
                                                    

กาํหนดวนัเดนิทาง:  ปี 2560 
กนัยายน : 27 ก.ย. – 5 ต.ค. 
ตลุาคม : 4 – 12, 11 – 19   52,900.-

วนั โปรแกรมการเดนิทาง เชา้ เที:ยง คํ:า โรงแรมที:พกั

1 กรงุเทพฯ – อาบดูาบี ✈ ✈ ✈

2
อาบดูาบ ี– คาซาบลงักา้ – มาราเกซ ชมโชวก์ารแสดงพื?น

เมอืง   
✈ O O SEMIRAMIS HOTEL  

3 มาราเกซ – พระราชวงับาเฮยี – วอซาเซท   O O O LE RIAD HOTEL

4
วอซาเซท – ทนิเฮยีร ์(โอเอซสิ) – ทอดรา้กอรจ์ – เมอรซ์กูา้ 

(ทะเลทรายซาฮารา่)   
O O O

KASBAH TOMBOCTOU 
HOTE

5 เมอรซ์กูา้ – ขี:อฐูรบัแสงอรณุ – เมอืงเออรฟ์ดู ์– มเิดล – เฟซ O O O GOLDEN TULIP HOTEL

6 เฟส – เมดน่ิา เฟส – เชฟชาอนุ O O O PARADOR HOTEL

7 เชฟชาอนุ – เมอืงโบราณโวลบูลิสิ – แมกเนส – ราบตั O O O CHELLAH HOTEL

8 ราบตั – ชมเมอืงราบตั – สนามบนิ O O ✈
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             Charming Morocco 
9 วนั 6 คนื     

โดยสายการบนิเอทฮิดั (EY) 



สมัผัสมนตเ์สน่หข์องดนิแดนฟ้าจรดทราย เปิดประสบการณก์บัเสน้ทางแปลกใหมท่ีL “ประเทศโมร็อคโค”  

เทีLยวเมอืงทีLเปีLยมไปดว้ยมนตเ์สน่หข์องนครสฟ้ีาเชฟชาอนู (Chefchaouen)  ชมรอ่งรอยอารยธรรม

ความยิLงใหญเ่มอืงโบราณโรมนัโวลบูลิสิ (Roman city of Volubilis) อดตีเมอืงในจักรวรรดโิรมนั นัLง

รถขบัเคลืLอนสีLลอ้ 4 WD ทอ่งทะเลทรายซาฮารา่ “Sahara” ทะเลทรายทีLใหญเ่ป็นอนัดบัสองของโลก  

***เปิดประสบการณค์า้งคนืนอนดดูาว ณ โรงแรมกลางทะเลทรายซาฮารา่  

พเิศษ!! ตอ้นรบัอรณุดว้ยการขี:อฐูชมแสงอาทติยแ์รกของวนั 
  

9 อาบดูาบ ี– กรงุเทพฯ ✈ ✈  ✈

วนัแรกของการเดนิทาง        กรงุเทพฯ – อาบดูาบี

15.00 น.
 

คณะพรอ้มกนั ณ สนามบนิสวุรรณภมู ิ อาคารผูโ้ดยสารระหวา่งประเทศ ประต ู

8เคานเ์ตอร ์ Q สายการบนิเอทฮิดั แอรเ์วย ์ (EY) โดยมเีจา้หนา้ที Lคอยตอ้นรับ

และอํานวยความสะดวก 

18.20 น. ออกเดนิทางสูอ่าบดูาบ ีโดยสายการบนิเอทฮิดั โดยเที:ยวบนิที: EY 405

22.00 น. เดนิทางถงึ สนามบนิเมอืงอาบดูาบ ีแวะรอเปลี:ยนเครื:อง

วนัที:สองของการเดนิทาง        อาบดูาบ ี– คาซาบลงักา้ – มาราเกซ – โชวพ์ื?นเมอืง

02.45 น. ออกเดนิทางตอ่ โดยสายการบนิเอทฮิดั แอรเ์วย ์เที:ยวบนิที: EY613

08.35 น. ถงึสนามบนิคาซาบลงักา้ (Casablanca) ประเทศโมร็อคโค (เวลาทอ้งถิLนชา้

กวา่ประเทศไทย 7 ชัLวโมง และจะปรับเวลาทอ้งถิLนชา้กวา่ประเทศไทย 6 ชัLวโมง 

ในวนัทีL 29 ตลุาคม 2560) นําทา่นผ่ านพธิตีรวจคนเขา้เมอืงและศลุกากร เดนิ

ทางสู ่ คาซาบลงักา้ มคีวามหมายในภาษาสเปนวา่บา้นสขีาว เป็นเมอืงทา่และ

เป็นทีLตั Wงของทา่อากาศยานระหวา่งประเทศ เมอืง คาซาบลงักา้  คําวา่ 'คาซา' 

แปลวา่ บา้น และ 'บลงักา้' แปลวา่ สขีาว คาซาบลงักา้ เป็นเมอืงทีLคนทัLวโลกรูจั้ก 

และอาจรูจั้กมากกวา่ 'ราชอาณาจักรโมรอคโค' ดว้ยซํWา นําทา่นชมเมอืงคาซา บ

ลงักา้ (Casablanca) เมืองที Lถูกใชเ้ป็นฉากในภาพยนตร์ฮอลลีวูดเรืLอง 

Casablanca ออกฉายในปี ค.ศ.1942 นําทา่นถา่ยรปูกบั สเุหรา่แหง่กษตัรยิฮ์สั

ซนัที: 2 สรา้งเสร็ จสมบรูณเ์มืLอปี ค.ศ. 1993 ในวาระเฉลมิพระชนมค์รบ 60 

พรรษาของกษัตรยิฮ์สัซนัทีL 2 แหง่โมร็อกโกเป็นสเุหรา่ทีLมขีนาดใหญม่ากจคุนได ้

25,000 คนและมหีอคอยสงู 210 เมตร

เที:ยง รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร
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บา่ย เดนิทางสู ่เมอืงมาราเกช (Marakesh) ซึLงเป็นเมอืงทอ่งเทีLยวทีLสําคญัทีLตั Wงอยู่

เชงิเขาแอตลาส ในอดตีเมอืงโอเอซสิแหง่นีWเป็นทีLพักของกองคาราวานอฐูทีLมา

จากทางตอนใตข้องโมรอคโค ถอืเป็นเมอืงชมุทางของพอ่คา้ตา่งๆ นอกจากนีWยงั

เป็นอดตีเมอืงหลวงในชว่งสมยัราชวงศอ์ลัโมราวดิชว่ง ศ.ต.ทีL 11 ปัจจบุนัเป็น

เมอืงทีLมนัีกทอ่งเทีLยวมาเยอืนมากทีLสดุ สภาพบา้นเมอืงทีLเราเห็นไดค้อื สองขา้ง

ทางแวดลอ้มดว้ยบา้นเรอืนทีLถกูฉาบดว้ยปนูสสีม้ๆ ซึLงเป็นสิLงทีLรัฐบาลกําหนดไว ้

แตค่นทอ้งถิLนจะเรยีกวา่ Pink City หรอื เมอืงสชีมพ ูอาจกลา่วไดว้า่มาราเกชเป็น

เมอืงทีLมเีสน่หท์ีLสดุในโลกแหง่หนึLง จงึไดส้มญานามวา่เป็น A city of Drama นัLน

คอืมคีวามสวยงามดัLงเมอืงในละครทีLไม่น่าเป็นชวีติจรงิได ้ จากนัWนนําท่านชม 

จตัรุสักลางเมอืง Djemaa Fnaa Square ทีLมขีนาดใหญ ่ รายลอ้มไปดว้ย

อาคาร รา้นคา้ ตลาด ทั Wง 4 ดา้น เดนิเลน่ถ่ ายรปูความมชีวีติชวีา ทีLมสีสีนัและ

กลิLนอายแบบโมรอคโคขนานแท ้ พรอ้มจับจ่ายหาซืWอของฝาก ของทีLระลกึพืWน

เมอืงตา่งๆ ไดท้ีL ตลาดเกา่ ทีLอยูร่ายรอบจัตรัุส

ระยะทาง 245 กม. 
ใชเ้วลาเดนิทาง 
ประมาณ 3.30 ชม.

