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วันที ่1  กรุงเทพ(สนามบนิสุวรรณภมูิ) 
23.00 น. คณะพรอ้มกนั ณ อาคารผู้โดยสารขาออกระหวา่งประเทศชั้น4 สนามบินสุวรรณภมิูเคานเ์ตอร์

สายการบนิกาตารแ์อรเ์วย ์(QR) พบเจา้หนา้ที่ของบรษัิทฯ คอยใหก้ารตอ้นรบัและอ านวยความ
สะดวก 

วันที ่2  คาซาบลังก้า-ราบัต-ป้อมอูไดยะ-สุเหร่าฮัสซัน-สุสานของกษัตริยโ์มฮัมเหม็ดที ่5 
03.05 น. ออกเดินทางสูส่นามบินเมืองคาซาบลังก้า ประเทศโมรอคโค โดยสายการบินกาตารแ์อรเ์วย ์(QR) 

เที่ยวบินที่ QR837 (03.05-05.55) / QR1397 (07.30-13.20) ใชร้ะยะเวลาในการเดินทางประมาณ 
17.15 ชั่วโมง (รวมเวลาแวะเปลี่ยนเครื่องที่สนามบินเมืองโดฮา ประเทศกาตาร์) บริการอาหารและ
เครือ่งดืม่บนเครือ่ง 



 
 
 
 
 
 
 
 

13.20 น. เดินทางถึงสนามบินเมืองคาซาบลังก้า ประเทศโมรอคโค (เวลาทอ้งถิ่นชา้กว่าประเทศไทย 7 
ชั่วโมง) หลงัผ่านพิธีตรวจคนเขา้เมืองแลว้  

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคารพืน้เมือง เมนู!!! ซีฟู้ด 
 น าท่านเดินทางสูเ่มืองราบัต(Rabat) (ระยะทาง 90 กิโลเมตร) เมืองแห่งอารยะธรรมโบราณ ตัง้อยู่ที่มมุ

ตะวันตกเฉียงเหนือของทวีปแอฟริกา ทิศ
เหนือติดทะเลเมดิเตอรเ์รเนียน ทิศตะวันตก
ติดมหาสมุทรแอตแลนติก ทิศใตต้ิดประเทศ
มอริเตเนีย และทิศตะวันออกติดประเทศ
แอลจีเรีย โมรอคโค เป็นประเทศที่มีพืน้ท่ีกวา้ง
ใหญ่ เคยเป็นเมืองขึน้ของฝรั่งเศส และสเปน 
เป็นถิ่นที่อยู่ของชาวยิว และชนพืน้เมืองชาว
เบอรเ์บอร ์ดว้ยเหตุนีโ้มรอคโคจึงร  ่ารวยดว้ย
ศิลปวฒันธรรม โดยเฉพาะศิลปะของแขกมวัร์
ที่ประณีตงดงาม ไดร้ับการขึน้ทะเบียนเป็น
เมืองมรดกโลกจากยเูนสโก เม่ือปี ค.ศ. 2012 
น าท่านชมเมืองราบัต(Rabat) เมืองหลวง
แห่งโมรอคโค น าชมป้อมอูไดยะ(Oudayas 

Kasbah) ป้อมขนาดใหญ่ 2 ชั้นที่ตั้งอยู่ริม
มหาสมทุรแอตแลนติก ลอ้มรอบดว้ยก าแพง
สูงใหญ่ ดา้นในท่านสามารถเดินชมเมดิน่า 
บ้านเรือนทาทาบด้วยสีฟ้า ที่สะอาดตาน่า
เดินเล่น จากนั้นน าท่านชม สุเหร่าฮัสซัน 
หรือ สุเหร่าหลวง(Hassan Mosque) ที่ทุก
เที่ยงวนัศุกร ์กษัตริยแ์ห่งโมรอคโคจะทรงมา้
จากพระราชวังมายังสุเหร่าเพื่อประกอบ
ศาสนกิจ น าท่านชม สุสานของกษัตริย์
โ ม ฮั ม เ ห ม็ ด ที่  5(Mausoleum of 
Mohammed V) พระอยักาของกษัตริยอ์งคปั์จจุบนั ซึ่งมีทหารยามยืนเฝ้าสง่าทุกประตู และเปิดใหค้น



 
 
 
 
 
 
 
 

ทกุชาติทกุศาสนาเขา้ไปเคารพพระศพที่ฝังอยู่ เบือ้งล่าง ดา้นหนา้ของสสุาน คือสเุหรา่ฮสัซนัที่เริ่มสรา้ง
มาตัง้แต่ศตวรรษที่ 12 แต่ไม่ส  าเรจ็ และพงัลงจนเหลือ แตเ่พียงเสาไว ้365 ตน้ 

เยน็ รับประทานอาหารเยน็ ณ ภตัตาคารพืน้เมือง 
พักที ่Hotel The View, Rabat หรือเทยีบเทา่ระดับ 5 ดาว 

 
วันที ่3  ราบัต-เชฟเชาเอิน 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 

น าท่ าน เดิ นทางสู่ เ มื อ ง เ ชฟ เช า เ อิ น

(Chefchaouen) (ระยะทาง 260 กิโลเมตร) 
เมืองที่ มีชายแดนติดกับสเปนด้วยความที่
รูปรา่งลกัษณะของยอดเขาของที่นี่เหมือนกบั
เขาแพะ  (Chaoua) ดังนั้น ช่ื อ เ มืองจึ ง มี
ความหมายที่ตรงตัวเลยว่า “มองที่เขาแพะ
นั่นซิ” ดว้ยลกัษณะเมืองที่อยู่บนภูเขา จึงท า
ใหน้กัท่องเที่ยวที่มานี่ ต่างไดล้ิม้รสของความ
เงียบสงบ บรรยากาศอนัโรแมนติก 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
พืน้เมือง 
น าท่านชมเมดิน่าของเมืองเชฟเชาเอิน
(Chefchaouen) บา้นเรือนตกแต่งดว้ยอาคาร
สีฟ้า ชม Plaza Uta El-Hamman ซึ่งเต็มไป
ดว้ยรา้นคา้และคาเฟ่ในบรรยากาศยามเย็น 



 
 
 
 
 
 
 
 

ที่นี่ยงัมีช่ือเสียงทางดา้นชอ้ปป้ิงอีกดว้ย ที่มีทัง้สินคา้หตัถกรรมพืน้บา้นที่หาไม่ไดจ้ากไหนในโมรอคโค 
เช่นเสือ้ผา้ขนสตัว ์รวมทัง้ชีสที่ท  าจากแพะ 

เยน็ รับประทานอาหารเยน็ ณ ภตัตาคารพืน้เมือง 
พักที ่Hotel Dar Ba Sidi & Spa, Chefchaouen หรือเทยีบเทา่ระดับ 5 ดาว 
 
 

 
วันที ่4  เชฟเชาเอิน-เมืองโบราณโรมันโวลูบลิิส-เมคเนส-ก าแพงเมืองประตูบับมันซู-เฟส 
  ป้อมปราการ-ประตูพระราชวังแหง่เฟส 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 

