
 
 

Fantastic Morocco 11D/8N_on 26Dec-05Jan66(New Year23)   Page 1 

 

 
 
 

รหัสโปรแกรม : 24447 ( (กรุณาแจ้งรหัสโปรแกรมทุกครั้งที่สอบถาม  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

คาซาบลงักา ㆍ ราบตั ㆍ เชฟชาอนุ ㆍ เฟส· อเิฟรน 
มเิดลท ์ㆍ แอรฟ์ดู ์ㆍ เมอรช์ถูา้ ㆍ ทนิเฮยีร ์ㆍทอดรา้กอรจ์ 

วอซาเซท ㆍ มาราเกซ ㆍ เอซาเวรา่ ㆍ คาซาบลงักา 
 
 

Morocco  
New Year Celebration               



 
 

Fantastic Morocco 11D/8N_on 26Dec-05Jan66(New Year23)   Page 2 

*** บรษิทัทวัร ์ขอสงวนสทิธิ ์รบัจองทวัร ์ส าหรบัผูท้ีจ่ะเดนิทางไดร้บัวคัซนี 
ครบ 2 เขม็แลว้เทา่นัน้ *** 

 

26ธ.ค.65(1(    กรงุเทพฯ (Bangkok) – อาบ ูดาบ ี(Abu Dhabi)   
16.00 น.   สมาชิกพร้อมกันที่ สนามบนิสวุรรณภมู ิเคาน์เตอรส์ายการบนิเอทฮิทั แอรเ์วยส์ เคานเ์ตอร ์Q ประตทูางเขา้ที ่8 เจ้าหน้าที่ 

คอยอ านวยความสะดวก และทาการเช็คอิน 
19.10 น.  บินสูอ่าบดูาบ ี(Abu Dhabi)  โดยสายการบนิอทิฮิดั แอรเ์วยส์ เที่ยวบินท่ี  EY 407 

เชิญเพลิดเพลินกับจอทีวีสว่นตัวทุกท่ีนั่ง พร้อมบริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน 
23.15 น.   ถึง สนามบนิอาบ ูดาบ ีประเทศสหรฐัอาหรบั เอมเิรตส์ พักเปลีย่นอิริยาบถและเปลีย่นเครือ่ง  
 

27ธ.ค.65(2(   อาบ ูดาบี (Abu Dhabi) – คาซาบลงักา (Casablanca) – ราบตั (Rabat) -เชฟชาอนู (Chefchaouen) 
02.20 น.   บินต่อ สูเ่มอืงคาซาบลงักา สายการบนิเอทฮิดั แอรเ์วยส์ เทีย่วบนิ EY 613  
08.05 น.   เครื่องลงจอดที่สนามบินนานาชาติเมืองคาซาบลังก้า (Casablanca) ประเทศโมรอคโค  (เวลาท้องถิ่นในประเทศโมรอคโค ช้า

กว่าประเทศไทย 6 - 7 ช.ม.(  หลังผ่านตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร พบมัคคุเทศก์ท้องถิ่นแล้วเดินทางสู่เมืองราบัต (Rabat) 
เมืองหลวงแห่งราชอาณาจักรโมรอคโค (ระยะทาง 115 กม.เวลาเดินทางประมาณ 1.30 ชม.( 
น าท่านชมสุสานของกษัตริย์โมฮัมเหม็ดที่ 5 พระอัยกา(ปู่( ของกษัตริย์องค์ปัจจุบัน ซึ่งมีทหารยามยืนเฝ้าสง่าทุกประตูและเปิด
ให้คนทุกชาติทุกศาสนาเข้าไปเคารพพระศพที่ฝังอยู่เบื้องล่าง ด้านหน้าของสุสาน คือสุเหร่าฮัสซันที่เริ่มสร้างมาต้ังแต่ศตวรรษ
ที่ 12 แต่ไม่ส าเร็จและพังลงจนเหลือแต่เพียงเสาไว้ 365 ต้น ในบริเวณกว้าง 183x139 เมตร   
น าท่านชม ป้อมอดูายา (Oudayas Fortress) ป้อมขนาดใหญ่ 2 ชั้น ที่ต้ังอยู่ริมมหาสมุทรแอตแลนติก ล้อมรอบด้วยก าแพงสูง
ใหญ่ เป็นป้อมที่สเปนสร้างขึ้นเมื่อสมัยที่สเปนยึดครองโมรอคโค ด้านในมีสวนดอกไม้แบบสเปน และเป็น เมดิน่า  หรือชุมชน
ชาวเมืองซึ่งเต็มไปด้วยบ้านเรือนทาทาบด้วยสีฟ้า-ขาว บรรยากาศริมทะเลคล้ายเมืองซานโตรินี นับเป็นหนึ่งในป้อมปราการที่
ส าคัญของโมรอคโคในอดีตใช้ป้องกันข้าศึกจากการรุกรานทั้งจากประเทศที่ล่าอาณานิคมและในยุคที่โจรสลัดชุกชุม   

กลางวัน    รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
บ่าย  น าท่านเดินทางสู่เมืองน าท่านเดินทางต่อ สู่ นครสฟีา้  เชฟชาอูน (Chefchaouen)  เมืองที่ได้ชื่อว่า “ มนต์เสน่ห์แห่งโมร็อกโค “ 

แม้ว่าโมรอคโคจะเป็นประเทศที่ต้ังอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของทวีปแอฟริกา แต่เพราะการที่มีอาณาเขตติดต่อกับทะเล
เมดิเตอร์เรเนียนและมหาสมุทรแอตแลนติก จึงท าให้ภูมิอากาศของประเทศเป็นแบบเมดิเตอร์เรเนียนคล้ายตอนใต้ของอิตาลีและ 
สเปน เมืองเชฟชาอนู (Chefchaouen) เป็นเมืองเล็กๆต้ังอยู่ในหุบเขาริฟ (Rif Mountain หรือ Er-Rif) ประวัติความเป็นมาของ
เมืองนั้นยาวนานกว่า 540 ปี ในอดีตก่อนที่โมรอคโคจะได้รับเสรีภาพในการปกครองประเทศทั้งหมดในปี 1956 เมืองเชฟชาอูน
เคยอยู่ใต้การปกครองของสเปนมาก่อน และจนบัดนี้ประชากรที่มีประมาณ 40,000 คน ก็ยังคงใช้ภาษาสเปนกันอย่าง
แพร่หลาย อากาศบริสุทธิ์และความสะอาดของเมืองเชฟชาอูนได้สร้างบรรยากาศผ่อนคลายสบายๆที่ท าให้นักท่องเที่ยวที่
เหนื่อยล้ามาจากการตระเวนเที่ยวที่เมืองอื่นหายเหนื่อยได้ ส าหรับท่านที้ชื่นชอบในสถาปัตยกรรมแบบโมรอคโค  ไม่ควรพลาด
เมืองเล็ก ๆ แห่งนี้ ที่บ้านเรือนทาทาบด้วยสีฟ้าและสีขาว ซึ่งจะสร้างความประทับใจให้แก่ผู้มาเยือนมิรู้ลืม 

  ค่ า   รบัประทานอาหารค่ า ณ  โรงแรม 
พกัที ่PARADOR HOTEL ระดบั 4 * หรอืเทยีบเทา่ 
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28ธ.ค65(3(    เชฟชาอนู (Chefchaouen) - โวลบูลิสิ (Volubilis) - เฟส (Fes) 
เช้า     รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม-เช็คเอ้าท์ 

น าท่านเดินชมเมืองเชฟชาอูน   เมืองที่ถือว่าเป็นสวรรค์ของคนรักสีฟ้าและสีขาว โดยเฉพาะสีฟ้า นั่นก็เพราะว่าเชฟชาอูนเป็น
เมืองที่บ้านเรือนเกือบทุกหลังเป็นสีขาว และมีครึ่งล่างไปจนถึงบริเวณถนน บันได และทางเดิน เป็นสีฟ้าสดใสเหมือนวันที่
ท้องฟ้าไร้เมฆ ประกอบกับอากาศบริสุทธิ์และความสะอาดของเมืองได้สร้างบรรยากาศผ่อนคลายสบายๆที่ท าให้นักท่องเที่ยว
ที่เหนื่อยล้ามาจากการตระเวนเที่ยวที่เมืองอื่นหายเหนื่อยได้ ส าหรับท่านที่ชื่นชอบในสถาปัตยกรรมแบบโมรอคโค  ไม่ควร
พลาดเมืองเล็ก ๆ ที่บ้านเรือนทาทาบด้วยสีฟ้าและสีขาว แห่งนี้ทีเดียว 

