
 

 

 
 
 
 
 

 
 

 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

คาซาบลงัก้า – ราบัต – หอคอยฮัสสัน – เมคเนส – เมืองโรมนัโวลูบิลสิ – เฟส – เมดิน่าแห่งเฟส – อเิฟรน   
 เมอร์ซูก้า น่ังรถ 4WD ท่องทะเล SAHARA – แอร์ฟอร์ด – วอซาเซท – มาราเกช  



 

 

ก าหนดการเดนิทาง 
29 พ.ย.-07 ธ.ค. 2561// 28 ธ.ค.-05 ม.ค. 2562 // 18-26 ม.ค. 2562     

( กรุณาส ารองที่น่ังล่วงหน้าก่อนการเดนิทางอย่างน้อย 8 สัปดาห์เพ่ือความสะดวกในการย่ืนวซ่ีาของท่าน) 

วนัที่1 กรุงเทพฯ – อาบูดาบี 
15.00 น. พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ช้ัน 4 แถว Q เคาน์เตอร์สายการบินเอทิฮัด แอร์

ไลน์ส ประตูทางเข้าที่ 8-9 โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับในการตรวจเอกสารและสัมภาระ
ในการเดินทางให้กบัท่าน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
บรรยากาศภายใน Miracle Lounge 
คลกิชม http://bit.ly/2NMk5YE 

 
18.25 น. “เหิรฟ้าสู่เมืองคาซาบลงัก้า” ประเทศโมรอคโค โดยสายการบินเอทฮัิด เทีย่วบินที ่EY405   
22.00 น. เดินทางถึงสนามบินอาบูดาบี ประเทศสหรัฐ อาหรับ อมิิเรสท์ น าท่านต่อเคร่ือง 
วนัที่2 อาบูดาบี – คาซาบลังก้า – ชม

เมือง – มาราเคช – ชมโชว์ 
02.45 น. ออกเดินทางสู่เมืองคาซาบลังก้า โดย

สายการบินเอทฮัิด เทีย่วบินที ่EY613     
08.10 น. เดินทางมาถึงสนามบินนานาชาติ

เมื อ งค าซ าบ ลั ง ก้ า  (Casablanca) 

http://bit.ly/2NMk5YE


 

 

ประเทศโมรอคโค (เวลาท้องถิ่น ช้ากว่าประเทศไทย 7 ช.ม.) น าท่านผ่านตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร พบ
มคัคุเทศก์ท้องถ่ินแล้ว จากน้ันน าท่านเดินทางเข้าสู่ตัวเมืองเมืองคาซาบลังก้า น ำท่ำนไปยงั ยูเอ็นสแควร์ 
จตุัรัสกลำงเมืองท่ีส ำคญั ประกอบกบัเขตเมืองเก่ำดำ้นหลงัท่ีน่ำสนใจ ก่อนน ำท่ำนผำ่นชมเขตเมืองเก่ำตั้งแต่ปี 
1916 ซ่ึงเคยเป็นฉำกในกำรถ่ำยท ำภำพยนตร์ช่ือดงัหลำยเร่ือง จำกนั้นน ำท่ำนสู่ ชำยหำดช่ือดงัระดบัโลกคำ
ซำบลงักำ้ ชำยหำดริมฝ่ังมหำสมุทรแอตแลนติก ท่ีหลำยคนหลงใหล อยำกไดเ้ห็นบรรยำกำศของชำยหำดท่ี
มำกมำยไปดว้ยผูค้นกบัทะเลน ้ ำสีฟ้ำครำม อนักวำ้งไกลช่ำงน่ำประทบัใจ จำกนั้น น ำท่ำนเท่ียวชม เมืองคำ
ซำบลงักำ้ “คำซำบลงักำ้” หมำยถึง บำ้นสีขำว ค ำวำ่ “คำซำ” แปลวำ่ บำ้น และ “บลงักำ” แปลวำ่ สีขำว เป็น
เมืองท่ีคนทัว่โลกรู้จกั และอำจรู้จกัมำกกว่ำ รำชอำณำจกัรโมรอคโค ดว้ยซ ้ ำ เพรำะนอกจำกจะเป็นเมืองท่ำ
และเป็นท่ีตั้งของท่ำอำกำศยำนระหวำ่งประเทศแลว้ ยงัถูกใชเ้ป็นฉำกในภำพยนตร์ฮอลลีวดูเร่ือง Casablanca 
โดยท่ีไม่ไดถ่้ำยท ำในคำซำบลงักำ้ เลยเป็นเร่ืองรำวควำมรักระหวำ่งนำยทหำรอเมริกนัและหญิงคนรัก ในช่วง
สงครำมโลกคร้ังท่ี 2 ท  ำให้คำซำบลงักำ้เป็นท่ีรู้จกัไปทัว่โลก และปัจจุบนัเป็นเมืองเศรษฐกิจหลกัของโมรอค
โคท่ีมีประชำกรอำศยัอยูป่ระมำณเกือบ 5 ลำ้นคน น ำท่ำนเดินทำงสู่ ยำ่นใจกลำงเมือง ระหวำ่งทำงท่ำนจะได้
ช่ืนชมกบัควำมงำมท่ีแปลกตำของเมืองน้ีอยำ่งน่ำสนใจ ตลอดสองขำ้งทำงเต็มไปดว้ยตน้ปำล์ม ท่ีมีอำยุหลำย
สิบปีท่ีสูงตระหง่ำนน่ำช่ืนชมยิ่งนกั จากน้ันน าท่านชมความงามของสุเหร่าแห่งกษัตริย์ฮัสซันที่ 2 มีขนาด
ใหญ่เป็นอันดับ 3 รองจากเมืองเมกกะ สุเหร่ำน้ีงดงำมประณีตดว้ยสถำปัตยกรรมแบบโมรอคโคทุกแขนง ชม
ทิวทศัน์รอบๆ สุเหร่ำอนัเป็นจุดชมวิวริมฝ่ังทะเล ซ่ึงเป็นสถำนท่ีพกัผอ่นท่ีสวยงำมของชำวโมรอคโคท่ีชอบ
มำเดินเล่นหลงัจำกปฏิบติัศำสนกิจเสร็จแลว้ 

เทีย่ง บริการอาหารกลางวนั ณ โรงแรม  
บ่าย จากน้ันน าท่านเดินทางสู่เมือง มาราเกช (Marakesh) มาราเกช ซ่ึงเป็นเมืองท่องเท่ียวท่ีส ำคญั ตั้งอยูแ่ถบเชิง

