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 Amazing Morocco 

10 วนั 7 คนื 

โดยสายการบนิเอมเิรตส ์(EK) 

 
 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
  

 
 

 
 
 
 
 
 

ราคาเร ิม่ตน้    62,900.- 
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 สมัผัสประสบการณ์กับเสน้ทางแปลกใหม ่กับกลิน่อายดนิแดนฟ้าจรดทราย “ประเทศโมร็อคโค”     

  เทีย่วเมอืงทีเ่ป่ียมดว้ยมนตเ์สน่ห ์นครสฟ้ีาเชฟชาอนู (CHEFCHAOUEN)   

 ชมรอ่งรอยอารยธรรมความยิง่ใหญ ่เมอืงโบราณโรมนัโวลบูลิสิ อดตีเมอืงในจักรวรรดโิรมัน  

 น่ังรถขบัเคลือ่นสีล่อ้ 4 WD ไปทอ่ง ทะเลทรายซาฮารา่ “Sahara” ทะเลทรายทีใ่หญเ่ป็นอันดับสองของ

โลก  

 

***เปิดประสบการณ์คา้งคนืนอนดดูาว  

ณ โรงแรมกลางทะเลทรายซาฮารา่  

พเิศษ!! ตอ้นรบัอรณุดว้ยการขีอ่ฐูชมแสงอาทติยแ์รกของวนั 

 
 

         ก าหนดการเดนิทาง          
 

วนัที ่  26 ก.ย.-5 ต.ค. 61 62,900.- 

วนัที ่  10-19, 19-28 ต.ค. 61 62,900.- 

                                                                             
 

     เสน้ทางการเดนิทาง 

วนั โปรแกรมการเดนิทาง เชา้ เทีย่ง ค า่ 
โรงแรมทีพ่กั  
หรอื เทยีบเทา่ 

1 กรงุเทพฯ  ✈ ✈ ✈  

2 ดไูบ – คาซาบลังกา้ – ราบตั – แมกเนส ✈ ✈ O 
HOTEL IBIS 

MEKNES 

3 แมกเนส – เมอืงโบราณโวลบูลิสิ – เชฟชาอนุ O O O PARADOR HOTEL 

4 เชฟชาอนุ – เฟซ – เมอืงเกา่เฟซ O O O ACROSS HOTEL 

5 
เฟซ – อนิเฟรน – มเิดล – เออรฟ์ดู ์– เมอรซ์กูา้  

(ทะเลทรายซาฮารา่) 
O O O 

KASBAH 

TOMBOUCTOU 

HOTEL 

6 
ขีอ่ฐูรบัแสงอรณุ – เมอรซ์กูา้ – ทนิเฮยีร ์– ทอดรา้กอรจ์ –  

วอซาเซท 
O O O 

KARAM PALACE 

HOTEL 

7 วอซาเซท – มาราเกซ – ชมโชวก์ารแสดงพืน้เมอืง    O O O 
PLAM PLAZA 

HOTEL 
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8 มาราเกซ – สวนจารด์นี มาจอแรล – คาซาบลังกา้   O O O 

IMPERIAL 

CASABLANCA 

HOTEL 

9 คาซาบลังกา้ – ดไูบ O ✈ ✈  

10 ดไูบ – กรงุเทพฯ  ✈ ✈  ✈  

 

 

   

   โปรแกรมการเดนิทาง   

วนัที ่1: กรงุเทพฯ   

22.00 น.
  

คณะพรอ้มกัน ณ สนามบนิสวุรรณภมู ิอาคารผูโ้ดยสารระหว่างประเทศ ประตู 9เคานเ์ตอร ์T สายการ

บนิอมิเิรตส ์โดยมเีจา้หนา้ทีค่อยตอ้นรับและอ านวยความสะดวก 

วนัที ่2: ดไูบ – คาซาบลงักา้ – ราบตั – แมกเนส 

01.15 น. ออกเดนิทางสูด่ไูบ โดยสายการบนิอมิเิรตส ์โดยเทีย่วบนิที ่EK 385 

04.45 น. เดนิทางถงึ สนามบนิดไูบ แวะรอเปลีย่นเครือ่ง 

07.25 น. ออกเดนิทางสูค่าซาบลงักา้ ประเทศโมร็อคโค โดยเทีย่วบนิ EK 751 

12.55 น. ถงึสนามบนิคาซาบลงักา้ (Casablanca) ประเทศโมร็อคโค (เวลาทอ้งถิน่ชา้กว่าประเทศไทย 5 

ชั่วโมง และจะเปลีย่นเป็น 6 ชั่วโมงในวันที ่28 ตุลาคม 2561) น าท่านผ่านพธิตีรวจคนเขา้เมอืงและ

ศลุกากร เดนิทางสู ่คาซาบลังกา้ มคีวามหมายในภาษาสเปนวา่บา้นสขีาว เป็นเมอืงทา่และเป็นทีต่ัง้ของ

ทา่อากาศยานระหวา่งประเทศ 

บา่ย น าท่านเดนิทางตอ่สูเ่มอืงราบตั (Rabat) เมอืงหลวงแหง่ราชอาณาจักรมาตัง้แตปี่ ค.ศ.1956 น าท่าน

ชมเมอืงราบัตเมอืงหลวงแหง่ราชอาณาจักรมาในอดตี เมือ่โมรอคโคหลดุพน้จากการเขา้แทรกแซงทาง

การเมอืงของฝร่ังเศส และเป็นทีต่ัง้ของพระราชวังหลวง และท าเนยีบทตูานุทตูจากตา่งแดน เป็นเมอืงสี

ขาวทีส่ะอาดและสวยงาม จากนัน้ชมสุเหรา่หลวง และ พระราชวงัหลวง  ทีทุ่กเทีย่งวันศุกร ์กษัตรยิ์

แห่งโมรอคโคจะทรงมา้จากพระราชวังมายังสเุหร่าเพือ่ประกอบศาสนกจิ ชมสุสานของกษตัรยิโ์มฮมั

เหม็ด ที ่5 พระอยักาของกษัตรยิอ์งคปั์จจบุนั ซึง่มทีหารยามยนืเฝ้าสงา่ทกุประต ูและเปิดใหค้นทกุชาติ

ทกุศาสนาเขา้ไปเคารพพระศพทีฝั่งอยูเ่บือ้งลา่ง ดา้นหนา้ของสสุาน คอืสเุหรา่ฮสัซนัทีเ่ร ิม่สรา้งมาตัง้แต่

ศตวรรษที ่2 แต่ไม่ส าเร็จ และพังลงจนเหลอืแต่เพยีงเสาไว ้365 ตน้ ในบรเิวณกวา้ง 183x139 เมตร  

แวะถ่ายรูปป้อมอูดายา (Oudayas Fortress) ป้อมขนาดใหญ่ 2 ชั ้น ที่ตั ้งอยู่ร ิมมหาสมุทร

แอตแลนตกิ ลอ้มรอบดว้ยก าแพงสูงใหญ่ เป็นป้อมทีส่เปนสรา้งขึน้เมือ่สมัยทีส่เปนยดึครองโมร็อคโค 

ดา้นในมสีวนดอกไมแ้บบสเปน และเป็น เมดน่ิา หรอืชมุชนชาวเมอืงซึง่เต็มไปดว้ยบา้นเรอืนทาทาบดว้ย

สฟ้ีา-ขาว ทีส่ะอาดตาน่าเดนิเลน่ บรรยากาศรมิทะเลคลา้ยเมอืงซานโตรนิ ีนับเป็นหนึง่ในป้อมปราการที่
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ส าคัญของโมรอคโค ในอดตีใชป้้องกนัขา้ศกึจากการรุกรานทัง้จากประเทศทีล่า่อาณานคิมและในยคุที่

โจรสลัดชกุชมุ จากนัน้น าทา่นเดนิทางสุเ่มอืงแมกเนส (Meknes) 

ค า่      รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร   

      เดนิทางเขา้สูท่ีพั่ก HOTEL IBIS MEKNES หรอืเทยีบเทา่ 

วนัที ่3: แมกเนส – เมอืงโบราณโวลบูลิสิ – เชฟชาอนุ 

เชา้       รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 ชมเมอืงแมกเนส (Meknes) หนึง่ในเมอืงมรดกโลกรับรองโดยยูเนสโกเมือ่ปี ค.ศ.1996 อดตีเมอืง

