948 

ฟตุ) คือเมืองเล็กๆ ท่ีตั้งอยู่ท่ามกลางหุบเขาแอตลาส เมืองท่ีเป็นศูนย์กลางการค้า การท าเหมืองแร่  

ทอผ้า ทอพรม และเย็บปกัถักร้อย ของโมร็อกโก  

 

 

 

 

 

เทีย่ง   รบัประทานอาหารเทีย่ง ณ รา้นอาหาร  

จากนั้น น าท่านเดินทางเข้าสู่เส้นทางแห่งทะเลทราย ผ่านชม หุบเขาดาเดส DADES GORGE แนวเขาและ

ธรรมชาติของหุบเขาท่ีถูกกัดกร่อนจากแรงลม ท าให้หุบเขากลายเป็นรูปรา่งต่างๆ โดยจดุหมายอยู่ที 

เมอืงเออรฟ์ดู์ ERFOUD ซึ่งเป็นโอเอซิส OASIS ศูนยก์ลางทางการค้าขายของกองคาราวานซึ่ง 

เดินทางมาจากซาอุดิอาระเบีย SAUDI 

ARABIA และซูดาน SUDAN และเดินทางสู่

เมอืงเมอรซ์ูกา้ร ์ไปชมทะเลทรายซาฮารา่ 

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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“SAHARA” เป็นทะเลทรายในทวีปแอฟริกาท่ีมีขนาดใหญ่ท่ีสุดของโลก โดยกินเนื้อท่ีกว่า 9 ล้าน

ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 1ใน 3 ของทวีปแอฟริกา ลัดเลาะขอบทะเลทรายสู่เขตซาฮารา่ ผ่าน

ชมทัศนียภาพอันยิ่งใหญ่ของภูเขาหินท่ีเต็มไปด้วยซากฟอสซิลของหอยและแมงกะพรุนโบราณในอดตี

เมื่อ 350 ล้านปีก่อน ซึ่งดินแดนแห่งนี้เคยอยู่ใต้ท้องทะเลมาก่อน จ่ึงเป็นท่ีก าเนิดของซากฟอสซิล

ต่างๆ 

ค่ า   รบัประทานอาหารค่ า ณ โรงแรมที่พกั  

           อสิระใหท้า่นพกัผอ่นดดูาวทา่มกลางทะเลทรายตามอธัยาศยั  

 น าทา่นเดนิทางเขา้สูท่ีพ่กั LES PORTES DEDESERT HOTEL@MERZOUGA DAY4 ระดบั 

4 ดาวหรอืเทยีบเทา่ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

***พเิศษ  กอ่นพระอาทติยข์ึน้น าทา่นขีอ่ฐู ชมพระอาทติยข์ึน้ที่ทะเลทรายซาฮารา่  ให้ทุกท่านได้ด่ืม

ด่ ากับภาพพระอาทิตย์ดวงโตๆค่อยๆโผล่ข้ึนจากสันทรายยามเชา้ สาดส่องแสงสีทองปลุกทุกชีวิตให้

ตื่นจากนิทรา เป็นภาพแห่งความประทับใจท่ีทุกท่านจะจดจ าไม่รู้ลืมเลือน  

ออกจากทะเลทรายผ่าน เดินทางผ่าน โอเอซสิTINGHIR ซึ่งเป็นชุมชนท่ีเกาะกลุ่มอยู่รวมกัน 

ท่ามกลางความแห้งแล้งในเขตทะเลทราย ท่ียังมีความชุ่มชื้น มีตาน้ า หรือ ล าธารน้ า ซึ่งใช้ในการ

ปลูก ต้นปาลม์ ต้นอัลมอนด์   

จากนั้น น าท่านเดินทางสู ่ทอดรา้จอรจ์ TODRA GORGES ชมความงามของช่องเขาท่ีซ่อนตัวอยูในโอเอซิส ล า

ธารท่ีไหลผ่านช่องเขากับหน้าผาท่ีสูงชนัแปลกตา เป็นแหล่งปีนหน้าผาส าหรบันักเสี่ยงภัยท้ังหลาย    

ผ่านหบุเขาดาเดส DADES VALLEY AND GORGE  แนวเขาและธรรมชาติของหุบเขาท่ีถูกกรัดกร่อน 

