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คาซาบลงักา้-ราบตั-แทนเจยีร-์เททวน-เชฟชาอนู-เมคเนส  

เมอืงโรมนัโวลบูลิสิ-เฟส-อเิฟรน-แอรฟ์อรด์-เมอรซู์กา้-ทอดรา้ 

โอเอซสิ Tinghir-M’Gouna-วอซาเซท-เอ็ทเบน ฮาดด-ูมาราเกช  

 

                                 

 

 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Page 2 of 19 

 

 

 

 อาหารดทีัง้ อาหารทอ้งถิน่ ตะวันตก และจนี 

 พักโรงแรมดมีาตรฐาน 4+5 ดาว 

 เสน้ทางทอ่งเทีย่วเป็นวงกลม เทีย่วครบเมอืงสวย ชมธรรมชาตอินัหลากหลาย เขา้ชม ความสวยงามของ 

HASSAN II MOSQUE มขีนาดใหญเ่ป็นอนัดับ 3 รองจากเมอืงเมกกะ  

 ชมเมอืง TANGIER เมอืงทา่สขีาวแหง่ชอ่งแคบยบิรอลตาร ์ 

 ชมถ ้าเฮอรค์วิลสิ เป็นทีรู่จ้ักกนัในนาม DOOR OF AFRICA 

 ชมเมอืง CHEFCHAOUEN สมญานามนครสฟ้ีา สดุสวย (Unseen) เมอืงทีห่า้มพลาด  

 ชมเมอืง VOLUBILIS ซากเมอืงโบราณสมยัโรมนั (UNESCO) 

 ชมเมอืง FES หนึง่ในเมอืงทีเ่กา่แกท่ีส่ดุในโลก มตีรอกซอกซอยถงึ 9,400 ซอย (UNESCO) เมอืงทีห่า้มพลาด  

 ชมเมอืง IFRANE หรอืเมอืงแหง่นีว้า่ เจนวีาแหง่โมรอคโค 

 ขีอ่ฐู + น่ังรถ 4x4WD ชมทะเลทรายซาฮารา ทะเลทรายทีใ่หญท่ีส่ดุในโลก 

 ชมเมอืง MERZOUGA เมอืงแหง่ทะเลทรายซาฮารา  

 ชมเมอืง AIT BEN HADDOU เมอืงทีท่ าจากดนิทัง้เมอืง (UNESCO)” 

 ชมเมอืง MARRAKECH อดตีเมอืงหลวงเกา่ เมอืงสชีมพมูเีอกลกัษณ์เฉพาะตวั (UNESCO) เมอืงทีห่า้มพลาด   

 ปิดทา้ยชอ้ปป้ิงทีห่า้ง MOROCCO MALL  

 

โมรอคโค ดนิแดนบนสดุขอบทวปีแอฟรกิาตะวันตก ทีม่กีลิน่อายของชาวแขกมวัรท์ีม่เีอกลกัษณ์พเิศษ ชนพืน้เมอืง

ชาวแอฟรกินัเบอรเ์บอร ์ทีม่รีปูแบบวัฒนธรรมผสมผสานกบัตะวันตก ดว้ยระยะทางทีถ่กูคั่นดว้ยชอ่งแคบยบิรอลตา้ ซึง่

หา่งจากยโุรปไปเพยีง 14 กโิลเมตร สมัผัสบรรยากาศเมอืงรมิชายฝ่ังมหาสมทุรแอตแลนตกิ ในเมอืงทีม่ชี ือ่เสยีงระดับ

โลกอยา่ง คาซาบลังกา้ เมอืงแหง่ต านานภาพยนตรช์ือ่ดงัในอดตีกาล 

 

ก าหนดการเดนิทาง 

กมุภาพนัธ ์ 20 ก.พ. – 2 ม.ีค.66 139,900 .- 

มนีาคม 06 – 16 ม.ีค. /27 ม.ีค.-6 เม.ย. 66 139,900 .- 

เมษายน 07-17 เม.ย.66 145,000 .- 

พฤษภาคม 1-11 พ.ค./19 – 29 พ.ค.66 139,900 .- 

มถินุายน 3-13 ม.ิย. 66 139,900 .- 

 

ตารางเทีย่วบนิ 

วนับนิ เมอืง CODE เทีย่วบนิ เวลา 

วันแรก กรงุเทพฯ อาบดูาบ ี BKK-AUH EY407 19.10-23.15 

วันทีส่อง อาบดูาบ ี คาซาบลังกา้ AUH-CMN EY613 02.15+1-08.00 

วันทีส่บิ คาซาบลังกา้ อาบดูาบ ี CMN-AUH EY612 09.35-19.50 

วันทีส่บิ อาบดูาบ ี กรงุเทพฯ 
AUH-BKK EY402 

22.50-07.55+1 
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วนัแรก กรงุเทพฯ-กรงุอาบดูาบ ี                                                                              

16.30 น. พรอ้มกันทีส่นามบนิสวุรรณภมู ิอาคารผูโ้ดยสารขาออก ชัน้ 4 แถว W เคาน์เตอร์

สายการบนิเอทฮิดั แอรเ์วย ์ประตูทางเขา้ที ่8 โดยมเีจา้หนา้ที่ของบรษัิทฯ 

คอยใหก้ารตอ้นรับในการตรวจเอกสารและสมัภาระในการเดนิทางใหก้บัทา่น 

 

19.10 น. “เหริฟ้าสูก่รงุอาบดูาบ”ี โดยสายการบนิเอทฮิดั แอรเ์วย ์เทีย่วบนิที ่EY407 (ใช ้

เวลาบนิชว่งแรกประมาณ 6.40 ชัว่โมง รับประทานอาหารและพักผอ่น) 

 

23.15 น. เดนิทางถงึสนามบนิ  Abu Dhabi International Airport  กรงุอาบดูาบ ี เพือ่แวะเปลีย่น

เครือ่ง 

วนัทีส่อง กรงุอาบดูาบ-ีเมอืงคาซาบลงักา้-เมอืงราบตั  

02.15 น. “เหิรฟ้าสู่เมืองคาซาบลังกา้” โดยสายการบินเอทิฮัด แอร์เวย์ เที่ยวบินที ่

EY613 (ใชเ้วลาบนิตอ่อกี 8.10 ชัว่โมง รับประทานอาหารและพักผอ่น) 

 

08.00 น. เดนิทางถงึสนามบนิ Mohamed V International Airport เมอืงคาซาบลังกา้ 

ประเทศโมรอคโค (เวลาทอ้งถิน่ ชา้กว่าประเทศไทย 7 ช.ม.) ผ่านด่านตรวจคน

เขา้เมอืงและศลุกากร และพบไกดท์อ้งถิน่แลว้  

จากนัน้น าทา่นเดนิทางเขา้สูต่ัวเมอืงคาซาบลังกา้ 

เมอืงคาซาบลงักา้ (CASABLANCA) “คาซาบลังกา้” หมายถงึ บา้นสขีาว ค าวา่ 

“คาซา” แปลว่า บา้น และ “บลงักา้” แปลว่า สขีาว เป็นเมอืงทีค่นทั่วโลกรูจั้ก 

และอาจรูจ้ักมากกว่า “ราชอาณาจักรโมรอคโค” ดว้ยซ ้า เพราะนอกจากจะเป็น

เมอืงท่าและเป็นทีต่ัง้ของท่าอากาศยานระหว่างประเทศแลว้ ยังถูกใชเ้ป็นฉากใน

ภาพยนตรฮ์อลลวีูดเรือ่ง Casablanca (โดยทีไ่มไ่ดถ้่ายท าในคาซาบลังกา้เลย) 

เป็นเรือ่งราวความรักระหวา่งนายทหารอเมรกินัและหญงิคนรัก ในชว่งสงครามโลก

ครัง้ที ่2 ท าใหค้าซาบลังกา้เป็นทีรู่จ้ักไปทั่วโลก และปัจจุบันเป็นเมอืงเศรษฐกจิ

หลักของโมรอคโคทีม่ปีระชากรอาศัยอยูป่ระมาณเกอืบ 5 ลา้นคน 

 

 

 

 

 

 

น าท่านเขา้ชมความสวยงามของ สุเหรา่แหง่กษตัรยิฮ์สัซนัที ่2 (Hassan II 

Mosque) มขีนาดใหญ่เป็นอันดับ 3 รองจากเมอืงเมกกะ สเุหร่านี้งดงามประณีต

ดว้ยสถาปัตยกรรมแบบโมร็อกโคทกุแขนง ชมววิทวิทัศนร์อบๆ สเุหรา่อนัเป็นจดุชม

ววิรมิฝ่ังทะเล ซึง่เป็นสถานทีพั่กผอ่นทีส่วยงามของชาวโมรอคโคทีช่อบมาเดนิเลน่

หลังจากปฏบิตัศิาสนกจิเสร็จแลว้ 
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จากนัน้เดนิทางสู ่ยา่นใจกลางเมอืง ระหว่างทางท่านจะไดช้ืน่ชมกับความงามที่