หลวงในสมยัสลุตา่น มเูล อสิมาอแิหง่ราชวงศอะ์ลาวท ิ(Alawite Dynasty) ไดช้ือ่เป็นกษัตรยิจ์อมโหดผู ้

ชืน่ชอบการท าสงครามในชว่งศตวรรษที ่17 ดว้ยท าเลทีต่ัง้ทีม่แีมน่ ้าไหลผ่านกลางเมอืงเมกเนสจงึเป็น

เมอืงศูนยก์ลางการ ผลติมะกอกไวน์และพชืพรรณต่างๆ มกี าแพงเมอืงลอ้มรอบเมอืงเกา่ทีย่าวประมาณ 

40 กม. ซึง่มปีระตเูมอืงใหญโ่ตถงึ 7 ประต ูแวะชม ประตบูบัมนัซู เป็นประตทูีไ่ดช้ ือ่วา่สวยทีส่ดุ ตกแตง่

ดว้ยโมเสดและกระเบื้องสีเขียวสดบนผนังสีแสด น าท่านเดินทางสู่เมอืงโบราณโรมนัโวลูบลิสิ 

(Roman city of Volubilis) ทีปั่จจุบันเหลอืแต่ซากปรักหักพังทีเ่กดิจากแผ่นดนิไหวครัง้รุนแรงในปี 

ค.ศ. 1755 แต่ยังคงเห็นไดถ้งึร่องรอยความยิง่ใหญ่ของเมอืงในจักรวรรดโิรมันในอดตีซึง่ไดรั้บการขึน้

ทะเบยีนมรดกโลกในปี ค.ศ.1997 

เทีย่ง        รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร  

บา่ย น าทา่นเดนิทางสูน่ครสฟ้ีาเชฟชาอนู (Chefchaouen) เมอืงทีไ่ดช้ ือ่วา่มนตเ์สน่หแ์หง่โมรอคโค เป็น

เมอืงเล็กๆตัง้อยู่ในหุบเขารฟิ (Rif Mountain) ประวัตคิวามเป็นมาของเมอืงนัน้ยาวนานกว่า 538 ปี 

เมอืงนี้เคยอยูใ่ตก้ารปกครองของสเปน และไดรั้บอสิรภาพในปี ค.ศ.1956 จนไดรั้บอทิธพิลวถิชีวีติและ

ภาษาสเปนในปัจจบุันนี้ ชมบา้นเรอืนทาดว้ยสฟ้ีาและสขีาว ถอืว่าเป็นสวรรคข์องคนรักสฟ้ีาและสขีาว 

โดยเฉพาะสฟ้ีา น่ันก็เพราะว่าเชฟชาอนูเป็นเมอืงทีบ่า้นเรอืนเกอืบทุกหลังเป็นสขีาว และมคีรึง่ล่างไป

จนถงึบรเิวณถนน บนัได และทางเดนิ เป็นสฟ้ีาสดใสเหมอืนวันทีท่อ้งฟ้าไรเ้มฆ สามารถเดนิชมบา้นเรอืน

ไดท้ั่วทัง้เมอืง โดยทีส่ถาปัตยกรรมของเมอืงยังคงเป็นแบบโมรอคโค ซุม้ประตูโคง้จงึสามารถมองเห็น

ไดท้ั่วทัง้เมอืง และยังมนี ้าพุทีปู่ดว้ยกระเบือ้งโมเสกแบบโมรอคโคใหเ้ห็นไดต้ามมุมต่าง ๆ ของเมอืง 

พรอ้มใหท้า่นมเีวลาเดนิเลอืกซือ้ของทีร่ะลกึในตลาดเมอืงเกา่ 

ค า่       รับประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร  

      เขา้สูท่ีพั่ก โรงแรม PARADOR HOTEL หรอืเทยีบเทา่  

**** เนือ่งจากโรงแรมในเมอืงเชฟชาอนูมคีอ่นขา้งนอ้ย ถา้ในกรณีทีโ่รงแรมในเมอืงเชฟ

ชาอนูเต็ม ทางคณะจะเปลีย่นไปนอนเมอืงขา้งๆแทน *** 

วนัที ่4:    เชฟชาอนุ – เฟซ – เมอืงเกา่เฟซ 

เชา้       รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
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 น าท่านเดนิทางสูเ่มอืงเฟซ (Fes) เมอืงหลวงเกา่ใน ศ.ต. ที ่8 ทีม่คีวามส าคัญทางประวัตศิาสตร ์เป็น

เมอืงแหลง่ทอ่งเทีย่วทีม่ชี ือ่เสยีงของโมร็อคโค เสน้ทางนี้ผ่านเทอืกเขาแอตลาส ชือ่ทีคุ่น้เคยกนัมานาน 

โดยเดนิทางขา้ม Middle Atlas ภูมปิระเทศเขยีวชอุ่มไปดว้ยป่าไม ้สองขา้งทางเปลีย่นสภาพจาก

ความแหง้แลว้เป็นป่าไม ้พุม่ และสลับกบัความแหง้แลง้ของภเูขา จนเขา้สูเ่มอืงเฟส 

เทีย่ง       รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร  

บา่ย น าท่านชมเมอืงเฟส โดยเดนิเขา้สู่เขาวงกตอันซับซอ้นแห่งเมดนิาเมอืงเฟซ ผ่านประตู Bab Bou 

Jeloud ทีส่รา้งตัง้แต่ปี 1913  ทีใ่ชโ้มเสดสฟ้ีาตกแต่ง เดนิผ่านเขา้ไปในเขตเมดน่ิาแลว้เหมอืนขา้ม

กาลเวลายอ้นสู่อดตี น าท่านเดนิผ่านตลาดสดขายขา้งปลาอาหาร และผัก ผลไมส้ดต่างๆนาๆ ชม เม

เดอรซ์า บูอมิาเนยี (Merdersa Bou Imania) ซึง่เป็นโรงเรยีนสอนพระคัมภรี ์เป็นสถาปัตยกรรม

แบบมัวรท์ีส่วยงามประณีต  ในเขตเมอืงเกา่ไดแ้บง่ออกเป็น 100 สว่น มซีอยกว่า 10,000 ซอย มซีอย

แคบสดุคอื 50 ซ.ม. ถงึกวา้ง 3 เมตร จะแบง่เป็นยา่นตา่งๆ เชน่ ยา่นเครือ่งใชท้องเหลอืง ทองแดง จะมี

รา้นคา้เล็กๆทีห่นา้รา้นจะมหีมอ้ กะทะ อปุกรณ์เครือ่งครัว วางแขวนหอ้ยเต็มไปหมด ยา่นขายพรมทีว่าง

เรียงรายอย่างสวยงาม ย่านงานเครื่องจักสาน งานแกะสลักไม ้และย่านเครื่องเทศ (Souk El 

Attarine) ท่านจะไดส้ัมผัสทัง้รูป รสและกลิน่ในย่านเครื่องเทศที่มีการจัดเรียงสนิคา้ไดอ้ย่างเป็น

ระเบยีบเรยีบรอ้ยสวยงาม ระหวา่งทีเ่ดนิตามทางในเมดน่ิาทา่นจะไดพ้บกบัน า้พุธรรมชาต ิ(Nejjarine 

Fountain) เพือ่ใหช้าวมสุลมิใหล้า้งหนา้ลา้งมอืกอ่นเขา้ในบรเิวณมสัยดิ  นอกจากนี้ทีต่ามซอกมมุอาจ

เห็นภาพชายสงูอายหุนวดเครารุงรังน่ังแกะสลักไมช้ ิน้เล็กๆอยูบ่รเิวณตามทางเดนิแคบๆในเขตเมอืงเกา่ 

บางทีเราก็ยังจะเห็นผูห้ญิงที่นี่สวมเสือ้ผา้ที่ปิดตัง้แต่หัวจนถงึเทา้จะเห็นไดก้็เฉพาะตาด าอันคมกรบิ

เท่านัน้  แวะชมสุสานของมเูล ไอดรสิที ่2 (Moulay Idriss Mausolem II) ทีช่าวโมรอคโคถอืวา่

เป็นแหล่งมาแสวงบญุทีศ่ักดิส์ทิธิ ์พาท่านไปชม สุเหรา่ใหญไ่คเราวนี (Kairaouine Mosque) ซึง่

