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ราคาเร ิม่ตน้..
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โมรอคโค ดินแดนบนสุดขอบทวีปแอฟริกาตะวนัตก ท่ีมีกล่ินอายของชาวแขกมวัร์ท่ีมีเอกลกัษณพิ์เศษ ชนพ้ืนเมืองชาวแอฟริกนั
เบอร์เบอร์ ท่ีมีรูปแบบวฒันธรรมผสมผสานกบัตะวนัตก ดว้ยระยะทางท่ีถูกค ัน่ดว้ยชอ่งแคบยิบรอลตา้ ซ่ึงหา่งจากยุโรปไปเพียง 
14 กิโลเมตร สมัผสับรรยากาศเมืองริมชายฝั่งมหาสมุทรแอตแลนติก ในเมืองท่ีมีช่ือเสียงระดบัโลกอยา่ง คาซาบลงักา้ เมืองแหง่

ต านานภาพยนตร์ช่ือดงัในอดีตกาล 
 

ไม่ควรพลาด.!! 
 

 
จองทัวรภ์ายในวันท่ี 31 ม.ค. 2562 รบัส่วนลดทันที ท่านละ. 

 
 

 
ก าหนดการเดินทาง 

กุมภาพนัธ ์ 16 - 26 กุมภาพนัธ ์2562 74,900 บาท 
มีนาคม 21 – 31 มีนาคม 2562 74,900 บาท 
เมษายน 12 – 22 เมษายน 2562 

30 เมษายน – 10 พฤษภาคม 2562 
82,900 บาท 
74,900 บาท 

 

ตารางเท่ียวบิน 
วนับิน เมือง CODE เท่ียวบิน เวลา 
วนัแรก กรุงเทพฯ อาบูดาบี BKK-AUH EY401 20.10-00.05+1 
วนัท่ีสอง อาบูดาบี คาซาบลงักา้ AUH-CMN EY613 02.35-07.30 
วนัท่ีสิบ คาซาบลงักา้ อาบูดาบี CMN-AUH EY612 09.00-20.25 
วนัท่ีสิบ อาบูดาบี กรุงเทพฯ AUH-BKK EY402 21.40-06.45+1 
วนัแรก กรุงเทพฯ-กรุงอาบูดาบี                                                                               
17.00 น. พรอ้มกนัท่ีสนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ดยสารขาออก ช ัน้ 4 แถว W เคาน์เตอร์

สายการบินเอทิฮดั แอรเ์วย์ ประตูทางเข้าท่ี 8 โดยมีเจา้หน้าท่ีของบริษัทฯ 
คอยใหก้ารตอ้นรับในการตรวจเอกสารและสมัภาระในการเดินทางใหก้บัทา่น 

 

20.10 น. “เหิรฟา้สูก่รุงอาบูดาบี” โดยสายการบินเอทิฮดั แอร์เวย ์เท่ียวบินท่ี EY401 (ใช ้
เวลาบินชว่งแรกประมาณ 6.40 ช ัว่โมง รับประทานอาหารและพกัผอ่น) 

 

วนัท่ีสอง กรุงอาบูดาบี-เมืองคาซาบลงักา้-เมืองราบตั  
00.05 น. เดินทางถึงสนามบิน  Abu Dhabi International Airport  กรุงอาบูดาบี เพ่ือแวะเปล่ียนเคร่ือง 
02.35 น. “เหิรฟ้าสู่ เมืองคาซาบลังกา้” โดยสายการบินเอทิฮัด แอร์เวย์ เท่ียวบินท่ี 

EY613 (ใชเ้วลาบินตอ่อีก 8.30 ช ัว่โมง รับประทานอาหารและพกัผอ่น) 
 

07.30 น. เดินทางถึงสนามบิน Mohamed V International Airport เมืองคาซาบลังกา้ 
ประเทศโมรอคโค (เวลาทอ้งถ่ิน ชา้กวา่ประเทศไทย 7 ช.ม.) ผา่นดา่นตรวจคนเขา้
เมืองและศุลกากร และพบไกดท์อ้งถ่ินแลว้ จากนั้นน าทา่นเดินทางเขา้สูต่วัเมืองคา
ซาบลงักา้ 

 
 
 

7,000.- 
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เมืองคาซาบลงักา้ (CASABLANCA) “คาซาบลงักา้” หมายถึง บา้นสีขาว ค าวา่ 
“คาซา” แปลวา่ บา้น และ “บลงักา้” แปลวา่ สีขาว เป็นเมืองท่ีคนท ั่วโลกรูจ้กั 
และอาจรูจ้กัมากกวา่ “ราชอาณาจกัรโมรอคโค” ดว้ยซ า้ เพราะนอกจากจะเป็น
เมืองทา่และเป็นท่ีตัง้ของทา่อากาศยานระหวา่งประเทศแลว้ ยงัถูกใชเ้ป็นฉากใน
ภาพยนตร์ฮอลลีวูดเร่ือง Casablanca (โดยท่ีไมไ่ดถ้า่ยท าในคาซาบลงักา้เลย) เป็น
เร่ืองราวความรักระหวา่งนายทหารอเมริกนัและหญิงคนรัก ในชว่งสงครามโลกครั้ง
ท่ี 2 ท าใหค้าซาบลงักา้เป็นท่ีรูจ้กัไปท ั่วโลก และปัจจุบนัเป็นเมืองเศรษฐกิจหลกั
ของโมรอคโคท่ีมีประชากรอาศยัอยูป่ระมาณเกือบ 5 ลา้นคน 
น าทา่นเขา้ชมความสวยงามของ สุเหร่าแห่งกษัตริย์ฮสัซนัท่ี 2 (Hassan II 
Mosque) มีขนาดใหญเ่ป็นอนัดบั 3 รองจากเมืองเมกกะ สุเหร่าน้ีงดงามประณีต
ดว้ยสถาปัตยกรรมแบบโมร็อกโคทุกแขนง ชมวิวทิวทศัน์รอบๆ สุเหร่าอนัเป็นจุดชม
วิวริมฝั่งทะเล ซ่ึงเป็นสถานท่ีพกัผอ่นท่ีสวยงามของชาวโมรอคโคท่ีชอบมาเดินเลน่
หลงัจากปฏิบติัศาสนกิจเสร็จแลว้ 
จากนั้นเดินทางสู่ ย่านใจกลางเมือง ระหวา่งทางทา่นจะไดช่ื้นชมกบัความงามท่ี
แปลกตาของเมืองน้ีอยา่งน่าสนใจ ตลอดสองขา้งทางเต็มไปดว้ยตน้ปาลม์ ท่ีมีอายุ
หลายสิบปีท่ีสูงตระหงา่นน่าช่ืนชมย่ิงนัก  
น าทา่นออกเดินทางสู่ เมืองราบัต (RABAT) ระยะทาง 94 กิโลเมตร ใชเ้วลา
เดินทางประมาณ 1.30 ชม. ใหท้า่นชมเมืองหลวงแห่งราชอาณาจกัรมาตัง้แต่ปี 
ค.ศ.1956 เม่ือโมร็อคโคหลุดพน้จากการเขา้แทรกแซงทางการเมืองของฝรั่งเศส 
และเป็นท่ีตัง้ของพระราชวงัหลวง และท าเนียบทูตานุทูตจากตา่งแดน เป็นเมืองสี
ขาวท่ีสะอาดและสวยงาม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

เท่ียง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
 จากนั้นน าท่านชม สุสานของกษัตริย์โมฮัมเหม็ดท่ี 5 (Mohammed V 

Mausoleum) พระอยัการของกษัตริยอ์งคป์ัจจุบนั ซ่ึงมีทหารยามยืนสงา่เฝ้าทุก
ประตู และเปิดใหค้นทุกชาติทุกศาสนาเขา้ไปเคารพพระศพท่ีฝังอยู่เบ้ืองล่าง 
ดา้นหนา้ของสุสาน คือสุเหร่าฮสัซนัท่ีเร่ิมสรา้งมาตัง้แตศ่ตวรรษท่ี 12 แตไ่มส่ าเร็จ 
และพงัลงจนเหลือแตเ่พียงเสาไว ้365 ตน้ ในบริเ 
วณกวา้ง 183 x 139 เมตร  
น าทา่นไปชม หอคอยฮสัซนั (Hassan Tower) สว่นหน่ึงของมสัยิดฮสัซนั ซ่ึงได ้
วางแผนไวใ้หเ้ป็นสุเหร่าท่ีใหญอ่นัดบั 2  ของโลก สามารถบรรจุผูท่ี้เขา้มาสวดมนต์
ไดพ้รอ้มกนัคราวละ 40,000 คน (แตย่งัสรา้งไมแ่ลว้เสร็จ) 
จากนั้นชมภายนอก สุเหร่าหลวง และ พระราชวงัหลวง ท่ีทุกเท่ียงวนัศุกร์ 
กษตัริยแ์หง่โมร็อคโคจะทรงมา้จากพระราชวงัมายงัสุเหร่า เพ่ือประกอบศาสนกิจ  
น าทา่นชม สวนสาธารณะแอนดาลูเชียน (Andalusian Garden) ซ่ึงในอดีต
เคยเป็นของฝรั่งเศสถูกตกแตง่ดว้ยน ้าพุ ตน้ไม ้และดอกไมน้านาพนัธุ ์ น าทา่นออก
เดินทางไปยงัดา้นเหนือ ซ่ึงจะไดผ้า่นชมวิวทิวทศัน์ท่ีสวยงามของชายทะเลและ
ผสมผสานกบัทะเลทราย 
น าทา่นไปชมป้อมปราการท่ีมีสีแดงสด อุดายา คาชบาห์ (Oudaya Kasbah) 
ป้อมขนาดใหญ ่2 ช ัน้ท่ีต ัง้อยู่ริมมหาสมุทรแอตแลนติก ลอ้มรอบดว้ยก าแพงสูง
ใหญ ่ ดา้นในเป็นเมดิน่า บา้นเรือนทาทาบดว้ยสีฟ้า ท่ีสะอาดตาน่าเดินเลน่ เหมือน
ศิลปะบนก าแพง 
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ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ หอ้งอาหารโรงแรม และพกัผ่อนตามอธัยาศยั  
 BELERE HOTEL หรือเทียบเท่า RABAT 

