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กําหนดการเดินทาง :  รวมคาวีซาแลว 
วันแรก  สนามบินสุวรรณภูมิ  
22.00 น. คณะเดนิทางพรอมกันท่ี สนามบินสุวรรณภมู ิช้ัน 4 เคานเตอรสายการบินเอมิเรตส เจาหนาท่ีใหการตอนรับและ

อํานวยความสะดวกดานสมัภาระและบัตรโดยสารท่ีนั่งกอนข้ึนเครื่อง  

วันท่ีสอง  สนามบินสุวรรณภูมิ-ดูไบ-คาซาบลังกา-ราบัต 
01.15 น. ออกเดนิทางสู เมืองคาซาบลังกา ประเทศโมรอคโค โดยสายการบินเอมิเรตส เท่ียวบินท่ี EK385/751 

*.*.*. แวะเปล่ียนเคร่ืองท่ีเมืองดูไบ : 0445-0725 *.*.*.  

12.55 น. (เวลาทองถ่ิน) ถึงสนามบิน เมืองคาซาบลงักา (CASABLANCA) ประเทศโมรอคโค (MOROCCO) ..หลังผานพิธีการ

ตรวจคนเขาเมืองและศุลกากรเรยีบรอยแลว..... 
  จากนั้นนําทานออกเดินทางสู เมอืงราบัต (RABAT) …นําทานชมเมืองหลวงแหงราชอาณาจักรมาต้ังแตป ค.ศ.1956   

เมื่อโมรอคโคหลุดพนจากการเขาแทรกแซงทางการเมืองของฝรั่งเศสและเปนท่ีต้ังของ

พระราชวังหลวงและทําเนียบทูตานุทูตจากตาง

แดนเปนเมืองสขีาวท่ีสะอาดและสวยงาม  

...ชมปอมไอดูยะ ปอมขนาดใหญสองช้ันท่ีต้ังอยู

ริมมหาสมุทรแอตแลนติก ลอมรอบดวยกําแพง

สูงใหญดานในเปนเมดินา บานเรือนทาทาบดวย

สีฟา ท่ีสะอาดตานาเดินเลน เหมือนศลิปะบนกําแพง  

ชมสุเหราหลวง และ พระราชวังหลวง  ทุกเท่ียงของวันศุกรนัน้ กษัตริยแหงโมรอคโคจะทรงมาจากพระราชวังมายงั

สุเหรา เพื่อประกอบศาสนกิจชมความงามภายนอกของ THE ROYAL PALACE และ MECHOUAR  

ชมสุสานของกษตัริยโมฮมัเหมด็ท่ี5 พระอัยการของกษัตริยองคปจจุบันซ่ึงมีทหารยามยืนสงาเฝาทุกประตูและเปดให

คนทุกชาติทุกศาสนาเขาไปเคารพพระศพท่ีฝงอยูเบื้องลาง ดานหนาคือ

สุเหราฮัสซันท่ีเริม่สรางมาต้ังแตศตวรรษท่ี12 แตสรางยังไมสําเร็จและพัง

ลงจนเหลือแตเพียงเสาไว 365 ตน  

ชมหอคอยฮสัซัน (HASSAN TOWER)  เปน
สุเหราท่ีใหญอนัดับ 2 ของโลก สามารถบรรจุผูท่ี

เขามาสวดมนตไดพรอมกันคราวละ 40,000 คน 

(แตสรางไมเสร็จ) …นําทานออกเดินทางตอสู เมืองเมคเนส (MEKNES) เมืองหลวงโบราณใน

สมัยสุลตานมูเล อิสมาอลิ (MOULEY ISMAIL) แหงราชวงศอะลาวิท (ALAWITE 

DYNASTY) กษัตริยจอมโหดผูช่ืนชอบการทําสงครามในศ.ต.ที่ 17  ....  
ค่ํา   รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร  
ท่ีพัก  MENZEH DALIA  HOTEL หรือเทียบเทา 

 

 



   

 

วันท่ีสาม  ราบัต-ชมเมือง-เมืองโบราณโรมันโวลูบิลิส-เชฟชาอูน 
เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม  

 ชมกําแพงเมอืงลอมรอบเมืองเกาท่ียาวประมาณ 40 กม. ซึ่งมปีระตูเมืองใหญโตถึง 7 ประตู ชมประตูบับมันซู (BAB  

MANSOUR MONUMENTAL GATE) ท่ีไดช่ือวาสวยท่ีสุด ตกแตงดวยโมเสดและกระเบ้ืองสี

เขียวบนผนังสีแสด…ชมเมืองโบราณโรมนัโวลูบลิิส (ROMAN CITY OF VOLUBILIS) ท่ี

ปจจุบันเหลือแตซากปรักหักพังที่เกิดจากแผนดินไหวคร้ังรุนแรงในป ค.ศ. 1755 แตยังคงเห็นได

ถึงรองรอยความยิ่งใหญของเมอืงในจักรวรรดิโรมนัในอดีต  

เท่ียง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  

บาย นําทานเดนิทางสู นครสีฟาเชฟชาอูน (CHEFCHAOUEN) เมืองท่ีไดช่ือวามนตเสนห

แหงโมรอคโค เปนเมืองเลก็ๆ ต้ังอยูในหุบเขาริฟ (RIF MOUNTAIN) 

ประวัติความเปนมาของเมืองนัน้ยาวนานกวา 538 ป เมอืงนี้เคยอยูใต  

การปกครองของสเปนและไดรบัอิสรภาพในป ค.ศ.1956 จนไดรับ

อิทธิพลวิถีชีวิตและภาษาสเปนในปจจุบันนี้  

ชมบานเรือนทาดวยสีฟาและสีขาว เปนสวรรคของคนรักสีฟาและสีขาว 

เมืองท่ีบานเรือนเกือบทุกหลังเปนสีขาวและมีครึง่ลางไปจนถึงบริเวณ

ถนน บันได และ ทางเดิน เปนสีฟาสดใสเหมือนวันท่ีทองฟาไรเมฆ สามารถเดนิชมบานเรือนไดท่ัวทั้งเมือง โดยท่ี

สถาปตยกรรม ของเมืองยังคงเปนแบบโมรอคโค ซุมประตูโคงจึงสามารถมองเห็นไดท่ัวท้ังเมือง และยงัมนี้ําพท่ีุปูดวย

กระเบ้ืองโมเสกแบบโมรอคโคใหเห็นไดตามมมุตาง ๆ ของเมือง พรอมใหทานมีเวลาเดินเลือกซื้อของท่ีระลึกในตลาด

เมืองเกา.... 

ค่ํา   รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร  
ท่ีพัก  PARADOR HOTEL หรือเทียบเทา 

*** เนื่องจากโรงแรมเมืองเชฟชาอูนมคีอนขางนอย ถาในกรณีท่ีโรงแรมเต็ม ทางบริษัทฯ เปลี่ยนนอนเมืองใกลเคียงแทน *** 

 

วันท่ีส่ี  เชฟชาอูน-เฟซ-ชมเมือง 
เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 

จากนั้นนําทานเดินทางสู เมืองเฟซ (FES) เมืองหลวงเกา เมืองซ่ึงยังคง

มีบรรยากาศของเมืองโบราณท่ีผูคนยังใชลาเปน  พาหนะและบรรทุก
ของกันอยู สัมผสับรรยากาศเมอืงเกาแกท่ีสุดในบรรดาเมืองอมิพิเรียล

ท้ังส่ีต้ังแตศ.ต.ท่ี 7 ท่ีมีความสําคญัทางประวัติศาสตร... 

