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กำหนดการเดนิทาง : ราคาทัวร์รวมทุกอยา่ง ยกเว้นค่าใช้จ่ายส่วนตัว  
วันแรก  สนามบินสุวรรณภูมิ  
22.00 น. คณะเดินทางพร้อมกันท่ี สนามบินสุวรรณภูมิ ช้ัน 4 เคาน์เตอร์สายการบินเอมิเรตส์ เจ้าหน้าท่ีให้การตอ้นรับและอำนวย

ความสะดวกด้านสัมภาระและบัตรโดยสารท่ีน่ังก่อนขึ้นเคร่ือง  
วันท่ีสอง  สนามบินสุวรรณภูมิ-ดูไบ-คาซาบลังก้า-ราบัต 
01.45 น. ออกเดินทางสู่ เมืองคาซาบลังก้า ประเทศโมรอคโค โดยสายการบินเอมิเรตส์ เท่ียวบินท่ี EK385/751 

*.*.*. แวะเปลี่ยนเคร่ืองท่ีเมืองดูไบ : 04.55-0730 *.*.*.  
12.45 น. (เวลาท้องถิ่น) ถึงสนามบิน เมืองคาซาบลังก้า (CASABLANCA) ประเทศโมรอคโค (MOROCCO) ..หลังผ่านพิธีการ

ตรวจคนเข้าเมืองและศลุกากรเรียบร้อยแล้ว..... 
  จากน้ันนำท่านออกเดินทางสู่ เมืองราบัต (RABAT) …นำท่านชมเมืองหลวงแห่งราชอาณาจักรมาตั้งแต่ปี ค.ศ.1956 เม่ือ 

โมรอคโคหลุดพ้นจากการเข้าแทรกแซงทางการเมืองของฝร่ังเศสและเป็นท่ีตัง้ของพระราชวัง
หลวงและทำเนียบทูตานุทูตจากต่างแดนเป็นเมืองสีขาวท่ีสะอาดและสวยงาม  
...ชมป้อมไอดูยะ ป้อมขนาดใหญ่สองช้ันท่ีตั้งอยู่ริมมหาสมุทรแอตแลนตกิ ลอ้มรอบด้วยกำแพง
สูงใหญ่ด้านในเป็นเมดิน่า บ้านเรือนทาทาบด้วยสีฟ้า ท่ีสะอาดตาน่าเดินเล่น เหมือนศิลปะบน
กำแพง  
ชมสุเหร่าหลวง และ พระราชวังหลวง  ทุกเท่ียงของวันศุกร์น้ัน กษัตริย์แห่งโมรอคโคจะทรงม้า
จากพระราชวังมายังสุเหร่า เพื่อประกอบศาสนกิจชมความงามภายนอกของ THE ROYAL 

PALACE และ MECHOUAR  
ชมสุสานของกษัตริย์โมฮัมเหม็ดท่ี5 พระอัยการของกษัตริยอ์งค์ปัจจุบันซึ่งมีทหารยามยืนสง่าเฝ้าทุกประตูและเปิดให้คนทุก
ชาติทุกศาสนาเข้าไปเคารพพระศพท่ีฝังอยู่เบ้ืองล่าง ด้านหน้าคือสุเหร่า
ฮัสซันท่ีเร่ิมสร้างมาตั้งแต่ศตวรรษท่ี12 แต่สร้างยังไม่สำเร็จและพังลงจน
เหลือแต่เพียงเสาไว้ 365 ต้น  

ชมหอคอยฮัสซัน (HASSAN TOWER)  เป็น
สุเหร่าท่ีใหญ่อันดับ 2 ของโลก สามารถบรรจุผู้ท่ี
เข้ามาสวดมนต์ได้พร้อมกันคราวละ 40,000 คน 
(แต่สร้างไม่เสร็จ) …นำท่านออกเดินทางต่อสู่ 
เมืองเมคเนส (MEKNES) เมืองหลวงโบราณในสมัยสุลต่านมูเล อิสมาอิล (MOULEY ISMAIL) 
แห่งราชวงศ์อะลาวิท (ALAWITE DYNASTY) กษัตริย์จอมโหดผู้ช่ืนชอบการทำสงครามในศ.ต.ท่ี 

17  ....  
ค่ำ   รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร  
ท่ีพัก  MENZEH DALIA  HOTEL หรือเทียบเท่า 
 
 
 



วันท่ีสาม  ราบัต-ชมเมือง-เมืองโบราณโรมันโวลูบิลิส-เชฟชาอูน 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  
 ชมกำแพงเมืองล้อมรอบเมืองเก่าท่ียาวประมาณ 40 กม. ซึ่งมีประตูเมือง

ใหญ่โตถึง 7 ประต ูชมประตูบับมันซู (BAB  
MANSOUR MONUMENTAL GATE) ท่ีได้ช่ือว่า
สวยท่ีสุด ตกแต่งด้วยโมเสดและกระเบ้ืองสีเขยีวบน
ผนังสีแสด…ชมเมืองโบราณโรมันโวลูบิลิส 
(ROMAN CITY OF VOLUBILIS) ท่ีปัจจุบันเหลือแต่ซากปรักหักพังท่ีเกิดจากแผ่นดินไหวคร้ัง
รุนแรงในปี ค.ศ. 1755 แตย่ังคงเห็นได้ถึงร่องรอยความยิ่งใหญ่ของเมืองในจักรวรรดิโรมันใน

อดีต  
เท่ียง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
บ่าย นำท่านเดินทางสู่ นครสีฟ้าเชฟชาอูน (CHEFCHAOUEN) เมืองท่ีได้ช่ือว่ามนต์เสน่ห์แห่งโมรอคโค เป็นเมืองเล็กๆ ตั้งอยู่ใน

หุบเขาริฟ (RIF MOUNTAIN) ประวัติความเป็นมาของเมืองน้ันยาวนาน
กว่า 538 ปี เมืองน้ีเคยอยู่ใต ้ 
การปกครองของสเปนและได้รับอิสรภาพในปี ค.ศ.1956 จนได้รับอิทธิพล
วิถีชีวิตและภาษาสเปนในปัจจุบันน้ี  
ชมบ้านเรือนทาด้วยสีฟ้าและสีขาว เป็นสวรรค์ของคนรักสีฟ้าและสีขาว 
เมืองท่ีบ้านเรือนเกอืบทุกหลังเป็นสีขาวและมีคร่ึงล่างไปจนถึงบริเวณถนน 
บันได และ ทางเดิน เป็นสีฟ้าสดใสเหมือนวันท่ีท้องฟ้าไร้เมฆ สามารถเดิน
ชมบ้านเรือนได้ท่ัวท้ังเมือง โดยท่ีสถาปัตยกรรม ของเมืองยังคงเป็นแบบโมรอคโค ซุ้มประตูโค้งจึงสามารถมองเห็นได้ท่ัวท้ัง
เมือง และยังมีน้ำพุท่ีปูด้วยกระเบ้ืองโมเสกแบบโมรอคโคให้เห็นได้ตามมุมต่าง ๆ ของเมือง พร้อมให้ท่านมีเวลาเดินเลือกซือ้
ของท่ีระลกึในตลาดเมืองเก่า.... 

