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ก ำหนดวนัเดนิทำง:  ปี 2560 

กนัยำยน : 27 ก.ย. – 5 ต.ค. 

ตุลำคม : 4 – 12, 11 – 19   

พฤศจกิำยน : 8 -16 , 15-23, 22-30  

ธนัวำคม : 8-16 ,13-21 

52,900.- 

 

วนั โปรแกรมกำรเดนิทำง เชำ้ เท ีย่ง ค ่ำ โรงแรมที่พกั 

1 กรุงเทพฯ – อาบูดาบ ี ✈ ✈ ✈  

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

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

4 
วอซาเซท – ทนิเฮยีร ์(โอเอซสิ) – ทอดรา้กอรจ์ – เมอรซู์กา้ 

(ทะเลทรำยซำฮำรำ่)    
O O O 

KASBAH TOMBOCTOU 
HOTE 

5 เมอรซู์กา้ – ขีอู่ฐรบัแสงอรุณ – เมอืงเออรฟู์ด ์– มเิดล – เฟซ  O O O GOLDEN TULIP HOTEL 

6 เฟส – เมดน่ิา เฟส – เชฟชาอุน O O O PARADOR HOTEL 

7 เชฟชาอุน – เมอืงโบราณโวลูบลิสิ – แมกเนส – ราบัต O O O CHELLAH HOTEL 

             Charming Morocco 
9 วนั 6 คนื     

โดยสำยกำรบนิเอทฮิดั (EY) 
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8 ราบัต – ชมเมอืงราบัต – สนามบนิ  O O ✈  

9 อาบูดาบ ี– กรุงเทพฯ  ✈ ✈  ✈  

สัมผัสมนตเ์ส ่นหข์องดนิแดนฟ้าจรดทราย เปิดประสบการณ์กับเสน้ทางแปลกใหม่ที ่“ประเทศโมร็อคโค”  

เทีย่วเมืองทีเ่ป่ียมไปดว้ยมนต์เสน่หข์องนครสีฟ้ำเชฟชำอูน (Chefchaouen)  ชมร่องรอยอารยธรรม

ความยิง่ใหญเ่ม ืองโบรำณโรมนัโวลูบิลสิ (Roman city of Volubilis) อดตีเมืองในจักรวรรดโิรมัน น่ัง

รถขับเคลือ่นส ีล่อ้ 4 WD ทอ่งทะเลทรำยซำฮำรำ่ “Sahara” ทะเลทรายทีใ่หญเ่ป็นอันดับสองของโลก  

***เปิดประสบกำรณ์คำ้งคนืนอนดูดำว ณ โรงแรมกลำงทะเลทรำยซำฮำรำ่  

พเิศษ!! ตอ้นรบัอรุณดว้ยกำรขีอู่ฐชมแสงอำทิตย์แรกของวนั 

  

วนัแรกของกำรเดนิทำง        กรุงเทพฯ – อำบูดำบ ี

15.00 น.
  

คณะพรอ้มกัน ณ สนามบนิสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ดยสารระหว่างประเทศ ประตู 8

เคำน์เตอร ์Q สายการบินเอทฮิ ัด แอรเ์วย ์(EY) โดยมีเจา้หนา้ทีค่อยตอ้นรับ

และอ านวยความสะดวก  

 

18.20 น. ออกเดนิทางสู่อาบูดาบ ีโดยสำยกำรบนิเอทฮิดั โดยเทีย่วบนิที ่EY 405  

22.00 น. เดนิทางถงึ สนำมบนิเมอืงอำบูดำบ ีแวะรอเปลี่ยนเครือ่ง  

วนัที่สองของกำรเดนิทำง        อำบูดำบ ี– คำซำบลงักำ้ – มำรำเกซ – โชว์พืน้เมอืง 

02.45 น. ออกเดนิทางต่อ โดยสำยกำรบนิเอทฮิดั แอรเ์วย ์เทีย่วบนิที ่EY613  

08.35 น. ถงึสนามบินคำซำบลงักำ้ (Casablanca) ประเทศโมร็อคโค (เวลาทอ้งถ ิน่ชา้

กว่าประเทศไทย 7 ช่ัวโมง และจะปรับเวลาทอ้งถ ิน่ชา้กว่าประเทศไทย 6 ช่ัวโมง 

ในวันที ่29 ตุลาคม 2560) น าท่านผ่านพิธตีรวจคนเขา้เมอืงและศุลกากร เดนิทาง

สู่ คาซาบลังกา้ มคีวามหมายในภาษาสเปนว่าบา้นสีขาว เป็นเมอืงท่าและเป็น

ทีตั่ง้ของท่าอากาศยานระหว่างประเทศ เมอืง คาซาบลังกา้  ค าว่า 'คาซา' แปลว่า 

บา้น และ 'บลังกา้' แปลว่า สขีาว คาซาบลังกา้ เป็นเมอืงทีค่นทั่วโลกรูจั้ก และ

อาจรูจั้กมากกว่า 'ราชอาณาจักรโมรอคโค ' ดว้ยซ ้า น าท่านชมเมืองคำซำ 

บลังก้ำ (Casablanca) เมืองที่ถูกใชเ้ป็นฉากในภาพยนตร์ฮอลลีวูดเรือ่ ง 

Casablanca ออกฉายในปี ค.ศ.1942 น าท่านถ่ายรูปกับ สุเหร่ำแห่งกษตัริย์

ฮสัซ ันที่ 2 สรา้งเสร็จสมบูรณ์เมือ่ปี ค.ศ. 1993 ในวาระเฉลิมพระชนมค์รบ 60 

พรรษาของกษัตรยิ์ฮัสซันที ่2 แห่งโมร็อกโกเป็นสุเหร่าทีม่ขีนาดใหญ่มากจุคนได ้
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25,000 คนและมหีอคอยสูง 210 เมตร 

เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  

บำ่ย เดนิทางสู่ เมอืงมำรำเกช (Marakesh) ซึง่เป็นเมอืงท่องเท ีย่วท ีส่ าคัญทีตั่ง้อยู่

เชงิเขาแอตลาส ในอดีตเมอืงโอเอซสิแห่งนีเ้ป็นที่พักของกองคาราวานอูฐทีม่า

จากทางตอนใตข้องโมรอคโค ถอืเป็นเมืองชุมทางของพ่อคา้ต่างๆ นอกจากนียั้ง

เป็นอดีตเมอืงหลวงในช่วงสมัยราชวงศ์อัลโมราวิดช่วง ศ.ต.ที่ 11 ปัจจุบันเป็น

เมอืงทีม่นัีกท่องเท ีย่วมาเยือนมากทีสุ่ด สภาพบา้นเมอืงทีเ่ราเห็นไดค้อื สองขา้ง

ทางแวดลอ้มดว้ยบา้นเรอืนทีถู่กฉาบดว้ยปูนสสีม้ๆ ซึง่เป็นสิง่ท ีรั่ฐบาลก าหนดไว ้

แต่คนทอ้งถ ิน่จะเรยีกว่า Pink City หรอื เมอืงสชีมพู อาจกล่าวไดว่้ามาราเกชเป็น

เมอืงทีม่เีสน่หท์ ีสุ่ดในโลกแห่งหนึง่ จงึไดส้มญานามว่าเป็น A city of Drama น่ัน

คอืมีความสวยงามด่ังเมืองในละครที่ไม่น่าเป็นชีวิตจรงิได ้จากนั้นน าท่านชม 

จตุัรสักลำงเมอืง Djemaa Fnaa Square ที่ม ีขนาดใหญ่ รายลอ้มไปดว้ย

อาคาร รา้นคา้ ตลาด ทัง้ 4 ดา้น เดนิเล่นถ่ายรูปความมชีวีติชวีา ท ีม่สีสัีนและกลิน่

อายแบบโมรอคโคขนานแท ้พรอ้มจับจ่ายหาซือ้ของฝาก ของทีร่ะลกึพื้นเมอืง

ต่างๆ ไดท้ ี ่ตลาดเก่า ท ีอ่ยู่รายรอบจัตุรัส 

ระยะทาง 245 กม. 
ใชเ้วลาเดนิทาง 

ประมาณ 3.30 ชม. 

