
 เลขที่ 191  อาคารสีลมคอมเพลก็ซ์ ชั้น 22 ยนิูต3  ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กทม. 10500  โทร. 02-108-8666, แฟกซ์. 02-231-3399, LINE ID:@avenuetour 

191 Silom Complex Building, 22 nd.FL.,Unit 3, Silom Road, Silom, Bang Rak, Bangkok 10500. Tel:02-108-8666, Fax:02-231-3399 LINE ID:@avenuetour 

 

 
 

                             
 

ใบอนุญาตธุรกิจนาํเท่ียวเลขท่ี 11/1967 

มั่นใจทุกการเดนิทาง ประสบการณ์กว่า 20 ปี 

(แกรนด์โมรอคโค 9 วนั 6 คนื EK) 
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กาํหนดการเดินทาง วนัที่ 15-23 ต.ค. / 3-11 ธ.ค. ราคา 63,900 บาท  

    วนัที่ 25 ธ.ค.-02 ม.ค. 61 ราคา 69,900 บาท (วนัข้ึนปีใหม่) 

รายละเอียดการเดินทาง 
 

วันที่ 1  สนามบินสุวรรณภูมิ           

21.30 น. นดัพบที่สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตู 9 เคาร์เตอร์ T สายการบินเอมิเรตแอร์ โดยมีเจา้หน้าที่ของบริษทัให้การ

ตอ้นรับและอาํนวยความสะดวกทางดา้นเอกสารการเดินทางและสมัภาระ 

 

บริษทั เอฟวนิีว อินเตอร ์แทรเวลิ กรุ๊ป จํากดั 

Avenue Inter Travel Group Co., Ltd. 
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วันที่ 2  กรุงเทพฯ – ดูไบ – เมืองคาซาบลังก้า – สุเหร่าฮัสซันที่ 2 – เมืองราบัต  

02.25 น. ออกเดินทางสู่ ดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ โดยเที่ยวบินที่ EK371  (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 6.35 ช่ัวโมง) 

(บริการอาหารและเคร่ืองดื่มบนเคร่ือง 

05.35 น. เดินทางถึงสนามบินดูไบ (แวะเปล่ียนเคร่ือง) 

07.25 น. ออกเดินทางสู่เมืองคาซาบลงักา้ โดยเที่ยวบินที่ EK751  (ใช้เวลาประมาณ 8.50 ช่ัวโมง) 

12.45 น. เดินทางถึงท่าอากาศยานคาซาบลงักา้ ประเทศโมรอคโค  (เวลาทอ้งถ่ินชา้กวา่ประเทศไทย 7 ชัว่โมง) ผ่านขั้นตอน

การตรวจหนงัสือเดินทางและรับกระเป๋าสมัภาระ 

จากนั้น นาํทุกท่านชม สุเหร่าแห่งกษัตริย์ฮัสซันที่ 2 นบัเป็นสุเหร่าขนาด

ใหญ่ ถือเป็นอนัดบั 2 รองจากเมืองเมกกะ โดยวสัดุท่ีนาํมาใชก้็

ลว้นมาจากเมืองต่างๆของโมรอคโคทั้งส้ิน สุเหร่าน้ีงดงามดว้ย

สถาปัตยกรรมแบบโมรอคโคแท้ๆ  มีหอนาฬิกาท่ีเป็น landmark 

เด่นมีความสูงถึง 210 เมตร จากนั้นชมทิวทศัน์รอบๆสุเหร่าอนั

เป็นจุดชมววิฝ่ังทะเลที่สวยงาม  

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

จากนั้น นําท่านออกเดินทางสู่ เมืองราบัต (Rabat) เมืองหลวงแห่ง

ราชอาณาจกัรมาตั้งแต่ปี ค.ศ.1956 เม่ือโมรอคโคหลุดพน้จาก

การเข้าแทรกแซงทางการเมืองของฝร่ังเศส นําท่านชมเมือง

ราบตั เมืองสีขาวที่สะอาดและสวยงาม  

จากนั้น นาํท่านชม สุเหร่าหลวง และพระราชวังหลวง ที่ทุกเที่ยงวนัศุกร์ 

กษติัรยแ์ห่งโมรอคโคจะทรงมา้จากพระราชวงัมายงัสุเหร่าเพื่อ

ประกอบศาสนกิจ ชมความงามภายนอกของ The Royal Palace 

จากนั้น ชม สุสานของกษัตริย์โมฮัมเหม็ดที่ 5 พระอยัการของกษตัริยอ์งคปั์จจุบนั (ไม่รวมค่าเขา้)   

คํา่ รับประทานอาหารคํา่ ณ โรงแรมที่พัก 

 นําท่านเข้าสู่โรงแรมที่พัก Golden Tulip Farah ระดับ 5 ดาวหรือเทียบเท่า 

 