เขำแอตลำส ในอดีตเมืองโอเอซิสแห่งน้ีเป็นท่ีพกัของกองคำรำวำนอูฐ ท่ีมำจำกทำงตอนใตข้องโมรอคโค ถือ
เป็นเมืองชุมทำงของพ่อต่ำงๆ นอกจำกน้ี
ย ัง เป็ น อ ดี ต เมื อ งห ล วงใน ช่ ว งส มั ย
รำชวงศอ์ลัโมรำวิด ช่วง ค.ศ.ท่ี 11 ปัจจุบนั
เป็นเมืองท่ีมีนกัท่องเท่ียวมำเยอืนมำกท่ีสุด 
สภำพบ้ำนเมืองท่ีเรำเห็นได้คือ สองข้ำง
ทำงแวดล้อมด้วยบำ้นเรือนท่ีถูกฉำบด้วย
ปูนสีส้มๆ ซ่ึงเป็นส่ิงท่ีรัฐบำลก ำหนดไว ้
แต่คนท้องถ่ินจะเรียกว่ำ Pink City หรือ 
เมืองสีชมพู อำจกล่ำวไดว้ำ่มำรำเกชเป็นเมืองท่ีมีเสน่ห์ท่ีสุดในโลกแห่งหน่ึง จึงไดส้มญำนำมวำ่เป็น A City 
of Drama นั่นคือมีควำมสวยงำมดั่งเมืองในละครท่ีไม่น่ำเป็นชีวิตจริงได้ น ำท่ำนชม สุสำนแห่งรำชวงศ์
ซำเดียน (Saadian Tombs) เป็นท่ีฝังพระศพของกษตัริยแ์ละเหล่ำเช้ือพระวงศใ์นสมยัรำชวงศซ์ำเดียน สถำนท่ี
แห่งน้ีถูกทิ้งร้ำงมำกกวำ่ 2 ศตวรรษ ภำยหลงัไดรั้บกำรบูรณะ และเปิดให้เขำ้ชมควำมงดงำมของงำนศิลปะ
แบบมวัริช (Moorish) แท้ๆ ควำมวิจิตรอลงักำรของห้องโถงภำยใน เสำคอลมัน์หินอ่อนสีสวย ลวดลำยงำน
ปูนท่ีประดบัประดำบนผนังและเพดำน น ำท่ำนเดินทำงไปเยี่ยมชมพระรำชวงับำเฮีย (Bahia Palace) เป็น



 

 

พระรำชวงัของท่ำนมหำอ ำมำตย์ ผูส้ ำเร็จรำชกำรแผ่นดินแทนยุวกษัตริยใ์นอดีต สร้ำงข้ึนในช่วงปลำย
ศตวรรษท่ี 19 โดย Si Moussa สถำปัตยกรรมออกเป็นแนวสมัยใหม่ โดยท่ีตั้ งใจจะให้เป็นพระรำชวงัท่ี
ยิ่งใหญ่และหรูหรำท่ีสุดในสมยันั้น แต่ด้วยควำมท่ีมีกำรวำงแผนก่อสร้ำงและตกแต่งอย่ำงเร่งรีบ จึงเป็นท่ี
วิจำรณ์กนัวำ่รำยละเอียดหลำยๆอย่ำงในพระรำชวงัแห่งน้ียงัไม่สมบูรณ์ลงตวั พระรำชวงัมีกำรตกแต่งโดย
กำรแกะสลกัปูนป้ัน (Stucco) มีกำรวำดลำยบนไม้ และประดบัประดำด้วยโมเสกเป็นลวดลำยท่ีสวยงำม
ละเอียดอ่อนมำก จำกนั้นน ำท่ำนชมควำมงดงำมภำยนอกของ มสัยิด คูตูเบีย (Koutoubia Mosque) ซ่ึงเป็น
มสัยิดใหญ่เก่ำแก่ท่ีสุดในเมืองไม่ว่ำจะเดินไปแห่งใดในตวัเมืองก็จะเห็นมสัยิดน้ีได ้จำกหอวงัท่ีมีควำมสูง 
226 ฟิต (70 เมตร) จำกนั้นน ำท่ำนเยือน จตุัรัสกลำงเมือง Djemaa Fnaa Square ท่ีมีขนำดใหญ่ รำยล้อมไป
ด้วยอำคำร ร้ำนคำ้ ตลำด ทั้ง 4 ด้ำน เดินเล่นถ่ำยรูปควำมมีชีวิตชีวำท่ีมีสีสันและกล่ินอำยแบบโมรอคโค
ขนำนแท ้พร้อมจบัจ่ำยหำซ้ือของฝำก ของท่ีระลึกพื้นเมืองต่ำงๆ ไดท่ี้ ตลำดเก่ำ (Old Market) ท่ีอยูร่ำยรอบ
จตุัรัสอยำ่งเพลิดเพลิน จำกนั้นน ำท่ำนเดินทำงเขำ้ท่ีพกั 

ค ่า บริการอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร พร้อมชมโชว์การแสดงพื้นเมืองอันต่ืนตาต่ืนใจกับความอลังการของสถานที่
และสีสันของชาวโมร็อคโค 

พกัที่:  SEMIRAMIS HOTEL HOTEL หรือเทียบเท่า 
 

 

 

วนัที่3 มาราเกช – ชมพระราชวงั – วอซาเซท 
เช้า บริการอาหารเช้า ณ โรงแรมทีพ่กั 
 น าท่านชม Majorelle Garden หรือ Jardin Majorelle & Museum of Islamic Art ว่ำกันว่ำเป็นสวรรค์

น้อยๆ ยำ่นเมืองมำรำเกช สวนแห่งน้ีเป็นท่ีรวบรวม
พั น ธ์ุ ไ ม้ น ำน ำจ ำก ทั่ ว โ ล ก  โ ด ย เฉ พ ำะ ต้ น
กระบองเพชรนับพันต้น หลำกหลำยสำยพันธ์ุ มี
สวนบวั และป่ำไม่ดูร่มร่ืน กบับรรดำกระถำงดินท่ี
ศิลปินเจ้ำของเดิม Jacques Majorelle ท่ีสรรหำสีมำ
ป้ำยทำทบั ตกแต่งท ำให้สวนแห่งน้ีดูโดดเด่นสะดุด
ตำข้ึนมำอย่ำงน่ำเหลือเช่ือ สวนแห่งน้ีเดิมเป็นบำ้น
ของศิลปินชำวฝร่ังเศส เขำสร้ำงบำ้น และสวนเอำไว้
อยู่เอง พร้อมสร้ำงงำนศิลปะของเขำต่อมำสถำนท่ี
แห่งน้ีไดถู้กใชเ้ป็นพิพิธภณัฑ ์รวบรวมเอำศิลปะของ
โมรอคโคไว้ และมีมุมแสดงงำนศิลปะของเจ้ำ
ของเดิมเอำไวด้ว้ย 

เทีย่ง บริการอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร   



 

 

