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HASHTAG MOROCCO [EK] 9D6N  

 

#HASHTAG MOROCCO  

9 วนั 6 คนื  โดยสายการบนิ EMIRATES (EK) 

คาซาบลงักา้ - มาราเกซ - วอซาเซท - เมอรซู์กา้ - เฟซ - เชฟชาอูน - ราบตั 

ไฮไลทโ์ปรแกรมทวัร ์

เดนิทางโดยสายการบนิ EMIRATES AIRLINE (EK) 

น า้หนกักระเป๋าขาไปและขากลบั 30 กโิลกรมั 

พกัโรงแรมระดบั 4 ดาว พเิศษ!! พกัคา้งคนืในโรงแรมกลางทะเลทราย 

เทีย่วครบทกุไฮไลท ์!!  สมัผัสมนตเ์สน่หแ์หง่โมรอคโค 

เมอืงคาซาบลังกา้  มาราเกซ เมอืงสชีมพ ูชมสวนจารด์นี มาจอแรล 

น่ังรถ 4WD ตะลยุทะเลทรายซาฮารา่ 
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ชมความสวยงามของเมอืงสฟ้ีาขาว แหง่เชฟชาอนู  ชมเมอืงโบราณโวลบูลิสิ เมอืงเกา่แหง่จักรวรรดิ
โรมัน 

พเิศษ!! น าทา่นขีอู่ฐ ชมพระอาทติยข์ ึน้ยามเชา้ ทา่มกลางทะเลทราย 

ชมโชวพ์ืน้เมอืงสดุพเิศษ!! ของชาวโมร็อคโค 

(ราคาทวัรร์วมคา่ธรรมเนยีมวซีา่โมร็อคโคแลว้) 

วนัที ่ รายละเอยีดทอ่งเทีย่ว 

1  กรงุเทพฯ - ดไูบ   

2  ดไูบ - คาซาบลงักา้ - มาราเกซ - ชมโชวพ์ืน้เมอืง  

3  สวนจารด์นี มาจอแรล – เมอืงวอซาเซท - ป้อมทาเรทิ 

4  เมอืงทนิเฮยีร ์– ทอดรา้จอรจ์ - เมอืงเออรฟ์ดู ์- เมอรซู์กา้  

5  ขีอ่ฐูชมพระอาทติยข์ ึน้ - เมอืงเออรฟ์ดู ์- เมอืงเฟซ  

6  เมอืงเฟซ – เมเดอรซ์า บูอมิาเนยี - สเุหรา่ใหญไ่คเราวนี - เชฟชาอูน  

7  เมอืงเชฟชาอูน - เมอืงโบราณโวลบูลิสิ - เมคเนส - ประตบูบัมนัซู - ราบตั 

8  เมอืงราบตั - สสุานของกษตัรยิโ์มฮมัเหม็ด ที ่5 - หอคอยฮซัซนั (Hassan Tower) - 
ดไูบ 

9  ดไูบ - กรงุเทพฯ 

อตัราคา่บรกิาร 

ก าหนดวนัเดนิทาง ผูใ้หญ ่ เด็ก(เสรมิเตยีง) เด็ก(ไมเ่สรมิเตยีง) ทารก พกัเดีย่ว 

23 Nov - 01 Dec 2018  63,999  63,999 63,999 24,000 9,500 
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05 - 13 Dec 2018  63,999  63,999 63,999 24,000 9,500 

28 Dec 2018 - 05 Jan 

2019  
69,999  69,999 69,999 28,000 9,500 

รายละเอยีดทวัร ์

วนัที ่1 กรงุเทพฯ - ดไูบ   

22.00 น.  พรอ้มกัน ณ สนามบนิสวุรรณภมู ิอาคารผูโ้ดยสารขาออก ชัน้ 4 เคานเ์ตอร ์T ประต ู9 
สายการบนิเอมเิรตสก์ับเจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ คอยอํานวยความสะดวกในเรือ่งเอกสาร
การเดนิทาง 

01.05 น.  ออกเดนิทาง โดยสายการบนิเอมเิรตส ์ เทีย่วบนิ EK385 

05.00 น.  เดนิทางถงึ สนามบนิดไูบ ประเทศสหรัฐ อาหรับ เอมเิรตส ์นําทา่นตอ่เครือ่ง 

วนัที ่2 ดไูบ - คาซาบลงักา้ - มาราเกซ - ชมโชวพ์ืน้เมอืง  

07.25 น.  ออกเดนิทางสูเ่มอืงคาซาบลงักา้ โดยสายการบนิเอมเิรตส ์ เทีย่วบนิ EK751 

12.15 น.  เดนิทางถงึ สนามบนิคาซาบลงักา้ (Casablanca) ประเทศโมร็อคโค (เวลาทอ้งถิน่ชา้
กวา่ประเทศไทย 7ช.ม.) หลงัผา่นขัน้ตอนการตรวจหนังสอืเดนิทางและตรวจรบัสมัภาระ
เรยีบรอ้ย 

 

นําทา่นออกเดนิทางสู ่ เมอืงคาซาบลงักา้ 'คาซาบลังกา' หมายถงึ บา้นสขีาว 'คาซา' 
แปลวา่ บา้น และ 'บลงักา' แปลวา่ สขีาว เมอืงทีค่นทั่วโลกรูจั้ก และอาจรูจั้กมากกวา่ 
'ราชอาณาจักรโมรอคโค' ดว้ยซา้ เพราะเป็นเมอืงทา่และเป็นทีต่ัง้ของทา่อากาศยาน
ระหวา่งประเทศแลว้ ยงัถกูใชเ้ป็นฉากในภาพยนตรฮ์อลลวีูด้เรือ่ง CASABLANCA (โดย
ทีไ่มไ่ดถ้า่ยทําในคาซาบลงักา้เลย) เป็นเรือ่งราวความรกัระหวา่งนายทหารอเมรกิันและ
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หญงิคนรกั ในชว่งสงครามโลกครัง้ที ่2 ทาใหค้าซาบลงักา้เป็นทีรู่จั้กไปทัว่โลก เป็น
เมอืงเศรษฐกจิหลกัของโมรอคโคทีม่ปีระชากรอาศยัอยูป่ระมาณเกอืบ 5 ลา้นคน ผา่น
ชม สเุหรา่แหง่กษตัรยิฮ์สัซนัที ่2 เป็นสเุหรา่ทีใ่หญแ่ละมชีือ่เสยีงทีส่ดุในคาซาบลงักา้ 
มหีอคอยสงู 210 เมตร สรา้งเสร็จสมบรูณ์เมือ่ปี ค.ศ. 1993 ในวาระเฉลมิพระชนมค์รบ 
60 พรรษาของกษัตรยิฮ์ัสซนัที ่2 แหง่โมร็อกโก นําทา่นไปยงั จตัรุสัสหประชาชาต ิ
(United Nations Square) ซึง่เป็นใจกลางเมอืงยา่นธรุกจิสําคัญของเมอืงคาซาบ
ลังกา้ 

กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ รา้นอาหาร 

นําทา่นเดนิทางสู ่มาราเกช (Marrakech) ซึง่เป็นเมอืงทอ่งเทีย่วทีสํ่าคัญทีต่ัง้อยูเ่ชงิ
เขาแอตลาส ในอดตีเมอืงโอเอซสิแหง่นีเ้ป็นทีพั่กของกองคาราวานอฐูทีม่าจากทางตอน
ใตข้องโมรอคโค ถอืเป็นเมอืงชมุทางของพอ่คา้ตา่งๆทีนํ่าสนิคา้จากทางตอนใต ้ไปขาย
ยังยโุรป และ นําสนิคา้จากทางเหนอื ผา่นเทอืกเขา ไฮแลตลาส ไปยังทะเลทราย ซาฮา
รา่ ไปยังตอนใต ้นอกจากนีย้ังเป็นอดตีเมอืงหลวงในชว่งหลายราชวงส ์เริม่ตัง้แตส่มยั
ราชวงศอ์ัลโมราวดิ ชว่งศ.ต.ที ่11 ราชวงศอ์ลัโมฮัด และ ราชวงศซ์าเตยีน ปัจจบุันเป็น
เมอืงทีม่นัีกทอ่งเทีย่วมาเยอืนมากทีส่ดุ สภาพบา้นเมอืงทีเ่ราเห็นไดค้อื สองขา้งทาง
แวดลอ้มดว้ยบา้นเรอืนทีถ่กูฉาบดว้ยปนูสสีม้ๆ ซึง่เป็นสิง่ทีร่ัฐบาลกําหนดไว ้แตค่น
ทอ้งถิน่จะเรยีกวา่ PINK CITY หรอื เมอืงสชีมพ ูอาจกลา่วไดว้า่มาราเกชเป็นเมอืงทีม่ี
เสน่หท์ีส่ดุในโลกแหง่หนึง่ จงึไดส้มญานามวา่เป็น A CITY OF DRAMA น่ันคอืมคีวาม
สวยงามดัง่เมอืงในละครทีไ่มน่่าเป็นชวีติจรงิได ้ นําทา่นชม สสุานแหง่ราชวงศ์

ซาเดยีน (Saadian Tombs)  ความงดงามในแบบฉบับของศลิปะแบบมัวรสิ 
(Moorish) แท ้ๆ ภายหลงัไดร้บัการบรูณะ จากการทิง้รา้ง มากกวา่ 2 ศตวรรษ ชมความ
วจิติรอลงัการของหอ้งโถงภายใน เสาคอลัมนห์นิออ่นสสีวย ลวดลายงานปนูทีป่ระดบั
ประดาบนผนังและเพดาน สวนสวยภายนอกทีส่รา้งขึน้ใหม ่โดยทําตามแบบ Allah's 
Paradise ชม พระราชวงับาเฮยี (Bahia Palace) เป็นพระราชวงัของทา่นมหา
อํามาตย ์ผูสํ้าเร็จราชการแผน่ดนิแทนกษัตรยิใ์นอดตี  สรา้งในชว่งปลายศตวรรษที ่19 
โดย Si Moussa สถาปัตยกรรมออกแบบเป็นแนวสมัยใหม ่โดยทีต่ัง้ใจจะใหเ้ป็น
พระราชวงัทีย่ ิง่ใหญแ่ละหรหูราทีส่ดุในสมัยนัน้ ตกแตง่โดยการแกะสลกัปนูปั้นมกีารวาด
ลายบนไม ้และประดบัประดาดว้ยโมเสดเป็นลวดลายทีส่วยงามละเอยีดออ่นมาก  นํา
ทา่นชม มสัยดิ คตูเูบยี (Koutoubia Mosque) ซึง่เป็นมัสยดิใหญเ่กา่แกท่ีส่ดุใน
เมอืง ไมว่า่จะเดนิไปแหง่ใดก็จะเห็นมสัยดินี ้จากหอคอยทีม่คีวามสงู 226 ฟิต 
(70เมตร)  นําทา่นสู ่จตัรุสักลางเมอืง (Djemaa Fnaa Square) ทีม่ขีนาดใหญ ่
รายลอ้มไปดว้ยอาคาร รา้นคา้ ตลาด ทัง้ 4 ดา้น เดนิเลน่ถา่ยรปูความมชีวีติชวีา ทีม่สีสีนั
และกลิน่อายแบบโมรอคโคขนานแท ้พรอ้มจับจา่ยหาซือ้ของฝาก ของทีร่ะลกึพืน้เมอืง
ตา่งๆ ไดท้ี ่ตลาดเกา่ ทีอ่ยูร่ายรอบจัตรุัสอยา่งเพลดิเพลนิ 

คํ่า  รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร พรอ้มชมโชวพ์ืน้เมอืงสดุพเิศษอลงัการของ
ชาวโมร็อคโค 
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น าทา่นเขา้ทีพ่กั โรงแรม MOGADOR GELIZ หรอืเทยีบเทา่ 

วนัที ่3 สวนจารด์นี มาจอแรล – เมอืงวอซาเซท - ป้อมทาเรทิ 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

 

นําทา่นเดนิทางสู ่สวนจารด์นี มาจอแรล (Jardin Majorelle) หรอื สวนยปิแซงลอ
เรน้ซ ์(Yves Saint Laurent Gardens) นักออกแบบแฟชัน่ดไีซนแ์หง่ฝรัง่เศส ซึง่เป็น
ผูอ้อกแบบสวนแหง่นี ้ใหท้า่นไดช้มสวนทีถ่กูออกแบบโดยใชส้ฟ้ีา และสสีม้เป็น
องคป์ระกอบ ไมว่า่จะเป็นเสา แจกัน และชมนานาพรรณของตน้ไมแ้หง่ทะเลทราย ทีจั่ด
ไดอ้ยา่งสวยงาม 

กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั 

เดนิทางสู ่เมอืงวอซาเซท (Ouarzazate) เคยเป็นทีต่ัง้ทางยทุธศาสตร ์ในปี ค.ศ. 
1928 ฝรัง่เศสไดต้ัง้กองกําลงัทหารและพัฒนาทีน่ีใ่หเ้ป็นศนูยก์ลางการบรหิาร วอซา
เซทเป็นเมอืงทีถ่กูสง่เสรมิใหเ้ป็นเมอืงทอ่งเทีย่วแวดลอ้มไปดว้ยสตดูโิอภาพยนตร ์และ
มกีารพัฒนาพืน้ทีใ่นทะเลทรายเพือ่การทํากจิกรรมตา่งๆ เชน่การขีม่อเตอรไ์ซด ์อฐู 
กจิกรรมผจญภัยกลางทะเลทราย (สําหรบัในฤดหูนาว – ฤดใูบไมผ้ล ิ(พ.ย.– เม.ย.)) 
ควรเตรยีมเสือ้กันหนาวใหเ้พยีงพอ เพราะเมอืงนีอ้ยูใ่กลภ้เูขา แอตลาส ทีม่หีมิะปกคลมุ
ในชว่งดงักลา่ว วอซาเซท อาจกลา่วไดว้า่เป็นจดุมุง่หมายของนักทอ่งเทีย่วทีม่องหา
ความแตกตา่ง และความผจญภัยทีห่าไมไ่ดจ้ากทีไ่หน วอซาเซทเป็นเมอืงทีสํ่าคญัทีส่ดุ
ของทางตอนใต ้และทีน่ีย่งัเป็นทางเชือ่มระหวา่งเหนอืกับใต ้และตะวนัออกกบัตะวนัตก 
สําหรบันักทอ่งเทีย่วบางคนทีช่อบรสชาตขิองความเป็นทางใต ้ณ แหง่นีเ้ป็นจดุเริม่ตน้
ของการสํารวจเมอืงตา่งๆไดท้กุวนั  หลังจากนัน้นําทา่นชม ป้อมทาเรทิ (Kasbah 
Taourirt) พระราชวงัของผูป้กครองมาราเกซ ตระกลูกลาว ี(Glaoui Palace)  เป็นป้อม
ดนิ หรอื วงัทีส่รา้งจากดนิ ซึง่ภายในประกอบดว้ยหอ้งหบัตา่งๆจํานวนมากรวมถงึ ฮาเร็ม
และทีป่ระกอบพธิกีรรมทางศาสนา ซึง่เชือ่มตอ่กันดว้ยทางเล็กๆอยูภ่ายในหอ้งตา่ง ๆ ยงั
มลีวดลาย ผนังอาคารและรปูแบบสถาปัตยกรรมอันหลากหลายของการสรา้งอาคารของ
ชาวเบอรเ์บอร ์ การออกแบบ อาคารซึง่เหมาะกบัความเชือ่และความเป็นอยูข่องเหลา่
เจา้ผูป้กครอง ป้อมทาเรทินี ้ในอดตีมคีนงานและคนรับใชจํ้านวนหลายรอ้ยคนจงึตอ้งมี
หอ้งเป็นจํานวนมาก มทีั ้งสว่นทีเ่ป็นวงัเกา่ หอ้งน่ังเลน่ หอ้งรับรอง บางหอ้งก็วา่งเปลา่ 
ยเูนสโกไ้ดป้ฏสิงัขรณ์ขึน้มาจากอาคารเดมิเพยีง 1 ใน 3 ของอาคารทัง้หมด 
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คํ่า  รบัประทานอาหารค า่ 