   น าท่านออกเดินทางสู่เมือง เมคเนส (Meknes) (ระยะทาง 195 กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3.30 ชม.(  แวะชม เมืองโบราณ
โรมันโวลูบิลิส (Roman city of Volubilis) ที่ปัจจุบันเหลือแต่ซากปรักหักพังที่เกิดจากแผ่นดินไหวครั้งรุนแรงในปี ค.ศ. 1755 
แต่ยังคงเห็นได้ถึงร่องรอยความยิ่งใหญ่ของเมืองในจักรวรรดิโรมันในอดีต อดีตเมืองโบราณแห่งจักรวรรดิโรมันแห่งนี้มี
ความส าคัญยิ่งในยุคศตวรรษที่ 3 และล่มสลายถูกปล่อยเป็นเมืองร้างในศตวรรษที่ 11 เมืองโรมันโบราณแห่งนี้ได้รับการขึ้น
ทะเบียนเป็นมรดกโลกในปี ค.ศ.1997    เดินทางถึงเมือง เมคเนส (Meknes) หนึ่งในเมืองมรดกโลกรับรองโดยยูเนสโกเมื่อปี 
ค.ศ.1996 อดีตเมืองหลวงในสมัยสุลต่านมูเล อิสมาอิล (Mouley Ismail)  แห่งราชวงศ์อะลาวิท (Alawite Dynasty)  ได้ชื่อว่า
เป็นกษัตริย์จอมโหดผู้ชื่นชอบการท าสงครามในช่วงศตวรรษที่ 17  ด้วยท าเลที่ต้ังที่มีแม่น้ าไหลผ่านกลางเมือง เมกเนสจึงเป็น
เมืองศูนย์กลางการผลิตมะกอก ไวน์ และพืชพรรณต่างๆ  มีก าแพงเมืองล้อมรอบเมืองเก่าที่ยาวประมาณ 40 กม. ซึ่งมีประตู
เมืองใหญ่โตถึง 7 ประตู  

กลางวัน    รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
แวะชม ประตูบับมันซู (Bab Mansour Monumental Gate) เป็นประตูที่ได้ชื่อว่าสวยที่สุด ตกแต่งด้วยโมเสคและกระเบื้อง
กระเบื้องสีเขียวสดบนผนังสีแสดจากนั้นเดินทางสู่ เมืองเฟส (Fes) น าท่านเดินทางสู่ (ระยะทาง 82 กม. ใช้เวลาเดินทาง
ประมาณ 1ชม.( เมืองหลวงเก่าในศ.ต. ที่ 8 ที่มีความความส าคัญทางประวัติศาสตร์และศาสนาต้ังแต่ยุค ศตวรรษ ที่ 8  เป็น
แหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงของโมรอคโค ซึ่งต้ังอยู่บนพื้นที่ที่อุดมสมบูรณ์ที่ต่อจากเชิงเทือกเขารีฟซึ่งเฟสเป็นเมืองแหล่ ง
ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงและมีเสน่ห์อันน่าประทับใจ 

  ค่ า      รับประทานอาหารค่ า ที่โรงแรม 
พกัที ่โรงแรม BARCELO FES ระดบั  4* หรอืเทยีบเทา่ 
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29ธ.ค.65(4(   เฟส (Fes)  
เชา้     รบัประทานอาหารเชา้ในโรงแรม-เชค็เอา้ท ์

น าท่านชมประตพูระราชวังหลวงแห่งเฟส (The Royal Palace) ประตูทางเข้าพระราชวังเป็นสถาปัตยกรรมที่สวยและสง่างาม 
เป็นเอกลักษณ์แห่งราชวงศ์โมรอคโค บริเวณใกล้เคียงพระราชวังเคยเป็นท่ีอยู่ของชุมชนชาวยิวที่ท ารายได้ให้แก่ราชวงศ์ เพราะ
ชาวยิวฉลาดท าการค้าเก่ง เป็นพ่อค้าผูกขาดการค้าเกลือ แต่ปัจจุบันชาวยิวส่วนใหญ่ได้เดินทางกลับไปอยู่ในดินแดนแห่งพันธ
สัญญา(ประเทศอิสราเอล( คงเหลือประชากรชาวยิวอยู่ไม่มากนัก  จากนั้นน าท่านเดินทางเข้าสู่เขาวงกตอันซับซ้อนแห่งเมดินา
เมืองเฟส  ผ่านประตู Bab BouJeloudที่สร้างต้ังแต่ปี 1913  ที่ใช้โมเสดสีฟ้าตกแต่ง เดินผ่านเข้าไปในเขตเมดิน่าแล้วเหมือน
ข้ามกาลเวลาย้อนสู่อดีต น าท่านเดินผ่านตลาดสดขายข้าวปลาอาหาร และผัก ผลไม้สดต่างๆนาๆ ในเขตเมืองเก่าได้แบ่ง
ออกเป็น 100 ส่วน มีซอยกว่า 9,400 ซอย มีซอยแคบสุดคือ 50 ซ.ม. ถึงกว้าง 3 เมตร จะแบ่งเป็นย่านต่างๆ เช่น ย่านเครื่องใช้
ทองเหลือง ทองแดง จะมีร้านค้าเล็ก ๆ ที่หน้าร้านจะมีหม้อ กะทะ อุปกรณ์เครื่องครัว วางแขวนห้อยเต็มไปหมด ย่านขายพรมที่
วางเรียงรายอย่างสวยงาม ย่านงานเครื่องจักสาน งานแกะสลักไม้ และย่านเครื่องเทศ (Souk El Attarine) ท่านจะได้สัมผัสทั้ง
รูป รสและกลิ่นในย่านเครื่องเทศที่มีการจัดเรียงสินค้าได้อย่างเป็นระเบียบเรียบร้อยสวยงามระหว่างที่เดินตามทางในเมดิน่า
ท่านจะได้พบกับน้ าพุธรรมชาติ(Nejjarine Fountain) เพื่อให้ชาวมุสลิมให้ล้างหน้าล้างมือก่อนเข้าในบริเวณมัสยิด  นอกจากนี้
ที่ตามซอกมุมอาจเห็นภาพชายสูงอายุหนวดเครารุงรังนั่งแกะสลักไม้ชิ้นเล็กๆอยู่บริเวณตามทางเดินแคบๆในเขตเมืองเก่าบาง
ทีเราก็ยังจะเห็นผู้หญิงที่นี่สวมเสื้อผ้าที่ปิดต้ังแต่หัวจนถึงเท้าจะเห็นได้ก็เฉพาะตาด าอันคมกริบเท่าน้ัน  แวะชมสสุานของกษตัรยิ ์
มูเล ไอดรสิที ่2 (Moulay IdrissMausolem II) ที่ชาวโมรอคโคถือว่าเป็นแหล่งมาแสวงบุญท่ีศักดิ์สิทธิ ์โดยชายชาวมุสลิมจะมา
ขอพรก่อนการเข้าสุหนัตและหญิงสาวชาวมุสลิมมักจะมาขอพรเพื่อให้ได้บุตร  ผ่านชมเมืองมเูล ่ไอดรสิ (Moulay Idriss) เมือง
โรมันโบราณเมืองหนึ่งที่เป็นเมืองศูนย์กลางทางศาสนาอันศักดิ์สิทธิของชาวมุสลิมในโมรอคโค ทุกๆ ปีช่วงเดือนสิงหาคมถึง
กันยายน จะมีเหล่านักจาริกแสวงบุญมาเยือนเมืองแห่งนี้เพื่อประกอบพิธีทางศาสนาเปรียบได้กับเมืองเมกกะของประเทศ
ซาอุดิอาระเบีย ชมสุเหร่าใหญ่ไคเราวีน (Kairaouine Mosque)ซึ่งเป็นทั้งมหาวิทยาลัยสอนศาสนาแห่งแรกของโมรอคโคและ
เก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่งของโลกเลยทีเดียว (เฉพาะผู้ที่นับถือศาสนาอิสลามเท่าน้ัน( ชมย่านเครื่องหนังและแวะชม บ่อฟอกและย้อมสี
หนังแบบโบราณประจ าเมืองเฟส (Chouara Tannery) ที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะของเมืองเฟส ถูกอนุรักษ์โดยองค์กรยูเนสโก้  
เมืองเฟส จึงเป็นสถานที่ไม่ควรพลาดในการมาเยือนอย่างยิ่ง  

  กลางวัน   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
น าท่านเข้าสู่ เมืองเก่าเฟส  ชม เมเดอร์ซา บูอิมาเนีย  (MerdersaBouImania) ซึ่งเป็นโรงเรียนสอนพระคัมภีร์  เป็น
สถาปัตยกรรมแบบมัวร์ที่สวยงามประณีต ชมร้านทองเหลือง ซึ่งช่างฝีมือที่ท าทองเหลืองเป็นช่างที่ได้รับการถ่ายทอดกันมา
ต้ังแต่บรรพบุรุษ หลายชั่วอายุคน ในอดีตช่างฝีมือ และ ช่างหัตถกรรมเหล่านี้ ได้สร้างสรรค์ผลงานอันวิจิตรงดงาม  ในแคว้น 
อัล อันดาลูซ ประเทศสเปน เมื่อครั้งที่ชาวโมรอคคันเบอร์เบอร์ปกครองแคว้น อัล อันดาลูซ  ของสเปน และชมการผลิตโมเสค 
(Mosaic) และเครื่องใช้ที่ท าจากเซรามิค ชมกรรมวิธีการท า ซิลิจ Zeiligeซึ่งเป็นกรรมวิธีที่สืบทอดกันมาแต่ดั้งเดิม  ดังความ
งามได้ปรากฏจนเป็นที่เลื่องลือกันในประเทศสเปน โดยเฉพาะการปูกระเบื้องโมเสคที่ตัดและจัดลวดลายที่ละชิ้นหรือที่เรียกว่ า 
ซิลลิจ  ไดอ้ย่างลงตัว  

