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 Amazing Morocco 

10 วัน 7 คืน 

โดยสายการบินเอมิเรตส์ (EK) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

ราคาเร ิม่ตน้    75,900.- 
ราคาทวัร ์+ ต ัว๋เครือ่งบนิ 
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• สมัผสัประสบการณก์บัเสน้ทางแปลกใหม ่กบักล่ินอายดินแดนฟ้าจรดทราย “ประเทศโมร็อคโค”     

•  เท่ียวเมืองท่ีเป่ียมดว้ยมนตเ์สน่ห ์นครสีฟ้าเชฟชาอูน (CHEFCHAOUEN)   

• ชมร่องรอยอารยธรรมความย่ิงใหญ ่เมืองโบราณโรมนัโวลูบิลิส อดีตเมืองในจกัรวรรดิโรมนั  

• นั่งรถขบัเคล่ือนส่ีลอ้ 4 WD ไปทอ่ง ทะเลทรายซาฮาร่า “Sahara” ทะเลทรายท่ีใหญเ่ป็นอนัดบัสองของโลก  

***เปิดประสบการณค์า้งคืนนอนดูดาวณ โรงแรมกลางทะเลทรายซาฮาร่า 

พิเศษ!! ตอ้นรบัอรุณดว้ยการข่ีอูฐชมแสงอาทิตยแ์รกของวนั 
         ก าหนดการเดินทาง          
 
วนัท่ี  27 ธ.ค.-5 ม.ค. 62, 29 ธ.ค.-7 ม.ค. 62  (ปีใหม่) 75,900.- 

                                                                             
 
     เสน้ทางการเดินทาง 

วนั โปรแกรมการเดินทาง เชา้ 
กลาง
วนั 

ค า่ 
โรงแรมท่ีพกั  
หรือ เทียบเท่า 

1 กรุงเทพฯ  ✈ ✈ ✈  

2 ดูไบ – คาซาบลงักา้ – ราบตั – แมกเนส ✈ ✈ O HOTEL IBIS MEKNES 

3 แมกเนส – เมืองโบราณโวลูบิลิส – เชฟชาอุน O O O PARADOR HOTEL 

4 เชฟชาอุน – เฟซ – เมืองเกา่เฟซ O O O ACROSS HOTEL 

5 
เฟซ – อินเฟรน – มิเดล – เออร์ฟดู ์– เมอร์ซูกา้  

(ทะเลทรายซาฮาร่า) 
O O O 

KASBAH 

TOMBOUCTOU 

HOTEL 

6 
ข่ีอูฐรบัแสงอรุณ – เมอร์ซูกา้ – ทินเฮียร์ – ทอดรา้กอร์จ –  

วอซาเซท 
O O O 

KARAM PALACE 

HOTEL 

7 วอซาเซท – มาราเกซ – ชมโชวก์ารแสดงพ้ืนเมือง    O O O 
PLAM PLAZA 

HOTEL 

8 มาราเกซ – สวนจาร์ดีน มาจอแรล – คาซาบลงักา้   O O O 
IMPERIAL 

CASABLANCA 
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HOTEL 

9 คาซาบลงักา้ – ดูไบ O ✈ ✈  

10 ดูไบ – กรุงเทพฯ  ✈ ✈  ✈  

 

   

   โปรแกรมการเดินทาง   

วนัท่ี 1: กรุงเทพฯ   

22.00 น.
  

คณะพรอ้มกนั ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ดยสารระหวา่งประเทศ ประตู 9เคาน์เตอร ์T สายการบินอิ

มิเรตส ์โดยมีเจา้หนา้ท่ีคอยตอ้นรับและอ านวยความสะดวก 

วนัท่ี 2: ดไูบ – คาซาบลงักา้ – ราบตั – แมกเนส 

01.05 น. ออกเดินทางสูดู่ไบ โดยสายการบินอิมิเรตส ์โดยเท่ียวบินท่ี EK 385 

05.00 น. เดินทางถึง สนามบินดไูบ แวะรอเปล่ียนเคร่ือง 

07.25 น. ออกเดินทางสูค่าซาบลงักา้ ประเทศโมร็อคโค โดยเท่ียวบิน EK 751 

12.15 น. ถึงสนามบินคาซาบลงักา้ (Casablanca) ประเทศโมร็อคโค (เวลาทอ้งถ่ินชา้กวา่ประเทศไทย 6 ช ัว๋โมง และจะ

เปล่ียนเป็น 5 ช ัว๋โมงในวนัท่ี 31 มีนาคม 2562) น าทา่นผา่นพิธีตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากร เดินทางสู ่คาซาบ

ลงักา้ มีความหมายในภาษาสเปนวา่บา้นสีขาว เป็นเมืองทา่และเป็นท่ีตัง้ของทา่อากาศยานระหวา่งประเทศ 

บ่าย น าทา่นเดินทางตอ่สู่เมืองราบตั (Rabat) เมืองหลวงแห่งราชอาณาจกัรมาตัง้แตปี่ ค.ศ.1956 น าทา่นชมเมือง

ราบตัเมืองหลวงแห่งราชอาณาจกัรมาในอดีต เม่ือโมรอคโคหลุดพน้จากการเขา้แทรกแซงทางการเมืองของ

ฝรั่ งเศส และเป็นท่ีตัง้ของพระราชวงัหลวง และท าเนียบทูตานุทูตจากตา่งแดน เป็นเมืองสีขาวท่ีสะอาดและ

สวยงาม จากนั้นชมสุเหร่าหลวง และ พระราชวงัหลวง  ท่ีทุกเท่ียงวนัศุกร์ กษตัริยแ์หง่โมรอคโคจะทรงมา้จาก

พระราชวงัมายงัสุเหร่าเพ่ือประกอบศาสนกิจ ชมสุสานของกษตัริยโ์มฮมัเหม็ด ท่ี 5 พระอยักาของกษัตริย์

องคป์ัจจุบนั ซ่ึงมีทหารยามยืนเฝ้าสงา่ทุกประตู และเปิดใหค้นทุกชาติทุกศาสนาเขา้ไปเคารพพระศพท่ีฝงัอยูเ่บ้ือง
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ลา่ง ดา้นหนา้ของสุสาน คือสุเหร่าฮสัซนัท่ีเร่ิมสรา้งมาตัง้แตศ่ตวรรษท่ี 2 แตไ่มส่ าเร็จ และพงัลงจนเหลือแต่

เพียงเสาไว ้365 ตน้ ในบริเวณกวา้ง 183x139 เมตร  แวะถา่ยรูปป้อมอูดายา (Oudayas Fortress) ป้อม

ขนาดใหญ ่2 ช ัน้ ท่ีต ัง้อยูริ่มมหาสมุทรแอตแลนติก ลอ้มรอบดว้ยก าแพงสูงใหญ ่เป็นป้อมท่ีสเปนสรา้งขึ้นเม่ือ

สมยัท่ีสเปนยึดครองโมร็อคโค ดา้นในมีสวนดอกไมแ้บบสเปน และเป็น เมดิน่า หรือชุมชนชาวเมืองซ่ึงเต็มไปดว้ย

บา้นเรือนทาทาบดว้ยสีฟา้-ขาว ท่ีสะอาดตาน่าเดินเลน่ บรรยากาศริมทะเลคลา้ยเมืองซานโตรินี นับเป็นหน่ึงใน

ป้อมปราการท่ีส าคญัของโมรอคโค ในอดีตใชป้้องกนัขา้ศึกจากการรุกรานท ัง้จากประเทศท่ีลา่อาณานิคมและใน

ยุคท่ีโจรสลดัชุกชุม จากนั้นน าทา่นเดินทางสุเ่มืองแมกเนส (Meknes) 

ค า่      รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร   

ท่ีพกั      เดินทางเขา้สูท่ี่พกั HOTEL IBIS MEKNES หรือเทียบเท่า 

วนัท่ี 3: แมกเนส – เมืองโบราณโวลูบิลิส – เชฟชาอุน 

เชา้       รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 ชมเมืองแมกเนส (Meknes) หน่ึงในเมืองมรดกโลกรับรองโดยยูเนสโกเม่ือปี ค.ศ.1996 อดีตเมืองหลวงในสมยั

สุลต่าน มูเล อิสมาอิแห่งราชวงศอะ์ลาวทิ (Alawite Dynasty) ไดช่ื้อเป็นกษัตริย์จอมโหดผูช่ื้นชอบการท า

สงครามในชว่งศตวรรษท่ี 17 ดว้ยท าเลท่ีตัง้ท่ีมีแมน่ ้าไหลผา่นกลางเมืองเมกเนสจึงเป็นเมืองศูนยก์ลางการ ผลิต