น าทา่นเขา้ทีพ่กั โรงแรม KENZI AZGHOR หรอืเทยีบเทา่ 

วนัที ่

4 เมอืงทนิเฮยีร ์– ทอดรา้จอรจ์ - เมอืงเออรฟ์ดู ์- เมอรซู์กา้  

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

นําทา่นออกเดนิทางสู ่เมอืงทนิเฮยีร ์(Tinghir) ซึง่เป็นชมุชนทีเ่กาะกลุม่อยูร่วมกัน ทา่มกลาง
ความแหง้แลง้ในเขตทะเลทรายทีย่ังมคีวามชุม่ชืน้ มตีาน้ํา หรอื ลําธารน้ํา ซึง่ใชใ้นการปลกูตน้
ปาลม์ ตน้อลัมอนด ์โอเอซสิแหง่นี ้เคยเป็นทีต่ัง้ของกองทหารทีเ่ดนิทางมาจากวอซาเซท ผา่น
หบุเขาเดดส ์(Dades) ซึง่เป็นแนวเขาและธรรมชาตขิองหบุเขาทีถ่กูกัดกรอ่นจากแรงลม ทําให ้
หบุเขากลายเป็นรปูรา่งตา่งๆสวยงาม  จากนัน้เดนิทางสู ่ทอดรา้จอรจ์ (Todra Gorge) เป็น
โกรกธารทีม่โีขดผาสงู985ฟตุหรอื 300 เมตร  ทัง้สองดา้นทีเ่กอืบตัง้ทํามมุสามเหลีย่ม กบัแมน้ํ่า
โทดรา้  ถอืวา่เป็นโกรกธารและหบุเขาทีส่วยทีส่ดุทางใตข้องโมรอคโค ชมความงดงามของชอ่ง
เขาทีซ่อ่นตัวอยูใ่นโอเอซสิ โดยมลํีาน้ําใสๆ ทีไ่หลผา่นชอ่งเขากบัหนา้ผาสงูชนัแปลกตา 
สถานทีแ่หง่นีเ้ป็นแหลง่ปีนหนา้ผาสําหรบันักทอ่งเทีย่วทีร่กัการเสีย่งภัย 

กลาง

วนั  

รบัประทานอาหารกลางวนั 

นําทา่นออกเดนิทางสู ่เมอืงเออรฟ์ดู ์(Erfoud) เมอืงทีเ่คยเป็นศนูยก์ลางของกองคาราวาน
พอ่คา้ทีเ่ดนิทางมาจากทางตะวนัออกกลางอยา่งเชน่ซาอดุอิารเบยีและซดูานในแอฟรกิา ผา่น
แนวเขาทีม่รีปูรา่งแปลกตา และสวยงาม ซึง่เกดิจากกดักรอ่นของแรงลมตามธรรมชาต ิทําใหห้บุ
เขาบรเิวณนีม้รีปูรา่งตา่งๆ มลีกัษณะเป็นแคนยอ่น จนบางครัง้ นักทอ่งเทีย่วชมวา่ สวยงามกวา่
แกรนด ์แคนยอ่นของอเมรกิา นําทา่นเดนิทางสู ่เมอรซู์กา้ (Merzouga) ลดัเลาะขอบ
ทะเลทรายเขา้สูท่ะลทรายซาฮารา่ โดยรถ 4X4 (4WD)  ผา่นภเูขาหนิ ทีเ่ต็มไปดว้ยซากฟอสซลิ 
ของหอย และ แมงกะพรนุโบราณ ในอดตี เมือ่ประมาณ 350 ลา้นปีกอ่น ดนิแดนแหง่นีเ้คยอยูใ่ต ้
ทอ้งทะเลตอ่มาเมือ่แผน่ดนิผดุขึน้มา จงึเกดิซากฟอสซลิขึน้มากมาย 

คํ่า  รบัประทานอาหารค า่ 

น าทา่นเขา้ทีพ่กั โรงแรม TOMBOCTOU หรอืเทยีบเทา่ 

พเิศษ!! พกัคา้งคนืในโรงแรมกลางทะเลทราย 

วนัที ่5 ขีอ่ฐูชมพระอาทติยข์ ึน้ - เมอืงเออรฟ์ดู ์- เมอืงเฟซ  

 นําทา่น ขีอู่ฐเพือ่เดนิทางไปชมพระอาทติยข์ ึน้ บนเนนิทรายอันกวา้งใหญ ่ชม
แสงอาทติยย์ามเชา้ ซึง่เป็นภาพทีส่วยงามและถา่ยภาพเก็บความประทบัใจของ
บรรยากาศยามเชา้ (อยา่ลมืเตรยีมเสือ้กันหนาวใหพ้รอ้ม) หลงัจากนัน้กลบัสูโ่รงแรมที่
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พัก 

 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

นําทา่นออกเดนิทางสู ่ เมอืงเออรฟ์ดู ์(Erfoud) เมอืงทีเ่คยเป็นศนูยก์ลางของกอง
คาราวานพอ่คา้ทีเ่ดนิทางมาจากทางตะวนัออกกลางอยา่งเชน่ซาอดุอิารเบยี และนําทา่น
เดนิทางสูเ่มอืงเฟซ 

กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั 

นําทา่นเดนิทางสู ่เมอืงเฟซ (Fes) ซึง่ตัง้อยูบ่นพืน้ทีท่ีอ่ดุมสมบรูณ์ทีต่อ่จากเชงิ
เทอืกเขารฟีซึง่เฟสเป็นเมอืงแหลง่ ทอ่งเทีย่วทีม่ชี ือ่เสยีงและมเีสน่หอ์ันน่าประทบัใจนํา
ทา่นเดนิทางสู ่เมอืงเฟส (Fes) เมอืงหลวงเกา่ในศตวรรษที ่8 ทีม่คีวามสําคัญทาง
ประวตัศิาสตรเ์ป็นเมอืงสําคัญทางดา้นศาสนาตัง้แตย่คุ ศตวรรษที ่8  เป็นแหลง่
ทอ่งเทีย่วทีม่ชี ือ่เสยีงของโมรอคโค ซึง่ยังคงมบีรรยากาศของเมอืงโบราณทีผู่ค้นยงัใช ้

