
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

     หนา้ 1 จาก 17 
       

รหสัโปรแกรมทวัร ์  CMN-EY004 CHARMING 9D6N SEP17-EY-W07 

                                                    

 

 

 

 

 
ก ำหนดวนัเดนิทำง:  ปี 2560 

กนัยำยน : 27 ก.ย. – 5 ต.ค. 

ตลุำคม : 4 – 12, 11 – 19   

 

52,900.- 

 

วนั โปรแกรมกำรเดนิทำง เชำ้ เทีย่ง ค ำ่ โรงแรมทีพ่กั 

1 กรงุเทพฯ – อาบดูาบ ี ✈ ✈ ✈  

2 อาบดูาบ ี– คาซาบลังกา้ – มาราเกซ ชมโชวก์ำรแสดงพืน้เมอืง    ✈ O O SEMIRAMIS HOTEL   

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

4 
วอซาเซท – ทนิเฮยีร ์(โอเอซสิ) – ทอดรา้กอรจ์ – เมอรซ์กูา้ 

(ทะเลทรำยซำฮำรำ่)    
O O O 

KASBAH TOMBOCTOU 
HOTE 

5 เมอรซ์กูา้ – ขีอ่ฐูรบัแสงอรณุ – 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 ✈  

9 อาบดูาบ ี- กรงุเทพฯ ✈ ✈  ✈  

             Charming Morocco 
9 วนั 6 คนื     

โดยสำยกำรบนิเอทฮิดั (EY) 
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สัมผัสมนตเ์สน่หข์องดนิแดนฟ้าจรดทราย เปิดประสบการณ์กับเสน้ทางแปลกใหมท่ี ่“ประเทศโมร็อคโค”  

เที่ยวเมอืงที่เป่ียมไปดว้ยมนต์เสน่ห์ของนครสฟ้ีำเชฟชำอูน (Chefchaouen)  ชมร่องรอยอารยธรรม

ความยิง่ใหญ่เมอืงโบรำณโรมนัโวลูบลิสิ (Roman city of Volubilis) อดตีเมอืงในจักรวรรดโิรมัน น่ัง

รถขบัเคลือ่นสีล่อ้ 4 WD ทอ่งทะเลทรำยซำฮำรำ่ “Sahara” ทะเลทรายทีใ่หญเ่ป็นอันดับสองของโลก  

***เปิดประสบกำรณ์คำ้งคนืนอนดดูำว ณ โรงแรมกลำงทะเลทรำยซำฮำรำ่  

พเิศษ!! ตอ้นรบัอรณุดว้ยกำรขีอ่ฐูชมแสงอำทติยแ์รกของวนั 

  

วนัแรกของกำรเดนิทำง        กรงุเทพฯ – อำบดูำบ ี

15.00 น.
  

คณะพรอ้มกัน ณ สนามบนิสุวรรณภูม ิอาคารผูโ้ดยสารระหว่างประเทศ ประตู 8

เคำนเ์ตอร ์Q สายการบนิเอทฮิดั แอรเ์วย ์(EY) โดยมเีจา้หนา้ที่คอยตอ้นรับ

และอ านวยความสะดวก  

 

18.20 น. ออกเดนิทางสูอ่าบดูาบ ีโดยสำยกำรบนิเอทฮิดั โดยเทีย่วบนิที ่EY 405  

22.00 น. เดนิทางถงึ สนำมบนิเมอืงอำบดูำบ ีแวะรอเปลีย่นเครือ่ง  

วนัทีส่องของกำรเดนิทำง        อำบดูำบ ี– คำซำบลงักำ้ – มำรำเกซ – โชวพ์ืน้เมอืง 

02.45 น. ออกเดนิทางตอ่ โดยสำยกำรบนิเอทฮิดั แอรเ์วย ์เทีย่วบนิที ่EY613  

08.35 น. ถงึสนามบนิคำซำบลงักำ้ (Casablanca) ประเทศโมร็อคโค (เวลาทอ้งถิน่ชา้

กว่าประเทศไทย 7 ชัว่โมง และจะปรับเวลาทอ้งถิน่ชา้กวา่ประเทศไทย 6 ชัว่โมง 

ในวันที ่29 ตลุาคม 2560) น าทา่นผา่นพธิตีรวจคนเขา้เมอืงและศลุกากร เดนิทาง

สู่ คาซาบลังกา้ มคีวามหมายในภาษาสเปนว่าบา้นสขีาว เป็นเมอืงท่าและเป็น

ทีต่ัง้ของทา่อากาศยานระหวา่งประเทศ เมอืง คาซาบลังกา้  ค าวา่ 'คาซา' แปลวา่ 

บา้น และ 'บลังกา้' แปลว่า สขีาว คาซาบลังกา้ เป็นเมอืงที่คนทั่วโลกรูจั้ก และ

อาจรูจ้ักมากกว่า 'ราชอาณาจักรโมรอคโค ' ดว้ยซ ้า น าท่านชมเมืองคำซำ 

บลงัก้ำ (Casablanca) เมืองที่ถูกใชเ้ป็นฉากในภาพยนตร์ฮอลลีวูดเรื่อง 

Casablanca ออกฉายในปี ค.ศ.1942 น าท่านถ่ายรูปกับ สุเหร่ำแห่งกษตัรยิ ์

ฮสัซนัที ่2 สรา้งเสร็จสมบูรณ์เมือ่ปี ค.ศ. 1993 ในวาระเฉลมิพระชนมค์รบ 60 

พรรษาของกษัตรยิฮ์สัซนัที ่2 แหง่โมร็อกโกเป็นสเุหร่าทีม่ขีนาดใหญ่มากจคุนได ้

25,000 คนและมหีอคอยสงู 210 เมตร 

 
 
 
 
 
 
 

เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร  

บำ่ย เดนิทางสู ่เมอืงมำรำเกช (Marakesh) ซึง่เป็นเมอืงทอ่งเทีย่วทีส่ าคัญทีต่ัง้อยู่

เชงิเขาแอตลาส ในอดตีเมอืงโอเอซสิแห่งนี้เป็นทีพั่กของกองคาราวานอูฐที่มา

ระยะทาง 245 กม. 
ใชเ้วลาเดนิทาง 

ประมาณ 3.30 ชม. 
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จากทางตอนใตข้องโมรอคโค ถอืเป็นเมอืงชมุทางของพ่อคา้ต่างๆ นอกจากนี้ยัง

เป็นอดีตเมอืงหลวงในช่วงสมัยราชวงศอ์ัลโมราวดิช่วง ศ.ต.ที่ 11 ปัจจุบันเป็น

เมอืงทีม่นัีกท่องเทีย่วมาเยอืนมากทีส่ดุ สภาพบา้นเมอืงทีเ่ราเห็นไดค้อื สองขา้ง

ทางแวดลอ้มดว้ยบา้นเรอืนทีถู่กฉาบดว้ยปูนสสีม้ๆ ซึง่เป็นสิง่ทีรั่ฐบาลก าหนดไว ้

แตค่นทอ้งถิน่จะเรยีกวา่ Pink City หรอื เมอืงสชีมพ ูอาจกลา่วไดว้า่มาราเกชเป็น

เมอืงทีม่เีสน่หท์ีส่ดุในโลกแหง่หนึง่ จงึไดส้มญานามวา่เป็น A city of Drama น่ัน

คือมีความสวยงามดั่งเมืองในละครที่ไม่น่าเป็นชวีติจรงิได ้จากนั้นน าท่านชม 

จตัุรสักลำงเมอืง Djemaa Fnaa Square ที่มีขนาดใหญ่ รายลอ้มไปดว้ย

อาคาร รา้นคา้ ตลาด ทัง้ 4 ดา้น เดนิเลน่ถา่ยรปูความมชีวีติชวีา ทีม่สีสีนัและกลิน่

อายแบบโมรอคโคขนานแท ้พรอ้มจับจ่ายหาซือ้ของฝาก ของที่ระลกึพื้นเมอืง

ตา่งๆ ไดท้ี ่ตลาดเกา่ ทีอ่ยูร่ายรอบจัตรัุส 

ค ำ่ รบัประทำนอำหำรค ำ่ ณ ภตัตำคำร พรอ้มชมโชวก์ำรแสดงพืน้เมอืง        

อนัตืน่ตำตืน่ใจกบัควำมอลงักำรของสถำนทีแ่ละสสีนัของชำวโมร็อคกนั 

 

