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วนัแรก  สนำมบนิสวุรรณภมู ิ 

 

22.00 น. คณะเดนิทางพรอ้มกนัที ่สนามบนิสวุรรณภมู ิชัน้ 4 เคานเ์ตอรส์ายการบนิเอมเิรตส ์เจา้หนา้ทีใ่หก้าร

ตอ้นรับและอ านวยความสะดวกดา้นสมัภาระและบตัรโดยสารทีน่ั่งกอ่นขึน้เครือ่ง 

  

วนัทีส่อง สนำมบนิสวุรรณภมู-ิดไูบ-คำซำบลงักำ้-รำบตั 

 

01.45 น. ออกเดนิทางสู ่เมอืงคาซาบลังกา้ ประเทศโมรอคโค โดยสายการบนิเอมเิรตส ์เทีย่วบนิที ่EK385/751 

*.*.*. แวะเปลีย่นเครือ่งทีเ่มอืงดไูบ : 04.55-0730 *.*.*.  

12.45 น. (เวลาทอ้งถิน่) ถงึสนามบนิ เมอืงคาซาบลังกา้ (CASABLANCA) ประเทศโมรอคโค (MOROCCO) ..หลัง

ผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงและศลุกากรเรยีบรอ้ยแลว้..... 

  

จากนัน้น าทา่นออกเดนิทางสู ่เมอืงราบตั (RABAT) …น าทา่นชมเมอืงหลวงแหง่ราชอาณาจกัรมาตัง้แตปี่ 

ค.ศ.1956 เมือ่โมรอคโคหลดุพน้จากการเขา้แทรกแซงทางการเมอืงของฝร่ังเศสและเป็นทีต่ัง้ของ

พระราชวังหลวงและท าเนียบทตูานุทตูจากตา่งแดนเป็นเมอืงสขีาวทีส่ะอาดและสวยงาม  

 

...ชมป้อมไอดยูะ ป้อมขนาดใหญส่องชัน้ทีต่ัง้อยูร่มิมหาสมทุรแอตแลนตกิ ลอ้มรอบดว้ยก าแพงสงูใหญ่

ดา้นในเป็นเมดน่ิา บา้นเรอืนทาทาบดว้ยสฟ้ีา ทีส่ะอาดตาน่าเดนิเลน่ เหมอืนศลิปะบนก าแพง  

 

ชมสเุหรา่หลวง และ พระราชวังหลวง  ทกุเทีย่งของวันศกุรนั์น้ กษัตรยิแ์หง่โมรอคโคจะทรงมา้จาก

พระราชวังมายงัสเุหร่า เพือ่ประกอบศาสนกจิชมความงามภายนอกของ THE ROYAL PALACE และ 

MECHOUAR  

 

ชมสสุานของกษัตรยิโ์มฮมัเหม็ดที5่ พระอยัการของกษัตรยิอ์งคปั์จจบุนัซึง่มทีหารยามยนืสงา่เฝ้าทกุ

ประตแูละเปิดใหค้นทกุชาตทิุกศาสนาเขา้ไปเคารพพระศพทีฝั่งอยูเ่บือ้งลา่ง ดา้นหนา้คอืสเุหร่าฮสัซนัที่

เริม่สรา้งมาตัง้แตศ่ตวรรษที1่2 แตส่รา้งยงัไมส่ าเร็จและพังลงจนเหลอืแตเ่พยีงเสาไว ้365 ตน้  

 

ชมหอคอยฮสัซนั (HASSAN TOWER)  เป็นสเุหรา่ทีใ่หญอ่ันดับ 2 ของโลก 

สามารถบรรจผุูท้ีเ่ขา้มาสวดมนตไ์ดพ้รอ้มกนั

คราวละ 40,000 คน (แตส่รา้งไมเ่สร็จ) … 

 

น าทา่นออกเดนิทางตอ่สู ่เมอืงเมคเนส 

(MEKNES) เมอืงหลวงโบราณในสมยั

สลุตา่นมเูล อสิมาอลิ (MOULEY ISMAIL) แหง่ราชวงศอ์ะลาวทิ 
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(ALAWITE DYNASTY) กษัตรยิจ์อมโหดผูช้ ืน่ชอบการท าสงครามในศ.ต.ที ่17  ....  

ค ่า   รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร  

ทีพ่ัก  MENZEH DALIA  HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 

 

วนัทีส่ำม รำบตั-ชมเมอืง-เมอืงโบรำณโรมนัโวลบูลิสิ-เชฟชำอนู 

 

เชา้  รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

  

ชมก าแพงเมอืงลอ้มรอบเมอืงเกา่ทีย่าว

ประมาณ 40 กม. ซึง่มปีระตเูมอืงใหญโ่ต

ถงึ 7 ประต ูชมประตบูบัมนัซ ู(BAB  

MANSOUR MONUMENTAL GATE) ทีไ่ด ้

ชือ่วา่สวยทีส่ดุ ตกแตง่ดว้ยโมเสดและกระเบือ้งสเีขยีวบนผนังสแีสด… 

 

ชมเมอืงโบราณโรมนัโวลบูลิสิ (ROMAN CITY OF VOLUBILIS) ทีปั่จจบุนัเหลอืแตซ่ากปรักหักพังทีเ่กดิ

จากแผน่ดนิไหวครัง้รนุแรงในปี ค.ศ. 1755 แตย่งัคงเห็นไดถ้งึรอ่งรอยความยิง่ใหญข่องเมอืงในจักรวรรดิ

โรมนัในอดตี  

 

เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร  

 

บา่ย น าทา่นเดนิทางสู ่นครสฟ้ีาเชฟชาอนู (CHEFCHAOUEN) เมอืงทีไ่ดช้ ือ่วา่มนตเ์สน่หแ์หง่โมรอคโค เป็น

เมอืงเล็กๆ ตัง้อยูใ่นหบุเขารฟิ (RIF MOUNTAIN) ประวตัคิวาม

เป็นมาของเมอืงนัน้ยาวนานกวา่ 538 ปี เมอืงนีเ้คยอยูใ่ต ้ 

การปกครองของสเปนและไดรั้บอสิรภาพในปี ค.ศ.1956 จน

ไดรั้บอทิธพิลวถิชีวีติและภาษาสเปนในปัจจบุนันี ้ 

 

ชมบา้นเรอืนทาดว้ยสฟ้ีาและสขีาว เป็นสวรรคข์องคนรักสฟ้ีาและ

สขีาว เมอืงทีบ่า้นเรอืนเกอืบทกุหลังเป็นสขีาวและมคีรึง่ลา่งไป

จนถงึบรเิวณถนน บนัได และ ทางเดนิ เป็นสฟ้ีาสดใสเหมอืนวันทีท่อ้งฟ้าไรเ้มฆ สามารถเดนิชมบา้นเรอืน

ไดท้ัว่ทัง้เมอืง โดยทีส่ถาปัตยกรรม ของเมอืงยงัคงเป็นแบบโมรอคโค ซุม้ประตโูคง้จงึสามารถมองเห็น

ไดท้ัว่ทัง้เมอืง และยงัมนี ้าพทุีป่ดูว้ยกระเบือ้งโมเสกแบบโมรอคโคใหเ้ห็นไดต้ามมมุตา่ง ๆ ของเมอืง 

พรอ้มใหท้า่นมเีวลาเดนิเลอืกซือ้ของทีร่ะลกึในตลาดเมอืงเกา่.... 

