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วันที& 1  กรุงเทพ(สนามบินสุวรรณภูมิ) 
23.00 น. คณะพร้อมกนั ณ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศชัKน4 สนามบินสุวรรณภูมเิคาน์เตอร์

สายการบินกาตาร์แอร์เวย์ (QR) พบเจ้าหน้าที4ของบริษทัฯ คอยให้การต้อนรับและอํานวยความ
สะดวก 

วันที& 2  คาซาบลังก้า-ราบัต-ป้อมอูไดยะ-สุเหร่าฮัสซัน-สุสานของกษัตริย์โมฮัมเหม็ดที& 5 
03.05 น. ออกเดินทางสูส่นามบินเมืองคาซาบลังก้า ประเทศโมรอคโค โดยสายการบินกาตาร์แอร์เวย์ (QR) 

เที4ยวบินที4 QR837 (03.05-05.55) / QR1397 (07.30-13.20) ใช้ระยะเวลาในการเดินทางประมาณ 
17.15 ชั:วโมง (รวมเวลาแวะเปลี:ยนเครื:องที:สนามบินเมืองโดฮา ประเทศกาตาร์) บริการอาหารและ
เครื:องดื:มบนเครื:อง 

13.20 น. เดินทางถึงสนามบินเมืองคาซาบลังก้า ประเทศโมรอคโค (เวลาท้องถิ:นช้ากว่าประเทศไทย 7 
ชั:วโมง) หลงัผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองแล้ว  

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื Kนเมือง เมนู!!! ซีฟู้ด 
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 นําท่านเดินทางสู่เมืองราบตั(Rabat) (ระยะทาง 90 กิโลเมตร) เมืองแห่งอารยะธรรมโบราณ ตั Kงอยู่ที4มมุ

ตะวันตกเฉียงเหนือของทวีปแอฟริกา ทิศเหนือติดทะเลเมดิเตอร์เรเนียน ทิศตะวันตกติดมหาสมุทร
แอตแลนติก ทิศใต้ติดประเทศมอริเตเนีย และ
ทิศตะวันออกติดประเทศแอลจีเรีย โมรอคโค 
เป็นประเทศที4 มีพื Kนที4ก ว้างใหญ่ เคยเป็น
เมืองขึ Kนของฝรั4งเศส และสเปน เป็นถิ4นที4อยู่
ของชาวยิว และชนพื Kนเมืองชาวเบอร์เบอร์ 
ด้ ว ย เ ห ตุ นี Kโ ม ร อ ค โ ค จึ ง รํ4 า ร ว ย ด้ ว ย
ศิลปวฒันธรรม โดยเฉพาะศิลปะของแขกมวัร์
ที4ประณีตงดงาม ได้รับการขึ Kนทะเบียนเป็น
เมืองมรดกโลกจากยูเนสโก เมื4อปี ค.ศ. 2012 
นําท่านชมเมืองราบัต(Rabat) เมืองหลวง
แห่งโมรอคโค นําชมป้อมอูไดยะ(Oudayas 
Kasbah) ป้อมขนาดใหญ่ 2 ชั Kนที4ตั Kงอยู่ ริม
มหาสมุทรแอตแลนติก ล้อมรอบด้วยกําแพง
สูงใหญ่ ด้านในท่านสามารถเดินชมเมดิน่า 
บ้านเรือนทาทาบด้วยสีฟ้า ที4สะอาดตาน่า
เดินเล่น จากนั Kนนําท่านชมสุเหร่าฮัสซัน 
หรือ สุเหร่าหลวง(Hassan Mosque) ที4ทุก
เที4ยงวันศุกร์ กษัตริย์แห่งโมรอคโคจะทรงม้า
จากพระราชวังมายังสุเหร่าเพื4อประกอบ
ศาสนกิจ นําท่านชมสุสานของกษัตริย์
โ ม ฮั ม เ ห ม็ ด ที&  5(Mausoleum of 
Mohammed V) พระอัยกาของกษัตริย์องค์
ปัจจุบัน ซึ4งมีทหารยามยืนเฝ้าสง่าทุกประตู 
และเปิดให้คนทุกชาติทุกศาสนาเข้าไปเคารพ
พระศพที4ฝังอยู่ เบื Kองล่าง ด้านหน้าของสสุาน 
คือสเุหร่าฮสัซนัที4เริ4มสร้างมาตั Kงแต่ศตวรรษที4 
12 แต่ไม่สําเร็จ และพังลงจนเหลือ แต่เพียง
เสาไว้ 365 ต้น 

เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคารพื Kนเมือง 
พักที& Hotel The View, Rabat หรือเทียบเท่าระดับ 5 ดาว 
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วันที& 3  ราบัต-เชฟเชาเอิน 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 

นํ าท่ าน เ ดิน ท างสู่ เ มื อ ง เ ช ฟ เ ช า เ อิ น
(Chefchaouen) (ระยะทาง 260 กิโลเมตร) 
เมืองที4มีชายแดนติดกับสเปนด้วยความที4
รูปร่างลกัษณะของยอดเขาของที4นี4เหมือนกับ
เ ขาแพะ  ( Chaoua) ดั งนั Kน ชื4 อ เ มืองจึ ง มี
ความหมายที4ตรงตัวเลยว่า “มองที4เขาแพะ
นั4นซิ” ด้วยลักษณะเมืองที4อยู่บนภูเขา จึงทํา
ให้นกัท่องเที4ยวที4มานี4 ต่างได้ลิ Kมรสของความ
เงียบสงบ บรรยากาศอนัโรแมนติก 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
พื Kนเมือง 
นําท่านชมเมดิน่าของเมืองเชฟเชาเอิน
(Chefchaouen) บ้านเรือนตกแต่งด้วยอาคาร
สีฟ้า ชม Plaza Uta El-Hamman ซึ4งเต็มไป
ด้วยร้านค้าและคาเฟ่ในบรรยากาศยามเย็น 
ที4นี4ยังมีชื4อเสียงทางด้านช้อปปิ Kงอีกด้วย ที4มี
ทั Kงสินค้าหตัถกรรมพื Kนบ้านที4หาไม่ได้จากไหน
ในโมรอคโค เช่นเสื Kอผ้าขนสัตว์ รวมทั Kงชีสที4
ทําจากแพะ 

เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร
พื Kนเมือง 
พักที& Hotel Dar Ba Sidi & Spa, Chefchaouen หรือเทียบเท่าระดับ 5 ดาว 
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วันที& 4  เชฟเชาเอิน-เมืองโบราณโรมันโวลูบิลิส-เมคเนส-กําแพงเมืองประตูบับมันซู-เฟส 
  ป้อมปราการ-ประตูพระราชวังแห่งเฟส 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 