 น าคณะเขา้สูท่ีพั่ก โรงแรม  SEMIRAMIS HOTEL หรอืเทยีบเทำ่ 

วนัทีส่ำมของกำรเดนิทำง               มำรำเกซ – พระรำชวงับำเฮยี – วอซำเซท      

เชำ้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

  น าท่านเยีย่มชม พระรำชวงับำเฮยี (Bahia Palace) เป็นพระราชวังของท่าน

มหาอ ามาตย์ ผูส้ าเร็จราชการแผ่นดินแทนยุคกษัตรยิ์ในอดีต สรา้งขึน้ในช่วง

ปลายศตวรรษที่ 19 โดย Si Moussa สถาปัตยกรรมออกแบบเป็นแนวสมัยใหม ่

โดยทีต่ัง้ใจจะใหเ้ป็นพระราชวังทีย่ ิง่ใหญแ่ละหรหูราทีส่ดุในสมยันัน้ ตัวพระราชวัง

มกีารตกแต่งโดยการแกะสลักปนูปั้นมกีารวาดลายบนไมแ้ละประดับประดาดว้ยโม

เสดเป็นลวดลายทีส่วยงามละเอยีดออ่นมาก  

 

เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร    

บำ่ย น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงวอซำเซท (Ouarzazate) เคยเป็นทีต่ัง้ทางยทุธศาสตร์

ในปี ค.ศ. 1928 ฝร่ังเศสไดต้ัง้กองก าลงัทหารและพัฒนาทีน่ีใ่หเ้ป็นศนูยก์ลางการ

บรหิาร วอซาเซทเป็นเมอืงถูกส่งเสรมิใหเ้ป็นเมอืงท่องเที่ยวที่แวดลอ้มไปดว้ย

สตูดโิอภาพยนตร ์และมกีารพัฒนาพืน้ที่ในทะเลทรายเพือ่การท ากจิกรรมต่างๆ 

เชน่ การขีม่อเตอรไ์ซด ์อฐู กจิกรรมผจญภัยกลางทะเลทราย เมอืงนี้อยูใ่กลภ้เูขา

แอตลาสที่มีหิมะปกคลุมในช่วงฤดูหนาว วอซาเซทอาจกล่าวไดว้่าเป็น

จุดมุ่งหมายของนักท่องเที่ยวที่มองหาความแตกต่าง และความผจญภัยที่หา

ไมไ่ดจ้ากทีไ่หน วอซาเซทเป็นเมอืงทีส่ าคัญทีส่ดุของทางตอนใต ้และทีน่ี่ยงัเป็น

ทางเชือ่มระหว่างเหนือกับใต ้และตะวันออกกับตะวันออก ส าหรับนักท่องเที่ยว

ระยะทาง 205 กม. 
ใชเ้วลาเดนิทาง
ประมาณ 4 ชม. 
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บางคนทีช่อบรสชาตขิองความเป็นทางใต ้ณ แห่งนี้เป็นจุดเริม่ตน้ของการส ารวจ

เมอืงตา่งๆไดท้กุวัน  

ค ำ่ รับประทานอาหารค ่า ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

 เขา้สูท่ีพั่ก โรงแรม LE RIAD HOTEL หรอืเทยีบเทำ่ 

**กรณุำจดัเตรยีมเสือ้ผำ้กระเป๋ำเล็ก เพือ่คำ้งคนืในทะเลทรำยซำฮำรำ่ในคนืถดัไป** 

วนัทีส่ ีข่องกำรเดนิทำง         วอซำเซท – ทนิเฮยีร ์(โอเอซสิ) – ทอดรำ้กอรจ์ – เมอรซ์ูกำ้   

เชำ้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

  เดนิทางสุเ่มอืงทนิเฮยีร ์(Tinghir) ชมุชนทีเ่กาะกลุม่อยูร่วมกนั ทา่มกลางความ

แหง้แลง้ ยังมคีวามชุ่มชืน้ของโอเอซสิ ตน้ปาลม์ เคยเป็นที่ตัง้ของกองทหารที่

เดนิทางมาจากวอซาเซท เดนิทางสูท่อดำ้จอรจ์ (Todra Gorge) ชมความงาม

ของชอ่งเขาที่ซอ่นตัวอยูใ่นโอเอซสิ ล าน ้าใสไหลผ่านชอ่งเขากับหนา้ผาสูงชัน

แปลกตาเป็นแหลง่ปีนหนา้ผาส าหรับนักเสีย่งภยัทัง้หลาย  

ระยะทาง 168 กม. 
ใชเ้วลาเดนิทาง
ประมาณ 3 ชม. 

เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร   

บำ่ย จากนั้นออกเดินทางสู่ เมอืงเออรฟ์ูด ์(Erfoud) ซึง่เป็นโอเอซสิศูนย์กลาง

การคา้ขายของคาราวานซึง่เดนิทางมาจากซาอดุอิาระเบยี และซดูาน เดนิทางสู่

เมอืงเมอรซ์กูา้ร ์(แยกสมัภำระส ำหรบัคำ้งคนืในทะเลทรำย) โดยน าท่านน า

ท่านน่ังรถขับเคลื่อนสี่ลอ้ 4 WD ไปท่อง ทะเลทรายซาฮาร่า “Sahara” เป็น

ทะเลทรายในทวีปแอฟริกาที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับสองของโลก (รองจาก

ทะเลทรายในทวปีแอนตารก์ตกิา) และเป็นทะเลทรายรอ้นทีใ่หญท่ีส่ดุของโลก ณ 

เมอืงเมอรซู์กำ้ (Merzouga) ลัดเลาะขอบทะเลทรายสูเ่ขตซาฮารา่ ผา่นชมชม

ทัศนียภาพอันยิง่ใหญ่ของภูเขาหินที่เต็มไปดว้ยซากฟอสซลิของหาอยและ

แมงกะพรุนโบราณในอดตีเมือ่ 350 ลา้นปีก่อน ซึง่ดนิแดนแห่งนี้เคยอยู่ใตท้อ้ง

ทะเลมากอ่น จึง่เป็นทีก่ าเนดิของซากฟอสซลิตา่งๆ 

ระยะทาง 142 กม. 
ใชเ้วลาเดนิทาง

ประมาณ 2.15 ชม. 
 
 
 
 

ระยะทาง 55 กม. 
ใชเ้วลาเดนิทาง 
ประมาณ 0.45 ชม 

ค ำ่ รับประทานอาหารค ่า ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

อสิระทำ่นพกัผอ่นดดูำวทำ่มกลำงทะเลทรำยตำมอธัยำศยั 

 

 พกัผอ่นคำ้งคนืในทะเลทรำยซำฮำรำ่ ณ KASBAH TOMBOUCTOU HOTEL หรอืเทยีบเทำ่ 

วนัทีห่ำ้ของกำรเดนิทำง     เมอรซ์ูกำ้ – ข ีอ่ฐูรบัแสงอรณุ – เฟซ  

เชำ้ตรู ่ ก่อนพระอาทิตย์ขึ้นน าท่านขี่อูฐชมพระอาทิตย์ขึ้นที่ทะเลทรายซาฮาร่า          

***พิเศษ รวมค่ำขีอู่ฐ 1 ท่ำน/อูฐ 1 ตวั เป็นบรรยากาศยามเชา้ที่คุณจะ

ประทับใจมริูล้มื (อยา่ลมืเตรยีมเสือ้กนัลม หรอืกนัหนาวใหพ้รอ้ม และยงัไมร่วมค่า

ทปิคนน าทาง) 
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เชำ้  รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม พรอ้มท าการเชค็เอาทจ์ากโรงแรม 

  น าท่านน่ังรถ 4WD สูเ่มอืงเออรฟ์ดู ์เพือ่เปลีย่นเป็นรถโคช้ปรับอากาศ สูเ่มอืงมิ

เดล (Midelt) 

ระยะทาง 210 กม. 
ใชเ้วลาเดนิทาง

ประมาณ 2.45 ชม. 

เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร  

บำ่ย น าท่านเดนิทางสูเ่มอืงเฟซ (Fes) เมอืงหลวงเกา่ใน ศ.ต. ที ่8 ทีม่คีวามส าคัญ

ทางประวัตศิาสตร ์เป็นเมอืงแหล่งท่องเทีย่วทีม่ชี ือ่เสยีงของโมร็อคโค เสน้ทางนี้

ผา่นเทอืกเขาแอตลาส ชือ่ทีคุ่น้เคยกนัมานาน โดยเดนิทางขา้ม Middle Atlas ภมูิ

ประเทศเขยีวชอุม่ไปดว้ยป่าไม ้สองขา้งทางเปลีย่นสภาพจากความแหง้แลว้เป็น

ป่าไม ้พุม่ และสลับกบัความแหง้แลง้ของภเูขา จนเขา้สูเ่มอืงเฟส 

ระยะทาง 200 กม. 
ใชเ้วลาเดนิทาง 

ประมาณ 2.45 ชม. 

ค ำ่ รับประทานอาหารค ่า ณ หอ้งอาหารของโรงแรม   

 น าเขา้สูท่ีพั่ก โรงแรม GOLDEN TULIP HOTEL หรอืเทยีบเทำ่ 

**กรณุำจดัเตรยีมเสือ้ผำ้กระเป๋ำเล็ก เพือ่คำ้งคนืในเมอืงเกำ่เชฟชำอนุในคนืถดัไป** 

วนัทีห่กของกำรเดนิทำง           เฟส – เมดนิำ่ เฟส – เชฟชำอนุ  
 
เชำ้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

  น าท่านชมเมอืงเฟส โดยเดนิเขา้สูเ่ขาวงกตอนัซบัซอ้นแหง่เมดนิาเมอืงเฟซ ผา่น

ประตู Bab Bou Jeloud ที่สรา้งตัง้แต่ปี 1913  ที่ใชโ้มเสดสฟ้ีาตกแต่ง เดนิ

ผ่านเขา้ไปในเขตเมดน่ิาแลว้เหมอืนขา้มกาลเวลายอ้นสู่อดีต น าท่านเดนิผ่าน

ตลาดสดขายขา้งปลาอาหาร และผัก ผลไมส้ดต่างๆนาๆ ชม เมเดอรซ์ำ บูอมิำ

เนีย  (Merdersa Bou Imania) ซึ่ ง เป็ น โรงเรียนสอนพ ระคั มภี ร์  เ ป็ น

สถาปัตยกรรมแบบมัวรท์ี่สวยงามประณีต  ในเขตเมอืงเก่าไดแ้บ่งออกเป็น 100 

ส่วน มซีอยกว่า 10,000 ซอย มซีอยแคบสุดคือ 50 ซ.ม. ถงึกวา้ง 3 เมตร จะ

แบง่เป็นยา่นตา่งๆ เชน่ ยา่นเครือ่งใชท้องเหลอืง ทองแดง จะมรีา้นคา้เล็กๆทีห่นา้

รา้นจะมหีมอ้ กะทะ อปุกรณ์เครือ่งครัว วางแขวนหอ้ยเต็มไปหมด ยา่นขายพรมที่

วางเรียงรายอย่างสวยงาม ย่านงานเครื่องจักสาน งานแกะสลักไม ้และย่าน

เครื่องเทศ (Souk El Attarine) ท่านจะไดส้ัมผัสทั ้งรูป รสและกลิ่นในย่าน

เครือ่งเทศทีม่กีารจัดเรยีงสนิคา้ไดอ้ยา่งเป็นระเบยีบเรยีบรอ้ยสวยงาม ระหว่างที่

เดนิตามทางในเมดน่ิาทา่นจะไดพ้บกบัน ำ้พธุรรมชำต ิ(Nejjarine Fountain) 

เพื่อใหช้าวมุสลมิใหล้า้งหนา้ลา้งมอืก่อนเขา้ในบรเิวณมัสยดิ  นอกจากนี้ที่ตาม

ซอกมมุอาจเห็นภาพชายสงูอายหุนวดเครารุงรังน่ังแกะสลักไมช้ ิน้เล็กๆอยูบ่รเิวณ

ตามทางเดนิแคบๆในเขตเมอืงเกา่ บางทเีราก็ยงัจะเห็นผูห้ญงิทีน่ีส่วมเสือ้ผา้ทีปิ่ด

ตัง้แตห่ัวจนถงึเทา้จะเห็นไดก้็เฉพาะตาด าอนัคมกรบิเทา่นัน้  แวะชมสสุำนของมู
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เล ไอดรสิที ่2 (Moulay Idriss Mausolem II) ที่ชาวโมรอคโคถือว่าเป็น

แหล่ งมาแสวงบุญที่ ศั กดิ์ส ิท ธิ์ พ าท่ านไปชม สุ เหร่ำใหญ่ ไค เรำวีน 

(Kairaouine Mosque) ซึ่งเป็นทั ้งมหาวิทยาลัยสอนศาสนาแห่งแรกของ

โมร็อคโค และเกา่แกท่ีส่ดุแห่งหนึง่ของโลกเลยทเีดยีว (เฉพาะผูท้ีนั่บถอืศาสนา

อสิลามเท่านัน้) จากนัน้น าท่านเดนิชมย่านเครือ่งหนังและแวะชม บ่อฟอกและ

ยอ้มสีหนังแบบโบราณ ที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะของเมอืงเฟส ถูกอนุรักษ์โดย

องคก์รยเูนสโก ้ทัง้หมดนีเ้ป็นเสน่หข์องการเดนิเทีย่วชมเมอืงทีต่อ้งเดนิแหวกวา่ย

เขา้ไปในกลุ่มคนชาวพืน้เมอืง ชอ้ปป้ิงสนิคา้ทอ้งถิน่ เมอืงเฟซจงึเป็นสถานทีท่ีไ่ม่

ควรพลาดในการมาเยอืนอยา่งยิง่ 

เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร   

บำ่ย น าท่านเดนิทางสู่นครสฟ้ีำเชฟชำอูน (Chefchaouen) เมอืงทีไ่ดช้ ือ่ว่ามนต์

เสน่หแ์หง่โมรอคโค เป็นเมอืงเล็กๆตัง้อยูใ่นหบุเขำรฟิ (Rif Mountain) ประวัติ

ความเป็นมาของเมอืงนัน้ยาวนานกว่า 538 ปี เมอืงนี้เคยอยู่ใตก้ารปกครองของ

สเปน และไดรั้บอสิรภาพในปี ค.ศ.1956 จนไดรั้บอทิธพิลวถิชีวีติและภาษาสเปน

ในปัจจบุนันี ้ 

ระยะทาง 199 กม. 
ใชเ้วลาเดนิทาง

ประมาณ 3.30 ชม. 

ค ำ่ รับประทานอาหารค ่า ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

 น ำคณะเขำ้สูท่ ีพ่กั โรงแรม PARADOR HOTEL หรอืเทยีบเทำ่ 

วนัทีเ่จ็ดของกำรเดนิทำง           เชฟชำอนุ – เมอืงโบรำณโวลบูลิสิ – แมกเนส – รำบตั 

เชำ้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 ชมบำ้นเรอืนทำดว้ยสฟ้ีำและสขีำว ถอืว่าเป็นสวรรคข์องคนรักสฟ้ีาและสขีาว 

โดยเฉพาะสฟ้ีา น่ันก็เพราะว่าเชฟชาอูนเป็นเมอืงทีบ่า้นเรอืนเกอืบทุกหลังเป็นสี

ขาว และมคีรึง่ลา่งไปจนถงึบรเิวณถนน บนัได และทางเดนิ เป็นสฟ้ีาสดใสเหมอืน

วันทีท่อ้งฟ้าไรเ้มฆ สามารถเดนิชมบา้นเรอืนไดท้ั่วทัง้เมอืง โดยทีส่ถาปัตยกรรม

ของเมอืงยังคงเป็นแบบโมรอคโค ซุม้ประตูโคง้จงึสามารถมองเห็นไดท้ั่วทัง้เมอืง 

และยังมนี ้าพุทีป่ดูว้ยกระเบือ้งโมเสกแบบโมรอคโคใหเ้ห็นไดต้ามมุมต่าง ๆ ของ

เมอืง  

 

เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร  

บำ่ย น าทา่นเดนิทางสูเ่มอืงโบรำณโรมนัโวลบูลิสิ (Roman city of Volubilis) ที่

ปัจจุบันเหลอืแต่ซากปรักหักพังทีเ่กดิจากแผ่นดนิไหวครัง้รุนแรงในปี ค.ศ. 1755 

แต่ยังคงเห็นไดถ้งึร่องรอยความยิง่ใหญ่ของเมืองในจักรวรรดโิรมันในอดีตซึง่

ไดรั้บการขึน้ทะเบยีนมรดกโลกในปี ค.ศ.1997 จากนัน้น าท่านเดนิทางสุ่เมอืง

ระยะทาง 165 กม. 
ใชเ้วลาเดนิทาง 

ประมาณ 2.45 ชม. 
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แมกเนส (Meknes) หนึง่ในเมอืงมรดกโลกรับรองโดยยเูนสโกเมือ่ปี ค.ศ.1996 

อดีตเมืองหลวงในสมัยสุลต่าน มูเล อิสมาอิแห่งราชวงศอ์ะลาวทิ (Alawite 

Dynasty) ไดช้ือ่เป็นกษัตรยิจ์อมโหดผูช้ ืน่ชอบการท าสงครามในชว่งศตวรรษที ่

17 ดว้ยท าเลทีต่ัง้ทีม่แีมน่ ้าไหลผา่นกลางเมอืงเมกเนสจงึเป็นเมอืงศนูยก์ลางการ 

ผลิตมะกอกไวน์และพืชพรรณต่างๆ มีก าแพงเมืองลอ้มรอบเมืองเก่าที่ยาว

ประมาณ 40 กม. ซึง่มปีระตูเมอืงใหญ่โตถงึ 7 ประตู น าชม ประตูบบัมนัซู เป็น

ประตทูีไ่ดช้ ือ่วา่สวยทีส่ดุ ตกแตง่ดว้ยโมเสดและกระเบือ้งสเีขยีวสดบนผนังสแีสด 

ค ำ่ รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร  
 น าเขา้สูท่ีพั่ก โรงแรม CHELLAH HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 

วนัทีแ่ปดของกำรเดนิทำง         รำบตั – ชมเมอืงรำบตั – สนำมบนิ   

เชำ้ รบัประทำนอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม 

 น าท่านเดนิทางสูเ่มอืงรำบตั (Rabat) เมอืงหลวงแห่งราชอาณาจักรมาตัง้แต่ปี 

ค.ศ.1956 น าท่านชมเมอืงราบัตเมอืงหลวงแห่งราชอาณาจักรมาในอดตี เมือ่โม

รอคโคหลดุพน้จากการเขา้แทรกแซงทางการเมอืงของฝร่ังเศส และเป็นทีต่ัง้ของ

พระราชวังหลวง และท าเนยีบทูตานุทูตจากตา่งแดน เป็นเมอืงสขีาวทีส่ะอาดและ

สวยงาม จากนัน้ชมสเุหร่าหลวง และ พระราชวังหลวง ทีทุ่กเทีย่งวันศุกร ์กษัตรยิ์

แห่งโมรอคโคจะทรงมา้จากพระราชวังมายังสเุหร่าเพือ่ประกอบศาสนกจิ เขำ้ชม

สุสำนของกษตัรยิโ์มฮมัเหม็ด ที ่5 พระอัยกาของกษัตรยิอ์งค์ปัจจุบัน ซึง่มี

ทหารยามยนืเฝ้าสง่าทุกประตู และเปิดใหค้นทุกชาตทิุกศาสนาเขา้ไปเคารพพระ

ศพที่ฝังอยู่เบื้องล่าง ดา้นหนา้ของสุสาน คือสุเหร่าฮัสซันที่เริม่สรา้งมาตัง้แต่

ศตวรรษที ่2 แต่ไม่ส าเร็จ และพังลงจนเหลอืแต่เพยีงเสาไว ้365 ตน้ ในบรเิวณ

กวา้ง 183x139 เมตร    

ระยะทาง 207 กม. 
ใชเ้วลาเดนิทาง 

ประมาณ 2.30 ชม. 

เทีย่ง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร    

  แวะถ่ายรูปป้อมอูดำยำ (Oudayas Fortress) ป้อมขนาดใหญ่ 2 ชัน้ ทีต่ัง้อยู่

รมิมหาสมทุรแอตแลนตกิ ลอ้มรอบดว้ยก าแพงสงูใหญ่ เป็นป้อมทีส่เปนสรา้งขึน้

เมือ่สมัยทีส่เปนยดึครองโมร็อคโค ดา้นในมสีวนดอกไมแ้บบสเปน และเป็น เมดิ

น่า หรอืชมุชนชาวเมอืงซึง่เต็มไปดว้ยบา้นเรอืนทาทาบดว้ยสฟ้ีา-ขาว ทีส่ะอาดตา

น่าเดนิเลน่ บรรยากาศรมิทะเลคลา้ยเมอืงซานโตรนิ ีนับเป็นหนึง่ในป้อมปราการที่

ส าคัญของโมรอคโค ในอดตีใชป้้องกันขา้ศกึจากการรุกรานทัง้จากประเทศทีล่่า

อาณานคิมและในยุคทีโ่จรสลัดชกุชมุ จากนัน้น าท่านสู่ตลาดทอ้งถิน่ ใหม้เีวลา

เดนิเลน่ เลอืกซือ้ของทีร่ะลกึตา่งๆ ตามอธัยาศัย กอ่นอ าลาโมร็อคโค 
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15.30 น.  น าทา่นเดนิทางสุส่นามบนิราบตั เพือ่ท าการเชค็อนิสมัภาระ และ มเีวลาเลอืกซือ้

สนิคา้ปลอดภาษีในสนามบนิ 

  

19.10 น.  ออกเดนิทางกลับสูอ่าบดูาบี ้โดยสำรกำรบนิเอทฮิดั เทีย่วบนิที ่EY616  

วนัทีเ่กำ้ของกำรเดนิทำง       อำบดูำบ ี – กรงุเทพฯ  

05.50 น. เดนิทางถงึ สนำมบนิอำบดูำบ ีน าทา่นเปลีย่นเครือ่ง เพือ่เดนิทางตอ่  

08.45 น. ออกเดนิทางสูก่รงุเทพฯ โดยสำยกำรบนิเอทฮิดั เทีย่วบนิที ่EY408  

18.25 น. คณะเดนิทางกลับถงึ สนามบนิสวุรรณภมู ิโดยสวัสดภิาพ  

  

 

 

 

 

 

 

 

กรณุำอำ่นหมำยเหตใุหล้ะเอยีดทกุขอ้ 

หมำยเหต ุ
  

1. บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการทีจ่ะไมรั่บผดิชอบตอ่คา่ชดเชยความเสยีหาย อนัเกดิจากเหตสุดุวสิยัทีท่าง 

บรษัิทฯ ไมส่ามารถควบคมุได ้ เชน่ การนัดหยดุงาน, จลาจล,การลา่ชา้หรอืยกเลกิของเทีย่วบนิ รวมถงึ

กรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงไมอ่นุญาตใหเ้ดนิทางออกหรอืกองตรวจคนเขา้เมอืงของแตล่ะประเทศไม่

อนุญาตใหเ้ขา้เมอืง รวมทัง้ในกรณีทีท่า่นจะใชห้นังสอืเดนิทางราชการ (เลม่สนี ้าเงนิ) เดนิทาง หาก

ทา่นถกูปฏเิสธการเดนิทางเขา้หรอืออกนอกประเทศใดประเทศหนึง่      

2. บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงโปรแกรมรายการทอ่งเทีย่ว โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

3. บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงอตัราคา่บรกิาร โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

4. กรณีทีค่ณะไมค่รบจ านวน 15 ทา่น ทางบรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการงดออกเดนิทาง โดยทางบรษัิทฯ  

จะแจง้ใหท้า่นทราบลว่งหนา้ 14 วันกอ่นการเดนิทาง  

5. เมือ่ทำ่นท ำกำรซือ้โปรแกรมทวัร ์ทำงบรษิทัฯ จะถอืวำ่ทำ่นรบัทรำบและ

ยอมรบัเง ือ่นไขของหมำยเหตทุกุขอ้แลว้ 

ในกรณีทีล่กูคำ้ตอ้งออกต ัว๋โดยสำรภำยในประเทศ 

กรณุำตดิตอ่เจำ้หนำ้ทีข่องบรษิทัฯ กอ่นทกุคร ัง้ มฉิะน ัน้ทำงบรษิทัฯจะไมข่อรบัผดิชอบคำ่ใชจ้ำ่ยใดๆ ท ัง้ส ิน้ 

โปรแกรมและรำยละเอยีดของกำรเดนิทำงอำจมกีำรเปลีย่นแปลงได ้ท ัง้นีข้ ึน้อยูก่บัสภำวะอำกำศ 

และเหตสุดุวสิยัตำ่ง ๆ ทีไ่มส่ำมำรถคำดกำรณ์ลว่งหนำ้โดยทำงบรษิทัฯ จะค ำนงึถงึผลประโยชนแ์ละ 

ควำมปลอดภยัของผูร้ว่มเดนิทำงเป็นส ำคญั 

โปรแกรม : Charming Morocco  
9 วนั 6 คนื 
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โดยสำยกำรบนิเอทฮิดั แอรเ์วย ์(EY) 
 

ก ำหนดกำรเดนิทำง  กนัยำยน : 27 ก.ย. – 5 ต.ค. 

