
 
 

 

 

 
 

รหัสโปรแกรม : 25715 (กรุณาแจ้งรหัสโปรแกรมทุกครั้งที่สอบถาม)       
 

แกรนด์ โมรอคโค 10 วัน 

 
พกัโรงแรมส่ีดาวในเมือง / อาหารเช้า HOT ABF. ทานใน main restaurant บริการน ้าด่ืมทุกวัน  รถบัส 50 ท่ีนั่ง  
กรุ๊ป 10 ท่านเดินทาง  อาหารไทย,จีน, พื้นเมืองมีทุกประเทศ  จัดแบบเท่ียวสบายๆไม่รีบไม่ชะโงกชะแวบทัวร์มีเวลาช้อปป้ิง 



ก าหนดการเดินทาง :  

วันแรก  สนามบินสุวรรณภูมิ  

22.00 น. คณะเดินทางพร้อมกนัท่ี สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 เคาน์เตอร์สายการบินเอมิเรตส์ เจา้หนา้ท่ีใหก้าร
ตอ้นรับและอ านวยความสะดวกดา้นสัมภาระและบตัรโดยสารท่ีนัง่ก่อนขึ้นเคร่ือง  

วันท่ีสอง  สนามบินสุวรรณภูมิ-ดูไบ-คาซาบลงัก้า-ราบัต 

01.45 น. ออกเดินทางสู่ เมืองคาซาบลงักา้ ประเทศโมรอคโค โดยสายการบินเอมิเรตส์ เท่ียวบินท่ี EK385/751 
*.*.*. แวะเปล่ียนเคร่ืองท่ีเมืองดูไบ : 04.55-0730 *.*.*.  

12.45 น. (เวลาทอ้งถ่ิน) ถึงสนามบิน เมืองคาซาบลงักา้ (CASABLANCA) ประเทศโมรอคโค (MOROCCO) ..หลงั
ผา่นพิธีการตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากรเรียบร้อยแลว้..... 

  จากนั้นน าท่านออกเดินทางสู่ เมืองราบตั (RABAT) …น าท่านชม
เมืองหลวงแห่งราชอาณาจกัรมาตั้งแต่ปี ค.ศ.1956 เม่ือ 
โมรอคโคหลุดพน้จากการเขา้แทรกแซงทางการเมืองของฝร่ังเศสและเป็นท่ีตั้งของ
พระราชวงัหลวงและท าเนียบทูตานุทูตจากต่างแดนเป็นเมืองสีขาวท่ีสะอาดและ
สวยงาม  
...ชมป้อมไอดูยะ ป้อมขนาดใหญ่สองชั้นท่ีตั้งอยู่ริมมหาสมุทรแอตแลนติก 
ลอ้มรอบดว้ยก าแพงสูงใหญ่ดา้นในเป็นเมดิน่า บา้นเรือนทาทาบดว้ยสีฟ้า ท่ี

สะอาดตาน่าเดินเล่น เหมือนศิลปะบนก าแพง  
ชมสุเหร่าหลวง และ พระราชวงัหลวง  ทุกเท่ียงของวนัศุกร์นั้น กษตัริยแ์ห่งโมรอคโคจะทรงมา้จาก
พระราชวงัมายงัสุเหร่า เพื่อประกอบศาสนกิจชมความงามภายนอกของ THE ROYAL PALACE และ 
MECHOUAR  
ชมสุสานของกษตัริยโ์มฮมัเหมด็ท่ี5 พระอยัการของกษตัริยอ์งคปั์จจุบนัซ่ึงมีทหารยามยนืสง่าเฝ้าทุกประตู
และเปิดใหค้นทุกชาติทุกศาสนาเขา้ไปเคารพพระศพท่ีฝังอยูเ่บ้ือง
ล่าง ดา้นหนา้คือสุเหร่าฮสัซนัท่ีเร่ิมสร้างมาตั้งแต่ศตวรรษท่ี12 แต่
สร้างยงัไม่ส าเร็จและพงัลงจนเหลือแต่เพียงเสาไว ้365 ตน้  

ชมหอคอยฮสัซนั (HASSAN TOWER)  เป็น
สุเหร่าท่ีใหญ่อนัดบั 2 ของโลก สามารถบรรจุผูท่ี้
เขา้มาสวดมนตไ์ดพ้ร้อมกนัคราวละ 40,000 คน 
(แต่สร้างไม่เสร็จ) …น าท่านออกเดินทางต่อสู่ เมืองเมคเนส (MEKNES) เมืองหลวงโบราณ
ในสมยัสุลต่านมูเล อิสมาอิล (MOULEY ISMAIL) แห่งราชวงศอ์ะลาวิท (ALAWITE 
DYNASTY) กษตัริยจ์อมโหดผูช่ื้นชอบการท าสงครามในศ.ต.ท่ี 17  ....  

ค ่า   รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร  
ท่ีพกั  MENZEH DALIA  HOTEL หรือเทียบเท่า 



วันท่ีสาม  ราบัต-ชมเมือง-เมืองโบราณโรมันโวลูบิลสิ-เชฟชาอูน 

เชา้  รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  
 ชมก าแพงเมืองลอ้มรอบเมืองเก่าท่ี
ยาวประมาณ 40 กม. ซ่ึงมีประตูเมือง
ใหญ่โตถึง 7 ประต ูชมประตูบบัมนัซู 
(BAB  MANSOUR MONUMENTAL 
GATE) ท่ีไดช่ื้อวา่สวยท่ีสุด ตกแต่งดว้ยโม

เสดและกระเบ้ืองสีเขียวบนผนงัสีแสด…ชมเมืองโบราณโรมนัโวลูบิลิส (ROMAN CITY OF 
VOLUBILIS) ท่ีปัจจุบนัเหลือแต่ซากปรักหกัพงัท่ีเกิดจากแผน่ดินไหวคร้ังรุนแรงในปี ค.ศ. 1755 แต่ยงัคง
เห็นไดถึ้งร่องรอยความยิง่ใหญ่ของเมืองในจกัรวรรดิโรมนัในอดีต  

เท่ียง รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
บ่าย น าท่านเดินทางสู่ นครสีฟ้าเชฟชาอูน (CHEFCHAOUEN) เมืองท่ีไดช่ื้อวา่มนตเ์สน่ห์แห่งโมรอคโค เป็น

เมืองเลก็ๆ ตั้งอยูใ่นหุบเขาริฟ (RIF MOUNTAIN) ประวติัความ
เป็นมาของเมืองนั้นยาวนานกวา่ 538 ปี เมืองน้ีเคยอยูใ่ต ้ 
การปกครองของสเปนและไดรั้บอิสรภาพในปี ค.ศ.1956 จนไดรั้บ
อิทธิพลวิถีชีวิตและภาษาสเปนในปัจจุบนัน้ี  
ชมบา้นเรือนทาดว้ยสีฟ้าและสีขาว เป็นสวรรคข์องคนรักสีฟ้าและสี
ขาว เมืองท่ีบา้นเรือนเกือบทุกหลงัเป็นสีขาวและมีคร่ึงล่างไปจนถึง
บริเวณถนน บนัได และ ทางเดิน เป็นสีฟ้าสดใสเหมือนวนัท่ีทอ้งฟ้าไร้เมฆ สามารถเดินชมบา้นเรือนไดท้ัว่
ทั้งเมือง โดยท่ีสถาปัตยกรรม ของเมืองยงัคงเป็นแบบโมรอคโค ซุม้ประตูโคง้จึงสามารถมองเห็นไดท้ัว่ทั้ง
เมือง และยงัมีน ้าพุท่ีปูดว้ยกระเบ้ืองโมเสกแบบโมรอคโคใหเ้ห็นไดต้ามมุมต่าง ๆ ของเมือง พร้อมใหท้่านมี
เวลาเดินเลือกซ้ือของท่ีระลึกในตลาดเมืองเก่า.... 

