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วนัแรก  สนามบินสุวรรณภูมิ  

22.00 น. คณะเดนิทางพรอ้มกนัที ่สนามบนิสุวรรณภูม ิช ัน้ 4 เคานเ์ตอรส์ายการบนิเอมเิรตส ์เจา้หนา้ที่ใหก้ารตอ้นรบัและ

อ านวยความสะดวกดา้นสมัภาระและบตัรโดยสารทีน่ ัง่ก่อนขึ้นเครื่อง  

วนัท่ีสอง  สนามบินสุวรรณภูมิ-ดูไบ-คาซาบลงักา้-ราบตั 

01.15 น. ออกเดนิทางสู่ เมอืงคาซาบลงักา้ ประเทศโมรอคโค โดยสายการบนิเอมเิรตส ์เทีย่วบนิที ่EK385/751 

*.*.*. แวะเปลีย่นเคร่ืองทีเ่มอืงดูไบ : 0445-0725 *.*.*.  

12.55 น. (เวลาทอ้งถิน่) ถงึสนามบนิ เมอืงคาซาบลงักา้ (CASABLANCA) ประเทศโมรอคโค (MOROCCO) ..หลงัผ่านพธีิการ

ตรวจคนเขา้เมอืงและศุลกากรเรียบรอ้ยแลว้..... 

  จากนัน้น าท่านออกเดนิทางสู่ เมอืงราบตั (RABAT) …น าท่านชมเมอืงหลวงแห่งราชอาณาจกัรมาตัง้แต่ปี ค.ศ.1956   

เมือ่โมรอคโคหลุดพน้จากการเขา้แทรกแซงทางการเมอืงของฝรัง่เศสและเป็นที่ต ัง้ของ

พระราชวงัหลวงและท าเนียบทูตานุทูตจากต่าง

แดนเป็นเมอืงสขีาวทีส่ะอาดและสวยงาม  

...ชมป้อมไอดูยะ ป้อมขนาดใหญ่สองชัน้ทีต่ ัง้อยู่

ริมมหาสมทุรแอตแลนติก ลอ้มรอบดว้ยก าแพง

สูงใหญ่ดา้นในเป็นเมดน่ิา บา้นเรือนทาทาบดว้ย

สฟ้ีา ทีส่ะอาดตาน่าเดนิเลน่ เหมอืนศิลปะบนก าแพง  

ชมสุเหร่าหลวง และ พระราชวงัหลวง  ทกุเที่ยงของวนัศุกรน์ ัน้ กษตัริยแ์ห่งโมรอคโคจะทรงมา้จากพระราชวงัมายงั

สุเหร่า เพือ่ประกอบศาสนกิจชมความงามภายนอกของ THE ROYAL PALACE และ MECHOUAR  

ชมสุสานของกษตัริยโ์มฮมัเหมด็ที่5 พระอยัการของกษตัริยอ์งคป์จัจบุนัซึง่มทีหารยามยนืสงา่เฝ้าทกุประตูและเปิดให ้

คนทกุชาติทกุศาสนาเขา้ไปเคารพพระศพทีฝ่งัอยู่เบื้องลา่ง ดา้นหนา้คือ

สุเหร่าฮสัซนัทีเ่ริ่มสรา้งมาตัง้แต่ศตวรรษที่12 แต่สรา้งยงัไม่ส าเร็จและพงั

ลงจนเหลอืแต่เพยีงเสาไว ้365 ตน้  

ชมหอคอยฮสัซนั (HASSAN TOWER)  เป็น

สุเหร่าทีใ่หญ่อนัดบั 2 ของโลก สามารถบรรจผูุท้ี่

เขา้มาสวดมนตไ์ดพ้รอ้มกนัคราวละ 40,000 คน 

(แต่สรา้งไม่เสร็จ) …น าท่านออกเดนิทางต่อสู่ เมอืงเมคเนส (MEKNES) เมอืงหลวงโบราณใน

สมยัสุลต่านมูเล อสิมาอลิ (MOULEY ISMAIL) แห่งราชวงศอ์ะลาวทิ (ALAWITE 

DYNASTY) กษตัรยิจ์อมโหดผูช้ื่นชอบการท าสงครามในศ.ต.ที ่17  ....  
ค า่   รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร  

ทีพ่กั  MENZEH DALIA  HOTEL หรือเทยีบเท่า 



   

วนัท่ีสาม  ราบตั-ชมเมือง-เมืองโบราณโรมนัโวลูบิลสิ-เชฟชาอูน 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

 ชมก าแพงเมอืงลอ้มรอบเมอืงเก่าทีย่าวประมาณ 40 กม. ซึง่มปีระตูเมอืงใหญ่โตถงึ 7 ประตู ชมประตูบบัมนัซู (BAB  

MANSOUR MONUMENTAL GATE) ทีไ่ดช้ื่อว่าสวยทีสุ่ด ตกแต่งดว้ยโมเสดและกระเบื้องสี

เขยีวบนผนงัสแีสด…ชมเมอืงโบราณโรมนัโวลูบลิสิ (ROMAN CITY OF VOLUBILIS) ที่

ปจัจบุนัเหลอืแต่ซากปรกัหกัพงัทีเ่กิดจากแผ่นดินไหวครัง้รุนแรงในปี ค.ศ. 1755 แต่ยงัคงเหน็ได ้

ถงึร่องรอยความยิ่งใหญ่ของเมอืงในจกัรวรรดโิรมนัในอดีต  

เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

บ่าย น าท่านเดินทางสู่ นครสฟ้ีาเชฟชาอูน (CHEFCHAOUEN) เมอืงทีไ่ดช้ื่อว่ามนตเ์สน่หแ์ห่ง

โมรอคโค เป็นเมอืงเลก็ๆ ตัง้อยู่ ในหุบเขาริฟ (RIF MOUNTAIN) 

ประวตัคิวามเป็นมาของเมอืงนัน้ ยาวนานกว่า 538 ปี เมอืงนี้ เคยอยู่

ใต ้ 

การปกครองของสเปนและไดร้บั อสิรภาพในปี ค.ศ.1956 จนไดร้บั

อทิธิพลวถิชีวีติและภาษาสเปน ในปจัจบุนันี้  

ชมบา้นเรือนทาดว้ยสฟ้ีาและสี ขาว เป็นสวรรคข์องคนรกัสฟ้ีาและสี

ขาว เมอืงทีบ่า้นเรือนเกือบทกุหลงัเป็นสขีาวและมคีรึ่งลา่งไปจนถงึบริเวณถนน บนัได และ ทางเดนิ เป็นสฟ้ีาสดใส

เหมอืนวนัทีท่อ้งฟ้าไรเ้มฆ สามารถเดนิชมบา้นเรือนไดท้ ัว่ท ัง้เมอืง โดยทีส่ถาปตัยกรรม ของเมอืงยงัคงเป็นแบบโมรอค

โค ซุม้ประตูโคง้จงึสามารถมองเหน็ไดท้ ัว่ท ัง้เมอืง และยงัมนี า้พทุีปู่ดว้ยกระเบื้องโมเสกแบบโมรอคโคใหเ้หน็ไดต้ามมมุ

ต่าง ๆ ของเมอืง พรอ้มใหท่้านมเีวลาเดนิเลอืกซื้อของทีร่ะลกึในตลาดเมอืงเก่า.... 

ค า่   รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร  

ทีพ่กั  PARADOR HOTEL หรือเทยีบเท่า 

*** เนื่องจากโรงแรมเมอืงเชฟชาอูนมค่ีอนขา้งนอ้ย ถา้ในกรณีที่โรงแรมเต็ม ทางบริษทัฯ เปลีย่นนอนเมอืงใกลเ้คียงแทน *** 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

วนัท่ีสี่  เชฟชาอูน-เฟซ-ชมเมือง 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

จากนัน้น าท่านเดนิทางสู่ เมอืงเฟซ (FES) เมอืงหลวงเก่า เมอืงซึง่ยงัคง

มบีรรยากาศของเมอืงโบราณทีผู่ค้นยงัใชล้าเป็น  พาหนะและบรรทกุ
ของกนัอยู่ สมัผสับรรยากาศเมอืงเก่าแก่ทีสุ่ดในบรรดาเมอืงอมิพเิรียล

ทัง้สีต่ ัง้แต่ศ.ต.ที ่7 ทีม่คีวามส าคญัทางประวตัศิาสตร.์.. 

เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

บ่าย  น าท่าน ชมววิบนป้อมปราการแห่งราชวงศซ์าเดยีน ...เดนิเขา้สู่เขาวงกตอนัซบัซอ้นแห่งเมดนิาเมอืงเฟซ ...ผ่านชมประตู 

BAB BOU JELOUD เป็นประตูขนาดใหญ่ที่ก ัน้ระหว่างเมอืงเก่ากบัเมอืงใหม่ทีใ่ชโ้มเสสสฟ้ีาตกแต่ง น าท่านเดนิผ่าน

ตลาดสดขายขา้วปลาอาหาร และผกั ผลไมส้ด..ผ่านชมสุเหร่าใหญ่ไคราวนี (KAIRAOUINE MOSQUE) ซึง่เป็นทัง้

มหาวทิยาลยัสอนศาสนาแห่งแรกของโมรอคโคและเก่าแก่ทีสุ่ดแห่งหนึ่งของโลกเลยทเีดยีว (เฉพาะผูท้ีน่บัถอืศาสนา

อสิลามเท่านัน้) ชมย่านเครื่องหนงัและชมบ่อฟอกและยอ้มสหีนงัแบบโบราณ ทีเ่ป็นเอกลกัษณ์เฉพาะของเมอืงเฟส  

ถูกอนุรกัษโ์ดยองคก์รยูเนสโก ทัง้หมดนี้ เป็นเสน่หข์องการเดนิเทีย่วชมเมอืงที่ตอ้งเดนิแหวกว่ายเขา้ไปในกลุม่คนชาว

พื้นเมอืง ชอ้ปป้ิงสนิคา้ทอ้งถิน่และผลไมแ้หง้ เช่น อนิทผาลมั วอลนทั อลัมอนด ์ที่คุณภาพดีและราคาย่อมเยา  

 ชมเมเดอรซ์า บูอมิาเนีย (MERDERSA BOU IMANIA) ซึง่เป็นโรงเรียนสอนพระคมัภรี ์

เป็นสถาปตัยกรรมแบบมวัรท์ีส่วยงามประณีต  ในเขตเมอืงเก่าได ้มซีอยกว่า 10,000 ซอย มี

ซอยแคบสุดคือ 50 ซ.ม. ถงึกวา้ง 3 เมตร จะแบ่งเป็นย่านต่างๆ เช่น ย่านเครื่องใชท้องเหลอืง 

ทองแดง จะมรีา้นคา้เลก็ๆที่หนา้รา้นจะมหีมอ้ กะทะ อุปกรณ์เครื่องครวั วางแขวนหอ้ยเต็มไป

หมด ย่านขายพรมทีว่างเรียงรายอย่างสวยงาม ย่านงานเครื่องจกัสาน งานแกะสลกัไม ้ที่ตาม

ซอกมมุอาจเหน็ภาพชายสูงอายุหนวดเครารุงรงันัง่แกะสลกัไมช้ิ้นเลก็ๆอยู่บริเวณตามทางเดนิ

แคบๆในเขตเมอืงเก่า บางทเีราก็ยงัจะเหน็ผูห้ญงิทีน่ี่สวมเสื้อผา้ที่ปิดตัง้แต่

หวัจนถงึเทา้จะเหน็ไดก้็เฉพาะตาด าอนัคมกริบเท่านัน้ …ชมมเูล ไอดริสที ่

2 (MOULAY IDRISS MAUSOLEUM II) เมอืงโบราณเมอืงหนึ่งทีเ่ป็น

เมอืงศูนยก์ลางศาสนาอนัศกัดิ์สทิธิของชาวมสุลมิในโมรอคโค ช่วงเดอืน

สงิหาคมจะมเีหลา่นกัจาริกแสวงบญุมาเยอืนเมอืงแห่งนี้เพือ่ประกอบพธีิ

ทางศาสนา เปรียบไดก้บัเมอืงเมกกะของประเทศซาอดุอิารเบยี…  
ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร  

ทีพ่กั  L’ESCALE  HOTEL หรือเทยีบเท่า 

*.*.*.  กรุณาจดัเตรียมเสื้อผา้กระเป๋าเลก็ เพือ่คา้งคืนในทะเลทรายในคืนถดัไป *.*.*.   

 



   

วนัท่ีหา้  เฟซ-อเิฟรน-แอรฟ์อรด์-เมอรซู์การ ์

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าท่านเดินทางผ่านชมเมอืงอเิฟรน (IFRANE) เมอืงทีค่วามสูงประมาณ 1650 เมตรเหนือ

ระดบัน า้ทะเล ในอดตี  ฝรัง่เศสไดม้าสรา้งขึ้นบริเวณนี้ ในช่วง ค.ศ. 1930 บางครัง้เรียกเมอืง
แห่งนี้ว่า เจนีวาแห่งโมรอคโค บา้นส่วนใหญ่มหีลงัคาสแีดง มดีอกไมบ้านและทะเลสาบสวยงาม 

เป็นสถานทีพ่กัผ่อนทัง้ฤดูหนาวและฤดูรอ้น เสน้ทางนี้ผ่านเทอืกเขาแอตลาส ชื่อทีคุ่น้เคยกนัมา

นาน เดนิทางขา้ม MIDDLE ATLAS ภูมปิระเทศเขยีวชอุ่มไปดว้ยป่าไม ้ สองขา้งทางเปลีย่น

สภาพจากความแหง้แลว้เป็นป่าไม ้พุ่ม และสลบักบัความแหง้แลง้ของภูเขา  

เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร อาหารจีน 

บ่าย   น าท่านเดินทางสู่ เมอืงแอรฟ์อรด์ (ERFOUD) ซึง่เป็นโอเอซสีศูนยก์ลางการคา้ขายของคาราวานซึง่เดนิทางมาจาก

ซาอดุอิาระเบยีและซูดาน  

น าท่านเดินทางสู่ เมอืงเมอรซู์กา้ร ์(MERZOUGA) โดยน าท่านนัง่รถ

ขบัเคลือ่นสีล่อ้ 4WD ไปท่องทะเลทรายซาฮาร่า (SAHARA) เป็น

ทะเลทรายในทวปีอฟัริกาที่มขีนาดใหญ่เป็นอนัดบัสองของโลก(รองจาก

ทะเลทรายในทวปีแอนตารก์ตกิา)และเป็นทะเลทรายรอ้นทีใ่หญ่ที่สุด

ของโลก ณ เมอืงเมอรซู์กา้ร ์ลดัเลาะขอบทะเลทรายสู่เขตซาฮาร่า  …. 

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

ทีพ่กั  พกัผ่อนคา้งคืนในทะเลทรายซาฮาร่า ณ CAFÉ DU SUD หรือเทยีบเท่า 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

วนัท่ีหก  เมอรซู์การ-์ข่ีอูฐ-แอรฟ์อรด์-ทินเฮยีร-์วอซาเซท 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

*.*.*. พเิศษ ขีอู่ฐสู่เนินทรายอนักวา้งใหญ่สุดตาเพือ่รอชมพระอาทติยท์อแสงยามเชา้ แสงทองยามเชา้สาดสู่ทะเลทราย 

เป็นบรรยากาศยามเชา้ทีคุ่ณจะประทบัใจมรูิล้มื (อย่าลมืเตรียมเสื้อกนัหนาวใหพ้รอ้ม) *.*.*. 

  น าท่าน นัง่รถขบัเคลือ่นสี่ลอ้ 4WD กลบัสู่ เมอืงแอรฟ์อรด์ (ERFOUD) เพือ่เปลีย่นเป็นรถโคช้ เพือ่เดนิทางสู่ ทอดา้

จอรจ์ (TODRA GORGE) ชมความงามของช่องเขาที่ซ่อนตวัอยู่ในโอเอซสิ ล  าน า้เกลอืที่ไหลผ่านช่องเขา กบัหนา้ผาสูง

ชนัแปลกตา เป็นแหลง่ปีนหนา้ผาส าหรบันกัเสีย่งภยัทัง้หลาย…. 