บ่าย จากน้ันเดินทางสู่ เมืองวอซาเซท Ouarzazate ซ่ึงเคยเป็นท่ีตั้งทำงยุทธศำสตร์ ในปี ค.ศ.1928 ฝร่ังเศสไดต้ั้ง
กองก ำลังทหำรและพฒันำท่ีน่ีให้เป็นศูนยก์ลำงกำรบริหำร วอซำเซทเป็นเมืองถูกส่งเสริมให้เป็นเมือง
ท่องเท่ียวท่ีแวดลอ้มไปดว้ยสตูดิโอ ภำพยนตร์ และ
มีกำรพฒันำพื้นท่ีในทะเลทรำยเพื่อกำรท ำกิจกรรม
ต่ำงๆ เช่นกำรข่ีมอเตอร์ไซด์ อูฐ กิจกรรมผจญภยั
กลำงทะเลทรำย (ส ำหรับในฤดูหนำว-ฤดูใบไมผ้ลิ 
(พ.ย.-เม.ย.) ควรเตรียมเส้ือกันหนำวให้เพียงพอ 
เพรำะเมืองน้ีอยู่ใกลภู้เขำแอตลำส ท่ีมีหิมะปกคลุม
ในช่วงดังกล่ำว วอซำเซท อำจกล่ำวได้ว่ำเป็น
จุดมุ่งหมำยของนักท่องเท่ียวท่ีมองหำควำมแตกต่ำง และควำมผจญภยัท่ีหำไม่ไดจ้ำกท่ีไหน วอซำเซทเป็น
เมืองท่ีส ำคญัท่ีสุดของทำงตอนใต ้และท่ีน่ียงัเป็นทำงเช่ือมระหวำ่งเหนือกบัใต ้และตะวนัออกกบัตะวนัออก 
ส ำหรับนกัท่องเท่ียวบำงคนท่ีชอบรสชำติของควำมเป็นทำงใต ้ณ จุดก่ึงกลำงแห่งน้ี และยงัเป็นจุดเร่ิมตน้ของ
กำรส ำรวจเมืองต่ำงๆได้ทุกวนั น ำท่ำนผ่ำนชม ป้อมทำเริท “Kasbah Taourirt” เป็นป้อมแห่งตระกูลกลำว ี
ภำยใตห้มู่อำคำรขนำดใหญ่ ซ่ึงภำยในประกอบดว้ยห้องต่ำงๆ จ ำนวนมำกซ่อนอยูเ่ช่ือมต่อกนัดว้ยถนนเล็กๆ 
และเส้นทำงลบัคดเค้ียวตำมอำคำรท่ีเบียดเสียดกนั จำกนั้นน ำท่ำนเดินทำงเขำ้ท่ีพกั 

ค ่า บริการอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร  
พกัที่:  IBIS MOUSSAFIR HOTEL หรือเทียบเท่า 
วนัที่4 วอซาเซส – ทินเฮียร์ – เมอร์ซูก้า 
เช้า บริการอาหารเช้า ณ โรงแรมทีพ่กั   
 ต่อตำมถนนคำชบำห์ท่ีมีป้อมหลำยร้อยแห่งตั้ง เรียงรำยตำมถนนดงักล่ำว น าท่านออกเดินทางสู่เมืองทนิเฮียร์ 

(Tinghir)  ชุ ม ชน ท่ี เก ำะก ลุ่ มอยู่
รวมกนั ท่ำมกลำงควำมแห้งแลง้ ยงั
มีควำมชุ่มช้ืนของโอเอซิส ตน้ปำล์ม 
เค ย เป็ น ท่ี ตั้ ง ข อ งก อ งท ห ำร ท่ี
เดินทำงมำจำกวอซำเซท น ำท่าน
เดิ น ท าง สู่ ท อ ด้ าจ อ ร์ จ  (Todra 
Gorge)ชมควำมงำมของช่องเขำท่ี
ซ่อนตวัอยู่ในโอเอซิสล ำน ้ ำใสไหล
ผ่ำนช่องเขำกบัหน้ำผำสูงชันแปลก
ตำเป็นแหล่งปีนหนำ้ผำส ำหรับนกัเส่ียงภยัทั้งหลำย 

เทีย่ง บริการอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร   



 

 

บ่าย จากน้ันน าท่านออกเดินทางสู่ เมืองเออร์ฟูด์ (Erfoud) ซ่ึงเป็นโอเอซิสศูนยก์ลำงกำรคำ้ขำยของคำรำวำนซ่ึง
เดินทำงมำจำกซำอุดิอำระเบีย และซูดำน เดินทำงสู่เมืองเมอร์ซูก้ำร์ (แยกสัมภำระส ำหรับค้ำงคืนใน
ทะ เลทรำย) ทะ เลทรำยซ ำฮำร่ำ 
“Sahara” เป็นทะเลทรำยในทวีป
แอฟริกำท่ีมีขนำดใหญ่เป็นอันดับ
สองของโลก (รองจำกทะเลทรำยใน
ท วี ป แอน ต ำ ร์ ก ติ ก ำ )  แ ล ะ เป็ น
ทะเลทรำยร้อนท่ีใหญ่ท่ีสุดของโลก 
ณ  เมืองเมอร์ซูก้ำ  (Merzouga) ลัด
เลำะขอบทะเลทรำยสู่เขตซำฮำร่ำ 
ผำ่นชมชมทศันียภำพอนัยิ่งใหญ่ของ
ภูเขำหินท่ีเต็มไปดว้ยซำกฟอสซิลของหำอยและแมงกะพรุนโบรำณในอดีตเม่ือ 350 ลำ้นปีก่อน ซ่ึงดินแดน
แห่งน้ีเคยอยูใ่ตท้อ้งทะเลมำก่อน จ่ึงเป็นท่ีก ำเนิดของซำกฟอสซิลต่ำงๆ 

ค ่า บริการอาหารค ่า ณ ห้องอาหารของโรงแรม อสิระท่านพกัผ่อนดูดาวท่ามกลางทะเลทรายตามอธัยาศัย 
พกัที่:  TOMBOUCTO KASBAH HOTEL หรือเทียบเท่า 

 

 

 

 

วนัที่5 เมอร์ซูก้า – ขีอู่ฐชมพระอาทิตย์ขึน้กลางทะเลทราย - น่ังรถ 4WD – แอร์ฟอร์ด – เฟส  
05.30 น าท่านข่ีอูฐ สู่เนินทรายอันกว้างใหญ่สุดตาเพ่ือรอชม พระอาทิตย์ทอแสงยามเช้า แสงทองยามเช้าสาดสู่

ทะเลทราย เป็นบรรยากาศยามเช้าที่คุณจะประทับใจมิรู้ลืม (อย่าลืมเตรียมเส้ือกันหนาวให้พร้อม) น าท่าน
กลบัสู่โรงแรม  

เช้า บริการอาหารเช้า ณ โรงแรมทีพ่กั 
 น าท่านออกเดินทางสู่ แอร์ฟอร์ด (Erfoud) ซ่ึงเป็นโอเอซิสศูนยก์ลำงกำรคำ้ขำยของคำรำวำนซ่ึงเดินทำงมำ

จำกซำอุดิอำระเบีย และซูดำน เดินทำงสู่
เมืองเมอร์ซูก้ำร์ โดยน ำท่ำนน ำท่ำนนั่งรถ
ขบัเคล่ือนส่ีล้อ 4 WD ไปท่อง ทะเลทรำย
ซำฮำร่ำ “Sahara” เป็นทะเลทรำยในทวีป
แอฟริกำท่ีมีขนำดใหญ่เป็นอนัดบัสองของ
โลก (รองจำกทะเลทรำยในทวีปแอนตำร์
กติกำ) และเป็นทะเลทรำยร้อนท่ีใหญ่ท่ีสุด
ของโลก ณ เมืองเมอร์ซูกำ้ (Merzouga) ลดั



 

 