เท่ียง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  

บาย  นําทาน ชมวิวบนปอมปราการแหงราชวงศซาเดยีน ...เดินเขาสูเขาวงกตอันซับซอนแหงเมดนิาเมืองเฟซ ...ผานชมประตู 

BAB BOU JELOUD เปนประตูขนาดใหญท่ีก้ันระหวางเมืองเกากับเมืองใหมที่ใชโมเสสสีฟาตกแตง นําทานเดินผาน

ตลาดสดขายขาวปลาอาหาร และผัก ผลไมสด..ผานชมสุเหราใหญไคราวีน (KAIRAOUINE MOSQUE) ซ่ึงเปนท้ัง



   

มหาวิทยาลัยสอนศาสนาแหงแรกของโมรอคโคและเกาแกท่ีสดุแหงหนึ่งของโลกเลยทีเดียว (เฉพาะผูท่ีนับถือศาสนา

อิสลามเทานั้น) ชมยานเครือ่งหนังและชมบอฟอกและยอมสีหนังแบบโบราณ ท่ีเปนเอกลักษณเฉพาะของเมอืงเฟส  

ถูกอนรัุกษโดยองคกรยูเนสโก ท้ังหมดนี้เปนเสนหของการเดนิเท่ียวชมเมืองท่ีตองเดนิแหวกวายเขาไปในกลุมคนชาว

พ้ืนเมือง ชอปปงสนิคาทองถ่ินและผลไมแหง เชน อินทผาลมั วอลนัท อัลมอนด ท่ีคณุภาพดีและราคายอมเยา  

 ชมเมเดอรซา บูอิมาเนีย (MERDERSA BOU IMANIA) ซึง่เปนโรงเรียนสอนพระคมัภีร 
เปนสถาปตยกรรมแบบมัวรท่ีสวยงามประณีต  ในเขตเมืองเกาได มีซอยกวา 10,000 ซอย มี
ซอยแคบสดุคือ 50 ซ.ม. ถึงกวาง 3 เมตร จะแบงเปนยานตางๆ เชน ยานเครือ่งใชทองเหลือง 

ทองแดง จะมีรานคาเลก็ๆท่ีหนารานจะมีหมอ กะทะ อุปกรณเครื่องครัว วางแขวนหอยเต็มไป

หมด ยานขายพรมท่ีวางเรียงรายอยางสวยงาม ยานงานเคร่ืองจักสาน งานแกะสลักไม ท่ีตาม

ซอกมมุอาจเห็นภาพชายสูงอายุหนวดเครารงุรังนั่งแกะสลักไมช้ินเล็กๆอยูบริเวณตามทางเดิน

แคบๆในเขตเมืองเกา บางทีเราก็ยังจะเห็นผูหญิงท่ีนี่สวมเสื้อผาท่ีปดตั้งแต

หัวจนถึงเทาจะเห็นไดก็เฉพาะตาดําอันคมกริบเทานั้น …ชมมูเล ไอดริสท่ี 2 

(MOULAY IDRISS MAUSOLEUM II) เมืองโบราณเมืองหนึ่งท่ีเปน

เมืองศูนยกลางศาสนาอันศักดิส์ิทธิของชาวมุสลิมในโมรอคโค ชวงเดือน

สิงหาคมจะมีเหลานักจาริกแสวงบุญมาเยือนเมอืงแหงนี้เพื่อประกอบพิธี

ทางศาสนา เปรียบไดกับเมืองเมกกะของประเทศซาอุดอิารเบีย…  
ค่ํา  รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร  
ท่ีพัก  L’ESCALE  HOTEL หรือเทียบเทา 

*.*.*.  กรุณาจัดเตรียมเสื้อผากระเปาเล็ก เพ่ือคางคนืในทะเลทรายในคนืถัดไป *.*.*.   

 

วันท่ีหา  เฟซ-อิเฟรน-แอรฟอรด-เมอรซูการ 
เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 

นําทานเดนิทางผานชมเมืองอิเฟรน (IFRANE) เมืองท่ีความสงูประมาณ 1650 เมตรเหนอื

ระดับน้ําทะเล ในอดีต  ฝรั่งเศสไดมาสรางข้ึนบริเวณนี้ในชวง ค.ศ. 1930 บางครัง้เรียกเมือง

แหงนี้วา เจนีวาแหงโมรอคโค บานสวนใหญมหีลังคาสีแดง มดีอกไมบานและทะเลสาบสวยงาม 

เปนสถานท่ีพกัผอนท้ังฤดูหนาวและฤดูรอน เสนทางนี้ผานเทือกเขาแอตลาส ช่ือท่ีคุนเคยกันมา

นาน เดนิทางขาม MIDDLE ATLAS ภูมิประเทศเขียวชอุมไปดวยปาไม  สองขางทางเปลี่ยน
สภาพจากความแหงแลวเปนปาไม พุม และสลับกับความแหงแลงของภูเขา  

เท่ียง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารจีน 

บาย   นําทานเดนิทางสู เมืองแอรฟอรด (ERFOUD) ซึ่งเปนโอเอซีสศูนยกลางการคาขายของคาราวานซ่ึงเดินทางมาจาก

ซาอุดิอาระเบียและซูดาน  

นําทานเดนิทางสู เมืองเมอรซูการ (MERZOUGA) โดยนําทานนัง่รถ

ขับเคล่ือนสีล่อ 4WD ไปทองทะเลทรายซาฮารา (SAHARA) เปน

ทะเลทรายในทวีปอัฟริกาท่ีมีขนาดใหญเปนอนัดับสองของโลก(รองจาก



   

ทะเลทรายในทวีปแอนตารกติกา)และเปนทะเลทรายรอนท่ีใหญที่สดุของโลก ณ เมืองเมอรซกูาร ลัดเลาะขอบ

ทะเลทรายสูเขตซาฮารา  …. 

ค่ํา  รับประทานอาหารค่ํา ณ หองอาหารของโรงแรม 

ท่ีพัก  พักผอนคางคนืในทะเลทรายซาฮารา ณ CAF� DU SUD หรือเทียบเทา 

 

วันท่ีหก  เมอรซูการ-ขี่อูฐ-แอรฟอรด-ทินเฮียร-วอซาเซท 
เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 

*.*.*. พิเศษ ข่ีอูฐสูเนินทรายอันกวางใหญสดุตาเพ่ือรอชมพระอาทิตยทอแสงยามเชา แสงทองยามเชาสาดสูทะเลทราย 

เปนบรรยากาศยามเชาท่ีคุณจะประทับใจมิรูลืม (อยาลมืเตรียมเส้ือกันหนาวใหพรอม) *.*.*. 

  นําทาน นั่งรถขับเคลื่อนสี่ลอ 4WD กลับสู เมืองแอรฟอรด (ERFOUD) เพื่อเปลี่ยนเปนรถโคช เพ่ือเดินทางสู ทอดา

จอรจ (TODRA GORGE) ชมความงามของชองเขาที่ซอนตัวอยูในโอเอซิส ลําน้ําเกลือท่ีไหลผานชองเขา กบัหนาผาสูง

ชันแปลกตา เปนแหลงปนหนาผาสําหรับนักเสีย่งภยัท้ังหลาย…. 