คํ:า รบัประทานอาหารคํ:า ณ ภตัตาคาร พรอ้มชมโชวก์ารแสดงพื?นเมอืง        
อนัตื:นตาตื:นใจกบัความอลงัการของสถานที:และสสีนัของชาวโมร็อคกนั

นําคณะเขา้สูท่ีLพัก โรงแรม  SEMIRAMIS HOTEL หรอืเทยีบเทา่

วนัที:สามของการเดนิทาง               มาราเกซ – พระราชวงับาเฮยี – วอซาเซท     

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม

 นําทา่นเยีLยมชม พระราชวงับาเฮยี (Bahia Palace) เป็นพระราชวงัของทา่น

มหาอํามาตย ์ ผูส้ําเร็จราชการแผ่นดนิแทนยุคกษัตรยิใ์นอดตี สรา้งขึWนในชว่ง

ปลายศตวรรษทีL 19 โดย Si Moussa สถาปัตยกรรมออกแบบเป็นแนวสมยัใหม ่

โดยทีLตั Wงใจจะใหเ้ป็นพระราชวังทีLย ิLงใหญ่และหรูหราทีLสุดในสมัยนั Wน ตัวพระ

ราชวังมกีารตกแตง่โดยการแกะสลักปนูปัWนมกีารวาดลายบนไมแ้ละประดับประดา

ดว้ยโมเสดเป็นลวดลายทีLสวยงามละเอยีดออ่นมาก 

เที:ยง รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

บา่ย นําท่านเดินทางสู ่ เมอืงวอซาเซท (Ouarzazate) เคยเป็นทีLตั Wงทาง

ยทุธศาสตรใ์นปี ค.ศ. 1928 ฝรัLงเศสไดต้ั WงกองกําลงัทหารและพัฒนาทีLนีLใหเ้ป็น

ศูนยก์ลางการบรหิาร วอซาเซทเป็นเมอืงถูกส่งเสรมิใหเ้ป็นเมอืงท่องเทีLยวทีL

แวดลอ้มไปดว้ยสตดูโิอภาพยนตร ์ และมกีารพัฒนาพืWนทีLในทะเลทรายเพืLอการ

ทํากจิกรรมตา่งๆ เชน่ การขีLมอเตอรไ์ซด ์ อฐู กจิกรรมผจญภยักลางทะเลทราย 

เมอืงนีWอยูใ่กลภ้เูขาแอตลาสทีLมหีมิะปกคลมุในชว่งฤดหูนาว วอซาเซทอาจกลา่ว

ไดว้า่เป็นจดุมุง่หมายของนักทอ่งเทีLยวทีLมองหาความแตกตา่ง และความผจญภยั

ทีLหาไมไ่ดจ้ากทีLไหน วอซาเซทเป็นเมอืงทีLสําคญัทีLสดุของทางตอนใต ้ และทีLนี่

ยงัเป็นทางเชืLอมระหวา่งเหนอืกบัใต ้ และตะวนัออกกบัตะวนัออก สําหรับนักทอ่ง

เทีLยวบางคนทีLชอบรสชาตขิองความเป็นทางใต ้ ณ แหง่นีWเป็นจดุเริLมตน้ของการ

สํารวจเมอืงตา่งๆไดท้กุวนั 

ระยะทาง 205 กม. 
ใชเ้วลาเดนิทาง
ประมาณ 4 ชม.

คํ:า รับประทานอาหารคํLา ณ หอ้งอาหารของโรงแรม

เขา้สูท่ีLพัก โรงแรม LE RIAD HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 

**กรณุาจดัเตรยีมเสื?อผา้กระเป๋าเล็ก เพื:อคา้งคนืในทะเลทรายซาฮารา่ในคนืถดัไป**
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วนัที:ส ี:ของการเดนิทาง         วอซาเซท – ทนิเฮยีร ์(โอเอซสิ) – ทอดรา้กอรจ์ – เมอรซู์กา้  

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม

 เดนิทางสุเ่มอืงทนิเฮยีร ์ (Tinghir) ชมุชนทีLเกาะกลุม่อยูร่วมกัน ทา่มกลาง

ความแหง้แลง้ ยังมคีวามชุม่ชืWนของโอเอซสิ ตน้ปาลม์ เคยเป็นทีLตั Wงของกอง

ทหารทีLเดนิทางมาจากวอซาเซท เดนิทางสูท่อดา้จอรจ์ (Todra Gorge) ชม

ความงามของช่องเขาทีLซ่อนตัวอยู่ในโอเอซสิ ลํานํWาใสไหลผ่านช่องเขากับ

หนา้ผาสงูชนัแปลกตาเป็นแหลง่ปีนหนา้ผาสําหรับนักเสีLยงภยัทั Wงหลาย 

ระยะทาง 168 กม. 
ใชเ้วลาเดนิทาง
ประมาณ 3 ชม.

เที:ยง รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

บา่ย จากนัWนออกเดนิทางสู ่ เมอืงเออรฟ์ดู ์ (Erfoud) ซึLงเป็นโอเอซสิศนูยก์ลางการ

คา้ขายของคาราวานซึLงเดนิทางมาจากซาอดุอิาระเบยี และซดูาน เดนิทางสูเ่มอืง

เมอรซ์กูา้ร ์(แยกสมัภาระสาํ หรบัคา้งคนืในทะเลทราย) โดยนําทา่นนําทา่น

นัLงรถขบัเคลืLอนสีLลอ้ 4 WD ไปทอ่ง ทะเลทรายซาฮารา่ “Sahara” เป็นทะเล

ทรายในทวปีแอฟรกิาทีLมขีนาดใหญเ่ป็นอนัดบัสองของโลก (รองจากทะเลทราย

ในทวปีแอนตารก์ตกิา) และเป็นทะเลทรายรอ้นทีLใหญท่ีLสดุของโลก ณ เมอืงเม

อรซู์กา้ (Merzouga) ลัดเลาะขอบทะเลทรายสู เ่ขตซาฮาร่า ผ่านชมชม

ทัศนียภาพอันยิLงใหญ่ของภูเขาหนิทีLเต็มไปดว้ยซากฟอสซลิของหาอยและ

แมงกะพรนุโบราณในอดตีเมืLอ 350 ลา้นปีกอ่น ซึLงดนิแดนแหง่นี Wเคยอยูใ่ตท้อ้ง

ทะเลมากอ่น จึLงเป็นทีLกําเนดิของซากฟอสซลิตา่งๆ

ระยะทาง 142 กม. 
ใชเ้วลาเดนิทาง
ประมาณ 2.15 ชม. 

ระยะทาง 55 กม. 
ใชเ้วลาเดนิทาง 
ประมาณ 0.45 ชม

คํ:า รับประทานอาหารคํLา ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

อสิระทา่นพกัผอ่นดดูาวทา่มกลางทะเลทรายตามอธัยาศยั

พกัผอ่นคา้งคนืในทะเลทรายซาฮารา่ ณ KASBAH TOMBOUCTOU HOTEL หรอืเทยีบเทา่

วนัที:หา้ของการเดนิทาง     เมอรซู์กา้ – ขี:อฐูรบัแสงอรณุ – เฟซ 

เชา้ตรู ่ ก่อนพระอาทิตย์ขึ Wนนําท่านขี Lอูฐชมพระอาทิตย์ขึ Wนที Lทะเลทรายซาฮาร่า          

***พเิศษ รวมคา่ขี:อฐู 1 ทา่น/อฐู 1 ตวั เป็นบรรยากาศยามเชา้ทีLคุ ณจะ

ประทบัใจมริูล้มื (อยา่ลมืเตรยีมเสืWอกนัลม หรอืกนัหนาวใหพ้รอ้ม และยงัไมร่วม

คา่ทปิคนนําทาง)

 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม พรอ้มทําการเชค็เอาทจ์ากโรงแรม

 นําทา่นนัLงรถ 4WD สูเ่มอืงเออรฟ์ดู ์ เพืLอเปลีLยนเป็นรถโคช้ปรับอากาศ สูเ่มอื

งมเิดล (Midelt)

ระยะทาง 210 กม. 
ใชเ้วลาเดนิทาง
ประมาณ 2.45 ชม.

