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วนัที่1      ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ - อาบูดาบี  
17.00 น. พร้อมกนัทีส่นามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ช้ัน 4 แถว Q เคาน์เตอร์สายการบินเอทฮัิด  

แอร์ไลน์ส ประตูทางเข้าที ่8-9 โดยมีเจ้าหน้าทีข่องบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับในการตรวจเอกสารและสัมภาระ
ในการเดินทางให้กบัท่าน 

20.10 น. “เหิรฟ้าสู่เมืองคาซาบลงัก้า” ประเทศโมรอคโค โดยสายการบินเอทฮัิด เทีย่วบินที ่EY401   
05.15 น. เดินทางถึงสนามบินอาบูดาบี ประเทศสหรัฐ อาหรับ อมิิเรสท์ น าท่านต่อเคร่ือง 

วนัที่2      อาบูดาบี – คาซาบลงัก้า – ชมเมือง – มาราเคช – ชมโชว์ 
00.05 น. ออกเดินทางสู่เมืองคาซาบลงัก้า โดยสายการบินเอทฮัิด เทีย่วบินที ่EY613     
07.55 น. เดินทางมาถึงสนามบินนานาชาติเมืองคาซาบลังก้า (Casablanca) ประเทศโมรอคโค (เวลาท้องถิ่น ช้ากว่า

ประเทศไทย 7 ช.ม.) น าท่านผ่านตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรแล้ว 
จากน้ันน าท่านเดินทางเข้าสู่ตัวเมืองเมืองคาซาบลังก้า น าท่านไปยัง ยูเอ็นสแควร์ จตุัรัสกลางเมืองท่ีส าคญั 
ประกอบกบัเขตเมืองเก่าดา้นหลงัท่ีน่าสนใจ ก่อนน าท่านผ่านชมเขตเมืองเก่าตั้งแต่ปี 1916 ซ่ึงเคยเป็นฉากใน
การถ่ายท าภาพยนตร์ช่ือดังหลายเร่ือง 
จากนั้นน าท่านสู่ ชายหาดช่ือดงัระดบัโลก
คาซาบลังก้า ชายหาดริมฝ่ังมหาสมุทร
แอตแลนติก ท่ีหลายคนหลงใหล อยากได้
เห็นบรรยากาศของชายหาดท่ีมากมายไป
ด้ว ยผู ้คนกับทะ เลน ้ า สี ฟ้ า คร าม  อัน
กวา้งไกลช่างน่าประทบัใจ จากนั้น น าท่าน
เท่ียวชม เมืองคาซาบลงักา้ “คาซาบลงักา้” 
หมายถึง บา้นสีขาว ค าว่า “คาซา” แปลว่า 
บา้น และ “บลงักา” แปลวา่ สีขาว เป็นเมืองท่ีคนทัว่โลกรู้จกั และอาจรู้จกัมากกวา่ ราชอาณาจกัรโมรอคโค ดว้ย
ซ ้ า เพราะนอกจากจะเป็นเมืองท่าและเป็นท่ีตั้งของท่าอากาศยานระหว่างประเทศแล้ว ยงัถูกใช้เป็นฉากใน
ภาพยนตร์ฮอลลีวูดเร่ือง Casablanca โดยท่ีไม่ได้ถ่ายท าในคาซาบลงัก้า เลยเป็นเร่ืองราวความรักระหว่าง
นายทหารอเมริกนัและหญิงคนรัก ในช่วงสงครามโลกคร้ังท่ี 2 ท  าให้คาซาบลงักา้เป็นท่ีรู้จกัไปทัว่โลก และ
ปัจจุบนัเป็นเมืองเศรษฐกิจหลกัของโมรอคโคท่ีมีประชากรอาศยัอยูป่ระมาณเกือบ 5 ลา้นคน น าท่านเดินทางสู่ 
ยา่นใจกลางเมือง ระหวา่งทางท่านจะไดช่ื้นชมกบัความงามท่ีแปลกตาของเมืองน้ีอยา่งน่าสนใจ ตลอดสองขา้ง
ทางเต็มไปด้วยตน้ปาล์ม ท่ีมีอายุหลายสิบปีท่ีสูงตระหง่านน่าช่ืนชมยิ่งนัก จากน้ันน าท่านชมความงามของ
สุเหร่าแห่งกษัตริย์ฮัสซันที่ 2 มีขนาดใหญ่เป็นอันดับ 3 รองจากเมืองเมกกะ สุเหร่าน้ีงดงามประณีตด้วย
สถาปัตยกรรมแบบโมรอคโคทุกแขนง ชมทิวทศัน์รอบๆ สุเหร่าอนัเป็นจุดชมวิวริมฝ่ังทะเล ซ่ึงเป็นสถานท่ี
พกัผอ่นท่ีสวยงามของชาวโมรอคโคท่ีชอบมาเดินเล่นหลงัจากปฏิบติัศาสนกิจเสร็จแลว้  