  นําทานเดนิทางสู เมืองทินเฮียร (TINGHIR) ชุมชนท่ีเกาะกลุมอยู

รวมกันทามกลางความแหงแลง ยังมคีวามชุมช่ืนของโอเอซิส ตน

ปาลม เคยเปนท่ีต้ังของกองทหารท่ีเดินทางมาจากวอซาเซท…  
เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
บาย  จากนั้นเดนิทางตอตามถนนคาซบาหท่ีมีปอมหลายรอยแหงต้ังเรียงรายตามถนนดงักลาวสู เมอืงวอซาเซท 

(OUARZAZATE) เคยเปนทีต้ั่งทางยุทธศาสตรในป ค.ศ. 1928 ฝรั่งเศสไดต้ังกองกําลังทหารและพฒันาท่ีนี่ใหเปน

ศูนยกลางการบริหาร วอซาเซทเปนเมืองถูกสงเสริมใหเปนเมืองทองเท่ียวท่ีแวดลอมไปดวยสตูดิโอ ภาพยนตร และมี

การพัฒนาพืน้ท่ีในทะเลทรายเพือ่การทํากิจกรรมตางๆ เชน การข่ีมอเตอรไซด อูฐ กิจกรรมผจญภัยกลางทะเลทราย 

(สําหรับในฤดูหนาว-ฤดูใบไมผลิ (พ.ย.-เม.ย.) ควรเตรียมเสื้อกันหนาวใหเพียงพอ เพราะเมืองนี้อยูใกลภูเขาแอตลาส 

ท่ีมีหิมะปกคลุมในชวงดงักลาว  

ค่ํา รับประทานอาหารค่ํา ณ  ภัตตาคาร  

ท่ีพัก  KARAM PALACE HOTEL หรือเทียบเทา  

 

วันท่ีเจ็ด  วอซาเซท-ไอท เบน ฮาดดู-มาราเกช 
เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 

นําทาน ผานชมปอมทาเริท (KASBAH TAOURIRT) เปนปอมแหง

ตระกูลกลาวี ภายใตหมูอาคารขนาดใหญ ซ่ึงภายในประกอบดวยหอง

ตางๆจํานวนมากซอนอยูเช่ือมตอกันดวยถนนเล็กๆ และเสนทางลับ

คดเคี้ยวตามอาคารท่ีเบียดเสียดกัน  

จากนั้นนําทานออกเดินทางสู เมอืงไอท เบน ฮาดดู (AIT BENHADDOU) ทางตะวันออกเฉยีงใตของเมืองมาราเกช 

เสนทางขามเทือกเขาไฮแอทลาส ทางคดเคี้ยวกบัภูเขาสลับซับซอนสลับกับทุงเกษตรแบบข้ันบันได ใหทานเพลนิตากับ

สีสนั วิถีชีวิตของคนทองถ่ิน …  



   

เท่ียง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  

บาย จากนั้นนําทานเดินทางสู เมืองมาราเกช (MARAKESH) ต้ังอยูเชิงเขา
แอตลาสในอดีตเมืองโอเอซสิแหงนี้เปนท่ีพกัของกองคาราวานอูฐ ท่ีมา

จากทางตอนใตของโมรอคโค ถอืเปนเมืองชุมทางของพอตางๆ 

นอกจากนี้ยังเปนอดีตเมืองหลวงในชวงสมยัราชวงศอัลโมราวิด ชวง

ศ.ต.ท่ี 11 ปจจุบันเปนเมืองท่ีมนีักทองเท่ียวมาเยือนมากท่ีสดุ สภาพ

บานเมืองท่ีเราเห็นไดคอื สองขางทางแวดลอมดวยบานเรือนท่ีถูกฉาบ

ดวยปูนสีสมๆ ซึ่งเปนสิง่ท่ีรัฐบาลกําหนดไว แตคนทองถ่ินจะเรียกวา PINK CITY หรือ 

เมืองสีชมพู เมอืงท่ีมีเสนหท่ีสดุในโลกแหงหนึง่ จึงไดสมญานามวาเปน A CITY OF 

DRAMA นัน่คอืมคีวามสวยงามดัง่เมืองในละครที่ไมนาเปนชีวิตจริงได……  
นําทานเดนิทาง ชมพระราชวังบาเฮีย (BAHIA PALACE) เปนพระราชวังของทานมหา

อํามาตย  ผูสําเร็จราชการแผนดินแทนยุวกษัตริยในอดีต สรางข้ึนในชวงปลายศตวรรษท่ี 19 

โดย SI MOUSSA สถาปตยกรรมออกเปนแนวสมัยใหม โดยท่ีต้ังใจจะใหเปนพระราชวังท่ี

ย่ิงใหญและหรูหราท่ีสุดในสมัยนั้น แตดวยความท่ีมกีารวางแผนกอสรางและตกแตงอยางเรงรบี จึงเปนท่ีวิจารณกันวา

รายละเอียดหลายๆอยางในพระราชวังแหงนี้ยังไมสมบูรณลงตัว   
พระราชวังมีการตกแตงโดยการแกะสลักปูนปน (STUCCO) มกีารวาดลายบนไม และประดับประดาดวยโมเสกเปน

ลวดลายท่ีสวยงามละเอียดออนมาก… 
ชมความงดงามภายนอกของมัสยิด คูตูเบีย (KOUTOUBIA 

MOSQUE)  ซึ่งเปนมสัยิดใหญเกาแกท่ีสดุในเมืองไมวาจะเดินไปแหง

ใดในตัวเมืองก็จะเห็นมัสยิดนีไ้ด จากหอวังท่ีมีความสงู 226 ฟต (70 

เมตร)   
จากนั้นนําทาน ชมจัตุรัสกลางเมือง (DJEMAA FNAA SQUARE) ท่ีมี

ขนาดใหญ รายลอมไปดวยอาคาร รานคา ตลาด ท้ัง 4 ดาน เดินเลนถายรูปความมีชีวิตชีวาที่มีสสีันและกลิน่อายแบบ

โมรอคโคขนานแท พรอมจับจายหาซ้ือของฝาก ของท่ีระลกึพื้นเมืองตางๆ ไดท่ี ตลาดเกา (OLD MARKET) ที่อยูราย
รอบจัตุรัสอยางเพลิดเพลนิ ...     

ค่ํา รับประทานอาหารค่ํา ณ  ภัตตาคาร อาหารพื้นเมือง 

*.*.*. พรอมชมโชวการแสดงพ้ืนเมืองอันต่ืนตาต่ืนใจกับความอลังการของสถานท่ีและสีสนัของชาวโมรอคกัน *.*.*. 

ท่ีพัก  AYOUB HOTEL หรือเทียบเทา  

 

วันท่ีแปด มาราเกช-คาซาบลังกา 
เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 

 นําทาน ชมสวนจารดีน มาจอแรล (MAJORELLE GARDEN)  หรือ JARDIN  MAJORELLE  & MUSEUM 

OF ISLAMIC ART วากันวาเปนสวรรคนอยๆ ยานเมืองมาราเกรซ สวนแหงนี้เปนท่ีรวบรวมพันธุไมนานาพนัธุจาก  

ท่ัวโลก โดยเฉพาะตนกระบอกเพชรนับพันตน หลากหลายสายพันธุ มสีวนบัว และปาไมดูรมร่ืน กับบรรดากระถางดนิ



   

ท่ีศิลปนเจาของเดิม JACQUES MAJORELLE  ท่ีสรรหาสมีาปายทาทับ ตกแตงทําใหสวน

แหงนีดู้โดเดนสะดดุตาข้ึนมาอยางนาเหลือเช่ือ สวนแหงนี้เดมิเปนบานของศิลปนชาวฝรั่งเศส 

เขาสรางบาน และสวนเอาไวอยูเอง พรอมสรางงานศิลปะของเขาตอมาสถานท่ีแหงนี้ไดถกูใชเปน

พิพิธภณัฑ รวบรวมเอาศิปะของโมรอโค เอาไว และมมีมุแสดงงาน 

ศิลปะของเจาของเดมิเอาไวดวย….จากนั้นนําทานเดนิทางสู เมอืงคาซาบลังกา 

(CASABLANCA) เมืองท่ีถูกใชเปนฉากในภาพยนตรฮอลลีวูดเรื่องCASABLANCA ออกฉายในป ค.ศ.1942 