วันที่ 3  ราบัต – เมคเนส – เฟส  

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  

จากนั้น นาํทุกท่านออกเดินทางสู่ เมืองเชฟชาอูน เมืองเล็กๆที่ห้าม

นกัท่องเที่ยวพลาดเม่ือมาเยอืนโมรอคโค ดว้ยเมืองมีเสน่ห์ที่

บา้นเรือนที่ทาเป็นสีฟ้าและขาวทั้งเมือง ตดักบัสีเขียวของป่า

ไม้เน่ืองจากตัวเมืองอยู่ในหุบเขา เกิดเป็นภาพที่ชวนให้

นักท่องเที่ยวต่างหลงใหลในเสน่ห์ของเมืองน้ี 1 ชม.  (เดิน

ชมเมือง) 
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จากนั้น นาํทุกท่านเดินทางต่อสู่ เมืองเมคเนส อดีตเมืองหลวงโบราณในสมยัสุลต่าน มูเล อิสมาอิล (Mouley Ismail)  1 ชม. 

จากนั้น นาํท่านชม ประตูบับมันซู (Bab Mansour Monumental Gate) ประตูเมืองที่ก่อจากผนงัที่ทาสีส้มอมชมพูประดบั

ประดาดว้ยโมเสกและกระเบื้องช้ินเล็กช้ินน้อยนับแสนช้ิน 

ทาํใหป้ระตูแห่งน้ีมีเอกลกัษณ์และสวยงามอยา่งหาที่เปรียบ

ไม่ได ้ถ่ายดา้นหนา้ 

จากนั้น นําท่านเดินทางต่อสู่ เมืองเฟซ เมืองหลวงเก่าอีกแห่งท่ีมี

ประวติัศาสตร์อนัยาวนาน (1 ชม.) 

เที่ยง  รับประทานอาหารเช้า ณ ภัตตาคาร 

จากนั้น นาํท่านชม เฟซ เมืองแห่งท่องเที่ยวที่มีช่ือเสียง ลอ้มรอบดว้ย

กาํแพงเมืองโบราณสีฟ้า สร้างตามแบบสภาปัตยกรรมศิลปะ

อิสลาม ประดบัประดาดว้ยกระเบื้องเคลือบ นาํท่านชม ป้อม

ปราการแห่งราชวงศ์ซาเดียน จากนั้นนําท่านเดินทางสู่เขต

เมืองเก่า Medina of Fez ซ่ึงเป็นเขตที่มีซอยเล็กซอยน้อยกว่า 

10,000 ซอย แบ่งเป็นซอยๆยอ่ยเพื่อทาํการคา้ขายต่างๆ ทั้ง

เคร่ืองใชท้องเหลือง เคร่ืองทองแดง เคร่ืองจกัรสาน และยา่น

ขายพรม ภายในตวัเมืองเก่าเมดิน่าน้ี ไม่อนุญาตให้ใชร้ถสัญจนไปมา การขี่ลาจึงเป็นการเดินทางที่ชาวเมืองนิยม 

อิสระให้ทานเลือกซ้ือสินคา้ทอ้งถ่ิน ณ ตลาดกลางเมืองเฟซ เพลิดเพลินกบัการซ้ือสินคา้และต่อรองราคาอยา่ง

สนุกสนาน  

คํา่ รับประทานอาหารคํา่ ณ โรงแรมที่พัก 

 นําท่านเข้าสู่ที่พัก Royal Mirage Hotel ระดับ 4 ดาวหรือเทียบเท่า 
 

วันที่ 4  อิเฟรน – เมอร์ซูก้าร์  

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ภัตตาคาร 

จากนั้น นาํทุกท่านเดินทางสู่ เมืองอิเฟรน เมืองที่ชาวฝร่ังเศสที่เคยปกครอง

ที่น้ีนิยมมาสร้างที่พกัตากอากาศบริเวณน้ี ตั้งอยูบ่นความสูงประมาณ 

1,650 เมตร เหนือระดบันํ้ าทะเล บา้นเรือนที่น้ีส่วนใหญ่เป็นหลงัคา

อิฐสีแดง มีดอกไมบ้านสะพร่ังและทะเลสาบที่สวยงาม เป็นสถานที่

พกัผ่อนทั้งฤดูหนาวและฤดูร้อน ตวัเมืองสงบสวยงามเหมาะเป็น

เมืองพกัผอ่นจนไดรั้บฉายา “เจนีวาแห่งโมรอคโค”  1 ชม. (เดินในตวัเมือง) 

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

จากนั้น นาํท่านเดินทางสู่ เมืองเมอร์ซูก้า เมืองแห่งทะเลทรายซาฮาร่า ทะเล

ทราบในทวีปแอฟริกาที่มีขนาดใหญ่เป็นอนัดบัสองของโลก และ

เป็นทะเลทรายที่ร้อนที่สุดของโลกอีกดว้ย (ใชเ้วลาเดินทาง 5 ชม) 

