คาซาบลังก้า – ราบัต – หอคอยฮัสสั น – เมคเนส – เมืองโรมันโวลูบิลสิ – เฟส – เมดิน่าแห่ งเฟส – อิเฟรน
เมอร์ ซูก้า นั่งรถ 4WD ท่ องทะเล SAHARA – แอร์ ฟอร์ ด – วอซาเซท – มาราเกช

กาหนดการเดินทาง

28 ธ.ค.-05 ม.ค. 2562 // 18-26 ม.ค. 2562
( กรุณาสารองที่นั่งล่ วงหน้ าก่ อนการเดินทางอย่ างน้ อย 8 สั ปดาห์ เพื่อความสะดวกในการยื่นวีซ่าของท่ าน)

วันที่1

กรุงเทพฯ – อาบูดาบี

15.00 น.

18.25 น.
22.00 น.

พร้ อมกันที่สนามบินสุ วรรณภู มิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้ น 4 แถว Q เคาน์ เตอร์ สายการบิน เอทิฮัด แอร์
ไลน์ ส ประตูทางเข้ าที่ 8-9 โดยมีเจ้ าหน้ าที่ของบริษัทฯ คอยให้ การต้ อนรับในการตรวจเอกสารและสั มภาระ
ในการเดินทางให้ กบั ท่าน
“เหิรฟ้ าสู่ เมืองคาซาบลังก้ า” ประเทศโมรอคโค โดยสายการบินเอทิฮัด เทีย่ วบินที่ EY405
เดินทางถึงสนามบินอาบูดาบี ประเทศสหรัฐ อาหรับ อิมิเรสท์ นาท่านต่ อเครื่ อง

วันที่2

อาบูดาบี – คาซาบลังก้า – ชมเมือง – มาราเคช – ชมโชว์

02.45 น.
08.10 น.

ออกเดินทางสู่ เมืองคาซาบลังก้ า โดยสายการบินเอทิฮัด เทีย่ วบินที่ EY613
เดินทางมาถึงสนามบินนานาชาติเมื องคาซาบลังก้ า (Casablanca) ประเทศโมรอคโค (เวลาท้ องถิ่น ช้ ากว่ า
ประเทศไทย 7 ช.ม.) นาท่ านผ่ านตรวจคนเข้ าเมื องและศุ ลกากร พบมัคคุ เทศก์ทอ้ งถิ่ นแล้ว จากนั้นนาท่ าน
เดินทางเข้ าสู่ ตัวเมืองเมืองคาซาบลังก้ า นำท่ำนไปยัง ยูเอ็นสแควร์ จัตุรัสกลำงเมืองที่สำคัญ ประกอบกับเขต
เมื องเก่ ำด้ำนหลังที่ น่ำสนใจ ก่ อนนำท่ ำนผ่ำนชมเขตเมื องเก่ ำตั้งแต่ปี 1916 ซึ่ งเคยเป็ นฉำกในกำรถ่ ำยท ำ
ภำพยนตร์ ชื่อดังหลำยเรื่ อง จำกนั้นนำ
ท่ ำ นสู่ ชำยหำดชื่ อ ดัง ระดับ โลกคำ
ซำบลัง ก้ำ ชำยหำดริ ม ฝั่ งมหำสมุ ท ร
แอตแลนติ ก ที่ ห ลำยคนหลงใหล
อยำกได้เห็นบรรยำกำศของชำยหำดที่
มำกมำยไปด้วยผูค้ นกับทะเลน้ ำสี ฟ้ ำ
ครำม อันกว้ำงไกลช่ ำงน่ ำประทับใจ
จำกนั้น นำท่ำนเที่ยวชม เมืองคำซำบ
ลังก้ำ “คำซำบลังก้ำ” หมำยถึง บ้ำนสี
ขำว คำว่ำ “คำซำ” แปลว่ำ บ้ำน และ “บลังกำ” แปลว่ำ สี ขำว เป็ นเมืองที่คนทัว่ โลกรู ้จกั และอำจรู ้จกั มำกกว่ำ
รำชอำณำจัก รโมรอคโค ด้วยซ้ ำ เพรำะนอกจำกจะเป็ นเมื องท่ ำและเป็ นที่ ต้ งั ของท่ ำอำกำศยำนระหว่ำ ง
ประเทศแล้ว ยังถูกใช้เป็ นฉำกในภำพยนตร์ฮอลลีวูดเรื่ อง Casablanca โดยที่ไม่ได้ถ่ำยทำในคำซำบลังก้ำ เลย
เป็ นเรื่ องรำวควำมรักระหว่ำงนำยทหำรอเมริ กนั และหญิ งคนรัก ในช่ วงสงครำมโลกครั้งที่ 2 ทำให้คำซำบ
ลังก้ำเป็ นที่รู้จกั ไปทัว่ โลก และปั จจุบนั เป็ นเมืองเศรษฐกิจหลักของโมรอคโคที่มีประชำกรอำศัยอยูป่ ระมำณ
เกือบ 5 ล้ำนคน นำท่ำนเดินทำงสู่ ย่ำนใจกลำงเมือง ระหว่ำงทำงท่ำนจะได้ชื่นชมกับควำมงำมที่แปลกตำของ
เมืองนี้อย่ำงน่ำสนใจ ตลอดสองข้ำงทำงเต็มไปด้วยต้นปำล์ม ที่มีอำยุหลำยสิ บปี ที่สูงตระหง่ำนน่ำชื่ นชมยิง่ นัก
จากนั้นนาท่ านชมความงามของสุ เหร่ าแห่ งกษัตริย์ฮัสซันที่ 2 มีขนาดใหญ่ เป็ นอันดับ 3 รองจากเมืองเมกกะ
สุ เหร่ ำนี้ งดงำมประณี ตด้วยสถำปั ตยกรรมแบบโมรอคโคทุกแขนง ชมทิวทัศน์รอบๆ สุ เหร่ ำอันเป็ นจุดชมวิว

เทีย่ ง
บ่ าย

ค่า

พักที่:

ริ มฝั่ งทะเล ซึ่ งเป็ นสถำนที่ พกั ผ่อนที่ สวยงำมของชำวโมรอคโคที่ ชอบมำเดิ นเล่ นหลังจำกปฏิ บตั ิ ศำสนกิ จ
เสร็ จแล้ว
บริการอาหารกลางวัน ณ โรงแรม
จากนั้นนาท่ านเดินทางสู่ เมื อง มาราเกช (Marakesh) มาราเกช ซึ่ งเป็ นเมืองท่องเที่ยวที่สำคัญ ตั้งอยูแ่ ถบเชิ ง
เขำแอตลำส ในอดีตเมืองโอเอซิ สแห่ งนี้ เป็ นที่พกั ของกองคำรำวำนอูฐ ที่มำจำกทำงตอนใต้ของโมรอคโค ถือ
เป็ นเมื องชุ ม ทำงของพ่อต่ำงๆ นอกจำกนี้
ยั ง เป็ น อ ดี ต เมื อ งห ล วงใน ช่ วงส มั ย
รำชวงศ์อลั โมรำวิด ช่วง ค.ศ.ที่ 11 ปั จจุบนั
เป็ นเมืองที่มีนกั ท่องเที่ยวมำเยือนมำกที่สุด
สภำพบ้ำ นเมื อ งที่ เรำเห็ น ได้คื อ สองข้ำง
ทำงแวดล้อมด้วยบ้ำนเรื อนที่ถูกฉำบด้วย
ปู นสี ส้ ม ๆ ซึ่ งเป็ นสิ่ งที่ รัฐบำลกำหนดไว้
แต่ ค นท้อ งถิ่ น จะเรี ย กว่ำ Pink City หรื อ
เมืองสี ชมพู อำจกล่ำวได้วำ่ มำรำเกชเป็ นเมืองที่มีเสน่ ห์ที่สุดในโลกแห่ งหนึ่ ง จึงได้สมญำนำมว่ำเป็ น A City
of Drama นั่น คื อมี ค วำมสวยงำมดั่งเมื องในละครที่ ไ ม่ น่ำเป็ นชี วิตจริ งได้ น ำท่ ำนชม สุ ส ำนแห่ งรำชวงศ์
ซำเดียน (Saadian Tombs) เป็ นที่ฝังพระศพของกษัตริ ยแ์ ละเหล่ำเชื้อพระวงศ์ในสมัยรำชวงศ์ซำเดียน สถำนที่
แห่ งนี้ ถูกทิ้งร้ ำงมำกกว่ำ 2 ศตวรรษ ภำยหลังได้รับกำรบูรณะ และเปิ ดให้เข้ำชมควำมงดงำมของงำนศิลปะ
แบบมัวริ ช (Moorish) แท้ๆควำมวิจิตรอลังกำรของห้องโถงภำยใน เสำคอลัมน์หินอ่อนสี สวย ลวดลำยงำน
ปู นที่ ป ระดับประดำบนผนังและเพดำน นำท่ำนเดิ นทำงไปเยี่ยมชมพระรำชวังบำเฮี ย (Bahia Palace) เป็ น
พระรำชวังของท่ ำนมหำอำมำตย์ ผู ส้ ำเร็ จรำชกำรแผ่นดิ น แทนยุวกษัตริ ยใ์ นอดี ต สร้ ำงขึ้ น ในช่ วงปลำย
ศตวรรษที่ 19 โดย Si Moussa สถำปั ตยกรรมออกเป็ นแนวสมัยใหม่ โดยที่ ต้ งั ใจจะให้ เป็ นพระรำชวัง ที่
ยิ่งใหญ่และหรู หรำที่สุดในสมัยนั้น แต่ด้วยควำมที่ มีกำรวำงแผนก่อสร้ ำงและตกแต่งอย่ำงเร่ งรี บ จึงเป็ นที่
วิจำรณ์ กนั ว่ำรำยละเอียดหลำยๆอย่ำงในพระรำชวังแห่ งนี้ ยงั ไม่สมบู รณ์ ลงตัว พระรำชวังมีกำรตกแต่งโดย
กำรแกะสลักปู นปั้ น (Stucco) มีก ำรวำดลำยบนไม้ และประดับประดำด้วยโมเสกเป็ นลวดลำยที่ สวยงำม
ละเอี ยดอ่อนมำก จำกนั้นนำท่ำนชมควำมงดงำมภำยนอกของ มัสยิด คู ตูเบี ย (Koutoubia Mosque) ซึ่ งเป็ น
มัสยิดใหญ่เก่ำแก่ที่สุดในเมืองไม่ว่ำจะเดิ นไปแห่ งใดในตัวเมืองก็จะเห็ นมัสยิดนี้ ได้ จำกหอวังที่มีควำมสู ง
226 ฟิ ต (70 เมตร) จำกนั้นนำท่ำนเยือน จัตุรัสกลำงเมื อง Djemaa Fnaa Square ที่ มีขนำดใหญ่ รำยล้อมไป
ด้วยอำคำร ร้ ำนค้ำ ตลำด ทั้ง 4 ด้ำน เดิ นเล่ นถ่ ำยรู ป ควำมมี ชี วิตชี วำที่ มีสี สั นและกลิ่ นอำยแบบโมรอคโค
ขนำนแท้ พร้ อมจับจ่ำยหำซื้ อของฝำก ของที่ระลึ กพื้นเมืองต่ำงๆ ได้ที่ ตลำดเก่ำ (Old Market) ที่อยูร่ ำยรอบ
จัตุรัสอย่ำงเพลิดเพลิน จำกนั้นนำท่ำนเดินทำงเข้ำที่พกั
บริการอาหารค่า ณ ภัตตาคาร พร้ อมชมโชว์ การแสดงพื้นเมืองอันตื่นตาตื่นใจกับความอลังการของสถานที่
และสี สันของชาวโมร็อคโค

SEMIRAMIS HOTEL HOTEL หรื อเทียบเท่ า

วันที่3

มาราเกช – ชมพระราชวัง – วอซาเซท

เช้ า

บริการอาหารเช้ า ณ โรงแรมทีพ่ กั
น าท่ า นชม Majorelle Garden หรื อ Jardin Majorelle & Museum of Islamic Art ว่ ำ กั น ว่ ำ เป็ นสวรรค์
น้อยๆ ย่ำนเมืองมำรำเกช สวนแห่ งนี้ เป็ นที่รวบรวม
พั น ธุ์ ไ ม้ น ำน ำจ ำก ทั่ ว โ ล ก โ ด ย เฉ พ ำะ ต้ น
กระบองเพชรนับ พัน ต้น หลำกหลำยสำยพัน ธุ์ มี
สวนบัว และป่ ำไม่ดูร่มรื่ น กับบรรดำกระถำงดิ นที่
ศิล ปิ นเจ้ำของเดิ ม Jacques Majorelle ที่ ส รรหำสี มำ
ป้ ำยทำทับ ตกแต่งทำให้สวนแห่ งนี้ ดูโดดเด่นสะดุ ด
ตำขึ้ นมำอย่ำงน่ ำเหลื อเชื่ อ สวนแห่ งนี้ เดิ มเป็ นบ้ำน
ของศิลปิ นชำวฝรั่งเศส เขำสร้ำงบ้ำน และสวนเอำไว้
อยู่เอง พร้ อมสร้ ำงงำนศิ ล ปะของเขำต่อมำสถำนที่
แห่งนี้ได้ถูกใช้เป็ นพิพิธภัณฑ์ รวบรวมเอำศิลปะของ
โมรอคโคไว้ และมี มุ ม แสดงงำนศิ ล ปะของเจ้ำ
ของเดิมเอำไว้ดว้ ย
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
จากนั้นเดินทางสู่ เมื องวอซาเซท Ouarzazate ซึ่ งเคยเป็ นที่ต้ งั ทำงยุทธศำสตร์ ในปี ค.ศ.1928 ฝรั่งเศสได้ต้ งั
กองก ำลัง ทหำรและพัฒ นำที่ นี่ ใ ห้ เป็ นศู น ย์ก ลำงกำรบริ ห ำร วอซำเซทเป็ นเมื อ งถู ก ส่ งเสริ ม ให้ เป็ นเมื อ ง
ท่องเที่ยวที่แวดล้อมไปด้วยสตูดิโอ ภำพยนตร์ และ
มีกำรพัฒนำพื้นที่ในทะเลทรำยเพื่อกำรทำกิ จกรรม
ต่ำงๆ เช่ นกำรขี่ ม อเตอร์ ไซด์ อู ฐ กิ จกรรมผจญภัย
กลำงทะเลทรำย (สำหรับในฤดูหนำว-ฤดูใบไม้ผลิ
(พ.ย.-เม.ย.) ควรเตรี ย มเสื้ อกัน หนำวให้ เพี ย งพอ
เพรำะเมืองนี้ อยู่ใกล้ภูเขำแอตลำส ที่มีหิมะปกคลุ ม
ในช่ ว งดั ง กล่ ำ ว วอซำเซท อำจกล่ ำ วได้ ว่ ำ เป็ น
จุดมุ่งหมำยของนักท่องเที่ยวที่มองหำควำมแตกต่ำง และควำมผจญภัยที่หำไม่ได้จำกที่ไหน วอซำเซทเป็ น
เมืองที่สำคัญที่สุดของทำงตอนใต้ และที่นี่ยงั เป็ นทำงเชื่ อมระหว่ำงเหนือกับใต้ และตะวันออกกับตะวันออก
สำหรับนักท่องเที่ยวบำงคนที่ชอบรสชำติของควำมเป็ นทำงใต้ ณ จุดกึ่งกลำงแห่ งนี้ และยังเป็ นจุดเริ่ มต้นของ
กำรสำรวจเมื องต่ำงๆได้ทุกวัน นำท่ำนผ่ำนชม ป้ อมทำเริ ท “Kasbah Taourirt” เป็ นป้ อมแห่ งตระกูลกลำวี

