
 

 

 

#HASHTAG MOROCCO   
9 วนั 6 คืน  โดยสายการบิน EMIRATES (EK) 

คาซาบลังก้า - มาราเกซ - วอซาเซท - เมอร์ซูก้า - เฟซ - เชฟชาอูน - ราบัต 

 
 

 
 
 
 

ไฮไลทโ์ปรแกรมทวัร ์

  เดินทางโดยสายการบิน EMIRATES AIRLINE (EK)  

 น ้าหนกักระเป๋าขาไปและขากลบั 30 กิโลกรมั 

  พกัโรงแรมระดบั 4 ดาว พิเศษ!! พกัคา้งคืนในโรงแรมกลางทะเลทราย 

เที่ยวครบทุกไฮไลท ์!!  สมัผสัมนตเ์สน่หแ์ห่งโมรอคโค  

เมืองคาซาบลงักา้  มาราเกซ เมืองสีชมพ ูชมสวนจารด์ีน มาจอแรล  

นัง่รถ 4WD ตะลยุทะเลทรายซาฮารา่  

ชมความสวยงามของเมืองสีฟ้าขาว แห่งเชฟชาอนู  ชมเมืองโบราณโวลบิูลิส เมืองเก่าแห่งจกัรวรรดิโรมนั 

พิเศษ!! น าท่านข่ีอูฐ ชมพระอาทิตยข้ึ์นยามเชา้ ท่ามกลางทะเลทราย 

ชมโชวพ้ื์นเมืองสุดพิเศษ!! ของชาวโมร็อคโค 

สายการบิน 
EMIRATES AIRLINE (EK) 

เที่ยวบินขาไป EK385 BKK - DXB 01.05 - 05.00 

 EK751 DXB - CMN 07.25 - 12.15 

เที่ยวบินขากลบั EK752 CMN - DXB     14.15 - 01.30 

 EK376 DXB - BKK    03.30 - 12-35 



(ราคาทวัรร์วมค่าธรรมเนียมวีซ่าโมร็อคโคแลว้) 

วนัที่ ก าหนดการเดินทาง เช้า กลางวนั เยน็ โรงแรมทีพ่กัหรือเทยีบเท่า 

1 กรุงเทพฯ – ดูไบ    - 

2 ดูไบ - คาซาบลงัก้า - มาราเกซ - ชมโชว์พืน้เมือง -   MOGADOR GELIZ 

3 สวนจาร์ดนี มาจอแรล – เมืองวอซาเซท - ป้อมทาเริท    KENZI AZGHOR 

4 เมืองทินเฮียร์ – ทอดร้าจอร์จ - เมืองเออร์ฟูด์ - เมอร์ซูก้า    TOMBOUCTOU 

5 ขี่อูฐชมพระอาทิตย์ขึน้ - ทะเลทรายซาฮาร่า - เมืองเฟซ    BAECELO 

6 
เมืองเฟซ – เมเดอร์ซา บูอมิาเนีย - สุเหร่าใหญ่ไคเราวนี - เมือง
เชฟชาอูน 

 
 

 
  PARADOR 

7 
เมืองเชฟชาอูน - เมืองโบราณโวลูบิลสิ - เมคเนส - ประตูบับ
มันซู - ราบัต 

   RIVE 

8 
เมืองราบัต - สุสานของกษตัริย์โมฮัมเหม็ด ที่ 5 - หอคอยฮัซซัน 
(Hassan Tower) - ดูไบ 

 -  - 

9 ดูไบ - กรุงเทพฯ    - 

 

ก าหนดการเดนิทาง 

 

วนัแรก  กรุงเทพฯ - ดูไบ   
22.00 น. พร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ช้ัน 4 เคาน์เตอร์ T ประตู 9 สายการบินเอมิเรตส์กับ

เจ้าหน้าทีข่องบริษัทฯ คอยอ านวยความสะดวกในเร่ืองเอกสารการเดินทาง 

พฤศจิกายน 23 พ.ย. - 1 ธ.ค. 61 63,999.- 

เดือนธันวาคม 
5 - 13 ธ.ค. 61 63,999.- 

28 ธ.ค. 61 - 5 ม.ค. 62  (วนัหยุดเทศกาลปีใหม่) 69,999.- 

พกัเดี่ยว เพิม่ท่านละ 9,500.- 



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

01.05 น. ออกเดินทาง โดยสายการบินเอมิเรตส์  เทีย่วบิน EK385 
05.00 น. เดินทางถึง สนามบินดูไบ ประเทศสหรัฐ อาหรับ เอมิเรตส์ น าท่านต่อเคร่ือง 

วนัทีส่อง    ดูไบ - คาซาบลงัก้า - มาราเกซ - ชมโชว์พืน้เมือง  
07.25 น. ออกเดินทางสู่เมืองคาซาบลงัก้า โดยสายการบินเอมิเรตส์  เทีย่วบิน EK751 
12.15 น. เดินทางถึง สนามบินคาซาบลังก้า (Casablanca) ประเทศโมร็อคโค (เวลาท้องถิ่นช้ากว่าประเทศไทย 7ช.ม.) 

หลงัผ่านขั้นตอนการตรวจหนังสือเดินทางและตรวจรับสัมภาระเรียบร้อย 
 
 
 
 
 

น ำท่ำนออกเดินทำงสู่  เมืองคาซาบลังก้า 'คำซำบลงักำ' หมำยถึง บำ้นสีขำว 'คำซำ' แปลวำ่ บำ้น และ 'บลงักำ' 
แปลวำ่ สีขำว เมืองท่ีคนทัว่โลกรู้จกั และอำจรู้จกัมำกกวำ่ 'รำชอำณำจกัรโมรอคโค' ดว้ยซ้ำ เพรำะเป็นเมืองท่ำ
และเป็นท่ีตั้ งของท่ำอำกำศยำนระหว่ำงประเทศแล้ว ยงัถูกใช้เป็นฉำกในภำพยนตร์ฮอลลีวู ้ดเ ร่ือง 
CASABLANCA (โดยท่ีไม่ไดถ่้ำยท ำในคำซำบลงักำ้เลย) เป็นเร่ืองรำวควำมรักระหวำ่งนำยทหำรอเมริกนัและ
หญิงคนรัก ในช่วงสงครำมโลกคร้ังท่ี 2 ทำให้คำซำบลงักำ้เป็นท่ีรู้จกัไปทัว่โลก เป็นเมืองเศรษฐกิจหลกัของโม
รอคโคท่ีมีประชำกรอำศยัอยูป่ระมำณเกือบ 5 ลำ้นคน ผำ่นชม สุเหร่าแห่งกษัตริย์ฮัสซันที่ 2 เป็นสุเหร่ำท่ีใหญ่
และมีช่ือเสียงท่ีสุดในคำซำบลงักำ้ มีหอคอยสูง 210 เมตร สร้ำงเสร็จสมบูรณ์เม่ือปี ค.ศ. 1993 ในวำระเฉลิมพระ

http://bit.ly/2NMk5YE


ชนมค์รบ 60 พรรษำของกษตัริยฮ์สัซนัท่ี 2 แห่งโมร็อกโก น ำท่ำนไปยงั จัตุรัสสหประชาชาติ (United Nations 
Square) ซ่ึงเป็นใจกลำงเมืองยำ่นธุรกิจส ำคญัของเมืองคำซำบลงักำ้  

กลางวนั  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ร้านอาหาร 
บ่าย น ำท่ำนเดินทำงสู่ มาราเกช (Marrakech) ซ่ึงเป็นเมืองท่องเท่ียวท่ีส ำคญัท่ีตั้งอยูเ่ชิงเขำแอตลำส ในอดีตเมือง