จากนั้น นาํท่านเปล่ียนเป็นรถ 4X4 สู่ทะเลทรายซาฮ่าร่ามุ่งหน้าสู่แคม้ป์ 

(ประมาณ 30 นาที) 
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คํา่ รับประทานอาหารคํา่ ณ ภัตตาคาร  

จากน้ัน นําท่านเข้าสู่ที่พักแค้มป์ Auberge du Sud หรือเทียบเท่า (ห้องนํ้ารวม) ให้ท่านได้สัมผัสบรรยากาศของชาวเบอร์

เบอร์ ชาวทะเลทรายดั้งเดิม ที่ต้ังแคมป์อยู่กลางผืนกลางอันเวิง้ว้าง โดยมีทะเลดาวขับกล่อมให้ท่านเข้าสู่นิทรา 

กิจกรรม นําทุกท่านข่ีอูฐชมทะเลทรายซาฮาร่า ในช่วงเวลาก่อนพระอาทิตย์ขึ้น พร้อมดื่มดํ่ากับภาพพระอาทิตย์ดวงโต

ค่อยๆโผล่ขึน้จากสันทราย อาบไล้แสงสีทองปลุกทุกชีวิตให้ต่ืนจากนิทรา เป็นภาพแห่งความประทับใจที่ทุกท่านจะ

จดจําไม่รู้ลืมเลือน 

 

 

 

 

 
 

วันที่ 5  โอเอซิส Tinerhir    

เช้า รับประทานอาหารเช้า  

จากนั้น นาํทุกท่านเดินทางกลบัโดยรถ 4X4 เพือ่เปล่ียนเป็นรถโคช้ 

จากนั้น เพื่อเดินทางต่อไปยงั เมือง Tinghir  ติงฮี แวะชมโอเอซิส

ขนาดใหญ่ที่อยูท่่ามกลางทะเลทรายอนัร้อนระอุ แต่ดว้ยร่ม

เงาตน้ปาล์มที่โอเอซิสน้ี ทาํให้เป็นสวรรคน์้อยๆของนัก

เดินทางชาวทะเลทรายมาตั้งแต่สมยัโบราณกาล (3 ชม) 

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

จากนั้น นําท่านเดินทางสู่ เมืองวอซาเซท ซ่ึงเคยเป็นที่ตั้ งทาง

ยทุธศาสตร์ ในปี ค.ศ. 1928 ฝร่ังเศสตั้งกองกาํลงัทหารและ

พฒันาที่น้ีให้เป็นศูนยก์ลางการบริหาร ปัจจุบนัเมืองเป็น

พกัผอ่นตากอากาศที่มีกิจกรรมผจญภยักลางทะเลทรายให้

นักท่องเที่ยวได้สัมผสัประสบการณ์แปลกใหม่ ไม่ว่าจะ

เป็นขี่มอเตอร์ไซดทะลุยเนินทราย ขี่รถ 4x4 ตะลุยเนิน เป็น

ตน้ (ไม่รวมค่ากิจกรรม) 

คํา่ รับประทานอาหารคํา่ ณ ภัตตาคาร 

จากน้ัน นําท่านเข้าสู่ที่พัก Karam Palace Hotel ระดับ 4 ดาวหรือเทียบเท่า 

 
 

วันที่ 6 Ait Benhaddou – มาราเกซ  

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
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จากนั้น นาํท่านออกเดินทางสู่ เมืองไอท์ เบน ฮาดดู ชมป้อมปราการของ

เมืองที่ตั้ งอยู่ท่ ามกลางสวนอัลมอนด์  เ ป็นสถานท่ีถ่ ายทํา

ภาพยนตร์ฮอลลีวูด้หลากหลายเร่ือง อาทิ Lawrence of Arabia, 

Hidalgo, Kingdom of Heaven และ Gladiator ปัจจุบนัอยูใ่นความ

ดูแลขององคก์ารยเูนสโก ้เร่ิมตั้งแต่ปี 1992  (1 ชม.) 

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

จากนั้น นาํทุกท่านเดินทางสู่ เมืองมาราเกซ เมืองท่องเที่ยวที่สาํคญัที่ตั้งอยูเ่ชิงเขาแอตลาส อดีตเมืองโอเอซิสแห่งน้ีเป็นที่

พกัของกองคาราวานอูฐ ที่มาจากทางตอนใตข้องโมรอคโค ซ่ึงเป็นเมืองชุมทางของพ่อคา้ต่างๆ นอกจากน้ียงัเป็น

อดีตเมืองหลวงในช่วงรัชสมยัราชวงศอ์ลัโมราวดิ ในศตวรรษท่ี 11 ปัจจุบนัเมืองมาราเกซแห่งน้ีมีนักท่องเที่ยวมา

เยอืนมากที่สุดของโมรอคโค สองขา้งทางท่าจะต่ืนตาต่ืนใจกบัภาพบา้นเรือนมีสร้างจากปูนสีส้ม นับเป็นภาพที่

