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รหัสโปรแกรม : 20037 (กรุณาแจ้งรหัสโปรแกรมทุกคร้ังที่สอบถาม) 

 

 
 

ก ำหนดกำรเดินทำง :   

วนัแรก  สนำมบนิสุวรรณภมิู  

22.00 น. คณะเดนิทางพรอ้มกนัที ่สนามบนิสุวรรณภูม ิช ัน้ 4 เคานเ์ตอรส์ายการบนิเอมเิรตส ์เจา้หนา้ที่ใหก้ารตอ้นรบัและ

อ านวยความสะดวกดา้นสมัภาระและบตัรโดยสารทีน่ ัง่ก่อนขึ้นเครื่อ 



   

 
บรรยากาศภายใน Miracle Lounge 
คลิกชม http://bit.ly/2NMk5YE 

วนัที่สอง  สนำมบนิสุวรรณภมิู-ดูไบ-คำซำบลงักำ้-รำบตั 

01.15 น. ออกเดนิทางสู่ เมอืงคาซาบลงักา้ ประเทศโมรอคโค โดยสายการบนิเอมเิรตส ์เทีย่วบนิที ่EK385/751 

*.*.*. แวะเปลีย่นเครื่องทีเ่มอืงดูไบ : 0445-0725 *.*.*.  

12.55 น. (เวลาทอ้งถิน่) ถงึสนามบนิ เมอืงคาซาบลงักา้ (CASABLANCA) ประเทศโมรอคโค (MOROCCO) ..หลงัผ่านพธิีการ

ตรวจคนเขา้เมอืงและศุลกากรเรียบรอ้ยแลว้..... 

  จากนัน้น าท่านออกเดนิทางสู่ เมอืงราบตั (RABAT) …น าท่านชมเมอืงหลวงแห่งราชอาณาจกัรมาตัง้แต่ปี ค.ศ.1956   

เมือ่โมรอคโคหลุดพน้จากการเขา้แทรกแซงทางการเมอืงของฝร ัง่เศสและเป็นที่ต ัง้ของ

พระราชวงัหลวงและท าเนียบทูตานุทูตจากต่าง

แดนเป็นเมอืงสขีาวทีส่ะอาดและสวยงาม  

...ชมป้อมไอดูยะ ป้อมขนาดใหญ่สองช ัน้ทีต่ ัง้อยู่

รมิมหาสมทุรแอตแลนติก ลอ้มรอบดว้ยก าแพง

สูงใหญ่ดา้นในเป็นเมดิน่า บา้นเรอืนทาทาบดว้ย

สฟ้ีา ทีส่ะอาดตาน่าเดนิเลน่ เหมอืนศิลปะบนก าแพง  

ชมสุเหร่าหลวง และ พระราชวงัหลวง  ทกุเที่ยงของวนัศุกรน์ ัน้ กษตัรยิแ์ห่งโมรอคโคจะทรงมา้จากพระราชวงัมายงั

สุเหร่า เพือ่ประกอบศาสนกจิชมความงามภายนอกของ THE ROYAL PALACE และ MECHOUAR  

http://bit.ly/2NMk5YE


   

ชมสุสานของกษตัรยิโ์มฮมัเหมด็ที่5 พระอยัการของกษตัริยอ์งคป์จัจบุนัซึง่มทีหารยามยนืสงา่เฝ้าทกุประตูและเปิดให ้

คนทกุชาติทกุศาสนาเขา้ไปเคารพพระศพทีฝ่งัอยู่เบื้องลา่ง ดา้นหนา้คือ

สุเหร่าฮสัซนัทีเ่ริ่มสรา้งมาต ัง้แต่ศตวรรษที่12 แต่สรา้งยงัไมส่  าเร็จและพงั

ลงจนเหลอืแต่เพยีงเสาไว ้365 ตน้  

ชมหอคอยฮสัซนั (HASSAN TOWER)  เป็น

สุเหร่าทีใ่หญ่อนัดบั 2 ของโลก สามารถบรรจผูุท้ี่

เขา้มาสวดมนตไ์ดพ้รอ้มกนัคราวละ 40,000 คน 

(แต่สรา้งไมเ่สรจ็) …น าท่านออกเดนิทางต่อสู่ เมอืงเมคเนส (MEKNES) เมอืงหลวงโบราณใน

สมยัสุลต่านมเูล อสิมาอลิ (MOULEY ISMAIL) แห่งราชวงศอ์ะลาวทิ (ALAWITE 

DYNASTY) กษตัรยิจ์อมโหดผูช้ื่นชอบการท าสงครามในศ.ต.ที ่17  ....  
ค า่   รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร  

ทีพ่กั  MENZEH DALIA  HOTEL หรอืเทยีบเท่า 

วนัที่สำม  รำบตั-ชมเมือง-เมืองโบรำณโรมนัโวลูบลิสิ-เชฟชำอนู 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

 ชมก าแพงเมอืงลอ้มรอบเมอืงเก่าทีย่าวประมาณ 40 กม. ซึง่มปีระตูเมอืงใหญ่โตถงึ 7 ประตู ชมประตูบบัมนัซู (BAB  

MANSOUR MONUMENTAL GATE) ทีไ่ดช้ื่อว่าสวยทีสุ่ด ตกแต่งดว้ยโมเสดและกระเบื้องสี

เขยีวบนผนงัสแีสด…ชมเมอืงโบราณโรมนัโวลูบลิสิ (ROMAN CITY OF VOLUBILIS) ที่

ปจัจบุนัเหลอืแต่ซากปรกัหกัพงัทีเ่กดิจากแผ่นดนิไหวคร ัง้รุนแรงในปี ค.ศ. 1755 แต่ยงัคงเหน็ได ้

ถงึร่องรอยความยิง่ใหญ่ของเมอืงในจกัรวรรดโิรมนัในอดีต  

เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

บา่ย น าท่านเดินทางสู่ นครสฟ้ีาเชฟชาอูน (CHEFCHAOUEN) เมอืงทีไ่ดช้ื่อว่ามนตเ์สน่ห์

แห่งโมรอคโค เป็นเมอืงเลก็ๆ ตัง้อยู่ในหุบเขารฟิ (RIF MOUNTAIN) 

ประวตัคิวามเป็นมาของเมอืงนัน้ยาวนานกว่า 538 ปี เมอืงน้ีเคยอยู่ใต ้ 

การปกครองของสเปนและไดร้บัอสิรภาพในปี ค.ศ.1956 จนไดร้บั

อทิธพิลวถิชีวีติและภาษาสเปนในปจัจบุนัน้ี  

ชมบา้นเรอืนทาดว้ยสฟ้ีาและสขีาว เป็นสวรรคข์องคนรกัสฟ้ีาและสขีาว 

เมอืงทีบ่า้นเรอืนเกอืบทกุหลงัเป็นสขีาวและมคีรึ่งล่างไปจนถงึบริเวณ

ถนน บนัได และ ทางเดนิ เป็นสฟ้ีาสดใสเหมอืนวนัทีท่อ้งฟ้าไรเ้มฆ สามารถเดินชมบา้นเรอืนไดท้ ัว่ท ัง้เมอืง โดยที่

สถาปตัยกรรม ของเมอืงยงัคงเป็นแบบโมรอคโค ซุม้ประตูโคง้จงึสามารถมองเหน็ไดท้ ัว่ท ัง้เมอืง และยงัมนี า้พทุีปู่ดว้ย

กระเบื้องโมเสกแบบโมรอคโคใหเ้หน็ไดต้ามมมุต่าง ๆ ของเมอืง พรอ้มใหท่้านมเีวลาเดนิเลอืกซื้อของทีร่ะลกึในตลาด

เมอืงเก่า.... 