เท่ียง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  

บาย  นําทาน ชมความงามของสุเหราแหงกษัตริยฮัสซันท่ี 2 สุเหรานีง้ดงามประณีตดวย 

สถาปตยกรรมแบบโมรอคโคทุกแขนง  ชมทิวทัศนรอบๆ สุเหราอันเปนจุดชมวิวริม

ฝงทะเล ซ่ึงเปนสถานท่ีพกัผอนท่ีสวยงามของชาวโมรอคโคท่ีชอบมาเดินเลนหลังจาก

ปฏิบัติศาสนกิจเสร็จแลว  
ชมโบถสชาวยิว (THE CHURCH OF OUR LADIES OF LOURDES) ภายในม ี

ภาพกระจกสสีวยงามแสดงเร่ืองราวตางๆเก่ียวกับศาสนา ตอดวยจัตุรัส

สหประชาชาติ ซึ่งเปนใจกลางเมือง ยานธุรกิจสําคญั 

ค่ํา รับประทานอาหารค่ํา ณ  ภัตตาคาร  

ท่ีพัก  SUISSE HOTEL หรือเทียบเทา  

 

วันท่ีเกา  คาซาบลังกา-ดูไบ 
เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 

นําทานเดนิทางสูสนามบิน เพื่อเดินทางกลับสูประเทศไทย 

14.55 น. ออกเดินทางสู ประเทศไทย โดยสายการบนิเอมิเรตส เท่ียวบนิท่ี EK752/376 

 *.*.*. แวะเปล่ียนเคร่ืองท่ีเมืองดูไบ : 0115-0340 *.*.*. 

 

วันท่ีสิบ  สุวรรณภูมิ บางพลี (ประเทศไทย) 
12.50 น.  (เวลาทองถิ่น) เดินทางถึง สุวรรณภูม ิโดยสวัสดิภาพ  

********* 
 

 
 
 
 
 
 



   

 
อัตราคาใชจาย 

 
อัตราคาใชจาย 

 
ผูใหญ 

เด็กตํ่ากวา 12 
กับ 1 ผูใหญ 

เด็กตํ่ากวา 12 
กับ 2 ผูใหญ 
ไมมีเตียงเสริม 

พักเด่ียวเพ่ิม 

1 – 10 เม.ย. 
30 เม.ย. – 9 พ.ค. 48,888.- 8,900.- 

** ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ ในการเปล่ียนแปลงราคา หากทางสายการบินมีการ ข้ึนราคาของภาษีนํ้ามันและ/หรือภาษีประกันภัยการเดินทางและ คาย่ืนวีซา ** 
หมายเหตุ กําหนดการเดนิทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงไดเพื่อความเหมาะสม ท้ังนี้ทางบริษัทฯ จะยึดถอืความปลอดภัย ตลอดจน

ผลประโยชนของคณะผูเดนิทางเปนสําคญั 

อัตราน้ีรวม 

1. คาต๋ัวเครื่องบินไป-กลับ (Economy Class) ท่ีระบุวันเดินทางไปกลับพรอมกรุปเทานั้น (ในกรณีมีความประสงคอยูตอ 

จะตองอยูภายใตเงื่อนไขของสายการบินและมคีาใชจายเกิดข้ึนสําหรับการเปลี่ยนแปลง) 

2. คาภาษสีนามบินทุกแหงตามรายการ 

3. คารถโคชปรับอากาศนําเท่ียวตามรายการ วันละ 12 ชม. ตามกฎหมายยุโรป 

4. คาหองพักในโรงแรมท่ีระบุตามรายการหรือเทียบเทา (3 ดาว – 4 ดาว)  (โรงแรมสวนใหญจะไมมีเครือ่งปรับอากาศ 

เนื่องจากอยูในภูมิประเทศที่มอีากาศหนาวเยน็, ราคาโรงแรมอาจมีการปรับข้ึนหลายเทาตัว หากวันเขาพักตรงกับชวงงานเทศกาลตางๆ

และงานแฟร,การประชุม อนัเปนผลทําใหตองการเปลี่ยนยายเมอืง หรือเพิม่คาทัวรในกรณีพักท่ีเมืองเดมิ โดยบริษัทจะคํานึงถงึความ

เหมาะสมและผลประโยชนของผูเดินทางเปนสําคญั) 

ขอมูลเพ่ิมเติมเรื่องโรงแรมที่พัก  

** เนื่องจากการวางแพลนหองพักของแตละโรงแรมแตกตางกัน จึงอาจทําใหหองพักแบบหองเดี่ยว (Single) ,หองคู (Twin/Double) 

หองพักตางประเภทอาจจะไมติดกัน หรือ อยูคนละช้ันกัน และบางโรงแรมหองพักแบบ 3 ทาน/3 เตียง (Triple Room) อาจจะไมมี

หองพักแบบ 3 ทาน ซ่ึงถาเขาพัก 3 ทานอาจจะไมไดเลย หรือ อาจมีความจําเปนตองแยกหองพักเนื่องจากโรงแรมนั้นไมสามารถจัดหาได 

ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บเงินเพิ่มเติมในกรณีท่ีอาจมีการแยกหองพัก 

** โรงแรมในยุโรปสวนใหญอาจจะไมมีเคร่ืองปรบัอากาศเนื่องจากอยูในแถบทีม่อุีณหภมูิตํ่า  

** กรณีท่ีมีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เปนผลใหคาโรงแรมสูงข้ึนมากและหองพกัในเมืองเต็ม บรษัิทฯขอสงวนสทิธิ์ในการ

ปรับเปลี่ยนหรือยายเมืองเพื่อใหเกิดความเหมาะสม 

** โรงแรมในยุโรปท่ีมีลักษณะเปน Traditional Building หองท่ีเปนหองเดี่ยวอาจเปนหองท่ีมีขนาดกะทัดรตั และไมมีอางอาบน้ํา ซึง่

ข้ึนอยูกับการออกแบบของแตละโรงแรมนั้นๆ และหองแตละหองอาจมีลักษณะแตกตางกัน 

5. คาอาหารตามท่ีระบุในรายการ 

6. คาชมสถานท่ีทองเท่ียวตามรายการ 



   

ขอมูลเบ้ืองตนในการเตรียมเอกสารยื่นวีซาและการยื่นขอวีซา  

1. การพิจารณาวีซาเปนดุลยพินิจของสถานทูต มิใชบริษัททัวร การเตรียมเอกสารท่ีดีและถูกตองจะชวยใหการพิจารณา ของสถานทูตงายข้ึน 

2. กรณีทานใดตองใชพาสปอรตเดินทาง ชวงระหวางย่ืนวีซา หรือ กอนเดนิทางกับทางบริษัท ทานตองแจงใหทางบริษัทฯ ทราบลวงหนา

เพื่อวางแผนในการขอวีซาของทาน ซึง่บางสถานทูตใชเวลาในการพิจารณาวีซาท่ีคอนขางนานและอาจไมสามรถดึงเลมออกมาระหวางการ

พิจารณาอนุมัตวีิซาได (กรณถีามคีาใชจายเกิดข้ึนทานละ 500.- บาท ลูกคาจะตองเปนผูรับผิดชอบเทานั้น) 