จากแรงลมท าให้หุบเขากลายเป็นรูปรา่งต่าง ๆ สวยงาม ผา่นชมหบุเขากหุลาบ ซึ่งเทศกาลดอก

กุหลาบจะมีข้ึนในเดือนพฤษภาคม  ด้วยร่มเงาต้นปาล์มท่ีโอเอซิสนี้ ท าให้เป็นสวรรค์น้อยๆของนัก

เดินทางชาวทะเลทรายมาตั้งแต่สมยัโบราณกาล  

เทีย่ง   รบัประทานอาหารเทีย่ง ณ รา้นอาหาร  

วนัที่หก เมอรซ์ูกา้ MERZOUGA - ทอดา้จอรจ์ (TODRA GORGE) - OUARZAZATE  
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จากนั้น น าท่านเดินทางต่อตามถนนคาชบาห์ท่ีมีป้อมหลายรอ้ยแห่งตั้งเรียงรายตามถนนดังกลา่ว  

สูเ่มอืงวอซาเซท OUARZAZATE ซึ่งเคยเป็นท่ีตั้งทางยุทธศาสตร์ ในปี ค.ศ. 1928 ฝรั่งเศสตั้งกอง

ก าลังทหารและพัฒนาท่ีนี้ให้เป็นศูนย์กลางการบริหาร ปจัจุบันเมืองวอซาเซทเป็นเมืองถูกส่งเสริมให้

เป็นเมืองท่องเท่ียว และมีการพัฒนาพื้นท่ีในทะเลทรายเพื่อการท ากิจกรรมตา่ง ๆ ท่ีแวดล้อมไปด้วย

สตูดิโอส าหรับการถ่ายท าภาพยนตร์ ไม่ว่าจะเป็น เรื่อง CLEO PATTRA, THE MUMMY, KINGDOM OF 

HEAVEN และอีกหลายเรื่องนักท่ีมักจะใช้เมืองแห่งนี้เป็นฉากส าหรับถา่ยท าในภาพยนตร์ ท้ังนี้เพราะ

ลักษณะภูมิประเทศท่ียังคงความเป็นเอกลักษณ์แบบชนเผ่าเบอร์เบอร์ ซึ่งเป็นชนเผ่าดั้งเดิมของชาว

โมร๊อกโก  วอซาเซทอาจกลา่วได้วาเป็นจดุมุ่งหมายของนักท่องเท่ียวท่ีมองหาความแตกต่าง และ

ความผจญภัยท่ีหาไม่ได้จากท่ีไหน วอซาเซทเป็นเมืองท่ีส าคัญท่ีสุดของทางตอนใต้ และท่ีนี่ยังเป็นทาง

เชื่อมระหว่างเหนือกับใต้ และตะวันออกกับตะวันตก  

 

 

 

 

 

 

ค่ า      รับประทานอาหารค่ า ณ โรงแรมที่พัก 

      น าทา่นเดนิทางเขา้สูท่ีพ่กั  LE ZAT HOTEL@ OUARZAZATE DAY5 ระดบั 4 ดาวหรอืเทยีบเทา่ 

 

 

 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

จากนั้น เดินทางสู่ เมอืงไอท ์เบนฮาดด ู (AIT BENHADDOU) ชมเมืองไอท์ เบนฮาดดู เป็นเมืองท่ีมีอาคาร

ต่างๆ สร้างจากดิน เป็นเมืองท่ีมีชื่อเสียงในเรื่องการหารายได้จากกองถ่ายท าภาพยนตร์กว่า 20 

เรื่อง โดยเฉพาะป้อมดินท่ีงดงามและมีความใหญ่ท่ีสุดในภาคใต้ของโมรอคโค คือ ปอ้มไอท ์เบนฮาด

ด ู(KASBASH OF AIT BEB HADOU) เป็นป้อมดินซึ่งตั้งอยู่ท่ามกลางสวนอลัมอนด์ เป็นปราสาทท่ีใช้

ในการถ่ายท าภาพยนตร์หลายเรื่องท่ีโด่งดงัอาทิ Lawrance of Arabia , Jesus of Nazareth และ 