ค า่   รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร  



   

ทีพ่กั  PARADOR HOTEL หรอืเทยีบเท่า 

*** เน่ืองจากโรงแรมเมอืงเชฟชาอูนมค่ีอนขา้งนอ้ย ถา้ในกรณีที่โรงแรมเต็ม ทางบรษิทัฯ เปลีย่นนอนเมอืงใกลเ้คียงแทน *** 

วนัที่สี่  เชฟชำอนู-เฟซ-ชมเมือง 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

จากนัน้น าท่านเดนิทางสู่ เมอืงเฟซ (FES) เมอืงหลวงเก่า เมอืงซึ่งยงัคง

มบีรรยากาศของเมอืงโบราณทีผู่ค้นยงัใชล้าเป็น  พาหนะและบรรทกุ
ของกนัอยู่ สมัผสับรรยากาศเมอืงเก่าแก่ทีสุ่ดในบรรดาเมอืงอมิพเิรยีล

ท ัง้สีต่ ัง้แต่ศ.ต.ที ่7 ทีม่คีวามส าคญัทางประวตัศิาสตร.์.. 

เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

บา่ย  น าท่าน ชมววิบนป้อมปราการแห่งราชวงศซ์าเดยีน ...เดนิเขา้สู่เขาวงกตอนัซบัซอ้นแห่งเมดนิาเมอืงเฟซ ...ผ่านชมประตู 

BAB BOU JELOUD เป็นประตูขนาดใหญ่ที่ก ัน้ระหว่างเมอืงเก่ากบัเมอืงใหม่ทีใ่ชโ้มเสสสฟ้ีา

ตกแต่ง น าท่านเดนิผ่านตลาดสดขายขา้วปลาอาหาร และผกั ผลไมส้ด..ผ่านชมสุเหร่าใหญ่ไคราวนี 

(KAIRAOUINE MOSQUE) ซึ่งเป็นท ัง้มหาวทิยาลยัสอนศาสนาแห่งแรกของโมรอคโคและเก่าแก่

ทีสุ่ดแห่งหน่ึงของโลกเลยทเีดียว (เฉพาะผูท้ีน่บัถอืศาสนาอิสลามเท่านัน้) ชมย่านเครื่องหนงัและ

ชมบอ่ฟอกและยอ้มสหีนงัแบบโบราณ ทีเ่ป็นเอกลกัษณเ์ฉพาะของเมอืงเฟส  

ถกูอนุรกัษโ์ดยองคก์รยูเนสโก ท ัง้หมดน้ีเป็นเสน่หข์องการเดนิเทีย่วชมเมอืงทีต่อ้งเดนิแหวกว่าย

เขา้ไปในกลุ่มคนชาวพื้นเมอืง ชอ้ปป้ิงสนิคา้ทอ้งถิน่และผลไมแ้หง้ 

เช่น อนิทผาลมั วอลนทั อลัมอนด ์ทีคุ่ณภาพดแีละราคาย่อมเยา  

 ชมเมเดอรซ์า บูอมิาเนีย (MERDERSA BOU IMANIA) ซึง่เป็น

โรงเรียนสอนพระคมัภรี ์เป็นสถาปตัยกรรมแบบมวัรท์ีส่วยงาม

ประณีต  ในเขตเมอืงเก่าได ้มซีอยกว่า 10,000 ซอย มซีอยแคบสุดคือ 

50 ซ.ม. ถงึกวา้ง 3 เมตร จะแบ่งเป็นย่านต่างๆ เช่น ย่านเครื่องใช ้

ทองเหลอืง ทองแดง จะมรีา้นคา้เลก็ๆทีห่นา้รา้นจะมหีมอ้ กะทะ อปุกรณเ์ครื่องครวั วางแขวนหอ้ยเตม็ไปหมด ย่าน

ขายพรมทีว่างเรยีงรายอย่างสวยงาม ย่านงานเครื่องจกัสาน งานแกะสลกัไม ้ทีต่ามซอกมมุอาจเหน็ภาพชายสูงอายุ

หนวดเครารุงรงันัง่แกะสลกัไมช้ิ้นเลก็ๆอยู่บริเวณตามทางเดนิแคบๆในเขตเมอืงเก่า บางทเีรากย็งัจะเหน็ผูห้ญงิทีน่ี่สวม

เสื้อผา้ที่ปิดตัง้แต่หวัจนถงึเทา้จะเหน็ไดก้เ็ฉพาะตาด าอนัคมกรบิเท่านัน้ …ชมมเูล ไอดริสที ่2 (MOULAY IDRISS 

MAUSOLEUM II) เมอืงโบราณเมอืงหน่ึงทีเ่ป็นเมอืงศูนยก์ลางศาสนาอนัศกัดิ์สทิธขิองชาวมสุลมิในโมรอคโค ช่วง

เดอืนสงิหาคมจะมเีหล่านกัจาริกแสวงบญุมาเยอืนเมอืงแห่งน้ีเพือ่ประกอบพธิทีางศาสนา เปรยีบไดก้บัเมอืงเมกกะของ

ประเทศซาอดุอิารเบยี…  
ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร  

ทีพ่กั  L’ESCALE  HOTEL หรอืเทยีบเท่า 

*.*.*.  กรุณาจดัเตรยีมเสื้อผา้กระเป๋าเลก็ เพือ่คา้งคืนในทะเลทรายในคืนถดัไป *.*.*.   



   

วนัที่หำ้  เฟซ-อเิฟรน-แอรฟ์อรด์-เมอรซู์กำร ์

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าท่านเดินทางผ่านชมเมอืงอเิฟรน (IFRANE) เมอืงทีค่วามสูงประมาณ 1650 เมตรเหนือ

ระดบัน า้ทะเล ในอดตี  ฝร ัง่เศสไดม้าสรา้งขึ้นบรเิวณน้ีในช่วง ค.ศ. 1930 บางคร ัง้เรียกเมอืง
แห่งน้ีว่า เจนีวาแห่งโมรอคโค บา้นสว่นใหญ่มหีลงัคาสแีดง มดีอกไมบ้านและทะเลสาบสวยงาม 

เป็นสถานทีพ่กัผ่อนท ัง้ฤดูหนาวและฤดูรอ้น เสน้ทางน้ีผ่านเทอืกเขาแอตลาส ชื่อทีคุ่น้เคยกนัมา

นาน เดนิทางขา้ม MIDDLE ATLAS ภมูปิระเทศเขยีวชอุ่มไปดว้ยป่าไม ้ สองขา้งทางเปลีย่น

สภาพจากความแหง้แลว้เป็นป่าไม ้พุ่ม และสลบักบัความแหง้แลง้ของภูเขา  

เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร อาหารจนี 

บา่ย   น าท่านเดินทางสู่ เมอืงแอรฟ์อรด์ (ERFOUD) ซึง่เป็นโอเอซสีศูนยก์ลางการคา้ขายของคาราวานซึง่เดนิทางมาจาก

ซาอดุอิาระเบยีและซูดาน  

น าท่านเดินทางสู่ เมอืงเมอรซู์กา้ร ์(MERZOUGA) โดยน าท่านนัง่รถ

ขบัเคลือ่นสีล่อ้ 4WD ไปท่องทะเลทรายซาฮาร่า (SAHARA) เป็น

ทะเลทรายในทวปีอฟัริกาทีม่ขีนาดใหญ่เป็นอนัดบัสองของโลก(รองจาก

ทะเลทรายในทวปีแอนตารก์ตกิา)และเป็นทะเลทรายรอ้นที่ใหญ่ที่สุด

ของโลก ณ เมอืงเมอรซู์กา้ร ์ลดัเลาะขอบทะเลทรายสู่เขตซาฮาร่า  …. 

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

ทีพ่กั  พกัผ่อนคา้งคืนในทะเลทรายซาฮาร่า ณ CAFÉ DU SUD หรอืเทยีบเท่า 

วนัที่หก  เมอรซู์กำร-์ข่ีอฐู-แอรฟ์อรด์-ทนิเฮยีร-์วอซำเซท 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

*.*.*. พเิศษ ขีอู่ฐสู่เนินทรายอนักวา้งใหญ่สุดตาเพือ่รอชมพระอาทติยท์อแสงยามเชา้ แสงทองยามเชา้สาดสู่ทะเลทราย 

เป็นบรรยากาศยามเชา้ที่คุณจะประทบัใจมรูิล้มื (อย่าลมืเตรยีมเสื้อกนัหนาวใหพ้รอ้ม) *.*.*. 

