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Code: IH14-MAR-Grand-10TK-Sep-Dec-89-A220425 

 

10 วนั แกรนด ์โมร็อกโก  

(เทีย่ววงใหญ.่..ชว่งอากาศดทีีส่ดุ ก.ย. - ธ.ค. 2565 นี)้  

 

 

***บนิเขา้คาซาบลงักา - บนิออก มาราเกซ โดยสายการบนิเตอรก์ชิแอรไ์ลน ์*** 

กนัยายน - ธนัวาคม 2565 

 (รวมวซีา่ และรวมทปิทกุอยา่งแลว้) 

คาซาบลักา - ราบตั - เมคเนส - เฟซ – มเิดลท ์-  เมอรซู์กา้ - ทะเลทรายซาฮารา่ 

น ัง่รถ 4WD  - ขีอ่ฐูชมพระอาทติยล์บัขอบฟ้า – โอเอซสิแหง่แทนเกยีร ์ 

วอซาเซท - มาราเกช 

ราคาทวัร ์89,900 บาท :  16-25 ก.ย. 65 / 11-20 ต.ค. 65 / 25 พ.ย. – 4 ธ.ค. 65  

25 ธ.ค. 65 – 3 ม.ค. 66  

 

วนัแรก กรงุเทพมหานคร - อสิตนับลู 

 

20.00 น. คณะพบเจา้หนา้ทีแ่ละมัคคุเทศกไ์ดท้ี่เคาน์เตอรเ์ช็คอนิ U (แถว U 14-18) ประตูทางเขา้ที ่9 หรอื 10 

อาคารผูโ้ดยสารขาออก ชัน้ 4 เคานเ์ตอรเ์ชค็อนิสายการบนิเตอรก์ชิ แอรไ์ลนส์ (TK) ณ สนามบนิสวุรรณภมู ิ
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23.00 น. ออกเดนิทางสูน่ครอสิตันบูล ประเทศตุรก ีโดยเทีย่วบนิ TK 69 (ใชเ้วลาบนิประมาณ 10.30 ชั่วโมง) 

เพลดิเพลนิกับภาพยนตรห์ลากหลายกับ จอทวีสี่วนตัวทุกทีน่ั่ง และสายการบนิฯ มบีรกิาร อาหารค ่าและ

อาหารเชา้ ระหวา่งบนิ  

 

วนัทีส่อง อสิตนับลู – คาซาบลงักา (พกัคา้ง 2 คนื) 

 

05.15 น. เดนิทางถงึสนามบนิอสิตันบลู (IST) ประเทศตรุก ีแวะเปลีย่นเทีย่วบนิ (กระเป๋าเชคทรูไปเมอืงคาซาบลังกา

ประเทศโมร็อกโก) อสิระใหท้า่นไดช้อ้ปป้ิงสนิคา้ปลอดภาษีภายในสนามบนิอสิตันบลู 

12.15 น. ออกเดนิทางสู ่สนามบนิคาซาบลังกา (CMN) โดยเทีย่วบนิ TK617 (ใชเ้วลาบนิประมาณ 5 ช.ม.) สายการ

บนิมบีรกิารอาหารกลางวันบนเครือ่งบนิ 

15.05 น. เดนิทางถงึสนามบนิคาซาบลังกา ประเทศโมร็อกโก น าทา่นผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงและศลุกากร 

หมายเหต ุ: ตารางบนิเดอืน พ.ย. และ ธ.ค. 65 เทีย่วบนิ TK 617  เดนิทาง 11.10-13.50 น.  

น าทา่นชมเมอืงคาซาบลังกา  

- เมอืงใหญท่างตะวันตกของโมร็อกโก  

- ชือ่ของ เมอืงคาซาบลังกา ค าว่า คาซา แปลว่าบา้ง และบลังกา แปลว่า สขีาว เมอืงทีค่นทั่วโลกรูจ้ัก 

เพราะนอกจากจะเป็นเมอืงท่าและเป็นทีต่ัง้ของท่าอากาศยานระหว่างประเทศแลว้ ยังถูกใชเ้ป็นฉากใน

ภาพยนตรฮ์อลลวีูด้เรือ่ง Casablanca ออกฉายในปี ค.ศ.1942 (โดยทีไ่มไ่ดถ้า่ยท าในคาซาบลังกาเลย) 

เป็นเรือ่งราวความรักระหวา่งนายทหารอเมรกินัและหญงิคนรัก ในชว่งสงครามโลกครัง้ที ่2 ท าใหค้าซาบ

ลังกา้เป็นทีรู่จ้ักไปทั่วโลก และปัจจบุนัเป็นเมอืงเศรษฐกจิหลักของโมร็อกโก 

 

 

 

น าทา่นเขา้ชมสเุหรา่แหง่กษัตรยิฮ์สัซนัที ่2 (Mosque of Hassan II)  

- สเุหรา่ทีม่ขีนาดใหญเ่ป็นอนัดับ 2 รองจากเมอืงเมกกะ สรา้งเสร็จสมบรูณ์เมือ่ปี ค.ศ. 1993 ในวาระเฉลมิ

พระชนมค์รบ 60 พรรษาของกษัตรยิฮ์ัสซนัที ่2 เป็นสเุหร่าทีม่ขีนาดใหญ่มาก จุคนไดร้าว 25,000 คน 
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และมหีอคอยสงูถงึ 210 เมตร ออกแบบโดยสถาปนกิชาวฝร่ังเศส มเิชล แปงโซ การตกแต่งทัง้ภายใน

และภายนอกมคีวามสวยงามโดดเด่น เป็นไปตามเอกลักษณ์ของศลิปะมุสลมิที่ผสมผสานงานศลิปะ

พืน้เมอืงของโมร็อกโกไดอ้ย่างกลมกลืน อาคารทัง้หลังใชห้นิอ่อน แผ่นกระเบือ้ง ประดับประดาดว้ย

ศลิปะแบบมวัร ์ประตรูอบสเุหรา่สรา้งดว้ยไทเทเนยีมและทองเหลอืงสลักเสลางดงาม  

- อสิระใหท้า่นชมทวิทัศนร์อบๆสเุหรา่อนัเป็นจดุชมววิรมิฝ่ังทะเล  

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารทอ้งถิน่ 

น าทา่นเขา้สูโ่รงแรมทีพ่กั Kensi Basma, Casablanca **** หรอืเทยีบเทา่ (คนืที ่1) 

 

วนัทีส่าม คาซาบลงักา  

 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

น าท่านเขา้ชม โบสถแ์มพ่ระแห่งลูรด์ (Notre Dame de Lourdes) โบสถค์าทอลกิสมัยใหม่ สรา้งขึน้ในปี 

1954 โดยสถาปนกิAchille DangleterreและวศิวกรGaston Zimmer  ชมความงดงามของกระจกแกว้หลาก

ส ีของศลิปินกระจกสชีือ่ดังระดับโลก Gabriel Loire   

จากนัน้น าทา่นเขา้ชมพพิธิภณัฑศ์าสนายวิโมร็อกโก (Moroccan Judasim Museum) ทีเ่ปิดในปี 1997  

- ถอืเป็นพพิธิภัณฑแ์ห่งแรกในเมอืงคาซาบลังกา และเป็นพพิธิภัณฑย์วิแห่งเดยีวในภมูภิาคอาหรับ  ชม

ภาพวาด ภาพถ่าย และประติมากรรมเกี่ยวกับชีวติชาวยวิในโมร็อกโก วัตถุพธิีกรรม เอกสารทาง

ประวัตศิาสตร ์เครือ่งแต่งกายและเครือ่งประดับจากศาสนาและชวีติครอบครัว ประวัตขิองชาวยวิเบอร์

เบอร ์รวมถงึเครือ่งแตง่กาย เครือ่งประดับ และจีค้มสิารปูมอื  

 

 

 

https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Achille_Dangleterre&action=edit&redlink=1
https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Gaston_Zimmer&action=edit&redlink=1
https://en.wikipedia.org/wiki/Gabriel_Loire
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น าทา่นเทีย่วชม ยา่นเมอืงเกา่แหง่คาซาบลังกา (Medina of Casablanca) ซึง่ลอ้มรอบดว้ยก าแพงเมอืงสงู  