มะกอกไวน์และพืชพรรณตา่งๆ มีก าแพงเมืองลอ้มรอบเมืองเกา่ท่ียาวประมาณ 40 กม. ซ่ึงมีประตูเมืองใหญโ่ตถึง 

7 ประตู แวะชม ประตูบบัมนัซู เป็นประตูท่ีไดช่ื้อวา่สวยท่ีสุด ตกแตง่ดว้ยโมเสดและกระเบ้ืองสีเขียวสดบนผนังสี

แสด น าท่านเดินทางสู่เมืองโบราณโรมันโวลูบิลิส (Roman city of Volubilis) ท่ีปัจจุบนัเหลือแต่ซาก

ปรักหักพงัท่ีเกิดจากแผน่ดินไหวครั้งรุนแรงในปี ค.ศ. 1755 แตย่งัคงเห็นไดถึ้งร่องรอยความย่ิงใหญข่องเมืองใน

จกัรวรรดิโรมนัในอดีตซ่ึงไดร้ับการขึ้นทะเบียนมรดกโลกในปี ค.ศ.1997 

กลางวนั        รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
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บ่าย น าทา่นเดินทางสู่นครสีฟ้าเชฟชาอูน (Chefchaouen) เมืองท่ีไดช่ื้อวา่มนตเ์สน่หแ์หง่โมรอคโค เป็นเมืองเล็กๆ

ตัง้อยูใ่นหุบเขาริฟ (Rif Mountain) ประวติัความเป็นมาของเมืองนั้นยาวนานกวา่ 538 ปี เมืองน้ีเคยอยูใ่ตก้าร

ปกครองของสเปน และไดร้ับอิสรภาพในปี ค.ศ.1956 จนไดร้ับอิทธิพลวิถีชีวิตและภาษาสเปนในปัจจุบนัน้ี  ชม

บา้นเรือนทาดว้ยสีฟ้าและสีขาว ถือวา่เป็นสวรรคข์องคนรักสีฟา้และสีขาว โดยเฉพาะสีฟา้ นั่นก็เพราะวา่เชฟ

ชาอูนเป็นเมืองท่ีบา้นเรือนเกือบทุกหลงัเป็นสีขาว และมีคร่ึงลา่งไปจนถึงบริเวณถนน บนัได และทางเดิน เป็นสีฟ้า

สดใสเหมือนวนัท่ีทอ้งฟ้าไรเ้มฆ สามารถเดินชมบา้นเรือนไดท้ ั่วท ัง้เมือง โดยท่ีสถาปัตยกรรมของเมืองยงัคงเป็น

แบบโมรอคโค ซุม้ประตูโคง้จึงสามารถมองเห็นไดท้ ัว่ท ัง้เมือง และยงัมีน ้าพุท่ีปูดว้ยกระเบ้ืองโมเสกแบบโมรอคโคให ้

เห็นไดต้ามมุมตา่ง ๆ ของเมือง พรอ้มใหท้า่นมีเวลาเดินเลือกซ้ือของท่ีระลึกในตลาดเมืองเกา่ 

ค า่       รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร  

ท่ีพกั      เขา้สูท่ี่พกั โรงแรม PARADOR HOTEL หรือเทียบเท่า  

**** เน่ืองจากโรงแรมในเมืองเชฟชาอูนมีค่อนขา้งนอ้ย ถา้ในกรณีท่ีโรงแรมในเมืองเชฟชาอูนเต็ม 

ทางคณะจะเปล่ียนไปนอนเมืองขา้งๆแทน *** 

วนัท่ี 4:    เชฟชาอุน – เฟซ – เมืองเก่าเฟซ 

เชา้       รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 น าทา่นเดินทางสูเ่มืองเฟซ (Fes) เมืองหลวงเกา่ใน ศ.ต. ท่ี 8 ท่ีมีความส าคญัทางประวติัศาสตร์ เป็นเมืองแหลง่

ทอ่งเท่ียวท่ีมีช่ือเสียงของโมร็อคโค เสน้ทางน้ีผ่านเทือกเขาแอตลาส ช่ือท่ีคุน้เคยกนัมานาน โดยเดินทางขา้ม 

Middle Atlas ภูมิประเทศเขียวชอุม่ไปดว้ยป่าไม ้สองขา้งทางเปล่ียนสภาพจากความแหง้แลว้เป็นป่าไม ้พุม่ และ

สลบักบัความแหง้แลง้ของภูเขา จนเขา้สูเ่มืองเฟส 

กลางวนั       รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

บ่าย น าทา่นชมเมืองเฟส โดยเดินเขา้สูเ่ขาวงกตอนัซบัซอ้นแหง่เมดินาเมืองเฟซ ผา่นประตู Bab Bou Jeloud ท่ีสรา้ง

ตัง้แตปี่ 1913  ท่ีใชโ้มเสดสีฟ้าตกแตง่ เดินผา่นเขา้ไปในเขตเมดิน่าแลว้เหมือนขา้มกาลเวลายอ้นสู่อดีต น าทา่น

เดินผา่นตลาดสดขายขา้งปลาอาหาร และผกั ผลไมส้ดตา่งๆนาๆ ชม เมเดอรซ์า บูอิมาเนีย (Merdersa Bou 
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Imania) ซ่ึงเป็นโรงเรียนสอนพระคมัภีร์ เป็นสถาปัตยกรรมแบบมวัร์ท่ีสวยงามประณีต  ในเขตเมืองเกา่ไดแ้บง่

ออกเป็น 100 สว่น มีซอยกวา่ 10,000 ซอย มีซอยแคบสุดคือ 50 ซ.ม. ถึงกวา้ง 3 เมตร จะแบง่เป็นยา่นตา่งๆ 

เชน่ ยา่นเคร่ืองใชท้องเหลือง ทองแดง จะมีรา้นคา้เล็กๆท่ีหนา้รา้นจะมีหมอ้ กะทะ อุปกรณ์เคร่ืองครัว วางแขวน

หอ้ยเต็มไปหมด ย่านขายพรมท่ีวางเรียงรายอย่างสวยงาม ย่านงานเคร่ืองจกัสาน งานแกะสลกัไม ้และยา่น

เคร่ืองเทศ (Souk El Attarine) ทา่นจะไดส้มัผสัท ัง้รูป รสและกล่ินในยา่นเคร่ืองเทศท่ีมีการจดัเรียงสินคา้ไดอ้ยา่ง

เป็นระเบียบเรียบร้อยสวยงาม ระหว่างท่ีเดินตามทางในเมดิน่าทา่นจะได ้พบกบัน ้าพุธรรมชาติ (Nejjarine 

Fountain) เพ่ือใหช้าวมุสลิมใหล้า้งหนา้ลา้งมือกอ่นเขา้ในบริเวณมสัยิด  นอกจากน้ีท่ีตามซอกมุมอาจเห็นภาพ

ชายสูงอายุหนวดเครารุงรังนั่งแกะสลกัไมช้ิ้นเล็กๆอยูบ่ริเวณตามทางเดินแคบๆในเขตเมืองเกา่ บางทีเราก็ยงัจะ

เห็นผูห้ญิงท่ีน่ีสวมเส้ือผา้ท่ีปิดตัง้แตห่วัจนถึงเทา้จะเห็นไดก็้เฉพาะตาด าอนัคมกริบเทา่นั้น  แวะชมสุสานของมูเล 

ไอดริสท่ี 2 (Moulay Idriss Mausolem II) ท่ีชาวโมรอคโคถือวา่เป็นแหลง่มาแสวงบุญท่ีศกัด์ิสิทธ์ิ พาทา่นไป

ชม สุเหร่าใหญ่ไคเราวีน (Kairaouine Mosque) ซ่ึงเป็นท ัง้มหาวิทยาลยัสอนศาสนาแห่งแรกของโมร็อคโค 

และเกา่แกท่ี่สุดแห่งหน่ึงของโลกเลยทีเดียว (เฉพาะผูท่ี้นับถือศาสนาอิสลามเทา่นั้น) จากนั้นน าทา่นเดินชมยา่น

เคร่ืองหนังและแวะชม บอ่ฟอกและยอ้มสีหนังแบบโบราณ ท่ีเป็นเอกลกัษณ์เฉพาะของเมืองเฟส ถูกอนุรักษโ์ดย

องคก์รยูเนสโก ้ท ัง้หมดน้ีเป็นเสน่ห์ของการเดินเท่ียวชมเมืองท่ีตอ้งเดินแหวกวา่ยเขา้ไปในกลุม่คนชาวพ้ืนเมือง ช ้