ค่ำ   รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร  
ท่ีพัก  PARADOR HOTEL หรือเทียบเท่า 
*** เน่ืองจากโรงแรมเมืองเชฟชาอูนมีค่อนข้างน้อย ถ้าในกรณีท่ีโรงแรมเต็ม ทางบริษัทฯ เปลี่ยนนอนเมืองใกล้เคียงแทน *** 
วันท่ีส่ี  เชฟชาอูน-เฟซ-ชมเมือง 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

จากน้ันนำท่านเดินทางสู่ เมืองเฟซ (FES) เมืองหลวงเก่า เมืองซึง่
ยังคงมีบรรยากาศของเมืองโบราณท่ีผู้คนยังใช้ลาเป็น  พาหนะและ
บรรทุกของกันอยู่ สัมผัสบรรยากาศเมืองเก่าแก่ท่ีสุดในบรรดาเมือง
อิมพิเรียลท้ังส่ีตั้งแตศ่.ต.ท่ี 7 ท่ีมีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ 

เท่ียง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
บ่าย  นำท่าน ชมวิวบนป้อมปราการแห่งราชวงศ์ซาเดียน ...เดินเข้าสู่เขาวงกตอันซับซ้อนแหง่เมดินาเมืองเฟซ ...ผ่านชมประตู 

BAB BOU JELOUD เป็นประตูขนาดใหญ่ท่ีกั้นระหว่างเมืองเก่ากับเมืองใหม่ท่ีใช้โมเสสสีฟ้าตกแต่ง นำท่านเดินผ่านตลาด
สดขายข้าวปลาอาหาร และผัก ผลไม้สด..ผ่านชมสุเหร่าใหญ่ไคราวีน (KAIRAOUINE MOSQUE) ซึ่งเป็นท้ังมหาวิทยาลัย



สอนศาสนาแห่งแรกของโมรอคโคและเก่าแก่ท่ีสุดแห่งหน่ึงของโลกเลยทีเดียว (เฉพาะผู้ท่ีนับ
ถือศาสนาอิสลามเท่าน้ัน) ชมย่านเคร่ืองหนังและชมบ่อฟอกและย้อมสีหนังแบบโบราณ ท่ีเป็น
เอกลกัษณ์เฉพาะของเมืองเฟส  
ถูกอนุรักษ์โดยองค์กรยูเนสโก ท้ังหมดน้ีเป็นเสน่ห์ของการเดินเท่ียวชมเมืองท่ีต้องเดินแหวก
ว่ายเข้าไปในกลุ่มคนชาวพื้นเมือง ช้อปป้ิงสินค้าท้องถิ่นและผลไม้แห้ง เช่น อินทผาลัม วอลนัท 
อัลมอนด์ ท่ีคุณภาพดีและราคาย่อมเยา  
 ชมเมเดอร์ซา บูอิมาเนีย (MERDERSA BOU IMANIA) ซึ่งเป็นโรงเรียนสอนพระคัมภีร์ เป็น

สถาปัตยกรรมแบบมัวร์ท่ีสวยงามประณีต  ในเขตเมืองเก่าได้ มีซอยกว่า 10,000 ซอย มีซอยแคบสุดคือ 50 ซ.ม. ถึงกว้าง 
3 เมตร จะแบ่งเป็นย่านต่างๆ เช่น ย่านเคร่ืองใช้ทองเหลือง ทองแดง จะมีร้านค้าเล็กๆท่ีหน้าร้านจะมีหม้อ กะทะ อุปกรณ์
เคร่ืองครัว วางแขวนห้อยเต็มไปหมด ย่านขายพรมท่ีวางเรียงรายอย่างสวยงาม ย่านงานเคร่ืองจักสาน งานแกะสลักไม้ ท่ี
ตามซอกมุมอาจเห็นภาพชายสูงอายุหนวดเครารุงรังน่ังแกะสลักไม้ช้ินเล็กๆอยู่บริเวณตามทางเดินแคบๆในเขตเมืองเก่า 
บางทีเราก็ยังจะเห็นผู้หญิงท่ีน่ีสวมเส้ือผ้าท่ีปิดตั้งแต่หัวจนถงึเท้าจะเห็นได้ก็เฉพาะตาดำอันคมกริบเท่าน้ัน …ชมมูเล ไอดริส
ท่ี 2 (MOULAY IDRISS MAUSOLEUM II) เมืองโบราณเมืองหน่ึงท่ีเป็นเมืองศูนย์กลางศาสนาอันศักด์ิสิทธิของชาว
มุสลิมในโมรอคโค ช่วงเดือนสิงหาคมจะมีเหล่านักจาริกแสวงบุญมาเยือนเมืองแห่งน้ีเพือ่ประกอบพิธีทางศาสนา เปรียบได้
กับเมืองเมกกะของประเทศซาอุดิอารเบีย…  

ค่ำ  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร  
ท่ีพัก  L’ESCALE  HOTEL หรือเทียบเท่า 

*.*.*.  กรุณาจัดเตรียมเส้ือผ้ากระเป๋าเล็ก เพือ่ค้างคืนในทะเลทรายในคืนถัดไป *.*.*.   
วันท่ีห้า  เฟซ-อิเฟรน-แอร์ฟอร์ด-เมอร์ซูการ์ 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

นำท่านเดินทางผ่านชมเมืองอิเฟรน (IFRANE) เมืองท่ีความสูงประมาณ 1650 เมตรเหนือ
ระดับน้ำทะเล ในอดีต  ฝร่ังเศสได้มาสร้างขึน้บริเวณน้ีในช่วง ค.ศ. 1930 บางคร้ังเรียกเมืองแห่งน้ี
ว่า เจนีวาแห่งโมรอคโค บ้านส่วนใหญ่มีหลังคาสีแดง มีดอกไม้บานและทะเลสาบสวยงาม เป็น
สถานท่ีพักผ่อนท้ังฤดูหนาวและฤดูร้อน เส้นทางน้ีผ่านเทือกเขาแอตลาส ช่ือท่ีคุ้นเคยกันมานาน 
เดินทางข้าม MIDDLE ATLAS ภูมิประเทศเขยีวชอุ่มไปด้วยป่าไม้  สองข้างทางเปลี่ยนสภาพจาก
ความแห้งแล้วเป็นป่าไม้ พุ่ม และสลับกับความแห้งแล้งของภูเขา  

เท่ียง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารจีน 
บ่าย   นำท่านเดินทางสู่ เมืองแอร์ฟอร์ด (ERFOUD) ซึ่งเป็นโอเอซีสศนูยก์ลางการค้าขายของคาราวานซึ่งเดินทางมาจาก

ซาอุดิอาระเบียและซูดาน  
นำท่านเดินทางสู่ เมืองเมอร์ซูก้าร์ (MERZOUGA) โดยนำท่านน่ังรถ
ขับเคลื่อนส่ีลอ้ 4WD ไปท่องทะเลทรายซาฮาร่า (SAHARA) เป็น
ทะเลทรายในทวีปอัฟริกาท่ีมีขนาดใหญ่เป็นอนัดับสองของโลก(รองจาก
ทะเลทรายในทวีปแอนตาร์กติกา)และเป็นทะเลทรายร้อนท่ีใหญ่ท่ีสุดของ
โลก ณ เมืองเมอร์ซกู้าร์ ลัดเลาะขอบทะเลทรายสู่เขตซาฮาร่า  …. 

ค่ำ  รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรม 



ท่ีพัก  พักผ่อนค้างคืนในทะเลทรายซาฮาร่า ณ CAFÉ DU SUD หรือเทียบเท่า 
วันท่ีหก  เมอร์ซูการ์-ขีอู่ฐ-แอร์ฟอร์ด-ทินเฮียร์-วอซาเซท 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

*.*.*. พิเศษ ขี่อูฐสู่เนินทรายอันกว้างใหญ่สุดตาเพื่อรอชมพระอาทิตย์ทอแสงยามเช้า แสงทองยามเช้าสาดสู่ทะเลทราย 
เป็นบรรยากาศยามเช้าท่ีคุณจะประทับใจมิรู้ลืม (อย่าลืมเตรียมเส้ือกันหนาวใหพ้ร้อม) *.*.*. 