Gladiator ปจัจุบันอยู่ในความดูแลของ

องค์การยูเนสโก้ 

 

 

วันท่ีเจ็ด OUARZAZATE – AIT BENHADDOU เมืองไอท ์เบนฮาดด ู–ATLAS MOUNT 

  MARRAKECH      
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เทีย่ง  รบัประทานอาหารเทีย่ง ณ รา้นอาหาร  

จากนั้น เดินทางสู่ เมอืงมาราเกช (MARAKESH) เมืองแห่งทะเลทรายซาฮาร่า ทะเลทรายในทวีปแอฟริกาท่ีมี

ขนาดใหญ่เป็นอันดับสองของโลก และเป็นทะเลทรายท่ีร้อนท่ีสุดของโลกอีกด้วย ซึ่งเป็นเมือง

ท่องเท่ียวท่ีส าคัญท่ีตั้งอยู่เชิงเขาแอตลาส ในอดีตเมืองโอเอซิสแห่งนี้เป็นท่ีพักของกองคาราวานอูฐ

ท่ีมาจากทางตอนใต้ของโมรอคโค ถือเป็นเมืองชุมทางของพ่อค้าต่างๆ นอกจากนี้ยังเป็นอดีตเมือง

หลวงในช่วงสมัยราชวงศอ์ัลโมราวิดช่วง ศ.ต.ท่ี 11 ปจัจุบันเป็นเมืองท่ีมีนักท่องเท่ียวมาเยือนมากท่ีสุด 

สภาพบ้านเมอืงท่ีเราเห็นได้คือ สองข้างทางแวดล้อมด้วยบา้นเรอืนท่ีถูกฉาบด้วยปูนสสี้มๆ ซึ่งเป็นสิ่ง

ท่ีรฐับาลก าหนดไว้ แต่คนทอ้งถิน่จะเรยีกวา่ PINK CITY หรอื เมอืงสชีมพู อาจกลา่วได้ว่ามาราเกช

เป็นเมืองท่ีมีเสน่ห์ท่ีสุดในโลกแห่งหนึ่ง จึงได้สมญานามว่าเป็น A CITY OF DRAMA นั่นคือมีความ

สวยงามดั่งเมืองในละครท่ีไม่น่าเป็นชีวิตจริงได้ 

ค่ า       รับประทานอาหารค่ า ณ โรงแรมที่พัก 

 น าทา่นเดนิทางเขา้สูท่ีพ่กั  MOROCCAN HOUSE HOTEL@ MARAKESH  DAY6  ระดบั 4 ดาวหรอื

เทยีบเทา่ 

 

 

 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

จากนั้น น าท่านเดินทางสู่เขตเขตเมืองเก่า หรือท่ีเรียกว่า เมดนิา่ ซึ่งมีก าแพงเมืองล้อมรอบ น าชมสสุานแหง่

ราชวงศซ์าเดยีน (SAADLAN TOMBS) ท่ีแห่งนี้ถูกท้ิงร้างมากกว่า 2 ศตวรรษ ภายหลังได้รบัการ

บูรณะ และเปิดให้เข้าชมความงดงามในแบบฉบบัของศิลปะแบบมวัรสิ(MOORISH) แท้ๆ ความวิจิตร

อลังการของห้องโถงภายใน เสาคอลัมน์หินอ่อนสีสวย ลวดลายงานปูนท่ีประดบัประดาบนผนังและ

เพดาน สวนสวยภายนอกท่ีสร้างข้ึนใหม่ โดยเขาว่า ท าตามแบบ Allah's Paradise  

 

 

 

 

จากนั้น น าชมพระราชวงับาเฮยี BAHIA PALACE พระราชวังของท่านมหาอ ามาตย์ผู้ส าเร็จราชการแผ่นดิน

แทนยุคกษัตริย์ในอดีต สร้างข้ึนในช่วงปลายศตวรรษท่ี 19 ซึ่งตั้งใจจะให้เป็นพระราชวังท่ียิ่งใหญ่และ

หรูหราท่ีสุดในสมัยนั้น ภายในตกแต่งด้วยปูนป้ันแกะสลักและการวาดลวดลายบนไม้และประดบั