อปป้ิงสินคา้ทอ้งถ่ิน เมืองเฟซจึงเป็นสถานท่ีท่ีไมค่วรพลาดในการมาเยือนอยา่งย่ิง 

ค า่      รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร  
 

ทีพกั       เขา้สูท่ี่พกั โรงแรม ACROSS HOTEL หรือเทียบเท่า 

**กรุณาจดัเตรียมเส้ือผา้กระเป๋าเล็ก เพ่ือคา้งคืนในทะเลทรายในคืนถดัไป** 

วนัท่ี 5: เฟซ – อินเฟรน – มิเดล – เออรฟ์ูด ์– เมอรซ์ูกา้ (ทะเลทรายซาฮาร่า) 

เชา้       รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 น าทา่นเดินทางผา่นชม เมืองอิเฟรน (Ifrane) เมืองท่ีความสูงประมาณ 1,650 เมตร เหนือระดบัน ้าทะเล ท่ีพกั
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ตากอากาศซ่ึงในอดีตฝรั่งเศสไดม้าสรา้งขึ้นบริเวณน้ี ในชว่ง ค.ศ. 1930 บางครั้งเรียกเมืองแห่งน้ีวา่ เจนีวาแหง่โม

รอคโค บา้นสว่นใหญมี่หลงัคาสีแดง มีดอกไมบ้าน และทะเลสาบสวยงาม เป็นสถานท่ีพกัผอ่นท ัง้ฤดูหนาวและฤดู

รอ้น เสน้ทางน้ีผา่นเทือกเขาแอตลาส ช่ือท่ีคุน้เคยกนัมานาน เดินทางขา้ม Middle Atlas ภูมิประเทศเขียวชอุม่ไป

ดว้ยป่าไม ้สองขา้งทางเปล่ียนสภาพจากความแหง้แลว้เป็นป่าไม ้พุม่ และสลบักบัความแหง้แลง้ของภูเขา ไดเ้วลา

สมควรน าทา่นเดินทางสูเ่มืองมิเดล (Midelt) 

กลางวนั       รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

บ่าย ออกเดินทางสู่ เมืองเออรฟ์ูด ์(Erfoud) ซ่ึงเป็นโอเอซิสศูนยก์ลางการคา้ขายของคาราวานซ่ึงเดินทางมาจาก

ซาอุดิอาระเบีย และซูดาน เดินทางสูเ่มืองเมอร์ซูกา้ร์ (แยกสมัภาระส าหรบัคา้งคืนในทะเลทราย) โดยน าทา่น

น าทา่นนั่ งรถขบัเคล่ือนส่ีลอ้ 4 WD ไปทอ่ง ทะเลทรายซาฮาร่า “Sahara” เป็นทะเลทรายในทวีปแอฟริกาท่ีมี

ขนาดใหญเ่ป็นอนัดบัสองของโลก (รองจากทะเลทรายในทวีปแอนตาร์กติกา) และเป็นทะเลทรายรอ้นท่ีใหญท่ี่สุด

ของโลก ณ เมืองเมอรซ์ูกา้ (Merzouga) ลดัเลาะขอบทะเลทรายสู่เขตซาฮาร่า ผ่านชมชมทศันียภาพอนั

ย่ิงใหญข่องภูเขาหินท่ีเต็มไปดว้ยซากฟอสซิลของหาอยและแมงกะพรุนโบราณในอดีตเม่ือ 350 ลา้นปีกอ่น ซ่ึง

ดินแดนแหง่น้ีเคยอยูใ่ตท้อ้งทะเลมากอ่น จ่ึงเป็นท่ีก าเนิดของซากฟอสซิลตา่งๆ 

ค า่        รบัประทานอาหารค ่า ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

อิสระท่านพกัผ่อนดูดาวท่ามกลางทะเลทรายตามอธัยาศยั 

ท่ีพกั        พกัผ่อนคา้งคืนในทะเลทรายซาฮาร่า ณ  KASBAH TOMBOUCTOU HOTEL  
หรือเทียบเท่า *** โรงแรมท่ีทะเลทรายหอ้งพกัส่วนใหญ่จะเป็นรูปแบบกระโจม***   
  

วนัท่ี 6: ข่ีอูฐรบัแสงอรุณ - เมอรซ์ูกา้ – ทินเฮียร ์– ทอดรา้กอรจ์ – วอซาเซท 

เชา้ตรู่ กอ่นพระอาทิตยข์ึ้นน าทา่นขี่ อูฐชมพระอาทิตยข์ึ้นท่ีทะเลทรายซาฮาร่า   ***พิเศษ รวมค่าข่ีอูฐ 1 ท่าน/อูฐ 1 

ตวั เป็นบรรยากาศยามเชา้ท่ีคุณจะประทบัใจมิรูลื้ม (อยา่ลืมเตรียมเส้ือกนัหนาวใหพ้รอ้ม) 

เชา้      รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 น าทา่นนั่งรถ 4WD สู่เมืองเออร์ฟูด ์เพ่ือเปล่ียนเป็นรถโคช้ปรับอากาศ จากนั้นเดินทางสู่ทอดา้จอรจ์ (Todra 
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Gorge) ชมความงามของชอ่งเขาท่ีซอ่นตวัอยูใ่นโอเอซิส ล าน ้าใสไหลผา่นชอ่งเขากบัหนา้ผาสูงชนัแปลกตาเป็น

แหลง่ปีนหนา้ผาส าหรับนักเส่ียงภยัท ัง้หลาย เดินทางสุ่เมืองทินเฮียร ์(Tinghir) ชุมชนท่ีเกาะกลุ่มอยูร่วมกนั 

ทา่มกลางความแหง้แลง้ ยงัมีความชุม่ช้ืนของโอเอซิส ตน้ปาลม์ เคยเป็นท่ีตัง้ของกองทหารท่ีเดินทางมาจากวอซา

เซท 

กลางวนั       รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

บ่าย น าทา่นเดินทางสู่ เมืองวอซาเซท (Ouarzazate) เคยเป็นท่ีตัง้ทางยุทธศาสตร์ในปี ค.ศ. 1928 ฝรั่งเศสไดต้ ัง้

กองก าลงัทหารและพฒันาท่ีน่ีใหเ้ป็นศูนยก์ลางการบริหาร วอซาเซทเป็นเมืองถูกส่งเสริมใหเ้ป็นเมืองทอ่งเท่ียวท่ี

แวดลอ้มไปดว้ยสตูดิโอภาพยนตร์ และมีการพฒันาพ้ืนท่ีในทะเลทรายเพ่ือการท ากิจกรรมต่างๆ เชน่ การขี่

มอเตอร์ไซด ์อูฐ กิจกรรมผจญภยักลางทะเลทราย เมืองน้ีอยูใ่กลภู้เขาแอตลาสท่ีมีหิมะปกคลุมในชว่งฤดูหนาว 

วอซาเซทอาจกลา่วไดว้า่เป็นจุดมุง่หมายของนักทอ่งเท่ียวท่ีมองหาความแตกตา่ง และความผจญภยัท่ีหาไมไ่ดจ้าก

ท่ีไหน วอซาเซทเป็นเมืองท่ีส าคญัท่ีสุดของทางตอนใต ้และท่ีน่ียงัเป็นทางเช่ือมระหวา่งเหนือกบัใต ้และตะวนัออก

กบัตะวนัออก ส าหรับนักทอ่งเท่ียวบางคนท่ีชอบรสชาติของความเป็นทางใต ้ณ แห่งน้ีเป็นจุดเร่ิมตน้ของการ

ส ารวจเมืองตา่งๆไดทุ้กวนั 

ค า่        รบัประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร 

ท่ีพกั        เดินทางเขา้สูท่ี่พกั KARAM PALACE HOTEL หรือเทียบเท่า  
 

วนัท่ี 7: วอซาเซท – มาราเกซ – ชมโชวก์ารแสดงพ้ืนเมือง   

เชา้       รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
 แวะถา่ยรูป ป้อมทาเริท Kasbah Taourirt เป็นป้อมแหง่ตระกูลกลาวี ซ่ึงภายในประกอบดว้ยหอ้งตา่ง ๆ จ านวน

มากซ่อนอยูเ่ช่ือมตอ่กนัดว้ยถนนเล็ก ๆ และเสน้ทางลบัคดเค้ียวตามอาคารท่ีเบียดเสียดกนั พระราชวงัของ

ตระกูลกลาวี Glaoui Palace ผูป้กครองมาราเกซ ซ่ึงยงัมีลวดลายผนังอาคารและรูปแบบสถาปัตยกรรมอนั

หลากหลายของการสรา้งอาคารของชาวเบอร์เบอร์ การออกแบบอาคารซ่ึงเหมาะกบัความเช่ือและความเป็นอยู่

ของเหลา่เจา้ผูป้กครอง ในยุคของตระกูล Glaoui ท่ีน่ีมีคนงานและคนรับใชจ้ านวนหลายรอ้ยคนจึงตอ้งมีหอ้งเป็น
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จ านวนมาก มีท ัง้ส่วนท่ีเป็นวงัเกา่ หอ้งนั่งเลน่ หอ้งรับรอง ซ่ึงองคก์ารยูเนสโกไ้ดป้ฏิสงัขรณข์ึ้นมาจากอาคารเดิม