เทีย่ ง
บ่ าย

ค่า

ภำยใต้หมู่อำคำรขนำดใหญ่ ซึ่ งภำยในประกอบด้วยห้องต่ำงๆ จำนวนมำกซ่ อนอยูเ่ ชื่ อมต่อกันด้วยถนนเล็กๆ
และเส้นทำงลับคดเคี้ยวตำมอำคำรที่เบียดเสี ยดกัน จำกนั้นนำท่ำนเดินทำงเข้ำที่พกั
บริการอาหารค่า ณ ภัตตาคาร

พักที่:
วันที่4

IBIS MOUSSAFIR HOTEL หรื อเทียบเท่ า
วอซาเซส – ทินเฮียร์ – เมอร์ ซูก้า

เช้ า

บริการอาหารเช้ า ณ โรงแรมทีพ่ กั
ต่อตำมถนนคำชบำห์ที่มีป้อมหลำยร้อยแห่งตั้ง เรี ยงรำยตำมถนนดังกล่ำว นาท่ านออกเดินทางสู่ เมืองทินเฮียร์
(Tinghir) ชุ ม ชน ที่ เก ำะก ลุ่ ม อยู่
รวมกัน ท่ำมกลำงควำมแห้งแล้ง ยัง
มีควำมชุ่มชื้นของโอเอซิ ส ต้นปำล์ม
เค ย เป็ น ที่ ตั้ งข อ งก อ งท ห ำร ที่
เดิ น ทำงมำจำกวอซำเซท น ำท่ า น
เดิ น ท างสู่ ท อ ด้ าจ อ ร์ จ (Todra
Gorge)ชมควำมงำมของช่ อ งเขำที่
ซ่ อนตัวอยู่ในโอเอซิ สลำน้ ำใสไหล
ผ่ำนช่ องเขำกับหน้ำผำสู งชันแปลก
ตำเป็ นแหล่งปี นหน้ำผำสำหรับนักเสี่ ยงภัยทั้งหลำย
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
จากนั้นนาท่ านออกเดินทางสู่ เมืองเออร์ ฟูด์ (Erfoud) ซึ่ งเป็ นโอเอซิ สศูนย์กลำงกำรค้ำขำยของคำรำวำนซึ่ ง
เดิ น ทำงมำจำกซำอุ ดิ อ ำระเบี ย และซู ด ำน เดิ น ทำงสู่ เมื อ งเมอร์ ซู ก้ำ ร์ (แยกสั ม ภำระส ำหรั บ ค้ำ งคื น ใน
ทะเลทรำย) ทะเลท รำยซ ำฮำร่ ำ
“Sahara” เป็ นทะเลทรำยในทวี ป
แอฟริ ก ำที่ มี ข นำดใหญ่ เป็ นอัน ดับ
สองของโลก (รองจำกทะเลทรำยใน
ท วี ป แ อ น ต ำร์ ก ติ ก ำ) แ ล ะ เป็ น
ทะเลทรำยร้ อนที่ ใหญ่ ที่สุดของโลก
ณ เมื อ งเมอร์ ซู ก้ ำ (Merzouga) ลั ด
เลำะขอบทะเลทรำยสู่ เขตซำฮำร่ ำ
ผ่ำนชมชมทัศนี ยภำพอันยิ่งใหญ่ของ
ภูเขำหิ นที่เต็มไปด้วยซำกฟอสซิ ลของหำอยและแมงกะพรุ นโบรำณในอดีตเมื่อ 350 ล้ำนปี ก่อน ซึ่ งดินแดน
แห่งนี้เคยอยูใ่ ต้ทอ้ งทะเลมำก่อน จึ่งเป็ นที่กำเนิดของซำกฟอสซิ ลต่ำงๆ
บริการอาหารค่า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม อิสระท่านพักผ่อนดูดาวท่ ามกลางทะเลทรายตามอัธยาศัย

เทีย่ ง
บ่ าย

ค่า

พักที่:

TOMBOUCTO KASBAH HOTEL หรื อเทียบเท่ า

วันที่5

เมอร์ ซูก้า – ขีอ่ ูฐชมพระอาทิตย์ ขนึ้ กลางทะเลทราย - นั่งรถ 4WD – แอร์ ฟอร์ ด – เฟส