3. สําหรับผูเดินทางท่ีศึกษาหรือทํางานอยูตางประเทศ จะตองดาํเนินเรื่องการขอวีซาดวยตนเองในประเทศท่ีตนพํานกัหรือศกึษาอยู

เทานั้น  

4. หนังสือเดินทางตองมีอายุไมตํ่ากวา 6 เดือน โดยนับวันเริ่มเดินทางออกนอกประเทศ หากนับแลวตํ่ากวา 6 เดือน ผูเดินทางตองไปย่ืน

คํารองขอทําหนงัสือเดนิทางเลมใหม และกรณุาเตรียมหนังสือเดินทางเลมเกา ใหกับทางบริษัทดวย เนื่องจากประวัติการเดินทางของทาน

จะเปนประโยชนอยางยิ่งในการยื่นคํารองขอวีซา และจํานวนหนาหนงัสือเดนิทาง ตองเหลือวางสําหรับติดวีซาไมตํ่ากวา 3 หนา  

5. ทานที่ใสปกหนังสือเดินทางกรุณาถอดออก หากมีการสูญหาย บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบตอปกหนังสือเดนิทางนัน้ๆ และพาสปอรต ถือ

เปนหนังสือของทางราชการ ตองไมมีรอยฉีกขาด หรือ การขีดเขียน หรือ แตงเติมใดๆ ในเลม  

7. คาประกนัภยัการเดินทางรายบุคคล (หากตองการเงื่อนไขกรมธรรมสอบถามไดจากเจาหนาท่ี)  

-คาประกันอุบัติเหตุการเดินทาง ในวงเงนิทานละไมเกนิ 1,750,000 บาท (ตามเงื่อนไขตามกรมธรรม)  

-คารักษาพยาบาลสําหรับคนไขใน จากอุบัติเหตุ และเจ็บปวย (แอดมิด 8 ชม.) / การเคลื่อนยายเพื่อการรักษาพยาบาลฉุกเฉินและการ

เคลื่อนยายกลับประเทศ / คาใชจายในการสงศพหรืออัฐกลับประเทศ (เทานัน้) 

** ลูกคาทานใดสนใจ...ซ้ือประกันการเดินทางสามารถสอบถามขอมูล เพิม่เติมกับทางบริษัทได **  

- - เบี้ยประกันเริ่มตน 420.-บาท [ระยะเวลา 8-10 วัน]  

**ความครอบคลุมผูเอาประกนัท่ีมีอายุต้ังแตแรกเกิด ถึง 85 ป ** [รักษาพยาบาล 2 ลาน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 1.5 

ลานบาท]เทานั้น 

8. คามคัคุเทศก (ไกดคนไทย) ของบริษัทฯ ดูแลตลอดการเดนิทาง  

9. คาวีซาโมรอคโค 

อัตราน้ีไมรวม 
1. คาธรรมเนียมจัดทําหนังสือเดินทาง , แจงเขาแจงออกสําหรับผูท่ีไมไดถือหนังสือเดินทางของไทย 

2. คาใชจายสวนตัว อาทิเชน คาเคร่ืองดื่มที่สั่งพิเศษ, คาโทรศัพท, คาซักรีด, คาธรรมเนียมหนังสือเดินทาง, คาน้ําหนักเกิน 

จากทางสายการบินกําหนดเกินกวา 30 กก.และมากกวา 1 ช้ิน, คารักษาพยาบาล กรณีเกิดการเจ็บปวยจากโรคประจําตัว, คากระเปา

เดินทางหรือของมีคาท่ีสูญหายในระหวางการเดินทาง เปนตน  

3. คาภาษีหัก ณ ท่ีจาย 3% และภาษีมูลคาเพิ่ม 7 % ในกรณีท่ีตองการใบกํากับภาษี 

4. คาอาหารท่ีไมไดระบุในรายการ 

5. คาธรรมเนียมน้ํามันและภาษีสนามบิน ในกรณีท่ีสายการบินมีการปรับข้ึนราคา  

6. คาใชจายสวนตัวอ่ืนๆ  เชน คาโทรศัพท, คาซักรีด, มินิบารและทีวีชองพิเศษ ฯลฯคาอาหารและเคร่ืองดื่มสั่งพิเศษ 

7. คาบริการพิเศษตางๆ 

8. คาบริการยกกระเปาในโรงแรม ซึ่งทานจะตองดแูลกระเปาและทรัพยสนิดวยตวัทานเอง  

9. คาทิปทานละ 90 ยูเอส 



   
 

**กรุณาอานเงื่อนไขและหมายเหตุใหละเอียดทุกขอ เพราะรายการทัวรที่ทานไดรับถือเปนสัญญา 
การเดินทางระหวางบริษัทและลูกคา** 
เง่ือนไขการจอง 

กรุณาจองกอนลวงหนา พรอมชําระเงินมัดจํา ทานละ 30,000 บาท ภายใน 3 วันนับจากวันจอง มิฉะนั้นทางบริษัทฯ ขอ
สงวนสิทธ์ิท่ีจะขอรับลูกคารายตอไป  
เง่ือนไขการชําระคาทัวรสวนท่ีเหลือ 

ทางบริษัทขอเก็บคาทัวรสวนท่ีเหลือ 30 วันกอนการเดินทาง  หากทานไมผานการอนุมัตวีิซาหรือยกเลิกการเดินทางโดย
เหตจํุาเปนทางบริษัทขอเก็บเฉพาะคาใชจายท่ีเกิดข้ึนจริง 
เง่ือนไขการสํารองท่ีน่ัง  
***รานคาในยุโรปสวนใหญจะปดทําการในวันอาทิตย, ขอสงวนสิทธิ์การยายเมืองท่ีเขาพัก เชน กรณีท่ีเมืองน้ันมีการ
จัดงาน TRADE FAIR ฯลฯ ไปเขาพักเมืองท่ีใกลเคียงแทน และโปรแกรมอาจมีการปรับเปล่ียนตามความเหมาะสม*** 
กรณียกเลิกการเดินทาง 
- ยกเลิกการเดินทางและหรือไมสามารถเดนิทางไดมากกวา 1 เดือนกอนวันเดินทางทุกกรณี เก็บคาบริการทานละ 3,000 บาท 
- ยกเลิกการเดินทางและหรือไมสามารถเดนิทางได 1-29 วัน กอนวันเดินทางทุกกรณี เก็บคาบริการทัวรเต็มจํานวนตามราคาทัวร 

(หมายเหตุ – ผูเดินทางท่ีเกิดอุบัติเหตุ,เจบ็ปวย,เสียชวีิต จะตองมีใบรับรอบแพทยตามท่ีทางบริษัทระบุขอความบางอยางในน้ัน
ดวย เพื่อจะไดยืนยันกับสายการบินและตัวแทนบริษัทท่ีตางประเทศ (ท้ังน้ีข้ึนอยูกับดุลพินิจของสายการบินและบริษทั
ตางประเทศ)) 

- กรณีย่ืนวีซาแลวไมไดรับการอนุมัติวีซาจากทางสถานทูต (วซีาไมผาน) และทานไดชําระคาทัวรหรือมัดจํามาแลวทางบรษิัทฯ 
ขอเก็บเฉพาะคาใชจายท่ีเกดข้ึนจริง เชน คาวซีาและคาบริการยื่นวีซา / คามัดจําตัว๋เครื่องบิน หรือคาตั๋วเครื่องบิน (กรณีออกตั๋ว
เครื่องบินแลว) / คาสวนตางกรณีท่ีกรุปออกเดินทางไมครบตามจํานวน (สอบถามเพ่ิมเติมจากทางบริษัทฯอีกครั้งนึง) 