เพียง 1 ใน 3 ของอาคารท ัง้หมด จากนั้นน าทา่นออกเดินทางผา่น เมืองไอท ์เบนฮาดดู Ait Benhaddou เป็น

เมืองท่ีมีช่ือเสียงในเร่ืองการหารายไดจ้ากกองถา่ยท าภาพยนตร์กวา่ 20 เร่ือง โดยเฉพาะป้อมท่ีงดงามและมีความ

ใหญท่ีสุดในโมรอคโค ภาคใต ้คือ ป้อมไอท ์เบนฮาดดู Kasbash of Ait Ben Hadou เป็นป้อมหินทรายซ่ึงตัง้อยู่

ทา่มกลางสวนอลัมอนด ์เป็นปราสาทท่ีใชใ้นการถา่ยท าภาพยนตร์หลายเร่ืองท่ีโดง่ดงั อาทิ Lawrence of Arabia, 

Jesus of Nazareth และ Gladiator ปจัจุบนัอยูใ่นความดูแลขององคก์ารยูเนสโก ้

กลางวนั       รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร  

บ่าย เดินทางสู่ เมืองมาราเกช (Marakesh) ซ่ึงเป็นเมืองทอ่งเท่ียวท่ีส าคญัท่ีต ัง้อยูเ่ชิงเขาแอตลาส ในอดีตเมือง

โอเอซิสแหง่น้ีเป็นท่ีพกัของกองคาราวานอูฐท่ีมาจากทางตอนใตข้องโมรอคโค ถือเป็นเมืองชุมทางของพอ่คา้ตา่งๆ 

นอกจากน้ียงัเป็นอดีตเมืองหลวงในชว่งสมยัราชวงศอ์ลัโมราวิดชว่ง ศ.ต.ท่ี 11 ปัจจุบนัเป็นเมืองท่ีมีนักทอ่งเท่ียว

มาเยือนมากท่ีสุด สภาพบา้นเมืองท่ีเราเห็นไดคื้อ สองขา้งทางแวดลอ้มดว้ยบา้นเรือนท่ีถูกฉาบดว้ยปูนสีสม้ๆ ซ่ึง

เป็นส่ิงท่ีรัฐบาลก าหนดไว ้แตค่นทอ้งถ่ินจะเรียกวา่ Pink City หรือ เมืองสีชมพู อาจกลา่วไดว้า่มาราเกชเป็น

เมืองท่ีมีเสน่หท่ี์สุดในโลกแห่งหน่ึง จึงไดส้มญานามวา่เป็น A city of Drama นั่นคือมีความสวยงามดั่งเมืองใน

ละครท่ีไมน่่าเป็นชีวิตจริงได ้น าทา่นเย่ียมชม พระราชวงับาเฮีย (Bahia Palace) เป็นพระราชวงัของทา่นมหา

อ ามาตย ์ผูส้ าเร็จราชการแผน่ดินแทนยุคกษัตริยใ์นอดีต สรา้งขึ้นในชว่งปลายศตวรรษท่ี 19 โ ดย Si Moussa 

สถาปตัยกรรมออกแบบเป็นแนวสมยัใหม ่โดยท่ีตัง้ใจจะใหเ้ป็นพระราชวงัท่ีย่ิงใหญแ่ละหรูหราท่ีสุดในสมยันั้น ตวั

พระราชวงัมีการตกแตง่โดยการแกะสลกัปูนปั้นมีการวาดลายบนไมแ้ละประดบัประดาดว้ยโมเสดเป็นลวดลายท่ี

สวยงามละเอียดออ่นมาก จากนั้นน าทา่นชม จตุัรสักลางเมือง Djemaa Fnaa Square ท่ีมีขนาดใหญ ่รายลอ้ม

ไปดว้ยอาคาร รา้นคา้ ตลาด ท ัง้ 4 ดา้น เดินเลน่ถา่ยรูปความมีชีวิตชีวา ท่ีมีสีสนัและกล่ินอายแบบโมรอคโค

ขนานแท ้พรอ้มจบัจา่ยหาซ้ือของฝาก ของท่ีระลึกพ้ืนเมืองตา่งๆ ไดท่ี้ ตลาดเกา่ ท่ีอยูร่ายรอบจตุัรัส 

ค า่        รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร   พรอ้มชมโชวก์ารแสดงพ้ืนเมืองอนัต่ืนตาต่ืนใจกบับความ

อลงัการของสถานท่ีและสีสนัของชาวโมรอคกนั 
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ท่ีพกั       เขา้สูท่ี่พกั โรงแรม PLAM PLAZA HOTEL หรือเทียบเท่า  

วนัท่ี 8: มาราเกซ – สวนจารดี์น มาจอแรล – คาซาบลงักา้  

เชา้       รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 น าทา่นชม สวนจารดี์น มาจอแรล Jardin Majorelle หรือ สวนยิปแซงลอเรน้ซ ์Yves Saint Laurent 

Gardens ช่ือน้ีเป็นท่ีคุน้เคยของสาว ๆ ท่ีช่ืนชอบแฟชั่นสุดหรูของ Yves St. Laurent นักออกแบบแฟชั่นดีไซน์

แห่งปารีสประเทศฝรั่งเศส จากนั้นน าทา่นเดินทางสู่เมืองคาซาบลงักา้ (Casablanca) น าทา่นสู่เมือง คาซาบ

ลงักา้  ค าวา่ 'คาซา' แปลวา่ บา้น และ 'บลงักา้' แปลวา่ สีขาว คาซาบลงักา้ เป็นเมืองท่ีคนท ัว่โลกรูจ้กั และอาจ

รูจ้กัมากกวา่ 'ราชอาณาจกัรโมรอคโค' ดว้ยซ า้ 

กลางวนั       รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร  

บ่าย น าทา่นชมเมืองคาซาบลังกา้ (Casablanca) เมืองท่ีถูกใชเ้ป็นฉากในภาพยนตร์ฮอลลีวูดเร่ือง Casablanca 

ออกฉายในปี ค.ศ.1942 น าทา่นถา่ยรูปกบั สุเหร่าแห่งกษัตริยฮ์สัซนัท่ี 2 สรา้งเสร็จสมบูรณ์เม่ือปี ค.ศ. 1993 

ในวาระเฉลิมพระชนมค์รบ 60 พรรษาของกษัตริยฮ์สัซนัท่ี 2 แห่งโมร็อกโกเป็นสุเหร่าท่ีมีขนาดใหญม่ากจุคนได ้

25,000 คนและมีหอคอยสูง 210 เมตร ชมโบถสช์าวยิว (The Church of our ladies of Lourdes) ภายใน

มีภาพกระจกสีสวยงามแสดงเร่ืองราวตา่งๆเก่ียวกบัศาสนา ตอ่ดว้ยจตุัรัสสหประชาชาติ ซ่ึงเป็นใจกลางเมืองยา่น

ธุรกิจส าคญั 

ค า่        รบัประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร  

ท่ีพกั       เดินทางเขา้สูท่ี่พกั IMPERIAL CASABLANCA HOTEL หรือเทียบเท่า 

วนัท่ี 9:   คาซาบลงักา้ – ดไูบ  

เชา้      รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

11.00 น. น าทา่นเดินทางสุส่นามบินคาซาบลงักา้ เพ่ือท าการเช็คอินสมัภาระ และ มีเวลาเลือกซ้ือสินคา้ปลอดภาษีใน

สนามบิน 
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14.15 น. ออกเดินทางกลบัสูดู่ไบ โดยเท่ียวบินท่ี EK 752 

วนัท่ี 10: กรุงเทพฯ 

01.30 น. เดินทางถึงสนามบินดูไบ เพ่ือรอเปล่ียนเคร่ือง 

03.30 น. ออกเดินทางสูส่นามบินสุวรรณภูมิ โดยสายการบินเอมิเรตส ์เท่ียวบินท่ี EK 376 

12.35 น. คณะเดินทางกลบัถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวสัดิภาพ 

 

ขอสงวนสิทธ์ิการยา้ยเมืองท่ีเขา้พกั เช่น กรณีท่ีเมืองนัน้มีการจดังาน TRADE FAIR ฯลฯ ไปเขา้พกัเมืองท่ีใกลเ้คียงแทน 