เลำะขอบทะเลทรำยสู่เขตซำฮำร่ำ จำกนั้นน ำท่ำนเดินทำงเขำ้ท่ีพกั 
เทีย่ง บริการอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร 
บ่าย น าท่านเดินทางสู่เมืองเฟส ผ่านชม เมืองอิเฟรน (Ifrane) เมืองท่ีควำมสูงประมำณ 1,650 เมตร เหนือ

ระดบัน ้ ำทะเล ท่ีพกัตำกอำกำศซ่ึงในอดีต
ฝร่ังเศสได้มำสร้ำงข้ึนบริเวณน้ี ในช่วง 
ค.ศ. 1930 บำงคร้ังเรียกเมืองแห่งน้ีว่ำ เจนี
วำแห่งโมรอคโค บำ้นส่วนใหญ่มีหลงัคำสี
แดง มีดอกไมบ้ำน และทะเลสำบสวยงำม 
เป็นสถำนท่ีพักผ่อนทั้ งฤดูหนำวและฤดู
ร้อน เส้นทำงน้ีผำ่นเทือกเขำแอตลำส ช่ือท่ี
คุ้น เคยกันมำนำน เดินทำงข้ำม Middle 
Atlas ภูมิประเทศเขียวชอุ่มไปด้วยป่ำไม ้
สองขำ้งทำงเปล่ียนสภำพจำกควำมแห้งแลว้เป็นป่ำไม ้พุ่ม และสลบักบัควำมแห้งแลง้ของภูเขำ จากน้ันน า
ท่านเที่ยวชมเมืองเฟส (Fes) เมืองหลวงเก่ำ เมืองซ่ึงยงัคงมีบรรยำกำศของเมืองโบรำณท่ีผูค้นยงัใช้ลำเป็น
พำหนะและบรรทุกของกันอยู่ สัมผสับรรยำกำศเมืองเก่ำแก่ท่ีสุดในบรรดำเมืองอิมพิเรียลทั้ งส่ี ตั้ งแต่ 
ศตวรรษท่ี 7 มีควำมส ำคญัทำงประวติัศำสตร์ เป็นเมืองแหล่งท่องเท่ียวท่ีมีช่ือเสียงของโมรอคโค เร่ิมดว้ยจุด
ชมววิบนป้อมปรำกำรแห่งรำชวงศซ์ำเดียน 

ค ่า บริการอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร และพกัผ่อนตามอธัยาศัย 
พกัที:่  BARCELO HOTEL หรือเทยีบเท่า 

วนัที่6 เฟส – มาดน่ีา แห่ง เฟส – เชฟชาอูน  
เช้า บริการอาหารเช้า ณ โรงแรมทีพ่กั   
 จำกนั้นน ำท่ำนเดินเขำ้สู่เขำวงกตอนัซบัซ้อนแห่ง เมดินำเมืองเฟส ผำ่นชม ประตู Bab Bou Jeloud เป็นประตู

ขนำดใหญ่ท่ีกั้นระหวำ่งเมืองเก่ำ กบัเมืองใหม่ ท่ีใชโ้มเสดสีฟ้ำตกแต่ง น ำท่ำนเดินผำ่นตลำดสดขำยขำ้วปลำ
อำหำร และผกั ผลไมส้ดต่ำงๆ น าท่านเดิน
ชมในเมดิน่าแห่งเฟส ผ่านชม สุเหร่าใหญ่
ไคราวีน (Kairaouine Mosque) ซ่ึ งเป็น
ทั้งมหำวิทยำลยัสอนศำสนำแห่งแรกของ
โมรอคโคและเก่ำแก่ท่ีสุดแห่งหน่ึงของ
โลกเลยทีเดียว (เฉพำะผูท่ี้นับถือศำสนำ
อิสลำมเท่ำนั้น) จำกนั้นน ำท่ำนเดินชมยำ่น
เคร่ืองหนงัและแวะชม บ่อฟอกและยอ้มสีหนงัแบบโบรำณ ท่ีเป็นเอกลกัษณ์เฉพำะของเมืองเฟส ถูกอนุรักษ์
โดยองคก์รยเูนสโก น้ีเป็เสน่ห์ของกำรเดินเท่ียวชมเมืองท่ีตอ้งเดินแหวกวำ่ยเขำ้ไปในกลุ่มคนชำวพื้นเมือง ช้
อปป้ิงสินคำ้ทอ้งถ่ิน และผลไมแ้ห้งอยำ่งเช่น อินทผำลมั วอลนทั อลัมอนด์ ท่ีคุณภำพดีและรำคำยอ่มเยำ ชม 



 

 

เมเดอร์ซำ บูอิมำเนีย (Merdersa Bou Imania) ซ่ึงเป็นโรงเรียนสอนพระคมัภีร์ เป็นสถำปัตยกรรมแบบมวัร์ท่ี
สวยงำมประณีต ในเขตเมืองเก่ำได้ มีซอยกว่ำ 10,000 ซอย มีซอยแคบสุดคือ 50 ซ.ม. ถึงกวำ้ง 3 เมตร จะ
แบ่งเป็นย่ำนต่ำงๆ เช่น ย่ำนเคร่ืองใช้ทองเหลือง ทองแดง จะมีร้ำนคำ้เล็กๆท่ีหน้ำร้ำนจะมีหม้อ กระทะ 
อุปกรณ์เคร่ืองครัว วำงแขวนห้อยเต็มไปหมด ยำ่นขำยพรมท่ีวำงเรียงรำยอยำ่งสวยงำม ยำ่นงำนเคร่ืองจกัสำน 
งำนแกะสลกัไม ้ท่ีตำมซอกมุมอำจเห็นภำพชำยสูงอำยุหนวดเครำรุงรังนัง่แกะสลกัไมช้ิ้นเล็กๆ อยูบ่ริเวณตำม
ทำงเดินแคบๆ ในเขตเมืองเก่ำ บำงทีเรำก็ยงัจะเห็นผูห้ญิงท่ีน่ีสวมเส้ือผำ้ท่ีปิดตั้งแต่หัวจนถึงเทำ้จะเห็นไดก้็
เฉพำะตำด ำอนัคมกริบเท่ำนั้น 

เทีย่ง บริการอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร   
บ่าย จากน้ันน าท่านถ่ายรูปพระราชวังของท่านอาบู เอล ฮัดซัน (Mosque Abou El Hassan) ซ่ึงถือวำ่เก่ำแก่ท่ีสุด

ในโมรอคโค และเดินช้อปป้ิงในชุมชนชำวยิว
แห่งเฟส ท่าน เดินทางสู่นครสีฟ้ าเชฟชาอูน 
(Chefchaouen) เมืองท่ีได้ช่ือว่ำมนต์เสน่ห์แห่ง
โมรอคโค เป็นเมืองเล็กๆตั้งอยู่ในหุบเขำริฟ (Rif 
Mountain) ประวัติควำมเป็นมำของเมืองนั้ น
ยำวนำนกวำ่ 538 ปี เมืองน้ีเคยอยูใ่ตก้ำรปกครอง
ของสเปน และไดรั้บอิสรภำพในปี ค.ศ.1956 จน
ไดรั้บอิทธิพลวิถีชีวิตและภำษำสเปนในปัจจุบนั
น้ี 

