
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

รหสัโปรแกรม : 15078 (กรณุาแจง้รหสัโปรแกรมทกุคร ัง้ทีส่อบถาม) 

 
 
 
 

 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 

 

คาซาบลงัก้า – มาราเกซ – วอซาเวท – ทนิเฮียร์ – ทอด้าจอร์จ – แอร์ฟูด์ – เมอร์ซูก้า 
อเิฟรน – เฟส – เชฟชาอูน – โวลูบิลสั – แมกเนส – ราบัติ 

ก าหนดการเดนิทาง 
30 ธ.ค.2562-07ม.ค.2563 ** เทศกาลปีใหม่ **// 03-11 ม.ค.// 10-18 ม.ค.//17-25 ม.ค.// 24 ม.ค.-01 ก.พ.//  
31 ม.ค.-08 ก.พ.// 03-11 ก.พ.// 05-13 ก.พ.// 10-18 ก.พ.// 12-20 ก.พ.//  19-27 ก.พ.// 24 ก.พ.-03 ม.ีค.//  

02-10 ม.ีค.// 09-17 ม.ีค.// 16-24 ม.ีค.// 20-28 ม.ีค.// 23-31 ม.ีค.// 27 ม.ีค.-04 เม.ย.2563     

( กรุณาส ารองที่น่ังล่วงหน้าก่อนการเดนิทางอย่างน้อย 8 สัปดาห์เพ่ือความสะดวกในการย่ืนวซ่ีาของท่าน) 
 

วนัที่1 กรุงเทพฯ  
23.00 น. พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ช้ัน 4 แถว Q เคาน์เตอร์สายการบินกาต้าร์ แอร์เวย์

ประตูทางเข้าที่ 8 โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับในการตรวจเอกสารและสัมภาระในการ
เดินทางให้กบัท่าน 

 
บรรยากาศภายใน Miracle Lounge 
คลกิชม http://bit.ly/2NMk5YE 
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วนัที่2 กรุงเทพฯ – โดฮา – คาซาบลงัก้า – ชมเมือง – มาราเกซ  
02.10 น. เหิรฟ้าสู่ กรุงโดฮา โดยสายการบินกาต้าร์ แอร์เวย์ เทีย่วบินที ่QR 837   
05.30 น. เดินทางถึง กรุงโดฮา ประเทศกาต้าร์ (แวะเปลีย่นเทีย่วบิน) 
08.40 น. ออกเดินทางสู่ เมืองคาซาบลงัก้า โดยสายการบินกาต้าร์ แอร์เวย์ เทีย่วบินที ่QR 1397     
14.30 น. เดินทางมาถึง สนามบินนานาชาติเมืองคาซาบลังก้า (CASABLANCA) ประเทศโมรอคโค (เวลาท้องถิ่น ช้า

กว่าประเทศไทย 6 ช.ม.) น าท่านผ่านด่านตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร จากนั้น พบมคัคุเทศก์ทอ้งถ่ิน  น า
ท่านเดินทางเข้าสู่ตัวเมืองเมืองคาซา 
บลังก้า (CASABLANCA) น าท่านเก็บ
ภาพความงามของสุเหร่าแห่งกษัตริย์
ฮัสซันที่ 2 (HASSAN II MOSQUE) ซ่ึง
มีขนาดใหญ่เป็นอันดับ 3 รองจากเมือง
เมกกะ  สุ เหร่า น้ีงดงามประณีตด้วย
สถาปัตยกรรมแบบโมรอคโคทุกแขนง 
ชมทิวทศัน์รอบๆ สุเหร่าอนัเป็นจุดชมวิว
ริมฝ่ังทะเล ซ่ึงเป็นสถานท่ีพักผ่อนท่ี
สวยงามของชาวโมรอคโคท่ีชอบมาเดินเล่นหลงัจากปฏิบติัศาสนกิจเสร็จแลว้  จากน้ัน น าท่านเดินทางสู่ เมือง
มาราเกซ (MARAKESH) เมืองท่องเท่ียวท่ีส าคญั ตั้งอยูแ่ถบเชิงเขาแอตลาส (ATLAS) ในอดีตเมืองโอเอซิส
แห่งน้ีเป็นท่ีพกัของกองคาราวานอูฐ ท่ีมาจากทางตอนใตข้องโมรอคโค ถือเป็นเมืองชุมทางของพ่อต่างๆ 
นอกจากน้ียงัเป็นอดีตเมืองหลวงในช่วง
สมัยราชวงศ์อัลโมราวิด ช่วง ค.ศ.ท่ี 11 
ปัจจุบนัเป็นเมืองท่ีมีนักท่องเท่ียวมาเยือน
มากท่ีสุด สภาพบ้านเมืองท่ีเราเห็นได้คือ 
สองข้างทางแวดล้อมด้วยบ้านเรือนท่ีถูก
ฉาบด้วยปูนสีส้มๆ ซ่ึงเป็นส่ิงท่ี รัฐบาล
ก าหนดไว ้แต่คนท้องถ่ินจะเรียกว่า PINK 
CITY หรือ เมืองสีชมพู อาจกล่าวไดว้่ามา
ราเกชเป็นเมืองท่ีมีเสน่ห์ท่ีสุดในโลกแห่งหน่ึง จึงไดส้มญานามวา่เป็น A CITY OF DRAMA นัน่คือมีความ
สวยงามดัง่เมืองในละครท่ีไม่น่าเป็นชีวิตจริงได ้น าท่านชม สุสานแห่งราชวงศซ์าเดียน (SAADIAN TOMBS) 
เป็นท่ีฝังพระศพของกษตัริยแ์ละเหล่าเช้ือพระวงศใ์นสมยัราชวงศซ์าเดียน สถานท่ีแห่งน้ีถูกทิ้งร้างมากกวา่ 2 
ศตวรรษ ภายหลงัไดรั้บการบูรณะ และเปิดให้เขา้ชมความงดงามของงานศิลปะแบบมวัริช (MOORISH) แท้ๆ
ความวิจิตรอลงัการของห้องโถงภายใน เสาคอลมัน์หินอ่อนสีสวย ลวดลายงานปูนท่ีประดบัประดาบนผนงั
และเพดาน น าท่านเดินทางไปเยี่ยมชมพระราชวงับาเฮีย (BAHIA PALACE) เป็นพระราชวงัของท่านมหา
อ ามาตย ์ผูส้ าเร็จราชการแผ่นดินแทนยุวกษตัริยใ์นอดีต สร้างข้ึนในช่วงปลายศตวรรษท่ี 19 โดย Si Moussa 



