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ใบอนุญาตธุรกิจนาํเท่ียวเลขท่ี 11/01967 

มั่นใจทุกการเดนิทาง ประสบการณ์กว่า 20 ปี 

(แกรนด์โมรอคโค 9 วนั 6 คนื EK) 
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บริษทั เอฟวนิีว อินเตอร ์แทรเวลิ กรุ๊ป จํากดั 

Avenue Inter Travel Group Co., Ltd. 
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รายละเอยีดการเดินทาง 
 

วนัที ่1  สนามบินสุวรรณภูมิ           

22.00 น. นดัพบท่ีสนามบินสุวรรณภูมิ ช้ัน 4 ประตู 9 เคาร์เตอร์ T สายการบินเอมิเรตแอร์ โดยมีเจา้หนา้ท่ีของบริษทัให้

การตอ้นรับและอาํนวยความสะดวกทางดา้นเอกสารการเดินทางและสัมภาระ 
 

วนัที ่2  กรุงเทพฯ – ดูไบ – เมืองคาซาบลงัก้า – สุเหร่าฮัสซันที ่2 – เมืองราบัต  

01.05 น. ออกเดินทางสู่ ดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ โดยเที่ยวบินที่ EK385  (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 6.35 

ช่ัวโมง) (บริการอาหารและเคร่ืองดื่มบนเคร่ือง 

05.00 น. เดินทางถึงสนามบินดูไบ (แวะเปล่ียนเคร่ือง) 

07.25 น. ออกเดินทางสู่เมืองคาซาบลงักา้ โดยเทีย่วบินที ่EK751  (ใช้เวลาประมาณ 8.50 ช่ัวโมง) 

12.15 น. เดินทางถึงสนามบินคาซาบลงัก้า(CASABLANCA) (ใช้เวลาบินประมาณ 9 ช่ัวโมง 20 นาท)ี 

(เวลาท้องถิ่นที่น่ีช้ากว่าประเทศไทย 7 ช่ัวโมง)  นาํท่านผ่านพิธีตรวจคนเขา้เมืองและรับกระเป๋าสัมภาระ จาก

เมืองคาซาบลงักา้ เดินทางต่อสู่เมืองราบัต (RABAT) 

บ่าย  จากนั้นเดินทางต่อไปยงัเมือง RABAT (ใชเ้วลาประมาณ1 ชัว่โมง 

30นาที ) ซ่ึงเป็นเมืองหลวงเมืองหลวงแห่งราชอาณาจกัรมาใน

อดีต ตั้งแต่ปี ค.ศ.1956 และเป็นท่ีตั้งของพระราชวงัหลวง และ

ทาํเนียบทูตานุทูตจากต่างแดน เป็นเมืองสีขาวท่ีสะอาดและ

สวยงาม จากนั้นชมสุเหร่าหลวง และ พระราชวงัหลวง ท่ีทุกเท่ียง

วนัศุกร์ กษตัริย์แห่งโมรอคโคจะทรงม้าจากพระราชวงัมายงั

สุเหร่าเพื่อประกอบศาสนกิจ  

จากนั้น ชมสุสานของกษัตริย์โมฮัมเหม็ด ที ่5 พระอยักาของกษตัริยอ์งคปั์จจุบนั ซ่ึงมีทหารยามยนืเฝ้าสง่าทุกประตู และ

เปิดให้คนทุกชาติทุกศาสนาเขา้ไปเคารพพระศพท่ีฝังอยู่เบ้ืองล่าง ดา้นหน้าของสุสาน คือสุเหร่าฮสัซันท่ีเร่ิม

สร้างมาตั้งแต่ศตวรรษท่ี 2 แต่ไม่สําเร็จ และพงัลงจนเหลือแต่เพียงเสาไว ้365 ตน้ ในบริเวณกวา้ง 183 x139 

เมตรและพาทุกท่านแวะชม ถ่ายรูปดา้นนอก สุเหร่าแห่งกษัตริย์ฮัสซันที ่2 (Hassan II Mosque) สถาปัตยกรรม

ท่ีไม่เก่าแก่นกั ใชเ้วลาสร้างประมาณ 6 ปี และแลว้เสร็จในปีค.ศ. 1993 มสัยิดแห่งน้ีถูกออกแบบโดยสถาปนิก

ชาวฝร่ังเศส มิเชล แปงโซ แต่เป็นศิลปะสไตล์โมร็อกโค ท่ีใชเ้ทคโนโลยีสมยัใหม่ผสมผสานเขา้ไปดว้ย ซ่ึงส่ิง

ปลูกสร้างน้ีสามารถจุผูค้นไดถึ้ง 25,000 คนและมีหอคอยสูงถึง 120 เมตร จุดประสงคใ์นการสร้างมสัยิดแห่งน้ี

คือ ในวาระเฉลิมพระชนม์ครบ 60 พรรษาของกษตัริยฮ์สัซันท่ี 2 แห่งโมร็อกโกนอกจากน้ียงัถือเป็นสถานท่ี

สาํคญัในการตอ้นรับแขกบา้นแขกเมือง เม่ือประมุขประเทศใดเยีย่มเยือน ก็มกัจะมาเยี่ยมชม ในการดาํเนินการ

สร้าง กษตัริยฮ์สัซนัมกัจะควบคุมอยา่งใกลชิ้ด และเปิดรับบริจาคให้ผูศ้รัทธาร่วมกนัสร้างมสัยิดแห่งน้ี เป็นดัง่

สัญลกัษณ์ท่ียิ่งใหญ่ของเมืองและศาสนา ซ่ึงก็มีชาวโมร็อกโคกว่า 13 ลา้นคน ร่วมบริจาค จนกลายเป็นความ

ภูมิใจ 
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คํ่า รับประทานอาหารคํ่า ณ โรงแรมทีพ่กั 

 นําท่านเดินทางเข้าสู่ทีพ่กั โรงแรม  THE RIV @RABAT DAY1    ระดับ 4 ดาว หรือเทยีบเท่า 
 

วนัที ่3  ราบัต – เมคเนส – เฟส  

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  

จากนั้น นาํทุกท่านออกเดินทางสู่เมือง เชฟชาอูน (CHEFCHAOUEN) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชัว่โมง 50นาที  

ประมาณ 253 กม.) เป็นเมืองโบราณท่ีถูกยอ้มดว้ยสีฟ้า เก่าแก่ท่ีสุดในโมร็อกโก เมืองเล็กๆท่ีห้ามพลาดเม่ือมา

เยอืนโมร็อคโค ดว้ยความมีเสน่ห์ท่ีบา้นเรือนท่ีทาเป็นสีฟ้าและขาวทั้งเมือง ตดักบัสีเขียวของป่าไมเ้น่ืองจากตวั

เมืองอยูใ่นหุบเขา เกิดเป็นภาพท่ีชวนให้นกัท่องเท่ียวต่างหลงใหลในเสน่ห์ของเมืองน้ี ไดช่ื้อวา่เป็นมนตเ์สน่ห์

แห่งโมรอคโค เป็นเมืองเล็กๆตั้งอยูใ่นหุบเขาริฟ (RIF MOUNTAIN) ประวติัความเป็นมาของเมืองนั้นยาวนาน

กวา่ 538 ปี เมืองน้ีเคยอยูใ่ตก้ารปกครองของสเปน และไดรั้บอิสรภาพในปี ค.ศ.1956 จนไดรั้บอิทธิพล วิถีชีวิต