  นำท่าน น่ังรถขับเคลื่อนส่ีล้อ 4WD กลับสู่ เมืองแอร์ฟอร์ด (ERFOUD) เพื่อเปลี่ยนเป็นรถโค้ช เพื่อเดินทางสู่ ทอด้าจอร์จ 
(TODRA GORGE) ชมความงามของช่องเขาท่ีซ่อนตัวอยู่ในโอเอซิส ลำน้ำเกลอืท่ีไหลผ่านช่องเขา กับหน้าผาสูงชันแปลก
ตา เป็นแหล่งปีนหน้าผาสำหรับนักเส่ียงภยัท้ังหลาย…. 

  นำท่านเดินทางสู่ เมืองทินเฮียร์ (TINGHIR) ชุมชนท่ีเกาะกลุ่มอยู่รวมกัน
ท่ามกลางความแห้งแล้ง ยังมีความชุ่มช่ืนของโอเอซิส ต้นปาล์ม เคยเป็น
ท่ีตั้งของกองทหารท่ีเดินทางมาจากวอซาเซท…  

เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
บ่าย  จากน้ันเดินทางต่อตามถนนคาซบาห์ท่ีมีป้อมหลายร้อยแห่งตั้งเรียงราย

ตามถนนดังกล่าวสู่ เมืองวอซาเซท (OUARZAZATE) เคยเป็นท่ีตั้งทางยุทธศาสตร์ในปี ค.ศ. 1928 ฝร่ังเศสได้ตั้งกอง
กำลังทหารและพัฒนาท่ีน่ีให้เป็นศูนย์กลางการบริหาร วอซาเซทเป็นเมืองถูกส่งเสริมให้เป็นเมืองท่องเท่ียวท่ีแวดล้อมไปด้วย
สตูดิโอ ภาพยนตร์ และมีการพัฒนาพื้นท่ีในทะเลทรายเพือ่การทำกิจกรรมต่างๆ เช่น การขี่มอเตอร์ไซด์ อูฐ กจิกรรมผจญ
ภัยกลางทะเลทราย (สำหรับในฤดูหนาว-ฤดูใบไม้ผลิ (พ.ย.-เม.ย.) ควรเตรียมเส้ือกันหนาวให้เพียงพอ เพราะเมืองน้ีอยู่
ใกล้ภูเขาแอตลาส ท่ีมีหิมะปกคลุมในช่วงดังกล่าว  

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ  ภัตตาคาร  
ท่ีพัก  KARAM PALACE HOTEL หรือเทียบเท่า  
วันท่ีเจ็ด  วอซาเซท-ไอท์ เบน ฮาดดู-มาราเกช 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

นำท่าน ผ่านชมป้อมทาเริท (KASBAH TAOURIRT) เป็นป้อมแห่งตระกลู
กลาวี ภายใต้หมู่อาคารขนาดใหญ่ ซึ่งภายในประกอบด้วยห้องตา่งๆจำนวน
มากซ่อนอยู่เช่ือมต่อกันด้วยถนนเลก็ๆ และเส้นทางลับคดเค้ียวตามอาคารท่ี
เบียดเสียดกัน  
จากน้ันนำท่านออกเดินทางสู่ เมืองไอท์ เบน ฮาดดู (AIT BENHADDOU) ทางตะวันออกเฉียงใตข้องเมืองมาราเกช 
เส้นทางข้ามเทือกเขาไฮแอทลาส ทางคดเค้ียวกับภูเขาสลับซับซ้อนสลับกับทุ่งเกษตรแบบขัน้บันได ให้ท่านเพลินตากับสีสัน 
วิถีชีวิตของคนท้องถิน่ …  

เท่ียง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
บ่าย จากน้ันนำท่านเดินทางสู่ เมืองมาราเกช (MARAKESH) ตั้งอยู่เชิงเขาแอตลา

สในอดีตเมืองโอเอซิสแหง่น้ีเป็นท่ีพักของกอง
คาราวานอูฐ ท่ีมาจากทางตอนใต้ของโมรอคโค ถือ
เป็นเมืองชุมทางของพอ่ต่างๆ นอกจากน้ียังเป็นอดีต



เมืองหลวงในช่วงสมัยราชวงศ์อัลโมราวิด ช่วงศ.ต.ท่ี 11 ปัจจุบันเป็นเมืองท่ีมีนักท่องเท่ียวมาเยือนมากท่ีสุด สภาพ
บ้านเมืองท่ีเราเห็นได้คือ สองข้างทางแวดลอ้มด้วยบ้านเรือนท่ีถูกฉาบด้วยปูนสีส้มๆ ซึ่งเป็นส่ิงท่ีรัฐบาลกำหนดไว้ แต่คน
ท้องถิ่นจะเรียกว่า PINK CITY หรือ เมืองสีชมพู เมืองท่ีมีเสน่หท่ี์สุดในโลกแห่งหน่ึง จึงได้สมญานามว่าเป็น A CITY OF 
DRAMA น่ันคือมีความสวยงามด่ังเมืองในละครท่ีไม่น่าเป็นชีวิตจริงได้……  
นำท่านเดินทาง ชมพระราชวังบาเฮีย (BAHIA PALACE) เป็นพระราชวังของท่านมหาอำมาตย์  ผู้สำเร็จราชการแผ่นดิน
แทนยุวกษัตริย์ในอดีต สร้างขึ้นในช่วงปลายศตวรรษท่ี 19 โดย SI MOUSSA สถาปัตยกรรมออกเป็นแนวสมัยใหม่ โดยท่ี
ตั้งใจจะให้เป็นพระราชวังท่ียิ่งใหญ่และหรูหราท่ีสุดในสมัยน้ัน แต่ด้วยความท่ีมีการวางแผนก่อสร้างและตกแต่งอย่างเร่งรีบ 
จึงเป็นท่ีวิจารณ์กันว่ารายละเอียดหลายๆอย่างในพระราชวังแห่งน้ียังไม่สมบูรณ์ลงตัว   
พระราชวังมีการตกแต่งโดยการแกะสลกัปูนป้ัน (STUCCO) มีการวาดลายบนไม้ และประดับประดาด้วยโมเสกเป็น
ลวดลายท่ีสวยงามละเอียดอ่อนมาก… 
ชมความงดงามภายนอกของมัสยิด คูตูเบีย (KOUTOUBIA MOSQUE)  ซึ่ง
เป็นมัสยิดใหญ่เก่าแก่ท่ีสุดในเมืองไม่ว่าจะเดินไปแห่งใดในตัวเมืองก็จะเห็น
มัสยิดน้ีได้ จากหอวังท่ีมีความสูง 226 ฟติ (70 เมตร)   
จากน้ันนำท่าน ชมจัตุรัสกลางเมือง (DJEMAA FNAA SQUARE) ท่ีมีขนาด
ใหญ่ รายล้อมไปด้วยอาคาร ร้านค้า ตลาด ท้ัง 4 ด้าน เดินเล่นถ่ายรูปความมี
ชีวิตชีวาท่ีมีสีสันและกลิ่นอายแบบโมรอคโคขนานแท้ พร้อมจับจ่ายหาซือ้ของ
ฝาก ของท่ีระลกึพื้นเมืองต่างๆ ได้ท่ี ตลาดเก่า (OLD MARKET) ท่ีอยู่รายรอบจัตุรัสอย่างเพลิดเพลิน ...     