 

ค ่า   รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร  
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ทีพ่ัก  PARADOR HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 

*** เนือ่งจากโรงแรมเมอืงเชฟชาอนูมคีอ่นขา้งนอ้ย ถา้ในกรณีทีโ่รงแรมเต็ม ทางบรษัิทฯ เปลีย่นนอนเมอืงใกลเ้คยีง

แทน *** 

 

วนัทีส่ ี ่  เชฟชำอนู-เฟซ-ชมเมอืง 

 

เชา้  รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 

จากนัน้น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงเฟซ (FES) เมอืงหลวงเกา่ 

เมอืงซึง่ยงัคงมบีรรยากาศของเมอืงโบราณทีผู่ค้นยงัใชล้าเป็น  

พาหนะและบรรทกุของกนัอยู ่สมัผัสบรรยากาศเมอืงเกา่แก่

ทีส่ดุในบรรดาเมอืงอมิพเิรยีลทัง้สีต่ัง้แตศ่.ต.ที ่7 ทีม่ี

ความส าคญัทางประวตัศิาสตร ์

 

เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร  

 

บา่ย  น าทา่น ชมววิบนป้อมปราการแหง่ราชวงศซ์าเดยีน ... 

 

เดนิเขา้สูเ่ขาวงกตอนัซบัซอ้นแหง่เมดนิาเมอืงเฟซ ... 

 

ผา่นชมประต ูBAB BOU JELOUD เป็นประตขูนาดใหญท่ีก่ัน้ระหวา่งเมอืงเกา่กบัเมอืงใหมท่ีใ่ชโ้มเสสสฟ้ีา

ตกแตง่  

 

น าทา่นเดนิผา่นตลาดสดขายขา้วปลาอาหาร และผัก ผลไมส้ด.. 

 

ผา่นชมสเุหรา่ใหญไ่คราวนี (KAIRAOUINE MOSQUE) ซึง่เป็น

ทัง้มหาวทิยาลัยสอนศาสนาแหง่แรกของโมรอคโคและเกา่แก่

ทีส่ดุแหง่หนึง่ของโลกเลยทเีดยีว (เฉพาะผูท้ีนั่บถอืศาสนา

อสิลามเทา่นัน้)  

 

ชมยา่นเครือ่งหนังและชมบอ่ฟอกและยอ้มสหีนังแบบโบราณ ทีเ่ป็นเอกลักษณ์เฉพาะของเมอืงเฟส  

ถกูอนุรักษ์โดยองคก์รยเูนสโก ทัง้หมดนีเ้ป็นเสน่หข์องการเดนิเทีย่วชมเมอืงทีต่อ้งเดนิแหวกวา่ยเขา้ไป

ในกลุม่คนชาวพืน้เมอืง  
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ชอ้ปป้ิงสนิคา้ทอ้งถิน่และผลไมแ้หง้ เชน่ อนิทผาลมั วอลนัท อลัมอนด ์ทีค่ณุภาพดแีละราคายอ่มเยา  

 

ชมเมเดอรซ์า บอูมิาเนยี (MERDERSA BOU IMANIA) ซึง่เป็นโรงเรยีนสอนพระคัมภรี ์เป็นสถาปัตยกรรม

แบบมวัรท์ีส่วยงามประณีต   

- ในเขตเมอืงเกา่ได ้มซีอยกวา่ 10,000 ซอย มซีอยแคบสดุคอื 50 ซ.ม. ถงึกวา้ง 3 เมตร จะแบง่เป็น

ยา่นตา่งๆ เชน่ ยา่นเครือ่งใชท้องเหลอืง ทองแดง จะมรีา้นคา้เล็กๆทีห่นา้รา้นจะมหีมอ้ กะทะ 

อปุกรณ์เครือ่งครัว วางแขวนหอ้ยเต็มไปหมด ยา่นขายพรมทีว่างเรยีงรายอยา่งสวยงาม ยา่นงาน

เครือ่งจกัสาน งานแกะสลักไม ้ทีต่ามซอกมมุอาจเห็นภาพชายสงูอายหุนวดเครารงุรังน่ังแกะสลักไม ้

ช ิน้เล็กๆอยูบ่รเิวณตามทางเดนิแคบๆในเขตเมอืงเกา่ บางทเีราก็ยงัจะเห็นผูห้ญงิทีน่ีส่วมเสือ้ผา้ทีปิ่ด

ตัง้แตห่วัจนถงึเทา้จะเห็นไดก้็เฉพาะตาด าอนัคมกรบิเทา่นัน้ … 

 

ชมมเูล ไอดรสิที ่2 (MOULAY IDRISS MAUSOLEUM II) เมอืงโบราณเมอืงหนึง่ทีเ่ป็นเมอืงศนูยก์ลาง

ศาสนาอนัศักดิส์ทิธขิองชาวมสุลมิในโมรอคโค ชว่งเดอืนสงิหาคมจะมเีหลา่นักจารกิแสวงบญุมาเยอืน

เมอืงแหง่นีเ้พือ่ประกอบพธิทีางศาสนา เปรยีบไดก้บัเมอืงเมกกะของประเทศซาอดุอิารเบยี…  

 

ค ่า  รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร  

ทีพ่ัก  L’ESCALE  HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 

*.*.*.  กรณุาจัดเตรยีมเสือ้ผา้กระเป๋าเล็ก เพือ่คา้งคนืในทะเลทรายในคนืถดัไป *.*.*.   

 

วนัทีห่ำ้  เฟซ-อเิฟรน-แอรฟ์อรด์-เมอรซู์กำร ์

 

เชา้  รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 

น าทา่นเดนิทางผา่นชมเมอืงอเิฟรน (IFRANE) เมอืงทีค่วามสงูประมาณ 1650 

เมตรเหนอืระดับน ้าทะเล ในอดตี  ฝร่ังเศสไดม้าสรา้งขึน้บรเิวณนีใ้นชว่ง ค.ศ. 

1930 บางครัง้เรยีกเมอืงแหง่นีว้า่ เจนวีาแหง่โมรอคโค บา้นสว่นใหญม่หีลังคาสี

แดง มดีอกไมบ้านและทะเลสาบสวยงาม เป็นสถานทีพ่กัผอ่นทัง้ฤดหูนาวและฤดู

รอ้น เสน้ทางนีผ้า่นเทอืกเขาแอตลาส ชือ่ทีคุ่น้เคยกนัมานาน เดนิทางขา้ม 

MIDDLE ATLAS ภมูปิระเทศเขยีวชอุม่ไปดว้ยป่าไม ้ สองขา้งทางเปลีย่นสภาพ

จากความแหง้แลว้เป็นป่าไม ้พุม่ และสลับกบัความแหง้แลง้ของภเูขา  

 

เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร อาหารจนี 
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บา่ย   น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงแอรฟ์อรด์ (ERFOUD) ซึง่เป็นโอเอซสีศนูยก์ลางการคา้ขายของคาราวานซึง่

เดนิทางมาจากซาอดุอิาระเบยีและซดูาน  

 

น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงเมอรซ์กูา้ร ์(MERZOUGA) โดยน า

ทา่นน่ังรถขบัเคลือ่นสีล่อ้ 4WD ไปทอ่งทะเลทรายซาฮารา่ 

(SAHARA) เป็นทะเลทรายในทวปีอฟัรกิาทีม่ขีนาดใหญ่

เป็นอนัดับสองของโลก  (รองจากทะเลทรายในทวปีแอนตารก์ตกิา) และเป็นทะเลทรายรอ้น

ทีใ่หญท่ีส่ดุของโลก ณ เมอืงเมอรซ์กูา้ร ์ลดัเลาะขอบทะเลทรายสูเ่ขตซาฮารา่  …. 