  น าท่าน นัง่รถขบัเคลือ่นสี่ลอ้ 4WD กลบัสู่ เมอืงแอรฟ์อรด์ (ERFOUD) เพือ่เปลีย่นเป็นรถโคช้ เพือ่เดนิทางสู่ ทอดา้

จอรจ์ (TODRA GORGE) ชมความงามของช่องเขาที่ซ่อนตวัอยู่ในโอเอซสิ ล  าน า้เกลอืที่ไหลผ่านช่องเขา กบัหนา้ผาสูง

ชนัแปลกตา เป็นแหลง่ปีนหนา้ผาส าหรบันกัเสีย่งภยัท ัง้หลาย…. 

  น าท่านเดินทางสู่ เมอืงทนิเฮยีร ์(TINGHIR) ชมุชนทีเ่กาะกลุม่อยู่

รวมกนัท่ามกลางความแหง้แลง้ ยงัมคีวามชุ่มชื่นของโอเอซสิ ตน้

ปาลม์ เคยเป็นที่ต ัง้ของกองทหารทีเ่ดินทางมาจากวอซาเซท…  
เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

บา่ย  จากนัน้เดนิทางต่อตามถนนคาซบาหท์ีม่ป้ีอมหลายรอ้ยแห่งต ัง้เรียงรายตามถนนดงักลา่วสู่ เมอืงวอซาเซท 

(OUARZAZATE) เคยเป็นที่ต ัง้ทางยุทธศาสตรใ์นปี ค.ศ. 1928 ฝร ัง่เศสไดต้ ัง้กองก าลงัทหารและพฒันาทีน่ี่ใหเ้ป็น

ศูนยก์ลางการบริหาร วอซาเซทเป็นเมอืงถูกส่งเสรมิใหเ้ป็นเมอืงท่องเทีย่วทีแ่วดลอ้มไปดว้ยสตูดิโอ ภาพยนตร ์และมี



   

การพฒันาพื้นทีใ่นทะเลทรายเพือ่การท ากจิกรรมต่างๆ เช่น การขีม่อเตอรไ์ซด ์อูฐ กจิกรรมผจญภยักลางทะเลทราย 

(ส าหรบัในฤดูหนาว-ฤดูใบไมผ้ล ิ(พ.ย.-เม.ย.) ควรเตรยีมเสื้อกนัหนาวใหเ้พยีงพอ เพราะเมอืงน้ีอยู่ใกลภู้เขาแอตลาส 

ทีม่หีมิะปกคลุมในช่วงดงักลา่ว  

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ  ภตัตาคาร  

ทีพ่กั  KARAM PALACE HOTEL หรอืเทยีบเท่า  

วนัที่เจด็  วอซำเซท-ไอท ์เบน ฮำดดู-มำรำเกช 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าท่าน ผ่านชมป้อมทาเริท (KASBAH TAOURIRT) เป็นป้อมแห่ง

ตระกูลกลาว ีภายใตห้มู่อาคารขนาดใหญ่ ซึง่ภายในประกอบดว้ยหอ้ง

ต่างๆจ านวนมากซ่อนอยู่เชื่อมต่อกนัดว้ยถนนเลก็ๆ และเสน้ทางลบั

คดเคี้ยวตามอาคารทีเ่บยีดเสยีดกนั  

จากนัน้น าท่านออกเดนิทางสู่ เมอืงไอท ์เบน ฮาดดู (AIT BENHADDOU) ทางตะวนัออกเฉียงใตข้องเมอืงมาราเกช 

เสน้ทางขา้มเทอืกเขาไฮแอทลาส ทางคดเคี้ยวกบัภเูขาสลบัซบัซอ้นสลบักบัทุ่งเกษตรแบบข ัน้บนัได ใหท่้านเพลนิตากบั

สสีนั วถิชีวีติของคนทอ้งถิน่ …  
เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

บา่ย จากนัน้น าท่านเดนิทางสู่ เมอืงมาราเกช (MARAKESH) ตัง้อยู่เชงิเขา

แอตลาสในอดีตเมอืงโอเอซสิแห่งน้ีเป็นทีพ่กัของ

กองคาราวานอูฐ ทีม่าจากทางตอนใตข้องโมรอคโค 

ถอืเป็นเมอืงชมุทางของพ่อต่างๆ นอกจากน้ียงัเป็น

อดตีเมอืงหลวงในช่วงสมยัราชวงศอ์ลัโมราวดิ ช่วง

ศ.ต.ที ่11 ปจัจบุนัเป็นเมอืงที่มนีกัท่องเทีย่วมาเยอืนมากทีสุ่ด สภาพบา้นเมอืงทีเ่ราเหน็ไดค้ือ สอง

ขา้งทางแวดลอ้มดว้ยบา้นเรอืนที่ถกูฉาบดว้ยปูนสสีม้ๆ ซึง่เป็นสิ่งทีร่ฐับาลก าหนดไว ้แต่คน

ทอ้งถิน่จะเรยีกว่า PINK CITY หรอื เมอืงสชีมพ ูเมอืงทีม่เีสน่หท์ีสุ่ดในโลกแห่งหน่ึง จงึไดส้มญานามว่าเป็น A CITY 

OF DRAMA นัน่คือมคีวามสวยงามดัง่เมอืงในละครทีไ่มน่่าเป็นชวีติจรงิได…้…  
น าท่านเดินทาง ชมพระราชวงับาเฮยี (BAHIA PALACE) เป็นพระราชวงัของท่านมหาอ ามาตย ์ ผูส้  าเรจ็ราชการ

แผ่นดนิแทนยุวกษตัรยิใ์นอดตี สรา้งขึ้นในช่วงปลายศตวรรษที ่19 โดย SI MOUSSA สถาปตัยกรรมออกเป็นแนว

สมยัใหม ่โดยทีต่ ัง้ใจจะใหเ้ป็นพระราชวงัทีย่ิง่ใหญ่และหรูหราที่สุดในสมยันัน้ แต่ดว้ยความที่มกีารวางแผนก่อสรา้ง

และตกแต่งอย่างเร่งรีบ จงึเป็นที่วจิารณก์นัว่ารายละเอยีดหลายๆอย่างในพระราชวงัแห่งน้ียงัไม่สมบูรณล์งตวั   

พระราชวงัมกีารตกแต่งโดยการแกะสลกัปูนปัน้ (STUCCO) มกีารวาดลายบนไม ้และประดบัประดาดว้ยโมเสกเป็น

ลวดลายที่สวยงามละเอยีดอ่อนมาก… 

ชมความงดงามภายนอกของมสัยดิ คูตูเบยี (KOUTOUBIA 

MOSQUE)  ซึง่เป็นมสัยดิใหญ่เก่าแก่ทีสุ่ดในเมอืงไมว่่าจะเดนิไปแห่งใด



   

ในตวัเมอืงกจ็ะเหน็มสัยดิน้ีได ้จากหอวงัทีม่คีวามสูง 226 ฟิต (70 เมตร)   

จากนัน้น าท่าน ชมจตัุรสักลางเมอืง (DJEMAA FNAA SQUARE) ทีม่ขีนาดใหญ่ รายลอ้มไปดว้ยอาคาร รา้นคา้ 

ตลาด ท ัง้ 4 ดา้น เดนิเลน่ถ่ายรูปความมชีวีติชวีาทีม่สีสีนัและกลิน่อายแบบโมรอคโคขนานแท ้พรอ้มจบัจ่ายหาซื้อของ

ฝาก ของทีร่ะลกึพื้นเมอืงต่างๆ ไดท้ี ่ตลาดเก่า (OLD MARKET) ทีอ่ยู่รายรอบจตัรุสัอย่างเพลดิเพลนิ ...     

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ  ภตัตาคาร อาหารพื้นเมอืง 

*.*.*. พรอ้มชมโชวก์ารแสดงพื้นเมอืงอนัตื่นตาตื่นใจกบัความอลงัการของสถานที่และสสีนัของชาวโมรอคกนั *.*.*. 