และโปรแกรมอาจมีการปรบัเปล่ียนตามความเหมาะสม 

 
กรุณาอ่านหมายเหตุใหล้ะเอียดทุกขอ้ 

หมายเหตุ 
  

1. บริษทัฯ สงวนสิทธ์ิในการท่ีจะไมรั่บผิดชอบตอ่คา่ชดเชยความเสียหาย อนัเกิดจากเหตุสุดวิสยัท่ีทาง บริษทัฯ ไม่
สามารถควบคุมได ้เชน่ การนัดหยุดงาน, จลาจล, การลา่ชา้หรือยกเลิกของเท่ียวบิน รวมถึงกรณีท่ีกองตรวจคน
เขา้เมืองไมอ่นุญาตใหเ้ดินทางออกหรือกองตรวจคนเขา้เมืองของแตล่ะประเทศไมอ่นุญาตใหเ้ขา้เมือง รวมท ัง้ใน
กรณีท่ีทา่นจะใชห้นังสือเดินทางราชการ (เลม่สีน ้าเงิน) เดินทาง  
หากทา่นถูกปฏิเสธการเดินทางเขา้หรือออกนอกประเทศใดประเทศหน่ึง      
2. บริษทัฯ สงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงโปรแกรมรายการทอ่งเท่ียว โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 
3. บริษทัฯ สงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงอตัราคา่บริการ โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 
4. กรณีท่ีคณะไมค่รบจ านวน 15 ทา่น ทางบริษัทฯ สงวนสิทธ์ิในการงดออกเดินทาง โดยทางบริษัทฯ  จะแจง้ให ้
ทา่นทราบลว่งหนา้ 14 วนักอ่นการเดินทาง  
5. เม่ือท่านท าการซ้ือโปรแกรมทวัร ์ทางบริษทัฯ จะถือว่าท่านรบัทราบและยอมรบัเง่ือนไขของหมาย
เหตุทุกขอ้แลว้ 

ในกรณีท่ีลูกคา้ตอ้งออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ 
กรุณาติดต่อเจา้หนา้ท่ีของบริษทัฯ ก่อนทุกครัง้ มิฉะนัน้ทางบริษทัฯจะไม่ขอรบัผิดชอบค่าใชจ่้ายใดๆ ทัง้ส้ิน 

โปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปล่ียนแปลงได ้ทัง้น้ีข้ึนอยู่กบัสภาวะอากาศ 
และเหตุสุดวิสยัต่าง ๆ ท่ีไม่สามารถคาดการณล่์วงหนา้โดยทางบริษทัฯ จะค านึงถึงผลประโยชนแ์ละ 

ความปลอดภยัของผูร่้วมเดินทางเป็นส าคญั 
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โปรแกรม : Amazing Morocco 10 วนั 7 คืน 

โดยสายการบินเอมิเรตส ์(EK) 

 

ก าหนดวนัเดินทาง:           27 ธ.ค.-5 ม.ค. 62, 29 ธ.ค.-7 ม.ค. 62 (ปีใหม่) 

 

อตัราค่าบริการน้ีรวม  
1. ค่าตัว๋เคร่ืองบิน ชัน้ประหยดั ( Economy Class) ท่ีระบุวนัเดินทางไปกลบัพรอ้มคณะ (ในกรณีมีความ

ประสงคอ์ยู่ต่อ จะตอ้งไม่เกินจ านวนวนั และอยู่ภายใตเ้ง่ือนไขของสายการบิน) 

2. ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการ 

3. ค่ารถโคช้ปรบัอากาศน าเท่ียวตามรายการ  

4. ค่าหอ้งพกัในโรงแรมตามท่ีระบุในรายการหรือเทียบเท่า  (3 ดาว – 4 ดาว) 

อตัราค่าบริการ ราคา 

ผูใ้หญพ่กัคู ่1 หอ้ง ทา่นละ 75,900.- 

ผูใ้หญ ่3 ทา่น 1 หอ้ง ทา่นละ (กรุณาอ่านขอ้มูลเพ่ิมเติมเร่ืองโรงแรมท่ีพกั) 75,900.- 

พกัหอ้งเด่ียว เพ่ิมท่านละ 8,900.- 

เด็กมีเตียง (อายุไมเ่กิน 12 ปี) พกักบัผูใ้หญ ่1 ทา่น ทา่นละ 75,900.- 
เด็กไมมี่เตียง (อายุไมเ่กิน 12 ปี) พกักบัผูใ้หญ ่2 ทา่น ทา่นละ 
(กรุณาอ่านขอ้มูลเพ่ิมเติมเร่ืองโรงแรมท่ีพกั) 

75,900.- 

ราคาทวัรไ์ม่รวมตัว๋เคร่ืองบิน ท่านละ  47,900.- 

ไม่รวมค่าธรรมเนียมวีซ่าประเทศโมรอคโค 

(ผูย่ื้นวีซ่าตอ้งช าระเงินพรอ้มเงินมดัจ าค่าทวัรเ์ป็นจ านวนเงินโดยประมาณ 800 บาท) 

ชัน้ธุรกิจเพ่ิมเงินจากราคาทวัร ์เร่ิมตน้ท่ีท่านละ 

(ราคาสามารถยืนยนัไดก็้ต่อเม่ือท่ีนัง่ confirm เท่านัน้) 80,000.- 

** โรงแรมในยุโรป ไมอ่นุญาตใหเ้ด็กอายุต ่ ากวา่ 7 ปี เขา้พกัแบบไมมี่เตียงเสริม ** 
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5. ค่าอาหารตามท่ีระบุในรายการ 

6. ค่าเขา้ชมสถานท่ีท่องเท่ียวตามรายการ 

7. ค่าประกนัภยัการเดินทางรายบุคคล (หากตอ้งการเง่ือนไขกรมธรรมส์อบถามไดจ้ากเจา้หนา้ท่ี) 

        คา่ประกนัอุบติัเหตุคุม้ครองในระหวา่งการเดินทางวงเงินไมเ่กินทา่นละ 1,000,000 บาท  

        คา่รักษาพยาบาลในกรณีเกิดอุบติัเหตุวงเงินไมเ่กินทา่นละ 500,000 บาท (ตามเง่ือนไขกรมธรรม)์ 

** ลูกคา้ท่านใดสนใจ...ซ้ือประกนัการเดินทางส าหรบัครอบคลุมเร่ืองสุขภาพสามารถสอบถามขอ้มูล 

เพ่ิมเติมกบัทางบริษทัได ้** 

เบ้ียประกนัเร่ิมตน้ 341 บาท [ระยะเวลา 4-6 วนั] 

เบ้ียประกนัเร่ิมตน้ 395 บาท [ระยะเวลา 7-10 วนั] 

**ความครอบคลุมผูเ้อาประกนัท่ีมีอายุตัง้แต่แรกเกิด ถึง 85 ปี ** 

[รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, เสียชีวิตหรือเสียอวยัวะจากอุบติัเหตุ 1.5 ลา้นบาท] 

8. ค่ามคัคุเทศกข์องบริษทัดแูลตลอดการเดินทาง (ไม่รวมทิปมคัคุเทศก)์  

9. ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% 

 

อตัราค่าบริการน้ีไม่รวม  
1. ค่าธรรมเนียมการจดัท าหนงัสือเดินทาง 

2. ค่าใชจ่้ายส่วนตวั อาทิเช่น  ค่าเคร่ืองด่ืมท่ีสัง่พิเศษ, ค่าโทรศพัท,์ ค่าซกัรีด, ค่าธรรมเนียมหนงัสือเดินทาง, 

ค่าน ้าหนกัเกินจากทางสายการบินก าหนดเกินกว่า 30 ก.ก.และมากกว่า 2 ช้ิน,  ค่ารกัษาพยาบาล กรณี

เกิดการเจ็บป่วยจากโรคประจ าตวั, ค่ากระเป๋าเดินทางหรือของมีค่าท่ีสูญหายในระหว่างการเดินทาง เป็น

ตน้ 

3. ค่าธรรมเนียมน ้ามนัและภาษีสนามบิน ในกรณีท่ีสายการบินมีการปรบัข้ึนราคา 

4. ค่าบริการยกกระเป๋าในโรงแรม ซ่ึงท่านจะตอ้งดแูลกระเป๋าและทรพัยสิ์นดว้ยตวัท่านเอง 
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5. ค่าธรรมเนียมวีซ่าประเทศโมรอคโค (ผูย่ื้นวีซ่าตอ้งช าระเงินพรอ้มเงินมดัจ าค่าทวัรเ์ป็นจ านวนเงิน

โดยประมาณ 800 บาท) 

6. ค่าทิปพนกังานขบัรถ และไกดท์อ้งถ่ิน  (40 USD)  

7. ค่าทิปมคัคุเทศกจ์ากเมืองไทย (30 USD) 

