
 

 

รหัสทัวร LFT1902480 
ทัวรโมร็อคโค เทีย่วฟน ทองทะเลทราย ซาฮารา 10 วัน 7 คืน (GF) 
นครสีฟ�าเชฟชาอูน - แมกเนส – เฟส - ประตูสีฟ�า – เมเดอรซาบูอิมาเนีย  
สุสาน มูเล ไอดริส ท่ี 2 – สุเหราใหญไคเราวีน – ยานเครื่องหนัง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

โปรแกรมการเดินทาง 
วันแรก  กรุงเทพฯ – บาหเรน 
17.30 น. คณะพรอมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูม ิอาคารผูโดยสารขาออกระหวางประเทศ ช้ัน 

4 ประตู 10 เคานเตอร U สายการบินกัลฟ�แอร เจาหนาที่ของบริษัทฯคอยใหการ
ตอนรับ และอํานวยความสะดวกในการเช็คอินรับบัตรโดยสาร 
**หมายเหตุ** เคานเตอรเช็คอินจะปดบริการกอนเวลาเครื่องออกอยางนอย 60 
นาที และผูโดยสารพรอม ณ ประตูขึ้นเครื่องกอนเวลาเครื่องออก 30 นาท ี

เท่ียวบินทั้งไปและกลับ อาจมีการเปลี่ยนแปลงเวลาทําการบิน ทั้งน้ีเปนไปตามกฎและตารางบิน
ของแตละซีซ่ันแตกตางกันออกไป 

กอนทําการออกตั๋วเครือ่งบินภายในประเทศ กรุณาสอบถามขอมูลกบัทางบริษัท กอนทุกคร้ัง 
20.50 น. ออกเดินทางสู บาหเรน ประเทศบาหเรน โดย สายการบินกัลฟ� แอร เที่ยวบินที ่

GF151  (บรกิารอาหารและเครื่องด่ืมบนเครือ่ง) ใชเวลาเดินทางประมาณ 7 ช่ัวโมง 
40 นาท ี

วันที่สอง  บาหเรน – คาซาบลังกา – เมืองราบัต – นครสีฟ�าเชฟชาอูน  
00.30 น.  ถึงสนามบินบาหเรน ประเทศบาหเรน จากน้ันใหทานเปลี่ยนเท่ียวบินเพ่ือเดินทาง

ตอ   
01.45 น. ออกเดินทางสู คาซาบลังกา ประเทศโมร็อคโค โดย สายการบินกัลฟ� แอร เท่ียวบินที่ 

GF143 (บริการอาหารและเคร่ืองดื่มบนเคร่ือง) ใชเวลาเดินทางประมาณ 7 ช่ัวโมง 
40 นาท ี

07.25 น. ถึงสนามบินคาซาบลังกา ประเทศโมร็อคโค หลังผานข้ันตอนการตรวจคนเขาเมือง
และรับสัมภาระเรียบรอยแลว (เวลาทองถิ่นชากวาประเทศไทย 6 ช.ม.) เมืองคา
ซาบลังกาเปนเมืองทางทิศตะวันตกของประเทศโมร็อกโกและเปนเมืองหลวงของ
แควนกร็องกาซาบล็องกา ต้ังอยูริมฝم�งมหาสมุทรแอตแลนติก เมืองคาซาบลังกายัง
เปนเมืองทาหลักและเมืองท่ีใหญท่ีสุดของโมร็อกโก และยังเปนเมืองที่ใหญท่ีสุดใน
ภูมิภาคมาเกรบ็ 
 นําทานออกเดินทางสู เมืองราบัต (Rabat) ใชเวลาเดินทาง 1 ช่ัวโมง 30 นาท ี
โดยประมาณ เมืองหลวงแหง
ราชอาณาจักรมาต้ังแตป ค.ศ.1956 นํา
ทานชมเมืองราบัตเมืองหลวงแหง
ราชอาณาจักรมาในอดีต เม่ือโมร็อกโก
หลุดพนจากการเขาแทรกแซงทาง
การเมืองของฝรั่งเศส และเปนที่ต้ังของ



 

 

พระราชวังหลวง และทําเนียบทูตานุทูตจากตางแดน เปนเมืองสีขาวท่ีสะอาดและ
สวยงาม จากน้ันชมสุเหราหลวง และ พระราชวังหลวง ที่ทุกเที่ยงวนัศุกร กษัตรยิ
แหงโมร็อกโกจะทรงมาจากพระราชวังมายังสุเหราเพ่ือประกอบศาสนกิจ ชม
สุสานของกษัตริยโมฮมัเหม็ด ที ่5 พระอัยกาของกษัตริยองคปจจบัุน ซึ่งมีทหาร
ยามยืนเฝ�าสงาทุกประตู และเปดใหคนทุกชาติทุกศาสนาเขาไปเคารพพ  ระศพที่
ฝงอยูเบ้ืองลาง ดานหนาของสุสาน คือสุเหราฮัสซันที่เริ่มสรางมาต้ังแตศตวรรษที ่
2 แตไมสําเร็จ และพังลงจนเหลือแตเพียงเสาไว 365 ตน ในบริเวณกวาง 
183x139 เมตร แวะถายรูป ป�อมอูดายา (Oudayas Fortress) ป�อมขนาด
ใหญ 2 ช้ัน ท่ีต้ังอยูริมมหาสมุทรแอตแลนติก ลอมรอบดวยกําแพงสูงใหญ เปน
ป�อมที่สเปนสรางขึ้นเมื่อสมัยท่ีสเปนยึดครองโมร็อกโก ดานในมีสวนดอกไมแบบ
สเปน และเปน เมดินา หรือชุมชนชาวเมืองซึง่เต็มไปดวยบานเรือนทาทาบดวยสี
ฟ�า-ขาว ที่สะอาดตานาเดินเลน บรรยากาศรมิทะเลคลายเมืองซานโตรินี นับเปน
หน่ึงในป�อมปราการทีสํ่าคัญของโมร็อกโก ในอดีตใชป�องกันขาศึกจากการรกุราน
ทั้งจากประเทศที่ลาอาณานิคมและในยุคท่ีโจรสลัดชุกชุม  

กลางวัน  บริการอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร (1) 
นําทานออกเดินทางสู นครสีฟ�าเชฟชาอูน (Chefchaouen) ใชเวลาเดินทาง 4 
ช่ัวโมง โดยประมาณ เมืองที่ไดชื่อวามนตเสนหแหงโมร็อคโค เปนเมืองเล็กๆต้ังอยู
ในหุบเขาริฟ (Rif Mountain) ประวัติความเปนมาของเมืองน้ันยาวนานกวา 538 
ป เมืองน้ีเคยอยูใตการปกครองของสเปน และไดรับอิสรภาพในป ค.ศ.1956 จน
ไดรับอิทธิพลวิถีชีวิตและภาษาสเปนในปจจุบันน้ี ชมบานเรือนทาดวยสีฟ�าและสี
ขาว ถือวาเปนสวรรคของคนรักสีฟ�าและสีขาว โดยเฉพาะสีฟ�า น่ันก็เพราะวาเชฟ
ชาอูนเปนเมืองที่บานเรือนเกือบทุกหลังเปนสีขาว และมีครึ่งลางไปจนถึงบริเวณ
ถนน บันได และทางเดิน  