- ในอดตีเคยใชป้กป้องตวัเมอืงจากขา้ศกึ สรา้งขึน้ตัง้แตศ่ตวรรษที ่18 เริม่ตน้จากหอนาฬกิาประจ าเมอืง

เกา่ บรเิวณรอบๆตัวเมอืงเกา่หรอืเมดน่ิา ทา่นจะเห็นความแตกตา่งอยา่งสิน้เชงิเมือ่เทยีบกบัสว่นอืน่ๆของ

เมอืงทีท่ันสมยัแหง่นี ้หลายสิง่กอ่สรา้งเป็นของดัง้เดมิตัง้แตส่มยัทีถ่กูรนุรานโดยประเทศฝร่ังเศส และ

เต็มไปดว้ยบา้นเรอืนตัง้แตศ่ตวรรษที ่19 สองรมิขา้งทางจะมรีา้นแผงลอยขายของฝากพืน้เมอืง 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคารจนี 

บา่ย น าทา่นเทีย่วชม Corniche รมิชายหาดของคาซาบลังกา ในยา่นชานเมอืง Ain Diab  

- ชายฝ่ังทะเล ซึง่ขึน้ชือ่เรือ่งคลับสดุหรูรมิหาด Atlantic และเป็นทีน่ยิมในหมูนั่กโตค้ลืน่และผูท้ีช่ ืน่ชอบ

การอาบแดด เมือ่ตกดกึเหลา่นักทอ่งเทีย่วตา่งไปรวมตัวกนัทีไ่นทค์ลับ เลานจค็์อกเทล และบารต์ดิทะเล 

สว่นทีถ่นน Boulevard de la Corniche นัน้มรีา้นอาหารหลากหลายตัง้แต่รา้นอาหารแบบเรยีบง่ายไป

จนถงึรา้นอาหารฝร่ังเศสสดุหร ู 

 น าทา่นถา่ยรปูกบั จตรัุสโมฮมัเหม็ดที ่5 (Place Mohammed V)  

- จัตุรัสสาธารณะที่มีความส าคัญทางประวัตศิาสตร์และเชงิสัญลักษณ์ ตัง้อยู่ใจกลางคาซาบลังกา 

ประเทศโมร็อกโก จัตรัุสศนูยก์ลางเมอืง เป็นทีต่ัง้ของอาคารหน่วยงานราชการ ส าคัญของเมอืง เชน่ ที่

ท าการเมอืง ศาลยตุธิรรม ไปรษณียก์ลาง สถานฑตูฝร่ังเศส  

 จากนัน้ถา่ยรปูกบัมะหก์ามตั อลั ปาชา (Mahkama Du Pacha) ศาล และเรอืนจ าของ คาซาบลังกา ทีส่รา้ง

ในปี 1941 – 1942   

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารไทย 

น าทา่นเขา้สูโ่รงแรมทีพ่กั Kensi Basma, Casablanca **** หรอืเทยีบเทา่ (คนืที ่2) 
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วนัทีส่ ี ่ คาซาบลงักา - ราบตั - เมคเนส 

 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

 น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงราบตั (Rabat)  (ระยะทาง 90 กม. ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1.30 ชัว่โมง)  

- เมอืงหลวงแห่งราชอาณาจักรโมร็อกโกมาตัง้แต่ปี ค.ศ.1956 เมือ่โมร็อกโกหลุดพน้จากการเขา้

แทรกแซงทางการเมอืงของฝร่ังเศส และเป็นทีต่ัง้ของพระราชวังหลวง และท าเนียบทูตานุทูตจากต่าง

แดน เป็นเมอืงสขีาวทีส่ะอาดและสวยงาม  

 น าทา่นเขา้ชมป้อมอดูายา (Oudayas Fortress)  

- ป้อมขนาดใหญ ่2 ชัน้ทีต่ัง้อยูร่มิมหาสมทุรแอตแลนตกิ ลอ้มรอบดว้ยก าแพงสงูใหญ่ ดา้นในเป็นเมดน่ิา 

หรอื ชมุชนชาวเมอืงซึง่เต็มไปดว้ยบา้นเรอืนทาทาบดว้ยสฟ้ีา ทีส่ะอาดตาน่าเดนิเลน่ นับเป็นหนึง่ในป้อม

ปราการทีส่ าคัญของโมร็อกโก ทีป้่องกนัขา้ศกึจากการรกุรานทัง้ประเทศทีล่่าอาณานคิมและในยคุทีโ่จร

สลัดชกุชมุ  

 จากนัน้น าทา่นเขา้ชม สสุานของกษัตรยิโ์มฮมัเหม็ดที ่5 (Mohammed V Mausoleum)  

- พระอยักาของกษัตรยิอ์งคปั์จจุบัน ซึง่มทีหารยามยนืเฝ้าสง่าทุกประตู และเปิดใหค้นทุกชาตทิุกศาสนา

เขา้ไปเคารพพระศพทีฝั่งอยูเ่บือ้งลา่ง ดา้นหนา้ของสสุาน คอืสเุหรา่ฮสัซนัทีเ่ริม่สรา้งมาตัง้แตศ่ตวรรษที ่

2 แตไ่มส่ าเร็จ และพังลงจนเหลอืแตเ่พยีงเสาไว ้365 ตน้ ในบรเิวณกวา้ง 183x139 เมตร 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคารจนี 

 

 

 

บา่ย น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงเมคเนส (Meknes)  (ระยะทาง 160 กม. ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2 ชัว่โมง)  
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น าทา่นเทีย่วชม เมอืงเมคเนส (Meknes) หนึง่ในเมอืงมรดกโลกรับรองโดยยเูนสโกเมือ่ปี ค.ศ.1996  

- อดตีเมอืงหลวงโบราณในสมัยสุลต่าน มเูล อสิมาอลิ แห่งราชวงศอ์ะลาวทิ อดตีกษัตรยิจ์อมโหดผูช้ ืน่

ชอบการท าสงครามในชว่งศตวรรษที ่17 ดว้ยท าเลทีต่ัง้ทีม่แีมน่ ้าไหลผ่านกลางเมอืง เมกเนสจงึเป็น

เมอืงศนูยก์ลางการผลติมะกอก ไวน ์และพชืพรรณ 

น าทา่นแวะถา่ยรปูกบั ประตบูบัมนัซ ู(Babmansour Monument gate)  หนึง่ในประต ู7 ประต ูประจ าก าแพง

เมอืงเกา่ทีไ่ดข้ ึน้ชือ่วา่สวยทีส่ดุ สรา้งเสร็จในปี ค.ศ. 1732 ตกแตง่ดว้ยโมเสกและกระเบือ้งหนิออ่นบนผนังสี

แสด  

จากนัน้น าทา่นเขา้ชมสสุานสลุตา่นมเูลย ์อสิมาอลิ (Moulay Ismail Mausoleum)  

- หนึง่ในสสุานสลุตา่นเพยีงไมก่ีแ่หง่ในโลกทีเ่ปิดใหนั้กทอ่งเทีย่วทีไ่มใ่ชช่าวมสุลมิเขา้เยีย่มชมได ้แมจ้ะ

ไมส่ามารถเขา้ไปในสว่นทีบ่รรจุหบีพระศพจรงิๆไดก้็ตาม แต่ภายในสสุานแห่งนี้ก็มกีารตกแต่งภายในที่

งดงามยากหาทีใ่ดเหมอืน  

ไดเ้วลาน าทา่นเขา้ชม เมอืงโรมนัโบราณโวลบูลิสิ (Roman City of Volubilis)  

- อดตีเมอืงโบราณแห่งจักรวรรดโิรมันทีม่คีวามส าคัญยิง่ในยุคศตวรรษที ่3 และล่มสลายถูกปล่อยเป็น

เมอืงรา้งในศตวรรษที ่11 ปัจจุบันเหลอืแต่ซากปรักหักพังทีเ่กดิจากแผ่นดนิไหวครัง้รุนแรงในปี ค.ศ. 