และภาษาสเปนในปัจจุบนัน้ี ชมบา้นเรือนท่ีทาดว้ยสีฟ้าและสีขาว ถือว่าเป็นสวรรค์ของคนรักสีฟ้าและสีขาว 

และมีคร่ึงล่างไปจนถึงบริเวณถนน บนัได และทางเดิน เป็นสีฟ้าสดใสเหมือนวนัท่ีทอ้งฟ้าไร้เมฆ สามารถเดิน

ชมบา้นเรือนไดท้ัว่ทั้งเมือง โดยท่ีสถาปัตยกรรมของเมืองยงัคงเป็นแบบโมรอคโค ซุ้มประตูโคง้จึงสามารถ

มองเห็นไดท้ัว่ทั้งเมือง และยงัมีนํ้ าพุท่ีปูดว้ยกระเบ้ืองโมเสกแบบโมรอคโคให้เห็นไดต้ามมุมต่าง ๆ ของเมือง  

อิสระให้ทุกท่านไดเ้ดินชมหมู่บา้นสีฟ้าพร้อมสํารวจตรอกซอกซอยต่างๆท่ีเต็มไปดว้ยร้านขายของท่ีระลึก

มากมาย 

 

 

 

 

 

 

เทีย่ง  รับประทานอาหารเช้า ณ ภัตตาคาร 

จากนั้น นาํทุกท่านเดินทางต่อสู่เมือง แมคเนส (MEKNEKNES) 

(ใช้เวลาเดินทางประมาณ  3 ช่ัวโมง 30 นาท ี ประมาณ 202 กม.) หน่ึงใน

เมืองมรดกโลกรับรองโดยยูเนสโกเม่ือปี ค.ศ.1996 อดีตเมืองหลวงใน

สมยัสุลต่าน มูเล อิสมาอิแห่งราชวงศอะ์ลาวทิ (Alawite Dynasty) ไดช่ื้อ

เป็นกษตัริยจ์อมโหดผูช่ื้นชอบการทาํสงครามในช่วงศตวรรษท่ี 17 ดว้ย

ทาํเลท่ีตั้งท่ีมีแม่นํ้าไหลผา่นกลางเมืองเมกเนสจึงเป็นเมืองศูนยก์ลางการ 

ผลิตมะกอกไวน์และพืชพรรณต่างๆ มีกาํแพงเมืองลอ้มรอบเมืองเก่าท่ี

ยาวประมาณ 40 กม. ซ่ึงมีประตูเมืองใหญ่โตถึง 7 ประตูนําท่าน ชม

ประตูบบัมนัซู (BAB MANSOUR MONUMENTAL) มีประตูเมือง

ใหญ่โตถึง 7 ประตู ไดช่ื้อวา่สวยท่ีสุด ตกแต่งดว้ยโมเสดและกระเบ้ืองสี
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เขียวบนผนงัสีแสดนบัแสนช้ิน ทาํใหป้ระตูแห่งน้ีมีเอกลกัษณ์และสวยงามอยา่งหาท่ีเปรียบไม่ได ้

จากนั้น นาํท่านเดินทางต่อ สู่เมืองเฟซ (FES) เมืองหลวงเก่าอีกแห่งท่ีมีประวติัศาสตร์อนัยาวนานใน ศ.ต. ท่ี 8 ท่ีมี

ความสําคญัทางประวติัศาสตร์ (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 1 ชัว่โมง ประมาณ 66 กม.) ตั้งอยูร่ะหวา่งพื้นท่ีอุดม

สมบูรณ์ท่ีต่อจากเชิงเทือกเขารีฟ (Rif Mountain) ทางตอนเหนือกบัเขตเทือกเขาแอตลาสตอนกลาง (Middle 

Atlas) มีแม่นํ้าเฟส (River Fes) ไหลผา่นกลางเมืองเมืองเฟส เป็นเมืองแหล่งท่องเท่ียวท่ีมีช่ือเสียงของโมรอคโค 

คํ่า รับประทานอาหารคํ่า ณ โรงแรมทีพ่กั 

 นําท่านเดินทางเข้าสู่ทีพ่กั โรงแรม L’ESCALE HOTEL@FES DAY2 ระดับ 4 ดาวหรือเทยีบเท่า 
 

วนัที ่4  เฟส – เขตเมืองเก่า - เมเดอร์ซาบูอมิาเนีย – สุสานมูเลไอดริสที ่2 – สุเหร่าใหญ่ไคเราวนิ 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ภัตตาคาร 

จากนั้น นาํท่านชมเมืองเฟซ เมืองแห่งท่องเท่ียวท่ีมีช่ือเสียง ล้อมรอบด้วยกาํแพงเมืองโบราณสีฟ้า สร้างตามแบบ

สภาปัตยกรรมศิลปะอิสลาม ประดบัประดาดว้ยกระเบ้ืองเคลือบโดยเดินเขา้สู่เขาวงกตอนัซบัซ้อนแห่งเมดินา

เมืองเฟซ  นาํท่านเดินผา่นตลาดสด ขายปลาอาหาร และผกั ผลไมส้ดต่างๆนาๆ   

จากนั้น ชมเมเดอร์ซาบูอิมาเนีย (MEDERSA BOU IMANLA) ซ่ึงเป็นโรงเรียนสอนพระคมัภีร์ เป็นสถาปัตยกรรมแบบ

มวัร์ ท่ีสวยงามประณีต ในเขตเมืองเก่าไดแ้บ่งออกเป็น 100 ส่วน มีซอยกวา่ 10,000 ซอย มีซอยแคบสุดคือ 50 

ซ.ม. ถึงกวา้ง 3 เมตร จะแบ่งเป็นยา่นต่างๆ เช่น ยา่นเคร่ืองใชท้องเหลือง ทองแดง จะมีร้านคา้เล็กๆท่ีหนา้ร้าน

จะมีหม้อ กะทะ อุปกรณ์เคร่ืองครัว ย่านขายพรมท่ีวางเรียงรายอย่างสวยงาม ย่านงานเคร่ืองจกัสาน งาน

แกะสลกัไม ้และยา่นเคร่ืองเทศ (Souk El Attarine) ท่านจะไดส้ัมผสัทั้งรูป รสและกล่ินในยา่นเคร่ืองเทศท่ีมี

การจดัเรียงสินคา้ไดอ้ยา่งเป็นระเบียบเรียบร้อยสวยงาม ระหวา่งท่ีเดินตามทางในเมดิน่า ท่านจะไดพ้บกบันํ้ าพุ

ธรรมชาติ (Nejjarine Fountain) เพื่อให้ชาวมุสลิมให้ลา้งหนา้ลา้งมือก่อนเขา้ในบริเวณมสัยิด  นอกจากน้ีท่ีตาม

ซอกมุมอาจเห็นภาพชายสูงอายุหนวดเครารุงรังนัง่แกะสลกัไมช้ิ้นเล็กๆอยู่บริเวณตามทางเดินแคบๆในเขต

เมืองเก่า บางทีเราก็ยงัจะเห็นผูห้ญิงท่ีน่ีสวมเส้ือผา้ท่ีปิดตั้งแต่หัวจนถึงเทา้จะเห็นไดก้็เฉพาะตาดาํอนัคมกริบ