โดดเด่นเป็นเอกลกัษณ์ 

จากนั้น นาํทุก่านชม จัตุรัสกลางเมือง Djemaa Fnaa Square ที่มีขนาด

ใหญ่ รายลอ้มไปดว้ยอาคาร ร้านคา้ ตลาดทั้ง 4 ดา้น  

จากนั้น นาํเขา้ชม สุเหร่า Koutoubia มสัยดิเก่าแก่และใหญ่ที่สุดในเมือง

มาราเกซ สร้างจากหินและอิฐแดง มีความสูงกวา่ 80 เมตร ไม่วา่อยู่

ที่ไหนในมาราเกซ เราก็จะมองเห็นสุเหร่าแห่งน้ี อิสระให้ทางเก็บ

ภาพเมืองมาราเกซ เมืองที่ขึ้นช่ือว่ามีเสน่ห์ดึงดูดนักท่องเที่ยวติด

อนัดบัโลก รวมไปถึงเพลิดเพลินกบัการเดินตลาดสมัผสัสีสนัความมีชีวติชีวาแบบฉบบัโมรอคโคขนานแท ้ให้ทุก

ท่านไดเ้พลิดเพลินซ้ือสินคา้พื้นเมืองบริเวณยา่นตลาดเก่า  (ขึ้นอยูก่บัพธีิกรรม) 

คํา่ รับประทานอาหารคํา่ ณ ภัตตาคาร 

จากน้ัน นําท่านเข้าสู่ที่พัก Atlas Asni Hotel ระดับ 4 ดาวหรือเทียบเท่า 

 
 

วันที่ 7  มาราเกซ - คาซาบลังก้า  

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ภัตตาคาร 

จากนั้น นาํทุกท่านชม Majorelle Garden หรือ สวนของ Yves Saint 

Laurent  สวนพฤกษศาสตร์ที่รวบรวมพนัธ์ไมน้านาชนิดจากทัว่

โลกโดยเฉพาะตน้กระบองเพชรหลากหลายสายพนัธ์นับพนัตน้ 

ป่าไผ ่สวนบวัและกระถางดินหลากสีฉูดฉาดที่ศิลปินเจา้ของเดิม

ตกแต่งไวอ้ยา่งลงตวั 

จากนั้น นาํท่านชมพระราชวงับาเฮีย พระราชวงัของท่านมหาอาํมาตยผ์ูส้าํเร็จราชการแผน่ดินแทนยวุกษตัริยใ์นอดีต สร้าง

ขึ้นในช่วงปลายศตวรรษที่ 19 ซ่ึงตั้งใจจะให้เป็นพระราชวงัที่ยิง่ใหญ่และหรูหราที่สุดในสมยันั้น ภายในตกแต่ง

ด้วยปูนป้ันแกะสลักและการวาดลวดลายบนไม้และประดับประดาด้วยโมเสกที่มีลวดลายละเอียดอ่อนช้อย

สวยงาม (ชมดา้นนอก) 

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
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จากนั้น นาํทุกท่านเดินทางสู่เมืองคาซาบลงักา้ เมืองท่าและเมืองท่ีตั้งอากาศยานระหวา่งประเทศ ( 2 ชม.) 

คํา่ รับประทานอาหารคํา่ พร้อมชมโชว์ระบําหน้าท้อง 

จากน้ัน นําท่านเข้าสู่ที่พัก Movenpick Hotel ระดับ 5 ดาวหรือเทียบเท่า  

 

วันที่ 8 คาซาบลังก้า – อิสระพักผ่อนตามอัทธยาศัย  

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ภัตตาคาร 

จากน้ัน อิสระให้ทุกท่านได้พักผ่อนตามอัธยาศัย ได้เวลาอันสมควรนําทุกท่านเดินทางสู่สนามบิน 

14.45 น. ออกเดินทางสู่อาบูดาบี้  โดยสายการบิน เอมิเรตแอร์ เที่ยวบินที่ EK752 

 

วันที่ 9 ดูไบ– กรุงเทพฯ         

22.20 น. เดินทางถึงสนามบินดูไบ เพือ่แวะเปล่ียนเคร่ือง 

03.00 น. ออกเดินทางสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบิน เอมิเรตแอร์ เที่ยวบินที่ EK384 

12.30 น.  เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิพร้อมความประทบัใจ 

*** หมายเหตุ รูปภาพประกอบสถานทีท่่องเทีย่วนี้  ใชเ้พือ่การโฆษณาเท่านั้น *** 
 
หมายเหตุ :  รายการอาจเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม เนือ่งจากสภาวะอากาศ, การเมือง, สายการบิน เป็นตน้ 