นําท่านเดินทางสู่เมืองโบราณโรมันโวลูบิลิส(Romance City of Volubilis) (ระยะทาง 165 กิโลเมตร) 
ปัจจุบันเหลือแต่ซากปรักหักพังที4เกิดจากแผ่นดินไหวครั Kงรุนแรงในปี ค.ศ.1755 แต่ยังคงเห็นได้ถึง
ร่องรอยความยิ4งใหญ่ของเมืองในจักรวรรดิ
โรมันในอดีต จากวิหารเทพเจ้าของเมือง
โบราณโวลูบิลิส สามารถมองเห็นเมืองมูเล
ไอด ริส  ( Moulay Idriss) เ มืองศูน ย์ ก ลาง
ศาสนาอันศักดิสิทธิของชาวมุสลิมในโมรอค
โค ทุกๆปี ช่วงเดือนสิงหาคมถึงกนัยายน จะมี
เหล่านักจาริกแสวงบุญมาเยือนเมืองแห่งนี K
เพื4อ ประกอบพิธีทางศาสนา เปรียบได้กับ
เมืองเมกกะของประเทศซาอุดิอาระเบีย 
จากนั Kนนําท่านเดินทางสู่เมืองเมคเนส
(Meknes) (ระยะทาง 30 กิโลเมตร) เมือง
หลวงโบราณในสมัยสุลต่าน มูเล อิสมาอิล 
แห่งราชวงศ์อะลาวิท กษัตริย์จอมโหดผู้ชื4น
ชอบการทําสงครามในศตวรรษที4  17 ด้วย 
ทําเลที4ตั Kงมีแม่นํ Kาไหลผ่านกลางเมือง จึงเป็น
เมืองศูนย์กลางการผลิตมะกอก ไวน์ และพืช
พรรณต่างๆ ตัวเมืองมีกําแพงเมืองล้อมรอบ
เมืองเก่าที4ยาวประมาณ 40 กม. ซึ4งมีประตู
เมืองใหญ่โตถึง 7 ประต ูนําชมประตูบับมันซู(Bab Mansour Monumental Gate) ที4ได้ชื4อว่าสวยที4สุด 
ตกแต่งด้วยโมเสดและกระเบื Kองสีเขียวบนผนงัสีแสด 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื Kนเมือง 
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นําท่านเดินทางสู่เมืองเฟส(Fes) (ระยะทาง 65 กิโลเมตร) เมืองโบราณตั Kงอยู่บนพื Kนที4อดุมสมบูรณ์ที4ตอ่
จากเชิงเทือกเขารีฟ(Rif Mountain)ทางตอน
เหนือกับเขตเทือกเขาแอตลาสตอนกลาง มี
แม่นํ Kาเฟสไหลผ่านกลางเมือง ในช่วงฤดใูบไม้
ผลิ(เมษายน-พฤษภาคม) จะเห็นดอกไม้ป่า
สีสนัสดใสขึ Kนตลอดข้างทาง และที4นี4เป็นเมือง
ที4ยงัคงมีบรรยากาศของเมืองโบราณที4ผู้คนยงั
ใช้ลาเป็นพาหนะและบรรทุกของกันอยู่ ท่าน
จะได้สัมผัสบรรยากาศเมืองเก่าแก่ที4สุดใน
บรรดาเมืองหลวงเก่าทั Kงสี4 แห่ง องค์การ
ยูเนสโกได้ประกาศให้เขตเมืองเก่าของเมือง
เฟสเป็นเมืองมรดกโลกทางประวัติศาสตร์ ใน
ปี ค.ศ.1981 นําท่านชมเมืองเฟส(Fes) เมือง
หลวงเก่าในศตวรรษที4 8 ที4มีความสําคญัทาง
ประวัติศาสตร์เป็นเมืองท่องเที4ยวที4มีชื4อเสียง
ของโมรอคโค นําท่านขึ Kนชมจุดชมวิวบนป้อม
ปรากา ร ( Fes borj south)  แห่ ง ราช วงศ์
ซาเดียน นําท่านชมประตูพระราชวังแห่ง
เฟส ( The Royal Palace) ป ระตูท าง เ ข้ า
พระราชวังเป็นสถาปัตยกรรมที4สวยและสง่า
งาม เป็นเอกลักษณ์แห่งราชวงศ์โมรอคโค 
บริเวณใกล้เคียงพระราชวังเคยเป็นชุมชน
ชาวยิวที4ทํารายได้ให้แก่ราชวงศ์ เพราะชาวยิว
ฉลาดทําการค้าเก่ง แต่ปัจจุบันชาวยิวส่วน
ใหญ่ได้เดินทางกลับไปอยู่ในดินแดน แห่ง
พันธสัญญา (ประเทศอิสราเอล) คงเหลือ
ชาวยิวอยู่ไม่มากนัก ชมชุมชนชาวยิว(The 
Synagouge) ที4มาอาศัยอยู่ตั Kงแต่ ในสมัย
ศตวรรษที4 7 ซึ4งกระจายอยู่ทุกเมืองในอดีต 
ชาวยิวเป็นชนชาติที4ขยันฉลาดส่วนใหญ่มี
อาชีพเป็นพ่อค้า จึงทําให้สุลต่านและกษัตริย์
ในอดีตนําชาวยิวมาเป็นบริวารอยู่โดยรอบวงั 
เพื4อการเก็บภาษีจากการค้าได้ง่ายขึ Kน นําท่าน
เดินทางเข้าสู่เขาวงกตอันซบัซ้อนแห่งเมดินา
เมืองเฟส ผ่านประตู(Bab Bou Jeloud)  ที4
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สร้างตั Kงแต่ปี ค.ศ. 1913 ที4ใช้โมเสดสีฟ้าตกแต่ง 

เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคารจีน 
พักที& Hotel Fes Marriott Jnan Palace หรือเทียบเท่าระดับ 5 ดาว 

วันที& 5  เฟส-อิเฟรน-มิเดลท์-เออร์ฟูด์-เมอร์ซูก้า-ทะเลทรายซาฮาร่า 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า แบบกล่องจากโรงแรม 

นําท่านเดินทางสู่เ มื อ ง อิ เฟรน ( Ifrane) 
(ระยะทาง 70 กิโลเมตร) เมืองที4ความสูง
ประมาณ 1,650 เมตร เหนือระดับนํ Kาทะเล 
เป็นที4พักตากอากาศ ซึ4งในอดีตฝรั4งเศสได้มา
สร้างขึ Kนบริเวณนี K ในช่วง ค.ศ. 1930 บางครั Kง
เรียกเมืองแห่งนี Kว่า เจนีวาแห่งโมรอคโค นํา
ท่านชมเมืองอิเฟรน(Ifrane) ได้ รับฉายา 
“สวิตเซอร์แลนด์แห่งโมรอคโค” บ้านเรือนส่วน
ใหญ่จะมีหลังคาสีแดง ซึ4งเป็นเอกลักษณ์ของ
เมืองอิเฟรน เมืองตากอากาศที4 มีสถานที4
พักผ่อนทั Kงฤดูหนาวและฤดู ร้อน ผ่านชม
เส้นทางพาดผ่านเทือกเขาแอตลาส ชื4อที4
คุ้นเคยกันมาเป็นเวลานาน ภูมิประเทศเขียว
ชอุ่มไปด้วยป่าไม้ สองข้างทางเปลี4ยนสภาพ
จากความแห้งแล้งเป็นป่าไม้ พุ่ม และสลบักบั
ความแห้งแล้งของภูเขา จากนั Kนนําท่าน
เดินทางสู่เมืองมิเดลท์(Midelt) (ระยะทาง 
140 กิโลเมตร) เมืองเล็กๆ ที4ตั Kงอยู่ท่ามกลาง
หุบเขาแอตลาส เมืองที4เป็นศูนย์กลางการค้า 
การทําเหมืองแร่ ของโมรอคโค 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื Kนเมือง 
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นําท่านเดินทางสู่เขตทะเลทรายซาฮาร่า เมืองเออร์ฟูด์(Erfoud) (ระยะทาง 210 กิโลเมตร) เมืองที4เคย
เป็นศูนย์กลางกองคาราวานพ่อค้าที4เดินทาง
มาจากตะวันออกกลางอย่างซาอุดิอาระเบีย
และซูดาน บนเส้นทางผ่านข้ามเขตแห้งแล้ง
แต่มีโอเอซิสที4หุบเขาเดดส์(Dades) ซึ4งแนว
เขาและธรรมชาติของหุบเขาที4ถูกกดักร่อนจาก
แรงลม ทําให้หุบเขากลายเป็นรูปร่างต่างๆ 
สวยงาม จากนั Kนนําท่านออกเดินทางโดย รถ
ขับเคลื& อน 4 ล้อ (4×4) พร้อมกระเป๋า
สัมภาระใบเล็กไว้เพื&อนําไปใช้สําหรับการ
พักในทะเลทราย) สู่เมืองเมอร์ซูก้า(Merzouga) (ระยะทาง 50 กิโลเมตร) เมืองในทะเลทรายซาฮา
ร่า ผ่านภูเขาหิน ที4เต็มไปด้วยซากฟอสซิลของหอยและแมงกะพรุนโบราณในอดีต เมื4อประมาณ 350 
ล้านปีก่อน ดินแดนแห่งนี Kเคยอยู่ใต้ท้องทะเลต่อมาเมื4อแผ่นดินผุดขึ Kนมา จึงเกิดซากฟอสซิลขึ Kนมากมาย 

เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคารพื Kนเมือง 
พักที& Luxury Oasis Camp Merzouga เปิดประสบการณ์ที:แปลกใหม่ พกัเต้นท์แคมป์สไตล์ชาวเบดอิูน 

สมัผสับรรยากาศที:พกัท่ามกลางผืนทะเลทรายซาฮาร่าอนักว้างใหญ่ เพลิดเพลินกบับรรยากาศยามคํ:าคืนของ
ทะเลทรายซาฮาร่าและชมดวงดาวบนท้องฟ้า 

วันที& 6  ทะเลทรายซาฮาร่า-ขี&อูฐชมพระอาทิตย์ขึ Kน-ทินเฮียร์-ทอดร้ากอร์จ-วอซาเซท 
05.00 น. นําทุกท่านขี4อฐูไปชมพระอาทิตย์ขึ Kนที4ทะเลทรายซาฮาร่า 

เป็นทะเลทรายที4มีอาณาเขตกว้างใหญ่ที4สุด
ในโลกคือ มีเนื Kอที4ประมาณ 9.3 ล้านตาราง
กิ โ ล เ ม ต ร  ( ใ ห ญ่ เ ท่ า ส ห รั ฐ อ เ ม ริ ก าทั Kง
ประเทศ) และตั Kงอยู่ทางตอนเหนือของทวีป
แอฟริกา ทะเลทรายซาฮาร่ามีสิ4งแวดล้อมที4ไม่
เอื Kอต่อการดํารงอยู่ของชีวิตมนุษย์ สัตว์ หรือ
พืช เพราะฝนตกน้อยมาก และพื Kนที4ไม่เหมาะ
แก่การเพาะปลูกหรือเลี Kยงสัตว์ หากมีสัตว์



KFC111111-QR แกรนดโ์มรอคโค 11วัน8คนื 
และพืชพนัธ์ุใดที4สามารถเติบโตในทะเลทรายได้ ก็ต้องปรับตวักนัอย่างมาก เช่นเดียวกบัมนุษย์ที4ต้องหา
วิธีในการใช้ชีวิตให้อยู่รอดได้ ให้ท่านได้สมัผัส
บรรยากาศยามเช้าในทะเลทรายซาฮาร่า จาก
สภาพการไร้ฝนและอุณหภูมิที4 ร้อนจัดใน
ทะเลทราย มีผลทําให้ความชื Kนสัมพัทธ์ของ
อากาศเหนือทะเลทราย เกือบเป็นศูนย์ตลอด
ปี ชมพระอาทิตย์ขึ Kนจากบนเนินทราย ซึ4งเป็น
ภาพที4สวยงามน่าประทับใจ สมควรแก่เวลา
นําท่านขี4อฐูกลบัสู่โรงแรมที4พกั 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 
นําท่านนั4งรถ ขบัเคลื4อน 4 ล้อ (4×4) ออกจากทะเลทรายซาฮาร่ามุ่งหน้าสูเ่มืองเออร์ฟูด์(Erfoud) เพื4อ
เปลี4ยนเป็นรถโค้ชคันเดิม จากนั Kนนําท่าน
เดินทางสู่เมืองทินเฮียร์(Tinguir) (ระยะทาง 
200 กิโลเมตร) ชมโอเอซิสทินเฮียร์ ซึ4งเป็น
ชุมชนที4เกาะกลุ่มอยู่รวมกัน ท่ามกลางความ
แห้งแล้งในเขตทะเลทราย ที4ยังมีความชุ่มชื Kน 
มีตานํ Kาหรือลําธารนํ Kา ซึ4งใช้ในการปลูก ต้น
ปาล์ม ต้นอลัมอนด์ โอเอซิสแห่งนี Kเคยเป็นที4ตั Kง
ของกองทหารที4เดินทางมาจากวอซาเซท ผ่าน
หุบเขาเดดส์ (Dades) ซึ4งเป็นแนวเขาและ
ธรรมชาติของหุบเขาที4ถูกกัดกร่อนจากแรงลม 
ทําให้หุบเขากลายเป็นรูปร่างต่างๆ สวยงาม 
จ าก นั Kน เดิ นทางสู่ทอดร้า กอ ร์จ (Todra 
Gorges) โกรกธารที4มีโขดผาสูง 985 ฟุต หรือ 
300 เ มตร  ทั Kงสอง ด้าน ที4 เ กื อบ ตั Kงทํ ามุม
สามเหลี4ยมกับแม่นํ Kาโทดร้า ถือว่าเป็นโกรก
ธารและหุบเขาที4สวยที4สดุทางใต้ของโมรอคโค 
ชมความงดงามของช่องเขาที4ซ่อนตัวอยู่ใน
โอเอซิส โดยมี ลํานํ Kาใส ๆ ที4ไหลผ่านช่องเขา
กบัหน้าผาสงูชนัแปลกตา ยงัเป็นสถานที4ปีนหน้าผาสําหรับนกัท่องเที4ยวที4รักการเสี4ยงภยั 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื Kนเมือง 
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นําท่านเดินทางสู่เมืองวอซาเซท(Ouarzazate) (ระยะทาง 170 กิโลเมตร) ซึ4งเคยเป็นที4ตั Kงทาง
ยุทธศาสตร์ ในปี ค.ศ.1928 ฝรั4งเศสได้ตั Kงกองกําลังทหารและพัฒนาที4นี4 ให้เป็นศูนย์กลางการบริหาร 
เมืองวอซาเซท จึงถูกส่งเสริมให้เป็นเมืองท่องเที4ยวที4แวดล้อมไปด้วยสตูดิโอ ภาพยนตร์ อาทิ และมีการ
พฒันาพื Kนที4ใน ทะเลทรายเพื4อการทํากิจกรรม
ต่างๆ เช่น การขี4มอเตอร์ไซด์ ขี4อูฐ กิจกรรม
ผจญภยักลางทะเลทราย สําหรับในฤดหูนาว-
ฤดูใบไม้ผลิ (พ.ย.-เม.ย.) ควรเตรียมเสื Kอกัน
หนาวให้เพียงพอ เพราะเมืองนี Kอยู่ใกล้ภูเขา
แอตลาส ที4 มีหิมะปกคลุมในช่วงดังกล่าว 
เมืองวอซาเซทอาจกล่าวได้ว่าเป็นจุดมุ่งหมาย
ของนกัท่องเที4ยวที4มองหาความแตกต่าง และ
ความผจญภัยที4หาไม่ได้จากที4ไหน จากนั Kน
เดินทางบนเส้นทางถนนแห่งคาชบาห์ หรือป้อมปราการนับพนั ที4ได้รับการขนานนาม เนื4องจากตลอด
สองข้างทางจะมีคาชบาห์น้อยใหญ่หลายร้อยแห่งเรียงรายสุดลูกหูลูกตาตามถนนดังกล่าว วอซาเซท 
เป็นเมืองที4สําคัญที4สดุของทางตอนใต้ และที4นี4ยังเป็นทางเชื4อมระหว่างเหนือกับใต้ และตะวันออกกบั
ตะวนัตก สําหรับนกัท่องเที4ยวบางคนที4ชอบรสชาติของความเป็นทางใต้ ณ จุดกึ4งกลางแห่งนี K และยงัเป็น
จุดเริ4มต้นของการสํารวจเมืองต่างๆได้ทุกวนั 