วนัท่ีสาม เมืองราบตั-เมืองแทนเจียร ์  
เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม  

 น าทา่นเดินทางตอ่ไปยงั เมืองแทนเจียร ์(TANGIER) เป็นเมืองริมชายฝั่ง และ
เป็นเมืองทา่ท่ีส าคญั ท่ีต ัง้อยูท่างตอนเหนือของประเทศโมร็อกโก และอยูท่างตอน
ใตข้องชอ่งแคบยิบรอลตาร์ (Tangier Strait of Gibraltar) ปจัจุบนัเมืองทา่แหง่น้ี
ไดก้ลายเป็นจุดหมายปลายทางดา้นการทอ่งเท่ียวท่ีส าคญัอีกแห่งของโมร็อคโคอีก
ดว้ย 
น าทา่นเท่ียวชมความสวยงามของ เมืองแทนเจียร ์ซ่ึงเป็นเมืองท่ีมีความส าคญั
ทางดา้นประวติัศาสตร์ไมน่้อยไปกวา่เมืองอ่ืนๆ อีกท ัง้รอบๆตวัเมืองยงัมีความโดด
เดน่ดว้ยทศันียภาพท่ีสวยงาม รวมไปถึงหาดทรายและผูค้นท่ีแสนจะเป็นมิตร  น า
ทา่นไปชม แกรนดซ์คัโค (Grand Socco) หรือท่ีรู ้จกักนัว่า บ๊ิกสแควร ์(Big 
Square) จตุัรัสท่ีรายลอ้มไปดว้ยเขตเมืองเกา่หรือยา่นเมดินา ซ่ึงถูกจดัอนัดบัให ้
เป็นหน่ึงในสถานท่ีทอ่งเท่ียวท่ีดีท่ีสุดของเมืองแทนเจียร์ อีกท ัง้ยงัถือวา่เป็นตลาด
หลกัของเมืองอีกดว้ย 
ใหท้า่นไปชม เพลส เดอ ฟรานช์ (Place de France) อีกหน่ึงจตุัรัสท่ีมีความ
โดดเด่นอีกแห่งของเมือง อีกท ัง้ยงัถือวา่เป็นศูนยร์วมของนักทอ่งเท่ียวต่างชาติ
ในชว่งบา่ยๆ หรือหากตอ้งการรา้นอาหาร รา้นกาแฟดีๆ จตุัรัสแห่งน้ีก็มีไวค้อย
บริการเป็นจ านวนมาก ท่ีมีช่ือเสียงมากท่ีสุดก็คงจะเป็นคาเฟ่ พารีส ์(Cafe Paris) 
ซ่ึงมีช่ือเสียงมาตัง้แตส่มยัสงครามโลกครั้งท่ี 2 

 

เท่ียง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
 จากนั้นน าทา่นไปชมความย่ิงใหญข่อง ป้อมปราการเมืองแทนเจียร  ์(Tangier 

Kasbah) ซ่ึงเป็นหน่ึงในแหล่งทอ่งเท่ียวท่ีนักทอ่งเท่ียวตอ้งมาเยือน เป็นหน่ึงใน
สถานท่ีทอ่งเท่ียวหลกัของ เมืองแทนเจียร์ โดยป้อมปราการตัง้อยูเ่หนือสุดของเมือง 
เป็นอีกวิวพอยทส์ าคญัท่ีคุณจะสามารถมองเห็นชอ่งแคบยิบรอลตาร์ไดเ้ป็นอยา่งดี 
น าทา่นไปชม พระราชวงัสุลต่าน ดาร ์เอล มาคเซ่น (Dar el Makhzen) เป็น
ท่ีประทบัของสุลตา่นของโมร็อคโค ถูกสรา้งขึ้นโดยมูเลย ์อีสมาอิล ในชว่งศตวรรษ
ท่ี 17 ท่ีมีความงดงามไปดว้ยเพดานแกะสลกัไมแ้ละลานหินออ่น ปจัจุบนัพระวงัถูก
ใชเ้ป็นพิพิธภณัฑ ์จ านวน 2 แห่ง นั่นคือ พิพิธภณัฑศิ์ลปะโมรอค๊โคและพิพิธภณัฑ์
ของโบราณ รอบๆอาคารถูกตกแตง่ไปดว้ย สนามหญา้ และลานน ้าพุหินออ่น 

 

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ หอ้งอาหารโรงแรม และพกัผ่อนตามอธัยาศยั  
 EL OUMNIA PUERTO HOTEL หรือเทียบเท่า TENGIER 
วนัท่ีส่ี เมืองเชฟชาอูน-เมืองโรมนัโวลูบิลิส-เมืองเมคเนส-เมืองเฟซ  
เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม  

 เดินทางต่อไปยงั Blue City นครสีฟ้า เมืองเชฟชาอูน (CHEFCHAOUEN) 
เมืองซ่ึงไดข้นานนามวา่ “มนตเ์สน่หแ์หง่โมร็อคโค” เมืองเล็กๆ ตัง้อยูใ่น หุบเขาริฟ 
(Rif Mountain หรือ Er-Rif) ประวติัศาสตร์ความเป็นมาของเมืองนั้นยาวนาน
กวา่ 538 ปี ในอดีตกอ่นท่ีโมร็อกโคไดร้ับเสรีภาพในการปกครองประเทศท ัง้หมด ใน
ปี ค.ศ.1956 เมืองเชฟชาอูนเคยอยูใ่ตก้ารปกครองของสเปนมากอ่น และจนบดัน้ี
ประชากรท่ีมีประมาณ 40,000 คน ก็ยงัคงใชภ้าษาสเปนกนัอยา่งแพร่หลาย เชฟ
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ชาอูน อาจจะไมดึ่งดูดนักทอ่งเท่ียวท่ีแสวงหาความต่ืนเตน้จากกิจกรรมกลางแจง้
หรือชายหาดมากนัก แต่อากาศบริสุทธ์ิและความสะอาดของเมืองไดส้ร้าง
บรรยากาศผอ่นคลายสบายๆ ท่ีท าใหน้ักทอ่งเท่ียวท่ีเหน่ือยลา้มาจากการตระเวน
เท่ียวท่ีเมืองอ่ืนหายเหน่ือยได ้ส าหรับทา่นท่ีช่ืนชอบในสถาปตัยกรรมแบบโมร็อคโค 
ไมค่วรพลาดเมืองเล็กๆ ท่ีบา้นเรือนทาทาบดว้ยสีฟา้และสีขาว แหง่น้ีทีเดียว สาเหตุท่ี
เมืองเชฟชาอูนถือว่าเป็นสวรรคข์องคนรักสีฟ้าและสีขาว โดยเฉพาะสีฟ้า นั่นก็
เพราะว่าเชฟชาอูนเป็นเมืองท่ีบา้นเรือนเกือบทุกหลงัเป็นสีขาว และมีคร่ึงลา่งไป
จนถึงบริเวณถนน บนัได และทางเดิน เป็นสีฟา้สดใสเหมือนวนัท่ีทอ้งฟา้ไรเ้มฆ 
น าทา่นออกเดินทางสู่ เมืองเมคเนส (MEKNES) ระยะทาง 195 กิโลเมตร ใช ้
เวลาเดินทางประมาณ 3.30 ชม. แวะชม เมืองโบราณโรมนัโวลูบิลิส (Roman 
City of Volubilis) ท่ีปัจจุบนัเหลือแต่ซากปรักหักพงัท่ีเกิดจากแผ่นดินไหวครั้ง
รุนแรงในปี ค.ศ.1755  แต่ย ังคงเห็นไดถึ้งร่องรอยความย่ิงใหญ่ของเมืองใน
จกัรวรรดิโรมนัในอดีต อดีตเมืองโบราณแห่งจกัรวรรดิโรมนัแห่งน้ีมีความส าคญัย่ิง
ในยุคศตวรรษท่ี 3 และลม่สลายถูกปลอ่ยเป็นเมืองรา้งในศตวรรษท่ี 11 เมืองโรมนั
โบราณแหง่น้ีไดร้ับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกในปี ค.ศ.1997 

 
 

 

เท่ียง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
 จากนั้นน าทา่นเดินทางไป เมืองเมคเนส (MEKNES) หน่ึงในเมืองมรดกโลก

รับรองโดยยูเนสโกเม่ือปี ค.ศ.1996 อดีตเมืองหลวงในสมยัสุลตา่น มูเล อิสมาอิล 
(Mouley Ismail) แห่งราชวงศ์อะลาวิท (Alawite Dynasty) ไดช่ื้อว่าเป็น
กษัตริยจ์อมโหดผูช่ื้นชอบการท าสงครามในชว่งศตวรรษท่ี 17  ดว้ยท าเลท่ีตัง้ท่ีมี
แมน่ ้าไหลผา่นกลางเมือง เมกเนสจึงเป็นเมืองศูนยก์ลางการผลิตมะกอก ไวน์ และ
พืชพรรณตา่งๆ มีก าแพงเมืองลอ้มรอบเมืองเกา่ท่ียาวประมาณ  40 กม. ซ่ึงมีประตู
เมืองใหญโ่ตถึง 7 ประตู  ใหท้า่นไดแ้วะถา่ยรูป ประตูบบัมนัซู (Bab Mansour 
Monumental Gate) ซ่ึงเป็นประตูท่ีไดช่ื้อว่าสวยท่ีสุด ตกแต่งดว้ยโมเสคและ
กระเบ้ืองสีเขียวสดบนผนังสีแสด เดินทางตอ่ไปยงั เมืองเฟซ (FEZ) ระยะทาง 90 
กม. ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 1.30 ชม. เมืองหลวงเก่าในศตวรรษท่ี 8  ท่ีมี
ความส าคญัทางประวติัศาสตร์เป็นเมืองส าคญัทางดา้นศาสนาตัง้แตยุ่คศตวรรษท่ี 8 
เป็นแหลง่ทอ่งเท่ียวท่ีมีช่ือเสียงของโมร็อคโค 