ค ่า บริการอาหารค ่า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
พกัที่:  PARADOR HOTEL หรือเทียบเท่า 
วนัที่7 เชฟชาอูน – เมืองโบราณโวลูบิลสิ – แมกเนส – ราบัต 
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 น าท่านชมบ้านเรือนทาด้วยสีฟ้าและสีขาว ถือว่าเป็นสวรรค์ของคนรักสีฟ้าและสีขาว โดยเฉพำะสีฟ้ำ นัน่ก็

เพรำะวำ่เชฟชำอูน เป็นเมืองท่ีบำ้นเรือนเกือบ
ทุกหลังเป็นสีขำว และมีคร่ึงล่ำงไปจนถึง
บริเวณถนน บันได และทำงเดิน เป็นสีฟ้ำ
สดใสเหมือนวนัท่ีทอ้งฟ้ำไร้เมฆ สำมำรถเดิน
ช ม บ้ ำ น เ รื อ น ไ ด้ ทั่ ว ทั้ ง เมื อ ง  โ ด ย ท่ี
สถำปัตยกรรมของเมืองยงัคงเป็นแบบโม
รอคโค ซุ้มประตูโคง้จึงสำมำรถมองเห็นได้
ทั่วทั้ งเมือง และยงัมีน ้ ำพุท่ีปูด้วยกระเบ้ือง
โมเสกแบบโมรอคโคใหเ้ห็นไดต้ำมมุมต่ำง ๆ ของเมือง 

เทีย่ง บริการอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร 



 

 

บ่าย น าท่านแวะชม เมืองโบราณโรมันโวลูบิลิส (Roman city of Volubilis) ท่ีปัจจุบนัเหลือแต่ซำกปรักหักพงัท่ี
เกิดจำกแผน่ดินไหวคร้ังรุนแรงในปี ค.ศ. 1755 แต่ยงัคงเห็นไดถึ้งร่องรอยควำมยิง่ใหญ่ของเมืองในจกัรวรรดิ
โรมันในอดีต ผ่ำนชมเมืองมู เล  ไอดริส 
(Moulay Idriss) เมืองโบรำณเมืองหน่ึงท่ีเป็น
เมืองศูนยก์ลำงศำสนำอนัศกัด์ิสิทธิของชำว
มุส ลิม ในโมรอคโค  ทุ กๆ ปี  ช่ วงเดื อน
สิงหำคมจะมีเหล่ำนกัจำริกแสวงบุญมำเยือน
เมืองแห่งน้ี เพื่ อประกอบพิ ธีทำงศำสนำ 
เป รียบได้กับ เมืองเมกกะของประ เทศ
ซาอุดิอาระเบีย จากน้ันเดินทางต่อไปยังเมืองเมคเนส เป็นเมืองหลวงโบราณในสมัย สุลต่านมูเล อิสมาอิล 
(Mouley Ismail) แห่งราชวงศ์อะลาวิท (Alawite Dynasty) กษตัริย์จอมโหดผูช่ื้นชอบกำรท ำสงครำมใน 
ค.ศ. ท่ี 17 ดว้ยท ำเลท่ีตั้งท่ีมีแม่น ้ ำไหลผ่ำนกลำงเมือง เมคเนสจึงเป็นเมืองศูนยก์ลำงกำรผลิตมะกอก ไวน์ 
และพืชพรรณต่ำงๆ ก่อนถึง ชมก ำแพงเมืองลอ้มรอบเมืองเก่ำท่ียำวประมำณ 40 กม. ซ่ึงมีประตูเมืองใหญ่โต
ถึง 7 ประตู น ำท่ำนชมประตูบบัมนัซู (Bab Mansour Monumental Gate) ท่ีไดช่ื้อว่ำสวยท่ีสุด ซ่ึงตกแต่งดว้ย
โมเสด และกระเบ้ืองสีเขียวบนผนงัสีแสด น ำท่ำนออกเดินทำงสู่เมืองรำบตั 

ค ่า บริการอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร 
พกัที่:  CHELLAH HOTEL หรือเทียบเท่า 

 

 

วนัที่8  ราบัต – ชมเมือง – กรุงเทพฯ 
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 น าท่านชม เมืองราบัต เมืองหลวงแห่งราชอาณาจักรมาตั้งแต่ปี ค.ศ.1956 เม่ือโมรอคโคหลุดพน้จำกกำรเขำ้

แทรกแซงทำงกำรเมืองของฝ ร่ังเศส  และเป็น ท่ีตั้ งของ
พระรำชวงัหลวง และท ำเนียบทูตำนุทูตจำกต่ำงแดน เป็นเมือง
สีขำวท่ีสะอำดและสวยงำม น ำท่ำนชม ป้อมไอดูยะ ป้อมขนำด
ใหญ่ 2 ชั้ นท่ีตั้ งอยู่ริมมหำสมุทรแอตแลนติก ล้อมรอบด้วย
ก ำแพงสูงใหญ่ ดำ้นในเป็นเมดิน่ำ บำ้นเรือนทำทำบดว้ยสีฟ้ำ ท่ี
สะอำดตำน่ำเดินเล่น เหมือนศิลปะบนก ำแพง จำกนั้นชมสุเหร่ำ
หลวง และ พระรำชวงัหลวง ท่ีทุกเท่ียงวนัศุกร์ กษตัริยแ์ห่งโมรอคโคจะทรงมำ้จำกพระรำชวงัมำยงัสุเหร่ำ 
เพื่อประกอบศำสนกิจชมควำมงำมภำยนอกของ The Royal Palace และ Mechouar 

เทีย่ง บริการอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร 



 

 

บ่าย จากน้ันน าท่านชมสุสานของกษัตริย์โมฮัมเหม็ดที่ 5 พระอัยการของกษัตริย์องค์ปัจจุบัน ซ่ึงมีทหำรยำมยืน
สง่ำเฝ้ำทุกประตู และเปิดให้คนทุกชำติทุกศำสนำเข้ำไป
เคำรพพระศพท่ีฝังอยู่เบ้ืองล่ำง ด้ำนหน้ำของสุสำน คือ
สุเหร่ำฮสัซันท่ีเร่ิมสร้ำงมำตั้งแต่ศตวรรษท่ี 12 แต่ไม่ส ำเร็จ 
และพงัลงจนเหลือแต่เพียงเสำไว ้365 ตน้ ในบริเวณกวำ้ง 
183 x 139 เมตร จำกนั้ นน ำท่ ำนไปชม หอคอยฮัสซัน 
“Hassan Tower” ส่วนหน่ึงของมสัยิดฮสัซัน ซ่ึงไดว้ำงแผน
ไวใ้ห้เป็นสุเหร่ำท่ีใหญ่อนัดบั 2 ของโลก สำมำรถบรรจุผูท่ี้
เขำ้มำสวดมนตไ์ดพ้ร้อมกนัครำวละ 40,000 คน ได้เวลาสมควรน าท่านเดนิทางสู่สนามบินเมืองราบัต 

19.40 น. อ าลาโมรอคโคออกเดินทางสู่เมืองอาบู ดาบี ประเทศอิมิเรสต์ โดยสายการบินเอทีฮัด แอร์ไลน์ส เที่ยวบินที ่
EY616 