  น าท่านเดินทางสู่ เมอืงทนิเฮยีร ์(TINGHIR) ชมุชนทีเ่กาะกลุม่อยู่

รวมกนัท่ามกลางความแหง้แลง้ ยงัมคีวามชุ่มชื่นของโอเอซสิ ตน้

ปาลม์ เคยเป็นที่ต ัง้ของกองทหารทีเ่ดินทางมาจากวอซาเซท…  
เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

บ่าย  จากนัน้เดนิทางต่อตามถนนคาซบาหท์ีม่ป้ีอมหลายรอ้ยแห่งตัง้เรียงรายตามถนนดงักลา่วสู่ เมอืงวอซาเซท 

(OUARZAZATE) เคยเป็นที่ต ัง้ทางยุทธศาสตรใ์นปี ค.ศ. 1928 ฝรัง่เศสไดต้ ัง้กองก าลงัทหารและพฒันาทีน่ี่ใหเ้ป็น

ศูนยก์ลางการบริหาร วอซาเซทเป็นเมอืงถูกส่งเสริมใหเ้ป็นเมอืงท่องเทีย่วทีแ่วดลอ้มไปดว้ยสตูดิโอ ภาพยนตร ์และมี

การพฒันาพื้นทีใ่นทะเลทรายเพือ่การท ากิจกรรมต่างๆ เช่น การขีม่อเตอรไ์ซด ์อูฐ กิจกรรมผจญภยักลางทะเลทราย 

(ส าหรบัในฤดูหนาว-ฤดูใบไมผ้ล ิ(พ.ย.-เม.ย.) ควรเตรียมเสื้อกนัหนาวใหเ้พยีงพอ เพราะเมอืงนี้อยู่ใกลภู้เขาแอตลาส 

ทีม่หีมิะปกคลุมในช่วงดงักลา่ว  

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ  ภตัตาคาร  

ทีพ่กั  KARAM PALACE HOTEL หรือเทยีบเท่า  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

วนัท่ีเจด็  วอซาเซท-ไอท ์เบน ฮาดดู-มาราเกช 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าท่าน ผ่านชมป้อมทาเริท (KASBAH TAOURIRT) เป็นป้อมแห่ง

ตระกูลกลาว ีภายใตห้มู่อาคารขนาดใหญ่ ซึง่ภายในประกอบดว้ยหอ้ง

ต่างๆจ านวนมากซ่อนอยู่เชื่อมต่อกนัดว้ยถนนเลก็ๆ และเสน้ทางลบั

คดเคี้ยวตามอาคารทีเ่บยีดเสยีดกนั  

จากนัน้น าท่านออกเดนิทางสู่ เมอืงไอท ์เบน ฮาดดู (AIT BENHADDOU) ทางตะวนัออกเฉียงใตข้องเมอืงมาราเกช 

เสน้ทางขา้มเทอืกเขาไฮแอทลาส ทางคดเคี้ยวกบัภูเขาสลบัซบัซอ้นสลบักบัทุ่งเกษตรแบบข ัน้บนัได ใหท่้านเพลนิตากบั

สสีนั วถิชีวีติของคนทอ้งถิน่ …  
เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

บ่าย จากนัน้น าท่านเดนิทางสู่ เมอืงมาราเกช (MARAKESH) ตัง้อยู่เชงิเขา

แอตลาสในอดีตเมอืงโอเอซสิแห่งนี้เป็นทีพ่กัของกองคาราวานอูฐ ทีม่า

จากทางตอนใตข้องโมรอคโค ถอืเป็นเมอืงชมุทางของพ่อต่างๆ 

นอกจากนี้ยงัเป็นอดีตเมอืงหลวงในช่วงสมยัราชวงศอ์ลัโมราวดิ ช่วง

ศ.ต.ที ่11 ปจัจุบนัเป็นเมอืงที่มนีกัท่องเทีย่วมาเยอืนมากทีสุ่ด สภาพ

บา้นเมอืงทีเ่ราเหน็ไดค้ือ สองขา้งทางแวดลอ้มดว้ยบา้นเรือนที่ถูกฉาบ

ดว้ยปูนสสีม้ๆ ซึง่เป็นสิง่ที่รฐับาลก าหนดไว ้แต่คนทอ้งถิน่จะเรียกว่า PINK CITY หรือ เมอืง

สชีมพู เมอืงทีม่เีสน่หท์ีสุ่ดในโลกแห่งหนึ่ง จงึไดส้มญานามว่าเป็น A CITY OF DRAMA 

นัน่คือมคีวามสวยงามดัง่เมอืงในละครทีไ่ม่น่าเป็นชวีติจริงได…้…  
น าท่านเดินทาง ชมพระราชวงับาเฮยี (BAHIA PALACE) เป็นพระราชวงัของท่านมหา

อ ามาตย ์ ผูส้  าเร็จราชการแผ่นดินแทนยุวกษตัริยใ์นอดีต สรา้งขึ้นในช่วงปลายศตวรรษที ่19 

โดย SI MOUSSA สถาปตัยกรรมออกเป็นแนวสมยัใหม่ โดยที่ต ัง้ใจจะใหเ้ป็นพระราชวงัที่

ยิ่งใหญ่และหรูหราทีสุ่ดในสมยันัน้ แต่ดว้ยความทีม่กีารวางแผนก่อสรา้งและตกแต่งอย่างเร่งรีบ จงึเป็นทีว่จิารณ์กนัว่า

รายละเอยีดหลายๆอย่างในพระราชวงัแห่งนี้ยงัไม่สมบูรณ์ลงตวั   

พระราชวงัมกีารตกแต่งโดยการแกะสลกัปูนปัน้ (STUCCO) มกีารวาดลายบนไม ้และประดบัประดาดว้ยโมเสกเป็น

ลวดลายที่สวยงามละเอยีดอ่อนมาก… 

ชมความงดงามภายนอกของมสัยดิ คูตูเบยี (KOUTOUBIA 

MOSQUE)  ซึง่เป็นมสัยดิใหญ่เก่าแก่ทีสุ่ดในเมอืงไม่ว่าจะเดนิไปแห่งใด

ในตวัเมอืงก็จะเห็นมสัยดินี้ได ้จากหอวงัทีม่คีวามสูง 226 ฟิต (70 

เมตร)   



   

จากนัน้น าท่าน ชมจตัุรสักลางเมอืง (DJEMAA FNAA SQUARE) ทีม่ขีนาดใหญ่ รายลอ้มไปดว้ยอาคาร รา้นคา้ 

ตลาด ท ัง้ 4 ดา้น เดนิเลน่ถ่ายรูปความมชีวีติชวีาทีม่สีสีนัและกลิน่อายแบบโมรอคโคขนานแท ้พรอ้มจบัจ่ายหาซื้อของ

ฝาก ของทีร่ะลกึพื้นเมอืงต่างๆ ไดท้ี่ ตลาดเก่า (OLD MARKET) ทีอ่ยู่รายรอบจตัรุสัอย่างเพลดิเพลนิ ...     

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ  ภตัตาคาร อาหารพื้นเมอืง 

*.*.*. พรอ้มชมโชวก์ารแสดงพื้นเมอืงอนัตื่นตาตื่นใจกบัความอลงัการของสถานที่และสสีนัของชาวโมรอคกนั *.*.*. 

ทีพ่กั  AYOUB HOTEL หรือเทยีบเท่า  

วนัท่ีแปด มาราเกช-คาซาบลงักา้ 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 น าท่าน ชมสวนจารด์นี มาจอแรล (MAJORELLE GARDEN)  หรือ JARDIN  MAJORELLE  & MUSEUM 

OF ISLAMIC ART ว่ากนัว่าเป็นสวรรคน์อ้ยๆ ย่านเมอืงมาราเกรซ สวนแห่งนี้เป็นทีร่วบรวมพนัธุไ์มน้านาพนัธุจ์าก  

ท ัว่โลก โดยเฉพาะตน้กระบอกเพชรนบัพนัตน้ หลากหลายสายพนัธุ ์มสีวนบวั และป่าไม่ดูร่มรื่น 

กบับรรดากระถางดนิทีศ่ิลปินเจา้ของเดมิ JACQUES MAJORELLE  ทีส่รรหาสมีาป้ายทาทบั 

ตกแต่งท าใหส้วนแห่งนี้ ดูโดเด่นสะดุดตาขึ้นมาอย่างน่าเหลอืเชื่อ สวนแห่งนี้เดิมเป็นบา้นของ

ศิลปินชาวฝรัง่เศส เขาสรา้งบา้น และสวนเอาไวอ้ยู่เอง พรอ้มสรา้งงานศิลปะของเขาต่อมา

สถานที่แห่งนี้ไดถู้กใชเ้ป็นพพิธิภณัฑ ์รวบรวมเอาศิปะของโมรอโค เอาไว ้และมมีมุแสดงงาน 

ศิลปะของเจา้ของเดมิเอาไวด้ว้ย….จากนัน้น าท่านเดนิทางสู่ เมอืงคาซาบลงักา้ 

(CASABLANCA) เมอืงที่ถูกใชเ้ป็นฉากในภาพยนตรฮ์อลลวูีดเร่ืองCASABLANCA ออกฉายในปี ค.ศ.1942 

เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

บ่าย  น าท่าน ชมความงามของสุเหร่าแห่งกษตัริยฮ์สัซนัที ่2 สุเหร่านี้งดงามประณีตดว้ย 