  ค่ า     รบัประทานอาหารค่ า ทีโ่รงแรม 
พกัที ่BARCELO FES ระดบั  4* หรอืเทยีบเทา่ 
กรณุาจดัเตรยีมเสือ้ผา้ ของใชจ้ าเปน็ ใสก่ระเปา๋เลก็ เพือ่ใชใ้นการคา้งแรมในทะเลทรายซาฮารา่ ในคนืพรุง่นี้ 
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30ธ.ค.65(5(    เฟส (Fes) – อเิฟรน (Ifrane) –มเิดลท(์Midelt) – แอรฟ์ดู์ (Erfoud)– เมอรซ์กูา้(Merzouga)  

เช้า    รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม-เช็คเอ้าท์ 
น าท่านเดินทางผ่านเมืองอเิฟรน (Ifrane)  (ระยะทาง 70 กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.20 ชม.( อิเฟรน(Ifrane) เป็นเมืองพัก
ตากอากาศบนความสูงกว่า 1,650 เมตรเหนือระดับน้ าทะเล ซึ่งในอดีตฝรั่งเศสได้มาสร้างเมืองขึ้นในบริเวณนี้ ใช้เป็นสถานที่
พักผ่อนทั้งฤดูหนาวและฤดูร้อน บ้างก็เรียกเมืองอิเฟรนว่า “เจนีวาแห่งโมรอคโค” หรือ “สวิตเซอร์แลนด์แห่งโมรอคโค” บ้าน
ส่วนใหญ่มีหลังคาสีแดง มีดอกไม้ และทะเลสาบสวยงาม น าท่านเดินเล่นภายในเมืองและเก็บภาพบรรายากาศอันสวยงามอีก
แห่งของโมรอคโค ถ่ายรูปกับอนุสรณ์สิงห์โตหิน ซึ่งเป็นสัญลักษณ์แทนสิงห์โตตัวสุดท้ายที่ถูกล่าจนหมดไปจากเทือกเขาแห่งนี้  
เพลิดเพลินไปกับการเดินเล่นในเมืองเล็ก ๆ ที่มีอากาศบริสุทธิ์ และธรรมชาติอันน่าประทับใจ ได้เวลาอันสมควร 
น าท่านเดินทางสู่เมืองมิเดลท์ (Midelt) (ใช้เวลาเดินทาง ประมาณ 2 ช.ม.( เป็นจุดแวะพักของนักผจญภัย ที่ชอบความท้าทาย
ในการเดินเขาที่มีบรรยากาศแห้งแล้ง ของทะเลทรายซาฮาร่า ผ่านภูมิประเทศที่เขียวชอุ่มไปด้วยป่าไม้ ป่าสนซีดาร์  บางช่วง
ต้นไม้เป็นพุ่มเตี้ยแปลกตา บางช่วงเป็นพ้ืนราบทุ่งหญ้าส าหรับเลี้ยงสัตว์ ที่มีทิวเขาเป็นฉากหลัง อันงดงาม 

  กลางวัน     รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
  บ่าย    น าท่านเดินทางสู่เมืองเมอร์ซูก้า (Merzouga) เดินทางข้ามเขา มิดเดิล แอตลาส (Middle Atlas) ผ่านเส้นทางความสูง 3,090 

เมตร ปกคลุมด้วยหิมะ และต้นสนขนาดใหญ่ ผ่านแนวเขาที่มีรูปร่างแปลกตา และสวยงาม ซึ่งเกิดจากกัดกร่อนของแรงลมตาม
ธรรมชาติ ท าให้หุบเขาบริเวณนี้มีรูปร่างต่างๆ มีลักษณะเป็นแคนย่อน จนบางครั้ง นักท่องเที่ยวชมว่า  สวยงามกว่าแกรนด์ 
แคนย่อนของอเมริกา  ผ่านเมืองเออราชิดิยา (Erachidia) เมืองที่มีแหล่งโอเอซิสที่ใหญ่และส าคัญ  และเป็นเมืองซึ่งเป็นจุด
ยุทธศาสตร์ที่ส าคัญของโมรอคโค มีพรมแดนติดกับประเทศ แอลจีเรีย   เดินทางสู่ เมืองเอร์ฟูด์ (Erfoud) เมืองที่เคยเป็น
ศูนย์กลางของกองคาราวานพ่อค้าที่เดินทางมาจากทางตะวันออกกลางอย่างเช่นซาอุดิอารเบียและซูดานในแอฟริกาน าท่าน
ชมโรงงานที่ตัดภูเขาเพื่อน าเอาหินซึ่งมีซากฟอสซิล มาผลิตเป็นเครื่องใช้ ในอดีตเมื่อประมาณ 350 ล้านปีก่อน  ดินแดนแห่งนี้
เคยอยู่ใต้ท้องทะเล ต่อมาเมื่อแผ่นดินผุดขึ้นมา จึงเกิดซากฟอสซิลขึ้นมากมาย 
น าท่านพร้อมสัมภาระ(ใบเล็ก( เดินทางโดยรถ 4x4 (4WD) (รถ 4 WD  นั่งคันละ 4 – 5  ท่าน( เข้าสู่ทะลทรายซาฮาร่า เมอร์ซูก้า 
(Merzouga) (ระยะทาง 54 ก.ม. ใช้เวลา 45 นาที( ผ่านภูเขาหิน ที่เต็มไปด้วยซากฟอสซิล ของหอย และ แมงกะพรุนโบราณ 

  ค่ า    รับประทานอาหารค่ า ที่เมอร์ซูก้า 
พักที่   AZAWAD CAMP หรือเทียบเท่า 
(พักเต็นท์ ในกรณีที่โรงแรมในทะเลทรายเต็ม(  
(เต็นท์ ในทะเลทรายแบบมาตรฐานจะเป็นเต๊นท์ ที่เป็นห้องน้ ารวม ภายในเต็นท์ จะมีเพียงที่นอน หมอน ผ้าห่ม (  
*** เชิญท่านเพลิดเพลินกับบรรยากาศยามค่ าคืนของทะเลทรายซาฮาร่า และชมดวงดาวบนท้องฟ้า ***  

*** ท่านที่ประสงค์จะพักเต็นท์แบบ ลักซูรี่ มีห้องน้ าในตัว  (มีค่าใช้จ่ายเพิ่มท่านละ 40 USD )*** 
*** กรุณาแจ้งล่วงหน้า เนื่องจากเต็นท์แบบลักซูรี่ มีจ านวนจ ากัด***  
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 31ธ.ค65(6(    มอรซ์กูา้ (Merzouga)- ทนิเฮยีร ์(Tinerhir) – ทอดรา้กอรจ์(Todra Gorge)- วอซาเซท(Ouarzazate) 

เช้าตรู่    ก่อนพระอาทิตย์ขึ้นน าท่านขี่อูฐชมเพื่อชมพระอาทิตยข์ึน้ทีเ่นนิทรายในทะเลทรายซาฮารา่ (ขีอ่ฐู ทา่นละ 1 ตวั( ทะเลทรายซาฮา
ร่า (SAHARA DESERT) เป็นทะเลทรายที่มีอาณาเขตกว้างใหญ่ท่ีสุดในโลกคือ มเีนื้อที่ประมาณ 9.3 ล้านตารางกิโลเมตร 
(ใหญ่เท่าอเมริกาทั้งประเทศ( และต้ังอยู่ทางตอนเหนือของทวีปแอฟริกา ทะเลทรายซาฮาร่ามีสิ่งแวดล้อมที่ไม่เอื้อต่อการด ารง
อยู่ของชีวิตมนุษย์ สัตว์ หรือพชื เพราะฝนตกน้อยมาก และพืน้ที่ไม่เหมาะแก่การเพาะปลูกหรือเลี้ยงสัตว์ หากมีสัตว์และพชื
พันธุ์ใดที่สามารถเติบโตในทะเลทรายได้ ก็ต้องปรับตัวกันอย่างมาก เช่นเดียวกับมนุษย์ที่ต้องหาวธิีในการใช้ชวีิตให้อยู่รอดได ้
ให้ท่านได้สัมผัสบรรยากาศยามเช้าในทะเลทรายซาฮาร่า  จากสภาพการไร้ฝนและอุณหภูมิที่ร้อนจัดในทะเลทรายมีผลท าให้
ความชื้นสัมพัทธ์ของอากาศเหนอืทะเลทราย เกือบเป็นศูนย์ตลอดปี ชมพระอาทิตย์ขึ้นจากบนเนนิทราย ซึ่งสวยงาม น่า
ประทับใจไดเ้วลาน าท่านขี่อูฐกลับสู่โรงแรมที่พัก 