ค่ํา      บริการอาหารค่ํา ณ หองอาหารของโรงแรม (2) 
ท่ีพัก    โรงแรม PARADOR CHEFCHAOUEN หรือเทียบเทา 4 ดาว 
วันที่สาม  เชฟชาอูน – เมืองโบราณโรมัน โวลูบิลิส – แมกเนส – เฟส 
เชา  บริการอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม (3) 

นําทานเดินชมบานเรือนเมืองนครสีฟ�า 
สถาปตยกรรมของเมืองยังคงเปนแบบโมร็อคโค 
ซุมประตูโคงจึงสามารถมองเห็นไดท่ัวท้ังเมือง 
และยังมีน้ําพุที่ปูดวยกระเบ้ืองโมเสกแบบ



 

 

โมร็อกโกใหเห็นไดตามมุมตาง ๆ ของเมือง และเลือกซื้อของที่ระลึกในตลาด
เมืองเกา 
 

กลางวัน  บริการอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร (4) 
 นําทานเดินทางสู เมืองโบราณโรมันโวลูบิลิส 
(Roman city of Volubilis) ใชเวลาเดินทาง 
3 ช่ัวโมง โดยประมาณ ที่ปจจุบันเหลือเพียง
ซากปรกัหักพังท่ีเกิดจากแผนดินไหวครัง้รุนแรง
ในป ค.ศ. 1755 แตยังคงเห็นไดถึงรองรอย
ความยิ่งใหญของเมืองในจักรวรรดิโรมันในอดีต
ซึ่งไดรบัการข้ึนทะเบียนมรดกโลกในป ค.ศ.1997 นําทานออกเดินทางสู เมืองแมก
เนส (Meknes) หน่ึงในเมืองมรดกโลกรับรองโดยยูเนสโกเมื่อป ค.ศ.1996 อดีต
เมืองหลวงในสมัยสุลตาน มูเล อิสมาอิแหงราชวงศอะลาวทิ (Alawite Dynasty) 
ไดชื่อเปนกษตัริยจอมโหดผูช่ืนชอบการทําสงครามในชวงศตวรรษท่ี 17 ดวยทําเล
ที่ต้ังท่ีมีแมน้ําไหลผานกลางเมืองเมกเนสจึงเปนเมืองศูนยกลางการ ผลิตมะกอก
ไวนและพืชพรรณตางๆ มีกําแพงเมืองลอมรอบเมืองเกาท่ียาวประมาณ 40 กม. 
ซึ่งมีประตูเมืองใหญโตถึง 7 ประต ูแวะชม ประตูบับมันซ ูเปนประตูที่ไดชื่อวาสวย
ที่สุด ตกแตงดวยโมเสดและกระเบ้ืองสีเขียวสดบนผนังสีแสด  
นําทานออกเดินทางสู เมืองเฟส (Fes) ใชเวลาเดินทาง 1 ช่ัวโมง โดยประมาณ 
เปนเมืองโบราณต้ังอยูบนพ้ืนที่อุดมสมบรูณที่ตอจากเชิงเทือกเขารีฟ (Rif 
Mountain) ทางตอนเหนือกับเขตเทือกเขาแอตลาสตอนกลาง (Middle Atlas) 
มีแมน้ําเฟส (River Fes) ไหลผานกลางเมือง ยังเปนเมืองที่เกาแกท่ีสุดของ
โมร็อกโก สรางขึ้นต้ังแตในสมัยราชวงศ อิดรสิ (Idrisid Dynasty) ซึ่งเปน
ราชวงศแรกของโมร็อกโก ในยุคภายใตการดูแลของฝร่ังเศสในชวงยคุลาอาณา
นิคม ฝร่ังเศสไดสรางเขตเมืองใหมขึ้นดานนอกของกําแพงเมืองเฟสที่ราชวงศที่ 2 
ไดสรางขึ้น ซึ่งพอคา คหบดี และผูมีฐานะรํ่ารวยไดเขาไปอาศัยอยู สวนในเขตเมือง
เกาก็จะเปนชาวบานคนดั้งเดิมอาศัยอยู ส่ิงทีสํ่าคัญของเมืองเฟส ในป ค.ศ.1981 
องคการยูเนสโกไดประกาศใหเขตเมืองเกาของเฟสเปนเมืองมรดกโลกทาง
ประวติัศาสตร   

ค่ํา      บริการอาหารค่ํา ณ หองอาหารของโรงแรม (5) 
ท่ีพัก    โรงแรม ZALAGH MENZEH FES หรือเทียบเทา 4 ดาว 



 

 

วันที่ส่ี  ยานเมืองเกาเฟส – ประตูสีฟ�า – เมเดอรซาบูอิมาเนีย – สุสาน มูเล ไอดริส ท่ี 2 
– สุเหราใหญไคเราวีน – ยานเครื่องหนัง 
เชา  บริการอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม (6) 

นําทานชมเขตเมืองเกาเฟส เขาทาง ประตูสีฟ�า (Blue Gate) สรางตามแบบ
สถาปตยกรรมของศิลปะอิสลาม ซึ่งเปนลวดลายกระเบ้ืองเคลือบ งานเซลลิจฟ�า
สลับขาว (งานเซลลิจ zellige เปนศิลปะช้ันยอด  ของโมร็อคโค ไดรบัอิทธิพลมา
จากอาณาจักร ไบเซนไทน ชวงยคุโรมัน เปนกระเบ้ืองเคลือบสีแผนเล็กๆ ฝงอยูใน
ซีเมนตหรือปูนพลาสเตอร ประดับตามพ้ืนลาน เพดาน กําแพง น้ําพุ แตกตางจาก
งานโมเสคคือโมเสคเปนกระเบ้ืองเคลือบส่ีเหลี่ยมจตุรัสเล็ก ๆ ท่ีถูกนําไปประกอบ
เปนรูปแบบตาง ๆ แตเซลิจ จะถูกตัดเปนรูปทรงเลขาคณิตตาง ๆ ตอเขากันเปน
ลวดลายและสีสันตาง ๆ ซึ่งเปนศิลปะที่มีช่ือเสียงมากของโมร็อกโก) ชม เมเดอร
ซาบูอิมาเนีย (Medersa Bou Imania) ซึ่งเปนโรงเรียนสอนพระคมัภีร เปน
สถาปตยกรรมแบบมัวรที่สวยงามประณีต ในเขตเมืองเกาไดแบงออกเปน 100 
สวน มีซอยกวา 10,000 ซอย มีซอยแคบสุดคือ 50 ซ.ม. ถึงกวาง 3 เมตร จะ
แบงเปนยานตาง ๆ เชน ยานเครื่องใชทองเหลือง ทองแดง จะมีรานคาเล็ก ๆ ท่ี
หนารานจะมีหมอ กระทะ อุปกรณเครื่องครัว วางแขวนหอยเต็มไปหมด ยานขาย
พรมท่ีวางเรียงรายอยางสวยงาม ยานงานเคร่ืองจักสาน งานแกะสลักไม และยาน
เคร่ืองเทศ (Souk El Attarine) ทานจะไดสัมผัสทั้งรูป รสและกลิ่นในยาน
เคร่ืองเทศท่ีมีการจัดเรยีงสินคาไดอยางเปนระเบียบเรียบรอยสวยงาม ระหวางท่ี



 

 