เท่านั้น แวะชมสุสานของมูเล ไอดริสท่ี 2 (Moulay Idriss Mausolem II) ท่ีชาวโมรอคโคถือว่าเป็นแหล่งมา

แสวงบุญท่ีศกัด์ิสิทธ์ิ พาท่านไปชมสุเหร่าใหญ่ไคเราวีน (Kairaouine Mosque) ซ่ึงเป็นทั้งมหาวิทยาลยัสอน

ศาสนาแห่งแรกของโมร็อคโค และเก่าแก่ท่ีสุดแห่งหน่ึงของโลกเลยทีเดียว (เฉพาะผูท่ี้นบัถือศาสนา อิสลาม

เท่านั้น)  

 

 

 

 

 
 

 

เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร 
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จากนั้น นาํท่านเดินชมย่านเคร่ืองหนังและแวะชม บ่อฟอกและย้อมสีหนังแบบโบราณ ท่ีเป็นเอกลกัษณ์เฉพาะของ

เมืองเฟส ถูกอนุรักษ์โดยองค์กรยูเนสโก ทั้งหมดน้ีเป็นเสน่ห์ของการเดินเท่ียวชมเมืองท่ีตอ้งเดินแหวกว่าย

เขา้ไปในกลุ่มคนชาวพื้นเมือง ช้อปป้ิงสินคา้ทอ้งถ่ิน เมืองเฟซจึงเป็นสถานท่ีท่ีไม่ควรพลาดในการมาเยือน

อยา่งยิง่ 

 

 

 

 

 

คํ่า รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร  

นําท่านเดินทางเข้าสู่ทีพ่กั โรงแรม L’ESCALE HOTEL@FES  DAY3 ระดับ 4 ดาวหรือเทยีบเท่า 
 

วนัที ่5            เฟซ – อนิเฟรน IFRAN –มิเดล MIDLET – เออร์ฟูด์ ERFOUD –ริสซาน่ี RISSANเมอร์ซูก้า MERZOUG 

เช้า           รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  

จากนั้น นาํทุกท่านเดินทาง สู่เมืองอิเฟรน (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 1 

ชัว่โมง 30 นาที ) เมืองท่ีชาวฝร่ังเศสท่ีเคยปกครอง และนิยม

มาสร้างท่ีพกัตากอากาศบริเวณน้ี ตั้งอยูบ่นความสูงประมาณ 

1,650 เมตร เหนือระดบันํ้ าทะเล บา้นเรือนท่ีน้ีส่วนใหญ่เป็น

หลังคาอิฐสีแดง  มีดอกไม้บานสะพร่ังและทะเลสาบท่ี

สวยงาม เป็นสถานท่ีพกัผอ่นทั้งฤดูหนาวและฤดูร้อน เส้นทาง

น้ีผา่นเทือกเขาแอตลาส เทือกเขาแอตลาส (Atlas Mountains) 

เป็นแนวเทือกเขาท่ีอยู่ทางตะวนัตกเฉียงเหนือและทางเหนือของทวีปแอฟริกา พาดผา่นตั้งแต่ชายฝ่ังตะวนัตก

เฉียงใตข้องประเทศโมร็อกโกท่ีบริเวณอ่าวอากาเดีย (Agadir) ริมฝ่ังมหาสมุทรแอตแลนติก ข้ึนไปจนจดชายฝ่ัง

ตะวนัออกเฉียงเหนือของประเทศตูนิเซีย มีความยาวของเทือกเขาโดยรวมประมาณ 2,500 กิโลเมตร ภูมิ

ประเทศเขียวชอุ่มไปดว้ยป่าไม ้สองขา้งทางเปล่ียนสภาพจากความแห้งแลว้เป็นป่าไม ้พุ่ม และสลบักบัความ

แหง้แลง้ของภูเขาเหมาะเป็นเมืองพกัผอ่นจนไดรั้บฉายา “(เจนีวาแห่งโมร็อคโค)  

จากนั้น นาํท่านเดินทาง สู่เมืองมิเดล (MIDLET)  เป็นเมืองท่ีตั้งอยูบ่นระดบัความสูงท่ี 1,508 เมตร (4,948 ฟุต) คือเมือง

เล็กๆ ท่ีตั้งอยู่ท่ามกลางหุบเขาแอตลาส เมืองท่ีเป็นศูนยก์ลางการคา้ การทาํเหมืองแร่  ทอผา้ ทอพรม และเยบ็

ปักถกัร้อย ของโมร็อกโก 
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เทีย่ง  รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร 

จากนั้น นาํท่านเดินทางเขา้สู่เส้นทางแห่งทะเลทราย ผ่านชม หุบเขาดาเดส DADES GORGE แนวเขาและธรรมชาติ

ของหุบเขาท่ีถูกกดักร่อนจากแรงลม ทาํให้หุบเขากลายเป็นรูปร่างต่างๆโดยจุดหมายอยู่ที เมืองเออร์ฟูด์ 

ERFOUD ซ่ึงเป็นโอเอซิส OASIS ศูนยก์ลางทางการคา้ขายของกองคาราวานซ่ึง เดินทางมาจากซาอุดิอาระเบีย 

SAUDI ARABIA และซูดาน SUDAN 

จากนั้น เดินทางสู่เมืองเมอร์ซูก้าร์โดยนําท่านเปลี่ยนเป็นรถ 4WD สู่ทะเลทรายซาฮ่าร่า ไปชมทะเลทรายซาฮาร่า 

“SAHARA” เป็นทะเลทรายในทวีปแอฟริกาท่ีมีขนาดใหญ่เป็นอนัดบัสองของโลก (รองจากทะเลทรายใน

ทวีปแอนตาร์กติกา เป็นทะเลทรายร้อนท่ีใหญ่ท่ีสุดของโลก ณ เมืองเมอร์ซูก้า (Merzouga) ลัดเลาะขอบ

ทะเลทรายสู่เขตซาฮาร่า ผ่านชมทศันียภาพอนัยิ่งใหญ่ของภูเขาหินท่ีเต็มไปด้วยซากฟอสซิลของหอยและ

แมงกะพรุนโบราณในอดีตเม่ือ 350 ลา้นปีก่อน ซ่ึงดินแดนแห่งน้ีเคยอยูใ่ตท้อ้งทะเลมาก่อน จ่ึงเป็นท่ีกาํเนิดของ

ซากฟอสซิลต่างๆ 

 

 

 

 

 

 

คํ่า รับประทานอาหารคํ่า ณ โรงแรมทีพ่กั 

อสิระให้ท่านพกัผ่อนดูดาวท่ามกลางทะเลทรายตามอธัยาศัย  

*** โรงแรมทีท่ะเลทรายห้องพกัส่วนใหญ่ จะเป็นรูปแบบกระโจม*** 

  นําท่านเดินทางเข้าสู่ทีพ่กั LES PORTES DEDESERT HOTEL@MERZOUGA  DAY4 

 

วนัที ่6        เมอร์ซูก้า MERZOUGA - ทอด้าจอร์จ ( TODRA GORGE )  - OUARZAZATE   (ใช้เวลาขับรถประมาณ 5 ช่ัวโมง) 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

 

 

 
 

 

 