ค ่า   รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร  
ท่ีพกั  PARADOR HOTEL หรือเทียบเท่า 
*** เน่ืองจากโรงแรมเมืองเชฟชาอูนมีค่อนขา้งนอ้ย ถา้ในกรณีท่ีโรงแรมเตม็ ทางบริษทัฯ เปล่ียนนอนเมืองใกลเ้คียงแทน 
*** 

วันท่ีส่ี  เชฟชาอูน-เฟซ-ชมเมือง 

เชา้  รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ เมืองเฟซ (FES) เมืองหลวงเก่า เมือง
ซ่ึงยงัคงมีบรรยากาศของเมืองโบราณท่ีผูค้นยงัใชล้าเป็น  
พาหนะและบรรทุกของกนัอยู ่สัมผสับรรยากาศเมืองเก่าแก่
ท่ีสุดในบรรดาเมืองอิมพิเรียลทั้งส่ีตั้งแต่ศ.ต.ท่ี 7 ท่ีมีความส าคญั



ทางประวติัศาสตร์ 
เท่ียง รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
บ่าย  น าท่าน ชมวิวบนป้อมปราการแห่งราชวงศซ์าเดียน ...เดินเขา้สู่เขาวงกตอนัซบัซอ้นแห่งเมดินาเมืองเฟซ ...

ผา่นชมประตู BAB BOU JELOUD เป็นประตูขนาดใหญ่ท่ีกั้นระหวา่งเมืองเก่ากบัเมืองใหม่ท่ีใชโ้มเสสสี
ฟ้าตกแต่ง น าท่านเดินผา่นตลาดสดขายขา้วปลาอาหาร และผกั ผลไมส้ด..ผา่นชมสุเหร่าใหญ่ไคราวีน 
(KAIRAOUINE MOSQUE) ซ่ึงเป็นทั้งมหาวิทยาลยัสอนศาสนาแห่งแรกของโมรอคโคและเก่าแก่ท่ีสุด

แห่งหน่ึงของโลกเลยทีเดียว (เฉพาะผูท่ี้นบัถือศาสนาอิสลามเท่านั้น) ชมยา่นเคร่ืองหนงั
และชมบ่อฟอกและยอ้มสีหนงัแบบโบราณ ท่ีเป็นเอกลกัษณ์เฉพาะของเมืองเฟส  
ถูกอนุรักษโ์ดยองคก์รยเูนสโก ทั้งหมดน้ีเป็นเสน่ห์ของการเดินเท่ียวชมเมืองท่ีตอ้งเดิน
แหวกวา่ยเขา้ไปในกลุ่มคนชาวพื้นเมือง ชอ้ปป้ิงสินคา้ทอ้งถ่ินและผลไมแ้หง้ เช่น อินท
ผาลมั วอลนทั อลัมอนด ์ท่ีคุณภาพดีและราคายอ่มเยา  

 ชมเมเดอร์ซา บูอิมาเนีย (MERDERSA BOU IMANIA) ซ่ึงเป็นโรงเรียนสอนพระคมัภีร์ เป็น
สถาปัตยกรรมแบบมวัร์ท่ีสวยงามประณีต  ในเขตเมืองเก่าได ้มีซอยกวา่ 10,000 ซอย มีซอยแคบสุดคือ 50 
ซ.ม. ถึงกวา้ง 3 เมตร จะแบ่งเป็นยา่นต่างๆ เช่น ยา่นเคร่ืองใชท้องเหลือง ทองแดง จะมีร้านคา้เลก็ๆท่ีหนา้
ร้านจะมีหมอ้ กะทะ อุปกรณ์เคร่ืองครัว วางแขวนหอ้ยเตม็ไปหมด ยา่นขายพรมท่ีวางเรียงรายอยา่งสวยงาม 
ยา่นงานเคร่ืองจกัสาน งานแกะสลกัไม ้ท่ีตามซอกมุมอาจเห็นภาพชายสูงอายหุนวดเครารุงรังนัง่แกะสลกั
ไมช้ิ้นเลก็ๆอยูบ่ริเวณตามทางเดินแคบๆในเขตเมืองเก่า บางทีเราก็ยงัจะเห็นผูห้ญิงท่ีน่ีสวมเส้ือผา้ท่ีปิด
ตั้งแต่หัวจนถึงเทา้จะเห็นไดก้็เฉพาะตาด าอนัคมกริบเท่านั้น …ชมมูเล ไอดริสท่ี 2 (MOULAY IDRISS 
MAUSOLEUM II) เมืองโบราณเมืองหน่ึงท่ีเป็นเมืองศูนยก์ลางศาสนาอนัศกัด์ิสิทธิของชาวมุสลิมในโม
รอคโค ช่วงเดือนสิงหาคมจะมีเหล่านกัจาริกแสวงบุญมาเยือนเมืองแห่งน้ีเพื่อประกอบพิธีทางศาสนา 
เปรียบไดก้บัเมืองเมกกะของประเทศซาอุดิอารเบีย…  

ค ่า  รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร  
ท่ีพกั  L’ESCALE  HOTEL หรือเทียบเท่า 

*.*.*.  กรุณาจดัเตรียมเส้ือผา้กระเป๋าเลก็ เพื่อคา้งคืนในทะเลทรายในคืนถดัไป *.*.*.   

วันท่ีห้า  เฟซ-อเิฟรน-แอร์ฟอร์ด-เมอร์ซูการ์ 

เชา้  รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
น าท่านเดินทางผา่นชมเมืองอิเฟรน (IFRANE) เมืองท่ีความสูงประมาณ 1650 เมตรเหนือ
ระดบัน ้าทะเล ในอดีต  ฝร่ังเศสไดม้าสร้างขึ้นบริเวณน้ีในช่วง ค.ศ. 1930 บางคร้ังเรียกเมือง
แห่งน้ีวา่ เจนีวาแห่งโมรอคโค บา้นส่วนใหญ่มีหลงัคาสีแดง มีดอกไมบ้านและทะเลสาบ
สวยงาม เป็นสถานท่ีพกัผอ่นทั้งฤดูหนาวและฤดูร้อน เส้นทางน้ีผา่นเทือกเขาแอตลาส ช่ือท่ี
คุน้เคยกนัมานาน เดินทางขา้ม MIDDLE ATLAS ภูมิประเทศเขียวชอุ่มไปดว้ยป่าไม ้ สองขา้ง    

ทางเปลี่ยนสภาพจากความแหง้แลว้เป็นป่าไม ้พุ่ม และสลบักบัความแหง้แลง้ของภูเขา  



เท่ียง รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร อาหารจีน 
บ่าย   น าท่านเดินทางสู่ เมืองแอร์ฟอร์ด (ERFOUD) ซ่ึงเป็นโอเอซีสศูนยก์ลาง

การคา้ขายของคาราวานซ่ึงเดินทางมาจากซาอุดิอาระเบียและ
ซูดาน  
น าท่านเดินทางสู่ เมืองเมอร์ซูกา้ร์ (MERZOUGA) โดยน า
ท่านนัง่รถขบัเคล่ือนส่ีลอ้ 4WD ไปท่องทะเลทรายซาฮาร่า 
(SAHARA) เป็นทะเลทรายในทวีปอฟัริกาท่ีมีขนาดใหญ่เป็น

อนัดบัสองของโลก  (รองจากทะเลทรายในทวีปแอนตาร์กติกา)และเป็นทะเลทรายร้อนท่ีใหญ่ท่ีสุดของ
โลก ณ เมืองเมอร์ซูกา้ร์ ลดัเลาะขอบทะเลทรายสู่เขตซาฮาร่า  …. 

ค ่า  รับประทานอาหารค ่า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
ท่ีพกั  พกัผอ่นคา้งคืนในทะเลทรายซาฮาร่า ณ CAFÉ DU SUD หรือเทียบเท่า 

วันท่ีหก  เมอร์ซูการ์-ข่ีอูฐ-แอร์ฟอร์ด-ทินเฮียร์-วอซาเซท 

เชา้  รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
*.*.*. พิเศษ ขี่อูฐสู่เนินทรายอนักวา้งใหญ่สุดตาเพื่อรอชมพระอาทิตยท์อแสงยามเชา้ แสงทองยามเชา้สาดสู่
ทะเลทราย เป็นบรรยากาศยามเชา้ท่ีคุณจะประทบัใจมิรู้ลืม (อยา่ลืมเตรียมเส้ือกนัหนาวใหพ้ร้อม) *.*.*. 