ค ่ำ รบัประทำนอำหำรค ่ำ ณ ภตัตำคำร พรอ้มชมโชวก์ำรแสดงพืน้เมอืง        

อนัตืน่ตำตืน่ใจกบัควำมอลงักำรของสถำนทีแ่ละสีสนัของชำวโมร็อคกนั 

 

 น าคณะเขา้สู่ท ีพั่ก โรงแรม  SEMIRAMIS HOTEL หรอืเทยีบเทำ่ 

วนัที่สำมของกำรเดนิทำง               มำรำเกซ – พระรำชวงับำเฮยี – วอซำเซท      

เชำ้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

  น าท่านเยี่ยมชม พระรำชวงับำเฮีย (Bahia Palace) เป็นพระราชวังของท่าน

มหาอ ามาตย์ ผูส้ าเร็จราชการแผ่นดนิแทนยุคกษัตริย์ในอดีต สรา้งขึ้นในช่วง

ปลายศตวรรษที่ 19 โดย Si Moussa สถาปัตยกรรมออกแบบเป็นแนวสมัยใหม่ 

โดยทีตั่ง้ใจจะใหเ้ป็นพระราชวังทีย่ิ่งใหญ่และหรูหราทีสุ่ดในสมัยนัน้ ตัวพระราชวัง

มกีารตกแต่งโดยการแกะสลักปูนป้ันมกีารวาดลายบนไมแ้ละประดับประดาดว้ยโม

เสดเป็นลวดลายทีส่วยงามละเอยีดอ่อนมาก  

 

เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร    

บำ่ย น าท่านเดนิทางสู่ เมอืงวอซำเซท (Ouarzazate) เคยเป็นทีตั่ง้ทางยุทธศาสตร์

ในปี ค.ศ. 1928 ฝร่ังเศสไดตั้ง้กองก าลังทหารและพัฒนาทีน่ ีใ่หเ้ป็นศูนย์กลางการ

บรหิาร วอซาเซทเป็นเมอืงถูกส่งเสรมิใหเ้ป็นเมืองท่องเท ีย่วท ีแ่วดลอ้มไปดว้ย

ระยะทาง 205 กม. 
ใชเ้วลาเดนิทาง
ประมาณ 4 ชม. 
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สตูดโิอภาพยนตร ์และมกีารพัฒนาพื้นท ี่ในทะเลทรายเพื่อการท ากจิกรรมต่างๆ 

เช่น การขีม่อเตอรไ์ซด ์อูฐ กจิกรรมผจญภัยกลางทะเลทราย เมอืงนีอ้ยู่ใกลภู้เขา

แอตลาสที่ม ีหิม ะปกคลุมในช่วงฤ ดูหนาว วอซาเซทอาจก ล่าวไดว่้าเป็น

จุดมุ่งหมายของนักท่องเทีย่วท ี่มองหาความแตกต่าง และความผจญภัยที่หา

ไม่ไดจ้ากทีไ่หน วอซาเซทเป็นเมอืงทีส่ าคัญทีสุ่ดของทางตอนใต ้และทีน่ ียั่งเป็น

ทางเชื่อมระหว่างเหนอืกับใต ้และตะวันออกกับตะวันออก ส าหรับนักท่องเท ีย่ว

บางคนที่ชอบรสชาตขิองความเป็นทางใต ้ณ แห่งนีเ้ป็นจุดเริม่ตน้ของการส ารวจ

เมอืงต่างๆไดทุ้กวัน  

ค ่ำ รับประทานอาหารค ่า ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

 เขา้สู่ท ีพั่ก โรงแรม LE RIAD HOTEL หรอืเทยีบเทำ่ 

**กรุณำจดัเตรยีมเสื้อผำ้กระเป๋ำเล็ก เพือ่คำ้งคนืในทะเลทรำยซำฮำรำ่ในคนืถดัไป** 

วนัที่สีข่องกำรเดนิทำง         วอซำเซท – ทินเฮยีร ์(โอเอซสิ) – ทอดรำ้กอรจ์ – เมอรซู์กำ้   

เชำ้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

  เดนิทางสุ่เมอืงทนิเฮียร ์(Tinghir) ชุมชนทีเ่กาะกลุ่มอยู่รวมกัน ท่ามกลางความ

แหง้แลง้ ยังมีความชุ่มชืน้ของโอเอซิส ตน้ปาลม์ เคยเป็นที่ตัง้ของกองทหารที่

เดนิทางมาจากวอซาเซท เดนิทางสู่ทอดำ้จอรจ์ (Todra Gorge) ชมความงาม

ของช่องเขาทีซ่่อนตัวอยู่ในโอเอซิส ล าน ้าใสไหลผ่านช่องเขากับหนา้ผาสูงชัน

แปลกตาเป็นแหล่งปีนหนา้ผาส าหรับนักเสีย่งภัยทัง้หลาย  

ระยะทาง 168 กม. 
ใชเ้วลาเดนิทาง
ประมาณ 3 ชม. 

เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร   

บำ่ย จากนั้นออกเดนิทางสู่ เมืองเออร์ฟูด์ (Erfoud) ซึ่งเป็นโอเอซสิศูนย์กลาง

การคา้ขายของคาราวานซึง่เดินทางมาจากซาอุดอิาระเบยี และซูดาน เดินทางสู่

เมอืงเมอรซู์กา้ร ์(แยกสมัภำระส ำหรบัคำ้งคนืในทะเลทรำย) โดยน าท่านน า

ท่านน่ังรถขับเคลื่อนสี่ลอ้ 4 WD ไปท่อง ทะเลทรายซาฮาร่า “Sahara” เป็น

ทะเลทรายในทวปีแอฟรกิาที่มขีนาดใหญ่เป็นอันดับสองของโลก (รองจาก

ทะเลทรายในทวปีแอนตารก์ตกิา) และเป็นทะเลทรายรอ้นทีใ่หญ่ทีสุ่ดของโลก ณ 

เมอืงเมอรซู์กำ้ (Merzouga) ลัดเลาะขอบทะเลทรายสู่เขตซาฮาร่า ผ่านชมชม

ทัศนียภาพอันยิ่งใหญ่ของภูเขาหินทีเ่ต็มไปดว้ยซากฟอสซิลของหาอยและ

แมงกะพรุนโบราณในอดตีเมื่อ 350 ลา้นปีก่อน ซึง่ดนิแดนแห่งนีเ้คยอยู่ใตท้อ้ง

ทะเลมาก่อน จึง่เป็นทีก่ าเนดิของซากฟอสซลิต่างๆ 

ระยะทาง 142 กม. 
ใชเ้วลาเดนิทาง

ประมาณ 2.15 ชม. 
 
 
 
 

ระยะทาง 55 กม. 
ใชเ้วลาเดนิทาง 
ประมาณ 0.45 ชม 

ค ่ำ รับประทานอาหารค ่า ณ หอ้งอาหารของโรงแรม   
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อิสระทำ่นพกัผอ่นดูดำวทำ่มกลำงทะเลทรำยตำมอธัยำศยั 

 พกัผอ่นคำ้งคนืในทะเลทรำยซำฮำรำ่ ณ KASBAH TOMBOUCTOU HOTEL หรอืเทยีบเทำ่ 

วนัที่หำ้ของกำรเดนิทำง     เมอรซู์กำ้ – ขีอู่ฐรบัแสงอรุณ – เฟซ  

เชำ้ตรู ่ ก่อนพระอาทิตย์ ขึ้นน าท่านขี่อู ฐชมพ ระอาทิตย์ ขึ้นท ี่ท ะเลทรายซาฮาร่า          

***พเิศษ รวมค่ำขีอู่ฐ 1 ท่ำน/อูฐ 1 ตวั เป็นบรรยากาศยามเชา้ท ีคุ่ณจะ

ประทับใจมรูิล้มื (อย่าลมืเตรยีมเสือ้กันลม หรอืกันหนาวใหพ้รอ้ม และยังไม่รวมค่า

ทปิคนน าทาง) 

  

เชำ้  รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม พรอ้มท าการเช็คเอาทจ์ากโรงแรม 

  น าท่านน่ังรถ 4WD สู่เมอืงเออรฟู์ด ์เพื่อเปลีย่นเป็นรถโคช้ปรับอากาศ สู่เมอืงมิ

เดล (Midelt) 

ระยะทาง 210 กม. 
ใชเ้วลาเดนิทาง

ประมาณ 2.45 ชม. 

เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  

บำ่ย น าท่านเดนิทางสู่เมอืงเฟซ (Fes) เมอืงหลวงเก่าใน ศ.ต. ท ี ่8 ท ีม่คีวามส าคัญ

ทางประวัตศิาสตร ์เป็นเมอืงแหล่งท่องเท ี่ยวทีม่ชีือ่เสยีงของโมร็อคโค เสน้ทางนี้

ผ่านเทอืกเขาแอตลาส ชือ่ท ีคุ่น้เคยกันมานาน โดยเดนิทางขา้ม Middle Atlas ภูมิ

ประเทศเขยีวชอุ่มไปดว้ยป่าไม ้สองขา้งทางเปลีย่นสภาพจากความแหง้แลว้เป็น

ป่าไม ้พุ่ม และสลับกับความแหง้แลง้ของภูเขา จนเขา้สู่เมอืงเฟส 

ระยะทาง 200 กม. 
ใชเ้วลาเดนิทาง 

ประมาณ 2.45 ชม. 

ค ่ำ รับประทานอาหารค ่า ณ หอ้งอาหารของโรงแรม   

 น าเขา้สู่ท ีพั่ก โรงแรม GOLDEN TULIP HOTEL หรอืเทยีบเทำ่ 

**กรุณำจดัเตรยีมเสื้อผำ้กระเป๋ำเล็ก เพือ่คำ้งคนืในเมอืงเกำ่เชฟชำอุนในคนืถดัไป** 

วนัที่หกของกำรเดนิทำง           เฟส – เมดนิำ่ เฟส – เชฟชำอุน  
 
เชำ้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

  น าท่านชมเมอืงเฟส โดยเดนิเขา้สู่เขาวงกตอันซับซอ้นแห่งเมดนิาเมอืงเฟซ ผ่าน

ประตู Bab Bou Jeloud ทีส่รา้งตั้งแต่ปี 1913  ท ี่ใชโ้มเสดสีฟ้าตกแต่ง เดิน

ผ่านเขา้ไปในเขตเมดิน่าแลว้เหมอืนขา้มกาลเวลายอ้นสู่อดีต น าท่านเดนิผ่าน

ตลาดสดขายขา้งปลาอาหาร และผัก ผลไมส้ดต่างๆนาๆ ชม เมเดอรซ์ำ บูอิมำ

เนีย  (Merdersa Bou Imania) ซึ่ งเ ป็นโรงเรีย นสอ นพ ระ คัม ภีร์ เป็ น

สถาปัตยกรรมแบบมัวรท์ ีส่วยงามประณีต  ในเขตเมอืงเก่าไดแ้บ่งออกเป็น 100 

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

แบ่งเป็นย่านต่างๆ เช่น ย่านเครือ่งใชท้องเหลอืง ทองแดง จะมรีา้นคา้เล็กๆทีห่นา้
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รา้นจะมหีมอ้ กะทะ อุปกรณ์เครือ่งครัว วางแขวนหอ้ยเต็มไปหมด ย่านขายพรมที่

วางเรยีงรายอย่างสวยงาม ย่านงานเครื่องจักสาน งานแกะสลักไม ้และย่าน

เครือ่งเทศ (Souk El Attarine) ท่านจะไดสั้มผัสทั ้งรูป รสและกลิน่ในย่าน

เครือ่งเทศทีม่กีารจัดเรยีงสนิคา้ไดอ้ย่างเป็นระเบยีบเรยีบรอ้ยสวยงาม ระหว่างที่

เดนิตามทางในเมดน่ิาท่านจะไดพ้บกับน ำ้พุธรรมชำต ิ(Nejjarine Fountain) 

เพื่อใหช้าวมุสลิมใหล้า้งหนา้ลา้งมือก่อนเขา้ในบรเิวณมัสยิด  นอกจากนี้ท ีต่าม

ซอกมุมอาจเห็นภาพชายสูงอายุหนวดเครารุงรังน่ังแกะสลักไมช้ิน้เล็กๆอยู่บรเิวณ

ตามทางเดนิแคบๆในเขตเมอืงเก่า บางทเีราก็ยังจะเห็นผูห้ญงิทีน่ ีส่วมเสือ้ผา้ท ีปิ่ด

ตัง้แต่หัวจนถึงเทา้จะเห็นไดก้็เฉพาะตาด าอันคมกรบิเท่านัน้  แวะชมสุสำนของ 

มูเล ไอดรสิที ่2 (Moulay Idriss Mausolem II) ที่ชาวโมรอคโคถอืว่าเป็น

แหล่งมาแสวงบุญที่ศักดิ์ส ิท ธิ์  พ าท่ านไปชม สุ เห ร่ำ ใหญ่ไคเรำวีน 

(Kairaouine Mosque) ซึ่งเป็นทั ้งมหาวิทยาลัยสอนศาสนาแห่งแรกของ

โมร็อคโค และเก่าแก่ท ีสุ่ดแห่งหนึง่ของโลกเลยทเีดยีว (เฉพาะผูท้ ีนั่บถอืศาสนา

อสิลามเท่านั ้น) จากนัน้น าท่านเดนิชมย่านเครื่องหนังและแวะชม บ่อฟอกและ

ยอ้มสีหนังแบบโบราณ ที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะของเมอืงเฟส ถูกอนุรักษ์โดย

องคก์รยูเนสโก ้ทัง้หมดนีเ้ป็นเสน่หข์องการเดนิเท ีย่วชมเมอืงทีต่อ้งเดนิแหวกว่าย

เขา้ไปในกลุ่มคนชาวพื้นเมอืง ชอ้ปป้ิงสนิคา้ทอ้งถ ิน่ เมอืงเฟซจงึเป็นสถานทีท่ ีไ่ม่

ควรพลาดในการมาเยือนอย่างยิ่ง 

เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร   

บำ่ย น าท่านเดนิทางสู่นครสีฟ้ำเชฟชำอูน (Chefchaouen) เมอืงที่ไดช้ือ่ว่ามนต์

เสน่หแ์ห่งโมรอคโค เป็นเมอืงเล็กๆตัง้อยู่ในหุบเขำรฟิ (Rif Mountain) ประวัติ

ความเป็นมาของเมอืงนัน้ยาวนานกว่า 538 ปี เมืองนี้เคยอยู่ใตก้ารปกครองของ

สเปน และไดรั้บอสิรภาพในปี ค.ศ.1956 จนไดรั้บอทิธพิลวถิชีวีติและภาษาสเปน

ในปัจจุบันนี ้ 

ระยะทาง 199 กม. 
ใชเ้วลาเดนิทาง

ประมาณ 3.30 ชม. 

ค ่ำ รับประทานอาหารค ่า ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

 น ำคณะเขำ้สู่ท ีพ่กั โรงแรม PARADOR HOTEL หรอืเทยีบเทำ่ 

วนัที่เจ็ดของกำรเดนิทำง           เชฟชำอุน – เมอืงโบรำณโวลูบลิสิ – แมกเนส – รำบตั 

เชำ้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 ชมบำ้นเรอืนทำดว้ยสีฟ้ำและสีขำว ถอืว่าเป็นสวรรคข์องคนรักสฟ้ีาและสขีาว 

โดยเฉพาะสฟ้ีา น่ันก็เพราะว่าเชฟชาอูนเป็นเมืองทีบ่า้นเรอืนเกอืบทุกหลังเป็นสี
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ขาว และมคีรึง่ล่างไปจนถงึบรเิวณถนน บันได และทางเดนิ เป็นสฟ้ีาสดใสเหมอืน