เป็นทัง้มหาวทิยาลัยสอนศาสนาแห่งแรกของโมร็อคโค และเก่าแก่ทีสุ่ดแห่งหนึง่ของโลกเลยทเีดยีว 

(เฉพาะผูท้ีนั่บถอืศาสนาอสิลามเท่านัน้) จากนัน้น าท่านเดนิชมยา่นเครือ่งหนังและแวะชม บอ่ฟอกและ

ยอ้มสหีนังแบบโบราณ ทีเ่ป็นเอกลักษณ์เฉพาะของเมอืงเฟส ถูกอนุรักษ์โดยองคก์รยเูนสโก ้ทัง้หมดนี้

เป็นเสน่หข์องการเดนิเทีย่วชมเมอืงที่ตอ้งเดนิแหวกว่ายเขา้ไปในกลุ่มคนชาวพืน้เมอืง ชอ้ปป้ิงสนิคา้

ทอ้งถิน่ เมอืงเฟซจงึเป็นสถานทีท่ีไ่มค่วรพลาดในการมาเยอืนอยา่งยิง่ 

ค า่      รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร  
 

       เขา้สูท่ีพั่ก โรงแรม ACROSS HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 

**กรณุาจดัเตรยีมเสือ้ผา้กระเป๋าเล็ก เพือ่คา้งคนืในทะเลทรายในคนืถดัไป**  

วนัที ่5: เฟซ – อนิเฟรน – มเิดล – เออรฟ์ดู ์– เมอรซ์ูกา้ (ทะเลทรายซาฮารา่) 

เชา้       รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 น าท่านเดินทางผ่านชม เมืองอิเฟรน (Ifrane) เมืองที่ความสูงประมาณ 1 ,650 เมตร เหนือ

ระดับน ้าทะเล ทีพั่กตากอากาศซึง่ในอดตีฝร่ังเศสไดม้าสรา้งขึน้บรเิวณนี้ ในชว่ง ค.ศ. 1930 บางครัง้
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เรียกเมอืงแห่งนี้ว่า เจนีวาแห่งโมรอคโค บา้นส่วนใหญ่มหีลังคาสแีดง มดีอกไมบ้าน และทะเลสาบ

สวยงาม เป็นสถานทีพ่ักผอ่นทัง้ฤดหูนาวและฤดรูอ้น เสน้ทางนีผ้า่นเทอืกเขาแอตลาส ชือ่ทีคุ่น้เคยกนัมา

นาน เดนิทางขา้ม Middle Atlas ภมูปิระเทศเขยีวชอุม่ไปดว้ยป่าไม ้สองขา้งทางเปลีย่นสภาพจากความ

แหง้แลว้เป็นป่าไม ้พุม่ และสลับกบัความแหง้แลง้ของภเูขา ไดเ้วลาสมควรน าทา่นเดนิทางสูเ่มอืงมเิดล 

(Midelt) 

เทีย่ง       รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร  

บา่ย ออกเดนิทางสู ่เมอืงเออรฟ์ูด ์(Erfoud) ซึง่เป็นโอเอซสิศนูยก์ลางการคา้ขายของคาราวานซึง่เดนิทาง

มาจากซาอุดิอาระเบีย และซูดาน เดินทางสู่เมืองเมอร์ซูกา้ร์ (แยกสมัภาระส าหรบัคา้งคนืใน

ทะเลทราย) โดยน าทา่นน าทา่นน่ังรถขบัเคลือ่นสีล่อ้ 4 WD ไปทอ่ง ทะเลทรายซาฮารา่ “Sahara” เป็น

ทะเลทรายในทวปีแอฟรกิาทีม่ขีนาดใหญ่เป็นอันดับสองของโลก (รองจากทะเลทรายในทวปีแอนตาร์

กตกิา) และเป็นทะเลทรายรอ้นทีใ่หญ่ทีสุ่ดของโลก ณ เมอืงเมอรซู์กา้ (Merzouga) ลัดเลาะขอบ

ทะเลทรายสูเ่ขตซาฮาร่า ผ่านชมชมทัศนียภาพอันยิง่ใหญ่ของภูเขาหนิทีเ่ต็มไปดว้ยซากฟอสซลิของ

หาอยและแมงกะพรุนโบราณในอดตีเมือ่ 350 ลา้นปีก่อน ซึง่ดนิแดนแห่งนี้เคยอยู่ใตท้อ้งทะเลมากอ่น 

จึง่เป็นทีก่ าเนดิของซากฟอสซลิตา่งๆ 

ค า่        รับประทานอาหารค ่า ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

อสิระทา่นพกัผอ่นดดูาวทา่มกลางทะเลทรายตามอธัยาศยั 

        พกัผอ่นคา้งคนืในทะเลทรายซาฮารา่ ณ  KASBAH TOMBOUCTOU HOTEL  
หรอืเทยีบเทา่ *** โรงแรมทีท่ะเลทรายหอ้งพกัสว่นใหญจ่ะเป็นรปูแบบกระโจม***   
  

วนัที ่6: เมอรซ์ูกา้ – ทนิเฮยีร ์– ทอดรา้กอรจ์ – วอซาเซท 

เชา้ตรู ่ กอ่นพระอาทติยข์ึน้น าทา่นขีอ่ฐูชมพระอาทติยข์ึน้ทีท่ะเลทรายซาฮารา่   ***พเิศษ รวมคา่ขีอ่ฐู 1 

ทา่น/อฐู 1 ตวั เป็นบรรยากาศยามเชา้ทีค่ณุจะประทับใจมริูล้มื (อยา่ลมืเตรยีมเสือ้กนัหนาวใหพ้รอ้ม) 

เชา้      รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 น าท่านน่ังรถ 4WD สู่เมอืงเออรฟ์ดู ์เพือ่เปลีย่นเป็นรถโคช้ปรับอากาศ จากนัน้เดนิทางสูท่อดา้จอรจ์ 

(Todra Gorge) ชมความงามของชอ่งเขาทีซ่อ่นตัวอยูใ่นโอเอซสิ ล าน ้าใสไหลผ่านชอ่งเขากับหนา้

ผาสงูชนัแปลกตาเป็นแหลง่ปีนหนา้ผาส าหรับนักเสีย่งภยัทัง้หลาย เดนิทางสุเ่มอืงทนิเฮยีร ์(Tinghir) 

ชมุชนทีเ่กาะกลุ่มอยูร่วมกัน ท่ามกลางความแหง้แลง้ ยังมคีวามชุม่ชืน้ของโอเอซสิ ตน้ปาลม์ เคยเป็น

ทีต่ัง้ของกองทหารทีเ่ดนิทางมาจากวอซาเซท 

เทีย่ง       รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร  

บา่ย น าท่านเดนิทางสู่ เมอืงวอซาเซท (Ouarzazate) เคยเป็นที่ตัง้ทางยุทธศาสตร์ในปี ค.ศ. 1928 

ฝร่ังเศสไดต้ัง้กองก าลังทหารและพัฒนาทีน่ีใ่หเ้ป็นศนูยก์ลางการบรหิาร วอซาเซทเป็นเมอืงถูกสง่เสรมิ

ใหเ้ป็นเมอืงท่องเทีย่วทีแ่วดลอ้มไปดว้ยสตดูโิอภาพยนตร ์และมกีารพัฒนาพืน้ทีใ่นทะเลทรายเพือ่การ

ท ากจิกรรมต่างๆ เช่น การขีม่อเตอร์ไซด์ อูฐ กจิกรรมผจญภัยกลางทะเลทราย เมอืงนี้อยู่ใกลภู้เขา
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แอตลาสทีม่หีมิะปกคลุมในชว่งฤดูหนาว วอซาเซทอาจกล่าวไดว้่าเป็นจุดมุง่หมายของนักท่องเทีย่วที่

มองหาความแตกตา่ง และความผจญภยัทีห่าไมไ่ดจ้ากทีไ่หน วอซาเซทเป็นเมอืงทีส่ าคัญทีส่ดุของทาง

ตอนใต ้และทีน่ี่ยังเป็นทางเชือ่มระหว่างเหนือกับใต ้และตะวันออกกับตะวันออก ส าหรับนักท่องเทีย่ว

บางคนทีช่อบรสชาตขิองความเป็นทางใต ้ณ แหง่นีเ้ป็นจดุเริม่ตน้ของการส ารวจเมอืงตา่งๆไดท้กุวัน 