***พิเศษ  ก่อนพระอาทิตย์ขึน้นําท่านข่ีอูฐ ชมพระอาทิตย์ขึน้ที่ทะเลทรายซาฮาร่า  ให้ทุกท่านไดด่ื้มดํ่ากบัภาพพระอาทิตย์

ดวงโตๆค่อยๆโผล่ข้ึนจากสันทรายยามเชา้ สาดส่องแสงสีทองปลุกทุกชีวิตให้ต่ืนจากนิทรา เป็นภาพแห่งความ

ประทบัใจท่ีทุกท่านจะจดจาํไม่รู้ลืมเลือน(อย่าลมืเตรียมเส้ือกนัหนาวให้พร้อม) 
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จากนั้น  นาํท่านเดินทางสู่ ทอดร้าจอร์จ TODRA GORGES ชมความงามของช่องเขาท่ีซ่อนตวัอยใูนโอเอซิสลาํนํ้ าเกลือท่ี

ไหลผ่านช่องเขากบัหน้าผาท่ีสูงชนัแปลกตา เป็นแหล่งปีนหน้าผาสําหรับนกัเส่ียงภยัทั้งหลาย นาํท่านเดินทางสู่ 

หุบเขาดาเดส DADES VALLEY AND GORGE  แนวเขาและธรรมชาติของหุบเขาท่ีถูกกรัดกร่อน จากแรงลมทาํ

ใหหุ้บเขากลายเป็นรูปร่างต่าง ๆ สวยงาม แวะชมโอเอซิสTINGHIR ซ่ึงเป็นชุมชนท่ีเกาะกลุ่มอยูร่วมกนัท่ามกลาง

ความแห้งแล้งในเขตทะเลทราย ท่ียงัมีความชุ่มช้ืน มีตานํ้ า หรือ ลาํธารนํ้ า ซ่ึงใช้ในการปลูก ตน้ปาล์ม ตน้อลั

มอนด์ หุบเขากุหลาบ ซ่ึงเทศกาลดอกกุหลาบจะมีข้ึนในเดือนพฤษภาคม  ดว้ยร่มเงาตน้ปาล์มท่ีโอเอซิสน้ี ทาํให้

เป็นสวรรคน์อ้ยๆของนกัเดินทางชาวทะเลทรายมาตั้งแต่สมยัโบราณกาล  

เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร 

จากนั้น นําท่านเดินทางต่อตามถนนคาชบาห์ท่ีมีป้อมหลายร้อยแห่งตั้ งเรียงรายตามถนนดังกล่าว สู่เมืองวอซาเซท 

OUARZAZATE  ซ่ึงเคยเป็นท่ีตั้งทางยทุธศาสตร์ ในปี ค.ศ. 1928 ฝร่ังเศสตั้งกองกาํลงัทหารและพฒันาท่ีน้ีให้เป็น

ศูนยก์ลางการบริหาร ปัจจุบนัเมืองวอซาเซทเป็นเมืองถูกส่งเสริมให้เป็นเมืองท่องเท่ียว และมีการพฒันาพื้นท่ีใน

ทะเลทรายเพื่อการทาํกิจกรรมต่าง ๆ ท่ีแวดลอ้มไปดว้ยสตูดิโอ ภาพยนตร์ ข่ีมอเตอร์ไซด์ ข่ีอูฐ และมีกิจกรรมผจญ

ภยักลางทะเลทราย (ไม่รวมอยู่ในค่าทวัร์) ใหน้กัท่องเท่ียวไดส้ัมผสัประสบการณ์แปลกใหม่ (สําหรับในฤดูหนาว-

ฤดูใบไมผ้ลิ (พ.ย.-เม.ย.)  ควรเตรียมเส้ือกนัหนาวให้เพียงพอ เพราะเมืองน้ีอยูใ่กลภู้เขาแอตลาสท่ีมีหิมะปกคลุม

ในช่วงดงักล่าว วอซาเซทอาจกล่าวไดว้าเป็นจุดมุ่งหมายของนกัท่องเท่ียวท่ีมองหาความแตกต่าง และความผจญ

ภยัท่ีหาไม่ไดจ้ากท่ีไหน วอซาเซทเป็นเมืองท่ีสาํคญัท่ีสุดของทางตอนใต ้และท่ีน่ียงัเป็นทางเช่ือมระหวา่งเหนือกบั

ใต ้และตะวนัออกกบัตะวนัตก 

 

 

 

 

 

 

คํ่า รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร 

จากน้ัน นําท่านเดินทางเข้าสู่ทีพ่กั  FARAH ELJNOUB HOTEL@ OUARZAZATE DAY5 

ระดับ 4 ดาวหรือเทยีบเท่า 

วนัที ่7 OUARZAZATE – AIT BENHADDOU เมืองไอท์ เบนฮาดดู –ATLAS MOUNT – MARRAKECH   

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ภัตตาคาร 

จากนั้น นาํท่านเดินทางสู่ เมืองไอท ์เบนฮาดดู  (AIT BENHADDOU) ชมเมืองไอท์ เบนฮาดดู เป็นเมืองท่ีมีอาคารต่างๆ 

สร้างจากดิน เป็นเมืองท่ีมีช่ือเสียงในเร่ืองการหารายไดจ้ากกองถ่ายทาํภาพยนตร์กวา่ 20 เร่ือง โดยเฉพาะป้อมดินท่ี

งดงามและมีความใหญ่ท่ีสุดในภาคใตข้องโมรอคโค คือ ป้อมไอท์ เบนฮาดดู (KASBASH OF AIT BEB 

HADOU) เป็นป้อมดินซ่ึงตั้งอยูท่่ามกลางสวนอลัมอนด์ เป็นปราสาทท่ีใชใ้นการถ่ายทาํภาพยนตห์ลายเร่ืองท่ีโด่ง

ดงัอาทิ Lawrance of Arabia , Jesus of Nazareth และ Gladiator ปัจจุบนัอยูใ่นความดูแลขององคก์ารยเูนสโก ้
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เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร 

จากนั้น เดินทางสู่ เมืองมาราเกช (MARAKESH) เมืองแห่งทะเลทรายซาฮาร่า ทะเลทรายในทวีปแอฟริกาท่ีมีขนาดใหญ่

เป็นอนัดบัสองของโลก และเป็นทะเลทรายท่ีร้อนท่ีสุดของโลกอีกดว้ย ซ่ึงเป็นเมืองท่องเท่ียวท่ีสําคญัท่ีตั้งอยูเ่ชิง

เขาแอตลาส ในอดีตเมืองโอเอซิสแห่งน้ีเป็นท่ีพกัของกองคาราวานอูฐท่ีมาจากทางตอนใตข้องโมรอคโค ถือเป็น

เมืองชุมทางของพ่อค้าต่างๆ นอกจากน้ียงัเป็นอดีตเมืองหลวงในช่วงสมยัราชวงศ์อลัโมราวิดช่วง ศ.ต.ท่ี 11 

ปัจจุบนัเป็นเมืองท่ีมีนักท่องเท่ียวมาเยือนมากท่ีสุด สภาพบา้นเมืองท่ีเราเห็นได้คือ สองขา้งทางแวดล้อมด้วย

บา้นเรือนท่ีถูกฉาบดว้ยปูนสีส้มๆ ซ่ึงเป็นส่ิงท่ีรัฐบาลกาํหนดไว ้แต่คนทอ้งถ่ินจะเรียกวา่ PINK CITY หรือ เมืองสี