โอเอซิสแห่งน้ีเป็นท่ีพกัของกองคำรำวำนอูฐท่ีมำจำกทำงตอนใตข้องโมรอคโค ถือเป็นเมืองชุมทำงของพ่อคำ้
ต่ำงๆท่ีน ำสินคำ้จำกทำงตอนใต ้ ไปขำยยงัยุโรป และ น ำสินคำ้จำกทำงเหนือ ผำ่นเทือกเขำ ไฮแลตลำส ไปยงั
ทะเลทรำย ซำฮำร่ำ ไปยงัตอนใต้ นอกจำกน้ียงัเป็นอดีตเมืองหลวงในช่วงหลำยรำชวงส์ เร่ิมตั้งแต่สมยั
รำชวงศอ์ลัโมรำวิด ช่วงศ.ต.ท่ี 11 รำชวงศอ์ลัโมฮดั และ รำชวงศซ์ำเตียน ปัจจุบนัเป็นเมืองท่ีมีนกัท่องเท่ียวมำ
เยือนมำกท่ีสุด สภำพบำ้นเมืองท่ีเรำเห็นไดคื้อ สองขำ้งทำงแวดลอ้มดว้ยบำ้นเรือนท่ีถูกฉำบดว้ยปูนสีส้มๆ  ซ่ึง
เป็นส่ิงท่ีรัฐบำลก ำหนดไว ้แต่คนทอ้งถ่ินจะเรียกวำ่ PINK CITY หรือ เมืองสีชมพู อำจกล่ำวไดว้ำ่มำรำเกชเป็น
เมืองท่ีมีเสน่ห์ท่ีสุดในโลกแห่งหน่ึง จึงไดส้มญำนำมวำ่เป็น A CITY OF DRAMA นัน่คือมีควำมสวยงำมดัง่
เมืองในละครท่ีไม่น่ำเป็นชีวติจริงได ้ น ำท่ำนชม สุสานแห่งราชวงศ์ซาเดียน (Saadian Tombs)  ควำมงดงำมใน
แบบฉบบัของศิลปะแบบมวัริส (Moorish) แท้ๆ ภำยหลงัไดรั้บกำรบูรณะ จำกกำรทิ้งร้ำง มำกกวำ่ 2 ศตวรรษ ชม
ควำมวจิิตรอลงักำรของห้องโถงภำยใน เสำคอลมัน์หินอ่อนสีสวย ลวดลำยงำนปูนท่ีประดบัประดำบนผนงัและ
เพดำน สวนสวยภำยนอกท่ีสร้ำงข้ึนใหม่ โดยท ำตำมแบบ Allah's Paradise ชม พระราชวังบาเฮีย (Bahia 
Palace) เป็นพระรำชวงัของท่ำนมหำอ ำมำตย ์ผูส้ ำเร็จรำชกำรแผน่ดินแทนกษตัริยใ์นอดีต  สร้ำงในช่วงปลำย
ศตวรรษท่ี 19 โดย Si Moussa สถำปัตยกรรมออกแบบเป็นแนวสมยัใหม่ โดยท่ีตั้งใจจะให้เป็นพระรำชวงัท่ี
ยิง่ใหญ่และหรูหรำท่ีสุดในสมยันั้น ตกแต่งโดยกำรแกะสลกัปูนป้ันมีกำรวำดลำยบนไม ้และประดบัประดำดว้ย
โมเสดเป็นลวดลำยท่ีสวยงำมละเอียดอ่อนมำก  น ำท่ำนชม มัสยิด คูตูเบีย (Koutoubia Mosque) ซ่ึงเป็นมสัยิด
ใหญ่เก่ำแก่ท่ีสุดในเมือง ไม่วำ่จะเดินไปแห่งใดก็จะเห็นมสัยิดน้ี จำกหอคอยท่ีมีควำมสูง 226 ฟิต (70เมตร)  น ำ
ท่ำนสู่ จัตุรัสกลางเมือง (Djemaa Fnaa Square) ท่ีมีขนำดใหญ่ รำยลอ้มไปดว้ยอำคำร ร้ำนคำ้ ตลำด ทั้ง 4 ดำ้น 
เดินเล่นถ่ำยรูปควำมมีชีวติชีวำ ท่ีมีสีสันและกล่ินอำยแบบโมรอคโคขนำนแท ้พร้อมจบัจ่ำยหำซ้ือของฝำก ของท่ี
ระลึกพื้นเมืองต่ำงๆ ไดท่ี้ ตลาดเก่า ท่ีอยูร่ำยรอบจตุัรัสอยำ่งเพลิดเพลิน 

 ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร พร้อมชมโชว์พืน้เมืองสุดพเิศษอลงัการของชาวโมร็อคโค 
น าท่านเข้าทีพ่กั โรงแรม MOGADOR GELIZ หรือเทยีบเท่า 
 

วนัทีส่าม       สวนจาร์ดีน มาจอแรล – เมืองวอซาเซท - ป้อมทาเริท 
เช้า รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม 
 
 
 
 



 
 น ำท่ำนเดินทำงสู่ สวนจาร์ดีน มาจอแรล (Jardin Majorelle) หรือ สวนยิปแซงลอเร้นซ์ (Yves Saint Laurent 

Gardens) นกัออกแบบแฟชัน่ดีไซน์แห่งฝร่ังเศส ซ่ึงเป็นผูอ้อกแบบสวนแห่งน้ี ให้ท่ำนไดช้มสวนท่ีถูกออกแบบ
โดยใชสี้ฟ้ำ และสีส้มเป็นองคป์ระกอบ ไม่วำ่จะเป็นเสำ แจกนั และชมนำนำพรรณของตน้ไมแ้ห่งทะเลทรำย ท่ี
จดัไดอ้ยำ่งสวยงำม  

กลางวนั  รับประทานอาหารกลางวนั  
บ่าย เดินทำงสู่ เมืองวอซาเซท (Ouarzazate) เคยเป็นท่ีตั้งทำงยุทธศำสตร์ ในปี ค.ศ. 1928 ฝร่ังเศสไดต้ั้งกองก ำลงั

ทหำรและพฒันำท่ีน่ีใหเ้ป็นศูนยก์ลำงกำรบริหำร วอซำเซทเป็นเมืองท่ีถูกส่งเสริมให้เป็นเมืองท่องเท่ียวแวดลอ้ม
ไปดว้ยสตูดิโอภำพยนตร์ และมีกำรพฒันำพื้นท่ีในทะเลทรำยเพื่อกำรท ำกิจกรรมต่ำงๆ เช่นกำรข่ีมอเตอร์ไซด ์
อูฐ กิจกรรมผจญภยักลำงทะเลทรำย (ส ำหรับในฤดูหนำว – ฤดูใบไมผ้ลิ (พ.ย.– เม.ย.)) ควรเตรียมเส้ือกนัหนำว
ให้เพียงพอ เพรำะเมืองน้ีอยูใ่กลภู้เขำ แอตลำส ท่ีมีหิมะปกคลุมในช่วงดงักล่ำว วอซำเซท อำจกล่ำวไดว้ำ่เป็น
จุดมุ่งหมำยของนกัท่องเท่ียวท่ีมองหำควำมแตกต่ำง และควำมผจญภยัท่ีหำไม่ไดจ้ำกท่ีไหน วอซำเซทเป็นเมืองท่ี
ส ำคญัท่ีสุดของทำงตอนใต ้ และท่ีน่ียงัเป็นทำงเช่ือมระหวำ่งเหนือกบัใต ้ และตะวนัออกกบัตะวนัตก ส ำหรับ
นกัท่องเท่ียวบำงคนท่ีชอบรสชำติของควำมเป็นทำงใต ้ณ แห่งน้ีเป็นจุดเร่ิมตน้ของกำรส ำรวจเมืองต่ำงๆไดทุ้ก
วนั  หลงัจำกนั้นน ำท่ำนชม ป้อมทาเริท (Kasbah Taourirt) พระรำชวงัของผูป้กครองมำรำเกซ ตระกูลกลำว ี
(Glaoui Palace)  เป็นป้อมดิน หรือ วงัท่ีสร้ำงจำกดิน ซ่ึงภำยในประกอบดว้ยห้องหบัต่ำงๆจ ำนวนมำกรวมถึง 
ฮำเร็มและท่ีประกอบพิธีกรรมทำงศำสนำ ซ่ึงเช่ือมต่อกนัดว้ยทำงเล็กๆอยู่ภำยในห้องต่ำง ๆ ยงัมีลวดลำย ผนงั
อำคำรและรูปแบบสถำปัตยกรรมอนัหลำกหลำยของกำรสร้ำงอำคำรของชำวเบอร์เบอร์  กำรออกแบบ อำคำรซ่ึง
เหมำะกบัควำมเช่ือและควำมเป็นอยูข่องเหล่ำเจำ้ผูป้กครอง ป้อมทำเริทน้ี ในอดีตมีคนงำนและคนรับใชจ้  ำนวน
หลำยร้อยคนจึงตอ้งมีห้องเป็นจ ำนวนมำก มีทั้ งส่วนท่ีเป็นวงัเก่ำ ห้องนัง่เล่น ห้องรับรอง บำงห้องก็ว่ำงเปล่ำ 
ยเูนสโกไ้ดป้ฏิสังขรณ์ข้ึนมำจำกอำคำรเดิมเพียง 1 ใน 3 ของอำคำรทั้งหมด 