อตัราค่าบริการ   วันท่ี 15-23 ต.ค. / 3-11 ธ.ค. ราคา 63,900 บาท  
    วันท่ี 25 ธ.ค.-03 ม.ค. 61 ราคา 69,900 บาท (วันขึน้ปีใหม่) 

กําหนดวนัเดินทาง 

ผูใ้หญ่ 

(2-3 ท่าน/หอ้ง) 

 

เด็กอายุตํา่กว่า 12 ปี 

(เสริมเตียง) 

เด็กอายุตํา่กว่า 12 ปี 

(ไม่เสริมเตียง) 
พกัเดีย่ว 

15-23 ต.ค. / 3-11 ธ.ค. 63,900 6,500 

25 ธ.ค.-03 ม.ค. 61 69,900 8,500 
 

      **ในกรณทีี่ผู้โดยสาร มีไฟล์ทเดินทางภายในประเทศหรือระหว่างประเทศ ที่เกี่ยวข้องกับวันเดินทางที่ท่านได้ทําการจองไว้

กับทางบริษัทฯ กรุณาแจ้งให้กับทางเจ้าหน้าที่ทราบ ก่อนการชําระเงินค่าต๋ัวดังกล่าว ถ้าเกิดข้อผิดพลาด ทางบริษัทฯ ขอสงวน

สิทธ์ิในการรับผิดชอบทุกกรณ*ี* 

หนังสือเดินทางต้องมอีายุเหลือใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน นับจากวันเดินทางและมีหน้าที่เหลือไว้ประทับตราไม่น้อยกว่า 

2 หน้า 

** กรณ ีถือหนังสือเดินทางต่างชาติ โปรดสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ** 
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ข้อแนะนําและแจ้งเพื่อทราบ 

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

หอ้งพกั เป็น 2 (1 Twin + 1 Sgl) หอ้งจะสะดวกกบัท่านมากกวา่  

• กรณีเดินทางเป็นตัว๋กรุ๊ป หากออกตัว๋แลว้ไม่สามารถขอคืนเงินไดแ้ละไม่สามารถเปล่ียนวนัเดินทางได ้

• กระเป๋าเดินทางเพือ่โหลด ใหท้่านละ 1 ใบ นํ้ าหนกัไม่เกิน 30 ก.ก.ต่อใบ / กระเป๋าถือขึ้นเคร่ือง (Hand carry) นํ้ าหนกัตอ้งไม่

เกิน 7 ก.ก.1ใบ  
 

เอกสารสําหรับขอวซ่ีาประเทศโมรอคโค ใช้เวลายื่นประมาณ 7-10 วันทําการ 

1. Passport เล่มจริง ที่มีอายุเหลอืเกิน 6 เดือน 

2. รูปถ่ายขนาด 1.5 นิ้ว จํานวน 2 รูปพืน้หลังขาว ห้ามสวมเส้ือสีขาวและสีอ่อนในการถ่ายรูปและเห็นหน้าชัด 

3. สําเนาบัตรประชาชน 

4. หลักฐานการทาํงานที่ระบุตําแหน่ง ระยะเวลาการทํางาน และเงินเดอืน 

5. หนังสือรับรองสถานะทางการเงินจากธนาคาร ออกโดยธนาคารเท่าน้ัน 

อัตราค่าบริการนี้รวม 

• ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั โดยสายการบิน EMIRATES ชั้นประหยดั 

• ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการทวัร์ 

• ค่ารถปรับอากาศนาํเที่ยวตามรายการ พร้อมคนขบัรถที่ชาํนาญเสน้ทาง  

• ค่าที่พกัหอ้งละ 2 ท่าน ในโรงแรมตามที่ระบุในรายการหรือระดบัเดียวกนัรวมทั้งส้ิน 7 คนื 

• ค่าอาหารทุกม้ือที่ระบุตามรายการ (บริการนํ้ าด่ืมวนัละ 1 ขวดเล็ก และ ในร้านอาหาร 1 ขวดใหญ่ต่อ 4 ท่าน 

• ค่าบตัรเขา้ชมสถานที่และการแสดงทุกแห่งที่ระบุตามรายการ 

• ค่าธรรมเนียมวซ่ีาเขา้-ออก ประเทศโมรอคโค แบบ Single entry  

• ค่าบริการนาํทวัร์โดยมคัคุเทศกท์อ้งถ่ินและหวัหนา้ทวัร์ผูมี้ประสบการณ์ 

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

(โดยแพทยจ์ะตอ้งระบุในใบรับรองแพทยว์า่ ”อาหารเป็นพษิเท่านั้น”)(หมายเหตุ: ค่าประกนัอุบิติเหตุสาํหรับเด็กที่มีอายุ

ต ํ่ากวา่ 6 เดือน และ ผูใ้หญ่อายมุากกวา่ 75 ปีทางบริษทัประกนัฯจะชดใชค้่าสินไหมทดแทนเพยีงคร่ึงหน่ึงของสญัญาฯ) 