วนัที่9 อาบูดาบี – กรุงเทพฯ   
06.20 น. เดินทางถึงสนามบินนานาชาติกรุงอาบู ดาบี ประเทศอมิิเรสต์ 
08.50 น. ออกเดินทางกลบัสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบินเอทฮัีด แอร์ไลน์ส เทีย่วบินที ่EY408 
18.25 น. เดินทางมาถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ  
หมายเหตุ... โปรแกรมการเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมะสม เน่ืองจากสภาพ ลม ,ฟ้า , อากาศ,การล่าช้าอันเน่ืองมาจากสายการบิน และ

สถานการณ์ในต่างประเทศที่ทางคณะเดนิทางในขณะนั้น เพ่ือความปลอดภยัในการเดินทาง โดย ได้มอบหมายให้ หัวหน้าทัวร์ผู้น าทัวร์ มีอ านาจ
ตัดสินใจ ณ ขณะนั้นทั้งนีก้ารตัดสินใจ  จะค านึงถึงผลประโยชน์ของหมู่คณะเป็นส าคญั 

 

 

อตัราค่าบริการ 

ออกเดนิทางช่วง 
 

ผู้ใหญ่พกั 
ห้องละ 2 ท่าน 

เดก็อายุต า่กว่า 12 ปี  
พกักบัผู้ใหญ่ 1 ท่าน 

เดก็อายุต า่กว่า 12 ปี  
พกักบัผู้ใหญ่ 2 ท่าน  
( มเีตยีงเสริม ) 

              พกัท่านเดยีว / ห้อง 
                      จ่ายเพิม่ 

 

29 พ.ย.-07 ธ.ค 2561 53,900 53,900 53,900 12,000 

28 ธ.ค.-05 ม.ค. 2562 62,900 62,900 62,900 12,000 

18-26 ม.ค. 2562 53,900 53,900 53,900 12,000 

ต้องการเดินทางโดยช้ันธุรกจิ Business Class กรุณาสอบถามราคาเพิม่เติมจากเจ้าหน้าทีบ่ริษัทฯ 

อตัราค่าบริการนีร้วม 
 ค่ำตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั กรุงเทพฯ-คำซำบลงักำ้ // รำบตั-กรุงเทพฯ (หรือสลบัเมืองลงก่อน-หลงั) 
 ค่ำรถปรับอำกำศน ำเท่ียวตำมระบุไวใ้นรำยกำรพร้อมคนขบัรถท่ีช ำนำญเสน้ทำงไม่อนุญำตใหค้นขบัรถเกิน 12ช.ม./วนั  



 

 

 โรงแรมท่ีพกัตำมระบุหรือเทียบเท่ำในระดบัเดียวกนั รำคำโรงแรมจะปรับข้ึน 3-4 เท่ำตวั หำกวนัเขำ้พกัตรงกบังำนเทศกำลเทรดแฟร์หรือกำร
ประชุมต่ำงๆ อนัเป็นผลท่ีท ำใหต้อ้งมีกำรปรับเปล่ียนยำ้ยเมือง โดยค ำนึงถึงควำมเหมำะสมเป็นหลกั  

 ค่ำธรรมเนียมในกำรยืน่วซ่ีำ และค่ำธรรมเนียมวซ่ีำ ทำงสถำนทูตไม่คืนใหท่้ำนไม่วำ่ท่ำนจะผำ่นกำรพิจำรณำหรือไม่ก็ตำม  
 ค่ำอำหำรท่ีระบุในรำยกำร ใหท่้ำนไดเ้ลิศรสกบัอำหำรทอ้งถ่ิน  
 ค่ำบริกำรน ำทวัร์โดยหวัหนำ้ทวัร์ผูมี้ประสบกำรณ์น ำเท่ียวใหค้วำมรู้  และคอยดูแลอ ำนวยควำมสะดวกตลอดกำรเดินทำง  
 ค่ำประกนัอุบติัเหตุในกำรเดินทำงวงเงินท่ำนละ 1,000,000 บำท  
 ค่าทปิพนักงานขับรถในโมร๊อคโค 
 ค่าทปิไกด์ท้องถิ่น  

อตัราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
 ค่ำภำษีมูลค่ำเพ่ิม 7 % และค่ำภำษีหกั ณ ท่ีจ่ำย 3 %  
 ค่ำใชจ่้ำยส่วนตวั อำทิ ค่ำโทรศพัท ์, ค่ำซกัรีด , ค่ำเคร่ืองด่ืมและอำหำรนอกเหนือจำกท่ีระบุในรำยกำร  
 ค่ำผกผนัของภำษีน ้ ำมนัท่ีทำงสำยกำรบินแจง้เปล่ียนแปลงกะทนัหนั 
 ค่ำพนกังำนยกกระเป๋ำ ณ โรงแรมท่ีพกั (ทำงบริษทัฯไม่ไดจ้ดัใหแ้ก่ท่ำนเน่ืองจำกป้องกนักำรสูญหำยจำกมิจฉำชีพท่ีแฝงตวัเขำ้มำ
ในโรงแรมท่ีพกั และเพ่ือควำมสะดวกรวดเร็วในกำรเขำ้หอ้งพกัส ำหรับทุกท่ำน) 

 ค่ำทิปหวัหนำ้ทวัร์ ท่ำนละ 100 บำท ต่อท่ำน / วนั 

 เง่ือนไขการส ารองทีน่ั่ง และการช าระเงิน  
 กรุณำจองล่วงหน้ำพร้อมช ำระงวดแรก 30,000 บำท ก่อนกำรเดินทำง พร้อมแฟกซ์ส ำเนำหน้ำหนงัสือเดินทำง Passport  มำยงับริษทั และค่ำใช้จ่ำยส่วนท่ีเหลือกรุณำ

ช ำระก่อนกำรเดินทำงไม่นอ้ยกวำ่ 30 วนั มิฉะนั้นจะถือวำ่ท่ำนยกเลิกกำรเดินทำง 
 บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิยกเลิกกำรเดินทำงก่อนล่วงหน้ำ 10 วนั ซ่ึงจะเกิดข้ึนได้ก็ต่อเม่ือไม่สำมำรถท ำกรุ๊ปได้อย่ำงน้อย 20 ท่ำน และหรือ ผูร่้วมเดินทำงในคณะไม่

สำมำรถผำ่นกำรพิจำรณำวีซ่ำไดค้รบ 20 ท่ำน ซ่ึงในกรณีน้ี ทำงบริษทัฯ ยนิดีคืนเงินให้ทั้งหมดหกัค่ำธรรมเนียมวีซ่ำ หรือจดัหำคณะทวัร์อ่ืนให้ ถำ้ท่ำนตอ้งกำร 
 บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรำยละเอียดบำงประกำรในทวัร์น้ี เม่ือเกิดเหตุจ ำเป็น สุดวิสัย จนไม่อำจแกไ้ขได ้และจะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีท่ีสูญหำย 

สูญเสียหรือไดรั้บบำดเจบ็ ท่ีนอกเหนือควำม รับผิดชอบของหวัหนำ้ทวัร์และเหตุสุดวิสยับำงประกำรเช่น กำรนดัหยดุงำน ภยัธรรมชำติ กำรจลำจล ต่ำงๆ 