ทีพ่กั  AYOUB HOTEL หรอืเทยีบเท่า  

วนัที่แปด มำรำเกช-คำซำบลงักำ้ 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 น าท่าน ชมสวนจารด์นี มาจอแรล (MAJORELLE GARDEN)  หรอื JARDIN  MAJORELLE  & MUSEUM 

OF ISLAMIC ART ว่ากนัว่าเป็นสวรรคน์อ้ยๆ ย่านเมอืงมาราเกรซ สวนแห่งน้ีเป็นทีร่วบรวมพนัธุไ์มน้านาพนัธุจ์าก  

ท ัว่โลก โดยเฉพาะตน้กระบอกเพชรนบัพนัตน้ หลากหลายสายพนัธุ ์มสีวนบวั และป่าไมดู่ร่มรื่น 

กบับรรดากระถางดนิที่ศิลปินเจา้ของเดมิ JACQUES MAJORELLE  ทีส่รรหาสมีาป้ายทาทบั 

ตกแต่งท าใหส้วนแห่งน้ีดูโดเด่นสะดุดตาขึ้นมาอย่างน่าเหลอืเชื่อ สวนแห่งน้ีเดมิเป็นบา้นของศิลปิน

ชาวฝร ัง่เศส เขาสรา้งบา้น และสวนเอาไวอ้ยู่เอง พรอ้มสรา้งงานศิลปะของเขาต่อมาสถานที่แห่งน้ี

ไดถ้กูใชเ้ป็นพพิธิภณัฑ ์รวบรวมเอาศิปะของโมรอโค เอาไว ้และมมีมุแสดงงาน 

ศิลปะของเจา้ของเดมิเอาไวด้ว้ย….จากนัน้น าท่านเดนิทางสู่ เมอืงคาซาบลงักา้ (CASABLANCA) 

เมอืงทีถ่กูใชเ้ป็นฉากในภาพยนตรฮ์อลลวูีดเรื่องCASABLANCA ออกฉายในปี ค.ศ.1942 

เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

บา่ย  น าท่าน ชมความงามของสุเหร่าแห่งกษตัริยฮ์สัซนัที ่2 สุเหร่าน้ีงดงามประณีตดว้ย 

สถาปตัยกรรมแบบโมรอคโคทุกแขนง  ชมทวิทศันร์อบๆ สุเหร่าอนัเป็นจดุชมววิรมิ

ฝัง่ทะเล ซึง่เป็นสถานทีพ่กัผ่อนทีส่วยงามของชาวโมรอคโคที่ชอบมาเดนิเลน่หลงัจาก

ปฏบิตัศิาสนกจิเสรจ็แลว้  
ชมโบถสช์าวยวิ (THE CHURCH OF OUR LADIES OF LOURDES) ภายในม ี

ภาพกระจกสสีวยงามแสดงเรื่องราวต่างๆเกี่ยวกบัศาสนา ต่อดว้ยจตัุรสั

สหประชาชาต ิซึง่เป็นใจกลางเมอืง ย่านธุรกจิส าคญั 

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ  ภตัตาคาร  

ทีพ่กั  SUISSE HOTEL หรอืเทยีบเท่า  

วนัที่เกำ้  คำซำบลงักำ้-ดูไบ 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าท่านเดินทางสู่สนามบนิ เพือ่เดนิทางกลบัสู่ประเทศไทย 

14.55 น. ออกเดนิทางสู่ ประเทศไทย โดยสายการบนิเอมเิรตส ์เทีย่วบนิที่ EK752/376 



   

 *.*.*. แวะเปลีย่นเครื่องทีเ่มอืงดูไบ : 0115-0340 *.*.*. 

วนัที่สบิ  สุวรรณภมิู บำงพลี (ประเทศไทย) 

12.50 น.  (เวลาทอ้งถิน่) เดนิทางถงึ สุวรรณภมู ิโดยสวสัดภิาพ  

********* 

อตัราค่าใชจ้า่ย 

 

อตัรำค่ำใชจ้ำ่ย 

 

ผูใ้หญ ่

เด็กต ำ่กว่ำ 12 

กบั 1 ผูใ้หญ ่

เด็กต ำ่กว่ำ 12 

กบั 2 ผูใ้หญ ่

ไม่มีเตียงเสรมิ 

พกัเดี่ยวเพิม่ 

29 ม.ค.-7 ก.พ. 

5-14 ก.พ. //19-28 ก.พ.  

26 ก.พ.-7 มี.ค. //5-14 มี.ค.  

19-28 มี.ค. //26 มี.ค.-4 เม.ย. 

49,999.- 8,900.- 

** ทำงบริษทัขอสงวนสทิธ์ิ ในกำรเปลีย่นแปลงรำคำ หำกทำงสำยกำรบินมีกำร ข้ึนรำคำของภำษีน ้ำมนัและ/หรือภำษีประกนัภยักำรเดินทำงและ ค่ำย่ืนวีซ่ำ ** 

หมำยเหตุ ก าหนดการเดนิทางอาจมกีารเปลีย่นแปลงไดเ้พือ่ความเหมาะสม ท ัง้น้ีทางบรษิทัฯ จะยดึถอืความปลอดภยั ตลอดจน

ผลประโยชนข์องคณะผูเ้ดินทางเป็นส าคญั 



   



   



   

 

อตัรำน้ีรวม 

1. ค่าต ัว๋เครื่องบนิไป-กลบั (Economy Class) ทีร่ะบวุนัเดนิทางไปกลบัพรอ้มกรุป๊เท่านัน้ (ในกรณีมคีวามประสงคอ์ยู่ต่อ 

จะตอ้งอยู่ภายใตเ้งือ่นไขของสายการบนิและมค่ีาใชจ่้ายเกดิขึ้นส าหรบัการเปลีย่นแปลง) 

2. ค่าภาษสีนามบนิทกุแห่งตามรายการ 

3. ค่ารถโคช้ปรบัอากาศน าเทีย่วตามรายการ วนัละ 12 ชม. ตามกฎหมายยุโรป 

4. ค่าหอ้งพกัในโรงแรมที่ระบุตามรายการหรอืเทยีบเท่า  

5. ค่าอาหารตามทีร่ะบุในรายการ 

6. ค่าชมสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการ 

ขอ้มลูเบื้องตน้ในกำรเตรยีมเอกสำรยื่นวซ่ีำและกำรยื่นขอวซ่ีำ  

1. การพจิารณาวซ่ีาเป็นดุลยพนิิจของสถานทูต มใิช่บรษิทัทวัร ์การเตรยีมเอกสารทีด่แีละถกูตอ้งจะช่วยใหก้ารพจิารณา ของสถานทูตงา่ยขึ้น 

2. กรณีท่านใดตอ้งใชพ้าสปอรต์เดนิทาง ช่วงระหว่างยืน่วซี่า หรือ ก่อนเดนิทางกบัทางบริษทั ท่านตอ้งแจง้ใหท้างบรษิทัฯ ทราบล่วงหนา้



   

เพือ่วางแผนในการขอวซี่าของท่าน ซึง่บางสถานทูตใชเ้วลาในการพจิารณาวซี่าทีค่่อนขา้งนานและอาจไมส่ามรถดงึเลม่ออกมาระหว่างการ

พจิารณาอนุมตัวิซี่าได ้(กรณีถา้มค่ีาใชจ่้ายเกดิขึ้นท่านละ 500.- บาท ลูกคา้จะตอ้งเป็นผูร้บัผดิชอบเท่านัน้) 

3. ส าหรบัผูเ้ดินทางทีศึ่กษาหรอืท างานอยู่ต่างประเทศ จะตอ้งด าเนินเรื่องการขอวซี่าดว้ยตนเองในประเทศที่ตนพ านกัหรอืศึกษาอยู่

เท่านัน้  

4. หนงัสอืเดนิทางตอ้งมอีายุไม่ต า่กว่า 6 เดอืน โดยนบัวนัเริ่มเดนิทางออกนอกประเทศ หากนบัแลว้ต า่กว่า 6 เดอืน ผูเ้ดนิทางตอ้งไปยืน่

ค ารอ้งขอท าหนงัสอืเดินทางเลม่ใหม ่และกรุณาเตรียมหนงัสอืเดินทางเลม่เก่า ใหก้บัทางบรษิทัดว้ย เน่ืองจากประวตักิารเดนิทางของท่าน

จะเป็นประโยชนอ์ย่างยิง่ในการยืน่ค ารอ้งขอวซี่า และจ านวนหนา้หนงัสอืเดนิทาง ตอ้งเหลอืว่างส  าหรบัตดิวซี่าไม่ต า่กว่า 3 หนา้  