ลาเป็นพาหนะและบรรทกุของกันอยู ่สมัผัสบรรยากาศเมอืงเกา่แกท่ีส่ดุในบรรดาเมอืง
อมิพเีรยีลทัง้สี ่

คํ่า  รบัประทานอาหารค า่ 

น าทา่นเขา้ทีพ่กั โรงแรม BARCELO หรอืเทยีบเทา่ 

วนัที ่6 เมอืงเฟซ – เมเดอรซ์า บูอมิาเนยี - สเุหรา่ใหญไ่คเราวนี - เชฟชาอูน  

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

 

นําทา่นเดนิทางเขา้สูเ่ขาวงกตอันซบัซอ้นแหง่เมดนิาเมอืงเฟส ผา่นประต ูBab Bou 
Jeloud ทีส่รา้งตัง้แตปี่ 1913 ทีใ่ชโ้มเสดสฟ้ีาตกแตง่ เดนิผา่นเขา้ไปในเขตเมดน่ิาแลว้
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เหมอืนขา้มกาลเวลายอ้นสูอ่ดตี นําทา่นเดนิผา่นตลาดสด ขายขา้วปลาอาหาร และผกั 
ผลไมส้ดตา่งๆนาๆ ชม เมเดอรซ์า บูอมิาเนยี (Merdersa Bou Imania) ซึง่เป็น
โรงเรยีนสอนพระคัมภรี ์เป็นสถาปัตยกรรมแบบมัวรท์ีส่วยงามประณีต ในเขตเมอืงเกา่ได ้
แบง่ออกเป็น 100 สว่น มซีอยกวา่ 94,000 ซอย มซีอยแคบสดุคอื 50 ซ.ม. ถงึกวา้ง 3 
เมตร จะแบง่เป็นยา่นตา่งๆ เชน่ ยา่นเครือ่งใชท้องเหลอืง ทองแดง จะมรีา้นคา้เล็กๆที่
หนา้รา้นจะมหีมอ้ กะทะ อปุกรณ์เครือ่งครัว วางแขวนหอ้ยเต็มไปหมด ยา่นขายพรมที่
วางเรยีงรายอยา่งสวยงาม  ชม สเุหรา่ใหญไ่คเราวนี (KAIRAOUINE MOSQUE) 
ซึง่เป็นทัง้มหาวทิยาลัยสอนศาสนาแหง่แรกของโมรอคโคและเกา่แกท่ีส่ดุแหง่หนึง่ของ
โลกเลยทเีดยีว (เฉพาะผูท้ีนั่บถอืศาสนาอสิลามเทา่นัน้) ชมยา่นเครือ่งหนงัประจ า
เมอืงเฟส ทีเ่ป็นเอกลกัษณ์เฉพาะของเมอืงเฟส ถกูอนุรกัษ์โดยองคก์รยเูนสโก ้เมอืง
เฟส จงึเป็นสถานทีไ่มค่วรพลาดในการมาเยอืนอยา่งยิง่ 

กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั 

นําทา่นเดนิทางสูเ่มอืง เชฟชาอูน (Chefchaouen) เมอืงทีไ่ดช้ ือ่วา่ “มนตเ์สน่หแ์หง่
โมรอคโค“ แมว้า่โมรอคโคจะเป็นประเทศทีต่ัง้อยูท่างทศิตะวนัตกเฉียงเหนอืของทวปี
แอฟรกิา แตเ่พราะการทีม่อีาณาเขตตดิตอ่กับทะเลเมดเิตอรเ์รเนยีนและมหาสมทุร
แอตแลนตกิ จงึทําใหภ้มูอิากาศของประเทศเป็นแบบเมดเิตอรเ์รเนยีนคลา้ยตอนใตข้อง
อติาลแีละ สเปน เมอืงเชฟชาอนู (Chefchaouen) เป็นเมอืงเล็กๆตัง้อยูใ่นหบุเขารฟิ 
(Rif Mountain หรอื Er-Rif) ประวตัคิวามเป็นมาของเมอืงนัน้ยาวนานกวา่ 540 ปี ใน
อดตีกอ่นทีโ่มรอคโคจะไดร้บัเสรภีาพในการปกครองประเทศทัง้หมดในปี 1956 เมอืง
เชฟชาอนูเคยอยูใ่ตก้ารปกครองของสเปนมากอ่น และจนบัดนีป้ระชากรทีม่ปีระมาณ 
40,000 คน ก็ยังคงใชภ้าษาสเปนกันอยา่งแพรห่ลาย 

คํ่า  รบัประทานอาหารค า่ 

น าทา่นเขา้ทีพ่กั โรงแรม PARADOR หรอืเทยีบเทา่ 

วนัที ่7 เมอืงเชฟชาอูน - เมอืงโบราณโวลบูลิสิ - เมคเนส - ประตบูบัมนัซู - ราบตั 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

 

นําทา่นชมเมอืงเชฟชาอูน เมอืงทีถ่อืวา่เป็นสวรรคข์องคนรกัสฟ้ีาและสขีาว โดยเฉพาะ
สฟ้ีา น่ันก็เพราะวา่เชฟชาอนูเป็นเมอืงทีบ่า้นเรอืนเกอืบทกุหลงัเป็นสขีาว และมคีรึง่ลา่ง
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ไปจนถงึบรเิวณถนน บันได และทางเดนิ เป็นสฟ้ีาสดใสเหมอืนวนัทีท่อ้งฟ้าไรเ้มฆ 
ประกอบกบัอากาศบรสิทุธิแ์ละความสะอาดของเมอืงไดส้รา้งบรรยากาศผอ่นคลาย
สบายๆทีทํ่าใหนั้กทอ่งเทีย่วทีเ่หนือ่ยลา้มาจากการตระเวนเทีย่วทีเ่มอืงอืน่หายเหนือ่ยได ้
สําหรบัทา่นทีช่ ืน่ชอบในสถาปัตยกรรมแบบโมรอคโค ไมค่วรพลาดเมอืงเล็ก ๆ ที่
บา้นเรอืนทาทาบดว้ยสฟ้ีาและสขีาว แหง่นีท้เีดยีว  

กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั 

นําทา่นเดนิทางสู ่เมอืงโบราณโรมนัโวลบูลิสิ (Roman city of Volubilis) ปัจจบุัน
เหลอืแตซ่ากปรกัหกัพงัทีเ่กดิจากแผน่ดนิไหวครัง้รนุแรงในปี ค.ศ. 1755 แตย่งัคงเห็น
รอ่งรอยความยิง่ใหญข่องเมอืงในจักรวรรดโิรมันในอดตี อดตีเมอืงโบราณแหง่จักรวรรดิ
โรมันนีม้คีวามสําคัญในยคุศตวรรษที ่3 และลม่สลายถกูปลอ่ยเป็นเมอืงรา้งในศตวรรษที ่
11 เมอืงโรมันโบราณแหง่นี ้ ไดร้บัการขึน้ทะเบยีนเป็นมรดกโลกในปี ค.ศ.1997    ผา่น
ชมเมอืงมเูล ไอดรสิ (Moulay Idriss) เมอืงโบราณเมอืงหนึง่ทีเ่ป็นเมอืงศนูยก์ลาง
ศาสนาอันศกัดิส์ทิธิข์องชาวมสุลมิในโมรอคโค ทกุๆปีชว่งเดอืนสงิหาคมจะมเีหลา่นัก
จารกิแสวงบญุมาเยอืนเมอืงแหง่นีเ้พือ่ประกอบพธิทีางศาสนาจากนัน้นําทา่นเดนิทางสู่