 

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ หอ้งอาหารโรงแรม และพกัผ่อนตามอธัยาศยั  
 ROYAL MIRAGE HOTEL หรือเทียบเท่า FES 

วนัท่ีหา้ ซิต้ีทวัร ์เมืองเฟส  
เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม  

 น าทา่นชม ประตูพระราชวงัหลวงแห่งเฟส (The Royal Palace) ประตูทางเขา้
พระราชวงั ซ่ึงเป็นสถาปัตยกรรมท่ีสวยและสง่างาม และเป็นเอกลักษณ์แห่ง
ราชวงศโ์มร็อคโค บริเวณใกลเ้คียงพระราชวงัเคยเป็นท่ีอยูข่องชุมชนชาวยิวท่ีท า
รายไดใ้หแ้กร่าชวงศ ์เพราะชาวยิวฉลาดท าการคา้เกง่ เป็นพอ่คา้ผูกขาดการคา้เกลือ 
แต่ปัจจุบนัชาวยิวส่วนใหญ่ไดเ้ ดินทางกลับไปอยู่ในดินแดนแห่งพนัธสัญญา 
(ประเทศอิสราเอล) คงเหลือประชากรชาวยิวอยูไ่มม่ากนัก  
น าทา่นถา่ยรูปท่ีจุดชมวิวบนป้อมปราการแหง่ราชวงศซ์าเดียน จากนั้นเดินทางเขา้สู่
เขาวงกตอนัซับซอ้นแห่ง เมดินาเมืองเฟส น าทา่นชมโรงงานเซรามิก และ
โรงงานผลิตเคร่ืองปัน้ดินเผา ตามแบบฉบบัสไตลช์าวโมรอคโค 
น าทา่นชม ประตู Bab Bou Jeloud เป็นประตูขนาดใหญท่ี่ก ัน้ระหวา่งเมืองเกา่ กบั
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เมืองใหม ่ท่ีใชโ้มเสดสีฟา้ตกแตง่ น าทา่นเดินผา่นตลาดสดขายขา้วปลาอาหาร และ
ผกั ผลไมส้ดตา่งๆ นานาชนิด 
หลงัจากนั้นน าทา่นชม เมเดอรซ์า บูอิมาเนีย (Medersa Bou Imania) ซ่ึงเป็น
โรงเรียนสอนพระคมัภีร์ เป็นสถาปตัยกรรมแบบมวัร์ท่ีสวยงามประณีต  ในเขตเมือง
เกา่ได ้มีซอยกวา่ 10,000 ซอย มีซอยแคบสุดคือ 50 ซ.ม. ถึงกวา้ง 3 เมตร จะ
แบง่เป็นยา่นตา่งๆ เชน่ ยา่นเคร่ืองใชท้องเหลือง ทองแดง จะมีรา้นคา้เล็กๆท่ีหน้า
รา้นจะมีหมอ้ กระทะ อุปกรณ์เคร่ืองครัว วางแขวนหอ้ยเต็มไปหมด ยา่นขายพรมท่ี
วางเรียงรายอยา่งสวยงาม ยา่นงานเคร่ืองจกัสาน งานแกะสลกัไม ้ท่ีตามซอกมุม
อาจเห็นภาพชายสูงอายุหนวดเครารุงรังนั่ งแกะสลกัไมช้ิ้นเล็กๆอยู่บริเวณตาม
ทางเดินแคบๆในเขตเมืองเกา่ บางทีเราก็ยงัจะเห็นผูห้ญิงท่ีน่ีสวมเส้ือผา้ท่ีปิดตัง้แต่
หวัจนถึงเทา้จะเห็นไดก็้เฉพาะตาด าอนัคมกริบเทา่นั้น 

เท่ียง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
 น าท่าน เดินชมในย่าน เมดิน่า  ผ่านชม สุเหร่าใหญ่ไคราวีน (Kairaouine 

Mosque) ซ่ึงเป็นท ัง้มหาวิทยาลยัสอนศาสนาแห่งแรกของโมรอคโคและเกา่แก่
ท่ีสุดแห่งหน่ึงของโลกเลยทีเดียว (เฉพาะผูท่ี้นับถือศาสนาอิสลามเทา่นั้น) จากนั้น
น าทา่นเดินชมยา่นเคร่ืองหนังและแวะชม บ่อฟอกและยอ้มสีหนังแบบโบราณ 
(Tannery of Fes) ท่ีเป็นเอกลกัษณ์เฉพาะของเมืองเฟส ถูกอนุรักษ์โดยองคก์ร
ยูเนสโก น้ีเป็นเสน่หข์องการเดินเท่ียวชมเมืองท่ีตอ้งเดินแหวกวา่ยเขา้ไปในกลุม่คน
ชาวพ้ืนเมือง ชอ้ปป้ิงสินคา้ทอ้งถ่ิน และผลไมแ้หง้อยา่งเชน่ อินทผลมั วอลนัท อลั
มอนด ์ท่ีคุณภาพดีและราคายอ่มเยาว ์ 

 

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ หอ้งอาหารโรงแรม และพกัผ่อนตามอธัยาศยั  
 ROYAL MIRAGE HOTEL หรือเทียบเท่า FES 

วนัท่ีหก เมืองเฟส-เมืองอิเฟรน-ราชิดิยา-เมืองแอรฟ์อรด์-เมืองเมอรซ์ูกา้  
เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม  

 น าทา่นเดินทางผ่านชม เมืองอิเฟรน (IFRANE) ระยะทาง 70 กม. ใชเ้วลา
เดินทางประมาณ 1.20 ชม. เมืองตากอากาศท่ีมีความสูงกวา่ 1 ,650 เมตร เหนือ
ระดบัน ้าทะเล ท่ีพกัตากอากาศซ่ึงในอดีตฝรั่ งเศสไดม้าสรา้งขึ้นบริเวณน้ี ในชว่ง 
ค.ศ.1930 บางครั้งเรียกเมืองแห่งน้ีวา่ “เจนีวาแห่งโมรอคโค” บา้นส่วนใหญมี่
หลงัคาสีแดง มีดอกไมบ้าน และทะเลสาบสวยงาม เป็นสถานท่ีพกัผอ่นท ัง้ฤดูหนาว
และฤดูรอ้น  เสน้ทางน้ีผา่นเทือกเขาแอตลาส ช่ือท่ีคุน้เคยกนัมานาน เดินทางขา้ม 
Middle Atlas ภูมิประเทศเขียวชอุม่ไปดว้ยป่าไม  ้ สองขา้งทางเปล่ียนสภาพจาก
ความแหง้แลว้เป็นป่าไม ้พุม่ และสลบักบัความแหง้แลง้ของภูเขา จากนั้นน าทา่น
เดินทางตอ่สู ่เมืองมิเดลท ์(MIDELT) 

 

เท่ียง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
 หลงัอาหารน าทา่นเดินทางสู ่เมืองเมอรซ์ูกา้ (MERZOUGA) เมืองในทะเลทราย

ซาฮาร่า ระยะทาง 268 กม. ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 3.30 ชม. เดินทางผา่นเมือง 
ราชิดิยา (RACHIDIA) เมืองท่ีมีความส าคญัทางดา้นยุทธศาสตร์ ซ่ึงมีระยะทาง
หา่งจากพรมแดนระหวา่งโมร็อคโค และแอลจีเรีย เพียง 25 กม. เดินทางสู ่เมือง
แอรฟ์อรด์ (ERFOUD) เมืองท่ีเคยเป็นศูนยก์ลางกองคาราวานพอ่คา้ท่ีเดินทางมา
จากทางตะวนัออกกลาง ณ จุดจอดรถ คณะพรอ้มสมัภาระ (กระเป๋าใบเล็ก) 
เดินทางโดยรถ 4x4 เขา้สู่ทะเลทรายซาฮารา ระยะทาง 54 ก.ม. ใชเ้วลา
เดินทาง 45 นาที ผา่นภูเขาหิน ท่ีเต็มไปดว้ยซากฟอสซิลของหอย และ แมงกะพรุน
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โบราณ ในอดีตเม่ือประมาณ 350 ลา้นปีกอ่น ดินแดนแหง่น้ีเคยอยูใ่ตท้อ้งทะเล
ตอ่มาเม่ือแผน่ดินผุดขึ้นมา จึงเกิดซากฟอสซิลขึ้นมากมายและเป็นทะเลทรายรอ้นท่ี
ใหญท่ี่สุดของโลก ณ เมืองเมอร์ซูกา้ ลดัเลาะขอบทะเลทรายสูเ่ขตซาฮารา 

 
 

 
19.00 น. รบัประทานอาหารค า่ ณ หอ้งอาหารโรงแรม และพกัผ่อนตามอธัยาศยั  
 KASBAH TOMBOUCTOU HOTEL หรือเทียบเท่า MERZOUGA 

วนัท่ีเจ็ด เมืองเมอรซ์ูกา้-ทอดรา้จอรจ์-หุบเขาดาเดส-M’Gouna-เมืองวอซาเซท  
05.30 น. กอ่นพระอาทิตยข์ึ้น น าทา่นขี่ อูฐเพ่ือไปชมพระอาทิตยข์ึ้นท่ีเนินทรายในทะเลทราย