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ  ภัตตาคาร อาหารพื้นเมือง 
*.*.*. พร้อมชมโชว์การแสดงพื้นเมืองอันตื่นตาตื่นใจกับความอลังการของสถานท่ีและสีสันของชาวโมรอคกัน *.*.*. 
ท่ีพัก  AYOUB HOTEL หรือเทียบเท่า  
วันท่ีแปด  มาราเกช-คาซาบลังก้า 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 นำท่าน ชมสวนจาร์ดีน มาจอแรล (MAJORELLE GARDEN)  หรือ JARDIN  

MAJORELLE  & MUSEUM OF ISLAMIC ART ว่ากันว่าเป็นสวรรค์น้อยๆ 
ย่านเมืองมาราเกรซ สวนแห่งน้ีเป็นท่ีรวบรวมพันธ์ุไม้นานาพันธ์ุจาก  ท่ัวโลก 
โดยเฉพาะต้นกระบอกเพชรนับพันต้น หลากหลายสายพันธ์ุ มีสวนบัว และป่าไม่
ดูร่มร่ืน กับบรรดากระถางดินท่ีศิลปินเจ้าของเดิม JACQUES MAJORELLE  
ท่ีสรรหาสีมาป้ายทาทับ ตกแต่งทำให้สวนแห่งน้ีดูโดเด่นสะดุดตาขึ้นมาอย่างน่า
เหลือเช่ือ สวนแห่งน้ีเดิมเป็นบ้านของศิลปินชาวฝร่ังเศส เขาสร้างบ้าน และสวนเอาไว้อยู่เอง พร้อมสร้างงานศิลปะของเขา
ต่อมาสถานท่ีแห่งน้ีได้ถูกใช้เป็นพิพิธภัณฑ์ รวบรวมเอาศิปะของโมรอโค เอาไว้ และมีมุมแสดงงานศิลปะของเจ้าของเดิม
เอาไว้ด้วย….จากน้ันนำท่านเดินทางสู่ เมืองคาซาบลังก้า (CASABLANCA) เมืองท่ีถูกใช้เป็นฉากในภาพยนตร์ฮอลลีวูด
เร่ืองCASABLANCA ออกฉายในปี ค.ศ.1942 

เท่ียง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
บ่าย  นำท่าน ชมความงามของสุเหร่าแห่งกษัตริย์ฮัสซนัท่ี 2 สุเหร่าน้ีงดงามประณีตด้วย 



สถาปัตยกรรมแบบโมรอคโคทุกแขนง  ชมทิวทัศน์รอบๆ สุเหร่าอันเป็นจุดชมวิวริมฝ่ังทะเล ซึ่งเป็นสถานท่ีพักผ่อนท่ี
สวยงามของชาวโมรอคโคท่ีชอบมาเดินเล่นหลังจากปฏิบัติศาสนกิจเสร็จแล้ว  
ชมโบถส์ชาวยิว (THE CHURCH OF OUR LADIES OF LOURDES) ภายในมี ภาพกระจกสีสวยงามแสดงเร่ืองราว
ต่างๆเกี่ยวกับศาสนา ต่อด้วยจัตุรัสสหประชาชาติ ซึ่งเป็นใจกลางเมือง ย่านธุรกิจสําคัญ 

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ  ภัตตาคาร  
ท่ีพัก  SUISSE HOTEL หรือเทียบเท่า  
วันท่ีเก้า  คาซาบลังก้า-ดูไบ 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

นำท่านเดินทางสู่สนามบิน เพื่อเดินทางกลับสู่ประเทศไทย 
14.45 น. ออกเดินทางสู่ ประเทศไทย โดยสายการบินเอมิเรตส์ เท่ียวบินท่ี EK752/384 
 *.*.*. แวะเปลี่ยนเคร่ืองท่ีเมืองดูไบ : 01.15-03.05 *.*.*. 
วันท่ีสิบ  สุวรรณภูมิ บางพลี (ประเทศไทย) 
12.05 น.  (เวลาท้องถิ่น) เดินทางถึง สุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ  

********* 
หมายเหต ุ กำหนดการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้เพื่อความเหมาะสมท้ังน้ีทางบริษัทฯจะยึดถือความปลอดภัยตลอดจน

ผลประโยชน์ของคณะผู้เดินทางเป็นสำคัญ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



อัตราค่าใช้จ่าย 

 
อัตราค่าใช้จ่าย 

 
ผู้ใหญ ่

เด็กต่ำกว่า 12 
กับ 1 ผู้ใหญ ่

เด็กต่ำกว่า 12 
กับ 2 ผู้ใหญ ่
ไม่มีเตียงเสริม 

พักเดี่ยวเพิ่ม 

3, 17, 24 เม.ย. 
 59,900.- 12,900.- 
1, 22, 29 พ.ค. 
5, 19, 26 มิ.ย. / 3, 17, 24 ก.ค. 
7, 21, 28 ส.ค. / 4, 18, 25 ก.ย. 
2, 9, 16, 23 ต.ค. / 6, 20, 27 พ.ย. 
4, 11 ธ.ค. 

64,900.- 12,900.- 

9-18 เม.ย. / 10-19 เม.ย.  
11-20 เม.ย. / 12-21 เม.ย. 69,900.- 15,900.- 
24, 30 ธ.ค. 74,900.- 15,900.- 

** ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ ในการเปล่ียนแปลงราคา หากทางสายการบินมีการ ขึ้นราคาของภาษีน้ำมันและ/หรือภาษีประกันภัยการเดินทางและ ค่าย่ืนวีซ่า ** 
อัตราน้ีรวม 
1. ค่าตั๋วเคร่ืองบินไป-กลับ (Economy Class) ท่ีระบุวันเดินทางไปกลับพร้อมกรุ๊ปเท่าน้ัน (ในกรณีมีความประสงค์อยู่ต่อ 
จะตอ้งอยูภ่ายใต้เง่ือนไขของสายการบินและมีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นสำหรับการเปลี่ยนแปลง) 
2. ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการ 
3. ค่ารถโค้ชปรับอากาศนำเท่ียวตามรายการ วันละ 12 ชม. ตามกฎหมายยุโรป 
4. ค่าห้องพักในโรงแรมท่ีระบุตามรายการหรือเทียบเท่า  
5. ค่าอาหารตามท่ีระบุในรายการ 
6. ค่าชมสถานท่ีท่องเท่ียวตามรายการ 
7. ค่าประกันภัยการเดินทางรายบุคคล (หากตอ้งการเง่ือนไขกรมธรรม์สอบถามได้จากเจ้าหน้าท่ี)  
-ค่าประกันอุบัติเหตกุารเดินทาง ในวงเงินท่านละไม่เกิน 1,550,000 บาท (ตามเง่ือนไขตามกรมธรรม์)  
-ค่ารักษาพยาบาลสำหรับคนไข้ใน จากอุบัติเหต ุและเจ็บป่วย (แอดมิด 8 ชม.) / การเคลื่อนย้ายเพือ่การรักษาพยาบาลฉุกเฉินและการ
เคลื่อนย้ายกลับประเทศ / ค่าใช้จ่ายในการส่งศพหรืออัฐกลับประเทศ (เท่าน้ัน) 
8. ค่ามัคคุเทศก์ (ไกด์คนไทย) ของบริษัทฯ ดูแลตลอดการเดินทาง  
9. ค่าวีซ่าโมรอคโค 
10. ค่าทิป 