สถาปตัยกรรมแบบโมรอคโคทุกแขนง  ชมทวิทศันร์อบๆ สุเหร่าอนัเป็นจดุชมววิริม

ฝัง่ทะเล ซึง่เป็นสถานทีพ่กัผ่อนทีส่วยงามของชาวโมรอคโคที่ชอบมาเดนิเลน่หลงัจาก

ปฏบิตัศิาสนกิจเสร็จแลว้  
ชมโบถสช์าวยวิ (THE CHURCH OF OUR LADIES OF LOURDES) ภายในม ี

ภาพกระจกสสีวยงามแสดงเรื่องราวต่างๆเกี่ยวกบัศาสนา ต่อดว้ยจตัรุสั

สหประชาชาต ิซึง่เป็นใจกลางเมอืง ย่านธุรกิจส าคญั 

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ  ภตัตาคาร  

ทีพ่กั  SUISSE HOTEL หรือเทยีบเท่า  

 

 

 



   

วนัท่ีเกา้  คาซาบลงักา้-ดูไบ 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าท่านเดินทางสู่สนามบนิ เพือ่เดนิทางกลบัสู่ประเทศไทย 

14.55 น. ออกเดนิทางสู่ ประเทศไทย โดยสายการบนิเอมเิรตส ์เทีย่วบนิที่ EK752/376 

 *.*.*. แวะเปลีย่นเคร่ืองทีเ่มอืงดูไบ : 0115-0340 *.*.*. 

วนัท่ีสบิ  สุวรรณภมิู บางพลี (ประเทศไทย) 

12.50 น.  (เวลาทอ้งถิน่) เดนิทางถงึ สุวรรณภูม ิโดยสวสัดภิาพ  

********* 

อตัราค่าใชจ้า่ย  รวมค่าวีซ่าแลว้ 

 

อตัราค่าใชจ้า่ย 

 

ผูใ้หญ ่

เด็กต า่กว่า 12 

กบั 1 ผูใ้หญ ่

เด็กต า่กว่า 12 

กบั 2 ผูใ้หญ ่

ไม่มีเตียงเสริม 

พกัเดี่ยวเพิ่ม 

1 – 10 เม.ย. 

30 เม.ย. – 9 พ.ค. 
48,888.- 8,900.- 

** ทางบริษทัขอสงวนสทิธิ์ ในการเปล่ียนแปลงราคา หากทางสายการบินมีการ ขึ้นราคาของภาษีน ้ามนัและ/หรือภาษีประกนัภยัการเดินทางและ ค่ายื่นวีซ่า ** 

หมายเหตุ ก าหนดการเดนิทางอาจมกีารเปลีย่นแปลงไดเ้พือ่ความเหมาะสม ทัง้นี้ทางบริษทัฯ จะยดึถอืความปลอดภยั ตลอดจน

ผลประโยชนข์องคณะผูเ้ดินทางเป็นส าคญั 

อตัราน้ีรวม 

1. ค่าตัว๋เครื่องบนิไป-กลบั (Economy Class) ทีร่ะบวุนัเดนิทางไปกลบัพรอ้มกรุป๊เท่านัน้ (ในกรณีมคีวามประสงคอ์ยู่ต่อ 

จะตอ้งอยู่ภายใตเ้งือ่นไขของสายการบนิและมค่ีาใชจ้่ายเกิดขึ้นส าหรบัการเปลีย่นแปลง) 

2. ค่าภาษสีนามบนิทกุแห่งตามรายการ 

3. ค่ารถโคช้ปรบัอากาศน าเทีย่วตามรายการ วนัละ 12 ชม. ตามกฎหมายยุโรป 

4. ค่าหอ้งพกัในโรงแรมที่ระบุตามรายการหรือเทยีบเท่า (3 ดาว – 4 ดาว)  (โรงแรมส่วนใหญ่จะไม่มเีคร่ืองปรบัอากาศ 

เนื่องจากอยู่ในภูมปิระเทศทีม่อีากาศหนาวเยน็, ราคาโรงแรมอาจมกีารปรบัขึ้นหลายเท่าตวั หากวนัเขา้พกัตรงกบัช่วงงานเทศกาลต่างๆ

และงานแฟร,์การประชมุ อนัเป็นผลท าใหต้อ้งการเปลีย่นยา้ยเมอืง หรือเพิม่ค่าทวัร์ในกรณีพกัที่เมอืงเดมิ โดยบริษทัจะค านึงถงึความ

เหมาะสมและผลประโยชนข์องผูเ้ดนิทางเป็นส าคญั) 

 



   

ขอ้มูลเพิ่มเติมเรื่องโรงแรมท่ีพกั  

** เนื่องจากการวางแพลนหอ้งพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่างกนั จงึอาจท าใหห้อ้งพกัแบบหอ้งเดี่ยว (Single) ,หอ้งคู่ (Twin/Double) 

หอ้งพกัต่างประเภทอาจจะไม่ตดิกนั หรือ อยู่คนละชัน้กนั และบางโรงแรมหอ้งพกัแบบ 3 ท่าน/3 เตยีง (Triple Room) อาจจะไม่มี

หอ้งพกัแบบ 3 ท่าน ซึง่ถา้เขา้พกั 3 ท่านอาจจะไม่ไดเ้ลย หรือ อาจมคีวามจ าเป็นตอ้งแยกหอ้งพกัเนื่องจากโรงแรมนัน้ไม่สามารถจดัหาได ้

ทางบริษทัขอสงวนสทิธ์ิในการเรียกเก็บเงนิเพิม่เตมิในกรณีทีอ่าจมกีารแยกหอ้งพกั 

** โรงแรมในยุโรปส่วนใหญ่อาจจะไม่มเีครื่องปรบัอากาศเนื่องจากอยู่ในแถบทีม่อีุณหภูมติ า่  

** กรณีทีม่งีานจดัประชมุนานาชาต ิ(Trade Fair) เป็นผลใหค่้าโรงแรมสูงขึ้นมากและหอ้งพกัในเมอืงเต็ม บริษทัฯขอสงวนสทิธ์ิในการ

ปรบัเปลีย่นหรือยา้ยเมอืงเพือ่ใหเ้กิดความเหมาะสม 

** โรงแรมในยุโรปที่มลีกัษณะเป็น Traditional Building หอ้งทีเ่ป็นหอ้งเดี่ยวอาจเป็นหอ้งทีม่ขีนาดกะทดัรตั และไม่มอี่างอาบน า้ ซึง่

ขึ้นอยู่กบัการออกแบบของแต่ละโรงแรมนัน้ๆ และหอ้งแต่ละหอ้งอาจมลีกัษณะแตกต่างกนั 

5. ค่าอาหารตามทีร่ะบุในรายการ 

6. ค่าชมสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการ 

ขอ้มูลเบ้ืองตน้ในการเตรียมเอกสารย่ืนวีซ่าและการย่ืนขอวีซ่า  

1. การพจิารณาวซี่าเป็นดุลยพนิิจของสถานทูต มใิช่บริษทัทวัร ์การเตรียมเอกสารทีด่แีละถูกตอ้งจะช่วยใหก้ารพจิารณา ของสถานทูตงา่ยขึ้น 

2. กรณีท่านใดตอ้งใชพ้าสปอรต์เดนิทาง ช่วงระหว่างยื่นวซี่า หรือ ก่อนเดนิทางกบัทางบริษทั ท่านตอ้งแจง้ใหท้างบริษทัฯ ทราบล่วงหนา้

เพือ่วางแผนในการขอวซี่าของท่าน ซึง่บางสถานทูตใชเ้วลาในการพจิารณาวซี่าทีค่่อนขา้งนานและอาจไม่สามรถดงึเลม่ออกมาระหว่างการ

พจิารณาอนุมตัวิซี่าได ้(กรณีถา้มค่ีาใชจ้่ายเกิดขึ้นท่านละ 500.- บาท ลูกคา้จะตอ้งเป็นผูร้บัผดิชอบเท่านัน้) 

3. ส าหรบัผูเ้ดินทางทีศ่ึกษาหรือท างานอยู่ต่างประเทศ จะตอ้งด าเนินเร่ืองการขอวซี่าดว้ยตนเองในประเทศที่ตนพ านกัหรือศึกษาอยู่

เท่านัน้  

4. หนงัสอืเดนิทางตอ้งมอีายุไม่ต า่กว่า 6 เดอืน โดยนบัวนัเริ่มเดนิทางออกนอกประเทศ หากนบัแลว้ต า่กว่า 6 เดอืน ผูเ้ดนิทางตอ้งไปยื่น