 เน่ืองจำกรำยกำรทวัร์น้ีเป็นแบบเหมำจ่ำยเบ็ดเสร็จ หำกท่ำนสละสิทธ์ิกำรใช้บริกำรใดๆตำมรำยกำร หรือถูกปฏิเสธกำรเขำ้ และออกประเทศไม่วำ่ในกรณีใดก็ตำม ทำง
บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินในทุกกรณี  

 เม่ือท่ำนได้ช ำระเงินมดัจ ำหรือทั้งหมด ไม่ว่ำจะเป็นกำรช ำระผ่ำนตวัแทนของบริษทัฯ หรือช ำระโดยตรงกบัทำงบริษทัฯ ทำงบริษทัฯ จะขอถือว่ำท่ำนรับทรำบและ
ยอมรับในเง่ือนไขต่ำงๆของบริษทัฯ ท่ีไดร้ะบุไวโ้ดยทั้งหมด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

หมายเหตุ 
 ทางบริษัทจะท าการย่ืนวีซ่าของท่านก็ต่อเม่ือในคณะมีผู้ส ารองที่นั่งครบ 15 ท่าน และได้รับคิวการตอบรับจากทางสถานทูต เน่ืองจำกบริษทัจะตอ้งใช้

เอกสำรต่ำงๆท่ีเป็นกรุ๊ปในกำรยืน่วีซ่ำ อำทิ ตัว๋เคร่ีองบิน , ห้องพกัท่ีคอนเฟิร์มมำจำกทำงยโุรป ,ประกนักำรเดินทำง ฯลฯ ทำงท่ำนจะตอ้งรอให้คณะครบ 
20 ท่ำน จึงจะสำมำรถยืน่วีซ่ำให้กบัทำงท่ำนไดอ้ยำ่งถูกตอ้ง  

 หากในช่วงที่ท่านเดนิทางคิววซ่ีากรุ๊ปในการย่ืนวีซ่าเต็ม ทำงบริษทัตอ้งขอสงวนสิทธ์ิในกำรยืน่วีซ่ำเด่ียว ซ่ึงทำงท่ำนจะตอ้งเดินทำงมำยืน่วีซ่ำดว้ยตวัเอง 
ตำมวนั และเวลำนดัหมำยจำกทำงสถำนทูต โดยมีเจำ้หนำ้ท่ีของบริษทัคอยดูแล และอ ำนวยควำมสะดวก  

 เอกสารต่างๆที่ใช้ในการย่ืนวีซ่าท่องเที่ยวทวีปยุโรป ทำงสถำนทูตเป็นผูก้  ำหนดออกมำ มิใช่บริษทัทวัร์เป็นผูก้  ำหนด ท่ำนท่ีมีควำมประสงค์จะยื่นวีซ่ำ
ท่องเท่ียวทวีปยโุรป กรุณำจดัเตรียมเอกสำรให้ถูกตอ้ง และครบถว้นตำมท่ีสถำนทูตตอ้งกำร เพรำะจะมีผลต่อกำรพิจำรณำวีซ่ำของท่ำน บริษทัทวัร์เป็น
แต่เพียงตวักลำง และอ ำนวยควำมสะดวกในกำรยืน่วีซ่ำเท่ำนั้น มิไดเ้ป็นผูพิ้จำรณำวำ่วีซ่ำให้กบัทำงท่ำน 

 กรณวีซ่ีาที่ท่านย่ืนไม่ผ่านการพจิารณา และคณะสามารถออกเดนิทางได้ ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายจริงที่เกดิขึน้ดงัต่อไปนี้ 
 ค่าธรรมเนียมการย่ืนวซ่ีาและค่าด าเนินการทำงสถำนทูตจะไม่คืนค่ำธรรมเนียมใดๆทั้งส้ินแมว้ำ่จะผำ่นหรือไม่ผำ่นกำรพิจำรณำ 
 ค่ามัดจ าตั๋วเคร่ืองบิน หรือตั๋วเคร่ืองบินที่ออกมาจริง ณ วนัย่ืนวีซ่า ซ่ึงตัว๋เป็นเอกสำรท่ีส ำคญัในกำรยื่นวีซ่ำ หำกท่ำนไม่ผ่ำนกำรพิจำรณำ ตัว๋เคร่ืองบิน

ถำ้ออกตัว๋มำแลว้จะตอ้งท ำกำร REFUND โดยจะมีค่ำธรรมเนียมท่ีท่ำนตอ้งถูกหกับำงส่วน และส่วนท่ีเหลือจะคืนให้ท่ำนภำยใน 45-60 วนั (ตำมกฎของ
แต่ละสำยกำรบิน) ถำ้ยงัไม่ออกตัว๋ท่ำนจะเสียแต่ค่ำมดัจ ำตัว๋ตำมจริงเท่ำนั้น 

 ค่าห้องพกัในทวปียุโรป ถำ้คณะออกเดินทำงได ้และท่ำนไม่ผำ่นกำรพิจำรณำวีซ่ำ ตำมกฎท่ำนจะตอ้งโดนค่ำมดัจ ำห้องใน 2 คืนแรกของกำรเดินทำงหำก
ท่ำนไม่ปรำกฏตวัตำมวนัท่ีเขำ้พกั ทำงโรงแรมจะตอ้งยดึค่ำห้อง 100% ในทนัที ทำงบริษทัจะแจง้ให้ท่ำนทรำบ และมีเอกสำรช้ีแจงให้ท่ำนเขำ้ใจ 

 หากท่านผ่านการพจิารณาวซ่ีา แล้วยกเลกิการเดนิทางทางบริษทัขอสงวนสิทธิ์ในการยดึค่าใช้จ่ายทั้งหมด 100% 
 ทางบริษัทเร่ิมต้น และจบ การบริการ ที่สนามบินสุวรรณภูมิ กรณีท่ำนเดินทำงมำจำกต่ำงจงัหวดั หรือต่ำงประเทศ และจะส ำรองตัว๋เคร่ืองบิน หรือ

พำหนะอยำ่งหน่ึงอยำ่งใดท่ีใช้ในกำรเดินทำงมำสนำมบิน ทำงบริษทัจะไม่รับผิดชอบค่ำใช้จ่ำยในส่วนน้ี เพรำะเป็นค่ำใช้จ่ำยท่ีนอกเหนือจำกโปรแกรม
กำรเดินทำงของบริษทั ฉะนั้นท่ำนควรจะให้กรุ๊ป FINAL 100% ก่อนท่ีจะส ำรองยำนพำหนะ 

 
เง่ือนไขการยกเลกิ   
 ยกเลิกก่อนกำรเดินทำง  45 วนั - คืนค่ำใชจ่้ำยทั้งหมด ยกเว้นกรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุด หรือเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจ ากับสายการบิน   
หรือ กรุ๊ปทีม่กีารการันตค่ีามดัจ าทีพ่กัโดยตรงหรือโดยการผ่านตวัแทนในประเทศ หรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงนิได้      