แปลกตาของเมอืงนีอ้ยา่งน่าสนใจ ตลอดสองขา้งทางเต็มไปดว้ยตน้ปาลม์ ทีม่อีายุ

หลายสบิปีทีส่งูตระหงา่นน่าชืน่ชมยิง่นัก  

น าท่านออกเดนิทางสู่ เมอืงราบตั (RABAT) ระยะทาง 94 กโิลเมตร ใชเ้วลา

เดนิทางประมาณ 1.30 ชม. ใหท้่านชมเมอืงหลวงแห่งราชอาณาจักรมาตัง้แต่ปี 

ค.ศ.1956 เมือ่โมร็อคโคหลุดพน้จากการเขา้แทรกแซงทางการเมอืงของฝร่ังเศส 

และเป็นทีต่ัง้ของพระราชวังหลวง และท าเนียบทูตานุทูตจากต่างแดน เป็นเมอืงสี

ขาวทีส่ะอาดและสวยงาม 

เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

 จากนัน้น าท่านชม สุสานของกษตัรยิโ์มฮมัเหม็ดที ่5 (Mohammed V 

Mausoleum) พระอัยการของกษัตรยิอ์งคปั์จจุบัน ซึง่มทีหารยามยนืสง่าเฝ้าทุก

ประตู และเปิดใหค้นทุกชาตทิุกศาสนาเขา้ไปเคารพพระศพที่ฝังอยู่เบื้องล่าง 

ดา้นหนา้ของสสุาน คอืสเุหรา่ฮสัซนัทีเ่ร ิม่สรา้งมาตัง้แต่ศตวรรษที ่12 แต่ไมส่ าเร็จ 

และพังลงจนเหลอืแตเ่พยีงเสาไว ้365 ตน้ ในบรเิวณกวา้ง 183 x 139 เมตร  

 

น าท่านไปชม หอคอยฮสัซนั (Hassan Tower) สว่นหนึง่ของมัสยดิฮัสซนั ซึง่

ไดว้างแผนไวใ้หเ้ป็นสเุหร่าทีใ่หญ่อันดับ 2  ของโลก สามารถบรรจุผูท้ีเ่ขา้มาสวด

มนตไ์ดพ้รอ้มกนัคราวละ 40,000 คน (แตย่งัสรา้งไมแ่ลว้เสร็จ) 

จากนั้นชมภายนอก สุเหร่าหลวง และ พระราชวงัหลวง ที่ทุกเที่ยงวันศุกร ์

กษัตรยิแ์หง่โมร็อคโคจะทรงมา้จากพระราชวังมายงัสเุหรา่ เพือ่ประกอบศาสนกจิ  

 

น าทา่นชม สวนสาธารณะแอนดาลูเชยีน (Andalusian Garden) ซึง่ในอดตี

เคยเป็นของฝร่ังเศสถกูตกแตง่ดว้ยน ้าพ ุตน้ไม ้และดอกไมน้านาพันธุ ์ น าทา่นออก

เดนิทางไปยังดา้นเหนือ ซึง่จะไดผ้่านชมววิทวิทัศน์ทีส่วยงามของชายทะเลและ

ผสมผสานกบัทะเลทราย 

น าท่านไปชมป้อมปราการทีม่สีแีดงสด อุดายา คาชบาห ์(Oudaya Kasbah) 

ป้อมขนาดใหญ่ 2 ชัน้ทีต่ัง้อยู่รมิมหาสมุทรแอตแลนตกิ ลอ้มรอบดว้ยก าแพงสูง

ใหญ ่ ดา้นในเป็นเมดน่ิา บา้นเรอืนทาทาบดว้ยสฟ้ีา ทีส่ะอาดตาน่าเดนิเลน่ เหมอืน
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ศลิปะบนก าแพง 

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ หอ้งอาหารโรงแรม และพกัผอ่นตามอธัยาศยั  

 M Gallery Le Diwan Hotel หรอืเทยีบเทา่ RABAT 

วนัทีส่าม เมอืงราบตั - เมอืงแทนเจยีร ์– เมอืงเททวน  

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม  

 น าทา่นเดนิทางต่อไปยัง เมอืงแทนเจยีร ์(TANGIER) เป็นเมอืงรมิชายฝ่ัง และ

เป็นเมอืงท่าที่ส าคัญ ที่ตัง้อยู่ทางตอนเหนือของประเทศโมร็อกโก และอยู่ทาง

ตอนใตข้องชอ่งแคบยบิรอลตาร ์(Tangier Strait of Gibraltar) ปัจจุบันเมอืง

ท่าแห่งนี้ไดก้ลายเป็นจุดหมายปลายทางดา้นการท่องเทีย่วทีส่ าคัญอกีแห่งของ

โมร็อคโคอกีดว้ย 

 

เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

 น าท่านชม ถ า้เฮอรค์วิลสิ (HERCULES CAVES) สถานทีท่่องเทีย่วส าคัญอกี

แห่งของเมอืงแทนเจยีร ์เป็นที่รูจ้ักกันในนาม Door of Africa ใหท้่านชมถ ้า

โดยเฉพาะประตูถ ้าทีม่องออกไปสูท่ะเล โดยประตูถ ้ามลีักษณะเหมอืนเฮอรค์วิลสิ 

โดยมเีรือ่งเล่ากันว่า เฮอรค์วิลสิ เคยอาศัยอยูใ่นถ ้าแห่งนี้เพือ่ท าภารกจิ 12 อยา่ง 

และเป็นผูท้ีถ่ ้าใหเ้กดิชอ่งแคบยบิรอลตาร ์

 

 

 

 

 

 

จากนั้นน าท่านเที่ยวชมความสวยงามของ  เมอืงแทนเจยีร  ์ซ ึง่เป็นเมืองที่ม ี

ความส าคัญทางดา้นประวัตศิาสตรไ์มน่อ้ยไปกว่าเมอืงอืน่ๆ อกีทัง้รอบๆตัวเมอืงยัง

มคีวามโดดเด่นดว้ยทัศนียภาพทีส่วยงาม รวมไปถงึหาดทรายและผูค้นทีแ่สนจะ

เป็นมติร  

 

น าท่านไปชม แกรนดซ์คัโค (Grand Socco) หรือที่รูจ้ักกันว่า บิก๊สแควร ์

(Big Square) จัตุรัสทีร่ายลอ้มไปดว้ยเขตเมอืงเก่าหรอืย่านเมดนิา ซึง่ถูกจัด

อันดับใหเ้ป็นหนึง่ในสถานทีท่่องเทีย่วทีด่ทีีส่ดุของเมอืงแทนเจยีร ์อกีทัง้ยังถอืว่า

เป็นตลาดหลักของเมอืงอกีดว้ย 

 

จากนัน้น าท่านถา่ยรูปกบั ป้อมปราการเมอืงแทนเจยีร ์(Tangier Kasbah) 

ซึง่เป็นหนึ่งในแหล่งท่องเที่ยวที่นักท่องเที่ยวตอ้งมาเยอืน เป็นหนึ่งในสถานที่
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ทอ่งเทีย่วหลักของ เมอืงแทนเจยีร ์โดยป้อมปราการตัง้อยูเ่หนือสดุของเมอืง เป็น

อกีววิพอยทส์ าคัญทีค่ณุจะสามารถมองเห็นชอ่งแคบยบิรอลตารไ์ดเ้ป็นอยา่งด ี

 

จากนัน้น าท่านเดนิทางสูเ่มอืงเททวน (Tetouan) เป็นเมอืงหลวงของโมร็อกโก

ตอนเหนอื ตัง้อยูท่า่มกลางธรรมชาตอินั เขยีวชอุม่ มสีวนผลไมห้ลากชนดิอาท ิสม้ 

อลัมอนด ์ทับทมิ มตีน้ไซเปรสหอ้มลอ้มตัดกับสบีา้นสขีาวบนแนวเขาเดอรซ์าแห่ง

เทอืกเขา Rif ทีส่วยงาม  

 

น าทา่นชมสวนเฟดดนั (Feddan Park) ประจ าเมอืงเททวนแสนสวยรายลอ้ม

ดว้ยเหล่าบรรดากลุ่มอาคารสีขาวบนเนินเขาความสูงลดหลั่นลงมาสรา้งความ

ประทับใจใหนั้กทอ่งเทีย่วไดไ้มน่อ้ย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ หอ้งอาหารโรงแรม และพกัผอ่นตามอธัยาศยั  

 ** กรณีโรงแรมทีเ่มอืงเททวน ไมว่า่ง ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นทีพั่ก

เป็นเมอืงใกลเ้คยีงแทน โดยจะแจง้ใหท้ราบกอ่นการเดนิทาง ** 

 

 Marina Bay Hotel หรอืเทยีบเทา่ TETOUAN 

วนัทีส่ ี ่ เมอืงเชฟชาอนู-เมอืงโรมนัโวลบูลิสิ-เมอืงเมคเนส-เมอืงเฟซ  

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม  

 น าท่านเดินทางต่อไปยัง Blue City นครสีฟ้า เมืองเชฟชาอูน 

(CHEFCHAOUEN) เมอืงซึง่ไดข้นานนามว่า “มนตเ์สน่หแ์ห่งโมร็อคโค” เมอืง

เล็กๆ ตัง้อยูใ่น หุบเขารฟิ (Rif Mountain หรอื Er-Rif) ประวัตศิาสตรค์วาม

เป็นมาของเมอืงนัน้ยาวนานกว่า 538 ปี ในอดตีกอ่นทีโ่มร็อกโคไดรั้บเสรภีาพใน

การปกครองประเทศทัง้หมด ในปี ค.ศ.1956 เมอืงเชฟชาอนูเคยอยูใ่ตก้ารปกครอง

ของสเปนมากอ่น และจนบัดนี้ประชากรทีม่ปีระมาณ 40,000 คน ก็ยังคงใชภ้าษา
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สเปนกนัอยา่งแพรห่ลาย เชฟชาอนู อาจจะไมด่งึดดูนักทอ่งเทีย่วทีแ่สวงหาความ