 ค ่า รับประทานอาหารค ่า  
น าท่านเข้าทีพ่กั โรงแรม KENZI AZGHOR หรือเทยีบเท่า 
 

วนัทีส่ี่  เมืองทนิเฮียร์ – ทอดร้าจอร์จ - เมืองเออร์ฟูด์ - เมอร์ซูก้า  
เช้า รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม 

น ำท่ำนออกเดินทำงสู่ เมืองทินเฮียร์ (Tinghir) ซ่ึงเป็นชุมชนท่ีเกำะกลุ่มอยูร่วมกนั ท่ำมกลำงควำมแห้งแลง้ใน
เขตทะเลทรำยท่ียงัมีควำมชุ่มช้ืน มีตำน ้ำ หรือ ล ำธำรน ้ ำ ซ่ึงใชใ้นกำรปลูกตน้ปำล์ม ตน้อลัมอนด์ โอเอซิสแห่งน้ี 
เคยเป็นท่ีตั้งของกองทหำรท่ีเดินทำงมำจำกวอซำเซท ผ่ำนหุบเขำเดดส์ (Dades) ซ่ึงเป็นแนวเขำและธรรมชำติ
ของหุบเขำท่ีถูกกดักร่อนจำกแรงลม ท ำใหหุ้บเขำกลำยเป็นรูปร่ำงต่ำงๆสวยงำม  จำกนั้นเดินทำงสู่ ทอดร้าจอร์จ 
(Todra Gorge) เป็นโกรกธำรท่ีมีโขดผำสูง985ฟุตหรือ 300 เมตร  ทั้งสองดำ้นท่ีเกือบตั้งท ำมุมสำมเหล่ียม       
กบัแม่น ้  ำโทดร้ำ  ถือวำ่เป็ นโกรกธำรและหุบเขำท่ีสวยท่ีสุดทำงใตข้องโมรอคโค ชมควำมงดงำมของช่องเขำท่ี



ซ่อนตวัอยู่ในโอเอซิส โดยมี ล ำน ้ ำใสๆ ท่ีไหลผ่ำนช่องเขำกบัหน้ำผำสูงชนัแปลกตำ สถำนท่ีแห่งน้ีเป็นแหล่ง    
ปีนหนำ้ผำส ำหรับนกัท่องเท่ียวท่ีรักกำรเส่ียงภยั  

กลางวนั  รับประทานอาหารกลางวนั  
บ่าย              น ำท่ำนออกเดินทำงสู่  เมืองเออร์ฟูด์ (Erfoud)   เมืองท่ีเคยเป็นศูนยก์ลำงของกองคำรำวำนพอ่คำ้ท่ีเดินทำงมำจำก 
  ทำงตะวนัออกกลำงอยำ่งเช่นซำอุดิอำรเบียและซูดำนในแอฟริกำ ผำ่นแนวเขำท่ีมีรูปร่ำงแปลกตำ และสวยงำม  
  ซ่ึงเกิดจำกกดักร่อนของแรงลมตำมธรรมชำติ ท ำใหหุ้บเขำบริเวณน้ีมีรูปร่ำงต่ำงๆ มีลกัษณะเป็นแคนยอ่น จน 
  บำงคร้ัง นกัท่องเท่ียวชมวำ่ สวยงำมกวำ่แกรนด์ แคนยอ่นของอเมริกำ น ำท่ำนเดินทำงสู่ เมอร์ซูก้า (Merzouga)   
  ลดัเลำะขอบทะเลทรำยเขำ้สู่ทะลทรายซาฮาร่า โดยรถ 4X4 (4WD)  ผำ่นภูเขำหิน ท่ีเตม็ไปดว้ยซำกฟอสซิล ของ 
  หอย และ แมงกะพรุนโบรำณ ในอดีต เม่ือประมำณ 350 ลำ้นปีก่อน ดินแดนแห่งน้ีเคยอยูใ่ตท้อ้งทะเลต่อมำเม่ือ 
  แผน่ดินผดุข้ึนมำ จึงเกิดซำกฟอสซิลข้ึนมำกมำย 
  **หมำยเหตุ** กรุณำเตรียมจดักระเป๋ำใบเล็กเพื่อเปล่ียนข้ึนรถ4WD ส ำหรับพกัคำ้งคืนในโรงแรมกลำง  
  ทะเลทรำย 
ค ่า              รับประทานอาหารค ่า 

น าท่านเข้าทีพ่กั โรงแรม TOMBOCTOU หรือเทยีบเท่า 
พิเศษ!! พกัคา้งคืนในโรงแรมกลางทะเลทราย 
 

วนัทีห้่า  ขีอู่ฐชมพระอาทติย์ขึน้ - เมืองเออร์ฟูด์ - เมืองเฟซ  
                          น ำท่ำน ข่ีอูฐเพ่ือเดินทางไปชมพระอาทิตย์ขึน้ บนเนินทรำยอนักวำ้งใหญ่ ชมแสงอำทิตยย์ำมเช้ำ ซ่ึงเป็นภำพท่ี

สวยงำมและถ่ำยภำพเก็บควำมประทบัใจของบรรยำกำศยำมเชำ้ (อยำ่ลืมเตรียมเส้ือกนัหนำวให้พร้อม) หลงัจำก
นั้นกลบัสู่โรงแรมท่ีพกั 

 
 
 
 
 
เช้า  รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม  
                     น ำท่ำนออกเดินทำงสู่  เมืองเออร์ฟูด์ (Erfoud)   เมืองท่ีเคยเป็นศูนยก์ลำงของกองคำรำวำนพอ่คำ้ท่ีเดินทำงมำจำก  

 ทำงตะวนัออกกลำงอยำ่งเช่นซำอุดิอำรเบีย และน ำท่ำนเดินทำงสู่เมืองเฟซ 
กลางวนั  รับประทานอาหารกลางวนั  
บ่าย  น ำท่ำนเดินทำงสู่ เมืองเฟซ (Fes) ซ่ึงตั้งอยูบ่นพื้นท่ีท่ีอุดมสมบูรณ์ท่ีต่อจำกเชิงเทือกเขำรีฟซ่ึงเฟสเป็นเมืองแหล่ง 
  ท่องเท่ียวท่ีมีช่ือเสียงและมีเสน่ห์อนัน่ำประทบัใจน ำท่ำนเดินทำงสู่ เมืองเฟส (Fes) เมืองหลวงเก่ำในศตวรรษท่ี 8 
  ท่ีมีควำมส ำคญัทำงประวติัศำสตร์เป็นเมืองส ำคญัทำงดำ้นศำสนำตั้งแต่ยคุ ศตวรรษท่ี 8  เป็นแหล่งท่องเท่ียวท่ีมี 



  ช่ือเสียงของโมรอคโค ซ่ึงยงัคงมีบรรยำกำศของเมืองโบรำณท่ีผูค้นยงัใชล้ำเป็นพำหนะและบรรทุกของกนัอยู ่ 
  สัมผสับรรยำกำศเมืองเก่ำแก่ท่ีสุดในบรรดำเมืองอิมพีเรียลทั้งส่ี 
ค ่า  รับประทานอาหารค ่า 