 

ค ่า  รับประทานอาหารค ่า ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

ทีพ่ัก  พักผอ่นคา้งคนืในทะเลทรายซาฮารา่ ณ CAFÉ DU SUD หรอืเทยีบเทา่ 

 

วนัทีห่ก เมอรซู์กำร-์ขีอ่ฐู-แอรฟ์อรด์-ทนิเฮยีร-์วอซำเซท 

 

เชา้  รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

*.*.*. พเิศษ ขีอ่ฐูสูเ่นนิทรายอนักวา้งใหญส่ดุตาเพือ่รอชมพระอาทติยท์อแสงยามเชา้ แสงทองยามเชา้

สาดสูท่ะเลทราย เป็นบรรยากาศยามเชา้ทีค่ณุจะประทับใจมริูล้มื (อยา่ลมืเตรยีมเสือ้กนัหนาวใหพ้รอ้ม) 

*.*.*. 

   

  น าทา่น น่ังรถขบัเคลือ่นสีล่อ้ 4WD กลับสู ่เมอืงแอรฟ์อรด์ (ERFOUD) เพือ่เปลีย่นเป็นรถโคช้ เพือ่

เดนิทางสู ่ทอดา้จอรจ์ (TODRA GORGE) ชมความงาม

ของชอ่งเขาทีซ่อ่นตวัอยูใ่นโอเอซสิ ล าน ้าเกลอืทีไ่หลผา่น

ชอ่งเขา กบัหนา้ผาสงูชนัแปลกตา เป็นแหลง่ปีนหนา้ผา

ส าหรับนักเสีย่งภยัทัง้หลาย…. 

   

  น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงทนิเฮยีร ์(TINGHIR) ชมุชนทีเ่กาะกลุม่อยูร่วมกนัทา่มกลางความแหง้แลง้ ยงัมี

ความชุม่ชืน่ของโอเอซสิ ตน้ปาลม์ เคยเป็นทีต่ัง้ของกองทหารทีเ่ดนิทางมาจากวอซาเซท…  

 

เทีย่ง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร  

 

บา่ย  จากนัน้เดนิทางตอ่ตามถนนคาซบาหท์ีม่ป้ีอมหลายรอ้ยแหง่ตัง้เรยีงรายตามถนนดังกลา่วสู ่เมอืงวอซา

เซท (OUARZAZATE) เคยเป็นทีต่ัง้ทางยทุธศาสตรใ์นปี ค.ศ. 1928 ฝร่ังเศสไดต้ัง้กองก าลังทหารและ

พัฒนาทีน่ีใ่หเ้ป็นศนูยก์ลางการบรหิาร วอซาเซทเป็นเมอืงถกูสง่เสรมิใหเ้ป็นเมอืงทอ่งเทีย่วทีแ่วดลอ้มไป

ดว้ยสตดูโิอ ภาพยนตร ์และมกีารพัฒนาพืน้ทีใ่นทะเลทรายเพือ่การท ากจิกรรมตา่งๆ เชน่ การขีม่อเตอร์
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ไซด ์อฐู กจิกรรมผจญภยักลางทะเลทราย (ส าหรับในฤดหูนาว-ฤดใูบไมผ้ล ิ(พ.ย.-เม.ย.) ควรเตรยีมเสือ้

กนัหนาวใหเ้พยีงพอ เพราะเมอืงนีอ้ยูใ่กลภ้เูขาแอตลาส ทีม่หีมิะปกคลมุในชว่งดังกลา่ว  

 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ  ภตัตาคาร  

ทีพ่ัก  KARAM PALACE HOTEL หรอืเทยีบเทา่  

 

วนัทีเ่จ็ด วอซำเซท-ไอท ์เบน ฮำดด-ูมำรำเกช 

 

เชา้  รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 

น าทา่น ผา่นชมป้อมทาเรทิ (KASBAH TAOURIRT) เป็น

ป้อมแหง่ตระกลูกลาว ีภายใตห้มูอ่าคารขนาดใหญ ่ซึง่ภายใน

ประกอบดว้ยหอ้งตา่งๆจ านวนมากซอ่นอยูเ่ชือ่มตอ่กนัดว้ย

ถนนเล็กๆ และเสน้ทางลับคดเคีย้วตามอาคารทีเ่บยีดเสยีดกนั  

 

จากนัน้น าทา่นออกเดนิทางสู ่เมอืงไอท ์เบน ฮาดด ู(AIT BENHADDOU) ทางตะวนัออกเฉียงใตข้อง

เมอืงมาราเกช เสน้ทางขา้มเทอืกเขาไฮแอทลาส ทางคดเคีย้วกบัภเูขาสลับซบัซอ้นสลับกบัทุง่เกษตร

แบบขัน้บนัได ใหท้า่นเพลนิตากบัสสีนั วถิชีวีติของคนทอ้งถิน่ …  

 

เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร  

 

บา่ย จากนัน้น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงมาราเกช (MARAKESH) ตัง้อยูเ่ชงิเขาแอตลาสในอดตีเมอืงโอเอซสิแหง่

นีเ้ป็นทีพ่กัของกองคาราวานอฐู ทีม่าจาก

ทางตอนใตข้องโมรอคโค ถอืเป็นเมอืงชมุ

ทางของพอ่ตา่งๆ นอกจากนีย้งัเป็นอดตี

เมอืงหลวงในชว่งสมยัราชวงศอ์ลัโมราวดิ 

ชว่งศ.ต.ที ่11 ปัจจบุนัเป็นเมอืงทีม่ี

นักทอ่งเทีย่วมาเยอืนมากทีส่ดุ สภาพ

บา้นเมอืงทีเ่ราเห็นไดค้อื สองขา้งทางแวดลอ้มดว้ยบา้นเรอืนทีถ่กูฉาบดว้ยปนูสสีม้ๆ ซึง่เป็นสิง่ทีรั่ฐบาล

ก าหนดไว ้แตค่นทอ้งถิน่จะเรยีกวา่ PINK CITY หรอื เมอืงสชีมพ ูเมอืงทีม่เีสน่หท์ีส่ดุในโลกแหง่หนึง่ จงึ

ไดส้มญานามวา่เป็น A CITY OF DRAMA น่ันคอืมคีวามสวยงามดั่งเมอืงในละครทีไ่มน่่าเป็นชวีติจรงิ

ได…้…  
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น าทา่นเดนิทาง ชมพระราชวังบาเฮยี (BAHIA PALACE) เป็นพระราชวังของทา่นมหาอ ามาตย ์ ผูส้ าเร็จ