ค ารอ้งขอท าหนงัสอืเดินทางเลม่ใหม่ และกรุณาเตรียมหนงัสอืเดินทางเลม่เก่า ใหก้บัทางบริษทัดว้ย เนื่องจากประวตักิารเดนิทางของท่าน

จะเป็นประโยชนอ์ย่างยิ่งในการยื่นค ารอ้งขอวซี่า และจ านวนหนา้หนงัสอืเดนิทาง ตอ้งเหลอืว่างส าหรบัตดิวซี่าไม่ต า่กว่า 3 หนา้  

5. ท่านทีใ่ส่ปกหนงัสอืเดนิทางกรุณาถอดออก หากมกีารสูญหาย บริษทัฯ จะไม่รบัผดิชอบต่อปกหนงัสอืเดนิทางนัน้ๆ และพาสปอรต์ ถอื

เป็นหนงัสอืของทางราชการ ตอ้งไม่มรีอยฉีกขาด หรือ การขดีเขยีน หรือ แต่งเตมิใดๆ ในเล่ม  

7. ค่าประกนัภยัการเดนิทางรายบคุคล (หากตอ้งการเงือ่นไขกรมธรรมส์อบถามไดจ้ากเจา้หนา้ที)่  

-ค่าประกนัอบุตัเิหตกุารเดนิทาง ในวงเงนิท่านละไม่เกิน 1,750,000 บาท (ตามเงือ่นไขตามกรมธรรม)์  

-ค่ารกัษาพยาบาลส าหรบัคนไขใ้น จากอบุตัเิหต ุและเจบ็ป่วย (แอดมดิ 8 ชม.) / การเคลือ่นยา้ยเพือ่การรกัษาพยาบาลฉุกเฉินและการ

เคลือ่นยา้ยกลบัประเทศ / ค่าใชจ้่ายในการส่งศพหรืออฐักลบัประเทศ (เท่านัน้) 

** ลูกคา้ท่านใดสนใจ...ซื้อประกนัการเดนิทางสามารถสอบถามขอ้มลู เพิม่เติมกบัทางบริษทัได ้**  

- - เบี้ยประกนัเริ่มตน้ 420.-บาท [ระยะเวลา 8-10 วนั]  



   

**ความครอบคลุมผูเ้อาประกนัทีม่อีายุต ัง้แต่แรกเกิด ถงึ 85 ปี ** [รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, เสยีชวีติหรือเสยีอวยัวะจากอุบตัเิหตุ 1.5 ลา้น

บาท]เท่านัน้ 

8. ค่ามคัคุเทศก ์(ไกดค์นไทย) ของบริษทัฯ ดูแลตลอดการเดนิทาง  

9. ค่าวซี่าโมรอคโค 

อตัราน้ีไม่รวม 

1. ค่าธรรมเนียมจดัท าหนงัสอืเดนิทาง , แจง้เขา้แจง้ออกส าหรบัผูท้ีไ่ม่ไดถ้อืหนงัสอืเดนิทางของไทย 

2. ค่าใชจ้่ายส่วนตวั อาทเิช่น ค่าเคร่ืองดื่มทีส่ ัง่พเิศษ, ค่าโทรศพัท,์ ค่าซกัรีด, ค่าธรรมเนียมหนงัสอืเดนิทาง, ค่าน า้หนกัเกิน 

จากทางสายการบนิก าหนดเกินกว่า 30 กก.และมากกว่า 1 ชิ้น, ค่ารกัษาพยาบาล กรณีเกิดการเจ็บป่วยจากโรคประจ าตวั , ค่ากระเป๋า

เดนิทางหรือของมค่ีาทีสู่ญหายในระหว่างการเดนิทาง เป็นตน้  

3. ค่าภาษหีกั ณ ทีจ่่าย 3% และภาษมีลูค่าเพิม่ 7 % ในกรณีทีต่อ้งการใบก ากบัภาษี 

4. ค่าอาหารทีไ่ม่ไดร้ะบใุนรายการ 

5. ค่าธรรมเนียมน า้มนัและภาษสีนามบนิ ในกรณีทีส่ายการบนิมกีารปรบัขึ้นราคา  

6. ค่าใชจ้่ายส่วนตวัอื่นๆ  เช่น ค่าโทรศพัท,์ ค่าซกัรีด, มนิิบารแ์ละทวีช่ีองพเิศษ ฯลฯค่าอาหารและเครื่องดื่มส ัง่พเิศษ 

7. ค่าบริการพเิศษต่างๆ 

8. ค่าบริการยกกระเป๋าในโรงแรม ซึง่ท่านจะตอ้งดูแลกระเป๋าและทรพัยส์นิดว้ยตวัท่านเอง  

9. ค่าทปิท่านละ 90 ยูเอส 

 

**กรณุาอา่นเงือ่นไขและหมายเหตใุหล้ะเอยีดทกุขอ้ เพราะรายการทวัรท์ ีท่า่นไดร้บัถอืเป็นสญัญา 
การเดนิทางระหวา่งบรษิทัและลกูคา้** 
เงือ่นไขการจอง 

กรุณาจองกอ่นล่วงหนา้ พรอ้มช าระเงนิมัดจ า ท่านละ 30,000 บาท ภายใน 3 วันนับจากวันจอง มฉิะนัน้ทางบรษัิทฯ ขอ

สงวนสทิธิท์ีจ่ะขอรับลูกคา้รายตอ่ไป  
เงือ่นไขการช าระคา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอื 

ทางบรษัิทขอเก็บคา่ทัวรส์ว่นทีเ่หลอื 15 วันกอ่นการเดนิทาง  หากทา่นไมผ่่านการอนุมัตวิซีา่หรอืยกเลกิการเดนิทางโดย

เหตจุ าเป็นทางบรษัิทขอเก็บเฉพาะคา่ใชจ่้ายทีเ่กดิขึน้จรงิ 
เงือ่นไขการส ารองทีน่ ัง่  

***รา้นคา้ในยโุรปสว่นใหญจ่ะปิดท าการในวนัอาทติย,์ ขอสงวนสทิธิก์ารยา้ยเมอืงทีเ่ขา้พกั เช่น กรณีทีเ่มอืงน ัน้มกีาร
จดังาน TRADE FAIR ฯลฯ ไปเขา้พกัเมอืงทีใ่กลเ้คยีงแทน และโปรแกรมอาจมกีารปรบัเปลีย่นตามความเหมาะสม*** 

กรณียกเลกิการเดนิทาง 

- ยกเลกิการเดนิทางและหรอืไม่สามารถเดนิทางไดม้ากกวา่ 1 เดอืนกอ่นวันเดนิทางทกุกรณี เก็บค่าบรกิารท่านละ 3,000 บาท 
- ยกเลกิการเดนิทางและหรอืไม่สามารถเดนิทางได ้1-29 วัน กอ่นวันเดนิทางทกุกรณี เก็บคา่บรกิารทัวรเ์ต็มจ านวนตามราคาทัวร ์

(หมายเหต ุ– ผูเ้ดนิทางทีเ่กดิอุบัตเิหต,ุเจ็บป่วย,เสยีชวีติ จะตอ้งมใีบรับรอบแพทยต์ามทีท่างบรษัิทระบขุอ้ความบางอยา่งในนัน้
ดว้ย เพือ่จะไดย้นืยันกับสายการบนิและตัวแทนบรษัิททีต่า่งประเทศ (ทัง้นี้ข ึน้อยู่กับดลุพนิจิของสายการบนิและบรษัิท

ตา่งประเทศ)) 

- กรณียืน่วซีา่แลว้ไมไ่ดร้ับการอนุมัตวิซีา่จากทางสถานทูต (วซีา่ไม่ผา่น) และทา่นไดช้ าระค่าทัวรห์รอืมัดจ ามาแลว้ทางบรษัิทฯ 
ขอเก็บเฉพาะคา่ใชจ่้ายทีเ่กดขึน้จรงิ เชน่ คา่วซีา่และค่าบรกิารยืน่วซีา่ / ค่ามัดจ าต๋ัวเครือ่งบนิ หรอืคา่ต๋ัวเครือ่งบนิ (กรณีออกต๋ัว

เครือ่งบนิแลว้) / คา่สว่นตา่งกรณีทีก่รุ๊ปออกเดนิทางไมค่รบตามจ านวน (สอบถามเพิม่เตมิจากทางบรษัิทฯอกีครัง้นงึ) 
-  กรณีผูเ้ดนิทางทีเ่กดิอบัุตเิหต,ุเจ็บป่วย,เสยีชวีติ จะตอ้งมใีบรับรองแพทยต์ามทีท่างสายการบนิใหร้ะบขุอ้ความตามเงือ่นไขสาย