วันทีท่อ้งฟ้าไรเ้มฆ สามารถเดินชมบา้นเรอืนไดท้ั่วทัง้เมอืง โดยทีส่ถาปัตยกรรม

ของเมอืงยังคงเป็นแบบโมรอคโค ซุม้ประตูโคง้จึงสามารถมองเห็นไดท้ั่วทัง้เมอืง 

และยังมนี ้าพุท ีปู่ดว้ยกระเบือ้งโมเสกแบบโมรอคโคใหเ้ห็นไดต้ามมุมต่าง ๆ ของ

เมอืง  

เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  

บำ่ย น าท่านเดนิทางสู่เมอืงโบรำณโรมนัโวลูบลิสิ (Roman city of Volubilis) ที่

ปัจจุบันเหลือแต่ซากปรักหักพังที่เกดิจากแผ่นดนิไหวครัง้รุนแรงในปี ค.ศ. 1755 

แต่ยังคงเห็นไดถ้ ึงร่องรอยความยิ่งใหญ่ของเมอืงในจักรวรรดโิรมันในอดตีซึ่ง

ไดรั้บการขึน้ทะเบยีนมรดกโลกในปี ค.ศ.1997 จากนัน้น าท่านเดนิทางสุ่เมอืง

แมกเนส (Meknes) หนึง่ในเมอืงมรดกโลกรับรองโดยยูเนสโกเมือ่ปี ค.ศ.1996 

อดีตเมืองหลวงในสมัยสุลต่าน มูเล อิสมาอิแห่งราชวงศอ์ะลาวทิ (Alawite 

Dynasty) ไดช้ือ่เป็นกษัตริย์จอมโหดผูช้ืน่ชอบการท าสงครามในช่วงศตวรรษที ่

17 ดว้ยท าเลทีตั่ง้ท ีม่แีม่น ้าไหลผ่านกลางเมอืงเมกเนสจงึเป็นเมอืงศูนย์กลางการ 

ผลิตมะกอกไวน์และพืชพรรณต่างๆ มีก าแพงเมืองลอ้มรอบเมืองเก่าท ี่ยาว

ประมาณ 40 กม. ซึ่งมปีระตูเมอืงใหญ่โตถงึ 7 ประตู น าชม ประตูบบัมนัซู เป็น

ประตูท ีไ่ดช้ือ่ว่าสวยทีสุ่ด ตกแต่งดว้ยโมเสดและกระเบือ้งสเีขยีวสดบนผนังสแีสด 

น าท่านเดนิทางสู่เมอืงรำบตั (Rabat) เมอืงหลวงแห่งราชอาณาจักรมาตัง้แต่ปี 

ค.ศ.1956 น าท่านชมเมืองราบัตเมอืงหลวงแห่งราชอาณาจักรมาในอดีต เมือ่โม

รอคโคหลุดพน้จากการเขา้แทรกแซงทางการเมอืงของฝร่ังเศส และเป็นทีตั่ง้ของ

พระราชวังหลวง และท าเนยีบทูตานุทูตจากต่างแดน เป็นเมอืงสขีาวทีส่ะอาดและ

สวยงาม  

ระยะทาง 165 กม. 
ใชเ้วลาเดนิทาง 

ประมาณ 2.45 ชม. 

ค ่ำ รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร  
 น าเขา้สู่ท ีพั่ก โรงแรม CHELLAH HOTEL หรอืเทยีบเท่า 

วนัที่แปดของกำรเดนิทำง         รำบตั – ชมเมอืงรำบตั – สนำมบนิ   

เชำ้ รบัประทำนอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม 

 จากนัน้ชมสุเหร่าหลวง และ พระราชวังหลวง ทีทุ่กเท ีย่งวันศุกร ์กษัตรยิ์แห่งโม

รอคโคจะทรงมา้จากพระราชวังมายังสุเหร่าเพื่อประกอบศาสนกิจ เขำ้ชมสุสำน

ของกษตัรยิโ์มฮมัเหม็ด ที ่5 พระอัยกาของกษัตรยิ์องคปั์จจุบัน ซึง่มทีหารยาม

ยืนเฝ้าสง่าทุกประตู และเปิดใหค้นทุกชาตทิุกศาสนาเขา้ไปเคารพพระศพทีฝั่งอยู่

ระยะทาง 207 กม. 
ใชเ้วลาเดนิทาง 

ประมาณ 2.30 ชม. 
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เบือ้งล่าง ดา้นหนา้ของสุสาน คอืสุเหร่าฮัสซันทีเ่ริม่สรา้งมาตัง้แต่ศตวรรษที ่2 แต่

ไม่ส าเร็จ และพังลงจนเหลอืแต่เพียงเสาไว ้365 ตน้ ในบรเิวณกวา้ง 183x139 

เมตร    

เทีย่ง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร    

  แวะถ่ายรูปป้อมอูดำยำ (Oudayas Fortress) ป้อมขนาดใหญ่ 2 ชัน้ ท ีตั่ง้อยู่

รมิมหาสมุทรแอตแลนตกิ ลอ้มรอบดว้ยก าแพงสูงใหญ่ เป็นป้อมทีส่เปนสรา้งขึ้น

เมือ่สมัยที่สเปนยึดครองโมร็อคโค ดา้นในมสีวนดอกไมแ้บบสเปน และเป็น เมดิ

น่า หรอืชุมชนชาวเมอืงซึง่เต็มไปดว้ยบา้นเรอืนทาทาบดว้ยสฟ้ีา-ขาว ทีส่ะอาดตา

น่าเดนิเล่น บรรยากาศรมิทะเลคลา้ยเมอืงซานโตรนิ ีนับเป็นหนึง่ในป้อมปราการที่

ส าคัญของโมรอคโค ในอดีตใชป้้องกันขา้ศกึจากการรุกรานทัง้จากประเทศทีล่่า

อาณานคิมและในยุคทีโ่จรสลัดชุกชุม จากนั้นน าท่านสู่ตลาดทอ้งถ ิน่ ใหม้ ีเวลา

เดนิเล่น เลอืกซือ้ของทีร่ะลกึต่างๆ ตามอัธยาศัย ก่อนอ าลาโมร็อคโค 

  

15.30 น.  น าท่านเดนิทางสุ่สนามบนิราบัต เพื่อท าการเช็คอนิสัมภาระ และ มเีวลาเลอืกซือ้

สนิคา้ปลอดภาษีในสนามบนิ 

  

19.10 น.  ออกเดนิทางกลับสู่อาบูดาบี ้โดยสำรกำรบนิเอทฮิดั เทีย่วบนิที ่EY616  

วนัที่เกำ้ของกำรเดนิทำง       อำบูดำบ ี – กรุงเทพฯ  

05.50 น. เดนิทางถงึ สนำมบนิอำบูดำบ ีน าท่านเปลีย่นเครือ่ง เพื่อเดนิทางต่อ  

08.45 น. ออกเดนิทางสู่กรุงเทพฯ โดยสำยกำรบนิเอทฮิดั เทีย่วบนิที ่EY408  

18.25 น. คณะเดนิทางกลับถงึ สนามบนิสุวรรณภูม ิโดยสวัสดภิาพ  

  

 

 

 

 

 

 

 

กรุณำอำ่นหมำยเหตุใหล้ะเอยีดทุกขอ้ 

หมำยเหตุ 
  

1. บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการทีจ่ะไม่รับผดิชอบต่อค่าชดเชยความเสยีหาย อันเกดิจากเหตุสุดวสัิยทีท่าง 

บรษัิทฯ ไม่สามารถควบคุมได ้เช่น การนัดหยุดงาน, จลาจล,การล่าชา้หรอืยกเลกิของเทีย่วบนิ รวมถงึ

กรณีท ีก่องตรวจคนเขา้เมอืงไม่อนุญาตใหเ้ดนิทางออกหรอืกองตรวจคนเขา้เมอืงของแต่ละประเทศไม่

อนุญาตใหเ้ขา้เมอืง รวมทัง้ในกรณีท ีท่่านจะใชห้นังสอืเดนิทางราชการ (เล่มสนี ้าเงนิ) เดนิทาง หาก

ท่านถูกปฏเิสธการเดนิทางเขา้หรอืออกนอกประเทศใดประเทศหนึง่      
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2. บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงโปรแกรมรายการท่องเท ีย่ว โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 

3. บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงอัตราค่าบรกิาร โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 

4. กรณีท ีค่ณะไม่ครบจ านวน 15 ท่าน ทางบรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการงดออกเดนิทาง โดยทางบรษัิทฯ  