ค า่        รับประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 

        เดนิทางเขา้สูท่ีพั่ก KARAM PALACE HOTEL หรอืเทยีบเทา่  
 

วนัที ่7: วอซาเซท – มาราเกซ – ชมโชวก์ารแสดงพืน้เมอืง   

เชา้       รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 แวะถา่ยรปู ป้อมทาเรทิ Kasbah Taourirt เป็นป้อมแหง่ตระกลูกลาว ีซึง่ภายในประกอบดว้ยหอ้งตา่ง 

ๆ จ านวนมากซอ่นอยู่เชือ่มต่อกันดว้ยถนนเล็ก ๆ และเสน้ทางลับคดเคีย้วตามอาคารทีเ่บยีดเสยีดกัน 

พระราชวังของตระกลูกลาว ีGlaoui Palace ผูป้กครองมาราเกซ ซึง่ยังมลีวดลายผนังอาคารและรูปแบบ

สถาปัตยกรรมอันหลากหลายของการสรา้งอาคารของชาวเบอรเ์บอร ์การออกแบบอาคารซึง่เหมาะกับ

ความเชือ่และความเป็นอยู่ของเหล่าเจา้ผูป้กครอง ในยุคของตระกลู Glaoui ทีน่ี่มคีนงานและคนรับใช ้

จ านวนหลายรอ้ยคนจงึตอ้งมหีอ้งเป็นจ านวนมาก มทีัง้ส่วนที่เป็นวังเก่า หอ้งน่ังเล่น หอ้งรับรอง ซึง่

องคก์ารยเูนสโกไ้ดป้ฏสิงัขรณ์ขึน้มาจากอาคารเดมิเพยีง 1 ใน 3 ของอาคารทัง้หมด จากนัน้น าทา่นออก

เดนิทางผ่าน เมอืงไอท ์เบนฮาดด ูAit Benhaddou เป็นเมอืงทีม่ชี ือ่เสยีงในเรือ่งการหารายไดจ้าก

กองถ่ายท าภาพยนตรก์ว่า 20 เรือ่ง โดยเฉพาะป้อมทีง่ดงามและมคีวามใหญทีส่ดุในโมรอคโค ภาคใต ้

คือ ป้อมไอท์ เบนฮาดดู Kasbash of Ait Ben Hadou เป็นป้อมหนิทรายซึง่ตัง้อยู่ท่ามกลางสวนอัล

มอนด ์เป็นปราสาททีใ่ชใ้นการถา่ยท าภาพยนตรห์ลายเรือ่งทีโ่ด่งดัง อาท ิLawrence of Arabia, Jesus 

of Nazareth และ Gladiator ปัจจบุนัอยูใ่นความดแูลขององคก์ารยเูนสโก ้

เทีย่ง       รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร  

บา่ย เดนิทางสู ่เมอืงมาราเกช (Marakesh) ซึง่เป็นเมอืงท่องเทีย่วทีส่ าคัญทีต่ัง้อยู่เชงิเขาแอตลาส ใน

อดตีเมอืงโอเอซสิแห่งนี้เป็นทีพั่กของกองคาราวานอฐูทีม่าจากทางตอนใตข้องโมรอคโค ถอืเป็นเมอืง

ชมุทางของพ่อคา้ต่างๆ นอกจากนี้ยังเป็นอดตีเมอืงหลวงในชว่งสมยัราชวงศอ์ลัโมราวดิชว่ง ศ.ต.ที ่11 

ปัจจุบันเป็นเมืองที่มีนักท่องเที่ยวมาเยือนมากที่สุด สภาพบา้นเมืองที่เราเห็นไดค้ือ สองขา้งทาง

แวดลอ้มดว้ยบา้นเรอืนทีถู่กฉาบดว้ยปูนสสีม้ๆ ซึง่เป็นสิง่ทีรั่ฐบาลก าหนดไว ้แต่คนทอ้งถิน่จะเรยีกว่า 

Pink City หรอื เมอืงสชีมพู อาจกล่าวไดว้่ามาราเกชเป็นเมอืงทีม่เีสน่หท์ีส่ดุในโลกแห่งหนึง่ จงึได ้

สมญานามว่าเป็น A city of Drama น่ันคอืมคีวามสวยงามดั่งเมอืงในละครทีไ่ม่น่าเป็นชวีติจรงิได ้น า

ท่านเยีย่มชม พระราชวงับาเฮยี (Bahia Palace) เป็นพระราชวังของท่านมหาอ ามาตย ์ผูส้ าเร็จ

ราชการแผ่นดินแทนยุคกษัตริย์ในอดีต สรา้งขึ้นในช่วงปลายศตวรรษที่ 19 โดย Si Moussa 

สถาปัตยกรรมออกแบบเป็นแนวสมัยใหม ่โดยทีต่ัง้ใจจะใหเ้ป็นพระราชวังทีย่ ิง่ใหญ่และหรูหราทีสุ่ดใน

สมัยนัน้ ตัวพระราชวังมกีารตกแตง่โดยการแกะสลักปนูปั้นมกีารวาดลายบนไมแ้ละประดับประดาดว้ยโม
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เสดเป็นลวดลายที่สวยงามละเอยีดอ่อนมาก จากนัน้น าท่านชม จตัุรสักลางเมอืง Djemaa Fnaa 

Square ทีม่ขีนาดใหญ ่รายลอ้มไปดว้ยอาคาร รา้นคา้ ตลาด ทัง้ 4 ดา้น เดนิเลน่ถา่ยรปูความมชีวีติชวีา 

ทีม่สีสีนัและกลิน่อายแบบโมรอคโคขนานแท ้พรอ้มจับจา่ยหาซือ้ของฝาก ของทีร่ะลกึพืน้เมอืงตา่งๆ ได ้

ที ่ตลาดเกา่ ทีอ่ยูร่ายรอบจัตรัุส 

ค า่        รับประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร  

      พรอ้มชมโชวก์ารแสดงพืน้เมอืงอนัตืน่ตาตืน่ใจ 

กบัความอลงัการของสถานทีแ่ละสสีนัของชาวโมรอคกนั 

       เขา้สูท่ีพั่ก โรงแรม PLAM PLAZA HOTEL หรอืเทยีบเทา่  

วนัที ่8: มาราเกซ – สวนจารด์นี มาจอแรล – คาซาบลงักา้  

เชา้       รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 น าท่านชม สวนจารด์นี มาจอแรล Jardin Majorelle หรือ สวนยปิแซงลอเรน้ซ ์Yves Saint 

Laurent Gardens ชือ่นี้เป็นที่คุน้เคยของสาว ๆ ที่ช ืน่ชอบแฟชั่นสุดหรูของ Yves St. Laurent นัก

ออกแบบแฟชั่นดีไซน์แห่งปารีสประเทศฝร่ังเศส จากนั้นน าท่านเดินทางสู่เมืองคาซาบลงักา้ 

(Casablanca) น าท่านสูเ่มอืง คาซาบลังกา้  ค าว่า 'คาซา' แปลว่า บา้น และ 'บลังกา้' แปลว่า สขีาว 

คาซาบลังกา้ เป็นเมอืงทีค่นทั่วโลกรูจ้ัก และอาจรูจ้ักมากกวา่ 'ราชอาณาจักรโมรอคโค' ดว้ยซ ้า 

เทีย่ง       รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร  

บา่ย น าท่านชมเมอืงคาซาบลงักา้ (Casablanca) เมืองที่ถูกใชเ้ป็นฉากในภาพยนตร์ฮอลลีวูดเรื่อง 

Casablanca ออกฉายในปี ค.ศ.1942 น าท่านถ่ายรูปกับ สุเหร่าแห่งกษัตริย์ฮัสซันที่ 2 สรา้งเสร็จ

สมบูรณ์เมือ่ปี ค.ศ. 1993 ในวาระเฉลมิพระชนมค์รบ 60 พรรษาของกษัตรยิฮ์ัสซันที ่2 แห่งโมร็อกโก

เป็นสุเหร่าทีม่ขีนาดใหญ่มากจุคนได ้25,000 คนและมหีอคอยสูง 210 เมตร ชมโบถสช์าวยวิ (The 

Church of our ladies of Lourdes) ภายในมีภาพกระจกสีสวยงามแสดงเรื่องราวต่างๆเกีย่วกับ