เดินตามทางในเมดินา ทานจะไดพบกับน้ําพุธรรมชาต ิ(Nejjarine Fountain) 
เพ่ือใหชาวมุสลิมใหลางหนาลางมือกอนเขาในบริเวณมัสยดิ นอกจากน้ีที่ตามซอก
มุมอาจเห็นภาพชายสูงอายุหนวดเครารุงรังน่ังแกะสลักไมช้ินเล็ก ๆ อยูบริเวณตาม
ทางเดินแคบ ๆ ในเขตเมืองเกา บางทีเราก็ยังจะเห็นผูหญิงที่น่ีสวมเส้ือผาท่ีปด
ต้ังแตหัวจนถงึเทาจะเห็นไดก็เฉพาะตาดําอันคมกริบเทาน้ัน แวะชม สุสานของมูเล 
ไอดริสที ่2 (Moulay Idriss Mausoleum II) ที่ชาวโมร็อกโกถือวาเปนแหลงมา
แสวงบุญที่ศักดิ์สิทธิ ์นําทานชม สุเหราใหญไคเราวีน (Kairaouine Mosque) 
ซึ่งเปนทั้งมหาวิทยาลัยสอนศาสนาแหงแรกของโมร็อคโค และเกาแกที่สุดแหงหน่ึง
ของโลก (เฉพาะผูท่ีนับถือศาสนาอิสลามเทาน้ัน)  

กลางวัน  บริการอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร (7)  
 จากน้ันนําทานเดินชม ยานเครื่องหนัง และแวะชม บอฟอกและยอมสีหนังแบบ

โบราณ ที่เปนเอกลักษณเฉพาะของเมืองเฟส ถูกอนุรักษโดยองคกรยูเนสโก โรง
ฟอกหนังของเมืองเฟสจะประกอบไปดวยอางหินจํานวนมากวางเรียงกันเปนแถว 
แตละบอจะเต็มไปดวยสียอมและของเหลวเติมเต็มท่ัวทุกบอ ราวกับเปนจานสีท่ีมี
ขนาดใหญ โดยหนังเหลาน้ีไดมาจากทั้ง วัว แกะ แพะ และอูฐ นําเขาสูกระบวนการ
กลายเปนเคร่ืองหนังคณุภาพช้ันสูง เชนกระเป�า เส้ือผา รองเทา โดยไมมีการใช
เครื่องจักร นับเปนภูมปิญญาที่มต้ัีงแตยุคกลาง อิสระชอปปم�งสินคาทองถิ่น 

 
 
 
 
 
 
 
ค่ํา      บริการอาหารค่ํา ณ หองอาหารของโรงแรม (8) 
ท่ีพัก    โรงแรม ZALAGH MENZEH FES หรือเทียบเทา 4 ดาว 
วันที่หา  อิเฟรน – มิเดล – เออรฟูด – เมอรซูกา (ทะเลทรายซาฮารา) 
เชา  บริการอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม (9) 

นําทานเออกเดินทางสู เมืองอิเฟรน (Ifrane) ใชเวลาเดินทาง 1.30 นาท ี
โดยประมาณ เมืองที่ความสูงประมาณ 1,650 เมตร เหนือระดับน้ําทะเล  ในอดีต 
โมร็อกโก เคยเปนเมืองขึ้นของประเทศฝรั่งเศส ซึ่งเมืองอิเฟรนเปนเมืองที่ถูกสราง
เปนที่พักตากอากาศของชาวฝร่ังเศสในชวงป ค.ศ. 1930 บานสวนใหญมีอาคาร



 

 

บานเรือนที่ถูกทาดวยหลังคาสีแดงและมีภูมิอากาศที่ที่หนาวเย็นจนไดชื่อวาเปน 
“สวิตเซอรแลนดแหงโมร็อกโก” เน่ืองจากมีส่ิงแวดลอมคลายกับเทือกเขาอัลไพนใน
สวิสเซอรแลนด มีป�าและทุงหญาเขียวขจี มีอากาศหนาเย็นจนหิมะตก โดยปจจุบัน
เปนสถานที่พักตากอากาศยอดนิยมในชวงซัมเมอร จากน้ันออกเดินทางสู เมืองมิ
เดล (Midelt) ใชเวลาเดินทาง 2.30 นาท ีโดยประมาณ เมืองเล็ก ๆ ที่ต้ังอยู
ทามกลางหุบเขาแอตลาส เมืองที่เปนศูนยกลางการคา การทําเหมืองแรของโมร็อค
โค ต้ังอยูบนระดับความสูงที่ 1,508 เมตร 

กลางวัน  บริการอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร (10) 
 นําทานออกเดินทางสู เมืองเออรฟูด (Erfoud) ใชเวลาเดินทาง 3.30 นาท ี

โดยประมาณ เปนโอเอซิสศูนยกลางการคาขายของคาราวานซึ่งเดินทางมาจาก
ซาอุดิอาระเบีย และซูดาน นําทานน่ังรถ 4WD ออกเดินทางสู เมืองเมอรซูกา 
(Merzouga) *** แยกสัมภาระสําหรับคางคืนในทะเลทราย *** ตะลุย ทะเลทราย
ซา  ฮารา (Sahara) เปนทะเลทรายขนาดใหญที่สุดของโลก และเปนบริเวณแหง

แลงใหญสุดเปนอันดับสามรองจากทวีป
แอนตารกติกาและอารกติก มีเน้ือท่ี
มากกวา 9,000,000 ตารางกิโลเมตร 
ทะเลทรายสะฮาราครอบคลุมสวนใหญ
ของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชน
แอลจีเรีย ชาด อียิปต ลิเบีย มาลี 
มอริเตเนีย โมร็อกโก ไนเจอร เวสเทิรน
ซาฮารา ซูดานและตูนิเซีย ทะเลทราย

ซาฮารา ใหญกวาทวีปออสเตรเลียทั้งทวีป มขีนาดพื้นที่พอ ๆ กับสหรัฐอเมริกา 
และเปนเน้ือที ่1 ใน 3 ของทวีปแอฟริกาทั้งหมด แตนับเปนทะเลทรายที่ถือกําเนิด
ไดราว 2,000 ปเทาน้ัน โดยเกดิจากความแหงแลงลงของภูมิภา  คแอฟริกาเหนือ 
ซึ่งในอดีตเมื่อกวา 4,000 ปกอน ณ ที่แหงน้ียังเปนดินแดนที่มคีวามอุดมสมบูรณ
คลายโอเอซิส มีแมน้ํา และสัตวป�าขนาดใหญมากมายอาศัยอยู 

ค่ํา     บริการอาหารค่ํา ณ หองอาหารของโรงแรม (11) 
ท่ีพัก    โรงแรม TOMBOUCTOU MERZOUGA หรือเทียบเทา 4 ดาว 
 *** โรงแรมที่ทะเลทราย หองพักจะเปนรูปแบบกระโจม *** 
วันที่หก  ข่ีอูฐ ชมพระอาทิตยข้ึน – ทินเฮียร – วอซาเซท 
 นําทานขี่อูฐยามเชา ชมพระอาทิตยข้ึนท่ีทะเลทรายซาฮารา ***เตรยีมเสื้อกัน
หนาวใหพรอม *** 



 

 

เชา  บริการอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม (12) 
 นําทานน่ังรถ 4WD ออกเดินทางสู เมือง