น าท่านเดินทางสู่เมืองโบราณโรมันโวลูบลิิส(Romance City of Volubilis) (ระยะทาง 165 กิโลเมตร) 
ปัจจุบันเหลือแต่ซากปรักหักพังที่ เกิดจาก
แผ่นดินไหวครั้ง รุนแรงในปี ค.ศ.1755 แต่
ยงัคงเห็นไดถ้ึงรอ่งรอยความยิ่งใหญ่ของเมือง
ในจักรวรรดิโรมันในอดีต จากวิหารเทพ
เจ้าของ เ มืองโบราณโวลูบิลิส  สามารถ
มองเห็นเมืองมูเลไอดริส (Moulay Idriss) 
เมืองศูนยก์ลางศาสนาอันศักดิสิทธิของชาว
มสุลิมในโมรอคโค ทุกๆปี ช่วงเดือนสิงหาคม
ถึงกันยายน จะมีเหล่านักจาริกแสวงบุญมา
เยือนเมืองแห่งนีเ้พื่อ ประกอบพิธีทางศาสนา 
เปรี ยบได้กับ เ มือง เมกกะของประ เทศ



 
 
 
 
 
 
 
 

ซาอดุิอาระเบีย จากนัน้น าท่านเดินทางสู่เมืองเมคเนส(Meknes) (ระยะทาง 30 กิโลเมตร) เมืองหลวง
โบราณในสมยัสลุต่าน มเูล อิสมาอิล แห่งราชวงศอ์ะลาวิท กษัตรยิจ์อมโหดผูช่ื้นชอบการท าสงครามใน
ศตวรรษที่ 17 ดว้ย ท าเลที่ตัง้มีแม่น า้ไหลผ่านกลางเมือง จึงเป็นเมืองศูนยก์ลางการผลิตมะกอก ไวน ์
และพืชพรรณต่างๆ ตัวเมืองมีก าแพงเมืองลอ้มรอบเมืองเก่าที่ยาวประมาณ 40 กม. ซึ่งมีประตูเมือง
ใหญ่โตถึง 7 ประตู น าชมประตูบับมันซู(Bab Mansour Monumental Gate) ที่ได้ช่ือว่าสวยที่สุด 
ตกแตง่ดว้ยโมเสดและกระเบือ้งสีเขียวบนผนงัสีแสด 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคารพืน้เมือง 
น าท่านเดินทางสู่เมืองเฟส(Fes) (ระยะทาง 
65 กิโลเมตร) เมืองโบราณตัง้อยู่บนพืน้ที่อดุม
สมบู รณ์ที่ ต่ อ จ าก เ ชิ ง เ ทื อก เ ข า รี ฟ (Rif 
Mountain)ทางตอนเหนือกับเขตเทือกเขา
แอตลาสตอนกลาง มีแม่น า้เฟสไหลผ่านกลาง
เ มื อ ง  ใ น ช่ ว ง ฤ ดู ใ บ ไ ม้ ผ ลิ ( เ ม ษ า ยน -
พฤษภาคม) จะเห็นดอกไมป่้าสีสนัสดใสขึน้
ตลอดข้างทาง และที่นี่ เป็นเมืองที่ยังคงมี
บรรยากาศของเมืองโบราณที่ผู้คนยังใช้ลา
เป็นพาหนะและบรรทุกของกนัอยู่ ท่านจะได้
สัมผัสบรรยากาศเมืองเก่าแก่ที่สุดในบรรดา
เมืองหลวงเก่าทั้งสี่แห่ง องคก์ารยูเนสโกได้
ประกาศให้เขตเมืองเก่าของเมืองเฟสเป็น
เมืองมรดกโลกทางประวตัิศาสตร์ ในปี ค.ศ.
1981 น าท่านชมเมืองเฟส(Fes) เมืองหลวง
เก่าในศตวรรษที่  8 ที่ มีความส าคัญทาง
ประวตัิศาสตรเ์ป็นเมืองท่องเที่ยวที่มีช่ือเสียง
ของโมรอคโค น าท่านขึน้ชมจดุชมวิวบนป้อม
ปราการ (Fes borj south)  แห่ ง ราชวงศ์
ซาเดียน น าท่านชมประตูพระราชวังแห่ง
เฟส (The Royal Palace) ประตูทาง เข้า
พระราชวังเป็นสถาปัตยกรรมที่สวยและสง่า



 
 
 
 
 
 
 
 

งาม เป็นเอกลกัษณแ์ห่งราชวงศโ์มรอคโค บริเวณใกลเ้คียงพระราชวงัเคยเป็นชมุชนชาวยิวที่ท  ารายได้
ใหแ้ก่ราชวงศ ์เพราะชาวยิวฉลาดท าการคา้เก่ง แต่ปัจจุบนัชาวยิวส่วนใหญ่ไดเ้ดินทางกลบัไปอยู่ใน
ดินแดน แห่งพันธสัญญา (ประเทศอิสราเอล) คงเหลือชาวยิวอยู่ไม่มากนัก ชมชุมชนชาวยิว(The 

Synagouge) ที่มาอาศยัอยู่ตัง้แต่ในสมยัศตวรรษที่ 7 ซึ่งกระจายอยู่ทกุเมืองในอดีต ชาวยิวเป็นชนชาติ
ที่ขยนัฉลาดส่วนใหญ่มีอาชีพเป็นพ่อคา้ จึงท าใหส้ลุต่านและกษัตริยใ์นอดีตน าชาวยิวมาเป็นบริวารอยู่
โดยรอบวงั เพื่อการเก็บภาษีจากการคา้ไดง้่ายขึน้ น าท่านเดินทางเขา้สู่เขาวงกตอนัซบัซอ้นแห่งเมดินา
เมืองเฟส ผ่านประตู(Bab Bou Jeloud) ที่สรา้งตัง้แต่ปี ค.ศ. 1913 ที่ใชโ้มเสดสีฟ้าตกแต่ง 

เยน็ รับประทานอาหารเยน็ ณ ภตัตาคารจนี 
พักที ่Hotel Fes Marriott Jnan Palace หรือเทยีบเทา่ระดับ 5 ดาว 

วันที ่5  เฟส-อิเฟรน-มิเดลท-์เออรฟ์ูด-์เมอรซ์ูก้า-ทะเลทรายซาฮาร่า 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า แบบกล่องจากโรงแรม 

น าท่ านเดินทางสู่ เมื อ งอิ เฟรน ( Ifrane) 
(ระยะทาง 70 กิโลเมตร) เมืองที่ความสูง
ประมาณ 1,650 เมตร เหนือระดับน ้าทะเล 
เป็นที่พกัตากอากาศ ซึ่งในอดีตฝรั่งเศสไดม้า
สรา้งขึน้บริเวณนี ้ในช่วง ค.ศ. 1930 บางครัง้
เรียกเมืองแห่งนีว้่า เจนีวาแห่งโมรอคโค น า
ท่านชมเมืองอิเฟรน( Ifrane) ได้รับฉายา 
“สวิตเซอรแ์ลนดแ์ห่งโมรอคโค” บา้นเรือนสว่น
ใหญ่จะมีหลงัคาสีแดง ซึ่งเป็นเอกลกัษณข์องเมืองอิเฟรน เมืองตากอากาศที่มีสถานที่พักผ่อนทัง้ฤดู
หนาวและฤดูรอ้น ผ่านชมเสน้ทางพาดผ่านเทือกเขาแอตลาส ช่ือที่คุน้เคยกันมาเป็นเวลานาน ภูมิ
ประเทศเขียวชอุ่มไปดว้ยป่าไม ้สองขา้งทางเปลี่ยนสภาพจากความแหง้แลง้เป็นป่าไม ้พุ่ม และสลบักบั



 
 
 
 
 
 
 
 