ศาสนา ตอ่ดว้ยจัตรัุสสหประชาชาต ิซึง่เป็นใจกลางเมอืงยา่นธรุกจิส าคัญ 

ค า่        รับประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร  

       เดนิทางเขา้สูท่ีพั่ก IMPERIAL CASABLANCA HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 

วนัที ่9:   คาซาบลงักา้ – ดไูบ  

เชา้      รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

11.00 น. น าทา่นเดนิทางสุส่นามบนิคาซาบลังกา้ เพือ่ท าการเชค็อนิสมัภาระ และ มเีวลาเลอืกซือ้สนิคา้ปลอด

ภาษีในสนามบนิ 

14.55 น. ออกเดนิทางกลับสูด่ไูบ โดยเทีย่วบนิที ่EK 752 

วนัที ่10: กรงุเทพฯ 

01.25 น. เดนิทางถงึสนามบนิดไูบ เพือ่รอเปลีย่นเครือ่ง 
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03.40 น. ออกเดนิทางสูส่นามบนิสวุรรณภมู ิโดยสายการบนิเอมเิรตส ์เทีย่วบนิที ่EK 376 

12.50 น. คณะเดนิทางกลับถงึ สนามบนิสวุรรณภมู ิโดยสวัสดภิาพ 

 

ขอสงวนสทิธิก์ารยา้ยเมอืงทีเ่ขา้พกั เชน่ กรณีทีเ่มอืงน ัน้มกีารจดังาน TRADE FAIR ฯลฯ ไปเขา้พกัเมอืงที่

ใกลเ้คยีงแทน และโปรแกรมอาจมกีารปรบัเปลีย่นตามความเหมาะสม 

 

กรณุาอา่นหมายเหตใุหล้ะเอยีดทกุขอ้ 

หมายเหต ุ
  

1. บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการทีจ่ะไมรั่บผดิชอบตอ่คา่ชดเชยความเสยีหาย อันเกดิจากเหตสุดุวสิยัทีท่าง 

บรษัิทฯ ไมส่ามารถควบคมุได ้เชน่ การนัดหยดุงาน, จลาจล, การลา่ชา้หรอืยกเลกิของเทีย่วบนิ รวมถงึ

กรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงไมอ่นุญาตใหเ้ดนิทางออกหรอืกองตรวจคนเขา้เมอืงของแต่ละประเทศไม่

อนุญาตใหเ้ขา้เมอืง รวมทัง้ในกรณีทีท่า่นจะใชห้นังสอืเดนิทางราชการ (เลม่สนี ้าเงนิ) เดนิทาง  

หากทา่นถกูปฏเิสธการเดนิทางเขา้หรอืออกนอกประเทศใดประเทศหนึง่      

2. บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงโปรแกรมรายการทอ่งเทีย่ว โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

3. บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงอตัราคา่บรกิาร โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

4. กรณีทีค่ณะไมค่รบจ านวน 15 ท่าน ทางบรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการงดออกเดนิทาง โดยทางบรษัิทฯ  

จะแจง้ใหท้า่นทราบลว่งหนา้ 14 วันกอ่นการเดนิทาง  

5. เมือ่ทา่นท าการซือ้โปรแกรมทวัร ์ทางบรษิทัฯ จะถอืวา่ทา่นรบัทราบและยอมรบัเงือ่นไขของ

หมายเหตทุกุขอ้แลว้ 

ในกรณีทีล่กูคา้ตอ้งออกต ัว๋โดยสารภายในประเทศ 

กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ทีข่องบรษิทัฯ กอ่นทกุคร ัง้ มฉิะน ัน้ทางบรษิทัฯจะไมข่อรบัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยใดๆ ท ัง้ส ิน้ 

โปรแกรมและรายละเอยีดของการเดนิทางอาจมกีารเปลีย่นแปลงได ้ท ัง้นีข้ ึน้อยูก่บัสภาวะอากาศ 

และเหตสุดุวสิยัตา่ง ๆ ทีไ่มส่ามารถคาดการณ์ลว่งหนา้โดยทางบรษิทัฯ จะค านงึถงึผลประโยชนแ์ละ 

ความปลอดภยัของผูร้ว่มเดนิทางเป็นส าคญั 
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โปรแกรม : Amazing Morocco 10 วนั 7 คนื  

โดยสายการบนิเอมเิรตส ์(EK) 
 
ก าหนดวนัเดนิทาง:           26 ก.ย.-5 ต.ค. 61  

10-19, 19-28 ต.ค. 61  
 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม  
 คา่ตั๋วเครือ่งบนิ ชัน้ประหยัด ( Economy Class) ทีร่ะบวัุนเดนิทางไปกลับพรอ้มคณะ (ในกรณีมคีวามประสงคอ์ยูต่อ่ จะตอ้งไมเ่กนิจ านวนวัน 

และอยูภ่ายใตเ้งือ่นไขของสายการบนิ) 

 คา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ตามรายการ 

 คา่รถโคช้ปรับอากาศน าเทีย่วตามรายการ  

 คา่หอ้งพักในโรงแรมตามทีร่ะบใุนรายการหรอืเทยีบเทา่  (3 ดาว – 4 ดาว) 

 คา่อาหารตามทีร่ะบใุนรายการ 

 คา่เขา้ชมสถานทีท่อ่งเทีย่วตามรายการ 

 คา่ประกันภัยการเดนิทางรายบุคคล (หากตอ้งการเงือ่นไขกรมธรรมส์อบถามไดจ้ากเจา้หนา้ที)่ 

คา่ประกันอบัุตเิหตคุุม้ครองในระหวา่งการเดนิทางวงเงนิไมเ่กนิทา่นละ 1,000,000 บาท  

คา่รักษาพยาบาลในกรณีเกดิอบัุตเิหตวุงเงนิไมเ่กนิทา่นละ 500,000 บาท (ตามเงืน่ไขกรมธรรม)์ 

** ลกูคา้ทา่นใดสนใจ...ซือ้ประกนัการเดนิทางส าหรบัครอบคลมุเร ือ่งสุขภาพสามารถสอบถามขอ้มลู เพิม่เตมิกบัทางบรษิทัได ้**  

เบีย้ประกนัเร ิม่ตน้ 341 บาท [ระยะเวลา 4-6 วนั] 

เบีย้ประกนัเร ิม่ตน้ 395 บาท [ระยะเวลา 7-10 วนั]  

อตัราคา่บรกิาร ราคา 

ผูใ้หญพ่ักคู ่1 หอ้ง ทา่นละ 62,900.- 

ผูใ้หญ ่3 ทา่น 1 หอ้ง ทา่นละ (กรณุาอา่นขอ้มลูเพิม่เตมิเรือ่งโรงแรมทีพ่กั) 62,900.- 

พกัหอ้งเดีย่ว เพิม่ทา่นละ 10,500.- 

เด็กมเีตยีง (อายไุมเ่กนิ 12 ปี) พักกบัผูใ้หญ ่1 ทา่น ทา่นละ 62,900.- 

เด็กไมม่เีตยีง (อายไุมเ่กนิ 12 ปี) พักกบัผูใ้หญ ่2 ทา่น ทา่นละ 

(กรณุาอา่นขอ้มลูเพิม่เตมิเรือ่งโรงแรมทีพ่กั) 
62,900.- 

ราคาทวัรไ์มร่วมต ัว๋เครือ่งบนิ  42,900.- 

ไมร่วมคา่ธรรมเนยีมวซีา่ประเทศโมรอคโค 

(ผูย้ ืน่วซีา่ตอ้งช าระเงนิพรอ้มเงนิมดัจ าคา่ทวัรเ์ป็นจ านวนเงนิโดยประมาณ 800 บาท) 

ช ัน้ธุรกจิเพิม่เงนิจากราคาทวัร ์เร ิม่ตน้ทีท่า่นละ 

(ราคาสามารถยนืยนัไดก็้ตอ่เมือ่ทีน่ ัง่ confirm เทา่น ัน้) 
80,000.- 

** โรงแรมในยโุรป ไมอ่นุญาตใหเ้ด็กอายตุ า่กวา่ 7 ปี เขา้พักแบบไมม่เีตยีงเสรมิ ** 
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**ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัทีม่อีายตุ ัง้แตแ่รกเกดิ ถงึ 85 ปี **  

[รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, เสยีชวีติหรอืเสยีอวยัวะจากอบุตัเิหต ุ1.5 ลา้นบาท] 

 คา่มัคคเุทศกข์องบรษัิทดแูลตลอดการเดนิทาง (ไมร่วมทปิมคัคเุทศก)์  

 คา่ภาษมีลูคา่เพิม่ 7% 

 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม  
 คา่ธรรมเนยีมการจัดท าหนังสอืเดนิทาง 

 คา่ใชจ้่ายสว่นตัว อาทเิชน่  คา่เครือ่งดืม่ทีส่ั่งพเิศษ, คา่โทรศัพท,์ คา่ซกัรดี, คา่ธรรมเนยีมหนังสอืเดนิทาง, คา่น ้าหนักเกนิจากทางสายการบนิ

ก าหนดเกนิกวา่ 20 ก.ก.และมากกวา่ 1 ชิน้,  ค่ารักษาพยาบาล กรณีเกดิการเจ็บป่วยจากโรคประจ าตัว, คา่กระเป๋าเดนิทางหรอืของมคีา่ทีส่ญู

หายในระหวา่งการเดนิทาง เป็นต ้

 คา่ธรรมเนยีมน ้ามันและภาษีสนามบนิ ในกรณีทีส่ายการบนิมกีารปรับขึน้ราคา 

 คา่บรกิารยกกระเป๋าในโรงแรม ซึง่ทา่นจะตอ้งดแูลกระเป๋าและทรัพยส์นิดว้ยตัวทา่นเอง 

 คา่ธรรมเนยีมวซีา่ประเทศโมรอคโค (ผูย้ ืน่วซีา่ตอ้งช าระเงนิพรอ้มเงนิมดัจ าคา่ทวัรเ์ป็นจ านวนเงนิโดยประมาณ 800 บาท) 

 คา่ทปิพนกังานขบัรถ และไกดท์อ้งถิน่  (เทา่กบั 40 USD ตอ่ทา่น)  

 คา่ทปิมคัคเุทศกจ์ากเมอืงไทย (โดยมาตรฐาน 3 USD ตอ่คน ตอ่วนั : 10 x 3 = 30 USD) 

 

เง ือ่นไขการจอง 

1. ช าระเงนิมัดจ าทา่นละ 20,000 บาท โดยโอนเขา้บัญช ีทีน่ ัง่จะยนืยนัเมือ่ไดร้บัเงนิมดัจ าแลว้เทา่น ัน้ 

2. สง่ส าเนาหนา้พาสปอรต์ของผูท้ีเ่ดนิทาง ทีม่อีายกุารใชง้านไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน เพือ่ท าการจองควิยืน่วซีา่ ภายใน  3 วันนับจากวันจอง  

หากไมส่ง่ส าเนาหนา้พาสปอรต์ทางบรษิทัขออนญุาตยิกเลกิการจองทวัรโ์ดยอตัโนมตั ิ

3. เมือ่ไดรั้บการยนืยันวา่กรุป๊ออกเดนิทางได ้ลกูคา้จัดเตรยีมเอกสารใหก้ารขอวซีา่ไดท้ันท ี

4. หากทา่นทีต่อ้งการออกต ัว๋โดยสารภายในประเทศ (กรณีลกูคา้อยูต่า่งจงัหวดั) ใหท้า่นตดิตอ่เจา้หนา้ที ่ 

กอ่นออกบัตรโดยสารทกุครัง้ หากออกบัตรโดยสารโดยมแิจง้เจา้หนา้ที ่ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มรั่บผดิชอบ คา่ใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้ 

5. การยืน่วซีา่ในแต่ละสถานทตูมกีารเตรยีมเอกสาร และมขีัน้ตอนการยืน่วซีา่ไมเ่หมอืนกัน ทัง้แบบหมูค่ณะและยืน่  

รายบคุคล (แสดงตน) ทา่นสามารถสอบถามขอ้มลูเพือ่ประกอบการตัดสนิใจกอ่นการจองไดจ้ากทางเจา้หนา้ที ่

6. หากในคณะของทา่นมผีูต้อ้งการดแูลพเิศษ น่ังรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูส้งูอาย,ุ มโีรคประจ าตัว หรอืไมส่ะดวกในการเดนิทางทอ่งเทีย่ว

ในระยะเวลาเกนิกวา่ 4-5 ชัว่โมงตดิตอ่กัน ทา่นและครอบครัวตอ้งใหก้ารดแูลสมาชกิภายในครอบครัวของทา่นเอง เนือ่งจากการเดนิทางเป็น

หมูค่ณะ หัวหนา้ทัวรม์คีวามจ าเป็นตอ้งดแูลคณะทัวรท์ัง้หม 

 

เง ือ่นไขการช าระคา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอื 

ทางบรษิทัขอเก็บคา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอื 20 วนักอ่นการเดนิทาง 

หากทา่นไมผ่า่นการอนุมตัวิซีา่หรอืยกเลกิการเดนิทางโดยเหตจุ าเป็น 

ทางบรษิทัขอเก็บเฉพาะคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิข ึน้จรงิเหต 
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  ขอ้มลูเบือ้งตน้ในการเตรยีมเอกสารยืน่วซีา่และการยืน่ขอวซีา่ 

1. การพจิารณาวซีา่เป็นดลุยพนิจิของสถานทตู มใิชบ่รษัิททัวร ์การเตรยีมเอกสารทีด่แีละถกูตอ้งจะชว่ยใหก้ารพจิารณา ของสถานทตูง่ายขึน้ 

2. กรณีท่านใดตอ้งใชพ้าสปอรต์เดนิทาง ชว่งระหว่างยืน่วซีา่ หรอื ก่อนเดนิทางกับทางบรษัิท ท่านตอ้งแจง้ใหท้างบรษัิทฯ ทราบล่วงหนา้เพือ่

วางแผนในการขอวซี่าของท่าน ซึง่บางสถานทูตใชเ้วลาในการพจิารณาวซี่าทีค่่อนขา้งนานและอาจไม่สามรถดงึเล่มออกมาระหว่างการ

พจิารณาอนุมัตวิซีา่ได ้ 

3. ส าหรับผูเ้ดนิทางทีศ่กึษาหรอืท างานอยูต่า่งประเทศ จะตอ้งด าเนนิเรือ่งการขอวซีา่ดว้ยตนเองในประเทศทีต่นพ านักหรอืศกึษาอยูเ่ทา่นัน้ 

4. หนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายไุมต่ ่ากว่า 6 เดอืน โดยนับวันเริม่เดนิทางออกนอกประเทศ หากนับแลว้ต ่ากวา่ 6 เดอืน ผูเ้ดนิทางตอ้งไปยืน่ค ารอ้ง

ขอท าหนังสอืเดนิทางเล่มใหม่ และกรุณาเตรยีมหนังสอืเดนิทางเล่มเกา่ ใหก้ับทางบรษัิทดว้ย เนื่องจากประวัตกิารเดนิทางของท่านจะเป็น

ประโยชนอ์ยา่งยิง่ในการยืน่ค ารอ้งขอวซีา่ และจ านวนหนา้หนังสอืเดนิทาง ตอ้งเหลอืวา่งส าหรับตดิวซีา่ไมต่ ่ากวา่ 3 หนา้ 

5. ท่านทีใ่ส่ปกหนังสอืเดนิทางกรุณาถอดออก หากมกีารสูญหาย บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบต่อปกหนังสอืเดนิทางนัน้ๆ และพาสปอรต์ ถอืเป็น

หนังสอืของทางราชการ ตอ้งไมม่รีอยฉีกขาด หรอื การขดีเขยีน หรอื แตง่เตมิใดๆ ในเลม่ 

 

  ขอ้มลูเพิม่เตมิเร ือ่งต ัว๋เครือ่งบนิและทีน่ ัง่บนเครือ่งบนิ 

1. ทางบรษัิทไดส้ ารองทีน่ั่งพรอ้มช าระเงนิมัดจ าค่าต๋ัวเครือ่งบนิแลว้  หากท่านยกเลกิทัวร ์ไม่ว่าจะดว้ยสาเหตุใด ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิก์าร

เรยีกเก็บคา่มัดจ าต๋ัวเครือ่งบนิ ซึง่มคีา่ใชจ้่าย ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท  แลว้แตส่ายการบนิและชว่งเวลาเดนิทาง   