ตลุำคม : 4 – 12, 11 – 19   

 

 

 

อตัรำคำ่บรกิำรนีร้วม 

1. คา่ตั๋วเครือ่งบนิชัน้ประหยดั ( Economy Class) ทีร่ะบวุนัเดนิทางไปกลับพรอ้มคณะ (ในกรณีมคีวามประสงคอ์ยูต่อ่ 

จะตอ้งไมเ่กนิจ านวนวัน และอยูภ่ายใตเ้งือ่นไขของสายการบนิ) 

2. คา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ตามรายการ 

3. คา่รถโคช้ปรับอากาศน าเทีย่วตามรายการ  

4. คา่หอ้งพกัในโรงแรมตามทีร่ะบใุนรายการหรอืเทยีบเทา่   

5. คา่อาหารตามทีร่ะบใุนรายการ 

6. คา่เขา้ชมสถานทีท่อ่งเทีย่วตามรายการ 

7. คา่ประกนัภยัการเดนิทางรายบคุคล (หำกตอ้งกำรเงือ่นไขกรมธรรมส์อบถำมไดจ้ำกเจำ้หนำ้ที)่ 

คา่ประกนัอบุตัเิหตคุุม้ครองในระหวา่งการเดนิทางวงเงนิไมเ่กนิทา่นละ 1,000,000 บาท  

คา่รักษาพยาบาลในกรณีเกดิอบุตัเิหตวุงเงนิไมเ่กนิทา่นละ 500,000 บาท (ตามเงือ่นไขกรมธรรม)์ 

อตัรำคำ่บรกิำร รำคำ 

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

ผูใ้หญ ่พกั 3 ทา่น 1 หอ้ง (กรณุำอำ่นขอ้มลูเพิม่เตมิเรือ่งโรงแรมทีพ่กั) 52,900.- 

พกัหอ้งเดีย่ว เพิม่ทำ่นละ 5,500.- 

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

เด็ก (อายไุมเ่กนิ 12 ปี) 1 ทา่น พักกบัผูใ้หญ ่2 ทา่น  

(กรณุำอำ่นขอ้มลูเพิม่เตมิเรือ่งโรงแรมทีพ่กั) 
52,900.- 

ในกรณีไมใ่ชต้ ัว๋เครือ่งบนิ ลดทำ่นละ  20,000.- 

ไมร่วมคำ่ธรรมเนยีมวซีำ่ประเทศโมรอคโค 

(ผูย้ ืน่วซีำ่ตอ้งช ำระเงนิตรงกบัศนูยย์ืน่วซีำ่ในวนัยืน่ เป็นจ ำนวนเงนิโดยประมำณ 800 บำท ) 

ช ัน้ธุรกจิเพิม่เงนิจำกรำคำทวัร ์เร ิม่ตน้ทีท่ำ่นละ 

(รำคำสำมำรถยนืยนัไดก็้ตอ่เมือ่ทีน่ ัง่ confirm เทำ่น ัน้) 
80,000.- 

** โรงแรมในยโุรป ไมอ่นญุำตใหเ้ด็กอำยตุ ำ่กวำ่ 7 ปี เขำ้พกัแบบไมม่เีตยีงเสรมิ ** 
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** ลูกคำ้ท่ำนใดสนใจ...ซื้อประกนักำรเดนิทำงส ำหรบัครอบคลุมเรือ่งสุขภำพสำมำรถสอบถำมขอ้มูล 

เพิม่เตมิกบัทำงบรษิทัได ้**  

- เบีย้ประกนัเร ิม่ตน้ 341 บำท [ระยะเวลำ 4-6 วนั] 

- เบีย้ประกนัเร ิม่ตน้ 395 บำท [ระยะเวลำ 7-10 วนั]  

**ควำมครอบคลมุผูเ้อำประกนัทีม่อีำยุต ัง้แตแ่รกเกดิ ถงึ 85 ปี **  

  [รกัษำพยำบำล 2 ลำ้น, เสยีชวีติหรอืเสยีอวยัวะจำกอบุตัเิหต ุ1.5 ลำ้นบำท] 

8. คา่มคัคเุทศกข์องบรษัิทดแูลตลอดการเดนิทาง (ไมร่วมทปิมคัคเุทศก)์ 

 

อตัรำนีไ้มร่วม 

1. คา่ธรรมเนยีมการจัดท าหนังสอืเดนิทาง 

2. คา่ใชจ้า่ยสว่นตวั อาทเิชน่  คา่เครือ่งดืม่ทีส่ัง่พเิศษ, คา่โทรศัพท,์ คา่ซกัรดี, คา่ธรรมเนยีมหนังสอืเดนิทาง,            

คา่น ้าหนักเกนิจากทางสายการบนิก าหนดเกนิกวา่ 20 ก.ก.และมากกวา่ 2 ชิน้,  คา่รักษาพยาบาล กรณีเกดิการ

เจ็บป่วยจากโรคประจ าตัว, คา่กระเป๋าเดนิทางหรอืของมคีา่ทีส่ญูหายในระหวา่งการเดนิทาง เป็นตน้ 

3. คำ่ธรรมเนยีมน ำ้มนัและภำษสีนำมบนิ ในกรณีทีส่ำยกำรบนิมกีำรปรบัขึน้รำคำ 

4. คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7%  

5. คำ่ทปิมคัคเุทศกท์อ้งถิน่,พนกังำนขบัรถ  (เทำ่กบั 27 USD ตอ่ทำ่น ) 

6. คำ่ธรรมเนยีมวซีำ่โมรอคโค  

(ผูย้ ืน่วซีำ่ตอ้งช ำระเงนิตรงกบัศนูยย์ืน่วซีำ่ในวนัยืน่ เป็นจ ำนวนเงนิโดยประมำณ 800 บำท ) 

 

7. คำ่ทปิมคัคเุทศกจ์ำกเมอืงไทย  (โดยมำตรฐำน 3 USD ตอ่คน ตอ่วนั : 9 x 3 = 27 USD หรอื 900 บำท) 

8. คำ่บรกิำรยกกระเป๋ำในโรงแรม ซึง่ทำ่นจะตอ้งดแูลกระเป๋ำและทรพัยส์นิดว้ยตวัทำ่นเอง 

 

เง ือ่นไขกำรจอง 

1. ช าระเงนิมดัจ าทา่นละ 20,000 บาท โดยโอนเขา้บญัช ีทีน่ ัง่จะยนืยนัเมือ่ไดร้บัเงนิมดัจ ำแลว้เทำ่น ัน้ 

2.  สง่ส าเนาหนา้พาสปอรต์ของผูท้ีเ่ดนิทาง ทีม่อีายกุารใชง้านไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน เพือ่ท าการจองควิยืน่วซีา่ ภายใน   

    3 วันนับจากวันจอง หำกไมส่ง่ส ำเนำหนำ้พำสปอรต์ทำงบรษิทัขออนญุำตยิกเลกิกำรจองทวัรโ์ดยอตัโนมตั ิ

3. เมือ่ไดรั้บการยนืยนัวา่กรุป๊ออกเดนิทางได ้ลกูคา้จัดเตรยีมเอกสารใหก้ารขอวซีา่ไดท้ันท ี