เย็น  รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคารพื Kนเมือง 
พักที& Hotel Riad Ksar Ighnda หรือเทียบเท่าระดบั 5 ดาว 

 

วันที& 7  วอซาเซท-ป้อมทาเริท-ไอท์เบนฮาดดู-มาราเกช 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 
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นําท่านชมเมืองวอซาเซท(Ouarzazate) ถ่ายรูปกับป้อมทาเริท(Kasbah Taourirt) เป็นป้อมแห่ง
ตระกูลกลาวี ซึ4งภายในประกอบด้วยห้อง
ต่างๆ จํานวนมากซ่อนอยู่เชื4อมต่อกันด้วย
ถนนเล็กๆ และเส้นทางลับคดเคี Kยวตาม
อาคารที4เบียดเสียดกนั พระราชวงัของตระกูล
กลาวี (Glaoui Palace) ผู้ปกครองมาราเกซ 
ซึ4 งยัง มีลวดลายผนังอาคารและรูปแบบ
สถาปัตยกรรมอันหลากหลายของการสร้าง
อาคารของชาวเบอร์เบอร์ การออกแบบ
อาคารซึ4งเหมาะกับความเชื4อและความ
เป็นอยู่ของเหล่าเจ้าผู้ปกครอง ในยุคของ
ตระกูล (Glaoui) ที4นี4มีคนงานและคนรับใช้
จํานวนหลายร้อยคนจึงต้องมีห้องเป็นจํานวน
มาก มีทั Kงส่วนที4เป็นวังเก่า ห้องนั4งเล่น ห้อง
รับรอง ซึ4งองค์การยูเนสโก้ได้ปฏิสงัขรณ์ขึ Kนมา
จากอาคารเดิมเพียง 1 ใน 3 ของอาคาร
ทั Kงหมด นําทางเดินทางสู่เมืองไอท์เบนฮาด
ดู(Ait Ben Haddou) ทางตะวันออกเฉียงใต้
ของเมืองมาราเกช เส้นทางข้ามเทือกเขาไฮแอทลาส ทางคดเคี Kยวกบัภูเขาสลบัซบัซ้อนสลบักบัทุ่งเกษตร
แบบขั Kนบันได เพลินตากับสีสัน วิถีชีวิตของคนท้องถิ4น นําท่านชมเมืองไอท์เบนฮาดดู(Ait Ben 
Haddou) เป็นเมืองที4ชื4อเสียงในเรื4องการหารายได้จากกองถ่ายทําภาพยนตร์กว่า 20 เรื4อง โดยเฉพาะ
ป้อมที4งดงามและมีความใหญ่ที4สุดในโมรอค
โคภาคใต้ คือ ป้อมไอท์เบนฮาดด(ูKasbash 
of Ait Ben Haddou) เ ป็นป้อมหินทรายซึ4ง
ตั Kงอยู่ท่ามกลางสวนอัลมอนด์ เป็นปราสาทที4
ใช้ในการถ่ายทําภาพยนตร์หลายเรื4องที4โด่ง
ดั ง อ า ทิ  Lawrence of Arabia, Jesus of 
Nazareth และ Gladiator ปัจจุบนัอยู่ในความ
ดแูลขององค์การยูเนสโก 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื Kนเมือง 
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นําท่านเดินทางสู่เมืองมาราเกช(Marakesh) (ระยะทาง 190 กิโลเมตร) เมืองท่องเที4ยวที4สําคญัที4ตั Kงอยู่
เชิงเขาแอตลาส ในอดีตเมืองโอเอซิสแห่งนี K เป็นที4พักของกองคาราวานอูฐ ที4มาจากทางตอนใต้ของ
ประเทศโมรอคโค ถือเป็นเมืองชุมทางของ
พ่อค้าต่างๆ นอกจากนี Kยงัเป็นอดีตเมืองหลวง
ในช่วงสมยัราชวงศ์อลั โมราวิดช่วงศตวรรษที4 
11 ปัจจุบนัเป็นเมืองที4มีนกัท่องเที4ยวมาเยือน
มากที4สุด สภาพบ้านเมืองที4เราเห็น ได้คือ 
สองข้างทางแวดล้อมด้วยบ้านเรือนที4ถูกฉาบ
ด้วยปูนสีส้มๆ ซึ4งเป็นสิ4งที4รัฐบาลกําหนดไว้ 
แต่คนท้องถิ4นจะเรียกว่า Pink City หรือ เมือง
สีชมพูอาจกล่าวได้ว่ามาราเกชเป็นเมืองที4มี
เสน่ห์ที4สุดแห่งหนึ4งในโลก จึงได้ สมญานาม
ว่าเป็น A city of Drama นั4นคือมีความสวยงามดั4งเมืองในละครที4ไม่น่าเป็นชีวิตจริงได้ มีเวลาให้ท่านได้
อิสระเดินเล่นชมเมือง สมัผสัมนต์เสน่ห์ของเมือง 

เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคารจีน 
พักที& Hotel Movenpick Mansour Eddahbi หรือเทียบเท่าระดบั 5 ดาว 

วันที& 8  มาราเกช-พระราชวังบาเฮีย-สวนจาร์ดีน มาจอแรล-มัสยิดคูตูเบีย-จัตุรัสกลางเมือง 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 