ซาฮารา (อยา่ลืมเตรียมเส้ือกนัหนาวใหพ้รอ้ม) ทะเลทรายซาฮาร่า (SAHARA 
DESERT) เป็นทะเลทรายท่ีมีอาณาเขตกวา้งใหญท่ี่สุดในโลกคือ มีเน้ือท่ีประมาณ 
9.3 ลา้นตารางกิโลเมตร (ใหญเ่ทา่อเมริกาท ัง้ประเทศ) และตัง้อยูท่างตอนเหนือ
ของทวีปแอฟริกา ทะเลทรายซาฮาร่ามีส่ิงแวดลอ้มท่ีไมเ่อ้ือตอ่การด ารงอยูข่องชีวิต
มนุษย ์สตัว ์หรือพืช เพราะฝนตกนอ้ยมาก และพ้ืนท่ีไมเ่หมาะแกก่ารเพาะปลูกหรือ
เล้ียงสตัว ์หากมีสตัวแ์ละพืชพนัธุใ์ดท่ีสามารถเติบโตในทะเลทรายได ้ก็ตอ้งปรับตวั
กนัอยา่งมาก เชน่เดียวกบัมนุษยท่ี์ตอ้งหาวิธีในการใชชี้วิตใหอ้ยูร่อดได ้ใหท้า่นได ้
สมัผสับรรยากาศยามเชา้ในทะเลทรายซาฮาร่า จากสภาพการไรฝ้นและอุณหภูมิท่ี
รอ้นจดัในทะเลทรายมีผลท าใหค้วามช้ืนสมัพทัธข์องอากาศเหนือทะเลทราย เกือบ
เป็นศูนยต์ลอดปี ชมพระอาทิตยข์ึ้ นจากบนเนินทราย ซ่ึงเป็นภาพท่ีสวยงาม น่า
ประทบัใจ ไดเ้วลาน าทา่นขี่ อูฐกลบัสูโ่รงแรมท่ีพกั  

 

08.00 น. รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม  
 หลงัอาหารน าคณะนั่งรถขบัเคล่ือนส่ีลอ้ 4x4 ออกจากทะเลทรายซาฮาร่า มุง่หนา้

สู่ เมืองแอรฟ์อรด์ เพ่ือเปล่ียนเป็นรถโคช้คนัเดิม เดินทางสู่ เมืองทังฮีส แวะ
ชม โอเอซิส Tinghir ซ่ึงเป็นชุมชนท่ีเกาะกลุม่อยูร่วมกนั ทา่มกลางความแหง้แลง้
ในเขตทะเลทราย ท่ียงัมีความชุม่ช้ืน มีตาน ้า หรือ ล าธารน ้า ซ่ึงใชใ้นการปลูก ตน้
ปาลม์ ตน้อลัมอนด ์โอเอซิสแหง่น้ีเคยเป็นท่ีตัง้ของกองทหารท่ีเดินทางมาจากวอซา
เซท ผ่านหุบเขาดาเดส (Dades) ซ่ึงเป็นแนวเขาและธรรมชาติของหุบเขาท่ีถูก
กดักร่อนจากแรงลม ท าใหหุ้บเขากลายเป็นรูปร่างตา่งๆ สวยงาม  
น าทา่นเดินทางสู ่ทอดรา้จอรจ์ (Todra Gorge) โกรกธารท่ีมีโขดผาสูง 985 ฟุต 
หรือ 300 เมตร ท ัง้สองดา้นท่ีเกือบตัง้ท ามุมสามเหล่ียมกบัแมน่ ้าโทดรา้ ถือวา่เป็น
โกรกธารและหุบเขาท่ีสวยท่ีสุดทางใตข้องโมร็อคโค ชมความงดงามของชอ่งเขาท่ี
ซอ่นตวัอยูใ่นโอเอซิส โดยมี ล าน ้าใส ๆ ท่ีไหลผา่นชอ่งเขากบัหนา้ผาสูงชนัแปลก
ตา สถานท่ีแหง่น้ีเป็นแหลง่ปีนหนา้ผาส าหรับนักทอ่งเท่ียวท่ีรักการเส่ียงภยั 

 

เท่ียง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร/โรงแรม  
 จากนั้นเดินทางตอ่ตามถนนคาชบาหท่ี์มีป้อมหลายพนัแห่งตัง้ เรียงรายตามถนน

ดงักลา่วสู ่เมืองวอซาเซท (OUARZAZATE) ซ่ึงเคยเป็นท่ีตัง้ทางยุทธศาสตร์ ใน
ปี ค.ศ.1928 ฝรั่งเศสไดต้ ัง้กองก าลงัทหารและพฒันาท่ีน่ีใหเ้ป็นศูนยก์ลางการ
บริหาร วอซาเซทเป็นเมืองถูกสง่เสริมใหเ้ป็นเมืองทอ่งเท่ียวท่ีแวดลอ้มไปดว้ยสตูดิโอ 
ภาพยนตร์และมีการพฒันาพ้ืนท่ีในทะเลทรายเพ่ือการท ากิจกรรมตา่งๆ เชน่การขี่
มอเตอร์ไซด ์อูฐ กิจกรรมผจญภยักลางทะเลทราย (ส าหรับในฤดูหนาว-ฤดูใบไมผ้ลิ 
(พ.ย.-เม.ย.) ควรเตรียมเส้ือกนัหนาวใหเ้พียงพอ เพราะเมืองน้ีอยูใ่กลภู้เขาแอตลาส 
ท่ีมีหิมะปกคลุมในชว่งดงักลา่ว วอซาเซท อาจกล่าวไดว้า่เป็นจุดมุ่งหมายของ
นักทอ่งเท่ียวท่ีมองหาความแตกตา่ง และความผจญภยัท่ีหาไมไ่ดจ้ากท่ีไหน วอซา
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เซทเป็นเมืองท่ีส าคญัท่ีสุดของทางตอนใต ้และท่ีน่ียงัเป็นทางเช่ือมระหวา่งเหนือกบั
ใต ้และตะวนัออกกบัตะวนัออก ส าหรับนักทอ่งเท่ียวบางคนท่ีชอบรสชาติของความ
เป็นทางใต ้ณ จุดก่ึงกลางแหง่น้ี และยงัเป็นจุดเร่ิมตน้ของการส ารวจเมืองต่างๆได ้
ทุกวนั กอ่นถึงเมืองซอซาเซท แวะชมผลิตภณัฑท่ี์ท าจากกุหลาบท่ี เมืองมากูน่า 
(KELAA M’GOUNA) (เทศกาลกุหลาบจะจดัขึ้นประมาณเดือนพฤษภาคม) ซ่ึง
เมืองแห่งน้ีเป็นพ้ืนท่ีท่ีสามารถปลูกดอกกุหลาบไดใ้นชว่งฤดูร้อน ตัง้แตช่ว่งเดือน
พฤษภาคม-กนัยายน ของทุกปี ณ จุดน้ีทา่นสามารถเลือกซ้ือผลิตภณัฑท่ี์ผลิตมา
จากดอกกุหลาบ เชน่ น ้ากุหลาบ สเปรย ์ครีม และผลิตภณัฑอ่ื์นๆ อีกมากมาย 
จากนั้นใหท้า่นไดแ้วะถา่ยรูปกบั ป้อมเทาริท (Kasbah of Taourirt) ซ่ึงเป็นป้อม
แห่งตระกูลกลาวี ภายใตห้มูอ่าคารขนาดใหญ ่ซ่ึงภายในประกอบดว้ยหอ้งตา่งๆ 
จ านวนมากซอ่นอยูเ่ช่ือมตอ่กนัดว้ยถนนเล็กๆ และเสน้ทางลบัคดเค้ียวตามอาคารท่ี
เบียดเสียดกนั  

19.00 น. รบัประทานอาหารค า่ ณ หอ้งอาหารโรงแรม และพกัผ่อนตามอธัยาศยั  
 KARAM PALACE หรือเทียบเท่า OUARZAZATE 

วนัท่ีแปด เมืองวอซาเซท-เมืองเอ็ทเบน ฮาดด-ูTichka Pass-เมืองมาราเกช  
เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม  

 จากนั้นออกเดินทางสู่ เมืองเอ็ทเบน ฮาดดู (AIT BEN HADDOU) ทาง
ตะวนัออกเฉียงใตข้องเมืองมาราเกช เสน้ทางขา้มเทือกเขาไฮแอทลาส ทางคดเค้ียว
กบัภูเขาสลบัซบัซอ้นสลบักบัทุง่เกษตรแบบข ัน้บนัได ใหท้า่นเพลินตากบัสีสนั วิถี
ชีวิตของคนทอ้งถ่ิน น าทา่นชม เมืองเอ็ทเบน ฮาดดู เป็นเมืองท่ีช่ือเสียงในเร่ือง
การหารายไดจ้ากกองถา่ยท าภาพยนตร์กวา่ 20 เร่ือง โดยเฉพาะป้อมท่ีงดงามและ
มีความใหญ่ท่ีสุดในโมร็อคโคภาคใต ้คือ ป้อเอ็ทเบน ฮาดดู (Kasbash of Ait 
Ben Haddou) เป็นป้อมหินทรายซ่ึงตัง้อยูท่า่มกลางสวนอลัมอนด ์เป็นปราสาทท่ี
ใชใ้นการถา่ยท าภาพยนตร์หลายเร่ืองท่ีโด่งดงัอาทิ Lawrence of Arabia, Jesus 
of Nazareth และ Gladiator ปัจจุบ ันอยู่ในความดูแลขององคก์ารยูเนสโก 
จากนั้นใหท้า่นไดแ้วะทานอาหารกลางวนั ระหวา่งทางบนเสน้ทาง Tichka Pass 