 
เง่ือนไขการจอง 

1. ช าระเงินมดัจ าท่านละ 20,000 บาท โดยโอนเขา้บญัชี ท่ีนัง่จะยืนยนัเม่ือไดร้บัเงินมดัจ าแลว้เท่านัน้ 
2. ส่งส าเนาหน้าพาสปอรต์ของผูท่ี้เดินทาง ท่ีมีอายุการใชง้านไม่นอ้ยกว่า 6 เดือน เพ่ือท าการจองคิวย่ืนวีซ่า ภายใน  

3 วนันบัจากวนัจอง  
หากไม่ส่งส าเนาหนา้พาสปอรต์ทางบริษทัขออนุญาติยกเลิกการจองทวัรโ์ดยอตัโนมติั 

3. เม่ือไดร้บัการยืนยนัว่ากรุป๊ออกเดินทางได ้ลูกคา้จดัเตรียมเอกสารใหก้ารขอวีซ่าไดท้นัที 
4. หากท่านท่ีตอ้งการออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกคา้อยู่ต่างจงัหวดั) ใหท่้านติดต่อเจา้หน้าท่ี  

ก่อนออกบตัรโดยสารทุกครัง้ หากออกบตัรโดยสารโดยมิแจง้เจา้หนา้ท่ี ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิไม่รบัผิดชอบ 
ค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึน 

5. การย่ืนวีซ่าในแต่ละสถานทูตมีการเตรียมเอกสาร และมีขัน้ตอนการย่ืนวีซ่าไม่เหมือนกนั ทัง้แบบหมู่คณะและย่ืน  
รายบุคคล (แสดงตน) ท่านสามารถสอบถามขอ้มูลเพ่ือประกอบการตดัสินใจก่อนการจองไดจ้ากทางเจา้หนา้ท่ี 

6. หากในคณะของท่านมีผูต้อ้งการดแูลพิเศษ นัง่รถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูสู้งอายุ, มีโรคประจ าตวั หรือไม่
สะดวกในการเดินทางท่องเท่ียวในระยะเวลาเกินกว่า 4-5 ชัว่โมงติดต่อกนั ท่านและครอบครวัตอ้งใหก้ารดแูล
สมาชิกภายในครอบครวัของท่านเอง เน่ืองจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ หวัหนา้ทวัรมี์ความจ าเป็นตอ้งดแูลคณะ
ทวัรท์ ัง้หมด 

 

เง่ือนไขการช าระค่าทวัรส่์วนท่ีเหลือ 

ทางบริษทัขอเก็บค่าทวัรส่์วนท่ีเหลือ 20 วนัก่อนการเดินทาง 

หากท่านไม่ผ่านการอนุมติัวีซ่าหรือยกเลิกการเดินทางโดยเหตุจ าเป็น 

ทางบริษทัขอเก็บเฉพาะค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนจริง 
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  ขอ้มูลเบ้ืองตน้ในการเตรียมเอกสารย่ืนวีซ่าและการย่ืนขอวีซ่า 

1. การพิจารณาวีซ่าเป็นดุลยพินิจของสถานทูต มิใช่บริษทัทวัร ์การเตรียมเอกสารท่ีดีและถูกตอ้งจะช่วยใหก้าร

พิจารณา ของสถานทูตง่ายข้ึน 

2. กรณีท่านใดตอ้งใชพ้าสปอรต์เดินทาง ช่วงระหว่างย่ืนวีซ่า หรือ ก่อนเดินทางกบัทางบริษทั ท่านตอ้งแจง้ใหท้าง

บริษัทฯ ทราบล่วงหน้าเพ่ือวางแผนในการขอวีซ่าของท่าน ซ่ึงบางสถานทูตใชเ้วลาในการพิจารณาวีซ่าท่ี

ค่อนขา้งนานและอาจไม่สามรถดึงเล่มออกมาระหว่างการพิจารณาอนุมติัวีซ่าได ้  

3. ส าหรบัผูเ้ดินทางท่ีศึกษาหรือท างานอยู่ต่างประเทศ จะตอ้งด าเนินเร่ืองการขอวีซ่าดว้ยตนเองในประเทศท่ีตน

พ านกัหรือศึกษาอยู่เท่านัน้ 

4. หนังสือเดินทางตอ้งมีอายุไม่ต า่กว่า 6 เดือน โดยนับวนัเร่ิมเดินทางออกนอกประเทศ หากนับแลว้ต า่กว่า 6 

เดือน ผูเ้ดินทางตอ้งไปย่ืนค ารอ้งขอท าหนงัสือเดินทางเล่มใหม่ และกรุณาเตรียมหนงัสือเดินทางเล่มเก่า ใหก้บั

ทางบริษทัดว้ย เน่ืองจากประวติัการเดินทางของท่านจะเป็นประโยชน์อย่างย่ิงในการย่ืนค ารอ้งขอวีซ่า และ

จ านวนหนา้หนงัสือเดินทาง ตอ้งเหลือว่างส าหรบัติดวีซ่าไม่ต า่กว่า 3 หนา้ 

5. ท่านท่ีใส่ปกหนังสือเดินทางกรุณาถอดออก หากมีการสูญหาย บริษทัฯ จะไม่รบัผิดชอบต่อปกหนังสือเดินทาง

นั้นๆ และพาสปอรต์ ถือเป็นหนังสือของทางราชการ ตอ้งไม่มีรอยฉีกขาด หรือ การขีดเขียน หรือ แต่งเติม

ใดๆ ในเล่ม 

  ขอ้มูลเพ่ิมเติมเร่ืองตัว๋เคร่ืองบินและท่ีนัง่บนเคร่ืองบิน 

1. ทางบริษทัไดส้ ารองท่ีนัง่พรอ้มช าระเงินมดัจ าค่าตัว๋เคร่ืองบินแลว้  หากท่านยกเลิกทวัร ์ไม่ว่าจะดว้ยสาเหตุใด 

ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิการเรียกเก็บค่ามดัจ าตัว๋เคร่ืองบิน ซ่ึงมีค่าใชจ่้าย ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท  

แลว้แต่สายการบินและช่วงเวลาเดินทาง   

2. หากตัว๋เคร่ืองบินท าการออกแลว้ แตท่า่นไมส่ารถออกเดินทางได ้ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิเรียกเก็บคา่ใชจ้า่ยตามท่ีเกิดขึ้นจริง 

และรอ Refund จากทางสายการบิน ใชเ้วลาประมาณ 3- 6 เดือนเป็นอยา่งนอ้ย 

3. นั่งท่ี Long Leg โดยปกติอยูบ่ริเวณทางออกประตูฉุกเฉิน และผูท่ี้จะนั่งตอ้งมีคุณสมบติัตรงตามท่ีสายการบินก าหนด เชน่ 

ตอ้งเป็นผูท่ี้มีร่างกายแข็งแรง และชว่ยเหลือผูอ่ื้นไดอ้ยา่งรวดเร็วในกรณีท่ีเคร่ืองบินมีปญัหา เชน่ สามารถเปิดประตูฉุกเฉิน
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ได ้(น ้าหนักประมาณ 20 กิโลกรัม) ไม่ใชผู่ท่ี้ มีปัญหาทางดา้นสุขภาพและร่างกาย และอ านาจในการใหท่ี้นั่ ง Long leg 

ขึ้นอยูก่บัทางเจา้หนา้ท่ีเช็คอินสายการบิน ตอนเวลาท่ีเช็คอินเทา่นั้น 

กรณียกเลิกการเดินทาง 

1. แจง้ยกเลิก 45 วนั ขึ้นไปกอ่นการเดินทาง   คืนคา่ใชจ้า่ยท ัง้หมด 

2. แจง้ยกเลิกภายใน 30-44 วนักอ่นเดินทาง   เก็บคา่ใชจ้า่ย ทา่นละ 10,000 บาท  

3. แจง้ยกเลิกภายใน 16-29 วนักอ่นเดินทาง   เก็บคา่ใชจ้า่ย ทา่นละ 20,000 บาท 

4. แจง้ยกเลิกนอ้ยกวา่ 15 วนักอ่นเดินทาง   ทางบริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิ เก็บคา่ใชจ้า่ยท ัง้หมด 

5. บริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการเก็บค่าใชจ่้ายทัง้หมดกรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลท าใหค้ณะเดินทางไม่ครบ

ตามจ านวนท่ี    บริษทัฯก าหนดไว ้(30ท่านข้ึนไป) เน่ืองจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษัทและผูเ้ดินทางอ่ืนท่ี

เดินทางในคณะเดียวกนับริษทัตอ้งน าไป   ช าระคา่เสียหายตา่งๆท่ีเกิดจากการยกเลิกของทา่น  

6. กรณีเจ็บป่วย จนไมส่ามารถเดินทางได ้ซ่ึงจะตอ้งมีใบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯจะท าการเล่ือนการ