**ประกันภัยที่ทาํจากเมอืงไทย ไม่ครอบคลุมการขึน้บอลลูนและเคร่ืองร่อนทุกประเภท ดังน้ันการเลือกซ้ือ Optional Tour 

ขึน้อยู่กับดุลยพินิจของท่าน** 

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม 

• ค่าจดัทาํหนงัสือเดินทาง 

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

• ค่าใชจ่้ายส่วนตวัอ่ืนๆ  เช่น ค่าโทรศพัท,์ ค่าซกัรีด, มินิบาร์และทีวช่ีองพเิศษ ฯลฯ และที่ไม่ไดร้ะบุไวใ้นรายการ 

• ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมสัง่พเิศษ นอกเหนือจากรายการที่ระบุไว ้

• ค่ายกขนกระเป๋าเดินทางท่านละ 1 ใบ โดยเฉล่ีย 1 USD / ท่าน 
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• 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  

งวดที่ 1 : สํารองทีน่ั่งจ่าย 20, 000 บาท/ท่าน ภายใน 3 วันหลังจากที่มกีารจอง  

              พร้อมส่งรายช่ือและหน้าพาสปอร์ตผู้ทีจ่ะเดินทางทันท ี

งวดที่ 2 : ชําระส่วนที่เหลือ 20 วัน ล่วงหน้าก่อนออกเดินทาง 

การชําระค่าบริการ 

กรุณาจองก่อนล่วงหนา้ พร้อมชําระค่ามดัจําท่านละ 20,000.- บาท 

 ส่วนที่เหลือชาํระก่อนการเดินทางอยา่งนอ้ย  20 วนั 

- ชาํระโดยเงินสด 

- ชาํระดว้ยเช็ค หรือแคชเชียร์เช็ค สัง่จ่ายในนามบริษทั เอฟวนิีว อินเตอร์ แทรเวลิ กรุ๊ป จาํกดั 

- ชาํระดว้ยการโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร  (กรุณาแฟกซ์ใบนาํฝากมายงัเบอร์ 02-231-3399) 
 

ช่ือบญัชี  บริษัท เอฟวีนิว อินเตอร์ แทรเวิล กรุ๊ป จํากัด 

      ธนาคารกรุงเทพฯ สาขา อาคารซิลลิค เฮ้าส์ เลขที่  860-0-241510 บัญชีออมทรัพย์ 

      ธนาคารกรุงไทย สาขา อาคารซิลลิค เฮ้าส์ เลขที่  968-0-091880 บัญชีออมทรัพย์ 

      ธนาคารกสิกรไทย สาขา สีลมคอมเพล็กซ์ เลขที่  020-3-839278 บัญชีออมทรัพย์ 

      ธนาคารไทยพาณชิย์ สาขาอโศกทาวเวอร์   เลขที่  234-2-012317  บัญชีออมทรัพย์ 

กรณชํีาระด้วยบัตรเครดิต มีค่าธรรมเนียมรูดบัตร 3 % จากยอดที่ทําการรูด 

ทางบริษัทเอฟวนิีว ฯ ไม่มีนโยบายให้ท่านชําระเงินผ่านการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารส่วนบุคคล 

ทั้งนี้เพื่อความปลอดภยัในการชําระเงนิของท่านเป็นสําคญั 

หมายเหตุ ท่านที่ต้องการใบเสร็จในนามนิติบุคคล กรุณาแจง้กบัพนกังานขายใหท้ราบล่วงหนา้ มิฉะนั้นทางบริษทั ฯ ขอ

สงวนสิทธ์ิที่จะไม่ออกใบเสร็จยอ้นหลงั 
 

การยกเลิกและคนืค่าทัวร์  

1. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วนัขึ้นไป คืนมดัจาํทั้งหมด 

2. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วนัขึ้นไป เก็บค่าใชจ่้ายเบื้องตน้ 10,000 บาท 

3. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 25-30 วนั ขอเก็บเงินมดัจากทั้งหมด 

4. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-25 วนั ขอเก็บค่าใชจ่้าย 50% ของราคาค่าทวัร์ทั้งหมด 

5. ยกเลิกก่อนการเดินทางนอ้ยกวา่ 15 วนั ขอเก็บค่าใชจ่้าย 100% ของราคาค่าทวัร์ทั้งหมด 
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6. ยกเวน้กรุ๊ปที่ออกเดินทางช่วงเทศกาลวนัหยดุ เช่น ปีใหม่, สงกรานต ์เป็นตน้ บางสายการบินมีการการันตีมดัจาํที่นัง่กบั

สายการบินและค่ามดัจาํที่พกั รวมถึงเที่ยวบินพเิศษ เช่น CHARTER FLIGHT จะไม่มีการคนืเงินมดัจาํ หรือ ค่าทวัร์