5. ท่านทีใ่ส่ปกหนงัสอืเดนิทางกรุณาถอดออก หากมกีารสูญหาย บรษิทัฯ จะไม่รบัผดิชอบต่อปกหนงัสอืเดนิทางนัน้ๆ และพาสปอรต์ ถอื

เป็นหนงัสอืของทางราชการ ตอ้งไมม่รีอยฉีกขาด หรอื การขดีเขยีน หรอื แต่งเตมิใดๆ ในเล่ม  

7. ค่าประกนัภยัการเดนิทางรายบคุคล (หากตอ้งการเงือ่นไขกรมธรรมส์อบถามไดจ้ากเจา้หนา้ที)่  

-ค่าประกนัอบุตัเิหตกุารเดนิทาง ในวงเงนิท่านละไมเ่กนิ 1,550,000 บาท (ตามเงือ่นไขตามกรมธรรม)์  

-ค่ารกัษาพยาบาลส าหรบัคนไขใ้น จากอบุตัเิหต ุและเจบ็ป่วย (แอดมดิ 8 ชม.) / การเคลือ่นยา้ยเพือ่การรกัษาพยาบาลฉุกเฉินและการ

เคลือ่นยา้ยกลบัประเทศ / ค่าใชจ่้ายในการส่งศพหรอือฐักลบัประเทศ (เท่านัน้) 

** ลูกคา้ท่านใดสนใจ...ซื้อประกนัการเดนิทางสามารถสอบถามขอ้มลู เพิม่เติมกบัทางบรษิทัได ้**  

- - เบี้ยประกนัเริ่มตน้ 420.-บาท [ระยะเวลา 8-10 วนั]  

**ความครอบคลุมผูเ้อาประกนัทีม่อีายุต ัง้แต่แรกเกดิ ถงึ 85 ปี ** [รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, เสยีชวีติหรอืเสยีอวยัวะจากอุบตัเิหตุ 1.5 ลา้น

บาท]เท่านัน้ 

8. ค่ามคัคุเทศก ์(ไกดค์นไทย) ของบรษิทัฯ ดูแลตลอดการเดนิทาง  

9. ค่าวซี่าโมรอคโค 

10. ค่าทปิ 

อตัรำน้ีไม่รวม 

1. ค่าธรรมเนียมจดัท าหนงัสอืเดนิทาง , แจง้เขา้แจง้ออกส าหรบัผูท้ีไ่มไ่ดถ้อืหนงัสอืเดนิทางของไทย 

2. ค่าใชจ่้ายส่วนตวั อาทเิช่น ค่าเครื่องดื่มทีส่ ัง่พเิศษ, ค่าโทรศพัท,์ ค่าซกัรดี, ค่าธรรมเนียมหนงัสอืเดนิทาง, ค่าน า้หนกัเกนิ 

จากทางสายการบนิก าหนดเกินกว่า 30 กก.และมากกว่า 1 ชิ้น, ค่ารกัษาพยาบาล กรณีเกิดการเจ็บป่วยจากโรคประจ าตวั , ค่ากระเป๋า

เดนิทางหรอืของมค่ีาทีสู่ญหายในระหว่างการเดนิทาง เป็นตน้  

3. ค่าภาษหีกั ณ ทีจ่่าย 3% และภาษมีลูค่าเพิม่ 7 % ในกรณีทีต่อ้งการใบก ากบัภาษ ี

4. ค่าอาหารทีไ่มไ่ดร้ะบใุนรายการ 

5. ค่าธรรมเนียมน า้มนัและภาษสีนามบนิ ในกรณีทีส่ายการบนิมกีารปรบัขึ้นราคา  

6. ค่าใชจ่้ายส่วนตวัอื่นๆ  เช่น ค่าโทรศพัท,์ ค่าซกัรดี, มนิิบารแ์ละทวีช่ีองพเิศษ ฯลฯค่าอาหารและเครื่องดื่มส ัง่พเิศษ 

7. ค่าบรกิารพเิศษต่างๆ 

8. ค่าบริการยกกระเป๋าในโรงแรม ซึง่ท่านจะตอ้งดูแลกระเป๋าและทรพัยส์นิดว้ยตวัท่านเอง  

 

 



   

**กรุณาอา่นเงือ่นไขและหมายเหตใุหล้ะเอยีดทุกขอ้ เพราะรายการทวัรท์ ีท่า่นไดร้บัถอืเป็นสญัญา 

การเดนิทางระหวา่งบรษิทัและลูกคา้** 

เง ือ่นไขการจอง 
กรุณาจองกอ่นลว่งหนา้ พรอ้มช าระเงนิมัดจ า ทา่นละ 30,000 บาท ภายใน 3 วนันับจากวนัจอง มฉิะนัน้ทางบรษัิทฯ ขอ

สงวนสทิธิท์ีจ่ะขอรับลกูคา้รายตอ่ไป  
เง ือ่นไขการช าระคา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอื 

ทางบรษัิทขอเก็บคา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอื 15 วนักอ่นการเดนิทาง  หากทา่นไมผ่่านการอนุมัตวิซีา่หรอืยกเลกิการเดนิทางโดย

เหตจุ าเป็นทางบรษัิทขอเก็บเฉพาะคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้จรงิ 
เง ือ่นไขการส ารองทีน่ ัง่  

***รา้นคา้ในยโุรปสว่นใหญจ่ะปิดท าการในวนัอาทติย,์ ขอสงวนสทิธิก์ารยา้ยเมอืงทีเ่ขา้พกั เช่น กรณีทีเ่มอืงน ัน้มกีาร
จดังาน TRADE FAIR ฯลฯ ไปเขา้พกัเมอืงทีใ่กลเ้คยีงแทน และโปรแกรมอาจมกีารปรบัเปลีย่นตามความเหมาะสม*** 

กรณียกเลกิการเดนิทาง 

- ยกเลกิการเดนิทางเก็บคา่มัดจ าเต็มจ านวนทกุกรณี 
-  ยกเลกิการเดนิทางและหรอืไม่สามารถเดนิทางได ้1-29 วนั กอ่นวนัเดนิทางทกุกรณี เก็บคา่ทวัรเ์ต็มจ านวนตามราคาทวัร ์ 

- กรณียืน่วซีา่แลว้ไมไ่ดรั้บการอนุมัตวิซีา่จากทางสถานทตู (วซีา่ไม่ผา่น) และทา่นไดช้ าระคา่ทวัรห์รอืมัดจ ามาแลว้ทางบรษัิทฯ 
ขอเก็บเฉพาะคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดขึน้จรงิ เชน่ คา่วซีา่และคา่บรกิารยืน่วซีา่ / คา่มัดจ าตัว๋เครือ่งบนิ หรอืคา่ตั๋วเครือ่งบนิ (กรณีออกตั๋ว

เครือ่งบนิแลว้) / คา่สว่นตา่งกรณีทีก่รุ๊ปออกเดนิทางไมค่รบตามจ านวน (สอบถามเพิม่เตมิจากทางบรษัิทฯอกีครัง้นงึ) 
-  กรณีผูเ้ดนิทางทีเ่กดิอบุัตเิหต,ุเจ็บป่วย,เสยีชวีติ จะตอ้งมใีบรับรองแพทยต์ามทีท่างสายการบนิใหร้ะบขุอ้ความตามเงือ่นไขสาย

การบนินัน้ ๆ เพือ่จะไดย้นืยันกับสายการบนิและตัวแทนบรษัิททีต่า่งประเทศ (ทัง้นีข้ ึน้อยู่กบัดุลพนิจิของสายการบนิและบรษัิท

ตา่งประเทศ) ทัง้นีท้า่นจะตอ้งเสยีคา่ใชจ้า่ยทีไ่ม่สามารถเรยีกคนืไดค้อื คา่ธรรมเนยีมในการมัดจ าตั๋ว หรอืคา่ตัว๋เครือ่งบนิ (กรณี
ออกตัว๋เครือ่งบนิแลว้) และคา่ธรรมเนยีมวซีา่และคา่บรกิารยืน่วซีา่กรณีทีท่า่นยืน่วซีา่แลว้  

 
หมายเหตุ  

- บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการทีจ่ะไมรั่บผดิชอบตอ่คา่ชดเชยความเสยีหาย อนัเกดิจากเหตสุดุวสิยัทีท่าง บรษัิทฯ ไมส่ามารถควบคมุ