  น าท่าน นัง่รถขบัเคล่ือนส่ีลอ้ 4WD กลบัสู่ เมืองแอร์ฟอร์ด (ERFOUD) เพื่อเปล่ียนเป็นรถโคช้ เพื่อเดินทาง
สู่ ทอดา้จอร์จ (TODRA GORGE) ชมความงามของช่องเขาท่ีซ่อนตวัอยูใ่นโอเอซิส ล าน ้าเกลือท่ีไหลผา่น
ช่องเขา กบัหนา้ผาสูงชนัแปลกตา เป็นแหล่งปีนหนา้ผา
ส าหรับนกัเส่ียงภยัทั้งหลาย…. 

  น าท่านเดินทางสู่ เมืองทินเฮียร์ (TINGHIR) ชุมชนท่ีเกาะกลุ่ม
อยูร่วมกนัท่ามกลางความแห้งแลง้ ยงัมีความชุ่มช่ืนของ
โอเอซิส ตน้ปาลม์ เคยเป็นท่ีตั้งของกองทหารท่ีเดินทางมาจาก
วอซาเซท…  

เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
บ่าย  จากนั้นเดินทางต่อตามถนนคาซบาห์ท่ีมีป้อมหลายร้อยแห่งตั้งเรียงรายตามถนนดงักล่าวสู่ เมืองวอซาเซท 

(OUARZAZATE) เคยเป็นท่ีตั้งทางยทุธศาสตร์ในปี ค.ศ. 1928 ฝร่ังเศสไดต้ั้งกองก าลงัทหารและพฒันาท่ีน่ี
ใหเ้ป็นศูนยก์ลางการบริหาร วอซาเซทเป็นเมืองถูกส่งเสริมใหเ้ป็นเมืองท่องเท่ียวท่ีแวดลอ้มไปดว้ยสตูดิโอ 
ภาพยนตร์ และมีการพฒันาพื้นท่ีในทะเลทรายเพื่อการท ากิจกรรมต่างๆ เช่น การขี่มอเตอร์ไซด ์อูฐ 
กิจกรรมผจญภยักลางทะเลทราย (ส าหรับในฤดูหนาว-ฤดูใบไมผ้ลิ (พ.ย.-เม.ย.) ควรเตรียมเส้ือกนัหนาวให้
เพียงพอ เพราะเมืองน้ีอยูใ่กลภู้เขาแอตลาส ท่ีมีหิมะปกคลุมในช่วงดงักล่าว  

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ  ภตัตาคาร  
ท่ีพกั  KARAM PALACE HOTEL หรือเทียบเท่า  



วันท่ีเจ็ด  วอซาเซท-ไอท์ เบน ฮาดดู-มาราเกช 

เชา้  รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
น าท่าน ผา่นชมป้อมทาเริท (KASBAH TAOURIRT) เป็นป้อม
แห่งตระกูลกลาวี ภายใตห้มู่อาคารขนาดใหญ่ ซ่ึงภายใน
ประกอบดว้ยห้องต่างๆจ านวนมากซ่อนอยูเ่ช่ือมต่อกนัดว้ย
ถนนเลก็ๆ และเส้นทางลบัคดเคี้ยวตามอาคารท่ีเบียดเสียดกนั  
จากนั้นน าท่านออกเดินทางสู่ เมืองไอท ์เบน ฮาดดู (AIT BENHADDOU) ทางตะวนัออกเฉียงใตข้องเมือง
มาราเกช เส้นทางขา้มเทือกเขาไฮแอทลาส ทางคดเคี้ยวกบัภูเขาสลบัซบัซอ้นสลบักบัทุ่งเกษตรแบบ
ขั้นบนัได ใหท้่านเพลินตากบัสีสัน วิถีชีวิตของคนทอ้งถ่ิน …  

เท่ียง รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
บ่าย จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ เมืองมาราเกช (MARAKESH) ตั้งอยูเ่ชิงเขาแอตลาสในอดีตเมืองโอเอซิสแห่งน้ี

เป็นท่ีพกัของกองคาราวานอูฐ ท่ีมาจากทาง
ตอนใตข้องโมรอคโค ถือเป็นเมืองชุมทาง
ของพ่อต่างๆ นอกจากน้ียงัเป็นอดีตเมือง
หลวงในช่วงสมยัราชวงศอ์ลัโมราวิด ช่วง
ศ.ต.ท่ี 11 ปัจจุบนัเป็นเมืองท่ีมีนกัท่องเท่ียว

มาเยอืนมากท่ีสุด สภาพบา้นเมืองท่ีเราเห็นไดค้ือ สองขา้งทาง
แวดลอ้มดว้ยบา้นเรือนท่ีถูกฉาบดว้ยปูนสีส้มๆ ซ่ึงเป็นส่ิงท่ีรัฐบาลก าหนดไว ้แต่คนทอ้งถ่ินจะเรียกวา่ 
PINK CITY หรือ เมืองสีชมพู เมืองท่ีมีเสน่ห์ท่ีสุดในโลกแห่งหน่ึง จึงไดส้มญานามวา่เป็น A CITY OF 
DRAMA นัน่คือมีความสวยงามดัง่เมืองในละครท่ีไม่น่าเป็นชีวิตจริงได…้…  
น าท่านเดินทาง ชมพระราชวงับาเฮีย (BAHIA PALACE) เป็นพระราชวงัของท่านมหาอ ามาตย ์ ผูส้ าเร็จ
ราชการแผ่นดินแทนยวุกษตัริยใ์นอดีต สร้างขึ้นในช่วงปลายศตวรรษท่ี 19 โดย SI MOUSSA 
สถาปัตยกรรมออกเป็นแนวสมยัใหม่ โดยท่ีตั้งใจจะใหเ้ป็นพระราชวงัท่ียิง่ใหญ่และหรูหราท่ีสุดในสมยันั้น 
แต่ดว้ยความท่ีมีการวางแผนก่อสร้างและตกแต่งอยา่งเร่งรีบ จึงเป็นท่ีวิจารณ์กนัวา่รายละเอียดหลายๆอยา่ง
ในพระราชวงัแห่งน้ียงัไม่สมบูรณ์ลงตวั   
พระราชวงัมีการตกแต่งโดยการแกะสลกัปูนป้ัน (STUCCO) มีการวาดลายบนไม ้และประดบัประดาดว้ย
โมเสกเป็นลวดลายท่ีสวยงามละเอียดอ่อนมาก… 
ชมความงดงามภายนอกของมสัยดิ คูตูเบีย (KOUTOUBIA 
MOSQUE)  ซ่ึงเป็นมสัยดิใหญ่เก่าแก่ท่ีสุดในเมืองไม่วา่จะเดินไป
แห่งใดในตวัเมืองก็จะเห็นมสัยดิน้ีได ้จากหอวงัท่ีมีความสูง 226 
ฟิต (70 เมตร)   
จากนั้นน าท่าน ชมจตัุรัสกลางเมือง (DJEMAA FNAA SQUARE) 



ท่ีมีขนาดใหญ่ รายลอ้มไปดว้ยอาคาร ร้านคา้ ตลาด ทั้ง 4 ดา้น เดินเล่นถ่ายรูปความมีชีวิตชีวาท่ีมีสีสันและ
กล่ินอายแบบโมรอคโคขนานแท ้พร้อมจบัจ่ายหาซ้ือของฝาก ของท่ีระลึกพื้นเมืองต่างๆ ไดท่ี้ ตลาดเก่า 
(OLD MARKET) ท่ีอยูร่ายรอบจตัุรัสอยา่งเพลิดเพลิน ...     