ความแหง้แลง้ของภเูขา จากนัน้น าท่านเดินทางสูเ่มืองมิเดลท(์Midelt) (ระยะทาง 140 กิโลเมตร) เมือง
เลก็ๆ ที่ตัง้อยู่ท่ามกลางหบุเขาแอตลาส เมืองที่เป็นศนูยก์ลางการคา้ การท าเหมืองแร ่ของโมรอคโค 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคารพืน้เมือง 
น าท่านเดินทางสู่เขตทะเลทรายซาฮารา่ เมืองเออรฟ์ูด(์Erfoud) (ระยะทาง 210 กิโลเมตร) เมืองที่เคย
เป็นศูนยก์ลางกองคาราวานพ่อคา้ที่เดินทาง
มาจากตะวันออกกลางอย่างซาอุดิอาระเบีย
และซูดาน บนเสน้ทางผ่านขา้มเขตแหง้แลง้
แต่มีโอเอซิสที่หุบเขาเดดส์(Dades) ซึ่งแนว
เขาและธรรมชาติของหบุเขาที่ถกูกดักรอ่นจาก
แรงลม ท าให้หุบเขากลายเป็นรูปร่างต่างๆ 
สวยงาม จากนัน้น าท่านออกเดินทางโดย รถ
ขับเคลื่อน 4 ล้อ (4×4) พร้อมกระเป๋าสัมภาระใบเล็กไว้เพื่อน าไปใช้ส าหรับการพักใน
ทะเลทราย) สู่เมืองเมอรซู์ก้า(Merzouga) (ระยะทาง 50 กิโลเมตร) เมืองในทะเลทรายซาฮารา่ ผ่าน
ภูเขาหิน ที่เต็มไปดว้ยซากฟอสซิลของหอยและแมงกะพรุนโบราณในอดีต เม่ือประมาณ 350 ลา้นปี
ก่อน ดินแดนแห่งนีเ้คยอยู่ใตท้อ้งทะเลต่อมาเม่ือแผ่นดินผดุขึน้มา จงึเกิดซากฟอสซิลขึน้มากมาย 

เยน็ รับประทานอาหารเยน็ ณ ภตัตาคารพืน้เมือง 
พักที ่Luxury Oasis Camp Merzouga เปิดประสบการณท์ีแ่ปลกใหม่ พกัเตน้ทแ์คมป์สไตลช์าวเบดูอนิ 

สมัผสับรรยากาศทีพ่กัท่ามกลางผืนทะเลทรายซาฮาร่าอนักวา้งใหญ่ เพลิดเพลินกบับรรยากาศยามค ่าคืนของ
ทะเลทรายซาฮาร่าและชมดวงดาวบนทอ้งฟา้ 

วันที ่6  ทะเลทรายซาฮาร่า-ขี่อูฐชมพระอาทติยข์ึน้-ทนิเฮยีร-์ทอดร้ากอรจ์-วอซาเซท 
05.00 น. น าทกุท่านข่ีอฐูไปชมพระอาทิตยข์ึน้ท่ีทะเลทรายซาฮารา่ 



 
 
 
 
 
 
 
 

เป็นทะเลทรายที่มีอาณาเขตกวา้งใหญ่ที่สุด
ในโลกคือ มีเนือ้ที่ประมาณ 9.3 ลา้นตาราง
กิ โ ล เ มตร  ( ให ญ่ เ ท่ า สหรัฐอ เม ริ ก าทั้ ง
ประเทศ) และตั้งอยู่ทางตอนเหนือของทวีป
แอฟรกิา ทะเลทรายซาฮารา่มีสิ่งแวดลอ้มที่ไม่
เอือ้ต่อการด ารงอยู่ของชีวิตมนุษย ์สตัว ์หรือ
พืช เพราะฝนตกนอ้ยมาก และพืน้ที่ไม่เหมาะ
แก่การเพาะปลกูหรอืเลีย้งสตัว ์หากมีสตัวแ์ละพืชพนัธุใ์ดท่ีสามารถเติบโตในทะเลทรายได ้ก็ตอ้งปรบัตัว
กนัอย่างมาก เช่นเดียวกบัมนษุยท์ี่ตอ้งหาวิธีในการใชชี้วิตใหอ้ยู่รอดได ้ใหท้่านไดส้มัผสับรรยากาศยาม
เชา้ในทะเลทรายซาฮาร่า จากสภาพการไรฝ้นและอณุหภูมิที่รอ้นจดัในทะเลทราย มีผลท าใหค้วามชืน้
สมัพทัธข์องอากาศเหนือทะเลทราย เกือบเป็นศนูยต์ลอดปี ชมพระอาทิตยข์ึน้จากบนเนินทราย ซึ่งเป็น
ภาพที่สวยงามน่าประทบัใจ สมควรแก่เวลาน าท่านข่ีอฐูกลบัสู่โรงแรมท่ีพกั 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 
น าท่านนั่งรถ ขบัเคลื่อน 4 ลอ้ (4×4) ออกจากทะเลทรายซาฮารา่มุ่งหนา้สู่เมืองเออรฟ์ูด(์Erfoud) เพื่อ
เปลี่ยนเป็นรถโค้ชคันเดิม จากนั้นน าท่าน
เดินทางสู่เมืองทินเฮียร์(Tinguir) (ระยะทาง 
200 กิโลเมตร)  ชมโอเอซิสทินเฮียร์ ซึ่งเป็น
ชุมชนที่เกาะกลุ่มอยู่รวมกัน ท่ามกลางความ
แหง้แลง้ในเขตทะเลทราย ที่ยงัมีความชุ่มชืน้ 
มีตาน า้หรือล าธารน า้ ซึ่งใช้ในการปลูก ตน้
ปาลม์ ตน้อลัมอนด ์โอเอซิสแห่งนีเ้คยเป็นที่ตัง้
ของกองทหารที่เดินทางมาจากวอซาเซท ผ่าน
หุบเขาเดดส์ (Dades) ซึ่งเป็นแนวเขาและ
ธรรมชาติของหบุเขาที่ถกูกดักรอ่นจากแรงลม 
ท าใหหุ้บเขากลายเป็นรูปร่างต่างๆ สวยงาม 
จากนั้น เดินทางสู่ทอด ร้ ากอร์จ (Todra 

Gorges) โกรกธารที่มีโขดผาสงู 985 ฟุต หรือ 
300 เมตร  ทั้ งสองด้านที่ เ กื อบตั้ งท ามุม
สามเหลี่ยมกับแม่น า้โทดรา้ ถือว่าเป็นโกรก



 
 
 
 
 
 
 
 