เที:ยง รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร

บา่ย นําทา่นเดนิทางสูเ่มอืงเฟซ (Fes) เมอืงหลวงเกา่ใน ศ.ต. ทีL 8 ทีLมีความสําคญั

ทางประวตัศิาสตร ์ เป็นเมอืงแหลง่ทอ่งเทีLยวทีLมชี ืLอเสยีงของโมร็อคโค เสน้ทางนีW

ผา่นเทอืกเขาแอตลาส ชืLอทีLคุน้เคยกนัมานาน โดยเดนิทางขา้ม Middle Atlas 

ภมูปิระเทศเขยีวชอุม่ไปดว้ยป่าไม ้ สองขา้งทางเปลีLยนสภาพจากความแหง้แลว้

เป็นป่าไม ้พุม่ และสลบักบัความแหง้แลง้ของภเูขา จนเขา้สูเ่มอืงเฟส

ระยะทาง 200 กม. 
ใชเ้วลาเดนิทาง 
ประมาณ 2.45 ชม.

คํ:า รับประทานอาหารคํLา ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

นําเขา้สูท่ีLพัก โรงแรม GOLDEN TULIP HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 
**กรณุาจดัเตรยีมเสื?อผา้กระเป๋าเล็ก เพื:อคา้งคนืในเมอืงเกา่เชฟชาอนุในคนืถดัไป**
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วนัที:หกของการเดนิทาง           เฟส – เมดนิา่ เฟส – เชฟชาอนุ  

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม

 นําทา่นชมเมอืงเฟส โดยเดนิเขา้สูเ่ขาวงกตอนัซบัซอ้นแหง่เมดนิาเมอืงเฟซ ผา่น

ประต ูBab Bou Jeloud ทีLสร า้งตั Wงแตปี่ 1913  ทีLใชโ้มเสดสฟ้ี าตกแต่ ง เดนิ

ผ่านเขา้ไปในเขตเมดน่ิาแลว้เหมอืนขา้มกาลเวลายอ้นสูอ่ดตี นําท่านเดนิผ่าน

ตลาดสดขายขา้งปลาอาหาร และผัก ผลไมส้ดตา่งๆนาๆ ชม เมเดอรซ์า บอูมิา

เนยี (Merdersa Bou Imania) ซึLงเป็นโรงเรยีนสอนพระคัมภี ร ์ เป็น

สถาปัตยกรรมแบบมวัรท์ีLสวยงามประณีต  ในเขตเมอืงเกา่ไดแ้บง่ออกเป็น 100 

สว่น มซีอยกวา่ 10,000 ซอย มซีอยแคบสดุคอื 50 ซ.ม. ถงึกวา้ง 3 เมตร จะ

แบง่เป็นยา่นตา่งๆ เชน่ ยา่นเครืLองใชท้องเหลอืง ทองแดง จะมรีา้นคา้เล็กๆทีL

หนา้รา้นจะมหีมอ้ กะทะ อปุกรณเ์ครืLองครัว วางแขวนหอ้ยเต็มไปหมด ยา่นขาย

พรมทีLวางเรยีงรายอยา่งสวยงาม ยา่นงานเครืLองจักสาน งานแกะสลกัไม ้และยา่น

เครืLองเทศ (Souk El Attarine) ทา่นจะไดส้ั มผัสทั Wงรปู รสและกลิLนในยา่น

เครืLองเทศทีLมกีารจัดเรยีงสนิคา้ไดอ้ยา่งเป็นระเบยีบเรยีบรอ้ยสวยงาม ระหวา่งทีL

เดินตามทางในเมดิน่าท่านจะไดพ้บกับนํ ?าพุธรรมชาต  ิ (Nejjarine 

Fountain) เพืLอใหช้าวมุสลมิใหล้า้งหนา้ลา้งมือก่อนเขา้ในบริเวณมัสยดิ  

นอกจากนีWทีLตามซอกมุมอาจเห็นภาพชายสงูอายุหนวดเครารุงรังนัLงแกะสลักไม ้

ช ิWนเล็กๆอยูบ่รเิวณตามทางเดนิแคบๆในเขตเมอืงเกา่ บางทเีรากย็งัจะเห็นผูห้ญงิ

ทีLนีLสวมเสืWอผา้ทีLปิดตั Wงแตห่ัวจนถงึเทา้จะเห็นไดก้็เฉพาะตาดําอันคมกรบิเท่านัWน  

แวะชมสสุานของ มเูล ไอดรสิที: 2 (Moulay Idriss Mausolem II) ทีLชาว

โมรอคโคถอืวา่เป็นแหลง่มาแสวงบญุทีLศกัดิส̂ทิธิ ̂ พาทา่นไปชม สเุหรา่ใหญไ่ค

เราวนี (Kairaouine Mosque) ซึLงเป็นทั Wงมหาวทิยาลยัสอนศาสนาแหง่แรก

ของโมร็อคโค และเกา่แกท่ีLสดุแหง่หนึLงของโลกเลยทเีดยีว (เฉพาะผูท้ีLนับถอื

ศาสนาอสิลามเทา่นัWน) จากนัWนนําทา่นเดนิชมย่ านเครืLองหนังและแวะชม บอ่ฟอก

และยอ้มสหีนังแบบโบราณ ทีLเป็นเอกลกัษณเ์ฉพาะของเมอืงเฟส ถกูอนุรักษ์โดย

องคก์รยเูนสโก ้ทั WงหมดนีWเป็นเสน่หข์องการเดนิเทีLยวชมเมอืงทีLตอ้งเดนิแหวกวา่ย

เขา้ไปในกลุม่คนชาวพืWนเมอืง ชอ้ปปิWงสนิคา้ทอ้งถิLน เมอืงเฟซจงึเป็นสถานทีLทีLไม่

ควรพลาดในการมาเยอืนอยา่งยิLง

เที:ยง รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

บา่ย นําทา่นเดนิทางสูน่ครสฟ้ีาเชฟชาอนู (Chefchaouen) เมอืงทีLไดช้ืLอวา่มนต์

เสน่หแ์ห่งโมรอคโค เป็นเมอืงเล็กๆตั Wงอยูใ่นหุบเขารฟิ (Rif Mountain) 

ประวตัคิวามเป็นมาของเมอืงนัWนยาวนานกวา่ 538 ปี เมอืงนีWเคยอยูใ่ตก้ารปกครอง

ของสเปน และไดรั้บอสิรภาพในปี ค.ศ.1956 จนไดรั้บอทิธพิลวถิชีวีติและภาษา

สเปนในปัจจบุนันีW 

ระยะทาง 199 กม. 
ใชเ้วลาเดนิทาง
ประมาณ 3.30 ชม.

คํ:า รับประทานอาหารคํLา ณ หอ้งอาหารของโรงแรม

นําคณะเขา้สูท่ ี:พกั โรงแรม PARADOR HOTEL หรอืเทยีบเทา่

วนัที:เจ็ดของการเดนิทาง           เชฟชาอนุ – เมอืงโบราณโวลบูลิสิ – แมกเนส – ราบตั

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม
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ชมบา้นเรอืนทาดว้ยสฟ้ีาและสขีาว ถอืวา่เป็นสวรรคข์องคนรักสฟ้ีาและสขีาว 

โดยเฉพาะสฟ้ีา นัLนก็เพราะวา่เชฟชาอนูเป็นเมอืงทีLบา้นเรอืนเกอืบทกุหลังเป็นสี

ขาว และมคีรึLงลา่งไปจนถงึบรเิวณถนน บันได และทางเดนิ เป็นสฟ้ีาสดใส

เหมือนวันทีLทอ้งฟ้าไรเ้มฆ สามารถเดนิชมบา้นเรือนไดท้ัLวทั Wงเมือง โดยทีL

สถาปัตยกรรมของเมอืงยงัคงเป็นแบบโมรอคโค ซุม้ประตโูคง้จงึสามารถมองเห็น

ไดท้ัLวทั Wงเมอืง และยงัมนํีWาพทุีLปดูว้ยกระเบืWองโมเสกแบบโมรอคโคใหเ้ห็นไดต้าม

มมุตา่ง ๆ ของเมอืง 

เที:ยง รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร

บา่ย นําทา่นเดนิทางสูเ่มอืงโบราณโรมนัโวลบูลิสิ (Roman city of Volubilis) 

ทีLปัจจุบันเหลอืแต่ซากปรักหักพังทีLเกดิจากแผ่นดนิไหวครั Wงรุนแรงในปี ค.ศ. 