  เช้า     รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม-เช็คเอ้าท์ 
น าคณะนั่งรถขับเคลื่อนสี่ล้อ 4x4 (4WD) ออกจากทะเลทรายซาฮาร่า มุ่งหน้าสู่เมืองเอร์ฟูด์(Erfoud) เพื่อเปลี่ยนเป็นรถโค้ช 
เดินทางสู่เมืองทินเฮียร์ แวะชมโอเอซิส Tinerhirซึ่งเป็นชุมชนที่เกาะกลุ่มอยู่รวมกัน ท่ามกลางความแห้งแล้งในเขตทะเลทราย ที่
ยังมีความชุ่มชื้น มีตาน้ า หรือ ล าธารน้ า ซึ่งใช้ในการปลูก ต้นปาล์ม ต้นอัลมอนด์ โอเอซิสแห่งนี้เคยเป็นที่ต้ังของกองทหารที่
เดินทางมาจากเมืองวอซาเซท จากนั้นเดินทางสู่ทอดร้ากอร์จ (Todra Gorge) โกรกธารที่มีโขดผาสูง 985 ฟุต หรือ 300 
เมตร ทั้งสองด้านที่เกือบต้ังท ามุมสามเหลี่ยมกับแม่น้ าโทดร้า ถือว่าเป็นโกรกธารและหุบเขาที่สวยที่สุดทางใต้ของโมรอคโค ชม
ความงดงามของช่องเขาที่ซ่อนตัวอยู่ในโอเอซิส โดยมี ล าน้ าใส ๆ ที่ไหลผ่านช่องเขากับหน้าผาสูงชันแปลกตา สถานที่แห่งนี้เป็น
แหล่งปีนหน้าผาส าหรับนักท่องเที่ยวที่รักการเสี่ยงภัย 

  กลางวัน    รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
  บ่าย    ผ่านหุบเขาดาเดดส์ (Dades) ซึ่งเป็นแนวเขาและธรรมชาติของหุบเขาที่ถูกกัดกร่อนจากแรงลม ท าให้หุบเขากลายเป็นรูปร่าง

ต่างๆ สวยงามเดินทางสู่เมืองวอซาเซท (Ouarzazate) เคยเป็นที่ต้ังทางยุทธศาสตร์ ในปี ค.ศ. 1928 ฝรั่งเศสได้ต้ังกองก าลัง
ทหารและพัฒนาที่นี่ให้เป็นศูนย์กลางการบริหาร วอซาเซทเป็นเมืองที่ถูกส่งเสริมให้เป็นเมืองท่องเที่ยวแวดล้อมไปด้วยสตูดิโอ
ภาพยนตร์ และมีการพัฒนาพื้นที่ในทะเลทรายเพื่อการท ากิจกรรมต่างๆ เช่น การขี่มอเตอร์ไซด์ อูฐ กิจกรรมผจญภัยกลาง
ทะเลทราย (ส าหรับในฤดูหนาว – ฤดูใบไม้ผลิ (พ.ย.– เม.ย.(( ควรเตรียมเสื้อกันหนาวให้เพียงพอ เพราะเมืองนี้อยู่ใกล้ภูเขา
แอตลาส ที่มีหิมะปกคลุมในช่วงดังกล่าว  วอซาเซท อาจกล่าวได้ว่าเป็นจุดมุ่งหมายของนักท่องเที่ยวที่มองหาความแตกต่าง 
และความผจญภัยที่หาไม่ได้จากที่ไหน วอซาเซทเป็นเมืองที่ส าคัญที่สุดของทางตอนใต้ และที่นี่ยังเป็นทางเชื่อมระหว่างเหนือกับ
ใต้ และตะวันออกกับตะวันตก ส าหรับนักท่องเที่ยวบางคนที่ชอบรสชาติของความเป็นทางใต้ ณ แห่งนี้เป็นจุดเริ่มต้นของการ
ส ารวจเมืองต่างๆได้ทุกวัน ก่อนถึงเมืองซอซาเซท แวะชมผลิตภัณฑ์ที่ท าจากกุหลาบที่เมือง มากูน่า (M’Gouna) (เทศกาล
กุหลาบจะจัดขึ้นประมาณเดือนพฤษภาคม( 

  ค่ า     รบัประทานอาหารค่ า ทีโ่รงแรม 
  พกัที ่DAR CHAMAA HOTEL ระดบั 4* หรอืเทยีบเทา่ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Fantastic Morocco 11D/8N_on 26Dec-05Jan66(New Year23)   Page 7 

01ม.ค.66(7(   วอซาเซท(Ouarzazate) – มาราเกช (Marakech)  
เช้า    รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม-เช็คเอ้าท์ 

เดินทางสู่เมืองมาราเกซ ผ่านเส้นทางข้ามเทือกเขาไฮแอทลาส ทาง คดเคี้ยวกับภูเขาสลับซับซ้อนสลับกับทุ่งเกษตรแบบข้ันบันได 
ให้ท่านเพลิน ตากับสีสัน วิถีชีวิตของคนท้องถิ่น  
เดินทางสู่เมืองไอท์ เบนฮาดดู (AitBenhaddou) ชมเมืองไอท์ เบนฮาดดู เป็นเมืองที่อาคารต่าง ๆสร้างจากดิน เป็นเมืองที่มี
ชื่อเสียงในเรื่องการหารายได้จากกองถ่ายท าภาพยนตร์กว่า 20 เรื่อง โดยเฉพาะป้อมดินที่งดงามและมีความใหญ่ที่สุดใน
ภาคใต้ของโมรอคโค คือ ป้อมไอท์ เบนฮาดดู (Kasbash of Ait Ben Hadou) เป็นป้อม 
ดินซึ่งต้ังอยู่ท่ามกลางสวนอัลมอนด์ เป็นปราสาทที่ใช้ในการถ่ายท าภาพยนต์หลายเรื่องที่โด่งดังอาทิ Lawrance of Arabia , 
Jesus of Nazareth และ Gladiator ปัจจุบันอยู่ในความดูแลของยูเนสโก ้

กลางวัน    รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
บ่าย   เดินทางสู่เมืองมาราเกช (Marakesh) โดยข้ามส่วนที่สูงที่สุดของเทือกเขาแอตลาส ระหว่างทาง แวะถ่ายภาพทิวเขาและภาพ

ถนนที่คดเคี้ยวบนเทือกเขาแอตลาส เดินทางถึง เมือง มาราเกช (Marakesh) เมืองท่องเที่ยวที่ส าคัญท่ีต้ังอยู่เชิงเขาแอตลาส ใน
อดีตเมืองโอเอซิสแห่งนี้เป็นที่พักของกองคาราวานอูฐที่มาจากทางตอนใต้ของโมรอคโค ถือเป็นเมืองชุมทางของพ่อค้าต่างๆที่
น าสินค้าจากทางตอนใต้ ไปขายยังยุโรป และ น าสินค้าจากทางเหนือ ผ่านเทือกเขา ไฮแลตลาส ไปยังทะเลทราย ซาฮาร่า ไปยัง
ตอนใต้ นอกจากนี้ยังเป็นอดีตเมืองหลวงในช่วงหลายราชวงส์ เริ่มต้ังแต่สมัยราชวงศ์อัลโมราวิด ช่วงศ.ต.ที่ 11  ราชวงศ์อัลโม
ฮัด และ ราชวงศ์ซาเตียน เข้าชมวิทยาลัยอิสลาม Ben Youssef Madrasa ที่ก่อต้ังมายาวนานมาต้ังแต่สมัยศตวรรษที่ 14 
แถมถือเป็นผลงานสถาปัตยกรรมอันยอดเยี่ยมที่สุดแห่งหนึ่งในเมือง  มาร์ราเกช ด้วย ซึ่งมีห้องกว่า 100 ห้องที่เคยใช้เป็น
ห้องเรียนในอดีตวิทยาลัยอิสลามแห่งนี้ ส่วนในโถงสวดมนต์ซึ่งตกแต่งอย่างวิจิตรงดงามก็เป็นไฮไลต์ที่คนนิยมไปถ่ายรูป 
รวมถึงบริเวณลานที่เคยมีนักเรียนเป็นพันๆ คนมารวมตัวกันด้วย ให้ท่านได้อิสระช๊อปปิ้งที่ ตลาดThe Souks  ตลาดใหญ่
กลางเมืองมาราเกซสินค้าก็มีอย่างหลากหลายต้ังแต่งานฝีมือ สไตล์โมรอคโคแท้ เครื่องเทศ เครื่องหอม เสื้อผ้า เครื่องประดับ 
รองเท้า กระเป๋า และอื่นๆ ให้ท่านได้เลือกซื้ออีกมากมาย แวะจัตุรัส Djemaa el Fna Square  จุดเช็คพอยท์ที่นักท่องเที่ยวทุก
คนต้องไปเช็คอินเลยก็ว่าได้เมื่อมาเยือน มาร์ราเกช สัมผัสความคึกคักและเสน่ห์ของเมืองมาร์ราเกช ซึ่งมีอะไรให้ดูมากมาย 
ต้ังแต่การแสดงโชว์งูของหมองู การแสดงเปิดหมวกต่างๆ ของคนท้องถิ่น หรือจะไปเพ้นท์เฮนน่าเก๋ๆ ที่มือ และเมื่อพระอาทิตย์
ตก ถนนสายเก่าแก่แห่งนี้ก็จะแปลงร่างเป็นย่านบันเทิงอันคึกคักอีกด้วย 

ค่ า     รับประทานอาหารค่ า  
พักที่  OPERA PLAZA HOTELระดับ  4* หรือเทียบเท่า 
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 02 ม.ค.66(8(    มาราเกช (Marakech) - เอซาเวรา่ (Essaouira)  
เช้า    รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม-เช็คเอ้าท์ 