น าท่านเข้าทีพ่กั โรงแรม BARCELO หรือเทยีบเท่า 
 

วนัทีห่ก  เมืองเฟซ – เมเดอร์ซา บูอมิาเนีย - สุเหร่าใหญ่ไคเราวนี - เชฟชาอูน  
เช้า  รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม 
 
 
 
 
 
  น ำท่ำนเดินทำงเขำ้สู่เขำวงกตอนัซบัซอ้นแห่งเมดินำเมืองเฟส ผำ่นประตู Bab Bou Jeloud ท่ีสร้ำงตั้งแต่ปี 1913  
  ท่ีใชโ้มเสดสีฟ้ำตกแต่ง เดินผำ่นเขำ้ไปในเขตเมดิน่ำแลว้เหมือนขำ้มกำลเวลำยอ้นสู่อดีต น ำท่ำนเดินผำ่นตลาด 
  สด ขำยขำ้วปลำอำหำร และผกั ผลไมส้ดต่ำงๆนำๆ ชม เมเดอร์ซา บูอมิาเนีย (Merdersa Bou Imania) ซ่ึงเป็น 
  โรงเรียนสอนพระคมัภีร์ เป็นสถำปัตยกรรมแบบมวัร์ท่ีสวยงำมประณีต ในเขตเมืองเก่ำไดแ้บ่งออกเป็น 100  
  ส่วน มีซอยกวำ่ 94,000 ซอย มีซอยแคบสุดคือ 50 ซ.ม. ถึงกวำ้ง 3 เมตร จะแบ่งเป็นยำ่นต่ำงๆ เช่น ยำ่นเคร่ืองใช ้
  ทองเหลือง ทองแดง จะมีร้ำนคำ้เล็กๆท่ีหนำ้ร้ำนจะมีหมอ้ กะทะ อุปกรณ์เคร่ืองครัว วำงแขวนหอ้ยเตม็ไปหมด  
  ยำ่นขำยพรมท่ีวำงเรียงรำยอยำ่งสวยงำม  ชม สุเหร่าใหญ่ไคเราวนี (KAIRAOUINE MOSQUE) ซ่ึงเป็นทั้ง 
  มหำวทิยำลยัสอนศำสนำแห่งแรกของโมรอคโคและเก่ำแก่ท่ีสุดแห่งหน่ึงของโลกเลยทีเดียว (เฉพำะผูท่ี้นบัถือ 
  ศำสนำอิสลำมเท่ำนั้น) ชมย่านเคร่ืองหนังประจ าเมืองเฟส ท่ีเป็นเอกลกัษณ์เฉพำะของเมืองเฟส ถูกอนุรักษโ์ดย 
  องคก์รยเูนสโก ้เมืองเฟส จึงเป็นสถำนท่ีไม่ควรพลำดในกำรมำเยอืนอยำ่งยิง่  
กลางวนั  รับประทานอาหารกลางวนั  
บ่าย น ำท่ำนเดินทำงสู่เมือง เชฟชาอูน (Chefchaouen)  เมืองท่ีไดช่ื้อวำ่  “มนตเ์สน่ห์แห่งโมรอคโค“ แมว้ำ่โมรอคโค

จะเป็นประเทศท่ีตั้งอยูท่ำงทิศตะวนัตกเฉียงเหนือของทวปีแอฟริกำ แต่เพรำะกำรท่ีมีอำณำเขตติดต่อกบัทะเลเมดิ
เตอร์เรเนียนและมหำสมุทรแอตแลนติก จึงท ำให้ภูมิอำกำศของประเทศเป็นแบบเมดิเตอร์เรเนียนคลำ้ยตอนใต้
ของอิตำลีและ สเปน เมืองเชฟชำอูน (Chefchaouen) เป็นเมืองเล็กๆตั้งอยูใ่นหุบเขำริฟ (Rif Mountain หรือ Er-
Rif) ประวติัควำมเป็นมำของเมืองนั้นยำวนำนกว่ำ 540 ปี ในอดีตก่อนท่ีโมรอคโคจะไดรั้บเสรีภำพในกำร
ปกครองประเทศทั้งหมดในปี 1956 เมืองเชฟชำอูนเคยอยู่ใตก้ำรปกครองของสเปนมำก่อน และจนบดัน้ี
ประชำกรท่ีมีประมำณ 40,000 คน ก็ยงัคงใชภ้ำษำสเปนกนัอยำ่งแพร่หลำย 

ค ่า  รับประทานอาหารค ่า 
น าท่านเข้าทีพ่กั โรงแรม PARADOR หรือเทยีบเท่า 



 

วนัทีเ่จ็ด  เมืองเชฟชาอูน - เมืองโบราณโวลูบิลสิ - เมคเนส - ประตูบับมนัซู - ราบัต 
เช้า  รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม 
 
 
 
 
 
 น ำท่ำนชมเมืองเชฟชาอูน เมืองท่ีถือวำ่เป็นสวรรคข์องคนรักสีฟ้ำและสีขำว โดยเฉพำะสีฟ้ำ นัน่ก็เพรำะวำ่เชฟ

ชำอูนเป็นเมืองท่ีบำ้นเรือนเกือบทุกหลงัเป็นสีขำว และมีคร่ึงล่ำงไปจนถึงบริเวณถนน บนัได และทำงเดิน เป็น
สีฟ้ำสดใสเหมือนวนัท่ีทอ้งฟ้ำไร้เมฆ ประกอบกบัอำกำศบริสุทธ์ิและควำมสะอำดของเมืองไดส้ร้ำงบรรยำกำศ
ผอ่นคลำยสบำยๆท่ีท ำใหน้กัท่องเท่ียวท่ีเหน่ือยลำ้มำจำกกำรตระเวนเท่ียวท่ีเมืองอ่ืนหำยเหน่ือยได ้ส ำหรับท่ำนท่ี
ช่ืนชอบในสถำปัตยกรรมแบบโมรอคโค ไม่ควรพลำดเมืองเล็ก ๆ ท่ีบำ้นเรือนทำทำบดว้ยสีฟ้ำและสีขำว แห่งน้ี
ทีเดียว 

กลางวนั  รับประทานอาหารกลางวนั  
บ่าย น ำท่ำนเดินทำงสู่ เมืองโบราณโรมันโวลูบิลิส (Roman city of Volubilis) ปัจจุบนัเหลือแต่ซำกปรักหกัพงัท่ีเกิด

จำกแผน่ดินไหวคร้ังรุนแรงในปี ค.ศ. 1755 แต่ยงัคงเห็นร่องรอยควำมยิ่งใหญ่ของเมืองในจกัรวรรดิโรมนัใน
อดีต อดีตเมืองโบรำณแห่งจกัรวรรดิโรมนัน้ีมีควำมส ำคญัในยุคศตวรรษท่ี 3 และล่มสลำยถูกปล่อยเป็นเมืองร้ำง
ในศตวรรษท่ี 11 เมืองโรมนัโบรำณแห่งน้ี  ไดรั้บกำรข้ึนทะเบียนเป็นมรดกโลกในปี ค.ศ.1997    ผำ่นชมเมืองมู
เล ไอดริส (Moulay Idriss) เมืองโบรำณเมืองหน่ึงท่ีเป็นเมืองศูนยก์ลำงศำสนำอนัศกัด์ิสิทธ์ิของชำวมุสลิมในโม
รอคโค ทุกๆปีช่วงเดือนสิงหำคมจะมีเหล่ำนักจำริกแสวงบุญมำเยือนเมืองแห่งน้ีเพื่อประกอบพิธีทำงศำสนำ
จำกนั้นน ำท่ำนเดินทำงสู่เมืองเมคเนส (Meknes) หน่ึงในเมืองมรดกโลกรับรองโดยยูเนสโกเม่ือปี ค.ศ. 1996 
อดีตเมืองหลวงในสมยัสุลต่ำน มูเล อิสมาอิ (Mouley Ismail) แห่งรำชวงศอะ์ลำวทิ (Alawite Dynasty) ไดช่ื้อ
เป็นกษตัริยจ์อมโหดผูช่ื้นชอบ กำรท ำสงครำมในช่วงศตวรรษท่ี 17 ดว้ยท ำเลท่ีตั้งท่ีมีแม่น ้ ำไหลผำ่นกลำงเมือง
เมกเนส  จึงเป็นเมืองศูนยก์ลำงกำรผลิตมะกอกไวน์และพืชพรรณต่ำงๆ มีก ำแพงเมืองลอ้มรอบเมืองเก่ำท่ียำว
ประมำณ 40 กม. ซ่ึงมีประตูเมืองใหญ่โตถึง 7 ประตู แวะชมประตูบับมันซู (Bab Mansour Monumental Gate) 
เป็นประตูท่ีไดช่ื้อวำ่สวยท่ีสุด ตกแต่งดว้ยโมเสดและกระเบ้ืองสีเขียวสดบนผนงัสีแสด จำกนั้นเดินทำงสู่เมือง
รำบตั 