 

 

สถาปัตยกรรมออกเป็นแนวสมยัใหม่ โดยท่ีตั้งใจจะให้เป็นพระราชวงัท่ียิ่งใหญ่และหรูหราท่ีสุดในสมยันั้น 
แต่ดว้ยความท่ีมีการวางแผนก่อสร้างและตกแต่งอยา่งเร่งรีบ จึงเป็นท่ีวิจารณ์กนัวา่รายละเอียดหลายๆอยา่งใน
พระราชวงัแห่งน้ียงัไม่สมบูรณ์ลงตวั พระราชวงัมีการตกแต่งโดยการแกะสลกัปูนป้ัน (STUCCO) มีการวาด
ลายบนไม ้และประดบัประดาดว้ยโมเสกเป็นลวดลายท่ีสวยงามละเอียดอ่อนมาก จากนั้นน าท่านชมความ
งดงามภายนอกของ มสัยิด คูตูเบีย (KOUTOUBIA MOSQUE) ซ่ึงเป็นมสัยิดใหญ่เก่าแก่ท่ีสุดในเมืองไม่วา่จะ
เดินไปแห่งใดในตวัเมืองก็จะเห็นมสัยิดน้ีได ้จากหอวงัท่ีมีความสูง 226 ฟิต (70 เมตร) จากนั้นน าท่านเยือน 
จตุัรัสกลางเมือง DJEMAA FNAA SQUARE ท่ีมีขนาดใหญ่ รายลอ้มไปดว้ยอาคาร ร้านคา้ ตลาด ทั้ง 4 ดา้น 
เดินเล่นถ่ายรูปความมีชีวติชีวาท่ีมีสีสันและกล่ินอายแบบโมรอคโคขนานแท ้พร้อมจบัจ่ายหาซ้ือของฝาก ของ
ท่ีระลึกพื้นเมืองต่างๆ ไดท่ี้ ตลาดเก่า (OLD MARKET) ท่ีอยูร่ายรอบจตุัรัสอยา่งเพลิดเพลิน จากนั้น น าท่าน
เดินทางเขา้ท่ีพกั 

ค ่า บริการอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร  
พกัที่:  ZALAGH KASBAH HOTEL & SPA                                            หรือระดบัเทียบเท่า 
วนัที่3 มาราเกช – ชมพระราชวงั – วอซาเซท 
เช้า บริการอาหารเช้า ณ โรงแรมทีพ่กั 
 น าท่านชม MAJORELLE GARDEN หรือ JARDIN MAJORELLE & MUSEUM OF ISLAMIC OF 

ART ว่ากนัว่าเป็นสวรรค์น้อยๆ ย่านเมืองมาราเกช 
สวนแห่งน้ีเป็นท่ีรวบรวมพนัธ์ุไม้นานาจากทัว่โลก 
โดยเฉพาะต้นกระบองเพชรนับพนัต้น หลากหลาย
สายพันธ์ุ มีสวนบัว และป่าไม่ดูร่มร่ืน กับบรรดา
ก ร ะ ถ า ง ดิ น ท่ี ศิ ล ปิ น เ จ้ า ข อ ง เ ดิ ม  JACQUES 
MAJORELLE ท่ีสรรหาสีมาป้ายทาทบั ตกแต่งท าให้
สวนแห่งน้ีดูโดดเด่นสะดุดตาข้ึนมาอย่างน่าเหลือเช่ือ 
สวนแห่งน้ีเดิมเป็นบ้านของศิลปินชาวฝร่ังเศส เขา
สร้างบา้น และสวนเอาไวอ้ยูเ่อง พร้อมสร้างงานศิลปะ
ของเขาต่อมาสถานท่ีแห่งน้ีได้ถูกใช้เป็นพิพิธภณัฑ ์
รวบรวมเอาศิลปะของโมรอคโคไว ้และมีมุมแสดง
งานศิลปะของเจา้ของเดิมเอาไวด้ว้ย 

เทีย่ง บริการอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร   
บ่าย จ า ก น้ั น เ ดิ น ท า ง สู่  “ เ มื อ ง ว อ ซ า เ ซ ท ” 

(OUARZAZATE) ซ่ึงเคยเป็นท่ีตั้ งทางยุทธศาสตร์ 
ในปี ค.ศ.1928 ฝร่ังเศสได้ตั้ งกองก าลังทหารและ
พฒันาท่ีน่ีให้เป็นศูนย์กลางการบริหาร วอซาเซท
เป็นเมืองถูกส่งเสริมใหเ้ป็นเมืองท่องเท่ียวท่ีแวดลอ้ม



 

 

ไปดว้ยสตูดิโอ ภาพยนตร์ และมีการพฒันาพื้นท่ีในทะเลทรายเพื่อการท ากิจกรรมต่างๆ เช่นการข่ีมอเตอร์ไซด ์
อูฐ กิจกรรมผจญภยักลางทะเลทราย (ส าหรับในฤดูหนาว-ฤดูใบไมผ้ลิ (พ.ย.-เม.ย.) ควรเตรียมเส้ือกนัหนาวให้
เพียงพอ เพราะเมืองน้ีอยู่ใกลภู้เขาแอตลาส ท่ีมีหิมะปกคลุมในช่วงดงักล่าว วอซาเซท อาจกล่าวไดว้่าเป็น
จุดมุ่งหมายของนกัท่องเท่ียวท่ีมองหาความแตกต่าง และความผจญภยัท่ีหาไม่ไดจ้ากท่ีไหน วอซาเซทเป็นเมือง
ท่ีส าคญัท่ีสุดของทางตอนใต้ และท่ีน่ียงัเป็นทางเช่ือมระหว่างเหนือกับใต้ และตะวนัออกกับตะวนัออก 
ส าหรับนกัท่องเท่ียวบางคนท่ีชอบรสชาติของความเป็นทางใต ้ณ จุดก่ึงกลางแห่งน้ี และยงัเป็นจุดเร่ิมตน้ของ
การส ารวจเมืองต่างๆไดทุ้กวนั น าท่านผา่นชม ป้อมทาเริท “KASBAH TAOURIRT” เป็นป้อมแห่งตระกูลกลา
ว ีภายใตห้มู่อาคารขนาดใหญ่ ซ่ึงภายในประกอบดว้ยหอ้งต่างๆ จ านวนมากซ่อนอยูเ่ช่ือมต่อกนัดว้ยถนนเล็กๆ 
และเส้นทางลบัคดเค้ียวตามอาคารท่ีเบียดเสียดกนั จากนั้นน าท่านเดินทางเขา้ท่ีพกั 