ชมสุเหรา่ คูโตเบยี (Kutobia Mosque) เป็นสุเหร่า ที่มีหอคอยสูง ถึง 70 เมตร สร้างในสมัยราชวงศ์ อัลโมฮัด ซึ่งเป็นหอคอย 1 
ใน สามพี่น้อง เป็นที่รู้จักกันทั่วโลก ถึงความยิ่งใหญ่ ในสมัยราชวงศ์นี้  ชมซากสุเหร่าซึ่งเป็นอนุสรณ์ แห่งความขัดแย้งของ  2 
ลัทธิ ซึ่งมีมาในอดีตน าท่านไปชมสวนจาร์ดีน มาจอแรล (Jardin Majorelle) หรือ สวนยิปแซงลอเร้นซ์ (Yves Saint Laurent 
Gardens) ชื่อนี้เป็นที่คุ้นเคยของสาวๆ ที่ชื่นชอบแฟชั่นสุดหรูของ Yves St. Laurent นักออกแบบแฟชั่นดีไซน์แห่งปารีส 
ฝรั่งเศส ซึ่งเป็นผู้ออกแบบสวนแห่งนี้ ในช่วงที่โมรอคโคตกเป็นอาณานิคมของประเทศฝรั่งเศส ยิปแซงลอเร้นซ์มาที่ประเทศโม
รอคโค เพื่อพักผ่อนหลังจากเคร่งเครียดจากงานออกแบบแฟชั่นโชว์ บ้านหลังนี้เคยเป็นของเศรษฐีแห่งมาราเกช หลังจากยิป
แซงมาเยือนมาราเกช ก็ได้เกิดความหลงใหลในเมืองแห่งนี้ และซื้อบ้านหลังนี้ไว้เป็นที่พักผ่อน  ชมสวนที่ถูกออกแบบโดยใช้ที่
สดใส ฉูดฉาด เช่นสีน้ าเงิน และสีส้ม เป็นองค์ประกอบ ไม่ว่าจะเป็นเสา แจกัน และชมการจัดวางพรรณไม้อันหลากหลาย แห่ง
ทะเลทราย ที่จัดได้อย่างสวยงามและลงตัว 
น าท่าน สัมผัสประสบการณ์ย้อนอดีต สู่ยุคโบราณ นั่งรถม้า ชมเมืองมาราเกช  เมืองที่ผู้มีชื่อเสียงจากทั่วโลก ต้องการมาอยู่ 
ณ เมืองแห่งนี้ปัจจุบัน มาราเกช เป็นเมืองที่มีนักท่องเที่ยวมาเยือนมากที่สุด สภาพบ้านเมืองที่เราเห็นได้คือ สองข้างทาง
แวดล้อมด้วยบ้านเรือนที่ถูกฉาบด้วยปูนสีส้มๆ ซึ่งเป็นสิ่งที่รัฐบาลก าหนดไว้ แต่คนท้องถิ่นจะเรียกว่า Pink City หรือ เมืองสี
ชมพู อาจกล่าวได้ว่ามาราเกชเป็นเมืองที่มีเสน่ห์ที่สุดในโลกแห่งหนึ่ง จึงได้สมญานามว่าเป็น A city of Drama นั่นคือมีความ
สวยงามดั่งเมืองในละครที่ไม่น่าเป็นชีวิตจริงได้  

 กลางวัน    รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
บ่าย    น าท่านชม พระราชวังบาเฮีย (Bahia Palace) เป็นพระราชวังของท่านมหาอ ามาตย์ ผู้ส าเร็จราชการแผ่นดินแทน 

ยุวกษัตริย์ในอดีต  สร้างขึ้นในช่วงปลายศตวรรษที่ 19 โดย Si Moussa สถาปัตยกรรมออกเป็นแนวสมัยใหม่ โดยที่ต้ังใจจะให้
เป็นพระราชวังที่ยิ่งใหญ่และหรูหราที่สุดในสมัยนั้น สร้างขึ้นและต้ังชื่อวังตามชื่อของภรรยาคือ นางบาเฮีย ซี่งมีรูปโฉมที่งดงาม 
เป็นท่ีรักใคร่ยิ่งของท่านมหาอ ามาตย์  พระราชวังแห่งนี้มีการตกแต่งโดยการแกะสลักปูนปั้น (Stucco) บนเพดานและบานประตู
มีการวาดลายโดยใช้สีธรรมชาติบนไม้สนซีดาร์ และผนังประดับประดาด้วยโมเสกเป็นลวดลายที่สวยงามละเอียดอ่อนมาก ชม
สวนในบ้านซึ่งเป็นสไตล์ริยาด (Riad) ประกอบไปด้วยลานกลางบ้าน ซึ่งประดับด้วยน้ าพุ และสวนไม้ดอก ไม้ประดับ ตามสไตล์
การแต่งบ้านแบบโมรอคโค น าท่านชม ป้อมปราการเมือง (Skala de laville) ซึ่งเป็นป้อมปราการที่ใหญ่ และ แข็งแรง ใช้ปกป้อง
เมือง หรือ เมดิน่า (Medina) เป็นจุดยุทธศาสตร์ที่ส าคัญของเมือง ส่วนบนป้อมสกาล่าแห่งนี้ มีปืนใหญ่วางเรียงรายอยู่เป็น
แนวแถว และในอดีตส่วนล่างของป้อมใช้เป็นคลังเก็บอาวุธยุทโธปกรณ์ โรงม้าศึกที่ใช้ในการสงคราม   ให้ท่านได้เพลิดชมกับ
การเดินชมเมืองเก่า หรือ ที่เรียกกันว่า เมดิน่า (Medina)   
น าท่านเดินทางสู่เมือง เอซาเวร่า (Essaouira) 

  ค่ า    รับประทานอาหารค่ า ที่โรงแรม 
พักที่ HOTEL DES LLES ระดับ  4* หรือเทียบเท่า 
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03ม.ค.66(9(   เอซาเวรา่ (Essaouira)– เอล จาดดีา้ (El Jadida) คาซาบลงักา(Casablanca)  
เช้า    รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม-เช็คเอ้าท์ 

น าท่านท่องเที่ยว เมืองมรดกโลก เอซาเวร่า (Essaouira) ค าว่า เอซาเวร่า หมายถึงรูปภาพ ไม่ว่าจะถ่ายจากมุมไหนๆ ภาพที่
ได้มานั้นจะออกมาสวยอย่างไม่มีที่ติ เอซาเวร่า เป็นเมืองเล็กๆ ริมขอบมหาสมุทรแอตแลนติก ที่มีเสน่ห์อย่างเป็นเอกลักษณ์ ใน
เขตเมืองเก่า (เมดิน่า( มีก าแพงเมืองเก่าขนาดหนาซ้อนกัน 2 ชั้น ที่ใช้ป้องกันพายุหน้าร้อนที่พัดมาประจ าทุกปีบ้านเรือนและ
ร้านค้าภายในเขตก าแพงเมืองท าด้วยปูนสีขาวกลมกลืนไปกับประตูสีฟ้าสถาปัตยกรรมเหล่านี้ถูกหล่อหลอมมาจาก
วัฒนธรรมอันหลากหลาย ครั้งหนึ่งที่นี่เคยเป็นแหล่งที่อยู่ของพ่อค้าชาวยิวและชาวยิวกลุ่มนี้เองที่เคยเปลี่ยนเมืองนี้เป็นเมืองที่
มัง่คั่งที่สุดของโมรอคโคในศตวรรษที่ 17 และ 18 ชมพระอาทิตย์ตก ณ.ชายฝั่งมหาสมุทรแอตแลนติก 
ชมวิถีความเป็นอยู่ของชาวเมืองในเขตเมืองเก่า จับจ่ายช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมือง สินค้าที่โดดเด่น เป็นเอกลักษณ์ ประจ าเมือง เอ
ซาเวร่า (Essaouira) แห่งนี้ เป็นผลิตภัณฑ์ ที่ท ามาจากไม้ น ามาท าเป็นเฟอร์นิเจอร์  ตู้กล หรือ กล่องเก็บของที่มีเครื่องกล ที่
ออกแบบมาด้วยความสลับซับซ้อน   บรรยากาศของเมดิน่าแห่งนี้ เต็มไปด้วยร้านกาแฟ ที่เป็นเอกลักษณ์ ท่านสามารถนั่งดื่ม 
ชา กาแฟ ชมวิถีคนเมือง อีกทั้งจัตุรัสของเมืองเอซาเวร่า  เป็นแหล่งรวมอาหารทะเล สด ๆ จากมหาสมุทรแอตแลนติค ที่มีให้
ท่านเลือกซื้อรับประทาน ไม่ว่าจะเป็น กุ้งล็อบสเตอร์ ตัวใหญ่ หรือ ปูยักษ์ ปลาสด ๆ ในราคาที่ไม่แพง  พอช่วงเย็น ๆ  ชมพระ
อาทิตย์ตก ณ ชายฝั่งมหาสมุทรแอตแลนติก เคล้ากับกลิ่นอายของทะเล ซึ่งให้บรรยากาศสุดแสนโรแมนติค 

กลางวัน    รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
บ่าย  น าชมอ่างเก็บน้ าใต้ดินที่ใช้หล่อเลี้ยงผู้คนในเมืองเอล จาดีด้า และเมืองนี้ยังมีท่าเรือที่ป็นจุดเริ่มต้นของการส ารวจหาดินแดน