เทีย่ง บริการอาหารมื้อกลางวนั ณ ภัตตาคาร 
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บ่าย จากนั้นน าท่านเดินทางสู่เมือง มาราเกช (Marakesh) มาราเกช ซ่ึงเป็นเมืองท่องเท่ียวท่ีส าคญั ตั้งอยูแ่ถบเชิงเขา
แอตลาส ในอดีตเมืองโอเอซิสแห่งน้ีเป็นท่ีพกัของกองคาราวานอูฐ ท่ีมาจากทางตอนใตข้องโมรอคโค ถือเป็น
เมืองชุมทางของพ่อต่างๆ 
นอกจากน้ียงัเป็นอดีตเมือง
หลวงในช่วงสมยัราชวงศ์อลั
โ ม ร า วิ ด  ช่ ว ง ศ . ต . ท่ี  11 
ปั จ จุ บั น เ ป็ น เ มื อ ง ท่ี มี
นักท่องเ ท่ียวมา เยือนมาก
ท่ีสุด สภาพบ้านเมืองท่ีเรา
เ ห็น ได้ คื อ  สอ งข้ า ง ท า ง
แวดล้อมด้วยบา้นเรือนท่ีถูก
ฉาบดว้ยปูนสีส้มๆ ซ่ึงเป็นส่ิง
ท่ีรัฐบาลก าหนดไว ้แต่คนทอ้งถ่ินจะเรียกวา่ Pink City หรือ เมืองสีชมพู อาจกล่าวไดว้า่มาราเกชเป็นเมืองท่ีมี
เสน่ห์ท่ีสุดในโลกแห่งหน่ึง จึงไดส้มญานามวา่เป็น A City of Drama นัน่คือมีความสวยงามดัง่เมืองในละครท่ี
ไม่น่าเป็นชีวติจริงได ้น าท่านชม สุสานแห่งราชวงศซ์าเดียน (Saadian Tombs) เป็นท่ีฝังพระศพของกษตัริยแ์ละ
เหล่าเช้ือพระวงศใ์นสมยัราช  วงศซ์าเดียน สถานท่ีแห่งน้ีถูกทิ้งร้างมากกวา่ 2 ศตวรรษ ภายหลงัไดรั้บการบูรณะ 
และเปิดใหเ้ขา้ชมความงดงามของงานศิลปะแบบมวัริช(Moorish) แท้ๆ ความวิจิตรอลงัการของห้องโถงภายใน 
เสาคอลมัน์หินอ่อนสีสวย ลวดลายงานปูนท่ีประดบัประดาบนผนังและเพดาน น าท่านเดินทางไปเยี่ยมชม
พระราชวงับาเฮีย (Bahia Palace) เป็นพระราชวงัของท่านมหาอ ามาตย ์ผูส้ าเร็จราชการแผน่ดินแทนยุวกษตัริย์
ในอดีต สร้างข้ึนในช่วงปลายศตวรรษท่ี 19 โดย Si Moussa สถาปัตยกรรมออกเป็นแนวสมยัใหม่ โดยท่ีตั้งใจ
จะให้เป็นพระราชวงัท่ียิ่งใหญ่และหรูหราท่ีสุดในสมยันั้น แต่ดว้ยความท่ีมีการวางแผนก่อสร้างและตกแต่ง
อยา่งเร่งรีบ จึงเป็นท่ีวจิารณ์กนัวา่รายละเอียดหลายๆอยา่งในพระราชวงัแห่งน้ียงัไม่สมบูรณ์ลงตวั พระราชวงัมี
การตกแต่งโดยการแกะสลกัปูนป้ัน (Stucco) มีการวาดลายบนไม ้และประดบัประดาดว้ยโมเสกเป็นลวดลายท่ี
สวยงามละเอียดอ่อนมาก จากนั้นน าท่านชมความงดงามภายนอกของ มสัยิด คูตูเบีย (Koutoubia Mosque) ซ่ึง
เป็นมสัยิดใหญ่เก่าแก่ท่ีสุดในเมืองไม่วา่จะเดินไปแห่งใดในตวัเมืองก็จะเห็นมสัยิดน้ีได ้จากหอวงัท่ีมีความสูง 
226 ฟิต (70 เมตร) จากนั้นน าท่านเยือน จตุัรัสกลางเมือง Djemaa Fnaa Square ท่ีมีขนาดใหญ่ รายลอ้มไปดว้ย
อาคาร ร้านคา้ ตลาด ทั้ง 4 ดา้น เดินเล่นถ่ายรูปความมีชีวิตชีวาท่ีมีสีสันและกล่ินอายแบบโมรอคโคขนานแท ้
พร้อมจบัจ่ายหาซ้ือของฝาก ของท่ีระลึกพื้นเมืองต่างๆ ไดท่ี้ ตลาดเก่า (Old Market) ท่ีอยู่รายรอบจตุัรัสอย่าง
เพลิดเพลิน จากนั้นน าท่านเดินทางเขา้ท่ีพกั 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร พร้อมชมโชว์การแสดงพืน้เมืองอนัต่ืนตาต่ืนใจกบัความอลงัการของสถานที่
และสีสันของชาวโมร็อคโค  

พกัที่ :     SEMIRAMIS HOTEL HOTEL หรือที่พกัระดบัใกล้เคยีง                                                             
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วนัที่3 มาราเกช – ชมพระราชวงั – วอซาเซท  
เช้า บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมทีพ่กั 
 น าท่านชม Majorelle Garden หรือ Jardin Majorelle & Museum of Islamic Art วา่กนัวา่เป็นสวรรคน์อ้ยๆ ยา่น

เมืองมาราเกช สวนแห่งน้ีเป็นท่ีรวบรวมพนัธ์ุไมน้านาจากทัว่โลก โดยเฉพาะต้นกระบองเพชรนับพนัต้น 
หลากหลายสายพนัธ์ุ มีสวนบวั และป่า
ไม่ดูร่มร่ืน กบับรรดากระถางดินท่ีศิลปิ  
นเจา้ของเดิม Jacques Majorelle ท่ีสรร
หาสีมาป้ายทาทับ ตกแต่งท าให้สวน
แห่งน้ีดูโดดเด่นสะดุดตาข้ึนมาอย่างน่า
เหลือเช่ือ สวนแห่งน้ีเดิมเป็นบา้นของ
ศิลปินชาวฝร่ังเศส เขาสร้างบ้าน และ
สวนเอาไวอ้ยูเ่อง พร้อมสร้างงานศิลปะ
ของเขาต่อมาสถานท่ีแห่งน้ีไดถู้กใชเ้ป็น
พิพิธภณัฑ ์รวบรวมเอาศิลปะของโมรอคโคไว ้และมีมุมแสดงงานศิลปะของเจา้ของเดิมเอาไวด้ว้ย 

เทีย่ง บริการอาหารมื้อกลางวนั ณ ภัตตาคาร 
บ่าย จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ เมืองวอซาเซท (Ouarzazate) ซ่ึงเคยเป็นท่ีตั้งทางยุทธศาสตร์ ในปี ค.ศ.1928 ฝร่ังเศส

ไดต้ั้งกองก าลงัทหารและพฒันาท่ีน่ีให้เป็นศูนยก์ลางการบริหาร วอซาเซทเป็นเมืองถูกส่งเสริมให้เป็นเมือง
ท่องเท่ียวท่ีแวดลอ้มไปดว้ยสตูดิโอ ภาพยนตร์ และมีการพฒัน  าพื้นท่ีในทะเลทรายเพื่อการท ากิจกรรมต่างๆ 
เช่นการข่ีมอเตอร์ไซด ์อูฐ กิจกรรมผจญภยักลางทะเลทราย (ส าหรับในฤดูหนาว-ฤดูใบไมผ้ลิ (พ.ย.-เม.ย.) ควร
เตรียมเส้ือกันหนาวให้เพียงพอ เพราะ
เมืองน้ีอยูใ่กลภู้เขาแอตลาส ท่ีมีหิมะปก
คลุมในช่วงดังกล่าว วอซาเซท อาจ
ก ล่ า ว ไ ด้ ว่ า เ ป็ น จุ ด มุ่ ง หม า ย ขอ ง
นักท่องเท่ียวท่ีมองหาความแตกต่าง 
และความผจญภยัท่ีหาไม่ไดจ้ากท่ีไหน 
วอซาเซทเป็นเมืองท่ีส าคัญท่ีสุดของ
ทางตอนใต้ และท่ีน่ียงัเป็นทางเช่ือม
ระหว่างเหนือกบัใต ้และตะวนัออกกบั
ตะวนัออก ส าหรับนักท่องเท่ียวบางคนท่ีชอบรสชาติของความเป็นทางใต ้ณ จุดก่ึงกลางแห่งน้ี และยงัเป็น
จุดเร่ิมตน้ของการส ารวจเมืองต่างๆไดทุ้กวนั น าท่านผ่านชม ป้อมทาเริท “Kasbah Taourirt” เป็นป้อมแห่ง
ตระกูลกลาว ีภายใตห้มู่อาคารขนาดใหญ่ ซ่ึงภายในประกอบดว้ยห้องต่างๆ จ านวนมากซ่อนอยูเ่ช่ือมต่อกนัดว้ย
ถนนเล็กๆ และเส้นทางลบัคดเค้ียวตามอาคารท่ีเบียดเสียดกนั จากนั้นน าท่านเดินทางเขา้ท่ีพกั 