ชมพู อาจกล่าวได้ว่ามาราเกชเป็นเมืองท่ีมีเสน่ห์ท่ีสุดในโลกแห่งหน่ึง จึงได้สมญานามว่าเป็น A CITY OF 

DRAMA นัน่คือมีความสวยงามดัง่เมืองในละครท่ีไม่น่าเป็นชีวติจริงได ้

คํ่า รับประทานอาหารคํ่า พร้อมชมโชว์ระบําหน้าท้อง 

จากน้ัน นําท่านเดินทางเข้าสู่ทีพ่กั  MOROCCAN HOUSE HOTEL@ MARAKESH DAY6  

ระดับ 4 ดาวหรือเทยีบเท่า 

 

วนัที ่8  MARRAKECH  (มาราเกซ) – เทีย่วชมย่านเมืองเก่า – สุเหร่าซาเดียน – พระราชวงับาเฮีย –  

  สวนจาร์ดีน มาจอแรล (สวนอฟีแซงท์ ลอเร้นท์) 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ภัตตาคาร 

จากนั้น นาํท่านเดินทางสู่เขตเขตเมืองเก่า หรือท่ีเรียกวา่ เมดิน่า ซ่ึงมีกาํแพงเมืองลอ้มรอบ นาํชมสุสานแห่งราชวงศซ์าเดียน 

(SAADLAN TOMBS) ท่ีแห่งน้ีถูกทิ้งร้างมากกวา่ 2 ศตวรรษ ภายหลงัไดรั้บการบูรณะ และเปิดให้เขา้ชมความ

งดงามในแบบฉบบัของศิลปะแบบมวัริส(MOORISH) แท้ๆ  ความวิจิตรอลงัการของห้องโถงภายใน เสาคอลมัน์

หินอ่อนสีสวย ลวดลายงานปูนท่ีประดบัประดาบนผนงัและเพดาน สวนสวยภายนอกท่ีสร้างข้ึนใหม่ โดยเขาวา่ ทาํ

ตามแบบ Allah's Paradise  
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จากนั้น นาํชมพระราชวงับาเฮีย BAHIA PALACE พระราชวงัของท่านมหาอาํมาตยผ์ูส้าํเร็จราชการแผน่ดินแทนยุวกษตัริย์

ในอดีต สร้างข้ึนในช่วงปลายศตวรรษท่ี 19 ซ่ึงตั้งใจจะให้เป็นพระราชวงัท่ียิ่งใหญ่และหรูหราท่ีสุดในสมยันั้น 

ภายในตกแต่งด้วยปูนป้ันแกะสลักและการวาดลวดลายบนไม้และประดับประดาด้วยโมเสกท่ีมีลวดลาย

ละเอียดอ่อนชอ้ยสวยงาม   

 

 

 

 

 
 

เทีย่ง  รับประทานอาหารเทีย่ง ณ ภัตตาคาร 

จากนั้น นํา ทุก ท่ านช ม จั ตุ รัสก ลาง เมือง  (DJEMAA FNAA 

SQUARE) ท่ีมีขนาดใหญ่ รายลอ้มไปดว้ยอาคาร ร้านคา้ ตลาด 

ทั้ง 4 ดา้น เดินเล่นถ่ายรูปความมีชีวิตชีวาท่ีมีสีสันและกล่ินอาย

แบบโมรอคโคขนานแท้ พร้อมจบัจ่ายหาซ้ือของฝาก ของท่ี

ระลึกพื้นเมืองต่างๆ รายลอ้มไปดว้ยอาคาร ร้านคา้ ตลาดทั้ง 4 

ด้าน ชม มัสยิด คูตูเบีย (KOUTOUBIA MOSQUE) ซ่ึงเป็น

มสัยดิใหญ่เก่าแก่ท่ีสุดในเมืองไม่วา่จะเดินไปแห่งใดในตวัเมือง

ก็จะเห็นมสัยิดน้ีได ้จากหอวงัท่ีมีความสูง 226 ฟิต (70 เมตร) ไม่วา่อยูท่ี่ไหนในมาราเกซ เราก็จะมองเห็นสุเหร่า

แห่งน้ี อิสระใหท้างเก็บภาพเมืองมาราเกซ เมืองท่ีข้ึนช่ือวา่มีเสน่ห์ดึงดูดนกัท่องเท่ียวติดอนัดบัโลก  

จากนั้น นาํท่านชม MAJORELLE GARDEN หรือ JARDIN MAJORELLE & MUSEUM OF ISLAMIC ART  

วา่กนัวา่เป็นสวรรคน์้อยๆ ยา่นเมืองมาราเกช สวนแห่งน้ีเป็นท่ี

รวบรวมพนัธ์ุไมน้านาจากทัว่โลกโดยเฉพาะตน้กระบองเพชร 

นบัพนัตน้ หลากหลายสายพนัธ์ุ มีสวนบวั และป่าไม่ดูร่มร่ืน 

กบับรรดากระถางดินท่ีศิลปินเจา้ของเดิม Jacques Majorelle ท่ี

สรรหาสีมาป้ายทาทบั ตกแต่งทาํให้สวนแห่งน้ีดูโดดเด่นสะดุด

ตาข้ึนมาอย่างน่าเหลือเช่ือ สวนแห่งน้ีเดิมเป็นบา้นของศิลปิน

ชาวฝร่ังเศส เขาสร้างบา้น และสวนเอาไวอ้ยู่เอง พร้อมสร้างงานศิลปะของเขาต่อมาสถานท่ีแห่งน้ีไดถู้กใช้เป็น

พิพิธภณัฑ ์รวบรวมเอาศิลปะของโมรอคโคไว ้และมีมุมแสดงงานศิลปะของเจา้ของเดิมเอาไวด้ว้ย 

คํ่า รับประทานอาหารคํ่า ณ โรงแรมทีพ่กั 

จากน้ัน นําท่านเดินทางเข้าสู่ทีพ่กั  MOROCCAN HOUSE HOTEL@ MARAKESH  DAY7 ระดับ 4 ดาวหรือเทยีบเท่า 
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วนัที ่9 MARRAKECH - CASABLANCA - AIRPORT       

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  

11.00 น. นาํท่านเดินทาง สู่สนามบินคาซาบลงักา้ ประเทศโมร็อคโค เพื่อทาํการเช็คอินสัมภาระและใหท้่านไดมี้เวลาเลือก

ซ้ือสินคา้ปลอดภาษีในสนามบิน 

14.00 น. ออกเดินทางโดยสายการบินอิมิเรตส์ โดยเท่ียวบินท่ี EK 752   

 

วนัที1่0 ดูไบ AIRPORT - กรุงเทพ ฯ  

01.15 น. เดินทางถึงสนามบินดูไบ เพือ่แวะเปลีย่นเคร่ือง 

03.30 น. ออกเดินทางสู่สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสายการบินเอมิเรตส์ เทีย่วบินที ่EK 376                         

12.35 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวสัดิภาพ 

*** หมายเหตุ รูปภาพประกอบสถานทีท่่องเทีย่วนี้  ใชเ้พือ่การโฆษณาเท่านั้น *** 

หมายเหตุ :  รายการอาจเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม เนือ่งจากสภาวะอากาศ, การเมอืง, สายการบิน เป็นตน้ 