การบนินัน้ ๆ เพือ่จะไดย้นืยันกับสายการบนิและตัวแทนบรษัิททีต่า่งประเทศ (ทัง้นี้ข ึน้อยู่กับดุลพนิจิของสายการบนิและบรษัิท
ตา่งประเทศ) ทัง้นี้ท่านจะตอ้งเสยีค่าใชจ่้ายทีไ่ม่สามารถเรยีกคนืไดค้อื ค่าธรรมเนียมในการมัดจ าตั๋ว หรอืค่าตั๋วเครือ่งบนิ (กรณี

ออกตั๋วเครือ่งบนิแลว้) และคา่ธรรมเนียมวซีา่และคา่บรกิารยืน่วซีา่กรณีทีท่า่นยืน่วซีา่แลว้  



   

หมายเหต ุ 

- บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการทีจ่ะไมร่ับผดิชอบตอ่คา่ชดเชยความเสยีหาย อันเกดิจากเหตสุดุวสิยัทีท่าง บรษัิทฯ ไมส่ามารถควบคมุ
ได ้เชน่ การนัดหยดุงาน, จลาจล, การล่าชา้หรอืยกเลกิของเทีย่วบนิ รวมถงึกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงไมอ่นุญาตใหเ้ดนิทางออก

หรอืกองตรวจคนเขา้เมอืงของแตล่ะประเทศไม่อนุญาตใหเ้ขา้เมอืง รวมทัง้ในกรณีทีท่า่นจะใชห้นังสอืเดนิทางราชการ (เลม่สนี ้า
เงนิ) เดนิทางหากท่านถกูปฏเิสธการเดนิทางเขา้หรอืออกนอกประเทศใดประเทศหนึง่  

- บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงโปรแกรมรายการท่องเทีย่ว โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

- บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงอัตราคา่บรกิาร โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 
- กรณีทีค่ณะไมค่รบจ านวน 15 ทา่น ทางบรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการงดออกเดนิทาง โดยทางบรษัิทฯ จะแจง้ใหท้า่นทราบล่วงหนา้ 

14 วันกอ่นการเดนิทาง  
- เมือ่ท่านท าการซือ้โปรแกรมทัวร ์ทางบรษัิทฯ จะถอืว่าทา่นรับทราบและยอมรับเงือ่นไขของหมายเหตทุกุขอ้แลว้ ในกรณีทีลู่กคา้

ตอ้งออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ ….กรุณาตดิตอ่เจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ กอ่นทกุครัง้ มฉิะนัน้ทางบรษัิทฯจะไมข่อรับผดิชอบ

คา่ใชจ่้ายใดๆ ทัง้สิน้…โปรแกรมและรายละเอยีดของการเดนิทางอาจมกีารเปลีย่นแปลงได ้ทัง้นี้ข ึน้อยูกั่บสภาวะอากาศและเหตุ
สดุวสิยัตา่ง ๆ ทีไ่ม่สามารถคาดการณ์ลว่งหนา้โดยทางบรษัิทฯ จะค านงึถงึผลประโยชน์และความปลอดภัยของผูร้่วมเดนิทางเป็น

ส าคัญ…. 
- หลังจากทีม่กีารจองทัวรแ์ละไดช้ าระคา่มัดจ าทัวรห์รอืทัง้หมดแลว้ ไมว่่าจะเป็นการช าระผา่นตัวแทนของบรษัิท 

หรอืช าระโดยตรงกับทางบรษัิท ทางบรษัิทจะขอถอืวา่ทา่นรับทราบและยอมรับในเงอืนไขต่างๆของบรษัิท ทีไ่ดร้ะบไุวทั้ง้หมด 
- น่ังที ่Long Leg โดยปกตอิยู่บรเิวณทางออกประตูฉุกเฉนิ และผูท้ีจ่ะน่ังตอ้งมคีณุสมบัตติรงตามทีส่ายการบนิก าหนด  

เชน่ ตอ้งเป็นผูท้ีม่รี่างกายแข็งแรง และชว่ยเหลอืผูอ้ืน่ไดอ้ยา่งรวดเร็วในกรณีทีเ่ครือ่งบนิมปัีญหา เชน่ สามารถเปิดประตูฉุกเฉนิได ้

(น ้าหนักประมาณ 20 กโิลกรัม) ไมใ่ชผู่ท้ีม่ปัีญหาทางดา้นสขุภาพและร่างกายและอ านาจในการใหท้ีน่ั่ง Long leg ขึน้อยู่กับทาง
เจา้หนา้ทีเ่ช็คอนิสายการบนิ ตอนเวลาทีเ่ช็คอนิเท่านัน้ 

• กรณีทรัพยส์นิสว่นตัวของลกูคา้สญูหายหรอืลมืไวร้ะหวา่งการเดนิทาง ทางบรษัิทฯ จะไมร่ับผดิชอบใด ๆ ทัง้สิน้ 

• กรณีผูเ้ดนิทางไมส่ามารถเขา้-ออกเมอืงได ้เนื่องจากปลอมแปลงหรอืการหา้มของเจา้หนา้ที ่ไมว่า่เหตุผลใดๆตามทาง 
บรษัิทของสงวนสทิธิใ์นการ ไม่คนืคา่ทัวรทั์ง้หมด  

• บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิย์กเลกิการเดนิทางกอ่นลว่งหนา้ 14 วัน ในกรณีทีไ่มส่ามารถท ากรุ๊ปไดอ้ยา่งนอ้ย 30 ทา่น( ผูใ้หญ ่)  

และ/หรอื ผูร้่วมเดนิทางในคณะไม่สามารถผ่านการพจิารณาวซีา่ไดค้รบ 30 ทา่น ซึง่ในกรณีนี้ทางบรษัิทฯ ยนิดคีนืเงนิใหทั้ง้หมดหัก
คา่ธรรมเนียมวซีา่ หรอืจัดหาคณะทัวรอ์ืน่ใหถ้า้ตอ้งการ 

• บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงโปรแกรมรายการท่องเทีย่ว โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้  

• บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงอัตราคา่บรกิาร โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

• เนื่องจากรายการทัวรน์ี้เป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากทา่นสละสทิธิก์ารใชบ้รกิารใดๆตามรายการ หรอืถูกปฏเิสธการ 

เขา้ประเทศไมว่่าในกรณีใดก็ตาม ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิไ์มค่นืเงนิในทกุกรณี  

• กรณียกเลกิการเดนิทางภายหลังจากไดว้ซีา่แลว้ ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการแจง้สถานฑตู เพือ่ใหอ้ยูใ่นดลุพนิจิของ 

สถานฑูต เรือ่งวซีา่ของท่าน เนื่องจากการขอวซีา่ในแตล่ะประเทศ จะถกูบันทกึไวเ้ป็นสถติใินนามของบรษัิทฯ เมือ่ทา่นไดช้ าระเงนิ
มัดจ าหรอืทัง้หมด ไมว่า่จะเป็นการช าระผ่านตัวแทนของ บรษัิทฯ หรอืช าระโดยตรงกับทางบรษัิทฯ ทางบรษัิทฯ จะขอถอืวา่ทา่น

รับทราบและยอมรับในเงือ่นไขตา่งๆของเอกสารวซีา่ 

• การบดิเบอืนขอ้เท็จจรงิประการใดก็ตาม อาจจะถูกระงับมใิหเ้ดนิทางเขา้ประเทศในกลุม่เชงเกน้เป็นการถาวร และ 
ถงึแมว้า่ท่านจะถกูปฏเิสธวซีา่ สถานทูตไม่คนืคา่ธรรมเนียมทีไ่ดช้ าระไปแลว้และหากตอ้งการขอยืน่ค ารอ้งใหมก็่ตอ้งช าระ

คา่ธรรมเนียมใหมท่กุครัง้  

• หากสถานทูตมกีารสุม่เรยีกสมัภาษณ์บางทา่นทางบรษัิทฯ ขอความร่วมมอืในการเชญิทา่นไปสมัภาษณ์ตามนัดหมาย 

และโปรดแตง่กายสภุาพ ทัง้นี้ทางบรษัิทฯ จะสง่เจา้หนา้ทีไ่ปอ านวยความสะดวก และประสานงานตลอดเวลา และหากสถานทตูขอ
เอกสารเพิม่เตมิ ทางบรษัิทฯใคร่ขอรบกวนทา่นจัดสง่เอกสารดังกล่าวเชน่กัน 

• ทางบรษัิทฯ เป็นแคตั่วแทนอ านวยความสะดวกในขัน้ตอนการยืน่วซีา่ แตใ่นการพจิารณาอนุมัตวิซีา่ จะอยูใ่น 