เมอืงเมคเนส (Meknes) หนึง่ในเมอืงมรดกโลกรบัรองโดยยเูนสโกเมือ่ปี ค.ศ. 1996 
อดตีเมอืงหลวงในสมยัสลุตา่น มเูล อสิมาอ ิ(Mouley Ismail) แหง่ราชวงศอะ์ลาวท ิ
(Alawite Dynasty) ไดช้ือ่เป็นกษัตรยิจ์อมโหดผูช้ ืน่ชอบ การทําสงครามในชว่งศตวรรษ
ที ่17 ดว้ยทําเลทีต่ัง้ทีม่แีมน้ํ่าไหลผา่นกลางเมอืงเมกเนส  จงึเป็นเมอืงศนูยก์ลางการ
ผลติมะกอกไวนแ์ละพชืพรรณตา่งๆ มกํีาแพงเมอืงลอ้มรอบเมอืงเกา่ทีย่าวประมาณ 40 
กม. ซึง่มปีระตเูมอืงใหญโ่ตถงึ 7 ประต ูแวะชมประตบูบัมนัซู (Bab Mansour 
Monumental Gate) เป็นประตทูีไ่ดช้ ือ่วา่สวยทีส่ดุ ตกแตง่ดว้ยโมเสดและกระเบือ้งสี

เขยีวสดบนผนังสแีสด จากนัน้เดนิทางสูเ่มอืงราบตั 

คํ่า  รบัประทานอาหารค า่ 

น าทา่นเขา้ทีพ่กั โรงแรม RIVE หรอืเทยีบเทา่ 

วนัที ่8 เมอืงราบตั - สสุานของกษตัรยิโ์มฮมัเหม็ด ที ่5 - หอคอยฮซัซนั (Hassan 
Tower) - ดไูบ 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

นําทา่นเดนิทางสูเ่มอืงราบตั (Rabat) นําทา่นชมเมอืงราบัตเมอืงหลวงแหง่
ราชอาณาจักรมาตัง้แตปี่ ค.ศ.1956 เมือ่โมรอคโคหลดุพน้จากการเขา้แทรกแซงทาง
การเมอืงของฝรัง่เศส และเป็นทีต่ัง้ของพระราชวงัหลวงและทําเนยีบทตูานุทตูจากตา่ง
แดน เป็นเมอืงสขีาวทีส่ะอาดและสวยงาม จากนัน้ชมภายนอกของสเุหรา่หลวง และ 
พระราชวงัหลวง ทีท่กุเทีย่งวนัศกุร ์กษัตรยิแ์หง่โมรอคโคจะทรงมา้จากพระราชวงัมายัง
สเุหรา่เพือ่ประกอบศาสนกจิ  นําทา่นชม ป้อมอดูายา (Oudayas Fortress) ป้อมขนาด
ใหญ ่2 ชัน้ ทีต่ัง้อยูร่มิมหาสมทุรแอตแลนตกิ ลอ้มรอบดว้ยกําแพงสงูใหญ ่เป็นป้อมที่
สเปนสรา้งขึน้เมือ่สมยัทีส่เปนยดึครองโมรอคโค ดา้นในมสีวนดอกไมแ้บบสเปน และ
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เป็น เมดน่ิา หรอืชมุชนชาวเมอืงซึง่เต็มไปดว้ยบา้นเรอืนทาทาบดว้ยสฟ้ีา-ขาว 
บรรยากาศรมิทะเลคลา้ยเมอืงซานโตรนิ ีนับเป็นหนึง่ในป้อมปราการทีสํ่าคัญของโมรอค
โคในอดตีใชป้้องกันขา้ศกึจากการรกุรานทัง้จากประเทศทีล่า่อาณานคิมและในยคุทีโ่จร
สลัดชกุชมุ   ชมสสุานของกษตัรยิโ์มฮมัเหม็ด ที ่5 พระอยักาของกษัตรยิอ์งคปั์จจบุัน 
ซึง่มทีหารยามยนืเฝ้าสงา่ทกุประต ูและเปิดใหค้นทกุชาตทิกุศาสนาเขา้ไปเคารพพระศพ
ทีฝั่งอยูเ่บือ้งลา่ง ดา้นหนา้ของสสุาน คอืสเุหรา่ฮัสซนัทีเ่ร ิม่สรา้งมาตัง้แตศ่ตวรรษที ่2 
แตไ่มสํ่าเร็จ และพังลงจนเหลอืแตเ่พยีงเสาไว ้365 ตน้ ในบรเิวณกวา้ง 183x139 เมตร 
นําทา่นชม หอคอยฮซัซนั (Hassan Tower) สว่นหนึง่ของมัสยดิฮัซซนั ซึง่ได ้
วางแผนไวใ้หเ้ป็นสเุหรา่ทีใ่หญอ่ันดบั2ของโลก สามารถบรรจผุูท้ีเ่ขา้มาสวดมนตไ์ด ้
พรอ้มกันคราวละ 40,000 คน 

 

ไดเ้วลาอนัสมควรน าทา่นเดนิทางสูส่นามบนิ เมอืงคาซาบลงักา้ 

14.15 น.  เดนิทางสูเ่มอืงดไูบ ประเทศสหรฐั อาหรบั เอมเิรตส ์โดยสายการบนิโดยสายการ
บนิเอมเิรตส ์ เทีย่วบนิ EK752 

วนัที ่9 ดไูบ - กรงุเทพฯ 

01.30 น.  เดนิทางถงึสนามบนิเมอืงดไูบ ประเทศสหรฐั อาหรบั เอมเิรตส ์น าทา่นตอ่เครือ่ง 

03.30 น.  ออกเดนิทางกลบัสูก่รงุเทพฯ โดย เทีย่วบนิที ่EK376 

12.35  เดนิทางถงึกรงุเทพฯ  โดยสวสัดภิาพ 

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

*** หมายเหต ุ: รายการทัวรส์ามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม เนือ่งจาก
สภาวะอากาศ, การเมอืง, สายการบนิหรอืการจราจรเป็นตน้ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบ

ลว่งหนา้ โดยมคัคเุทศกจ์ะเป็นผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสม จงึขอสงวนสทิธใ์นการ
ปรบัเปลีย่นเวลาทอ่งเทีย่วตามสถานทีใ่นโปรแกรมการเดนิทาง*** 

หมายเหต ุ
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ขอ้มลูเพิม่เตมิเรือ่งโรงแรมทีพ่กั 

1. เนือ่งจากการวางแปลนหอ้งพกัของแตล่ะโรงแรมแตกตา่งกัน จงึอาจทําใหห้อ้งพกัแบบหอ้งเดีย่ว 
(Single) ,หอ้งคู ่(Twin/Double)  หอ้งพักตา่งประเภทอาจจะไมต่ดิกัน หรอื อยูค่นละชัน้กัน และ
โรงแรมไมม่หีอ้งพักแบบ 3 ทา่น ซึง่ถา้เขา้พัก 3 ทา่น มคีวามจําเป็นตอ้งแยกหอ้งพักเนือ่งจากโรงแรม
นัน้ไมส่ามารถจัดหาได ้ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บเงนิเพิม่เตมิในกรณีทีอ่าจมกีารแยก
หอ้งพกั 

2. โรงแรมในยโุรปสว่นใหญอ่าจจะไมม่เีครือ่งปรบัอากาศเนือ่งจากอยูใ่นแถบทีม่อีณุหภมูตํิ่า 