1755 แตย่งัคงเห็นไดถ้งึรอ่งรอยความยิง่ใหญข่องเมอืงในจักรวรรดโิรมนัในอดตี เมอืงโรมันโบราณแห่ง

นีไ้ดรั้บการขึน้ทะเบยีนเป็นมรดกโลกในปี ค.ศ.1997  

 

 

 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ โรงแรมทีพ่ัก  
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น าทา่นเขา้สูโ่รงแรมทีพ่กั Zaki & Spa , Meknes **** หรอืเทยีบเทา่ 

 

วนัทีห่า้ เมคเนส – เฟซ - มเิดลท ์

 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงเฟซ (Fes) (ระยะทาง 82 กม. ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1.30 ชัว่โมง)  

- เมอืงหลวงเกา่ทีม่คีวามส าคัญทางประวัตศิาสตรใ์นชว่งศตวรรษที ่8 และเป็นเมอืงท่องเทีย่วทีม่ชี ือ่เสยีง

ของโมร็อกโก  

 น าทา่นเขา้ชม สสุานของมเูลไอดรสิที ่2 (Mouley Idriss Mausoleum II)  

- ทีช่าวโมร็อกโกถอืวา่เป็นแหลง่มาแสวงบญุทีศ่ักดิส์ทิธิ ์โดยชายชาวมสุลมิจะมาขอพรกอ่นการเขา้สหุนัต 

และหญงิสาวชาวมสุลมิมกัจะมาขอพรเพือ่ใหไ้ดบ้ตุร  

 จากนัน้น าทา่นเขา้ชม  สเุหรา่ใหญไ่คเราวนี (Kairaouine Mosque & University)  

- มัสยดิที่ใหญ่เป็นอันดับสองของโมร็อกโก รองจากมัสยดิพระเจา้ฮัวซันที่ 2 ที่คาซาบลังกา เป็นทัง้

มหาวทิยาลัยสอนศาสนาแห่งแรกของโมร็อกโกและเกา่แกท่ีส่ดุแห่งหนึง่ของโลกเลยทเีดยีว (อนุญาต

ใหเ้ขา้ไดเ้ฉพาะผูท้ีนั่บถอืศาสนาอสิลามเทา่นัน้)   

จากนัน้น าท่านผ่านชม ประตู Bab Bou Jeloud ประตูขนาดใหญ่ทีก่ัน้ระหว่างเมอืงเกา่กับเมอืงใหม ่ทีใ่ชโ้ม

เสคสฟ้ีาตกแตง่ สสีนังดงาม  

ไดเ้วลาน าทา่นเดนิชม ยา่นเมอืงเกา่แหง่เฟซ (Medina of Fes)  

- เขตเมอืงเก่าอันกวา้งใหญ่ มซีอยกว่า 10,000 ซอย โดยจะแบ่งเป็นย่านต่างๆ เช่น ย่านเครื่องใช ้

ทองเหลอืง ทองแดง จะมรีา้นคา้เล็กๆทีห่นา้รา้นจะมหีมอ้ กระทะ อปุกรณ์เครือ่งครัว วางแขวนหอ้ยเต็ม

ไปหมด ยา่นขายพรมทีว่างเรยีงรายอยา่งสวยงาม ย่านงานเครือ่งจักสาน งานแกะสลักไม  ้เต็มไปดว้ย

บรรยากาศอนัคกึคัก ขา้วของกระจกุกระจกิ มเีวลาใหท้า่นเดนิเลน่เลอืกซือ้ของฝากตามอธัยาศัย (กรณุา

เดนิตามเสน้ทางทีห่ัวหนา้ทัวรแ์จง้ไว ้เพือ่ป้องกนัการหลงกบัหมูค่ณะ)  
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กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคารทอ้งถิน่ 

บา่ย น าทา่นเดนิทางเดนิทางสู ่เมอืงอเิฟรน (Ifrane) (ระยะทาง 70 กม. ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1.30 ชัว่โมง)  

- เมอืงพักตากอากาศบนความสงูกว่า 1,650 เมตรเหนือระดับน ้าทะเล ซึง่ในอดตีฝร่ังเศสไดม้าสรา้งขึน้

บรเิวณนี้ เป็นสถานที่พักผ่อนทัง้ฤดูหนาวและฤดูรอ้น บา้งก็เรยีกเมอืงอเิฟรนว่า สวติเซอรแ์ลนด์แห่ง

โมร็อกโก บา้นสว่นใหญม่หีลังคาสแีดง มดีอกไม ้และทะเลสาบสวยงาม  

น าทา่นเดนิเล่นภายในเมอืงและเก็บภาพบรรายากาศอันสวยงามอกีแห่งของโมร็อกโก ปัจจุบันเมอืงอเิฟรน

เป็นสถานทีพ่ักตากอากาศยอดนยิม  

ถา่ยรปูกบั สงิโตแหง่อเิฟรน (Ifrane’S Lion) พรอ้มเก็บภาพบรรยากาศอนังดงาม  
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น าทา่นเดนิทางตอ่สู ่เมอืงมเิดลท ์(Midelt) (ระยะทาง 136 กม. ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2.20 ชัว่โมง )  

- เมืองเล็กๆ ที่ตัง้อยู่ท่ามกลางหุบเขาแอตลาส เมอืงที่เป็นศูนย์กลางการคา้ การท าเหมืองแร่ ของ

โมร็อกโก เสน่หแ์หง่โมร็อกโก กลิน่อายแหง่อฐิ ส ีตลาด และเมอืงเกา่ เมอืงทีต่ัง้อยู่บนระดับความสงูที ่

1,508 เมตร หนึง่ในเมอืงใหญ่ทีส่งูทีส่ดุในโมร็อกโก เทีย่วสู ่Souk Jdid  ตลาดประจ าเมอืง ชม และ

เลือกซือ้งานฝีมอืทอ้งถิน่ของเมอืง การทอพรมและผา้ห่ม สนิคา้ส าคัญของเมอืงมเิดลท์ และสนิคา้

พืน้เมอืงอืน่ๆอกีมากมาย   

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ โรงแรมทีพ่ัก  

น าทา่นเขา้สูโ่รงแรมทีพ่กั Taddart, Midelt  **** หรอืเทยีบเทา่ 

 

วนัทีห่ก มเิดลท ์- เมอรซู์กา้ – ทะเลทรายซาฮารา่ – น ัง่รถ 4WD  - ขีอ่ฐูชมพระอาทติยล์บัขอบฟ้า 

 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงเมอรซ์กูา้ (Merzouga)  

- เมอืงทีเ่รยีกไดว้่า ประตูสูท่ะเลทรายซาฮาร่า (ระยะทาง 268 กม. ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 4 ชม.) 

เมอืงเงยีบสงบทีม่นัีกทอ่งเทีย่วผา่นไปมา เพือ่เดนิทางตอ่สูท่ะเลทรายซาฮารา่ 
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กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคารทอ้งถิน่ 

 

 

 

บา่ย น าท่าน สัมผัสประสบการณ์น าท่านน่ังรถ 4WD เพลดิเพลนิกับการตะลุยทะเลทรายซาฮาร่า (Sahara 

Desert)  

 จากนัน้น าทา่นขีอ่ฐูชมพระอาทติยล์ับขอบฟ้าทีท่ะเลทรายซาฮารา่   

- ทะเลทรายทีม่อีาณาเขตกวา้งใหญท่ีส่ดุในโลกคอื มเีนือ้ทีป่ระมาณ 9.3 ลา้นตารางกโิลเมตร (ใหญ่เท่า

อเมรกิาทัง้ประเทศ) และตัง้อยูท่างตอนเหนือของทวปีแอฟรกิา ทะเลทรายซาฮาร่ามสี ิง่แวดลอ้มทีไ่ม่

เอื้อต่อการด ารงอยู่ของชวีติมนุษย์ สัตว์ หรือพืช เพราะฝนตกนอ้ยมาก และพื้นที่ไม่เหมาะแก่การ

เพาะปลูกหรอืเลีย้งสัตว ์หากมสีัตวแ์ละพชืพันธุใ์ดทีส่ามารถเตบิโตในทะเลทรายได ้ก็ตอ้งปรับตัวกัน

อยา่งมาก เชน่เดยีวกบัมนุษยท์ีต่อ้งหาวธิใีนการใชช้วีติใหอ้ยูร่อดได ้ 

ไดเ้วลาสมควรน าทา่นเดนิทางสูโ่รงแรมทีพั่กในเมอืงเออรฟ์รูด์ (Efourd) 

ค ่า รับประทานอาหารค ่าในโรงแรมทีพ่ัก 

น าทา่นเขา้สูโ่รงแรมทีพ่กั Xaluca Tomboutoy,Merzouga  **** หรอืเทยีบเทา่ 

 

วนัทีเ่จ็ด เมอรซู์กา้ – โอเอซสิแหง่แทนเกยีร ์- วอซาเซท  

 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 
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น าทา่นเดนิทางสู ่โอเอซสิแหง่แทนเกยีร ์(Oasis of Tinghir) (ระยะทาง 199 กม. ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 

2.20 ชม.)  