-  กรณีผูเดินทางท่ีเกิดอุบัตเิหตุ,เจ็บปวย,เสียชวีิต จะตองมีใบรับรองแพทยตามท่ีทางสายการบินใหระบุขอความตามเงื่อนไขสาย
การบินน้ัน ๆ เพ่ือจะไดยืนยันกับสายการบินและตัวแทนบริษัทท่ีตางประเทศ (ท้ังนี้ข้ึนอยูกับดุลพินิจของสายการบินและบริษัท
ตางประเทศ) ท้ังน้ีทานจะตองเสียคาใชจายท่ีไมสามารถเรยีกคืนไดคือ คาธรรมเนียมในการมัดจาํตั๋ว หรือคาตัว๋เครื่องบิน (กรณี
ออกตั๋วเครื่องบินแลว) และคาธรรมเนียมวีซาและคาบริการยืน่วีซากรณีท่ีทานย่ืนวีซาแลว  

หมายเหตุ  
- บริษัทฯ สงวนสิทธ์ิในการท่ีจะไมรับผิดชอบตอคาชดเชยความเสียหาย อันเกิดจากเหตสุุดวิสัยท่ีทาง บริษัทฯ ไมสามารถควบคมุ
ได เชน การนัดหยุดงาน, จลาจล, การลาชาหรือยกเลิกของเท่ียวบิน รวมถงึกรณีท่ีกองตรวจคนเขาเมืองไมอนุญาตใหเดินทางออก
หรือกองตรวจคนเขาเมืองของแตละประเทศไมอนุญาตใหเขาเมือง รวมท้ังในกรณีท่ีทานจะใชหนังสือเดินทางราชการ (เลมสีน้ํา
เงิน) เดินทางหากทานถูกปฏิเสธการเดินทางเขาหรือออกนอกประเทศใดประเทศหน่ึง  
- บริษัทฯ สงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงโปรแกรมรายการทองเท่ียว โดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา 
- บริษัทฯ สงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงอัตราคาบริการ โดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา 
- กรณีท่ีคณะไมครบจํานวน 15 ทาน ทางบริษัทฯ สงวนสิทธ์ิในการงดออกเดินทาง โดยทางบริษัทฯ จะแจงใหทานทราบลวงหนา 
14 วันกอนการเดินทาง  
- เมื่อทานทําการซ้ือโปรแกรมทัวร ทางบริษัทฯ จะถือวาทานรับทราบและยอมรับเงื่อนไขของหมายเหตุทุกขอแลว ในกรณีท่ีลูกคา
ตองออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ ….กรุณาติดตอเจาหนาท่ีของบริษัทฯ กอนทุกครั้ง มิฉะนั้นทางบริษัทฯจะไมขอรับผิดชอบ
คาใชจายใดๆ ท้ังส้ิน…โปรแกรมและรายละเอียดของการเดนิทางอาจมีการเปล่ียนแปลงได ท้ังน้ีข้ึนอยูกับสภาวะอากาศและเหตุ
สุดวิสัยตาง ๆ ท่ีไมสามารถคาดการณลวงหนาโดยทางบริษัทฯ จะคํานึงถึงผลประโยชนและความปลอดภัยของผูรวมเดนิทางเปน
สําคัญ…. 
- หลังจากท่ีมีการจองทัวรและไดชําระคามัดจําทัวรหรือท้ังหมดแลว ไมวาจะเปนการชําระผานตัวแทนของบริษัท 
หรือชําระโดยตรงกับทางบริษทั ทางบริษัทจะขอถือวาทานรบัทราบและยอมรับในเงือนไขตางๆของบริษทั ท่ีไดระบุไวท้ังหมด 
- น่ังท่ี Long Leg โดยปกติอยูบริเวณทางออกประตูฉุกเฉิน และผูท่ีจะน่ังตองมีคุณสมบัตติรงตามท่ีสายการบินกําหนด  
เชน ตองเปนผูท่ีมีรางกายแข็งแรง และชวยเหลือผูอ่ืนไดอยางรวดเรว็ในกรณีท่ีเครื่องบินมีปญหา เชน สามารถเปดประตฉุูกเฉินได 
(นํ้าหนักประมาณ 20 กิโลกรัม) ไมใชผูท่ีมีปญหาทางดานสุขภาพและรางกายและอํานาจในการใหท่ีน่ัง Long leg ข้ึนอยูกับทาง
เจาหนาท่ีเช็คอินสายการบิน ตอนเวลาท่ีเชค็อินเทาน้ัน 

 กรณีทรัพยสินสวนตัวของลูกคาสูญหายหรือลืมไวระหวางการเดินทาง ทางบริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใด ๆ ท้ังส้ิน 
 กรณีผูเดินทางไมสามารถเขา-ออกเมืองได เน่ืองจากปลอมแปลงหรือการหามของเจาหนาท่ี ไมวาเหตุผลใดๆตามทาง 
บริษัทของสงวนสิทธ์ิในการ ไมคืนคาทัวรท้ังหมด  
 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิยกเลิกการเดินทางกอนลวงหนา 14 วัน ในกรณีท่ีไมสามารถทํากรุปไดอยางนอย 30 ทาน( ผูใหญ )  
และ/หรือ ผูรวมเดินทางในคณะไมสามารถผานการพิจารณาวีซาไดครบ 30 ทาน ซ่ึงในกรณีน้ีทางบริษัทฯ ยินดีคืนเงินใหท้ังหมดหัก
คาธรรมเนียมวซีา หรือจัดหาคณะทัวรอื่นใหถาตองการ 
 บริษัทฯ สงวนสิทธ์ิในการเปลีย่นแปลงโปรแกรมรายการทองเท่ียว โดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา  
 บริษัทฯ สงวนสิทธ์ิในการเปลีย่นแปลงอัตราคาบริการ โดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา 
 เน่ืองจากรายการทัวรนีเ้ปนแบบเหมาจายเบด็เสร็จ หากทานสละสิทธ์ิการใชบริการใดๆตามรายการ หรือถกูปฏิเสธการ 
เขาประเทศไมวาในกรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไมคืนเงินในทุกกรณี  
 กรณียกเลิกการเดินทางภายหลังจากไดวีซาแลว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการแจงสถานฑูต เพื่อใหอยูในดลุพินิจของ 
สถานฑูต เรื่องวีซาของทาน เนื่องจากการขอวีซาในแตละประเทศ จะถูกบันทึกไวเปนสถิติในนามของบริษัทฯ เม่ือทานไดชําระเงิน
มัดจําหรือท้ังหมด ไมวาจะเปนการชําระผานตัวแทนของ บรษิัทฯ หรือชําระโดยตรงกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะขอถือวาทาน
รับทราบและยอมรับในเงื่อนไขตางๆของเอกสารวีซา 