ค ่า  รับประทานอาหารค ่า 
น าท่านเข้าทีพ่กั โรงแรม RIVE หรือเทยีบเท่า 
 
 



วนัทีแ่ปด  เมืองราบัต - สุสานของกษตัริย์โมฮัมเหมด็ ที ่5 - หอคอยฮัซซัน (Hassan Tower) - ดูไบ 
เช้า  รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม 
 น ำท่ำนเดินทำงสู่เมืองราบัต (Rabat) น ำท่ำนชมเมืองรำบตัเมืองหลวงแห่งรำชอำณำจกัรมำตั้งแต่ปี ค.ศ.1956 เม่ือ

โมรอคโคหลุดพน้จำกกำรเขำ้แทรกแซงทำงกำรเมืองของฝร่ังเศส และเป็นท่ีตั้งของพระรำชวงัหลวงและท ำเนียบ
ทูตำนุทูตจำกต่ำงแดน เป็นเมืองสีขำวท่ีสะอำดและสวยงำม จำกนั้นชมภำยนอกของสุเหร่ำหลวง และ พระรำชวงั
หลวง ท่ีทุกเท่ียงวนัศุกร์ กษตัริยแ์ห่งโมรอคโคจะทรงมำ้จำกพระรำชวงัมำยงัสุเหร่ำเพื่อประกอบศำสนกิจ  น ำ
ท่ำนชม ป้อมอูดำยำ (Oudayas Fortress) ป้อมขนำดใหญ่ 2 ชั้น ท่ีตั้งอยูริ่มมหำสมุทรแอตแลนติก ลอ้มรอบดว้ย
ก ำแพงสูงใหญ่ เป็นป้อมท่ีสเปนสร้ำงข้ึนเม่ือสมยัท่ีสเปนยดึครองโมรอคโค ดำ้นในมีสวนดอกไมแ้บบสเปน 
และเป็น เมดิน่า หรือชุมชนชำวเมืองซ่ึงเตม็ไปดว้ยบำ้นเรือนทำทำบดว้ยสีฟ้ำ-ขำว บรรยำกำศริมทะเลคลำ้ยเมือง
ซำนโตรินี นบัเป็นหน่ึงในป้อมปรำกำรท่ีส ำคญัของโมรอคโคในอดีตใชป้้องกนัขำ้ศึกจำกกำรรุกรำนทั้งจำก
ประเทศท่ีล่ำอำณำนิคมและในยคุท่ีโจรสลดัชุกชุม   ชมสุสานของกษัตริย์โมฮัมเหม็ด ที่ 5 พระอยักำของกษตัริย์
องคปั์จจุบนั ซ่ึงมีทหำรยำมยนืเฝ้ำสง่ำทุกประตู และเปิดใหค้นทุกชำติทุกศำสนำเขำ้ไปเคำรพพระศพท่ีฝังอยูเ่บ้ือง
ล่ำง ดำ้นหนำ้ของสุสำน คือสุเหร่ำฮสัซนัท่ีเร่ิมสร้ำงมำตั้งแต่ศตวรรษท่ี 2 แต่ไม่ส ำเร็จ และพงัลงจนเหลือแต่เพียง
เสำไว ้365 ตน้ ในบริเวณกวำ้ง 183x139 เมตร น ำท่ำนชม หอคอยฮัซซัน (Hassan Tower) ส่วนหน่ึงของมสัยดิ
ฮซัซนั ซ่ึงไดว้ำงแผนไวใ้หเ้ป็นสุเหร่ำท่ีใหญ่อนัดบั2ของโลก สำมำรถบรรจุผูท่ี้เขำ้มำสวดมนตไ์ดพ้ร้อมกนัครำว
ละ 40,000 คน  

 
 
 
 
 
 ได้เวลาอนัสมควรน าท่านเดินทางสู่สนามบิน เมืองคาซาบลงัก้า 
14.15 น. เดินทางสู่เมืองดูไบ ประเทศสหรัฐ อาหรับ เอมิเรตส์ โดยสายการบินโดยสายการบินเอมิเรตส์  เทีย่วบิน EK752 
 

วนัทีเ่ก้า  ดูไบ -  กรุงเทพฯ 
 
01.30 น. เดินทางถึงสนามบินเมืองดูไบ ประเทศสหรัฐ อาหรับ เอมิเรตส์ น าท่านต่อเคร่ือง  
03.30 น.  ออกเดินทางกลบัสู่กรุงเทพฯ โดย เทีย่วบินที ่EK376 
12.35 น.      เดินทางถึงกรุงเทพฯ  โดยสวสัดิภาพ 
****************************************************************************************************** 

 



*** หมำยเหตุ : รำยกำรทวัร์สำมำรถเปล่ียนแปลงไดต้ำมควำมเหมำะสม เน่ืองจำกสภำวะอำกำศ, กำรเมือง, สำยกำรบินหรือกำรจรำจรเป็นตน้ โดย
มิตอ้งแจง้ใหท้รำบล่วงหนำ้ โดยมคัคุเทศกจ์ะเป็นผูบ้ริหำรเวลำตำมควำมเหมำะสม จึงขอสงวนสิทธ์ในกำรปรับเปล่ียนเวลำท่องเท่ียวตำมสถำนท่ีใน

โปรแกรมกำรเดินทำง*** 

 

อตัราค่าบริการ 
 

อตัราค่าบริการ  ราคาท่านละ  

วนัที ่  23 พ.ย. - 1 ธ.ค. 2561   
ผูใ้หญ่พกัหอ้งละ 2  ท่ำน 63,999.- 

                                           พกัเดี่ยวเพิม่ ท่านละ 9,500.- 
 

อตัราค่าบริการ  ราคาท่านละ  

วนัที ่  5 - 13 ธ.ค. 2561   
ผูใ้หญ่พกัหอ้งละ 2  ท่ำน 63,999.- 

                                           พกัเดี่ยวเพิม่ ท่านละ 9,500.- 
 

อตัราค่าบริการ  ราคาท่านละ  

วนัที ่  28 ธ.ค. 61 - 5 ม.ค. 62  (วนัหยุดเทศกาลปีใหม่)  
ผูใ้หญ่พกัหอ้งละ 2  ท่ำน 69,999.- 

                                           พกัเดี่ยวเพิม่ ท่านละ 9,500.- 
 

 

ข้อมูลเพิม่เติมเร่ืองโรงแรมที่พกั 
1. เน่ืองจำกกำรวำงแปลนห้องพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่ำงกัน จึงอำจท ำให้ห้องพกัแบบห้องเด่ียว (Single) ,ห้องคู่ 
(Twin/Double)  หอ้งพกัต่ำงประเภทอำจจะไม่ติดกนั หรือ อยูค่นละชั้นกนั และโรงแรมไม่มีห้องพกัแบบ 3 ท่ำน ซ่ึงถำ้เขำ้พกั 3 
ท่ำน มีควำมจ ำเป็นตอ้งแยกห้องพกัเน่ืองจำกโรงแรมนั้นไม่สำมำรถจดัหำได้ ทำงบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในกำรเรียกเก็บเงิน
เพิ่มเติมในกรณีท่ีอำจมีกำรแยกหอ้งพกั 