ได ้เชน่ การนัดหยดุงาน, จลาจล, การลา่ชา้หรอืยกเลกิของเทีย่วบนิ รวมถงึกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงไมอ่นุญาตใหเ้ดนิทางออก
หรอืกองตรวจคนเขา้เมอืงของแตล่ะประเทศไม่อนุญาตใหเ้ขา้เมอืง รวมทัง้ในกรณีทีท่า่นจะใชห้นังสอืเดนิทางราชการ (เลม่สนี ้า

เงนิ) เดนิทางหากทา่นถกูปฏเิสธการเดนิทางเขา้หรอืออกนอกประเทศใดประเทศหนึง่  
- บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงโปรแกรมรายการทอ่งเทีย่ว โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

- บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงอตัราคา่บรกิาร โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 
- เมือ่ทา่นท าการซือ้โปรแกรมทวัร ์ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นรับทราบและยอมรับเงือ่นไขของหมายเหตทุกุขอ้แลว้ ในกรณีทีล่กูคา้

ตอ้งออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ ….กรุณาตดิตอ่เจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ กอ่นทกุครัง้ มฉิะนัน้ทางบรษัิทฯจะไมข่อรับผดิชอบ

คา่ใชจ้่ายใดๆ ทัง้ส ิน้…โปรแกรมและรายละเอยีดของการเดนิทางอาจมกีารเปลีย่นแปลงได ้ทัง้นีข้ ึน้อยูก่ับสภาวะอากาศและเหตุ
สดุวสิยัตา่ง ๆ ทีไ่ม่สามารถคาดการณ์ลว่งหนา้โดยทางบรษัิทฯ จะค านงึถงึผลประโยชน์และความปลอดภัยของผูร้่วมเดนิทางเป็น

ส าคัญ…. 
- หลงัจากทีม่กีารจองทวัรแ์ละไดช้ าระคา่มัดจ าทวัรห์รอืทัง้หมดแลว้ ไมว่า่จะเป็นการช าระผา่นตวัแทนของบรษัิท 

หรอืช าระโดยตรงกับทางบรษัิท ทางบรษัิทจะขอถอืวา่ทา่นรับทราบและยอมรับในเงอืนไขตา่งๆของบรษัิท ทีไ่ดร้ะบไุวท้ัง้หมด 

- น่ังที ่Long Leg โดยปกตอิยู่บรเิวณทางออกประตฉุูกเฉนิ และผูท้ีจ่ะน่ังตอ้งมคีณุสมบัตติรงตามทีส่ายการบนิก าหนด  
เชน่ ตอ้งเป็นผูท้ีม่รี่างกายแข็งแรง และชว่ยเหลอืผูอ้ ืน่ไดอ้ยา่งรวดเร็วในกรณีทีเ่ครือ่งบนิมปัีญหา เชน่ สามารถเปิดประตฉุูกเฉนิได ้

(น ้าหนักประมาณ 20 กโิลกรัม) ไมใ่ชผู่ท้ีม่ปัีญหาทางดา้นสขุภาพและร่างกายและอ านาจในการใหท้ีน่ั่ง Long leg ขึน้อยู่กับทาง
เจา้หนา้ทีเ่ช็คอนิสายการบนิ ตอนเวลาทีเ่ชค็อนิเทา่นัน้ 

 กรณีทรัพยส์นิสว่นตัวของลกูคา้สญูหายหรอืลมืไวร้ะหวา่งการเดนิทาง ทางบรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใด ๆ ทัง้ส ิน้ 

 กรณีผูเ้ดนิทางไมส่ามารถเขา้-ออกเมอืงได ้เนือ่งจากปลอมแปลงหรอืการหา้มของเจา้หนา้ที ่ไมว่า่เหตผุลใดๆตามทาง 

บรษัิทของสงวนสทิธิใ์นการ ไม่คนืคา่ทวัรท์ัง้หมด  

 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิย์กเลกิการเดนิทางกอ่นลว่งหนา้ 14 วนั ในกรณีทีไ่มส่ามารถท ากรุ๊ปไดอ้ยา่งนอ้ย 30 ทา่น( ผูใ้หญ ่)  

และ/หรอื ผูร้่วมเดนิทางในคณะไม่สามารถผ่านการพจิารณาวซีา่ไดค้รบ 30 ทา่น ซึง่ในกรณีนีท้างบรษัิทฯ ยนิดคีนืเงนิใหท้ัง้หมดหัก
คา่ธรรมเนยีมวซีา่ หรอืจัดหาคณะทัวรอ์ืน่ใหถ้า้ตอ้งการ 

 บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงโปรแกรมรายการทอ่งเทีย่ว โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้  

 บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงอตัราคา่บรกิาร โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

 เนือ่งจากรายการทวัรน์ีเ้ป็นแบบเหมาจา่ยเบ็ดเสร็จ หากทา่นสละสทิธิก์ารใชบ้รกิารใดๆตามรายการ หรอืถูกปฏเิสธการ 

เขา้ประเทศไมว่า่ในกรณีใดก็ตาม ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิไ์มค่นืเงนิในทกุกรณี  
 กรณียกเลกิการเดนิทางภายหลงัจากไดว้ซีา่แลว้ ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการแจง้สถานฑตู เพือ่ใหอ้ยูใ่นดลุพนิจิของ 

สถานฑตู เรือ่งวซีา่ของทา่น เนือ่งจากการขอวซีา่ในแตล่ะประเทศ จะถกูบนัทกึไวเ้ป็นสถติใินนามของบรษัิทฯ เมือ่ทา่นไดช้ าระเงนิ

มัดจ าหรอืทัง้หมด ไมว่า่จะเป็นการช าระผ่านตวัแทนของ บรษัิทฯ หรอืช าระโดยตรงกบัทางบรษัิทฯ ทางบรษัิทฯ จะขอถอืวา่ทา่น
รับทราบและยอมรับในเงือ่นไขตา่งๆของเอกสารวซีา่ 

 การบดิเบอืนขอ้เท็จจรงิประการใดก็ตาม อาจจะถูกระงับมใิหเ้ดนิทางเขา้ประเทศในกลุม่เชงเกน้เป็นการถาวร และ 



   

ถงึแมว้า่ทา่นจะถกูปฏเิสธวซีา่ สถานทตูไม่คนืคา่ธรรมเนยีมทีไ่ดช้ าระไปแลว้และหากตอ้งการขอยืน่ค ารอ้งใหมก็่ตอ้งช าระ

คา่ธรรมเนยีมใหมท่กุครัง้  

 หากสถานทตูมกีารสุม่เรยีกสมัภาษณ์บางทา่นทางบรษัิทฯ ขอความร่วมมอืในการเชญิทา่นไปสมัภาษณ์ตามนัดหมาย 

และโปรดแตง่กายสภุาพ ทัง้นี้ทางบรษัิทฯ จะสง่เจา้หนา้ทีไ่ปอ านวยความสะดวก และประสานงานตลอดเวลา และหากสถานทตูขอ
เอกสารเพิม่เตมิ ทางบรษัิทฯใคร่ขอรบกวนทา่นจัดสง่เอกสารดงักลา่วเชน่กนั 

 ทางบรษัิทฯ เป็นแคต่ัวแทนอ านวยความสะดวกในขัน้ตอนการยืน่วซีา่ แตใ่นการพจิารณาอนุมัตวิซีา่ จะอยูใ่น 

ดลุพนิจิของทางสถานทตูฯเทา่นัน้ ซึง่อาจจะเกดิความไมส่ะดวกแกท่า่นไดท้างบรษัิทฯ จงึตอ้งขออภัยมา ณ ทีน่ี้ 
 เมือ่ทา่นท าการซือ้โปรแกรมทัวร ์ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นรับทราบและยอมรับเงือ่นไขของหมายเหตทุกุขอ้แลว้ ใน 

กรณีทีล่กูคา้ตอ้งออกตัว๋โดยสารภายในประเทศกรุณาตดิตอ่เจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯกอ่นทกุครัง้มฉิะนัน้ทางบรษัิทฯจะไมข่อรับผดิชอบ