1755 แตย่งัคงเห็นไดถ้งึรอ่งรอยความยิLงใหญข่องเมอืงในจักรวรรดโิรมนัในอดตี

ซึLงไดรั้บการขึWนทะเบยีนมรดกโลกในปี ค.ศ.1997 จากนัWนนําทา่นเดนิทางสุเ่มอืง

แมกเนส (Meknes) หนึLงในเมอืงมรดกโลกรับรองโดยยเูนสโกเมืLอปี ค.ศ.1996 

อดตีเมอืงหลวงในสมัยสลุต่าน มูเล อสิมาอแิห่งราชวงศอะ์ลาวท ิ (Alawite 

Dynasty) ไดช้ืLอเป็ นกษัตรยิจ์อมโหดผูช้ ืLนชอบการทําสงครามในชว่งศตวรรษทีL 

17 ดว้ยทําเลทีLตั WงทีLมแีมนํ่Wาไหลผา่นกลางเมอืงเมกเนสจงึเป็นเมอืงศนูยก์ลางการ 

ผลติมะกอกไวน์และพืชพรรณต่างๆ มีกําแพงเมืองลอ้มรอบเมืองเก่าทีLยาว

ประมาณ 40 กม. ซึLงมปีระตเูมอืงใหญโ่ตถงึ 7 ประต ู นําชม ประตบูบัมนัซู เป็น

ประตทูีLไดช้ืLอวา่สวยทีLสดุ ตกแตง่ดว้ยโมเสดและกระเบืWองสเีขยีวสดบนผนังสแีสด 

นําทา่นเดนิทางสูเ่มอืงราบตั (Rabat) เมอืงหลวงแหง่ราชอาณาจักรมาตั Wงแตปี่ 

ค.ศ.1956 นําทา่นชมเมอืงราบตัเมอืงหลวงแหง่ราชอาณาจักรมาในอดตี เมืLอโม

รอคโคหลดุพน้จากการเขา้แทรกแซงทางการเมอืงของฝรัLงเศส และเป็นทีLตั Wงของ

พระราชวงัหลวง และทําเนยีบทตูานุทตูจากตา่งแดน เป็นเมอืงสขีาวทีLสะอาดและ

สวยงาม 

ระยะทาง 165 กม. 
ใชเ้วลาเดนิทาง 
ประมาณ 2.45 ชม.

คํ:า รับประทานอาหารคํLา ณ ภตัตาคาร

นําเขา้สูท่ีLพัก โรงแรม CHELLAH HOTEL หรอืเทยีบเทา่

วนัที:แปดของการเดนิทาง         ราบตั – ชมเมอืงราบตั – สนามบนิ  

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม

จากนัWนชมสเุหรา่หลวง และ พระราชวงัหลวง ทีLทกุเทีLยงวนัศกุร ์ กษัตรยิแ์หง่โม

รอคโคจะทรงมา้จากพระราชวงัมายังสเุหรา่เพืLอประกอบศาสนกจิ เขา้ชมสสุาน

ของกษตัรยิโ์มฮมัเหม็ด ที: 5 พระอยักาของกษัตรยิอ์งคปั์จจุบนั ซึLงมทีหารยาม

ยนืเฝ้าสง่าทกุประต ู และเปิดใหค้นทกุชาตทิกุศาสนาเขา้ไปเคารพพระศพทีLฝัง

อยูเ่บืWองลา่ง ดา้นหนา้ของสสุาน คอืสเุหรา่ฮสัซนัทีLเริLมสรา้งมาตั Wงแตศ่ตวรรษทีL 2 

แต่ไม่สําเร็จ และพังลงจนเหลือแต่เพียงเสาไว ้ 365 ตน้ ในบรเิวณกวา้ง 

183x139 เมตร   

ระยะทาง 207 กม. 
ใชเ้วลาเดนิทาง 
ประมาณ 2.30 ชม.

เที:ยง รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
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 แวะถา่ยรปูป้อมอดูายา (Oudayas Fortress) ป้อมขนาดใหญ ่2 ชั Wน ทีLตั Wงอยู ่

รมิมหาสมทุรแอตแลนตกิ ลอ้มรอบดว้ยกําแพงสงูใหญ ่ เป็นป้อมทีLสเปนสรา้งขึWน

เมืLอสมยัทีLสเปนยดึครองโมร็อคโค ดา้นในมสีวนดอกไมแ้บบสเปน และเป็น เมดน่ิ

า หรอืชมุชนชาวเมอืงซึLงเต็มไปดว้ยบา้นเรอืนทาทาบดว้ยสฟ้ีา-ขาว ทีLสะอาดตา

น่าเดนิเลน่ บรรยากาศรมิทะเลคลา้ยเมอืงซานโตรนิ ีนับเป็นหนึLงในป้อมปราการทีL

สําคญัของโมรอคโค ในอดตีใชป้้องกนัขา้ศกึจากการรกุรานทั WงจากประเทศทีLลา่

อาณานคิมและในยคุทีLโจรสลดัชกุชมุ จากนัWนนําทา่นสูต่ลาดทอ้งถิLน ใหม้เีวลา

เดนิเลน่ เลอืกซืWอของทีLระลกึตา่งๆ ตามอธัยาศยั กอ่นอําลาโมร็อคโค

 

15.30 น. นําทา่นเดนิทางสุส่นามบนิราบตั เพืLอทําการเชค็อนิสมัภาระ และ มเีวลาเลอืกซือ้

สนิคา้ปลอดภาษีในสนามบนิ

 

19.10 น. ออกเดนิทางกลบัสูอ่าบดูาบีW โดยสารการบนิเอทฮิดั เที:ยวบนิที: EY616

วนัที:เกา้ของการเดนิทาง       อาบดูาบ ี – กรงุเทพฯ 

05.50 น. เดนิทางถงึ สนามบนิอาบดูาบ ีนําทา่นเปลีLยนเครืLอง เพืLอเดนิทางตอ่

08.45 น. ออกเดนิทางสูก่รงุเทพฯ โดยสายการบนิเอทฮิดั เที:ยวบนิที: EY408

18.25 น. คณะเดนิทางกลบัถงึ สนามบนิสวุรรณภมู ิโดยสวสัดภิาพ

กรณุาอา่นหมายเหตใุหล้ะเอยีดทกุขอ้

หมายเหต ุ
 

1. บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ̂นการทีLจะไมรั่บผดิชอบตอ่คา่ชดเชยความเสยีหาย อนัเกดิจากเหตสุดุวสิยัทีLทาง 

บรษัิทฯ ไมส่ามารถควบคมุได ้เชน่ การนัดหยดุงาน, จลาจล,การลา่ชา้หรอืยกเลกิของเทีLยวบนิ รวมถงึ

กรณีทีLกองตรวจคนเขา้เมอืงไมอ่นุญาตใหเ้ดนิทางออกหรอืกองตรวจคนเขา้เมอืงของแตล่ะประเทศไม่

อนุญาตใหเ้ขา้เมอืง รวมทั WงในกรณีทีLทา่นจะใชห้นังสอืเดนิทางราชการ (เลม่สนํีWาเงนิ) เดนิทาง หาก

ทา่นถกูปฏเิสธการเดนิทางเขา้หรอืออกนอกประเทศใดประเทศหนึLง      

2. บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ̂นการเปลีLยนแปลงโปรแกรมรายการทอ่งเทีLยว โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

3. บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ̂นการเปลีLยนแปลงอตัราคา่บรกิาร โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

4. กรณีทีLคณะไมค่รบจํานวน 15 ทา่น ทางบรษัิทฯ สงวนสทิธิใ̂นการงดออกเดนิทาง โดยทางบรษัิทฯ  

จะแจง้ใหท้า่นทราบลว่งหนา้ 14 วนักอ่นการเดนิทาง  

5. เมื:อทา่นทาํการซื?อโปรแกรมทวัร ์ทางบรษิทัฯ จะถอืวา่ทา่นรบัทราบและ
ยอมรบัเง ื:อนไขของหมายเหตทุกุขอ้แลว้

ในกรณีที:ลกูคา้ตอ้งออกต ัXวโดยสารภายในประเทศ 
กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ที:ของบรษิทัฯ กอ่นทกุคร ั?ง มฉิะน ั?นทางบรษิทัฯจะไมข่อรบัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยใดๆ ท ั?ง