ตืน่เตน้จากกจิกรรมกลางแจง้หรือชายหาดมากนัก แต่อากาศบรสิุทธิแ์ละความ

สะอาดของเมืองไดส้รา้งบรรยากาศผ่อนคลายสบายๆ ที่ท าใหนั้กท่องเที่ยวที่

เหนื่อยลา้มาจากการตระเวนเทีย่วทีเ่มอืงอืน่หายเหนื่อยได ้ส าหรับท่านทีช่ ืน่ชอบ

ในสถาปัตยกรรมแบบโมร็อคโค ไมค่วรพลาดเมอืงเล็กๆ ทีบ่า้นเรอืนทาทาบดว้ยสี

ฟ้าและสขีาว แหง่นีท้เีดยีว สาเหตทุีเ่มอืงเชฟชาอนูถอืวา่เป็นสวรรคข์องคนรักสฟ้ีา

และสขีาว โดยเฉพาะสฟ้ีา น่ันก็เพราะว่าเชฟชาอูนเป็นเมอืงทีบ่า้นเรอืนเกอืบทุก

หลังเป็นสขีาว และมคีรึง่ล่างไปจนถงึบรเิวณถนน บันได และทางเดนิ เป็นสฟ้ีา

สดใสเหมอืนวันทีท่อ้งฟ้าไรเ้มฆ 

 

 

 

 

 

น าท่านออกเดนิทางสู่ เมอืงเมคเนส (MEKNES) ระยะทาง 195 กโิลเมตร ใช ้

เวลาเดนิทางประมาณ 3.30 ชม.  

แวะชม เมอืงโบราณโรมนัโวลูบลิสิ (Roman City of Volubilis) ทีปั่จจุบัน

เหลอืแตซ่ากปรักหักพังทีเ่กดิจากแผ่นดนิไหวครัง้รุนแรงในปี ค.ศ.1755 แต่ยังคง

เห็นไดถ้ึงร่องรอยความยิง่ใหญ่ของเมืองในจักรวรรดิโรมันในอดีต อดีตเมือง

โบราณแห่งจักรวรรดโิรมันแห่งนี้มคีวามส าคัญยิง่ในยคุศตวรรษที ่3 และล่มสลาย

ถูกปล่อยเป็นเมอืงรา้งในศตวรรษที่ 11 เมอืงโรมันโบราณแห่งนี้ไดรั้บการขึน้

ทะเบยีนเป็นมรดกโลกในปี ค.ศ.1997 

 

 

เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

 จากนั้นน าท่านเดนิทางไป เมอืงเมคเนส (MEKNES) หนึ่งในเมอืงมรดกโลก

รับรองโดยยเูนสโกเมือ่ปี ค.ศ.1996 อดตีเมอืงหลวงในสมัยสลุต่าน มเูล อสิมาอลิ 

(Mouley Ismail) แห่งราชวงศอ์ะลาวทิ (Alawite Dynasty) ไดช้ือ่ว่าเป็น

กษัตรยิจ์อมโหดผูช้ ืน่ชอบการท าสงครามในชว่งศตวรรษที ่17 ดว้ยท าเลทีต่ัง้ทีม่ ี

แมน่ ้าไหลผา่นกลางเมอืง เมกเนสจงึเป็นเมอืงศนูยก์ลางการผลติมะกอก ไวน์ และ

พชืพรรณตา่งๆ มกี าแพงเมอืงลอ้มรอบเมอืงเกา่ทีย่าวประมาณ  40 กม. ซึง่มปีระตู

เมอืงใหญโ่ตถงึ 7 ประต ู  

ใหท้่านไดแ้วะถ่ายรูป ประตบูบัมนัซู (Bab Mansour Monumental Gate) 

ซึง่เป็นประตทูีไ่ดช้ ือ่วา่สวยทีส่ดุ ตกแตง่ดว้ยโมเสคและกระเบือ้งสเีขยีวสดบนผนัง

สแีสด  

เดนิทางต่อไปยัง เมอืงเฟซ (FEZ) ระยะทาง 90 กม. ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 
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1.30 ชม. เมอืงหลวงเกา่ในศตวรรษที ่8 ทีม่คีวามส าคัญทางประวัตศิาสตรเ์ป็น

เมอืงส าคัญทางดา้นศาสนาตัง้แตย่คุศตวรรษที ่8 เป็นแหล่งท่องเทีย่วทีม่ชี ือ่เสยีง

ของโมร็อคโค 

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ หอ้งอาหารโรงแรม และพกัผอ่นตามอธัยาศยั  

 Barcelo Hotel หรอืเทยีบเทา่ FES 

วนัทีห่า้ ซติีท้วัร ์เมอืงเฟส  

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม  

 น าท่านชม ประตูพระราชวงัหลวงแหง่เฟส (The Royal Palace) ประตู

ทางเขา้พระราชวัง ซึง่เป็นสถาปัตยกรรมทีส่วยและสง่างาม และเป็นเอกลักษณ์

แหง่ราชวงศโ์มร็อคโค บรเิวณใกลเ้คยีงพระราชวังเคยเป็นทีอ่ยูข่องชมุชนชาวยวิที่

ท ารายไดใ้หแ้กร่าชวงศ ์เพราะชาวยวิฉลาดท าการคา้เกง่ เป็นพ่อคา้ผูกขาดการคา้

เกลอื แตปั่จจบุนัชาวยวิสว่นใหญไ่ดเ้ดนิทางกลับไปอยูใ่นดนิแดนแห่งพันธสัญญา 

(ประเทศอสิราเอล) คงเหลอืประชากรชาวยวิอยูไ่มม่ากนัก  

 

น าทา่นถา่ยรปูทีจ่ดุชมววิบนป้อมปราการแห่งราชวงศซ์าเดยีน จากนัน้เดนิทางเขา้

สูเ่ขาวงกตอนัซบัซอ้นแหง่ เมดนิาเมอืงเฟส  

 

น าท่านชมโรงงานเซรามกิ และโรงงานผลติเครือ่งปั้นดนิเผา ตามแบบฉบับสไตล์

ชาวโมรอคโค 

 

น าท่านชม ประต ูBab Bou Jeloud เป็นประตูขนาดใหญ่ทีก่ัน้ระหว่างเมอืงเกา่ 

กบัเมอืงใหม ่ทีใ่ชโ้มเสดสฟ้ีาตกแตง่  

 

น าทา่นเดนิผา่นตลาดสดขายขา้วปลาอาหาร และผัก ผลไมส้ดตา่งๆ นานาชนดิ 

 

หลังจากนัน้น าท่านชม เมเดอรซ์า บูอมิาเนยี (Medersa Bou Imania) ซึง่

เป็นโรงเรยีนสอนพระคัมภรี ์เป็นสถาปัตยกรรมแบบมัวรท์ีส่วยงามประณีต  ในเขต

เมอืงเกา่ได ้มซีอยกว่า 10,000 ซอย มซีอยแคบสดุคอื 50 ซ.ม. ถงึกวา้ง 3 เมตร 

จะแบ่งเป็นย่านต่างๆ เชน่ ย่านเครือ่งใชท้องเหลอืง ทองแดง จะมรีา้นคา้เล็กๆที่

หนา้รา้นจะมหีมอ้ กระทะ อปุกรณ์เครือ่งครัว วางแขวนหอ้ยเต็มไปหมด ยา่นขาย

พรมทีว่างเรียงรายอย่างสวยงาม ย่านงานเครือ่งจักสาน งานแกะสลักไม ้ที่ตาม

ซอกมมุอาจเห็นภาพชายสงูอายหุนวดเครารุงรังน่ังแกะสลักไมช้ ิน้เล็กๆอยูบ่รเิวณ

ตามทางเดนิแคบๆในเขตเมอืงเกา่ บางทเีราก็ยังจะเห็นผูห้ญงิทีน่ี่สวมเสือ้ผา้ทีปิ่ด

ตัง้แตห่ัวจนถงึเทา้จะเห็นไดก้็เฉพาะตาด าอนัคมกรบิเทา่นัน้ 
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เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร อาหารจนี 

 น าทา่นเดนิชมในยา่นเมดน่ิา  

ผา่นชม สเุหรา่ใหญไ่คราวนี (Kairaouine Mosque) ซึง่เป็นทัง้มหาวทิยาลัย

สอนศาสนาแห่งแรกของโมรอคโคและเก่าแก่ทีสุ่ดแห่งหนึง่ของโลกเลยทีเดยีว 

(เฉพาะผูท้ีนั่บถอืศาสนาอสิลามเทา่นัน้)  