ทั้งหมด ไม่วา่ยกเลิกดว้ยกรณีใดๆ 

7. กรณีที่ท่านมีความประสงคจ์ะยืน่วซ่ีาและฟังผลวซ่ีาหลงัจากวนัที่ทางบริษทัฯ ไดด้าเนินการออกตัว๋ เคร่ืองบินแลว้ ถา้วี

ซ่าไม่ผา่น ทางบริษทัฯ ขอเรียกเก็บค่าตัว๋เคร่ืองบิน 100% (ประมาณ 25,000 บาท แต่จะขึ้นอยูก่บัราคาตัว๋เคร่ืองบินในแต่

ละกรุ๊ป)  

8. กรณีที่กองตรวจคนเขา้เมืองทั้งกรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือ เขา้ประเทศที่ระบุไว ้ใน

รายการเดินทาง บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิที่จะไม่คนืค่าทวัร์ไม่วา่กรณีใดๆ ทั้งส้ิน 

หมายเหตุ  

- บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน้า 14 วนั ในกรณีที่ไม่สามารถทาํกรุ๊ปได้ไม่ถึงจาํนวนอยา่งน้อย   15 

ท่านซ่ึงในกรณีน้ีทางบริษทัฯ ยนิดีคืนเงินใหท้ั้งหมด หรือจดัหาคณะทวัร์อ่ืนใหห้ากตอ้งการ 

- บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิที่จะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์น้ี เม่ือเกิดเหตุจาํเป็นสุดวิสัยจนไม่อาจแกไ้ขไดแ้ละ

จะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่สูญหาย สูญเสียหรือได้รับบาดเจ็บที่นอกเหนือความรับผิดชอบของหัวหน้าทวัร์และเหตุ

สุดวสิยับางประการ เช่น การนดัหยดุงาน ภยัธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆบริษทัฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิด

จากสายการบิน ภยัธรรมชาติ ปฏิวติั และอ่ืน ๆ ที่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษทัฯ หรือ ค่าใชจ่้ายเพิ่มที่เกิดขึ้นทางตรง 

หรือทางออ้ม เช่น การเจบ็ป่วย การถูกทาํร้าย การสูญหาย ความล่าชา้ หรือ อุบติัเหตุต่าง ๆ 

- บริษทัจะไม่รับผดิชอบ หรือ คืนเงินค่าทวัร์ ในกรณีที่ท่านถูกปฏิเสธในการใหว้ซ่ีา หรือ ปฏิเสธเขา้เมือง ในทุกกรณี 

- ในกรณีที่ท่านผูโ้ดยสารตอ้งการใชพ้าสปอร์ตเล่มสีนํ้ าเงิน (ราชการ) ในการเดินทาง บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผิดชอบใดๆ

ในการที่ท่านอาจจะถูกปฏิเสธมิใหเ้ขา้เมือง เพราะโดยปกติในการท่องเท่ียวจะใชเ้ล่มสีเลือดหมู 

- ราคาน้ีคิดตามราคาบตัรโดยสารเคร่ืองบิน ณ ปัจจุบนั หากมีการปรับราคาบตัรโดยสารสูงขึ้น ตามอตัราค่านํ้ ามนัหรือ ค่าเงิน

แลกเปล่ียน ทางบริษทั สงวนสิทธ์ิที่จะปรับราคา ตามสถานการณ์ดงักล่าว 

- เน่ืองจากรายการทวัร์น้ีเป็นแบบเหมาจ่ายเบด็เสร็จ หากท่านสละสิทธ์ิการใชบ้ริการใดๆ ตามรายการ หรือ ถูกปฏิเสธการเขา้

ประเทศไม่วา่ในกรณีใดก็ตาม ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินในทุกกรณี 

- โปรแกรมอาจเปล่ียนแปลงสถานที่ไดต้ามความเหมาะสม จากสภาพอากาศหรือเหตุฉุกเฉินต่างๆ ขึ้นอยู ่ณ หนา้งานนั้นๆ 

- ภาพที่ใชใ้นการประกอบการทาํโปรแกรมใชเ้พือ่ความเขา้ใจในมุมมองสถานที่ท่องเที่ยว ภาพใชเ้พือ่การโฆษณาเท่านั้น 

หมายเหตุเกี่ยวกบัการเดินทาง  
1. บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ในการเปล่ียนแปลงรายการโดยมิต้องแจ้งล่วงหน้า รายการและราคาอาจเปล่ียนแปลงได้ตามความ

เหมาะสม เน่ืองจากภัยธรรมชาติ, สภาวะอากาศ, ปัญหาการจราจรอบุัติเหตุ, การเมือง, สายการบิน, อตัราแลกเปล่ียน 

หรือปัญหาอืน่ๆ โดยทาง บริษัทฯ จะแก้ไขและคาํนึงถงึประโยชน์และความปลอดภัยของท่านเป็นสาํคัญที่สดุ  
2. ทางบริษัทฯ จะไม่รับผดิชอบต่อการออกนอกประเทศ / ห้ามเข้าประเทศ / การนาํสิ่งของผดิกฎหมาย / เอกสารการ