ค ่า บริการอาหารมื้อค ่า ณ ภัตตาคาร 
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พกัที่ :      IBIS MOUSSAFIR HOTEL หรือที่พกัระดบัใกล้เคยีง                                
วนัที่4       วอซาเซส – ทินเฮียร์ – เมอร์ซูก้า 
เช้า บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมทีพ่กั 

น าท่านชมถนนคาชบาห์ท่ีมีป้อมหลายร้อยแห่งตั้ง เรียงรายตามถนนดงักล่าว เดินทางสู่เมืองทินเฮียร์ (Tinghir) 
ชุ ม ช น ท่ี เ ก า ะ ก ลุ่ ม อ ยู่ ร ว ม กั น 
ท่ามกลางความแห้งแล้ง ยงัมีความ
ชุ่มช้ืนของโอเอซิส  ตน้ปาล์ม เคย
เป็นท่ีตั้งของกองทหารท่ีเดินทางมา
จากวอซาเซท เดินทางสู่ทอด้าจอร์จ 
(Todra Gorge)ชมความงามของช่อง
เขาท่ีซ่อนตวัอยู่ในโอเอซิสล าน ้ าใส
ไหลผ่านช่องเขากับหน้าผาสูงชัน
แปลกต า เ ป็ นแห ล่ ง ปีนหน้ า ผ า
ส าหรับนกัเส่ียงภยัทั้งหลาย 

เทีย่ง บริการอาหารมื้อกลางวนั ณ ภัตตาคาร  
บ่าย จากนั้นออกเดินทางสู่ เมืองเออร์ฟูด์ (Erfoud) ซ่ึงเป็นโอเอซิสศูนยก์ลางการคา้ขายของคาราวานซ่ึงเดินทางมา

จากซา อุ ดิอาระ เ บีย  และซูดาน 
เดินทางสู่เมืองเมอร์ซูกา้ร์ (แย  กสัม
ภาระส าหรับคา้งคืนในทะเลทราย) 
โดยน าท่านน าท่านนั่งรถขบัเคล่ือน
ส่ีลอ้ 4 WD ไปท่อง ทะเลทรายซาฮา
ร่า “Sahara” เป็นทะเลทรายในทวีป
แอฟริกาท่ีมีขนาดใหญ่เป็นอันดับ
สองของโลก (รองจากทะเลทรายใน
ทวีป แอนตา ร์ ก ติก า )  และ เ ป็น
ทะเลทรายร้อนท่ีใหญ่ท่ีสุดของโลก 
ณ เมืองเมอร์ซูก้า (Merzouga) ลัด
เลาะขอบทะเลทรายสู่เขตซาฮาร่า ผา่นชมชมทศันียภาพอนัยิ่งใหญ่ของภูเขาหินท่ีเต็มไปดว้ยซากฟอสซิลของ
หาอยและแมงกะพรุนโบราณในอดีตเม่ือ 350 ลา้นปีก่อน ซ่ึงดินแดนแห่งน้ีเคยอยูใ่ตท้อ้งทะเลมาก่อน จ่ึงเป็นท่ี
ก าเนิดของซากฟอสซิลต่างๆ 

ค ่า บริการอาหารมื้อค ่า ณ ภัตตาคาร / หลงัจากม้ืออาหารค ่า ใหท้่านไดช่ื้นชมดวงดาวท่ามกลางทะเลทราย  

พกัที่ :    TOMBOUCTO KASBAH HOTEL หรือที่พกัระดบัใกล้เคยีง                                               

http://www.hotelscombined.com/Hotel.aspx?fileName=Abba_Acteon_Hotel_Valencia&languageCode=EN&currencyCode=THB&tabId=Rates&checkin=2008-05-22&checkout=2008-05-24&Adults=1&Rooms=1


 
 

 

6 

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

ทะเลทราย เป็นบรรยากาศยามเช้าทีคุ่ณจะประทบัใจมิรู้ลืม (อย่าลืมเตรียมเส้ือกนัหนาวให้พร้อม) น าท่านกลับสู่
โรงแรม 

เช้า บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมทีพ่กั 
น าท่านออกเดินทางสู่ แอร์ฟอร์ด (ERFOUD) ซ่ึงเป็นโอเอซิสศูนยก์ลางการคา้ขายของคาราวานซ่ึงเดินทางมา
จากซาอุดิอาระเบีย และซูดาน 
เ ดินทาง สู่ เ มือง เมอร์ซูก้า ร์ 
โดยน าท่ านน าท่ านนั่ง รถ
ขบัเคล่ือนส่ีลอ้ 4 WD ไปท่อง 
ท ะ เ ล ท ร า ย ซ า ฮ า ร่ า 
“SAHARA” เป็นทะเลทราย
ในทวีปแอฟริกาท่ีมีขน  าด
ใหญ่เป็น อนัดบัสองของโลก 
(รองจากทะเลทรายในทวีป
แอนตา ร์ก ติกา )  และ เ ป็ น
ทะเลทรายร้อนท่ีใหญ่ท่ีสุด
ของโลก ณ เมืองเมอร์ซูกา้ (MERZOUGA) ลดัเลาะขอบทะเลทรายสู่เขตซาฮาร่า จากนั้นน าท่านเดินทางเขา้ท่ี
พกั  

เทีย่ง บริการอาหารมื้อกลางวนั ณ ภัตตาคาร  
บ่าย น าท่านเดินทางสู่เมืองเฟส ผ่านชม เมืองอิเฟรน (Ifrane) เมืองท่ีความสูงประมาณ 1,650 เมตร เหนือ