อตัราน้ีไม่รวม 
1. ค่าธรรมเนียมจัดทำหนังสือเดินทาง , แจ้งเข้าแจ้งออกสำหรับผู้ท่ีไม่ได้ถือหนังสือเดินทางของไทย 
2. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิเช่น ค่าเคร่ืองด่ืมท่ีส่ังพิเศษ, ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง, ค่าน้ำหนักเกิน 
จากทางสายการบินกำหนดเกินกว่า 30 กก.และมากกว่า 1 ช้ิน, ค่ารักษาพยาบาล กรณีเกิดการเจ็บป่วยจากโรคประจำตัว, ค่ากระเป๋า
เดินทางหรือของมีค่าท่ีสูญหายในระหว่างการเดินทาง เป็นต้น  
3. ค่าภาษีหัก ณ ท่ีจ่าย 3% และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % ในกรณีท่ีต้องการใบกำกับภาษี 
4. ค่าอาหารท่ีไม่ได้ระบุในรายการ 
5. ค่าธรรมเนียมน้ำมันและภาษีสนามบิน ในกรณีท่ีสายการบินมีการปรับขึ้นราคา  
6. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ  เช่น ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, มินิบาร์และทีวีช่องพิเศษ ฯลฯค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมส่ังพิเศษ 
7. ค่าบริการพิเศษต่างๆ 
8. ค่าบริการยกกระเป๋าในโรงแรม ซึ่งท่านจะต้องดูแลกระเป๋าและทรัพย์สินด้วยตัวท่านเอง  

 

ขอ้มลูเบือ้งตน้ในการเตรยีมเอกสารยืน่วซีา่และการยืน่ขอวซีา่  
1. การพิจารณาวีซ่าเป็นดุลยพินิจของสถานทูต มิใช่บริษัททัวร์ การเตรียมเอกสารที่ดีและถูกต้องจะช่วยให้การพิจารณา ของสถานทูตง่ายขึ้น 

2. กรณีท่านใดต้องใช้พาสปอร์ตเดินทาง ช่วงระหว่างยื่นวีซ่า หรือ กอ่นเดินทางกับทางบริษัท ท่านต้องแจ้งให้ทางบริษัทฯ ทราบล่วงหน้าเพื่อ
วางแผนในการขอวีซ่าของท่าน ซึ่งบางสถานทูตใช้เวลาในการพิจารณาวีซ่าท่ีค่อนข้างนานและอาจไม่สามรถดึงเล่มออกมาระหว่างการ
พิจารณาอนุมัติวีซ่าได้ (กรณีถ้ามีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นท่านละ 500.- บาท ลูกค้าจะตอ้งเป็นผู้รับผิดชอบเท่าน้ัน) 
3. สำหรับผู้เดินทางท่ีศึกษาหรือทำงานอยู่ต่างประเทศ จะตอ้งดำเนินเร่ืองการขอวีซ่าด้วยตนเองในประเทศท่ีตนพำนักหรือศึกษาอยู่เท่าน้ัน  
4. หนังสือเดินทางต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 6 เดือน โดยนับวันเร่ิมเดินทางออกนอกประเทศ หากนับแล้วต่ำกว่า 6 เดือน ผู้เดินทางต้องไปยื่นคำ
ร้องขอทำหนังสือเดินทางเล่มใหม่ และกรุณาเตรียมหนังสือเดินทางเล่มเก่า ให้กับทางบริษัทด้วย เน่ืองจากประวัติการเดินทางของท่านจะเป็น
ประโยชน์อย่างยิ่งในการยื่นคำร้องขอวีซ่า และจำนวนหน้าหนังสือเดินทาง ต้องเหลอืว่างสำหรับติดวีซ่าไม่ต่ำกว่า 3 หน้า  
5. ท่านท่ีใส่ปกหนังสือเดินทางกรุณาถอดออก หากมีการสูญหาย บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อปกหนังสือเดินทางน้ันๆ และพาสปอร์ต ถอืเป็น
หนังสือของทางราชการ ต้องไม่มีรอยฉีกขาด หรือ การขีดเขยีน หรือ แต่งเติมใดๆ ในเล่ม  

 

**กรณุาอา่นเงือ่นไขและหมายเหตใุหล้ะเอยีดทกุขอ้ เพราะรายการทวัรท์ีท่า่นไดร้บัถอืเปน็สญัญาการเดนิทางระหวา่งบรษิทัและลกูคา้** 

เงื่อนไขการจอง 
กรุณาจองก่อนล่วงหน้า พร้อมชำระเงินมัดจำ ท่านละ 30,000 บาท ภายใน 24 ช่ัวโมงนนับจากวันจอง มิฉะน้ันทางบริษัทฯ ขอสงวน

สิทธ์ิท่ีจะขอรับลกูค้ารายต่อไป  
เงื่อนไขการชำระค่าทัวร์ส่วนท่ีเหลือ 

ทางบริษัทขอเก็บค่าทัวร์ส่วนท่ีเหลือ 15 วันกอ่นการเดินทาง  หากท่านไม่ผ่านการอนุมัติวีซ่าหรือยกเลกิการเดินทางโดยเหตุจำเป็น
ทางบริษัทขอเก็บเฉพาะค่าใช้จ่ายท่ีเกิดขึ้นจริง 
***รา้นคา้ในยโุรปสว่นใหญจ่ะปดิทำการในวนัอาทติย,์ ขอสงวนสทิธิก์ารยา้ยเมอืงทีเ่ขา้พกั เชน่ กรณทีีเ่มอืงนัน้มกีารจดังาน TRADE FAIR 
ฯลฯ ไปเขา้พกัเมอืงทีใ่กลเ้คยีงแทน และโปรแกรมอาจมกีารปรบัเปลีย่นตามความเหมาะสม*** 

 
 



กรณียกเลกิการเดินทาง 
- ยกเลกิการเดินทางเก็บค่ามัดจำเต็มจำนวนทุกกรณี 

-  ยกเลกิการเดินทางและหรือไม่สามารถเดินทางได้ 1-29 วัน กอ่นวันเดินทางทุกกรณี เก็บค่าทัวร์เต็มจำนวนตามราคาทัวร์  

- กรณียื่นวีซ่าแล้วไม่ได้รับการอนุมัติวีซ่าจากทางสถานทูต (วีซ่าไม่ผ่าน) และท่านได้ชำระค่าทัวร์หรือมัดจำมาแล้วทางบริษัทฯ ขอเก็บ
เฉพาะค่าใช้จ่ายท่ีเกดขึ้นจริง เช่น ค่าวีซ่าและค่าบริการยื่นวีซ่า / ค่ามัดจำตั๋วเคร่ืองบิน หรือค่าตั๋วเคร่ืองบิน (กรณีออกตั๋วเคร่ืองบินแล้ว) 
/ ค่าส่วนต่างกรณีท่ีกรุ๊ปออกเดินทางไม่ครบตามจำนวน (สอบถามเพิ่มเติมจากทางบริษัทฯอีกคร้ังนึง) 

-  กรณีผู้เดินทางท่ีเกิดอุบัติเหตุ,เจ็บป่วย,เสียชีวิต จะต้องมีใบรับรองแพทย์ตามท่ีทางสายการบินให้ระบุขอ้ความตามเง่ือนไขสายการบิน
น้ัน ๆ เพื่อจะได้ยืนยันกับสายการบินและตัวแทนบริษัทท่ีต่างประเทศ (ท้ังน้ีขึ้นอยูก่ับดุลพินิจของสายการบินและบริษัทต่างประเทศ) ท้ังน้ี
ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายท่ีไม่สามารถเรียกคืนได้คือ ค่าธรรมเนียมในการมัดจำตั๋ว หรือค่าตั๋วเคร่ืองบิน (กรณีออกตั๋วเคร่ืองบินแล้ว) และ
ค่าธรรมเนียมวีซ่าและค่าบริการยื่นวีซ่ากรณีท่ีท่านยื่นวีซ่าแล้ว  