นําท่านชมพระราชวังบาเฮีย(Bahia Palace) เป็นพระราชวังของท่านมหาอํามาตย์ ผู้สําเร็จราชการ
แผ่นดินแทนยุวกษัตริย์ในอดีต สร้างขึ Kน
ในช่วงปลายศตวรรษที4 19 โดย Si Moussa 
สถาปัตยกรรมออกเป็นแนวสมัยใหม่ โดยที4
ตั Kงใจจะให้เป็นพระราชวังที4ยิ4งใหญ่และ
หรูหราที4สุดในสมัยนั Kน แต่ด้วยความที4มีการ
วางแผนก่อสร้างและ ตกแต่งอย่างเร่งรีบ จึง
เป็นที4วิจารณ์กนัว่ารายละเอียดหลายๆอย่าง
ในพระราชวังแห่งนี Kยัง ไม่สมบูรณ์ลงตัว 
พระราชวังมีการตกแต่งโดยการแกะสลกัปนู
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ปั Kน (Stucco) มีการวาดลายบนไม้ และประดับประดาด้วยโมเสกเป็นลวดลายที4สวยงามละเอียดอ่อน
มาก นําท่านชมสวนจาร์ดีน มาจอแรล
(Jardin Majorelle) หรือ สวนยิปแซงลอเร้นซ์ 
(Yves Saint Laurent Gardens) ชื4อนี Kเ ป็นที4
คุ้นเคยของสาวๆ ที4ชื4นชอบแฟชั4นสุดหรูของ 
Yves St. Laurent นักออกแบบแฟชั4นดีไซน์ 
แห่งปารีส ฝรั4งเศส ซึ4งเป็นผู้ออกแบบสวนแหง่
นี K ในช่วงที4โมรอคโคตกเป็นอาณานิคมของ
ประเทศฝรั4งเศส ยิปแซงลอเร้นซ์มาที4ประเทศ
โมรอคโค เพื4อพักผ่อนหลังจากเคร่งเครียด
จากงานออกแบบแฟชั4นโชว์ บ้านหลังนี Kเคย
ตกเป็นของเศรษฐีแห่งมาราเกช หลงัจากยิปแซงมาเยือนมาราเกช ก็ได้เกิดความหลงใหลในเมืองแห่งนี K 
และซื Kอบ้านหลงันี Kไว้เป็นที4พกัผ่อนชม สวนที4ถูกออกแบบโดยใช้สีฟ้า และสีส้มเป็นองค์ประกอบ ไม่ว่าจะ
เป็นเสาแจกนั และชมนานาพรรณของต้นไม้แห่งทะเลทราย ที4จดัได้อย่างสวยงาม 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน 
นํ า ท่ า น ช ม มั ส ยิ ด คู ตู เ บี ย ( Koutoubia 
Mosque) ซึ4งเป็นมัสยิดใหญ่เก่าแก่ที4สุดใน
เมือง ไม่ว่าจะเดินไปแห่งใดในตัวเมืองก็จะ
เห็นมัสยิดนี Kได้ หอขานละหมาดมีความสูง 
70 เมตร นําชมจัตุรัสกลางเมือง(Djemaa 
El fna Square market) ที4มีขนาดใหญ่ ราย
ล้อมไปด้วยอาคารร้านค้า ตลาด ทั Kง 4 ด้าน 
ให้ท่านได้เดินเล่นถ่ายภาพความมีชีวิตชีวาที4
มีสีสันและกลิ4นอายแบบโมรอคโคขนานแท้
พร้อมจบัจ่ายหาซื Kอของฝากของที4ระลึกพื Kนเมืองต่างๆได้ที4 ตลาดเก่าที4อยู่รายรอบจตัรัุสอย่างเพลิดเพลิน 

เย็น  รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคารพื Kนเมือง พร้อมชมการแสดง Fantasia ท่านจะได้ตื:นตาตื:นใจ
กบั  ความอลงัการของสถานที:และสีสนัของชาวโมรอคกนั ที:ต้อนรับท่านด้วยอาหารและพร้อมชมการแสดง 
  พืbนเมือง 
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พักที& Hotel Movenpick Mansour Eddahbi หรือเทียบเท่าระดบั 5 ดาว 

 

วันที& 9  มาราเกช-แอลฌาดีดา-บ่อเก็บนํ Kาดื&มใต้ดินประจําเมือง-คาซาบลังก้า 
  สุเหราแห่งกษัตริย์ฮัสซันที& 2-ช้อปปิKง 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 

นําท่านเดินทางเลาะเลียบชายฝั4งมหาสมทุร
แอตแลนติกสู่เมืองแอลฌาดีดา(El Jadida) 
(ระยะทาง 230 กิโลเมตร) เดิมชื4อ มาซากัน 
(Mazagan) เป็นภาษาโปรตุเกส เป็นเมือง
โ บ ร า ณ ที4 ตั Kง อ ยู่ บ น  อ่ า ว ช า ย ฝั4 ง ท ะ เ ล
แอตแลนติก เคยเป็นเมืองท่าที4สําคัญของ
ประเทศโมรอคโคที4ทําการค้ากบัชาวฟินีเชียน 
ต่อมาปี ค.ศ.1502 ชาวโปรตุเกสขึ Kนฝั4งที4นี4
และได้สร้างป้อมปราการ เรียกว่า El Brijia El 
Jaida หลังจากมีการสร้างเมืองขึ Kน ในปีค.ศ. 
1506 ได้เรียกเมืองว่ามาซากัน ซึ4งกลายเป็น
เมืองท่าที4สําคัญของชาวโปรตเุกส ในปี ค.ศ.
1562 ป้อมถูกโจมตีโดยโดยชาวอาหรับแต่ไม่
สําเ ร็จ ระหว่างปี ค.ศ.1580-1640 ตกอยู่
ภายใต้การปกครองของชาวสเปน และ
กลับมาถูกปกครองโดยชาวโปรตุเกสอีกครั Kง 
ชมสถาปัตยกรรมที4แสดงให้ เห็นถึงการ
แลกเปลี4ยนอิทธิพล ระหว่างวัฒนธรรมยุโรป
และโมรอคโค ได้รับการขึ Kนทะเบียนเป็นมรดก
โลกในปี ค.ศ. 2004 นําท่านชมบ่อเก็บนํ Kา
ดื&มใต้ดินประจําเมือง นอกจากนั Kนที4นี4ยงัใช้
เป็นคกุใต้ดินที4เคยใช้เป็นที4คมุขงัของทาสในสมยัโปรตเุกส และเป็นคลงัเก็บอาวธุสงคราม 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื Kนเมือง 
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นําท่านเดินทางสู่เมืองคาซาบลังก้า(Casablanca) (ระยะทาง 100 กิโลเมตร) มีความหมายว่า บ้านสี
ขาว คําว่า ‘คาซา’ แปลว่า บ้าน และ ‘บลงักา’ 
แปลว่า สีขาว เป็นเมืองที4คนทั4วโลกรู้จกั และ
อาจรู้จักมากกว่า ‘ราชอาณาจักรโมรอคโค’ 
ด้วยซํ Kา เพราะนอกจากจะเป็นเมืองท่าและ
เป็นที4ตั Kงของ ท่าอากาศยานระหว่างประเทศ
แล้ว ยังถูกใช้เป็นฉากในภาพยนตร์ฮอลลีวดู
เรื4อง Casablanca (โดยที4ไม่ได้ถ่ายทําในคา
ซาบลังก้าเลย) เป็นเรื4องราวความรักระหว่าง
นายทหารอเมริกันและหญิงคนรัก ในช่วง
สงครามโลกครั Kง ที4 2 ทําให้คาซาบลังก้าเป็นที4รู้จกัไปทั4วโลก และปัจจุบันเป็นเมืองเศรษฐกิจหลักของ
ประเทศโมรอคโคที4 มีประชากรอาศัยอยู่ประมาณเกือบ 5 ล้านคน นําท่านเข้าชมสุเหร่าแห่งกษัตริย์
ฮั ส ซัน ที&  2 (Mosque Hassan II) มี ขนาด
ใหญ่เป็นอนัดบั 2 รองจากเมืองเมกกะ สเุหร่า
นี Kงดงามประณีตด้วยสถาปัตยกรรมแบบโม
รอคโคทุกแขนง ชมทิวทัศน์รอบๆ สุเหร่า อัน
เป็นจุดชมวิวริมฝั4 งทะเล ซึ4 ง เ ป็นสถานที4
พกัผ่อนที4สวยงามของชาวโมรอคโคที4ชอบมา
เดินเล่นหลังจากปฏิบัติ ศาสนกิจเสร็จแล้ว 
นําชมเมืองคาซาบลังก้า โบถส์คริสเตียน 
( The Church of our ladies of Lourdes) 
ภายในมีภาพกระจกสีสวยงาม แสดงเรื4องราว
ต่างๆเกี4ยวกับศาสนา นําท่านช้อปปิK งที&  OUTLET CASABLANCA ซึ4งประเทศโมรอคโคนั Kน แบรนด์ 
ZARA เป็นแบรนด์ที4ขึ Kนชื4อมากๆ เนื4องจาก อมาซิโอ ออเตกา (Amancio Ortega) ผู้ที4ก่อตั Kงแบรนด์ 
ZARA มหาเศรษฐีอนัดบัหนึ4งของโลกชาวสเปน ซึ4งสเปนประเทศเพื4อนบ้านต่างทวีปกบัโมรอคโค ดงันั Kน
ประเทศโมรอคโคจึงมี OUTLET ZARA หลายแห่ง ซึ4งนอกจากแบรนด์ ZARA ก็ยงัมี แบรนด์อื4นๆ ชั Kนนํา
อีกหลากหลายแบรนด ์ให้ท่านได้เลือกช้อปปิ Kง 

เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคารไทย 
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พักที& Hotel Four Seasons Casablanca หรือเทียบเท่าระดบั 5 ดาว 

วันที& 10 คาซาบลังก้า-ไอน์เดียบ-สนามบิน 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 

จากนั Kนนําท่านผ่านชมไอน์เดียบ(Ain Diab) เป็นย่านตากอากาศริมทะเลริมมหาสมุทรแอตแลนติก 
เป็นถิ4นพํานักของผู้มีฐานะทางสังคม รวมทั Kงนักแสดงดาราชื4อดังของฮอลลีวู้ดบางรายก็มีบ้านพักอยู่
แถบนี Kด้วย นอกจากจะมีชายหาดสําหรับพักผ่อนแล้วยังมีภัตตาคารหรูหราหลายระดับตาม
ความสามารถในการจ่าย สถานที4เล่นกีฬา สระว่ายนํ Kาคอร์ทเทนนิส สนามวอลเลย์บอล และแม้แต่ดีส
โกเธคก็มีบริการ 
ได้เวลาพอสมควร นําท่านเดินทางสู่สนามบนิเมอืงคาซาบลังก้า เพื4อตรวจเช็คเอกสารการเดินทางและ
สมัภาระเตรียมตวัเดินทางกลบั 

14.40 น. ออกเดินทางจากเมืองคาซาบลังก้า กลบักรุงเทพฯ โดยสายการบินกาตาร์แอร์เวย์ (QR) ที4 QR1398 
  (14.40-00.05(+1)) / QR836 (02.20-13.10) ใช้ระยะเวลาในการเดินทางประมาณ 15.30 ชั:วโมง (รวม
เวลาแวะเปลี:ยนเครื:องที:สนามบินเมืองโดฮา ประเทศกาตาร์) บริการอาหารและเครื:องดื:มบนเครื:อง 

 

วันที& 11 กรุงเทพ(สนามบินสุวรรณภูมิ) 
13.10 น. เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวสัดิภาพ 
 

JJJJJJJJJ 

 
 

หมายเหต ุ: บริการไม่รวม(มาตราการโควิด)ในรายการทวัร์ !!! 
1.ตรวจ RT-PCR เพื4อออกเอกสารใช้ในการเช็คอินขากลบัประเทศไทยค่าใช้จ่าย ส่วนนี Kไม่รวมอยูใ่นค่าทวัร์ 
(อตัราค่าบริการตรวจอาจมีการเปลี:ยนแปลง ณ วนัเดินทาง) 
 
2.กลบัถึงไทย ค่าที4พกัใน AQ/SHA+1วนั รอผลตรวจ RT-PCR ค่าใช้จ่ายไม่รวมอยูใ่นค่าทวัร์  
ดรูายชื4อโรงแรม SHA+ ได้ที4 https://www.shathailand.com หรือ https://www.thailandsha.com 
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อตัราคา่บรกิาร 

กําหนดวนัเดนิทาง  
ราคา 

ผูใ้หญ่ เด็ก พกัเดี<ยว 

ศุกร-์จนัทร ์
(วนัสงกรานต)์ 08 - 18 เม.ย. 65  129,999.- 129,999.- 35,900.- 

ศุกร-์จนัทร ์
(วนัแรงงาน) 29 เม.ย. - 09 พ.ค. 65 119,999.- 119,999.- 35,900.- 

ศุกร-์จนัทร ์
 (วนัหยุดวสิาขบูชา) 13 - 23 พ.ค. 65 119,999.- 119,999.- 35,900.- 

ศุกร-์จนัทร ์ 10 - 20 ม.ิย. 65 119,999.- 119,999.- 35,900.- 

ศุกร-์จนัทร ์ 24 ม.ิย. - 04 ก.ค. 65 119,999.- 119,999.- 35,900.- 

ศุกร-์จนัทร ์
(วนัหยุดอาสาฬหบูชา) 08 - 18 ก.ค. 65 119,999.- 119,999.- 35,900.- 

ศุกร-์จนัทร ์
(วนัเฉลมิพระชนมพรรษา ร.10) 22 ก.ค. - 01 ส.ค. 65 119,999.- 119,999.- 35,900.- 

ศุกร-์จนัทร ์
(วนัแม่แห่งชาต)ิ 12 - 22 ส.ค. 65 119,999.- 119,999.- 35,900.- 

ศุกร-์จนัทร ์ 26 ส.ค. - 05 ก.ย. 65 119,999.- 119,999.- 35,900.- 

ศุกร-์จนัทร ์ 16 - 26 ก.ย. 65 119,999.- 119,999.- 35,900.- 

โปรแกรมอาจจะมกีารปรบัเปลี<ยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล 
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บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิ@ในการไมร่ับจองทัวรส์ําหรับลกูคา้ ดังตอ่ไปนีN 
(เนืQองดว้ยบางเสน้ทางมกีารเดนิทางและนัQงรถนาน และเทีQยวเป็นหมูค่ณะ) 
-ผูส้งูอายทุีQมคีวามจําเป็นตอ้งใชว้ลีแชรห์รอืไมเ้ทา้ 
-ผูเ้ดนิทางทีQบง่บอกการเป็นบคุคลไรค้วามสามารถ 
-เด็กทีQมอีายรุะหวา่งแรกเกดิถงึ 2 ขวบ 
 