เออรฟูด (Erfoud) เพื่อเปล่ียนเปนรถโคช
ปรับอากาศ จากน้ันนําทานออกเดินทางสู 
ทอดาจอรจ (Todra Gorge) ชมความงาม
ของชองเขาที่ซอนตัวอยูในโอเอซิส ลําน้ําใส
ไหลผานชองเขากับหนาผาสูงชันแปลกตา
เปนแหลงปนหนาผาสําหรับนักเส่ียงภัย
ท้ังหลาย นําทานออกเดินทางสู เมืองทิน
เฮียร (Tinghir) ใชเวลาเดินทาง 2.30 นาที 
โดยประมาณ ชุมชนที่เกาะกลุมอยูรวมกัน ทามกลางความแหงแลง ยังมีความชุม
ช้ืนของโอเอซิส ตนปาลม เคยเปนที่ต้ังของกองทหารที่เดินทางมาจากวอซาเซท  

กลางวัน  บริการอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร (13) 
 นําทานออกเดินทางสู เมืองวอซาเซท (Ouarzazate) ใชเวลาเดินทาง 3 ช่ัวโมง 

โดยประมาณ เคยเปนท่ีต้ังทางยุทธศาสตรในป ค.ศ. 1928 ฝรั่งเศสไดตั้งกอง
กําลังทหารและพัฒนาท่ีน่ีใหเปนศูนยกลางการบริหาร วอซาเซทเปนเมืองถูก
สงเสริมใหเปนเมืองทองเที่ยวท่ีแวดลอมไปดวยสตูดิโอภาพยนตร และมีการ
พัฒนาพ้ืนที่ในทะเลทรายเพื่อการทํากิจกรรมตางๆ เชน การข่ีมอเตอรไซด อูฐ 
กิจกรรมผจญภัยกลางทะเลทราย เมืองน้ีอยูใกลภูเขาแอตลาสท่ีมีหิมะปกคลุม
ในชวงฤดูหนาว วอซาเซทอาจกลาวไดวาเปนจุดมุงหมายของนักทองเที่ยวท่ีมอง
หาความแตกตาง และความผจญภัยที่หาไมไดจากที่ไหน วอซาเซทเปนเมืองท่ี
สําคัญที่สุดของทางตอนใต และท่ีน่ียังเปนทางเช่ือมระหวางเหนือกบัใต และ
ตะวันออกกับตะวันออก  

ค่ํา      บริการอาหารค่ํา ณ หองอาหารของโรงแรม (14) 
ท่ีพัก    โรงแรม CLUB HANANE OUARZAZATE หรือเทียบเทา 4 ดาว 
วันทีเ่จ็ด  ป�อมทาเริท – มาราเกช – พระราชวงับาเฮีย – จัตุรัสจามา เอล ฟานา 
เชา  บริการอาหารเชา ณ หองอาหาร
โรงแรม (15) 
 นําทานถายรูปกบั ป�อมทาเริท (Kasbah 

Taourirt) เปนป�อมแหงตระกูลกลาวี 
ภายใตหมูอาคารขนาดใหญ ซึ่งภายใน
ประกอบดวยหองตาง ๆ จํานวนมากซอน



 

 

อยูเช่ือมตอกันดวยถนนเล็ก ๆ และเสนทางลับคดเค้ียวตามอาคารที่เบียดเสียด
กัน พระราชวังของผูปกครองมาราเกซ ตระกลูกลาวี Glaoui Palace อยู
ภายใน ซึ่งยังม ี ลวดลายผนังอาคารและรูปแบบสถาปตยกรรมอันหลากหลาย
ของการสรางอาคารของชาวเบอรเบอร การออกแบบอาคารซึ่งเหมาะกับความ
เช่ือและความเปนอยูของเหลาเจาผูปกครอง ในยุคของตระกูล Glaoui ที่น่ีมี
คนงานและคนรับใชจํานวนหลายรอยคนจึงตองมีหองเปนจํานวนมาก มีทั้งสวนท่ี
เปนวังเกา หองน่ังเลน หองรับรอง ซึง่องคการยูเนสโกไดปฏิสังขรณขึน้มาจาก
อาคารเดิมเพียง 1 ใน 3 ของอาคารทั้งหมด จากน้ันนําทานออกเดินทางผาน 
เมืองไอท เบนฮาดดู (Ait Benhaddou) เมืองที่มีชื่อเสียงในเร่ืองการหารายได
จากกองถายทําภาพยนตรกวา 20 เรื่อง โดยเฉพาะป�อมท่ีงดงามและมีความ
ใหญที่สุดในโมร็อกโก ภาคใต คือ ป�อมไอท เบนฮาดด ูKasbash of Ait Ben 
Hadou เปนป�อมหินทรายซ่ึงตั้งอยูทามกลางสวนอัลมอนด เปนปราสาทท่ีใชใน
การถายทําภาพยนตรหลายเร่ืองที่โดงดัง อาท ิLawrence of Arabia, Jesus 
of Nazareth และ Gladiator ปจจุบันอยูในความดูแลขององคการยูเนสโก 

กลางวัน  บริการอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร (16) 
 นําทานออกเดินทางสู เมืองมาราเกช (Marakesh) ใชเวลาเดินทาง 4 ช่ัวโมง 

โดยประมาณ ซึง่เปนเมืองทองเที่ยวท่ีสําคัญท่ีต้ังอยูเชิงเขาแอตลาส ในอดีตเมือง
โอเอซิสแหงน้ีเปนที่พักของกองคาราวานอูฐที่มาจากทางตอนใตของโมร็อกโก ถือ
เปนเมืองชุมทางของพอคาตาง ๆ นอกจากน้ียังเปนอดีตเมืองหลวงในชวงสมัย
ราชวงศอัลโมราวดิชวง ศตวรรษที่ 11 ปจจุบันเปนเมืองท่ีมีนักทองเที่ยวมาเยือน
มากที่สุด สภาพบานเมืองท่ีเราเห็นไดคือ สองขางทางแวดลอมดวยบานเรือนที่
ถูกฉาบดวยปูนสีสมๆ ซึ่งเปนสิ่งที่รัฐบาลกําหนดไว แตคนทองถิ่นจะเรียกวา 
Pink City หรือ เมืองสีชมพู อาจกลาวไดวามาราเกชเปนเมืองที่มีเสนหท่ีสุดใน
โลกแหงหน่ึง จึงไดสมญานามวาเปน A city of Drama น่ันคือมีความสวยงาม
ด่ังเมืองในละครที่ไมนาเปนชีวิตจริงได 
นําทานเยี่ยมชม พระราชวังบาเฮีย 
(Bahia Palace) เปนพระราชวังของ
ทานมหาอํามาตย ผูสําเร็จราชการ
แผนดินแทนยุคกษัตริยในอดีต สรางขึ้น
ในชวงปลายศตวรรษที ่19 โดย Si 
Moussa สถาปตยกรรมออกแบบเปน
แนวสมัยใหม โดยท่ีต้ังใจจะใหเปน



 

 

พระราชวังที่ยิ่งใหญและหรูหราท่ีสุดในสมัยน้ัน ตัวพระราชวงัมกีารตกแตงโดย
การแกะสลักปูนปم�นมกีารวาดลายบนไมและประดับประดาดวยโมเสดเปน
ลวดลายที่สวยงามละเอียดออนมาก จากน้ันนําทานชม จัตุรัสจามา เอล ฟานา 
(Djemaa Fnaa Square) ท่ีมีขนาดใหญรายลอมไปดวยอาคาร รานคา ตลาด 
ทั้ง 4 ดาน เดินเลนถายรูปความมชีีวติชีวา ท่ีมีสีสันและกลิ่นอายแบบโมร็อกโก
ขนานแท พรอมจับจายหาซ้ือของฝากของท่ีระลึกพ้ืนเมืองตาง ๆ ไดที่ตลาดเกาที่
อยูรายรอบจัตุรัส  