ราชการแผน่ดนิแทนยวุกษัตรยิใ์นอดตี สรา้งขึน้ในชว่งปลาย

ศตวรรษที ่19 โดย SI MOUSSA สถาปัตยกรรมออกเป็นแนว

สมยัใหม ่โดยทีต่ัง้ใจจะใหเ้ป็นพระราชวังทีย่ ิง่ใหญแ่ละหรหูรา

ทีส่ดุในสมยันัน้ แตด่ว้ยความทีม่กีารวางแผนกอ่สรา้งและตกแตง่

อยา่งเรง่รบี จงึเป็นทีว่จิารณ์กนัวา่รายละเอยีดหลายๆอยา่งใน

พระราชวังแหง่นีย้งัไมส่มบรูณ์ลงตัว  พระราชวังมกีารตกแตง่โดย

การแกะสลักปนูปัน้ (STUCCO) มกีารวาดลายบนไม ้และประดับประดาดว้ยโมเสกเป็นลวดลายทีส่วยงาม

ละเอยีดออ่นมาก… 

 

ชมความงดงามภายนอกของมสัยดิ คตูเูบยี (KOUTOUBIA MOSQUE)  ซึง่เป็นมสัยดิใหญเ่กา่แกท่ีส่ดุใน

เมอืงไมว่า่จะเดนิไปแหง่ใดในตัวเมอืงก็จะเห็นมสัยดินีไ้ด ้จากหอวังทีม่คีวามสงู 226 ฟิต (70 เมตร)   

 

จากนัน้น าทา่น ชมจตัรัุสกลางเมอืง (DJEMAA FNAA SQUARE) ทีม่ขีนาดใหญ ่รายลอ้มไปดว้ยอาคาร 

รา้นคา้ ตลาด ทัง้ 4 ดา้น เดนิเลน่ถา่ยรปูความมชีวีติชวีาทีม่สีสีนัและกลิน่อายแบบโมรอคโคขนานแท ้

พรอ้มจับจา่ยหาซือ้ของฝาก ของทีร่ะลกึพืน้เมอืงตา่งๆ ไดท้ี ่ตลาดเกา่ (OLD MARKET) ทีอ่ยูร่ายรอบ

จัตรัุสอยา่งเพลดิเพลนิ ...     

 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ  ภตัตาคาร อาหารพืน้เมอืง 

*.*.*. พรอ้มชมโชวก์ารแสดงพืน้เมอืงอนัตืน่ตาตืน่ใจกบัความอลังการของสถานทีแ่ละสสีนัของชาวโมรอคกนั *.*.*. 

ทีพ่กั  AYOUB HOTEL หรอืเทยีบเทา่  

 

วนัทีแ่ปด มำรำเกช-คำซำบลงักำ้ 

 

เชา้  รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 

 น าทา่น ชมสวนจารด์นี มาจอแรล (MAJORELLE GARDEN)  

หรอื JARDIN  MAJORELLE  & MUSEUM OF ISLAMIC ART 

วา่กนัวา่เป็นสวรรคน์อ้ยๆ ยา่นเมอืงมาราเกรซ สวนแหง่นีเ้ป็นที่

รวบรวมพนัธุไ์มน้านาพันธุจ์าก  ทั่วโลก โดยเฉพาะตน้กระบอก

เพชรนับพันตน้ หลากหลายสายพันธุ ์มสีวนบวั และป่าไมด่รูม่รืน่ 

กบับรรดากระถางดนิทีศ่ลิปินเจา้ของเดมิ JACQUES MAJORELLE  ทีส่รรหาสมีาป้ายทาทับ ตกแตง่ท า

ใหส้วนแหง่นีด้โูดเดน่สะดดุตาขึน้มาอยา่งน่าเหลอืเชือ่ สวนแหง่นีเ้ดมิเป็นบา้นของศลิปินชาวฝร่ังเศส 
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เขาสรา้งบา้น และสวนเอาไวอ้ยูเ่อง พรอ้มสรา้งงานศลิปะของเขาตอ่มาสถานทีแ่หง่นีไ้ดถ้กูใชเ้ป็น

พพิธิภณัฑ ์รวบรวมศลิปะของโมรอคโคเอาไว ้และมมีมุแสดงงานศลิปะของเจา้ของเดมิเอาไวด้ว้ย…. 

 

 จากนัน้น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงคาซาบลังกา้ (CASABLANCA) เมอืงทีถ่กูใชเ้ป็นฉากในภาพยนตรฮ์อลลี

วดูเรือ่งCASABLANCA ออกฉายในปี ค.ศ.1942 

 

เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร  

 

บา่ย น าทา่น ชมความงามของสเุหรา่แหง่กษัตรยิฮ์สัซนัที ่2 สเุหรา่นีง้ดงามประณีต

ดว้ยสถาปัตยกรรมแบบโมรอคโคทกุแขนง  ชมทวิทศันร์อบๆ สเุหรา่อนัเป็นจดุ

ชมววิรมิฝ่ังทะเล ซึง่เป็นสถานทีพ่ักผอ่นทีส่วยงามของชาวโมรอคโคทีช่อบมา

เดนิเลน่หลังจากปฏบิัตศิาสนกจิเสร็จแลว้  

 

ชมโบถสช์าวยวิ (THE CHURCH OF OUR LADIES OF LOURDES) ภายในม ีภาพกระจกสสีวยงาม

แสดงเรือ่งราวตา่งๆเกีย่วกบัศาสนา ตอ่ดว้ยจัตรัุสสหประชาชาต ิซึง่เป็นใจกลางเมอืง ยา่นธรุกจิส าคัญ 

 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ  ภตัตาคาร  

ทีพ่ัก  SUISSE HOTEL หรอืเทยีบเทา่  

 

วนัทีเ่กำ้ คำซำบลงักำ้-ดไูบ 

 

เชา้  รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าทา่นเดนิทางสู ่สนามบนิ เพือ่เดนิทางกลับสูป่ระเทศไทย 

14.45 น. ออกเดนิทางสู ่ประเทศไทย โดยสายการบนิเอมเิรตส ์เทีย่วบนิที ่EK752/384 

 *.*.*. แวะเปลีย่นเครือ่งทีเ่มอืงดไูบ : 01.15-03.05 *.*.*. 

 

วนัทีส่บิ  สวุรรณภมู ิบำงพล ี(ประเทศไทย) 

 

12.05 น.  (เวลาทอ้งถิน่) เดนิทางถงึ สวุรรณภมู ิโดยสวัสดภิาพ  

********* 

หมำยเหต ุ ก าหนดการเดนิทางอาจมกีารเปลีย่นแปลงไดเ้พือ่ความเหมาะสมทัง้นีท้างบรษัิทฯจะยดึถอืความปลอดภยั

ตลอดจนผลประโยชนข์องคณะผูเ้ดนิทางเป็นส าคญั 
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อตั             

 

วนัทีเ่ดนิทำง 

 

ผูใ้หญ ่

เด็กต ำ่กวำ่ 

12 

กบั 1 

ผูใ้หญ ่

เด็กต ำ่กวำ่ 

12 

กบั 2 ผูใ้หญ ่

ไมม่เีตยีง

เสรมิ 

พกัเดีย่ว

เพิม่ 

28 ม.ค.   

4, 11, 25 ก.พ.   

4, 11, 18, 25 ม.ีค. 

1, 15, 22, 29 เม.ย. 

6, 20, 27 พ.ค. 