4. หำกทำ่นทีต่อ้งกำรออกต ัว๋โดยสำรภำยในประเทศ (กรณีลกูคำ้อยูต่ำ่งจงัหวดั) ใหท้า่นตดิตอ่เจา้หนา้ที ่ 

    กอ่นออกบตัรโดยสารทกุครัง้ หากออกบตัรโดยสารโดยมแิจง้เจา้หนา้ที ่ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มรั่บผดิชอบ 

    คา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้ 

  5. การยืน่วซีา่ในแตล่ะสถานทตูมกีารเตรยีมเอกสาร และมขีัน้ตอนการยืน่วซีา่ไมเ่หมอืนกนั ทัง้แบบหมูค่ณะและยืน่  

      รายบคุคล ทา่นสามารถสอบถามขอ้มลูเพือ่ประกอบการตดัสนิใจกอ่นการจองไดจ้ากทางเจา้หนา้ที ่
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6. หากในคณะของท่านมผีูต้อ้งการดูแลพเิศษ น่ังรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูสู้งอายุ, มีโรคประจ าตัว หรอืไม่

สะดวกในการเดนิทางท่องเที่ยวในระยะเวลาเกนิกว่า 4-5 ชั่วโมงตดิต่อกัน ท่านและครอบครัวตอ้งใหก้ารดูแล

สมาชกิภายในครอบครัวของท่านเอง เนื่องจากการเดนิทางเป็นหมูค่ณะ หัวหนา้ทัวรม์คีวามจ าเป็นตอ้งดูแลคณะ

ทัวรท์ัง้หมด 

เงือ่นไขกำรช ำระคำ่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอื 

ทำงบรษิทัขอเก็บคำ่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอื 20 วนักอ่นกำรเดนิทำง 

หำกทำ่นไมผ่ำ่นกำรอนมุตัวิซีำ่หรอืยกเลกิกำรเดนิทำงโดยเหตจุ ำเป็น 

ทำงบรษิทัขอเก็บเฉพำะคำ่ใชจ้ำ่ยทีเ่กดิขึน้จรงิเต 

ขอ้มลูเบือ้งตน้ในกำรเตรยีมเอกสำรยืน่วซีำ่และกำรยืน่ขอวซีำ่ 

1. การพจิารณาวซี่าเป็นดุลยพนิิจของสถานทูต มใิช่บรษัิททัวร ์การเตรยีมเอกสารที่ดีและถูกตอ้งจะช่วยใหก้าร

พจิารณา ของสถานทตูงา่ยขึน้ 

2. กรณีทา่นใดตอ้งใชพ้าสปอรต์เดนิทาง ชว่งระหวา่งยืน่วซีา่ หรอื กอ่นเดนิทางกับทางบรษัิท ทา่นตอ้งแจง้ใหท้าง

บรษัิทฯ ทราบล่วงหนา้เพื่อวางแผนในการขอวีซ่าของท่าน ซึง่บางสถานทูตใชเ้วลาในการพิจารณาวีซ่าที่

คอ่นขา้งนานและอาจไมส่ามรถดงึเลม่ออกมาระหวา่งการพจิารณาอนุมตัวิซีา่ได ้ 

3. ส าหรับผูเ้ดนิทางทีศ่กึษาหรอืท างานอยู่ต่างประเทศ จะตอ้งด าเนนิเรือ่งการขอวซีา่ดว้ยตนเองในประเทศทีต่น

พ านักหรอืศกึษาอยูเ่ทา่นัน้ 

4. หนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายไุมต่ า่กวา่ 6 เดอืน โดยนับวันเริม่เดนิทางออกนอกประเทศ หากนับแลว้ต ่ากวา่ 6 เดอืน 

ผูเ้ดนิทางตอ้งไปยืน่ค ารอ้งขอท าหนังสอืเดนิทางเล่มใหม่ และกรุณาเตรยีมหนังสอืเดนิทางเล่มเก่า ใหก้ับทาง

บรษัิทดว้ย เนื่องจากประวัตกิารเดนิทางของท่านจะเป็นประโยชน์อย่างยิง่ในการยืน่ค ารอ้งขอวซีา่ และจ านวน

หนา้หนังสอืเดนิทาง ตอ้งเหลอืวา่งส าหรับตดิวซีา่ไมต่ ่ากวา่ 3 หนา้ 

5. ทา่นทีใ่สป่กหนังสอืเดนิทางกรณุาถอดออก หากมกีารสญูหาย บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบตอ่ปกหนังสอืเดนิทาง

นัน้ๆ และพาสปอรต์ ถอืเป็นหนังสอืของทางราชการ ตอ้งไมม่รีอยฉีกขาด หรอื การขดีเขยีน หรอื แตง่เตมิใดๆ ใน

เลม่ 

ขอ้มลูเพิม่เตมิเร ือ่งต ัว๋เครือ่งบนิและทีน่ ัง่บนเครือ่งบนิ 

1.   ทางบรษัิทไดส้ ารองทีน่ั่งพรอ้มช าระเงนิมดัจ าคา่ตัว๋เครือ่งบนิแลว้  หากทา่นยกเลกิทวัร ์ไมว่า่จะดว้ย 

      สาเหตใุด ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิก์ารเรยีกเกบ็คา่มดัจ าตั๋วเครือ่งบนิ ซึง่มคีา่ใชจ้า่ย ประมาณ 1,000 –  

      5,000 บาท แลว้แตส่ายการบนิและชว่งเวลาเดนิทาง   

2.   หากตัว๋เครือ่งบนิท าการออกแลว้ แตท่า่นไมส่ารถออกเดนิทางได ้ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิเ์รยีกเก็บ 

      คา่ใชจ้า่ยตามทีเ่กดิขึน้จรงิ  และรอ Refund จากทางสายการบนิ ใชเ้วลาประมาณ 3- 6 เดอืนเป็นอยา่งนอ้ย 

3.   น่ังที ่Long Leg โดยปกตอิยูบ่รเิวณทางออกประตฉุูกเฉนิ และผูท้ีจ่ะน่ังตอ้งมคีณุสมบตัติรงตามทีส่ายการบนิ 
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      ก าหนด เชน่ ตอ้งเป็นผูท้ีม่รีา่งกายแข็งแรง และชว่ยเหลอืผูอ้ ืน่ไดอ้ยา่งรวดเร็วในกรณีทีเ่ครือ่งบนิมปัีญหา เชน่   

      สามารถเปิดประตฉุูกเฉนิได ้(น ้าหนักประมาณ 20 กโิลกรัม) ไมใ่ชผู่ท้ีม่ปัีญหาทางดา้นสขุภาพและรา่งกาย  

      และอ านาจในการใหท้ีน่ั่ง Long leg ขึน้อยูก่บัทางเจา้หนา้ทีเ่ชค็อนิสายการบนิ ตอนเวลาทีเ่ชค็อนิเทา่นัน้ 

 

กรณียกเลกิกำรเดนิทำง 

1. แจง้ยกเลกิ 45 วัน ขึน้ไปกอ่นการเดนิทาง   คนืคา่ใชจ้า่ยทัง้หมด 

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

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

4. แจง้ยกเลกินอ้ยกวา่ 15 วันกอ่นเดนิทาง   ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิ ์เก็บคา่ใชจ้า่ยทัง้หมด 

5. บรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นกำรเก็บค่ำใช้จ่ำยท ัง้หมดกรณีท่ำนยกเลกิกำรเดนิทำงและมผีลท ำใหค้ณะ

เดนิทำงไมค่รบตำมจ ำนวนทีบ่รษิทัฯก ำหนดไว ้(30ทำ่นขึน้ไป) เนื่องจากเกดิความเสยีหายต่อทางบรษัิท

และผูเ้ดนิทางอืน่ทีเ่ดนิทางในคณะเดยีวกนับรษัิทตอ้งน าไปช าระคา่เสยีหายตา่งๆทีเ่กดิจากการยกเลกิของทา่น  

6. กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดนิทางได ้ซึง่จะตอ้งมใีบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรอง บรษัิทฯจะท าการ

เลื่อนการเดินทางของท่านไปยังคณะต่อไปแต่ทั ้งนี้ท่านจะตอ้งเสียค่าใชจ้่ายที่ไม่สามารถเรียกคืนไดค้ือ 