ธารและหบุเขาที่สวยที่สดุทางใตข้องโมรอคโค ชมความงดงามของช่องเขาที่ซอ่นตวัอยู่ในโอเอซิส โดยมี 
ล าน า้ใส ๆ ที่ไหลผ่านช่องเขากบัหนา้ผาสงูชนัแปลกตา ยงัเป็นสถานที่ปีนหนา้ผาส าหรบันกัท่องเที่ยวที่
รกัการเสี่ยงภยั 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคารพืน้เมือง 
น าท่านเดินทางสู่เมืองวอซาเซท(Ouarzazate) (ระยะทาง 170 กิโลเมตร)  ซึ่งเคยเป็นที่ตั้งทาง
ยุทธศาสตร ์ในปี ค.ศ.1928 ฝรั่งเศสไดต้ัง้กองก าลงัทหารและพฒันาที่นี่ ใหเ้ป็นศูนยก์ลางการบริหาร 
เมืองวอซาเซท จึงถูกส่งเสริมให้เป็นเมือง
ท่องเที่ยวที่แวดลอ้มไปดว้ยสตดูิโอ ภาพยนตร ์
อาทิ และมีการพฒันาพืน้ที่ใน ทะเลทรายเพื่อ
การท ากิจกรรมต่างๆ เช่น การขี่มอเตอรไ์ซด ์ข่ี
อฐู กิจกรรมผจญภยักลางทะเลทราย ส าหรบั
ในฤดูหนาว-ฤดูใบไม้ผลิ (พ.ย.-เม.ย.) ควร
เตรียมเสือ้กนัหนาวใหเ้พียงพอ เพราะเมืองนี ้
อยู่ใกลภู้เขาแอตลาส ที่มีหิมะปกคลมุในช่วง
ดงักล่าว เมืองวอซาเซทอาจกล่าวไดว้่าเป็นจุดมุ่งหมายของนกัท่องเที่ยวที่มองหาความแตกต่าง และ
ความผจญภยัที่หาไม่ไดจ้ากที่ไหน จากนัน้เดินทางบนเสน้ทางถนนแห่งคาชบาห ์หรือป้อมปราการนบั
พนั ที่ไดร้บัการขนานนาม เนื่องจากตลอดสองขา้งทางจะมีคาชบาหน์อ้ยใหญ่หลายรอ้ยแห่งเรียงรายสดุ
ลกูหลูกูตาตามถนนดงักล่าว วอซาเซท เป็นเมืองที่ส  าคญัที่สดุของทางตอนใต ้และที่นี่ยงัเป็นทางเช่ือม
ระหว่างเหนือกบัใต ้และตะวนัออกกบัตะวนัตก ส าหรบันกัท่องเที่ยวบางคนที่ชอบรสชาติของความเป็น
ทางใต ้ณ จดุกึ่งกลางแห่งนี ้และยงัเป็นจดุเริม่ตน้ของการส ารวจเมืองตา่งๆไดท้กุวนั 

เยน็  รับประทานอาหารเยน็ ณ ภตัตาคารพืน้เมือง 
พักที ่Hotel Riad Ksar Ighnda หรือเทยีบเทา่ระดับ 5 ดาว 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
วันที ่7  วอซาเซท-ป้อมทาเริท-ไอทเ์บนฮาดดู-มาราเกช 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 

น าท่านชมเมืองวอซาเซท(Ouarzazate) ถ่ายรูปกับป้อมทาเริท(Kasbah Taourirt) เป็นป้อมแห่ง
ตระกูลกลาวี ซึ่งภายในประกอบด้วยห้อง
ต่างๆ จ านวนมากซ่อนอยู่เช่ือมต่อกันด้วย
ถนนเล็กๆ และเส้นทางลับคดเคี ้ยวตาม
อาคารที่เบียดเสียดกนั พระราชวงัของตระกลู
กลาวี (Glaoui Palace) ผู้ปกครองมาราเกซ 
ซึ่ งยัง มีลวดลายผนังอาคารและรูปแบบ
สถาปัตยกรรมอันหลากหลายของการสรา้ง
อาคารของชาวเบอร์เบอร์ การออกแบบ
อาคารซึ่ง เหมาะกับความเช่ือและความ
เป็นอยู่ของเหล่าเจ้าผู้ปกครอง ในยุคของ
ตระกูล (Glaoui) ที่นี่ มีคนงานและคนรับใช้
จ านวนหลายรอ้ยคนจึงตอ้งมีหอ้งเป็นจ านวน
มาก มีทั้งส่วนที่เป็นวังเก่า หอ้งนั่งเล่น หอ้ง
รบัรอง ซึง่องคก์ารยเูนสโกไ้ดป้ฏิสงัขรณข์ึน้มา
จากอาคารเดิมเพียง 1 ใน 3 ของอาคารทั้งหมด น าทางเดินทางสู่เมืองไอท์เบนฮาดดู(Ait Ben 

Haddou) ทางตะวนัออกเฉียงใตข้องเมืองมาราเกช เสน้ทางขา้มเทือกเขาไฮแอทลาส ทางคดเคีย้วกบั
ภูเขาสลบัซบัซอ้นสลบักับทุ่งเกษตรแบบขัน้บนัได เพลินตากับสีสนั วิถีชีวิตของคนทอ้งถิ่น น าท่านชม
เมืองไอทเ์บนฮาดดู(Ait Ben Haddou) เป็น
เมืองที่ช่ือเสียงในเรื่องการหารายไดจ้ากกอง
ถ่ายท าภาพยนตรก์ว่า 20 เรื่อง โดยเฉพาะ
ป้อมที่งดงามและมีความใหญ่ที่สดุในโมรอค
โคภาคใต ้คือ ป้อมไอทเ์บนฮาดดู(Kasbash 

of Ait Ben Haddou) เป็นป้อมหินทรายซึ่ง
ตัง้อยู่ท่ามกลางสวนอลัมอนด ์เป็นปราสาทที่



 
 
 
 
 
 
 
 

ใช้ในการถ่ายท าภาพยนตรห์ลายเรื่องที่โด่งดังอาทิ Lawrence of Arabia, Jesus of Nazareth และ 
Gladiator ปัจจบุนัอยู่ในความดแูลขององคก์ารยเูนสโก 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคารพืน้เมือง 
น าท่านเดินทางสูเ่มืองมาราเกช(Marakesh) (ระยะทาง 190 กิโลเมตร) เมืองท่องเที่ยวที่ส  าคญัท่ีตัง้อยู่
เชิงเขาแอตลาส ในอดีตเมืองโอเอซิสแห่งนี ้เป็นที่พักของกองคาราวานอูฐ ที่มาจากทางตอนใตข้อง
ประเทศโมรอคโค ถือเป็นเมืองชุมทางของ
พอ่คา้ตา่งๆ นอกจากนีย้งัเป็นอดีตเมืองหลวง
ในช่วงสมยัราชวงศอ์ลั โมราวิดช่วงศตวรรษที่ 
11 ปัจจบุนัเป็นเมืองที่มีนกัท่องเที่ยวมาเยือน
มากที่สุด สภาพบ้านเมืองที่เราเห็น ได้คือ 
สองขา้งทางแวดลอ้มดว้ยบา้นเรือนที่ถกูฉาบ
ดว้ยปูนสีสม้ๆ ซึ่งเป็นสิ่งที่รฐับาลก าหนดไว ้
แต่คนทอ้งถิ่นจะเรียกวา่ Pink City หรอื เมือง
สีชมพอูาจกลา่วไดว้า่มาราเกชเป็นเมืองที่มีเสน่หท์ี่สดุแห่งหนึ่งในโลก จึงได ้สมญานามวา่เป็น A city of 
Drama นั่นคือมีความสวยงามดั่งเมืองในละครที่ไม่น่าเป็นชีวิตจริงได ้มีเวลาใหท้่านไดอ้ิสระเดินเลน่ชม
เมือง สมัผสัมนตเ์สน่หข์องเมือง 

เยน็ รับประทานอาหารเยน็ ณ ภตัตาคารจนี 
พักที ่Hotel Movenpick Mansour Eddahbi หรือเทยีบเทา่ระดับ 5 ดาว 

วันที ่8  มาราเกช-พระราชวังบาเฮยี-สวนจารด์ีน มาจอแรล-มัสยดิคูตูเบยี-จัตุรัสกลางเมือง 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 