ประดาด้วยโมเสกท่ีมีลวดลายละเอยีดอ่อนช้อยสวยงาม   

 

วันท่ีแปด   MARRAKECH  - คาซาบลงักา   
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เที่ยง   รับประทานอาหารเที่ยง ณ ร้านอาหาร  

จากนั้น น าทุกท่านชม จัตุรัสกลางเมือง (DJEMAA FNAA SQUARE) ท่ีมีขนาดใหญ่ รายล้อมไปด้วยอาคาร 

ร้านค้า ตลาด ท้ัง 4 ด้าน เดินเล่นถ่ายรูปความมีชีวิตชีวาท่ีมีสีสันและกลิ่นอายแบบโมรอคโคขนาน

แท้ พร้อมจับจ่ายหาซื้อของฝาก ของท่ีระลึกพื้นเมืองต่างๆ รายล้อมไปด้วยอาคาร ร้านค้า ตลาดท้ัง 

4 ด้าน ชม มัสยิด คูตูเบีย (KOUTOUBIA MOSQUE) ซึ่งเป็นมัสยิดใหญ่เก่าแก่ท่ีสุดในเมืองไม่ว่าจะเดิน

ไปแห่งใดในตัวเมืองก็จะเห็นมัสยิดนี้ได้ จากหอวังท่ีมีความสูง 226 ฟิต (70 เมตร) ไม่ว่าอยู่ท่ีไหนใน

มาราเกซ เราก็จะมองเห็นสุเหร่าแห่งนี้ อิสระให้ทางเก็บภาพเมืองมาราเกซ เมืองท่ีข้ึนชื่อว่ามีเสน่ห์

ดึงดดูนกัท่องเท่ียวติดอันดับโลก  

จากนั้น น าท่านชม MAJORELLE GARDEN หรอื JARDIN MAJORELLE & MUSEUM OF ISLAMIC ART  

ว่ากันว่าเป็นสวรรค์น้อยๆ ย่านเมืองมาราเกช สวนแห่งนี้เป็นท่ีรวบรวมพันธ์ุไม้นานาจากท่ัวโลก 

โดยเฉพาะต้นกระบองเพชรนับพันต้น หลากหลายสายพันธ์ุ มีสวนบัว และป่าไม่ดูร่มรื่น กับบรรดา

กระถางดินท่ีศิลปินเจ้าของเดิม Jacques Majorelle ท่ีสรรหาสีมาป้ายทาทับ ตกแต่งท าให้สวนแห่งนี้

ดโูดดเด่นสะดุดตาข้ึนมาอย่างนา่เหลือเชื่อ สวนแห่ง

นี้เดิมเป็นบ้านของศิลปินชาวฝรั่งเศส เขาสร้างบา้น 

และสวนเอาไว้อยู่เอง พร้อมสร้างงานศิลปะของเขา

ต่อมาสถานท่ีแห่งนี้ได้ถูกใช้เป็นพิพิธภัณฑ์ รวบรวม

เอาศลิปะของโมรอคโคไว้ และมีมุมแสดงงานศิลปะ

ของเจ้าของเดิมเอาไว้ด้วย 

ค่ า        รบัประทานอาหารค่ า ณ รา้นอาหาร MARAKESH 

จากนัน้ น าทา่นเดนิทางกลบัสู ่CASABLANCA คาซาบลงักา 

  น าทา่นเดนิทางเขา้สูท่ีพ่กั KENZI BASMA HOTEL @CASABLANCA  DAY7 ระดบั 4 ดาวหรอื

เทยีบเทา่ 

 

 

 

เชา้      CHECK OUT 05.00 AM. เพือ่เดนิทางสูส่นามบนิ  

วนัทีเ่กา้              CASABLANCA – AIRPORT – MCT มสักตั      
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05.00 น. น าท่านเดินทาง สูส่นามบนิ CMN มฮุมัมดั ฟฟิท์ อนิเตอรเ์นชัน่แนล (คาซาบลงักา) 

ประเทศโมรอ็คโค เพือ่ท าการเชค็อนิสมัภาระ 

(รบัประทานอาหารเชา้ แบบกลอ่ง เพือ่งา่ยตอ่การเดนิทาง ) 