 

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

ทอ่งเท่ียวท่ีส าคญั ตัง้อยูแ่ถบ เชิงเขาแอตลาส ในอดีต เมืองโอเอซิส แห่งน้ีเป็น
ท่ีพกัของกองคาราวานอูฐ ท่ีมาจากทางตอนใตข้องโมร็อคโค ถือเป็นเมืองชุมทาง
ของพอ่ตา่งๆ นอกจากน้ียงัเป็นอดีตเมืองหลวงในชว่งสมยัราชวงศอ์ลัโมราวิด ชว่ง
ศตวรรษท่ี 11 ปจัจุบนัเป็นเมืองท่ีมีนักทอ่งเท่ียวมาเยือนมากท่ีสุด สภาพบา้นเมืองท่ี
เราเห็นไดคื้อ สองขา้งทางแวดลอ้มดว้ยบา้นเรือนท่ีถูกฉาบดว้ยปูนสีสม้ๆ ซ่ึงเป็นส่ิง
ท่ีรัฐบาลก าหนดไว ้แต่คนทอ้งถ่ินจะเรียกว่า Pink City หรือ เมืองสีชมพู อาจ
กลา่วไดว้า่มาราเกชเป็นเมืองท่ีมีเสน่หท่ี์สุดในโลกแห่งหน่ึง จึงไดส้มญานามวา่เป็น 
A City of Drama นั่นคือมีความสวยงามดัง่เมืองในละครท่ีไมน่่าเป็นชีวิตจริงได ้ 
จากนั้นน าทา่นเยือน จตุัรสักลางเมือง (Djemaa Fnaa Square) ท่ีมีขนาดใหญ ่
รายลอ้มไปดว้ยอาคาร รา้นคา้ ตลาด ท ัง้ 4 ดา้น เดินเลน่ถา่ยรูปความมีชีวิตชีวาท่ีมี
สีสนัและกล่ินอายแบบโมร็อคโคขนานแท ้อิสระใหท้า่นไดจ้บัจ่ายหาซ้ือของฝาก 
ของท่ีระลึกพ้ืนเมืองต่างๆ ไดท่ี้ ตลาดเก่า (Old Market) ท่ีอยู่รายรอบจตุัรัส
อยา่งเพลิดเพลิน 
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19.00 น. รบัประทานอาหารค า่ ณ หอ้งอาหารโรงแรม และพกัผ่อนตามอธัยาศยั  
 AYOUB HOTEL หรือเทียบเท่า MARRAKECH 

วนัท่ีเกา้ เมืองมาราเกช-เมืองคาซาบลงักา้  
เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม  

 จากนั้นน าท่านชมความงดงามภายนอกของ มัสยิด คู ตูเบีย (Koutoubia 
Mosque) ซ่ึงเป็นมสัยิดใหญเ่กา่แกท่ี่สุดในเมืองไมว่า่จะเดินไปแห่งใดในตวัเมืองก็
จะเห็นมสัยิดน้ีได ้จากหอวงัท่ีมีความสูง 226 ฟิต (70 เมตร) 
น าทา่นชม สุสานแห่งราชวงศซ์าเดียน (Saadian Tombs) เป็นท่ีฝงัพระศพของ
กษัตริย์และเหล่าเช้ือพระวงศใ์นสมยัราชวงศซ์าเดียน สถาน ท่ีแห่งน้ีถูกท้ิงร้าง
มากกวา่ 2 ศตวรรษ ภายหลงัไดร้ับการบูรณะ และเปิดใหเ้ขา้ชมความงดงามของ
งานศิลปะแบบมวัริช(Moorish) แท ้ๆ ความวิจิตรอลงัการของหอ้งโถงภายใน เสา
คอลมัน์หินออ่นสีสวย ลวดลายงานปูนท่ีประดบัประดาบนผนังและเพดาน น าทา่น
เดินทางไปเย่ียมชม พระราชวงับาเฮีย (Bahia Palace) เป็นพระราชวงัของทา่น
มหาอ ามาตย ์ ผูส้ าเร็จราชการแผน่ดินแทนยุวกษตัริยใ์นอดีต สรา้งขึ้นในชว่งปลาย
ศตวรรษท่ี 19 โดย Si Moussa สถาปตัยกรรมออกเป็นแนวสมยัใหม ่โดยท่ีตัง้ใจจะ
ใหเ้ป็นพระราชวงัท่ีย่ิงใหญแ่ละหรูหราท่ีสุดในสมยันั้น แตด่ว้ยความท่ีมีการวางแผน
กอ่สรา้งและตกแตง่อยา่งเร่งรีบ จึงเป็นท่ีวิจารณ์กนัวา่รายละเอียดหลายๆอยา่งใน
พระราชวงัแห่งน้ียงัไมส่มบูรณ์ลงตวั พระราชวงัมีการตกแตง่โดยการแกะสลกัปูน
ปั้น (Stucco) มีการวาดลายบนไม ้และประดบัประดาดว้ยโมเสกเป็นลวดลายท่ี
สวยงามละเอียดออ่นมาก  
น าท่านชม Majorelle Garden หรือ Jardin Majorelle ว่ากนัว่าเป็นสวรรค ์
น้อยๆ ย่านเมืองมาราเกช สวนแห่งน้ีเป็นท่ีรวบรวมพนัธุ ์ไมน้านาจากท ั่วโลก 
โดยเฉพาะตน้กระบองเพชรนับพนัตน้ หลากหลายสายพนัธุ ์มีสวนบวั และป่าไมดู่
ร่มร่ืน กบับรรดากระถางดินท่ีศิลปินเจา้ของเดิม Jacques Majorelle ท่ีสรรหาสีมา
ป้ายทาทบั ตกแตง่ท าใหส้วนแหง่น้ีดูโดดเดน่สะดุดตาขึ้นมาอยา่งน่าเหลือเช่ือ สวน
แห่งน้ีเดิมเป็นบา้นของศิลปินชาวฝรั่งเศส  เขาสรา้งบา้น และสวนเอาไวอ้ยู่เอง 
พรอ้มสรา้งงานศิลปะของเขาตอ่มาสถานท่ีแห่งน้ีไดถู้กใชเ้ป็นพิพิธภณัฑ ์รวบรวม
เอาศิลปะของโมร็อคโคไว ้และมีมุมแสดงงานศิลปะของเจา้ของเดิมเอาไวด้ว้ย 

 

13.00 น. รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
 จากนั้นน าทา่นเดินทางสู่ เมืองคาซาบลงักา้ ผา่นชมชายหาดช่ือดงัระดบัโลกคา

ซาบลงักา้ ชายหาดริมฝั่งมหาสมุทรแอตแลนติก ท่ีหลายคนหลงใหล อยากไดเ้ห็น
บรรยากาศของชายหาดท่ีมากมายไปดว้ยผูค้นกบัทะเลน ้าสีฟ้าคราม  อนักวา้งไกล
ชา่งน่าประทบัใจ 
น าทา่นเท่ียวชมหา้งสรรพสินคา้ โมรอคโค มอลล  ์(The Morocco Mall) ท่ีถูก
สรา้งอยู่บริเวณริม ทะเล ซ่ึงมีความสวยงามในรูปแบบการกอ่สรา้งบนเน้ือท่ีกวา้ง
ใหญ่ประมาณ 200,000ตรม. ประกอบไปดว้ยรา้นต่างๆมากมาย รา้นอาหาร 
หา้งสรรพสินคา้ช่ือดงัของฝรั่งเศส ลาฟาเยต ์และหา้งจ าหน่ายสินคา้แบรนดเ์นม
ของโลก เชน่ ดีออร์ เฟนดี กูชี คาร์เทียร์ ฯ ตา่ง ๆ อีกมากมาย  
ทา่นจะไดช้มความสวยงามของสตัวโ์ลกใตท้ะเลอนัย่ิงใหญต่ระการตาในระบบ 360 
องศา สูก่น้มหาสมุทร ดว้ยความจุของน ้าทะเลประมาณ 1 ลา้นลิตร ทา่นจะไดช้ม
สตัวท์ะเลตา่งๆ กวา่ 30 สายพนัธุ ์ท่ีหาไดย้ากมากบนโลกใบน้ี 
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คา่ทวัร์ตอ่ทา่น : อตัราคา่บริการน้ีส าหรับกรุ๊ปเดินทาง ตัง้แต ่15 ทา่น ขึ้นไป  
 ➢ ผูใ้หญพ่กัหอ้งคู ่หรือเด็ก 1 ทา่น พกักบัผูใ้หญ ่1 ทา่น                                       

➢ ในกรณีท่ีทา่นเดินทางคนเดียว                    หอ้งพกัเด่ียวเพ่ิม ทา่นละ 
➢ มีต ัว๋เคร่ืองบินแลว้                                                     ลดทา่นละ 

           74,900.- 
           13,000.- 
            22,000.- 

คา่ทวัร์ตอ่ทา่น : อตัราคา่บริการน้ีส าหรับกรุ๊ปเดินทางเฉพาะชว่งสงกรานต ์ตัง้แต ่15 ทา่น ขึ้นไป  
 ➢ ผูใ้หญพ่กัหอ้งคู ่หรือเด็ก 1 ทา่น พกักบัผูใ้หญ ่1 ทา่น                                       

➢ ในกรณีท่ีทา่นเดินทางคนเดียว                    หอ้งพกัเด่ียวเพ่ิม ทา่นละ 
➢ มีต ัว๋เคร่ืองบินแลว้                                                     ลดทา่นละ 