จะแจง้ใหท้่านทราบล่วงหนา้ 14 วันก่อนการเดนิทาง  

5. เมือ่ท่ำนท ำกำรซือ้โปรแกรมทวัร ์ทำงบรษิทัฯ จะถอืวำ่ท่ำนรบัทรำบและ

ยอมรบัเง ือ่นไขของหมำยเหตทุุกขอ้แลว้ 

ในกรณีทีลู่กคำ้ตอ้งออกต ัว๋โดยสำรภำยในประเทศ 
กรุณำตดิตอ่เจำ้หนำ้ทีข่องบรษิทัฯ กอ่นทุกคร ัง้ มฉิะน ัน้ทำงบรษิทัฯจะไมข่อรบัผดิชอบคำ่ใชจ้ำ่ยใดๆ ท ัง้สิ้น 

โปรแกรมและรำยละเอียดของกำรเดนิทำงอำจมกีำรเปลี่ยนแปลงได ้ท ัง้นีข้ึน้อยูก่บัสภำวะอำกำศ 

และเหตุสุดวสิยัตำ่ง ๆ ทีไ่มส่ำมำรถคำดกำรณ์ล่วงหนำ้โดยทำงบรษิทัฯ จะค ำนงึถงึผลประโยชนแ์ละ 

ควำมปลอดภยัของผูร้ว่มเดนิทำงเป็นส ำคญั 

 
 

               โปรแกรม : Charming Morocco  
9 วนั 6 คนื 

โดยสำยกำรบนิเอทฮิดั แอรเ์วย ์(EY) 
 

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

ตุลำคม : 4 – 12, 11 – 19   

พฤศจกิำยน : 8 -16 , 15-23, 22-30  

ธนัวำคม : 8-16 ,13-21 

 

อตัรำคำ่บรกิำร รำคำ 

ผูใ้หญ่ พักหอ้งคู่ (หอ้งละ 2 ท่าน) ราคาท่านละ 52,900.- 

ผูใ้หญ่ พัก 3 ท่าน 1 หอ้ง (กรุณำอ่ำนขอ้มูลเพิม่เตมิเร ือ่งโรงแรมทีพ่กั) 52,900.- 

พกัหอ้งเดีย่ว เพิม่ทำ่นละ 5,500.- 

เด็ก (อายุไม่เกนิ 12 ปี) 1 ท่าน พักกับผูใ้หญ่ 1 ท่าน 52,900.- 

เด็ก (อายุไม่เกนิ 12 ปี) 1 ท่าน พักกับผูใ้หญ่ 2 ท่าน  52,900.- 
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อตัรำคำ่บรกิำรนีร้วม 

1. ค่าต๋ัวเครือ่งบนิชัน้ประหยัด ( Economy Class) ทีร่ะบุวันเดนิทางไปกลับพรอ้มคณะ (ในกรณีมคีวามประสงคอ์ยู่ต่อ 

จะตอ้งไม่เกนิจ านวนวัน และอยู่ภายใตเ้งือ่นไขของสายการบนิ) 

2. ค่าภาษีสนามบนิทุกแห่งตามรายการ 

3. ค่ารถโคช้ปรับอากาศน าเท ีย่วตามรายการ  

4. ค่าหอ้งพักในโรงแรมตามทีร่ะบุในรายการหรอืเทยีบเทา่   

5. ค่าอาหารตามทีร่ะบุในรายการ 

6. ค่าเขา้ชมสถานทีท่่องเท ีย่วตามรายการ 

7. ค่าประกันภัยการเดนิทางรายบุคคล (หำกตอ้งกำรเงือ่นไขกรมธรรมส์อบถำมไดจ้ำกเจำ้หนำ้ที)่ 

ค่าประกันอุบัตเิหตุคุม้ครองในระหว่างการเดนิทางวงเงนิไม่เกนิท่านละ 1,000,000 บาท  

ค่ารักษาพยาบาลในกรณีเกดิอุบัตเิหตุวงเงนิไม่เกนิท่านละ 500,000 บาท (ตามเงือ่นไขกรมธรรม)์ 

** ลูกคำ้ทำ่นใดสนใจ...ซื้อประกนักำรเดินทำงส ำหรบัครอบคลุมเร ือ่งสุขภำพสำมำรถสอบถำมขอ้มูล 

เพิม่เตมิกบัทำงบรษิทัได ้**  

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

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

**ควำมครอบคลุมผูเ้อำประกนัทีม่อีำยุต ัง้แตแ่รกเกดิ ถงึ 85 ปี **  

  [รกัษำพยำบำล 2 ล้ำน, เสียชวีติหรอืเสียอวยัวะจำกอุบตัเิหตุ 1.5 ล้ำนบำท] 

8. ค่ามัคคุเทศกข์องบรษัิทดูแลตลอดการเดนิทาง (ไมร่วมทปิมคัคุเทศก)์ 

 

อตัรำนีไ้มร่วม 

1. ค่าธรรมเนยีมการจัดท าหนังสอืเดนิทาง 

(กรุณำอ่ำนขอ้มูลเพิม่เตมิเร ือ่งโรงแรมทีพ่กั) 

ในกรณีไมใ่ชต้ ัว๋เครือ่งบนิ ลดทำ่นละ  20,000.- 

ไมร่วมคำ่ธรรมเนยีมวซี่ำเชงเกน้ประเทศโมรอคโค 

(ผูย้ ืน่วซี่ำตอ้งช ำระเงนิพรอ้มเงนิมดัจ ำคำ่ทวัร ์เป็นจ ำนวนเงนิ 800 บำท) 

ช ัน้ธุรกจิเพิม่เงนิจำกรำคำทวัร ์เร ิม่ตน้ทีท่ำ่นละ 

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

** โรงแรมในยุโรป ไมอ่นุญำตใหเ้ด็กอำยุต ่ำกวำ่ 7 ปี เขำ้พกัแบบไมม่เีตยีงเสรมิ ** 
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2. ค่าใชจ่้ายส่วนตัว อาทเิช่น  ค่าเครือ่งดืม่ท ีส่ั่งพิเศษ, ค่าโทรศัพท,์ ค่าซักรดี, ค่าธรรมเนยีมหนังสอืเดนิทาง,            

ค่าน ้าหนักเกนิจากทางสายการบนิก าหนดเกนิกว่า 20 ก.ก.และมากกว่า 2 ชิน้,  ค่ารักษาพยาบาล กรณีเกดิการ

เจ็บป่วยจากโรคประจ าตัว, ค่ากระเป๋าเดนิทางหรอืของมค่ีาทีสู่ญหายในระหว่างการเดนิทาง เป็นตน้ 

3. คำ่ธรรมเนยีมน ำ้มนัและภำษีสนำมบนิ ในกรณีทีส่ำยกำรบนิมกีำรปรบัขึน้รำคำ 

4. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%  

5. คำ่ทปิมคัคุเทศกท์อ้งถิน่,พนกังำนขบัรถ  (เทำ่กบั 40 USD ตอ่ทำ่น ) 

6. คำ่ธรรมเนยีมวซี่ำเชงเกน้ประเทศโมรอคโค  

(ผูย้ ืน่วซี่ำตอ้งช ำระเงนิพรอ้มเงนิมดัจ ำคำ่ทวัร ์เป็นจ ำนวนเงนิ 800 บำท) 

7. คำ่ทปิมคัคุเทศกจ์ำกเมอืงไทย  (โดยมำตรฐำน 3 USD ตอ่คน ตอ่วนั : 9 x 3 = 27 USD) 

8. คำ่บรกิำรยกกระเป๋ำในโรงแรม ซึ่งทำ่นจะตอ้งดูแลกระเป๋ำและทรพัยส์ินดว้ยตวัทำ่นเอง 

 

เง ือ่นไขกำรจอง 

1. ช าระเงนิมัดจ าท่านละ 20,000 บาท โดยโอนเขา้บัญช ีทีน่ ัง่จะยนืยนัเมือ่ไดร้บัเงนิมดัจ ำแล้วเทำ่น ัน้ 

2.  ส่งส าเนาหนา้พาสปอรต์ของผูท้ ีเ่ดนิทาง ทีม่อีายุการใชง้านไม่นอ้ยกว่า 6 เดอืน เพื่อท าการจองควิยื่นวซ่ีา ภายใน   

    3 วันนับจากวันจอง หำกไมส่่งส ำเนำหนำ้พำสปอรต์ทำงบรษิทัขออนุญำตยิกเลิกกำรจองทวัรโ์ดยอตัโนมตั ิ