ส ิ?น

โปรแกรมและรายละเอยีดของการเดนิทางอาจมกีารเปลี:ยนแปลงได ้ท ั?งนี?ข ึ?นอยูก่บัสภาวะอากาศ 

และเหตสุดุวสิยัตา่ง ๆ ที:ไมส่ามารถคาดการณล์ว่งหนา้โดยทางบรษิทัฯ จะคาํนงึถงึผลประโยชนแ์ละ 

ความปลอดภยัของผูร้ว่มเดนิทางเป็นสาํคญั
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โปรแกรม : Charming Morocco  
9 วนั 6 คนื 

โดยสายการบนิเอทฮิดั แอรเ์วย ์(EY) 

กาํหนดการเดนิทาง  กนัยายน : 27 ก.ย. – 5 ต.ค. 
ตลุาคม : 4 – 12, 11 – 19   

1. คา่ตัaวเครืLองบนิชั Wนประหยดั ( Economy Class) ทีLระบวุนัเดนิทางไปกลบัพรอ้มคณะ (ในกรณีมคีวามประสงคอ์ยูต่อ่ 

จะตอ้งไมเ่กนิจํานวนวนั และอยูภ่ายใตเ้งืLอนไขของสายการบนิ) 

2. คา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ตามรายการ 

3. คา่รถโคช้ปรับอากาศนําเทีLยวตามรายการ  

4. คา่หอ้งพักในโรงแรมตามทีLระบใุนรายการหรอืเทยีบเทา่   

5. คา่อาหารตามทีLระบใุนรายการ 

6. คา่เขา้ชมสถานทีLทอ่งเทีLยวตามรายการ 

7. คา่ประกนัภยัการเดนิทางรายบคุคล (หากตอ้งการเงื:อนไขกรมธรรมส์อบถามไดจ้ากเจา้หนา้ที:) 

คา่ประกนัอบุตัเิหตคุุม้ครองในระหวา่งการเดนิทางวงเงนิไมเ่กนิทา่นละ 1,000,000 บาท  

คา่รักษาพยาบาลในกรณีเกดิอบุตัเิหตวุงเงนิไมเ่กนิทา่นละ 500,000 บาท (ตามเงืLอนไขกรมธรรม)์ 

** ลกูคา้ทา่นใดสนใจ...ซื?อประกนัการเดนิทางสาํหรบัครอบคลมุเรื:องสขุภาพสามารถสอบถามขอ้มลู เพิ:ม

เตมิกบัทางบรษิทัได ้**  

- เบี?ยประกนัเร ิ:มตน้ 341 บาท [ระยะเวลา 4-6 วนั] 

- เบี?ยประกนัเร ิ:มตน้ 395 บาท [ระยะเวลา 7-10 วนั]  

**ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัที:มอีายตุ ั?งแตแ่รกเกดิ ถงึ 85 ปี **  

อตัราคา่บรกิาร ราคา

ผูใ้หญ ่พักหอ้งคู ่(หอ้งละ 2 ทา่น) ราคาทา่นละ 52,900.-

ผูใ้หญ ่พัก 3 ทา่น 1 หอ้ง (กรณุาอา่นขอ้มลูเพิ:มเตมิเร ื:องโรงแรมที:พกั) 52,900.-

พกัหอ้งเดี:ยว เพิ:มทา่นละ 5,500.-

เด็ก (อายไุมเ่กนิ 12 ปี) 1 ทา่น พักกบัผูใ้หญ ่1 ทา่น 52,900.-

เด็ก (อายไุมเ่กนิ 12 ปี) 1 ทา่น พักกบัผูใ้หญ ่2 ทา่น  

(กรณุาอา่นขอ้มลูเพิ:มเตมิเร ื:องโรงแรมที:พกั)
52,900.-

ในกรณีไมใ่ชต้ ัXวเครื:องบนิ ลดทา่นละ 20,000.-

ไมร่วมคา่ธรรมเนยีมวซีา่เชงเกน้ประเทศโมรอคโค 

(ผูย้ ื:นวซีา่ตอ้งชําระเงนิพรอ้มเงนิมดัจาํคา่ทวัร ์เป็นจาํนวนเงนิ 800 บาท)

ช ั?นธรุกจิเพิ:มเงนิจากราคาทวัร ์เร ิ:มตน้ที:ทา่นละ 

(ราคาสามารถยนืยนัไดก็้ตอ่เมื:อที:น ั:ง confirm เทา่น ั?น) 80,000.-

** โรงแรมในยโุรป ไมอ่นญุาตใหเ้ด็กอายตุํ:ากวา่ 7 ปี เขา้พกัแบบไมม่เีตยีงเสรมิ **

อตัราคา่บรกิารนี?รวม
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  [รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, เสยีชวีติหรอืเสยีอวยัวะจากอบุตัเิหต ุ1.5 ลา้นบาท] 

8. คา่มคัคเุทศกข์องบรษัิทดแูลตลอดการเดนิทาง (ไมร่วมทปิมคัคเุทศก)์ 

1. คา่ธรรมเนยีมการจัดทําหนังสอืเดนิทาง 

2. คา่ใชจ้า่ยสว่นตวั อาทเิชน่  คา่เครืLองดืLมทีLสัLงพเิศษ, คา่โทรศพัท,์ คา่ซกัรดี, คา่ธรรมเนยีมหนังสอืเดนิทาง,            

คา่นํWาหนักเกนิจากทางสายการบนิกําหนดเกนิกวา่ 20 ก.ก.และมากกวา่ 2 ชิWน,  คา่รักษาพยาบาล กรณีเกดิการเจ็บ

ป่วยจากโรคประจําตวั, คา่กระเป๋าเดนิทางหรอืของมคีา่ทีLสญูหายในระหวา่งการเดนิทาง เป็นตน้ 

3. คา่ธรรมเนยีมนํ ?ามนัและภาษสีนามบนิ ในกรณีที:สายการบนิมกีารปรบัขึ?นราคา 

4. คา่ภาษีมลูคา่เพิLม 7%  

5. คา่ทปิมคัคเุทศกท์อ้งถิ:น,พนกังานขบัรถ  (เทา่กบั 40 USD ตอ่ทา่น ) 

6. คา่ธรรมเนยีมวซีา่เชงเกน้ประเทศโมรอคโค  

(ผูย้ ื:นวซีา่ตอ้งชําระเงนิพรอ้มเงนิมดัจาํคา่ทวัร ์เป็นจาํนวนเงนิ 800 บาท) 

7. คา่ทปิมคัคเุทศกจ์ากเมอืงไทย  (โดยมาตรฐาน 3 USD ตอ่คน ตอ่วนั : 9 x 3 = 27 USD) 

8. คา่บรกิารยกกระเป๋าในโรงแรม ซึ:งทา่นจะตอ้งดแูลกระเป๋าและทรพัยส์นิดว้ยตวัทา่นเอง 

1. ชาํระเงนิมดัจําทา่นละ 20,000 บาท โดยโอนเขา้บญัช ีที:น ั:งจะยนืยนัเมื:อไดร้บัเงนิมดัจาํแลว้เทา่น ั?น 

2.  สง่สําเนาหนา้พาสปอรต์ของผูท้ีLเดนิทาง ทีLมอีายกุารใชง้านไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน เพืLอทําการจองควิยืLนวซีา่ ภายใน   

    3 วนันับจากวนัจอง หากไมส่ง่สาํเนาหนา้พาสปอรต์ทางบรษิทัขออนญุาตยิกเลกิการจองทวัรโ์ดยอตัโนมตั ิ

3. เมืLอไดรั้บการยนืยนัวา่กรุป๊ออกเดนิทางได ้ลกูคา้จัดเตรยีมเอกสารใหก้ารขอวซีา่ไดท้นัท ี

4. หากทา่นที:ตอ้งการออกต ัXวโดยสารภายในประเทศ (กรณีลกูคา้อยูต่า่งจงัหวดั) ใหท้า่นตดิตอ่เจา้หนา้ทีL  

    กอ่นออกบตัรโดยสารทกุครั Wง หากออกบตัรโดยสารโดยมแิจง้เจา้หนา้ทีL ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ̂มรั่บผดิชอบ 