ค่ํา   บริการอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร (17)  
  ชมการแสดงพ้ืนเมืองอันต่ืนตาต่ืนใจของชาวโมร็อกกัน 
ท่ีพัก    โรงแรม DELLAROSA MARRAKECH หรือเทียบเทา 4 ดาว 
วันทีแ่ปด คาซาบลังกา – พระราชวังหลวง ราบตั – สุเหราแหงกษัตริยฮัสซันที ่2 – ผานชม
หาดไอนเดียบ – เมืองเกา เมดินา 
เชา  บริการอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม (18) 

นําทานออกเดินทางสู เมืองคาซาบลังกา (Casablanca) ใชเวลาเดินทาง 3 
ช่ัวโมง โดยประมาณ เมืองใหญทางตะวันตกของประเทศ แตเดิมเปนแคเมืองทา
เล็ก ๆ มาโดงดังมีช่ือเสียงไปทั่วโลก เมื่อภาพยนตรในช่ือเดียวกันนําแสดงโดยฮัม
ฟรียโบการดและอินกริดเบิรกแมนออกฉายในป ค.ศ. 1942 จนทกุวนัน้ีคาซาบ
ลังกาก็กลายเปนศูนยกลางทางเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมของประเทศ ความเจริญ
ของโลกยุคใหมทําใหเมืองแหงน้ีพลุกพลาน และแมเปนเมืองที่นับถือศาสนา
อิสลาม แตก็สามารถมองเห็นหญิงสาวในชุดแฟช่ันตะวันตกไดไมยาก นักทองเที่ยว
ท่ีมาคาซาบลังกาจะน่ังจิบชาในรานรวงท่ียื่นออกมาบนบาทวิถีแบบเดียวกบัที่
ฝร่ังเศสไมผิดเพ้ียน เพราะเคยเปนอาณานิคมของฝรั่งเศสมากอน  

กลางวัน  บริการอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร (19) 
นําทานถายรูปความงามของ 
พระราชวังหลวง ราบัต 
(Royal Palace of Rabat) 
จัตุรัสโมฮมัเหม็ดที่ 5 นําทาน
ถายรูปกับ  สุเหราแหงกษัตริย
ฮัสซันที ่2 (Hassan II 
Mosque) กต็อนรับผูมาเยือน
อยางไมขาดสายสุเหราแหงน้ี 
สรางเสร็จสมบูรณเมื่อปค.ศ. 



 

 

1993 ในวาระเฉลิมพระชนมครบ 60 พรรษาของกษัตริยฮัสซันที ่2 แหงโมร็อค
โคเปนสุเหราที่มีขนาดใหญมากจุคนไดราว 25,000 คนและมีหอคอยสูงถึง 210 
เมตรเปนศิลปะสไตลโมร็อกโกออกแบบโดยสถาปนิกชาวฝรั่งเศสมเิชลแปงโซ 
(Michel Pinseau) และใชเทคโนโลยีสมัยใหมผสมผสานเขาไปท้ังเคร่ืองทําความ
รอนสําหรับอุนพ้ืนหลังคาเลื่อนเปดใหแสงสองเขามาไดมีประตูเหล็กบานใหญ ที่ใช
ไฟฟ�าในการเล่ือนขึ้นและลง ผานชม หาดไอนเดียบ (Ain Diab) สถานที่พักตาก
อากาศของผูมีอันจะกิน และผูมีช่ือเสียงในสังคม เปนชายหาดริมทะเลแถบ
มหาสมุทรแอตแลนติก ในเมืองคาซาบลังกา ซึ่งดาราฮอลลีวูดชื่อดังหลายคนก็มี
บานพักอยูในยานน้ี นอกจากทิวทัศนท่ีงดงามแลว ยานน้ียังมีภตัตาคาร รานอาหาร
หรูหราราคาแพงอยูมากมาย นําทานชม เมดินา (Medinas) ยานเมืองเกาของคา
ซาบลังกาอาจไมมีบรรยากาศที่แปลกใหมในฐานะ Medinas of Fes และ 
Marrakesh แตก็ยังมีส่ิงที่ซอนเรนอยูในเขาวงกตของซากตรอกซอกซอย พอคา
มืออาชีพขายเครื่องถวยใหแกนักช็อปปم�งดวยพอคาเน้ือขนมปงและเคร่ืองทําเทียน
ทั้งหมด เปนยานที่โรยตัวและลมสลายดวยความรูสึกที่อยูอาศัยท่ีแทจริงและเปน
สถานท่ีที่เย่ียมยอดในการสัมผัสชีพจรของชีวติคาซาบลังกา 

ค่ํา   บริการอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร (20)  
พัก    โรงแรม IMPERIAL CASABLANCA หรือเทียบเทา 4 ดาว 
 
วันทีเ่กา  คาซาบลังกา – บาหเรน 
เชา  บริการอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม (21) 
 นําทานออกเดินทางสูสนามบินคาซาบลังกา 
10.00 น. ออกเดินทางสู บาหเรน ประเทศบาหเรน โดยสายการบินกัลฟ� แอร เที่ยวบินที ่

GF142  (บริการอาหารและเคร่ืองดื่มบนเคร่ือง) ใชเวลาเดินทางประมาณ 6 
ช่ัวโมง 40 นาที 

18.40 น.  ถึงสนามบินบาหเรน ประเทศบาหเรน จากน้ันใหทานเปลี่ยนเท่ียวบินเพ่ือเดินทาง
ตอ   

22.25 น. ออกเดินทางสู กรุงเทพฯ โดยสายการบินกัลฟ� แอร เท่ียวบินที่ GF152  (บริการ
อาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง) ใชเวลาเดินทางประมาณ 6 ช่ัวโมง 30 นาท ี

วันทีสิ่บ  กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) 
08.55 น.  ถึง สนามบินสุวรรณภูม ิโดยสวัสดิภาพพรอมความประทบัใจ 
 
อัตราคาบรกิารและเงื่อนไขการใชบริการ 



 

 

อัตราคาขางตนน้ีรวม 
 ต๋ัวเคร่ืองบินช้ันประหยัดระบวุันเดินทางไป – กลับพรอมคณะ 
 คาธรรมเนียมภาษีนํ้ามนัเช้ือเพลิงและคาภาษีสนามบิน 
 ท่ีพักโรงแรมตามรายการ 7 คืน พักหองละ 2 – 3 ทาน (กรณีมาไมครบคูและไมตองการ

เพ่ิมเงินพักหองเด่ียว) 
 อาหารตามรายการระบุ (สงวนสิทธิในการสลับมื้อหรือเปลี่ยนแปลงเมนูอาหารตาม

สถานการณ)  
 คาเขาชมสถานที่ตามรายการระบ ุ
 คาระวางน้ําหนักกระเป�าทานละ 1 ใบ น้ําหนักรวมไมเกิน 23 กก.  
 คารถรับ-สงสถานที่ทองเที่ยวตามรายการระบุ 
 คามัคคุเทศกผูชํานาญเสนทางดูแลตลอดการเดินทาง 
 คาประกันชีวติกรณีอุบติัเหตุในระหวางการเดินทาง คุมครองในวงเงินไมเกินทานละ 

1,000,000 บาท และคารักษาพยาบาลกรณีอุบัติเหตุในวงเงินไมเกิน ทานละ 
200,000 บาท ไมครอบคลุมผูที่มีอายุเกิน 85 ป (ตามเงื่อนไขกรมธรรม)  