ค ่า บริการอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร  
พกัที่:  KARAM PALACE HOTEL                                                           หรือระดบัเทียบเท่า 
วนัที่4 วอซาเซส – ทินเฮียร์ – เมอร์ซูก้า 
เช้า บริการอาหารเช้า ณ โรงแรมทีพ่กั   
 น าท่านชม ถนนคาชบาห์ ท่ีมีป้อมหลายร้อยแห่งตั้งเรียงรายตามถนนดงักล่าว น าท่านออกเดินทางสู่เมืองทิน

เฮียร์ (TINGHIR) ชุมชนท่ีเกาะกลุ่ม
อยู่รวมกัน ท่ามกลางความแห้งแล้ง 
ย ังมีความชุ่มช้ืนของโอเอซิส ต้น
ปาล์ม เคยเป็นท่ีตั้ งของกองทหารท่ี
เดินทางมาจากวอซาเซท น าท่าน
เดินทางสู่ “ทอด้าจอร์จ” (TODRA 
GORGE)  เ ป็ นแห ล่ ง ปีนหน้ า ผ า 
เพราะมีหน้าผาสูงชัน ชมความงาม
ของช่องเขาท่ีซ่อนตวัอยู่ในโอเอซิส
ล าน ้าใสไหลผา่นช่องเขากบัหนา้ผาสูงชนัแปลกตาเป็นแหล่งปีนหนา้ผาส าหรับนกัเส่ียงภยัทั้งหลาย ให้ท่านได้
ชมความอลงัการของหุบเขาท่ีธรรมชาติสร้างสรรคข์องโมรอคโค 

 
 
เทีย่ง บริการอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร   
บ่าย จากน้ัน น าท่านออกเดินทางสู่ เมือง

เออร์ฟูด์ (ERFOUD) ซ่ึงเป็นโอเอซิส
ศูนยก์ลางการคา้ขายของคาราวานซ่ึง
เดินทางมาจากซาอุดิอาระเบีย และ
ซูดาน เดินทางสู่เมืองเมอร์ซูกา้ร์ (แยก



 

 

สัมภาระส าหรับคา้งคืนในทะเลทราย) ทะเลทรายซาฮาร่า “SAHARA” เป็นทะเลทรายในทวีปแอฟริกาท่ีมี
ขนาดใหญ่เป็นอนัดบัสองของโลก (รองจากทะเลทรายในทวีปแอนตาร์กติกา) และเป็นทะเลทรายร้อนท่ีใหญ่
ท่ีสุดของโลก ณ เมืองเมอร์ซูกา้ (MERZOUGA) ลดัเลาะขอบทะเลทรายสู่เขตซาฮาร่า ผา่นชมชมทศันียภาพอนั
ยิง่ใหญ่ของภูเขาหินท่ีเตม็ไปดว้ยซากฟอสซิลของหาอยและแมงกะพรุนโบราณในอดีตเม่ือ 350 ลา้นปีก่อน ซ่ึง
ดินแดนแห่งน้ีเคยอยูใ่ตท้อ้งทะเลมาก่อน จ่ึงเป็นท่ีก าเนิดของซากฟอสซิลต่างๆ 

ค ่า บริการอาหารค ่า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
พกัที่:  PALMS CLUB ERFOUD HOTEL                                                หรือระดบัเทียบเท่า 
วนัที่5 เมอร์ซูก้า – ขีอู่ฐชมพระอาทิตย์ขึน้กลางทะเลทราย –น่ังรถ 4WD – แอร์ฟอร์ด – เฟส  
05.00 น าท่านออกเดินทางสู่ แอร์ฟอร์ด (ERFOUD) ซ่ึงเป็นโอเอซิสศูนย์กลางการค้าขายของคาราวานซ่ึงเดินทางมา

จากซาอุดิอาระเบีย และซูดาน เดินทางสู่
เมืองเมอร์ซูก้าร์ โดยน าท่านน่ังรถขับเคล่ือน
ส่ีล้อ 4 WD ไปท่อง ทะเลทรายซาฮาร่า 
“Sahara” เป็นทะเลทรายในทวีปแอฟริกาที่
มีขนาดใหญ่เป็นอันดับสองของโลก (รอง
จากทะเลทรายในทวีปแอนตาร์กติกา) และ
เป็นทะเลทรายร้อนที่ใหญ่ที่สุดของโลก ณ 
เมืองเมอร์ซูก้า (MERZOUGA)  ลัดเลาะ
ขอบทะเลทรายสู่เขตซาฮาร่า น าท่านข่ีอูฐ สู่เนินทรายอนักว้างใหญ่สุดตาเพ่ือรอชม พระอาทิตย์ทอแสงยามเช้า 
แสงทองยามเช้าสาดสู่ทะเลทราย เป็นบรรยากาศยามเช้าที่คุณจะประทับใจมิรู้ลืม (อย่าลืมเตรียมเส้ือกันหนาว
ให้พร้อม) ไดเ้วลาอนัสมควร น าท่านเดินทางกลบัสู่โรงแรม  

เช้า บริการอาหารเช้า ณ โรงแรมทีพ่กั 
 
 
 น าท่านเดินทางสู่เมืองเฟส ผ่านชม เมืองอิเฟรน (IFRANE) เมืองท่ีความสูงประมาณ 1,650 เมตร เหนือ

ระดบัน ้าทะเล ท่ีพกัตากอากาศซ่ึงในอดีตฝร่ังเศสไดม้าสร้างข้ึนบริเวณน้ี ในช่วง ค.ศ. 1930 บางคร้ังเรียกเมือง
แห่งน้ีวา่ เจนีวาแห่งโมรอคโค บา้นส่วนใหญ่มีหลงัคาสีแดง มีดอกไมบ้าน และทะเลสาบสวยงาม เป็นสถานท่ี
พกัผอ่นทั้งฤดูหนาวและฤดูร้อน เส้นทางน้ีผา่นเทือกเขาแอตลาส ช่ือท่ีคุน้เคยกนัมานาน เดินทางขา้ม Middle 
Atlas ภูมิประเทศเขียวชอุ่มไปดว้ยป่าไม ้สองขา้งทางเปล่ียนสภาพจากความแห้งแลว้เป็นป่าไม ้พุ่ม และสลบั
กบัความแหง้แลง้ของภูเขา 

เทีย่ง บริการอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร 



 

 