 
 
 
 
 
 
 
 

น าท่านชมพระราชวังบาเฮีย(Bahia Palace) เป็นพระราชวงัของท่านมหาอ ามาตย ์ผูส้  าเร็จราชการ
แผ่นดินแทนยุวกษัตริย์ในอดีต สร้างขึ ้น
ในช่วงปลายศตวรรษที่ 19 โดย Si Moussa 
สถาปัตยกรรมออกเป็นแนวสมัยใหม่ โดยที่
ตั้งใจจะให้เป็นพระราชวังที่ยิ่งใหญ่และ
หรูหราที่สดุในสมยันัน้ แต่ดว้ยความที่มีการ
วางแผนก่อสรา้งและ ตกแต่งอย่างเร่งรีบ จึง
เป็นที่วิจารณก์นัว่ารายละเอียดหลายๆอย่าง
ในพระราชวังแห่งนี ้ยังไม่สมบูรณ์ลงตัว 
พระราชวงัมีการตกแต่งโดยการแกะสลกัปนูป้ัน (Stucco) มีการวาดลายบนไม ้และประดบัประดาดว้ย
โมเสกเป็นลวดลายที่สวยงามละเอียดอ่อนมาก น าท่านชมสวนจารด์ีน มาจอแรล(Jardin Majorelle) 
หรือ สวนยิปแซงลอเรน้ซ ์(Yves Saint Laurent Gardens) ช่ือนีเ้ป็นที่คุน้เคยของสาวๆ ที่ช่ืนชอบแฟชั่น
สดุหรูของ Yves St. Laurent นกัออกแบบแฟชั่นดีไซน ์แห่งปารีส ฝรั่งเศส ซึ่งเป็นผูอ้อกแบบสวนแห่งนี ้
ในช่วงที่โมรอคโคตกเป็นอาณานิคมของประเทศฝรั่งเศส ยิปแซงลอเรน้ซม์าที่ประเทศโมรอคโค เพื่อ
พกัผ่อนหลงัจากเครง่เครียดจากงานออกแบบแฟชั่นโชว ์บา้นหลงันีเ้คยตกเป็นของเศรษฐีแห่งมาราเกช 
หลังจากยิปแซงมาเยือนมาราเกช ก็ไดเ้กิดความหลงใหลในเมืองแห่งนี ้และซือ้บา้นหลังนีไ้วเ้ป็นที่
พักผ่อนชม สวนที่ถูกออกแบบโดยใชส้ีฟ้า และสีสม้เป็นองคป์ระกอบ ไม่ว่าจะเป็นเสาแจกัน และชม
นานาพรรณของตน้ไมแ้ห่งทะเลทราย ที่จดัไดอ้ย่างสวยงาม 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคารจนี 
น า ท่ า นชม มั ส ยิ ด คู ตู เ บี ย (Koutoubia 

Mosque) ซึ่งเป็นมัสยิดใหญ่เก่าแก่ที่สุดใน
เมือง ไม่ว่าจะเดินไปแห่งใดในตัวเมืองก็จะ
เห็นมัสยิดนีไ้ด ้หอขานละหมาดมีความสูง 
70 เมตร น าชมจัตุรัสกลางเมือง(Djemaa 

El fna Square market) ที่มีขนาดใหญ่ ราย
ลอ้มไปดว้ยอาคารรา้นคา้ ตลาด ทัง้ 4 ดา้น 
ใหท้่านไดเ้ดินเล่นถ่ายภาพความมีชีวิตชีวาที่
มีสีสนัและกลิ่นอายแบบโมรอคโคขนานแทพ้รอ้มจบัจ่ายหาซือ้ของฝากของที่ระลึกพืน้เมืองต่างๆไดท้ี่ 
ตลาดเก่าที่อยู่รายรอบจตัรุสัอย่างเพลิดเพลิน 



 
 
 
 
 
 
 
 

เยน็  รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคารพืน้เมือง พรอ้มชมการแสดง Fantasia ท่านจะไดต้ืน่ตาตืน่ใจ
กบั  ความอลงัการของสถานทีแ่ละสสีนัของชาวโมรอคกนั ทีต่อ้นรบัทา่นดว้ยอาหารและพรอ้มชมการแสดง 
  พืน้เมอืง 

พักที ่Hotel Movenpick Mansour Eddahbi หรือเทยีบเทา่ระดับ 5 ดาว 
 

วันที ่9  มาราเกช-แอลฌาดีดา-บ่อเกบ็น า้ดื่มใต้ดนิประจ าเมือง-คาซาบลังก้า 
  สุเหราแหง่กษัตริยฮ์ัสซันที ่2-ช้อปป้ิง 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 

น าท่านเดินทางเลาะเลียบชายฝ่ังมหาสมทุร
แอตแลนติกสู่เมืองแอลฌาดีดา(El Jadida) 

(ระยะทาง 230 กิโลเมตร) เดิมช่ือ มาซากัน 
(Mazagan) เป็นภาษาโปรตุเกส เป็นเมือง
โ บ ร าณที่ ตั้ ง อ ยู่ บ น  อ่ า ว ช าย ฝ่ั ง ท ะ เ ล
แอตแลนติก เคยเป็นเมืองท่าที่ส  าคัญของ
ประเทศโมรอคโคที่ท  าการคา้กบัชาวฟินีเชียน 
ต่อมาปี ค.ศ.1502 ชาวโปรตเุกสขึน้ฝ่ังที่นี่และไดส้รา้งปอ้มปราการ เรียกว่า El Brijia El Jaida หลงัจาก
มีการสรา้งเมืองขึน้ ในปีค.ศ. 1506 ไดเ้รียกเมืองว่ามาซากัน ซึ่งกลายเป็นเมืองท่าที่ส  าคัญของชาว
โปรตเุกส ในปี ค.ศ.1562 ป้อมถูกโจมตีโดยโดยชาวอาหรบัแต่ไม่ส  าเรจ็ ระหว่างปี ค.ศ.1580-1640 ตก
อยู่ภายใตก้ารปกครองของชาวสเปน และกลบัมาถกูปกครองโดยชาวโปรตเุกสอีกครัง้ ชมสถาปัตยกรรม
ที่แสดงใหเ้ห็นถึงการแลกเปลี่ยนอิทธิพล ระหว่างวฒันธรรมยุโรปและโมรอคโค ไดร้บัการขึน้ทะเบียน
เป็นมรดกโลกในปี ค.ศ. 2004 น าท่านชมบ่อเก็บน ้าดื่มใต้ดินประจ าเมือง นอกจากนัน้ที่นี่ยงัใชเ้ป็น
คกุใตด้ินที่เคยใชเ้ป็นที่คมุขงัของทาสในสมยัโปรตเุกส และเป็นคลงัเก็บอาวธุสงคราม 



 
 
 
 
 
 