2. หากต๋ัวเครื่องบนิท าการออกแลว้ แต่ท่านไม่สารถออกเดนิทางได ้ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิเ์รยีกเก็บค่าใชจ้่ายตามทีเ่กดิขึน้จรงิ และรอ 

Refund จากทางสายการบนิ ใชเ้วลาประมาณ 3- 6 เดอืนเป็นอยา่งนอ้ย 

3. น่ังที ่Long Leg โดยปกตอิยู่บรเิวณทางออกประตูฉุกเฉิน และผูท้ีจ่ะน่ังตอ้งมคีุณสมบัตติรงตามทีส่ายการบนิก าหนด เช่น ตอ้งเป็นผูท้ี่มี

ร่างกายแข็งแรง และช่วยเหลอืผูอ้ ืน่ไดอ้ย่างรวดเร็วในกรณีทีเ่ครือ่งบนิมปัีญหา เช่น สามารถเปิดประตูฉุกเฉินได ้(น ้าหนักประมาณ 20 

กโิลกรัม) ไมใ่ชผู่ท้ ีม่ปัีญหาทางดา้นสขุภาพและรา่งกาย และอ านาจในการใหท้ีน่ั่ง Long leg ขึน้อยูก่ับทางเจา้หนา้ทีเ่ช็คอนิสายการบนิ ตอน

เวลาทีเ่ช็คอนิเทา่นัน้ 

 

กรณียกเลกิการเดนิทาง 

1. แจง้ยกเลกิ 45 วัน ขึน้ไปกอ่นการเดนิทาง   คนืคา่ใชจ้่ายทัง้หมด 

2. แจง้ยกเลกิภายใน 30-44 วันกอ่นเดนิทาง   เก็บคา่ใชจ้่าย ทา่นละ 10,000 บาท  

3. แจง้ยกเลกิภายใน 16-29 วันกอ่นเดนิทาง   เก็บคา่ใชจ้่าย ทา่นละ 20,000 บาท 

4. แจง้ยกเลกินอ้ยกวา่ 15 วันกอ่นเดนิทาง   ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิ ์เก็บคา่ใชจ้่ายทัง้หมด 

5. บรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเก็บคา่ใชจ้า่ยท ัง้หมดกรณีทา่นยกเลกิการเดนิทางและมผีลท าใหค้ณะเดนิทางไมค่รบตามจ านวนที ่ 

     บรษิทัฯก าหนดไว ้(30ทา่นขึน้ไป) เนือ่งจากเกดิความเสยีหายตอ่ทางบรษัิทและผูเ้ดนิทางอืน่ทีเ่ดนิทางในคณะเดยีวกันบรษัิทตอ้งน าไป    

     ช าระคา่เสยีหายตา่งๆทีเ่กดิจากการยกเลกิของทา่น  

6. กรณีเจ็บป่วย จนไมส่ามารถเดนิทางได ้ซึง่จะตอ้งมใีบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรอง บรษัิทฯจะท าการเลือ่นการเดนิทางของทา่น    

    ไปยังคณะตอ่ไปแตท่ัง้นีท้า่นจะตอ้งเสยีคา่ใชจ้่ายทีไ่มส่ามารถเรยีกคนืไดค้อื คา่ธรรมเนยีมในการมัดจ าต๋ัว และคา่ธรรมเนยีมวซีา่ตามที ่ 

    สถานทตูฯ เรยีกเก็บ  

7. กรณียืน่วซีา่แลว้ไมไ่ดร้บัการอนมุตัวิซีา่จากทางสถานทตู (วซีา่ไมผ่า่น) และทา่นไดช้ าระคา่ทัวรห์รอืมัดจ ามาแลว้ ทางบรษัิทฯ ขอ 

    เก็บเฉพาะคา่ใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้จรงิ เชน่ คา่วซีา่และคา่บรกิารยืน่วซีา่ / คา่มัดจ าต๋ัวเครือ่งบนิ หรอืคา่ต๋ัวเครือ่งบนิ (กรณีออกต๋ัวเครือ่งบนิแลว้)     

    คา่สว่นตา่งในกรณีทีก่รุป๊ออกเดนิทางไมค่รบตามจ านวน  

8. กรณีวซีา่ผา่นแลว้ แจง้ยกเลกิกอ่นหรอืหลงัออกต ัว๋โดยสาร บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการ  ไมค่นืคา่ทวัรท์ ัง้หมด 

9. กรณีผูเ้ดนิทางไมส่ามารถเขา้-ออกเมอืงได ้เนือ่งจากปลอมแปลงหรอืการหา้มของเจา้หนา้ที ่ไมว่า่เหตผุลใดๆตามทางบรษัิทของ 

    สงวนสทิธิใ์นการ ไมค่นืคา่ทวัรท์ ัง้หมด 
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ขอ้มลูเพิม่เตมิเร ือ่งโรงแรมทีพ่กั 

1. เนือ่งจากการวางแปลนหอ้งพักของแตล่ะโรงแรมแตกตา่งกัน จงึอาจท าใหห้อ้งพักแบบหอ้งเดีย่ว (Single) ,หอ้งคู ่(Twin/Double) และ 

    หอ้งพักแบบ 3 ทา่น/3 เตยีง (Triple Room) หอ้งพกัตา่งประเภทอาจจะไมต่ดิกนัและบางโรงแรม   

    อาจจะไมม่หีอ้งพกัแบบ 3 ทา่น แตอ่าจจะไดเ้ป็น 1 เตยีงใหญก่บั 1 เตยีงพบัเสรมิ 

2. โรงแรมในยโุรปสว่นใหญอ่าจจะไมม่เีครือ่งปรับอากาศเนือ่งจากอยูใ่นแถบทีม่อีณุหภมูติ ่า 

3. กรณีทีม่งีานจัดประชมุนานาชาต ิ(Trade air) เป็นผลใหค้า่โรงแรมสงูขึน้มากและหอ้งพักในเมอืงเต็ม  

    บรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่นหรอืยา้ยเมอืงเพือ่ใหเ้กดิความเหมาะสม 

4. โรงแรมในยโุรปทีม่ลีักษณะเป็น Traditional Building หอ้งทีเ่ป็นหอ้งเดีย่วอาจเป็นหอ้งทีม่ขีนาดกะทัดรัต  

     และไมม่อีา่งอาบน ้า ซึง่ขึน้อยูก่ับการออกแบบของแตล่ะโรงแรมนัน้ๆ และหอ้งแตล่ะหอ้งอาจมลัีกษณะแตกตา่งกัน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

รหสัโปรแกรมทวัร ์ GO3CMN-EK001 MOROCCO  OCT18-EK-W07 

เอกสารประกอบการขอวซีา่โมรอคโค 

ใชเ้วลาท าการอนุมตัวิซีา่ประมาณ 10 วนั 

***ไมต่อ้งมาแสดงตนทีส่ถานทตูในวนัยืน่วซีา่*** 

เอกสารกรณุาเตรยีม 2 ชุด ยกเวน้ เอกสารทีอ่อกจากทางราชการและทางธนาคาร

ขอเป็นตวัจรงิ 1 ชุด และส าเนา 1 ชุด  

ในระหวา่งยืน่วซีา่เขา้สถานทตูแลว้ ไมส่ามารถดงึเลม่ออกมากอ่นได ้

 

1. หนงัสอืเดนิทางประเทศไทย (Thailand Passport) หนังสอืเดนิทาง ตอ้งมหีนา้เหลอืส าหรับ

ประทับวซีา่อยา่งนอ้ย 2 หนา้ อายกุารใชง้านเหลอืไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน นับจากวนัเดนิทางกลับ  และ

หนังสอืเดนิทางจะตอ้งไมช่ ารดุ (หนังสอืเดนิทางเลม่เกา่ กรณุาน ามาประกอบการยืน่วซีา่ดว้ย)  

 

***ในกรณีทีถ่อืพาสปอรต์ สญัชาตไิทย แตพ่ านกัอยูต่า่งประเทศ, ท างานอยูต่า่งประเทศ 

หรอืนกัเรยีน นกัศกึษาศกึษาอยูต่า่งประเทศ กรุณาแจง้เจา้หนา้ทีข่องทางบรษิทัใหท้ราบ

ทนัท ีเพราะการยืน่ขอวซี่าจะมเีง ือ่นไข และ ขอ้ก าหนดของทางสถานทูตตอ้งการเพิม่เตมิ 