บ่าย จากนั้ น น าท่านเที่ยวชมเมืองเฟส (FES) 
เมืองหลวงเก่า เมืองซ่ึงยงัคงมีบรรยากาศของ
เมืองโบราณท่ีผูค้นยงัใช้ลาเป็นพาหนะและ
บรรทุกของกันอยู่ สัมผสับรรยากาศเมือง
เก่าแก่ท่ีสุดในบรรดาเมืองอิมพิเรียลทั้ งส่ี 
ตั้ งแ ต่  ศตวรรษ ท่ี  7 มี ความส าคัญทาง
ประวติัศาสตร์ เป็นเมืองแหล่งท่องเท่ียวท่ีมี
ช่ือเสียงของโมรอคโค เร่ิมดว้ยจุดชมวิวบน
ป้อมปราการแห่งราชวงศซ์าเดียน 

ค ่า บริการอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร และพกัผ่อนตามอธัยาศัย 
พกัที:่  ZALAGH MENZEH HOTEL FES                                                               หรือระดับเทยีบเท่า 

วนัที่6 เฟส – มาดน่ีา แห่ง เฟส – เชฟชาอูน  
เช้า บริการอาหารเช้า ณ โรงแรมทีพ่กั   
 น าท่านเดินเขา้สู่เขาวงกตอนัซบัซ้อนแห่ง เมดินาเมืองเฟส ผา่นชม ประตู BAB BOU JELOUD เป็นประตู

ขนาดใหญ่ท่ีกั้นระหว่างเมืองเก่า กบัเมืองใหม่ ท่ีใช้โมเสดสีฟ้าตกแต่ง น าท่านเดินผ่านตลาดสดขายขา้วปลา
อาหาร และผกั ผลไมส้ดต่างๆ น าท่านเดิน
ชมในเมดิน่าแห่งเฟส ผ่านชม สุเหร่าใหญ่
ไคราวีน (KAIRAOUINE MOSQUE) ซ่ึง
เป็นทั้งมหาวิทยาลัยสอนศาสนาแห่งแรก
ของโมรอคโคและเก่าแก่ท่ีสุดแห่งหน่ึงของ
โลกเลยทีเดียว (เฉพาะผูท่ี้นับถือศาสนา
อิสลามเท่านั้น) จากนั้นน าท่านเดินชมย่าน
เคร่ืองหนงัและแวะชม บ่อฟอกและยอ้มสี
หนงัแบบโบราณ ท่ีเป็นเอกลกัษณ์เฉพาะของเมืองเฟส ถูกอนุรักษโ์ดยองคก์รยูเนสโก น้ีเป็นเสน่ห์ของการเดิน
เท่ียวชมเมืองท่ีตอ้งเดินแหวกวา่ยเขา้ไปในกลุ่มคนชาวพื้นเมือง ชอ้ปป้ิงสินคา้ทอ้งถ่ิน และผลไมแ้ห้งอยา่งเช่น 
อินทผาลมั วอลนัท อลัมอนด์ ท่ีคุณภาพดีและราคาย่อมเยา ชม เมเดอร์ซา บูอิมาเนีย (MERDERSA BOU 
IMANIA) ซ่ึงเป็นโรงเรียนสอนพระคมัภีร์ เป็นสถาปัตยกรรมแบบมวัร์ท่ีสวยงามประณีต ในเขตเมืองเก่าได ้มี
ซอยกว่า 10,000 ซอย มีซอยแคบสุดคือ 50 ซ.ม. ถึงกวา้ง 3 เมตร จะแบ่งเป็นย่านต่างๆ เช่น ย่านเคร่ืองใช้
ทองเหลือง ทองแดง จะมีร้านคา้เล็กๆท่ีหน้าร้านจะมีหมอ้ กระทะ อุปกรณ์เคร่ืองครัว วางแขวนห้อยเต็มไป
หมด ยา่นขายพรมท่ีวางเรียงรายอยา่งสวยงาม ยา่นงานเคร่ืองจกัสาน งานแกะสลกัไม ้ท่ีตามซอกมุมอาจเห็น
ภาพชายสูงอายหุนวดเครารุงรังนัง่แกะสลกัไมช้ิ้นเล็กๆ อยูบ่ริเวณตามทางเดินแคบๆ ในเขตเมืองเก่า บางทีเรา
ก็ยงัจะเห็นผูห้ญิงท่ีน่ีสวมเส้ือผา้ท่ีปิดตั้งแต่หวัจนถึงเทา้จะเห็นไดก้็เฉพาะตาด าอนัคมกริบเท่านั้น 

เทีย่ง บริการอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร   



 

 

บ่าย จากน้ันน าท่านถ่ายรูปพระราชวงัของท่านอาบู เอล ฮัดซัน (MOSQUE ABOU EL HASSAN) ซ่ึงถือวา่เก่าแก่
ท่ีสุดในโมรอคโค และเดินช้อปป้ิงในชุมชน
ชาวยิวแห่งเฟส ท่านเดินทางสู่นครสีฟ้าเชฟชาอูน 
(CHEFCHAOUEN) เมืองท่ีได้ช่ือว่ามนต์เสน่ห์
แห่งโมรอคโค เป็นเมืองเล็กๆตั้งอยู่ในหุบเขาริฟ 
(RIF MOUNTAIN) ประวติัความเป็นมาของเมือง
นั้ นยาวนานกว่า  538 ปี  เมืองน้ีเคยอยู่ใต้การ
ปกครองของสเปน และได้รับอิสรภาพในปี ค.ศ.
1956 จนได้รับอิทธิพลวิถีชีวิตและภาษาสเปนใน
ปัจจุบนัน้ี 

ค ่า บริการอาหารค ่า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
พกัที่:  PARADOR HOTEL                                                                       หรือระดบัเทียบเท่า 
วนัที่7 เชฟชาอูน – เมืองโบราณโวลูบิลสิ – แมกเนส – ราบัต 
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 น าท่านชมบ้านเรือนทาด้วยสีฟ้าและสีขาว ถือว่าเป็นสวรรค์ของคนรักสีฟ้าและสีขาว โดยเฉพาะสีฟ้า นัน่ก็

เพราะว่าเชฟชาอูน เป็นเมืองท่ีบา้นเรือนเกือบ
ทุกหลังเป็นสีขาว และมีคร่ึงล่างไปจนถึง
บริเวณถนน บันได และทางเดิน เป็นสีฟ้า
สดใสเหมือนวนัท่ีทอ้งฟ้าไร้เมฆ สามารถเดิน
ช ม บ้ า น เ รื อ น ไ ด้ ทั่ ว ทั้ ง เ มื อ ง  โ ด ย ท่ี
สถาปัตยกรรมของเมืองยงัคงเป็นแบบโมรอค
โค ซุ้มประตูโคง้จึงสามารถมองเห็นไดท้ัว่ทั้ง
เมือง และยงัมีน ้ าพุท่ีปูด้วยกระเบ้ืองโมเสก
แบบโมรอคโคใหเ้ห็นไดต้ามมุมต่าง ๆ ของเมือง 