5-14 ม.ิย. / 19-28 ม.ิย. / 26 ม.ิย.-5 ก.ค. 

3-12 ก.ค. / 17-26 ก.ค. / 24 ก.ค.-2 ส.ค. 

7-16 ส.ค.  / 21-30 ส.ค. / 28 ส.ค.-6 ก.ย. 

4-13 ก.ย. / 18-27 ก.ย. / 25 ก.ย.-4 ต.ค. 

2-11 ต.ค. / 9-18 ต.ค. / 16-25 ต.ค.  

23 ต.ค.-1 พ.ย. / 6-15 พ.ย. / 20-29 

พ.ย. 27 พ.ย.-6 ธ.ค. / 4-13 ธ.ค. / 11-20 

ธ.ค. 

75,900.- 12,900.- 

8, 9, 10, 11 เม.ย. 

24 ธ.ค.-2 ม.ค. / 30 ธ.ค.-8 ม.ค. 
85,900.- 15,900.- 

** ทำงบรษิทัขอสงวนสทิธิ ์ในกำรเปลีย่นแปลงรำคำ หำกทำงสำยกำรบนิมกีำร ข ึน้รำคำของภำษนี ำ้มนัและ/

หรอืภำษปีระกนัภยักำรเดนิทำงและ คำ่ยืน่วซีำ่ ** 

อตัรำนีร้วม 

1. คา่ตั๋วเครือ่งบนิไป-กลับ (Economy Class) ทีร่ะบวุันเดนิทางไปกลับพรอ้มกรุ๊ปเทา่นัน้ (ในกรณีมคีวามประสงคอ์ยูต่อ่ 

จะตอ้งอยูภ่ายใตเ้งือ่นไขของสายการบนิและมคีา่ใชจ้า่ยเกดิขึน้ส าหรับการเปลีย่นแปลง) 

2. คา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ตามรายการ 

3. คา่รถโคช้ปรับอากาศน าเทีย่วตามรายการ วันละ 12 ชม. ตามกฎหมายยโุรป 

4. คา่หอ้งพกัในโรงแรมทีร่ะบตุามรายการหรอืเทยีบเทา่ 4 ดาว 

5. คา่อาหารตามทีร่ะบใุนรายการ 

6. คา่ชมสถานทีท่อ่งเทีย่วตามรายการ 

7. คา่ประกนัภยัการเดนิทางรายบคุคล (หากตอ้งการเงือ่นไขกรมธรรมส์อบถามไดจ้ากเจา้หนา้ที)่  

-คา่ประกนัอบุตัเิหตกุารเดนิทาง ในวงเงนิทา่นละไมเ่กนิ 1,550,000 บาท (ตามเงือ่นไขตามกรมธรรม)์  
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-คา่รักษาพยาบาลส าหรับคนไขใ้น จากอบุตัเิหต ุและเจ็บป่วย (แอดมดิ 8 ชม.) / การเคลือ่นยา้ยเพือ่การรักษาพยาบาล

ฉุกเฉนิและการเคลือ่นยา้ยกลับประเทศ / คา่ใชจ้า่ยในการสง่ศพหรอือฐักลับประเทศ (เทา่นัน้) 

8. คา่มคัคเุทศก ์(ไกดค์นไทย) ของบรษัิทฯ ดแูลตลอดการเดนิทาง  

9. คา่วซีา่โมรอคโค 

10. คา่ทปิ 

 

อตัรำนีไ้มร่วม 

1. คา่ธรรมเนยีมจัดท าหนังสอืเดนิทาง , แจง้เขา้แจง้ออกส าหรับผูท้ีไ่มไ่ดถ้อืหนังสอืเดนิทางของไทย 

2. คา่ใชจ้า่ยสว่นตัว อาทเิชน่ คา่เครือ่งดืม่ทีส่ัง่พเิศษ, คา่โทรศัพท,์ คา่ซกัรดี, คา่ธรรมเนยีมหนังสอืเดนิทาง, คา่น ้าหนัก

เกนิจากทางสายการบนิก าหนดเกนิกว่า 30 กก.และมากกว่า 1 ชิน้, ค่ารักษาพยาบาล กรณีเกดิการเจ็บป่วยจากโรค

ประจ าตัว, คา่กระเป๋าเดนิทางหรอืของมคีา่ทีส่ญูหายในระหวา่งการเดนิทาง เป็นตน้  

3. คา่ภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3% และภาษีมลูคา่เพิม่ 7 % ในกรณีทีต่อ้งการใบก ากบัภาษี 

4. คา่อาหารทีไ่มไ่ดร้ะบใุนรายการ 

5. คา่ธรรมเนยีมน ้ามนัและภาษีสนามบนิ ในกรณีทีส่ายการบนิมกีารปรับขึน้ราคา  

6. คา่ใชจ้า่ยสว่นตัวอืน่ๆ  เชน่ คา่โทรศัพท,์ คา่ซกัรดี, มนิบิารแ์ละทวีชีอ่งพเิศษ ฯลฯคา่อาหารและเครือ่งดืม่สัง่พเิศษ 

7. คา่บรกิารพเิศษตา่งๆ 

8. คา่บรกิารยกกระเป๋าในโรงแรม ซึง่ทา่นจะตอ้งดแูลกระเป๋าและทรัพยส์นิดว้ยตัวทา่นเอง  

 

ขอ้มลูเบือ้งตน้ในกำรเตรยีมเอกสำรยืน่วซีำ่และกำรยืน่ขอวซีำ่  

1. การพจิารณาวซีา่เป็นดลุยพนิจิของสถานทตู มใิชบ่รษัิททัวร ์การเตรยีมเอกสารทีด่แีละถกูตอ้งจะชว่ยใหก้ารพจิารณา 

ของสถานทตูงา่ยขึน้ 

2. กรณีทา่นใดตอ้งใชพ้าสปอรต์เดนิทาง ชว่งระหวา่งยืน่วซีา่ หรอื กอ่นเดนิทางกบัทางบรษัิท ทา่นตอ้งแจง้ใหท้างบรษัิท

ฯ ทราบลว่งหนา้เพือ่วางแผนในการขอวซีา่ของทา่น ซึง่บางสถานทตูใชเ้วลาในการพจิารณาวซีา่ทีค่อ่นขา้งนานและอาจ

ไมส่ามรถดงึเลม่ออกมาระหวา่งการพจิารณาอนุมตัวิซีา่ได ้(กรณีถา้มคีา่ใชจ้า่ยเกดิขึน้ทา่นละ 500.- บาท ลกูคา้จะตอ้ง

เป็นผูรั้บผดิชอบเทา่นัน้) 

3. ส าหรับผูเ้ดนิทางทีศ่กึษาหรอืท างานอยูต่า่งประเทศ จะตอ้งด าเนนิเรือ่งการขอวซีา่ดว้ยตนเองในประเทศทีต่นพ านัก

หรอืศกึษาอยูเ่ทา่นัน้  

4. หนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายไุมต่ ่ากวา่ 6 เดอืน โดยนับวันเริม่เดนิทางออกนอกประเทศ หากนับแลว้ต า่กวา่ 6 เดอืน ผู ้