    คา่ใชจ้า่ยทีLเกดิขึWน 

  5. การยืLนวซีา่ในแตล่ะสถานทตูมกีารเตรยีมเอกสาร และมขีั WนตอนการยืLนวซีา่ไมเ่หมอืนกนั ทั Wงแบบหมูค่ณะและยืLน  

      รายบคุคล ทา่นสามารถสอบถามขอ้มลูเพืLอประกอบการตดัสนิใจกอ่นการจองไดจ้ากทางเจา้หนา้ทีL 

6. หากในคณะของทา่นมผีูต้อ้งการดแูลพเิศษ นัLงรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูส้งูอาย,ุ มโีรคประจําตวั หรอืไม่

สะดวกในการเดนิทางทอ่งเทีLยวในระยะเวลาเกนิกวา่ 4-5 ชัLวโมงตดิตอ่กนั ทา่นและครอบครัวตอ้งใหก้ารดแูล

สมาชกิภายในครอบครัวของทา่นเอง เนืLองจากการเดนิทางเป็นหมูค่ณะ หวัหนา้ทวัรม์คีวามจําเป็นตอ้งดแูลคณะ

ทวัรท์ั Wงหมด 

เง ื:อนไขการชําระคา่ทวัรส์ว่นที:เหลอื 

ทางบรษิทัขอเก็บคา่ทวัรส์ว่นที:เหลอื 20 วนักอ่นการเดนิทาง 

หากทา่นไมผ่า่นการอนมุตัวิซีา่หรอืยกเลกิการเดนิทางโดยเหตจุาํเป็น 

ทางบรษิทัขอเก็บเฉพาะคา่ใชจ้า่ยที:เกดิขึ?นจรงิเต 

อตัรานี?ไมร่วม

เงื:อนไขการจอง
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1. การพจิารณาวซีา่เป็นดลุยพนิจิของสถานทตู มใิชบ่รษัิททัวร ์ การเตรยีมเอกสารทีLดแีละถูกตอ้งจะชว่ยใหก้าร

พจิารณา ของสถานทตูงา่ยขึWน 

2. กรณีทา่นใดตอ้งใชพ้าสปอรต์เดนิทาง ชว่งระหวา่งยืLนวซีา่ หรอื กอ่นเดนิทางกบัทางบรษัิท ทา่นตอ้งแจง้ใหท้า

งบรษัิทฯ ทราบลว่งหนา้เพืLอวางแผนในการขอวซีา่ของทา่น ซึLงบางสถานทตูใชเ้วลาในการพจิารณาวซีา่ทีLคอ่น

ขา้งนานและอาจไมส่ามรถดงึเลม่ออกมาระหวา่งการพจิารณาอนุมตัวิซีา่ได ้ 

3. สําหรับผูเ้ดนิทางทีLศกึษาหรอืทํางานอยูต่า่งประเทศ จะตอ้งดําเนนิเรืLองการขอวซีา่ดว้ยตนเองในประเทศทีต่น

พํานักหรอืศกึษาอยูเ่ทา่นัWน 

4. หนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายไุมตํ่Lากวา่ 6 เดอืน โดยนับวนัเริLมเดนิทางออกนอกประเทศ หากนับแลว้ตํLากวา่ 6 เดอืน 

ผูเ้ดนิทางตอ้งไปยืLนคํารอ้งขอทําหนังสอืเดนิทางเลม่ใหม ่ และกรณุาเตรยีมหนังสอืเดนิทางเลม่เกา่ ใหก้บัทาง

บรษัิทดว้ย เนืLองจากประวัตกิารเดนิทางของทา่นจะเป็นประโยชนอ์ยา่งยิLงในการยืLนคํารอ้งขอวซีา่ และจํานวน

หนา้หนังสอืเดนิทาง ตอ้งเหลอืวา่งสําหรับตดิวซีา่ไมตํ่Lากวา่ 3 หนา้ 

5. ทา่นทีLใสป่กหนังสอืเดนิทางกรณุาถอดออก หากมกีารสญูหาย บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบตอ่ปกหนังสอืเดนิทาง

นัWนๆ และพาสปอรต์ ถอืเป็นหนังสอืของทางราชการ ตอ้งไมม่รีอยฉีกขาด หรอื การขดีเขยีน หรอื แตง่เตมิใดๆ 

ในเลม่ 

1.   ทางบรษัิทไดสํ้ารองทีLนัLงพรอ้มชาํระเงนิมดัจําคา่ตัaวเครืLองบนิแลว้  หากทา่นยกเลกิทวัร ์ไมว่า่จะดว้ย 

      สาเหตใุด ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิก̂ารเรยีกเกบ็คา่มดัจําตัaวเครืLองบนิ ซึLงมคีา่ใชจ้า่ย ประมาณ 1,000 –  

      5,000 บาท แลว้แตส่ายการบนิและชว่งเวลาเดนิทาง   

2.   หากตัaวเครืLองบนิทําการออกแลว้ แตท่า่นไมส่ารถออกเดนิทางได ้ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิเ̂รยีกเกบ็ 

      คา่ใชจ้า่ยตามทีLเกดิขึWนจรงิ  และรอ Refund จากทางสายการบนิ ใชเ้วลาประมาณ 3- 6 เดอืนเป็นอยา่งนอ้ย 

3.   นัLงทีL Long Leg โดยปกตอิยูบ่รเิวณทางออกประตฉุูกเฉนิ และผูท้ีLจะนัLงตอ้งมคีณุสมบตัติรงตามทีLสายการบนิ 

      กําหนด เชน่ ตอ้งเป็นผูท้ีLมรีา่งกายแข็งแรง และชว่ยเหลอืผูอ้ืLนไดอ้ยา่งรวดเร็วในกรณีทีLเครืLองบนิมปัีญหา เชน่   

      สามารถเปิดประตฉุูกเฉนิได ้(นํWาหนักประมาณ 20 กโิลกรัม) ไมใ่ชผู่ท้ีLมปัีญหาทางดา้นสขุภาพและรา่งกาย  

      และอํานาจในการใหท้ีLนัLง Long leg ขึWนอยูก่บัทางเจา้หนา้ทีLเชค็อนิสายการบนิ ตอนเวลาทีLเชค็อนิเทา่นัWน 

1. แจง้ยกเลกิ 45 วนั ขึWนไปกอ่นการเดนิทาง   คนืคา่ใชจ้า่ยทั Wงหมด 

2. แจง้ยกเลกิภายใน 30-44 วนักอ่นเดนิทาง   เกบ็คา่ใชจ้า่ย ทา่นละ 10,000 บาท  

3. แจง้ยกเลกิภายใน 16-29 วนักอ่นเดนิทาง   เกบ็คา่ใชจ้า่ย ทา่นละ 20,000 บาท 

4. แจง้ยกเลกินอ้ยกวา่ 15 วนักอ่นเดนิทาง   ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิ ̂เกบ็คา่ใชจ้า่ยทั Wงหมด 

5. บรษิทัขอสงวนสทิธิ\ในการเก็บคา่ใชจ้า่ยท ั?งหมดกรณีทา่นยกเลกิการเดนิทางและมผีลทาํใหค้ณะเดนิ

ทางไมค่รบตามจาํนวนที:บรษิทัฯกาํหนดไว ้ (30ทา่นขึ?นไป) เนืLองจากเกดิความเสยีหายตอ่ทางบรษัิทและผู ้

เดนิทางอืLนทีLเดนิทางในคณะเดยีวกนับรษัิทตอ้งนําไปชาํระคา่เสยีหายตา่งๆทีLเกดิจากการยกเลกิของทา่น  

6. กรณีเจ็บป่วย จนไมส่ามารถเดนิทางได ้ ซึLงจะตอ้งมใีบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรอง บรษัิทฯจะทําการ

เลืLอนการเดนิทางของท่านไปยังคณะต่อไปแต่ทั WงนีWท่านจะตอ้งเสยีค่าใชจ้่ายทีLไม่สามารถเรียกคนืไดค้อื ค่า