***หมายเหตุ รายการอาจมีการเปล่ียนแปลงได ้ทั้งน้ีโดยคาํนึงถึงผลประโยชนข์องลูกคา้เป็นหลกั** 

***ในกรณีท่ีคณะออกเดินทางตํ่ากวา่ 15 ท่าน หรือมาตรฐานของการยนืยนัการเดินทาง จะมีการ

เปล่ียนแปลงขนาดของภาหนะท่ีใชใ้นการนาํเท่ียว ตลอดรายการทวัร์ โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ ทั้งน้ี

กรณีท่ีคณะออกเดินทางตํ่ากวา่ 15 ท่าน หรือตํ่ากวา่มาตรฐานของการยนืยนัการเดินทาง ทางผูจ้ดัรายการ ขอ

พิจารณายกเลิกการเดินทาง หรือ เรียกเกบ็ค่าทวัร์เพิ่มท่านละ 3,500 บาท ในกรณีท่ีตํ่ากวา่ 15 ท่าน  ตามความ

เหมาะสม*** 

อตัราค่าบริการ  

23 ก.พ. – 04 มี.ค. / 06 – 15 มี.ค. / 23 มี.ค. – 01 เม.ย./26 เม.ย. – 05 พ.ค. 61 

ราคาผูใ้หญ่ (พกัหอ้งละ 2-3 ท่าน) 57,888 บาท 

ราคาเดก็เสริมเตียง (พกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่าน) 56,888 บาท 

ราคาเดก็ไม่เสริมเตียง (พกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่าน) 55,888 บาท 

พกัเดียว เพ่ิม 8,500   บาท 

1 3 – 22 เม.ย. 61 

ราคาผูใ้หญ่ (พกัหอ้งละ 2-3 ท่าน) 64,888 บาท 

ราคาเดก็เสริมเตียง (พกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่าน) 63,888 บาท 

ราคาเดก็ไม่เสริมเตียง (พกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่าน) 62,888 บาท 

พกัเดียว เพ่ิม 9,500   บาท 
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**ในกรณีทีผู้่โดยสาร มีไฟล์ทเดินทางภายในประเทศหรือระหว่างประเทศ ที่เกีย่วข้องกบัวนัเดินทางที่ท่านได้ทาํการจองไว้กบั

ทางบริษัทฯ กรุณาแจ้งให้กบัทางเจ้าหน้าทีท่ราบ ก่อนการชําระเงินค่าตั๋วดังกล่าว ถ้าเกดิข้อผดิพลาด ทางบริษัทฯ ขอสงวน

สิทธ์ิในการรับผดิชอบทุกกรณ*ี* 

หนังสือเดินทางต้องมีอายุเหลอืใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน นับจากวนัเดินทางและมีหน้าทีเ่หลอืไว้ประทบัตราไม่น้อยกว่า 2 

หน้า  ** กรณ ีถือหนังสือเดินทางต่างชาติ โปรดสอบถามข้อมูลเพิม่เติม ** 

ข้อแนะนําและแจ้งเพือ่ทราบ 

• สาํหรับหอ้งพกัแบบ 3 เตียง (TRP) มีบริการเฉพาะบางโรงแรมเท่านั้น กรณีเดินทางเป็นผูใ้หญ่ 3 ท่าน แนะนาํใหท้่านเปิด

หอ้งพกั เป็น 2 (1 Twin + 1 Sgl) ห้องจะสะดวกกบัท่านมากกวา่  

• กรณีเดินทางเป็นตัว๋กรุ๊ป หากออกตัว๋แลว้ไม่สามารถขอคืนเงินไดแ้ละไม่สามารถเปล่ียนวนัเดินทางได ้

• กระเป๋าเดินทางเพื่อโหลด ให้ท่านละ 1 ใบ นํ้าหนกัไม่เกิน 30 ก.ก.ต่อใบ / กระเป๋าถือข้ึนเคร่ือง (Hand carry) นํ้าหนกัตอ้ง

ไม่เกิน 7 ก.ก.1ใบ  
 

เอกสารสําหรับขอวซ่ีาประเทศโมรอคโค ใช้เวลายืน่ประมาณ 7-10 วนัทาํการ 

1. Passport เล่มจริง ทีม่ีอายุเหลอืเกนิ 6 เดือน 

2. รูปถ่ายขนาด 1.5 นิว้ จํานวน 2 รูปพืน้หลงัขาว ห้ามสวมเส้ือสีขาวและสีอ่อนในการถ่ายรูปและเห็นหน้าชัด 

3. สําเนาบัตรประชาชน 

4. หลกัฐานการทาํงานที่ระบุตําแหน่ง ระยะเวลาการทาํงาน และเงินเดือน 

5. หนังสือรับรองสถานะทางการเงินจากธนาคาร ออกโดยธนาคารเท่าน้ัน 

อตัราค่าบริการนี้รวม 

• ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั โดยสายการบิน EMIRATES ชั้นประหยดั 

• ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการทวัร์ 

• ค่ารถปรับอากาศนาํเท่ียวตามรายการ พร้อมคนขบัรถท่ีชาํนาญเส้นทาง  

• ค่าท่ีพกัหอ้งละ 2 ท่าน ในโรงแรมตามท่ีระบุในรายการหรือระดบัเดียวกนัรวมทั้งส้ิน 7 คืน 

• ค่าอาหารทุกม้ือท่ีระบุตามรายการ (บริการนํ้าด่ืมวนัละ 1 ขวดเล็ก และ ในร้านอาหาร 1 ขวดใหญ่ต่อ 4 ท่าน 

• ค่าบตัรเขา้ชมสถานท่ีและการแสดงทุกแห่งท่ีระบุตามรายการ 

• ค่าธรรมเนียมวซ่ีาเขา้-ออก ประเทศโมรอคโค แบบ Single entry  

• ค่าบริการนาํทวัร์โดยมคัคุเทศกท์อ้งถ่ินและหวัหนา้ทวัร์ผูมี้ประสบการณ์ 

• ค่าประกนัอุบติัเหตุในการเดินทางวงเงิน 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาท วงเงินคุม้ครองอาหารเป็น

พิษ (โดยแพทยจ์ะตอ้งระบุในใบรับรองแพทยว์า่ ”อาหารเป็นพิษเท่านั้น”)(หมายเหตุ: ค่าประกนัอุบิติเหตุสาํหรับเด็ก

ท่ีมีอายตุ ํ่ากวา่ 6 เดือน และ ผูใ้หญ่อายมุากกวา่ 75 ปีทางบริษทัประกนัฯจะชดใชค้่าสินไหมทดแทนเพียงคร่ึงหน่ึงของ

สัญญาฯ) 

**ประกนัภัยทีท่าํจากเมืองไทย ไม่ครอบคลุมการขึน้บอลลูนและเคร่ืองร่อนทุกประเภท ดังน้ันการเลอืกซ้ือ Optional Tour 

ขึน้อยู่กบัดุลยพินิจของท่าน** 
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อตัราค่าบริการนีไ้ม่รวม 

• ค่าจดัทาํหนงัสือเดินทาง 

• ภาษีต่าง ๆ เช่น ภาษี 7% ภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% ฯลฯ 

• ค่าใชจ่้ายส่วนตวัอ่ืนๆ  เช่น ค่าโทรศพัท,์ ค่าซกัรีด, มินิบาร์และทีวช่ีองพิเศษ ฯลฯ และท่ีไม่ไดร้ะบุไวใ้นรายการ 

• ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมสั่งพเิศษ นอกเหนือจากรายการท่ีระบุไว ้

• ค่ายกขนกระเป๋าเดินทางท่านละ 1 ใบ โดยเฉล่ีย 1 USD / ท่าน 

• ค่าทิปต่าง 

• ค่าทิปมคัคุเทศกท์อ้งถ่ิน ท่านละ 3 USD / ท่าน / วนั (คิดเป็น 8 วนั เท่ากบั 24 USD) 

• พนกังานขบัรถในประเทศ ท่านละ 2 USD / ท่าน / วนั (คิดเป็น 8 วนั เท่ากบั 16 USD) 

• ค่าทิปค่าทิปหวัหนา้ทวัร์ ท่านละ 3 USD / ท่าน / วนั (คิดเป็น 9 วนั เท่ากบั 27 USD)  

รวมทั้งหมด 67 USD หรือประมาณ 2,345 บาท 
 

การชําระเงิน  

งวดที ่1 : สํารองที่น่ังจ่าย 20, 000 บาท/ท่าน ภายใน 3 วนัหลงัจากทีม่ีการจอง  

              พร้อมส่งรายช่ือและหน้าพาสปอร์ตผู้ทีจ่ะเดินทางทนัที 

งวดที ่2 : ชําระส่วนทีเ่หลอื 20 วนั ล่วงหน้าก่อนออกเดินทาง 

การชําระค่าบริการ 

กรุณาจองก่อนล่วงหนา้ พร้อมชําระค่ามัดจําท่านละ 20,000.- บาท 

 ส่วนท่ีเหลือชาํระก่อนการเดินทางอยา่งนอ้ย  20 วนั 

- ชาํระโดยเงินสด 

- ชาํระดว้ยเช็ค หรือแคชเชียร์เช็ค สั่งจ่ายในนามบริษทั เอฟวนิีว อินเตอร์ แทรเวลิ กรุ๊ป จาํกดั 

- ชาํระดว้ยการโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร  (กรุณาแฟกซ์ใบนาํฝากมายงัเบอร์ 02-231-3399) 
 

ช่ือบญัชี  บริษัท เอฟวีนิว อนิเตอร์ แทรเวิล กรุ๊ป จํากดั 

      ธนาคารกรุงเทพฯ สาขา อาคารซิลลคิ เฮ้าส์ เลขที ่ 860-0-241510 บัญชีออมทรัพย์ 

      ธนาคารกรุงไทย สาขา อาคารซิลลคิ เฮ้าส์ เลขที ่ 968-0-091880 บัญชีออมทรัพย์ 

      ธนาคารกสิกรไทย สาขา สีลมคอมเพลก็ซ์ เลขที ่ 020-3-839278 บัญชีออมทรัพย์ 

      ธนาคารไทยพาณชิย์ สาขาอโศกทาวเวอร์   เลขที ่ 234-2-012317  บัญชีออมทรัพย์ 

กรณชํีาระด้วยบัตรเครดิต มีค่าธรรมเนียมรูดบัตร 3 % จากยอดทีท่าํการรูด 

ทางบริษัทเอฟวนิีว ฯ ไม่มีนโยบายให้ท่านชําระเงินผ่านการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารส่วนบุคคล 

ทั้งนีเ้พือ่ความปลอดภัยในการชําระเงินของท่านเป็นสําคัญ 

หมายเหตุ ท่านทีต้่องการใบเสร็จในนามนิติบุคคล กรุณาแจง้กบัพนกังานขายใหท้ราบล่วงหนา้ มิฉะนั้นทางบริษทั ฯ ขอ

สงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่ออกใบเสร็จยอ้นหลงั 
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การยกเลกิและคืนค่าทวัร์  

1. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วนัข้ึนไป คืนมดัจาํทั้งหมด 

2. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วนัข้ึนไป เก็บค่าใชจ่้ายเบ้ืองตน้ 10,000 บาท 

3. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 25-30 วนั ขอเก็บเงินมดัจากทั้งหมด 

4. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-25 วนั ขอเก็บค่าใชจ่้าย 50% ของราคาค่าทวัร์ทั้งหมด 

5. ยกเลิกก่อนการเดินทางนอ้ยกวา่ 15 วนั ขอเก็บค่าใชจ่้าย 100% ของราคาค่าทวัร์ทั้งหมด 

6. ยกเวน้กรุ๊ปท่ีออกเดินทางช่วงเทศกาลวนัหยดุ เช่น ปีใหม่, สงกรานต ์เป็นตน้ บางสายการบินมีการการันตีมดัจาํท่ีนัง่

กบัสายการบินและค่ามดัจาํท่ีพกั รวมถึงเท่ียวบินพิเศษ เช่น CHARTER FLIGHT จะไม่มีการคืนเงินมดัจาํ หรือ ค่า

ทวัร์ทั้งหมด ไม่วา่ยกเลิกดว้ยกรณีใดๆ 

7. กรณีท่ีท่านมีความประสงคจ์ะยืน่วซ่ีาและฟังผลวซ่ีาหลงัจากวนัท่ีทางบริษทัฯ ไดด้าเนินการออกตัว๋ เคร่ืองบินแลว้ ถา้

วซ่ีาไม่ผา่น ทางบริษทัฯ ขอเรียกเก็บค่าตัว๋เคร่ืองบิน 100% (ประมาณ 25,000 บาท แต่จะข้ึนอยูก่บัราคาตัว๋เคร่ืองบิน

ในแต่ละกรุ๊ป)  

8. กรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองทั้งกรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิใหเ้ดินทางออก หรือ เขา้ประเทศท่ีระบุไว ้ใน

รายการเดินทาง บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่คืนค่าทวัร์ไม่วา่กรณีใดๆ ทั้งส้ิน 

หมายเหตุ  

- บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหนา้ 14 วนั ในกรณีท่ีไม่สามารถทาํกรุ๊ปไดไ้ม่ถึงจาํนวนอยา่งนอ้ย   15 

ท่านซ่ึงในกรณีน้ีทางบริษทัฯ ยนิดีคืนเงินใหท้ั้งหมด หรือจดัหาคณะทวัร์อ่ืนใหห้ากตอ้งการ 

- บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์น้ี เม่ือเกิดเหตุจาํเป็นสุดวิสัยจนไม่อาจแกไ้ขได้

และจะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีท่ีสูญหาย สูญเสียหรือไดรั้บบาดเจ็บท่ีนอกเหนือความรับผิดชอบของหวัหนา้ทวัร์และ

เหตุสุดวิสัยบางประการ เช่น การนัดหยุดงาน ภยัธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆบริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายใน

เหตุการณ์ท่ีเกิดจากสายการบิน ภยัธรรมชาติ ปฏิวติั และอ่ืน ๆ ท่ีนอกเหนือการควบคุมของทางบริษทัฯ หรือ ค่าใชจ่้ายเพิ่ม

ท่ีเกิดข้ึนทางตรง หรือทางออ้ม เช่น การเจบ็ป่วย การถูกทาํร้าย การสูญหาย ความล่าชา้ หรือ อุบติัเหตุต่าง ๆ 