 คาภาษีมูลคาเพิ่ม 7% 
 

อัตราคาบรกิารขางตนน้ีไมรวม 
 คาธรรมเนียมภาษีน้ํามนัเช้ือเพลิงและคาภาษีสนามบิน ในกรณีท่ีสายการบินปรบัเพ่ิมข้ึน 
 คาทําหนังสือเดินทางไทย,คาธรรมเนียมสําหรับผูถือพาสปอรตตางชาติคาทําใบอนุญาต

กลับเขาประเทศของคนตางชาติ(Re-Entry) หรือ คนตางดาว (เปนหนาที่ของผูเดินทาง
ในการจัดทําเอง) 

กําหนดการเดินทาง 
ผูใหญพัก
หองละ 2 – 
3 ทาน 

เด็กอายุไมเกิน  
12 ป เสริม
เตียง 

เด็กอายุไมเกิน 
12 ป ไมเสรมิ
เตียง 

ไมรวมต๋ัว
เคร่ืองบิน พักเด่ียว 

01 – 10 พ.ย. 62 49,990 49,990 48,990 32,990 6,000 
15 – 24 พ.ย. 62 49,990 49,990 48,990 32,990 6,000 
29 พ.ย. – 8 ธ.ค. 62 50,990 50,990 49,990 33,990 7,000 
06 – 15 ธ.ค. 62 51,990 51,990 50,990 34,990 8,000 
20 – 29 ธ.ค. 62 51,990 51,990 50,990 34,990 8,000 



 

 

 คาใชจายสวนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบ ุเชน คาเคร่ืองดืม่และคาอาหารท่ีส่ังเพ่ิม
เอง, คาโทรศัพท, คาอาหารและเครื่องดื่มส่ังพิเศษนอกรายการ คาซักรีด, คาโทรศัพท
ทางไกล, คาอินเตอรเน็ต ฯลฯ 

 คาใชจายอันเกิดจากความลาชาของสายการบิน,อุบัติภัยทางธรรมชาติ,การประทวง,การ
จลาจล,การนัดหยุดงาน,การถูกปฏิเสธไมใหออกและเขาเมืองจากเจาหนาที่ตรวจคนเขา
เมืองและเจาหนาที่กรมแรงงานทั้งที่เมืองไทยและตางประเทศซึ่งอยูนอกเหนือความ
ควบคุมของบริษัทฯ 

 คาปรบั สําหรับน้ําหนักกระเป�าเดินทางท่ีเกินจากที่ทางสายการบินกําหนดไว 23 กก. 
 คาธรรมเนียมวีซาประเทศโมร็อกโก (ชําระเงินพรอมเงินมัดจําคาทัวร โดยประมาณ 800 

บาท) 
 คาทิปไกดทองถิ่น,คนขับรถและหัวหนาทัวรรวม 70 USD /ทรปิ/ลกูทัวร 1 ทาน 

 
เงื่อนไขการสํารองที่น่ัง 
1.กรุณาทําการจองกอนการเดินทาง อยางนอย 45 วันทําการหรือกอนหนาน้ัน โดยสงแฟกซ
หรืออีเมลลรายช่ือและหนาหนังสือเดินทางเพ่ือยันการจองที่น่ัง พรอมชําระมัดจําทานละ 
20,000 บาท 
2.คาทัวรสวนที่เหลือ บริษัทฯ จะขอเก็บคาทวัรทั้งหมดกอนการเดินทาง อยางนอย 30 วันทํา
การ มิเชนน้ันบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางของทาน และไมคืนคาใชจายใด 
ๆ ท้ังสิ้น 
3.เมื่อทานตกลงชําระเงินคาบริการไมวาท้ังหมดหรือบางสวนกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะ
ถือวาทานไดยอมรับในเงื่อนไขและขอตกลงการใหบริการที่ไดระบุไวในเอกสารฉบับน้ีทั้งหมด
น้ีแลว 
 
เงื่อนไขการยกเลิก 
1.ยกเลิกการเดินทางกอนการเดินทาง 30 วนั บริษัทฯจะคืนเงินคามัดจําใหทั้งหมด ยกเวนใน

กรณีวันหยดุเทศกาล,วันหยุดนักขัตฤกษ 
ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ไมคืนเงินมัดจําโดยไมมีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น 
2.ยกเลิกการเดินทาง 21 วัน กอนการเดินทาง หักคามัดจําทัวร 50% 
3. ยกเลิกกอนการเดินทาง 7 – 14 วันเกบ็คาใชจาย 80% ของราคาทัวร ตอทาน 
4. ยกเลิกการเดินทางนอยกวา 1 – 7 วัน เกบ็คาใชจายทั้งหมด 100% ของราคาทัวร 
5. สําหรับผูโดยสารที่ไมไดถือหนังสือเดินทางไทย และทางบริษัทฯเปนผูยื่นวีซาให เม่ือผลวี
ซาผานแลวมีการยกเลิกการเดินทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนคามัดจําทั้งหมด 



 

 

เงื่อนไขการใหบริการ 
1.บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงราคาและเงื่อนไขตาง ๆ โดยไมตองแจงใหทราบ
ลวงหนา ท้ังน้ีใหขึ้นอยูกับดุลยพินิจของบริษัทฯ เทาน้ัน อีกท้ังขอสรุปและขอตัดสินใด ๆ ของ
บริษัทฯ ใหถือเปนขอยุติสิ้นสุดสมบูรณ 
2.บริษัทฯ และตัวแทนของบริษัทขอสงวนสิทธ์ิที่จะเปล่ียนแปลงรายการทัวรตามความ
เหมาะสม ใหสอดคลองกับสถานการณ ขอจํากัดดานภูมิอากาศ และเวลา ณ วันท่ีเดินทางจริง 
ท้ังน้ีทางบริษัทฯ จะยึดถือและคํานึงถึงความปลอดภัย รวมถึงประโยชนสูงสุดของลูกคา
สวนมากเปนสําคัญ 
3.รายการทัวรน้ีเปนการทองเท่ียวแบบหมูคณะ (Join Tour) จัดทําและดําเนินการโดยบริษัท
คูคา (Partner) 
4.อัตราคาบริการคิดคํานวณจากอัตราแลกเปลี่ยน และราคาตั๋วเครื่องบินในปจจบุัน บริษัทฯ 
ขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปลี่ยนราคาคาบริการในกรณีท่ีมีการขึ้นราคาคาต๋ัวเครื่องบิน คา
ประกันภัยสายการบิน คาธรรมเนียมน้ํามัน หรือมีการประกาศลดคาเงินบาท หรืออัตรา
แลกเปล่ียนไดปรบัข้ึนในชวงใกลวันที่คณะจะเดินทาง 
5.ในระหวางการทองเที่ยวน้ี หากทานไมใชบริการใด ๆ ไมวาท้ังหมดหรือบางสวน ถือวาทาน
สละสิทธ์ิไมสามารถเรียกรองขอคืนคาบริการได 
6. ต๋ัวเครื่องบินน้ี ตองเดินทางไป-กลับ พรอมคณะทัวรเทาน้ัน ไมสามารถเดินทางกอนและ
กลับหลังได หากทานไมเดินทางกลับพรอมคณะทัวร ต๋ัวเครื่องบนิขากลับซึ่งยังไมไดใช ไม
สามารถนํามาขอคืนเงนิได 
7.คาบริการท่ีทานชําระกับทางบริษัทฯ เปนการชําระแบบเหมาขาด และทางบริษัทฯ ไดชําระ
ใหกับบริษัทฯ ตัวแทนแตละแหงแบบเหมาขาดเชนกัน ดังน้ันหากทานมีเหตุอันใดที่ทําใหทาน
ไมไดทองเที่ยวพรอมคณะตามรายการที่ระบุไว ทานจะขอคืนคาบริการไมได 
8.กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทน หรือ หนวยงานที่เกี่ยวของ จนมีการยกเลิก ลาชา 
เปลี่ยนแปลง การบริการจากสายการบิน บรษิัทขนสง หรือ หนวยงานที่ใหบริการ บริษัทฯ จะ
ดําเนินโดยสุดความสามารถที่จะจัดบริการทัวรอ่ืนทดแทนให แตจะไมคืนเงินใหสําหรับ
คาบริการน้ัน ๆ 
9.มัคคุเทศก พนักงาน และตัวแทนของบริษัทฯ ไมมีสิทธิ์ในการใหคําสัญญาใด ๆ ทั้งสิ้นแทน
บริษัทฯ นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูมีอํานาจของบริษัทฯ กํากบัเทาน้ัน 
10.โปรแกรมทัวรน้ีจะสามารถออกเดินทางไดตองมีจํานวนผูเดินทางขั้นต่ํา 30 ทานรวมใน
คณะตามที่กําหนดไวเทาน้ัน หากมีจํานวนผูเดินทางรวมแลวนอยกวาท่ีกําหนดไว บริษัทฯ ขอ
สงวนสิทธิ์ในการยกเลิกหรือปรับเปลี่ยนกําหนดการเดินทาง ในกรณีท่ีมีผูเดินทาง 15 – 19 