หมายเหต ุ 
- บริษัทฯ สงวนสิทธ์ิในการท่ีจะไม่รับผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหาย อันเกิดจากเหตสุุดวิสัยท่ีทาง บริษัทฯ ไม่สามารถควบคุมได้ เช่น การ
นัดหยุดงาน, จลาจล, การล่าช้าหรือยกเลกิของเท่ียวบิน รวมถึงกรณีท่ีกองตรวจคนเข้าเมืองไม่อนุญาตให้เดินทางออกหรือกองตรวจคนเข้า
เมืองของแต่ละประเทศไม่อนุญาตให้เข้าเมือง รวมท้ังในกรณีท่ีท่านจะใช้หนังสือเดินทางราชการ (เล่มสีน้ำเงิน) เดินทางหากท่านถูกปฏิเสธ
การเดินทางเข้าหรือออกนอกประเทศใดประเทศหน่ึง  
- บริษัทฯ สงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมรายการท่องเท่ียว โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 
- บริษัทฯ สงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงอัตราค่าบริการ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 
- เม่ือท่านทำการซื้อโปรแกรมทัวร์ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านรับทราบและยอมรับเง่ือนไขของหมายเหตุทุกข้อแล้ว ในกรณีท่ีลกูค้าต้องออกตั๋ว
โดยสารภายในประเทศ ….กรุณาติดต่อเจ้าหน้าท่ีของบริษัทฯ กอ่นทุกคร้ัง มิฉะน้ันทางบริษัทฯจะไม่ขอรับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ ท้ังส้ิน…
โปรแกรมและรายละเอยีดของการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ท้ังน้ีขึ้นอยู่กับสภาวะอากาศและเหตุสุดวิสัยต่าง ๆ ท่ีไม่สามารถ
คาดการณ์ล่วงหน้าโดยทางบริษัทฯ จะคำนึงถึงผลประโยชน์และความปลอดภัยของผู้ร่วมเดินทางเป็นสำคัญ…. 
- หลังจากท่ีมีการจองทัวร์และได้ชำระค่ามัดจำทัวร์หรือท้ังหมดแล้ว ไม่ว่าจะเป็นการชำระผ่านตัวแทนของบริษัท 
หรือชำระโดยตรงกับทางบริษัท ทางบริษัทจะขอถอืว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงือนไขต่างๆของบริษัท ท่ีได้ระบุไว้ท้ังหมด 

- น่ังท่ี Long Leg โดยปกติอยู่บริเวณทางออกประตฉูุกเฉิน และผู้ท่ีจะน่ังต้องมีคุณสมบัติตรงตามท่ีสายการบินกำหนด  
เช่น ต้องเป็นผู้ท่ีมีร่างกายแข็งแรง และช่วยเหลอืผู้อื่นได้อย่างรวดเร็วในกรณีท่ีเคร่ืองบินมีปัญหา เช่น สามารถเปิดประตูฉุกเฉินได้ (น้ำหนัก
ประมาณ 20 กิโลกรัม) ไม่ใช่ผู้ท่ีมีปัญหาทางด้านสุขภาพและร่างกายและอำนาจในการให้ท่ีน่ัง Long leg ขึ้นอยูก่ับทางเจ้าหน้าท่ีเช็คอินสาย
การบิน ตอนเวลาท่ีเช็คอินเท่าน้ัน 
• กรณีทรัพย์สินส่วนตัวของลกูค้าสูญหายหรือลืมไว้ระหว่างการเดินทาง ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใด ๆ ท้ังส้ิน 

• กรณีผู้เดินทางไม่สามารถเข้า-ออกเมืองได้ เน่ืองจากปลอมแปลงหรือการห้ามของเจ้าหน้าท่ี ไม่ว่าเหตุผลใดๆตามทาง 
บริษัทของสงวนสิทธ์ิในการ ไม่คืนค่าทัวร์ท้ังหมด  

• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิยกเลกิการเดินทางก่อนล่วงหน้า 14 วัน ในกรณีท่ีไม่สามารถทำกรุ๊ปได้อย่างน้อย 30 ท่าน( ผู้ใหญ่ )  
และ/หรือ ผู้ร่วมเดินทางในคณะไม่สามารถผ่านการพิจารณาวีซ่าได้ครบ 30 ท่าน ซึ่งในกรณีน้ีทางบริษัทฯ ยินดีคืนเงินให้ท้ังหมดหัก
ค่าธรรมเนียมวีซ่า หรือจัดหาคณะทัวร์อื่นใหถ้้าตอ้งการ 



• บริษัทฯ สงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมรายการท่องเท่ียว โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า  

• บริษัทฯ สงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงอัตราค่าบริการ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 

• เน่ืองจากรายการทัวร์น้ีเป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธ์ิการใช้บริการใดๆตามรายการ หรือถูกปฏิเสธการ 
เข้าประเทศไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินในทุกกรณี  

• กรณียกเลกิการเดินทางภายหลังจากได้วีซ่าแล้ว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการแจ้งสถานฑูต เพือ่ใหอ้ยู่ในดุลพินิจของ 
สถานฑูต เร่ืองวีซ่าของท่าน เน่ืองจากการขอวีซ่าในแต่ละประเทศ จะถูกบันทึกไว้เป็นสถติิในนามของบริษัทฯ เม่ือท่านได้ชำระเงินมัดจำหรือ
ท้ังหมด ไม่ว่าจะเป็นการชำระผ่านตัวแทนของ บริษัทฯ หรือชำระโดยตรงกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับใน
เง่ือนไขต่างๆของเอกสารวีซ่า 

• การบิดเบือนข้อเท็จจริงประการใดก็ตาม อาจจะถูกระงับมิให้เดินทางเข้าประเทศในกลุ่มเชงเก้นเป็นการถาวร และ 
ถึงแม้ว่าท่านจะถูกปฏิเสธวีซ่า สถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมท่ีได้ชำระไปแล้วและหากต้องการขอยื่นคำร้องใหม่กต็้องชำระค่าธรรมเนียมใหม่ทุก
คร้ัง  

• หากสถานทูตมีการสุ่มเรียกสัมภาษณ์บางท่านทางบริษัทฯ ขอความร่วมมือในการเชิญท่านไปสัมภาษณ์ตามนัดหมาย 
และโปรดแต่งกายสุภาพ ท้ังน้ีทางบริษัทฯ จะส่งเจ้าหน้าท่ีไปอำนวยความสะดวก และประสานงานตลอดเวลา และหากสถานทูตขอเอกสาร
เพิ่มเติม ทางบริษัทฯใคร่ขอรบกวนท่านจัดส่งเอกสารดังกล่าวเช่นกัน 

• ทางบริษัทฯ เป็นแค่ตัวแทนอำนวยความสะดวกในขั้นตอนการยื่นวีซ่า แต่ในการพิจารณาอนุมัติวีซ่า จะอยู่ใน 
ดุลพินิจของทางสถานทูตฯเท่าน้ัน ซึ่งอาจจะเกิดความไม่สะดวกแก่ท่านได้ทางบริษัทฯ จึงต้องขออภยัมา ณ ท่ีน้ี 

• เม่ือท่านทำการซื้อโปรแกรมทัวร์ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านรับทราบและยอมรับเง่ือนไขของหมายเหตุทุกข้อแล้ว ใน 
กรณีท่ีลูกค้าตอ้งออกตั๋วโดยสารภายในประเทศกรุณาติดต่อเจ้าหน้าท่ีของบริษัทฯก่อนทุกคร้ังมิฉะน้ันทางบริษัทฯจะไม่ขอรับผิดชอบค่าใช้จ่าย
ใดๆท้ังส้ินโปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ท้ังน้ีขึ้นอยูก่ับสภาวะอากาศ และเหตุดวิสัยต่าง ๆ ท่ีไม่สามารถ
คาดการณ์ล่วงหน้าโดยทางบริษัทฯ จะคำนึงถึงผลประโยชน์และ ความปลอดภัยของผู้ร่วมเดินทางเป็นสำคัญ  

• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ไม่ขายทัวร์แก่ลูกค้าท่ีเคยเดินทางแล้วมีความประพฤติไม่น่ารักหรือมีพฤติกรรมเป็นท่ีรักเกียจ 
ของคนส่วนใหญ่เช่นไม่รักษาเวลาเลย พูด จาหยาบคาย ด่ืมสุราบนรถ ก่อเสียงรำคาญรบกวนผู้อื่น เอาแต่ใจตนเอง หรือถือว่ามากลุ่มใหญ่
แล้วไม่เกรงใจผู้อื่นชักชวนผู้ผ่ืนให้ก่อนความวุ่นวานในทัวร์ฯลฯ (เพื่อความสุขของผู้เดินทางเป็นส่วนใหญ่) 

• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ไม่ขายทัวร์แก่ท่านท่ีมีครรภ์เกิน4 เดือน (เพราะอาจเกิดอันตราย / เพือ่ความปลอดภยั / เว้นมี 
ใบรับรองแพทย์) 

• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ในการขายหรือไม่ขายทัวร์แก่ท่านท่ีมีเด็กทารกอายุต่ำกว่ากว่า 2 ขวบ (กรุณาแจ้งบริษัทฯ ก่อน 
จองทัวร์เพื่อหาขอ้สรุปร่วมกัน) ต้องกราบขออภยัท่านเพราะหากเด็กงอแงจะไปรบกวนผู้เดินทางท่านอื่น 

• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ในการขาย หรือไม่ขายแก่ท่านท่ีต้องใช้รถเข็น (กรุณาแจ้งบริษัทฯ ก่อนซือ้ทัวร์ เพื่อหาขอ้สรุปร่วมกัน) 

• ท่านท่ีจะออกตั๋วภายในประเทศ เช่น เชียงใหม่ ภูเก็ต หาดใหญ่ ฯลฯ โปรดแจ้งฝ่ายขายกอ่นเพื่อขอคำยืนยันว่าทัวร์น้ันๆ  
ยืนยันการเดินทางหากท่านออกตั๋วโดยไม่ได้รับการยืนยันจากพนักงานแล้วทัวร์น้ันยกเลิก บริษัทฯ ไม่สามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายน้ันได้ 

• ใน 1 วัน คนขับรถจะทำงานและพักผ่อนระหว่างขับรถรวมแล้วไม่เกิน12 ชม. เช่น เร่ิมงาน 08.00 น. ต้องจบงานภายใน  
20.00 น. หากมีการเสียเวลาระหว่างวันทุกกรณีโปรแกรมอาจตอ้งแก้ไขปรับเปลี่ยน - เม่ือท่านจองทัวร์และชำระมัดจำแล้วหมายถึงท่าน
ยอมรับในข้อความและเง่ือนไขท่ีบริษัทฯ แจ้งแล้วข้างต้น 



• หากในคณะของท่านมีผู้ต้องการดูแลพิเศษ น่ังรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผู้สูงอายุ, มีโรคประจำตัว หรือไม่สะดวกในการเดินทาง
ท่องเท่ียวในระยะเวลาเกินกว่า 4-5 ช่ัวโมงติดต่อกัน ท่านและครอบครัวต้องให้การดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของท่านเอง เน่ืองจากการ
เดินทางเป็นหมู่คณะ หัวหน้าทัวร์มีความจำเป็นต้องดูแลคณะทัวร์ท้ังหมด 
 

ขอ้ความซึง่ถอืเปน็สาระสำหรบัทา่นผูม้เีกยีรตซิึง่รว่มเดนิทาง 
ทางบริษัทฯ เป็นตัวแทนในการจัดนำสัมมนา และการเดินทางท่ีมีความชำนาญ โดยจัดหาโรงแรมท่ีพัก อาหาร ยานพาหนะ และ

สถานท่ีท่องเท่ียวพร้อมท้ังการสัมมนา ดูงาน เพื่อความสะดวกสบาย และเกิดประโยชน์สูงสุดในการเดินทาง ท้ังน้ีทางบริษัทฯ ไม่สามารถ
รับผิดชอบในอุบัติเหตุหรือความเสียหายท่ีเกิดจากโรงแรมท่ีพัก ยานพาหนะ,  อันเน่ืองจากอุบัติเหตุรวมถึงภัยธรรมชาติ, โจรกรรม, 
วินาศกรรม, อัคคีภัย, การผละงาน, การจลาจล สงครามการเมือง, การผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราระหว่างประเทศ, การนัดหยุด
งาน, ความล่าช้าของเท่ียวบิน, สายการเดินเรือ, รถไฟ, พาหนะท้องถิ่น,  ตลอดจนการถูกปฏิเสธออกวีซ่าจากกงสุล และ / หรือ ส่วนงานท่ี
เกี่ยวข้องกับสถานเอกอักคราชฑูต รวมถึงผู้มีอำนาจทำการแทนประจำประเทศไทย (โดยไม่จำต้องแสดงเหตุผล เน่ืองจากเป็นสิทธิพิเศษ
ทางการทูต) ซึ่งอยู่เหนือการควบคุมของบริษัทฯ หมายรวมถึงในระหว่างการเดินทางท่องเท่ียวท้ังใน หรือ ต่างประเทศ แต่ทางบริษัทฯ มีความ
คุ้มครอง และประกันอุบัติเหตุ ตามเง่ือนไขท่ีบริษัทฯ ท่ีรับประกันในกรณีท่ีผู้ร่วมเดินทางถูกปฎิเสธโดยเจ้าหน้าท่ีตรวจคนเข้าเมืองของประเทศ
ไทย และ/หรือ ต่างประเทศ มิให้เดินทางออก หรือ เข้าประเทศ เน่ืองมาจากความประพฤติ พฤติกรรมของผู้เดินทาง ไม่ปฎิบัติตามกฎระเบียบ
ด้านการความคุมโรคติดต่อเฉพาะพื้นท่ีมีการปลอมแปลงเอกสารเพื่อการเดินทาง รวมถึงมีส่ิงผิดกฎหมาย บริษัทฯ จะไม่คืนค่าใช้จ่ายใดๆ 
รายละเอียดด้านการเดินทาง อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความจำเป็น หรือเพื่อความเหมาะสมท้ังปวง โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ท้ังน้ี
การขอสงวนสิทธิดังกล่าว บริษัท จะยึดถือและคำนึงถึงผลประโยชน์ตลอดจนความปลอดภัยของท่านผู้มีเกียรติ ซึ่งร่วมเดินทางเป็นสำคัญ 

“ขอขอบพระคุณทุกท่านท่ีได้มอบความไว้วางใจ ให้ทางบริษัท เป็นผู้นำพาการเดินทางในคร้ังน้ี” 
 

เอกสารประกอบการขอวซีา่โมรอคโค 
*.*.*. เอกสารส่วนตัวของท่านห้ามเซ็นสำเนาถูกต้องทุกกรณี*.*.*.  