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ  ภตัตาคาร อาหารพื้นเมือง 
*.*.*. พร้อมชมโชวก์ารแสดงพื้นเมืองอนัต่ืนตาต่ืนใจกบัความอลงัการของสถานท่ีและสีสันของชาวโมรอคกนั *.*.*. 
ท่ีพกั  AYOUB HOTEL หรือเทียบเท่า  

วันท่ีแปด มาราเกช-คาซาบลงัก้า 

เชา้  รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
 น าท่าน ชมสวนจาร์ดีน มาจอแรล (MAJORELLE GARDEN)  

หรือ JARDIN  MAJORELLE  & MUSEUM OF ISLAMIC ART 
วา่กนัวา่เป็นสวรรคน์อ้ยๆ ยา่นเมืองมาราเกรซ สวนแห่งน้ีเป็นท่ี
รวบรวมพนัธุ์ไมน้านาพนัธุ์จาก  ทัว่โลก โดยเฉพาะตน้กระบอก
เพชรนบัพนัตน้ หลากหลายสายพนัธุ์ มีสวนบวั และป่าไม่ดูร่มร่ืน 
กบับรรดากระถางดินท่ีศิลปินเจา้ของเดิม JACQUES 
MAJORELLE  ท่ีสรรหาสีมาป้ายทาทบั ตกแต่งท าใหส้วนแห่งน้ีดูโดเด่นสะดุดตาขึ้นมาอยา่งน่าเหลือเช่ือ 
สวนแห่งน้ีเดิมเป็นบา้นของศิลปินชาวฝร่ังเศส เขาสร้างบา้น และสวนเอาไวอ้ยูเ่อง พร้อมสร้างงานศิลปะ
ของเขาต่อมาสถานท่ีแห่งน้ีไดถู้กใชเ้ป็นพิพิธภณัฑ ์รวบรวมเอาศิปะของโมรอโค เอาไว ้และมีมุมแสดง
งานศิลปะของเจา้ของเดิมเอาไวด้ว้ย….จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ เมืองคาซาบลงักา้ (CASABLANCA) เมือง
ท่ีถูกใชเ้ป็นฉากในภาพยนตร์ฮอลลีวูดเร่ืองCASABLANCA ออกฉายในปี ค.ศ.1942 

เท่ียง รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
บ่าย  น าท่าน ชมความงามของสุเหร่าแห่งกษตัริยฮ์สัซนัท่ี 2 สุเหร่าน้ีงดงามประณีต
ดว้ย 

สถาปัตยกรรมแบบโมรอคโคทุกแขนง  ชมทิวทศัน์รอบๆ สุเหร่าอนัเป็นจุดชม
วิวริมฝ่ังทะเล ซ่ึงเป็นสถานท่ีพกัผอ่นท่ีสวยงามของชาวโมรอคโคท่ีชอบมาเดิน
เล่นหลงัจากปฏิบติัศาสนกิจเสร็จแลว้  
ชมโบถส์ชาวยวิ (THE CHURCH OF OUR LADIES OF LOURDES) ภายในมี 
ภาพกระจกสีสวยงามแสดงเร่ืองราวต่างๆเก่ียวกบัศาสนา ต่อดว้ยจตัุรัสสหประชาชาติ ซ่ึงเป็นใจกลางเมือง 
ยา่นธุรกิจส าคญั 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ  ภตัตาคาร  
ท่ีพกั  SUISSE HOTEL หรือเทียบเท่า  



 

วันท่ีเก้า  คาซาบลงัก้า-ดูไบ 

เชา้  รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
น าท่านเดินทางสู่ สนามบิน เพื่อเดินทางกลบัสู่ประเทศไทย 

14.45 น. ออกเดินทางสู่ ประเทศไทย โดยสายการบินเอมิเรตส์ เท่ียวบินท่ี EK752/384 
 *.*.*. แวะเปล่ียนเคร่ืองท่ีเมืองดูไบ : 01.15-03.05 *.*.*. 

วันท่ีสิบ  สุวรรณภูมิ บางพล ี(ประเทศไทย) 

12.05 น.  (เวลาทอ้งถ่ิน) เดินทางถึง สุวรรณภูมิ โดยสวสัดิภาพ  
********* 

หมายเหตุ ก าหนดการเดินทางอาจมีการเปล่ียนแปลงไดเ้พื่อความเหมาะสมทั้งน้ีทางบริษทัฯจะยดึถือความปลอดภยั

ตลอดจนผลประโยชน์ของคณะผูเ้ดินทางเป็นส าคญั   

    อตัราค่าใช้จ่าย 

 
วันท่ีเดินทาง 

 
ผู้ใหญ่ 

เด็กต ่ากว่า 12 
กบั 1 ผู้ใหญ่ 

เด็กต ่ากว่า 12 
กบั 2 ผู้ใหญ่ 
ไม่มีเตียงเสริม 

พกัเดี่ยวเพิม่ 

28 ม.ค.   
4, 11, 25 ก.พ.   
4, 11, 18, 25 ม.ีค. 
1, 15, 22, 29 เม.ย. 
6, 20, 27 พ.ค. 
5-14 มิ.ย. / 19-28 มิ.ย. / 26 มิ.ย.-5 ก.ค. 3-12 ก.ค. / 
17-26 ก.ค. / 24 ก.ค.-2 ส.ค. 
7-16 ส.ค.  / 21-30 ส.ค. / 28 ส.ค.-6 ก.ย. 4-13 ก.ย. / 
18-27 ก.ย. / 25 ก.ย.-4 ต.ค. 
2-11 ต.ค. / 9-18 ต.ค. / 16-25 ต.ค.  
23 ต.ค.-1 พ.ย. / 6-15 พ.ย. / 20-29 พ.ย. 27 พ.ย.-6 
ธ.ค. / 4-13 ธ.ค. / 11-20 ธ.ค. 

85,900.- 18,900.- 

8, 9, 10, 11 เม.ย. 
24 ธ.ค.-2 ม.ค. / 30 ธ.ค.-8 ม.ค. 

95,900.- 18,900.- 

** ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ ในการเปลี่ยนแปลงราคา หากทางสายการบินมีการ ขึน้ราคาของภาษีน ้ามันและ/หรือภาษี
ประกนัภัยการเดินทางและ ค่าย่ืนวีซ่า ** 



อตัรานีร้วม 
1. ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั (Economy Class) ท่ีระบุวนัเดินทางไปกลบัพร้อมกรุ๊ปเท่านั้น (ในกรณีมีความประสงคอ์ยูต่่อ 
จะตอ้งอยูภ่ายใตเ้ง่ือนไขของสายการบินและมีค่าใชจ่้ายเกิดขึ้นส าหรับการเปล่ียนแปลง) 
2. ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการ 
3. ค่ารถโคช้ปรับอากาศน าเท่ียวตามรายการ วนัละ 12 ชม. ตามกฎหมายยโุรป 
4. ค่าหอ้งพกัในโรงแรม 
5. ค่าอาหารตามท่ีระบุในรายการ 
6. ค่าชมสถานท่ีท่องเท่ียวตามรายการ 
7. ค่าประกนัภยัการเดินทางรายบุคคล (หากตอ้งการเง่ือนไขกรมธรรมส์อบถามไดจ้ากเจา้หนา้ท่ี)  
-ค่าประกนัอุบติัเหตุการเดินทาง ในวงเงินท่านละไม่เกิน 1,550,000 บาท (ตามเง่ือนไขตามกรมธรรม)์  
-ค่ารักษาพยาบาลส าหรับคนไขใ้น จากอุบติัเหตุ และเจ็บป่วย (แอดมิด 8 ชม.) / การเคล่ือนยา้ยเพื่อการรักษาพยาบาลฉุกเฉิน
และการเคล่ือนยา้ยกลบัประเทศ / ค่าใชจ่้ายในการส่งศพหรืออฐักลบัประเทศ (เท่านั้น) 
8. ค่ามคัคุเทศก ์(ไกดค์นไทย) ของบริษทัฯ ดูแลตลอดการเดินทาง  
9. ค่าวีซ่าโมรอคโค 
10. ค่าทิป 

 
 