เดินทางไม่ถูกต้อง และความประพฤติส่อไปในทางเสือ่มเสยี รวมถงึภัยธรรมชาติ และการยกเลิกเที่ยวบิน 
3. ในกรณีที่เกดิภัยพิบัติทางธรรมชาติต่างๆ ทางบริษัทสามารถคืนเงินมัดจาํ หรือค่าทวัร์ ได้กต่็อเม่ือทางสายการบิน และ

โรงแรมที่พักได้ทาํการพิจารณาคืนเงินส่วนน้ันให้แล้ว 
4. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสญูหาย อนัเน่ืองเกิดจากความประมาทของท่าน, เกดิจากการ

โจรกรรม และ อบุัติเหตุจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง 
5. ทางบริษัทฯขอสงวนสทิธิ์ในการจัดที่น่ังบนสายการบิน ทางสายการบินจะไม่รับจัดที่น่ังล่วงหน้า (PRE CHECK IN) อาจ
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ต้องน่ังแยกกนัทั้งกรุ๊ป แต่ทางบริษัทจะพยายามจัดให้สมาชิกแต่ละบ้านได้น่ังด้วยกนั โปรดทราบ!!! ทางสายการบินไม่รับ

จองที่น่ัง LONG LEG ทุกกรณี 
6. หากท่านที่ต้องออกตัว๋เคร่ืองบินภายใน (เคร่ืองบิน,รถทวัร์,รถไฟ) กรุณาสอบถามจากเจ้าหน้าที่ทุกคร้ังก่อนทาํการออกตัว๋ 

เน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปล่ียนเที่ยวบิน หรือ เวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า 
7. สาํหรับการเดินทางช่วงปีใหม่ เทศกาลวันหยุดยาวไทย วันหยุดต่างชาติ อาจเจอปัญหารถติด คนแน่นตามสถานที่ท่องเที่ยว

ต่างๆ ร้านอาหารคนเยอะ หรือในช่วงฤดูหนาวฟ้ามืดเรว็ รวมถงึช่วงปีใหม่ร้านค้าจะปิดบางส่วน ร้านอาหารปิดเรว็กว่าปกติ 

ขอให้ท่านทาํความเข้าใจก่อนจองทวัร์ 
8. หนังสอืเดินทางต้องมีอายุการใช้งานเหลือมากกว่า 6 เดือ 
9.  เม่ือท่านตกลงชาระเงินมัดจาหรือค่าทวัร์ทั้งหมดกบัทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลง

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

ใบจองทวัร์กบั  บริษทั เอฟวีนิว อินเตอร์ แทรเวิล กรุ๊ป จาํกดั 

รายการทวัร์       วนัเดินทาง       

ช่ือผูติ้ดต่อ      โทร     แฟกซ์     

ที่อยูเ่พือ่ติดต่อรับเอกสาร             

               

               

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

จาํนวนหอ้งพกัที่ใชท้ั้งหมด    หอ้ง (หอ้งพกัคู ่  หอ้งพกัเด่ียว       หอ้งพกั 3 เตียง  ) 

รายช่ือผู้เดินทาง (กรุณาจัดเรียงตามห้องพัก และให้ช่ือทั้งภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ อย่างถูกต้องตามหนังสือเดนิทาง 

ลําดับ ช่ือ-นามสกลุ (ภาษาไทย) ช่ือ-นามสกลุ(ภาษาอังกฤษ) วันเกิด(ว/ด/ป) ปี ค.ศ. 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

10    

**หมายเหตุ กรุณแจง้ความประสงคอ่ื์นตามที่ท่านตอ้งการ อาทิเช่น 

       อาหาร    ไม่ทานเน้ือววั                     ไม่ทานเน้ือหมู                ไม่ทานสตัวปี์ก    ทานมงัสาวรัิต 

รายระเอียดอ่ืนๆ              

               

ยืนยันราคา ผูใ้หญ่     เด็ก    ค่าตัว๋เพิม่ / ลด    ขา้พเจา้รับทราบ

เง่ือนไขในรายการทวัร์เรียบร้อยแลว้   ลงช่ือ       ผูจ้อง 

               (     ) 

                        วนัที่       

 
 

เอฟวนิีว อนิเตอร์ แทรเวลิ กรุ๊ป ขอบคุณทุกท่านทีใ่ห้เกยีรตใิช้บริการของเรา 


	บริษัท เอฟวีนิว อินเตอร์ แทรเวิล กรุ๊ป จำกัด
	หนังสือเดินทางต้องมีอายุเหลือใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน นับจากวันเดินทางและมีหน้าที่เหลือไว้ประทับตราไม่น้อยกว่า 2 หน้า