คา่ใชจ้่ายใดๆทัง้ส ิน้โปรแกรมและรายละเอยีดของการเดนิทางอาจมกีารเปลีย่นแปลงได ้ทัง้นี้ข ึน้อยู่กบัสภาวะอากาศ และเหตดุวสิยั

ตา่ง ๆ ทีไ่มส่ามารถคาดการณ์ลว่งหนา้โดยทางบรษัิทฯ จะค านงึถงึผลประโยชนแ์ละ ความปลอดภัยของผูร้่วมเดนิทางเป็นส าคัญ  
 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธไ์มข่ายทัวรแ์กล่กูคา้ทีเ่คยเดนิทางแลว้มคีวามประพฤตไิมน่่ารักหรอืมพีฤตกิรรมเป็นทีรั่กเกยีจ 

ของคนสว่นใหญเ่ชน่ไมรั่กษาเวลาเลย พูด จาหยาบคาย ดืม่สรุาบนรถ กอ่เสยีงร าคาญรบกวนผูอ้ืน่ เอาแตใ่จตนเอง หรอืถอืวา่มา

กลุม่ใหญแ่ลว้ไมเ่กรงใจผูอ้ืน่ชกัชวนผูผ้ืน่ใหก้อ่นความวุน่วานในทวัรฯ์ลฯ (เพือ่ความสขุของผูเ้ดนิทางเป็นสว่นใหญ)่ 
 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธไ์มข่ายทัวรแ์กท่า่นทีม่คีรรภเ์กนิ4 เดอืน (เพราะอาจเกดิอนัตราย / เพือ่ความปลอดภัย / เวน้ม ี

ใบรับรองแพทย)์ 

 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธใ์นการขายหรอืไมข่ายทวัรแ์กท่า่นทีม่เีด็กทารกอายตุ า่กวา่กวา่ 2 ขวบ (กรุณาแจง้บรษัิทฯ กอ่น 

จองทวัรเ์พือ่หาขอ้สรุปร่วมกนั) ตอ้งกราบขออภัยทา่นเพราะหากเด็กงอแงจะไปรบกวนผูเ้ดนิทางทา่นอืน่ 
 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธใ์นการขาย หรอืไมข่ายแกท่า่นทีต่อ้งใชร้ถเข็น (กรุณาแจง้บรษัิทฯ กอ่นซือ้ทัวร ์เพือ่หาขอ้สรุปร่วมกัน) 

 ทา่นทีจ่ะออกตัว๋ภายในประเทศ เชน่ เชยีงใหม ่ภเูก็ต หาดใหญ ่ฯลฯ โปรดแจง้ฝ่ายขายกอ่นเพือ่ขอค ายนืยันวา่ทวัรนั์น้ๆ  

ยนืยันการเดนิทางหากทา่นออกตัว๋โดยไม่ไดรั้บการยนืยันจากพนักงานแลว้ทวัรนั์น้ยกเลกิ บรษัิทฯ ไม่สามารถรับผดิชอบคา่ใชจ้า่ย

นัน้ได ้

 ใน 1 วนั คนขับรถจะท างานและพักผอ่นระหวา่งขับรถรวมแลว้ไมเ่กนิ12 ชม. เชน่ เริม่งาน 08.00 น. ตอ้งจบงานภายใน  

20.00 น. หากมกีารเสยีเวลาระหวา่งวนัทกุกรณีโปรแกรมอาจตอ้งแกไ้ขปรับเปลีย่น - เมือ่ทา่นจองทวัรแ์ละช าระมัดจ าแลว้หมายถงึ
ทา่นยอมรับในขอ้ความและเงือ่นไขทีบ่รษัิทฯ แจง้แลว้ขา้งตน้ 

 หากในคณะของทา่นมผีูต้อ้งการดแูลพเิศษ น่ังรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูส้งูอายุ, มโีรคประจ าตัว หรอืไม่สะดวกในการ

เดนิทางทอ่งเทีย่วในระยะเวลาเกนิกวา่ 4-5 ชัว่โมงตดิตอ่กนั ทา่นและครอบครัวตอ้งใหก้ารดแูลสมาชกิภายในครอบครัวของทา่นเอง 
เนือ่งจากการเดนิทางเป็นหมูค่ณะ หัวหนา้ทวัรม์คีวามจ าเป็นตอ้งดแูลคณะทวัรท์ัง้หมด 
 

ขอ้ความซึง่ถอืเป็นสาระส าหรบัทา่นผูม้เีกยีรตซิึง่รว่มเดนิทาง 
ทางบริษัทฯ เป็นตัวแทนในการจัดน าสัมมนา และการเดนิทางทีม่ีความช านาญ โดยจัดหาโรงแรมที่พัก อาหาร 

ยานพาหนะ และสถานทีท่อ่งเทีย่วพรอ้มทัง้การสมัมนา ดงูาน เพือ่ความสะดวกสบาย และเกดิประโยชน์สงูสดุในการเดนิทาง ทัง้นี้

ทางบรษัิทฯ ไม่สามารถรับผดิชอบในอบุัตเิหตหุรอืความเสยีหายทีเ่กดิจากโรงแรมทีพั่ก ยานพาหนะ,  อันเนื่องจากอบุัตเิหตรุวมถงึ

ภัยธรรมชาต,ิ โจรกรรม, วนิาศกรรม, อคัคภีัย, การผละงาน, การจลาจล สงครามการเมอืง, การผันผวนของอัตราแลกเปลีย่นเงนิตรา
ระหวา่งประเทศ, การนัดหยดุงาน, ความลา่ชา้ของเทีย่วบนิ, สายการเดนิเรอื, รถไฟ, พาหนะทอ้งถิน่,  ตลอดจนการถูกปฏเิสธออกวี

ซา่จากกงสลุ และ / หรือ สว่นงานทีเ่กีย่วขอ้งกับสถานเอกอักคราชฑูต รวมถงึผูม้อี านาจท าการแทนประจ าประเทศไทย (โดยไม่
จ าตอ้งแสดงเหตผุล เนื่องจากเป็นสทิธพิเิศษทางการทตู) ซึง่อยู่เหนือการควบคมุของบรษัิทฯ หมายรวมถงึในระหวา่งการเดนิทาง

ทอ่งเทีย่วทัง้ใน หรอื ตา่งประเทศ แตท่างบรษัิทฯ มคีวามคุม้ครอง และประกันอบุัตเิหต ุตามเงือ่นไขทีบ่รษัิทฯ ทีรั่บประกันในกรณีที่
ผูร้่วมเดนิทางถกูปฎเิสธโดยเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืงของประเทศไทย และ/หรอื ตา่งประเทศ มใิหเ้ดนิทางออก หรอื เขา้ประเทศ 

เนื่องมาจากความประพฤต ิพฤตกิรรมของผูเ้ดนิทาง ไม่ปฎบิัตติามกฎระเบยีบดา้นการความคุมโรคตดิต่อเฉพาะพื้นทีม่กีารปลอม

แปลงเอกสารเพื่อการเดนิทาง รวมถงึมีส ิง่ผดิกฎหมาย บริษัทฯ จะไม่คนืค่าใชจ้่ายใดๆ รายละเอยีดดา้นการเดนิทาง อาจมีการ
เปลีย่นแปลงไดต้ามความจ าเป็น หรือเพื่อความเหมาะสมทัง้ปวง โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ ทัง้นี้การขอสงวนสทิธดิังกล่าว 

บรษัิท จะยดึถอืและค านงึถงึผลประโยชนต์ลอดจนความปลอดภัยของทา่นผูม้เีกยีรต ิซึง่ร่วมเดนิทางเป็นส าคญั 

“ขอขอบพระคณุทกุทา่นทีไ่ดม้อบความไวว้างใจ ใหท้างบรษัิท เป็นผูน้ าพาการเดนิทางในครัง้นี้” 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



   

เอกสารประกอบการขอวซีา่โมรอคโค 

*.*.*. เอกสารส่วนตวัของท่านหา้มเซน็ส  าเนาถูกตอ้งทกุกรณี*.*.*.  