อตัรานีไ้ม่รวม 
1. ค่าธรรมเนียมจดัท าหนงัสือเดินทาง , แจง้เขา้แจง้ออกส าหรับผูท่ี้ไม่ไดถื้อหนงัสือเดินทางของไทย 
2. ค่าใชจ่้ายส่วนตวั อาทิเช่น ค่าเคร่ืองด่ืมท่ีสั่งพิเศษ, ค่าโทรศพัท,์ ค่าซกัรีด, ค่าธรรมเนียมหนงัสือเดินทาง, ค่าน ้าหนกัเกิน 
จากทางสายการบินก าหนดเกินกว่า 30 กก.และมากกว่า 1 ช้ิน, ค่ารักษาพยาบาล กรณีเกิดการเจ็บป่วยจากโรคประจ าตวั, ค่า
กระเป๋าเดินทางหรือของมีค่าท่ีสูญหายในระหวา่งการเดินทาง เป็นตน้  
3. ค่าภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % ในกรณีท่ีตอ้งการใบก ากบัภาษี 
4. ค่าอาหารท่ีไม่ไดร้ะบุในรายการ 
5. ค่าธรรมเนียมน ้ามนัและภาษีสนามบิน ในกรณีท่ีสายการบินมีการปรับขึ้นราคา  
6. ค่าใชจ่้ายส่วนตวัอ่ืนๆ  เช่น ค่าโทรศพัท,์ ค่าซกัรีด, มินิบาร์และทีวีช่องพิเศษ ฯลฯค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมสั่งพิเศษ 
7. ค่าบริการพิเศษต่างๆ 
8. ค่าบริการยกกระเป๋าในโรงแรม ซ่ึงท่านจะตอ้งดูแลกระเป๋าและทรัพยสิ์นดว้ยตวัท่านเอง  



 
ข้อมูลเบื้องต้นในการเตรียมเอกสารย่ืนวีซ่าและการย่ืนขอวีซ่า  
1. การพิจารณาวีซ่าเป็นดุลยพินิจของสถานทูต มิใช่บริษทัทวัร์ การเตรียมเอกสารท่ีดีและถูกตอ้งจะช่วยใหก้ารพิจารณา ของ
สถานทูตง่ายขึ้น 
2. กรณีท่านใดตอ้งใชพ้าสปอร์ตเดินทาง ช่วงระหวา่งยืน่วีซ่า หรือ ก่อนเดินทางกบัทางบริษทั ท่านตอ้งแจง้ใหท้างบริษทัฯ 
ทราบล่วงหนา้เพื่อวางแผนในการขอวีซ่าของท่าน ซ่ึงบางสถานทูตใชเ้วลาในการพิจารณาวีซ่าท่ีค่อนขา้งนานและอาจไม่
สามรถดึงเล่มออกมาระหวา่งการพิจารณาอนุมติัวีซ่าได ้(กรณีถา้มีค่าใชจ่้ายเกิดขึ้นท่านละ 500.- บาท ลูกคา้จะตอ้งเป็น
ผูรั้บผิดชอบเท่านั้น) 
3. ส าหรับผูเ้ดินทางท่ีศึกษาหรือท างานอยูต่่างประเทศ จะตอ้งด าเนินเร่ืองการขอวีซ่าดว้ยตนเองในประเทศท่ีตนพ านกัหรือ
ศึกษาอยูเ่ท่านั้น  
4. หนงัสือเดินทางตอ้งมีอายุไม่ต ่ากวา่ 6 เดือน โดยนบัวนัเร่ิมเดินทางออกนอกประเทศ หากนบัแลว้ต ่ากวา่ 6 เดือน ผูเ้ดินทาง
ตอ้งไปยืน่ค  าร้องขอท าหนงัสือเดินทางเล่มใหม่ และกรุณาเตรียมหนงัสือเดินทางเล่มเก่า ใหก้บัทางบริษทัดว้ย เน่ืองจาก
ประวติัการเดินทางของท่านจะเป็นประโยชน์อยา่งยิง่ในการยืน่ค  าร้องขอวีซ่า และจ านวนหนา้หนงัสือเดินทาง ตอ้งเหลือวา่ง
ส าหรับติดวีซ่าไม่ต ่ากวา่ 3 หนา้  
5. ท่านท่ีใส่ปกหนงัสือเดินทางกรุณาถอดออก หากมีการสูญหาย บริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบต่อปกหนงัสือเดินทางนั้นๆ และ
พาสปอร์ต ถือเป็นหนงัสือของทางราชการ ตอ้งไม่มีรอยฉีกขาด หรือ การขีดเขียน หรือ แต่งเติมใดๆ ในเล่ม  

 
**กรุณาอ่านเง่ือนไขและหมายเหตุให้ละเอียดทุกข้อ เพราะรายการทัวร์ท่ีท่านได้รับถือเป็นสัญญาการเดินทางระหว่างบริษัท

และลูกค้า** 
เง่ือนไขการจอง 

กรุณาจองก่อนล่วงหนา้  พร้อมช าระเงินมดัจ า ท่านละ 30,000 บาท  ภายใน 1 วนันบัจากวนัจอง มิฉะนั้นทางบริษทั
ฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะขอรับลูกคา้รายต่อไป  
เง่ือนไขการช าระค่าทัวร์ส่วนท่ีเหลือ 

ทางบริษทัขอเก็บค่าทวัร์ส่วนท่ีเหลือ 30 วนัก่อนการเดินทาง  หากท่านไม่ผา่นการอนุมติัวีซ่าหรือยกเลิกการเดินทาง
โดยเหตุจ าเป็นทางบริษทัขอเก็บเฉพาะค่าใชจ่้ายท่ีเกิดขึ้นจริง 
***ร้านค้าในยุโรปส่วนใหญ่จะปิดท าการในวันอาทิตย์, ขอสงวนสิทธิ์การย้ายเมืองท่ีเข้าพกั เช่น กรณีท่ีเมืองนั้นมีการจัด
งาน TRADE FAIR ฯลฯ ไปเข้าพกัเมืองท่ีใกล้เคียงแทน และโปรแกรมอาจมีการปรับเปลีย่นตามความเหมาะสม*** 
กรณียกเลกิการเดินทาง 

- ยกเลิกการเดินทางเก็บค่ามดัจ าเตม็จ านวนทุกกรณี 
-  ยกเลิกการเดินทางและหรือไม่สามารถเดินทางได ้1-29 วนั ก่อนวนัเดินทางทุกกรณี เก็บค่าทวัร์เตม็จ านวนตามราคา

ทวัร์  



- กรณียืน่วีซ่าแลว้ไม่ไดรั้บการอนุมติัวีซ่าจากทางสถานทูต (วีซ่าไม่ผา่น) และท่านไดช้ าระค่าทวัร์หรือมัดจ ามาแลว้ทาง
บริษทัฯ ขอเก็บเฉพาะค่าใชจ่้ายท่ีเกดขึ้นจริง เช่น ค่าวีซ่าและค่าบริการยืน่วีซ่า / ค่ามดัจ าตัว๋เคร่ืองบิน หรือค่าตัว๋
เคร่ืองบิน (กรณีออกตัว๋เคร่ืองบินแลว้) / ค่าส่วนต่างกรณีท่ีกรุ๊ปออกเดินทางไม่ครบตามจ านวน (สอบถามเพิ่มเติมจาก
ทางบริษทัฯอีกคร้ังนึง) 
-  กรณีผูเ้ดินทางท่ีเกิดอุบติัเหตุ,เจ็บป่วย,เสียชีวิต จะตอ้งมีใบรับรองแพทยต์ามท่ีทางสายการบินใหร้ะบุขอ้ความตาม

เง่ือนไขสายการบินนั้น ๆ เพื่อจะไดย้นืยนักบัสายการบินและตวัแทนบริษทัท่ีต่างประเทศ (ทั้งน้ีขึ้นอยูก่บัดุลพินิจของ
สายการบินและบริษทัต่างประเทศ) ทั้งน้ีท่านจะตอ้งเสียค่าใชจ่้ายท่ีไม่สามารถเรียกคืนไดค้ือ ค่าธรรมเนียมในการมดัจ า
ตัว๋ หรือค่าตัว๋เคร่ืองบิน (กรณีออกตัว๋เคร่ืองบินแลว้) และค่าธรรมเนียมวีซ่าและค่าบริการยืน่วีซ่ากรณีท่ีท่านยื่นวีซ่าแลว้  