อตัราคา่บรกิารนีร̂วม  
1. ค่าตั^วโดยสารเครืQองบนิไป-กลับ ชั Nนประหยัดพรอ้มค่าภาษีสนามบนิทุกแห่งตามรายการทัวรข์า้งตน้ 
2. ค่าทีQพักหอ้งละ 2-3 ท่าน ตามโรงแรมทีQระบุไวใ้นรายการ หรือ ระดับใกลเ้คียงกัน ขอสงวนสทิธใินการ
ปรับเปลีQยนทีQพัก ไปพักเมอืงใกลเ้คยีง กรณีโรงแรมตดิงานแฟรห์รอืมเีทศกาล 
3. ค่าอาหาร ค่าเขา้ชม และ ค่ายานพาหนะทุกชนดิ ตามทีQระบุไวใ้นรายการทัวรข์า้งตน้  
4. เจา้หนา้ทีQบรษัิท ฯ คอยอํานวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง  
5. ค่านํNาหนักกระเป๋า (นํา̂หนกั 23 กโิลกรมั) และค่าประกันวนิาศภัยเครืQองบนิตามเงืQอนไขของแต่ละสาย
การบนิทีQมกีารเรยีกเก็บ และกรณีนํNาสัมภาระเกนิท่านตอ้งเสยีค่าปรับตามทีQสายการบนิเรยีกเก็บ 
6. ค่าภาษีสนามบนิ และค่าภาษีนํNามันตามรายการทัวร ์
7. ค่าประกันอบัุตเิหตุระหว่างเดนิทาง วงเงนิท่านละ 1,500,000 บาท  (เงืQอนไขตามกรมธรรม)์ 
8. ค่าประกันโควดิรักษาระหว่างเดนิทางต่างประเทศ (เงืQอนไขตามกรมธรรม)์ 
9. ค่าวซีา่และบรกิาร 
10. ค่ารถปรับอากาศนําเทีQยวตามระบุไวใ้นรายการ พรอ้มคนขับรถ(กฎหมายไม่อนุญาตใหค้นขับรถเกนิ 12 
ช.ม./วัน) 
11. กระเป๋าเดนิทาง 20 นิNว 
12. ซมิเน็ตต่างประเทศ 
13. ค่าทปิไกด ์คนขับรถ 
14. ค่าพนักงานยกกระเป๋าทีQโรงแรม 1 ใบ/ท่าน 
 
อตัราคา่บรกิารนีไ̂มร่วม  
1. ค่าทําหนังสอืเดนิทางไทย และเอกสารต่างดา้วต่างๆ  
2. ค่าใชจ้่ายอืQนๆ ทีQนอกเหนือจากรายการระบุ อาทเิชน่ ค่าอาหาร เครืQองดืQม ค่าซักรดี ค่าโทรศัพท ์เป็นตน้  
3. ค่าภาษีมูลค่าเพิQม 7% และภาษีหัก ณ ทีQจ่าย 3% 
4. ค่าภาษีนํNามันทีQสายการบนิเรยีกเก็บเพิQมภายหลังจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตั^วเครืQองบนิ และไดท้ําการขาย
โปรแกรมไปแลว้ 
5. สําหรบัหวัหนา้ทวัรแ์ลว้แตค่วามประทบัใจและนํา̂ใจจากทา่น  
 
เงื<อนไขการใหบ้รกิาร 
1. ชําระเงนิมัดจําท่านละ 50,000 บาท โดยโอนเขา้บัญช ีทีQนัQงจะยนืยันเมืQอไดรั้บเงนิมัดจําแลว้เท่านัNน 
2. สง่สําเนาหนา้พาสปอรต์ของผูท้ีQเดนิทาง ทีQมอีายุการใชง้านไม่นอ้ยกว่า 6 เดอืน เพืQอทําการจองควิยืQนวี

ซ่าภายใน 3 วันนับจากวันจอง หากไม่ส่งสําเนาหนา้พาสปอร์ตทางบรษัิทขออนุญาตยกเลกิการจอง
ทัวรโ์ดยอัตโนมัต ิ

3. เมืQอไดรั้บการยนืยันว่ากรุ๊ปออกเดนิทางได ้ลูกคา้จัดเตรยีมเอกสารใหก้ารขอวซีา่ไดท้ันท ี
4. หากท่านทีQตอ้งการออกตั^วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกคา้อยู่ต่างจังหวัด) ใหท้่านตดิต่อเจา้หนา้ทีQ 

ก่อนออกบัตรโดยสารทุกครัNง หากออกบัตรโดยสารโดยมแิจง้เจา้หนา้ทีQ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ@ไม่ 
รับผดิชอบ ค่าใชจ้่ายทีQเกดิขึNน 
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5. การยืQนวีซ่าในแต่ละสถานทูตมีการเตรียมเอกสาร และมีขั NนตอนการยืQนวีซ่าไม่เหมือนกัน ทั Nงแบบหมู่

คณะและยืQน รายบุคคล (แสดงตน) ท่านสามารถสอบถามขอ้มูลเพืQอประกอบการตัดสนิใจกอ่นการจอง
ไดจ้ากทางเจา้หนา้ทีQ 

6. หากในคณะของท่านมผีูต้อ้งการดูแลพเิศษ นัQงรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูสู้งอายุ, มีโรคประจําตัว 
หรือไม่สะดวกในการเดนิทางท่องเทีQยวในระยะเวลาเกนิกว่า 4-5 ชัQวโมงตดิต่อกัน ท่านและครอบครัว
ตอ้งใหก้ารดูแลสมาชกิภายในครอบครัวของท่านเอง เนืQองจากการเดนิทางเป็นหมู่คณะ หัวหนา้ทัวร์มี
ความจําเป็นตอ้งดูแลคณะทัวรท์ั Nงหมด 

 
เงื<อนไขการชําระคา่ทวัรส์ว่นที<เหลอื 

ทางบรษิทัขอเก็บคา่ทวัรส์ว่นที<เหลอื 30 วนักอ่นการเดนิทาง 
หากทา่นไมผ่า่นการอนุมตัวิซี่าหรอืยกเลกิการเดนิทางโดยเหตุจําเป็น 

ทางบรษิทัขอเก็บเฉพาะคา่ใชจ้า่ยที<เกดิขึน̂จรงิ 
 
ขอ้มูลเบือ̂งตน้ในการเตรยีมเอกสารยื<นวซีา่และการยื<นวซี่า 
1. การพจิารณาวซีา่เป็นดุลยพนิจิของสถานทูต มใิชบ่รษัิททัวร ์การเตรยีมเอกสารทีQดแีละถูกตอ้งจะช่วย

ใหก้ารพจิารณา ของสถานทูตง่ายขึNน 
2. กรณีท่านใดตอ้งใชพ้าสปอรต์เดนิทาง ชว่งระหว่างยืQนวซีา่ หรอื กอ่นเดนิทางกับทางบรษัิท ท่านตอ้ง

แจง้ใหท้างบรษัิทฯ ทราบล่วงหนา้เพืQอวางแผนในการขอวซีา่ของท่าน ซึQงบางสถานทูตใชเ้วลาในการ
พจิารณาวซีา่ทีQค่อนขา้งนานและอาจไม่สามรถดงึเล่มออกมาระหว่างการพจิารณาอนุมัตวิซีา่ได ้ 

3. สําหรับผูเ้ดนิทางทีQศึกษาหรือทํางานอยู่ต่างประเทศ จะตอ้งดําเนินเรืQองการขอวีซ่าดว้ยตนเองใน
ประเทศทีQตนพํานักหรอืศกึษาอยู่เท่านัNน 

4. หนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายุไม่ตํQากว่า 6 เดอืน โดยนับวันเริQมเดนิทางออกนอกประเทศ หากนับแลว้ตํQา
กว่า 6 เดือน ผูเ้ดินทางตอ้งไปยืQนคํารอ้งขอทําหนังสือเดนิทางเล่มใหม่ และกรุณาเตรียมหนังสอื
เดนิทางเล่มเกา่ ใหก้ับทางบรษัิทดว้ย เนืQองจากประวัตกิารเดนิทางของท่านจะเป็นประโยชน์อย่างยิQง
ในการยืQนคํารอ้งขอวีซ่า และจํานวนหนา้หนังสอืเดนิทาง ตอ้งเหลือว่างสําหรับตดิวีซ่าไม่ตํQากว่า 3 
หนา้ 