เดนิทางตอ้งไปยืน่ค ารอ้งขอท าหนังสอืเดนิทางเลม่ใหม ่และกรณุาเตรยีมหนังสอืเดนิทางเลม่เกา่ ใหก้บัทางบรษัิทดว้ย 

เนือ่งจากประวตักิารเดนิทางของทา่นจะเป็นประโยชนอ์ยา่งยิง่ในการยืน่ค ารอ้งขอวซีา่ และจ านวนหนา้หนังสอืเดนิทาง 

ตอ้งเหลอืวา่งส าหรับตดิวซีา่ไมต่ ่ากวา่ 3 หนา้  

5. ทา่นทีใ่สป่กหนังสอืเดนิทางกรณุาถอดออก หากมกีารสญูหาย บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบตอ่ปกหนังสอืเดนิทางนัน้ๆ 

และพาสปอรต์ ถอืเป็นหนังสอืของทางราชการ ตอ้งไมม่รีอยฉีกขาด หรอื การขดีเขยีน หรอื แตง่เตมิใดๆ ในเลม่  
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**กรณุำอำ่นเงือ่นไขและหมำยเหตใุหล้ะเอยีดทกุขอ้ เพรำะรำยกำรทวัรท์ ีท่ำ่นไดร้บัถอืเป็นสญัญำกำร

เดนิทำงระหวำ่งบรษิทัและลกูคำ้** 

เงือ่นไขกำรจอง 

กรณุาจองกอ่นลว่งหนา้  พรอ้มช าระเงนิมดัจ า ทา่นละ 31,000 บาท  ภายใน 3 วันนับจากวันจอง มฉิะนัน้ทาง

บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะขอรับลกูคา้รายตอ่ไป  

 

เงือ่นไขกำรช ำระคำ่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอื 

ทางบรษัิทขอเก็บคา่ทัวรส์ว่นทีเ่หลอื 15 วันกอ่นการเดนิทางหรอืตามเจา้หนา้ทีก่ าหนด  หากทา่นไมผ่า่นการ

อนุมตัวิซีา่หรอืยกเลกิการเดนิทางโดยเหตจุ าเป็นทางบรษัิทขอเกบ็คา่ธรรมเนยีมทา่นละ 1,000 บาท+คา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้

จรงิ 

***รำ้นคำ้ในยโุรปสว่นใหญจ่ะปิดท ำกำรในวนัอำทติย,์ ขอสงวนสทิธิก์ำรยำ้ยเมอืงทีเ่ขำ้พกั เชน่ กรณีทีเ่มอืง

น ัน้มกีำรจดังำน TRADE FAIR ฯลฯ ไปเขำ้พกัเมอืงทีใ่กลเ้คยีงแทน และโปรแกรมอำจมกีำรปรบัเปลีย่นตำม

ควำมเหมำะสม*** 

 

กรณียกเลกิกำรเดนิทำง 

- ยกเลกิการเดนิทางเกบ็คา่มดัจ าเต็มจ านวนทกุกรณี 

-  ยกเลกิการเดนิทางและหรอืไมส่ามารถเดนิทางได ้1-29 วัน กอ่นวันเดนิทางทกุกรณี เกบ็คา่ทวัรเ์ต็มจ านวนตามราคา

ทัวร ์ 

- กรณียืน่วซีา่แลว้ไมไ่ดรั้บการอนุมตัวิซีา่จากทางสถานทตู (วซีา่ไมผ่า่น) และทา่นไดช้ าระคา่ทวัรห์รอืมดัจ ามาแลว้ทาง

บรษัิทฯ ขอเก็บคา่ธรรมเนยีมทา่นละ 1,000 บาท+คา่ใชจ้า่ยทีเ่กดขึน้จรงิ เชน่ คา่วซีา่และคา่บรกิารยืน่วซีา่ / คา่มดั

จ าตัว๋เครือ่งบนิ หรอืคา่ตั๋วเครือ่งบนิ (กรณีออกตัว๋เครือ่งบนิแลว้) / คา่สว่นตา่งกรณีทีก่รุ๊ปออกเดนิทางไมค่รบตาม

จ านวน (สอบถามเพิม่เตมิจากทางบรษัิทฯอกีครัง้นงึ) 

-  กรณีผูเ้ดนิทางทีเ่กดิอบุตัเิหตุ,เจ็บป่วย,เสยีชวีติ จะตอ้งมใีบรับรองแพทยต์ามทีท่างสายการบนิใหร้ะบขุอ้ความตาม

เงือ่นไขสายการบนินัน้ ๆ เพือ่จะไดย้นืยนักบัสายการบนิและตัวแทนบรษัิททีต่า่งประเทศ (ทัง้นีข้ ึน้อยูก่บัดลุพนิจิของ

สายการบนิและบรษัิทตา่งประเทศ) ทัง้นีท้า่นจะตอ้งเสยีคา่ใชจ้า่ยทีไ่มส่ามารถเรยีกคนืไดค้อื คา่ธรรมเนยีมในการมดั

จ าตัว๋ หรอืคา่ตัว๋เครือ่งบนิ (กรณีออกตั๋วเครือ่งบนิแลว้) และคา่ธรรมเนยีมวซีา่และคา่บรกิารยืน่วซีา่กรณีทีท่า่นยืน่วซีา่

แลว้  

 

หมำยเหต ุ 

- บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการทีจ่ะไมรั่บผดิชอบตอ่คา่ชดเชยความเสยีหาย อนัเกดิจากเหตสุดุวสิยัทีท่าง บรษัิทฯ ไม่

สามารถควบคมุได ้เชน่ การนัดหยดุงาน, จลาจล, การลา่ชา้หรอืยกเลกิของเทีย่วบนิ รวมถงึกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืง

ไมอ่นุญาตใหเ้ดนิทางออกหรอืกองตรวจคนเขา้เมอืงของแตล่ะประเทศไมอ่นุญาตใหเ้ขา้เมอืง รวมทัง้ในกรณีทีท่า่นจะใช ้

หนังสอืเดนิทางราชการ (เลม่สนี ้าเงนิ) เดนิทางหากทา่นถกูปฏเิสธการเดนิทางเขา้หรอืออกนอกประเทศใดประเทศหนึง่  

- บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงโปรแกรมรายการทอ่งเทีย่ว โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 
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- บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงอตัราคา่บรกิาร โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

- เมือ่ทา่นท าการซือ้โปรแกรมทัวร ์ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นรับทราบและยอมรับเงือ่นไขของหมายเหตทุกุขอ้แลว้ ใน

กรณีทีล่กูคา้ตอ้งออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ ….กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ กอ่นทกุครัง้ มฉิะนัน้ทางบรษัิทฯ

จะไมข่อรับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยใดๆ ทัง้ส ิน้…โปรแกรมและรายละเอยีดของการเดนิทางอาจมกีารเปลีย่นแปลงได ้ทัง้นี้

ข ึน้อยูก่บัสภาวะอากาศและเหตสุดุวสิยัตา่ง ๆ ทีไ่มส่ามารถคาดการณ์ลว่งหนา้โดยทางบรษัิทฯ จะค านงึถงึผลประโยชน์

และความปลอดภยัของผูร้ว่มเดนิทางเป็นส าคญั…. 