ใหม่ ๆ โดยได้เดินทางไปส ารวจยังประเทศบราซิลในอเมริกาใต้ และส ารวจมาถึงประเทศอินเดียเดินทางสู่ ฃ 

'คาซาบลังก้า' (ระยะทาง 95 กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.40 ชม.( อิสระให้ท่านช้อปปิ้งที่ ห้าง Morocco Mall เป็นห้างที่บรรดา
ไฮโซ และเศรษฐี ในคาซาบลังก้านิยมมาจับจ่ายซื้อสินค้าแบรนด์ดัง  ชมเมืองคาซาบลังก้า ผ่านย่านธุรกิจส าคัญ จัตุรัส
สหประชาชาติ ผ่านชมย่านบ้านพักตากอากาศและวิว ทิวทัศน์ริมมหาสมุทรแอตแลนติคซึ่งเป็นย่านที่เศรษฐีและผู้มีฐานะทาง
สังคมนิยมมาอยู่กันรวมถึงกษัตริย์ซา  อุดิอารเบียก็มาสร้างพระราชวังไว้ที่เมืองคาซาบลังก้าแห่งนี้พร้อมทั้งมีมัสยิดและ
หอสมุดส่วนพระองค์ น าท่านชม บริเวณภายนอกของ สุเหร่าแห่งกษัตริย์ฮัสซันที่ 2 เป็นสุเหร่าที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับ 2 รอง
จาก เมืองเมกกะ สุเหร่านี้งดงามประณีตด้วยสถาปัตยกรรมแบบโมรอคโคทุกแขนง สามารถจุผู้คนที่เข้าร่วมพิธี  ทางศาสนา
อิสลามได้ร่วม 80,000 คน โดยแยกเป็นภายในสุเหร่า 25,000 คน ภายนอกสุเหร่าอีก 55,000 คน ชมทิวทัศน์รอบๆ สุเหร่าอันเป็น
จุดชมวิวริมฝั่งมหาสมุทรแอตแลนติค ซึ่งเป็นสถานที่พักผ่อนที่สวยงาม  ของชาวโมรอคโคที่ชอบมาเดินเล่นหลังจากปฏิบัติ
ศาสนกิจเสร็จแล้ว 

  ค่ า     รับประทานอาหารค่ า ที่โรงแรม 
  พักที่ IDOU ANFA HOTEL *4 หรือเทียบเท่า 
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04ม.ค66(10(   คาซาบลงักา(Casablanca) – อาบูดาบี (Abu Dhabi)  
เชา้     รบัประทานอาหารเชา้ในโรงแรม-เชค็เอา้ท ์
06.30น. น าท่านเดินทางสูส่นามบนิ Mohammed V International Airport 
09.25 น.   บนิสูอ่าบดูาบ ี(Abu Dhabi)  โดยสายการบนิอทิฮิดั แอรเ์วยส์ เทีย่วบนิที ่EY 612 
19.40 น.   ถึงสนามบนิอาบ ูดาบี , สหรฐัอาหรบั เอมเิรตส์  พกัเปลีย่นอรยิาบถและเปลีย่นเครือ่ง 
22.50 น.    เดินทางต่อสูป่ระเทศไทย โดยสายการบิน อทิฮิดั แอรเ์วยส์ เทีย่วบนิที ่ EY 402 
 

5ม.ค.66(11(   อาบูดาบ ี(Abu Dhabi) - กรงุเทพฯ (Bangkok)  
07.55 น.    คณะเดินทางถึง ทา่อากาศยานสวุรรณภมูิ ดว้ยความสวัสดิภาพ และความประทับใจ 
 

อตัราคา่บรกิาร 

ก าหนดการเดนิทาง  :   26 ธนัวาคม 2565 – 05 มกราคม 2566 (ปใีหม่ 2566( 
 

ราคาตอ่ทา่น ราคารวมตัว๋ 
ราคา 

ไมร่วมตัว๋ 
พกัหอ้งเดีย่ว 

ผูใ้หญพ่กัหอ้งคู ่2 – 3 ทา่น 98,900 65,900 15,000 
*** ราคานี้บริษัทฯขอสงวนสทิธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาตามภาษีน้ ามันและราคาต๋ัวของสายการบิน ณ วนัที ่9 ส.ค. 65 หากมี
การเก็บเพิ่มโดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้าหลังจากออกราคานี้ไปแล้ว 
*** การเดนิทางในแตล่ะครั้งจะตอ้งมผีู้โดยสาร ผูใ้หญ่ตัง้แต ่15 ทา่นขึน้ไป  
หากผู้โดยสารที่เป็นผู้ใหญ่ต่ ากว่า 15 ท่าน บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเลื่อนการเดินทาง หรือเปลี่ยนแปลงราคา 
*** บางโรงแรมไม่มีห้องพักแบบ 3 เตียง กรณีลูกค้าพัก 3 ท่าน ลูกค้าต้องจ่ายค่าห้องพักเดี่ยวเพิ่ม 
*** ขอสงวนสทิธิส์ าหรบัเดก็ทีม่อีายุต่ ากวา่ 12 ป ีและผูเ้ดินทางทีไ่มส่ามารถชว่ยเหลอืตัวเองได ้และไมม่ผีูด้แูลเนือ่งจากอาหาร
และการเดนิทางระยะไกลไม่เหมาะส าหรบัเดก็ 

คา่ทวัรร์วม :  

1.ค่าต๋ัวเครื่องบินไป-กลับ ชั้นประหยัด โดยสายการบนิเอทฮิดั แอรเ์วย ์(EY)  

2. ค่าภาษีสนามบิน ค่าภาษีน้ ามัน และค่าประกันภยัทางอากาศ 

3. ค่าที่พักโรงแรมระดับมาตรฐาน ตลอดการเดินทาง (พักห้องคู่(  

4. ค่าอาหารตามโปรแกรมท่ีระบุ  

5.ค่าน้ าดื่มระหว่างเดินทาง 1 ขวด ต่อท่าน/วัน  

6. ค่าพาหนะ รถรับ-ส่ง ตลอดการเดินทาง  

7. ค่าเข้าชมสถานที่, ค่าขี่อูฐ ,ค่าวซี่าโมรอคโค *** หากมวีซีา่แล้ว ลด 3,000บาท 

8. ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทางในวงเงินท่านละ1,000,000บาท และค่ารักษาพยาบาลใน ต่างประเทศวงเงิน 500,000 บาท (ประกันไม่
ครอบคลุมผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 75 ปี  ขึ้นไป( 
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คา่ทวัรไ์มร่วม :  

1.คา่ทปิ 

   - ไกดท์อ้งถิน่, คนขบัรถฯ ทา่นละ 90 ดอลลารต์ลอดการเดนิทาง 

   - คา่ทปิหวัหนา้ทวัรไ์ทย ทา่นละ 45 ดอลลารต์ลอดการเดนิทางหรอืขึน้อยูก่บัความพงึพอใจของทา่น   

2.ค่าใช้จ่ายสว่นตัวอาทิ ค่าโทรศพัท์, ค่าซักรีด, ค่าเครื่องดื่มในห้องพัก และค่าอาหารที่สั่งมาเพิ่ม ห้องพักค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษใน
ร้านอาหารนอกเหนือจากที่ทางบริษัทจัดให้ยกเว้นจะ ตกลงกันเป็นกรณีพิเศษ เช่น หากท่านทานได้เฉพาะอาหารทะเลเพยีงอย่างเดียว ท่านต้องมี 
ค่าใช้จ่ายเพิ่ม 

3.ค่าท าหนังสือเดินทาง (พาสปอร์ต( 

4.ค่าน้ าหนักของกระเป๋าเดินทางที่เกินกว่าสายการบินก าหนด (23 กก./1ใบ/ท่าน( 

5.ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษหีัก ณ ที่จ่าย 3% 

6.ค่าธรรมเนยีมน้ ามันของสายการบิน (หากมีการปรับขึ้น( 

7.ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ (ไม่มีแจกกระเป๋า( 

เงือ่นไขการช าระเงนิ 

 บริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะขอเก็บเงินค่ามัดจ าเป็นจ านวน 50,000.- บาท ต่อการจองทัวร์หนึ้งท่าน  
 ส าหรับส่วนที่เหลือ บริษัทฯ จะขอเก็บค่าทัวร์ทั้งหมดก่อนการเดินทางอย่างน้อย  20 วันท าการ หากบริษัทฯ ไม่ได้รับ
เงินครบทั้งหมดก่อนวันเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการให้บริการ 

 เมื่อท่านตกลงช าระค่ามัดจ า หรือ ค่าทัวร์ทั้งหมดแล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้อ่านเง่ือนไขและยอมรับข้อตกลงต่างๆ 
ทั้งหมดของทางบริษัทฯ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว 

 

เงือ่นไขการยกเลกิ 

ค่ามดัจ าทัวรจ์ะถกูน าไปจา่ยค่าตั๋วเครือ่งบนิ คา่โรงแรม ลว่งหนา้ซึ่งไมส่ามารถเรยีกเงนิคนืได ้หากผูเ้ดนิทางยกเลกิหรอืไม่
สามารถเดนิทางไดด้้วยเหตผุลไดกต็ามจะเปน็ไปตามเงือ่นไขตามนี ้
 