ดลุพนิจิของทางสถานทตูฯเทา่นัน้ ซึง่อาจจะเกดิความไมส่ะดวกแกท่า่นไดท้างบรษัิทฯ จงึตอ้งขออภัยมา ณ ทีน่ี้ 

• เมือ่ทา่นท าการซือ้โปรแกรมทัวร ์ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นรับทราบและยอมรับเงือ่นไขของหมายเหตทุกุขอ้แลว้ ใน 
กรณีทีลู่กคา้ตอ้งออกตั๋วโดยสารภายในประเทศกรุณาตดิต่อเจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯกอ่นทกุครัง้มฉิะนัน้ทางบรษัิทฯจะไมข่อรับผดิชอบ

คา่ใชจ่้ายใดๆทัง้สิน้โปรแกรมและรายละเอยีดของการเดนิทางอาจมกีารเปลีย่นแปลงได ้ทัง้นี้ข ึน้อยู่กับสภาวะอากาศ และเหตดุวสิยั
ตา่ง ๆ ทีไ่มส่ามารถคาดการณ์ลว่งหนา้โดยทางบรษัิทฯ จะค านงึถงึผลประโยชนแ์ละ ความปลอดภัยของผูร้่วมเดนิทางเป็นส าคัญ  

• บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธไ์มข่ายทัวรแ์กลู่กคา้ทีเ่คยเดนิทางแลว้มคีวามประพฤตไิมน่่ารักหรอืมพีฤตกิรรมเป็นทีร่ักเกยีจ 

ของคนสว่นใหญเ่ชน่ไมร่ักษาเวลาเลย พูด จาหยาบคาย ดืม่สรุาบนรถ กอ่เสยีงร าคาญรบกวนผูอ้ืน่ เอาแตใ่จตนเอง หรอืถอืวา่มา

กลุม่ใหญแ่ลว้ไมเ่กรงใจผูอ้ืน่ชักชวนผูผ้ืน่ใหก้อ่นความวุน่วานในทัวรฯ์ลฯ (เพือ่ความสขุของผูเ้ดนิทางเป็นสว่นใหญ)่ 

• บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธไ์มข่ายทัวรแ์กท่า่นทีม่คีรรภเ์กนิ4 เดอืน (เพราะอาจเกดิอันตราย / เพือ่ความปลอดภัย / เวน้มี 
ใบรับรองแพทย)์ 

• บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธใ์นการขายหรอืไมข่ายทัวรแ์กท่า่นทีม่เีด็กทารกอายตุ ่ากว่ากวา่ 2 ขวบ (กรุณาแจง้บรษัิทฯ กอ่น 



   

จองทัวรเ์พือ่หาขอ้สรุปร่วมกัน) ตอ้งกราบขออภัยท่านเพราะหากเด็กงอแงจะไปรบกวนผูเ้ดนิทางทา่นอืน่ 

• บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธใ์นการขาย หรอืไมข่ายแกท่า่นทีต่อ้งใชร้ถเข็น (กรุณาแจง้บรษัิทฯ กอ่นซือ้ทัวร ์เพือ่หาขอ้สรุปร่วมกัน) 

• ทา่นทีจ่ะออกต๋ัวภายในประเทศ เชน่ เชยีงใหม ่ภเูก็ต หาดใหญ ่ฯลฯ โปรดแจง้ฝ่ายขายกอ่นเพือ่ขอค ายนืยันวา่ทัวรนั์น้ๆ  

ยนืยันการเดนิทางหากทา่นออกตั๋วโดยไม่ไดร้ับการยนืยันจากพนักงานแลว้ทัวรนั์น้ยกเลกิ บรษัิทฯ ไม่สามารถรับผดิชอบคา่ใชจ่้าย
นัน้ได ้

• ใน 1 วัน คนขับรถจะท างานและพักผอ่นระหวา่งขับรถรวมแลว้ไมเ่กนิ12 ชม. เชน่ เริม่งาน 08.00 น. ตอ้งจบงานภายใน  

20.00 น. หากมกีารเสยีเวลาระหวา่งวันทกุกรณีโปรแกรมอาจตอ้งแกไ้ขปรับเปลีย่น - เมือ่ท่านจองทัวรแ์ละช าระมัดจ าแลว้หมายถงึ
ทา่นยอมรับในขอ้ความและเงือ่นไขทีบ่รษัิทฯ แจง้แลว้ขา้งตน้ 

• หากในคณะของทา่นมผีูต้อ้งการดแูลพเิศษ น่ังรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูส้งูอายุ, มโีรคประจ าตัว หรอืไม่สะดวกในการ

เดนิทางทอ่งเทีย่วในระยะเวลาเกนิกว่า 4-5 ชั่วโมงตดิต่อกัน ทา่นและครอบครัวตอ้งใหก้ารดูแลสมาชกิภายในครอบครัวของทา่นเอง 

เนื่องจากการเดนิทางเป็นหมูค่ณะ หัวหนา้ทัวรม์คีวามจ าเป็นตอ้งดแูลคณะทัวรทั์ง้หมด 
 

ขอ้ความซึง่ถอืเป็นสาระส าหรับทา่นผูม้เีกยีรตซิึง่ร่วมเดนิทาง 

ทางบรษัิทฯ เป็นตัวแทนในการจัดน าสัมมนา และการเดนิทางที่มีความช านาญ โดยจัดหาโรงแรมที่พัก อาหาร 

ยานพาหนะ และสถานทีท่่องเทีย่วพรอ้มทัง้การสัมมนา ดูงาน เพือ่ความสะดวกสบาย และเกดิประโยชน์สงูสดุในการเดนิทาง ทัง้นี้
ทางบรษัิทฯ ไม่สามารถรับผดิชอบในอุบัตเิหตุหรอืความเสยีหายทีเ่กดิจากโรงแรมทีพ่ัก ยานพาหนะ,  อันเนื่องจากอุบัตเิหตุรวมถงึ

ภัยธรรมชาต,ิ โจรกรรม, วนิาศกรรม, อัคคภีัย, การผละงาน, การจลาจล สงครามการเมอืง, การผันผวนของอัตราแลกเปลีย่นเงนิตรา
ระหวา่งประเทศ, การนัดหยดุงาน, ความลา่ชา้ของเทีย่วบนิ, สายการเดนิเรอื, รถไฟ, พาหนะทอ้งถิน่,  ตลอดจนการถูกปฏเิสธออกวี

ซ่าจากกงสุล และ / หรือ ส่วนงานที่เกีย่วขอ้งกับสถานเอกอักคราชฑูต รวมถงึผูม้ีอ านาจท าการแทนประจ าประเทศไทย (โดยไม่

จ าตอ้งแสดงเหตุผล เนื่องจากเป็นสทิธพิเิศษทางการทูต) ซึง่อยู่เหนือการควบคุมของบรษัิทฯ หมายรวมถงึในระหว่างการเดนิทาง
ทอ่งเทีย่วทัง้ใน หรอื ตา่งประเทศ แตท่างบรษัิทฯ มคีวามคุม้ครอง และประกันอบัุตเิหต ุตามเงือ่นไขทีบ่รษัิทฯ ทีร่ับประกันในกรณีที่

ผูร้่วมเดนิทางถูกปฎเิสธโดยเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืงของประเทศไทย และ/หรอื ตา่งประเทศ มใิหเ้ดนิทางออก หรอื เขา้ประเทศ 
เนื่องมาจากความประพฤต ิพฤตกิรรมของผูเ้ดนิทาง ไม่ปฎบัิตติามกฎระเบยีบดา้นการความคุมโรคตดิต่อเฉพาะพื้นที่มีการปลอม

แปลงเอกสารเพื่อการเดนิทาง รวมถงึมีสิง่ผดิกฎหมาย บรษัิทฯ จะไม่คนืค่าใชจ่้ายใดๆ รายละเอียดดา้นการเดนิทาง อาจมีการ
เปลีย่นแปลงไดต้ามความจ าเป็น หรือเพื่อความเหมาะสมทัง้ปวง โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ ทัง้นี้การขอสงวนสทิธดัิงกล่าว 
บรษัิท จะยดึถอืและค านงึถงึผลประโยชนต์ลอดจนความปลอดภัยของทา่นผูม้เีกยีรต ิซึง่ร่วมเดนิทางเป็นส าคัญ 

“ขอขอบพระคณุทกุทา่นทีไ่ดม้อบความไวว้างใจ ใหท้างบรษัิท เป็นผูน้ าพาการเดนิทางในครัง้น้ี” 
 

เอกสารประกอบการขอวซีา่โมรอคโค 

*.*.*. เอกสารส่วนตวัของท่านหา้มเซน็ส าเนาถูกตอ้งทกุกรณี*.*.*.  