หมายเหตุ  
- บริษทัฯ สงวนสิทธ์ิในการท่ีจะไม่รับผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหาย อนัเกิดจากเหตุสุดวิสัยท่ีทาง บริษทัฯ ไม่สามารถ
ควบคุมได ้เช่น การนดัหยดุงาน, จลาจล, การล่าชา้หรือยกเลิกของเท่ียวบิน รวมถึงกรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองไม่อนุญาต
ใหเ้ดินทางออกหรือกองตรวจคนเขา้เมืองของแต่ละประเทศไม่อนุญาตใหเ้ขา้เมือง รวมทั้งในกรณีท่ีท่านจะใชห้นงัสือ
เดินทางราชการ (เล่มสีน ้าเงิน) เดินทางหากท่านถูกปฏิเสธการเดินทางเขา้หรือออกนอกประเทศใดประเทศหน่ึง  
- บริษทัฯ สงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงโปรแกรมรายการท่องเท่ียว โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 
- บริษทัฯ สงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงอตัราค่าบริการ โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 
- เม่ือท่านท าการซ้ือโปรแกรมทวัร์ ทางบริษทัฯ จะถือวา่ท่านรับทราบและยอมรับเง่ือนไขของหมายเหตุทุกขอ้แลว้ ในกรณี
ท่ีลูกคา้ตอ้งออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ ….กรุณาติดต่อเจา้หนา้ท่ีของบริษทัฯ ก่อนทุกคร้ัง มิฉะนั้นทางบริษทัฯจะไม่ขอ
รับผิดชอบค่าใชจ่้ายใดๆ ทั้งส้ิน…โปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปล่ียนแปลงได ้ทั้งน้ีขึ้นอยูก่บัสภาวะ
อากาศและเหตุสุดวิสัยต่าง ๆ ท่ีไม่สามารถคาดการณ์ล่วงหนา้โดยทางบริษทัฯ จะค านึงถึงผลประโยชน์และความปลอดภยั
ของผูร่้วมเดินทางเป็นส าคญั…. 
- หลงัจากท่ีมีการจองทวัร์และไดช้ าระค่ามดัจ าทวัร์หรือทั้งหมดแลว้ ไม่วา่จะเป็นการช าระผา่นตวัแทนของบริษทั 
หรือช าระโดยตรงกบัทางบริษทั ทางบริษทัจะขอถือวา่ท่านรับทราบและยอมรับในเงือนไขต่างๆของบริษทั ท่ีไดร้ะบุไว้
ทั้งหมด 
- นัง่ท่ี Long Leg โดยปกติอยูบ่ริเวณทางออกประตูฉุกเฉิน และผูท่ี้จะนัง่ตอ้งมีคุณสมบติัตรงตามท่ีสายการบินก าหนด  
เช่น ตอ้งเป็นผูท่ี้มีร่างกายแข็งแรง และช่วยเหลือผูอ่ื้นไดอ้ยา่งรวดเร็วในกรณีท่ีเคร่ืองบินมีปัญหา เช่น สามารถเปิดประตู
ฉุกเฉินได ้(น ้าหนกัประมาณ 20 กิโลกรัม) ไม่ใช่ผูท่ี้มีปัญหาทางดา้นสุขภาพและร่างกายและอ านาจในการใหท่ี้นัง่ Long leg 
ขึ้นอยูก่บัทางเจา้หนา้ท่ีเช็คอินสายการบิน ตอนเวลาท่ีเช็คอินเท่านั้น 
• กรณีทรัพยสิ์นส่วนตวัของลูกคา้สูญหายหรือลืมไวร้ะหวา่งการเดินทาง ทางบริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบใด ๆ ทั้งส้ิน 
• กรณีผูเ้ดินทางไม่สามารถเขา้-ออกเมืองได ้เน่ืองจากปลอมแปลงหรือการหา้มของเจา้หนา้ท่ี ไม่วา่เหตุผลใดๆตามทาง 
บริษทัของสงวนสิทธ์ิในการ ไม่คืนค่าทวัร์ทั้งหมด  
• บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหนา้ 14 วนั ในกรณีท่ีไม่สามารถท ากรุ๊ปไดอ้ยา่งนอ้ย 30 ท่าน( ผูใ้หญ่ )  



และ/หรือ ผูร่้วมเดินทางในคณะไม่สามารถผา่นการพิจารณาวีซ่าไดค้รบ 30 ท่าน ซ่ึงในกรณีน้ีทางบริษทัฯ ยนิดีคืนเงินให้
ทั้งหมดหกัค่าธรรมเนียมวีซ่า หรือจดัหาคณะทวัร์อ่ืนใหถ้า้ตอ้งการ 
• บริษทัฯ สงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงโปรแกรมรายการท่องเท่ียว โดยไม่ตอ้งแจง้ให้ทราบล่วงหนา้  
• บริษทัฯ สงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงอตัราค่าบริการ โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 
• เน่ืองจากรายการทวัร์น้ีเป็นแบบเหมาจ่ายเบด็เสร็จ หากท่านสละสิทธ์ิการใชบ้ริการใดๆตามรายการ หรือถูกปฏิเสธการ 
เขา้ประเทศไม่วา่ในกรณีใดก็ตาม ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินในทุกกรณี  
• กรณียกเลิกการเดินทางภายหลงัจากไดว้ีซ่าแลว้ ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการแจง้สถานฑูต เพื่อให้อยูใ่นดุลพินิจของ 
สถานฑูต เร่ืองวีซ่าของท่าน เน่ืองจากการขอวีซ่าในแต่ละประเทศ จะถูกบนัทึกไวเ้ป็นสถิติในนามของบริษทัฯ เม่ือท่านได้
ช าระเงินมดัจ าหรือทั้งหมด ไม่วา่จะเป็นการช าระผา่นตวัแทนของ บริษทัฯ หรือช าระโดยตรงกบัทางบริษทัฯ ทางบริษทัฯ 
จะขอถือวา่ท่านรับทราบและยอมรับในเง่ือนไขต่างๆของเอกสารวีซ่า 
• การบิดเบือนขอ้เทจ็จริงประการใดก็ตาม อาจจะถูกระงบัมิใหเ้ดินทางเขา้ประเทศในกลุ่มเชงเกน้เป็นการถาวร และ 
ถึงแมว้า่ท่านจะถูกปฏิเสธวีซ่า สถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมท่ีไดช้ าระไปแลว้และหากตอ้งการขอยืน่ค าร้องใหม่ก็ตอ้งช าระ
ค่าธรรมเนียมใหม่ทุกคร้ัง  
• หากสถานทูตมีการสุ่มเรียกสัมภาษณ์บางท่านทางบริษทัฯ ขอความร่วมมือในการเชิญท่านไปสัมภาษณ์ตามนดัหมาย 
และโปรดแต่งกายสุภาพ ทั้งน้ีทางบริษทัฯ จะส่งเจา้หนา้ท่ีไปอ านวยความสะดวก และประสานงานตลอดเวลา และหาก
สถานทูตขอเอกสารเพิ่มเติม ทางบริษทัฯใคร่ขอรบกวนท่านจดัส่งเอกสารดงักล่าวเช่นกนั 
• ทางบริษทัฯ เป็นแค่ตวัแทนอ านวยความสะดวกในขั้นตอนการยืน่วีซ่า แต่ในการพิจารณาอนุมติัวีซ่า จะอยูใ่น 
ดุลพินิจของทางสถานทูตฯเท่านั้น ซ่ึงอาจจะเกิดความไม่สะดวกแก่ท่านไดท้างบริษทัฯ จึงตอ้งขออภยัมา ณ ท่ีน้ี 
• เม่ือท่านท าการซ้ือโปรแกรมทวัร์ ทางบริษทัฯ จะถือวา่ท่านรับทราบและยอมรับเง่ือนไขของหมายเหตุทุกขอ้แลว้ ใน 
กรณีท่ีลูกคา้ตอ้งออกตัว๋โดยสารภายในประเทศกรุณาติดต่อเจา้หนา้ท่ีของบริษทัฯก่อนทุกคร้ังมิฉะนั้นทางบริษทัฯจะไม่ขอ
รับผิดชอบค่าใชจ่้ายใดๆทั้งส้ินโปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปล่ียนแปลงได ้ทั้งน้ีขึ้นอยูก่บัสภาวะ
อากาศ และเหตุดวิสัยต่าง ๆ ท่ีไม่สามารถคาดการณ์ล่วงหนา้โดยทางบริษทัฯ จะค านึงถึงผลประโยชน์และ ความปลอดภยั
ของผูร่้วมเดินทางเป็นส าคญั  
• บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ไม่ขายทวัร์แก่ลูกคา้ท่ีเคยเดินทางแลว้มีความประพฤติไม่น่ารักหรือมีพฤติกรรมเป็นท่ีรักเกียจ 
ของคนส่วนใหญ่เช่นไม่รักษาเวลาเลย พูด จาหยาบคาย ด่ืมสุราบนรถ ก่อเสียงร าคาญรบกวนผูอ่ื้น เอาแต่ใจตนเอง หรือถือวา่
มากลุ่มใหญ่แลว้ไม่เกรงใจผูอ่ื้นชกัชวนผูผ่ื้นใหก่้อนความวุน่วานในทวัร์ฯลฯ (เพื่อความสุขของผูเ้ดินทางเป็นส่วนใหญ่) 
• บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ไม่ขายทวัร์แก่ท่านท่ีมีครรภเ์กิน4 เดือน (เพราะอาจเกิดอนัตราย / เพื่อความปลอดภยั / เวน้มี 
ใบรับรองแพทย)์ 
• บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ในการขายหรือไม่ขายทวัร์แก่ท่านท่ีมีเด็กทารกอายุต ่ากวา่กวา่ 2 ขวบ (กรุณาแจง้บริษทัฯ ก่อน 
จองทวัร์เพื่อหาขอ้สรุปร่วมกนั) ตอ้งกราบขออภยัท่านเพราะหากเด็กงอแงจะไปรบกวนผูเ้ดินทางท่านอ่ืน 
• บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ในการขาย หรือไม่ขายแก่ท่านท่ีตอ้งใชร้ถเขน็ (กรุณาแจง้บริษทัฯ ก่อนซ้ือทวัร์ เพื่อหาขอ้สรุป