ระดบัน ้าทะเล ท่ีพกัตากอากาศซ่ึงในอดีตฝร่ังเศสไดม้าสร้างข้ึนบริเวณน้ี ในช่วง ค.ศ. 1930 บางคร้ังเรียกเมือง
แห่งน้ีวา่ เจนีวาแห่งโมรอคโค บา้นส่วนใหญ่มีหลงัคาสีแดง มีดอกไมบ้าน และทะเลสาบสวยงาม เป็นสถานท่ี
พกัผอ่นทั้งฤดูหนาวและฤดูร้อน เส้นทางน้ีผา่นเทือกเขาแอตลาส ช่ือท่ีคุน้เคยกนัมานาน เดินทางขา้ม Middle 
Atlas ภูมิประเทศเขียวชอุ่มไปดว้ยป่าไม ้สองขา้งทางเปล่ียนสภาพจากความแห้งแลว้เป็นป่าไม ้พุ่ม และสลบั
กบัความแห้งแลง้ของภูเขา จากนั้นน าท่านเท่ียวชมเมืองเฟส (Fes) เมืองหลวงเก่า เมืองซ่ึงยงัคงมีบรรยากาศ
ของเมืองโบราณท่ีผูค้นยงัใชล้าเป็นพาหนะและบรรทุกของกนัอยู ่สัมผสับรรยากาศเมืองเก่าแก่ท่ีสุดในบรรดา
เมืองอิมพิเรียลทั้งส่ี ตั้งแต่ ศ.ต. ท่ี 7 มีความส าคญัทางประวติัศาสตร์ เป็นเมืองแหล่งท่องเท่ียวท่ีมีช่ือเสียงของ
โมรอคโค เร่ิมดว้ยจุดชมววิบนป้อมปราการแห่งราชวงศซ์าเดียน 

 ค ่า บริการอาหารมื้อค ่า ณ ภัตตาคาร 

พกัที่ :     BARCELO HOTEL  หรือที่พกัระดบัใกล้เคยีง                              
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วนัที่6       เฟส – มาดน่ีา แห่ง เฟส – เชฟชาอูน    
เช้า บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมทีพ่กั 

จากนั้นน าท่านเดินเขา้สู่เขาวงกตอนัซับซ้อนแห่ง เมดินาเมืองเฟส ผา่นชม ประตู Bab Bou Jeloud เป็นประตู
ขนาดใหญ่ท่ีกั้นระหว่างเมืองเก่า กบัเมืองใหม่ ท่ีใช้โมเสดสีฟ้าตกแต่ง น าท่านเดินผ่านตลาดสดขายขา้วปลา
อาหาร และผกั ผลไมส้ด
ต่างๆ น าท่านเดินชมใน
เมดิน่าแห่งเฟส ผ ่  านชม 
สุ เ ห ร่ า ใ ห ญ่ ไ ค ร า วี น 
(Kairaouine Mosque) ซ่ึง
เป็นทั้งมหาวิทยาลยัสอน
ศาสนาแห่งแรกของโม
รอคโคและเก่าแก่ ท่ีสุด
แ ห่ งห น่ึ งของโลก เลย
ทีเดียว (เฉพาะผูท่ี้นับถือ
ศาสนาอิสลามเท่านั้ น) 
จากนั้นน าท่านเดินชมยา่น
เคร่ืองหนงัและแวะชม บ่อฟอกและยอ้มสีหนงัแบบโบราณ ท่ีเป็นเอกลกัษณ์เฉพาะของเมืองเฟส ถูกอนุรักษ์
โดยองคก์รยเูนสโก น้ีเป็เสน่ห์ของการเดินเท่ียวชมเมืองท่ีตอ้งเดินแหวกวา่ยเขา้ไปในกลุ่มคนชาวพื้นเมือง ชอ้ป
ป้ิงสินคา้ทอ้งถ่ิน และผลไมแ้ห้งอย่างเช่น อินทผาลมั วอลนทั อลัมอนด์ ท่ีคุณภาพดีและราคาย่อมเยา ชม เม
เดอร์ซา บูอิมาเนีย (Merdersa Bou Imania) ซ่ึงเป็นโรงเรียนสอนพระคมัภีร์ เป็นสถาปัตยกรรมแบบมวัร์ท่ี
สวยงามประณีต ในเขตเมืองเก่าได้ มีซอยกว่า 10,000 ซอย มีซอยแคบสุดคือ 50 ซ.ม. ถึงกวา้ง 3 เมตร จะ
แบ่งเป็นยา่นต่างๆ เช่น ยา่นเคร่ืองใชท้องเหลือง ทองแดง จะมีร้านคา้เล็กๆท่ีหนา้ร้านจะมีหมอ้ กระทะ อุปกรณ์
เคร่ืองครัว วางแขวนห้อยเต็มไปหมด ย่านขายพรมท่ีวางเรียงรายอย่างสวยงาม ย่านงานเคร่ืองจกัสาน งาน
แกะสลกัไม ้ท่ีตามซอกมุมอาจเห็นภาพชายสูงอายุหนวดเครารุงรังนั่งแกะสลกัไมช้ิ้นเล็กๆ อยู่บริเวณตาม
ทางเดินแคบๆ ในเขตเมืองเก่า บางทีเราก็ยงัจะเห็นผูห้ญิงท่ีน่ีสวมเส้ือผา้ท่ีปิดตั้งแต่หัวจนถึงเทา้จะเห็นได้ก็
เฉพาะตาด าอนัคมกริบเท่านั้น 

เทีย่ง บริการอาหารมื้อกลางวนั ณ ภัตตาคาร  
บ่าย จากน้ันน าท่านถ่ายรูปพระราชวังของท่านอาบู เอล ฮัดซัน (Mosque Abou El Hassan) ซ่ึงถือวา่เก่าแก่ท่ีสุดใน

โมรอคโค และเดินชอ้ปป้ิงในชุมชนชาวยิวแห่งเฟส ท่านเดินทางสู่นครสีฟ้าเชฟชาอูน () เมืองท่ีไดช่ื้อวา่มนต์
เสน่ห์แห่งโมรอคโค เป็นเมืองเล็กๆตั้งอยู่ในหุบเขาริฟ (Rif Mountain) ประวติัความเป็นมาของเมืองนั้น
ยาวนานกวา่ 538 ปี เมืองน้ีเคยอยูใ่ตก้ารปกครองของสเปน และไดรั้บอิสรภาพในปี ค.ศ.1956 จนไดรั้บอิทธิพล
วถีิชีวติและภาษาสเปนในปัจจุบนัน้ี 

ค ่า บริการอาหารมื้อค ่า ณ ภัตตาคาร 
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พกัที่ :     PARADOR HOTEL  หรือที่พกัระดบัใกล้เคยีง                     
วนัที่7       เชฟชาอูน – เมืองโบราณโวลูบิลสิ – แมกเนส – ราบัต 
เช้า บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมทีพ่กั 