 

 

ทาน ตองเพ่ิมเงินทานละ 4,000 บาท, กรณีท่ีมีผูเดินทาง 20 – 24 ทาน ตองเพ่ิมเงินทาน
ละ 3,000 บาท และในกรณีท่ีมีผูเดินทาง 25 – 29 ทาน ตองเพิ่มเงินทานละ 2,000 บาท 
11.บรษัิทฯ รับเฉพาะผูมีวัตถุประสงคเดินทางเพื่อทองเที่ยวเทาน้ัน การเดินทางของผูเดินทาง
ดวยวัตถุประสงคแอบแฝงอ่ืน ๆ เชน การไปคาแรงงาน การคาประเวณี การคามนุษย การ
ขนสงสินคาหนีภาษี การขนยาเสพติด การโจรกรรม การขนอาวุธสงคราม การกอการราย 
และ อ่ืน ๆ ท่ีเขาขายผิดกฎหมาย ผิดศีลธรรมอันดี บริษัทฯ มิไดมีสวนรูเห็น เกี่ยวของ หรอื มี
สวนตองรับผดิชอบใด ๆ กับการกระทําดังกลาวท้ังสิ้น 
12.หากผูเดินทางถูกเจาหนาที่ตรวจคนเขาเมืองของประเทศน้ัน ๆ ปฏิเสธการเขา - ออก
เมือง ดวยเหตุผลใด ๆ ก็ตาม ถือเปนเหตุผลซึ่งอยูนอกเหนืออํานาจ และความรับผิดชอบของ
บริษัทฯ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ท่ีจะไมรับผดิชอบคืนเงินทั้งหมด 
13.ผูเดินทางตองใชวิจารณญาณสวนตัวและรับผิดชอบตอการตัดสินใจในการเลือกซื้อสินคา
ตาง ๆ ในระหวางการเดินทางทองเท่ียวดวยตัวทานเอง บริษัทฯ จะไมสามารถรับผิดชอบใด 
ๆ หากเกิดความไมพึงพอใจในสินคาท่ีผูเดินทางไดซื้อระหวางการเดินทางทองเที่ยวน้ี 
14.ผูเดินทางตองรับผดิชอบตอการจัดเกบ็ และ ดูแลทรัพยสินสวนตัว ของมคีาตาง ๆ อยาง
ระมัดระวัง บริษัทฯ จะไมสามารถรับผิดชอบใด ๆ หากเกดิการสูญหายของ ทรัพยสินสวนตัว 
ของมีคาตาง ๆ ระหวางการเดินทางทองเที่ยว อันมีสาเหตุมาจากผูเดินทาง 
15.บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบตอการสูญหายของทรัพยสิน และ สัมภาระระหวางการเดินทาง
อันมีสาเหตุมาจากสนามบิน สายการบิน บริษทัขนสง โรงแรม หรือ การโจรกรรม แตจะทํา
หนาท่ีเปนตัวแทนในการเรียกรองคาชดใชใหกับผูเดินทาง 
16.บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ท่ีจะไมรับผิดชอบคาเสียหายในเหตุการณท่ีเกิดจากการยกเลิกหรือ
ความลาชาของสายการบิน ภัยธรรมชาต ิการนัดหยุดงาน การจลาจล การปฏิวัติ รัฐประหาร 
ท่ีอยูนอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯ หรือ คาใชจายเพิ่มเติมท่ีเกิดขึ้นทางตรง หรือ
ทางออม เชน การเจ็บป�วย การถกูทําราย การสูญหาย ความลาชา หรือ จากอุบัติเหตุตาง ๆ 
17.บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ท่ีจะไมรับผิดชอบใด ๆ ตอการไมเปนไปตามความคาดหวัง และ
ความไมพึงพอใจของผูเดินทาง ที่เกี่ยวของกับ สภาพธรรมชาติ ภมูิอากาศ ฤดูกาล 
ทัศนียภาพ วัฒนธรรม วิถีและพฤติกรรมของประชาชนในประเทศที่เดินทางไป 
18.ทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น หากผูเดินทางประสบเหตุสภาวะฉุกเฉินจากโรค
ประจําตัว ซึ่งไมไดเกดิจากอุบัติเหตุในรายการทองเที่ยว (ซึ่งลูกคาจะตองยอมรับในเงื่อนไขน้ี
ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย ซึ่งอยูนอกเหนือความรับผดิชอบของบริษัททัวร) 
19.กรณีท่ีทานตองออกตั๋วภายใน เชน (ต๋ัวเครื่องบิน,ต๋ัวรถทัวร,ต๋ัวรถไฟ) กรุณาสอบถามที่
เจาหนาท่ีทุกคร้ังกอนทาํการออกต๋ัว เน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟลทบิน หรือ 
เวลาบิน โดยไมไดแจงใหทราบลวงหนาทางบริษัทฯจะไมรับผดิชอบใด ๆ ในกรณถีาทานออกต๋ัว



 

 

ภายในโดยไมแจงใหทราบและหากไฟลทบินมีการปรบัเปลี่ยนเวลาบินเพราะถือวาทานยอมรับใน
เงื่อนไขดังกลาวแลว 
20.กรณีใชหนังสือเดินทางราชการ(เลมน้ําเงิน)เดินทางเพ่ือการทองเที่ยวกับคณะทัวร หาก
ทานถูกปฏิเสธในการเขา-ออกประเทศใด ๆ ก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไมคืนคาทัวรและ
รับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น 
22. หนังสือเดินทางตองมีอายุการใชงานเหลือไมนอยกวา 6 เดือน และบริษัทฯรับเฉพาะผูมี
จุดประสงคเดินทางเพ่ือทองเที่ยวเทาน้ัน (หนังสือเดินทางตองมีอายุเหลือใชงานไมนอยกวา 6 
เดือน บริษัทฯไมรับผิดชอบหากอายุเหลือไมถึงและไมสามารถเดินทางได) 
23. ระดับของโรงแรม 4 – 5 ดาว ที่ระบุไวในโปรแกรมการเดินทางน้ัน บางโรงแรมอาจจะไม
เทียบเทากับมาตรฐาน 4-5 ดาว สากล ระดับของโรงแรมท่ีระบุน้ันเปนการจัดอันดบัของการ
ทองเที่ยวประเทศโมร็อคโค 
 