ธรรมเนยีมในการมดัจําตัaว และคา่ธรรมเนยีมวซีา่ตามทีLสถานทตูฯ เรยีกเกบ็  

ขอ้มลูเบื?องตน้ในการเตรยีมเอกสารยื:นวซีา่และการยื:นขอวซีา่

ขอ้มลูเพิ:มเตมิเร ื:องต ัXวเครื:องบนิและที:น ั:งบนเครื:องบนิ

กรณียกเลกิการเดนิทาง
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7. กรณียื:นวซีา่แลว้ไมไ่ดร้บัการอนมุตัวิซีา่จากทางสถานทตู (วซีา่ไมผ่า่น) และทา่นไดช้าํระคา่ทวัรห์รอืมดัจํา

มาแลว้ ทางบรษัิทฯ ขอเกบ็เฉพาะคา่ใชจ้า่ยทีLเกดิขึWนจรงิ เชน่ คา่วซีา่และคา่บรกิารยืLนวซีา่ / คา่มดัจําตัaวเครืLองบนิ 

หรอืคา่ตัaวเครืLองบนิ (กรณีออกตัaวเครืLองบนิแลว้) / คา่สว่นตา่งในกรณีทีLกรุป๊ออกเดนิทางไมค่รบตามจํานวน  

8. กรณีวซีา่ผา่นแลว้ แจง้ยกเลกิกอ่นหรอืหลงัออกต ัXวโดยสาร บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ̂นการ  ไมค่นืคา่ทวัร ์

ท ั?งหมด    

9. กรณีผูเ้ดนิทางไมส่ามารถเขา้-ออกเมอืงได ้ เนืLองจากปลอมแปลงหรอืการหา้มของเจา้หนา้ทีL ไมว่า่เหตผุล

ใดๆตามทางบรษัิทของสงวนสทิธิใ̂นการ ไมค่นืคา่ทวัรท์ ั?งหมด 

1. เนื:องจากการวางแปลนหอ้งพกัของแตล่ะโรงแรมแตกตา่งกนั จึ งอาจทาํใหห้อ้งพกั

แบบหอ้งเดี:ยว (Single) ,หอ้งคู ่(Twin/Double) และหอ้งพกัแบบ 3 ทา่น/3 เตยีง 

(Triple Room) หอ้งพกัต่างประเภทอาจจะไมต่ดิกนั หรอื อยูค่นละช ั ?นกนั และบาง

โรงแรมอาจจะไมม่หีอ้งพกัแบบ 3 ทา่น ซึ:งถา้เขา้พกั 3 ทา่น อาจจะไดเ้ป็น 1 เตยีง

ใหญก่บั 1 เตยีงพบัเสรมิ หรอื อาจมคีวามจาํเป็นตอ้งแยกหอ้งพกัเนื:องจากโรงแรม

น ั?นไมส่ามารถจดัหาได ้ ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิ\ในการเรยีกเก็บเงนิเพิ:มเตมิในกรณีที:อาจมกีารแยก

หอ้งพกั 

2. กรณีทีLมงีานจัดประชมุนานาชาต ิ (Trade Fair) เป็นผลใหค้า่โรงแรมสงูขึWนมากและหอ้งพักในเมอืงเต็ม บรษัิทฯ

ขอสงวนสทิธิใ̂นการปรับเปลีLยนหรอืยา้ยเมอืงเพืLอใหเ้กดิความเหมาะสม 

3. โรงแรมในยโุรปทีLมลีกัษณะเป็น Traditional Building หอ้งทีLเป็นหอ้งเดีLยวอาจเป็นห ้องทีLมขีนาดกะทดัรัต และ

ไมม่อีา่งอาบนํWา ซึLงขึWนอยูก่บัการออกแบบของแตล่ะโรงแรมนัWนๆ และหอ้งแตล่ะหอ้งอาจมลีกัษณะแตกตา่งกนั 

ขอ้มลูเพิ:มเตมิเร ื:องโรงแรมที:พกั
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1. หนงัสอืเดนิทาง (Passport) หนังสอืเดนิทาง ตอ้งมหีนา้เหลอืสําหรับประทั บวซีา่อยา่งนอ้ย 2 หนา้ 

อายกุารใชง้านเหลอืไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน นับจากวนัเดนิทางกลบั  และหนังสอืเดนิทางจะตอ้งไมช่าํรดุ  

2. รปูถา่ย รปูถา่ยสหีนา้ตรงขนาด 1.5 x 2 นิWว จํานวน 2 ใบ (พืWนหลงัขาวเทา่นัWน ถา่ยไมเ่กนิ 6 เดอืนหา้ม

สวมแวน่ตาหรอืเครืLองประดบั ไมใ่สค่อนแทคเลนส ์รปูไมเ่ลอะหมกึ) 

3. หลกัฐานการเงนิ  

3.1 หนงัสอืรบัรองสถานะทางการเงนิ BANK CERTIFICATE  ที:ออกจากทางธนาคาร (ตอ้ง

สะกดชืLอใหต้รงตามหนา้พาสปอรต์ ตอ้งมตีราประทับ และลายเซ็นจากธนาคาร) กรุณายืLนขอจาก 

ธนาคารล่วงหนา้ เวลาดําเนนิงานประมาณ 3 วนั และใชย้ืLนไดไ้มเ่กนิ 15 วนัหลงัจากธนาคารออกให ้  

3.2 กรณีผูเ้ดนิทางไมไ่ดอ้อกคา่ใชจ้า่ยเอง (บคุคลทีLสามารถรับรองคา่ใชจ้า่ยได ้ตอ้งเป็น พอ่ แม ่พีL

นอ้ง ทีLมสีายเลอืดเดยีวกนั หรอื สามภีรรยา เทา่นัWน)     

     3.2.1. ตอ้งทําเป็นหนงัสอืรบัรองคา่ใชจ้า่ยในการเดนิทาง  (Sponsor Letter)  

     3.2.2. ตอ้งทํา BANK GUARANTEE ทีLออกจากทางธนาคารเท่านัWน ฉบบัภาษาองักฤษ โดยระบุ

ชืLอเจา้ของบญัช ี(บคุคลทีLออกคา่ใชจ้า่ย) ตอ้งสะกดชืLอ – สกุล ใหต้รงตามหนา้พาสปอรต์ และบคุคลทีL

เจา้ของบญัชอีอกคา่ใชจ้า่ยให ้ (ผูเ้ดนิทาง) ตอ้งสะกดชืLอ – สกลุ ใหต้รงตามหนา้พาสปอรต์ กรณุายืLน

ขอจาก ธนาคารล่วงหนา้ โดยใชเ้วลาดําเนนิงานประมาณ 3 วนั และใชย้ืLนไดไ้มเ่กนิ 15 วนั หลงัจาก

ธนาคารออกให ้ 

*** สถานฑตูไมร่บัพจิารณาบญัชกีระแสรายวนัและบญัชฝีากประจาํ *** 

4. หลกัฐานการทาํงาน   

- เจา้ของกจิการ หนังสอืรับรองการจดทะเบยีน(DBD)ทีLมชีืLอของผูเ้ดนิทางเป็นกรรมการหรอืหุน้สว่น 

อายไุมเ่กนิ 3 เดอืน หรอื สําเนาใบทะเบยีนการคา้(พค.0403) 

- กจิการไมจ่ดทะเบยีน จดหมายชีWแจงการทํางาน พรอ้มเอกสารประกอบ เชน่ รปูถา่ยรา้น สญัญาเชา่ทีL 

โฉนดทีLดนิ เป็นตนั 

- เป็นพนกังาน    หนังสอืรับรองการทํางาน จากบรษัิทฯ ระบตํุาแหน่ง, เงนิเดอืน, วนัเริLมทํางาน  

(ขอเป็นภาษาองักฤษมอีาย ุ1 เดอืน ชืLอ-สกลุตอ้งตรงตามหนา้พาสปอรต์ ใชคํ้าวา่ “TO WHOM IT 

MAY CONCERN” แทนชืLอสถานทตูทีLยืLน) 

- นกัเรยีนหรอืนกัศกึษา ใชห้นังสอืรับรองการเรยีนทีLออกจากสถาบนัทีLกําลงัศกึษาอยู ่ 

(ขอเป็นภาษาองักฤษมอีาย ุ1 เดอืน ชืLอ-สกลุตอ้งตรงตามหนา้พาสปอรต์)ใชคํ้าวา่ “TO WHOM IT 

MAY CONCERN” แทนชืLอสถานทตูทีLยืLน) 