2. โรงแรมในยุโรปส่วนใหญ่อำจจะไม่มีเคร่ืองปรับอำกำศเน่ืองจำกอยูใ่นแถบท่ีมีอุณหภูมิต ่ำ 
3. กรณีท่ีมีงำนจดัประชุมนำนำชำติ (Trade Fair) เป็นผลใหค้่ำโรงแรมสูงข้ึนมำกและหอ้งพกัในเมืองเตม็ บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิใน
กำรปรับเปล่ียนหรือยำ้ยเมืองเพื่อใหเ้กิดควำมเหมำะสม 

4. โรงแรมในยุโรปท่ีมีลกัษณะเป็น Traditional Building หอ้งท่ีเป็นหอ้งเด่ียวอำจเป็นหอ้งท่ีมีขนำดกะทดัรัต และไม่มีอ่ำงอำบน ้ำ 
ซ่ึงข้ึนอยูก่บักำรออกแบบของแต่ละโรงแรมนั้นๆ และหอ้งแต่ละหอ้งอำจมีลกัษณะแตกต่ำงกนั 

 
 



หมายเหตุ 
 ** อตัราค่าบริการ อาจมีการเปลีย่นแปลง โปรดสอบถามเพิม่เติม 
 ** ตั๋วกรุ๊ป เม่ือออกตั๋วแล้วเล่ือนไม่ได้ทุกกรณี (ต้องแจ้งก่อนล่วงหน้าหากท่านมีการเปลีย่นแปลงตั๋ว) 
**โปรแกรมอำจมีกำรปรับเปล่ียนไดต้ำมควำมเหมำะสมข้ึนอยูก่บัดุลพินิจของหวัหนำ้ทวัร์โดยค ำนึงถึงควำมสะดวกสบำยของ

ลูกคำ้เป็นหลกั 
อตัรานีร้วม   
 ค่ำตัว๋เคร่ืองบินไป – กลบัสำยกำรบินเอมิเรตส์ ชั้นประหยดั  
 ค่ำภำษีน ้ำมนัเช้ือเพลิงและค่ำประกนัภยักำรเดินทำงจำกสำยกำรบิน 
 ค่ำโรงแรมท่ีพกัตำมท่ีระบุในรำยกำร 
 ค่ำอำหำรและเคร่ืองด่ืมทุกม้ือตำมท่ีระบุในรำยกำร 
 ค่ำรถรับ – ส่งระหวำ่งน ำเท่ียวตำมท่ีระบุในรำยกำร (กฎหมำยไม่อนุญำตใหค้นขบัรถเกิน 12 ชัว่โมงต่อวนั) 
 ค่ำธรรมเนียมเขำ้ชมสถำนท่ีต่ำงๆ ตำมท่ีระบุในรำยกำร 
 ค่ำธรรมเนียมวซ่ีำประเทศโมรอคโค 
 ค่ำประกนัอุบติัเหตุกำรเดินทำง คุม้ครองในวงเงินท่ำนละไม่เกิน 1,000,000 บำท เง่ือนไขตำมกรมธรรม์ 
อตัรานีไ้ม่รวม 
  ค่ำธรรมเนียมกำรท ำหนงัสือเดินทำง 
  ค่ำน ้ำหนกักระเป๋ำเดินทำง ในกรณีท่ีเกินกวำ่สำยกำรบินก ำหนด (30 กโิลกรัมต่อท่าน) 
 ค่ำมคัคุเทศกข์องบริษทัฯ ท่ีคอยอ ำนวยควำมสะดวกแก่ท่ำนตลอดกำรเดินทำง 

  ค่ำใชจ่้ำยส่วนตวันอกเหนือจำกท่ีรำยกำรระบุเช่น ค่ำโทรศพัท ์ค่ำซกัรีด ค่ำอำหำรและเคร่ืองด่ืมท่ีไม่ไดร้ะบุไวใ้นรำยกำร เป็นตน้ 

  ค่ำภำษีมูลค่ำเพิ่ม 7% และค่ำภำษีหกั ณ ท่ีจ่ำย 3% (ส ำหรับกรณีท่ีตอ้งกำรใบเสร็จเตม็รูปแบบ)  
  ค่าทปิพนักงานขับรถและมัคคุเทศก์ 2,500 บาทต่อท่าน ตลอดการเดินทาง ขอเกบ็รวมในส่วนทีเ่หลือ 

ค่ำทิปหวัหนำ้ทวัร์จำกเมืองไทยข้ึนอยูก่บัควำมพึงพอใจท่ีจะตอบแทนเป็นสินน ้ำใจในกำรบริกำร 
ค่ำทิปคนข่ีอูฐประมำณ 3-5USD หรือมำกกวำ่ข้ึนอยูก่บัควำมพึงพอใจ 
ค่ำทิปอ่ืนๆ เช่น พนกังำนยกกระเป๋ำโรงแรมและสนำมบิน เป็นตน้ 

การจองและช าระเงิน 
 ช าระค่ามัดจ าท่านละ 20,000 บาท ภายใน 24 ช่ัวโมง นบัตั้งแต่วนัท่ีท่ำนไดท้  ำกำรจองทวัร์ มิฉะนั้นจะถือวำ่ท่ำนยกเลิก
กำรจองโดยอตัโนมติั ช ำระส่วนท่ีเหลือภำยใน 30 วนัก่อนกำรเดินทำง มิฉะนั้นจะถือวำ่ท่ำนยกเลิกกำรเดินทำงโดยอตัโนมติั 



 
การยกเลกิ 

ยกเลิกก่อนกำรเดินทำง 30 วนั หกัค่ำมดัจ ำ 20,000 บำท (ช่วงเทศกำลสงกรำนตแ์ละปีใหม่เป็น 45 วนั) 
ยกเลิกก่อนกำรเดินทำง 15 - 29 วนั หกัค่ำมดัจ ำ 30,000 บำท (ช่วงเทศกำลสงกรำนตแ์ละปีใหม่เป็น 30 - 44 วนั) 
ยกเลิกก่อนกำรเดินทำง 1 - 14 วนั คิดค่ำใชจ่้ำย 100% ของรำคำทวัร์ (ช่วงเทศกำลเป็นสงกรำนตแ์ละปีใหม่ 1 - 14 วนั) 
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิยกเลกิการเดินทางก่อนล่วงหน้า 15 วนั ซ่ึงจะเกดิขึน้ได้ก็ต่อเม่ือไม่สามารถท ากรุ๊ปได้อย่างน้อย 20 

ท่านหรือผลการพจิารณาวซ่ีาผ่านไม่ครบจ านวน 20 ท่าน และ/หรือ มีผู้ร่วมเดินทางในคณะไม่ถึง 20 ท่าน ซ่ึงในกรณีนี้ทางบริษัท
ฯ ยนิดีคืนเงินให้ภายใน 15 วนั หรือจัดหาคณะทวัร์อ่ืนให้ถ้าท่านต้องการ 

ในกำรยื่นขอวีซ่ำ ทำงบริษทัฯ มีหนำ้ท่ีอ ำนวยควำมสะดวกแก่ทุกๆ ท่ำนในกำรจดัเตรียมเอกสำรให้ครบตำมท่ีสถำนทูต
ระบุเท่ำนั้น (กำรอนุมติัวีซ่ำข้ึนอยู่กบัดุลพินิจของแต่ละสถำนทูตนั้น) พร้อมส่งมอบเอกสำรประกอบกำรยื่นวีซ่ำไม่น้อยกว่ำ 3 
สัปดำห์ก่อนกำรเดินทำง  

ในกรณีท่ีเอกสำรของท่ำนไม่สมบูรณ์ทำงสถำนทูตฯ อำจจะปฏิเสธกำรอนุมติัวีซ่ำของท่ำนได้ และท่ำนจะต้องเสีย
ค่ำธรรมเนียมใหม่ทุกคร้ัง หำกตอ้งกำรขอยื่นค ำร้องใหม่ (ทำงสถำนทูตไม่มีนโยบำยในกำรคืนค่ำธรรมเนียมวีซ่ำให้กบัผูร้้องขอ 
หำกท่ำนไม่ผำ่นกำรพิจำรณำวซ่ีำไม่วำ่จะเป็นเหตุผลใดก็ตำมท่ำนไม่สำมำรถเรียกร้องคืนค่ำวซ่ีำได)้ 