3. เมือ่ไดรั้บการยืนยันว่ากรุ๊ปออกเดนิทางได ้ลูกคา้จัดเตรยีมเอกสารใหก้ารขอวซ่ีาไดท้ันท ี

4. หำกทำ่นทีต่อ้งกำรออกต ัว๋โดยสำรภำยในประเทศ (กรณีลูกคำ้อยูต่ำ่งจงัหวดั) ใหท้่านตดิต่อเจา้หนา้ที ่ 

    ก่อนออกบัตรโดยสารทุกครัง้ หากออกบัตรโดยสารโดยมแิจง้เจา้หนา้ท ี ่ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่รับผดิชอบ 

    ค่าใชจ่้ายทีเ่กดิขึน้ 

  5. การยื่นวซ่ีาในแต่ละสถานทูตมกีารเตรยีมเอกสาร และมขัีน้ตอนการยื่นวซ่ีาไม่เหมอืนกัน ทัง้แบบหมู่คณะและยื่น  

      รายบุคคล ท่านสามารถสอบถามขอ้มูลเพื่อประกอบการตัดสนิใจก่อนการจองไดจ้ากทางเจา้หนา้ที ่

6. หากในคณะของท่านมีผูต้อ้งการดูแลพิเศษ น่ังรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูสู้งอายุ, มโีรคประจ าตัว หรือไม่

สะดวกในการเดนิทางท่องเทีย่วในระยะเวลาเกนิกว่า 4-5 ช่ัวโมงตดิต่อกัน ท่านและครอบครัวตอ้งใหก้ารดูแล

สมาชกิภายในครอบครัวของท่านเอง เนือ่งจากการเดนิทางเป็นหมู่คณะ หัวหนา้ทัวรม์คีวามจ าเป็นตอ้งดูแลคณะ

ทัวรท์ัง้หมด 

 

เง ือ่นไขกำรช ำระคำ่ทวัรส์่วนทีเ่หลือ 

ทำงบรษิทัขอเก็บคำ่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอื 20 วนักอ่นกำรเดนิทำง 

หำกท่ำนไม่ผ่ำนกำรอนุมตัวิซี่ำหรอืยกเลกิกำรเดนิทำงโดยเหตจุ ำเป็น 
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ทำงบรษิทัขอเก็บเฉพำะคำ่ใชจ้่ำยทีเ่กดิข ึน้จรงิเต 

ขอ้มลูเบ ือ้งตน้ในกำรเตรยีมเอกสำรยืน่วซ่ีำและกำรยื่นขอวซ่ีำ 

1. การพิจารณาวซ่ีาเป็นดุลยพินิจของสถานทูต มิใช่บรษัิททัวร ์การเตรยีมเอกสารทีด่ ีและถูกตอ้งจะช่วยใหก้าร

พิจารณา ของสถานทูตง่ายขึน้ 

2. กรณีท่านใดตอ้งใชพ้าสปอรต์เดนิทาง ช่วงระหว่างยื่นวซ่ีา หรอื ก่อนเดนิทางกับทางบรษัิท ท่านตอ้งแจง้ใหท้าง

บริษัทฯ ทราบล่วงหนา้เพื่อวางแผนในการขอวซ่ีาของท่าน ซึ่งบางสถานทูตใชเ้วลาในการพิจารณาวซ่ีาที่

ค่อนขา้งนานและอาจไม่สามรถดงึเล่มออกมาระหว่างการพิจารณาอนุมัตวิซ่ีาได ้ 

3. ส าหรับผูเ้ดนิทางที่ศกึษาหรอืท างานอยู่ต่างประเทศ จะตอ้งด าเนนิเรื่องการขอวซ่ีาดว้ยตนเองในประเทศทีต่น

พ านักหรอืศกึษาอยู่เท่านัน้ 

4. หนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายุไม่ต ่ากว่า 6 เดอืน โดยนับวันเริม่เดนิทางออกนอกประเทศ หากนับแลว้ต ่ากว่า 6 เดอืน 

ผูเ้ดนิทางตอ้งไปยื่นค ารอ้งขอท าหนังสอืเดินทางเล่มใหม่ และกรุณาเตรยีมหนังสอืเดนิทางเล่มเก่า ใหก้ับทาง

บรษัิทดว้ย เนือ่งจากประวัติการเดนิทางของท่านจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการยื่นค ารอ้งขอวซ่ีา และจ านวน

หนา้หนังสอืเดนิทาง ตอ้งเหลอืว่างส าหรับตดิวซ่ีาไม่ต ่ากว่า 3 หนา้ 

5. ท่านทีใ่ส่ปกหนังสอืเดนิทางกรุณาถอดออก หากมกีารสูญหาย บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบต่อปกหนังสอืเดนิทาง

นัน้ๆ และพาสปอรต์ ถอืเป็นหนังสอืของทางราชการ ตอ้งไม่มรีอยฉกีขาด หรอื การขดีเขยีน หรอื แต่งเตมิใดๆ ใน

เล่ม 

ขอ้มลูเพิม่เตมิเรือ่งต ัว๋เครื่องบนิและทีน่ ัง่บนเครือ่งบนิ 

1.   ทางบรษัิทไดส้ ารองทีน่ั่งพรอ้มช าระเงนิมัดจ าค่าต๋ัวเครือ่งบนิแลว้  หากท่านยกเลกิทัวร ์ไม่ว่าจะดว้ย 

      สาเหตุใด ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิก์ารเรยีกเก็บค่ามัดจ าต๋ัวเครือ่งบนิ ซึง่มค่ีาใชจ่้าย ประมาณ 1,000 –  

      5,000 บาท แลว้แต่สายการบนิและช่วงเวลาเดนิทาง   

2.   หากต๋ัวเครือ่งบนิท าการออกแลว้ แต่ท่านไม่สารถออกเดนิทางได ้ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิเ์รยีกเก็บ 

      ค่าใชจ่้ายตามทีเ่กดิขึน้จรงิ  และรอ Refund จากทางสายการบนิ ใชเ้วลาประมาณ 3- 6 เดอืนเป็นอย่างนอ้ย 

3.   น่ังท ี ่Long Leg โดยปกตอิยู่บรเิวณทางออกประตูฉุกเฉนิ และผูท้ ีจ่ะน่ังตอ้งมคุีณสมบัตติรงตามทีส่ายการบนิ 

      ก าหนด เช่น ตอ้งเป็นผูท้ ีม่ร่ีางกายแข็งแรง และช่วยเหลอืผูอ้ ืน่ไดอ้ย่างรวดเร็วในกรณีท ีเ่ครือ่งบนิมปัีญหา เช่น   

      สามารถเปิดประตูฉุกเฉนิได ้(น ้าหนักประมาณ 20 กโิลกรัม) ไม่ใช่ผูท้ ีม่ปัีญหาทางดา้นสุขภาพและร่างกาย  

      และอ านาจในการใหท้ ีน่ั่ง Long leg ขึน้อยู่กับทางเจา้หนา้ท ีเ่ช็คอนิสายการบนิ ตอนเวลาทีเ่ช็คอนิเท่านัน้ 

 

กรณียกเลกิกำรเดนิทำง 

1. แจง้ยกเลกิ 45 วัน ขึน้ไปก่อนการเดนิทาง   คนืค่าใชจ่้ายทัง้หมด 
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2. แจง้ยกเลกิภายใน 30-44 วันก่อนเดนิทาง   เก็บค่าใชจ่้าย ท่านละ 10,000 บาท  

3. แจง้ยกเลกิภายใน 16-29 วันก่อนเดนิทาง   เก็บค่าใชจ่้าย ท่านละ 20,000 บาท 

4. แจง้ยกเลกินอ้ยกว่า 15 วันก่อนเดนิทาง   ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิ ์เก็บค่าใชจ่้ายทัง้หมด 

5. บริษทัขอสงวนสิทธิใ์นกำรเก็บคำ่ใช้จำ่ยท ัง้หมดกรณีทำ่นยกเลิกกำรเดินทำงและมผีลท ำให ้คณะ

เดนิทำงไมค่รบตำมจ ำนวนทีบ่รษิทัฯก ำหนดไว ้(30ทำ่นขึน้ไป) เนือ่งจากเกดิความเสยีหายต่อทางบรษัิท