เทีย่ง บริการอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร 
บ่าย น าท่านแวะชม เมืองโบราณโรมันโวลูบิลิส (ROMAN CITY OF VOLUBILIS) ท่ีปัจจุบนัเหลือแต่ซาก

ปรักหกัพงัท่ีเกิดจากแผน่ดินไหวคร้ังรุนแรงในปี ค.ศ. 1755 แต่ยงัคงเห็นไดถึ้งร่องรอยความยิ่งใหญ่ของเมือง
ในจกัรวรรดิโรมนัในอดีต ผ่านชมเมืองมูเล 
ไอดริส (MOULAY IDRISS) เมืองโบราณ
เมืองหน่ึงท่ีเป็นเมืองศูนยก์ลางศาสนาอนัศกัด์ิ
สิทธิของชาวมุสลิมในโมรอคโค ทุกๆปี ช่วง
เดือนสิงหาคมจะมีเหล่านกัจาริกแสวงบุญมา
เยือนเมืองแห่งน้ีเพื่อประกอบพิธีทางศาสนา 



 

 

เปรียบไดก้บัเมืองเมกกะของประเทศซาอุดิอาระเบีย จากน้ันเดินทางต่อไปยังเมืองเมคเนส เป็นเมืองหลวง
โบราณในสมัย สุลต่านมูเล อิสมาอิล (MOULEY ISMAIL) แห่งราชวงศ์อะลาวิท (ALAWITE DYNASTY) 
กษตัริยจ์อมโหดผูช่ื้นชอบการท าสงครามใน ค.ศ. ท่ี 17 ดว้ยท าเลท่ีตั้งท่ีมีแม่น ้ าไหลผา่นกลางเมือง เมคเนสจึง
เป็นเมืองศูนยก์ลางการผลิตมะกอก ไวน์ และพืชพรรณต่างๆ ก่อนถึง ชมก าแพงเมืองลอ้มรอบเมืองเก่าท่ียาว
ประมาณ 40 กม. ซ่ึงมีประตูเมืองใหญ่โตถึง 7 ประตู น าท่านชมประตูบับมันซู (BAB MANSOUR 
MONUMENTAL GATE) ท่ีไดช่ื้อว่าสวยท่ีสุด ซ่ึงตกแต่งดว้ยโมเสด และกระเบ้ืองสีเขียวบนผนงัสีแสด น า
ท่านออกเดินทางสู่เมืองราบตั 

ค ่า บริการอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร 
พกัที่:  CHELLAH HOTEL หรือเทียบเท่า 
วนัที่8  ราบัต – ชมเมือง – สนามบิน 
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 น าท่านชม เมืองราบัต เมืองหลวงแห่งราชอาณาจักรมาตั้งแต่ปี ค.ศ.1956 เม่ือโมรอคโคหลุดพน้จากการเขา้

แทรกแซงทางการเมืองของฝร่ังเศส และเป็นท่ีตั้ง
ของพระราชวงัหลวง และท าเนียบทูตานุทูตจาก
ต่างแดน เป็นเมืองสีขาวท่ีสะอาดและสวยงาม น า
ท่านชม ป้อมไอดูยะ ป้อมขนาดใหญ่ 2 ชั้นท่ีตั้ ง
อยู่ ริมมหาสมุทรแอตแลนติก ล้อมรอบด้วย
ก าแพงสูงใหญ่ ด้านในเป็นเมดิน่า บา้นเรือนทา
ทาบด้วยสีฟ้า ท่ีสะอาดตาน่าเดินเล่น เหมือน
ศิลปะบนก าแพง จากนั้นชมสุเหร่าหลวง และ พระราชวงัหลวง ท่ีทุกเท่ียงวนัศุกร์ กษตัริยแ์ห่งโมรอคโคจะ
ทรงมา้จากพระราชวงัมายงัสุเหร่า เพื่อประกอบศาสนกิจชมความงามภายนอกของ THE ROYAL PALACE 
และ MECHOUAR 

เทีย่ง บริการอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร 

 
บ่าย จากน้ันน าท่านชมสุสานของกษัตริย์โมฮัมเหม็ดที ่5 พระอยัการของกษัตริย์องค์ปัจจุบัน ซ่ึงมีทหารยามยืนสง่า

เฝ้าทุกประตู และเปิดให้คนทุกชาติทุกศาสนาเขา้
ไปเคารพพระศพท่ีฝังอยู่เบ้ืองล่าง ด้านหน้าของ
สุสาน คือสุ เหร่าฮัสซันท่ี เ ร่ิมสร้างมาตั้ งแ ต่
ศตวรรษท่ี 12 แต่ไม่ส าเร็จ และพงัลงจนเหลือแต่
เพียงเสาไว ้365 ตน้ ในบริเวณกวา้ง 183 X 139 
เมตร จากนั้ นน าท่านไปชม “หอคอยฮัสซัน” 
(HASSAN TOWER) ส่วนหน่ึงของมสัยิดฮสัซัน 



 

 

ซ่ึงไดว้างแผนไวใ้ห้เป็นสุเหร่าท่ีใหญ่อนัดบั 2 ของโลก สามารถบรรจุผูท่ี้เขา้มาสวดมนตไ์ดพ้ร้อมกนัคราวละ 
40,000 คน ได้เวลาสมควร น าท่านเดนิทางสู่ สนามบินเมืองราบัต 

19.40 น. ออกเดินทางสู่ กรุงโดฮา ประเทศกาตาร์ โดยสายการบินกาต้าร์ แอร์เวย์ เทีย่วบินที ่QR 1463  
วนัที่9 โดฮา – กรุงเทพฯ   
04.35 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติโดฮา ประเทศกาตาร์ (เพ่ือแวะเปลีย่นเทีย่วบิน) 
08.35 น. ออกเดินทางกลบัสู่ก รุงเทพฯ โดยสายการบินกาต้าร์ แอร์เวย์ เทีย่วบินที ่QR 838 
19.20 น. เดินทางมาถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ  
หมายเหตุ... โปรแกรมการเดนิทางอาจเปลีย่นแปลงได้ตามความเหมะสม เน่ืองจากสภาพ ลม ,ฟ้า , อากาศ,การล่าช้าอันเน่ืองมาจาก