- ชมุชนทีเ่กาะกลุม่อยูร่วมกนับนความชุม่ชืน้ของโอเอซสิและตน้ปาลม์ทา่มกลางความแหง้แลง้ โดยน ้าใน

โอเอซสิจะมมีากหรอืนอ้ยเพยีงใดนัน้ ขึน้อยู่กับน ้าทีไ่หลมาจากเทอืกเขาสูงหรอืปรมิาณน ้าจากใตด้นิ 

โดยน ้ าใตด้ินอาจผุด ขึ้นมาตามธรรมชาติบนพื้นที่ที่เป็นทราย หรือถูกขุดน าขึ้นมาใชโ้ดยระบบ

ชลประทานใตด้นิ การท าเครอืขา่ยและระบบชลประทานใตด้นิดังกล่าวนี้ สามารถท าใหพ้ืน้ทีแ่หง้แลง้

ทางใตข้องโมร็อกโกมนี ้าใชไ้ดอ้ยา่งทั่วถงึและกวา้งขวาง และยังเคยเป็นทีต่ัง้ของกองทหารและเป็น

ทีต่ัง้ทางยทุธศาสตร ์โดยในปี ค.ศ. 1928 ฝร่ังเศสไดต้ัง้กองก าลังทหารและพัฒนาทีน่ีใ่หเ้ป็นศนูยก์ลาง

การบรหิารเพือ่การรบ  

น าท่านเขา้ชมมัสยดิอคิาลัลเน่  (Ikalalne Afanour) มัสยดิเก่าแก่ท่ามกลางโอเอซสิ ทีท่่านจะไดช้ม

หอ้งต่างๆ พรอ้มชมววิโอเอซสิทีง่ดงาม  

น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงวอซาเซท (Ouarzazate) (ระยะทาง 173 กม. ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2.30 ชม.) 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคารทอ้งถิน่ 

 

 

 

บา่ย น าทา่นน าทา่นเทีย่วชม เมอืงวอซาเซท (Ouarzazate)  

- ดนิแดนทีไ่ดรั้บการขนานนามว่าเป็น ประตูสูท่ะเลทราย นับเป็นเมอืงท่องเทีย่วทีม่กีารพัฒนาพืน้ทีใ่น

ทะเลทรายเพือ่การท ากจิกรรมตา่งๆ เชน่ การขีม่อเตอรไ์ซค ์ขีอ่ฐู และกจิกรรมผจญภัยกลางทะเลทราย
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ตา่งๆ และยงัเป็นทีต่ัง้ของแอตลาสสตดูโิอ (Atlas Studio) โรงถา่ยภาพยนตรท์ีม่ชี ือ่เสยีงและใหญ่ทีส่ดุ

ในโมร็อกโก บนพืน้ทีก่วา่ 30,000 ตารางกโิลเมตร  

 น าทา่นแวะถา่ยรปูภายนอกกบั ป้อมทาเรทิ (Taourirt Fortress)  

- ป้อมแหง่ตระกลูกลาว ีภายใตห้มูอ่าคารขนาดใหญ ่นับเป็นสถาปัตยกรรมทีโ่ดดเดน่ของโมร็อกโกตอนใต ้

ซึง่ภายในประกอบดว้ยหอ้งตา่งๆจ านวนมากซอ่นอยูเ่ชือ่มต่อกันดว้ยถนนเล็กๆ และเสน้ทางลับคดเคีย้ว

ตามอาคารทีเ่บยีดเสยีดกนั  

 น าท่านชม เมอืงเอทเบนฮัดดู (Ait Ben Haddou) หนึง่ในมรดกโลกทางดา้นประวัตศิาสตรต์ัง้แต่ ปีค.ศ. 

1987  

- ปัจจุบันยังคงไดรั้บความสนใจจากนักท่องเทีย่วเป็นอยา่งมาก และเป็นสถานทีถ่่ายท าภาพยนตรช์ือ่ดัง

หลายเรือ่ง ซึง่หนึง่ในนัน้คอื "GLADIATOR" และล่าสดุคอืซรีีย่อ์เมรกิาชือ่ดัง “GAME OF THRONE” 

นับเป็นกลุม่อาคารทีโ่ดดเดน่มกี าแพงลอ้มรอบ สรา้งจากโคลนดนิแหง้สแีดง และมชีือ่เสยีงอยา่งมากใน

เรือ่งความยิง่ใหญ่ของป้อมปราการหรอืคัสบาหห์ลายๆป้อมทีส่รา้งต่อเรยีงรายกัน ตัง้อยู่รมิฝ่ังซา้ยของ

แมน่ ้าเมลลาห ์เสน้ทางคาราวานการคา้โบราณระหวา่งทะเลทรายซาฮารา่กบัเมอืงมาราเกช  

ค ่า รับประทานอาหารค ่าในโรงแรม 

น าทา่นเขา้สูโ่รงแรมทีพ่กั Kasbah Titrit Hotel **** หรอืเทยีบเทา่ 

 

วนัทีแ่ปด มาราเกช 

 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

 น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงมาราเกช (Marrakesh) (ระยะทาง 190 กม. ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 3.45 ชม.)  

 น าท่านชม เขตเมอืงเกา่ (Medina of Marrakesh) ทีม่กี าแพงเมอืงลอ้มรอบ ประกอบดว้ยสถานทีส่ าคัญ

มากมาย รวมทัง้ตลาด ยา่นการคา้ ป้อมปราการ โรงเรยีนสอนศาสนา และชมุชนชาวยวิ  

 น าท่านชม จตุรัสเจมา เอลฟ์นา (Djemaa Fnaa Square) จตุรัสกลางเมอืงเกา่ทีม่ชี ือ่เสยีงทีส่ดุ และในปี

ค.ศ. 1985 องคก์ารยเูนสโกไดป้ระกาศใหเ้ขตเมอืงเกา่ของมาราเกชเป็นมรดกโลกทางดา้นประวัตศิาสตร ์
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กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคารทอ้งถิน่ 

 

 

 

บา่ย น าทา่นเขา้ชมพระราชวังบาเฮยี (Bahia Palace)  
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- สรา้งขึน้โดย SI MOUZZA ในชว่งปลายศตวรรษที ่19 ตามแบบสถาปัตยกรรมสมัยใหม ่โดยทีต่ัง้ใจจะ

ใหเ้ป็นพระราชวังทีย่ ิง่ใหญแ่ละหรหูราทีส่ดุในสมัยนัน้ แต่ดว้ยความทีม่กีารวางแผนกอ่สรา้งและตกแต่ง

อย่างเร่งรีบ จงึเป็นที่วจิารณ์กันว่ารายละเอยีดหลายๆ อย่างในพระราชวังแห่งนี้ยังไม่สมบูรณ์ลงตัว 

พระราชวังมกีารตกแตง่โดยการแกะสลักปนู STUCCO มกีารวาดลายบนไม ้และประดับประดาดว้ยโมเสค

สวยงาม  

น าทา่นชม มสัยดิคตูเูบยี (Koutoubia Mosque)   

- มสัยดิใหญท่ีเ่กา่แกท่ีส่ดุในเมอืงมาราเกซ ไมว่า่จะเดนิไปแห่งใดก็จะเห็นหอคอยของมัสยดิทีม่คีวามสงู 

77 เมตร ซึง่สรา้งขึน้ชว่งศตวรรษที ่12 นอกจากนี้ การออกแบบอันงดงามของมัสยดิแห่งนี้ จงึเป็น

ตน้แบบของการกอ่สรา้งหอคอยอกีหลายแห่ง ไมว่่าจะเป็นหอคอยฆรัีลดาแห่งเมอืงเซบยีา่ของประเทศ

สเปน และหอคอยฮสัซนัแหง่เมอืงราบตั  

น าทา่นชม สสุานแหง่ราชวงศซ์าเดยีน (Saadian Tombs)  