ร่วมกนั) 



• ท่านท่ีจะออกตัว๋ภายในประเทศ เช่น เชียงใหม่ ภูเก็ต หาดใหญ่ ฯลฯ โปรดแจง้ฝ่ายขายก่อนเพื่อขอค ายนืยนัวา่ทวัร์นั้นๆ  
ยนืยนัการเดินทางหากท่านออกตัว๋โดยไม่ไดรั้บการยนืยนัจากพนกังานแลว้ทวัร์นั้นยกเลิก บริษทัฯ ไม่สามารถรับผิดชอบ
ค่าใชจ่้ายนั้นได ้
• ใน 1 วนั คนขบัรถจะท างานและพกัผอ่นระหวา่งขบัรถรวมแลว้ไม่เกิน12 ชม. เช่น เร่ิมงาน 08.00 น. ตอ้งจบงานภายใน  
20.00 น. หากมีการเสียเวลาระหวา่งวนัทุกกรณีโปรแกรมอาจตอ้งแกไ้ขปรับเปล่ียน - เม่ือท่านจองทวัร์และช าระมดัจ าแลว้
หมายถึงท่านยอมรับในขอ้ความและเง่ือนไขท่ีบริษทัฯ แจง้แลว้ขา้งตน้ 
• หากในคณะของท่านมีผูต้อ้งการดูแลพิเศษ นัง่รถเขน็ (Wheelchair), เด็ก, ผูสู้งอาย,ุ มีโรคประจ าตวั หรือไม่สะดวกใน
การเดินทางท่องเท่ียวในระยะเวลาเกินกวา่ 4-5 ชัว่โมงติดต่อกนั ท่านและครอบครัวตอ้งใหก้ารดูแลสมาชิกภายในครอบครัว
ของท่านเอง เน่ืองจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ หวัหนา้ทวัร์มีความจ าเป็นตอ้งดูแลคณะทวัร์ทั้งหมด 
 

ข้อความซ่ึงถือเป็นสาระส าหรับท่านผู้มีเกยีรติซ่ึงร่วมเดินทาง 
ทางบริษทัฯ เป็นตวัแทนในการจดัน าสัมมนา และการเดินทางท่ีมีความช านาญ โดยจดัหาโรงแรมท่ีพกั อาหาร 

ยานพาหนะ และสถานท่ีท่องเท่ียวพร้อมทั้งการสัมมนา ดูงาน เพื่อความสะดวกสบาย และเกิดประโยชน์สูงสุดในการ
เดินทาง ทั้งน้ีทางบริษทัฯ ไม่สามารถรับผิดชอบในอุบติัเหตุหรือความเสียหายท่ีเกิดจากโรงแรมท่ีพกั ยานพาหนะ,  อนั
เน่ืองจากอุบติัเหตุรวมถึงภยัธรรมชาติ, โจรกรรม, วินาศกรรม, อคัคีภยั, การผละงาน, การจลาจล สงครามการเมือง, การผนั
ผวนของอตัราแลกเปล่ียนเงินตราระหว่างประเทศ, การนัดหยุดงาน, ความล่าช้าของเท่ียวบิน, สายการเดินเรือ, รถไฟ, 
พาหนะทอ้งถ่ิน,  ตลอดจนการถูกปฏิเสธออกวีซ่าจากกงสุล และ / หรือ ส่วนงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัสถานเอกอกัคราชฑูต รวมถึง
ผูมี้อ านาจท าการแทนประจ าประเทศไทย (โดยไม่จ าตอ้งแสดงเหตุผล เน่ืองจากเป็นสิทธิพิเศษทางการทูต) ซ่ึงอยู่เหนือการ
ควบคุมของบริษทัฯ หมายรวมถึงในระหว่างการเดินทางท่องเท่ียวทั้งใน หรือ ต่างประเทศ แต่ทางบริษทัฯ มีความคุม้ครอง 
และประกนัอุบติัเหตุ ตามเง่ือนไขท่ีบริษทัฯ ท่ีรับประกนัในกรณีท่ีผูร่้วมเดินทางถูกปฎิเสธโดยเจา้หน้าท่ีตรวจคนเขา้เมือง
ของประเทศไทย และ/หรือ ต่างประเทศ มิให้เดินทางออก หรือ เขา้ประเทศ เน่ืองมาจากความประพฤติ พฤติกรรมของผู ้
เดินทาง ไม่ปฎิบติัตามกฎระเบียบดา้นการความคุมโรคติดต่อเฉพาะพื้นท่ีมีการปลอมแปลงเอกสารเพื่อการเดินทาง รวมถึงมี
ส่ิงผิดกฎหมาย บริษทัฯ จะไม่คืนค่าใชจ่้ายใดๆ รายละเอียดดา้นการเดินทาง อาจมีการเปลี่ยนแปลงไดต้ามความจ าเป็น หรือ
เพื่อความเหมาะสมทั้งปวง โดยมิตอ้งแจง้ให้ทราบล่วงหน้า ทั้งน้ีการขอสงวนสิทธิดังกล่าว บริษทั จะยึดถือและค านึงถึง
ผลประโยชน์ตลอดจนความปลอดภยัของท่านผูมี้เกียรติ ซ่ึงร่วมเดินทางเป็นส าคญั 

“ขอขอบพระคุณทุกท่านท่ีไดม้อบความไวว้างใจ ใหท้างบริษทั เป็นผูน้ าพาการเดินทางในคร้ังน้ี” 
 

เอกสารประกอบการขอวีซ่าโมรอคโค 
*.*.*. เอกสารส่วนตวัของท่านห้ามเซ็นส าเนาถูกตอ้งทุกกรณี*.*.*.  