1. หนังสอืเดนิทาง (Passport) หนังสอืเดนิทาง ตอ้งมหีนา้เหลอืส าหรับประทับวซีา่อยา่งนอ้ย 2 หนา้ อายกุารใชง้านเหลอืไม่ 
นอ้ยกวา่ 6 เดอืน นับจากวนัเดนิทางกลับ และหนังสอืเดนิทางจะตอ้งไมช่ ารุด(หนังสอืเดนิทางเลม่เกา่ กรุณาน ามาประกอบการยืน่วี

ซา่ดว้ย)  

2. รปูถา่ย รูปถา่ยสหีนา้ตรงขนาด 1.5 x 2 ซม. (ตามภาพประกอบ) จ านวน 3 ใบ (พืน้หลงัขาวเทา่นัน้  
ถา่ยไมเ่กนิ 6 เดอืน  หา้มสวมแวน่ตาหรอืเครือ่งประดบั ไมใ่สค่อนแทคเลนส ์รูปไมเ่ลอะหมกึ) 

3. หลกัฐานการเงนิ 
3.1 กรณีผูเ้ดนิทาง ออกคา่ใชจ้า่ยเอง  

**ส าเนาสมดุบัญช ีหรอื Statement บญัชอีอมทรัพยส์ว่นตวัของผูเ้ดนิทาง ยอ้นหลงั 6เดอืน (รบกวน

ลกูคา้ท ารายการเดนิบัญช ียอดเงนิในบญัชขี ัน้ต า่ 100,000.-โดยการ ฝากหรอืถอน กอ่น แลว้คอ่ย
ปรับยอดเงนิในบญัชไีมเ่กนิ 7 วนั กอ่นวนัยืน่วซีา่ และหากบัญชกีระโดดเดอืนตอ้งขอเป็น Statement 

เทา่นัน้) 
**หนังสอืรับรองจากธนาคาร (แบงค ์การันต)ี ตอ้งเป็นบญัชเีดยีวกนักับสเตทเมน้ และชือ่-นามสกลุ

ภาษาองักฤษตอ้งตรงตามหนา้พาสปอรต์  

(ออกไมเ่กนิ 15 วนั นับจากวนัทีย่ืน่) (ใชท้ ัง้ 2 อยา่ง ขาดอยา่งใดอยา่งหนึง่ไมไ่ด)้ 
3.2 กรณีผูเ้ดนิทางไม่ไดอ้อกคา่ใชจ้า่ยเอง (บคุคลทีส่ามารถรับรองคา่ใชจ้า่ยได ้ตอ้งเป็น พ่อ แม ่พีน่อ้ง ทีม่สีายเลอืดเดยีวกนั หรอื 

สามภีรรยา เทา่นัน้) 
3.2.1. ตอ้งท าเป็นหนังสอืรับรองคา่ใชจ้า่ยในการเดนิทาง (Sponsor Letter)เป็นภาองักฤษเทา่นัน้ 

3.2.2. ถา่ยส าเนาสมุดบญัช ีหรอื Statement ยอ้นหลงั 3 เดอืนของบคุคลทีอ่อกคา่ใชจ้่าย 
3.2.3. เอกสารแสดงความสมัพันธร์ะหวา่งผูท้ีอ่อกให ้และผูท้ีถ่กูรับรองคา่ใชจ้า่ยให ้เชน่ ส าเนาทะเบยีนสมรส สตูบิัตร ทะเบยีนบา้น 

**สถานทตูไมรั่บพจิารณาบญัชกีระแสรายวนั บัญชฝีากประจ า และบญัชยีอดตดิลบ** 

 
4. หลกัฐานการท างาน  

-เจา้ของกจิการ หนังสอืรับรองการจดทะเบยีน(DBD)ทีม่ชี ือ่ของผูเ้ดนิทางเป็นกรรมการหรอืหุน้สว่น อายุไมเ่กนิ 3 เดอืน หรอื ส าเนา
ใบทะเบยีนการคา้(พค.0403) 

-เป็นพนักงาน หนังสอืรับรองการท างาน จากบรษัิทฯ ระบตุ าแหน่ง, เงนิเดอืน, วนัเริม่ท างาน  

(ขอเป็นภาษาองักฤษมอีาย ุ1 เดอืน ชือ่-สกลุตอ้งตรงตามหนา้พาสปอรต์ ใชค้ าวา่ “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนชือ่สถานทตู
ทีย่ืน่) 

-นักเรยีนหรอืนักศกึษา ใชห้นังสอืรับรองการเรยีนทีอ่อกจากสถาบนัทีก่ าลงัศกึษาอยู่  
(ขอเป็นภาษาองักฤษมอีาย ุ1 เดอืน ชือ่-สกลุตอ้งตรงตามหนา้พาสปอรต์ ใชค้ าวา่ “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนชือ่

สถานทตูทีย่ืน่) 
5. เอกสารสว่นตวั 

-ส าเนาทะเบยีนบา้น กรุณาแปลเป็นภาษาองักฤษ 

-บตัรประชาชน กรุณาแปลเป็นภาษาองักฤษ 
-สตูบิตัร (กรณีเด็กอายตุ า่กวา่ 20 ปี) กรุณาแปลเป็นภาษาองักฤษ 

-ทะเบยีนสมรส/ทะเบยีนหย่า/มรณะบตัร (ถา้ม)ี กรุณาแปลเป็นภาษาองักฤษ 
-ใบเปลีย่นชือ่-นามสกลุ (ถา้มกีารเปลีย่น) กรุณาแปลเป็นภาษาองักฤษ 

 

6. กรณีเด็กอายุไมถ่งึ 20 ปี ไมไ่ดเ้ดนิทางไปตา่งประเทศพรอ้มบดิา มารดา  
-หากเด็กเดนิทางไปกับบดิา จะตอ้งมหีนังสอืยนิยอมจากมารดา จากอ าเภอตน้สงักดั (โดยมารดาจะตอ้งคดัหนังสอืยนิยอมระบใุห ้

บตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกับบดิา) พรอ้มแนบส าเนาบตัรประชาชนหรอืหนา้พาสปอรต์มารดามาดว้ย 
-หากเด็กเดนิทางกับมารดา จะตอ้งมหีนังสอืยนิยอมจากบดิา จากอ าเภอตน้สงักดั (โดยบดิาจะตอ้งคดัหนังสอืยนิยอมระบใุหบ้ตุร

เดนิทางไปตา่งประเทศกบัมารดา) พรอ้มแนบส าเนาบัตรประชาชนหรอืหนา้พาสปอรต์บดิามาดว้ย 
- หากเด็กไม่ไดเ้ดนิทางพรอ้มกบับดิาและมารดา ทัง้บดิาและมารดาจะตอ้งคดัหนังสอืระบยุนิยอมใหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกับ

ใคร มคีวามสมัพันธเ์ป็นอะไรกันกบัเด็ก จากอ าเภอตน้สงักดั พรอ้มแนบส าเนาบตัรประชาชนหรอืหนา้พาสปอรต์บดิาและมารดา 

-กรณีเด็กทีบ่ดิา-มารดาหย่ารา้ง จะตอ้งแนบส าเนาใบหยา่ และมกีารสลักหลงัโดยมรีายละเอยีดวา่ฝ่ายใดเป็นผูม้อี านาจปกครองบตุร
แตเ่พยีงผูเ้ดยีว 

*** กรณีทีบ่ดิาหรอืมารดาไม่ม ีpassport แลว้ใช ้ID Card แทนตอ้งท าจดหมายชีแ้จงวา่ท าไมไมม่ ีpassport *** 
-กรณีเด็กอายตุ า่กวา่ 18 ปี บดิา-มารดาลงชือ่รับรองในแบบฟอรม์สมัครวซีา่ พรอ้มเดนิทางมาสมัภาษณ์กบับตุรทีส่ถานทตูดว้ย ทัง้

สองทา่น (เฉพาะควิเดีย่วเทา่นัน้) 

7.  ทา่นไม่จ าเป็นตอ้งเซ็น รับรองส าเนาถกูตอ้ง ใหท้า่นเซ็นเฉพาะ แบบฟอรม์ใบค ารอ้งขอวซีา่เทา่นัน้ 
 

เอกสารยืน่วซีา่อาจมกีารปรบัเปลีย่นและขออพัเดทเพิม่เตมิไดทุ้กเวลา หากทางสถานทูตแจง้ขอเพิม่เตมิ 



   

 