           82,900.- 
           13,000.- 
            25,000.- 

Ik8ราคาอาจมีการปรบัข้ึน-ลง ตามราคาน ้ามนัท่ีปรบัข้ึนลง แต่จะปรบัตามความเป็นจริงท่ีสายการบิน 
ประกาศปรบั และท่ีมีเอกสารยืนยนัเท่านั้น (คิด ณ วนัท่ี 8 พ.ค. 2560 ) 

การจองทวัร์ (กรุณาจองทวัร์อยา่งนอ้ย 1 เดือน กอ่นจะเดินทาง) : 
 ➢ หากทา่นสนใจและประสงคจ์ะเดินทาง กรุณาจองทวัรแ์ละช าระเงินมดัจ าล่วงหน้า 30,000 บาท/

ท่าน (เพ่ือเป็นการยืนยนัการเดินทางของทา่น) 
➢ กรุณาช าระค่าทวัรส่์วนท่ีเหลือล่วงหนา้ 20 วนั กอ่นการเดินทาง หากทา่นไมช่  าระเงินสว่นท่ีเหลือตาม

วนัท่ีก าหนด ทางบริษทัฯ ถือวา่ทา่นยกเลิกการเดินทางโดยไมมี่เง่ือนไข 
 
 

19.00 น. รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร อาหารจีน 
 MOVENPICK HOTEL หรือเทียบเท่า CASABLANCA 

วนัท่ีสิบ เมืองคาซาบลงักา้-กรุงอาบูดาบี  
เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม  

 น าทา่นเดินทางไปยงัสนามบินฯ เพ่ือท าการตรวจเอกสารในการเดินทาง ใชเ้วลาใน
การเดินทางไปยงัสนามบินฯ ประมาณ 50 นาที 

 

09.00 น. ไดเ้วลาอ าลาประเทศโมรอคโค ”เหิรฟ้าสู่กรุงอาบูดาบี” โดยสายการบินเอทิฮดั 
แอร์เวย ์เท่ียวบินท่ี EY 612 (ใชเ้วลาบิน 7.50 ช ั่วโมง รับประทานอาหารและ
พกัผอ่นบนเคร่ือง) 

 

20.25 น. เดินทางถึง  Abu Dhabi International Airport กรุงอาบูดาบี ประเทศสหรัฐ
อาหรับเอมิเรตส ์

เพ่ือแวะเปล่ียนเคร่ือง 

21.40 น. “เหิรฟา้กลบัสูก่รุงเทพฯ” โดยสายการบินเอทิฮดั แอร์เวย ์เท่ียวบินท่ี 
 EY 402  (ใชเ้วลาบินตอ่อีก 6.40 ช ัว่โมง รับประทานอาหารและพกัผอ่น) 

 

วนัท่ีสิบเอ็ด กรุงอาบูดาบี - กรุงเทพฯ/สุวรรณภูมิ  
06.45 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวสัด์ิภาพ  

 
 

 
*** ราคาและรายการอาจมีการเปล่ียนแปลงตามความเหมาะสม ทัง้น้ีข้ึนอยู่กบัสภาวะของเงินบาทท่ีไม่คงท่ี  

 การเปล่ียนแปลงเวลาของสายการบิน / สภาวะทางอากาศซ่ึงการเปล่ียนแปลงน้ี ทางบริษทัฯ 
จะยึดถือผลประโยชนข์องผูเ้ดินทางเป็นส าคญั *** 
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คา่ทวัร์รวม :  
 ✓ คา่ตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั ช ัน้ประหยดั โดยสายการบินเอทิฮดั แอร์เวย ์(EY) 

✓ คา่ภาษีสนามบิน คา่ภาษีน ้ามนั และคา่ประกนัภยัทางอากาศ 
✓ คา่ท่ีพกัโรงแรมระดบัมาตรฐาน ตลอดการเดินทาง (พกัหอ้งคู)่ 
✓ คา่อาหารตามโปรแกรมท่ีระบุ 
✓ คา่น ้าด่ืมระหวา่งเดินทาง 1 ขวด ตอ่ทา่น/วนั 
✓ คา่พาหนะ รถรับ-สง่ ตลอดการเดินทาง 
✓ คา่เขา้ชมสถานท่ี, คา่วีซา่โมรอคโค 
✓ คา่ทิปพนักงานยกกระเป๋าในโรงแรม 
✓ คา่ขี่ อูฐ 
✓ คา่ประกนัอุบติัเหตุระหวา่งการเดินทางในวงเงินทา่นละ1,000,000บาท และคา่รักษาพยาบาลในตา่งประเทศ

วงเงิน 500,000 บาท (ประกนัไม่ครอบคลุมผูท่ี้มีอายุตัง้แต่75ปีข้ึนไป) 
คา่ทวัร์ไมร่วม : 
  คา่ทิปไกดท์อ้งถ่ิน, คนขบัรถฯ วนัละ 5 ดอลลาร์/ทา่น/วนั รวม 9 วนั คิดเป็น 45 ดอลลาร์ 

 คา่ทิปหวัหนา้ทวัร์ไทย วนัละ 3 ดอลลาร์/ทา่น/วนั รวม 11 วนั คิดเป็น 33 ดอลลาร์ (ท ัง้น้ีขึ้นอยูก่บัความพึง
พอใจของทา่น) 

 คา่ใชจ้่ายส่วนตวัอาทิ ค่าโทรศพัท ,์ ค่าซกัรีด, ค่าเคร่ืองด่ืมในหอ้งพกั และค่าอาหารท่ีสั่งมาในหอ้งพกั
คา่อาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีสั่งพิเศษในรา้นอาหารนอกเหนือจากท่ีทางบริษทัจดัใหย้กเวน้จะตกลงกนัเป็นกรณี
พิเศษ เชน่ หากทา่นทานไดเ้ฉพาะอาหารทะเลเพียงอยา่งเดียว ทา่นตอ้งมีคา่ใชจ้า่ยเพ่ิม 

 คา่ท าหนังสือเดินทาง (พาสปอร์ต) 
 คา่น ้าหนักของกระเป๋าเดินทางท่ีเกินกวา่สายการบินก าหนด (23 กก./1ใบ/ทา่น) 
 คา่ภาษีมูลคา่เพ่ิม 7% และภาษีหกั ณ ท่ีจา่ย 3% 
 คา่ธรรมเนียมน ้ามนัของสายการบิน (หากมีการปรับขึ้น) 
 คา่ใชจ้า่ยอ่ืนๆ ท่ีไมไ่ดร้ะบุไวใ้นรายการ 
 ไมมี่แจกกระเป๋าหรือของพรีเม่ียมตา่งๆ 

การยกเลิกการจองทวัร์ : 
 ▪ ยกเลิกกอ่นออกเดินทาง 45 วนั ▪ คืนคา่ใชจ้า่ยท ัง้หมด (ยกเวน้คา่วีซา่ท่ีย่ืนและตัว๋เคร่ืองบินท่ี

ออกลว่งหน้าและกรุ๊ปท่ีเดินทางชว่งวนัหยุดหรือเทศกาล 
(สงกรานต ์วนัแรงงาน ชว่งเดือนตุลาคม และปีใหม)่ ท่ีตอ้ง
การันตี มดัจ ากบัทางสายการบินหรือกรุ๊ปท่ีมีการ การันตี
คา่มดัจ าท่ีพกั โดยตรงหรือโดยการผา่นตวัแทนในประเทศ
หรือตา่งประเทศและไมอ่าจขอคืนเงินได)้ 

 ▪ ยกเลิกกอ่นการเดินทาง 30-44 วนั ▪ หกัคา่มดัจ า 30,000 บาท + คา่วีซา่ (ถา้มี) 
 ▪ ยกเลิกกอ่นการเดินทาง 10-29 วนั ▪ หกัคา่มดัจ า 30,000 บาท + คา่ใชจ้า่ยอ่ืน (ถา้มี) 
 ▪ ยกเลิกกอ่นการเดินทาง 1-9 วนั ▪ หกัคา่ใชจ้า่ย 100% ของคา่ทวัร์ 

หากมีการยกเลิกการจองทวัร์ หลงัไดท้  าการย่ืนวีซา่เรียบรอ้ยแลว้ บริษทัขอสงวนสิทธ์ิใน 
การน าเลม่พาสปอร์ตไปยกเลิกวีซา่ในทุกกรณี ไมว่า่คา่ใชจ้า่ยในการย่ืนวีซา่จะรวมหรือแยกจากรายการทวัร์ก็ตาม 

เอกสารในการใชย่ื้นวีซา่ : 
 1. หนังสือเดินทาง (Passport) พรอ้มส าเนา อายุเกิน 6 เดือน 

2. หลกัฐานการเงินจากธนาคาร  
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หนังสือรับรองสถานะทางการเงินจากธนาคาร (Bank Certificate) หน่ึงฉบบั ออกโดยธนาคารเทา่นั้น 
หนังสือน้ีจะระบุช่ือเจา้ของบญัชี รายละเอียดบญัชี และเงินคงเหลือในบญัชีออมทรัพยเ์ทา่นั้น  

3. รูปถา่ยสี ขนาด 2*1.5 น้ิว จ านวน 2 รูป (พ้ืนหลงัสีขาว) หา้มสวมเส้ือสีขาวและสีออ่นในการถา่ยรูปใหเ้ห็น
หนา้ชดั (ขนาดรูปจะเทา่กบัรูปในหนังสือเดินทางของไทย) 

4. ส าเนาบตัรประชาชนพรอ้มค าแปลภาษาองักฤษ โดยเฉพาะในส่วนช่ือและท่ีอยู ่ 
5. หลกัฐานการท างาน (ภาษาองักฤษและเป็นหลกัฐานปจัจุบนัเทา่นั้น) 
ระบุต าแหน่ง ระยะเวลาการท างาน ระยะเวลาการเดินทางในโมรอคโค และเงินเดือน (เป็นภาษาองักฤษ) 
กรณีเป็นพนักงาน 