 ยกเลิกก่อนกำรเดินทำง 40 วนัข้ึนไป -  เก็บค่ำใชจ่้ำย ของมดัจ ำทั้งหมด    
 ยกเลิกก่อนกำรเดินทำง  35 วนัข้ึนไป  -  เก็บค่ำใชจ่้ำย  80 % ของรำคำทวัร์ 
 ยกเลิกก่อนกำรเดินทำง  25 วนั - เก็บค่ำบริกำรทั้งหมด 100 % 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เอกสารที่ใช้ในการย่ืนขอวซ่ีา VISA  (ต้องมาโชว์ตวัที่สถานทูตเพ่ือสแกนลายนิว้มือทุกท่าน) 



 

 

 หนังสือเดินทางทีเ่หลืออายุใช้งานไม่ต ่ากว่า 6 เดือน และมีหนำ้พำสปอร์ตวำ่งอยำ่งนอ้ย 3 หนำ้  
 รูปถ่ายสี (ต้องถ่ายไว้ไม่เกนิ 6 เดือน ฉากหลงัเป็นสีขาวเท่าน้ัน ) 1.5 X 2.0 นิว้ จ านวน 3 รูป ข้ึนอยูก่บัประเทศท่ีจะเดินทำง  
 หลกัฐานแสดงสถานะการท างาน 1 ชุด 
* ค้าขาย หลกัฐำนทำงกำรคำ้ เช่น ใบรับรองจำกกระทรวงพำณิชยห์รือใบทะเบียนกำรคำ้ท่ีมีช่ือผูเ้ดินทำง อำยยุอ้นหลงัไม่เกิน 3 เดือน
นบัจำกเดือนท่ีจะเดินทำง *พนักงานและผู้ถือหุ้น หนงัสือรับรองกำรท ำงำนเป็นภำษำองักฤษ  ในกำรออกจดหมำยรับรองกรุณำระบุค ำ
วำ่ TO WHOM IT MAY CONCERN แทนกำรใชช่ื้อแต่ละสถำนทูต 
*ข้าราชการและนักเรียน หนงัสือรับรองจำกตน้สังกดั หนงัสือรับรองเป็นภำษำองักฤษ 

  หลกัฐานแสดงฐานะการเงินท่านละ 1 ฉบับ ( สถานทูตรับบัญชีออมทพัย์เท่าน้ัน ส่วนบัญชีอ่ืนๆนอกจากออมทรัพย์และเอกสารแสดงทาง
การเงินอ่ืนๆ สามารถย่ืนแนบเพิม่เติมได้ ทั้งนีเ้พ่ือให้หลกัฐานการเงินของท่านสมบูรณ์ท่สุด)  
* หนังสือรับรองจากธนาคาร ในกำรออกจดหมำยรับรองกรุณำระบุค ำวำ่ TO WHOM IT MAY CONCERN แทนกำรใชช่ื้อแต่ละ

สถำนทูตพร้อม Statement  และ ส าเนาสมุดเงินฝาก ออมทรัพย์ โดยละเอยีดทุกหน้า ย้อนหลัง 6 เดือน กรุณำสะกดช่ือใหต้รงกบัหนำ้

พำสปอร์ต และหมำยเลขบญัชีเล่มเดียวกบัส ำเนำท่ีท่ำนจะใชย้ืน่วซ่ีำ (ใชเ้วลำด ำเนินกำรขอประมำณ 3-5 วนัท ำกำร) 
* เด็กตอ้งท ำเอกสำรรับรองบญัชีจำกทำงธนำคำรบิดำหรือมำรดำ 
*สำมี-ภรรยำท่ีมีกำรจดทะเบียนสมรส สำมำรถใชเ้อกสำรกำรเงินร่วมกนัได ้แต่ใหท้ำงธนำคำรออกเอกสำรแยกคนละชุด 

 กรณเีด็กอายุต ่ากว่า 20 ปีบริบูรณ์  / หำกเด็กไม่ไดเ้ดินทำงกบับิดำ/มำรดำคนใดคนหน่ึง หรือบิดำมำรดำไม่ไดเ้ดินทำงทั้งสองคน ตอ้งมี
จดหมำยยนิยอมใหเ้ดินทำงไปต่ำง ประเทศจำกบิดำ และ มำรดำ ซ่ึงจดหมำยตอ้งออกโดยท่ีวำ่กำรอ ำเภอ 

 ส าเนาบัตรประชาชน หรือ ส าเนาสูติบัตร 1 ชุด 
 ส าเนาทะเบียนบ้าน 1 ชุด 
 ส าเนาทะเบียนสมรส หรือ ทะเบียนหย่า 1 ชุด 
 ส าเนาใบเปลีย่นช่ือ-สกุล (ถ้ามี) 1 ชุด 
  การบิดเบือนข้อเทจ็จริงประการใดกต็ามอาจจะถูกระงบัมใิห้เดนิทางเข้าประเทศในกลุ่มเชงเก้นเป็นการถาวร และถึงแมว้ำ่ท่ำนจะถูกปฏิเสธวซ่ีำสถำนทูต
ไม่คืนค่ำธรรมเนียมท่ีไดช้ ำระไปแลว้และหำกตอ้งกำรขอยืน่ค  ำร้องใหม่ก็ตอ้งช ำระค่ำธรรมเนียมใหม่ทุกคร้ัง  

 หากสถานทูตมกีารเรียกสัมภาษณ์ ทางบริษัทฯขอความร่วมมือในการเชิญท่านไปสัมภาษณ์ตามนดัหมายและโปรดแต่งกำยสุภำพ ทั้งน้ีทำงบริษทัฯ จะส่ง
เจำ้หนำ้ท่ีไปอ ำนวยควำมสะดวก และประสำนงำนตลอดเวลำและหำกสถำนทูตขอเอกสำรเพ่ิมเติมทำงบริษทัใคร่ขอรบกวนท่ำนจดัส่งเอกสำรดงักล่ำว
เช่นกนั  

 กรณีทีท่่านยกเลกิการเดนิทางภายหลงัจากได้วซ่ีาแล้ว ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการแจ้งสถานทูตยกเลกิวซ่ีาของท่าน เน่ืองจำกกำรขอวซ่ีำในแต่ละ
ประเทศจะถูกบนัทึกไวเ้ป็นสถิติในนำมของบริษทัฯ ทางสถานทูตจะรับพจิารณาเฉพาะท่านทีม่เีอกสารพร้อมและมคีวามประสงค์ทีจ่ะเดนิทางไปท่องเทีย่ว
ยงัประเทศตามทีร่ะบุเท่านั้น กำรปฏิเสธวซ่ีำอนัเน่ืองมำจำกหลกัฐำนในกำรขอยืน่วซ่ีำปลอมหรือผดิวตัถุประสงคใ์นกำรยืน่ขอวซ่ีำท่องเท่ียว ทำงบริษทัฯ 
ขอสงวนสิทธ์ิในกำรคืนเงิน โดยจะหกัค่ำใชจ่้ำยท่ีเกิดข้ึนจริงและจะคืนใหท่้ำนหลงัจำกทวัร์ออกเดินทำงภำยใน 30 วนั โปรแกรมกำรเดินทำงอำจ
เปล่ียนแปลงไดต้ำมควำมเหมำะสม ทั้งน้ีจะค ำนึงถึงประโยชน์และควำมปลอดภยัของผูเ้ดินทำงเป็นหลกั 