จากนัน้น าท่านเดนิชมย่านเครือ่งหนังและแวะชม บ่อฟอกและยอ้มสหีนงัแบบ

โบราณ (Tannery of Fes) ทีเ่ป็นเอกลักษณ์เฉพาะของเมอืงเฟส ถูกอนุรักษ์

โดยองคก์รยเูนสโก นีเ้ป็นเสน่หข์องการเดนิเทีย่วชมเมอืงทีต่อ้งเดนิแหวกว่ายเขา้

ไ ป ใ นกลุ่ ม ค นช า วพื้ น เ มื อ ง  ช ้อ ป ป้ิ ง สิน ค ้า ท ้อ ง ถิ่ น  แล ะ ผล ไ ม ้แ ห ้ง

อยา่งเชน่ อนิทผลัม วอลนัท อลัมอนด ์ทีค่ณุภาพดแีละราคายอ่มเยาว ์ 

 

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ หอ้งอาหารโรงแรม และพกัผอ่นตามอธัยาศยั  

 Barcelo Hotel หรอืเทยีบเทา่ FES 

วนัทีห่ก เมอืงเฟส-เมอืงอเิฟรน-เมอืงเมอรซู์กา้  

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม  

 น าท่านเดนิทางผ่านชม เมอืงอเิฟรน (IFRANE) ระยะทาง 70 กม. ใชเ้วลา

เดนิทางประมาณ 1.20 ชม. เมอืงตากอากาศทีม่คีวามสูงกว่า 1,650 เมตร เหนือ

ระดับน ้าทะเล ทีพั่กตากอากาศซึง่ในอดตีฝร่ังเศสไดม้าสรา้งขึน้บรเิวณนี้ ในชว่ง 

ค.ศ.1930 บางครัง้เรยีกเมอืงแห่งนี้ว่า “เจนวีาแหง่โมรอคโค” บา้นส่วนใหญ่มี

หลังคาสีแดง มดีอกไมบ้าน และทะเลสาบสวยงาม เป็นสถานที่พักผ่อนทัง้ฤดู

หนาวและฤดูรอ้น  เสน้ทางนี้ผ่านเทือกเขาแอตลาส ชื่อที่คุน้เคยกันมานาน 

เดนิทางขา้ม Middle Atlas ภูมปิระเทศเขยีวชอุ่มไปดว้ยป่าไม  ้ สองขา้งทาง

เปลีย่นสภาพจากความแหง้แลว้เป็นป่าไม ้พุม่ และสลับกบัความแหง้แลง้ของภเูขา 

จากนัน้น าทา่นเดนิทางตอ่สู ่เมอืงมเิดลท ์(MIDELT) 

 

เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

 หลังรับประทานอาหาร น าท่านเดนิทางผ่านเมอืง ราชดิยิา (RACHIDIA) เมอืง

ทีม่คีวามส าคัญทางดา้นยทุธศาสตร ์ซึง่มรีะยะทางหา่งจากพรมแดนระหวา่งโมร็อค

โค และแอลจเีรยี เพยีง 25 กม. หลังจากนัน้น าท่านมุง่หนา้สู ่เมอืงแอรฟ์อรด์ เพือ่

เปลีย่นน่ังรถขบัเคลือ่นสี ่

ลอ้ 4x4 เขา้สูท่ะเลทรายซาฮารา่ 

 

19.00 น. รบัประทานอาหารค า่ ณ หอ้งอาหารโรงแรม และพกัผอ่นตามอธัยาศยั  

 Sahara Luxury Camp หรอืเทยีบเทา่ MERZOUGA 

 

** กรณีโรงแรมในทะเลทรายเต็มทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นทีพั่กเป็นเมอืงแอรฟ์อรด์แทน ( เมอืงตดิ

ทะเลทรายทีไ่ดรั้บขนานนามวา่ “ประตูสู่ท่ะเลทรายซาฮารา่” )  โดยจะแจง้ใหท้ราบกอ่นการเดนิทาง ** 
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วนัทีเ่จ็ด เมอืงเมอรซู์กา้-ทอดรา้จอรจ์-หบุเขาดาเดส-M’Gouna-เมอืงวอซาเซท  

05.30 น. กอ่นพระอาทติยข์ึน้ น าทา่นขีอ่ฐูเพือ่ไปชมพระอาทติยข์ึน้ทีเ่นนิทรายในทะเลทราย

ซาฮารา (อย่าลมืเตรียมเสือ้กันหนาวใหพ้รอ้ม) ทะเลทรายซาฮาร่า (SAHARA 

DESERT) เป็นทะเลทรายที่มีอาณาเขตกวา้งใหญ่ที่สุดในโลกคือ มีเนื้อที่

ประมาณ 9.3 ลา้นตารางกโิลเมตร (ใหญ่เท่าอเมรกิาทัง้ประเทศ) และตัง้อยูท่าง

ตอนเหนอืของทวปีแอฟรกิา ทะเลทรายซาฮารา่มสี ิง่แวดลอ้มทีไ่มเ่อือ้ต่อการด ารง

อยูข่องชวีติมนุษย ์สัตว ์หรอืพชื เพราะฝนตกนอ้ยมาก และพืน้ทีไ่มเ่หมาะแกก่าร

เพาะปลูกหรอืเลีย้งสัตว ์หากมสีัตวแ์ละพชืพันธุใ์ดทีส่ามารถเตบิโตในทะเลทราย

ได ้ก็ตอ้งปรับตัวกันอยา่งมาก เชน่เดยีวกับมนุษยท์ีต่อ้งหาวธิใีนการใชช้วีติใหอ้ยู่

รอดได ้ใหท้า่นไดส้มัผัสบรรยากาศยามเชา้ในทะเลทรายซาฮารา่ จากสภาพการไร ้

ฝนและอุณหภูมทิี่รอ้นจัดในทะเลทรายมผีลท าใหค้วามชืน้สัมพัทธ์ของอากาศ

เหนือทะเลทราย เกอืบเป็นศูนยต์ลอดปี ชมพระอาทติยข์ึน้จากบนเนนิทราย ซึง่

เป็นภาพทีส่วยงาม น่าประทับใจ ไดเ้วลาน าทา่นขีอ่ฐูกลับสูโ่รงแรมทีพั่ก  

 

08.00 น. รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม  

 หลังอาหารน าคณะน่ังรถขบัเคลือ่นสีล่อ้ 4x4 ออกจากทะเลทรายซาฮาร่า มุง่หนา้

สู ่เมอืงแอรฟ์อรด์ เพือ่เปลีย่นเป็นรถโคช้คันเดมิ  

เดนิทางสู่ เมอืงทงัฮสี แวะชม โอเอซสิ Tinghir ซึง่เป็นชุมชนที่เกาะกลุ่มอยู่

รวมกนั ทา่มกลางความแหง้แลง้ในเขตทะเลทราย ทีย่งัมคีวามชุม่ชืน้ มตีาน ้า หรอื 

ล าธารน ้า ซึง่ใชใ้นการปลกู ตน้ปาลม์ ตน้อลัมอนด ์โอเอซสิแหง่นีเ้คยเป็นทีต่ัง้ของ

กองทหารทีเ่ดนิทางมาจากวอซาเซท ผา่นหุบเขาดาเดส (Dades) ซึง่เป็นแนว

เขาและธรรมชาตขิองหุบเขาที่ถูกกัดกร่อนจากแรงลม ท าใหหุ้บเขากลายเป็น

รปูรา่งตา่งๆ สวยงาม  

น าท่านเดนิทางสู ่ทอดรา้จอรจ์ (Todra Gorge) โกรกธารทีม่โีขดผาสงู 985 

ฟตุ หรอื 300 เมตร ทัง้สองดา้นทีเ่กอืบตัง้ท ามมุสามเหลีย่มกบัแมน่ ้าโทดรา้ ถอืว่า

เป็นโกรกธารและหบุเขาทีส่วยทีส่ดุทางใตข้องโมร็อคโค ชมความงดงามของชอ่ง

เขาทีซ่อ่นตัวอยูใ่นโอเอซสิ โดยม ีล าน ้าใส ๆ ทีไ่หลผ่านชอ่งเขากับหนา้ผาสงูชนั

แปลกตา สถานทีแ่หง่นีเ้ป็นแหลง่ปีนหนา้ผาส าหรับนักทอ่งเทีย่วทีรั่กการเสีย่งภยั 

 

เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร/โรงแรม  

 จากนัน้เดนิทางต่อตามถนนคาชบาหท์ีม่ป้ีอมหลายพันแห่งตัง้ เรยีงรายตามถนน

ดังกล่าวสู ่เมอืงวอซาเซท (OUARZAZATE) ซึง่เคยเป็นทีต่ัง้ทางยุทธศาสตร ์

ในปี ค.ศ.1928 ฝร่ังเศสไดต้ัง้กองก าลังทหารและพัฒนาทีน่ี่ใหเ้ป็นศูนยก์ลางการ

บรหิาร วอซาเซทเป็นเมอืงถูกส่งเสรมิใหเ้ป็นเมอืงท่องเที่ยวที่แวดลอ้มไปดว้ย

สตูดโิอ ภาพยนตรแ์ละมกีารพัฒนาพื้นที่ในทะเลทรายเพือ่การท ากจิกรรมต่างๆ 
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เชน่การขีม่อเตอรไ์ซด ์อฐู กจิกรรมผจญภัยกลางทะเลทราย (ส าหรับในฤดูหนาว-