- หลังจากทีม่กีารจองทัวรแ์ละไดช้ าระคา่มดัจ าทัวรห์รอืทัง้หมดแลว้ ไมว่า่จะเป็นการช าระผา่นตวัแทนของบรษัิท 

หรอืช าระโดยตรงกบัทางบรษัิท ทางบรษัิทจะขอถอืวา่ทา่นรับทราบและยอมรับในเงอืนไขตา่งๆของบรษัิท ทีไ่ดร้ะบไุว ้

ทัง้หมด 

- น่ังที ่Long Leg โดยปกตอิยูบ่รเิวณทางออกประตฉุูกเฉนิ และผูท้ีจ่ะน่ังตอ้งมคีณุสมบตัติรงตามทีส่ายการบนิก าหนด  

เชน่ ตอ้งเป็นผูท้ีม่รีา่งกายแข็งแรง และชว่ยเหลอืผูอ้ ืน่ไดอ้ยา่งรวดเร็วในกรณีทีเ่ครือ่งบนิมปัีญหา เชน่ สามารถเปิดประตู

ฉุกเฉนิได ้(น ้าหนักประมาณ 20 กโิลกรัม) ไมใ่ชผู่ท้ีม่ปัีญหาทางดา้นสขุภาพและรา่งกายและอ านาจในการใหท้ีน่ั่ง Long 

leg ขึน้อยูก่บัทางเจา้หนา้ทีเ่ชค็อนิสายการบนิ ตอนเวลาทีเ่ชค็อนิเทา่นัน้ 

 กรณีทรัพยส์นิสว่นตวัของลกูคา้สญูหายหรอืลมืไวร้ะหวา่งการเดนิทาง ทางบรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใด ๆ ทัง้ส ิน้ 

 กรณีผูเ้ดนิทางไมส่ามารถเขา้-ออกเมอืงได ้เนือ่งจากปลอมแปลงหรอืการหา้มของเจา้หนา้ที ่ไมว่า่เหตผุลใดๆตาม

ทางบรษัิทของสงวนสทิธิใ์นการ ไมค่นืคา่ทวัรท์ัง้หมด  

 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิย์กเลกิการเดนิทางกอ่นลว่งหนา้ 14 วัน ในกรณีทีไ่มส่ามารถท ากรุ๊ปไดอ้ยา่งนอ้ย 30 ทา่น( 

ผูใ้หญ ่) และ/หรอื ผูร้ว่มเดนิทางในคณะไมส่ามารถผา่นการพจิารณาวซีา่ไดค้รบ 30 ทา่น ซึง่ในกรณีนีท้าง

บรษัิทฯ ยนิดคีนืเงนิใหท้ัง้หมดหกัคา่ธรรมเนยีมวซีา่ หรอืจัดหาคณะทัวรอ์ืน่ใหถ้า้ตอ้งการ 

 บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงโปรแกรมรายการทอ่งเทีย่ว โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้  

 บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงอตัราคา่บรกิาร โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

 เนือ่งจากรายการทัวรน์ีเ้ป็นแบบเหมาจา่ยเบ็ดเสร็จ หากทา่นสละสทิธิก์ารใชบ้รกิารใดๆตามรายการ หรอืถกูปฏเิสธการ 

เขา้ประเทศไมว่า่ในกรณีใดก็ตาม ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิไ์มค่นืเงนิในทกุกรณี  

 กรณียกเลกิการเดนิทางภายหลังจากไดว้ซีา่แลว้ ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการแจง้สถานฑตู เพือ่ใหอ้ยูใ่นดลุพนิจิ

ของสถานฑตู เรือ่งวซีา่ของทา่น เนือ่งจากการขอวซีา่ในแตล่ะประเทศ จะถกูบนัทกึไวเ้ป็นสถติใินนามของบรษัิท

ฯ เมือ่ทา่นไดช้ าระเงนิมดัจ าหรอืทัง้หมด ไมว่า่จะเป็นการช าระผา่นตวัแทนของ บรษัิทฯ หรอืช าระโดยตรงกบัทาง

บรษัิทฯ ทางบรษัิทฯ จะขอถอืวา่ทา่นรับทราบและยอมรับในเงือ่นไขตา่งๆของเอกสารวซีา่ 

 การบดิเบอืนขอ้เท็จจรงิประการใดกต็าม อาจจะถกูระงับมใิหเ้ดนิทางเขา้ประเทศในกลุม่เชงเกน้เป็นการถาวร และ 

ถงึแมว้า่ทา่นจะถกูปฏเิสธวซีา่ สถานทตูไมค่นืคา่ธรรมเนยีมทีไ่ดช้ าระไปแลว้และหากตอ้งการขอยืน่ค ารอ้งใหมก่ต็อ้งช าระ

คา่ธรรมเนยีมใหมท่กุครัง้  

 หากสถานทตูมกีารสุม่เรยีกสมัภาษณ์บางทา่นทางบรษัิทฯ ขอความรว่มมอืในการเชญิทา่นไปสมัภาษณ์ตามนัดหมาย 

และโปรดแตง่กายสภุาพ ทัง้นีท้างบรษัิทฯ จะสง่เจา้หนา้ทีไ่ปอ านวยความสะดวก และประสานงานตลอดเวลา และหาก

สถานทตูขอเอกสารเพิม่เตมิ ทางบรษัิทฯใครข่อรบกวนทา่นจัดสง่เอกสารดังกลา่วเชน่กนั 

 ทางบรษัิทฯ เป็นแคต่วัแทนอ านวยความสะดวกในขัน้ตอนการยืน่วซีา่ แตใ่นการพจิารณาอนุมตัวิซีา่ จะอยูใ่น 
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ดลุพนิจิของทางสถานทตูฯเทา่นัน้ ซึง่อาจจะเกดิความไมส่ะดวกแกท่า่นไดท้างบรษัิทฯ จงึตอ้งขออภยัมา ณ ทีน่ี ้

 เมือ่ทา่นท าการซือ้โปรแกรมทัวร ์ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นรับทราบและยอมรับเงือ่นไขของหมายเหตทุกุขอ้แลว้ ใน 

กรณีทีล่กูคา้ตอ้งออกตัว๋โดยสารภายในประเทศกรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯกอ่นทกุครัง้มฉิะนัน้ทางบรษัิทฯจะไมข่อ

รับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยใดๆทัง้สิน้โปรแกรมและรายละเอยีดของการเดนิทางอาจมกีารเปลีย่นแปลงได ้ทัง้นีข้ ึน้อยูก่บัสภาวะ

อากาศ และเหตดุวสิยัตา่ง ๆ ทีไ่มส่ามารถคาดการณ์ลว่งหนา้โดยทางบรษัิทฯ จะค านงึถงึผลประโยชนแ์ละ ความปลอดภยั

ของผูร้ว่มเดนิทางเป็นส าคญั  

 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธไ์มข่ายทัวรแ์กล่กูคา้ทีเ่คยเดนิทางแลว้มคีวามประพฤตไิมน่่ารักหรอืมพีฤตกิรรมเป็นทีรั่กเกยีจ 

ของคนสว่นใหญเ่ชน่ไมรั่กษาเวลาเลย พดู จาหยาบคาย ดืม่สรุาบนรถ กอ่เสยีงร าคาญรบกวนผูอ้ ืน่ เอาแตใ่จตนเอง หรอื

ถอืวา่มากลุม่ใหญแ่ลว้ไมเ่กรงใจผูอ้ ืน่ชกัชวนผูผ้ืน่ใหก้อ่นความวุน่วานในทวัรฯ์ลฯ (เพือ่ความสขุของผูเ้ดนิทางเป็นสว่น

ใหญ)่ 

 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธไ์มข่ายทัวรแ์กท่า่นทีม่คีรรภเ์กนิ4 เดอืน (เพราะอาจเกดิอนัตราย / เพือ่ความปลอดภยั / เวน้ม ี

ใบรับรองแพทย)์ 

 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธใ์นการขายหรอืไมข่ายทวัรแ์กท่า่นทีม่เีด็กทารกอายตุ า่กวา่กวา่ 2 ขวบ (กรณุาแจง้บรษัิทฯ กอ่น 

จองทัวรเ์พือ่หาขอ้สรปุรว่มกนั) ตอ้งกราบขออภยัทา่นเพราะหากเด็กงอแงจะไปรบกวนผูเ้ดนิทางทา่นอืน่ 

 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธใ์นการขาย หรอืไมข่ายแกท่า่นทีต่อ้งใชร้ถเข็น (กรณุาแจง้บรษัิทฯ กอ่นซือ้ทัวร ์เพือ่หาขอ้สรปุ

รว่มกนั) 

 ทา่นทีจ่ะออกตัว๋ภายในประเทศ เชน่ เชยีงใหม ่ภเูกต็ หาดใหญ ่ฯลฯ โปรดแจง้ฝ่ายขายกอ่นเพือ่ขอค ายนืยนัวา่ทัวร์

นัน้ๆ ยนืยนัการเดนิทางหากทา่นออกตั๋วโดยไมไ่ดรั้บการยนืยนัจากพนักงานแลว้ทวัรนั์น้ยกเลกิ บรษัิทฯ ไมส่ามารถ

รับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยนัน้ได ้

 ใน 1 วัน คนขบัรถจะท างานและพักผอ่นระหวา่งขบัรถรวมแลว้ไมเ่กนิ12 ชม. เชน่ เริม่งาน 08.00 น. ตอ้งจบงาน

ภายใน 20.00 น. หากมกีารเสยีเวลาระหวา่งวันทกุกรณีโปรแกรมอาจตอ้งแกไ้ขปรับเปลีย่น - เมือ่ทา่นจองทวัรแ์ละ

ช าระมดัจ าแลว้หมายถงึทา่นยอมรับในขอ้ความและเงือ่นไขทีบ่รษัิทฯ แจง้แลว้ขา้งตน้ 

 หากในคณะของทา่นมผีูต้อ้งการดแูลพเิศษ น่ังรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูส้งูอาย,ุ มโีรคประจ าตัว หรอืไมส่ะดวก

ในการเดนิทางทอ่งเทีย่วในระยะเวลาเกนิกวา่ 4-5 ชัว่โมงตดิตอ่กนั ทา่นและครอบครัวตอ้งใหก้ารดแูลสมาชกิภายใน

ครอบครัวของทา่นเอง เนือ่งจากการเดนิทางเป็นหมูค่ณะ หัวหนา้ทัวรม์คีวามจ าเป็นตอ้งดแูลคณะทัวรท์ัง้หมด 

 

ขอ้ควำมซึง่ถอืเป็นสำระส ำหรบัทำ่นผูม้เีกยีรตซิึง่รว่มเดนิทำง 

ทางบรษัิทฯ เป็นตัวแทนในการจัดน าสัมมนา และการเดนิทางที่มคีวามช านาญ โดยจัดหาโรงแรมที่พัก 

อาหาร ยานพาหนะ และสถานทีท่อ่งเทีย่วพรอ้มทัง้การสมัมนา ดูงาน เพือ่ความสะดวกสบาย และเกดิประโยชน์สงูสดุใน

การเดนิทาง ทัง้นี้ทางบรษัิทฯ ไม่สามารถรับผดิชอบในอบุัตเิหตุหรอืความเสยีหายทีเ่กดิจากโรงแรมทีพ่ัก ยานพาหนะ,  

อันเนื่องจากอบุัตเิหตุรวมถงึภัยธรรมชาต,ิ โจรกรรม, วนิาศกรรม, อัคคภีัย, การผละงาน, การจลาจล สงครามการเมอืง, 

การผันผวนของอัตราแลกเปลีย่นเงนิตราระหว่างประเทศ, การนัดหยดุงาน, ความล่าชา้ของเทีย่วบนิ, สายการเดนิเรอื, 

รถไฟ, พาหนะทอ้งถิน่,  ตลอดจนการถกูปฏเิสธออกวซีา่จากกงสลุ และ / หรอื สว่นงานทีเ่กีย่วขอ้งกบัสถานเอกอักคราช

ฑตู รวมถงึผูม้อี านาจท าการแทนประจ าประเทศไทย (โดยไมจ่ าตอ้งแสดงเหตุผล เนื่องจากเป็นสทิธพิเิศษทางการทูต) 
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ซึง่อยูเ่หนอืการควบคมุของบรษัิทฯ หมายรวมถงึในระหวา่งการเดนิทางทอ่งเทีย่วทัง้ใน หรอื ตา่งประเทศ แตท่างบรษัิทฯ 

มคีวามคุม้ครอง และประกันอบุัตเิหตุ ตามเงือ่นไขทีบ่รษัิทฯ ทีรั่บประกันในกรณีทีผู่ร้่วมเดนิทางถูกปฎเิสธโดยเจา้หนา้ที่

ตรวจคนเขา้เมอืงของประเทศไทย และ/หรอื ตา่งประเทศ มใิหเ้ดนิทางออก หรอื เขา้ประเทศ เนือ่งมาจากความประพฤต ิ

พฤตกิรรมของผูเ้ดนิทาง ไม่ปฎบิัตติามกฎระเบยีบดา้นการความคุมโรคตดิต่อเฉพาะพืน้ทีม่กีารปลอมแปลงเอกสารเพือ่

การเดนิทาง รวมถงึมสี ิง่ผดิกฎหมาย บรษัิทฯ จะไมค่นืคา่ใชจ้า่ยใดๆ รายละเอยีดดา้นการเดนิทาง อาจมกีารเปลีย่นแปลง

ไดต้ามความจ าเป็น หรือเพื่อความเหมาะสมทัง้ปวง โดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ ทัง้นี้การขอสงวนสทิธดิังกล่าว 

บรษัิท จะยดึถอืและค านงึถงึผลประโยชนต์ลอดจนความปลอดภยัของทา่นผูม้เีกยีรต ิซึง่รว่มเดนิทางเป็นส าคัญ 

“ขอขอบพระคณุทกุทา่นทีไ่ดม้อบความไวว้างใจ ใหท้างบรษัิท เป็นผูน้ าพาการเดนิทางในครัง้นี้” 

 

โปรดทรำบ 

 

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

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
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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 

 

บรษิทัฯถอืวำ่ ลูกคำ้ไดอ้ำ่นและยอมรบัเงือ่นไขตำ่งๆในโปรแกรมทวัรน์ีโ้ดยตลอดแลว้จงึช ำระเงนิมดัจ ำ 

 

สนใจโปรแกรมทวัร ์กรุณำตดิตอ่เจำ้หนำ้ที ่

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

 