สายการบิน และสถานการณ์ในต่างประเทศที่ทางคณะเดินทางในขณะน้ัน เพ่ือความปลอดภัยในการเดินทาง โดย ได้
มอบหมายให้ หัวหน้าทัวร์ผู้น าทัวร์ มีอ านาจตัดสินใจ ณ ขณะน้ันทั้งนีก้ารตัดสินใจ  จะค านึงถึงผลประโยชน์ของหมู่
คณะเป็นส าคัญ 

 

อตัราค่าบริการ 
ออกเดนิทางช่วง 

 
ผู้ใหญ่พกั 

ห้องละ 2 ท่าน 
เดก็อายุต า่กว่า 12 ปี  
พกักบัผู้ใหญ่ 1 ท่าน 

เดก็อายุต า่กว่า 12 ปี  
พกักบัผู้ใหญ่ 2 ท่าน  
( มเีตยีงเสริม ) 

              พกัท่านเดยีว / ห้อง 
                      จ่ายเพิม่ 

 

30 ธ.ค.-07 ม.ค.2563 เทศกาลปีใหม่ 51,900 51,900 51,900 14,900 

03-11 ม.ค.//10-18 ม.ค.// 17-25 ม.ค.// 
24 ม.ค.-01 ก.พ.// 31 ม.ค.-08 ก.พ.// 

03-11 ก.พ.// 05-13 ก.พ.// 10-18 ก.พ.// 
12-20 ก.พ.// 19-27 ก.พ.//  

24 ก.พ.-03 มี.ค.//02-10 มี.ค.//  
09-17 มี.ค.//16-24 มี.ค.//20-28 มี.ค.// 

23-31 มี.ค.//27 มี.ค.-04 เม.ย. 2563 

49,900 49,900 49,900 12,900 

ต้องการเดินทางโดยช้ันธุรกจิ BUSINESS CLASS กรุณาสอบถามราคาเพิม่เติมจากเจ้าหน้าทีบ่ริษทัฯ 
 

 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

อตัราค่าบริการนีร้วม 
 ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั กรุงเทพฯ-คาซาบลงักา้ // ราบตั-กรุงเทพฯ (หรือสลบัเมืองลงก่อน-หลงั) 
 ค่ารถปรับอากาศน าเท่ียวตามระบุไวใ้นรายการพร้อมคนขบัรถท่ีช านาญเสน้ทางไม่อนุญาตใหค้นขบัรถเกิน 12ช.ม./วนั  
 โรงแรมท่ีพกัตามระบุหรือเทียบเท่าในระดบัเดียวกนั ราคาโรงแรมจะปรับข้ึน 3-4 เท่าตวั หากวนัเขา้พกัตรงกบังาน
เทศกาลเทรดแฟร์หรือการประชุมต่างๆ อนัเป็นผลท่ีท าใหต้อ้งมีการปรับเปล่ียนยา้ยเมือง โดยค านึงถึงความเหมาะสม
เป็นหลกั  

 ค่าธรรมเนียมในการยืน่วีซ่า และค่าธรรมเนียมวีซ่า ทางสถานทูตไม่คืนใหท่้านไม่วา่ท่านจะผา่นการพิจารณาหรือไม่ก็
ตาม  

 ค่าอาหารท่ีระบุในรายการ ใหท่้านไดเ้ลิศรสกบัอาหารทอ้งถ่ิน  
 ค่าบริการน าทวัร์โดยหวัหนา้ทวัร์ผูมี้ประสบการณ์น าเท่ียวใหค้วามรู้  และคอยดูแลอ านวยความสะดวกตลอดการ
เดินทาง  

 ค่าประกนัอุบติัเหตุในการเดินทางวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  
 



 

 

อตัราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
 ค่าภาษีมูลค่าเพิม่ 7 % และค่าภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3 %  
 ค่าใชจ่้ายส่วนตวั อาทิ ค่าโทรศพัท ์, ค่าซกัรีด , ค่าเคร่ืองด่ืมและอาหารนอกเหนือจากท่ีระบุในรายการ  
 ค่าผกผนัของภาษีน ้ามนัท่ีทางสายการบินแจง้เปล่ียนแปลงกะทนัหนั 
 ค่าพนกังานยกกระเป๋า ณ โรงแรมท่ีพกั (ทางบริษทัฯไม่ไดจ้ดัใหแ้ก่ท่านเน่ืองจากป้องกนัการสูญหายจากมิจฉาชีพท่ี
แฝงตวัเขา้มาในโรงแรมท่ีพกั และเพื่อความสะดวกรวดเร็วในการเขา้หอ้งพกัส าหรับทุกท่าน)   

 ค่าทปิไกด์ท้องถิ่น 3 USD ต่อท่าน / วนั และค่าทปิพนักงานขับรถ 2 USD ต่อท่าน / วนั 
 ค่าทปิหัวหน้าทวัร์ ท่านละ 100 บาท ต่อท่าน / วนั 

 

 เง่ือนไขการส ารองทีน่ั่ง และการช าระเงิน  
 กรุณาจองล่วงหน้าพร้อมช าระงวดแรก 30,000 บาท ก่อนการเดินทาง พร้อมแฟกซ์ส าเนาหน้าหนังสือเดินทาง 

PASSPORT  มายงับริษทั และค่าใชจ่้ายส่วนท่ีเหลือกรุณาช าระก่อนการเดินทางไม่นอ้ยกว่า 30 วนั มิฉะนั้นจะถือว่าท่าน
ยกเลิกการเดินทาง 

 บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหนา้ 10 วนั ซ่ึงจะเกิดข้ึนไดก้็ต่อเม่ือไม่สามารถท ากรุ๊ปไดอ้ยา่งนอ้ย 
20 ท่าน และหรือ ผูร่้วมเดินทางในคณะไม่สามารถผ่านการพิจารณาวีซ่าไดค้รบ 20 ท่าน ซ่ึงในกรณีน้ี ทางบริษทัฯ 
ยนิดีคืนเงินใหท้ั้งหมดหกัค่าธรรมเนียมวีซ่า หรือจดัหาคณะทวัร์อ่ืนให ้ถา้ท่านตอ้งการ 

 บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์น้ี เม่ือเกิดเหตุจ าเป็น สุดวิสัย จนไม่อาจแกไ้ข
ได ้และจะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีท่ีสูญหาย สูญเสียหรือไดรั้บบาดเจ็บ ท่ีนอกเหนือความ รับผิดชอบของหัวหน้า
ทวัร์และเหตุสุดวิสยับางประการเช่น การนดัหยดุงาน ภยัธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ 