คา่ธรรมเนยีมในการมดัจ าตั๋ว และคา่ธรรมเนยีมวซีา่ตามทีส่ถานทตูฯ เรยีกเก็บ  

7. กรณียืน่วซีำ่แลว้ไมไ่ดร้บักำรอนมุตัวิซีำ่จำกทำงสถำนทตู (วซีำ่ไมผ่ำ่น) และทา่นไดช้ าระคา่ทัวรห์รอืมดัจ า

มาแลว้ ทางบรษัิทฯ ขอเก็บเฉพาะคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้จรงิ เชน่ คา่วซีา่และคา่บรกิารยืน่วซีา่ / คา่มดัจ าตั๋วเครือ่งบนิ 

หรอืคา่ตั๋วเครือ่งบนิ (กรณีออกตั๋วเครือ่งบนิแลว้) / คา่สว่นตา่งในกรณีทีก่รุ๊ปออกเดนิทางไมค่รบตามจ านวน  

8. กรณีวซี่ำผำ่นแลว้ แจง้ยกเลกิกอ่นหรอืหลงัออกต ัว๋โดยสำร บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการ  ไมค่นืคำ่ทวัร ์

ท ัง้หมด    

9. กรณีผูเ้ดนิทำงไมส่ำมำรถเขำ้-ออกเมอืงได ้เนือ่งจากปลอมแปลงหรอืการหา้มของเจา้หนา้ที ่ไมว่า่เหตผุลใดๆ

ตามทางบรษัิทของสงวนสทิธิใ์นการ ไมค่นืคำ่ทวัรท์ ัง้หมด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

     หนา้ 13 จาก 17 
       

รหสัโปรแกรมทวัร ์  CMN-EY004 CHARMING 9D6N SEP17-EY-W07 

 

 

 

 

ขอ้มลูเพิม่เตมิเร ือ่งโรงแรมทีพ่กั 
1. เนือ่งจำกกำรวำงแปลนหอ้งพกัของแต่ละโรงแรมแตกตำ่งกนั จงึอำจท ำใหห้อ้งพกัแบบหอ้งเดีย่ว 

(Single) ,ห้องคู่ (Twin/Double) และหอ้งพกัแบบ 3 ท่ำน/3 เตยีง (Triple Room) ห้องพกัต่ำง

ประเภทอำจจะไมต่ดิกนั หรอื อยูค่นละช ัน้กนั และบำงโรงแรมอำจจะไมม่หีอ้งพกัแบบ 3 ทำ่น ซึง่ถำ้เขำ้

พกั 3 ท่ำน อำจจะไดเ้ป็น 1 เตยีงใหญ่กบั 1 เตยีงพบัเสรมิ หรอื อำจมคีวำมจ ำเป็นตอ้งแยกหอ้งพกั

เนือ่งจำกโรงแรมน ัน้ไมส่ำมำรถจดัหำได ้ทำงบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นกำรเรยีกเก็บเงนิเพิม่เตมิในกรณีที่

อำจมกีำรแยกหอ้งพกั 

2. กรณีทีม่งีานจัดประชมุนานาชาต ิ (Trade Fair) เป็นผลใหค้า่โรงแรมสงูขึน้มากและหอ้งพักในเมอืงเต็ม บรษัิทฯ

ขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่นหรอืยา้ยเมอืงเพือ่ใหเ้กดิความเหมาะสม 

3. โรงแรมในยโุรปทีม่ลีักษณะเป็น Traditional Building หอ้งทีเ่ป็นหอ้งเดีย่วอาจเป็นหอ้งที่

มขีนาดกะทัดรัต และไมม่อีา่งอาบน ้า ซึง่ขึน้อยูก่บัการออกแบบของแตล่ะโรงแรมนัน้ๆ 

และหอ้งแตล่ะหอ้งอาจมลีกัษณะแตกตา่งกนั 

 

 

เอกสำรประกอบกำรขอวซีำ่โมรอคโค 

ใชเ้วลำท ำกำรอนมุตัวิซีำ่ประมำณ 7 วนัท ำกำร 

***ไมต่อ้งมำแสดงตนทีส่ถำนทตูในวนัยืน่วซีำ่*** 

เอกสำรกรณุำเตรยีม 2 ชุด ยกเวน้ เอกสำรทีอ่อกจำกทำงรำชกำรและทำงธนำคำร

ขอเป็นตวัจรงิ 1 ชุด และส ำเนำ 1 ชุด 

ในระหวำ่งยืน่วซีำ่เขำ้สถำนทตูแลว้ ไมส่ำมำรถดงึเลม่ออกมำกอ่นได ้
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1. หนงัสอืเดนิทำง (Passport) หนังสอืเดนิทาง ตอ้งมีหนา้เหลือส าหรับประทับวซี่าอย่างนอ้ย 2 

หนา้ อายกุารใชง้านเหลอืไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน นับจากวันเดนิทางกลับ  และหนังสอืเดนิทางจะตอ้ง

ไมช่ ารดุ  

2. รปูถำ่ย รปูถา่ยสหีนา้ตรงขนาด 1.5 x 2 นิว้ จ านวน 2 ใบ (พืน้หลัง

ขาวเท่านัน้ ถา่ยไมเ่กนิ 6 เดอืนหา้มสวมแวน่ตาหรอืเครือ่งประดับ 

ไมใ่สค่อนแทคเลนส ์รปูไมเ่ลอะหมกึ) 

3. หลกัฐำนกำรเงนิ  

3.1 หนงัสอืรบัรองสถำนะทำงกำรเงนิ BANK CERTIFICATE  

ทีอ่อกจำกทำงธนำคำร (ตอ้งสะกดชือ่ใหต้รงตามหนา้พาสปอรต์ 

ตอ้งมตีราประทับ และลายเซ็นจากธนาคาร) กรุณายืน่ขอจาก ธนา

คารล่วงหนา้ เวลาด าเนนิงานประมาณ 3 วนั และใชย้ืน่ไดไ้มเ่กนิ 15 วนัหลังจากธนาคารออกให ้  

3.2 กรณีผูเ้ดนิทำงไมไ่ดอ้อกคำ่ใชจ้ำ่ยเอง (บุคคลที่สามารถรับรองค่าใชจ้่ายได ้ตอ้งเป็น พ่อ 

แม ่พีน่อ้ง ทีม่สีายเลอืดเดยีวกัน หรอื สามภีรรยา เทา่นัน้)     

     3.2.1. ตอ้งท าเป็นหนงัสอืรบัรองคำ่ใชจ้ำ่ยในการเดนิทาง  (Sponsor Letter)  

     3.2.2. ตอ้งท า BANK GUARANTEE ที่ออกจากทางธนาคารเท่านัน้ ฉบับภาษาอังกฤษ โดย

ระบุชือ่เจา้ของบัญช ี(บุคคลทีอ่อกคา่ใชจ้่าย) ตอ้งสะกดชือ่ – สกลุ ใหต้รงตามหนา้พาสปอรต์ และ

บคุคลทีเ่จา้ของบัญชอีอกคา่ใชจ้่ายให ้(ผูเ้ดนิทาง) ตอ้งสะกดชือ่ – สกลุ ใหต้รงตามหนา้พาสปอรต์ 

กรุณายืน่ขอจาก ธนาคารล่วงหนา้ โดยใชเ้วลาด าเนนิงานประมาณ 3 วัน และใชย้ืน่ไดไ้มเ่กนิ 15 วัน 

หลังจากธนาคารออกให ้ 

*** สถำนฑตูไมร่บัพจิำรณำบญัชกีระแสรำยวนัและบญัชฝีำกประจ ำ *** 

4. หลกัฐำนกำรท ำงำน   

- เจำ้ของกจิกำร หนังสอืรับรองการจดทะเบยีน(DBD)ทีม่ชี ือ่ของผูเ้ดนิทางเป็นกรรมการหรอืหุน้สว่น 

อายไุมเ่กนิ 3 เดอืน หรอื ส าเนาใบทะเบยีนการคา้(พค.0403) 

- กจิกำรไมจ่ดทะเบยีน จดหมายชีแ้จงการท างาน พรอ้มเอกสารประกอบ เชน่ รปูถา่ยรา้น สญัญา

เชา่ที ่โฉนดทีด่นิ เป็นตัน 

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

(ขอเป็นภาษาอังกฤษมอีาย ุ1 เดอืน ชือ่-สกลุตอ้งตรงตามหนา้พาสปอรต์ ใชค้ าวา่ “TO WHOM IT 