1. หนังสือเดินทาง (Passport) หนังสือเดินทาง ต้องมีหน้าเหลือสำหรับประทับวีซ่าอย่างน้อย 2 หน้า อายกุารใช้งานเหลือไม่ 
น้อยกว่า 6 เดือน นับจากวันเดินทางกลับ และหนังสือเดินทางจะต้องไม่ชำรุด(หนังสือเดินทางเล่มเก่า กรุณา
นำมาประกอบการยื่นวีซ่าด้วย)  
2. รูปถ่าย รูปถ่ายสีหน้าตรงขนาด 1.5 x 2 ซม. (ตามภาพประกอบ) จำนวน 3 ใบ (พื้นหลังขาวเท่าน้ัน  
ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน  ห้ามสวมแว่นตาหรือเคร่ืองประดับ ไม่ใส่คอนแทคเลนส์ รูปไม่เลอะหมึก) 
3. หลกัฐานการเงิน 
3.1 กรณีผู้เดินทาง ออกค่าใช้จ่ายเอง  
**สำเนาสมุดบัญชี หรือ Statement บัญชีออมทรัพย์ส่วนตัวของผู้เดินทาง ย้อนหลัง 6เดือน (รบกวน
ลูกค้าทำรายการเดินบัญชี ยอดเงนิในบญัชขีัน้ตำ่ 100,000.-โดยการ ฝากหรือถอน ก่อน แล้วค่อยปรับยอดเงินในบัญชีไม่เกิน 7 วัน ก่อนวัน
ยื่นวีซ่า และหากบัญชีกระโดดเดือนต้องขอเป็น Statement เท่าน้ัน) 
**หนังสือรับรองจากธนาคาร (แบงค์ การันตี) ต้องเป็นบัญชีเดียวกันกับสเตทเม้น และช่ือ-นามสกุลภาษาอังกฤษต้องตรงตามหน้า
พาสปอร์ต  
(ออกไม่เกิน 15 วัน นับจากวันท่ียื่น) (ใชท้ัง้ 2 อยา่ง ขาดอยา่งใดอยา่งหนึง่ไมไ่ด)้ 
3.2 กรณีผู้เดินทางไม่ได้ออกค่าใช้จ่ายเอง (บุคคลท่ีสามารถรับรองค่าใช้จ่ายได้ ต้องเป็น พ่อ แม่ พี่น้อง ท่ีมีสายเลือดเดียวกัน หรือ สามี



ภรรยา เท่าน้ัน) 
3.2.1. ต้องทำเป็นหนังสือรับรองค่าใช้จ่ายในการเดินทาง (Sponsor Letter)เป็นภาอังกฤษเท่าน้ัน 
3.2.2. ถ่ายสำเนาสมุดบัญชี หรือ Statement ยอ้นหลัง 3 เดือนของบุคคลท่ีออกค่าใช้จ่าย 
3.2.3. เอกสารแสดงความสัมพันธ์ระหว่างผู้ท่ีออกให้ และผู้ท่ีถูกรับรองค่าใช้จ่ายให้ เช่น สำเนาทะเบียนสมรส สูติบัตร ทะเบียนบ้าน 
**สถานทูตไม่รับพิจารณาบัญชีกระแสรายวัน บัญชีฝากประจำ และบัญชียอดติดลบ** 
 
4. หลกัฐานการทำงาน  
-เจ้าของกิจการ หนังสือรับรองการจดทะเบียน(DBD)ท่ีมีช่ือของผู้เดินทางเป็นกรรมการหรือหุ้นส่วน อายุไม่เกิน 3 เดือน หรือ สำเนาใบ
ทะเบียนการค้า(พค.0403) 
-เป็นพนักงาน หนังสือรับรองการทำงาน จากบริษัทฯ ระบุตำแหน่ง, เงินเดือน, วันเร่ิมทำงาน  
(ขอเป็นภาษาอังกฤษมีอายุ 1 เดือน ช่ือ-สกุลต้องตรงตามหน้าพาสปอร์ต ใช้คำว่า “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนช่ือสถานทูตท่ี
ยื่น) 
-นักเรียนหรือนักศกึษา ใช้หนังสือรับรองการเรียนท่ีออกจากสถาบันท่ีกำลังศึกษาอยู่  
(ขอเป็นภาษาอังกฤษมีอายุ 1 เดือน ช่ือ-สกุลต้องตรงตามหน้าพาสปอร์ต ใช้คำว่า “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนช่ือสถานทูตท่ี
ยื่น) 
5. เอกสารส่วนตัว 
-สำเนาทะเบียนบ้าน กรุณาแปลเป็นภาษาอังกฤษ 
-บัตรประชาชน กรุณาแปลเป็นภาษาอังกฤษ 
-สูติบัตร (กรณีเด็กอายตุ่ำกว่า 20 ปี) กรุณาแปลเป็นภาษาอังกฤษ 
-ทะเบียนสมรส/ทะเบียนหย่า/มรณะบัตร (ถ้ามี) กรุณาแปลเป็นภาษาอังกฤษ 
-ใบเปลี่ยนช่ือ-นามสกุล (ถ้ามีการเปลี่ยน) กรุณาแปลเป็นภาษาอังกฤษ 
6. กรณีเด็กอายุไม่ถึง 20 ปี ไม่ได้เดินทางไปต่างประเทศพร้อมบิดา มารดา  
-หากเด็กเดินทางไปกับบิดา จะต้องมีหนังสือยินยอมจากมารดา จากอำเภอต้นสังกัด (โดยมารดาจะต้องคัดหนังสือยินยอมระบุให้บุตร
เดินทางไปต่างประเทศกับบิดา) พร้อมแนบสำเนาบัตรประชาชนหรือหน้าพาสปอร์ตมารดามาด้วย 
-หากเด็กเดินทางกับมารดา จะต้องมีหนังสือยินยอมจากบิดา จากอำเภอต้นสังกัด (โดยบิดาจะตอ้งคัดหนังสือยินยอมระบุให้บุตรเดินทางไป
ต่างประเทศกับมารดา) พร้อมแนบสำเนาบัตรประชาชนหรือหน้าพาสปอร์ตบิดามาด้วย 
- หากเด็กไม่ได้เดินทางพร้อมกับบิดาและมารดา ท้ังบิดาและมารดาจะต้องคัดหนังสือระบุยินยอมให้บุตรเดินทางไปต่างประเทศกบัใคร มี
ความสัมพันธ์เป็นอะไรกันกับเด็ก จากอำเภอต้นสังกัด พร้อมแนบสำเนาบัตรประชาชนหรือหน้าพาสปอร์ตบิดาและมารดา 
-กรณีเด็กท่ีบิดา-มารดาหย่าร้าง จะตอ้งแนบสำเนาใบหย่า และมีการสลักหลังโดยมีรายละเอยีดว่าฝ่ายใดเป็นผู้มีอำนาจปกครองบุตรแต่เพียง
ผู้เดียว 
*** กรณีท่ีบิดาหรือมารดาไม่มี passport แล้วใช้ ID Card แทนต้องทำจดหมายช้ีแจงว่าทำไมไม่มี passport *** 
-กรณีเด็กอายุต่ำกว่า 18 ปี บิดา-มารดาลงช่ือรับรองในแบบฟอร์มสมัครวีซ่า พร้อมเดินทางมาสัมภาษณ์กับบุตรท่ีสถานทูตด้วย ท้ังสอง
ท่าน (เฉพาะคิวเด่ียวเท่าน้ัน) 
7.  ท่านไม่จำเป็นต้องเซ็น รับรองสำเนาถูกต้อง ให้ท่านเซ็นเฉพาะ แบบฟอร์มใบคำร้องขอวีซ่าเท่าน้ัน 

เอกสารยืน่วซีา่อาจมกีารปรบัเปลีย่นและขออพัเดทเพิม่เตมิไดท้กุเวลา หากทางสถานทตูแจง้ขอเพิม่เตมิ 



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

 