- ทีแ่ห่งนี้ถูกทิง้รา้งมากกว่า 2 ศตวรรษ ภายหลังไดรั้บการบูรณะและเปิดใหเ้ขา้ชมความงดงามในแบบ

ฉบับของศิลปะแบบมัวรสิแท ้ๆ  ความวิจติรอลังการของหอ้งโถงภายใน เสาคอลัมน์หนิอ่อนสีสวย 

ลวดลายงานปูนทีป่ระดับประดาบนผนังและเพดาน สวนสวยภายนอกทีส่รา้งขึน้ใหม ่ตามแบบ Allah’s 

Paradise  ใหท้า่นไดเ้พลนิเพลนิกบัการเลอืกซือ้ชอปป้ิง ของพืน้เมอืง ของทีร่ะลกึ 

ค ่า รับประทานอาหารค ่าใน ณ ภตัตาคารทอ้งถิน่ 

น าทา่นเขา้สูโ่รงแรมทีพ่กั Labranda Rose Aqua, Marrakech   **** หรอืเทยีบเทา่ 

 

วนัทีเ่กา้ มาราเกช – อสิตนับลู 

 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

น าทา่นชมพระราชวัง เอลบาด ิ(Palace El Badi)  

- ศลิปะแบบโมร็อกกัน-อันดาลูเซยีน ทีใ่ชเ้วลากอ่สรา้งกว่า 20 ทีใ่ชท้ัง้หนิออ่นคารร์าราจากอติาล ีและ

วัสดุก่อสรางล ้าค่าจากอนิเดีย เคยเป็นหนึ่งในพพระราชวังที่มคีว่มงดงามทีสุ่ดๆของโลก แต่ปัจจับน

เหลอืเพยีงซากปรักหักพัง  

จากน ้าน าท่านเขา้ชมสวนจารด์นี มาจอแรล (Jardin Majorelle) หรอื สวนยปิแซงลอลองค ์(Yves Saint 

Laurant Gardens)  

- ชือ่นี้เป็นทีคุ่น้เคยของสาวๆ ทีช่ ืน่ชอบแฟชัน่สดุหรูของ Yves Saint Laurent นักออกแบบแฟชัน่ดไีซน ์

แห่งปารสี ฝร่ังเศส ซึง่เป็นผูอ้อกแบบสวนแห่งนี้ สวนพฤกษศาสตร์ขนาดใหญ่ มพีืน้ที่ทัง้หมด 2.5 

เอเคอร ์ สวนทีเ่ต็มไปดว้ยพันธุไ์มเ้มอืงรอ้น กระบองเพชร และปาลม์ชนดิต่างๆ ทีต่ัดกับตัวอาคารไตล์

โมร็อกโกสฟ้ีาโคบอลท์ อยา่งมเีอกลักษณ์  
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กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคารทอ้งถิน่ 

13.00 น. น าทา่นเดนิทางสู ่สนามบนิมาราเกชนซี (RAK) เพือ่เชคอนิ  

16.05 น. ออกเดนิทางจากสนามบนินซีโดยเทีย่วบนิที ่TK 620 (ใชเ้วลาบนิประมาณ 5 ชัว่โมง) บรกิาร อาหาร 

เครือ่งดืม่ และพักผอ่นบนเครือ่งบนิ 

23.05 น. เดนิทางมาถงึนครอสิตันบลู แวะเปลีย่นเครือ่ง 

 

วนัทีส่บิ อสิตนับลู - กรงุเทพมหานคร 

 

01.45 น. ออกเดนิทางสูป่ระเทศไทย โดยเทีย่วบนิที ่ TK68 (ใชเ้วลาบนิประมาณ 9 ชัว่โมง) สายการบนิมบีรกิาร

อาหารค า่และอาหารเชา้ บนเครือ่งบนิ 

15.25 น. เดนิทางถงึสนามบนิสวุรรณภมู ิกรงุเทพฯ โดยสวัสดภิาพ (BON VOYAGE) 

 

ราคาทวัร ์89,900 บาท : 16-25 ก.ย. 65 / 11-20 ต.ค. 65 / 25 พ.ย. – 4 ธ.ค. 65 / 25 ธ.ค. 65 – 3 ม.ค. 

66  

 

อตัราคา่บรกิาร  (บาท)  กนัยายน – ธนัวาคม 2565 

ราคาผูใ้หญพ่กัหอ้งคูห่รอื เด็ก 1 ทา่นพักกบัผูใ้หญ ่1 ทา่น 89,900 

พักเดีย่วเพิม่ทา่นละ 11,000 

เด็กอาย ุ2- 12 ปี (เสรมิเตยีง – พักกบัผูใ้หญ ่2 ทา่น) 83,900 
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ชัน้ธรุกจิเพิม่เงนิจากราคาทวัร ์เริม่ตน้ทีท่า่นละ  

(ราคาสามารถยนืยนัไดก้็ตอ่เมือ่ทีน่ั่ง confirm เทา่นัน้) 

80,000 – 120,000 

 (   เอา    เครือ่งบนิหักออก BKK-IST-CMN//RAK-IST-BKK) 22,000 

**ราคาอาจมกีารปรับขึน้ – ลง ตามราคาน ้ามันทีป่รับขึน้ลง แตจ่ะปรับตามความเป็นจรงิที ่

สายการบนิประกาศปรับ และทีม่เีอกสารยนืยันเทา่นัน้ (คดิ ณ วนัที ่19 เมษายน  2565) ** 

 

ขอ้แนะน าและแจง้เพือ่ทราบ 

 ส าหรับหอ้งพักแบบ 3 เตยีง มบีรกิารเฉพาะบางโรงแรมเท่านัน้ กรณีเดนิทางเป็นผูใ้หญ่ 3 ทา่น แนะน าใหท้า่น เปิดหอ้งพัก เป็น 

2 หอ้งจะสะดวกกบัทา่นมากกวา่ 

 กรณีเดนิทางเป็นตัว๋กรุ๊ป หากออกตั๋วแลว้ ไมส่ามารถขอคนืเงนิได ้และไมส่ามารถเปลีย่นวนัเดนิทางได ้

 กระเป๋าเดนิทางเพือ่โหลด ทา่นละ 1 ใบ น ้าหนักไมเ่กนิ 20 ก.ก., กระเป๋าถอืขึน้เครือ่ง (Hand carry) น ้าหนักไมเ่กนิ 7 ก.ก.  

 

โปรแกรมทอ่งเทีย่ว (ตามทีร่ะบุไวใ้นรายการ) อตัรานีร้วมถงึ 

 ตัว๋เครือ่งบนิไป-กลบัชัน้นักทอ่งเทีย่วโดยสายการบนิ TK (กระเป๋าเดนิทาง น.น. ไมเ่กนิ 20 ก.ก./ทา่น) 

 คา่ภาษีสนามบนิ, ภาษีน ้ามัน, ประกนัภัยทางอากาศ 

 คา่ประกนัภัยการเดนิทางอบุตัเิหตวุงเงนิ 1,500,000 บาท และ คา่รักษาพยาบาลในตา่งประเทศวงเงนิ 2,000,000 บาท 

คา่รักษาพยาบาลหลงักลบัจากตา่งประเทศภายใน 21 วนั วงเงนิ 40,000 บาท   (ประกนัภัยไมค่รอบคลมุผูท้ีอ่ายเุกนิ 85 ปี) 

ประกนัครอบคลมุการตดิเชือ้ Covid 19 

 คา่ภาษีในประเทศโมร็อกโก 

 คา่ทีพั่กตลอดการเดนิทาง (พักหอ้งคู)่ 

 คา่อาหารทกุมือ้ตามระบ,ุ คา่พาหนะ หรอืรถรับ-สง่ ระหวา่งน าเทีย่ว, คา่เขา้ชมสถานที ่

 คา่วซีา่โมร็อกโก 

 เจา้หนา้ที ่(ไกดไ์ทย) คอยอ านวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง และคา่ทปิตา่งๆ 

 