MAY CONCERN” แทนชือ่สถานทตูทีย่ืน่) 

- นกัเรยีนหรอืนกัศกึษำ ใชห้นังสอืรับรองการเรยีนทีอ่อกจากสถาบันทีก่ าลังศกึษาอยู ่ 
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(ขอเป็นภาษาอังกฤษมอีาย ุ1 เดอืน ชือ่-สกลุตอ้งตรงตามหนา้พาสปอรต์)ใชค้ าวา่ “TO WHOM IT 

MAY CONCERN” แทนชือ่สถานทตูทีย่ืน่) 

5. เอกสำรสว่นตวั 

- ส าเนาทะเบยีนบา้น 

- บัตรประชาชน 

- สตูบิัตร(กรณีเด็กอายตุ า่กวา่ 20 ปี) 

- ทะเบยีนสมรส/ทะเบยีนหยา่/มรณะบัตร(ถา้ม)ี 

- ใบเปลีย่นชือ่-นามสกลุ (ถา้มกีารเปลีย่น) 

***เอกสำรสว่นตวัของทำ่นหำ้มเซ็นส ำเนำถกูตอ้งทกุกรณี*** 

6. กรณีเด็กอำยไุมถ่งึ 20 ปี ไมไ่ดเ้ดนิทำงไปตำ่งประเทศพรอ้มบดิำ มำรดำ  

- หำกเด็กเดนิทำงไปกบับดิำ จะตอ้งมหีนังสอืยนิยอมจากมารดา จากอ าเภอตน้สงักดั (โดยมารดา

จะตอ้งคัดหนังสอืยนิยอมระบใุหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกับบดิา) พรอ้มแนบส าเนาบัตรประชาชน

หรอืหนา้พาสปอรต์มารดามาดว้ย 

- หำกเด็กเดนิทำงกบัมำรดำ จะตอ้งมหีนังสอืยนิยอมจากบดิา จากอ าเภอตน้สงักัด (โดยบดิาจะตอ้ง

คัดหนังสอืยนิยอมระบใุหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกับมารดา) พรอ้มแนบส าเนาบัตรประชาชนหรอื

หนา้พาสปอรต์บดิามา 

-  หำกเด็กไมไ่ดเ้ดนิทำงพรอ้มกบับดิำและมำรดำ ทัง้บดิาและมารดาจะตอ้งคัดหนังสอืระบยุนิยอม

ใหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกับใคร มคีวามสมัพันธเ์ป็นอะไรกันกับเด็ก จากอ าเภอตน้สงักดั พรอ้ม

แนบส าเนาบัตรประชาชนหรอืหนา้พาสปอรต์บดิาและมารดา 

- กรณีเด็กทีบ่ดิำ-มำรดำหยำ่รำ้ง จะตอ้งแนบส าเนาใบหยา่ และมกีารสลักหลังโดยมรีายละเอยีด

วา่ฝ่ายใดเป็นผูม้อี านาจปกครองบตุรแตเ่พยีงผูเ้ดยีว 

*** กรณีเด็กอำยตุ ำ่กวำ่ 18 ปี บดิาและมารดาตอ้งลงชือ่รับรองในแบบฟอรม์สมัครวซีา่ 

7.  ท่านหา้มเซ็น รับรองส าเนาถูกตอ้งเด็ดขาด ใหท้่านเซ็นเฉพาะ แบบฟอรม์ใบค ารอ้งขอวซีา่เท่านัน้ 

หากไมไ่ดเ้ซ็นในแบฟอรม์มา ทา่นอาจจะตอ้งไปโชวต์ัวทีส่ถานฑตูดว้ยตนเอง 

เอกสำรยืน่วซีำ่อำจมกีำรปรบัเปลีย่นและขออพัเดทเพิม่เตมิไดท้กุเวลำ หำก

ทำงสถำนทตูแจง้ขอเพิม่เตมิ 

 

แบบฟอรม์ส ำหรบักรอกขอ้มลูยืน่วซีำ่ประเทศโมรอคโค 

(กรณุากรอกขอ้มลูใหค้รบถว้นตามความเป็นจรงิ เนือ่งจากจะมผีลตอ่การพจิารณาวซีา่ของทา่น) 
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ชือ่ – นามสกลุ ผูเ้ดนิทาง [ภาษาไทย]…………………………………………………………………….……… 

1. นามสกลุ [ภาษาอังกฤษ]…………………………………………………………..…………………………… 

2. นามสกลุตอนเกดิ [ภาษาอังกฤษ]………………………………………………..……………………………. 

3. ชือ่ตัว [ภาษาอังกฤษ]…………………………………………..……………………………………………… 

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

5. สถานทีเ่กดิ (จังหวดั) …………………………………………………..………………………………………  

6. ประเทศทีเ่กดิ……………………….……………………………..…………………………………………… 

7. สญัชาตปัิจจบุัน .................................สญัชาตโิดยก าเนดิ หากตา่งจากปัจจบุัน………………………….. 

8. 8.1 ชือ่- นามสกลุ บดิา

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

   8.2 ชือ่- นามสกลุ มารดา

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

8. เพศ   ชาย         หญงิ 

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

  หยา่        แยกกันอยู ่                         หมา้ย 

  อืน่ๆ (โปรดระบ)ุ……………..…. 

10. ในกรณีเป็นผูเ้ยาว ์กรณุากรอกชือ่-นามสกลุ ทีอ่ยู(่หากตา่งจากผูข้อ) และสญัชาตขิองผูม้อี านาจ

ปกครอง/ดแูลผูเ้ยาว ์

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

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

11. ทีอ่ยูต่ามทะเบยีนบา้นของผูข้อ 

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

…………………………………………………………………………………รหัสไปรษณีย…์……………… 

    หมายเลขโทรศัพทม์อืถอื......................................... อเีมล............................................. 

12. อาชพีปัจจบุัน........................................................................................................ 

13. ชือ่บรษัิทหรอืรา้นคา้ ทีอ่ยู ่หมายเลขโทรศัพท ์ /  ส าหรับนักเรยีน นักศกึษา กรณุากรอกชือ่ ทีอ่ยูข่อง

สถาบันศกึษา 

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

………………………………………………………………………………รหัสไปรษณีย…์………….…… 

 



 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

     หนา้ 17 จาก 17 
       

รหสัโปรแกรมทวัร ์  CMN-EY004 CHARMING 9D6N SEP17-EY-W07 

 

 

 

 

 

 

 

 

14. วซีา่เทีเ่คยไดรั้บในระยะเวลา 3 ปีทีผ่า่นมา(ระบวุนัเดนิทาง ไป-กลับ) 

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

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

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

15.  ทา่นเคยถกูปฏเิสธวซีา่หรอืไม ่

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

16. ความรับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยในการด ารงชพีระหวา่งการเดนิทางและพ านักอยูข่องผูร้อ้งขอ 

      ตัวผูข้อวซีา่เอง    มผีูอ้ ืน่ออกให(้ญาต/ิบรษัิท/องคก์ร)  

        กรณุาระบชุือ่ ................................................    

สิง่ทีช่ว่ยในการด ารงชพี    …………………………………………………..….  

   เงนิสด     สิง่ทีช่ว่ยในการด ารงชพี   

   เช็คเดนิทาง      เงนิสด 

   บัตรเครดติ      ทีพั่กทีม่ผีูจั้ดหาให ้

   ช าระคา่ทีพั่กลว่งหนา้แลว้    คา่ใชจ้า่ยทัง้หมดระหวา่งพ านักมผีูอ้อกให ้

   ช าระคา่พาหนะลว่งหนา้แลว้    ช าระคา่พาหนะลว่งหนา้แลว้ 

   อืน่ๆ (โปรดระบ)ุ     อืน่ๆ (โปรดระบ)ุ    

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

หมำยเหต ุกำรอนมุตัวิซีำ่เป็นดลุพนิจิของทำงสถำนทูต ทำงบรษิทัไมม่สีว่นเกีย่วขอ้งใดๆท ัง้ส ิน้ 

ท ัง้น ีบ้รษิทัเป็นเพยีงตวักลำงและคอยบรกิำรอ ำนวยควำมสะดวกใหแ้กผู่เ้ดนิทำงเทำ่น ัน้ 

 