 
 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคารพืน้เมือง 
น าท่านเดินทางสู่เมืองคาซาบลังก้า(Casablanca) (ระยะทาง 100 กิโลเมตร) มีความหมายว่า บา้นสี
ขาว ค าว่า ‘คาซา’ แปลว่า บา้น และ ‘บลงักา’ 
แปลว่า สีขาว เป็นเมืองที่คนทั่วโลกรูจ้กั และ
อาจรูจ้ักมากกว่า ‘ราชอาณาจักรโมรอคโค’ 
ดว้ยซ า้ เพราะนอกจากจะเป็นเมืองท่าและ
เป็นที่ตัง้ของ ท่าอากาศยานระหว่างประเทศ
แลว้ ยงัถูกใชเ้ป็นฉากในภาพยนตรฮ์อลลีวดู
เรื่อง Casablanca (โดยที่ไม่ไดถ้่ายท าในคา
ซาบลงักา้เลย) เป็นเรื่องราวความรกัระหว่าง
นายทหารอเมริกนัและหญิงคนรกั ในช่วงสงครามโลกครัง้ ที่ 2 ท าใหค้าซาบลงักา้เป็นที่รูจ้กัไปทั่วโลก 
และปัจจุบันเป็นเมืองเศรษฐกิจหลักของ
ประเทศโมรอคโคที่  มีประชากรอาศัยอยู่
ประมาณเกือบ 5 ล้านคน น าท่านเข้าชม
สุเหร่าแห่งกษัตริย์ฮัสซันที่ 2 (Mosque 
Hassan II) มีขนาดใหญ่เป็นอันดับ 2 รอง
จากเมืองเมกกะ สเุหร่านีง้ดงามประณีตดว้ย
สถาปัตยกรรมแบบโมรอคโคทุกแขนง ชม
ทิวทัศนร์อบๆ สุเหร่า อันเป็นจุดชมวิวริมฝ่ัง
ทะเล ซึ่งเป็นสถานที่พกัผ่อนที่สวยงามของชาวโมรอคโคที่ชอบมาเดินเลน่หลงัจากปฏิบตัิ ศาสนกิจเสรจ็
แลว้ น าชมเมืองคาซาบลังก้า โบถสค์รสิเตียน (The Church of our ladies of Lourdes) ภายในมีภาพ
กระจกสีสวยงาม แสดงเรื่องราวต่างๆเก่ียวกบัศาสนา น าท่านช้อปป้ิงที ่OUTLET CASABLANCA ซึ่ง
ประเทศโมรอคโคนัน้ แบรนด ์ZARA เป็นแบรนดท์ี่ขึน้ช่ือมากๆ เนื่องจาก อมาซิโอ ออเตกา (Amancio 
Ortega) ผูท้ี่ก่อตัง้แบรนด ์ZARA มหาเศรษฐีอนัดบัหนึ่งของโลกชาวสเปน ซึ่งสเปนประเทศเพื่อนบา้น
ต่างทวีปกับโมรอคโค ดังนั้นประเทศโมรอคโคจึงมี OUTLET ZARA หลายแห่ง ซึ่งนอกจากแบรนด ์
ZARA ก็ยงัมี แบรนดอ์ื่นๆ ชัน้น าอีกหลากหลายแบรนด ์ใหท้่านไดเ้ลือกชอ้ปป้ิง 

เยน็ รับประทานอาหารเยน็ ณ ภตัตาคารไทย 



 
 
 
 
 
 
 
 

พักที ่Hotel Four Seasons Casablanca หรือเทยีบเทา่ระดับ 5 ดาว 

วันที ่10 คาซาบลังก้า-ไอนเ์ดียบ-สนามบิน 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 

จากนัน้น าท่านผ่านชมไอน์เดียบ(Ain Diab) เป็นย่านตากอากาศริมทะเลริมมหาสมุทรแอตแลนติก 
เป็นถิ่นพ านักของผูมี้ฐานะทางสงัคม รวมทัง้นักแสดงดาราช่ือดังของฮอลลีวูด้บางรายก็มีบา้นพกัอยู่
แถบนี ้ด้วย นอกจากจะมีชายหาดส าหรับพักผ่อนแล้วยังมีภัตตาคารหรูหราหลายระดับตาม
ความสามารถในการจ่าย สถานที่เล่นกีฬา สระว่ายน า้คอรท์เทนนิส สนามวอลเลยบ์อล และแมแ้ต่ดีส
โกเธคก็มีบรกิาร 
ไดเ้วลาพอสมควร น าท่านเดินทางสูส่นามบินเมืองคาซาบลังก้า เพื่อตรวจเช็คเอกสารการเดินทางและ
สมัภาระเตรยีมตวัเดินทางกลบั 

14.40 น. ออกเดินทางจากเมืองคาซาบลงักา้ กลบักรุงเทพฯ โดยสายการบินกาตารแ์อรเ์วย ์(QR) ที่ QR1398 

  (14.40-00.05(+1)) / QR836 (02.20-13.10) ใชร้ะยะเวลาในการเดนิทางประมาณ 15.30 ชั่วโมง (รวม
เวลาแวะเปลีย่นเครือ่งทีส่นามบนิเมอืงโดฮา ประเทศกาตาร)์ บริการอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง 

 
วันที ่11 กรุงเทพ(สนามบนิสุวรรณภมูิ) 
13.10 น. เดินทางถึง สนามบนิสุวรรณภมิู โดยสวสัดิภาพ 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

☺☺☺☺☺☺☺☺☺ 

 
 

อตัราคา่บรกิาร 

ก าหนดวนัเดนิทาง  

ราคา 

ผูใ้หญ ่ เด็ก พกัเดีย่ว 

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

ศกุร-์จนัทร ์
 (วนัหยดุวสิาขบชูา) 13 - 23 พ.ค. 65 119,999.- 119,999.- 35,900.- 

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

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

ศกุร-์จนัทร ์
(วนัหยดุอาสาฬหบชูา) 08 - 18 ก.ค. 65 119,999.- 119,999.- 35,900.- 

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

ศกุร-์จนัทร ์
(วนัแมแ่หง่ชาต)ิ 12 - 22 ส.ค. 65 119,999.- 119,999.- 35,900.- 

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

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

หมายเหต ุ: บรกิารไม่รวม(มาตราการโควิด)ในรายการทวัร ์!!! 
1.ตรวจ RT-PCR เพื่อออกเอกสารใชใ้นการเช็คอินขากลบัประเทศไทยคา่ใชจ้่าย สว่นนีไ้ม่รวมอยูใ่นคา่ทวัร ์
(อตัราคา่บริการตรวจอาจมกีารเปลีย่นแปลง ณ วนัเดนิทาง) 
 
2.กลบัถึงไทย ค่าที่พกัใน AQ/SHA+1วนั รอผลตรวจ RT-PCR ค่าใชจ้่ายไม่รวมอยูใ่นคา่ทวัร ์ 
ดรูายช่ือโรงแรม SHA+ ไดท้ี่ https://www.shathailand.com หรอื https://www.thailandsha.com 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

โปรแกรมอาจจะมกีารปรบัเปลีย่นตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดกูาล 

บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการไมรั่บจองทัวรส์ าหรับลกูคา้ ดงัตอ่ไปนี ้
(เนือ่งดว้ยบางเสน้ทางมกีารเดนิทางและน่ังรถนาน และเทีย่วเป็นหมูค่ณะ) 
-ผูส้งูอายทุีม่คีวามจ าเป็นตอ้งใชว้ลีแชรห์รอืไมเ้ทา้ 
-ผูเ้ดนิทางทีบ่ง่บอกการเป็นบคุคลไรค้วามสามารถ 
-เด็กทีม่อีายรุะหวา่งแรกเกดิถงึ 2 ขวบ 
 