เดินทางของทา่น    ไปยงัคณะตอ่ไปแตท่ ัง้น้ีทา่นจะตอ้งเสียคา่ใชจ้า่ยท่ีไมส่ามารถเรียกคืนไดคื้อ คา่ธรรมเนียมในการมดั

จ าตัว๋ และคา่ธรรมเนียมวีซา่ตามท่ี สถานทูตฯ เรียกเก็บ  

7. กรณีย่ืนวีซ่าแลว้ไม่ไดร้บัการอนุมติัวีซ่าจากทางสถานทูต (วีซ่าไม่ผ่าน) และทา่นไดช้  าระคา่ทวัร์หรือมดัจ ามาแลว้ 

ทางบริษัทฯ ขอเก็บเฉพาะคา่ใชจ้า่ยท่ีเกิดขึ้นจริง เชน่ คา่วีซา่และคา่บริการย่ืนวีซา่ / คา่มดัจ าตัว๋เคร่ืองบิน หรือคา่ตัว๋

เคร่ืองบิน (กรณีออกตัว๋เคร่ืองบินแลว้)    คา่สว่นตา่งในกรณีท่ีกรุ๊ปออกเดินทางไมค่รบตามจ านวน  

8. กรณีวีซ่าผ่านแลว้ แจง้ยกเลิกก่อนหรือหลงัออกตัว๋โดยสาร บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการ  ไม่คืนค่าทวัรท์ ัง้หมด 

9. กรณีผูเ้ดินทางไม่สามารถเขา้-ออกเมืองได ้เน่ืองจากปลอมแปลงหรือการหา้มของเจา้หนา้ท่ี ไมว่า่เหตุผลใดๆตามทาง

บริษทัของสงวนสิทธ์ิในการ ไม่คืนค่าทวัรท์ ัง้หมด 
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ขอ้มูลเพ่ิมเติมเร่ืองโรงแรมท่ีพกั 

1. เน่ืองจากการวางแปลนหอ้งพกัของแตล่ะโรงแรมแตกต่างกนั จึงอาจท าใหห้อ้งพกัแบบหอ้ง

เด่ียว (Single) ,ห ้องคู ่ (Twin/Double) และ   ห ้องพ ักแบบ 3 ท่าน/3 เตียง (Triple Room) 

หอ้งพกัต่างประเภทอาจจะไม่ติดกนัและบางโรงแรม     อาจจะไม่มีห้องพกัแบบ 3 ท่าน 

แต่อาจจะไดเ้ป็น 1 เตียงใหญ่กบั 1 เตียงพบัเสริม 

2. โรงแรมในยุโรปสว่นใหญอ่าจจะไมมี่เคร่ืองปรับอากาศเน่ืองจากอยูใ่นแถบท่ีมีอุณหภูมิต ่า 

3. กรณีท่ีมีงานจดัประชุมนานาชาติ (Trade air) เป็นผลใหค้า่โรงแรมสูงขึ้นมากและหอ้งพกัในเมืองเต็ม  

    บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปล่ียนหรือยา้ยเมืองเพ่ือใหเ้กิดความเหมาะสม 

4. โรงแรมในยุโรปท่ีมีลกัษณะเป็น Traditional Building หอ้งท่ีเป็นหอ้งเด่ียวอาจเป็นหอ้งท่ีมีขนาดกะทดัรัต  

     และไมมี่อา่งอาบน ้า ซ่ึงขึ้นอยูก่บัการออกแบบของแตล่ะโรงแรมนั้นๆ และหอ้งแตล่ะหอ้งอาจมีลกัษณะแตกตา่งกนั 

เอกสารประกอบการขอวีซ่าโมรอคโค 

ใชเ้วลาท าการอนุมติัวีซ่าประมาณ 10 วนั 

***ไม่ตอ้งมาแสดงตนท่ีสถานทูตในวนัย่ืนวีซ่า*** 

เอกสารกรุณาเตรียม 2 ชุด ยกเวน้ เอกสารท่ีออกจากทางราชการและทางธนาคารขอเป็นตวัจริง 1 ชุด 

 และส าเนา 1 ชุด  

ในระหว่างย่ืนวีซ่าเขา้สถานทูตแลว้ ไม่สามารถดึงเล่มออกมาก่อนได ้

 

1. หนงัสือเดินทางประเทศไทย (Thailand Passport) หนังสือเดินทาง ตอ้งมีหนา้เหลือส าหรับประทบัวีซา่อยา่งนอ้ย 2 

หนา้ อายุการใชง้านเหลือไมน่อ้ยกวา่ 6 เดือน นับจากวนัเดินทางกลบั  และหนังสือเดินทางจะตอ้งไมช่  ารุด (หนังสือ

เดินทางเลม่เกา่ กรุณาน ามาประกอบการย่ืนวีซา่ดว้ย)  
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***ในกรณีท่ีถือพาสปอรต์ สญัชาติไทย แต่พ านักอยู่ต่างประเทศ, ท างานอยู่ต่างประเทศ หรือนักเรียน 

นกัศึกษาศึกษาอยู่ต่างประเทศ กรุณาแจง้เจา้หน้าท่ีของทางบริษทัใหท้ราบทนัที เพราะการย่ืนขอวีซ่าจะมี

เง่ือนไข และ ขอ้ก าหนดของทางสถานทูตตอ้งการเพ่ิมเติม และ บางสถานทูตอาจไม่สามารถย่ืนขอวีซ่าใน

ประเทศไทยได ้ขอ้ก าหนดน้ีรวมไปถึงผูเ้ดินทางท่ีถือพาสปอรต์ต่างชาติ

ดว้ย*** 

  

2. รูปถ่าย รูปถา่ยสีหนา้ตรงขนาด 1.5 x 2 น้ิว จ านวน 2 ใบ (พ้ืนหลงัขาวเทา่นั้น 

ถา่ยไมเ่กิน 6 เดือนหา้มสวมแวน่ตาหรือเคร่ืองประดบั ไมใ่สค่อนแทคเลนส ์รูป

ไมเ่ลอะหมึก) 

3. หลกัฐานการเงิน  

3.1 หนงัสือรบัรองสถานะทางการเงิน BANK CERTIFICATE  ท่ีออกจากทางธนาคาร (ตอ้งสะกดช่ือใหต้รงตาม

หน้าพาสปอร์ต ตอ้งมีตราประทบั และลายเซ็นจากธนาคาร ) กรุณาย่ืนขอจาก ธนาคาร่ลวงหน้า เวลาด าเนินงาน

ประมาณ 3 วนั และใชย่ื้นไดไ้มเ่กิน 20 วนัหลงัจากธนาคารออกให ้  

3.2 กรณีผู้เดินทางไม่ได้ออกค่าใชจ่้ายเอง (บุคคลท่ีสามารถรับรองคา่ใชจ้่ายได ้ตอ้งเป็น พอ่ แม่ พ่ีน้อง  ท่ีมี

สายเลือดเดียวกนั หรือ สามีภรรยา เทา่นั้น)     

     3.2.1. ตอ้งท าเป็นหนงัสือรบัรองค่าใชจ่้ายในการเดินทาง  (Sponsor Letter)  

     3.2.2. ตอ้งท า BANK GUARANTEE ท่ีออกจากทางธนาคารเทา่นั้น ฉบบัภาษาองักฤษ โดยระบุช่ือเจา้ของบญัชี 

(บุคคลท่ีออกคา่ใชจ้า่ย) ตอ้งสะกดช่ือ – สกุล ใหต้รงตามหนา้พาสปอร์ต และบุคคลท่ีเจา้ของบญัชีออกคา่ใชจ้า่ยให ้(ผู ้

เดินทาง) ตอ้งสะกดช่ือ – สกุล ใหต้รงตามหนา้พาสปอร์ต กรุณาย่ืนขอจาก ธนาคาร่ลวงหนา้ โดยใชเ้วลาด าเนินงาน

ประมาณ 3 วนั และใชย่ื้นไดไ้มเ่กิน 20 วนั หลงัจากธนาคารออกให ้ 
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**สถานทูตไม่รบัพิจารณาบญัชีติดลบ บญัชีฝากประจ า บญัชีกระแสรายวนั 

บญัชีสหกรณอ์อมทรพัย ์พนัธบตัร ตราสารหน้ี กองทุน และสลากออมสิน** 

 

4. หลกัฐานการท างาน   

- เจา้ของกิจการ หนังสือรับรองการจดทะเบียน(DBD)ท่ีมีช่ือของผูเ้ดินทางเป็นกรรมการหรือหุน้สว่น อายุไมเ่กิน 3 

เดือน หรือ ส าเนาใบทะเบียนการคา้(พค.0403) 

- กิจการไม่จดทะเบียน จดหมายช้ีแจงการท างาน พรอ้มเอกสารประกอบ เชน่ รูปถา่ยรา้น สญัญาเชา่ท่ี โฉนดท่ีดิน 