ฤดใูบไมผ้ล ิ(พ.ย.-เม.ย.) ควรเตรยีมเสือ้กนัหนาวใหเ้พยีงพอ เพราะเมอืงนี้อยูใ่กล ้

ภูเขาแอตลาส ที่มหีมิะปกคลุมในช่วงดังกล่าว วอซาเซท อาจกล่าวไดว้่าเป็น

จดุมุง่หมายของนักทอ่งเทีย่วทีม่องหาความแตกตา่ง และความผจญภัยทีห่าไมไ่ด ้

จากทีไ่หน วอซาเซทเป็นเมอืงทีส่ าคัญทีสุ่ดของทางตอนใต ้และทีน่ี่ยังเป็นทาง

เชือ่มระหวา่งเหนอืกบัใต ้และตะวันออกกับตะวันออก ส าหรับนักท่องเทีย่วบางคน

ทีช่อบรสชาตขิองความเป็นทางใต ้ณ จุดกึง่กลางแห่งนี้ และยังเป็นจุดเริม่ตน้ของ

การส ารวจเมอืงตา่งๆไดท้กุวัน กอ่นถงึเมอืงซอซาเซท  

แ ว ะ ช ม ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ ที่ ท า จ า ก กุ ห ล า บ ที่  เ มื อ ง ม า กู น่ า  ( KELAA 

M’GOUNA) (เทศกาลกหุลาบจะจัดขึน้ประมาณเดอืนพฤษภาคม) ซึง่เมอืงแห่งนี้

เป็นพืน้ทีท่ีส่ามารถปลกูดอกกหุลาบไดใ้นชว่งฤดูรอ้น ตัง้แต่ชว่งเดอืนพฤษภาคม-

กันยายน ของทุกปี ณ จุดนี้ท่านสามารถเลือกซือ้ผลติภัณฑท์ี่ผลติมาจากดอก

กหุลาบ เชน่ น ้ากหุลาบ สเปรย ์ครมี และผลติภณัฑอ์ืน่ๆ อกีมากมาย  

จากนัน้ใหท้่านไดแ้วะถ่ายรูปกับ ป้อมเทารทิ (Kasbah of Taourirt) ซึง่เป็น

ป้อมแห่งตระกูลกลาวี ภายใตห้มู่อาคารขนาดใหญ่ ซึง่ภายในประกอบดว้ยหอ้ง

ต่างๆ จ านวนมากซอ่นอยูเ่ชือ่มต่อกันดว้ยถนนเล็กๆ และเสน้ทางลับคดเคีย้วตาม

อาคารทีเ่บยีดเสยีดกนั  

 

 

19.00 น. รบัประทานอาหารค า่ ณ หอ้งอาหารโรงแรม และพกัผอ่นตามอธัยาศยั  

 
OSCAR HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 

OUARZAZAT

E 

วนัทีแ่ปด เมอืงวอซาเซท-เมอืงเอ็ทเบน ฮาดด-ูTichka Pass-เมอืงมาราเกช  

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม  

 จากนัน้ออกเดนิทางสู่ เมอืงเอ็ทเบน ฮาดดู (AIT BEN HADDOU) ทาง

ตะวันออกเฉียงใตข้องเมอืงมาราเกช เสน้ทางขา้มเทอืกเขาไฮแอทลาส ทางคด

เคี้ยวกับภูเขาสลับซับซอ้นสลับกับทุ่งเกษตรแบบขัน้บันได ใหท้่านเพลนิตากับ

สสีนั วถิชีวีติของคนทอ้งถิน่  

น าทา่นชม เมอืงเอ็ทเบน ฮาดด ูเป็นเมอืงทีช่ ือ่เสยีงในเรือ่งการหารายไดจ้ากกอง

ถ่ายท าภาพยนตรก์ว่า 20 เรือ่ง โดยเฉพาะป้อมทีง่ดงามและมคีวามใหญ่ทีส่ดุใน

โมร็อคโคภาคใต ้คอื ป้อเอ็ทเบน ฮาดด ู(Kasbash of Ait Ben Haddou) 

เป็นป้อมหนิทรายซึง่ตัง้อยูท่า่มกลางสวนอลัมอนด ์เป็นปราสาททีใ่ชใ้นการถ่ายท า

ภาพยนตรห์ลายเรื่องที่โด่งดังอาทิ Lawrence of Arabia, Jesus of 

Nazareth และ Gladiator ปัจจบุนัอยูใ่นความดแูลขององคก์ารยเูนสโก  

จากนัน้ใหท้า่นไดแ้วะทานอาหารกลางวัน ระหวา่งทางบนเสน้ทาง Tichka Pass 

 

13.00 น. รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
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 หลังอาหารออกเดินทางสู่ เมืองมาราเกช (MARRAKECH) ซึ่งเป็นเมือง

ทอ่งเทีย่วทีส่ าคัญ ตัง้อยูแ่ถบ เชงิเขาแอตลาส ในอดตี เมอืงโอเอซสิ แหง่นีเ้ป็น

ทีพ่ักของกองคาราวานอฐู ทีม่าจากทางตอนใตข้องโมร็อคโค ถอืเป็นเมอืงชมุทาง

ของพอ่ตา่งๆ นอกจากนีย้งัเป็นอดตีเมอืงหลวงในชว่งสมยัราชวงศอ์ัลโมราวดิ ชว่ง

ศตวรรษที ่11 ปัจจบุนัเป็นเมอืงทีม่นัีกทอ่งเทีย่วมาเยอืนมากทีส่ดุ สภาพบา้นเมอืง

ทีเ่ราเห็นไดค้อื สองขา้งทางแวดลอ้มดว้ยบา้นเรอืนทีถู่กฉาบดว้ยปนูสสีม้ๆ ซึง่เป็น

สิง่ทีรั่ฐบาลก าหนดไว ้แตค่นทอ้งถิน่จะเรยีกวา่ Pink City หรอื เมอืงสชีมพู อาจ

กล่าวไดว้่ามาราเกชเป็นเมอืงทีม่เีสน่ห์ทีสุ่ดในโลกแห่งหนึง่ จงึไดส้มญานามว่า

เป็น A City of Drama น่ันคอืมคีวามสวยงามดั่งเมอืงในละครทีไ่มน่่าเป็นชวีติ

จรงิได ้ 

จากนัน้น าท่านเยอืน จตัรุสักลางเมอืง (Djemaa Fnaa Square) ทีม่ขีนาด

ใหญ่ รายลอ้มไปดว้ยอาคาร รา้นคา้ ตลาด ทัง้ 4 ดา้น เดนิเล่นถ่ายรูปความมี

ชวีติชวีาทีม่สีสีันและกลิน่อายแบบโมร็อคโคขนานแท ้อสิระใหท้่านไดจั้บจ่ายหา

ซือ้ของฝาก ของทีร่ะลกึพืน้เมอืงต่างๆ ไดท้ี ่ตลาดเกา่ (Old Market) ทีอ่ยูร่าย

รอบจัตรัุสอยา่งเพลดิเพลนิ 

 

 

 

 

 

 

 

 

19.00 น. รบัประทานอาหารค า่ ณ หอ้งอาหารโรงแรม และพกัผอ่นตามอธัยาศยั  

 Adam Park Hotel หรอืเทยีบเทา่ MARRAKECH 

วนัทีเ่กา้ เมอืงมาราเกช-เมอืงคาซาบลงักา้  

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม  

 จากนั้นน าท่านชมความงดงามภายนอกของ มสัยดิ คูตูเบีย (Koutoubia 

Mosque) ซึง่เป็นมสัยดิใหญเ่กา่แกท่ีส่ดุในเมอืงไมว่า่จะเดนิไปแหง่ใดในตัวเมอืง

ก็จะเห็นมสัยดินีไ้ด ้จากหอวังทีม่คีวามสงู 226 ฟิต (70 เมตร) 

น าท่านชม สุสานแหง่ราชวงศซ์าเดยีน (Saadian Tombs) เป็นทีฝั่งพระศพ

ของกษัตรยิแ์ละเหลา่เชือ้พระวงศใ์นสมัยราชวงศซ์าเดยีน สถานทีแ่ห่งนี้ถูกทิง้รา้ง

มากกว่า 2 ศตวรรษ ภายหลังไดรั้บการบรูณะ และเปิดใหเ้ขา้ชมความงดงามของ

งานศลิปะแบบมัวรชิ(Moorish) แท ้ๆ ความวจิติรอลังการของหอ้งโถงภายใน เสา

คอลัมนห์นิออ่นสสีวย ลวดลายงานปนูทีป่ระดับประดาบนผนังและเพดาน  

น าทา่นเดนิทางไปเยีย่มชม พระราชวงับาเฮยี (Bahia Palace) เป็นพระราชวัง

ของท่านมหาอ ามาตย ์ ผูส้ าเร็จราชการแผ่นดนิแทนยุวกษัตรยิใ์นอดีต สรา้งขึน้

ในชว่งปลายศตวรรษที ่19 โดย Si Moussa สถาปัตยกรรมออกเป็นแนวสมัยใหม ่

โดยทีต่ัง้ใจจะใหเ้ป็นพระราชวังทีย่ ิง่ใหญ่และหรูหราทีส่ดุในสมัยนัน้ แต่ดว้ยความ

ทีม่กีารวางแผนกอ่สรา้งและตกแต่งอยา่งเร่งรบี จงึเป็นทีว่จิารณ์กันว่ารายละเอยีด

หลายๆอย่างในพระราชวังแห่งนี้ยังไม่สมบูรณ์ลงตัว พระราชวังมกีารตกแต่งโดย

การแกะสลักปนูปั้น (Stucco) มกีารวาดลายบนไม ้และประดับประดาดว้ยโมเสก
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เป็นลวดลายทีส่วยงามละเอยีดออ่นมาก  