และผูเ้ดนิทางอืน่ท ีเ่ดนิทางในคณะเดยีวกันบรษัิทตอ้งน าไปช าระค่าเสยีหายต่างๆทีเ่กดิจากการยกเลกิของท่าน  

6. กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดนิทางได ้ซึ่งจะตอ้งมใีบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บรษัิทฯจะท าการ

เลื่อนการเดินทางของท่านไปยังคณะต่อไปแต่ทั ้งนี้ท่านจะตอ้งเสียค่าใชจ่้ายที่ไม่สามารถเรียกคืนไดค้ือ 

ค่าธรรมเนยีมในการมัดจ าต๋ัว และค่าธรรมเนยีมวซ่ีาตามทีส่ถานทูตฯ เรยีกเก็บ  

7. กรณียืน่วซี่ำแล้วไมไ่ดร้บักำรอนุมตัวิซี่ำจำกทำงสถำนทูต (วซี่ำไมผ่ำ่น) และท่านไดช้ าระค่าทัวรห์รอืมัดจ า

มาแลว้ ทางบรษัิทฯ ขอเก็บเฉพาะค่าใชจ่้ายทีเ่กดิขึน้จรงิ เช่น ค่าวซ่ีาและค่าบรกิารยื่นวซ่ีา / ค่ามัดจ าต๋ัวเครือ่งบนิ 

หรอืค่าต๋ัวเครือ่งบนิ (กรณีออกต๋ัวเครือ่งบนิแลว้) / ค่าส่วนต่างในกรณีท ีก่รุ๊ปออกเดนิทางไม่ครบตามจ านวน  

8. กรณีวซี่ำผำ่นแล้ว แจง้ยกเลิกกอ่นหรอืหลงัออกต ัว๋โดยสำร บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการ  ไม่คนืคำ่ทวัร ์

ท ัง้หมด    

9. กรณีผูเ้ดนิทำงไมส่ำมำรถเขำ้-ออกเมอืงได ้เนือ่งจากปลอมแปลงหรอืการหา้มของเจา้หนา้ที ่ไม่ว่าเหตุผลใดๆ

ตามทางบรษัิทของสงวนสทิธิใ์นการ ไมค่นืคำ่ทวัรท์ ัง้หมด 

 

ขอ้มลูเพิม่เตมิเรือ่งโรงแรมทีพ่กั 
1. เนือ่งจำกกำรวำงแปลนหอ้งพกัของแตล่ะโรงแรมแตกตำ่งกนั จงึอำจท ำใหห้อ้งพกั

แบบหอ้งเดีย่ว (Single) ,หอ้งคู ่(Twin/Double) และหอ้งพกัแบบ 3 ทำ่น/3 เตยีง 

(Triple Room) หอ้งพกัตำ่งประเภทอำจจะไมต่ดิกนั หรอื อยูค่นละช ัน้กนั และบำง

โรงแรมอำจจะไมม่หีอ้งพกัแบบ 3 ทำ่น ซึ่งถำ้เขำ้พกั 3 ทำ่น อำจจะไดเ้ป็น 1 เตยีง

ใหญก่บั 1 เตยีงพบัเสรมิ หรอื อำจมคีวำมจ ำเป็นตอ้งแยกหอ้งพกัเนือ่งจำกโรงแรมน ัน้ไมส่ำมำรถจดัหำ

ได ้ทำงบรษิทัขอสงวนสิทธิใ์นกำรเรยีกเก็บเงนิเพิม่เตมิในกรณีทีอ่ำจมกีำรแยกหอ้งพกั 

2. กรณีท ีม่งีานจัดประชุมนานาชาต ิ (Trade Fair) เป็นผลใหค่้าโรงแรมสูงขึน้มากและหอ้งพักในเมอืงเต็ม บรษัิทฯ

ขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่นหรอืยา้ยเมอืงเพื่อใหเ้กดิความเหมาะสม 

3. โรงแรมในยุโรปทีม่ลัีกษณะเป็น Traditional Building หอ้งทีเ่ป็นหอ้งเดีย่วอาจเป็นหอ้งทีม่ขีนาดกะทัดรัต และ

ไม่มอี่างอาบน ้า ซึง่ขึน้อยู่กับการออกแบบของแต่ละโรงแรมนัน้ๆ และหอ้งแต่ละหอ้งอาจมลัีกษณะแตกต่างกัน 
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เอกสำรประกอบกำรขอวซ่ีำโมรอคโค 

ใชเ้วลำท ำกำรอนุมตัวิซี่ำประมำณ 7 วนัท ำกำร 

***ไมต่อ้งมำแสดงตนทีส่ถำนทตูในวนัยืน่วซ่ีำ*** 

เอกสำรกรณุำเตรยีม 2 ชุด ยกเวน้ เอกสำรทีอ่อกจำกทำงรำชกำรและทำงธนำคำร

ขอเป็นตวัจรงิ 1 ชุด และส ำเนำ 1 ชุด 

ในระหวำ่งยืน่วซ่ีำเขำ้สถำนทตูแลว้ ไมส่ำมำรถดงึเล่มออกมำก่อนได ้

 

1. หนงัสอืเดินทำง (Passport) หนังสือเดินทาง ตอ้งมีหนา้เหลือส าหรับประทับวีซา่อยา่งนอ้ย 2 

หนา้ อายกุารใชง้านเหลอืไม่นอ้ยกว่า 6 เดอืน นับจากวันเดนิทางกลับ  และหนังสอืเดนิทางจะตอ้ง

ไม่ช ารุด  

2. รูปถำ่ย รูปถา่ยสหีนา้ตรงขนาด 1.5 x 2 นิ้ว จ านวน 2 ใบ (พืน้หลัง

ขาวเทา่นั้น ถา่ยไม่เกนิ 6 เดอืนหา้มสวมแว่นตาหรือเครื่องประดับ 

ไม่ใสค่อนแทคเลนส ์รูปไม่เลอะหมึก) 

3. หลกัฐำนกำรเงนิ  

3.1 หนงัสอืรบัรองสถำนะทำงกำรเงนิ BANK CERTIFICATE  

ที่ออกจำกทำงธนำคำร (ตอ้งสะกดชือ่ใหต้รงตามหนา้พาสปอร์ต 

ตอ้งมีตราประทับ และลายเซ็นจากธนาคาร) กรุณายืน่ขอจาก ธนา

คาร่ลวงหนา้ เวลาด าเนินงานประมาณ 3 วัน และใชย้ืน่ไดไ้ม่เกนิ 15 วันหลังจากธนาคารออกให ้  

3.2 กรณีผู้เดนิทำงไมไ่ดอ้อกคำ่ใช้จำ่ยเอง (บคุคลที่สามารถรับรองคา่ใชจ้า่ยได ้ตอ้งเป็น พ่อ 

แม่ พีน่อ้ง ทีม่ีสายเลอืดเดยีวกัน หรือ สามีภรรยา เทา่นั้น)     

     3.2.1. ตอ้งท าเป็นหนงัสอืรบัรองคำ่ใช้จำ่ยในการเดนิทาง  (Sponsor Letter)  

     3.2.2. ตอ้งท า BANK GUARANTEE ทีอ่อกจากทางธนาคารเทา่นั้น ฉบับภาษาอังกฤษ โดย

ระบชุือ่เจา้ของบัญช ี(บคุคลทีอ่อกค่าใชจ้า่ย) ตอ้งสะกดชือ่ – สกลุ ใหต้รงตามหนา้พาสปอร์ต และ

บคุคลทีเ่จา้ของบัญชอีอกคา่ใชจ้า่ยให ้(ผูเ้ดนิทาง) ตอ้งสะกดชือ่ – สกุล ใหต้รงตามหนา้พาสปอร์ต 

กรุณายืน่ขอจาก ธนาคาร่ลวงหนา้ โดยใชเ้วลาด าเนินงานประมาณ 3 วัน และใชย้ืน่ไดไ้ม่เกนิ 15 วัน 

หลังจากธนาคารออกให ้ 

*** สถำนฑูตไมร่บัพจิำรณำบญัชกีระแสรำยวนัและบญัชฝีำกประจ ำ *** 
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4. หลกัฐำนกำรท ำงำน   

- เจำ้ของกจิกำร หนังสอืรับรองการจดทะเบยีน(DBD)ทีม่ีช ือ่ของผูเ้ดนิทางเป็นกรรมการหรือหุน้สว่น 