 เน่ืองจากรายการทวัร์น้ีเป็นแบบเหมาจ่ายเบด็เสร็จ หากท่านสละสิทธ์ิการใชบ้ริการใดๆตามรายการ หรือถูกปฏิเสธการ
เขา้ และออกประเทศไม่วา่ในกรณีใดกต็าม ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินในทุกกรณี  

 เม่ือท่านไดช้ าระเงินมดัจ าหรือทั้งหมด ไม่วา่จะเป็นการช าระผา่นตวัแทนของบริษทัฯ หรือช าระโดยตรงกบัทางบริษทั
ฯ ทางบริษทัฯ จะขอถือวา่ท่านรับทราบและยอมรับในเง่ือนไขต่างๆของบริษทัฯ ท่ีไดร้ะบุไวโ้ดยทั้งหมด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

หมายเหตุ 
 ทางบริษัทจะท าการย่ืนวีซ่าของท่านก็ต่อเม่ือในคณะมีผู้ส ารองที่น่ังครบ 20 ท่าน และได้รับคิวการตอบรับจากทาง
สถานทูต เน่ืองจากบริษทัจะตอ้งใชเ้อกสารต่างๆท่ีเป็นกรุ๊ปในการยื่นวีซ่า อาทิ ตัว๋เคร่ีองบิน , หอ้งพกัท่ีคอนเฟิร์มมาจาก
ทางยโุรป ,ประกนัการเดินทาง ฯลฯ ทางท่านจะตอ้งรอใหค้ณะครบ 20 ท่าน จึงจะสามารถยื่นวีซ่าใหก้บัทางท่านไดอ้ย่าง
ถูกตอ้ง  

 หากในช่วงที่ท่านเดินทางคิววีซ่ากรุ๊ปในการย่ืนวีซ่าเต็ม ทางบริษทัตอ้งขอสงวนสิทธ์ิในการยื่นวีซ่าเด่ียว ซ่ึงทางท่าน
จะตอ้งเดินทางมายื่นวีซ่าดว้ยตวัเอง ตามวนั และเวลานดัหมายจากทางสถานทูต โดยมีเจา้หนา้ท่ีของบริษทัคอยดูแล และ
อ านวยความสะดวก  

 เอกสารต่างๆที่ใช้ในการย่ืนวซ่ีาท่องเที่ยวทวีปยุโรป ทางสถานทูตเป็นผูก้  าหนดออกมา มิใช่บริษทัทวัร์เป็นผูก้  าหนด ท่าน
ท่ีมีความประสงคจ์ะยื่นวีซ่าท่องเท่ียวทวีปยุโรป กรุณาจดัเตรียมเอกสารใหถู้กตอ้ง และครบถว้นตามท่ีสถานทูตตอ้งการ 
เพราะจะมีผลต่อการพิจารณาวีซ่าของท่าน บริษทัทวัร์เป็นแต่เพียงตวักลาง และอ านวยความสะดวกในการยื่นวีซ่าเท่านั้น 
มิไดเ้ป็นผูพิ้จารณาวา่วีซ่าใหก้บัทางท่าน 

 กรณีวซ่ีาที่ท่านย่ืนไม่ผ่านการพจิารณา และคณะสามารถออกเดนิทางได้ ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายจริงที่เกดิขึน้ดงัต่อไปนี้ 
 ค่าธรรมเนียมการย่ืนวีซ่าและค่าด าเนินการทางสถานทูตจะไม่คืนค่าธรรมเนียมใดๆทั้งส้ินแมว้่าจะผ่านหรือไม่ผ่านการ
พิจารณา 

 ค่ามดัจ าตั๋วเคร่ืองบิน หรือตั๋วเคร่ืองบินที่ออกมาจริง ณ วันย่ืนวีซ่า  ซ่ึงตัว๋เป็นเอกสารท่ีส าคญัในการยื่นวีซ่า หากท่านไม่
ผา่นการพิจารณา ตัว๋เคร่ืองบินถา้ออกตัว๋มาแลว้จะตอ้งท าการ REFUND โดยจะมีค่าธรรมเนียมท่ีท่านตอ้งถูกหกับางส่วน 
และส่วนท่ีเหลือจะคืนใหท่้านภายใน 45-60 วนั (ตามกฎของแต่ละสายการบิน) ถา้ยงัไม่ออกตัว๋ท่านจะเสียแต่ค่ามดัจ าตัว๋
ตามจริงเท่านั้น 

 ค่าห้องพกัในทวปียุโรป ถา้คณะออกเดินทางได ้และท่านไม่ผา่นการพิจารณาวีซ่า ตามกฎท่านจะตอ้งโดนค่ามดัจ าหอ้งใน 
2 คืนแรกของการเดินทางหากท่านไม่ปรากฏตวัตามวนัท่ีเขา้พกั ทางโรงแรมจะตอ้งยึดค่าหอ้ง 100% ในทนัที ทางบริษทั
จะแจง้ใหท่้านทราบ และมีเอกสารช้ีแจงใหท่้านเขา้ใจ 

 หากท่านผ่านการพจิารณาวซ่ีา แล้วยกเลกิการเดนิทางทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการยดึค่าใช้จ่ายทั้งหมด 100% 
 ทางบริษทัเร่ิมต้น และจบ การบริการ ที่สนามบินสุวรรณภูม ิกรณีท่านเดินทางมาจากต่างจงัหวดั หรือต่างประเทศ และจะ
ส ารองตัว๋เคร่ืองบิน หรือพาหนะอย่างหน่ึงอย่างใดท่ีใชใ้นการเดินทางมาสนามบิน ทางบริษทัจะไม่รับผิดชอบค่าใชจ่้าย
ในส่วนน้ี เพราะเป็นค่าใชจ่้ายท่ีนอกเหนือจากโปรแกรมการเดินทางของบริษทั ฉะนั้นท่านควรจะใหก้รุ๊ป FINAL 100% 
ก่อนท่ีจะส ารองยานพาหนะ 

 

เง่ือนไขการยกเลกิ   
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง  45 วนั - คืนค่าใชจ่้ายทั้งหมด ยกเว้นกรุ๊ปทีเ่ดินทางช่วงวนัหยุด หรือเทศกาลทีต้่องการันตีมัดจ ากับ
สายการบิน   หรือ กรุ๊ปที่มีการการันตีค่ามัดจ าที่พักโดยตรงหรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศ หรือต่างประเทศและไม่
อาจขอคืนเงินได้      