1. หนงัสือเดินทาง (Passport) หนงัสือเดินทาง ตอ้งมีหนา้เหลือส าหรับประทบัวีซ่าอยา่งนอ้ย 2 หนา้ อายกุารใชง้านเหลือไม่ 
นอ้ยกวา่ 6 เดือน นบัจากวนัเดินทางกลบั และหนงัสือเดินทางจะตอ้งไม่ช ารุด(หนงัสือเดินทางเล่มเก่า กรุณาน ามา
ประกอบการยืน่วีซ่าดว้ย)  



2. รูปถ่าย รูปถ่ายสีหนา้ตรงขนาด 1.5 x 2 น้ิว (ตามภาพประกอบ) จ านวน 3 ใบ (พื้นหลงัขาว
เท่านั้น  

ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน  หา้มสวมแวน่ตาหรือเคร่ืองประดบั ไม่ใส่คอนแทคเลนส์ รูปไม่เลอะหมึก) 
3. หลกัฐานการเงิน 
3.1 กรณีผูเ้ดินทาง ออกค่าใชจ่้ายเอง  
**ส าเนาสมุดบญัชี หรือ Statement บญัชีออมทรัพยส่์วนตวัของผูเ้ดินทาง ยอ้นหลงั 6เดือน (รบกวนลูกคา้ท ารายการเดิน
บญัชี ยอดเงินในบัญชีขั้นต ่า 100,000.-โดยการ ฝากหรือถอน ก่อน แลว้ค่อยปรับยอดเงินในบญัชีไม่เกิน 7 วนั ก่อนวนัยืน่วี
ซ่า และหากบญัชีกระโดดเดือนตอ้งขอเป็น Statement เท่านั้น) 
**หนงัสือรับรองจากธนาคาร (แบงค ์การันตี) ตอ้งเป็นบญัชีเดียวกนักบัสเตทเมน้ และช่ือ-นามสกุลภาษาองักฤษตอ้งตรง
ตามหนา้พาสปอร์ต  
(ออกไม่เกิน 15 วนั นบัจากวนัท่ียืน่) (ใช้ท้ัง 2 อย่าง ขาดอย่างใดอย่างหนึ่งไม่ได้) 
3.2 กรณีผูเ้ดินทางไม่ไดอ้อกค่าใชจ่้ายเอง (บุคคลท่ีสามารถรับรองค่าใชจ่้ายได ้ตอ้งเป็น พ่อ แม่ พี่นอ้ง ท่ีมีสายเลือดเดียวกนั 
หรือ สามีภรรยา เท่านั้น) 
3.2.1. ตอ้งท าเป็นหนงัสือรับรองค่าใชจ่้ายในการเดินทาง (Sponsor Letter)เป็นภาองักฤษเท่านั้น 
3.2.2. ถ่ายส าเนาสมุดบญัชี หรือ Statement ยอ้นหลงั 3 เดือนของบุคคลท่ีออกค่าใชจ่้าย 
3.2.3. เอกสารแสดงความสัมพนัธ์ระหวา่งผูท่ี้ออกให ้และผูท่ี้ถูกรับรองค่าใชจ่้ายให ้เช่น ส าเนาทะเบียนสมรส สูติบตัร 
ทะเบียนบา้น 
**สถานทูตไม่รับพิจารณาบญัชีกระแสรายวนั บญัชีฝากประจ า และบญัชียอดติดลบ** 
4. หลกัฐานการท างาน  
-เจา้ของกิจการ หนงัสือรับรองการจดทะเบียน(DBD)ท่ีมีช่ือของผูเ้ดินทางเป็นกรรมการหรือหุ้นส่วน อายไุม่เกิน 3 เดือน 
หรือ ส าเนาใบทะเบียนการคา้(พค.0403) 
-เป็นพนกังาน หนงัสือรับรองการท างาน จากบริษทัฯ ระบุต าแหน่ง, เงินเดือน, วนัเร่ิมท างาน  
(ขอเป็นภาษาองักฤษมีอาย ุ1 เดือน ช่ือ-สกุลตอ้งตรงตามหนา้พาสปอร์ต ใชค้  าวา่ “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทน
ช่ือสถานทูตท่ียืน่) 
-นกัเรียนหรือนกัศึกษา ใชห้นงัสือรับรองการเรียนท่ีออกจากสถาบนัท่ีก าลงัศึกษาอยู่  
(ขอเป็นภาษาองักฤษมีอาย ุ1 เดือน ช่ือ-สกุลตอ้งตรงตามหนา้พาสปอร์ต ใชค้  าวา่ “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทน
ช่ือสถานทูตท่ียืน่) 
5. เอกสารส่วนตวั 
-ส าเนาทะเบียนบา้น กรุณาแปลเป็นภาษาองักฤษ     -ส าเนาสูติบตัร (กรณีเด็กอายุต ่ากวา่ 20 ปี) กรุณาแปลเป็นภาษาองักฤษ 
-ส าเนาทะเบียนสมรส/ทะเบียนหยา่/มรณะบตัร (ถา้มี) กรุณาแปลเป็นภาษาองักฤษ 
-ส าเนาใบเปล่ียนช่ือ-นามสกุล (ถา้มีการเปล่ียน) กรุณาแปลเป็นภาษาองักฤษ 
6. กรณีเด็กอายไุม่ถึง 18 ปี ไม่ไดเ้ดินทางไปต่างประเทศพร้อมบิดา มารดา  



-หากเด็กเดินทางไปกบับิดา จะตอ้งมีหนงัสือยนิยอมจากมารดา จากอ าเภอตน้สังกดั (โดยมารดาจะตอ้งคดัหนงัสือยนิยอม
ระบุใหบุ้ตรเดินทางไปต่างประเทศกบับิดา) พร้อมแนบส าเนาบตัรประชาชนหรือหนา้พาสปอร์ตมารดามาดว้ย 
-หากเด็กเดินทางกบัมารดา จะตอ้งมีหนงัสือยนิยอมจากบิดา จากอ าเภอตน้สังกดั (โดยบิดาจะตอ้งคดัหนงัสือยนิยอมระบุให้
บุตรเดินทางไปต่างประเทศกบัมารดา) พร้อมแนบส าเนาบตัรประชาชนหรือหนา้พาสปอร์ตบิดามาดว้ย 
- หากเด็กไม่ไดเ้ดินทางพร้อมกบับิดาและมารดา ทั้งบิดาและมารดาจะตอ้งคดัหนงัสือระบุยนิยอมใหบุ้ตรเดินทางไป
ต่างประเทศกบัใคร มีความสัมพนัธ์เป็นอะไรกนักบัเด็ก จากอ าเภอตน้สังกดั พร้อมแนบส าเนาบตัรประชาชนหรือหนา้
พาสปอร์ตบิดาและมารดา 
-กรณีเด็กท่ีบิดา-มารดาหยา่ร้าง จะตอ้งแนบส าเนาใบหยา่ และมีการสลกัหลงัโดยมีรายละเอียดวา่ฝ่ายใดเป็นผูมี้อ านาจ
ปกครองบุตรแต่เพียงผูเ้ดียว 
*** กรณีท่ีบิดาหรือมารดาไม่มี passport แลว้ใช ้ID Card แทนตอ้งท าจดหมายช้ีแจงวา่ท าไมไม่มี passport *** 
-กรณีเด็กอายตุ ่ากวา่ 18 ปี บิดา-มารดาลงช่ือรับรองในแบบฟอร์มสมคัรวีซ่า พร้อมเดินทางมาสัมภาษณ์กบับุตรท่ีสถานทูต
ดว้ย ทั้งสองท่าน (เฉพาะคิวเด่ียวเท่านั้น) 
7.  ท่านไม่จ าเป็นตอ้งเซ็น รับรองส าเนาถูกตอ้ง ใหท้่านเซ็นเฉพาะ แบบฟอร์มใบค าร้องขอวีซ่าเท่านั้น 

 
เอกสารย่ืนวีซ่าอาจมีการปรับเปลีย่นและขออพัเดทเพิม่เติมได้ทุกเวลา หากทางสถานทูตแจ้งขอเพิม่เติม 

 
 
 
 



 

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