การยกเลิก 

 แจ้งยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 60 วนัท าการคืนคา่มดัจ า 50,000.- บาท. 
 แจ้งยกเลกิลว่งหนา้ 30-50 วนั กอ่นเดนิทาง ยดึคา่มดัจ าทั้งหมด 50,000.-บาท 

- กรณอีอกตั๋วแลว้ หากทา่นมเีหตบุางประการทีไ่มส่ามารถเดนิทางได ้ บรษิทัฯขอสงวนสทิธิใ์นการคนืคา่ตัว๋ (Non 
Refund( เนือ่งจากเปน็นโยบายของสายการบนิ 

 แจ้งยกเลกิลว่งหนา้ 1-29 วนั กอ่นเดนิทาง ไมส่ามารถคนืเงินคา่ทัวรท์ัง้หมดเพราะเปน็ชว่ง High Season 
 แจ้งยกเลกิในวนัเดนิทาง หรอืถกูปฏิเสธการออกจากประเทศไทย หรอืการเขา้ประเทศบรษิทัฯจะไมม่กีารคนืเงนิทั้งหมด  
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กระเปา๋เดนิทางและสมัภาระ 

* กระเปา๋ใบใหญ ่(ควรมลีอ้ลาก/เขน็ได(้ ทีจ่ะบรรทกุใสใ่ตท้อ้งเครือ่งบนิ น้ าหนกัไมเ่กนิทา่นละ 20   กโิลกรมั (หากน้ าหนกัเกนิ ทาง
สายการบนิอาจจะเรียกเกบ็คา่ระวางเพิม่ได(้ ควรใสกุ่ญแจอยา่งหนาแนน่ 

(สาหรับผู้โดยสารชั้นประหยัดหรือ Economy Class Passenger) 

* กระเป๋าส าหรับหิ้วขึ้นเครื่อง สายการบินอนุญาตให้ได้ไม่เกิน 7 กิโลกรมั และความกว้าง+ยาว+สูง ไม่เกิน 115 เซนติเมตร หรือ 
25 เซ็นติเมตร (9.75 นิ้ว( x 56 เซนตเมตร (21.5 นิ้ว( x 46 เซนตเมตร (18 นิ้ว( 

* ในบางสายการบิน มีบินภายใน อนุญาตให้โหลดใต้ท้องเครื่องได้ แค่ท่านละ 1 ใบ/ท่านเท่านั้น และ หิ้วขึ้นเครื่องได้ 1 ใบ/ท่าน
เช่นกัน  

ขอ้มลูเพิม่เตมิเรือ่งตัว๋เครือ่งบนิและทีน่ัง่บนเครือ่งบนิ 

1. ทางบริษัทได้ส ารองที่นั่งพร้อมช าระเงินมัดจ าค่าตั๋วเครื่องบินแล้ว หากท่านยกเลิกทัวร์ ไม่ว่าจะด้วยสาเหตุใด ทางบริษัทขอ
สงวนสิทธิ์การเรียกเก็บค่ามัดจ าตั๋วเครื่องบิน ซึ่งมีค่าใช้จ่าย แล้วแต่สายการบินและช่วงเวลาเดินทาง  
2. หากตั๋วเครื่องบินท าการออกแล้ว แต่ท่านไม่สามารถออกเดินทางได้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์เรียกเก็บค่าใช้จ่ายตามที่เกิดขึ้น
จริง  

3. ที่นั่ง Long Leg โดยปกติอยู่บริเวณทางออกประตูฉุกเฉิน หรือ ผู้ที่จะนั่งต้องมีคุณสมบัติตรงตามที่สายการบินก าหนด ซึ่ง
ทางสายการบิน จะล็อคที่นั่งไว้ ซึ่งทางบริษัทฯ ไม่สามารถจัดการได้ เช่น ต้องเป็นผู้ที่มีร่างกายแข็งแรง และช่วยเหลือผู้อื่นได้
อย่างรวดเร็วในกรณีที่เครื่องบินมีปัญหา เช่น สามารถเปิดประตูฉุกเฉินได้ (น้ าหนักประมาณ 20 กิโลกรัม( ไม่ใช่ผู้ที่มีปัญหา
ทางด้านสุขภาพและร่างกาย และอ านาจในการให้ที่นั่ง Long leg ขึ้นอยูก่บัทางเจา้หนา้ทีเ่ช็คอนิสายการบนิ ตอนเวลาทีเ่ช็คอนิ
เทา่นัน้  

หมายเหต ุ 

1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลื่อนการเดินทางในกรณีที่ลูกค้าเดินทางไม่ถึง 15 ท่าน  

2. ขอสงวนสิทธิ์การเก็บค่าน้ ามันและภาษีสนามบินทุกแห่งเพิ่ม หากสายการบินมีการปรับขึ้นก่อนวันเดินทาง 

3. ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนเที่ยวบิน โดยมิต้องแจ้งล่วงหน้า เนื่องจากสาเหตุต่างๆ 

4.บริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้นหากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน,การเมือง,การประท้วง,การนัดหยุดงาน, การก่อ
การจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การจราจรติดขัด , อุบัติเหตุ ภัยธรรมชาติ  

5.กรณีที่สถานที่ท่องเที่ยวใดๆ ที่ไม่สามารถเข้าชมได้เนื่องจากเหตุสุดวิสัยของสภาพอากาศเหตุการณ์ที่อยู่เหนือการควบคุม
ของบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น 

6. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากว่ามีการน าสิ่งของผิดกฎหมาย หรือความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสียด้วยเหตุผล
ใดๆก็ตามที่กองตรวจคนเข้าเมืองพิจารณาแล้วหรือโดนปฏิเสธการเข้าเมืองทั้งในประเทศและต่างประเทศ ซึ่งอยู่นอกเหนือความ
รับผิดชอบของบริษัทฯ 

7.กรณีที่ท่านสละสิทธิ์ในการใช้บริการใดๆ หรือไม่เข้าชมสถานที่ใดๆก็ตามที่ระบุในรายการท่องเที่ยวหรือไม่เดินทางพร้อมคณะ
ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น 
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8. บริษัทฯจะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทยงดออกเอกสารเข้าเมืองให้กับชาวต่างชาติ หรือ คน
ต่างด้าวที่พ านักอยู่ในประเทศไทย หรือเหตุการณ์ที่เหนือการณ์ควบคุมของบริษัท 

9.กรณทีีท่า่นใชห้นังสอืเดนิทางราชการ (เลม่สนี้ าเงนิ( เดินทางเพื่อการท่องเที่ยวกับคณะทัวร์ หากท่านถูกปฏิเสธในการเข้า-
ออกประเทศใดๆก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าใช้จ่ายและรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น 

10.บริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหาย อันเนื่องเกิดจากความประมาทของท่าน,เกิดจากการโจรกรรม
และอุบัติเหตุจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง 

11. เมื่อท่านตกลงช าระค่ามัดจ าหรือค่าทัวร์ทั้งหมดแล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเง่ือนไขข้อตกลงต่างๆ ทั้งหมด 

12.เมือ่ทา่นไดช้ าระเงนิมดัจ าหรอืคา่ทัวรท์ัง้หมด ไม่วา่จะเปน็การช าระผา่นตัวแทนของบรษิทัฯ หรอืช าระโดยตรงกบัทางบรษิัทฯ 
/ทางบรษิทัฯ จะขอถอืวา่ทา่นรบัทราบและยอมรบัในเงือ่นไขตา่งๆ ของทางบรษิทัฯ แลว้ 

สถานที่เข้าชม (Reservation Fee & Entrance Fee) 

การจัดท าโปรแกรมทัวร์เป็นการก าหนดโปรแกรมทัวร์ตลอดทั้งปี หากวันเดินทางดังกล่าวตรงกับวันที่สถานที่เข้าชม
นั้นๆ ปิดท าการ หรือ ปิดโดยมิได้แจ้งให้ 

ทราบล่วงหน้า หรือ การเปิดจองผ่านระบบออนไลน์ โดยในวันที่คณะจะเข้าชมไม่สามารถจองผ่านระบบดังกล่าวได้ ทางบริษัทจะ
คืนเงิน Entrance Fee (ราคากรุ๊ปทัวร์( ตามที่ระบุไว้ในเอกสารของสถานที่นั้นๆ หรือสลับโปรแกรม เพื่อให้ท่านได้เข้าสถานที่
ดังกล่าวได้ แต่หากมีการล่าช้า หรือเหตุใดเหตุหนึ่งในระหว่างการเดินทาง เป็นผลท าให้ท่านไม่สามารถเข้าสถานที่ดังกล่าวได้ 
ทางบริษัทฯ จะไม่มีการคืนเงินใดๆให้แก่ท่าน เนื่องจากได้ช าระ Reservation Fee ไปแล้ว 

เอกสารในการใชย้ืน่วซีา่  

1.หนังสือเดินทาง (Passport) พร้อมส าเนา อายุเกิน 6 เดือน  

2. หลักฐานการเงินจากธนาคาร หนังสือรับรองสถานะทางการเงินจากธนาคาร (Bank Certificate) หนึ่งฉบับ ออกโดยธนาคาร เท่านั้น หนังสือน้ี จะ
ระบุชื่อเจ้าของบัญชี รายละเอียดบัญชี และเงินคงเหลือในบัญชีออมทรัพย์ เท่านั้น  