05.30

นาท่ านขี่ อูฐ สู่ เนิ นทรายอันกว้ างใหญ่ สุ ดตาเพื่ อรอชม พระอาทิตย์ ทอแสงยามเช้ า แสงทองยามเช้ าสาดสู่
ทะเลทราย เป็ นบรรยากาศยามเช้ าที่คุณจะประทับใจมิร้ ู ลืม (อย่ าลืมเตรี ยมเสื้ อกันหนาวให้ พร้ อม) นาท่ าน
กลับสู่ โรงแรม
บริการอาหารเช้ า ณ โรงแรมทีพ่ กั
นาท่ านออกเดินทางสู่ แอร์ ฟอร์ ด (Erfoud) ซึ่ งเป็ นโอเอซิ สศูนย์กลำงกำรค้ำขำยของคำรำวำนซึ่ งเดินทำงมำ
จำกซำอุ ดิอำระเบี ย และซู ดำน เดิ น ทำงสู่
เมืองเมอร์ ซูก้ำร์ โดยนำท่ำนนำท่ำนนั่งรถ
ขับ เคลื่อนสี่ ล้อ 4 WD ไปท่อง ทะเลทรำย
ซำฮำร่ ำ “Sahara” เป็ นทะเลทรำยในทวีป
แอฟริ กำที่มีขนำดใหญ่เป็ นอันดับสองของ
โลก (รองจำกทะเลทรำยในทวีปแอนตำร์
กติกำ) และเป็ นทะเลทรำยร้อนที่ใหญ่ที่สุด
ของโลก ณ เมืองเมอร์ ซูกำ้ (Merzouga) ลัด
เลำะขอบทะเลทรำยสู่ เขตซำฮำร่ ำ จำกนั้นนำท่ำนเดินทำงเข้ำที่พกั
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
น าท่ า นเดิ น ทางสู่ เมื อ งเฟส ผ่ า นชม เมื อ งอิเฟรน (Ifrane) เมื อ งที่ ค วำมสู งประมำณ 1,650 เมตร เหนื อ
ระดับน้ ำทะเล ที่ พกั ตำกอำกำศซึ่ งในอดี ต
ฝรั่ ง เศสได้ม ำสร้ ำ งขึ้ น บริ เวณนี้ ในช่ ว ง
ค.ศ. 1930 บำงครั้งเรี ยกเมืองแห่ งนี้ ว่ำ เจนี
วำแห่งโมรอคโค บ้ำนส่ วนใหญ่มีหลังคำสี
แดง มีดอกไม้บำน และทะเลสำบสวยงำม
เป็ นสถำนที่ พ ัก ผ่อ นทั้ง ฤดู ห นำวและฤดู
ร้อน เส้นทำงนี้ ผำ่ นเทือกเขำแอตลำส ชื่ อที่
คุ ้ น เคยกั น มำนำน เดิ น ทำงข้ ำ ม Middle
Atlas ภู มิ ป ระเทศเขี ย วชอุ่ ม ไปด้วยป่ ำไม้
สองข้ำงทำงเปลี่ ยนสภำพจำกควำมแห้งแล้วเป็ นป่ ำไม้ พุ่ม และสลับกับควำมแห้งแล้งของภูเขำ จากนั้นนา
ท่ านเที่ยวชมเมืองเฟส (Fes) เมื องหลวงเก่ ำ เมื องซึ่ งยังคงมีบรรยำกำศของเมืองโบรำณที่ผูค้ นยังใช้ลำเป็ น
พำหนะและบรรทุ ก ของกัน อยู่ สั ม ผัส บรรยำกำศเมื อ งเก่ ำแก่ ที่ สุ ด ในบรรดำเมื องอิ ม พิ เรี ย ลทั้ง สี่ ตั้ง แต่

เช้ า

เทีย่ ง
บ่ าย

ค่า

ศตวรรษที่ 7 มีควำมสำคัญทำงประวัติศำสตร์ เป็ นเมืองแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสี ยงของโมรอคโค เริ่ มด้วยจุด
ชมวิวบนป้ อมปรำกำรแห่งรำชวงศ์ซำเดียน
บริการอาหารค่า ณ ภัตตาคาร และพักผ่อนตามอัธยาศัย

พักที:่

BARCELO HOTEL หรื อเทียบเท่ า

วันที่6

เฟส – มาดีน่า แห่ ง เฟส – เชฟชาอูน

เช้ า

บริการอาหารเช้ า ณ โรงแรมทีพ่ กั
จำกนั้นนำท่ำนเดินเข้ำสู่ เขำวงกตอันซับซ้อนแห่ ง เมดินำเมืองเฟส ผ่ำนชม ประตู Bab Bou Jeloud เป็ นประตู
ขนำดใหญ่ที่ก้ นั ระหว่ำงเมืองเก่ำ กับเมืองใหม่ ที่ใช้โมเสดสี ฟ้ำตกแต่ง นำท่ำนเดินผ่ำนตลำดสดขำยข้ำวปลำ
อำหำร และผัก ผลไม้สดต่ำงๆ นาท่ านเดิน
ชมในเมดิน่าแห่ งเฟส ผ่ านชม สุ เหร่ าใหญ่
ไคราวี น (Kairaouine Mosque) ซึ่ งเป็ น
ทั้งมหำวิทยำลัยสอนศำสนำแห่ งแรกของ
โมรอคโคและเก่ ำแก่ ที่ สุ ดแห่ ง หนึ่ งของ
โลกเลยที เดี ยว (เฉพำะผูท้ ี่ นับ ถื อศำสนำ
อิสลำมเท่ำนั้น) จำกนั้นนำท่ำนเดินชมย่ำน
เครื่ องหนังและแวะชม บ่อฟอกและย้อมสี หนังแบบโบรำณ ที่เป็ นเอกลักษณ์เฉพำะของเมืองเฟส ถูกอนุรักษ์
โดยองค์กรยูเนสโก นี้ เป็ เสน่ห์ของกำรเดินเที่ยวชมเมืองที่ตอ้ งเดินแหวกว่ำยเข้ำไปในกลุ่มคนชำวพื้นเมือง ช้
อปปิ้ งสิ นค้ำท้องถิ่น และผลไม้แห้งอย่ำงเช่น อินทผำลัม วอลนัท อัลมอนด์ ที่คุณภำพดีและรำคำย่อมเยำ ชม
เมเดอร์ ซำ บูอิมำเนี ย (Merdersa Bou Imania) ซึ่ งเป็ นโรงเรี ยนสอนพระคัมภีร์ เป็ นสถำปั ตยกรรมแบบมัวร์ ที่
สวยงำมประณี ต ในเขตเมื องเก่ ำได้ มี ซอยกว่ำ 10,000 ซอย มีซอยแคบสุ ดคือ 50 ซ.ม. ถึ งกว้ำง 3 เมตร จะ
แบ่ งเป็ นย่ำนต่ ำงๆ เช่ น ย่ำนเครื่ องใช้ท องเหลื อง ทองแดง จะมี ร้ำนค้ำเล็ก ๆที่ ห น้ำร้ ำนจะมี ห ม้อ กระทะ
อุปกรณ์เครื่ องครัว วำงแขวนห้อยเต็มไปหมด ย่ำนขำยพรมที่วำงเรี ยงรำยอย่ำงสวยงำม ย่ำนงำนเครื่ องจักสำน
งำนแกะสลักไม้ ที่ตำมซอกมุมอำจเห็นภำพชำยสู งอำยุหนวดเครำรุ งรังนัง่ แกะสลักไม้ชิ้นเล็กๆ อยูบ่ ริ เวณตำม
ทำงเดินแคบๆ ในเขตเมืองเก่ำ บำงทีเรำก็ยงั จะเห็ นผูห้ ญิงที่นี่สวมเสื้ อผ้ำที่ปิดตั้งแต่หัวจนถึ งเท้ำจะเห็นได้ก็
เฉพำะตำดำอันคมกริ บเท่ำนั้น
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
จากนั้นนาท่ านถ่ ายรู ปพระราชวังของท่ านอาบู เอล ฮัดซั น (Mosque Abou El Hassan) ซึ่ งถือว่ำเก่ำแก่ที่สุด
ในโมรอคโค และเดิ นช้อปปิ้ งในชุ ม ชนชำวยิวแห่ งเฟส
ท่ านเดินทางสู่ นครสี ฟ้าเชฟชาอูน (Chefchaouen) เมืองที่
ได้ชื่อว่ำมนต์เสน่ห์แห่ งโมรอคโค เป็ นเมืองเล็กๆตั้งอยูใ่ น
หุ บ เขำริ ฟ (Rif Mountain) ประวัติควำมเป็ นมำของเมือง
นั้นยำวนำนกว่ำ 538 ปี เมืองนี้ เคยอยู่ใต้กำรปกครองของ

เทีย่ ง
บ่ าย

ค่า

สเปน และได้รับอิสรภำพในปี ค.ศ.1956 จนได้รับอิทธิ พลวิถีชีวติ และภำษำสเปนในปั จจุบนั นี้
บริการอาหารค่า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม

พักที่:
วันที่7

PARADOR HOTEL หรื อเทียบเท่ า
เชฟชาอูน – เมืองโบราณโวลูบิลสิ – แมกเนส – ราบัต

เช้ า

บริการอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
นาท่ านชมบ้ านเรื อนทาด้ วยสี ฟ้าและสี ขาว ถือว่ าเป็ นสวรรค์ ของคนรั กสี ฟ้าและสี ขาว โดยเฉพำะสี ฟ้ำ นัน่ ก็
เพรำะว่ำเชฟชำอูน เป็ นเมืองที่บำ้ นเรื อนเกือบ
ทุ ก หลัง เป็ นสี ข ำว และมี ค รึ่ งล่ ำ งไปจนถึ ง
บริ เวณถนน บัน ได และทำงเดิ น เป็ นสี ฟ้ ำ
สดใสเหมือนวันที่ทอ้ งฟ้ำไร้เมฆ สำมำรถเดิน
ช ม บ้ ำ น เรื อ น ไ ด้ ทั่ ว ทั้ ง เมื อ ง โ ด ย ที่
สถำปั ต ยกรรมของเมื อ งยัง คงเป็ นแบบโม
รอคโค ซุ ้มประตูโค้งจึงสำมำรถมองเห็ นได้
ทั่วทั้ง เมื อ ง และยัง มี น้ ำ พุ ที่ ปู ด้วยกระเบื้ อ ง
โมเสกแบบโมรอคโคให้เห็นได้ตำมมุมต่ำง ๆ ของเมือง
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาท่ านแวะชม เมื องโบราณโรมันโวลูบิลิส (Roman city of Volubilis) ที่ ปัจจุบนั เหลื อแต่ซำกปรักหักพังที่
เกิดจำกแผ่นดินไหวครั้งรุ นแรงในปี ค.ศ. 1755 แต่ยงั คงเห็นได้ถึงร่ องรอยควำมยิง่ ใหญ่ของเมืองในจักรวรรดิ
โรมั น ในอดี ต ผ่ ำ นชมเมื อ งมู เล ไอดริ ส
(Moulay Idriss) เมืองโบรำณเมืองหนึ่งที่เป็ น
เมืองศูนย์กลำงศำสนำอันศักดิ์ สิทธิ ของชำว
มุ ส ลิ มใน โมรอคโค ทุ ก ๆ ปี ช่ วงเดื อน
สิ งหำคมจะมีเหล่ำนักจำริ กแสวงบุญมำเยือน
เมื อ งแห่ ง นี้ เพื่ อ ประกอบพิ ธี ท ำงศำสนำ
เป รี ยบ ได้ ก ั บ เมื อ งเมกกะของประเท ศ
ซาอุดิอาระเบีย จากนั้ นเดินทางต่ อไปยังเมื องเมคเนส เป็ นเมื องหลวงโบราณในสมัย สุ ลต่ านมู เล อิสมาอิล
(Mouley Ismail) แห่ งราชวงศ์ อ ะลาวิท (Alawite Dynasty) กษัตริ ย ์จอมโหดผูช้ ื่ นชอบกำรท ำสงครำมใน
ค.ศ. ที่ 17 ด้วยทำเลที่ ต้ งั ที่ มีแม่น้ ำไหลผ่ำนกลำงเมื อง เมคเนสจึ งเป็ นเมื องศูนย์กลำงกำรผลิ ตมะกอก ไวน์
และพืชพรรณต่ำงๆ ก่อนถึง ชมกำแพงเมืองล้อมรอบเมืองเก่ำที่ยำวประมำณ 40 กม. ซึ่ งมีประตูเมืองใหญ่โต
ถึง 7 ประตู นำท่ำนชมประตูบบั มันซู (Bab Mansour Monumental Gate) ที่ได้ชื่อว่ำสวยที่สุด ซึ่ งตกแต่งด้วย
โมเสด และกระเบื้องสี เขียวบนผนังสี แสด นำท่ำนออกเดินทำงสู่ เมืองรำบัต
บริการอาหารค่า ณ ภัตตาคาร

เทีย่ ง
บ่ าย

ค่า

พักที่:

CHELLAH HOTEL หรื อเทียบเท่ า
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เช้ า

บริการอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
นาท่ านชม เมืองราบัต เมืองหลวงแห่ งราชอาณาจักรมาตั้งแต่ ปี ค.ศ.1956 เมื่อโมรอคโคหลุดพ้นจำกกำรเข้ำ
แทรกแซงทำงกำรเมื อ งของฝรั่ ง เศส และเป็ นที่ ต้ ั งของ
พระรำชวังหลวง และทำเนี ยบทูตำนุ ทูตจำกต่ำงแดน เป็ นเมือง
สี ขำวที่สะอำดและสวยงำม นำท่ำนชม ป้ อมไอดูยะ ป้ อมขนำด
ใหญ่ 2 ชั้น ที่ ต้ งั อยู่ริม มหำสมุ ท รแอตแลนติ ก ล้อ มรอบด้ว ย
กำแพงสู งใหญ่ ด้ำนในเป็ นเมดิน่ำ บ้ำนเรื อนทำทำบด้วยสี ฟ้ำ ที่
สะอำดตำน่ำเดินเล่น เหมือนศิลปะบนกำแพง จำกนั้นชมสุ เหร่ ำ
หลวง และ พระรำชวังหลวง ที่ ทุกเที่ ยงวันศุกร์ กษัตริ ยแ์ ห่ งโมรอคโคจะทรงม้ำจำกพระรำชวังมำยังสุ เหร่ ำ
เพื่อประกอบศำสนกิจชมควำมงำมภำยนอกของ The Royal Palace และ Mechouar
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
จากนั้นนาท่ านชมสุ สานของกษัตริ ย์โมฮัมเหม็ดที่ 5 พระอัยการของกษัตริ ย์องค์ ปัจจุ บัน ซึ่ งมีทหำรยำมยืน
สง่ ำเฝ้ ำทุ ก ประตู และเปิ ดให้ ค นทุ ก ชำติ ทุ ก ศำสนำเข้ำไป
เคำรพพระศพที่ ฝั ง อยู่เบื้ อ งล่ ำ ง ด้ำ นหน้ ำ ของสุ ส ำน คื อ
สุ เหร่ ำฮัสซันที่เริ่ มสร้ำงมำตั้งแต่ศตวรรษที่ 12 แต่ไม่สำเร็ จ
และพังลงจนเหลื อแต่เพียงเสำไว้ 365 ต้น ในบริ เวณกว้ำง
183 x 139 เมตร จำกนั้ นน ำท่ ำ นไปชม หอคอยฮั ส ซั น
“Hassan Tower” ส่ วนหนึ่ งของมัสยิดฮัสซัน ซึ่ งได้วำงแผน
ไว้ให้เป็ นสุ เหร่ ำที่ใหญ่อนั ดับ 2 ของโลก สำมำรถบรรจุผูท้ ี่
เข้ำมำสวดมนต์ได้พร้อมกันครำวละ 40,000 คน ได้ เวลาสมควรนาท่ านเดินทางสู่ สนามบินเมืองราบัต
อาลาโมรอคโคออกเดินทางสู่ เมื องอาบู ดาบี ประเทศอิมิเรสต์ โดยสายการบินเอทีฮัด แอร์ ไลน์ ส เที่ยวบินที่
EY616

เทีย่ ง
บ่ าย

19.40 น.
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06.20 น.
08.50 น.
18.25 น.