   
 การบิดเบือนขอเท็จจริงประการใดก็ตาม อาจจะถูกระงับมิใหเดินทางเขาประเทศในกลุมเชงเกนเปนการถาวร และ 
ถึงแมวาทานจะถูกปฏิเสธวีซา สถานทูตไมคืนคาธรรมเนียมท่ีไดชําระไปแลวและหากตองการขอยื่นคาํรองใหมก็ตองชาํระ
คาธรรมเนียมใหมทุกครั้ง  
 หากสถานทูตมีการสุมเรยีกสัมภาษณบางทานทางบริษัทฯ ขอความรวมมือในการเชิญทานไปสัมภาษณตามนัดหมาย 
และโปรดแตงกายสุภาพ ท้ังน้ีทางบริษัทฯ จะสงเจาหนาท่ีไปอํานวยความสะดวก และประสานงานตลอดเวลา และหากสถานทูตขอ
เอกสารเพ่ิมเตมิ ทางบริษัทฯใครขอรบกวนทานจัดสงเอกสารดังกลาวเชนกัน 
 ทางบริษัทฯ เปนแคตวัแทนอํานวยความสะดวกในข้ันตอนการย่ืนวีซา แตในการพิจารณาอนุมัติวีซา จะอยูใน 
ดุลพินิจของทางสถานทูตฯเทาน้ัน ซ่ึงอาจจะเกิดความไมสะดวกแกทานไดทางบริษัทฯ จึงตองขออภัยมา ณ ท่ีนี้ 
 เม่ือทานทําการซ้ือโปรแกรมทัวร ทางบริษัทฯ จะถือวาทานรบัทราบและยอมรับเง่ือนไขของหมายเหตุทุกขอแลว ใน 
กรณีท่ีลูกคาตองออกตั๋วโดยสารภายในประเทศกรุณาติดตอเจาหนาท่ีของบริษัทฯกอนทุกครั้งมิฉะนั้นทางบริษัทฯจะไมขอรับผิดชอบ
คาใชจายใดๆท้ังส้ินโปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปล่ียนแปลงได ท้ังน้ีข้ึนอยูกับสภาวะอากาศ และเหตุดวิสัย
ตาง ๆ ท่ีไมสามารถคาดการณลวงหนาโดยทางบริษัทฯ จะคํานึงถึงผลประโยชนและ ความปลอดภยัของผูรวมเดินทางเปนสําคัญ  
 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธไมขายทัวรแกลูกคาท่ีเคยเดินทางแลวมีความประพฤติไมนารักหรือมีพฤติกรรมเปนท่ีรักเกียจ 
ของคนสวนใหญเชนไมรักษาเวลาเลย พดู จาหยาบคาย ดื่มสุราบนรถ กอเสียงรําคาญรบกวนผูอื่น เอาแตใจตนเอง หรอืถือวามา
กลุมใหญแลวไมเกรงใจผูอ่ืนชกัชวนผูผ่ืนใหกอนความวุนวานในทัวรฯลฯ (เพือ่ความสุขของผูเดินทางเปนสวนใหญ) 
 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธไมขายทัวรแกทานท่ีมีครรภเกิน4 เดือน (เพราะอาจเกิดอันตราย / เพื่อความปลอดภัย / เวนม ี
ใบรับรองแพทย) 
 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธในการขายหรือไมขายทัวรแกทานท่ีมีเด็กทารกอายุต่าํกวากวา 2 ขวบ (กรุณาแจงบริษัทฯ กอน 
จองทัวรเพื่อหาขอสรุปรวมกัน) ตองกราบขออภัยทานเพราะหากเด็กงอแงจะไปรบกวนผูเดินทางทานอ่ืน 
 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธในการขาย หรือไมขายแกทานท่ีตองใชรถเข็น (กรุณาแจงบริษัทฯ กอนซ้ือทัวร เพ่ือหาขอสรุปรวมกัน) 
 ทานท่ีจะออกตั๋วภายในประเทศ เชน เชียงใหม ภูเก็ต หาดใหญ ฯลฯ โปรดแจงฝายขายกอนเพื่อขอคํายนืยันวาทัวรนั้นๆ  
ยืนยันการเดินทางหากทานออกตั๋วโดยไมไดรบัการยืนยันจากพนักงานแลวทัวรน้ันยกเลิก บริษัทฯ ไมสามารถรับผิดชอบคาใชจาย
น้ันได 
 ใน 1 วัน คนขับรถจะทํางานและพักผอนระหวางขับรถรวมแลวไมเกิน12 ชม. เชน เริ่มงาน 08.00 น. ตองจบงานภายใน  
20.00 น. หากมีการเสียเวลาระหวางวันทุกกรณีโปรแกรมอาจตองแกไขปรบัเปลี่ยน - เม่ือทานจองทัวรและชําระมัดจําแลวหมายถึง
ทานยอมรับในขอความและเงือ่นไขท่ีบริษัทฯ แจงแลวขางตน 
 หากในคณะของทานมีผูตองการดูแลพิเศษ น่ังรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูสูงอายุ, มีโรคประจําตัว หรอืไมสะดวกในการ
เดินทางทองเท่ียวในระยะเวลาเกินกวา 4-5 ชัว่โมงติดตอกัน ทานและครอบครัวตองใหการดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของทานเอง 
เนื่องจากการเดนิทางเปนหมูคณะ หัวหนาทัวรมีความจําเปนตองดูแลคณะทัวรท้ังหมด 
 

ขอความซ่ึงถือเปนสาระสําหรับทานผูมีเกียรตซ่ึิงรวมเดินทาง 
ทางบริษัทฯ เปนตัวแทนในการจัดนําสัมมนา และการเดินทางท่ีมีความชํานาญ โดยจัดหาโรงแรมท่ีพัก อาหาร 

ยานพาหนะ และสถานท่ีทองเท่ียวพรอมท้ังการสัมมนา ดูงาน เพื่อความสะดวกสบาย และเกิดประโยชนสูงสุดในการเดินทาง ท้ังน้ี
ทางบริษัทฯ ไมสามารถรับผิดชอบในอุบัติเหตุหรือความเสียหายท่ีเกิดจากโรงแรมท่ีพัก ยานพาหนะ,  อันเน่ืองจากอุบัติเหตุรวมถึง
ภัยธรรมชาติ, โจรกรรม, วินาศกรรม, อัคคีภัย, การผละงาน, การจลาจล สงครามการเมือง, การผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา
ระหวางประเทศ, การนัดหยุดงาน, ความลาชาของเท่ียวบิน, สายการเดินเรือ, รถไฟ, พาหนะทองถิ่น,  ตลอดจนการถูกปฏิเสธออกวี
ซาจากกงสุล และ / หรือ สวนงานท่ีเก่ียวของกับสถานเอกอักคราชฑูต รวมถึงผูมีอํานาจทําการแทนประจําประเทศไทย (โดยไม
จําตองแสดงเหตุผล เน่ืองจากเปนสิทธิพิเศษทางการทูต) ซ่ึงอยูเหนือการควบคุมของบริษัทฯ หมายรวมถึงในระหวางการเดินทาง
ทองเท่ียวท้ังใน หรือ ตางประเทศ แตทางบริษัทฯ มีความคุมครอง และประกันอุบัติเหตุ ตามเง่ือนไขท่ีบริษัทฯ ท่ีรับประกันในกรณีท่ี
ผูรวมเดินทางถูกปฎิเสธโดยเจาหนาท่ีตรวจคนเขาเมืองของประเทศไทย และ/หรือ ตางประเทศ มิใหเดินทางออก หรือ เขาประเทศ 
เนื่องมาจากความประพฤติ พฤติกรรมของผูเดินทาง ไมปฎิบัติตามกฎระเบียบดานการความคุมโรคติดตอเฉพาะพื้นท่ีมีการปลอม
แปลงเอกสารเพ่ือการเดินทาง รวมถึงมีส่ิงผิดกฎหมาย บริษัทฯ จะไมคืนคาใชจายใดๆ รายละเอียดดานการเดินทาง อาจมีการ
เปลี่ยนแปลงไดตามความจําเปน หรือเพื่อความเหมาะสมทั้งปวง โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนา ท้ังนี้การขอสงวนสิทธิดังกลาว 
บริษัท จะยึดถือและคํานึงถึงผลประโยชนตลอดจนความปลอดภัยของทานผูมีเกียรติ ซ่ึงรวมเดินทางเปนสําคัญ 