• จดหมายรับรองการท างานจากบริษัท ระบุต าแหน่ง, เงินเดือน, วนัเร่ิมท างาน และชว่งเวลาท่ีอนุมติัใหล้า
หยุด พรอ้มประทบัตราของบริษทั 

กรณีเป็นขา้ราชการ/รัฐวิสาหกิจ  

• จดหมายรับรองจากหน่วยงานและส าเนาบตัรราชการ พรอ้มประทบัตราองคก์ร 
เกษียณอายุราชการ ส าเนาบตัรขา้ราชการเกษียณอายุ 1 ชุด 
กรณีเป็นเจา้ของกิจการ  

• ส าเนาใบทะเบียนการคา้และหนังสือรับรองการจดทะเบียนท่ีมีช่ือของผูเ้ดินทางเป็นกรรมการหรือหุน้ส่วน 
พรอ้มท ัง้เซ็นช่ือรับรองส าเนาและประทบัตราบริษทัฯ (อายุส าเนาไมเ่กิน 3 เดือน)  

กรณีเป็นนักเรียนหรือนักศึกษา (ภาษาองักฤษและเป็นหลกัฐานปจัจุบนัเทา่นั้น) 

• จดหมายรับรองจากทางโรงเรียนหรือสถาบนัท่ีก าลงัศึกษาอยู่ และส าเนาบตัรนักศึกษาพรอ้มท ัง้เซ็นช่ือ
รับรองส าเนา พรอ้มประทบัตราสถาบนั 

เด็กอายุต ่ากวา่ 20 ปี  

• จะตอ้งมีใบอนุญาตจากผูป้กครองบิดาหรือมารดา หากเด็กเดินทางไปกบับิดาจะตอ้งมีใบรับรองจากมารดา 
หรือหากเด็กเดินทางกบัมารดาจะตอ้งมีใบรับรองจากบิดา หรือถา้เด็กไม่ไดเ้ดินทางกบับิดาและมารดา 
จะตอ้งมีจดหมายยินยอมใหบุ้ตรเดินทางไปตา่งประเทศจากท ัง้บิดาและมารดา พรอ้มมีการรับรองคา่ใชจ้า่ย
ใหก้บับุตร ทา่นท่ีบุตรเดินทางไปดว้ย ตอ้งไปท าท่ีส านักงานเขตท่ีท าเบียนบา้นอยู ่(พรอ้มแนบบตัรประชาชน 
ของบิดาและมารดา) และตอ้งไปเซ็นเอกสารต่อหนา้เจา้ท่ีรบัย่ืนวีซ่า 

กรณีเป็นแมบ่า้น  

• ส าเนาทะเบียนสมรส / ใบหยา่ /ใบมรณะ (กรณีคูส่มรสเสียชีวิต) ใชห้ลกัฐานการเงินของตวัเองหรือของ
สามีก็ได ้ในกรณีท่ีไมไ่ดเ้ดินทางไปกบัสามี จะตอ้งมีจดหมายรับรองคา่ใชจ้า่ยจากสามี เป็นภาษาองักฤษ 
(พรอ้มกบัเขียนช่ือ-นามสกุล วนัเดือนปีเกิด ของสามี และบุตร ท่ีมีดว้ยกนั)จดหมายรับรองการท างานจาก
บริษัท ระบุต าแหน่ง, เงินเดือน, วนัเร่ิมท างาน และชว่งเวลาท่ีอนุมตัิใหล้าหยุด พรอ้มประทบัตราของ
บริษทั 
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กรณีเป็นขา้ราชการ/รัฐวิสาหกิจ  

• จดหมายรับรองจากหน่วยงานและส าเนาบตัรราชการ พรอ้มประทบัตราองคก์ร 
เกษียณอายุราชการ ส าเนาบตัรขา้ราชการเกษียณอายุ 1 ชุด 
กรณีเป็นเจา้ของกิจการ  

• ส าเนาใบทะเบียนการคา้และหนังสือรับรองการจดทะเบียนท่ีมีช่ือของผูเ้ดินทางเป็นกรรมการหรือหุน้ส่วน 
พรอ้มท ัง้เซ็นช่ือรับรองส าเนาและประทบัตราบริษทัฯ (อายุส าเนาไมเ่กิน 3 เดือน)  

กรณีเป็นนักเรียนหรือนักศึกษา (ภาษาองักฤษและเป็นหลกัฐานปจัจุบนัเทา่นั้น) 

• จดหมายรับรองจากทางโรงเรียนหรือสถาบนัท่ีก าลงัศึกษาอยู่ และส าเนาบตัรนักศึกษาพรอ้มท ัง้เซ็นช่ือ
รับรองส าเนา พรอ้มประทบัตราสถาบนั 

เด็กอายุต ่ากวา่ 20 ปี  

• จะตอ้งมีใบอนุญาตจากผูป้กครองบิดาหรือมารดา หากเด็กเดินทางไปกบับิดาจะตอ้งมีใบรับรองจากมารดา 
หรือหากเด็กเดินทางกบัมารดาจะตอ้งมีใบรับรองจากบิดา หรือถา้เด็กไม่ไดเ้ดินทางกบับิดาและมารดา 
จะตอ้งมีจดหมายยินยอมใหบุ้ตรเดินทางไปตา่งประเทศจากท ัง้บิดาและมารดา พรอ้มมีการรับรองคา่ใชจ้า่ย
ใหก้บับุตร ทา่นท่ีบุตรเดินทางไปดว้ย ตอ้งไปท าท่ีส านักงานเขตท่ีท าเบียนบา้นอยู ่(พรอ้มแนบบตัรประชาชน 
ของบิดาและมารดา) และตอ้งไปเซ็นเอกสารต่อหนา้เจา้ท่ีรบัย่ืนวีซ่า 

กรณีเป็นแมบ่า้น  
ส าเนาทะเบียนสมรส / ใบหยา่ /ใบมรณะ (กรณีคูส่มรสเสียชีวิต) ใชห้ลกัฐานการเงินของตวัเองหรือของ
สามีก็ได ้ในกรณีท่ีไมไ่ดเ้ดินทางไปกบัสามี จะตอ้งมีจดหมายรับรองคา่ใชจ้า่ยจากสามี เป็นภาษาองักฤษ 
(พรอ้มกบัเขียนช่ือ-นามสกุล วนัเดือนปีเกิด ของสามี และบุตร ท่ีมีดว้ยกนั) 

**การถา่ยส าเนาทุกฉบบัจะตอ้งสามารถอา่นออกชดัเจน เน่ืองจากเอกสารทุกฉบบัจะตอ้งน าสง่ต ารวจตรวจ
คนเขา้เมืองโมรอคโคและหา้มขีดฆา่ หรือขีดคร่อม รับรองเอกสารทุกฉบบั** 

หมายเหตุ :  
 ▪ บริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทาง ในกรณีท่ีมีผูเ้ดินทาง ต ่ากวา่ 15 ทา่น โดยจะแจง้ใหผู้เ้ดินทาง

ทราบลว่งหนา้ อยา่งนอ้ย 20 วนั กอ่นการเดินทาง (หากจ านวนลูกคา้ในคณะไมถึ่ง 15 ทา่น  
ราคาทวัร์เพ่ิมทา่นละ 2,000 บาท ) 

▪ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิการเปล่ียนแปลงโปรแกรม ราคา และเง่ือนไขท ัง้หมดโดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบ
ลว่งหนา้ 

▪ บริษัทฯ มีสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์น้ี เม่ือเกิดเหตุสุดวิสยัจนไมอ่าจแกไ้ขได ้
▪ บริษัทฯ มีสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงการพาเขา้ชม สถานท่ีทอ่งเท่ียวใดๆท่ีปิดท าการ โดยจะจดัหาสถานท่ี

ทอ่งเท่ียวอ่ืนๆเพ่ือทดแทนเป็นล าดบัแรก หรือคืนคา่เขา้ชมแกผู่เ้ดินทางแทน  
▪ รายการอาจมีการเปล่ียนแปลงตามความเหมาะสม เน่ืองจากความลา่ชา้ของสายการบิน โรงแรมท่ีพกั

ในตา่งประเทศ เหตุการณ์ทางการเมือง และภยัธรรมชาติ ฯลฯ ท่ีอยูน่อกเหนือการควบคุมของทางบ ริษัท
ฯ หรือ คา่ใชจ้า่ยเพ่ิมเติมท่ีเกิดขึ้นทางตรง หรือทางออ้ม เชน่ การเจ็บป่วย การถูกท ารา้ย การสูญหาย 
ความลา่ชา้ หรือ จากอุบตัิเหตุตา่งๆ  ท ัง้น้ี บริษัทฯ จะค านึงถึงความปลอดภยัและความสะดวกของผู ้
เดินทางเป็นส าคญั 

▪ บริษัทฯ จะไมร่ับผิดชอบในกรณี ท่ีกองตรวจคนเขา้เมื อง หา้มผูเ้ดินทางเขา้หรือออกนอกประเทศ 
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เน่ืองจากมีส่ิงผิดกฎหมาย หรือส่ิงของหา้มน าเขา้ประเทศ เอกสารเดินทางไมถู่กตอ้ง หรือ ความ
ประพฤติส่อไปในทางเส่ือมเสีย หรือดว้ยเหตุผลใด ๆ ก็ตามท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองพิจารณาแลว้ ทาง
บริษัทฯ ไมร่ับผิดชอบคา่ใชจ้า่ย 

▪ รายการน้ีเป็นเพียงขอ้เสนอท่ีตอ้งไดร้ับการยืนยนัจากบริษัทฯอีกครั้งหน่ึง หลงัจากไดส้ ารองท่ีนั่งบน
เคร่ือง และโรงแรมท่ีพกัในตา่งประเทศเป็นท่ีเรียบรอ้ย แตอ่ยา่งไรก็ตามรายการน้ีอาจเปล่ียนแปลงได ้
ตามความเหมาะสม 