อตัราคา่บรกิารนีร้วม  
1. คา่ตั๋วโดยสารเครือ่งบนิไป-กลับ ชัน้ประหยัดพรอ้มคา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ตามรายการทัวรข์า้งตน้ 
2. ค่าทีพ่ักหอ้งละ 2-3 ท่าน ตามโรงแรมทีร่ะบุไวใ้นรายการ หรือ ระดับใกลเ้คยีงกัน ขอสงวนสทิธใินการ
ปรับเปลีย่นทีพ่ัก ไปพักเมอืงใกลเ้คยีง กรณีโรงแรมตดิงานแฟรห์รอืมเีทศกาล 
3. คา่อาหาร คา่เขา้ชม และ คา่ยานพาหนะทกุชนดิ ตามทีร่ะบไุวใ้นรายการทัวรข์า้งตน้  
4. เจา้หนา้ทีบ่รษัิท ฯ คอยอ านวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง  
5. ค่าน ้าหนักกระเป๋า (น า้หนกั 23 กโิลกรมั) และค่าประกันวนิาศภัยเครือ่งบนิตามเงือ่นไขของแตล่ะสาย
การบนิทีม่กีารเรยีกเก็บ และกรณีน ้าสมัภาระเกนิทา่นตอ้งเสยีคา่ปรับตามทีส่ายการบนิเรยีกเก็บ 
6. คา่ภาษีสนามบนิ และคา่ภาษีน ้ามันตามรายการทัวร ์
7. คา่ประกนัอบุัตเิหตรุะหวา่งเดนิทาง วงเงนิทา่นละ 1,500,000 บาท  (เงือ่นไขตามกรมธรรม)์ 
8. คา่ประกนัโควดิรักษาระหวา่งเดนิทางตา่งประเทศ (เงือ่นไขตามกรมธรรม)์ 
9. คา่วซีา่และบรกิาร 
10. คา่รถปรับอากาศน าเทีย่วตามระบุไวใ้นรายการ พรอ้มคนขับรถ(กฎหมายไม่อนุญาตใหค้นขับรถเกนิ 12 
ช.ม./วัน) 
11. กระเป๋าเดนิทาง 20 นิว้ 
12. ซมิเน็ตตา่งประเทศ 



 
 
 
 
 
 
 
 

13. คา่ทปิไกด ์คนขบัรถ 
14. คา่พนักงานยกกระเป๋าทีโ่รงแรม 1 ใบ/ทา่น 
 
อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม  
1. คา่ท าหนังสอืเดนิทางไทย และเอกสารตา่งดา้วตา่งๆ  
2. คา่ใชจ้า่ยอืน่ๆ ทีน่อกเหนอืจากรายการระบ ุอาทเิชน่ คา่อาหาร เครือ่งดืม่ คา่ซกัรดี คา่โทรศัพท ์เป็นตน้  
3. คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% และภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3% 
4. คา่ภาษีน ้ามันทีส่ายการบนิเรยีกเก็บเพิม่ภายหลังจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตั๋วเครือ่งบนิ และไดท้ าการขาย
โปรแกรมไปแลว้ 
5. ส าหรบัหวัหนา้ทวัรแ์ลว้แตค่วามประทบัใจและน า้ใจจากทา่น  
 
เง ือ่นไขการใหบ้รกิาร 
1. ช าระเงนิมัดจ าทา่นละ 50,000 บาท โดยโอนเขา้บัญช ีทีน่ั่งจะยนืยันเมือ่ไดร้ับเงนิมัดจ าแลว้เทา่นัน้ 
2. สง่ส าเนาหนา้พาสปอรต์ของผูท้ีเ่ดนิทาง ทีม่อีายกุารใชง้านไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน เพือ่ท าการจองควิยืน่วี

ซา่ภายใน 3 วันนับจากวันจอง หากไม่สง่ส าเนาหนา้พาสปอรต์ทางบรษัิทขออนุญาตยกเลกิการจอง
ทัวรโ์ดยอตัโนมัต ิ

3. เมือ่ไดร้ับการยนืยันวา่กรุ๊ปออกเดนิทางได ้ลกูคา้จัดเตรยีมเอกสารใหก้ารขอวซีา่ไดทั้นท ี
4. หากทา่นทีต่อ้งการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลกูคา้อยูต่า่งจังหวัด) ใหท้า่นตดิตอ่เจา้หนา้ที ่

ก่อนออกบัตรโดยสารทุกครัง้ หากออกบัตรโดยสารโดยมแิจง้เจา้หนา้ที ่ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่ 
รับผดิชอบ คา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้ 

5. การยืน่วซีา่ในแต่ละสถานทูตมกีารเตรยีมเอกสาร และมขีัน้ตอนการยืน่วซีา่ไม่เหมอืนกัน ทัง้แบบหมู่
คณะและยืน่ รายบคุคล (แสดงตน) ทา่นสามารถสอบถามขอ้มลูเพือ่ประกอบการตัดสนิใจกอ่นการจอง
ไดจ้ากทางเจา้หนา้ที ่

6. หากในคณะของทา่นมผีูต้อ้งการดูแลพเิศษ น่ังรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูส้งูอายุ, มโีรคประจ าตัว 
หรอืไม่สะดวกในการเดนิทางท่องเทีย่วในระยะเวลาเกนิกว่า 4-5 ชั่วโมงตดิต่อกัน ท่านและครอบครัว
ตอ้งใหก้ารดแูลสมาชกิภายในครอบครัวของทา่นเอง เนื่องจากการเดนิทางเป็นหมูค่ณะ หัวหนา้ทัวรม์ี
ความจ าเป็นตอ้งดแูลคณะทัวรท์ัง้หมด 

 
เง ือ่นไขการช าระคา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอื 

ทางบรษิทัขอเก็บคา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอื 30 วนักอ่นการเดนิทาง 
หากทา่นไมผ่า่นการอนุมตัวิซีา่หรอืยกเลกิการเดนิทางโดยเหตจุ าเป็น 

ทางบรษิทัขอเก็บเฉพาะคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้จรงิ 
 
ขอ้มลูเบือ้งตน้ในการเตรยีมเอกสารยืน่วซีา่และการยืน่วซีา่ 
1. การพจิารณาวซีา่เป็นดลุยพนิจิของสถานทตู มใิชบ่รษัิททัวร ์การเตรยีมเอกสารทีด่แีละถกูตอ้งจะชว่ย

ใหก้ารพจิารณา ของสถานทตูงา่ยขึน้ 
2. กรณีทา่นใดตอ้งใชพ้าสปอรต์เดนิทาง ชว่งระหวา่งยืน่วซีา่ หรอื กอ่นเดนิทางกบัทางบรษัิท ทา่นตอ้ง

แจง้ใหท้างบรษัิทฯ ทราบลว่งหนา้เพือ่วางแผนในการขอวซีา่ของทา่น ซึง่บางสถานทตูใชเ้วลาในการ
พจิารณาวซีา่ทีค่อ่นขา้งนานและอาจไมส่ามรถดงึเลม่ออกมาระหวา่งการพจิารณาอนุมัตวิซีา่ได ้ 

3. ส าหรับผูเ้ดนิทางทีศ่กึษาหรือท างานอยู่ต่างประเทศ จะตอ้งด าเนินเรื่องการขอวซี่าดว้ยตนเองใน
ประเทศทีต่นพ านักหรอืศกึษาอยูเ่ทา่นัน้ 

4. หนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายไุมต่ ่ากวา่ 6 เดอืน โดยนับวันเริม่เดนิทางออกนอกประเทศ หากนับแลว้ต ่า
กว่า 6 เดอืน ผูเ้ดนิทางตอ้งไปยืน่ค ารอ้งขอท าหนังสอืเดนิทางเล่มใหม่ และกรุณาเตรียมหนังสอื
เดนิทางเลม่เกา่ ใหก้บัทางบรษัิทดว้ย เนื่องจากประวัตกิารเดนิทางของทา่นจะเป็นประโยชนอ์ยา่งยิง่



 
 
 
 
 
 
 
 

ในการยืน่ค ารอ้งขอวซีา่ และจ านวนหนา้หนังสอืเดนิทาง ตอ้งเหลอืว่างส าหรับตดิวซี่าไม่ต ่ากว่า 3 
หนา้ 

5. ท่านที่ใส่ปกหนังสือเดนิทางกรุณาถอดออก หากมีการสูญหาย บริษัทฯ จะไม่รับผดิชอบต่อปก
หนังสอืเดนิทางนัน้ๆ และพาสปอรต์ ถอืเป็นหนังสอืของทางราชการ ตอ้งไม่มรีอยฉีกขาด หรอื การ
ขดีเขยีน หรอื แตง่เตมิใดๆ ในเลม่ 

 
ขอ้มลูเพิม่เตมิเร ือ่งต ัว๋เครือ่งบนิและทีน่ ัง่บนเครือ่งบนิ 
1. ทางบรษัิทไดส้ ารองทีน่ั่งพรอ้มช าระเงนิมัดจ าคา่ตั๋วเครือ่งบนิแลว้  หากทา่นยกเลกิทัวร ์ไมว่า่จะดว้ย

สาเหตุใด ทางบริษัทขอสงวนสทิธิก์ารเรียกเก็บค่ามัดจ าตั๋วเครื่องบนิ ซึง่มีค่าใชจ้่าย ประมาณ 
30,000 บาท  

2.  หากตั๋วเครื่องบนิท าการออกแลว้ แต่ท่านไม่สารถออกเดนิทางได ้ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่มี 
Refund จากทางสายการบนิ เนือ่งจากเป็นตั๋ว Charter Flight 

3.  น่ังที ่Long Leg โดยปกตอิยูบ่รเิวณทางออกประตฉุูกเฉนิ และผูท้ีจ่ะน่ังตอ้งมคีณุสมบัตติรงตามทีส่าย
การบนิก าหนด เช่น ตอ้งเป็นผูท้ี่มีร่างกายแข็งแรง และช่วยเหลือผูอ้ื่นไดอ้ย่างรวดเร็วในกรณีที่
เครือ่งบนิมปัีญหา เชน่ สามารถเปิดประตฉุูกเฉนิได ้(น ้าหนักประมาณ 20 กโิลกรัม) ไมใ่ชผู่ท้ีม่ปัีญหา
ทางดา้นสขุภาพและรา่งกาย และอ านาจในการใหท้ีน่ั่ง Long leg ขึน้อยูก่บัทางเจา้หนา้ทีเ่ช็คอนิสาย
การบนิ ตอนเวลาทีเ่ชค็อนิเทา่นัน้ 

 
กรณียกเลกิการเดนิทาง 
1. เนื่องจากเป็นราคาตั๋วเครือ่งบนิโปรโมชัน่ เมือ่จองทัวรช์ าระเงนิคา่จองคา่ทัวรแ์ลว้ ไมส่ามารถยกเลกิ 

เลือ่น ขอคนืเงนิ ไดท้กุกรณี 
2. บรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเก็บค่าใชจ้่ายทัง้หมดกรณีท่านยกเลกิการเดนิทางและมผีลท าใหค้ณะ

เดนิทางไมค่รบตามจ านวนที ่บรษัิทฯก าหนดไว ้(10 ทา่นขึน้ไป) เนื่องจากเกดิความเสยีหายตอ่ทาง
บรษัิทและผูเ้ดนิทางอืน่ทีเ่ดนิทางในคณะเดยีวกันบรษัิทตอ้งน าไปช าระค่าเสยีหายต่างๆทีเ่กดิจาก
การยกเลกิของทา่น  

3. กรณีเจ็บป่วย จนไมส่ามารถเดนิทางได ้ซึง่จะตอ้งมใีบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรอง บรษัิทฯ
จะท าการเลือ่นการเดนิทางของทา่น  ไปยังคณะตอ่ไปแตทั่ง้นี้ทา่นจะตอ้งเสยีคา่ใชจ้า่ยทีไ่มส่ามารถ
เรยีกคนืไดค้อื คา่ธรรมเนยีมในการมัดจ าตั๋ว และคา่ธรรมเนียมวซีา่ตามที ่สถานทตูฯ เรยีกเก็บ  

4. กรณียืน่วซีา่แลว้ไมไ่ดร้ับการอนุมัตวิซีา่จากทางสถานทตู (วซีา่ไมผ่า่น) และทา่นไดช้ าระคา่ทัวรห์รอื
มัดจ ามาแลว้ ทางบรษัิทฯ ขอเก็บเฉพาะค่าใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้จรงิ เชน่ ค่าวซีา่และค่าบรกิารยืน่วซีา่ / 
คา่มัดจ าตั๋วเครือ่งบนิ หรอืคา่ตั๋วเครือ่งบนิ (กรณีออกตั๋วเครือ่งบนิแลว้) คา่สว่นตา่งในกรณีทีก่รุ๊ปออก
เดนิทางไมค่รบตามจ านวน คา่มัดจ าโรงแรม(กรณีมกีารเรยีกเก็บ) 

5. กรณีวซีา่ผา่นแลว้ แจง้ยกเลกิกอ่นหรอืหลังออกตั๋วโดยสาร บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการไมค่นืคา่ทัวร์
ทัง้หมด 

6. กรณีผูเ้ดนิทางไม่สามารถเขา้-ออกเมอืงได ้เนื่องจากปลอมแปลงหรอืการหา้มของเจา้หนา้ที ่ไม่ว่า
เหตผุลใดๆตามทางบรษัิทของสงวนสทิธิใ์นการ ไมค่นืคา่ทัวรทั์ง้หมด 

 
ขอ้มลูเพิม่เตมิเร ือ่งโรงแรมทีพ่กั 
1. เนื่องจากการวางแปลนหอ้งพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จงึอาจท าใหห้อ้งพักแบบหอ้งเดี่ยว 

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

2. โรงแรมในยุโรปส่วนใหญ่ และบางประเทศ อาจจะไม่มีเครื่องปรับอากาศเนื่องจากอยู่ในแถบที่มี
อณุหภมูติ า่ 



 
 
 
 
 
 
 
 

3. กรณีทีม่งีานจัดประชมุนานาชาต ิ(Trade air) เป็นผลใหค้า่โรงแรมสงูขึน้มากและหอ้งพักในเมอืงเต็ม 
บรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่นหรอืยา้ยเมอืงเพือ่ใหเ้กดิความเหมาะสม 

4. โรงแรมในยโุรป และบางประเทศ ทีม่ลีักษณะเป็น Traditional Building หอ้งทีเ่ป็นหอ้งเดีย่วอาจเป็น
หอ้งทีม่ขีนาดกะทัดรัตและไมม่อีา่งอาบน ้า ซึง่ขึน้อยูก่บัการออกแบบของแตล่ะโรงแรมนัน้ๆ และหอ้ง
แตล่ะหอ้งอาจมลีักษณะแตกตา่งกนั 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 

 