“ขอขอบพระคุณทุกทานท่ีไดมอบความไววางใจ ใหทางบริษัท เปนผูนําพาการเดินทางในคร้ังนี้” 
 

เอกสารประกอบการขอวีซาโมรอคโค 

*.*.*. เอกสารสวนตัวของทานหามเซ็นสําเนาถูกตองทุกกรณี*.*.*.  
1. หนังสือเดินทาง (Passport) หนังสือเดินทาง ตองมีหนาเหลือสําหรับประทับวีซาอยางนอย 2 หนา อายุการใชงานเหลือไม 
นอยกวา 6 เดือน นับจากวันเดนิทางกลับ และหนังสือเดินทางจะตองไมชํารดุ(หนังสือเดินทางเลมเกา กรุณานํามาประกอบการยื่นวี
ซาดวย)  
2. รูปถาย รูปถายสีหนาตรงขนาด 1.5 x 2 ซม. (ตามภาพประกอบ) จํานวน 3 ใบ (พ้ืนหลังขาวเทาน้ัน  
ถายไมเกิน 6 เดือน  หามสวมแวนตาหรือเครือ่งประดับ ไมใสคอนแทคเลนส รูปไมเลอะหมึก) 
3. หลักฐานการเงนิ 
3.1 กรณีผูเดินทาง ออกคาใชจายเอง  
**สําเนาสมุดบัญชี หรือ Statement บัญชีออมทรัพยสวนตัวของผูเดินทาง ยอนหลัง 6เดือน (รบกวน
ลูกคาทํารายการเดินบัญชี ยอดเงินในบัญชีข้ันตํ่า 100,000.-โดยการ ฝากหรือถอน กอน แลวคอย



   
ปรับยอดเงินในบัญชีไมเกิน 7 วัน กอนวันย่ืนวซีา และหากบัญชีกระโดดเดอืนตองขอเปน Statement เทานั้น) 
**หนังสือรับรองจากธนาคาร (แบงค การันต)ี ตองเปนบัญชเีดยีวกันกับสเตทเมน และชื่อ-นามสกุลภาษาอังกฤษตองตรงตามหนา
พาสปอรต  
(ออกไมเกิน 15 วัน นับจากวนัท่ีย่ืน) (ใชท้ัง 2 อยาง ขาดอยางใดอยางหน่ึงไมได) 
3.2 กรณีผูเดินทางไมไดออกคาใชจายเอง (บุคคลท่ีสามารถรับรองคาใชจายได ตองเปน พอ แม พ่ีนอง ท่ีมีสายเลือดเดียวกัน หรือ 
สามีภรรยา เทาน้ัน) 
3.2.1. ตองทําเปนหนังสือรับรองคาใชจายในการเดินทาง (Sponsor Letter)เปนภาอังกฤษเทานั้น 
3.2.2. ถายสําเนาสมุดบัญชี หรือ Statement ยอนหลัง 3 เดอืนของบุคคลท่ีออกคาใชจาย 
3.2.3. เอกสารแสดงความสัมพันธระหวางผูท่ีออกให และผูท่ีถูกรับรองคาใชจายให เชน สําเนาทะเบียนสมรส สูติบัตร ทะเบียนบาน 
**สถานทูตไมรับพิจารณาบัญชีกระแสรายวัน บัญชีฝากประจํา และบัญชยีอดติดลบ** 
 
4. หลักฐานการทํางาน  
-เจาของกิจการ หนังสือรับรองการจดทะเบียน(DBD)ท่ีมีชื่อของผูเดินทางเปนกรรมการหรือหุนสวน อายุไมเกิน 3 เดือน หรือ สําเนา
ใบทะเบียนการคา(พค.0403) 
-เปนพนักงาน หนังสือรับรองการทํางาน จากบริษัทฯ ระบุตาํแหนง, เงินเดอืน, วันเริ่มทํางาน  
(ขอเปนภาษาอังกฤษมีอายุ 1 เดือน ชื่อ-สกุลตองตรงตามหนาพาสปอรต ใชคําวา “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนชื่อสถานทูต
ท่ีย่ืน) 
-นักเรยีนหรือนักศึกษา ใชหนังสือรับรองการเรียนท่ีออกจากสถาบันท่ีกําลังศึกษาอยู  
(ขอเปนภาษาอังกฤษมีอายุ 1 เดือน ชื่อ-สกุลตองตรงตามหนาพาสปอรต ใชคําวา “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนชื่อ
สถานทูตท่ีย่ืน) 
5. เอกสารสวนตัว 
-สําเนาทะเบียนบาน กรุณาแปลเปนภาษาอังกฤษ 
-บัตรประชาชน กรุณาแปลเปนภาษาอังกฤษ 
-สูติบัตร (กรณีเด็กอายตุ่ํากวา 20 ป) กรุณาแปลเปนภาษาองักฤษ 
-ทะเบยีนสมรส/ทะเบียนหยา/มรณะบัตร (ถามี) กรุณาแปลเปนภาษาอังกฤษ 
-ใบเปล่ียนชื่อ-นามสกุล (ถามกีารเปลีย่น) กรณุาแปลเปนภาษาอังกฤษ 
 
6. กรณีเด็กอายุไมถึง 20 ป ไมไดเดินทางไปตางประเทศพรอมบิดา มารดา  
-หากเด็กเดินทางไปกับบิดา จะตองมีหนังสือยินยอมจากมารดา จากอําเภอตนสังกัด (โดยมารดาจะตองคดัหนังสือยินยอมระบุให
บุตรเดินทางไปตางประเทศกับบิดา) พรอมแนบสําเนาบัตรประชาชนหรือหนาพาสปอรตมารดามาดวย 
-หากเด็กเดินทางกับมารดา จะตองมีหนังสือยนิยอมจากบิดา จากอําเภอตนสังกัด (โดยบดิาจะตองคดัหนังสือยินยอมระบุใหบุตร
เดินทางไปตางประเทศกับมารดา) พรอมแนบสําเนาบัตรประชาชนหรือหนาพาสปอรตบิดามาดวย 
- หากเด็กไมไดเดินทางพรอมกับบิดาและมารดา ท้ังบิดาและมารดาจะตองคัดหนังสือระบุยินยอมใหบุตรเดินทางไปตางประเทศกับ
ใคร มีความสัมพันธเปนอะไรกันกับเด็ก จากอาํเภอตนสังกัด พรอมแนบสําเนาบัตรประชาชนหรือหนาพาสปอรตบิดาและมารดา 
-กรณีเด็กท่ีบิดา-มารดาหยาราง จะตองแนบสําเนาใบหยา และมีการสลักหลังโดยมีรายละเอียดวาฝายใดเปนผูมีอํานาจปกครองบุตร
แตเพียงผูเดียว 
*** กรณีท่ีบิดาหรือมารดาไมมี passport แลวใช ID Card แทนตองทําจดหมายชีแ้จงวาทําไมไมมี passport *** 
-กรณีเด็กอายุต่าํกวา 18 ป บิดา-มารดาลงชื่อรับรองในแบบฟอรมสมัครวีซา พรอมเดินทางมาสัมภาษณกับบุตรท่ีสถานทูตดวย ท้ัง
สองทาน (เฉพาะคิวเดีย่วเทาน้ัน) 
7.  ทานไมจําเปนตองเซ็น รับรองสําเนาถูกตอง ใหทานเซ็นเฉพาะ แบบฟอรมใบคาํรองขอวีซาเทาน้ัน 

 
เอกสารยื่นวีซาอาจมีการปรับเปล่ียนและขออัพเดทเพ่ิมเติมไดทุกเวลา หากทางสถานทูตแจงขอเพ่ิมเติม 