อตัรานีไ้มร่วมถงึ 

 คา่พนักงานยกกระเป๋าในโรงแรม ซึง่ทา่นตอ้งจัดการกระเป๋าดว้ยตวัทา่นเอง 

 คา่ใชจ้่ายสว่นตัวอาท ิคา่ซักรดี, โทรศพัท-์แฟกซ,์ เครือ่งดืม่มนิบิาร ์และคา่ใชจ้า่ยอืน่ๆทีไ่มไ่ดร้ะบใุนรายการ 

 คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% และภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3% 

 

การช าระเงนิ งวดที ่1 : ส ารองทีน่ ัง่จา่ย 41,000 บาท/ทา่น ภายใน 3 วนัหลงัมกีารยนืยนักรุป๊เดนิทางแนน่อน หรอืตาม

เจา้หนา้ทีก่ าหนด 

  งวดที ่2 : ช าระสว่นทีเ่หลอื 30 วนั ลว่งหนา้กอ่นออกเดนิทาง หรอืตามเจา้หนา้ทีก่ าหนด 

กรณียกเลกิ  

- แจง้ยกเลกิเดนิทาง 30 วันลว่งหนา้กอ่นการเดนิทางหักคา่ธรรมเนียมทา่นละ 1,000 บาท+คา่ใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้จรงิ เชน่มัดจ าตั๋ว

เครือ่งบนิ, วซีา่และคา่ด าเนนิการ (ถา้ม)ี, คา่โรงแรม, คา่ตั๋วรถไฟ โดยจะมรีายละเอยีดแสดงใหแ้กล่กูคา้ไดรั้บทราบ (หมายเหต:ุ 

ชว่ง Peak season สายการบนิใหม้ัดจ าลว่งหนา้ 2-3 เดอืน กอ่นการเดนิทาง)  

- แจง้ยกเลกิเดนิทาง 15-29 วนักอ่นการเดนิทาง หักคา่ทวัร ์50% + คา่ธรรมเนยีมทา่นละ 1,000 บาท + คา่ใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้จรงิ  

- แจง้ยกเลกิเดนิทาง 0-14 วนักอ่นการเดนิทาง ยดึคา่ทัวร ์100% 

- ผูเ้ดนิทางทีไ่ม่สามารถเขา้-ออกเมอืงได ้เนือ่งจากการยืน่เอกสารปลอม หักคา่ใชจ้า่ย 100%  

***หากมกีารยกเลกิการจองทัวร ์หลงัไดท้ าการยืน่วซีา่เรยีบรอ้ยแลว้ บรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการน าเลม่พาสปอรต์ไปยกเลกิ   วซีา่ใน

ทกุกรณี ไม่วา่คา่ใชจ้่ายในการยืน่วซีา่จะรวมหรอืแยกจากรายการทัวรก็์ตาม*** 

 

กรณีเดนิทางโดยลูกคา้จดัการต ัว๋เครือ่งบนิเอง (Land Only) 

*ในกรณีลกูคา้ด าเนนิการเรือ่งตั๋วเครือ่งบนิเองและมาเทีย่วร่วมกับคณะ (Join Tour) ลกูคา้ตอ้งด าเนนิการมาพบคณะทัวรด์ว้ยตัวเอง 

และตอ้งรับผดิชอบค่าใชจ้่ายในการมาพบคณะใหญ่ดว้ยตัวเอง รวมถงึหากกรณีเทีย่วบนิของคณะใหญ่เกดิความล่าชา้หรือยกเลกิ

เทีย่วบนิอนัดว้ยสาเหตใุดๆก็ตาม 
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หมายเหตุ : 

 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการเดนิทางในกรณีทีม่ผีูเ้ดนิทาง ต า่กวา่ 10 ทา่น โดยจะแจง้ใหผู้เ้ดนิทางทราบลว่งหนา้ 

อยา่งนอ้ย 20 วนั กอ่นการเดนิทาง  

 บรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงการพาเขา้ชมสถานทีท่อ่งเทีย่วใดๆทีปิ่ดท าการ โดยจะจัดหาสถานทีท่อ่งเทีย่วอืน่ๆเพือ่

ทดแทนเป็นล าดบัแรก หรอืคนืคา่เขา้ชมแกค่ณะผูเ้ดนิทางแทน 

 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงการพาเขา้ชมสถานทีท่อ่งเทีย่วใดๆทีปิ่ดท าการ โดยจะจัดหาสถานทีท่่องเทีย่วอืน่ๆเพือ่

ทดแทนเป็นล าดบัแรก หรอืคนืคา่เขา้ชมแกค่ณะผูเ้ดนิทางแทน 

 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงรายการทอ่งเทีย่ว กรณีทีเ่กดิเหตจุ าเป็นสดุวสิยั อาท ิการลา่ชา้ของสายการบนิ  การนัด

หยดุงาน  การประทว้ง  ภัยธรรมชาต ิ การกอ่จราจล  อบุตัเิหต ุ ปัญหาการจราจร ฯลฯ   ทัง้นี้จะค านงึและรักษาผลประโยชน์ของ

ผูเ้ดนิทางไวใ้หไ้ดม้ากทีส่ดุ 

 เนื่องจากการทอ่งเทีย่วนี้เป็นการช าระแบบเหมาจ่ายกับบรษัิทตัวแทนในต่างประเทศ  ท่านไม่สามารถทีจ่ะเรียกรอ้งเงนิคนื ใน

กรณีทีท่า่นปฎเิสธหรอืสละสทิธิ ์ในการใชบ้รกิารทีท่างทวัรจ์ัดให ้ยกเวน้ทา่นไดท้ าการตกลง หรอื แจง้ใหท้ราบ กอ่นเดนิทาง 

 บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบคา่ใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้ หากทา่นถูกปฎเิสธการตรวจคนเขา้เมอืง และจะไม่คนืเงนิคา่ทัวรท์ีท่า่นช าระมาแลว้  

หากทา่นถกูปฎเิสธการเขา้เมอืง เนือ่งจากการกระท าทีส่อ่ไปในทางผดิกฎหมาย หรอืการหลบหนเีขา้เมอืง  

 ในกรณีทีท่่านจะใชห้นังสอืเดนิทางราชการ (เล่มสนี ้าเงนิ) เดนิทางกับคณะ  บริษัทฯ สงวนสทิธิท์ีจ่ะไม่รับผดิชอบ หากท่าน

ถกูปฎเิสธการเขา้หรอืออกนอกประเทศใดประเทศหนึง่ เพราะโดยปกตนัิกทอ่งเทีย่วใชห้นังสอืเดนิทางบคุคลธรรมดา เลม่สเีลอืด

หม ู

 

ต ัว๋เครือ่งบนิ 

 ในการเดนิทางเป็นหมูค่ณะผูโ้ดยสารจะตอ้งเดนิทางไป-กลับ หากทา่นตอ้งการเลือ่นวนัเดนิทางกลับ ทา่นจะตอ้งช าระ คา่ใชจ้า่ย

สว่นตา่งทีส่ายการบนิเรยีกเก็บโดยสายการบนิ เป็นผูก้ าหนด ซึง่ทางบรษัิทฯ ไม่สามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้และในกรณีที่

ยกเลกิการเดนิทาง ถา้ทางบรษัิทไดอ้อกตัว๋เครือ่งบนิไปแลว้ ผูเ้ดนิทางตอ้งรอ Refund ตามระบบของสายการบนิเทา่นัน้ (ใน

กรณีทีต่ั๋วเครือ่งบนิสามารถท าการ Refund ไดเ้ทา่นัน้) 

 ทา่นทีจ่ะออกตัว๋เครือ่งบนิภายในประเทศ เชน่ เชยีงใหม ่ภเูก็ต หาดใหญ่ ฯลฯ โปรดแจง้ฝ่ายขายกอ่นเพือ่ขอค ายนืยันวา่ทวัรนั์น้ๆ 

ยนืยันการเดนิทาง แน่นอน หากทา่นออกตัว๋ภายในประเทศโดยไม่ไดรั้บการยนืยันจากพนักงาน แลว้ทัวรนั์น้ยกเลกิ บรษัิทฯไม่

สามารถรับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยใดๆทีเ่กีย่วขอ้งกับตั๋วเครือ่งบนิภายในประเทศได ้

 เมือ่ทา่นจองทวัรแ์ละช าระมัดจ าแลว้ หมายถงึทา่นยอมรับในขอ้ความและเงือ่นไขทีบ่รษัิทฯแจง้แลว้ขา้งตน้ 