น าท่านชม Majorelle Garden หรอื Jardin Majorelle ว่ากันว่าเป็นสวรรค์

นอ้ยๆ ย่านเมืองมาราเกช สวนแห่งนี้เป็นที่รวบรวมพันธุ์ไมน้านาจากทั่วโลก 

โดยเฉพาะตน้กระบองเพชรนับพันตน้ หลากหลายสายพันธุ ์มสีวนบัว และป่าไมดู่

ร่มรืน่ กับบรรดากระถางดนิทีศ่ลิปินเจา้ของเดมิ Jacques Majorelle ทีส่รรหา

สมีาป้ายทาทับ ตกแตง่ท าใหส้วนแหง่นีด้โูดดเดน่สะดดุตาขึน้มาอยา่งน่าเหลอืเชือ่ 

สวนแหง่นีเ้ดมิเป็นบา้นของศลิปินชาวฝร่ังเศส  เขาสรา้งบา้น และสวนเอาไวอ้ยูเ่อง 

พรอ้มสรา้งงานศลิปะของเขาต่อมาสถานทีแ่ห่งนี้ไดถู้กใชเ้ป็นพพิธิภัณฑ ์รวบรวม

เอาศลิปะของโมร็อคโคไว ้และมมีมุแสดงงานศลิปะของเจา้ของเดมิเอาไวด้ว้ย 

13.00 น. รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

 จากนัน้น าท่านเดนิทางสู ่เมอืงคาซาบลงักา้ ผ่านชมชายหาดชือ่ดังระดับโลกคา

ซาบลังกา้ ชายหาดรมิฝ่ังมหาสมทุรแอตแลนตกิ ทีห่ลายคนหลงใหล อยากไดเ้ห็น

บรรยากาศของชายหาดทีม่ากมายไปดว้ยผูค้นกบัทะเลน ้าสฟ้ีาคราม  

น าทา่นเทีย่วชมหา้งสรรพสนิคา้ โมรอคโค มอลล ์(The Morocco Mall) ทีถู่ก

สรา้งอยู่บรเิวณรมิ ทะเล ซึง่มคีวามสวยงามในรูปแบบการก่อสรา้งบนเนื้อทีก่วา้ง

ใหญ่ประมาณ 200,000ตรม. ประกอบไปดว้ยรา้นต่างๆมากมาย รา้นอาหาร 

หา้งสรรพสนิคา้ชือ่ดังของฝร่ังเศส ลาฟาเยต ์และหา้งจ าหน่ายสนิคา้แบรนดเ์นม

ของโลก เชน่ ดอีอร ์เฟนด ีกชู ีคารเ์ทยีร ์ฯ ตา่ง ๆ อกีมากมาย  

ทา่นจะไดช้มความสวยงามของสตัวโ์ลกใตท้ะเลอนัยิง่ใหญต่ระการตาในระบบ 360 

องศา สูก่น้มหาสมทุร ดว้ยความจุของน ้าทะเลประมาณ 1 ลา้นลติร ท่านจะไดช้ม

สตัวท์ะเลตา่งๆ กวา่ 30 สายพันธุ ์ทีห่าไดย้ากมากบนโลกใบนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

19.00 น. รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร อาหารจนี 

 Movenpick Hotel หรอืเทยีบเทา่ CASABLANCA 

วนัทีส่บิ เมอืงคาซาบลงักา้-กรงุอาบดูาบ ี  

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม  

 น าท่านเดนิทางไปยังสนามบนิฯ เพือ่ท าการตรวจเอกสารในการเดนิทาง ใชเ้วลา

ในการเดนิทางไปยงัสนามบนิฯ ประมาณ 50 นาท ี

 

09.35 น. ไดเ้วลาอ าลาประเทศโมรอคโค ”เหริฟ้าสูก่รุงอาบดูาบ”ี โดยสายการบนิเอทฮิัด 

แอรเ์วย ์เทีย่วบนิที ่EY 612 (ใชเ้วลาบนิ 7.20 ชั่วโมง รับประทานอาหารและ

พักผอ่นบนเครือ่ง) 

 

19.50 น. เดนิทางถงึ  Abu Dhabi International Airport กรุงอาบดูาบ ีประเทศสหรัฐ

อาหรับเอมเิรตส ์

เพือ่แวะเปลีย่น

เครือ่ง 

วนัทีส่บิเอ็ด กรงุอาบดูาบ ี- กรงุเทพฯ/สวุรรณภมู ิ  

22.50 น. “เหริฟ้ากลับสูก่รงุเทพฯ” โดยสายการบนิเอทฮิดั แอรเ์วย ์เทีย่วบนิที ่  
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คา่ทัวรต์อ่ทา่น : อตัราคา่บรกิารนีส้ าหรับกรุ๊ป เดอืนก.พ./ ม.ีค./ พ.ค. / ม.ิย.66 เดนิทาง ตัง้แต ่10 ทา่น ขึน้ไป  

  ผูใ้หญพ่ักหอ้งคู ่หรอืเด็ก 1 ทา่น พกักบัผูใ้หญ ่1 ทา่น                                       

 ในกรณีทีท่า่นเดนิทางคนเดยีว  หอ้งพกัเดีย่วเพิม่ ทา่นละ 

 มตีั๋วเครือ่งบนิแลว้  ลดทา่นละ 

            139,900.- 

              25,000.- 

            39,000.- 

คา่ทัวรต์อ่ทา่น : อตัราคา่บรกิารนีส้ าหรับกรุ๊ป เดอืนเมษายน เดนิทาง ตัง้แต ่10 ทา่น ขึน้ไป 

  ผูใ้หญพ่ักหอ้งคู ่หรอืเด็ก 1 ทา่น พกักบัผูใ้หญ ่1 ทา่น                                       

 ในกรณีทีท่า่นเดนิทางคนเดยีว หอ้งพักเดีย่วเพิม่ ทา่นละ 

 มตีั๋วเครือ่งบนิแลว้ ลดทา่นละ 

           145,000.- 

            27,000.-                      

           42,000.- 

ราคาอาจมกีารปรบัขึน้-ลง ตามราคาน า้มนัทีป่รบัข ึน้ลง แตจ่ะปรบัตามความเป็นจรงิทีส่ายการบนิ 

ประกาศปรบั และทีม่เีอกสารยนืยนัเทา่น ัน้ (คดิ ณ วันที ่9 ธ.ค. 2566 ) 

การจองทัวร ์(กรณุาจองทัวรอ์ยา่งนอ้ย 1 เดอืน กอ่นจะเดนิทาง) : 

  หากท่านสนใจและประสงคจ์ะเดนิทาง กรุณาจองทวัรแ์ละช าระเงนิมดัจ าลว่งหนา้ 51,000 

บาท/ทา่น (เพือ่เป็นการยนืยนัการเดนิทางของทา่น) 

 กรุณาช าระคา่ทวัรส์่วนทีเ่หลอืล่วงหนา้ 45 วนั ก่อนการเดนิทางหรือตามเจา้หนา้ที่ก าหนด 

หากท่านไมช่ าระเงนิสว่นทีเ่หลอืตามวันทีก่ าหนด ทางบรษัิทฯ ถอืว่าท่านยกเลกิการเดนิทางโดย

ไมม่เีงือ่นไข 

คา่ทัวรร์วม :  

  คา่ตั๋วเครือ่งบนิไป-กลับ ชัน้ประหยดั โดยสายการบนิเอทฮิดั แอรเ์วย ์(EY) 

 คา่ภาษีสนามบนิ คา่ภาษีน ้ามนั และคา่ประกนัภยัทางอากาศ 

 คา่ทีพ่ักโรงแรมระดับมาตรฐาน ตลอดการเดนิทาง (พักหอ้งคู)่ 

 คา่อาหารตามโปรแกรมทีร่ะบ ุ

 คา่น ้าดืม่ระหวา่งเดนิทาง 1 ขวด ตอ่ทา่น/วัน 

 คา่พาหนะ รถรับ-สง่ ตลอดการเดนิทาง 

 คา่เขา้ชมสถานที,่ คา่วซีา่โมรอคโค 

 คา่ทปิพนักงานยกกระเป๋าในโรงแรม 

 คา่ขีอ่ฐู 

 คา่ประกนัอบุตัเิหตรุะหวา่งการเดนิทางในวงเงนิทา่นละ1,000,000บาท และคา่รักษาพยาบาลใน

ตา่งประเทศวงเงนิ 500,000 บาท  

 EY 430  (ใชเ้วลาบนิตอ่อกี 7.50 ชัว่โมง รับประทานอาหารและพักผอ่น) 

07.55 น. เดนิทางถงึสนามบนิสวุรรณภมู ิกรงุเทพฯ โดยสวัสดิภ์าพ  

 

 

*** ราคาและรายการอาจมกีารเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม ท ัง้นีข้ ึน้อยูก่บัสภาวะของเงนิบาททีไ่มค่งที ่ 

 การเปลีย่นแปลงเวลาของสายการบนิ / สภาวะทางอากาศซึง่การเปลีย่นแปลงนี ้ทางบรษิทัฯ 

จะยดึถอืผลประโยชนข์องผูเ้ดนิทางเป็นส าคญั *** 
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คา่ทัวรไ์มร่วม : 

  คา่ทปิไกดท์อ้งถิน่, คนขบัรถฯ ทา่นละ 45 ดอลลาร ์ตลอดการเดนิทาง 

 ค่าทปิหัวหนา้ทัวรไ์ทย ท่านละ 33 ดอลลาร ์ตลอดการเดนิทาง หรอืขึน้อยูก่ับความพงึพอใจของ

ทา่น 

 ค่าใชจ้่ายสว่นตัวอาท ิค่าโทรศัพท,์ ค่าซกัรดี, ค่าเครือ่งดืม่ในหอ้งพัก และค่าอาหารทีส่ั่งมาใน

หอ้งพักคา่อาหารและเครือ่งดืม่ทีส่ัง่พเิศษในรา้นอาหารนอกเหนือจากทีท่างบรษัิทจัดใหย้กเวน้จะ

ตกลงกันเป็นกรณีพเิศษ เช่น หากท่านทานไดเ้ฉพาะอาหารทะเลเพียงอย่างเดียว ท่านตอ้งมี

คา่ใชจ้า่ยเพิม่ 

 คา่ท าหนังสอืเดนิทาง (พาสปอรต์) 

 คา่น ้าหนักของกระเป๋าเดนิทางทีเ่กนิกวา่สายการบนิก าหนด (23 กก./1ใบ/ทา่น) 

 คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% และภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3% 

 คา่ธรรมเนยีมน ้ามนัของสายการบนิ (หากมกีารปรับขึน้) 

 คา่ใชจ้า่ยอืน่ๆ ทีไ่มไ่ดร้ะบไุวใ้นรายการ 

 ไมม่แีจกกระเป๋าหรอืของพรเีมีย่มตา่งๆ 

การยกเลกิการจองทัวร ์: 

  ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 40 วัน 

 

 คนืคา่ใชจ้า่ยทัง้หมด (ยกเวน้คา่ธรรมเนียมท่านละ 1,000 

บาท+ค่าวีซ่าที่ยืน่และตั๋วเครื่องบนิที่ออกล่วงหนา้และ

กรุ๊ปที่เดนิทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาล (สงกรานต์ วัน

แรงงาน ชว่งเดอืนตุลาคม และปีใหม)่ ทีต่อ้งการันต ีมัด

จ ากับทางสายการบนิหรอืกรุ๊ปทีม่กีาร การันตคี่ามัดจ าที่

พัก โดยตรงหรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรือ

ตา่งประเทศและไมอ่าจขอคนืเงนิได)้ 

  ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 25 วัน  เก็บคา่ใชจ้า่ย 50% หลังหักคา่ธรรมเนยีมทา่นละ 1,000 

บาท 

  ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 1-24 วัน  เก็บคา่บรกิารทัง้หมด 100 % 

** กรณียกเลกิ ** 

- ยกเลกิหลังจากวางเงนิมดัจ า บรษัิทฯจะคดิคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้จรงิ ณ วันนัน้ ทีไ่มส่ามารถ คนืเงนิได ้

(ตัวอยา่งเชน่คา่ตั๋วเครือ่งบนิ, คา่วซีา่, คา่มดัจ าหอ้งพัก เป็นตน้) 

- ยกเลกิหลังจากจา่ยเงนิเต็มจ านวน บรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิทัง้หมดในทกุกรณี 

- กรณีเจ็บป่วย จนไมส่ามารถเดนิทางได ้ซึง่ตอ้งมใีบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรอง บรษัิทจะท าเรือ่งยืน่

เอกสารไปยงัสายการบนิ โรงแรม และในทกุๆการใหบ้รกิาร เพือ่ใหพ้จิารณาอกีครัง้ ทัง้นี ้อาจจะตอ้งใช ้

ระยะเวลาในการด าเนนิการ ซึง่ไมส่ามารถแจง้ไดว้า่สามารถคนืเงนิไดท้ัง้หมดหรอืบางสว่น หรอืไมไ่ดเ้ลย 

เพราะขึน้อยูก่บัการพจิารณาและตัดสนิใจของสายการบนิ โรงแรมและในทกุๆบรกิารอืน่ๆเป็นส าคัญ 

- หากมกีารยกเลกิการจองทวัร ์หลังไดท้ าการยืน่วซีา่เรยีบรอ้ยแลว้ บรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการน าเลม่พาสปอรต์ 
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        ไปยกเลกิวซีา่ในทกุกรณี ไมว่า่คา่ใชจ้า่ยในการยืน่วซีา่จะรวมหรอืแยกจากรายการทัวรก์็ตาม 

เอกสารทีใ่ชใ้นการยืน่วซีา่โมรอคโค : E-VISA (ไมต่อ้งใชเ้ลม่ Passport และ ไมต่อ้งโชวต์วั) 

 1. แสกนหนา้ Passport ส ีโดยเป็นไฟล ์PDF หรอื JPEG 

2. ไฟลร์ปูถา่ยขนาด 4x5 ซม. พืน้หลงัสขีาว ถา่ยทีร่า้นถา่ยรปูเทา่น ัน้ !  โดยไมต่กแตง่รปู, 

ไมใ่สเ่ครือ่งประดบั และเห็นใบหนา้อยา่งชดัเจน (เหมอืนรปูถา่ยวซีา่เชงเกน้) 

3. แบบฟอรม์ขอ้มลูสว่นตวัจากทางบรษิทั 

หมายเหต ุ:  

  บรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการเดนิทาง ในกรณีทีม่ผีูเ้ดนิทาง ต ่ากว่า 10 ท่าน โดยจะแจง้

ใหผู้เ้ดนิทางทราบลว่งหนา้ อยา่งนอ้ย 20 วัน กอ่นการเดนิทาง  

 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิก์ารเปลีย่นแปลงโปรแกรม ราคา และเงือ่นไขทัง้หมดโดยมติอ้งแจง้ให ้

ทราบล่วงหนา้ 

 บรษัิทฯ มสีทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในทัวรน์ี้ เมือ่เกดิเหตุสุดวสิัยจนไมอ่าจ

แกไ้ขได ้

 บรษัิทฯ มสีทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงการพาเขา้ชม สถานทีท่่องเทีย่วใดๆทีปิ่ดท าการ โดยจะ

จัดหาสถานทีท่่องเทีย่วอืน่ๆเพือ่ทดแทนเป็นล าดับแรก หรอืคนืค่าเขา้ชมแก่ผูเ้ดนิทางแทน 

 รายการอาจมกีารเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม เนื ่องจากความล่าชา้ของสายการบนิ 

โรงแรมทีพ่ักในต่างประเทศ เหตุการณ์ทางการเมอืง และภัยธรรมชาต ิฯลฯ ทีอ่ยู่นอกเหนือการ

ควบคุมของทางบรษัิทฯ หรอื ค่าใชจ้่ายเพิม่เตมิทีเ่กดิขึน้ทางตรง หรอืทางออ้ม เชน่ การ

เจ็บป่วย การถูกท ารา้ย การสูญหาย ความล่าชา้ หรอื จากอุบัตเิหตุต่างๆ  ทัง้นี ้ บรษัิทฯ จะ

ค านงึถงึความปลอดภัยและความสะดวกของผูเ้ดนิทางเป็นส าคัญ 

 บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบในกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืง หา้มผูเ้ดนิทางเขา้หรอืออกนอก

ประเทศ เนื่องจากมสี ิง่ผดิกฎหมาย หรอืสิง่ของหา้มน าเขา้ประเทศ เอกสารเดนิทางไม่ถูกตอ้ง 

หรอื ความประพฤตสิ่อไปในทางเสือ่มเสยี หรอืดว้ยเหตุผลใด ๆ ก็ตามทีก่องตรวจคนเขา้เมอืง

พจิารณาแลว้ ทางบรษัิทฯ ไม่รับผดิชอบค่าใชจ้่าย 

 รายการนี้เป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่อ้งไดร้ับการยนืยันจากบรษัิทฯอกีครัง้หนึง่ หลังจากไดส้ ารองที่

น่ังบนเครือ่ง และโรงแรมทีพ่ักในต่างประเทศเป็นทีเ่รยีบรอ้ย แต่อย่างไรก็ตามรายการนี้อาจ

เปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม 

 การไมรั่บประทานอาหารบางมือ้ไมเ่ทีย่วตามรายการ ไมส่ามารถขอหักค่าบรกิารคนืได ้เพราะการ

ช าระคา่ทัวรเ์ป็นไปในลักษณะเหมาจา่ย 

 ในกรณีที่ท่านจะใชห้นังสอืเดนิทางราชการ (เล่มสนี ้าเงนิ) / หนังสอืเดนิทางนักการทูต (เล่มสี

แดง) เดนิทางกบัคณะ บรษัิทฯ สงวนสทิธิท์ีจ่ะไมรั่บผดิชอบ หากท่านถูกปฏเิสธการเขา้หรอืออก

นอกประเทศใดประเทศหนึง่ เพราะโดยปกตนัิกทอ่งเทีย่วใชห้นังสอืเดนิทางบคุคลธรรมดา (เล่มสี

เลอืดหม)ู 

กรณีเดนิทางโดยลกูคา้จดัการต ัว๋เครือ่งบนิเอง 
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 ในกรณีลูกคา้ด าเนนิการเรือ่งตั๋วเครือ่งบนิเองและมาเทีย่วรวมกับคณะ (Join Tour) ลูกคา้ตอ้ง

ด าเนินการมาพบคณะทัวร์ดว้ยตัวเอง และตอ้งรับผดิชอบค่าใชจ้่ายในการมาพบคณะใหญ่ดว้ย

ตัวเอง รวมถงึหากกรณีเทีย่วบนิของคณะใหญ่เกดิความล่าชา้หรอืยกเลกิเทีย่วบนิอันดว้ยสาเหตุ

ใดๆก็ตาม 

ต ัว๋เครือ่งบนิ 

 ในการเดนิทางเป็นหมู่คณะผูโ้ดยสารจะตอ้งเดนิทางไป-กลับ หากท่านตอ้งการเลือ่นวันเดนิทาง

กลับ ทา่นจะตอ้งช าระ คา่ใชจ้่ายสว่นต่างทีส่ายการบนิเรยีกเก็บโดยสายการบนิ เป็นผูก้ าหนด ซึง่

ทางบรษัิทฯ ไมส่ามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้ และในกรณีทีย่กเลกิการเดนิทาง ถา้ทางบรษัิทได ้

ออกตั๋วเครือ่งบนิไปแลว้ ผูเ้ดนิทางตอ้งรอ Refund ตามระบบของสายการบนิเทา่นัน้ (ในกรณีทีต่ั๋ว

เครือ่งบนิสามารถท าการ Refund ไดเ้ทา่นัน้) 

 ท่านที่จะออกตั๋วเครื่องบนิภายในประเทศ โปรดแจง้ฝ่ายขายก่อนเพื่อขอค ายนืยันว่าทัวร์นัน้ๆ 

ยนืยันการเดนิทาง แน่นอน หากท่านออกตั๋วภายในประเทศโดยไมไ่ดรั้บการยนืยันจากพนักงาน 

แลว้ทัวร์นัน้ยกเลกิ บรษัิทฯไม่สามารถรับผดิชอบค่าใชจ้่ายใดๆที่เกี่ยวขอ้งกับตั๋วเครื่องบนิ

ภายในประเทศได ้

 หากในกรณีทีส่ายการบนิมกีารปรับเปลีย่นตารางเทีย่วบนิ ซึง่อยู่นอกเหนือจากการควบคุมทาง

บรษัิทจะไมรั่บผดิชอบตอ่คา่ใชจ้า่ยใดๆทัง้สัน้ 

 เมือ่ท่านจองทัวรแ์ละช าระมัดจ าแลว้ หมายถงึท่านยอมรับในขอ้ความและเงือ่นไขทีบ่รษัิทฯแจง้

แลว้ขา้งตน้ 

โรงแรมและหอ้ง 

 หอ้งพักในโรงแรมเป็นแบบหอ้งพักคู่ ( TWN/DBL ) ในกรณีทีท่่านมคีวามประสงคจ์ะพักแบบ 3 

ท่าน / 3 เตยีง ( TRIPLE ROOM ) ขึน้อยูก่ับขอ้ก าหนดของหอ้งพักและรูปแบบของหอ้งพักของ

แต่ละโรงแรม ซึง่มักมคีวามแตกต่างกัน ซึง่อาจจะท าใหท้่านไมไ่ดห้อ้งพักตดิกันตามทีต่อ้งการ 

หรอื อาจไมส่ามารถจัดหอ้งทีพ่ักแบบ 3 เตยีงได ้

 โรงแรมหลายแห่งในยุโรป จะไม่มีเครื่องปรับอากาศเนื่องจากอยู่ในแถบที่มีอุณหภมิต ่า 

เครือ่งปรับอากาศทีม่จีะใหบ้รกิารในชว่งฤดรูอ้นเทา่นัน้ 

 ในกรณีทีม่กีารจัดประชมุนานาชาต ิ( TRADE FAIR ) เป็นผลใหค้่าโรงแรมสงูขึน้ 3-4 เท่าตัว 

บรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่นหรอืยา้ยเมอืงเพือ่ใหเ้กดิความเหมาะสม 

กระเป๋าเล็กถอืตดิตวัขึน้เครือ่งบนิ 

 กรณุางดน าของมคีม ทกุชนดิ ใสใ่นกระเป๋าใบเล็กทีจ่ะถอืขึน้เครือ่งบนิ เชน่ มดีพับ กรรไกรตัดเล็บ

ทุกขนาด ตะไบเล็บ เป็นตน้ กรุณาใสใ่นกระเป๋าเดนิทางใบใหญห่า้มน าตดิตัวขึน้บนเครือ่งบนิ

โดยเด็ดขาด 

 วัตถุทีเ่ป็นลักษณะของเหลว อาท ิครมี โลชัน่ น ้าหอม ยาสฟัีน เจล สเปรย ์และเหลา้ เป็นตน้ จะ

ถูกท าการตรวจอยา่งละเอยีดอกีครัง้ โดยจะอนุญาตใหถ้อืขึน้เครือ่งไดไ้มเ่กนิ 10 ชิน้ ในบรรจุ

ภัณฑล์ะไมเ่กนิ 100 ml. แลว้ใสร่วมเป็นทีเ่ดยีวกันในถุงใสพรอ้มทีจ่ะส าแดงต่อเจา้หนา้ทีรั่กษา
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ความปลอดภยัตามมาตรการองคก์ารการบนิพลเรอืนระหวา่งประเทศ ( ICAO ) 

 หากท่านซือ้สนิคา้ปลอดภาษีจากสนามบนิ จะตอ้งปิดผนกึถุงโดยระบุ วันเดนิทาง เทีย่วบนิ จงึ

สามารถน าขึน้เครือ่งได ้และหา้มมรีอ่งรอยการเปิดปากถงุโดยเด็ดขาด 

การชดเชยคา่กระเป๋าในการสญูหาย 

 ของมคีา่ทกุชนดิ ขอแนะน าไมค่วรใสเ่ขา้ไปในกระเป๋าใบใหญท่ีเ่ช็คไปกบัเครือ่ง เพราะหาก

เกดิการสูญหาย สายการบนิจะรับผดิชอบชดใชต้ามกฎไออาตา้เท่านัน้ ซึง่จะชดใชใ้หป้ระมาณ 

กโิลกรัมละ 20 USD คณูดว้ยน ้าหนักกระเป๋าจรงิ ทัง้นีจ้ะชดเชยไมเ่กนิ USD 400 กรณีเดนิทางชัน้

ธรรมดา (Economy) หรอื USD 600 กรณีเดนิทางชัน้ธุรกจิ (Business) ดังนัน้จงึไมแ่นะน าให ้

โหลดของมคีา่ทกุประเภทลงกระเป๋าใบใหญ่  

 กรณีกระเป๋าใบเล็ก (Hand Carry) เกดิการสูญหาย บรษัิทฯ ไม่สามารถรับผดิชอบชดเชย

คา่เสยีหายใหท้า่นได ้ดังนัน้ทา่นตอ้งระวังทรัพยส์นิสว่นตัวของทา่น 

 บรษัิทขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะรับผดิชอบในกรณีกระเป๋าเดนิทางของท่านเกดิความช ารุด หรอืสญูหาย 

ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ ในระหวา่งการเดนิทาง 

การเดนิทางเป็นครอบครวั  

 หากทา่นเดนิทางเป็นครอบครัวใหญ่ หรอืเดนิทางพรอ้มสมาชกิในครอบครัว ทีต่อ้งไดรั้บการดูแล

พเิศษ (Wheelchair), เด็ก, และผูส้งูอาย ุมโีรคประจ าตัว ไมส่ะดวกเดนิทอ่งเทีย่วในระยะเวลาเกนิ

กวา่  

4-5 ชัว่โมงตดิตอ่กนั มา่นและครอบครัวตอ้งใหก้ารดแูลสมาชกิภายในครอบครัวของทา่นเอง เนือ่งจาก

การเดนิทางเป็นหมูค่ณะ หวัหนา้ทวัรม์คีวามจ าเป็นตอ้งดแูลคณะทัวรท์ัง้หมด 

 

โปรดทราบ 

 

1. กรุณาช าระคา่มัดจ าทัวรแ์ละเงนิสว่นทีเ่หลอืในเวลาทีเ่จา้หนา้ทีก่ าหนด หากลกูคา้ไม่ช าระตามก าหนดระบบจะตัดชือ่ลกูคา้

กรุ๊ปนัน้ออกโดยอัตโนมัตเิพื่อเปิดโอกาสใหลู้กคา้ท่านอืน่ทีร่อควิอยู่ โดยถอืว่าลูกคา้ยกเลิกการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ย

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 ี

หลงัจากการจองทวัรแ์ละช าระเงนิมดัจ าแลว้ ทางบรษิทัฯ ถอืวา่ทา่นไดย้อมรบัในขอ้ตกลงและเงือ่นไข 

ทีบ่รษิทัไดร้ะบไุวข้า้งตน้ทกุประการ 
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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

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 

 