น าท่านชมบา้นเรือนทาด้วยสีฟ้าและสีขาว ถือว่าเป็นสวรรค์ของคนรักสีฟ้าและสีขาว โดยเฉพาะสีฟ้า นั่นก็
เพราะวา่เชฟชาอูน เป็นเมืองท่ีบา้นเรือนเกือบทุกหลงัเป็นสีขาว และมีคร่ึงล่างไปจนถึงบริเวณถนน บนัได และ
ทางเดิน เป็นสีฟ้าสดใสเหมือนวนัท่ีทอ้งฟ้าไร้เมฆ สามารถเดินชมบา้นเรือนไดท้ัว่ทั้งเมือง โดยท่ีสถาปัตยกรรม
ของเมืองยงัคงเป็นแบบโมรอคโค ซุ้มประตูโค้งจึงสามารถมองเห็นได้ทั่วทั้ งเมือง และยงัมีน ้ าพุท่ีปูด้วย
กระเบ้ืองโมเสกแบบโมรอคโคใหเ้ห็นไดต้ามมุมต่าง ๆ ของเมือง 

เทีย่ง บริการอาหารมื้อกลางวนั ณ ภัตตาคาร 
บ่าย น าท่านแวะชม เมืองโบราณโรมันโวลูบิลิส (Roman city of Volubilis) ท่ีปัจจุบนัเหลือแต่ซากปรักหกัพงัท่ีเกิด

จากแผน่ดินไหวคร้ังรุนแรงในปี ค.ศ. 1755 แต่ยงัคงเห็นไดถึ้งร่องรอยความยิ่งใหญ่ของเมืองในจกัรวรรดิโรมนั
ในอดีต ผ่านชมเมืองมู
เ ล  ไ อด ริส  (Moulay 
Idriss)  เ มื อ ง โบร าณ
เมืองหน่ึงท่ี  เป็นเมือง
ศูนย์กลางศาสนาอัน
ศั ก ด์ิ สิ ท ธิ ข อ ง ช า ว
มุส ลิมในโมรอคโค 
ทุ ก ๆ ปี  ช่ ว ง เ ดื อ น
สิงหาคมจะมีเหล่านัก
จาริกแสวงบุญมาเยือน
เ มื อ ง แ ห่ ง น้ี เ พื่ อ
ป ร ะ ก อ บ พิ ธี ท า ง
ศาสนา เปรียบไดก้บัเมืองเมกกะของประเทศซาอุดิอาระเบีย จากนั้นเดินทางต่อไปยงัเมืองเมคเนส เป็นเมือง
หลวงโบราณในสมยั สุลต่านมูเล อิสมาอิล (Mouley Ismail) แห่งราชวงศอ์ะลาวิท (Alawite Dynasty) กษตัริย์
จอมโหดผูช่ื้นชอบการท าสงครามใน ค.ศ. ท่ี 17 ดว้ยท าเลท่ีตั้งท่ีมีแม่น ้ าไหลผา่นกลางเมือง เมคเนสจึงเป็นเมือง
ศูนยก์ลางการผลิตมะกอก ไวน์ และพืชพรรณต่างๆ ก่อนถึง ชมก าแพงเมืองลอ้มรอบเมืองเก่าท่ียาวประมาณ 40 
กม. ซ่ึงมีประตูเมืองใหญ่โตถึง 7 ประตู น าท่านชมประตูบบัมนัซู (Bab Mansour Monumental Gate) ท่ีไดช่ื้อวา่
สวยท่ีสุด ซ่ึงตกแต่งดว้ยโมเสด และกระเบ้ืองสีเขียวบนผนงัสีแสด น าท่านออกเดินทางสู่เมืองราบตั 

ค ่า บริการอาหารมื้อค ่า ณ ภัตตาคาร 

พกัที่ :    CHELLAH HOTEL หรือที่พกัระดบัใกล้เคยีง       
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วนัที่8       ราบัต – ชมเมือง – กรุงเทพฯ 

เช้า บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมทีพ่กั 
น าท่านชม เมืองราบตั เมืองหลวงแห่งราชอาณาจกัรมาตั้งแต่ปี ค.ศ.1956 เม่ือโมรอคโคหลุดพน้จากการเขา้
แทรกแซงทางการเมืองของฝร่ังเศส 
และเป็นท่ีตั้ งของพระราชวงัหลวง 
และท าเนียบทูตานุทูตจากต่างแดน 
เป็นเมืองสีขาวท่ีสะอาดและสวยงาม 
น าท่านชม ป้อมไอดูยะ ป้อมขนาด
ใหญ่ 2 ชั้ น ท่ีตั้ งอยู่ ริมมหาสมุทร
แอตแลนติก ลอ้มรอบดว้ยก าแพงสูง
ใหญ่ ดา้นในเป็นเมดิน่า บา้นเรื  อน
ทาทาบด้วยสีฟ้า ท่ีสะอาดตาน่าเดิน
เล่น เหมือนศิลปะบนก าแพง จากนั้น
ชมสุเหร่าหลวง และ พระราชวงัหลวง ท่ีทุกเท่ียงวนัศุกร์ กษตัริยแ์ห่งโมรอคโคจะทรงมา้จากพระราชวงัมายงั
สุเหร่า เพื่อประกอบศาสนกิจชมความงามภายนอกของ The Royal Palace และ Mechouar  

เทีย่ง บริการอาหารมื้อกลางวนั ณ ภัตตาคาร 
บ่าย จากน้ันน าท่านชมสุสานของกษัตริย์โมฮัมเหม็ดที่ 5 พระอยัการของกษตัริยอ์งคปั์จจุบนั ซ่ึงมีทหารยามยืนสง่า

เฝ้าทุกประตู และเปิดให้คนทุกชาติทุกศาสนาเขา้ไปเคารพพระศพท่ีฝังอยู่เบ้ืองล่าง ด้านหน้าของสุสาน คือ
สุเหร่าฮสัซนัท่ีเร่ิมสร้างมาตั้งแต่ศตวรรษท่ี 12 แต่ไม่ส าเร็จ และพงัลงจนเหลือแต่เพียงเสาไว ้365 ตน้ ในบริเวณ
กวา้ง 183 x 139 เมตร จากนั้นน าท่านไปชม หอคอยฮสัซนั “Hassan Tower” ส่วนหน่ึงของมสัยิดฮสัซนั ซ่ึงได้
วางแผนไวใ้หเ้ป็นสุเหร่าท่ีใหญ่อนัดบั 2 ของโลก สามารถบรรจุผูท่ี้เขา้มาสวดมนตไ์ดพ้ร้อมกนัคราวละ 40,000 
คน ไดเ้วลาสมควรน าท่านเดินทางสู่สนามบินเมืองคาซาบลงักา้ 