เอกสารประกอบการขอวีซาโมร็อคโค 
ระยะเวลาอนุมัติคํารองขอวีซาโมร็อคโค มากกวา 10 วันทําการ 
 
1. หนังสือเดินทาง (Passport) หนังสือเดินทาง มีหนาเหลือสําหรับประทับวีซาอยางนอย 2 
หนา อายุการใชงานเหลือไมนอยกวา 6 เดือน นับจากวันเดินทางกลับ และหนังสือเดินทาง
จะตองไมชํารุด (หนังสือเดินทางเลมเกา กรุณานํามาประกอบการยื่นวีซาดวย) 
2. รูปถาย รปูถายสีหนาตรงขนาด 1.5 x 2 น้ิว จํานวน 2 ใบ (พ้ืนหลังขาวเทาน้ัน ถายไมเกิน 6 
เดือนหามสวมแวนตาหรือเครื่องประดับ ไมใสคอนแทคเลนส รูปไมเลอะหมึก) 
3. หลักฐานการเงิน  
3.1 หนังสือรับรองสถานะทางการเงิน Bank Certificate ท่ีออกจากทางธนาคาร (ตองสะกด
ช่ือใหตรงตามหนาพาสปอรต ตองมีตราประทับ และลายเซ็นจากธนาคาร) ใชยื่นไดไมเกนิ 15 
วันหลังจากธนาคารออกให  
3.2 กรณีผูเดินทางไมไดออกคาใชจายเอง (บุคคลท่ีสามารถรับรองคาใชจายได ตองเปน พอ 
แม พี่นอง ท่ีมีสายเลือดเดียวกัน หรือ สามีภรรยา เทาน้ัน)  
3.2.1. ตองทําเปนหนังสือรับรองคาใชจายในการเดินทาง (Sponsor Letter)  
3.2.2. ตองทํา Bank Guarantee ที่ออกจากทางธนาคารเทาน้ัน ฉบับภาษาอังกฤษ โดยระบุ
ช่ือเจาของบัญชี (บุคคลที่ออกคาใชจาย) ตองสะกดช่ือ – สกุล ใหตรงตามหนาพาสปอรต และ
บุคคลท่ีเจาของบัญชีออกคาใชจายให (ผูเดินทาง) ตองสะกดช่ือ – สกุล ใหตรงตามหนา
พาสปอรต ใชยื่นไดไมเกิน 15 วัน หลังจากธนาคารออกให 



 

 

** สถานทูตไมรับพิจารณาบัญชีติดลบ บัญชีฝากประจํา บัญชีกระแสรายวัน บญัชี
สหกรณออมทรัพย พันธบัตร ตราสารหน้ี กองทุน และสลากออมสิน ** 

4. หลักฐานการทํางาน  
- เจาของกิจการ หนังสือรับรองการจดทะเบียน (DBD) ท่ีมีช่ือของผูเดินทางเปนกรรมการหรือ
หุนสวน อายุไมเกิน 3 เดือน หรือ สําเนาใบทะเบียนการคา(พค.0403) 
- กิจการไมจดทะเบียน จดหมายช้ีแจงการทํางาน พรอมเอกสารประกอบ เชน รูปถายราน 
สัญญาเชาท่ี โฉนดที่ดนิ เปนตัน 
- เปนพนักงาน หนังสอืรับรองการทํางาน จากบริษัทฯ ระบตํุาแหนง, เงินเดือน, วันเริ่มทํางาน  
(ขอเปนภาษาอังกฤษมอีายุ 1 เดือน ช่ือ-สกุลตองตรงตามหนาพาสปอรต ใชคําวา “TO WHOM 
IT MAY CONCERN” แทนช่ือสถานทูตที่ยื่น) 
- นักเรียนหรือนักศึกษา ใชหนังสือรับรองการเรียนที่ออกจากสถาบันที่กําลังศึกษาอยู  
(ขอเปนภาษาอังกฤษมอีายุ 1 เดือน ช่ือ-สกุลตองตรงตามหนาพาสปอรต)ใชคําวา “TO WHOM 
IT MAY CONCERN” แทนช่ือสถานทูตที่ยื่น) 
5. เอกสารสวนตัว 
- สําเนาทะเบียนบาน 
- บตัรประชาชน (ถายท้ังหนาและหลังบัตร) 
- สูติบตัร (กรณีเด็กอายุต่ํากวา 20 ป) 
- ทะเบียนสมรส/ทะเบยีนหยา/มรณะบัตร (ถามี) 
- ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ถามกีารเปลี่ยน) 
*** เอกสารสวนตัวของทานหามเซ็นสําเนาถูกตองทุกกรณี *** 
6. กรณีเด็กอายุไมถึง 20 ป ไมไดเดินทางไปตางประเทศพรอมบิดา มารดา  
- หากเด็กเดินทางไปกบับิดา จะตองมีหนังสือยินยอมจากมารดา จากอําเภอตนสังกัด (โดย
มารดาจะตองคัดหนังสอืยินยอมระบุใหบตุรเดินทางไปตางประเทศกบับิดา) พรอมแนบสําเนา
บัตรประชาชนหรือหนาพาสปอรตมารดา 
- หากเด็กเดินทางกับมารดา จะตองมีหนังสือยินยอมจากบิดา จากอําเภอตนสังกัด (โดยบิดา
จะตองคัดหนังสือยินยอมระบุใหบตุรเดินทางไปตางประเทศกับมารดา) พรอมแนบสําเนาบัตร
ประชาชนหรือหนาพาสปอรตบิดา 
- หากเด็กไมไดเดินทางพรอมกับบิดาและมารดา ท้ังบิดาและมารดาจะตองคัดหนังสือระบุ
ยินยอมใหบุตรเดินทางไปตางประเทศกับใคร มีความสมัพันธเปนอะไรกันกบัเด็ก จากอําเภอตน
สังกัด พรอมแนบสําเนาบัตรประชาชนหรือหนาพาสปอรตบิดาและมารดา 
- กรณีเด็กที่บิดา-มารดาหยาราง จะตองแนบสําเนาใบหยา และมีการสลักหลังโดยมี
รายละเอียดวาฝ�ายใดเปนผูมีอํานาจปกครองบุตรแตเพียงผูเดียว 



 

 

*** กรณีเด็กอายุต่ํากวา 20 ป บิดาและมารดาตองลงช่ือรับรองในแบบฟอรมสมัครวีซา *** 
7. หามเซ็น รับรองสําเนาถูกตองเด็ดขาด เซ็นเฉพาะแบบฟอรมใบคาํรองขอวีซาเทาน้ัน หาก
ไมไดเซ็นในแบฟอรม อาจจะตองไปโชวตัวท่ีสถานทูตดวยตนเอง 
(เอกสารยื่นวีซาอาจมีการปรับเปลี่ยนและขออัพเดทเพ่ิมเติมไดตลอดเวลา ทั้งน้ีบริษัทจะอางอิง
เอกสารตามสถานทูตเปนหลัก) 