 

โรงแรมและหอ้ง 

 หอ้งพักในโรงแรมเป็นแบบหอ้งพักคู่ ( TWN/DBL ) ในกรณีทีท่า่นมคีวามประสงคจ์ะพักแบบ 3 ทา่น / 3 เตยีง ( TRIPLE ROOM 

) ขึน้อยูก่ับขอ้ก าหนดของหอ้งพักและรูปแบบของหอ้งพักของแตล่ะโรงแรม ซึง่มักมคีวามแตกตา่งกนั ซึง่อาจจะท าใหท้า่นไมไ่ด ้

หอ้งพักตดิกนัตามทีต่อ้งการ หรอื อาจไม่สามารถจัดหอ้งทีพั่กแบบ 3 เตยีงได ้

 โรงแรมหลายแหง่ในยโุรป จะไมม่เีครือ่งปรับอากาศเนื่องจากอยูใ่นแถบทีม่อีณุหภมติ า่ เครือ่งปรับอากาศทีม่จีะใหบ้รกิารในชว่ง

ฤดรูอ้นเทา่นัน้ 

 ในกรณีทีม่กีารจัดประชมุนานาชาต ิ( TRADE FAIR ) เป็นผลใหค้า่โรงแรมสงูขึน้ 3-4 เทา่ตัว บรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์นการ

ปรับเปลีย่นหรอืยา้ยเมอืงเพือ่ใหเ้กดิความเหมาะสม 

 

กระเป๋าเล็กถอืตดิตวัข ึน้เครือ่งบนิ 

 กรุณางดน าของมคีม ทกุชนดิ ใสใ่นกระเป๋าใบเล็กทีจ่ะถอืขึน้เครือ่งบนิ เชน่ มดีพับ กรรไกรตัดเล็บทกุขนาด ตะไบเล็บ เป็นตน้ 

กรุณาใสใ่นกระเป๋าเดนิทางใบใหญห่า้มน าตดิตัวขึน้บนเครือ่งบนิโดยเด็ดขาด 

 วตัถทุีเ่ป็นลกัษณะของเหลว อาท ิครมี โลชัน่ น ้าหอม ยาสฟัีน เจล สเปรย ์และเหลา้ เป็นตน้ จะถกูท าการตรวจอยา่งละเอยีดอกี

ครัง้ โดยจะอนุญาตใหถ้อืขึน้เครือ่งไดไ้มเ่กนิ 10 ชิน้ ในบรรจภุัณฑล์ะไมเ่กนิ 100 ml. แลว้ใสร่วมเป็นทีเ่ดยีวกนัในถงุใสพรอ้มที่

จะส าแดงตอ่เจา้หนา้ทีรั่กษาความปลอดภัยตามมาตราการองคก์ารการบนิพลเรอืนระหวา่งประเทศ ( ICAO ) 

 หากทา่นซือ้สนิคา้ปลอดภาษีจากสนามบนิ จะตอ้งปิดผนกึถงุโดยระบุ วนัเดนิทาง เทีย่วบนิ จงึสามารถน าขึน้เครือ่งได ้และหา้มมี

รอ่งรอยการเปิดปากถงุโดยเด็ดขาด 
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สมัภาระและคา่พนกังานยกสมัภาระ 

 ส าหรับน ้าหนักของสมัภาระทีท่างสายการบนิอนุญาตใหโ้หลดใตท้อ้งเครือ่งบนิ คอื 20-30 กโิลกรัม (ส าหรับผูโ้ดยสารชัน้

ประหยัด/ Economy Class Passenger ซึง่ขึน้กบัแตล่ะสายการบนิ) การเรยีกเก็บคา่ระวางน ้าหนักเพิม่เป็นสทิธิข์องสายการบนิที่

ทา่นไมอ่าจปฎเิสธได ้หาก น ้าหนักกระเป๋าเดนิทางเกนิกวา่ทีส่ายการบนิก าหนด 

 ส าหรับกระเป๋าสมัภาระทีท่างสายการบนิอนุญาตใหน้ าขึน้เครือ่งได ้ตอ้งมนี ้าหนักไมเ่กนิ 7 กโิลกรัมและมสีดัสว่นไมเ่กนิ 7.5 x 

13.5 x 21.5 ส าหรับหน่วยวดั “นิว้” (Inch) หรอื 19 x 35 x 55 ส าหรับหน่วยวดั “เซนตเิมตร” (Centimeter) 

 ในบางรายการทวัร ์ทีต่อ้งบนิดว้ยสายการบนิภายในประเทศ น ้าหนักของกระเป๋าอาจจะถกูก าหนดใหต้ า่กวา่มาตรฐานได ้ทัง้นี้

ข ึน้อยู่กบัขอ้ก าหนดของแตล่ะสายการบนิ บรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มรั่บภาระ ความรับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยในน ้าหนักสว่นทีเ่กนิ 

 กระเป๋าและสมัภาระทีม่ลีอ้เลือ่นและมขีนาดใหญเ่กนิไป ไมเ่หมาะกับการเป็นกระเป๋าถอืขึน้เครือ่งบนิ (Hand carry) 

 

การชดเชยคา่กระเป๋าในกรณีเกดิการสูญหาย 

 ของมคีา่ทกุชนดิ ขอแนะน าไมค่วรใสเ่ขา้ไปในกระเป๋าใบใหญท่ีเ่ช็คไปกบัเครือ่ง เพราะหากเกดิการสญูหาย สายการบนิจะ

รับผดิชอบชดใชต้ามกฎไออาตา้เทา่นัน้ ซึง่จะชดใชใ้หป้ระมาณ กโิลกรัมละ 20 USD คณูดว้ยน ้าหนักกระเป๋าจรงิ ทัง้นี้จะชดเชย

ไมเ่กนิ USD 400 กรณีเดนิทางชัน้ธรรมดา (Economy) หรอื USD 600 กรณีเดนิทางชัน้ธุรกจิ (Business) ดังนัน้จงึไม่แนะน าให ้

โหลดของมคีา่ทกุประเภทลงกระเป๋าใบใหญ ่

 กรณีกระเป๋าใบใหญ่เกดิการสูญหายระหว่างการท่องเทีย่ว (ระหว่างทัวร์ ไม่ใชร่ะหว่างบนิ) โดยปกตปิระกันภัยการเดนิทางที่

บรษัิททัวรไ์ดจ้ัดท าใหล้กูคา้จะไม่ครอบคลมุคา่ชดเชยในกรณีกระเป๋าใบใหญ่สูญหาย อย่างไรก็ตาม บรษัิทฯจะพจิารณาชดเชย

คา่เสยีหายใหท้่าน โดยชดใชต้ามกฎของสายการบนิเทา่นัน้ น่ันหมายถงึจะชดเชยตามน ้าหนักกระเป๋า คณู ดว้ยคา่ชดเชย USD 

20 ตอ่กโิลกรัมเทา่นัน้ ดงันัน้ทา่นจงึไมค่วรโหลดของมคีา่ทกุประเภทในกระเป๋าใบใหญ่ เพราะหากเกดิการสญูหาย ทางบริษัทฯ 

ขอสงวนสทิธิก์ารชดเชยคา่เสยีหายตามรายระเอยีดขา้งตน้เทา่นัน้ 

 กรณีกระเป๋าใบเล็ก (Hand Carry) เกดิการสญูหาย บรษัิทฯ ไม่สามารถรับผดิชอบชดเชยคา่เสยีหายใหท้า่นได ้ดังนัน้ทา่นตอ้ง

ระวงัทรัพยส์นิสว่นตวัของทา่น 

 

โปรดทราบ 
 

1. กรุณาช าระคา่มัดจ าทัวรแ์ละเงนิสว่นทีเ่หลอืในเวลาทีเ่จา้หนา้ทีก่ าหนด หากลกูคา้ไม่ช าระตามก าหนดระบบจะตัดชือ่ลกูคา้

กรุ๊ปนัน้ออกโดยอัตโนมัตเิพื่อเปิดโอกาสใหลู้กคา้ท่านอืน่ทีร่อควิอยู่ โดยถอืว่าลูกคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ย
โปรแกรมทวัร ์