18.15 น. อ าลาโมรอคโคออกเดินทางสู่เมืองอาบู ดาบี ประเทศอิมิเรสต์ โดยสายการบินเอทีฮัด แอร์ไลน์ส เที่ยวบินที ่
EY616 

วนัที่9       อาบูดาบี – กรุงเทพฯ 
05.50 น. เดินทางถึงสนามบินนานาชาติกรุงอาบู ดาบี ประเทศอมิิเรสต์ 
08.55 น. ออกเดินทางกลบัสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบินเอทฮัีด แอร์ไลน์ส เทีย่วบินที ่EY408 
18.05 น. เดินทางมาถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ 
หมายเหตุ โปรแกรมการเดนิทางอาจเปลีย่นแปลงได้ตามความเหมาะสม เน่ืองจากสภาพ ลม ,ฟ้า , อากาศ,การล่าช้าอันเน่ืองมาจากสายการบิน และสถานการณ์

ในต่างประเทศที่ทางคณะเดินทางในขณะนั้น เพ่ือความปลอดภัยในการเดินทาง โดย เวิลด์ คอนเน็คช่ันส์  ได้มอบหมายให้ หัวหน้าทัวร์ผู้น าทัวร์ มี
อ านาจตัดสินใจ ณ ขณะนั้นทั้งนีก้ารตัดสินใจ  จะค านึงถึงผลประโยชน์ของหมู่คณะเป็นส าคญั 

 

 



 
 

 

10 

อตัราค่าบริการ  
ออกเดนิทางช่วง 

 
ผู้ใหญ่พกั 

ห้องละ 2 ท่าน 
เดก็อายุต า่กว่า 12 ปี  
พกักบัผู้ใหญ่ 1 ท่าน 

เดก็อายุต า่กว่า 12 ปี  
พกักบัผู้ใหญ่ 2 ท่าน  
( มเีตยีงเสริม ) 

              พกัท่านเดยีว / ห้อง 
                      จ่ายเพิม่ 

 

พ.ย.-ม.ค. 2561 52,900 52,900 52,900 7,000 

ต้องการเดินทางโดยช้ันธุรกจิ Business Class กรุณาสอบถามราคาเพิม่เติมจากเจ้าหน้าทีบ่ริษัท 

อตัราค่าบริการนีร้วม 
 ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั กรุงเทพฯ-คาซาบลงักา้ // ราบตั-กรุงเทพฯ (หรือสลบัประเทศลงก่อน-หลงั) 
 ค่ารถปรับอากาศน าเท่ียวตามระบุไวใ้นรายการ พร้อมคนขบัรถท่ีช านาญเสน้ทาง กฎหมายในยโุรปไม่อนุญาตใหค้นขบัรถเกิน 12ช.ม./วนั  
 โรงแรมท่ีพกัตามระบุหรือเทียบเท่าในระดบัเดียวกนั โรงแรมส่วนใหญ่ในยโุรปจะไม่มีเคร่ืองปรับอากาศ เน่ืองจากอยูใ่นแถบท่ีมีอุณหภูมิ
ต ่าและราคาโรงแรมจะปรับข้ึน 3-4 เท่าตวั หากวนัเขา้พกัตรงกบังานเทศกาลเทรดแฟร์หรือการประชุมต่างๆ อนัเป็นผลท่ีท าใหต้อ้งมีการ
ปรับเปล่ียนยา้ยเมือง โดยค านึงถึงความเหมาะสมเป็นหลกั  

 ค่าธรรมเนียมในการย่ืนวซ่ีา และค่าธรรมเนียมวซ่ีา ทางสถานทูตไม่คืนให้ท่านไม่ว่าท่านจะผ่านการพจิารณาหรือไม่กต็าม  
 ค่าอาหารท่ีระบุในรายการ ใหท่้านไดเ้ลิศรสกบัอาหารทอ้งถ่ินในแต่ละประเทศ  
 ค่าบริการน าทวัร์โดยหวัหนา้ทวัร์ผูมี้ประสบการณ์น าเท่ียวใหค้วามรู้  และคอยดูแลอ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง  
 ค่าประกนัอุบติัเหตุในการเดินทางวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  

 

อตัราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
 ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 7 % และค่าภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3 %  
 ค่าใชจ่้ายส่วนตวั อาทิ ค่าโทรศพัท ์, ค่าซกัรีด , ค่าเคร่ืองด่ืมและอาหารนอกเหนือจากท่ีระบุในรายการ  
 ค่าผกผนัของภาษีน ้ ามนัท่ีทางสายการบินแจง้เปล่ียนแปลงกะทนัหนั 
 ค่าพนักงานยกกระเป๋า ณ โรงแรมท่ีพกั (ทางบริษทัฯไม่ไดจ้ดัให้แก่ท่านเน่ืองจากป้องกันการสูญหายจากมิจฉาชีพท่ีแฝงตวัเขา้มาใน
โรงแรมท่ีพกั และเพ่ือความสะดวกรวดเร็วในการเขา้หอ้งพกัส าหรับทุกท่าน) 

 ค่าทปิพนักงานขบัรถและค่าทปิไกด์ท้องถิ่น 40 USD ต่อท่าน 

 ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ ตามวฒันธรรมการบริการแบบสากลโลก ท่านละ 100 บาทต่อวนั  
เง่ือนไขการส ารองทีน่ั่ง และการช าระเงิน  

 กรุณาจองล่วงหนา้พร้อมช าระงวดแรก 30,000 บาท ก่อนการเดินทาง พร้อมแฟกซ์ส าเนาหนา้หนงัสือเดินทาง Passport  มายงับริษทั 
และค่าใชจ่้ายส่วนท่ีเหลือกรุณาช าระก่อนการเดินทางไม่นอ้ยกวา่ 30 วนั มิฉะนั้นจะถือวา่ท่านยกเลิกการเดินทาง 

 บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหนา้ 10 วนั ซ่ึงจะเกิดข้ึนไดก็้ต่อเม่ือไม่สามารถท ากรุ๊ปไดอ้ยา่งนอ้ย 20 ท่าน และหรือ ผู ้
ร่วมเดินทางในคณะไม่สามารถผา่นการพิจารณาวซ่ีาไดค้รบ 20 ท่าน ซ่ึงในกรณีน้ี ทางบริษทัฯ ยินดีคืนเงินให้ทั้งหมดหักค่าธรรมเนียมวี
ซ่า หรือจดัหาคณะทวัร์อ่ืนให ้ถา้ท่านตอ้งการ 

 บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์น้ี เม่ือเกิดเหตุจ าเป็น สุดวิสัย จนไม่อาจแก้ไขได ้และจะไม่
รับผิดชอบใดๆ ในกรณีท่ีสูญหาย สูญเสียหรือไดรั้บบาดเจ็บ ท่ีนอกเหนือความ รับผิดชอบของหัวหนา้ทวัร์และเหตุสุดวิสัยบางประการ
เช่น การนดัหยดุงาน ภยัธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ 
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 เน่ืองจากรายการทวัร์น้ีเป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธ์ิการใชบ้ริการใดๆตามรายการ หรือถูกปฏิเสธการเขา้ และออก
ประเทศไม่วา่ในกรณีใดก็ตาม ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินในทุกกรณี  

 เม่ือท่านไดช้ าระเงินมดัจ าหรือทั้งหมด ไม่วา่จะเป็นการช าระผา่นตวัแทนของบริษทัฯ หรือช าระโดยตรงกบัทางบริษทัฯ ทางบริษทัฯ จะ
ขอถือวา่ท่านรับทราบและยอมรับในเง่ือนไขต่างๆของบริษทัฯ ท่ีไดร้ะบุไวโ้ดยทั้งหมด 

 

หมายเหตุ 
 ทางบริษัทจะท าการย่ืนวซ่ีาของท่านก็ต่อเม่ือในคณะมีผู้ส ารองที่นั่งครบ 25 ท่าน และได้รับคิวการตอบรับจากทางสถานทูต เน่ืองจาก
บริษทัจะตอ้งใชเ้อกสารต่างๆท่ีเป็นกรุ๊ปในการยื่นวีซ่า อาทิ ตัว๋เคร่ีองบิน , ห้องพกัท่ีคอนเฟิร์มมาจากทางยโุรป ,ประกนัการเดินทาง 
ฯลฯ ทางท่านจะตอ้งรอใหค้ณะครบ 15 ท่าน จึงจะสามารถยืน่วซ่ีาใหก้บัทางท่านไดอ้ยา่งถูกตอ้ง  

 หากในช่วงทีท่่านเดนิทางควิวซ่ีากรุ๊ปในการย่ืนวซ่ีาเตม็ ทางบริษทัตอ้งขอสงวนสิทธ์ิในการยื่นวีซ่าเด่ียว ซ่ึงทางท่านจะตอ้งเดินทางมา
ยืน่วซ่ีาดว้ยตวัเอง ตามวนั และเวลานดัหมายจากทางสถานทูต โดยมีเจา้หนา้ท่ีของบริษทัคอยดูแล และอ านวยความสะดวก  

 เอกสารต่างๆที่ใช้ในการย่ืนวีซ่าท่องเที่ยวทวีปยุโรป ทางสถานทูตเป็นผูก้  าหนดออกมา มิใช่บริษทัทวัร์เป็นผูก้  าหนด ท่านท่ีมีความ
ประสงคจ์ะยื่นวีซ่าท่องเท่ียวทวีปยโุรป กรุณาจดัเตรียมเอกสารให้ถูกตอ้ง และครบถว้นตามท่ีสถานทูตตอ้งการ เพราะจะมีผลต่อการ
พิจารณาวีซ่าของท่าน บริษทัทวัร์เป็นแต่เพียงตวักลาง และอ านวยความสะดวกในการยื่นวีซ่าเท่านั้น มิไดเ้ป็นผูพิ้จารณาวา่วีซ่าให้กบั
ทางท่าน 

 กรณีวซ่ีาทีท่่านย่ืนไม่ผ่านการพจิารณา และคณะสามารถออกเดนิทางได้ ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายจริงทีเ่กดิขึน้ดงัต่อไปนี้ 
-  ค่าธรรมเนียมการย่ืนวซ่ีาและค่าด าเนินการทางสถานทูตจะไม่คืนค่าธรรมเนียมใดๆทั้งส้ินแมว้า่จะผา่นหรือไม่ผา่นการพิจารณา 
-  ค่ามัดจ าตั๋วเคร่ืองบิน หรือตั๋วเคร่ืองบินที่ออกมาจริง ณ วันย่ืนวีซ่า  ซ่ึงตัว๋เป็นเอกสารท่ีส าคญัในการยื่นวีซ่า หากท่านไม่ผ่านการ

พิจารณา ตัว๋เคร่ืองบินถา้ออกตัว๋มาแลว้จะตอ้งท าการ REFUND โดยจะมีค่าธรรมเนียมท่ีท่านตอ้งถูกหกับางส่วน และส่วนท่ีเหลือจะคืน
ใหท่้านภายใน 45-60 วนั (ตามกฎของแต่ละสายการบิน) ถา้ยงัไม่ออกตัว๋ท่านจะเสียแต่ค่ามดัจ าตัว๋ตามจริงเท่านั้น 

-  ค่าห้องพกัในทวปียุโรป ถา้คณะออกเดินทางได ้และท่านไม่ผา่นการพิจารณาวซ่ีา ตามกฎท่านจะตอ้งโดนค่ามดัจ าหอ้งใน 2 คืนแรกของ
การเดินทางหากท่านไม่ปรากฏตวัตามวนัท่ีเขา้พกั ทางโรงแรมจะตอ้งยึดค่าห้อง 100% ในทนัที ทางบริษทัจะแจง้ให้ท่านทราบ และมี
เอกสารช้ีแจงใหท่้านเขา้ใจ 

 หากท่านผ่านการพจิารณาวซ่ีา แล้วยกเลกิการเดนิทางทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการยึดค่าใช้จ่ายทั้งหมด 100% 
 ทางบริษัทเร่ิมต้น และจบ การบริการ ที่สนามบินสุวรรณภูมิ กรณีท่านเดินทางมาจากต่างจงัหวดั หรือต่างประเทศ และจะส ารองตัว๋
เคร่ืองบิน หรือพาหนะอย่างหน่ึงอย่างใดท่ีใชใ้นการเดินทางมาสนามบิน ทางบริษทัจะไม่รับผิดชอบค่าใชจ่้ายในส่วนน้ี เพราะเป็น
ค่าใชจ่้ายท่ีนอกเหนือจากโปรแกรมการเดินทางของบริษทั ฉะนั้นท่านควรจะใหก้รุ๊ป FINAL 100% ก่อนท่ีจะส ารองยานพาหนะ 
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เง่ือนไขการยกเลกิ   
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง  45 วนั - คืนค่าใชจ่้ายทั้งหมด ยกเว้นกรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุด หรือเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจ ากับสายการบิน   
หรือ กรุ๊ปทีม่กีารการันตค่ีามดัจ าทีพ่กัโดยตรงหรือโดยการผ่านตวัแทนในประเทศ หรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงนิได้      