09.15 น. ออกเดินทางโดยสายการบนิ OMAN AIR เทีย่วบนิที ่WY172 

19.35 น. เดนิทางถงึสนามบนิประเทศโอมาน (มสักตั MCT) เพือ่แวะเปลีย่นเครือ่ง    

22.05 น. ออกเดนิทางกลบัสูส่นามบนิสวุรรณภมู ิโดยสายการบนิ OMAN AIR เทีย่วบนิที ่WY817 

 

 

Yanisadtcu@hotmail.com 

 

06.45 น.  เดนิทางกลบัถงึ สนามบนิสวุรรณภมู ิดว้ยความสวสัดิภ์าพและความประทบัใจ มริูล้มืเลอืน 

 

อัตราค่าบริการ 

ก าหนดการเดนิทาง 

 

ราคาผูใ้หญ ่

(พกัหอ้งละ 2-3 

ทา่น) 

ราคาเด็กเสรมิเตยีง 

(พกักบัผูใ้หญ ่2 

ทา่น) 

ราคาเด็กไมเ่สรมิเตยีง 

(พกักบัผูใ้หญ ่2 ทา่น) 
พกัเดีย่วจา่ยเพิม่ 

20 – 29 มิ.ย.62 

11 – 20 ก.ค.62 

25 ก.ค. – 03 ส.ค.

62 

8 – 17 ส.ค.62 

57,888 บาท 56,888 บาท 55,888 บาท 10,500 บาท 

19 – 28 ส.ค. 62 

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

10 – 19 ต.ค. 62  

19 – 28 ต.ค.62 
58,888 บาท 57,888 บาท 56,888 บาท 10,500 บาท 

21 – 30 พ.ย. 62  57,888 บาท 56,888 บาท 55,888 บาท 10,500 บาท 

5 – 14 ธ.ค. 62 

21 – 30 ธ.ค.62 
58,888 บาท 57,888 บาท 56,888 บาท 10,500 บาท 

 

 

วันท่ีสิบ               MCT มสักตั  - กรุงเทพฯ     
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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  

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 และหา้มขดีค่า/ขดีครอ่ม หรอืเซน้รบัรองเอกสารทกุฉบบั*** 

ขอ้มูลเบ้ืองตน้ในการเตรียมเอกสารย่ืนวีซ่าและการย่ืนขอวีซ่า ใชเ้วลาย่ืนประมาณ 7-10 วนัท าการ 



191 อาคารสีลมคอมเพล็กซ์ ชั้น 22 หอ้ง 3 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 โทร.0-2108-8666 แฟกซ์ 0-2231-3399  LINE ID:@avenuetour 
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 LINE ID:@avenuetour 

 

 

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

         พร้อมสง่รายชือ่และหนา้พาสปอรต์ผูท้ีจ่ะเดนิทางทนัท ี 

งวดที่ 2 : ช าระสว่นทีเ่หลอื 20 วนั ล่วงหนา้กอ่นออกเดนิทาง  

กรณีที่ต้องการออกตั๋วภายในประเทศ กรณีลูกค้าอยู่ต่างจังหวัด ให้ท่านติดต่อเจ้าหน้าที่ก่อนออกบตัรโดยสารทกุคร้ัง หากออก

บัตรโดยสารโดยมิแจ้งเจ้าหน้าที่ ทางบริษทัขอสงวนสทิธ์ิไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น 

หลังจากช าระค่ามัดจ าแล้ว สามารถเปล่ียนชื่อผู้เดินทางได้ ก่อนที่บริษทัฯ จะท าการออกตั๋วล่วงหน้า 1-2 อาทิตย์ก่อนการ

เดินทาง 

ชื่อบัญชี  บรษิัท 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 

 

 

 

 

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       

อตัราค่าบรกิารน้ีรวม 

    

เงื่อนไข การจองทวัร ์    
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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)  

 

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 

 

อตัราค่าบรกิารน้ีไม่รวม 

  

กรณียกเลิก 

หมายเหต ุ
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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 

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

    วนัท่ี      
    
 

เอฟวีนิว อินเตอร์ แทรเวิล กรุ๊ป ขอบคุณทุกท่านทีใ่หเ้กียรติใช้บรกิาร
ของเรา 