เอกสารประกอบการขอวซีา่โมรอคโค 

ใชเ้วลาทาํการอนมุตัวิซีา่ประมาณ 7 วนัทาํการ 

***ไมต่อ้งมาแสดงตนที:สถานทตูในวนัยื:นวซีา่*** 

เอกสารกรณุาเตรยีม 2 ชุด ยกเวน้ เอกสารที:ออกจากทางราชการและทางธนาคาร

ขอเป็นตวัจรงิ 1 ชุด และสาํเนา 1 ชุด 

ในระหวา่งยื:นวซีา่เขา้สถานทตูแลว้ ไมส่ามารถดงึเลม่ออกมากอ่นได้
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5. เอกสารสว่นตวั 

- สําเนาทะเบยีนบา้น 

- บตัรประชาชน 

- สตูบิตัร(กรณีเด็กอายตํุLากวา่ 20 ปี) 

- ทะเบยีนสมรส/ทะเบยีนหยา่/มรณะบตัร(ถา้ม)ี 

- ใบเปลีLยนชืLอ-นามสกลุ (ถา้มกีารเปลีLยน) 

***เอกสารสว่นตวัของทา่นหา้มเซ็นสาํเนาถกูตอ้งทกุกรณี*** 

6. กรณีเด็กอายไุมถ่งึ 20 ปี ไมไ่ดเ้ดนิทางไปตา่งประเทศพรอ้มบดิา มารดา  

- หากเด็กเดนิทางไปกบับดิา จะตอ้งมหีนังสอืยนิยอมจากมารดา จากอําเภอตน้สงักดั (โดยมารดาจะ

ตอ้งคดัหนังสอืยนิยอมระบใุหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกบับดิา) พรอ้มแนบสําเนาบตัรประชาชนหรอื

หนา้พาสปอรต์มารดามาดว้ย 

- หากเด็กเดนิทางกบัมารดา จะตอ้งมหีนังสอืยนิยอมจากบดิา จากอําเภอตน้สงักดั (โดยบดิาจะตอ้งคดั

หนังสอืยนิยอมระบใุหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกบัมารดา) พรอ้มแนบสําเนาบตัรประชาชนหรอืหนา้

พาสปอรต์บดิามา 

-  หากเด็กไมไ่ดเ้ดนิทางพรอ้มกบับดิาและมารดา ทั Wงบดิาและมารดาจะตอ้งคดัหนังสอืระบยุนิยอมให ้

บตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกบัใคร มคีวามสมัพันธเ์ป็นอะไรกนักบัเด็ก จากอําเภอตน้สงักดั พรอ้มแนบ

สําเนาบตัรประชาชนหรอืหนา้พาสปอรต์บดิาและมารดา 

- กรณีเด็กที:บดิา-มารดาหยา่รา้ง จะตอ้งแนบสําเนาใบหยา่ และมกีารสลกัหลงัโดยมรีายละเอยีดวา่

ฝ่ายใดเป็นผูม้อํีานาจปกครองบตุรแตเ่พยีงผูเ้ดยีว 

*** กรณีเด็กอายตุํ:ากวา่ 18 ปี บดิาและมารดาตอ้งลงชืLอรับรองในแบบฟอรม์สมคัรวซีา่ 

7.  ทา่นหา้มเซน็ รับรองสําเนาถกูตอ้งเด็ดขาด ใหท้า่นเซน็เฉพาะ แบบฟอรม์ใบคํารอ้งขอวซีา่เท่านัWน หาก

ไมไ่ดเ้ซน็ในแบฟอรม์มา ทา่นอาจจะตอ้งไปโชวต์วัทีLสถานฑตูดว้ยตนเอง 

เอกสารยื:นวซีา่อาจมกีารปรบัเปลี:ยนและขออพัเดทเพิ:มเตมิไดท้กุเวลา หากทาง

สถานทตูแจง้ขอเพิ:มเตมิ 

แบบฟอรม์สาํหรบักรอกขอ้มลูยื:นวซีา่ประเทศโมรอคโค 

(กรณุากรอกขอ้มลูใหค้รบถว้นตามความเป็นจรงิ เนืLองจากจะมผีลตอ่การพจิารณาวซีา่ของทา่น) 

ชืLอ – นามสกลุ ผูเ้ดนิทาง [ภาษาไทย]…………………………………………………………………….……… 

1. นามสกลุ [ภาษาองักฤษ]…………………………………………………………..…………………………… 

2. นามสกลุตอนเกดิ [ภาษาองักฤษ]………………………………………………..……………………………. 

3. ชืLอตวั [ภาษาองักฤษ]…………………………………………..……………………………………………… 

4. วนั /เดอืน / ปี (ค.ศ.) เกดิ……………………………………….…………………………………………….. 

5. สถานทีLเกดิ (จังหวดั) …………………………………………………..………………………………………  

6. ประเทศทีLเกดิ……………………….……………………………..…………………………………………… 

7. สญัชาตปัิจจบุนั .................................สญัชาตโิดยกําเนดิ หากตา่งจากปัจจบุนั………………………….. 

8. 8.1 ชืLอ- นามสกลุ 

บดิา................................................................................................................ 
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   8.2 ชืLอ- นามสกลุ 

มารดา................................................................................................................... 

8. เพศ   ชาย         หญงิ 

9. สถานภาพ           โสด                     แตง่งาน (จดทะเบยีน)         แตง่งาน (ไมจ่ดทะเบยีน)               

  หยา่        แยกกนัอยู ่                         หมา้ย 

  อืLนๆ (โปรดระบ)ุ……………..…. 

10. ในกรณีเป็นผูเ้ยาว ์กรณุากรอกชืLอ-นามสกลุ ทีLอยู(่หากตา่งจากผูข้อ) และสญัชาตขิองผูม้อํีานาจปกครอง/

ดแูลผูเ้ยาว ์

    ……………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………….. 

11. ทีLอยูต่ามทะเบยีนบา้นของผูข้อ 

………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………รหสัไปรษณีย…์……………… 

    หมายเลขโทรศพัทม์อืถอื......................................... อเีมล............................................. 

12. อาชพีปัจจบุนั........................................................................................................ 

13. ชืLอบรษัิทหรอืรา้นคา้ ทีLอยู ่หมายเลขโทรศพัท ์ /  สําหรับนักเรยีน นักศกึษา กรณุากรอกชืLอ ทีLอยูข่อง

สถาบนัศกึษา 

 ………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………รหสัไปรษณีย…์………….…… 

14. วซีา่เทีLเคยไดรั้บในระยะเวลา 3 ปีทีLผา่นมา(ระบวุนัเดนิทาง ไป-กลบั) 

........................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................... 

15.  ทา่นเคยถกูปฏเิสธวซีา่หรอืไม ่

    ไมเ่คย                 เคย  (เหตผุลในการปฏเิสธ)......................................................... 

16. ความรับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยในการดํารงชพีระหวา่งการเดนิทางและพํานักอยูข่องผูร้อ้งขอ 

      ตวัผูข้อวซีา่เอง    มผีูอ้ ืLนออกให(้ญาต/ิบรษัิท/องคก์ร)  

        กรณุาระบชุืLอ ................................................    

สิLงทีLชว่ยในการดํารงชพี    …………………………………………………..….  

   เงนิสด     สิLงทีLชว่ยในการดํารงชพี   

   เชค็เดนิทาง      เงนิสด 

   บตัรเครดติ      ทีLพักทีLมผีูจั้ดหาให ้

   ชาํระคา่ทีLพักลว่งหนา้แลว้    คา่ใชจ้า่ยทั Wงหมดระหวา่งพํานักมผีูอ้อกให ้
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   ชาํระคา่พาหนะลว่งหนา้แลว้    ชาํระคา่พาหนะลว่งหนา้แลว้ 

   อืLนๆ (โปรดระบ)ุ     อืLนๆ (โปรดระบ)ุ    

************************************************ 

หมายเหต ุ การอนุมตัวิซีา่เป็นดลุพนิจิของทางสถานทตู ทางบรษิทัไมม่สีว่นเกี:ยวขอ้งใดๆท ั?งส ิ?น 

ท ั?งนี?บรษิทัเป็นเพยีงตวักลางและคอยบรกิารอาํนวยความสะดวกใหแ้กผู่เ้ดนิทางเทา่น ั?น

     หนา้ G  จาก G  15 15
      