3. กรณีทีม่งีานจัดประชมุนานาชาต ิ(Trade Fair) เป็นผลใหค้า่โรงแรมสงูขึน้มากและหอ้งพกัในเมอืง
เต็ม บรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่นหรอืยา้ยเมอืงเพือ่ใหเ้กดิความเหมาะสม 

4. โรงแรมในยโุรปทีม่ลีักษณะเป็น Traditional Building หอ้งทีเ่ป็นหอ้งเดีย่วอาจเป็นหอ้งทีม่ขีนาดกะ
ทัดรัต และไมม่อีา่งอาบน้ํา ซึง่ขึน้อยูก่บัการออกแบบของแตล่ะโรงแรมนัน้ๆ และหอ้งแตล่ะหอ้งอาจมี
ลักษณะแตกตา่งกัน 

หมายเหต ุ

 ** อตัราคา่บรกิาร อาจมกีารเปลีย่นแปลง โปรดสอบถามเพิม่เตมิ 

 ** ตั๋วกรุป๊ เมือ่ออกตั๋วแลว้เลือ่นไมไ่ดท้กุกรณี (ตอ้งแจง้กอ่นลว่งหนา้หากทา่นมกีารเปลีย่นแปลงตั๋ว) 

**โปรแกรมอาจมกีารปรบัเปลีย่นไดต้ามความเหมาะสมขึน้อยูก่บัดลุพนิจิของหัวหนา้ทวัรโ์ดยคํานงึถงึ
ความสะดวกสบายของลกูคา้เป็นหลกั 

อตัรานีร้วม 

คา่ตั๋วเครือ่งบนิไป – กลบัสายการบนิเอมเิรตส ์ชัน้ประหยดั 

คา่ภาษีน้ํามันเชือ้เพลงิและคา่ประกันภัยการเดนิทางจากสายการบนิ 

คา่โรงแรมทีพ่กัตามทีร่ะบใุนรายการ 

คา่อาหารและเครือ่งดืม่ทกุมือ้ตามทีร่ะบใุนรายการ 

คา่รถรบั – สง่ระหวา่งนําเทีย่วตามทีร่ะบใุนรายการ (กฎหมายไมอ่นุญาตใหค้นขบัรถเกนิ 12 ชัว่โมงตอ่
วนั) 
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คา่ธรรมเนยีมเขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามทีร่ะบใุนรายการ 

คา่ธรรมเนยีมวซีา่ประเทศโมรอคโค 

คา่ประกันอบุตัเิหตกุารเดนิทาง คุม้ครองในวงเงนิทา่นละไมเ่กนิ 1,000,000 บาท เงือ่นไขตามกรมธรรม ์

อตัรานีไ้มร่วม 

คา่ธรรมเนยีมการทําหนังสอืเดนิทาง 

คา่น้ําหนักกระเป๋าเดนิทาง ในกรณีทีเ่กนิกวา่สายการบนิกําหนด (30 กโิลกรัมตอ่ทา่น) 

คา่มคัคเุทศกข์องบรษัิทฯ ทีค่อยอํานวยความสะดวกแกท่า่นตลอดการเดนิทาง 

คา่ใชจ้า่ยสว่นตัวนอกเหนอืจากทีร่ายการระบเุชน่ คา่โทรศัพท ์คา่ซกัรดี คา่อาหารและเครือ่งดืม่ทีไ่มไ่ด ้
ระบไุวใ้นรายการ เป็นตน้ 

คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% และคา่ภาษีหกั ณ ทีจ่า่ย 3% (สําหรบักรณีทีต่อ้งการใบเสร็จเต็มรปูแบบ) 

คา่ทปิพนักงานขับรถและมคัคเุทศก ์2,500 บาทตอ่ทา่น ตลอดการเดนิทาง ขอเก็บรวมในสว่นทีเ่หลอื 

คา่ทปิหัวหนา้ทัวรจ์ากเมอืงไทยขึน้อยูก่ับความพงึพอใจทีจ่ะตอบแทนเป็นสนิน้ําใจในการบรกิาร 

คา่ทปิอืน่ๆ เชน่ พนักงานยกกระเป๋าโรงแรมและสนามบนิ เป็นตน้ 

  

การจองและช าระเงนิ 

ชาํระคา่มดัจําทา่นละ 20,000 บาท ภายใน 3 วนั นับตัง้แตว่นัทีท่า่นไดทํ้าการจองทัวร ์มฉิะนัน้จะถอืวา่
ทา่นยกเลกิการจองโดยอตัโนมัต ิชาํระสว่นทีเ่หลอืภายใน 30 วนักอ่นการเดนิทาง มฉิะนัน้จะถอืวา่ทา่น
ยกเลกิการเดนิทางโดยอัตโนมตั ิ

การยกเลกิ 

ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 30 วนั หักคา่มดัจํา 20,000 บาท (ชว่งเทศกาลสงกรานตแ์ละปีใหมเ่ป็น 45 
วนั) 
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ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 15 - 29 วนั หักคา่มดัจํา 30,000 บาท (ชว่งเทศกาลสงกรานตแ์ละปีใหมเ่ป็น 
30 - 44 วนั) 

ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 1 - 14 วนั คดิคา่ใชจ้า่ย 100% ของราคาทัวร ์(ชว่งเทศกาลเป็นสงกรานตแ์ละ
ปีใหม ่1 - 14 วนั) 

บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิย์กเลกิการเดนิทางกอ่นลว่งหนา้ 15 วนั ซึง่จะเกดิขึน้ไดก็้ตอ่เมือ่ไมส่ามารถทํา
กรุป๊ไดอ้ยา่งนอ้ย 20 ทา่นหรอืผลการพจิารณาวซีา่ผา่นไมค่รบจํานวน 20 ทา่น และ/หรอื มผีูร้ว่ม
เดนิทางในคณะไมถ่งึ 20 ทา่น ซึง่ในกรณีนีท้างบรษัิทฯ ยนิดคีนืเงนิใหภ้ายใน 15 วนั หรอืจัดหาคณะ
ทัวรอ์ืน่ใหถ้า้ทา่นตอ้งการ 

ในการยืน่ขอวซีา่ ทางบรษัิทฯ มหีนา้ทีอํ่านวยความสะดวกแกท่กุๆ ทา่นในการจัดเตรยีมเอกสารใหค้รบ
ตามทีส่ถานทตูระบเุทา่นัน้ (การอนุมตัวิซีา่ขึน้อยูก่บัดลุพนิจิของแตล่ะสถานทตูนัน้) พรอ้มสง่มอบ
เอกสารประกอบการยืน่วซีา่ไมน่อ้ยกวา่ 3 สปัดาหก์อ่นการเดนิทาง 

ในกรณีทีเ่อกสารของทา่นไมส่มบรูณ์ทางสถานทตูฯ อาจจะปฏเิสธการอนุมัตวิซีา่ของทา่นได ้และทา่น
จะตอ้งเสยีคา่ธรรมเนยีมใหมท่กุครัง้ หากตอ้งการขอยืน่คํารอ้งใหม ่(ทางสถานทตูไมม่นีโยบายในการ
คนืคา่ธรรมเนยีมวซีา่ใหก้บัผูร้อ้งขอ หากทา่นไมผ่า่นการพจิารณาวซีา่ไมว่า่จะเป็นเหตผุลใดก็ตามทา่น
ไมส่ามารถเรยีกรอ้งคนืคา่วซีา่ได)้ 