3. รูปถ่ายสี ขนาด 2*1.5 นิว้จ านวน 2 รูป (พื้นหลังสีขาว( ห้ามสวมเสือ้สีขาวและสีอ่อนในการ ถ่ายรูปให้เห็นหน้าชัด (ขนาดรูปจะเท่ากับรูปในหนังสือ
เดินทางของไทย(  

4. ส าเนาบัตรประชาชนพร้อมค าแปลภาษาอังกฤษ โดยเฉพาะในสว่นชื่อและที่อยู ่ 

5. หลักฐานการท างาน (ภาษาอังกฤษและเป็นหลักฐานปัจจุบันเท่านั้น( ระบุต าแหน่ง ระยะเวลาการท างาน ระยะเวลาการเดินทางในโมรอคโค และ
เงินเดือน (เป็น ภาษาอังกฤษ(  

กรณีเปน็พนักงาน จดหมายรับรองการท างานจากบริษัท ระบุต าแหน่ง, เงินเดือน, วันเริ่มท างาน และช่วงเวลาที่ อนุมัติให้ลาหยุด พร้อมประทับตรา
ของบริษัท  

กรณีเป็นข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ   

    •  จดหมายรับรองจากหน่วยงานและส าเนาบัตรราชการ พร้อมประทับตราองค์กร เกษียณอายุราชการ  

   •  ส าเนาบัตรข้าราชการเกษียณอายุ1 ชุด กรณีเป็นเจ้าของกิจการ  
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6. ส าเนาใบทะเบียนการค้าและหนงัสือรับรองการจดทะเบียนที่มีชื่อของผู้เดินทางเป็นกรรมการหรือ หุน้ส่วน พร้อมทั้งเซ็นชื่อรับรองส าเนาและ
ประทับตราบริษัทฯ (อายุส าเนาไม่เกิน 3 เดือน( กรณีเป็นนักเรียนหรือนักศึกษา (ภาษาอังกฤษและเปน็หลักฐานปัจจุบันเท่านั้น(  

7.จดหมายรับรองจากทางโรงเรียนหรือสถาบันท่ีก าลังศึกษาอยู่ และส าเนาบัตรนักศึกษาพร้อมทั้ง เซ็นชื่อรับรองส าเนา พร้อมประทับตราสถาบัน  

8.เด็กอายุต่ ากว่า 20 ปี  

    • จะต้องมีใบอนุญาตจากผู้ปกครองบิดาหรือมารดา หากเด็กเดินทางไปกับบิดาจะต้องมีใบรับรอง จากมารดา หรือหากเด็กเดินทางกับมารดา
จะต้องมีใบรับรองจากบิดา หรือถ้าเด็กไม่ได้เดินทาง กับบิดาและมารดา จะต้องมีจดหมายยินยอมใหบุ้ตรเดินทางไปต่างประเทศจากท้ังบิดาและ
มารดา  พร้อมมีการรับรองค่าใช้จ่ายให้กับบุตร ท่านที่บุตรเดินทางไปด้วย ต้องไปท าที่ส านักงานเขตท่ีทะเบียนบ้านอยู่ (พร้อมแนบบัตรประชาชน 
ของบิดาและมารดา( และต้องไปเซ็นเอกสารต่อหน้า เจ้าที่รับยื่นวีซ่า กรณีเป็นแม่บ้าน 

    • ส าเนาทะเบียนสมรส / ใบหย่า /ใบมรณะ (กรณีคูส่มรสเสยีชวีิต( ใช้หลักฐานการเงินของตัวเอง หรือของสามีก็ได้ ในกรณีที่ไม่ได้เดินทางไปกับ
สามี จะต้องมีจดหมายรับรองค่าใช้จ่ายจากสามี เปน็ภาษาอังกฤษ (พร้อมกับเขียนชื่อ-นามสกุล วันเดือนปี เกิด ของสามี และบุตร ที่มดี้วยกัน( 
จดหมายรับรองการท างานจากบริษัท ระบุต าแหน่ง, เงินเดือน, วันเริม่ท างาน และช่วงเวลาที่ อนุมัติใหล้าหยุด พร้อมประทับตราของบริษัท  

9.กรณีเป็นข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ  

  • จดหมายรับรองจากหน่วยงานและส าเนาบัตรราชการ พร้อมประทับตราองค์กร เกษียณอายุราชการ  

  • ส าเนาบัตรข้าราชการเกษียณอายุ 1 ชุด  

10.กรณีเป็นเจ้าของกิจการ  

  • ส าเนาใบทะเบียนการค้าและหนงัสือรับรองการจดทะเบียนที่มีชื่อของผู้เดินทางเป็นกรรมการหรือ หุ้นส่วน พร้อมทั้งเซ็นชื่อรับรองส าเนาและ
ประทับตราบริษัทฯ (อายุส าเนาไม่เกิน 3 เดือน(  

11.กรณีเป็นนักเรียนหรือนักศึกษา (ภาษาอังกฤษและเป็นหลักฐานปัจจุบันเท่านั้น(  

  • จดหมายรับรองจากทางโรงเรียนหรือสถาบันท่ีก าลังศึกษาอยู่ และส าเนาบัตรนักศึกษาพร้อมทั้ง เซ็นชื่อรับรองส าเนา พร้อมประทับตราสถาบัน  

**การถ่ายส าเนาทุกฉบับจะต้องสามารถอ่านออกชัดเจน เนื่องจากเอกสารทุกฉบับจะต้องน าส่งต ารวจ ตรวจคนเข้าเมืองโมรอคโคและห้ามขีดฆ่า 
หรือขีดคร่อม รับรองเอกสารทุกฉบับ** 
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กรอกรายละเอยีดเปน็ภาษาองักฤษหรอืภาษาไทยใหค้รบถว้น 

(ขอ้มลูตรงนีท้างบรษิทัฯ จะน าลงกรอกในเอกสารเขา้-ออก นอกประเทศ ส าคัญมาก  

(ขอใหท้กุทา่นกรอกขอ้มลูตามความจริง แลว้สง่กลบัใหเ้จา้หนา้ที(่ 

1. ยนืยนัการเดนิทาง จองรายการทวัร.์................................................................................................................  
 

2. คณะชือ่ / นามสกลุ ผูจ้องทัวร.์....................................................................................................................... 
 

3. จ านวน ผูเ้ดนิทาง ........................... ทา่น ผูใ้หญ ่..............ทา่น เดก็...............ทา่น 

***เนือ่งจากทางโรงแรมแจง้ส าหรบัเดก็ทีอ่ายตุัง้แต ่7 ปขีึน้ไปตอ้งนอนมเีตยีง 
4. เบอรต์ดิตอ่ ***ส าคญัมาก ขอทราบเบอร์ตดิตอ่มากวา่ 1 หมายเลข
...................................................................................................................... .............................. 

พรอ้มทัง้ไดอ้า่นรายละเอยีดเงือ่นการเดินทางทัง้หมด โดยครบถว้น  

5. ประเภทหอ้งพัก 

 3.1 หอ้งพกัผูใ้หญ่ 2 ทา่น (TWN( ............หอ้ง(ปกตจิะเปน็แบบ 2 เตยีง( หรือ (DBL( ............หอ้ง  

 3.2  หอ้งพกั 1 เด็กพักกับ 1 ผูใ้หญ่…….....หอ้ง 

 3.3  หอ้งพกั 1 เด็กพักกับ 2 ผูใ้หญ่…….....หอ้ง (มเีตยีง( 

 3.4  หอ้งพกั 1 เด็กพักกับ 2 ผูใ้หญ่…….....หอ้ง (ไมม่เีตยีง( 

 3.5 หอ้งพกัผูใ้หญ ่3 ทา่น (TRP(  เตยีงเสรมิ ………..หอ้ง    

 3.6 หอ้งพกั 1 ทา่น (SGL( ………หอ้ง     

6. อาหาร          ไม่ทานเนือ้ววั  ไม่ทานเนือ้หม ู  ไม่ทานสตัวป์กี  ทานมงัสาวริสั 

      อื่นๆ............................................................ 

     *** กรณทีี่ไมท่านเนือ้ววั รบกวนระบปุระเภทอาหารทีท่า่นสามารถทานได ้(เฉพาะเสริฟ์บนเครือ่งบนิ( 

อาหารประเภทมงัสาวริสั  อาหารประเภทซฟีูด้ 

7.  เคยโดนปฎเิสธวซีา่หรอืไม่ ..........ไมเ่คย  ..........เคย / ประเทศ....................................................... 

8. ตอ้งการเลอืกทีน่ัง่ ..................รมิทางเดิน .......................ริมหนา้ตา่ง  อืน่ๆ.................................................  

(ทางบริษัทฯ จะด าเนินการแจ้งไปทางสายการบิน แต่ยังไม่สามารถการันตีได้เลย( 

ลงชือ่ ผูจ้อง..................................................................................................... 
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หากสนจองกรุณาติดต่อ 

 สอบถามผ่าน Line กด -> https://lin.ee/5nDHUO6 
 จองทัวร์ผ่าน FB inbox ก็ได้เช่นกัน -> http://m.me/unithaitrip 
 หรือโทร 02-234-5936 
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