1. หนังสอืเดนิทาง (Passport) หนังสอืเดนิทาง ตอ้งมหีนา้เหลอืส าหรับประทับวซีา่อยา่งนอ้ย 2 หนา้ อายกุารใชง้านเหลอืไม่ 
นอ้ยกวา่ 6 เดอืน นับจากวันเดนิทางกลับ และหนังสอืเดนิทางจะตอ้งไมช่ ารุด(หนังสอืเดนิทางเลม่เกา่ กรุณาน ามาประกอบการยืน่วี

ซา่ดว้ย)  
2. รปูถา่ย รูปถา่ยสหีนา้ตรงขนาด 1.5 x 2 ซม. (ตามภาพประกอบ) จ านวน 3 ใบ (พืน้หลังขาวเทา่นัน้  

ถา่ยไมเ่กนิ 6 เดอืน  หา้มสวมแวน่ตาหรอืเครือ่งประดับ ไมใ่สค่อนแทคเลนส ์รูปไมเ่ลอะหมกึ) 

3. หลักฐานการเงนิ 
3.1 กรณีผูเ้ดนิทาง ออกคา่ใชจ่้ายเอง  

**ส าเนาสมดุบัญช ีหรอื Statement บัญชอีอมทรัพยส์ว่นตัวของผูเ้ดนิทาง ยอ้นหลัง 6เดอืน (รบกวน
ลกูคา้ท ารายการเดนิบัญช ียอดเงนิในบญัชขี ัน้ต า่ 100,000.-โดยการ ฝากหรอืถอน กอ่น แลว้ค่อย

ปรับยอดเงนิในบัญชไีมเ่กนิ 7 วัน กอ่นวันยืน่วซีา่ และหากบัญชกีระโดดเดอืนตอ้งขอเป็น Statement 

เทา่นัน้) 
**หนังสอืรับรองจากธนาคาร (แบงค ์การันต)ี ตอ้งเป็นบัญชเีดยีวกันกับสเตทเมน้ และชือ่-นามสกลุ

ภาษาอังกฤษตอ้งตรงตามหนา้พาสปอรต์  
(ออกไมเ่กนิ 15 วัน นับจากวันทีย่ืน่) (ใชท้ ัง้ 2 อยา่ง ขาดอยา่งใดอยา่งหนึง่ไมไ่ด)้ 

3.2 กรณีผูเ้ดนิทางไม่ไดอ้อกค่าใชจ่้ายเอง (บุคคลทีส่ามารถรับรองค่าใชจ่้ายได ้ตอ้งเป็น พ่อ แม ่พีน่อ้ง ทีม่สีายเลอืดเดยีวกัน หรอื 

สามภีรรยา เท่านัน้) 
3.2.1. ตอ้งท าเป็นหนังสอืรับรองคา่ใชจ่้ายในการเดนิทาง (Sponsor Letter)เป็นภาอังกฤษเทา่นัน้ 

3.2.2. ถา่ยส าเนาสมุดบัญช ีหรอื Statement ยอ้นหลัง 3 เดอืนของบคุคลทีอ่อกค่าใชจ่้าย 
3.2.3. เอกสารแสดงความสมัพันธร์ะหวา่งผูท้ีอ่อกให ้และผูท้ีถ่กูรับรองคา่ใชจ่้ายให ้เชน่ ส าเนาทะเบยีนสมรส สตูบัิตร ทะเบยีนบา้น 

**สถานทูตไมร่ับพจิารณาบัญชกีระแสรายวัน บัญชฝีากประจ า และบัญชยีอดตดิลบ** 
 



   

4. หลักฐานการท างาน  

-เจา้ของกจิการ หนังสอืรับรองการจดทะเบยีน(DBD)ทีม่ชีือ่ของผูเ้ดนิทางเป็นกรรมการหรอืหุน้สว่น อายุไมเ่กนิ 3 เดอืน หรอื ส าเนา
ใบทะเบยีนการคา้(พค.0403) 

-เป็นพนักงาน หนังสอืรับรองการท างาน จากบรษัิทฯ ระบตุ าแหน่ง, เงนิเดอืน, วันเริม่ท างาน  
(ขอเป็นภาษาอังกฤษมอีาย ุ1 เดอืน ชือ่-สกลุตอ้งตรงตามหนา้พาสปอรต์ ใชค้ าว่า “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนชือ่สถานทูต

ทีย่ืน่) 

-นักเรยีนหรอืนักศกึษา ใชห้นังสอืรับรองการเรยีนทีอ่อกจากสถาบันทีก่ าลังศกึษาอยู ่ 
(ขอเป็นภาษาอังกฤษมอีาย ุ1 เดอืน ชือ่-สกลุตอ้งตรงตามหนา้พาสปอรต์ ใชค้ าว่า “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนชือ่

สถานทูตทีย่ืน่) 
5. เอกสารสว่นตัว 

-ส าเนาทะเบยีนบา้น กรุณาแปลเป็นภาษาอังกฤษ 

-บัตรประชาชน กรุณาแปลเป็นภาษาอังกฤษ 
-สตูบัิตร (กรณีเด็กอายตุ ่ากวา่ 20 ปี) กรุณาแปลเป็นภาษาอังกฤษ 

-ทะเบยีนสมรส/ทะเบยีนหย่า/มรณะบัตร (ถา้ม)ี กรุณาแปลเป็นภาษาอังกฤษ 
-ใบเปลีย่นชือ่-นามสกลุ (ถา้มกีารเปลีย่น) กรุณาแปลเป็นภาษาอังกฤษ 

 
6. กรณีเด็กอายุไมถ่งึ 20 ปี ไมไ่ดเ้ดนิทางไปต่างประเทศพรอ้มบดิา มารดา  

-หากเด็กเดนิทางไปกับบดิา จะตอ้งมหีนังสอืยนิยอมจากมารดา จากอ าเภอตน้สงักัด (โดยมารดาจะตอ้งคัดหนังสอืยนิยอมระบใุห ้

บตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกับบดิา) พรอ้มแนบส าเนาบัตรประชาชนหรอืหนา้พาสปอรต์มารดามาดว้ย 
-หากเด็กเดนิทางกับมารดา จะตอ้งมหีนังสอืยนิยอมจากบดิา จากอ าเภอตน้สงักัด (โดยบดิาจะตอ้งคัดหนังสอืยนิยอมระบใุหบ้ตุร

เดนิทางไปต่างประเทศกับมารดา) พรอ้มแนบส าเนาบัตรประชาชนหรอืหนา้พาสปอรต์บดิามาดว้ย 
- หากเด็กไม่ไดเ้ดนิทางพรอ้มกับบดิาและมารดา ทัง้บดิาและมารดาจะตอ้งคัดหนังสอืระบยุนิยอมใหบ้ตุรเดนิทางไปต่างประเทศกับ

ใคร มคีวามสมัพันธเ์ป็นอะไรกันกับเด็ก จากอ าเภอตน้สงักัด พรอ้มแนบส าเนาบัตรประชาชนหรอืหนา้พาสปอรต์บดิาและมารดา 

-กรณีเด็กทีบ่ดิา-มารดาหย่ารา้ง จะตอ้งแนบส าเนาใบหยา่ และมกีารสลักหลังโดยมรีายละเอยีดวา่ฝ่ายใดเป็นผูม้อี านาจปกครองบตุร
แตเ่พยีงผูเ้ดยีว 

*** กรณีทีบ่ดิาหรอืมารดาไม่ม ีpassport แลว้ใช ้ID Card แทนตอ้งท าจดหมายชีแ้จงว่าท าไมไมม่ ีpassport *** 
-กรณีเด็กอายตุ ่ากว่า 18 ปี บดิา-มารดาลงชือ่รับรองในแบบฟอรม์สมัครวซีา่ พรอ้มเดนิทางมาสมัภาษณ์กับบตุรทีส่ถานทตูดว้ย ทัง้

สองทา่น (เฉพาะควิเดีย่วเทา่นัน้) 

7.  ท่านไม่จ าเป็นตอ้งเซ็น รับรองส าเนาถกูตอ้ง ใหท้่านเซ็นเฉพาะ แบบฟอรม์ใบค ารอ้งขอวซีา่เทา่นัน้ 
 

เอกสารยืน่วซีา่อาจมกีารปรบัเปลีย่นและขออพัเดทเพิม่เตมิไดทุ้กเวลา หากทางสถานทูตแจง้ขอเพิม่เตมิ 