 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วนัข้ึนไป -  เก็บค่าใชจ่้าย 20,000 บาท    
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง  20 วนัข้ึนไป  -  เก็บค่าใชจ่้าย  70 % ของราคาทวัร์ 
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง  15 วนั - เก็บค่าบริการทั้งหมด 100 % 
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เอกสารที่ใช้ในการย่ืนขอวซ่ีา VISA  (ต้องมาโชว์ตวัที่สถานทูตเพ่ือสแกนลายนิว้มือทุกท่าน) 
 หนังสือเดินทางทีเ่หลืออายุใช้งานไม่ต ่ากว่า 6 เดือน และมีหนา้พาสปอร์ตวา่งอยา่งนอ้ย 3 หนา้  
 รูปถ่ายสี (ต้องถ่ายไว้ไม่เกนิ 6 เดือน ฉากหลงัเป็นสีขาวเท่าน้ัน ) 1.5 X 2.0 นิว้ จ านวน 3 รูป ข้ึนอยูก่บัประเทศท่ีจะเดินทาง  
 หลกัฐานแสดงสถานะการท างาน 1 ชุด 
* ค้าขาย หลกัฐานทางการคา้ เช่น ใบรับรองจากกระทรวงพาณิชยห์รือใบทะเบียนการคา้ท่ีมีช่ือผูเ้ดินทาง อายยุอ้นหลงัไม่เกิน 
3 เดือนนบัจากเดือนท่ีจะเดินทาง *พนักงานและผู้ถือหุ้น หนงัสือรับรองการท างานเป็นภาษาองักฤษ  ในการออกจดหมาย
รับรองกรุณาระบุค าวา่ TO WHOM IT MAY CONCERN แทนการใชช่ื้อแต่ละสถานทูต 
*ข้าราชการและนักเรียน หนงัสือรับรองจากตน้สังกดั หนงัสือรับรองเป็นภาษาองักฤษ 

  หลกัฐานแสดงฐานะการเงินท่านละ 1 ฉบับ ( สถานทูตรับบัญชีออมทพัย์เท่าน้ัน ส่วนบัญชีอ่ืนๆนอกจากออมทรัพย์และ
เอกสารแสดงทางการเงินอ่ืนๆ สามารถย่ืนแนบเพิม่เติมได้ ทั้งนีเ้พ่ือให้หลักฐานการเงินของท่านสมบูรณ์ท่สุด)  
* หนังสือรับรองจากธนาคาร ในการออกจดหมายรับรองกรุณาระบุค าวา่ TO WHOM IT MAY CONCERN แทนการใชช่ื้อ

แต่ละสถานทูตพร้อม Statement  และ ส าเนาสมุดเงินฝาก ออมทรัพย์ โดยละเอียดทุกหน้า ย้อนหลัง 6 เดือน กรุณาสะกด

ช่ือใหต้รงกบัหนา้พาสปอร์ต และหมายเลขบญัชีเล่มเดียวกบัส าเนาท่ีท่านจะใชย้ืน่วซ่ีา (ใชเ้วลาด าเนินการขอประมาณ 3-5 วนั
ท าการ) 
* เด็กตอ้งท าเอกสารรับรองบญัชีจากทางธนาคารบิดาหรือมารดา 
*สามี-ภรรยาท่ีมีการจดทะเบียนสมรส สามารถใชเ้อกสารการเงินร่วมกนัได ้แต่ใหท้างธนาคารออกเอกสารแยกคนละชุด 

 กรณเีด็กอายุต ่ากว่า 20 ปีบริบูรณ์  / หากเด็กไม่ไดเ้ดินทางกบับิดา/มารดาคนใดคนหน่ึง หรือบิดามารดาไม่ไดเ้ดินทางทั้งสอง
คน ตอ้งมีจดหมายยนิยอมให้เดินทางไปต่าง ประเทศจากบิดา และ มารดา ซ่ึงจดหมายตอ้งออกโดยท่ีวา่การอ าเภอ 

 ส าเนาบัตรประชาชน หรือ ส าเนาสูติบัตร 1 ชุด 
 ส าเนาทะเบียนบ้าน 1 ชุด 
 ส าเนาทะเบียนสมรส หรือ ทะเบียนหย่า 1 ชุด 
 ส าเนาใบเปลีย่นช่ือ-สกุล (ถ้ามี) 1 ชุด 
  การบิดเบือนข้อเท็จจริงประการใดกต็ามอาจจะถูกระงบัมใิห้เดนิทางเข้าประเทศในกลุ่มเชงเก้นเป็นการถาวร และถึงแมว้า่ท่านจะถูก
ปฏิเสธวีซ่าสถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมท่ีไดช้ าระไปแลว้และหากตอ้งการขอยื่นค าร้องใหม่กต็อ้งช าระค่าธรรมเนียมใหม่ทุกคร้ัง  

 หากสถานทูตมกีารเรียกสัมภาษณ์ ทางบริษทัฯขอความร่วมมือในการเชิญท่านไปสัมภาษณ์ตามนัดหมายและโปรดแต่งกายสุภาพ 
ทั้งน้ีทางบริษทัฯ จะส่งเจา้หนา้ท่ีไปอ านวยความสะดวก และประสานงานตลอดเวลาและหากสถานทูตขอเอกสารเพ่ิมเติมทางบริษทั
ใคร่ขอรบกวนท่านจดัส่งเอกสารดงักล่าวเช่นกนั  

 กรณีที่ท่านยกเลกิการเดนิทางภายหลงัจากได้วซ่ีาแล้ว ทางบริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการแจ้งสถานทูตยกเลกิวซ่ีาของท่าน เน่ืองจากการ
ขอวีซ่าในแต่ละประเทศจะถูกบนัทึกไวเ้ป็นสถิติในนามของบริษทัฯ  

 ทางสถานทูตจะรับพจิารณาเฉพาะท่านที่มเีอกสารพร้อมและมคีวามประสงค์ที่จะเดนิทางไปท่องเที่ยวยงัประเทศตามที่ระบุเท่าน้ัน 
การปฏิเสธวีซ่าอนัเน่ืองมาจากหลกัฐานในการขอยื่นวีซ่าปลอมหรือผิดวตัถุประสงคใ์นการยื่นขอวีซ่าท่องเท่ียว ทางบริษทัฯ ขอสงวน
สิทธ์ิในการคืนเงิน โดยจะหกัค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนจริงและจะคืนใหท่้านหลงัจากทวัร์ออกเดินทางภายใน 30 วนั โปรแกรมการเดินทาง
อาจเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม ทั้งน้ีจะค านึงถึงประโยชนแ์ละความปลอดภยัของผูเ้ดินทางเป็นหลกั 