เดินทางถึงสนามบินนานาชาติกรุ งอาบู ดาบี ประเทศอิมิเรสต์
ออกเดินทางกลับสู่ กรุ งเทพฯ โดยสายการบินเอทีฮัด แอร์ ไลน์ ส เทีย่ วบินที่ EY408
เดินทางมาถึงสนามบินสุ วรรณภูมิ กรุ งเทพฯ โดยสวัสดิภาพ

หมายเหตุ...

โปรแกรมการเดิน ทางอาจเปลี่ยนแปลงได้ ต ามความเหมะสม เนื่ องจากสภาพ ลม ,ฟ้ า , อากาศ,การล่ าช้ าอัน เนื่ องมาจากสายการบิ น และ
สถานการณ์ ในต่ างประเทศที่ทางคณะเดินทางในขณะนั้น เพื่อความปลอดภัยในการเดินทาง โดย ได้ มอบหมายให้ หัวหน้ าทัวร์ ผ้ นู าทัวร์ มีอานาจ
ตัดสินใจ ณ ขณะนั้นทั้งนีก้ ารตัดสินใจ จะคานึงถึงผลประโยชน์ ของหมู่คณะเป็ นสาคัญ

อัตราค่าบริการ
ออกเดินทางช่ วง

28 ธ.ค.-05 ม.ค. 2562
18-26 ม.ค. 2562

ผู้ใหญ่ พกั
ห้ องละ 2 ท่ าน

เด็กอายุตา่ กว่ า 12 ปี
พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่ าน

เด็กอายุตา่ กว่ า 12 ปี พักท่ านเดียว / ห้ อง
พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่ าน
จ่ ายเพิม่
( มีเตียงเสริม )

62,900

62,900

62,900

12,000

53,900

53,900

53,900

12,000

ต้ องการเดินทางโดยชั้ นธุรกิจ Business Class กรุ ณาสอบถามราคาเพิม่ เติมจากเจ้ าหน้ าทีบ่ ริษัทฯ
อัตราค่ าบริการนีร้ วม
ค่ำตัว๋ เครื่ องบินไป-กลับ กรุ งเทพฯ-คำซำบลังก้ำ // รำบัต-กรุ งเทพฯ (หรื อสลับเมืองลงก่อน-หลัง)
ค่ำรถปรับอำกำศนำเที่ยวตำมระบุไว้ในรำยกำรพร้อมคนขับรถที่ชำนำญเส้นทำงไม่อนุญำตให้คนขับรถเกิน 12ช.ม./วัน
โรงแรมที่พกั ตำมระบุหรื อเทียบเท่ำในระดับเดียวกัน รำคำโรงแรมจะปรับขึ้น 3-4 เท่ำตัว หำกวันเข้ำพักตรงกับงำนเทศกำลเทรดแฟร์หรื อกำร
ประชุมต่ำงๆ อันเป็ นผลที่ทำให้ตอ้ งมีกำรปรับเปลี่ยนย้ำยเมือง โดยคำนึงถึงควำมเหมำะสมเป็ นหลัก
ค่ำธรรมเนียมในกำรยืน่ วีซ่ำ และค่ำธรรมเนียมวีซ่ำ ทำงสถำนทูตไม่คืนให้ท่ำนไม่วำ่ ท่ำนจะผ่ำนกำรพิจำรณำหรื อไม่ก็ตำม
ค่ำอำหำรที่ระบุในรำยกำร ให้ท่ำนได้เลิศรสกับอำหำรท้องถิ่น
ค่ำบริ กำรนำทัวร์โดยหัวหน้ำทัวร์ผมู ้ ีประสบกำรณ์นำเที่ยวให้ควำมรู ้ และคอยดูแลอำนวยควำมสะดวกตลอดกำรเดินทำง
ค่ำประกันอุบตั ิเหตุในกำรเดินทำงวงเงินท่ำนละ 1,000,000 บำท
ค่ าทิปพนักงานขับรถในโมร๊ อคโค
ค่ าทิปไกด์ ท้องถิ่น

อัตราค่ าบริการนีไ้ ม่ รวม
ค่ำภำษีมูลค่ำเพิม่ 7 % และค่ำภำษีหกั ณ ที่จ่ำย 3 %
ค่ำใช้จ่ำยส่วนตัว อำทิ ค่ำโทรศัพท์ , ค่ำซักรี ด , ค่ำเครื่ องดื่มและอำหำรนอกเหนือจำกที่ระบุในรำยกำร
ค่ำผกผันของภำษีน้ ำมันที่ทำงสำยกำรบินแจ้งเปลี่ยนแปลงกะทันหัน
ค่ำพนักงำนยกกระเป๋ ำ ณ โรงแรมที่พกั (ทำงบริ ษทั ฯไม่ได้จดั ให้แก่ท่ำนเนื่องจำกป้ องกันกำรสูญหำยจำกมิจฉำชีพที่แฝงตัวเข้ำมำ
ในโรงแรมที่พกั และเพื่อควำมสะดวกรวดเร็ วในกำรเข้ำห้องพักสำหรับทุกท่ำน)
ค่ำทิปหัวหน้ำทัวร์ ท่ำนละ 100 บำท ต่อท่ำน / วัน

เงื่อนไขการสารองทีน่ ั่ง และการชาระเงิน
•
•
•
•
•

กรุ ณำจองล่วงหน้ำพร้อมชำระงวดแรก 30,000 บำท ก่อนกำรเดิ นทำง พร้อมแฟกซ์สำเนำหน้ำหนังสื อเดินทำง Passport มำยังบริ ษทั และค่ำใช้จ่ำยส่ วนที่เหลื อกรุ ณำ
ชำระก่อนกำรเดินทำงไม่นอ้ ยกว่ำ 14 วัน มิฉะนั้นจะถือว่ำท่ำนยกเลิกกำรเดินทำง
บริ ษทั ฯขอสงวนสิ ทธิ์ ยกเลิ กกำรเดิ นทำงก่ อนล่ วงหน้ำ 10 วัน ซึ่ งจะเกิ ดขึ้ น ได้ก็ต่อเมื่ อไม่ส ำมำรถทำกรุ๊ ปได้อย่ำงน้อย 20 ท่ำน และหรื อ ผูร้ ่ วมเดิ นทำงในคณะไม่
สำมำรถผ่ำนกำรพิจำรณำวีซ่ำได้ครบ 20 ท่ำน ซึ่งในกรณี น้ ี ทำงบริ ษทั ฯ ยินดีคืนเงินให้ท้ งั หมดหักค่ำธรรมเนี ยมวีซ่ำ หรื อจัดหำคณะทัวร์ อื่นให้ ถ้ำท่ำนต้องกำร
บริ ษทั ฯขอสงวนสิ ทธิ์ ที่จะเปลี่ ยนแปลงรำยละเอียดบำงประกำรในทัวร์ น้ ี เมื่ อเกิ ดเหตุจำเป็ น สุ ดวิสัย จนไม่อำจแก้ไขได้ และจะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณี ที่สูญหำย
สูญเสี ยหรื อได้รับบำดเจ็บ ที่นอกเหนื อควำม รับผิดชอบของหัวหน้ำทัวร์ และเหตุสุดวิสยั บำงประกำรเช่น กำรนัดหยุดงำน ภัยธรรมชำติ กำรจลำจล ต่ำงๆ
เนื่องจำกรำยกำรทัวร์ น้ ี เป็ นแบบเหมำจ่ำยเบ็ดเสร็ จ หำกท่ำนสละสิ ทธิ์กำรใช้บริ กำรใดๆตำมรำยกำร หรื อถูกปฏิ เสธกำรเข้ำ และออกประเทศไม่วำ่ ในกรณี ใดก็ตำม ทำง
บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ไม่คืนเงินในทุกกรณี
เมื่อท่ำนได้ชำระเงินมัดจำหรื อทั้งหมด ไม่ว่ำจะเป็ นกำรชำระผ่ำนตัวแทนของบริ ษทั ฯ หรื อชำระโดยตรงกับทำงบริ ษทั ฯ ทำงบริ ษทั ฯ จะขอถื อว่ำท่ำนรับทรำบและ
ยอมรับในเงื่อนไขต่ำงๆของบริ ษทั ฯ ที่ได้ระบุไว้โดยทั้งหมด