ทำงสถำนทูตจะรับพิจำรณำเฉพำะท่ำนท่ีมีเอกสำรพร้อมและมีควำมประสงค์ท่ีจะเดินทำงไปท่องเท่ียวยงัประเทศตำมท่ี
ระบุเท่ำนั้น กำรปฏิเสธวีซ่ำอนัเน่ืองมำจำกหลกัฐำนในกำรขอยื่นวีซ่ำปลอมหรือผิดวตัถุประสงคใ์นกำรยื่นขอวีซ่ำท่องเท่ียว ทำง
บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิ ในกำรไม่คืนเงินค่ำทวัร์ทั้งหมด (กำรบิดเบือนขอ้เทจ็จริงประกำรใดก็ตำม อำจจะถูกระงบั มิให้เดินทำงเขำ้
ประเทศเป็นกำรถำวร) 

หำกท่ำนส่งเอกสำรล่ำชำ้ แลว้ผลปรำกฏวำ่ ผลวีซ่ำของท่ำนไม่ผำ่นกำรพิจำรณำก่อนกำรเดินทำง 7 วนัท ำกำร ทำงบริษทั
ฯ ขอสงวนสิทธ์ิในกำรคิดค่ำใชจ่้ำยตำมควำมเป็นจริง (ค่ำมดัจ ำตัว๋กบัสำยกำรบินหรือหำกทำงบริษทัฯไดด้ ำเนินกำรออกตัว๋แลว้
ทำงบริษทัฯจะหกัค่ำตัว๋เคร่ืองบินเตม็จ ำนวนและจะท ำกำรคืนใหท้่ำนตำมท่ีสำยกำรบินคืนใหก้บัทำงบริษทัฯ โดยใชเ้วลำประมำณ 



6 เดือนทั้งน้ีบำงสำยกำรบินไม่สำมำรถคืนค่ำตัว๋เคร่ืองบินไดท้่ำนสำมำรถตรวจสอบกบัทำงสำยกำรบินโดยตรง ค่ำธรรมเนียมวีซ่ำ
ท่ีทำงสถำนทูตเรียกเก็บ ค่ำมดัจ ำในต่ำงประเทศ โดยส่วนท่ีเหลือจะคืนใหท้่ำนภำยใน 15 วนั 

ผูท่ี้ไม่สำมำรถเดินทำงเขำ้ – ออกเมืองไดไ้ม่วำ่จะเป็นประเทศไทยหรือต่ำงประเทศ หรือใชเ้อกสำรปลอมในกำรเดินทำง 
และส ำหรับท่ำนท่ีถูกปฏิเสธวีซ่ำอนัเน่ืองมำจำกกำรกระท ำท่ีส่อไปในทำงทุจริต หรือจะหลบหนีเขำ้เมือง หรือใช้เอกสำรปลอม
ประกอบกำรยืน่วซ่ีำ ทำงบริษทัฯ จะไม่คืนเงินทั้งหมดท่ีท่ำนไดช้ ำระค่ำทวัร์มำแลว้ไม่วำ่บำงส่วนหรือเต็มจ ำนวนและทำงบริษทัฯ
จะแจง้เจำ้หนำ้ท่ีด ำเนินกำรตำมกฎหมำย 

ส ำหรับผูเ้ดินทำงท่ีทำงบริษทัฯ เป็นผูย้ื่นวีซ่ำให้ เม่ือผลวีซ่ำผ่ำนแลว้มีกำรยกเลิกกำรเดินทำงบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิใน
กำรไม่คืนค่ำทวัร์ทั้งหมด  ยกเวน้หำกเกิดเหตุจ ำเป็นสุดวิสัย และทำงบริษทัฯ จะขอด ำเนินกำรแจง้ยกเลิกวีซ่ำของท่ำนเน่ืองจำก
กำรยืน่วซ่ีำจะถูกระบุเป็นสถิติของทำงบริษทัฯ กบัทำงสถำนทูต 
 
หมายเหตุอ่ืนๆ 
1.  บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงหรือยกเลิกรำยละเอียดบำงประกำรในทวัร์น้ี และจะไม่รับผิดชอบใดๆ เม่ือเกิดเหตุ

จ ำเป็นสุดวสิัยจนไม่อำจแกไ้ขได ้เช่น  กำรนดัหยุดงำน ภยัธรรมชำติ กำรจลำจล กำรประทว้งต่ำงๆ และกำรล่ำชำ้ของสำยกำร
บินหรือกำรยกเลิกเท่ียวบินรวมถึงในกรณีท่ีทรัพยสิ์นสูญหำย สูญเสีย หรือไดรั้บบำดเจ็บท่ีนอกเหนือควำมรับผิดชอบของ
หวัหนำ้ทวัร์ โดยทำงบริษทัฯ จะพยำยำมแกไ้ขใหดี้ท่ีสุด โดยจะค ำนึงถึงประโยชน์และควำมปลอดภยัของผูเ้ดินทำงเป็นหลกั 

2.  บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในกำรเปล่ียนแปลงรำคำดงักล่ำวไดต้ำมควำมควำมเหมำะสม ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัสภำวะค่ำเงินบำทท่ีไม่คงท่ี 
และกรณีท่ีสำยกำรบินมีกำรเรียกเก็บค่ำน ้ำมนัเพิ่มหรือค่ำตัว๋เคร่ืองบินเพิ่มเติมจำกรำคำท่ีก ำหนดไว ้โดยทำงบริษทัฯ จะแจง้ให้
ท่ำนทรำบก่อนล่วงหนำ้โดยยืนยนัจดหมำยจำกทำงสำยกำรบิน และทำงบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในกำรปรับเปล่ียนโปรแกรม
เพื่อควำมเหมำะสม โดยมิไดแ้จง้ล่วงหนำ้โดยจะค ำนึงถึงผลประโยชน์ท่ีผูเ้ดินทำงไดรั้บเป็นหลกั 

3.   เน่ืองจำกรำยกำรทวัร์น้ีเป็นแบบเหมำจ่ำยเบ็ดเสร็จ หำกท่ำนสละสิทธ์ิกำรใช้บริกำรใดๆ ตำมรำยกำร หรือถูกปฏิเสธกำรเขำ้

หรือออกประเทศ ไม่วำ่ในกรณีใดก็ตำม ทำงบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินในทุกกรณี  

4.   หลงัจำกกำรจองและช ำระเงินมดัจ ำหรือทั้งหมดแลว้ ทำงบริษทัฯ ถือว่ำท่ำนรับทรำบและยอมรับในขอ้ตกลงเง่ือนไขต่ำงๆ 
ตำมท่ีไดร้ะบุไวข้ำ้งตน้ทุกประกำร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

เอกสารประกอบการขอวีซ่าโมร็อคโค ใช้เวลาท าการอนุมตัิวซ่ีาประมาณ 5-10 วนัท าการ 
***ไม่ต้องมาแสดงตนทีส่ถานทูตในวนัย่ืนวซ่ีา*** 

เอกสารกรุณาเตรียม 2 ชุด ยกเว้น เอกสารทีอ่อกจากทางราชการ  
และทางธนาคารขอเป็นตวัจริง 1 ชุด และส าเนา 1 ชุด 