5. ท่านทีQใส่ปกหนังสือเดินทางกรุณาถอดออก หากมีการสูญหาย บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อปก
หนังสอืเดนิทางนัNนๆ และพาสปอร์ต ถือเป็นหนังสอืของทางราชการ ตอ้งไม่มีรอยฉีกขาด หรือ การ
ขดีเขยีน หรอื แต่งเตมิใดๆ ในเล่ม 

 
ขอ้มูลเพิ<มเตมิเรื<องต ัcวเครื<องบนิและที<น ั<งบนเครื<องบนิ 
1. ทางบรษัิทไดสํ้ารองทีQนัQงพรอ้มชําระเงนิมัดจําค่าตั^วเครืQองบนิแลว้  หากท่านยกเลกิทัวร ์ไม่ว่าจะดว้ย

สาเหตุใด ทางบริษัทขอสงวนสทิธิ@การเรียกเก็บค่ามัดจําตั^วเครืQองบิน ซึQงมีค่าใชจ้่าย ประมาณ 
30,000 บาท  

2.  หากตั^วเครืQองบินทําการออกแลว้ แต่ท่านไม่สารถออกเดินทางได ้ทางบริษัทขอสงวนสทิธิ@ไม่มี 
Refund จากทางสายการบนิ เนืQองจากเป็นตั^ว Charter Flight 

3.  นัQงทีQ Long Leg โดยปกตอิยู่บรเิวณทางออกประตูฉุกเฉิน และผูท้ีQจะนัQงตอ้งมคีุณสมบัตติรงตามทีQสาย
การบินกําหนด เช่น ตอ้งเป็นผูท้ีQมีร่างกายแข็งแรง และช่วยเหลือผูอ้ืQนไดอ้ย่างรวดเร็วในกรณีทีQ
เครืQองบนิมปัีญหา เชน่ สามารถเปิดประตูฉุกเฉินได ้(นํNาหนักประมาณ 20 กโิลกรัม) ไม่ใชผู่ท้ีQมปัีญหา
ทางดา้นสขุภาพและร่างกาย และอํานาจในการใหท้ีQนัQง Long leg ขึNนอยู่กับทางเจา้หนา้ทีQเช็คอนิสาย
การบนิ ตอนเวลาทีQเช็คอนิเท่านัNน 

 
กรณียกเลกิการเดนิทาง 
1. เนืQองจากเป็นราคาตั^วเครืQองบนิโปรโมชัQน เมืQอจองทัวรชํ์าระเงนิค่าจองค่าทัวรแ์ลว้ ไม่สามารถยกเลกิ 

เลืQอน ขอคนืเงนิ ไดทุ้กกรณี 
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2. บรษัิทขอสงวนสทิธิ@ในการเก็บค่าใชจ้่ายทั Nงหมดกรณีท่านยกเลกิการเดนิทางและมีผลทําใหค้ณะ

เดนิทางไม่ครบตามจํานวนทีQ บรษัิทฯกําหนดไว ้(10 ท่านขึNนไป) เนืQองจากเกดิความเสยีหายต่อทาง
บรษัิทและผูเ้ดนิทางอืQนทีQเดนิทางในคณะเดียวกันบรษัิทตอ้งนําไปชําระค่าเสยีหายต่างๆทีQเกดิจาก
การยกเลกิของท่าน  

3. กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดนิทางได ้ซึQงจะตอ้งมใีบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรอง บรษัิทฯ
จะทําการเลืQอนการเดนิทางของท่าน  ไปยังคณะต่อไปแต่ทั NงนีNท่านจะตอ้งเสยีค่าใชจ้่ายทีQไม่สามารถ
เรยีกคนืไดค้อื ค่าธรรมเนียมในการมัดจําตั^ว และค่าธรรมเนียมวซีา่ตามทีQ สถานทูตฯ เรยีกเก็บ  

4. กรณียืQนวซีา่แลว้ไม่ไดรั้บการอนุมัตวิีซา่จากทางสถานทูต (วซีา่ไม่ผ่าน) และท่านไดชํ้าระค่าทัวร์หรือ
มัดจํามาแลว้ ทางบรษัิทฯ ขอเก็บเฉพาะค่าใชจ้่ายทีQเกดิขึNนจรงิ เช่น ค่าวีซ่าและค่าบรกิารยืQนวีซ่า / 
ค่ามัดจําตั^วเครืQองบนิ หรอืค่าตั^วเครืQองบนิ (กรณีออกตั^วเครืQองบนิแลว้) ค่าสว่นต่างในกรณีทีQกรุ๊ปออก
เดนิทางไม่ครบตามจํานวน ค่ามัดจําโรงแรม(กรณีมกีารเรยีกเก็บ) 

5. กรณีวซีา่ผ่านแลว้ แจง้ยกเลกิกอ่นหรอืหลังออกตั^วโดยสาร บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิ@ในการไม่คนืค่าทัวร์
ทั Nงหมด 

6. กรณีผูเ้ดนิทางไม่สามารถเขา้-ออกเมอืงได ้เนืQองจากปลอมแปลงหรือการหา้มของเจา้หนา้ทีQ ไม่ว่า
เหตุผลใดๆตามทางบรษัิทของสงวนสทิธิ@ในการ ไม่คนืค่าทัวรท์ั Nงหมด 

 
ขอ้มูลเพิ<มเตมิเรื<องโรงแรมที<พกั 
1. เนืQองจากการวางแปลนหอ้งพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จงึอาจทําใหห้อ้งพักแบบหอ้งเดีQยว 

(Single) ,หอ้งคู่ (Twin/Double) และหอ้งพักแบบ 3 ท่าน/3 เตียง (Triple Room) หอ้งพักต่าง
ประเภทอาจจะไม่ตดิกันและบางโรงแรม  อาจจะไม่มีหอ้งพักแบบ 3 ท่าน แต่อาจจะไดเ้ป็น 1 เตยีง
ใหญ่กับ 1 เตยีงพับเสรมิ 

2. โรงแรมในยุโรปส่วนใหญ่ และบางประเทศ อาจจะไม่มีเครืQองปรับอากาศเนืQองจากอยู่ในแถบทีQมี
อณุหภูมติํQา 

3. กรณีทีQมงีานจัดประชมุนานาชาต ิ(Trade air) เป็นผลใหค้่าโรงแรมสงูขึNนมากและหอ้งพักในเมอืงเต็ม 
บรษัิทฯขอสงวนสทิธิ@ในการปรับเปลีQยนหรอืยา้ยเมอืงเพืQอใหเ้กดิความเหมาะสม 

4. โรงแรมในยุโรป และบางประเทศ ทีQมลีักษณะเป็น Traditional Building หอ้งทีQเป็นหอ้งเดีQยวอาจเป็น
หอ้งทีQมขีนาดกะทัดรัตและไม่มอีา่งอาบนํNา ซึQงขึNนอยู่กับการออกแบบของแต่ละโรงแรมนัNนๆ และหอ้ง
แต่ละหอ้งอาจมลีักษณะแตกต่างกัน 
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