ทางสถานทตูจะรบัพจิารณาเฉพาะทา่นทีม่เีอกสารพรอ้มและมคีวามประสงคท์ีจ่ะเดนิทางไปทอ่งเทีย่ว
ยังประเทศตามทีร่ะบเุทา่นัน้ การปฏเิสธวซีา่อนัเนือ่งมาจากหลักฐานในการขอยืน่วซีา่ปลอมหรอืผดิ
วตัถปุระสงคใ์นการยืน่ขอวซีา่ทอ่งเทีย่ว ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิ ์ในการไมค่นืเงนิคา่ทัวรท์ัง้หมด 
(การบดิเบอืนขอ้เท็จจรงิประการใดก็ตาม อาจจะถกูระงับ มใิหเ้ดนิทางเขา้ประเทศเป็นการถาวร) 

หากทา่นสง่เอกสารลา่ชา้ แลว้ผลปรากฏวา่ ผลวซีา่ของทา่นไมผ่า่นการพจิารณากอ่นการเดนิทาง 7 วนั
ทําการ ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคดิคา่ใชจ้า่ยตามความเป็นจรงิ (คา่มดัจําตัว๋กบัสายการบนิหรอื
หากทางบรษัิทฯไดดํ้าเนนิการออกตัว๋แลว้ทางบรษัิทฯจะหกัคา่ตั๋วเครือ่งบนิเต็มจํานวนและจะทําการคนื
ใหท้า่นตามทีส่ายการบนิคนืใหก้บัทางบรษัิทฯ โดยใชเ้วลาประมาณ 6 เดอืนทัง้นีบ้างสายการบนิไม่
สามารถคนืคา่ตั๋วเครือ่งบนิไดท้า่นสามารถตรวจสอบกับทางสายการบนิโดยตรง คา่ธรรมเนยีมวซีา่ทีท่าง
สถานทตูเรยีกเก็บ คา่มดัจําในตา่งประเทศ โดยสว่นทีเ่หลอืจะคนืใหท้า่นภายใน 15 วนั 

ผูท้ีไ่มส่ามารถเดนิทางเขา้ – ออกเมอืงไดไ้มว่า่จะเป็นประเทศไทยหรอืตา่งประเทศ หรอืใชเ้อกสาร
ปลอมในการเดนิทาง และสําหรบัทา่นทีถ่กูปฏเิสธวซีา่อันเนือ่งมาจากการกระทําทีส่อ่ไปในทางทจุรติ 
หรอืจะหลบหนเีขา้เมอืง หรอืใชเ้อกสารปลอมประกอบการยืน่วซีา่ ทางบรษัิทฯ จะไมค่นืเงนิทัง้หมดที่
ทา่นไดช้าํระคา่ทัวรม์าแลว้ไมว่า่บางสว่นหรอืเต็มจํานวนและทางบรษัิทฯจะแจง้เจา้หนา้ทีดํ่าเนนิการตาม
กฎหมาย 
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สําหรบัผูเ้ดนิทางทีท่างบรษัิทฯ เป็นผูย้ืน่วซีา่ให ้เมือ่ผลวซีา่ผา่นแลว้มกีารยกเลกิการเดนิทางบรษัิทฯ 
ขอสงวนสทิธิใ์นการไมค่นืคา่ทัวรท์ัง้หมด  ยกเวน้หากเกดิเหตจํุาเป็นสดุวสิยั และทางบรษัิทฯ จะขอ
ดําเนนิการแจง้ยกเลกิวซีา่ของทา่นเนือ่งจากการยืน่วซีา่จะถกูระบเุป็นสถติขิองทางบรษัิทฯ กบัทาง
สถานทตู 

  

หมายเหตอุืน่ๆ 

1.  บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงหรอืยกเลกิรายละเอยีดบางประการในทัวรน์ี ้และจะไม่
รับผดิชอบใดๆ เมือ่เกดิเหตจํุาเป็นสดุวสิยัจนไมอ่าจแกไ้ขได ้เชน่  การนัดหยดุงาน ภัยธรรมชาต ิการ
จลาจล การประทว้งตา่งๆ และการลา่ชา้ของสายการบนิหรอืการยกเลกิเทีย่วบนิรวมถงึในกรณีที่
ทรัพยส์นิสญูหาย สญูเสยี หรอืไดร้ับบาดเจ็บทีน่อกเหนอืความรบัผดิชอบของหัวหนา้ทัวร ์โดยทาง
บรษัิทฯ จะพยายามแกไ้ขใหด้ทีีส่ดุ โดยจะคํานงึถงึประโยชนแ์ละความปลอดภยัของผูเ้ดนิทางเป็นหลัก 

2.  บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงราคาดงักลา่วไดต้ามความความเหมาะสม ทัง้นีข้ ึน้อยูก่ับ
สภาวะคา่เงนิบาททีไ่มค่งที ่และกรณีทีส่ายการบนิมกีารเรยีกเก็บคา่น้ํามันเพิม่หรอืคา่ตั๋วเครือ่งบนิ
เพิม่เตมิจากราคาทีกํ่าหนดไว ้โดยทางบรษัิทฯ จะแจง้ใหท้า่นทราบกอ่นลว่งหนา้โดยยนืยนัจดหมาย
จากทางสายการบนิ และทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการปรบัเปลีย่นโปรแกรมเพือ่ความเหมาะสม โดย
มไิดแ้จง้ลว่งหนา้โดยจะคํานงึถงึผลประโยชนท์ีผู่เ้ดนิทางไดร้บัเป็นหลกั 

3.   เนือ่งจากรายการทัวรน์ีเ้ป็นแบบเหมาจา่ยเบ็ดเสร็จ หากทา่นสละสทิธิก์ารใชบ้รกิารใดๆ ตามรายการ 
หรอืถกูปฏเิสธการเขา้หรอืออกประเทศ ไมว่า่ในกรณีใดก็ตาม ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิไ์มค่นืเงนิในทกุ
กรณี 

4.   หลงัจากการจองและชาํระเงนิมดัจําหรอืทัง้หมดแลว้ ทางบรษัิทฯ ถอืวา่ทา่นรบัทราบและยอมรบัใน
ขอ้ตกลงเงือ่นไขตา่งๆ ตามทีไ่ดร้ะบไุวข้า้งตน้ทกุประการ 

  

เอกสารประกอบการขอวซีา่โมร็อคโค ใชเ้วลาท าการอนมุตัวิซี่าประมาณ 5-10 วนัท าการ 

***ไมต่อ้งมาแสดงตนทีส่ถานทตูในวนัยืน่วซีา่*** 

เอกสารกรณุาเตรยีม 2 ชุด ยกเวน้ เอกสารทีอ่อกจากทางราชการ 

และทางธนาคารขอเป็นตวัจรงิ 1 ชุด และส าเนา 1 ชุด 
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1. หนงัสอืเดนิทาง (Passport) หนังสอืเดนิทาง ตอ้งมหีนา้เหลอืสําหรบัประทบัวซีา่อยา่งนอ้ย 2 
หนา้ อายกุารใชง้านเหลอืไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน นับจากวนัเดนิทางกลับ และหนังสอืเดนิทางจะตอ้งไม่
ชาํรดุ 

2. รปูถา่ย รปูถา่ยสหีนา้ตรงขนาด 1.5 x 2 นิว้ จํานวน 2 ใบ (พืน้หลงัขาว เทา่นัน้ ถา่ยไมเ่กนิ 6 เดอืน
หา้มสวมแวน่ตา หรอืเครือ่งประดบั ไมใ่สค่อนแทคเลนส ์รปูไมเ่ลอะหมกึ) 