 
1. หนังสือเดินทาง (Passport) หนงัสือเดินทำง ตอ้งมีหนำ้เหลือส ำหรับประทบัวีซ่ำอยำ่งนอ้ย 2 หนำ้ อำยุกำรใชง้ำนเหลือไม่นอ้ย
กวำ่ 6 เดือน นบัจำกวนัเดินทำงกลบั และหนงัสือเดินทำงจะตอ้งไม่ช ำรุด  
2. รูปถ่าย รูปถ่ำยสีหนำ้ตรงขนำด 1.5 x 2 น้ิว จ  ำนวน 2 ใบ (พื้นหลงัขำว เท่ำนั้น ถ่ำยไม่เกิน 6 เดือนห้ำมสวมแวน่ตำ หรือ
เคร่ืองประดบั ไม่ใส่คอนแทคเลนส์ รูปไม่เลอะหมึก) 
3. หลกัฐานการเงิน  
3.1 หนงัสือรับรองสถำนะทำงกำรเงิน BANK CERTIFICATE ท่ีออกจำกทำง ธนำคำร (ตอ้งสะกดช่ือให้ตรงตำมหนำ้พำสปอร์ต 
ตอ้งมีตรำประทบั และลำยเซ็นจำกธนำคำร) กรุณำยืน่ ขอจำกธนำคำรล่วงหนำ้ เวลำด ำเนินงำนประมำณ 3 วนั และใชย้ื่นไดไ้ม่เกิน 
15 วนัหลงัจำกธนำคำรออกให ้ใช้บัญชีเงินฝากออมทรัพย์เท่าน้ัน 
3.2 กรณีผูเ้ดินทำงไม่ไดอ้อกค่ำใชจ่้ำยเอง (บุคคลท่ีสำมำรถรับรองค่ำใชจ่้ำยไดต้อ้งเป็น พ่อ แม่ พี่นอ้ง ท่ีมีสำยเลือดเดียวกนั หรือ
สำมีภรรยำ เท่ำนั้น)  
3.2.1. ตอ้งท ำเป็นหนงัสือรับรองค่ำใชจ่้ำยในกำรเดินทำง (Sponsor Letter)  
3.2.2. ตอ้งท ำ BANK GUARANTEE ท่ีออกจำกทำงธนำคำรเท่ำนั้น ฉบบัภำษำองักฤษโดยระบุช่ือ เจำ้ของบญัชี (บุคคลท่ีออก
ค่ำใชจ่้ำย) ตอ้งสะกดช่ือ – สกุล ใหต้รงตำมหนำ้พำสปอร์ต และบุคคลท่ีเจำ้ของบญัชีออกค่ำใชจ่้ำยให้(ผูเ้ดินทำง) ตอ้งสะกดช่ือ – 
สกุล ให้ตรงตำมหนำ้พำสปอร์ต กรุณำยื่นขอจำกธนำคำรล่วงหนำ้ โดยใชเ้วลำด ำเนินงำนประมำณ 3 วนั และใชย้ื่นไดไ้ม่เกิน 15 
วนั หลงัจำกธนำคำรออกให ้ 

*** ใช้บัญชีออมทรัพย์เท่าน้ัน!! สถานฑูตไม่รับพจิารณาบัญชีกระแสรายวนั และบัญชีฝากประจ า *** 
4. หลกัฐานการท างาน 
 - เจำ้ของกิจกำร หนงัสือรับรองกำรจดทะเบียน(DBD)ท่ีมีช่ือของผูเ้ดินทำงเป็นกรรมกำรหรือหุ้นส่วน อำยุไม่เกิน 3 เดือน หรือ
ส ำเนำใบทะเบียนกำรคำ้(พค.0403)  
- กิจกำรไม่จดทะเบียน จดหมำยช้ีแจงกำรท ำงำน พร้อมเอกสำรประกอบ เช่น รูปถ่ำยร้ำน สัญญำเช่ำท่ี โฉนดท่ีดิน เป็นตนั  
- เป็นพนกังำน หนงัสือรับรองกำรท ำงำน จำกบริษทัฯ ระบุต ำแหน่ง, เงินเดือน, วนัเร่ิมท ำงำน (ขอเป็นภำษำองักฤษมีอำยุ 1 เดือน 
ช่ือ-สกุลตอ้งตรงตำมหนำ้พำสปอร์ต ใชค้  ำวำ่ “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนช่ือสถำนทูตท่ียืน่) 
- นกัเรียนหรือนกัศึกษำ ใชห้นงัสือรับรองกำรเรียนท่ีออกจำกสถำบนัท่ีก ำลงัศึกษำอยู ่(ขอเป็นภำษำองักฤษมีอำยุ 1 เดือน ช่ือ-สกุล
ตอ้งตรงตำมหนำ้พำสปอร์ต)ใชค้  ำวำ่ “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนช่ือสถำนทูตท่ียืน่)  
5. เอกสารส่วนตัว  



- ส ำเนำทะเบียนบำ้น  
- บตัรประชำชน  
- สูติบตัร(กรณีเด็กอำยตุ  ่ำกวำ่ 20 ปี)  
- ทะเบียนสมรส/ทะเบียนหยำ่/มรณะบตัร(ถำ้มี)  
- ใบเปล่ียนช่ือ-นำมสกุล (ถำ้มีกำรเปล่ียน) 

***เอกสำรท่ีเป็นส ำเนำ ไม่ตอ้งขีดคร่อม หรือเขียนทบับนหนำ้เอกสำร*** 
สถำนฑูตโมร็อคโค ไม่รับพิจำรณำเอกสำรท่ีขีดคร่อม หรือเขียนทบับนหนำ้เอกสำร 

 6. กรณเีด็กอายุไม่ถึง 20 ปี ไม่ได้เดินทางไปต่างประเทศพร้อมบิดา มารดา 
 - หำกเด็กเดินทำงไปกบับิดำ จะตอ้งมีหนงัสือยินยอมจำกมำรดำ จำกอ ำเภอตน้สังกดั (โดยมำรดำจะตอ้งคดัหนงัสือยินยอมระบุ
ใหบุ้ตรเดินทำงไปต่ำงประเทศกบับิดำ) พร้อมแนบส ำเนำบตัรประชำชน หรือหนำ้พำสปอร์ตมำรดำมำดว้ย  
- หำกเด็กเดินทำงกบัมำรดำจะตอ้งมีหนงัสือยนิยอมจำกบิดำ จำกอ ำเภอตน้สังกดั (โดยบิดำจะตอ้งคดั หนงัสือยินยอมระบุให้บุตร
เดินทำงไปต่ำงประเทศกบัมำรดำ) พร้อมแนบส ำเนำบตัรประชำชน หรือหนำ้พำสปอร์ตบิดำมำดว้ย 
 - หำกเด็กไม่ได้เดินทำงพร้อมกบับิดำ และมำรดำ ทั้งบิดำ และมำรดำจะตอ้งคดัหนังสือระบุยินยอมให้ บุตรเดินทำงไป
ต่ำงประเทศกบัใคร มีควำมสัมพนัธ์เป็นอะไรกนักบัเด็ก จำกอ ำเภอตน้สังกดัพร้อมแนบส ำเนำบตัรประชำชน หรือหนำ้พำสปอร์ต
บิดำ และมำรดำ 
- กรณีเด็กท่ีบิดำ-มำรดำหยำ่ร้ำง จะตอ้งแนบส ำเนำใบหยำ่ และมีกำรสลกัหลงัโดยมีรำยละเอียดวำ่ ฝ่ำยใดเป็นผูมี้อ ำนำจปกครอง
บุตรแต่เพียงผูเ้ดียว 

*** กรณีเด็กอำยตุ  ่ำกวำ่ 18 ปี บิดำ และมำรดำตอ้งลงช่ือรับรองในแบบฟอร์มสมคัรวซ่ีำ *** 
7. ท่ำนหำ้มเซ็นรับรองส ำเนำถูกตอ้งเด็ดขำด ให้ท่ำนเซ็นเฉพำะแบบฟอร์มใบค ำร้องขอวีซ่ำเท่ำนั้น หำกไม่ไดเ้ซ็นในแบฟอร์มมำ
ท่ำนอำจจะตอ้งไปโชวต์วัท่ีสถำนฑูตดว้ยตนเอง  

เอกสำรยืน่วซ่ีำอำจมีกำรปรับเปล่ียนและขออพัเดทเพิ่มเติมไดทุ้กเวลำ หำกทำงสถำนทูตแจง้ขอเพิ่มเติม 
 
 
 
 
 
 

 

 