หมายเหตุ
ทางบริษัทจะทาการยื่นวีซ่าของท่ านก็ต่อเมื่ อในคณะมีผ้ ูสารองที่นั่งครบ 15 ท่ าน และได้ รับคิวการตอบรั บจากทางสถานทูต เนื่ องจำกบริ ษทั จะต้องใช้
เอกสำรต่ำงๆที่เป็ นกรุ๊ ปในกำรยืน่ วีซ่ำ อำทิ ตัว๋ เครี่ องบิน , ห้องพักที่คอนเฟิ ร์ มมำจำกทำงยุโรป ,ประกันกำรเดินทำง ฯลฯ ทำงท่ำนจะต้องรอให้คณะครบ
20 ท่ำน จึงจะสำมำรถยืน่ วีซ่ำให้กบั ทำงท่ำนได้อย่ำงถูกต้อง
หากในช่ วงที่ท่านเดินทางคิววีซ่ากรุ๊ ปในการยื่นวีซ่าเต็ม ทำงบริ ษทั ต้องขอสงวนสิ ทธิ์ในกำรยืน่ วีซ่ำเดี่ยว ซึ่ งทำงท่ำนจะต้องเดิ นทำงมำยืน่ วีซ่ำด้วยตัวเอง
ตำมวัน และเวลำนัดหมำยจำกทำงสถำนทูต โดยมีเจ้ำหน้ำที่ของบริ ษทั คอยดูแล และอำนวยควำมสะดวก
เอกสารต่ างๆที่ใช้ ในการยื่นวีซ่าท่ องเที่ยวทวีปยุโรป ทำงสถำนทูตเป็ นผูก้ ำหนดออกมำ มิใช่ บริ ษทั ทัวร์ เป็ นผูก้ ำหนด ท่ำนที่มีควำมประสงค์จะยื่นวีซ่ำ
ท่องเที่ยวทวีปยุโรป กรุ ณำจัดเตรี ยมเอกสำรให้ถูกต้อง และครบถ้วนตำมที่สถำนทูตต้องกำร เพรำะจะมีผลต่อกำรพิจำรณำวีซ่ำของท่ำน บริ ษทั ทัวร์ เป็ น
แต่เพียงตัวกลำง และอำนวยควำมสะดวกในกำรยืน่ วีซ่ำเท่ำนั้น มิได้เป็ นผูพ้ ิจำรณำว่ำวีซ่ำให้กบั ทำงท่ำน
กรณีวซี ่ าที่ท่านยื่นไม่ ผ่านการพิจารณา และคณะสามารถออกเดินทางได้ ท่ านจะต้ องเสียค่ าใช้ จ่ายจริงที่เกิดขึน้ ดังต่ อไปนี้
ค่าธรรมเนียมการยื่นวีซ่าและค่าดาเนินการทำงสถำนทูตจะไม่คืนค่ำธรรมเนี ยมใดๆทั้งสิ้ นแม้วำ่ จะผ่ำนหรื อไม่ผำ่ นกำรพิจำรณำ
ค่ามัดจาตั๋วเครื่ องบิน หรื อตั๋วเครื่ องบินที่ออกมาจริง ณ วันยื่นวีซ่า ซึ่ งตัว๋ เป็ นเอกสำรที่สำคัญในกำรยื่นวีซ่ำ หำกท่ำนไม่ผ่ำนกำรพิจำรณำ ตัว๋ เครื่ องบิน
ถ้ำออกตัว๋ มำแล้วจะต้องทำกำร REFUND โดยจะมีค่ำธรรมเนี ยมที่ท่ำนต้องถูกหักบำงส่ วน และส่ วนที่เหลื อจะคืนให้ท่ำนภำยใน 45-60 วัน (ตำมกฎของ
แต่ละสำยกำรบิน) ถ้ำยังไม่ออกตัว๋ ท่ำนจะเสี ยแต่ค่ำมัดจำตัว๋ ตำมจริ งเท่ำนั้น
ค่าห้ องพักในทวีปยุโรป ถ้ำคณะออกเดินทำงได้ และท่ำนไม่ผำ่ นกำรพิจำรณำวีซ่ำ ตำมกฎท่ำนจะต้องโดนค่ำมัดจำห้องใน 2 คืนแรกของกำรเดินทำงหำก
ท่ำนไม่ปรำกฏตัวตำมวันที่เข้ำพัก ทำงโรงแรมจะต้องยึดค่ำห้อง 100% ในทันที ทำงบริ ษทั จะแจ้งให้ท่ำนทรำบ และมีเอกสำรชี้ แจงให้ท่ำนเข้ำใจ
หากท่ านผ่ านการพิจารณาวีซ่า แล้วยกเลิกการเดินทางทางบริษทั ขอสงวนสิทธิ์ในการยึดค่ าใช้ จ่ายทั้งหมด 100%
ทางบริ ษัทเริ่ มต้ น และจบ การบริ การ ที่สนามบินสุ วรรณภูมิ กรณี ท่ำนเดิ นทำงมำจำกต่ำงจังหวัด หรื อต่ำงประเทศ และจะสำรองตัว๋ เครื่ องบิน หรื อ
พำหนะอย่ำงหนึ่ งอย่ำงใดที่ใช้ในกำรเดินทำงมำสนำมบิน ทำงบริ ษทั จะไม่รับผิดชอบค่ำใช้จ่ำยในส่ วนนี้ เพรำะเป็ นค่ำใช้จ่ำยที่นอกเหนื อจำกโปรแกรม
กำรเดินทำงของบริ ษทั ฉะนั้นท่ำนควรจะให้กรุ๊ ป FINAL 100% ก่อนที่จะสำรองยำนพำหนะ

เงื่อนไขการยกเลิก
ยกเลิกก่อนกำรเดิ นทำง 45 วัน - คืนค่ำใช้จ่ำยทั้งหมด ยกเว้ นกรุ๊ ปที่เดินทางช่ วงวันหยุด หรื อเทศกาลที่ต้องการั นตีมัดจากับสายการบิน
หรื อ กรุ๊ปทีม่ กี ารการันตีค่ามัดจาทีพ่ กั โดยตรงหรื อโดยการผ่านตัวแทนในประเทศ หรื อต่ างประเทศและไม่ อาจขอคืนเงินได้
ยกเลิกก่อนกำรเดินทำง 40 วันขึ้นไป - เก็บค่ำใช้จ่ำย ของมัดจำทั้งหมด
ยกเลิกก่อนกำรเดินทำง 35 วันขึ้นไป - เก็บค่ำใช้จ่ำย 80 % ของรำคำทัวร์
ยกเลิกก่อนกำรเดินทำง 25 วัน - เก็บค่ำบริ กำรทั้งหมด 100 %