3. หลกัฐานการเงนิ 

3.1 หนังสอืรบัรองสถานะทางการเงนิ BANK CERTIFICATE ทีอ่อกจากทาง ธนาคาร (ตอ้งสะกดชือ่ให ้
ตรงตามหนา้พาสปอรต์ ตอ้งมตีราประทบั และลายเซ็นจากธนาคาร) กรณุายืน่ ขอจากธนาคารลว่งหนา้ 
เวลาดําเนนิงานประมาณ 3 วนั และใชย้ืน่ไดไ้มเ่กนิ 15 วนัหลงัจากธนาคารออกให ้ใชบ้ัญชเีงนิฝากออม
ทรัพยเ์ทา่นัน้ 

3.2 กรณีผูเ้ดนิทางไมไ่ดอ้อกคา่ใชจ้า่ยเอง (บคุคลทีส่ามารถรบัรองคา่ใชจ้า่ยไดต้อ้งเป็น พอ่ แม ่พีน่อ้ง 
ทีม่สีายเลอืดเดยีวกัน หรอืสามภีรรยา เทา่นัน้) 

3.2.1. ตอ้งทําเป็นหนังสอืรบัรองคา่ใชจ้า่ยในการเดนิทาง (Sponsor Letter) 

3.2.2. ตอ้งทํา BANK GUARANTEE ทีอ่อกจากทางธนาคารเทา่นัน้ ฉบบัภาษาองักฤษโดยระบชุือ่ 
เจา้ของบัญช ี(บคุคลทีอ่อกคา่ใชจ้า่ย) ตอ้งสะกดชือ่ – สกลุ ใหต้รงตามหนา้พาสปอรต์ และบคุคลที่
เจา้ของบัญชอีอกคา่ใชจ้า่ยให(้ผูเ้ดนิทาง) ตอ้งสะกดชือ่ – สกลุ ใหต้รงตามหนา้พาสปอรต์ กรณุายืน่ขอ
จากธนาคารลว่งหนา้ โดยใชเ้วลาดําเนนิงานประมาณ 3 วนั และใชย้ืน่ไดไ้มเ่กนิ 15 วนั หลังจาก
ธนาคารออกให ้

*** ใชบ้ญัชอีอมทรพัยเ์ทา่น ัน้!! สถานฑตูไมร่บัพจิารณาบญัชกีระแสรายวนั และบญัชฝีาก
ประจ า *** 

4. หลกัฐานการท างาน 

 - เจา้ของกจิการ หนังสอืรับรองการจดทะเบยีน(DBD)ทีม่ชี ือ่ของผูเ้ดนิทางเป็นกรรมการหรอืหุน้สว่น 
อายไุมเ่กนิ 3 เดอืน หรอืสําเนาใบทะเบยีนการคา้(พค.0403) 

- กจิการไมจ่ดทะเบยีน จดหมายชีแ้จงการทํางาน พรอ้มเอกสารประกอบ เชน่ รปูถา่ยรา้น สญัญาเชา่ที ่
โฉนดทีด่นิ เป็นตัน 

- เป็นพนักงาน หนังสอืรบัรองการทํางาน จากบรษัิทฯ ระบตํุาแหน่ง, เงนิเดอืน, วนัเริม่ทํางาน (ขอเป็น
ภาษาอังกฤษมอีาย ุ1 เดอืน ชือ่-สกลุตอ้งตรงตามหนา้พาสปอรต์ ใชคํ้าวา่ “TO WHOM IT MAY 
CONCERN” แทนชือ่สถานทตูทีย่ืน่) 
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- นักเรยีนหรอืนักศกึษา ใชห้นังสอืรบัรองการเรยีนทีอ่อกจากสถาบันทีกํ่าลงัศกึษาอยู ่(ขอเป็น
ภาษาอังกฤษมอีาย ุ1 เดอืน ชือ่-สกลุตอ้งตรงตามหนา้พาสปอรต์)ใชคํ้าวา่ “TO WHOM IT MAY 
CONCERN” แทนชือ่สถานทตูทีย่ืน่) 

5. เอกสารสว่นตวั 

- สําเนาทะเบยีนบา้น 

- บตัรประชาชน 

- สตูบิัตร(กรณีเด็กอายตํุ่ากวา่ 20 ปี) 

- ทะเบยีนสมรส/ทะเบยีนหยา่/มรณะบัตร(ถา้ม)ี 

- ใบเปลีย่นชือ่-นามสกลุ (ถา้มกีารเปลีย่น) 

***เอกสารทีเ่ป็นสําเนา ไมต่อ้งขดีครอ่ม หรอืเขยีนทบับนหนา้เอกสาร*** 

สถานฑตูโมร็อคโค ไมร่บัพจิารณาเอกสารทีข่ดีครอ่ม หรอืเขยีนทบับนหนา้เอกสาร 

 6. กรณีเด็กอายุไมถ่งึ 20 ปี ไมไ่ดเ้ดนิทางไปตา่งประเทศพรอ้มบดิา มารดา 

 - หากเด็กเดนิทางไปกบับดิา จะตอ้งมหีนังสอืยนิยอมจากมารดา จากอําเภอตน้สงักัด (โดยมารดา
จะตอ้งคดัหนังสอืยนิยอมระบใุหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกบับดิา) พรอ้มแนบสําเนาบตัรประชาชน 
หรอืหนา้พาสปอรต์มารดามาดว้ย 

- หากเด็กเดนิทางกับมารดาจะตอ้งมหีนังสอืยนิยอมจากบดิา จากอําเภอตน้สงักัด (โดยบดิาจะตอ้งคัด 
หนังสอืยนิยอมระบใุหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกบัมารดา) พรอ้มแนบสําเนาบตัรประชาชน หรอืหนา้
พาสปอรต์บดิามาดว้ย 

 - หากเด็กไมไ่ดเ้ดนิทางพรอ้มกบับดิา และมารดา ทัง้บดิา และมารดาจะตอ้งคัดหนังสอืระบยุนิยอมให ้
บตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกบัใคร มคีวามสมัพันธเ์ป็นอะไรกันกบัเด็ก จากอําเภอตน้สงักดัพรอ้มแนบ
สําเนาบัตรประชาชน หรอืหนา้พาสปอรต์บดิา และมารดา 

- กรณีเด็กทีบ่ดิา-มารดาหยา่รา้ง จะตอ้งแนบสําเนาใบหยา่ และมกีารสลกัหลังโดยมรีายละเอยีดวา่ ฝ่าย
ใดเป็นผูม้อํีานาจปกครองบตุรแตเ่พยีงผูเ้ดยีว 

*** กรณีเด็กอายตํุา่กวา่ 18 ปี บดิา และมารดาตอ้งลงชือ่รบัรองในแบบฟอรม์สมัครวซีา่ *** 
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7. ทา่นหา้มเซ็นรับรองสําเนาถกูตอ้งเด็ดขาด ใหท้า่นเซ็นเฉพาะแบบฟอรม์ใบคํารอ้งขอวซีา่เทา่นัน้ หาก
ไมไ่ดเ้ซ็นในแบฟอรม์มาทา่นอาจจะตอ้งไปโชวต์ัวทีส่ถานฑตูดว้ยตนเอง 

เอกสารยืน่วซีา่อาจมกีารปรบัเปลีย่นและขออพัเดทเพิม่เตมิไดท้กุเวลา หากทางสถานทตูแจง้ขอ
เพิม่เตมิ 

  

 