 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 40 วนัข้ึนไป -  เก็บค่าใชจ่้าย ของมดัจ าทั้งหมด    
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง  35 วนัข้ึนไป  -  เก็บค่าใชจ่้าย  80 % ของราคาทวัร์ 
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง  25 วนั - เก็บค่าบริการทั้งหมด 100 %\ 



 

 

 

เอกสารที่ใช้ในการย่ืนขอวซ่ีา VISA  (ลูกค้าไม่จ าเป็นต้องแสดงตัว) 
 หนังสือเดินทางที่เหลืออายุใช้งานไม่ต ่ากว่า 6 เดือน และมีหนา้พาสปอร์ตว่างอยา่งนอ้ย 3 หนา้  
 รูปถ่ายสี (ต้องถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน ฉากหลงัเป็นสีขาวเท่านั้น ) 1.5 X 2.0 นิว้ จ านวน 3 รูป ข้ึนอยูก่บัประเทศท่ีจะเดินทาง  
 หลกัฐานแสดงสถานะการท างาน 1 ชุด 
* ค้าขาย หลกัฐานทางการคา้ เช่น ใบรับรองจากกระทรวงพาณิชยห์รือใบทะเบียนการคา้ท่ีมีช่ือผูเ้ดินทาง อายยุอ้นหลงัไม่เกิน 3 เดือนนบั
จากเดือนท่ีจะเดินทาง *พนักงานและผู้ถือหุ้น หนงัสือรับรองการท างานเป็นภาษาองักฤษ  ในการออกจดหมายรับรองกรุณาระบุค  าว่า TO 
WHOM IT MAY CONCERN แทนการใชช่ื้อแต่ละสถานทูต 
*ข้าราชการและนักเรียน หนงัสือรับรองจากตน้สังกดั หนงัสือรับรองเป็นภาษาองักฤษ 

  หลกัฐานแสดงฐานะการเงินท่านละ 1 ฉบับ ( สถานทูตรับบัญชีออมทรัพย์เท่านั้น ส่วนบัญชีอ่ืนๆนอกจากออมทรัพย์และเอกสารแสดงทาง
การเงินอ่ืนๆ สามารถย่ืนแนบเพิม่เติมได้ ทั้งนีเ้พ่ือให้หลักฐานการเงินของท่านสมบูรณ์ที่สุด)  
* หนังสือรับรองจากธนาคาร ในการออกจดหมายรับรองกรุณาระบุค  าว่า TO WHOM IT MAY CONCERN แทนการใชช่ื้อแต่ละสถานทูต
พร้อม Statement  และ ส าเนาสมุดเงินฝาก ออมทรัพย์ โดยละเอยีดทุกหน้า ย้อนหลงั 6 เดือน กรุณาสะกดช่ือใหต้รงกบัหนา้พาสปอร์ต และ
หมายเลขบญัชีเล่มเดียวกบัส าเนาท่ีท่านจะใชย้ืน่วีซ่า (ใชเ้วลาด าเนินการขอประมาณ 3-5 วนัท าการ) 
* เด็กตอ้งท าเอกสารรับรองบญัชีจากทางธนาคารบิดาหรือมารดา 
*สามี-ภรรยาท่ีมีการจดทะเบียนสมรส สามารถใชเ้อกสารการเงินร่วมกนัได ้แต่ใหท้างธนาคารออกเอกสารแยกคนละชุด 

 กรณเีด็กอายุต ่ากว่า 20 ปีบริบูรณ์  / หากเด็กไม่ไดเ้ดินทางกบับิดา/มารดาคนใดคนหน่ึง หรือบิดามารดาไม่ไดเ้ดินทางทั้งสองคน ตอ้งมี
จดหมายยนิยอมใหเ้ดินทางไปต่าง ประเทศจากบิดา และ มารดา ซ่ึงจดหมายตอ้งออกโดยท่ีว่าการอ าเภอ 

 ส าเนาบัตรประชาชน หรือ ส าเนาสูติบัตร 1 ชุด 
 ส าเนาทะเบียนบ้าน 1 ชุด 
 ส าเนาทะเบียนสมรส หรือ ทะเบียนหย่า 1 ชุด 
 ส าเนาใบเปลีย่นช่ือ-สกลุ (ถ้ามี) 1 ชุด 
  การบิดเบือนข้อเท็จจริงประการใดกต็ามอาจจะถูกระงับมิให้เดนิทางเข้าประเทศในกลุ่มเชงเก้นเป็นการถาวร และถึงแมว้่าท่านจะถูกปฏิเสธ
วีซ่าสถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมท่ีไดช้ าระไปแลว้และหากตอ้งการขอยืน่ค  าร้องใหม่กต็อ้งช าระค่าธรรมเนียมใหม่ทุกคร้ัง  

 หากสถานทูตมีการเรียกสัมภาษณ์ ทางบริษัทฯขอความร่วมมือในการเชิญท่านไปสัมภาษณ์ตามนัดหมายและโปรดแต่งกายสุภาพ ทั้งน้ีทาง
บริษทัฯ จะส่งเจา้หนา้ท่ีไปอ านวยความสะดวก และประสานงานตลอดเวลาและหากสถานทูตขอเอกสารเพิ่มเติมทางบริษทัใคร่ขอรบกวน
ท่านจดัส่งเอกสารดงักล่าวเช่นกนั  

 กรณทีี่ท่านยกเลกิการเดนิทางภายหลงัจากได้วซ่ีาแล้ว ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการแจ้งสถานทูตยกเลกิวซ่ีาของท่าน เน่ืองจากการขอวี
ซ่าในแต่ละประเทศจะถูกบนัทึกไวเ้ป็นสถิติในนามของบริษทัฯ ทางสถานทูตจะรับพจิารณาเฉพาะท่านที่มีเอกสารพร้อมและมีความ
ประสงค์ที่จะเดนิทางไปท่องเที่ยวยังประเทศตามที่ระบุเท่าน้ัน การปฏิเสธวีซ่าอนัเน่ืองมาจากหลกัฐานในการขอยืน่วีซ่าปลอมหรือผดิ
วตัถุประสงคใ์นการยืน่ขอวีซ่าท่องเท่ียว ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงิน โดยจะหักค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนจริงและจะคืนใหท่้านหลงัจาก
ทวัร์ออกเดินทางภายใน 30 วนั โปรแกรมการเดินทางอาจเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม ทั้งน้ีจะค านึงถึงประโยชน์และความปลอดภยั
ของผูเ้ดินทางเป็นหลกั 

 



 

 

 