เอกสารที่ใช้ ในการยื่นขอวีซ่า VISA (ต้ องมาโชว์ตวั ที่สถานทูตเพื่อสแกนลายนิว้ มือทุกท่ าน)
หนังสื อเดินทางทีเ่ หลืออายุใช้ งานไม่ ต่ากว่ า 6 เดือน และมีหน้ำพำสปอร์ ตว่ำงอย่ำงน้อย 3 หน้ำ
รู ปถ่ ายสี (ต้ องถ่ ายไว้ไม่ เกิน 6 เดือน ฉากหลังเป็ นสี ขาวเท่ านั้น ) 1.5 X 2.0 นิว้ จานวน 3 รู ป ขึ้นอยูก่ บั ประเทศที่จะเดินทำง
หลักฐานแสดงสถานะการทางาน 1 ชุ ด
* ค้ าขาย หลักฐำนทำงกำรค้ำ เช่น ใบรับรองจำกกระทรวงพำณิ ชย์หรื อใบทะเบียนกำรค้ำที่มีชื่อผูเ้ ดินทำง อำยุยอ้ นหลังไม่เกิน 3 เดือน
นับจำกเดือนที่จะเดินทำง *พนักงานและผู้ถือหุ้น หนังสื อรับรองกำรทำงำนเป็ นภำษำอังกฤษ ในกำรออกจดหมำยรับรองกรุ ณำระบุคำ
ว่ำ TO WHOM IT MAY CONCERN แทนกำรใช้ชื่อแต่ละสถำนทูต
*ข้ าราชการและนักเรียน หนังสื อรับรองจำกต้นสังกัด หนังสื อรับรองเป็ นภำษำอังกฤษ
หลักฐานแสดงฐานะการเงินท่านละ 1 ฉบับ ( สถานทูตรับบัญชีออมทัพย์ เท่านั้น ส่ วนบัญชีอื่นๆนอกจากออมทรัพย์และเอกสารแสดงทาง
การเงินอื่นๆ สามารถยื่นแนบเพิม่ เติมได้ ทั้งนีเ้ พื่อให้ หลักฐานการเงินของท่ านสมบูรณ์ ท่สุด)
* หนังสื อรับรองจากธนาคาร ในกำรออกจดหมำยรับรองกรุ ณำระบุคำว่ำ TO WHOM IT MAY CONCERN แทนกำรใช้ชื่อแต่ละ

สถำนทูตพร้ อม Statement และ สาเนาสมุดเงินฝาก ออมทรัพย์ โดยละเอียดทุกหน้ า ย้ อนหลัง 6 เดือน กรุ ณำสะกดชื่อให้ตรงกับหน้ำ
พำสปอร์ต และหมำยเลขบัญชีเล่มเดียวกับสำเนำที่ท่ำนจะใช้ยนื่ วีซ่ำ (ใช้เวลำดำเนินกำรขอประมำณ 3-5 วันทำกำร)
* เด็กต้องทำเอกสำรรับรองบัญชีจำกทำงธนำคำรบิดำหรื อมำรดำ
*สำมี-ภรรยำที่มีกำรจดทะเบียนสมรส สำมำรถใช้เอกสำรกำรเงินร่ วมกันได้ แต่ให้ทำงธนำคำรออกเอกสำรแยกคนละชุด
กรณีเด็กอายุต่ากว่ า 20 ปี บริ บูรณ์ / หำกเด็กไม่ได้เดินทำงกับบิดำ/มำรดำคนใดคนหนึ่ ง หรื อบิดำมำรดำไม่ได้เดินทำงทั้งสองคน ต้องมี
จดหมำยยินยอมให้เดินทำงไปต่ำง ประเทศจำกบิดำ และ มำรดำ ซึ่ งจดหมำยต้องออกโดยที่วำ่ กำรอำเภอ
สาเนาบัตรประชาชน หรื อ สาเนาสู ติบัตร 1 ชุ ด
สาเนาทะเบียนบ้ าน 1 ชุ ด
สาเนาทะเบียนสมรส หรื อ ทะเบียนหย่า 1 ชุ ด
สาเนาใบเปลีย่ นชื่ อ-สกุล (ถ้ ามี) 1 ชุ ด
การบิดเบือนข้ อเท็จจริงประการใดก็ตามอาจจะถูกระงับมิให้ เดินทางเข้ าประเทศในกลุ่มเชงเก้ นเป็ นการถาวร และถึงแม้วำ่ ท่ำนจะถูกปฏิเสธวีซ่ำสถำนทูต
ไม่คืนค่ำธรรมเนียมที่ได้ชำระไปแล้วและหำกต้องกำรขอยืน่ คำร้องใหม่ก็ตอ้ งชำระค่ำธรรมเนียมใหม่ทุกครั้ง
หากสถานทูตมีการเรียกสัมภาษณ์ ทางบริษัทฯขอความร่ วมมือในการเชิญท่ านไปสัมภาษณ์ ตามนัดหมายและโปรดแต่งกำยสุภำพ ทั้งนี้ทำงบริ ษทั ฯ จะส่ง
เจ้ำหน้ำที่ไปอำนวยควำมสะดวก และประสำนงำนตลอดเวลำและหำกสถำนทูตขอเอกสำรเพิ่มเติมทำงบริ ษทั ใคร่ ขอรบกวนท่ำนจัดส่งเอกสำรดังกล่ำว
เช่นกัน
กรณีทที่ ่ านยกเลิกการเดินทางภายหลังจากได้ วซี ่ าแล้ ว ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการแจ้ งสถานทูตยกเลิกวีซ่าของท่ าน เนื่องจำกกำรขอวีซ่ำในแต่ละ
ประเทศจะถูกบันทึกไว้เป็ นสถิติในนำมของบริ ษทั ฯ ทางสถานทูตจะรับพิจารณาเฉพาะท่ านทีม่ เี อกสารพร้ อมและมีความประสงค์ ทจี่ ะเดินทางไปท่ องเทีย่ ว
ยังประเทศตามทีร่ ะบุเท่ านั้น กำรปฏิเสธวีซ่ำอันเนื่องมำจำกหลักฐำนในกำรขอยืน่ วีซ่ำปลอมหรื อผิดวัตถุประสงค์ในกำรยืน่ ขอวีซ่ำท่องเที่ยว ทำงบริ ษทั ฯ
ขอสงวนสิ ทธิ์ในกำรคืนเงิน โดยจะหักค่ำใช้จ่ำยที่เกิดขึ้นจริ งและจะคืนให้ท่ำนหลังจำกทัวร์ออกเดินทำงภำยใน 30 วัน โปรแกรมกำรเดินทำงอำจ
เปลี่ยนแปลงได้ตำมควำมเหมำะสม ทั้งนี้จะคำนึงถึงประโยชน์และควำมปลอดภัยของผูเ้ ดินทำงเป็ นหลัก