▪ การไมร่ับประทานอาหารบางม้ือไมเ่ท่ียวตามรายการ ไมส่ามารถขอหกัคา่บริการคืนได ้เพราะการช าระคา่
ทวัร์เป็นไปในลกัษณะเหมาจา่ย 

▪ ในกรณีท่ีทา่นจะใชห้นังสือเดินทางราชการ (เลม่สีน ้าเงิน) / หนังสือเดินทางนักการทูต (เลม่สีแดง) เดินทาง
กบัคณะ บริษทัฯ สงวนสิทธ์ิท่ีจะไมรั่บผิดชอบ หากทา่นถูกปฏิเสธการเขา้หรือออกนอกประเทศใดประเทศ
หน่ึง เพราะโดยปกตินักทอ่งเท่ียวใชห้นังสือเดินทางบุคคลธรรมดา (เลม่สีเลือดหมู) 

กรณีเดินทางโดยลูกคา้จดัการตัว๋เคร่ืองบินเอง 
▪ ในกรณีลูกคา้ด าเนินการเร่ืองตัว๋เคร่ืองบินเองและมาเท่ียวรวมกบัคณะ (Join Tour) ลูกคา้ตอ้งด าเนินการมา

พบคณะทวัร์ดว้ยตวัเอง และตอ้งรับผิดชอบคา่ใชจ้า่ยในการมาพบคณะใหญด่ว้ยตวัเอง รวมถึงหากกรณี
เท่ียวบินของคณะใหญเ่กิดความลา่ชา้หรือยกเลิกเท่ียวบินอนัดว้ยสาเหตุใดๆก็ตาม 

ตัว๋เคร่ืองบิน 
▪ ในการเดินทางเป็นหมูค่ณะผูโ้ดยสารจะตอ้งเดินทางไป-กลบั หากทา่นตอ้งการเล่ือนวนัเดินทางกลบั ทา่น

จะตอ้งช าระ คา่ใชจ้่ายส่วนตา่งท่ีสายการบินเรียกเก็บโดยสายการบิน เป็นผูก้  าหนด  ซ่ึงทางบริษัทฯ ไม่
สามารถเขา้ไปแทรกแซงได  ้และในกรณีท่ียกเลิกการเดินทาง ถา้ทางบริษัทไดอ้อกตัว๋เคร่ืองบินไปแลว้ ผู ้
เดินทางตอ้งรอ Refund ตามระบบของสายการบินเทา่นั้น (ในกรณีท่ีตัว๋เคร่ืองบินสามารถท าการ Refund 
ไดเ้ทา่นั้น) 

▪ ทา่นท่ีจะออกตัว๋เคร่ืองบินภายในประเทศ โปรดแจง้ฝ่ายขายกอ่นเพ่ือขอค ายืนยนัวา่ทวัร์นั้นๆ ยืนยนัการ
เดินทาง แน่นอน หากทา่นออกตัว๋ภายในประเทศโดยไมไ่ดร้ับการยืนยนัจากพนักงาน แลว้ทวัร์นั้นยกเลิก 
บริษทัฯไมส่ามารถรับผิดชอบคา่ใชจ้า่ยใดๆท่ีเก่ียวขอ้งกบัตัว๋เคร่ืองบินภายในประเทศได ้

▪ หากในกรณีท่ีสายการบินมีการปรับเปล่ียนตารางเท่ียวบิน ซ่ึงอยูน่อกเหนือจากการควบคุมทางบริษัทจะไม่
รับผิดชอบตอ่คา่ใชจ้า่ยใดๆท ัง้สัน้ 

▪ เม่ือทา่นจองทวัร์และช าระมดัจ าแลว้ หมายถึงทา่นยอมรับในขอ้ความและเง่ือนไขท่ีบริษทัฯแจง้แลว้ขา้งตน้ 
โรงแรมและหอ้ง 
▪ หอ้งพกัในโรงแรมเป็นแบบหอ้งพกัคู ่( TWN/DBL ) ในกรณีท่ีทา่นมีความประสงคจ์ะพกัแบบ 3 ทา่น / 3 

เตียง ( TRIPLE ROOM ) ขึ้นอยูก่บัขอ้ก าหนดของหอ้งพกัและรูปแบบของหอ้งพกัของแตล่ะโรงแรม ซ่ึงมกั
มีความแตกตา่งกนั ซ่ึงอาจจะท าใหท้า่นไมไ่ดห้อ้งพกัติดกนัตามท่ีตอ้งการ หรือ อาจไมส่ามารถจดัหอ้งท่ีพกั
แบบ 3 เตียงได ้

▪ โรงแรมหลายแหง่ในยุโรป จะไมมี่เคร่ืองปรับอากาศเน่ืองจากอยูใ่นแถบท่ีมีอุณหภมิต ่ า เคร่ืองปรับอากาศท่ี
มีจะใหบ้ริการในชว่งฤดูรอ้นเทา่นั้น 

▪ ในกรณีท่ีมีการจดัประชุมนานาชาติ ( TRADE FAIR ) เป็นผลใหค้า่โรงแรมสูงขึ้น 3-4 เทา่ตวั บริษัทฯขอ
สงวนสิทธ์ิในการปรับเปล่ียนหรือยา้ยเมืองเพ่ือใหเ้กิดความเหมาะสม 

กระเป๋าเล็กถือติดตวัข้ึนเคร่ืองบิน 
▪ กรุณางดน าของมีคม ทุกชนิด ใสใ่นกระเป๋าใบเล็กท่ีจะถือขึ้นเคร่ืองบิน เชน่ มีดพบั กรรไกรตดัเล็บทุกขนาด 

ตะไบเล็บ เป็นตน้ กรุณาใส่ในกระเป๋าเดินทางใบใหญ่หา้มน าติดตวัขึ้นบนเคร่ืองบินโดยเด็ดขาด 
▪ วตัถุท่ีเป็นลกัษณะของเหลว อาทิ ครีม โลช ัน่ น ้าหอม ยาสีฟนั เจล สเปรย ์และเหลา้ เป็นตน้ จะถูกท าการ

ตรวจอยา่งละเอียดอีกครั้ง โดยจะอนุญาตใหถื้อขึ้นเคร่ืองไดไ้มเ่กิน 10 ช้ิน ในบรรจุภณัฑล์ะไมเ่กิน 100 
ml. แลว้ใส่รวมเป็นท่ีเดียวกนัในถุงใสพรอ้มท่ีจะส าแดงต่อเจา้หนา้ท่ีรักษาความปลอดภยัตามมาตรการ
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องคก์ารการบินพลเรือนระหวา่งประเทศ ( ICAO ) 
▪ หากทา่นซ้ือสินคา้ปลอดภาษีจากสนามบิน จะตอ้งปิดผนึกถุงโดยระบุ วนัเดินทาง เท่ียวบิน จึงสามารถน า

ขึ้นเคร่ืองได ้และหา้มมีร่องรอยการเปิดปากถุงโดยเด็ดขาด 
การชดเชยค่ากระเป๋าในการสูญหาย 
▪ ของมีคา่ทุกชนิด ขอแนะน าไม่ควรใส่เขา้ไปในกระเป๋าใบใหญ่ท่ีเช็คไปกบัเคร่ือง เพราะหากเกิดการ

สูญหาย สายการบินจะรับผิดชอบชดใชต้ามกฎไออาตา้เทา่นั้น ซ่ึงจะชดใชใ้หป้ระมาณ กิโลกรัมละ 20 
USD คูณดว้ยน ้าหนักกระเป๋าจริง ท ัง้น้ีจะชดเชยไมเ่กิน USD 400 กรณีเดินทางช ัน้ธรรมดา (Economy) 
หรือ USD 600 กรณีเดินทางช ัน้ธุรกิจ (Business) ดงันั้นจึงไม่แนะน าใหโ้หลดของมีคา่ทุกประเภทลง
กระเป๋าใบใหญ ่ 

▪ กรณีกระเป๋าใบเล็ก (Hand Carry) เกิดการสูญหาย บริษัทฯ ไม่สามารถรับผิดชอบชดเชยคา่เสียหายให ้
ทา่นได ้ดงันั้นทา่นตอ้งระวงัทรัพยสิ์นสว่นตวัของทา่น 

▪ บริษัทขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะรับผิดชอบในกรณีกระเป๋าเดินทางของทา่นเกิดความช ารุด หรือสูญหาย ไมว่า่กรณี
ใดๆ ท ัง้ส้ิน ในระหวา่งการเดินทาง 

การเดินทางเป็นครอบครวั  
▪ หากทา่นเดินทางเป็นครอบครัวใหญ ่หรือเดินทางพรอ้มสมาชิกในครอบครัว ท่ีตอ้งไดร้ับการดูแลพิเศษ 

(Wheelchair), เด็ก, และผูสู้งอายุ มีโรคประจ าตวั ไมส่ะดวกเดินทอ่งเท่ียวในระยะเวลาเกินกวา่  
4-5 ช ัว่โมงติดตอ่กนั มา่นและครอบครัวตอ้งใหก้ารดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของทา่นเอง เน่ืองจากการ
เดินทางเป็นหมูค่ณะ หวัหนา้ทวัร์มีความจ าเป็นตอ้งดูแลคณะทวัร์ท ัง้หมด 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

หลงัจากการจองทวัรแ์ละช าระเงินมดัจ าแลว้ ทางบริษทัฯ ถือว่าท่านไดย้อมรบัในขอ้ตกลงและเง่ือนไข 
ท่ีบริษทัไดร้ะบุไวข้า้งตน้ทุกประการ 
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