และ บางสถานทูตอาจไม่สามารถยืน่ขอวซี่าในประเทศไทยได ้ขอ้ก าหนดนีร้วมไปถงึผู ้

เดนิทางทีถ่อืพาสปอรต์ตา่งชาตดิว้ย*** 

  

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

ขาวเท่านัน้ ถา่ยไมเ่กนิ 6 เดอืนหา้มสวมแวน่ตาหรอืเครือ่งประดับ 

ไมใ่สค่อนแทคเลนส ์รปูไมเ่ลอะหมกึ) 

3. หลกัฐานการเงนิ  

3.1 หนงัสอืรบัรองสถานะทางการเงนิ BANK CERTIFICATE  

ทีอ่อกจากทางธนาคาร (ตอ้งสะกดชือ่ใหต้รงตามหนา้พาสปอรต์ 

ตอ้งมตีราประทับ และลายเซ็นจากธนาคาร) กรุณายืน่ขอจาก ธนา

คารล่วงหนา้ เวลาด าเนนิงานประมาณ 3 วนั และใชย้ืน่ไดไ้มเ่กนิ 20 วนัหลังจากธนาคารออกให ้  

3.2 กรณีผูเ้ดนิทางไมไ่ดอ้อกคา่ใชจ้า่ยเอง (บคุคลทีส่ามารถรับรองคา่ใชจ้่ายได ้ตอ้งเป็น พอ่ แม ่

พีน่อ้ง ทีม่สีายเลอืดเดยีวกัน หรอื สามภีรรยา เทา่นัน้)     

     3.2.1. ตอ้งท าเป็นหนงัสอืรบัรองคา่ใชจ้า่ยในการเดนิทาง  (Sponsor Letter)  
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     3.2.2. ตอ้งท า BANK GUARANTEE ที่ออกจากทางธนาคารเท่านั้น ฉบับภาษาอังกฤษ โดย

ระบุชือ่เจา้ของบัญช ี(บุคคลทีอ่อกคา่ใชจ้่าย) ตอ้งสะกดชือ่ – สกุล ใหต้รงตามหนา้พาสปอรต์ และ

บคุคลทีเ่จา้ของบัญชอีอกคา่ใชจ้่ายให ้(ผูเ้ดนิทาง) ตอ้งสะกดชือ่ – สกลุ ใหต้รงตามหนา้พาสปอรต์ 

กรุณายืน่ขอจาก ธนาคาร่ลวงหนา้ โดยใชเ้วลาด าเนนิงานประมาณ 3 วัน และใชย้ืน่ไดไ้มเ่กนิ 20 วัน 

หลังจากธนาคารออกให ้ 

 

**สถานทตูไมร่บัพจิารณาบญัชตีดิลบ บญัชฝีากประจ า บญัชกีระแสรายวนั 

บญัชสีหกรณ์ออมทรพัย ์พนัธบตัร ตราสารหนี ้กองทนุ และสลากออมสนิ** 

 

4. หลกัฐานการท างาน   

- เจา้ของกจิการ หนังสอืรับรองการจดทะเบยีน(DBD)ทีม่ชี ือ่ของผูเ้ดนิทางเป็นกรรมการหรอืหุน้สว่น 

อายไุมเ่กนิ 3 เดอืน หรอื ส าเนาใบทะเบยีนการคา้(พค.0403) 

- กจิการไมจ่ดทะเบยีน จดหมายชีแ้จงการท างาน พรอ้มเอกสารประกอบ เชน่ รปูถา่ยรา้น สญัญา

เชา่ที ่โฉนดทีด่นิ เป็นตัน 

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

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

MAY CONCERN” แทนชือ่สถานทตูทีย่ืน่) 

- นกัเรยีนหรอืนกัศกึษา ใชห้นังสอืรับรองการเรยีนทีอ่อกจากสถาบันทีก่ าลังศกึษาอยู ่ 

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

MAY CONCERN” แทนชือ่สถานทตูทีย่ืน่) 

5. เอกสารสว่นตวั 

- ส าเนาทะเบยีนบา้น 

- บัตรประชาชน 

- สตูบิัตร(กรณีเด็กอายตุ า่กวา่ 20 ปี) 

- ทะเบยีนสมรส/ทะเบยีนหยา่/มรณะบัตร(ถา้ม)ี 

- ใบเปลีย่นชือ่-นามสกลุ (ถา้มกีารเปลีย่น) 

***เอกสารสว่นตวัของทา่นหา้มเซ็นส าเนาถกูตอ้งทกุกรณี*** 

6. กรณีเด็กอายไุมถ่งึ 20 ปี ไมไ่ดเ้ดนิทางไปตา่งประเทศพรอ้มบดิา มารดา  



 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

รหสัโปรแกรมทวัร ์ GO3CMN-EK001 MOROCCO  OCT18-EK-W07 

- หากเด็กเดนิทางไปกบับดิา จะตอ้งมหีนังสอืยนิยอมจากมารดา จากอ าเภอตน้สงักดั (โดยมารดา

จะตอ้งคัดหนังสอืยนิยอมระบใุหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกับบดิา) พรอ้มแนบส าเนาบัตรประชาชน

หรอืหนา้พาสปอรต์มารดามาดว้ย 

- หากเด็กเดนิทางกบัมารดา จะตอ้งมหีนังสอืยนิยอมจากบดิา จากอ าเภอตน้สงักัด (โดยบดิาจะตอ้ง

คัดหนังสอืยนิยอมระบใุหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกับมารดา) พรอ้มแนบส าเนาบัตรประชาชนหรอื

หนา้พาสปอรต์บดิามา 

 

-  หากเด็กไมไ่ดเ้ดนิทางพรอ้มกบับดิาและมารดา ทัง้บดิาและมารดาจะตอ้งคัดหนังสอืระบยุนิยอม

ใหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกับใคร มคีวามสมัพันธเ์ป็นอะไรกันกับเด็ก จากอ าเภอตน้สงักดั พรอ้ม

แนบส าเนาบัตรประชาชนหรอืหนา้พาสปอรต์บดิาและมารดา 

- กรณีเด็กทีบ่ดิา-มารดาหยา่รา้ง จะตอ้งแนบส าเนาใบหยา่ และมกีารสลักหลังโดยมรีายละเอยีดวา่

ฝ่ายใดเป็นผูม้อี านาจปกครองบตุรแตเ่พยีงผูเ้ดยีว 

*** กรณีเด็กอายตุ า่กวา่ 18 ปี บดิาและมารดาตอ้งลงชือ่รับรองในแบบฟอรม์สมัครวซีา่ 

7.  ท่านหา้มเซ็น รับรองส าเนาถูกตอ้งเด็ดขาด ใหท้่านเซ็นเฉพาะ แบบฟอรม์ใบค ารอ้งขอวซีา่เท่านัน้ 

หากไมไ่ดเ้ซ็นในแบฟอรม์มา ทา่นอาจจะตอ้งไปโชวต์ัวทีส่ถานฑตูดว้ยตนเอง 

เอกสารยืน่วซีา่อาจมกีารปรบัเปลีย่นและขออพัเดทเพิม่เตมิไดท้กุเวลา หาก

ทางสถานทตูแจง้ขอเพิม่เตมิ 
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แบบฟอรม์ส าหรบักรอกขอ้มลูยืน่วซีา่ประเทศโมรอคโค 

(กรณุากรอกขอ้มลูใหค้รบถว้นตามความเป็นจรงิ เนือ่งจากจะมผีลตอ่การพจิารณาวซีา่ของทา่น) 

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........................................................................................................ 
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13. ชือ่บรษัิทหรอืรา้นคา้ ทีอ่ยู ่หมายเลขโทรศัพท ์ /  ส าหรับนักเรยีน นักศกึษา กรณุากรอกชือ่ ทีอ่ยูข่อง

สถาบันศกึษา 

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

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

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)ุ    

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

หมายเหต ุ การอนมุตัวิซีา่เป็นดลุพนิจิของทางสถานทตู ทางบรษิทัไมม่สีว่นเกีย่วขอ้งใดๆท ัง้ส ิน้ 

ท ัง้น ีบ้รษิทัเป็นเพยีงตวักลางและคอยบรกิารอ านวยความสะดวกใหแ้กผู่เ้ดนิทางเทา่น ัน้ 

 