เป็นตนั 

- เป็นพนกังาน    หนังสือรับรองการท างาน จากบริษัทฯ ระบุต าแหน่ง, เงินเดือน, วนัเร่ิมท างาน  

(ขอเป็นภาษาองักฤษมีอายุ 1 เดือน ช่ือ-สกุลตอ้งตรงตามหนา้พาสปอร์ต ใชค้  าวา่ “TO WHOM IT MAY 

CONCERN” แทนช่ือสถานทูตท่ีย่ืน) 

- นกัเรียนหรือนกัศึกษา ใชห้นังสือรับรองการเรียนท่ีออกจากสถาบนัท่ีก าลงัศึกษาอยู ่ 

(ขอเป็นภาษาองักฤษมีอายุ 1 เดือน ช่ือ-สกุลตอ้งตรงตามหนา้พาสปอร์ต)ใชค้  าวา่ “TO WHOM IT MAY 

CONCERN” แทนช่ือสถานทูตท่ีย่ืน) 

5. เอกสารส่วนตวั 

- ส าเนาทะเบียนบา้น 

- บตัรประชาชน 

- สูติบตัร(กรณีเด็กอายุต ่ ากวา่ 20 ปี) 

- ทะเบียนสมรส/ทะเบียนหยา่/มรณะบตัร(ถา้มี) 

- ใบเปล่ียนช่ือ-นามสกุล (ถา้มีการเปล่ียน) 

***เอกสารส่วนตวัของท่านหา้มเซ็นส าเนาถูกตอ้งทุกกรณี*** 
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6. กรณีเด็กอายุไม่ถึง 20 ปี ไม่ไดเ้ดินทางไปต่างประเทศพรอ้มบิดา มารดา  

- หากเด็กเดินทางไปกบับิดา จะตอ้งมีหนังสือยินยอมจากมารดา จากอ าเภอตน้สงักดั (โดยมารดาจะตอ้งคดัหนังสือ

ยินยอมระบุใหบุ้ตรเดินทางไปตา่งประเทศกบับิดา) พรอ้มแนบส าเนาบตัรประชาชนหรือหนา้พาสปอร์ตมารดามาดว้ย 

- หากเด็กเดินทางกบัมารดา จะตอ้งมีหนังสือยินยอมจากบิดา จากอ าเภอตน้สงักดั (โดยบิดาจะตอ้งคดัหนังสือยินยอม

ระบุใหบุ้ตรเดินทางไปตา่งประเทศกบัมารดา) พรอ้มแนบส าเนาบตัรประชาชนหรือหนา้พาสปอร์ตบิดามา 

-  หากเด็กไม่ไดเ้ดินทางพรอ้มกบับิดาและมารดา ท ัง้บิดาและมารดาจะตอ้งคดัหนังสือระบุยินยอมใหบุ้ตรเดินทางไป

ตา่งประเทศกบัใคร มีความสมัพนัธเ์ป็นอะไรกนักบัเด็ก จากอ าเภอตน้สงักดั พรอ้มแนบส าเนาบตัรประชาชนหรือหนา้

พาสปอร์ตบิดาและมารดา 

- กรณีเด็กท่ีบิดา-มารดาหย่ารา้ง จะตอ้งแนบส าเนาใบหยา่ และมีการสลกัหลงัโดยมีรายละเอียดวา่ฝ่ายใดเป็นผูมี้

อ านาจปกครองบุตรแตเ่พียงผูเ้ดียว 

*** กรณีเด็กอายุต า่กว่า 18 ปี บิดาและมารดาตอ้งลงช่ือรับรองในแบบฟอร์มสมคัรวีซา่ 

7.  ท่านหา้มเซ็น รบัรองส าเนาถูกตอ้งเด็ดขาด ใหท่้านเซ็นเฉพาะ แบบฟอรม์ใบค ารอ้งขอวีซ่าเท่านัน้ หากไม่ได้

เซ็นในแบฟอรม์มา ท่านอาจจะตอ้งไปโชวต์วัท่ีสถานฑูตดว้ยตนเอง 

เอกสารย่ืนวีซ่าอาจมีการปรบัเปล่ียนและขออพัเดทเพ่ิมเติมไดทุ้กเวลา หากทางสถานทูตแจง้ขอเพ่ิมเติม 

แบบฟอรม์ส าหรบักรอกขอ้มูลย่ืนวีซ่าประเทศโมรอคโค 

(กรุณากรอกขอ้มูลใหค้รบถว้นตามความเป็นจริง เน่ืองจากจะมีผลตอ่การพิจารณาวีซา่ของทา่น) 

ช่ือ – นามสกุล ผูเ้ดินทาง [ภาษาไทย]…………………………………………………………………….……… 

1. นามสกุล [ภาษาองักฤษ]…………………………………………………………..…………………………… 

2. นามสกุลตอนเกิด [ภาษาองักฤษ]………………………………………………..……………………………. 

3. ช่ือตวั [ภาษาองักฤษ]…………………………………………..……………………………………………… 

4. วนั /เดือน / ปี (ค.ศ.) เกิด……………………………………….…………………………………………….. 

5. สถานท่ีเกิด (จงัหวดั) …………………………………………………..………………………………………  
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6. ประเทศท่ีเกิด……………………….……………………………..…………………………………………… 

7. สญัชาติปจัจุบนั .................................สญัชาติโดยก าเนิด หากตา่งจากปจัจุบนั………………………….. 

8. 8.1 ช่ือ- นามสกุล บิดา................................................................................................................  

   8.2 ช่ือ- นามสกุล มารดา................................................................................................................... 

8. เพศ   ชาย         หญิง 

9. สถานภาพ           โสด                     แตง่งาน (จดทะเบียน)         แตง่งาน (ไมจ่ดทะเบียน)               

  หยา่        แยกกนัอยู ่                         หมา้ย 

  อ่ืนๆ (โปรดระบุ)……………..…. 

10. ในกรณีเป็นผูเ้ยาว ์กรุณากรอกช่ือ-นามสกุล ท่ีอยู(่หากตา่งจากผูข้อ) และสญัชาติของผูมี้อ านาจปกครอง/ดูแลผูเ้ยาว  ์

    ……………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………….. 

11. ท่ีอยูต่ามทะเบียนบา้นของผูข้อ 

………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………รหสัไปรษณีย…์……………… 

    หมายเลขโทรศพัทมื์อถือ......................................... อีเมล............................................. 

12. อาชีพปัจจุบนั........................................................................................................  

 

13. ช่ือบริษัทหรือรา้นคา้ ท่ีอยู ่หมายเลขโทรศพัท ์ /  ส าหรับนักเรียน นักศึกษา กรุณากรอกช่ือ ท่ีอยูข่องสถาบนัศึกษา 

 ………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………รหสัไปรษณีย…์………….…… 

14. วีซา่เท่ีเคยไดร้ับในระยะเวลา 3 ปีท่ีผา่นมา(ระบุวนัเดินทาง ไป-กลบั) 

............................................................................................................................. .............. 
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.................................................................................................................... ....................... 

............................................................................................................................. .............. 

15.  ทา่นเคยถูกปฏิเสธวีซา่หรือไม ่

    ไมเ่คย                      เคย  (เหตุผลในการปฏิเสธ)......................................................... 

16. ความรับผิดชอบคา่ใชจ้า่ยในการด ารงชีพระหวา่งการเดินทางและพ านักอยูข่องผูร้อ้งขอ 

      ตวัผูข้อวีซา่เอง               มีผูอ่ื้นออกให(้ญาติ/บริษทั/องคก์ร)  

        กรุณาระบุช่ือ ................................................    

ส่ิงท่ีชว่ยในการด ารงชีพ    …………………………………………………..….  

   เงินสด     ส่ิงท่ีชว่ยในการด ารงชีพ   

   เช็คเดินทาง      เงินสด 

   บตัรเครดิต      ท่ีพกัท่ีมีผูจ้ดัหาให ้

   ช าระคา่ท่ีพกัลว่งหนา้แลว้              คา่ใชจ้า่ยท ัง้หมดระหวา่งพ านักมีผูอ้อกให ้

   ช าระคา่พาหนะลว่งหนา้แลว้    ช าระคา่พาหนะลว่งหนา้แลว้ 

   อ่ืนๆ (โปรดระบุ)                  อ่ืนๆ (โปรดระบุ)    

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

หมายเหตุ การอนุมติัวีซ่าเป็นดลุพินิจของทางสถานทูต ทางบริษทัไม่มีส่วนเก่ียวขอ้งใดๆทัง้ส้ิน ทัง้น้ีบริษทัเป็น

เพียงตวักลางและคอยบริการอ านวยความสะดวกใหแ้ก่ผูเ้ดินทางเท่านัน้ 
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