อายไุม่เกนิ 3 เดอืน หรือ ส าเนาใบทะเบยีนการคา้(พค.0403) 

- กจิกำรไมจ่ดทะเบยีน จดหมายชีแ้จงการท างาน พรอ้มเอกสารประกอบ เชน่ รูปถา่ยรา้น สัญญา

เชา่ที ่โฉนดทีด่นิ เป็นตัน 

- เป็นพนกังำน    หนังสอืรับรองการท างาน จากบริษัทฯ ระบตุ าแหน่ง, เงินเดอืน, วันเริ่มท างาน  

(ขอเป็นภาษาอังกฤษมีอาย ุ1 เดอืน ชือ่-สกลุตอ้งตรงตามหนา้พาสปอร์ต ใชค้ าว่า “TO WHOM IT 

MAY CONCERN” แทนชือ่สถานทตูทีย่ ืน่) 

- นกัเรยีนหรอืนกัศกึษำ ใชห้นังสอืรับรองการเรียนทีอ่อกจากสถาบันทีก่ าลังศกึษาอยู ่ 

(ขอเป็นภาษาอังกฤษมีอาย ุ1 เดอืน ชือ่-สกลุตอ้งตรงตามหนา้พาสปอร์ต)ใชค้ าว่า “TO WHOM IT 

MAY CONCERN” แทนชือ่สถานทตูทีย่ ืน่) 

5. เอกสำรสว่นตวั 

- ส าเนาทะเบยีนบา้น 

- บัตรประชาชน 

- สตูบัิตร(กรณีเด็กอายตุ ่ากว่า 20 ปี) 

- ทะเบยีนสมรส/ทะเบยีนหยา่/มรณะบัตร(ถา้มี) 

- ใบเปลีย่นชือ่-นามสกลุ (ถา้มีการเปลีย่น) 

***เอกสำรสว่นตวัของท่ำนหำ้มเซ็นส ำเนำถูกตอ้งทุกกรณี*** 

6. กรณีเด็กอำยุไมถ่งึ 20 ปี ไมไ่ดเ้ดนิทำงไปตำ่งประเทศพรอ้มบดิำ มำรดำ  

- หำกเด็กเดนิทำงไปกบับดิำ จะตอ้งมีหนังสอืยนิยอมจากมารดา จากอ าเภอตน้สังกัด (โดยมารดา

จะตอ้งคัดหนังสอืยนิยอมระบใุหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกับบดิา) พรอ้มแนบส าเนาบัตรประชาชน

หรือหนา้พาสปอร์ตมารดามาดว้ย 

- หำกเด็กเดนิทำงกบัมำรดำ จะตอ้งมีหนังสอืยนิยอมจากบดิา จากอ าเภอตน้สังกัด (โดยบดิาจะตอ้ง

คัดหนังสอืยนิยอมระบใุหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกับมารดา) พรอ้มแนบส าเนาบัตรประชาชนหรือ

หนา้พาสปอร์ตบดิามา 

-  หำกเด็กไมไ่ดเ้ดนิทำงพรอ้มกบับดิำและมำรดำ ทัง้บดิาและมารดาจะตอ้งคัดหนังสอืระบยุนิยอม

ใหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกับใคร มีความสัมพันธ์เป็นอะไรกันกับเด็ก จากอ าเภอตน้สังกัด พรอ้ม

แนบส าเนาบัตรประชาชนหรือหนา้พาสปอร์ตบดิาและมารดา 
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- กรณีเด็กที่บดิำ-มำรดำหย่ำรำ้ง จะตอ้งแนบส าเนาใบหยา่ และมีการสลักหลังโดยมีรายละเอียด

ว่าฝ่ายใดเป็นผูม้ีอ านาจปกครองบตุรแตเ่พยีงผูเ้ดยีว 

*** กรณีเด็กอำยุต ่ำกว่ำ 18 ปี บดิาและมารดาตอ้งลงชือ่รับรองในแบบฟอร์มสมัครวีซา่ 

7.  ทา่นหา้มเซ็น รับรองส าเนาถูกตอ้งเด็ดขาด ใหท้า่นเซ็นเฉพาะ แบบฟอร์มใบค ารอ้งขอวีซา่เทา่นั้น 

หากไม่ไดเ้ซ็นในแบฟอร์มมา ทา่นอาจจะตอ้งไปโชว์ตัวทีส่ถานฑตูดว้ยตนเอง 

เอกสำรยืน่วซี่ำอำจมกีำรปรบัเปล ีย่นและขออพัเดทเพิม่เตมิไดทุ้กเวลำ หำก

ทำงสถำนทูตแจง้ขอเพิม่เตมิ 

 

แบบฟอรม์ส ำหรบักรอกข้อมลูยื่นวซ่ีำประเทศโมรอคโค 

(กรณุากรอกขอ้มลูใหค้รบถว้นตามความเป็นจริง เนือ่งจากจะมผีลตอ่การพจิารณาวซีา่ของทา่น) 

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

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

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

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

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

5. สถานทีเ่กดิ (จังหวัด) …………………………………………………..………………………………………  

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

7. สัญชาตปัิจจบัุน .................................สัญชาตโิดยก าเนิด หากตา่งจากปัจจบัุน………………………….. 

8. 8.1 ชือ่- นามสกลุ บดิา

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

   8.2 ชือ่- นามสกลุ มารดา

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

8. เพศ   ชาย         หญงิ 

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

  หยา่        แยกกันอยู ่                         หมา้ย 

  อื่นๆ (โปรดระบ)ุ……………..…. 

10. ในกรณีเป็นผูเ้ยาว์ กรุณากรอกชือ่-นามสกลุ ทีอ่ยู(่หากตา่งจากผูข้อ) และสัญชาตขิองผูม้ีอ านาจ

ปกครอง/ดแูลผูเ้ยาว์ 
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    ……………………………………………………………………………………………………………… 

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

11. ทีอ่ยูต่ามทะเบยีนบา้นของผูข้อ 

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

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

    หมายเลขโทรศัพทม์ือถอื......................................... อีเมล............................................. 

12. อาชพีปัจจบัุน........................................................................................................ 

13. ชือ่บริษัทหรือรา้นคา้ ทีอ่ยู ่หมายเลขโทรศัพท ์ /  ส าหรับนักเรียน นักศกึษา กรุณากรอกชือ่ ทีอ่ยูข่อง

สถาบันศกึษา 

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

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

 

14. วีซา่เทีเ่คยไดรั้บในระยะเวลา 3 ปีทีผ่า่นมา(ระบวัุนเดนิทาง ไป-กลับ) 

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

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

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

15.  ทา่นเคยถกูปฏเิสธวีซา่หรือไม่ 

    ไม่เคย                 เคย  (เหตผุลในการปฏเิสธ)......................................................... 

16. ความรับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยในการด ารงชพีระหว่างการเดนิทางและพ านักอยูข่องผูร้อ้งขอ 

      ตัวผูข้อวีซา่เอง    มีผูอ้ื่นออกให(้ญาต/ิบริษัท/องคก์ร)  

        กรุณาระบชุือ่ ................................................   

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

   เงินสด     สิง่ทีช่ว่ยในการด ารงชพี   

   เช็คเดนิทาง      เงินสด 

   บัตรเครดติ      ทีพั่กทีม่ีผูจ้ัดหาให ้
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   ช าระคา่ทีพั่กลว่งหนา้แลว้    คา่ใชจ้า่ยทัง้หมดระหว่างพ านักมีผูอ้อกให ้

   ช าระคา่พาหนะลว่งหนา้แลว้    ช าระคา่พาหนะลว่งหนา้แลว้ 

   อื่นๆ (โปรดระบ)ุ     อื่นๆ (โปรดระบ)ุ    

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

หมำยเหตุ กำรอนุมตัวิีซำ่เป็นดุลพนิจิของทำงสถำนทูต ทำงบรษิทัไมม่สีว่นเกีย่วขอ้งใดๆทัง้สิน้ 

ท ัง้นีบ้รษิทัเป็นเพยีงตวักลำงและคอยบรกิำรอ ำนวยควำมสะดวกใหแ้กผู่้เดนิทำงเท่ำน ัน้  

 