- บริษทัจะไม่รับผดิชอบ หรือ คืนเงินค่าทวัร์ ในกรณีท่ีท่านถูกปฏิเสธในการใหว้ซ่ีา หรือ ปฏิเสธเขา้เมือง ในทุกกรณี 

- ในกรณีท่ีท่านผูโ้ดยสารตอ้งการใชพ้าสปอร์ตเล่มสีนํ้ าเงิน (ราชการ) ในการเดินทาง บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผดิชอบ

ใดๆในการท่ีท่านอาจจะถูกปฏิเสธมิใหเ้ขา้เมือง เพราะโดยปกติในการท่องเท่ียวจะใชเ้ล่มสีเลือดหม ู

- ราคาน้ีคิดตามราคาบตัรโดยสารเคร่ืองบิน ณ ปัจจุบนั หากมีการปรับราคาบตัรโดยสารสูงข้ึน ตามอตัราค่านํ้ ามนัหรือ 

ค่าเงินแลกเปล่ียน ทางบริษทั สงวนสิทธ์ิท่ีจะปรับราคา ตามสถานการณ์ดงักล่าว 

- เน่ืองจากรายการทวัร์น้ีเป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธ์ิการใชบ้ริการใดๆ ตามรายการ หรือ ถูกปฏิเสธการ

เขา้ประเทศไม่วา่ในกรณีใดก็ตาม ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินในทุกกรณี 

- โปรแกรมอาจเปล่ียนแปลงสถานท่ีไดต้ามความเหมาะสม จากสภาพอากาศหรือเหตุฉุกเฉินต่างๆ ข้ึนอยู ่ณ หนา้งานนั้นๆ 

- ภาพท่ีใชใ้นการประกอบการทาํโปรแกรมใชเ้พื่อความเขา้ใจในมุมมองสถานท่ีท่องเท่ียว ภาพใชเ้พื่อการโฆษณาเท่านั้น 
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หมายเหตุเกี่ยวกบัการเดินทาง  
1. บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ในการเปล่ียนแปลงรายการโดยมิต้องแจ้งล่วงหน้า รายการและราคาอาจเปล่ียนแปลงได้ตามความ

เหมาะสม เน่ืองจากภัยธรรมชาติ, สภาวะอากาศ, ปัญหาการจราจรอุบัติเหตุ, การเมือง, สายการบิน, อตัราแลกเปล่ียน 

หรือปัญหาอื่นๆ โดยทาง บริษัทฯ จะแก้ไขและคาํนึงถึงประโยชน์และความปลอดภัยของทา่นเป็นสาํคัญที่สดุ  
2. ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการออกนอกประเทศ / ห้ามเข้าประเทศ / การนาํสิ่งของผิดกฎหมาย / เอกสารการ

เดินทางไม่ถูกต้อง และความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสยี รวมถึงภัยธรรมชาติ และการยกเลิกเที่ยวบิน 
3. ในกรณีที่เกดิภัยพิบัติทางธรรมชาติต่างๆ ทางบริษัทสามารถคืนเงินมัดจาํ หรือค่าทวัร์ ได้กต่็อเม่ือทางสายการบิน และ

โรงแรมที่พักได้ทาํการพิจารณาคืนเงินส่วนน้ันให้แล้ว 
4. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกดิสิ่งของสญูหาย อนัเน่ืองเกดิจากความประมาทของทา่น, เกดิจากการ

โจรกรรม และ อุบัติเหตุจากความประมาทของนักทอ่งเที่ยวเอง 
5. ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการจัดที่น่ังบนสายการบิน ทางสายการบินจะไม่รับจัดที่น่ังล่วงหน้า (PRE CHECK IN) 

อาจต้องน่ังแยกกนัทั้งกรุ๊ป แต่ทางบริษัทจะพยายามจัดให้สมาชิกแต่ละบ้านได้น่ังด้วยกนั โปรดทราบ!!! ทางสายการบิน

ไม่รับจองที่น่ัง LONG LEG ทุกกรณี 
6. หากทา่นที่ต้องออกตัว๋เคร่ืองบินภายใน (เคร่ืองบิน,รถทวัร์,รถไฟ) กรุณาสอบถามจากเจ้าหน้าที่ทุกคร้ังก่อนทาํการออก

ตัว๋ เน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปล่ียนเที่ยวบิน หรือ เวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า 
7. สาํหรับการเดินทางช่วงปีใหม่ เทศกาลวันหยุดยาวไทย วันหยุดต่างชาติ อาจเจอปัญหารถติด คนแน่นตามสถานที่

ทอ่งเที่ยวต่างๆ ร้านอาหารคนเยอะ หรือในช่วงฤดูหนาวฟ้ามืดเรว็ รวมถึงช่วงปีใหม่ร้านค้าจะปิดบางส่วน ร้านอาหาร

ปิดเรว็กว่าปกติ ขอให้ทา่นทาํความเข้าใจก่อนจองทวัร์ 
8. หนังสือเดินทางต้องมีอายุการใช้งานเหลือมากกว่า 6 เดือ 
9.  เม่ือทา่นตกลงชาระเงินมัดจาหรือค่าทวัร์ทั้งหมดกบัทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าทา่นได้ยอมรับเง่ือนไข

ข้อตกลงต่างๆ ทั้งหมด 
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Attn : คุณ____________________    Fax :  02-231-3399 

ใบจองทวัร์กบั  บริษทั เอฟวนิีว อินเตอร์ แทรเวลิ กรุ๊ป จาํกดั 

รายการทวัร์       วนัเดินทาง       

ช่ือผูติ้ดต่อ      โทร     แฟกซ์     

ท่ีอยูเ่พื่อติดต่อรับเอกสาร             

               

               

จาํนวนผูเ้ดินทางทั้งหมด     คน  (ผูใ้หญ่    ท่าน / เด็กอายตุ ํ่ากวา่ 12 ปี  ท่าน) 

จาํนวนห้องพกัท่ีใชท้ั้งหมด    หอ้ง (หอ้งพกัคู่  หอ้งพกัเด่ียว       หอ้งพกั 3 เตียง  ) 

รายช่ือผู้เดินทาง (กรุณาจัดเรียงตามห้องพกั และให้ช่ือทั้งภาษาไทย และ ภาษาองักฤษ อย่างถูกต้องตามหนังสือเดินทาง 

ลาํดับ 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                     ไม่ทานเน้ือหมู                ไม่ทานสัตวปี์ก    ทานมงัสาวรัิต 

รายระเอียดอ่ืนๆ              

               

ยนืยนัราคา ผูใ้หญ่     เด็ก    ค่าตัว๋เพิ่ม / ลด    ขา้พเจา้

รับทราบเง่ือนไขในรายการทวัร์เรียบร้อยแลว้   ลงช่ือ       ผูจ้อง 

               (     ) 

                        วนัท่ี       

 
 

เอฟวนีิว อนิเตอร์ แทรเวลิ กรุ๊ป ขอบคุณทุกท่านทีใ่ห้เกยีรตใิช้บริการของเรา 


	บริษัท เอฟวีนิว อินเตอร์ แทรเวิล กรุ๊ป จำกัด
	หนังสือเดินทางต้องมีอายุเหลือใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน นับจากวันเดินทางและมีหน้าที่เหลือไว้ประทับตราไม่น้อยกว่า 2 หน้า  ** กรณี ถือหนังสือเดินทางต่างชาติ โปรดสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม **

