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***พกัโรงแรม 4+5 ดาว*** 

** พเิศษ...นอนมาราเกต 2 คนื และ เฟต 2 คนื **  

นอนแคมป์ 1 คนื พรอ้มอพัเกรดมหีอ้งน า้ในตวั*** 

คาซาบลงักา ราบตั เชฟชาอนุ เฟส อเิฟรน 

มเิดลท์ แอรฟ์ูด ์ เมอรชู์ถา้ ทนิเฮยีร ์ ทอดรา้กอรจ์ 

วอซาเซท มาราเกซ เอซาเวรา่ คาซาบลงักา 

***พเิศษ...อาหารไทย 1 มือ้ และ อาหารจนี 1 มือ้ และ อาหารซฟีู้ ด 1 มือ้*** 

 

FANTASTIC Morocco 11D/8N 
 

เดินทางวนัที่ 8-18 เมษายน 2566 
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DAY ITINERARY 
MEAL 

B      L      D 
HOTEL 

วันแรก 

กรงุเทพฯ (Bangkok) – อาบ ูดาบ ี(Abu 

Dhabi) 

EY 407   BKK-AUH   19.10-23.15 

    

วันทีส่อง 

อาบ ูดาบ ี(Abu Dhabi) – คาซาบลังกา 

(Casablanca) – ราบตั (Rabat) -เชฟชาอนู 

(Chefchaouen) 

EY 613   AUH-CMN  02.20-08.05 

   Hotel Chechaouen 4* 

วันทีส่าม 
เชฟชาอนู (Chefchaouen) - โวลบูลิสิ 

(Volubilis) - เฟส (Fes) 
   Hotel Fes 4* 

วันทีส่ี ่ เฟส (Fes)     Hotel Fes 4* 

วันทีห่า้ 

เฟส (Fes) – อเิฟรน (Ifrane) –มเิดลท์

(Midelt) – แอรฟ์ดู ์(Erfoud)– เมอรซ์กูา้

(Merzouga)  

   Hotel Merzouga: 4* 

วันทีห่ก 

มอรซ์กูา้ (Merzouga)- ทนิเฮยีร ์(Tinerhir) – 

ทอดรา้กอรจ์(Todra Gorge)- วอซาเซท

(Ouarzazate) 

   Hotel Ouarzazat 4* 

วันทีเ่จ็ด 
วอซาเซท(Ouarzazate) – มาราเกช 

(Marakech)  
   Hotel Marrakech 5* 

วันทีแ่ปด 

มาราเกช (Marakech) - เอซาเวรา่ 

(Essaouira)  

**พเิศษ รับประทานกลางวนัอาหารไทย  

   Hotel Marrakech 5* 

วันทีเ่กา้ 

เอซาเวรา่ (Essaouira)– คาซาบลังกา

(Casablanca) 

**พเิศษ รับประทานกลางวนัซฟีู๊ ด และ อาหาร

เย็นเมนูจนี 

   Hotel Casablanca 5* 

วันทีส่บิ 

คาซาบลังกา(Casablanca) – อาบดูาบ ี(Abu 

Dhabi)  

EY 612   CMN-AUH  09.25-19.40 //  

EY 402   AUH-BKK   22.50-07.55 

    

วันทีส่บิ

เอด็ 

อาบดูาบ ี(Abu Dhabi) - กรงุเทพฯ 

(Bangkok)  
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วนัแรกของการเดนิทาง(1)     

กรงุเทพฯ (Bangkok) – อาบ ูดาบ ี(Abu Dhabi)   

 

16.00 น.   สมาชกิพรอ้มกนัที ่สนามบนิสวุรรณภมู ิเคานเ์ตอรส์ายการบนิเอทฮิทั แอรเ์วยส์ เคานเ์ตอร ์G ประตู

ทางเขา้ที ่4 เจา้หนา้ที ่คอยอ านวยความสะดวก และทาการเชค็อนิ 

19.10 น.  บนิสูอ่าบดูาบ ี(Abu Dhabi)  โดยสายการบนิอทิฮิดั แอรเ์วยส์ เทีย่วบนิที ่ EY 407 

เชญิเพลดิเพลนิกบัจอทวีสีว่นตัวทกุทีน่ั่ง พรอ้มบรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่งบนิ 

23.15 น.   ถงึ สนามบนิอาบ ูดาบ ีประเทศสหรฐัอาหรบั เอมเิรตส ์พักเปลีย่นอริยิาบถและเปลีย่นเครือ่ง  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วนัทีส่องของการเดนิทาง(2)     

อาบ ูดาบ ี(Abu Dhabi) – คาซาบลงักา (Casablanca) – ราบตั (Rabat) –เชฟชาอนู (Chefchaouen) 

 

02.20 น.   บนิตอ่ สูเ่มอืงคาซาบลงักา สายการบนิเอทฮิดั แอรเ์วยส์ เทีย่วบนิ  EY 613  

08.05 น.   เครื่องลงจอดทีส่นามบนินานาชาตเิมอืงคาซาบลงักา้ (Casablanca) ประเทศโมรอคโค  (เวลา

ทอ้งถิน่ในประเทศโมรอคโค ชา้กวา่ประเทศไทย 6 ช.ม.)  หลังผ่านตรวจคนเขา้เมอืงและศุลกากร 

พบมัคคุเทศก์ทอ้งถิน่แลว้เดนิทางสู่เมอืงราบตั (Rabat) เมืองหลวงแห่งราชอาณาจักรโมรอคโค 

(ระยะทาง 115 กม.เวลาเดนิทางประมาณ 1.30 ชม.) 

 

น าท่านชมหอคอยฮาซนั (Hassan Tower) และ สุสานของกษตัรยิโ์มฮมัเหม็ดที ่5 พระอยักา 

(ปู่ ) ของกษัตรยิอ์งคปั์จจบุนั ซึง่มทีหารยามยนืเฝ้าสง่าทุกประตูและเปิดใหค้นทุกชาตทิุกศาสนาเขา้ไป

เคารพพระศพทีฝั่งอยูเ่บือ้งลา่ง ดา้นหนา้ของสสุาน คอืสเุหรา่ฮสัซนัทีเ่ร ิม่สรา้งมาตัง้แตศ่ตวรรษที ่12 แต่
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ไมส่ าเร็จและพังลงจนเหลอืแตเ่พยีงเสาไว ้365 ตน้ ในบรเิวณกวา้ง 183 x139 เมตร ชมหอคอยฮาซนั 

(Hassan Tower) 

 

น าท่านชม ป้อมอูดายา (Oudayas Fortress) ป้อมขนาดใหญ่ 2 ชัน้ ที่ตั ้งอยู่ร ิมมหาสมุทร

แอตแลนตกิ ลอ้มรอบดว้ยก าแพงสูงใหญ่ เป็นป้อมทีส่เปนสรา้งขึน้เมือ่สมัยทีส่เปนยดึครองโมรอคโค 

ดา้นในมสีวนดอกไมแ้บบสเปน และเป็น เมดน่ิา  หรอืชมุชนชาวเมอืงซึง่เต็มไปดว้ยบา้นเรอืนทาทาบดว้ย

สฟ้ีา-ขาว บรรยากาศรมิทะเลคลา้ยเมอืงซานโตรนิี นับเป็นหนึง่ในป้อมปราการทีส่ าคัญของโมรอคโคใน

อดตีใชป้้องกนัขา้ศกึจากการรกุรานทัง้จากประเทศทีล่า่อาณานคิมและในยคุทีโ่จรสลัดชกุชมุ   

 

กลางวนั    รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถิน่  

 

บา่ย  น าทา่นเดนิทางสูเ่มอืงน าทา่นเดนิทางตอ่ สู ่นครสฟ้ีา  เชฟชาอนู (Chefchaouen)  เมอืงทีไ่ดช้ ือ่ว่า 

“ มนตเ์สน่หแ์หง่โมร็อกโค “ แมว้่าโมรอคโคจะเป็นประเทศทีต่ัง้อยูท่างทศิตะวันตกเฉียงเหนือของทวปี

แอฟรกิา แตเ่พราะการทีม่อีาณาเขตตดิตอ่กบัทะเลเมดเิตอรเ์รเนยีนและมหาสมทุรแอตแลนตกิ จงึท าให ้

ภมูอิากาศของประเทศเป็นแบบเมดเิตอรเ์รเนยีนคลา้ยตอนใตข้องอติาลแีละ สเปน  

เมอืงเชฟชาอนู (Chefchaouen) เป็นเมอืงเล็กๆตัง้อยูใ่นหบุเขารฟิ (Rif Mountain หรอื Er-

Rif) ประวัตคิวามเป็นมาของเมอืงนัน้ยาวนานกวา่ 540 ปี ในอดตีกอ่นทีโ่มรอคโคจะไดรั้บเสรภีาพในการ

ปกครองประเทศทัง้หมดในปี 1956 เมอืงเชฟชาอนูเคยอยูใ่ตก้ารปกครองของสเปนมากอ่น และจนบัดนี้

ประชากรทีม่ปีระมาณ 40,000 คน ก็ยังคงใชภ้าษาสเปนกันอย่างแพร่หลาย อากาศบรสิุทธิแ์ละความ

สะอาดของเมอืงเชฟชาอนูไดส้รา้งบรรยากาศผ่อนคลายสบายๆทีท่ าใหนั้กท่องเทีย่วทีเ่หนื่อยลา้มาจาก

การตระเวนเทีย่วทีเ่มอืงอืน่หายเหนือ่ยได ้ 

ส าหรับท่านที้ชื่นชอบในสถาปัตยกรรมแบบโมรอคโค  ไม่ควรพลาดเมืองเล็ก ๆ แห่งนี้ ที่

บา้นเรอืนทาทาบดว้ยสฟ้ีาและสขีาว ซึง่จะสรา้งความประทับใจใหแ้กผู่ม้าเยอืนมริูล้มื 

  

ค า่   รบัประทานอาหารค า่ ณ  โรงแรม 

พกัที ่VANCII HOTEL ระดบั 4 * หรอืเทยีบเทา่ 
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วนัทีส่ามของการเดนิทาง (3)     

เชฟชาอนู (Chefchaouen) - โวลบูลิสิ (Volubilis) - เฟส (Fes) 

 

เชา้     รบัประทานอาหารเชา้ในโรงแรม-เช็คเอา้ท ์

 

น าทา่นเดนิชมเมอืงเชฟชาอนู   เมอืงทีถ่อืวา่เป็นสวรรคข์องคนรักสฟ้ีาและสขีาว โดยเฉพาะสฟ้ีา น่ันก็

เพราะวา่เชฟชาอนูเป็นเมอืงทีบ่า้นเรอืนเกอืบทกุหลังเป็นสขีาว และมคีรึง่ลา่งไปจนถงึบรเิวณถนน บันได 

และทางเดนิ เป็นสฟ้ีาสดใสเหมอืนวันทีท่อ้งฟ้าไรเ้มฆ ประกอบกับอากาศบรสิุทธิแ์ละความสะอาดของ

เมอืงไดส้รา้งบรรยากาศผ่อนคลายสบายๆที่ท าใหนั้กท่องเทีย่วทีเ่หนื่อยลา้มาจากการตระเวนเทีย่วที่

เมอืงอืน่หายเหนื่อยได ้ส าหรับท่านทีช่ ืน่ชอบในสถาปัตยกรรมแบบโมรอคโค  ไมค่วรพลาดเมอืงเล็ก ๆ 

ทีบ่า้นเรอืนทาทาบดว้ยสฟ้ีาและสขีาว แหง่นีท้เีดยีว 

   

กลางวนั    รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถิน่ 

 

น าท่านออกเดนิทางสูเ่มอืง เมคเนส (Meknes) (ระยะทาง 195 กม. ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 3.30 

ชม.)   

 

แวะชม เมอืงโบราณโรมนัโวลบูลิสิ (Roman city of Volubilis) ทีปั่จจุบันเหลอืแต่ซากปรักหักพัง

ทีเ่กดิจากแผ่นดนิไหวครัง้รุนแรงในปี ค.ศ. 1755 แต่ยังคงเห็นไดถ้งึร่องรอยความยิง่ใหญ่ของเมอืงใน

จักรวรรดโิรมนัในอดตี อดตีเมอืงโบราณแหง่จักรวรรดโิรมนัแหง่นีม้คีวามส าคัญยิง่ในยคุศตวรรษที ่3 และ

ลม่สลายถกูปลอ่ยเป็นเมอืงรา้งในศตวรรษที ่11 เมอืงโรมันโบราณแห่งนี้ไดรั้บการขึน้ทะเบยีนเป็นมรดก

โลกในปี ค.ศ.1997   

 

เดนิทางถงึเมอืง เมคเนส (Meknes) หนึง่ในเมอืงมรดกโลกรับรองโดยยเูนสโกเมือ่ปี ค.ศ.1996 อดตี

เมอืงหลวงในสมยัสลุตา่นมเูล อสิมาอลิ (Mouley Ismail)  แหง่ราชวงศอ์ะลาวทิ (Alawite Dynasty)  

ไดช้ือ่วา่เป็นกษัตรยิจ์อมโหดผูช้ ืน่ชอบการท าสงครามในชว่งศตวรรษที ่17  ดว้ยท าเลทีต่ัง้ทีม่แีมน่ ้าไหล

ผา่นกลางเมอืง เมกเนสจงึเป็นเมอืงศูนยก์ลางการผลติมะกอก ไวน์ และพชืพรรณต่างๆ  มกี าแพงเมอืง

ลอ้มรอบเมอืงเกา่ทีย่าวประมาณ 40 กม. ซึง่มปีระตเูมอืงใหญโ่ตถงึ 7 ประต ู 

 

แวะชม ประตบูบัมนัซู (Bab Mansour Monumental Gate) เป็นประตทูีไ่ดช้ ือ่วา่สวยทีส่ดุ ตกแตง่

ดว้ยโมเสคและกระเบือ้งสเีขยีวสดบนผนังสแีสด 

 

จากนัน้เดนิทางสู่ เมอืงเฟส (Fes) น าท่านเดนิทางสู่ (ระยะทาง 82 กม. ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1

ชม.) เมอืงหลวงเกา่ในศ.ต. ที ่8 ทีม่คีวามความส าคัญทางประวัตศิาสตรแ์ละศาสนาตัง้แตย่คุ ศตวรรษ ที ่
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8  เป็นแหลง่ทอ่งเทีย่วทีม่ชี ือ่เสยีงของโมรอคโค ซึง่ตัง้อยูบ่นพืน้ทีท่ีอ่ดุมสมบรูณ์ทีต่่อจากเชงิเทอืกเขา

รฟีซึง่เฟสเป็นเมอืงแหลง่ทอ่งเทีย่วทีม่ชี ือ่เสยีงและมเีสน่หอ์นัน่าประทับใจ 

   

ค า่      รบัประทานอาหารค า่ ทีโ่รงแรม 

พกัที ่โรงแรม ROYAL MIRAGE DELUXE HOTEL FES ระดบั 4* หรอืเทยีบเทา่ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วนัทีส่ ีข่องการเดนิทาง (4)     

เฟส (Fes)  

 

เชา้     รบัประทานอาหารเชา้ในโรงแรม-เช็คเอา้ท ์

 

น าท่านชมประตูพระราชวงัหลวงแห่งเฟส (The Royal Palace) ประตูทางเขา้พระราชวังเป็น

สถาปัตยกรรมทีส่วยและสง่างาม เป็นเอกลักษณ์แห่งราชวงศโ์มรอคโค บรเิวณใกลเ้คยีงพระราชวังเคย

เป็นทีอ่ยูข่องชมุชนชาวยวิทีท่ ารายไดใ้หแ้กร่าชวงศ ์เพราะชาวยวิฉลาดท าการคา้เกง่ เป็นพ่อคา้ผูกขาด

การคา้เกลือ แต่ปัจจุบันชาวยวิส่วนใหญ่ไดเ้ดนิทางกลับไปอยู่ในดนิแดนแห่งพันธ์สัญญา(ประเทศ

อสิราเอล) คงเหลอืประชากรชาว  ยวิอยูไ่มม่ากนัก   

 

จากนัน้น าทา่นเดนิทางเขา้สู ่เขาวงกตอนัซบัซอ้นแหง่เมดนิาเมอืงเฟส  ผ่านประตู Bab BouJeloud 

ทีส่รา้งตัง้แตปี่ 1913 ทีใ่ชโ้มเสดสฟ้ีาตกแตง่ เดนิผา่นเขา้ไปในเขตเมดน่ิาแลว้เหมอืนขา้มกาลเวลายอ้น

สูอ่ดตี  

 

น าท่านเดนิผ่านตลาดสดขายขา้วปลาอาหาร และผัก ผลไมส้ดต่างๆ นาๆ ในเขตเมอืงเก่าไดแ้บ่ง

ออกเป็น 100 สว่น มซีอยกว่า 9,400 ซอย มซีอยแคบสดุคอื 50 ซ.ม. ถงึกวา้ง 3 เมตร จะแบง่เป็นยา่น

ต่างๆ เชน่ ย่านเครื่องใชท้องเหลอืง ทองแดง จะมรีา้นคา้เล็ก ๆ ที่หนา้รา้นจะมหีมอ้ กระทะ อุปกรณ์

เครือ่งครัว วางแขวนหอ้ยเต็มไปหมด ย่านขายพรมทีว่างเรยีงรายอยา่งสวยงาม ย่านงานเครือ่งจักสาน 
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งานแกะสลักไม ้และย่านเครื่องเทศ (Souk El Attarine) ท่านจะไดส้ัมผัสทัง้รูป รสและกลิน่ในย่าน

เครือ่งเทศทีม่กีารจัดเรยีงสนิคา้ไดอ้ยา่งเป็นระเบยีบเรยีบรอ้ยสวยงามระหวา่งทีเ่ดนิตามทางในเมด ิ 

น า 

ทา่นจะไดพ้บกบัน า้พุธรรมชาต ิ(Nejjarine Fountain) เพือ่ใหช้าวมสุลมิใหล้า้งหนา้ลา้งมอื

กอ่นเขา้ในบรเิวณมสัยดิ  นอกจากนีท้ีต่ามซอกมมุอาจเห็นภาพชายสงูอายหุนวดเครารงุรังน่ังแกะสลักไม ้

ช ิน้เล็กๆอยูบ่รเิวณตามทางเดนิแคบๆในเขตเมอืงเกา่บางทเีราก็ยงัจะเห็นผูห้ญงิทีน่ีส่วมเสือ้ผา้ทีปิ่ดตัง้แต่

หัวจนถงึเทา้จะเห็นไดก้็เฉพาะตาด าอนัคมกรบิเทา่นัน้   

แวะชมสสุานของกษตัรยิ ์มเูล ไอดรสิที ่2 (Moulay IdrissMausolem II) ทีช่าวโมรอค

โคถอืวา่เป็นแหลง่มาแสวงบญุทีศ่ักดิส์ทิธิ ์โดยชายชาวมสุลมิจะมาขอพรกอ่นการเขา้สหุนัตและหญงิสาว

ชาวมสุลมิมกัจะมาขอพรเพือ่ใหไ้ดบ้ตุร   

น าท่านชมสุเหร่าใหญ่ไคเราวนี (Kairaouine Mosque) ซึง่เป็นทัง้มหาวทิยาลัยสอน

ศาสนาแห่งแรกของโมรอคโคและเก่าแก่ที่สุดแห่งหนึง่ของโลกเลยทเีดยีว (เฉพาะผูท้ี่นับถอืศาสนา

อสิลามเท่านั้น) ชมย่านเครื่องหนังและแวะชม บ่อฟอกและยอ้มสหีนังแบบโบราณประจ าเมืองเฟส 

(Chouara Tannery) ทีเ่ป็นเอกลักษณ์เฉพาะของเมอืงเฟส ถูกอนุรักษ์โดยองคก์รยเูนสโก ้ เมอืงเฟส 

จงึเป็นสถานทีไ่มค่วรพลาดในการมาเยอืนอยา่งยิง่  

 

 กลางวนั   รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถิน่ 

 

น าทา่นเขา้สูเ่มอืงเกา่เฟส  

ชม เมเดอรซ์า บูอมิาเนยี (Merdersa BouImania) ซึง่เป็นโรงเรียนสอนพระคัมภีร์ เป็น

สถาปัตยกรรมแบบมวัรท์ีส่วยงามประณีต ชมรา้นทองเหลอืง ซึง่ชา่งฝีมอืทีท่ าทองเหลอืงเป็นชา่งทีไ่ดรั้บ

การถ่ายทอดกันมาตัง้แต่บรรพบุรุษ หลายชั่วอายุคน ในอดตีชา่งฝีมอื และ ช่างหัตถกรรมเหล่านี้ ได ้

สรา้งสรรคผ์ลงานอันวจิติรงดงาม  ในแควน้ อัล อันดาลูซ ประเทศสเปน เมือ่ครัง้ทีช่าวโมรอคคันเบอร์

เบอรป์กครองแควน้ อลั อนัดาลซู ของสเปน  

 

และ น าทา่นชมยา่น Mellah เป็นยา่นทีเ่คยมชีาวยวิพักอาศัยอยูต่ามตรอกซอกซอย  

 

ชมการผลติโมเสค (Mosaic) และเครือ่งใชท้ีท่ าจากเซรามคิ ชมกรรมวธิกีารท า ซลิจิ Zeiligeซึง่เป็น

กรรมวิธีที่สืบทอดกันมาแต่ดั ้งเดิม  ดังความงามไดป้รากฏจนเป็นที่เลื่องลือกันในประเทศสเปน 

โดยเฉพาะการปกูระเบือ้งโมเสคทีต่ัดและจัดลวดลายทีล่ะช ิน้หรอืทีเ่รยีกวา่ ซลิลจิ  ไดอ้ยา่งลงตัว  

 

น าทา่นสู ่ป้อมปราการและเมอืงหลวง (Fes Jdid) พระราชวังแห่งนี้ถูกครอบครองโดยสว่นใหญ่โดย

พระราชวังประวัตศิาสตร ์ซึง่ครัง้หนึง่เคยเป็นศนูยก์ลางของรัฐบาลในโมร็อกโก 
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ค า่    รบัประทานอาหารค า่ ทีโ่รงแรม 

พกัที ่โรงแรม ROYAL MIRAGE DELUXE HOTEL FES ระดบั 4* หรอืเทยีบเทา่ 

***กรณุาจดัเตรยีมเสือ้ผา้ ของใชจ้ าเป็น ใสก่ระเป๋าเล็ก แยกไวเ้พือ่ใชใ้นการคา้งแรมในทะเลทรายซาฮารา่ ในคนื

วนัพรุง่นี ้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วนัทีห่า้ของการเดนิทาง(5)     

เฟส (Fes) – อเิฟรน (Ifrane) –มเิดลท(์Midelt) – แอรฟ์ูด ์(Erfoud)– เมอรซู์กา้(Merzouga)  

 

เชา้    รบัประทานอาหารเชา้ในโรงแรม-เช็คเอา้ท ์

 

น าทา่นเดนิทางผา่นเมอืงอเิฟรน (Ifrane)  (ระยะทาง 70 กม. ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1.20 ชม.) อิ

เฟรน(Ifrane) เป็นเมอืงพกัตากอากาศบนความสงูกวา่ 1,650 เมตรเหนอืระดับน ้าทะเล ซึง่ในอดตี

ฝร่ังเศสไดม้าสรา้งเมอืงขึน้ในบรเิวณนี ้ ใชเ้ป็นสถานทีพั่กผอ่นทัง้ฤดหูนาวและฤดรูอ้น บา้งกเ็รยีกเมอืงอิ

เฟรนวา่ “เจนวีาแหง่โมรอคโค” หรอื “สวติเซอรแ์ลนดแ์หง่โมรอคโค” บา้นสว่นใหญม่หีลังคาสแีดง มี

ดอกไม ้ และทะเลสาบสวยงาม น าทา่นเดนิเลน่ภายในเมอืงและเก็บภาพบรรยากาศอนัสวยงามอกีแหง่

ของโมรอคโค ถา่ยรปูกบัอนุสรณ์สงิโตหนิ ซึง่เป็นสญัลกัษณ์แทนสงิโตตวัสดุทา้ยทีถ่กูลา่จนหมดไปจาก

เทอืกเขาแหง่นี ้  เพลดิเพลนิไปกบัการเดนิเลน่ในเมอืงเล็ก ๆ ทีม่อีากาศบรสิทุธิ ์ และธรรมชาตอินัน่า

ประทับใจ ไดเ้วลาอนัสมควร 

 

น าทา่นเดนิทางสูเ่มอืงมเิดลท ์ (Midelt) (ใชเ้วลาเดนิทาง ประมาณ 2 ช.ม.) เป็นจดุแวะพักของนัก

ผจญภยั ทีช่อบความทา้ทายในการเดนิเขาทีม่บีรรยากาศแหง้แลง้ ของทะเลทรายซาฮารา่ ผา่นภมูิ

ประเทศทีเ่ขยีวชอุม่ไปดว้ยป่าไม ้ป่าสนซดีาร ์ บางชว่งตน้ไมเ้ป็นพุม่เตีย้แปลกตา บางชว่งเป็นพืน้ราบทุง่

หญา้ส าหรับเลีย้งสตัว ์ทีม่ทีวิเขาเป็นฉากหลัง อนังดงาม 

 

กลางวนั    รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถิน่ 
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บา่ย    น าท่านเดนิทางสู่เมอืงเมอรซู์กา้ (Merzouga) เดนิทางขา้มเขา มดิเดลิ แอตลาส (Middle Atlas) 

ผา่นเสน้ทางความสงู 3,090 เมตร ปกคลุมดว้ยหมิะ และตน้สนขนาดใหญ่ ผ่านแนวเขาทีม่รีูปร่างแปลก

ตา และสวยงาม ซึง่เกดิจากกัดกร่อนของแรงลมตามธรรมชาต ิท าใหหุ้บเขาบรเิวณนี้มรีูปร่างต่างๆ มี

ลักษณะเป็นแคนยอ่น จนบางครัง้ นักท่องเทีย่วชมว่า  สวยงามกว่าแกรนด ์แคนยอ่นของอเมรกิา  ผ่าน

เมืองเออราชดิยิา (Erachidia) เมืองที่มีแหล่งโอเอซสิที่ใหญ่และส าคัญ  และเป็นเมืองซึง่เป็นจุด

ยทุธศาสตรท์ีส่ าคัญของโมรอคโค มพีรมแดนตดิกบัประเทศ แอลจเีรยี    

 

เดนิทางสูเ่มอืงเอรฟ์ูด ์(Erfoud) เมอืงทีเ่คยเป็นศูนยก์ลางของกองคาราวานพ่อคา้ทีเ่ดนิทางมาจาก

ทางตะวันออกกลางอยา่งเชน่ซาอดุอิารเบยีและซดูานในแอฟรกิาน าทา่นชมโรงงานทีต่ัดภเูขาเพือ่น าเอา

หนิซึง่มซีากฟอสซลิ มาผลติเป็นเครือ่งใช ้ในอดตีเมือ่ประมาณ 350 ลา้นปีกอ่น  ดนิแดนแหง่นีเ้คยอยูใ่ต ้

ทอ้งทะเล ตอ่มาเมือ่แผน่ดนิผดุขึน้มา จงึเกดิซากฟอสซลิขึน้มากมาย 

 

น าท่านหยิบกระเป๋าใบเล็กที่แยกเตรียมไว้และของใช้ที่จ าเป็น เขา้พักเมืองเมอร์ซูก้าร ์

(MERZOUGA) เดนิทางโดยรถ 4x4 (4WD) (รถ 4 WD น่ังคันละ 4–5 ท่าน) เขา้สูท่ะเลทรายซาฮา

รา่ในทวปีแอฟรกิาทีม่ขีนาดใหญเ่ป็นอนัดับสองของโลก (รองจากทะเลทรายในทวปีแอนตารก์ตกิา) และ

เป็นทะเลทรายรอ้นทีใ่หญ่ทีส่ดุของโลก (ระยะทาง 54 ก.ม. ใชเ้วลา 45 นาท)ี ผ่านภเูขาหนิ ทีเ่ต็มไป

ดว้ยซากฟอสซลิ ของหอย และ แมงกะพรนุโบราณ 

  

ค า่    รบัประทานอาหารค า่ ทีพ่กั 

พกัที ่  YASMINA LUXURY CAMP MERZOUGA ระดบั 4* หรอืเทยีบเทา่  

*** เชญิทา่นเพลดิเพลนิกบับรรยากาศยามค า่คนืของทะเลทรายซาฮารา่ และชมดวงดาวบน

ทอ้งฟ้า *** 
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วนัทีห่กของการเดนิทาง (6)     

มอรซู์กา้ (Merzouga)- ทนิเฮยีร ์(Tinerhir) – ทอดรา้กอรจ์ (Todra Gorge) - วอซาเซท(Ouarzazate) 

 

เชา้ตรู ่   กอ่นพระอาทติยข์ึน้น าทา่นขีอ่ฐูชมพระอาทติยข์ ึน้ทีเ่นนิทรายในทะเลทรายซาฮารา่ (ขีอ่ฐู ทา่นละ 

1 ตวั)  

ทะเลทรายซาฮารา่ (SAHARA DESERT) เป็นทะเลทรายทีม่อีาณาเขตกวา้งใหญท่ีส่ดุในโลกคอื 

มเีนือ้ทีป่ระมาณ 9.3 ลา้นตารางกโิลเมตร (ใหญเ่ทา่อเมรกิาทัง้ประเทศ) และตัง้อยูท่างตอนเหนอืของ

ทวปีแอฟรกิา ทะเลทรายซาฮารา่มสี ิง่แวดลอ้มทีไ่มเ่อือ้ตอ่การด ารงอยูข่องชวีติมนุษย ์ สตัว ์ หรอืพชื 

เพราะฝนตกนอ้ยมาก และพืน้ทีไ่มเ่หมาะแกก่ารเพาะปลกูหรอืเลีย้งสตัว ์ หากมสีตัวแ์ละพชืพันธุใ์ดที่

สามารถเตบิโตในทะเลทรายได ้ กต็อ้งปรับตัวกนัอยา่งมาก เชน่เดยีวกบัมนุษยท์ีต่อ้งหาวธิใีนการใชช้วีติ

ใหอ้ยูร่อดได ้ 

ใหท้า่นไดส้มัผัสบรรยากาศยามเชา้ในทะเลทรายซาฮารา่  จากสภาพการไรฝ้นและอณุหภมูทิี่

รอ้นจัดในทะเลทรายมผีลท าใหค้วามชืน้สมัพัทธข์องอากาศเหนอืทะเลทราย เกอืบเป็นศนูยต์ลอดปี ชม

พระอาทติยข์ึน้จากบนเนนิทราย ซึง่สวยงาม น่าประทับใจไดเ้วลาน าทา่นขีอ่ฐูกลบัสูโ่รงแรมทีพั่ก 

   

เชา้     รบัประทานอาหารเชา้ในโรงแรม-เช็คเอา้ท ์

 

น าคณะน่ังรถขบัเคลือ่นสีล่อ้ 4x4 (4WD) ออกจากทะเลทรายซาฮารา่ มุง่หนา้สู ่เมอืงเอรฟ์ูด(์Erfoud) 

เพือ่เปลีย่นเป็นรถโคช้ เดนิทางสู ่เมอืงทนิเฮยีร ์(Tingrhir)   

 

แวะชมโอเอซสิ Tinerhir ซึง่เป็นชมุชนทีเ่กาะกลุม่อยูร่วมกนั ทา่มกลางความแหง้แลง้ในเขตทะเลทราย 

ทีย่ังมคีวามชุม่ชืน้ มตีาน ้า หรอื ล าธารน ้า ซึง่ใชใ้นการปลูก ตน้ปาลม์ ตน้อัลมอนด ์โอเอซสิแห่งนี้เคย

เป็นทีต่ัง้ของกองทหารทีเ่ดนิทางมาจากเมอืงวอซาเซท  

 

จากนัน้เดนิทางสู ่ทอดรา้กอรจ์ (Todra Gorge) โกรกธารทีม่โีขดผาสงู 985 ฟตุ หรอื 300 เมตร ทัง้

สองดา้นทีเ่กอืบตัง้ท ามมุสามเหลีย่มกับแม่น ้าโทดรา้ ถอืว่าเป็นโกรกธารและหุบเขาทีส่วยทีสุ่ดทางใต ้

ของโมรอคโค ชมความงดงามของชอ่งเขาทีซ่อ่นตัวอยูใ่นโอเอซสิ โดยม ีล าน ้าใส ๆ ทีไ่หลผา่นชอ่งเขา

กบัหนา้ผาสงูชนัแปลกตา สถานทีแ่หง่นีเ้ป็นแหลง่ปีนหนา้ผาส าหรับนักทอ่งเทีย่วทีรั่กการเสีย่งภยั 

 

กลางวนั    รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถิน่ 

 

บา่ย    ผา่นหบุเขาดาเดดส ์(Dades) ซึง่เป็นแนวเขาและธรรมชาตขิองหบุเขาทีถ่กูกดักรอ่นจากแรงลม ท าให ้

หบุเขากลายเป็นรปูรา่งตา่งๆ สวยงาม 

เดนิทางสูเ่มอืงวอซาเซท (Ouarzazate) เคยเป็นทีต่ัง้ทางยทุธศาสตร ์ในปี ค.ศ. 1928  
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ฝร่ังเศสไดต้ัง้กองก าลังทหารและพัฒนาทีน่ี่ใหเ้ป็นศูนยก์ลางการบรหิาร วอซาเซทเป็นเมอืงที่

ถกูสง่เสรมิใหเ้ป็นเมอืงทอ่งเทีย่วแวดลอ้มไปดว้ยสตูดโิอภาพยนตร ์และมกีารพัฒนาพืน้ทีใ่นทะเลทราย

เพือ่การท ากจิกรรมต่างๆ เชน่ การขีม่อเตอรไ์ซด ์อูฐ กจิกรรมผจญภัยกลางทะเลทราย (ส าหรับในฤดู

หนาว – ฤดูใบไมผ้ล ิ(พ.ย.– เม.ย.)) ควรเตรียมเสือ้กันหนาวใหเ้พียงพอ เพราะเมอืงนี้อยู่ใกลภู้เขา

แอตลาส ทีม่หีมิะปกคลมุในชว่งดังกลา่ว   

วอซาเซท อาจกล่าวไดว้่าเป็นจุดมุ่งหมายของนักท่องเทีย่วทีม่องหาความแตกต่าง และความ

ผจญภยัทีห่าไมไ่ดจ้ากทีไ่หน วอซาเซทเป็นเมอืงทีส่ าคัญทีส่ดุของทางตอนใต ้และทีน่ี่ยังเป็นทางเชือ่ม

ระหว่างเหนือกับใต ้และตะวันออกกับตะวันตก ส าหรับนักท่องเทีย่วบางคนทีช่อบรสชาตขิองความเป็น

ทางใต ้ณ แหง่นีเ้ป็นจดุเริม่ตน้ของการส ารวจเมอืงตา่งๆไดท้กุวัน กอ่นถงึเมอืงซอซาเซท  

 

แวะชมผลติภัณฑท์ีท่ าจากกุหลาบที่เมอืงมากูนา่ (Merzouga) (เทศกาลกหุลาบจะจัดขึน้ประมาณ

เดอืนพฤษภาคม) 

  

ค า่     รบัประทานอาหารค า่ ทีโ่รงแรม 

  พกัที ่OSCAR HOTEL by ATLAS OUARZAZATE ระดบั 4* หรอืเทยีบเทา่ 
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วนัทีเ่จ็ดของการเดนิทาง (7)     

วอซาเซท (Ouarzazate) – มาราเกช (Marakech)  

 

เชา้    รบัประทานอาหารเชา้ในโรงแรม-เช็คเอา้ท ์

 

จากนัน้ออกเดนิทางสู ่เมอืงเอ็ทเบน ฮาดด ู(AIT BEN HADDOU) ทางตะวันออกเฉียงใตข้องเมอืง

มาราเกช เสน้ทางขา้มเทอืกเขาไฮแอทลาส ทางคดเคีย้วกับภเูขาสลับซับซอ้นสลับกับทุ่งเกษตรแบบ

ขัน้บนัได ใหท้า่นเพลนิตากบัสสีนั วถิชีวีติของคนทอ้งถิน่  

 

น าทา่นชม เมอืงเอ็ทเบน ฮาดดู เป็นเมอืงทีช่ ือ่เสยีงในเรือ่งการหารายไดจ้ากกองถ่ายท าภาพยนตรก์ว่า 

20 เรื่อง โดยเฉพาะป้อมที่งดงามและมีความใหญ่ที่สุดในโมร็อคโคภาคใต ้คือ ป้อเอ็ทเบน ฮาดด ู

(Kasbash of Ait Ben Haddou) เป็นป้อมหนิทรายซึง่ตัง้อยูท่า่มกลางสวนอลัมอนด ์เป็นปราสาททีใ่ชใ้น

การถ่ายท าภาพยนตร์หลายเรื่องที่โด่งดังอาทิ Lawrence of Arabia, Jesus of Nazareth และ 

Gladiator ปัจจบุนัอยูใ่นความดแูลขององคก์ารยเูนสโก  

 

จากนัน้ใหท้า่นไดแ้วะทานอาหารกลางวัน ระหวา่งทางบนเสน้ทาง Tichka Pass 

 

กลางวนั    รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถิน่ 

 

บา่ย   หลังอาหารออกเดนิทางสู ่เมอืงมาราเกช (MARRAKECH) ซึง่เป็นเมอืงทอ่งเทีย่วทีส่ าคัญ ตัง้อยูแ่ถบ 

เชงิเขาแอตลาส ในอดตี  

เมอืงโอเอซสิ แห่งนี้เป็นทีพั่กของกองคาราวานอฐู ทีม่าจากทางตอนใตข้องโมร็อคโค ถอืเป็น

เมอืงชมุทางของพอ่ตา่งๆ นอกจากนีย้งัเป็นอดตีเมอืงหลวงในชว่งสมยัราชวงศอ์ลัโมราวดิ ชว่งศตวรรษที ่

11 ปัจจุบันเป็นเมอืงที่มนัีกท่องเทีย่วมาเยอืนมากทีสุ่ด สภาพบา้นเมอืงที่เราเห็นไดค้ือ สองขา้งทาง

แวดลอ้มดว้ยบา้นเรือนที่ถูกฉาบดว้ยปูนสสีม้ๆ ซึง่เป็นสิง่ที่รัฐบาลก าหนดไว ้แต่คนทอ้งถิน่จะเรยีกว่า 

Pink City หรอื เมอืงสชีมพ ูอาจกลา่วไดว้า่มาราเกชเป็นเมอืงทีม่เีสน่หท์ีส่ดุในโลกแหง่หนึง่ จงึไดส้มญา

นามวา่เป็น A City of Drama น่ันคอืมคีวามสวยงามดั่งเมอืงในละครทีไ่มน่่าเป็นชวีติจรงิได ้

น าทา่นสมัผัสประสบการณ์ยอ้นอดตี สูย่คุโบราณ  

 

น ัง่รถมา้ ชมเมอืงมาราเกช  เมอืงทีผู่ม้ชี ือ่เสยีงจากทั่วโลก ตอ้งการมาอยู ่ณ เมอืงแหง่นีปั้จจบุนั มารา

เกช เป็นเมอืงทีม่นัีกท่องเทีย่วมาเยอืนมากทีส่ดุ สภาพบา้นเมอืงทีเ่ราเห็นไดค้อื สองขา้งทางแวดลอ้ม

ดว้ยบา้นเรอืนทีถู่กฉาบดว้ยปูนสสีม้ๆ ซึง่เป็นสิง่ทีรั่ฐบาลก าหนดไว ้แต่คนทอ้งถิน่จะเรยีกว่า Pink City 

หรอื เมอืงสชีมพ ูอาจกลา่วไดว้า่มาราเกชเป็นเมอืงทีม่เีสน่หท์ีส่ดุในโลกแหง่หนึง่ จงึไดส้มญานามวา่เป็น 

A city of Drama น่ันคอืมคีวามสวยงามดั่งเมอืงในละครทีไ่มน่่าเป็นชวีติจรงิได ้ 
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น าทา่นชมสเุหรา่ คโูตเบยี (Kutobia Mosque) เป็นสเุหร่า ทีม่หีอคอยสงู ถงึ 70 เมตร สรา้งในสมัย

ราชวงศ ์อลัโมฮดั ซึง่เป็นหอคอย 1 ใน สามพีน่อ้ง เป็นทีรู่จั้กกนัทั่วโลก ถงึความยิง่ใหญ ่ในสมยัราชวงศ์

นี ้ ชมซากสเุหรา่ซึง่เป็นอนุสรณ์ แหง่ความขดัแยง้ของ 2 ลัทธ ิซึง่มมีาในอดตี  

 

แวะจตัรุสั Djemaa el Fna Square  จดุเชค็พอยทท์ีนั่กทอ่งเทีย่วทกุคนตอ้งไปเชค็อนิเลยก็วา่ไดเ้มือ่

มาเยอืน มารร์าเกช สัมผัสความคกึคักและเสน่หข์องเมอืงมารร์าเกช ซึง่มอีะไรใหดู้มากมาย ตัง้แต่การ

แสดงโชวง์ูของหมองู การแสดงเปิดหมวกต่างๆ ของคนทอ้งถิน่ หรอืจะไปเพน้ทเ์ฮนน่าเก๋ๆ  ทีม่อื และ

เมือ่พระอาทติยต์ก ถนนสายเกา่แกแ่หง่นีก้็จะแปลงรา่งเป็นยา่นบนัเทงิอนัคกึคักอกีดว้ย  

 

แลว้ใหท้่านอสิระช๊อปป้ิงทีต่ลาด The Souks  ตลาดใหญ่กลางเมืองมาราเกซสนิคา้ก็มีอย่าง

หลากหลายตัง้แต่งานฝีมอื สไตลโ์มรอคโคแท ้เครือ่งเทศ เครือ่งหอม เสือ้ผา้ เครือ่งประดับ รองเทา้ 

กระเป๋า และอืน่ๆ ใหท้า่นไดเ้ลอืกซือ้อกีมากมาย  

 

ค า่    รบัประทานอาหารค า่ ในโรงแรม 

พกัที ่ MARRAKECH KENZI MENARA PALACE HOTELหรอืเทยีบเทา่ 5* 
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วนัทีแ่ปดของการเดนิทาง (8)     

มาราเกช (Marakech)  

 

เชา้    รบัประทานอาหารเชา้ในโรงแรม-เช็คเอา้ท ์

 

น าท่านไปชมสวนจารด์นี มาจอแรล (Jardin Majorelle) หรือ สวนยปิแซงลอเรน้ซ ์(Yves 

Saint Laurent Gardens) ชือ่นีเ้ป็นทีคุ่น้เคยของสาวๆ ทีช่ ืน่ชอบแฟชัน่สดุหรขูอง Yves St. Laurent 

นักออกแบบแฟชัน่ดไีซนแ์หง่ปารสี ฝร่ังเศส ซึง่เป็นผูอ้อกแบบสวนแหง่นี ้ 

ในชว่งทีโ่มรอคโคตกเป็นอาณานคิมของประเทศฝร่ังเศส ยปิแซงลอเรน้ซม์าทีป่ระเทศโมรอคโค 

เพือ่พักผอ่นหลังจากเครง่เครยีดจากงานออกแบบแฟชัน่โชว ์บา้นหลังนีเ้คยเป็นของเศรษฐแีหง่มาราเกช 

หลังจากยปิแซงมาเยอืนมาราเกช ก็ไดเ้กดิความหลงใหลในเมอืงแห่งนี้ และซือ้บา้นหลังนี้ไวเ้ป็นที่

พักผอ่น  ชมสวนทีถ่กูออกแบบโดยใชท้ีส่ดใส ฉูดฉาด เชน่สนี ้าเงนิ และสสีม้ เป็นองคป์ระกอบ ไมว่่าจะ

เป็นเสา แจกนั และชมการจัดวางพรรณไมอ้ันหลากหลาย แห่งทะเลทราย ทีจ่ัดไดอ้ยา่งสวยงามและลง

ตัว 

 

กลางวนั    รบัประทานอาหารไทย ณ ภตัตาคารทอ้งถิน่ (พเิศษ เมนอูาหารไทย) 

 

บา่ย    น าทา่นชม พระราชวงับาเฮยี (Bahia Palace) เป็นพระราชวังของทา่นมหาอ ามาตย ์ผูส้ าเร็จราชการ

แผ่นดนิแทนยุวกษัตรยิใ์นอดีต  สรา้งขึน้ในช่วงปลายศตวรรษที่ 19 โดย Si Moussa สถาปัตยกรรม

ออกเป็นแนวสมยัใหม ่โดยทีต่ัง้ใจจะใหเ้ป็นพระราชวังทีย่ ิง่ใหญ่และหรูหราทีส่ดุในสมัยนัน้ สรา้งขึน้และ

ตัง้ชือ่วังตามชือ่ของภรรยาคอื นางบาเฮยี ซีง่มรีูปโฉมทีง่ดงาม เป็นทีรั่กใคร่ย ิง่ของท่านมหาอ ามาตย ์ 

พระราชวังแห่งนี้มกีารตกแต่งโดยการแกะสลักปูนปั้น (Stucco) บนเพดานและบานประตูมกีารวาดลาย

โดยใชส้ธีรรมชาตบินไมส้นซดีาร ์และผนังประดับประดาดว้ยโมเสกเป็นลวดลายทีส่วยงามละเอยีดออ่น

มาก ชมสวนในบา้นซึง่เป็นสไตลร์ยิาด (Riad) ประกอบไปดว้ยลานกลางบา้น ซึง่ประดับดว้ยน ้าพุ และ

สวนไมด้อก ไมป้ระดับ ตามสไตลก์ารแตง่บา้นแบบโมรอคโค  

  ค า่    รบัประทานอาหารค า่ ทีโ่รงแรม 

พกัที ่ MARRAKECH KENZI MENARA PALACE HOTELหรอืเทยีบเทา่ 5* 

 

 

 

 

 

 

 



Page 15 of 21 

 

 

 

วนัทีเ่กา้ของการเดนิทาง (9)     

มาราเกช (Marakech) - เอซาเวรา่ (Essaouira) – คาซาบลงักา (Casablanca)  

 

เชา้    รบัประทานอาหารเชา้ในโรงแรม-เช็คเอา้ท ์

 

น าทา่นเดนิทางสูเ่มอืง เอซาเวรา่ (Essaouira)  

น าท่านชม ป้อมปราการเมอืง (Skala de laville) ซึง่เป็นป้อมปราการที่ใหญ่ และ แข็งแรง ใช ้

ปกป้องเมอืง หรอื เมดน่ิา (Medina) เป็นจุดยทุธศาสตรท์ีส่ าคัญของเมอืง สว่นบนป้อมสกาล่าแห่งนี้ มี

ปืนใหญว่างเรยีงรายอยูเ่ป็นแนวแถว และในอดตีสว่นล่างของป้อมใชเ้ป็นคลังเก็บอาวุธยทุโธปกรณ์ โรง

มา้ศึกที่ใชใ้นการสงคราม   ใหท้่านไดเ้พลดิชมกับการเดินชมเมืองเก่า หรือ ที่เรียกกันว่า เมดน่ิา 

(Medina)   

 

น าทา่นทอ่งเทีย่ว เมอืงมรดกโลก เอซาเวรา่ (Essaouira) ค าวา่ เอซาเวรา่ หมายถงึรปูภาพ ไมว่า่จะ

ถา่ยจากมมุไหนๆ ภาพทีไ่ดม้านัน้จะออกมาสวยอยา่งไมม่ทีีต่ ิ 

เอซาเวร่า เป็นเมอืงเล็กๆ รมิขอบมหาสมทุรแอตแลนตกิ ทีม่เีสน่หอ์ยา่งเป็นเอกลักษณ์ ในเขต

เมอืงเกา่ (เมดน่ิา) มกี าแพงเมอืงเกา่ขนาดหนาซอ้นกัน 2 ชัน้ ทีใ่ชป้้องกันพายหุนา้รอ้นทีพั่ดมาประจ า

ทกุปีบา้นเรอืนและรา้นคา้ภายในเขตก าแพงเมอืงท าดว้ยปนูสขีาวกลมกลนืไปกบัประตสูฟ้ีาสถาปัตยกรรม

เหล่านี้ถูกหล่อหลอมมาจากวัฒนธรรมอันหลากหลาย ครัง้หนึง่ทีน่ี่เคยเป็นแหล่งทีอ่ยูข่องพ่อคา้ชาวยวิ

และชาวยวิกลุ่มนี้เองทีเ่คยเปลีย่นเมอืงนี้เป็นเมอืงทีม่ั่งคั่งทีส่ดุของโมรอคโคในศตวรรษที ่17 และ 18 

ชมพระอาทติยต์ก ณ.ชายฝ่ังมหาสมทุรแอตแลนตกิ 

ชมวถิคีวามเป็นอยูข่องชาวเมอืงในเขตเมอืงเกา่ จับจ่ายชอ้ปป้ิงสนิคา้พืน้เมอืง สนิคา้ทีโ่ดดเด่น 

เป็นเอกลักษณ์ ประจ าเมอืง เอซาเวรา่ (Essaouira) แห่งนี้ เป็นผลติภัณฑ ์ทีท่ ามาจากไม ้น ามาท า

เป็นเฟอร์นิเจอร์  ตูก้ล หรือ กล่องเก็บของที่มีเครื่องกล ที่ออกแบบมาดว้ยความสลับซับซอ้น   

บรรยากาศของเมดน่ิาแหง่นี ้เต็มไปดว้ยรา้นกาแฟ ทีเ่ป็นเอกลักษณ์  

ท่านสามารถน่ังดืม่ ชา กาแฟ ชมวถิคีนเมอืง อกีทัง้จัตุรัสของเมอืงเอซาเวร่า  เป็นแหล่งรวม

อาหารทะเล สด ๆ จากมหาสมุทรแอตแลนตคิ ที่มใีหท้่านเลอืกซือ้รับประทาน ไม่ว่าจะเป็น กุง้ล็อบ

สเตอร ์ตัวใหญ่ หรอื ปยูักษ์ ปลาสด ๆ ในราคาทีไ่มแ่พง  พอชว่งเย็น ๆ  ชมพระอาทติยต์ก ณ ชายฝ่ัง

มหาสมทุรแอตแลนตกิ เคลา้กับกลิน่อายของทะเล ซึง่ใหบ้รรยากาศสดุแสนโรแมนตคิ  

 

น าทา่นเดนิทางสู ่'คาซาบลงักา้' (ระยะทาง 95 กม. ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1.40 ชม.) 

 

กลางวนั   รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถิน่ (พเิศษ เมนซูฟีู๊ ด) 
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บา่ย  น าท่านชม บรเิวณภายนอกของ สุเหรา่แหง่กษตัรยิฮ์สัซนัที ่2 เป็นสเุหร่าทีม่ขีนาดใหญ่เป็นอันดับ 2 

รองจาก เมอืงเมกกะ สเุหรา่นีง้ดงามประณีตดว้ยสถาปัตยกรรมแบบโมรอคโคทุกแขนง สามารถจุผูค้นที่

เขา้ร่วมพธิี ทางศาสนาอสิลามไดร้่วม 80,000 คน โดยแยกเป็นภายในสุเหร่า 25,000 คน ภายนอก

สุเหร่าอกี 55,000 คน ชมทวิทัศน์รอบๆ สุเหร่าอันเป็นจุดชมววิรมิฝ่ังมหาสมุทรแอตแลนตคิ ซึง่เป็น

สถานทีพ่ักผอ่นทีส่วยงาม ของชาวโมรอคโคทีช่อบมาเดนิเลน่หลังจากปฏบิตัศิาสนกจิเสร็จแลว้ 

 

อสิระใหท้า่นชอ้ปป้ิงที ่หา้ง Morocco Mall เป็นหา้งทีบ่รรดาไฮโซ และเศรษฐ ีในคาซาบลังกา้นยิม

มาจับจ่ายซือ้สนิคา้แบรนดด์ัง ชมเมอืงคาซาบลังกา้ ผ่านยา่นธุรกจิส าคัญ จัตุรัสสหประชาชาต ิผ่านชม

ยา่นบา้นพักตากอากาศและววิ ทวิทัศน์รมิมหาสมุทรแอตแลนตคิซึง่เป็นย่านทีเ่ศรษฐแีละผูม้ฐีานะทาง

สงัคมนยิมมาอยูก่นัรวมถงึกษัตรยิซ์าอดุอิาระเบยีก็มาสรา้งพระราชวังไวท้ีเ่มอืงคาซาบลังกา้แห่งนี้พรอ้ม

ทัง้มมีสัยดิและหอสมดุสว่นพระองค ์

   

ค า่     รบัประทานอาหารจนี ณ ภตัตาคาร  

พกัที ่CASABLANCA MOVENPICK HOTEL หรอืเทยีบเทา่5* 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วนัทีส่บิของการเดนิทาง (10)     

คาซาบลงักา (Casablanca) – อาบดูาบ ี(Abu Dhabi)  

 

เชา้     รบัประทานอาหารเชา้ในโรงแรม-เช็คเอา้ท ์

06.30 น. น าทา่นเดนิทางสูส่นามบนิ Mohammed V International Airport 

09.25 น.   บนิสูอ่าบดูาบ ี(Abu Dhabi)  โดยสายการบนิอทิฮิดั แอรเ์วยส์ เทีย่วบนิที ่EY 612 

19.40 น.   ถงึสนามบนิอาบ ูดาบ ี, สหรฐัอาหรบั เอมเิรตส ์ พกัเปลีย่นอรยิาบถและเปลีย่นเครือ่ง 

22.50 น.    เดนิทางตอ่สูป่ระเทศไทย โดยสายการบนิ อทิฮิดั แอรเ์วยส์ เทีย่วบนิที ่ EY 402 
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วนัทีส่บิเอ็ดของการเดนิทาง (11)     

อาบดูาบ ี(Abu Dhabi) - กรงุเทพฯ (Bangkok)  

 

07.55 น.    คณะเดนิทางถงึ ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิดว้ยความสวัสดภิาพ และความประทบัใจ 

 

********************************* 

อตัราคา่บรกิาร 

 

ก าหนดการเดนิทาง  :   8 – 18 เมษายน 2566 (สงกรานต)์ 

 

ราคาตอ่ทา่น 

(พกัโรงแรม 4ดาว+5ดาว) 
ราคารวมต ัว๋ 

ราคา 

ไมร่วมต ัว๋ 
พกัหอ้งเดีย่ว 

ผูใ้หญพ่กัหอ้งคู ่2 – 3 ทา่น/หอ้ง 98,900.- 61,900.- 19,000.- 

*** ราคานีบ้รษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงราคาตามภาษีน ้ามนัและราคาตั๋วของสายการบนิ ณ วนัที ่5 ม.ค. 

66 หากมกีารเก็บเพิม่โดยไมไ่ดแ้จง้ใหท้ราบลว่งหนา้หลังจากออกราคานีไ้ปแลว้ 

*** การเดนิทางในแตล่ะคร ัง้จะตอ้งมผีูโ้ดยสาร ผูใ้หญต่ ัง้แต ่15 ทา่นขึน้ไป  

หากผูโ้ดยสารทีเ่ป็นผูใ้หญต่ า่กวา่ 15 ทา่น บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเลือ่นการเดนิทาง หรอืเปลีย่นแปลงราคา 

*** บางโรงแรมไมม่หีอ้งพกัแบบ 3 เตยีง กรณีลกูคา้พกั 3 ทา่น ลกูคา้ตอ้งจา่ยคา่หอ้งพักเดีย่วเพิม่ 

*** บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ ์ไมร่บัจองทวัรส์ าหรบัลกูคา้ กรณีผูส้งูอายทุีม่คีวามจ าเป็นตอ้งใชไ้มเ้ทา้ หรอืวลิแชร ์

และ บคุคลไรค้วามสามารถทีไ่มส่ามารถดแูลตวัเองได ้และ เด็กทารก เนือ่งจากอาหารและการเดนิทาง

ระยะไกลไมเ่หมาะสม 

 

คา่ทวัรร์วม :  

1.คา่ตัว๋เครือ่งบนิไป-กลับ ชัน้ประหยดั โดยสายการบนิเอทฮิดั แอรเ์วย ์(EY)  

2. คา่ภาษีสนามบนิ คา่ภาษีน ้ามนั และคา่ประกนัภยัทางอากาศ 

3. คา่ทีพ่กัโรงแรมระดับมาตรฐาน ตลอดการเดนิทาง (พกัหอ้งคู)่  

4. คา่อาหารตามโปรแกรมทีร่ะบ ุ 

5. คา่น ้าดืม่ระหวา่งเดนิทาง 1 ขวด ตอ่ทา่น/วัน  

6. คา่พาหนะ รถรับ-สง่ ตลอดการเดนิทาง  

7. คา่เขา้ชมสถานที,่ คา่ขีอ่ฐู ,คา่วซีา่โมรอคโค *** หากมวีซีา่แลว้ ลด 3,000บาท 

8. คา่ประกนัอบุตัเิหตรุะหวา่งการเดนิทางในวงเงนิทา่นละ1,000,000บาท และคา่รักษาพยาบาลใน ตา่งประเทศวงเงนิ 

500,000 บาท (ประกนัไมค่รอบคลมุผูท้ีม่อีายตุัง้แต ่75 ปี ขึน้ไป)  
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คา่ทวัรไ์มร่วม :  

1.คา่ทปิ 

   - ไกดท์อ้งถิน่, คนขบัรถฯ ทา่นละ 54 ดอลลารต์ลอดการเดนิทาง 

   - คา่ทปิหวัหนา้ทวัรไ์ทย ทา่นละ 33 ดอลลารต์ลอดการเดนิทางหรอืขึน้อยูก่บัความพงึพอใจของทา่น   

2.คา่ใชจ้า่ยสว่นตวัอาท ิคา่โทรศัพท,์ คา่ซกัรดี, คา่เครือ่งดืม่ในหอ้งพัก และคา่อาหารทีส่ัง่มาเพิม่ หอ้งพักคา่อาหารและ

เครือ่งดืม่ทีส่ัง่พเิศษในรา้นอาหารนอกเหนอืจากทีท่างบรษัิทจัดใหย้กเวน้จะ ตกลงกนัเป็นกรณีพเิศษ เชน่ หากทา่นทาน

ไดเ้ฉพาะอาหารทะเลเพยีงอยา่งเดยีว ทา่นตอ้งม ีคา่ใชจ้า่ยเพิม่ 

3.คา่ท าหนังสอืเดนิทาง (พาสปอรต์) 

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

5.คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% และภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3% 

6.คา่ธรรมเนยีมน ้ามนัของสายการบนิ (หากมกีารปรับขึน้) 

7.คา่ใชจ้า่ยอืน่ๆ ทีไ่มไ่ดร้ะบไุวใ้นรายการ (ไมม่แีจกกระเป๋า) 

 

เงือ่นไขการช าระเงนิ 

 บรษิทัฯ ทางบรษัิทฯ จะขอเก็บเงนิคา่มดัจ าเป็นจ านวน 51,000.- บาท ตอ่การจองทัวรห์นึง้ทา่น  

 ส าหรบัสว่นทีเ่หลอื บรษิทัฯ จะขอเก็บคา่ทวัรท์ ัง้หมดกอ่นการเดนิทางอยา่งนอ้ย  30 วนัท าการหรอืตาม

เจา้หนา้ทีก่ าหนด หากบรษิทัฯ ไมไ่ดร้บัเงนิครบท ัง้หมดกอ่นวนัเดนิทาง บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการ

ยกเลกิการใหบ้รกิาร 

 เมือ่ท่านตกลงช าระค่ามัดจ า หรอื ค่าทัวรท์ัง้หมดแลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอืว่าท่านไดอ้่านเงือ่นไขและยอมรับ

ขอ้ตกลงตา่งๆ ทัง้หมดของทางบรษัิทฯ เป็นทีเ่รยีบรอ้ยแลว้ 

  

เงือ่นไขการยกเลกิ 

คา่มดัจ าทวัรจ์ะถกูน าไปจา่ยคา่ต ัว๋เครือ่งบนิ คา่โรงแรม ลว่งหนา้ซึง่ไมส่ามารถเรยีกเงนิคนืได ้หากผูเ้ดนิทาง

ยกเลกิหรอืไมส่ามารถเดนิทางไดด้ว้ยเหตผุลไดก็ตามจะเป็นไปตามเงือ่นไขตามนี ้

 

การยกเลกิ 

 แจง้ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 60 วนัท าการคนืคา่มดัจ า 50,000.- บาท. 

 แจง้ยกเลกิลว่งหนา้ 46-59 วนั กอ่นเดนิทาง ยดึคา่มดัจ า 50% +คา่ธรรมเนยีมทา่นละ 1,000 บาท 

- กรณีออกต ัว๋แลว้ หากทา่นมเีหตบุางประการทีไ่มส่ามารถเดนิทางได ้บรษิทัฯขอสงวนสทิธิใ์นการคนื

คา่ต ัว๋ (Non Refund) เนือ่งจากเป็นนโยบายของสายการบนิ 

 แจง้ยกเลกิลว่งหนา้ 1-45 วนั กอ่นเดนิทาง ไมส่ามารถคนืเงนิคา่ทวัรท์ ัง้หมดเพราะเป็นชว่ง High Season 

 แจง้ยกเลกิในวนัเดนิทาง หรอืถกูปฏเิสธการออกจากประเทศไทย หรอืการเขา้ประเทศบรษิทัฯจะไมม่กีารคนื

เงนิท ัง้หมด  
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กระเป๋าเดนิทางและสมัภาระ 

* กระเป๋าใบใหญ ่(ควรมลีอ้ลาก/เข็นได)้ ทีจ่ะบรรทกุใสใ่ตท้อ้งเครือ่งบนิ น า้หนกัไมเ่กนิทา่นละ 20   กโิลกรมั 

(หากน า้หนกัเกนิ ทางสายการบนิอาจจะเรยีกเก็บคา่ระวางเพิม่ได)้ ควรใสก่ญุแจอยา่งหนาแนน่ 

(สาหรับผูโ้ดยสารชัน้ประหยดัหรอื Economy Class Passenger) 

* กระเป๋าส าหรับหิว้ขึน้เครือ่ง สายการบนิอนุญาตใหไ้ดไ้มเ่กนิ 7 กโิลกรัม และความกวา้ง+ยาว+สงู ไมเ่กนิ 115 

เซนตเิมตร หรอื 25 เซน็ตเิมตร (9.75 นิว้) x 56 เซนตเมตร (21.5 นิว้) x 46 เซนตเมตร (18 นิว้) 

* ในบางสายการบนิ มบีนิภายใน อนุญาตใหโ้หลดใตท้อ้งเครือ่งได ้ แคท่า่นละ 1 ใบ/ทา่นเทา่นัน้ และ หิว้ขึน้เครือ่งได ้ 1 

ใบ/ทา่นเชน่กนั  

 

ขอ้มลูเพิม่เตมิเรือ่งต ัว๋เครือ่งบนิและทีน่ ัง่บนเครือ่งบนิ 

1. ทางบรษัิทไดส้ ารองทีน่ั่งพรอ้มช าระเงนิมดัจ าคา่ตัว๋เครือ่งบนิแลว้ หากทา่นยกเลกิทัวร ์ไมว่า่จะดว้ยสาเหตใุด ทาง

บรษัิทขอสงวนสทิธิก์ารเรยีกเกบ็คา่มดัจ าตั๋วเครือ่งบนิ ซึง่มคีา่ใชจ้า่ย แลว้แตส่ายการบนิและชว่งเวลาเดนิทาง  

2. หากตั๋วเครือ่งบนิท าการออกแลว้ แตท่า่นไมส่ามารถออกเดนิทางได ้ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิเ์รยีกเก็บคา่ใชจ้า่ยตามที่

เกดิขึน้จรงิ  

3. ทีน่ั่ง Long Leg โดยปกตอิยูบ่รเิวณทางออกประตฉุูกเฉนิ หรอื ผูท้ีจ่ะน่ังตอ้งมคีณุสมบตัติรงตามทีส่ายการบนิก าหนด 

ซึง่ทางสายการบนิ จะล็อคทีน่ั่งไว ้ซึง่ทางบรษัิทฯ ไมส่ามารถจัดการได ้เชน่ ตอ้งเป็นผูท้ีม่รีา่งกายแข็งแรง และชว่ยเหลอื

ผูอ้ ืน่ไดอ้ยา่งรวดเร็วในกรณีทีเ่ครือ่งบนิมปัีญหา เชน่ สามารถเปิดประตฉุูกเฉนิได ้(น ้าหนักประมาณ 20 กโิลกรัม) ไมใ่ชผู่ ้

ทีม่ปัีญหาทางดา้นสขุภาพและรา่งกาย และอ านาจในการใหท้ีน่ั่ง Long leg ขึน้อยูก่บัทางเจา้หนา้ทีเ่ช็คอนิสายการ

บนิ ตอนเวลาทีเ่ช็คอนิเทา่น ัน้  

 

หมายเหต ุ 

1. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเลือ่นการเดนิทางในกรณีทีล่กูคา้เดนิทางไมถ่งึ 15 ทา่น  

2. ขอสงวนสทิธิก์ารเก็บคา่น ้ามนัและภาษีสนามบนิทกุแหง่เพิม่ หากสายการบนิมกีารปรับขึน้กอ่นวันเดนิทาง 

3. ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นเทีย่วบนิ โดยมติอ้งแจง้ลว่งหนา้ เนือ่งจากสาเหตตุา่งๆ 

4.บรษัิทฯจะไมรั่บผดิชอบใดๆทัง้สิน้หากเกดิกรณีความลา่ชา้จากสายการบนิ,การเมอืง,การประทว้ง,การนัดหยดุงาน, การ

กอ่การจลาจล, ภยัธรรมชาต,ิ การจราจรตดิขดั , อบุตัเิหต ุภยัธรรมชาต ิ 

5.กรณีทีส่ถานทีท่อ่งเทีย่วใดๆ ทีไ่มส่ามารถเขา้ชมไดเ้นือ่งจากเหตสุดุวสิยัของสภาพอากาศเหตกุารณ์ทีอ่ยูเ่หนอืการ

ควบคมุของบรษัิทฯขอสงวนสทิธิไ์มค่นืคา่ใชจ้า่ยใดๆทัง้สิน้ 

6. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หากวา่มกีารน าสิง่ของผดิกฎหมาย หรอืความประพฤตสิอ่ไปในทางเสือ่มเสยีดว้ย

เหตผุลใดๆกต็ามทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงพจิารณาแลว้หรอืโดนปฏเิสธการเขา้เมอืงทัง้ในประเทศและตา่งประเทศ ซึง่อยู่

นอกเหนอืความรับผดิชอบของบรษัิทฯ 

7.กรณีทีท่า่นสละสทิธิใ์นการใชบ้รกิารใดๆ หรอืไมเ่ขา้ชมสถานทีใ่ดๆก็ตามทีร่ะบใุนรายการทอ่งเทีย่วหรอืไมเ่ดนิทาง

พรอ้มคณะทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิไ์มค่นืคา่ใชจ้า่ยใดๆทัง้สิน้ 
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8. บรษัิทฯจะไมรั่บผดิชอบในกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงของประเทศไทยงดออกเอกสารเขา้เมอืงใหก้บัชาวตา่งชาต ิ

หรอื คนตา่งดา้วทีพ่ านักอยูใ่นประเทศไทย หรอืเหตกุารณ์ทีเ่หนอืการณ์ควบคมุของบรษัิท 

9.กรณีทีท่า่นใชห้นงัสอืเดนิทางราชการ (เลม่สนี า้เงนิ) เดนิทางเพือ่การทอ่งเทีย่วกบัคณะทวัร ์หากทา่นถกูปฏเิสธ

ในการเขา้-ออกประเทศใดๆก็ตาม ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มค่นืคา่ใชจ้า่ยและรับผดิชอบใดๆทัง้สิน้ 

10.บรษัิทฯจะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หากเกดิสิง่ของสญูหาย อนัเนือ่งเกดิจากความประมาทของทา่น,เกดิจากการ

โจรกรรมและอบุตัเิหตจุากความประมาทของนักทอ่งเทีย่วเอง 

11. เมือ่ทา่นตกลงช าระคา่มดัจ าหรอืคา่ทวัรท์ัง้หมดแลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรับเงือ่นไขขอ้ตกลงตา่งๆ 

ทัง้หมด 

12.เมือ่ทา่นไดช้ าระเงนิมดัจ าหรอืคา่ทวัรท์ ัง้หมด ไมว่า่จะเป็นการช าระผา่นตวัแทนของบรษิทัฯ หรอืช าระ

โดยตรงกบัทางบรษิทัฯ /ทางบรษิทัฯ จะขอถอืวา่ทา่นรบัทราบและยอมรบัในเงือ่นไขตา่งๆ ของทางบรษิทัฯ 

แลว้ 

 

สถานทีเ่ขา้ชม (Reservation Fee & Entrance Fee) 

การจัดท าโปรแกรมทัวรเ์ป็นการก าหนดโปรแกรมทัวรต์ลอดทัง้ปี หากวันเดนิทางดังกล่าวตรงกับวันทีส่ถานทีเ่ขา้

ชมนัน้ๆ ปิดท าการ หรอื ปิดโดยมไิดแ้จง้ให ้

ทราบลว่งหนา้ หรอื การเปิดจองผา่นระบบออนไลน์ โดยในวันทีค่ณะจะเขา้ชมไมส่ามารถจองผ่านระบบดังกล่าวได ้ทาง

บรษัิทจะคนืเงนิ Entrance Fee (ราคากรุ๊ปทัวร)์ ตามทีร่ะบไุวใ้นเอกสารของสถานทีนั่น้ๆ หรอืสลับโปรแกรม เพือ่ใหท้่าน

ไดเ้ขา้สถานทีด่ังกลา่วได ้แตห่ากมกีารลา่ชา้ หรอืเหตใุดเหตหุนึง่ในระหวา่งการเดนิทาง เป็นผลท าใหท้า่นไมส่ามารถเขา้

สถานทีด่ังกลา่วได ้ทางบรษัิทฯ จะไมม่กีารคนืเงนิใดๆใหแ้กท่า่น เนื่องจากไดช้ าระ Reservation Fee ไปแลว้ 

 

 

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
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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 

 