2. ในกรณีทีเ่กดิเหตุใดๆจนท าใหลู้กคา้ไม่สามารถออกเดนิทางได ้เชน่ มลีูกคา้กลุ่มใหญ่ยกเลกิการเดนิทางกระทันหัน ภัย
ธรรมชาต ิเทีย่วบนิถูกยกเลกิ ฯลฯ บรษัิทฯจะพยายามหาโปรแกรมทัวร์อืน่ในราคาและชว่งเวลาใกลเ้คยีงกันทดแทน ทัง้นี ้

ลกูคา้ทราบและเขา้ใจดวีา่เหตกุารณ์ดังกลา่วถอืเป็นเหตสุดุวสิยั และเชือ่มั่นวา่บรษัิทฯไดพ้ยายามอย่างสดุความสามารถใน

การหาโปรแกรมทดแทนดงักลา่วแลว้  
 ดงันัน้ ลกูคา้จะไมย่กเหตนุี้มาเป็นขอ้เรยีกรอ้งใดๆกับบรษัิทฯ หากลกูคา้ประสงครั์บเงนิคนื บรษัิทฯยนิดคีนืเงนิตาม

เงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทวัร ์
3. กรณีลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางแลว้สง่ผลใหท้ัง้กรุ๊ปออกเดนิทางไมไ่ด ้บรษัิทฯขอสงวนสทิธไิมค่นืเงนิทัง้หมดในทกุกรณี 

4. การยืน่ขอวซี่าแบบกรุ๊ปจะใชเ้วลานานกว่าการยื่นขอวซี่าแบบเดีย่วมาก บ่อยครัง้ทีลู่กคา้จะทราบผลวซี่าก่อนการเดนิทาง

เพยีง 1 วนั (ขึน้อยูก่บัความครบถว้นรวดเร็วในการยืน่เอกสารของลกูคา้แตล่ะกรุ๊ป และปรมิาณงานในชว่งนัน้ๆของสถานฑตู) 
ซึง่หมายความวา่ลกูคา้อาจจะตอ้งช าระคา่ทวัรท์ัง้หมดกอ่นจะทราบผลวซีา่ 

เพือ่ป้องกนัปัญหาดงักลา่ว บรษัิทฯขอแนะน าใหล้กูคา้สละเวลาไปยืน่วซีา่เดีย่วเพือ่จะไดท้ราบผลวซีา่อย่างรวดเร็วกอ่น
ช าระคา่ทวัร ์กรุณาแจง้ความประสงคย์ืน่วซีา่เดีย่วกบัเจา้หนา้ทีท่นัท ี

5. ในการขอวซีา่ กรุณายืน่เอกสารตามชนดิและเงือ่นไขทีเ่จา้หนา้ทีก่ าหนดอย่างเคร่งครัด หากลกูคา้ไม่ปฏบิัตติามและวซีา่ไม่
ผา่น บรษัิทฯจะถอืวา่ลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทวัร ์

6. ในการยืน่วซี่าทีส่ถานฑูต บรษัิทฯจะจัดเจา้หนา้ทีเ่พื่ออ านวยความสะดวกกรุ๊ปละ 1 คน หากลูกคา้ตอ้งการเจา้หนา้ทีดู่แล

เฉพาะบคุคลเป็นกรณีพเิศษ บรษัิทฯจะคดิคา่บรกิารครัง้ละ 500 บาทตอ่ลกูคา้ 1 ทา่น 
7. การพจิารณาอนุมัตวิซีา่ทกุขัน้ตอน เป็นเอกสทิธิข์องสถานฑตูโดยจะไมม่กีารชีแ้จงเหตผุลและจะไม่คนืคา่วซีา่ในทกุกรณี หา

กวซีา่ไมผ่า่นบรษัิทฯจะถอืวา่ลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทวัร ์
8. กรณีสายการบนิปฏเิสธการออกตั๋วใหล้กูคา้เป็นรายบคุคลไม่ว่าในกรณีใด บรษัิทฯจะถอืวา่ลกูคา้ท่านนัน้ยกเลกิการเดนิทาง

ตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรม 

9. การอนุญาตใหเ้ขา้-ออกประเทศ เป็นเอกสทิธิข์องเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืง และจะไม่มกีารชีแ้จงเหตผุล หากลกูคา้ไม่ได ้
รับอนุญาตใหเ้ขา้-ออกประเทศ บรษัิทฯถอืวา่ลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทวัร์ 

10. หากลูกคา้ไม่ใชห้รือไม่สามารถใชบ้รกิารใดๆทีจั่ดไวใ้นโปรแกรมทัวร ์บรษัิทฯถอืว่าลกูคา้สมัครใจสละสทิธใินการใชบ้รกิาร
นัน้ๆและจะไมม่กีารคนืเงนิ 

11. บรษัิทฯ สงวนสทิธยิกเลกิหรอืเลือ่นการเดนิทางหากจ านวนผูเ้ดนิทางไม่ถงึจ านวนขัน้ต า่ทีบ่รษัิทฯก าหนดไว ้และ/หรอื ดว้ย
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เหตสุดุวสิยัใดๆ บรษัิทฯยนิดคีนืคา่ใชจ้า่ยทีล่กูคา้ไดช้ าระมาแลว้เต็มจ านวน (ยกเวน้คา่วซีา่) กรณีลกูคา้ช าระดว้ยบัตรเครดติ 
บรษัิทฯสงวนสทิธหิักคา่ธรรมเนยีมบตัรเครดติ 3% (บตัรในประเทศ) 

12. เนือ่งจากในปัจจบุนั พบปัญหากระเป๋าเดนิทางสญูหายหรอืลา่ชา้บอ่ยครัง้ บรษัิทฯขอแนะน าใหล้กูคา้ลดความเสีย่งโดยแบง่
สมัภาระและของใชจ้ าเป็นสว่นหนึง่แยกไวใ้นกระเป๋าอกีใบหนึ่งเพือ่โหลด หรอื ถอืขึน้เครือ่ง (กรณีถอืขึน้เครือ่ง ตอ้งปฏบิัติ

ตามเงือ่นไขทีส่ายการบนิก าหนด) และ/หรอื ซือ้ประกันกรณีกระเป๋าเดนิทางสญูหายหรอืลา่ชา้ หากกระเป๋าเดนิทางสญูหาย 
อาจตอ้งใชเ้วลาหลายเดอืนในการเรยีกรอ้งความรับผดิชอบจากสายการบนิ และทีส่ าคัญ ลกูคา้อาจไม่สามารถซือ้เสือ้ผา้และ

ของใชส้ว่นตวัไดใ้นบางสถานที ่

13. โดยปกต ิโปรแกรมทวัรจ์ะรวมกรมธรรมป์ระกนัชวีติและประกนัอบุตัเิหตไุวแ้ลว้ แตไ่ม่ครอบคลมุถงึการประกันสขุภาพทกุกรณี 
เชน่ ทอ้งเสยี แพอ้าหาร แพอ้ากาศ โรคประจ าตัว ฯลฯ บรษัิทฯขอแนะน าใหท้่านซือ้ประกันสขุภาพระหวา่งเดนิทางไวเ้ผือ่

กรณีฉุกเฉนิทางการแพทยต์า่งๆ หากตอ้งการกรุณาแจง้ความจ านงคก์บัเจา้หนา้ทีท่นัท ี
14.  โปรแกรมทัวรน์ี้บรษัิทฯเป็นเพยีงตัวแทนขายมไิดเ้ป็นผูด้ าเนนิการ ลูกคา้สามารถสอบถามชือ่บรษัิททีเ่ป็นผูด้ าเนนิการทัวร์

โปรแกรมนี้ไดต้ลอดเวลา ทัง้นี้ บรษัิทฯขอจ ากัดความรับผดิชอบใดๆไม่เกนิจ านวนเงนิทีบ่รษัิทไดรั้บจรงิตามหลักฐานทาง

บญัชเีทา่นัน้ 
 

บรษิทัฯถอืวา่ ลูกคา้ไดอ้า่นและยอมรบัเงือ่นไขตา่งๆในโปรแกรมทวัรน์ีโ้ดยตลอดแลว้จงึช าระเงนิมดัจ า 
สนใจโปรแกรมทวัร ์กรุณาตดิตอ่เจา้หนา้ที ่

Office: 0 2980 0203-4, Hot Line: 08 1929 9293 คะ่ 

 


