
 

 

รหัสทัวร PVC1903268 
ทัวรโมร็อคโค VACATIONS TIME TO MOROCCO  
10 วัน 7 คืน (WY) 
ชมสุสานของกษัตริยโมฮัมเหม็ด ที ่5 เมืองเชฟชาอูน เดินชมถายรูปหมูบานสีฟ�า สูเมืองเฟซ ชมเม
เดอรซา บูอิมาเนีย ชมสุสานของมูเล ไอดริสท่ี 2 เมืองแมคเนส ชมประตูบับมันซู เมืองอิเฟรน เมือง
มิเดล เมืองเออรฟูด เมืองเมอรซูการ โอเอซิส TINGHIR ทอดราจอรจ เมืองวอซาเซท ชมสุสานแหง
ราชวงศซาเดียน ชมพระราชวังบาเฮีย มัสยิดคูตูเบีย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

รายละเอียดการเดินทาง 
วันแรก  สนามบินสุวรรณภมูิ - โอมาน MCT       

17.00 น. คณะพรอมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูม ิหนาเคานเตอร สายการบิน OMAN AIR ช้ัน 
4 แถว Q 
พรอมเจาหนาท่ีและมัคคุเทศกของบริษัทฯคอยใหการตอนรับ 

 20.05 น. ออกเดินทาง สูมัสกัต MCT โดยสายการบิน OMAN AIR เท่ียวบินที่ WY816  
(บริการอาหารและเครื่องด่ืมบนเคร่ือง) ท่ีน่ังบนเคร่ือง 3-3-3 

23.25 น. เดินทาง ถึงสนามบินประเทศโอมาน (MCT มัสกัต) (ใชเวลาในการเดินทาง 6 ช่ัวโมง 
20  นาที) 
เวลาท่ีมัสกัต ชากวาไทย  -3 ชั่วโมง  เพ่ือแวะเปลี่ยนเครื่อง 

 
วันท่ีสอง มัสกัต MCT– คาซาบลังกา CMN       

01.25 น. ออกเดินทาง สู สนามบิน CMN มุฮมัมดั ฟฟท อินเตอรเนช่ันแนล (คาซาบลังกา)  
ประเทศโมร็อกโก  โดยสายการบิน OMAN AIR เท่ียวบินที ่WY171 
(ใชเวลาในการเดินทาง 8 ชัว่โมง 50 นาที ) 

07.45 น. เดินทาง ถึงสนามบิน CMN มุฮัมมัด ฟฟท อินเตอรเนช่ันแนล (คาซาบลังกา)  
(เวลาทองถิ่นที่น่ีชากวาประเทศไทย 7 ช่ัวโมง)  
นําทานผานพิธีตรวจคนเขาเมืองและรับกระเป�าสัมภาระ 

 



 

 

เดินทางเขาเมืองคาซาบลังกา เมืองทาหลักและเมืองท่ีใหญที่สุดของโมรอกโก คาซาบ
ลังกา มคีวามหมายในภาษาสเปนวา “บานสีขาว” ปจจุบันเมืองแหงน้ีเปนศูนยกลาง
ทางเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมของประเทศ  
นําทุกทานแวะชม ถายรูปดานนอก  สุเหราแหง
กษัตริยฮัสซันท่ี 2 (Hassan II Mosque) 
สถาปตยกรรมทางศาสนา เปนความยิ่งใหญและ
เปนความภาคภูมิใจของชาวโมรอกโก ใหญเปน
อันดับท่ี 13ของมัสยดิระดับโลก มัสยิดแหงน้ีถูก
ออกแบบโดยสถาปนิกชาวฝร่ังเศส มิเชล แปงโซ แตเปนศิลปะสไตลโมร็อกโค ที่ใช
เทคโนโลยีสมัยใหมผสมผสานเขาไปดวย ซึ่งส่ิงปลูกสรางน้ีสามารถจผุูคนไดถึง 
25,000 คนและมีหอคอยสูงถึง 120 เมตร จุดประสงคในการสรางมัสยิดแหงน้ีคือ 
ในวาระเฉลิมพระชนมครบ 60 พรรษาของกษัตริยฮัสซันท่ี 2 แหงโมร็อกโกนอกจากนี้
ยังถือเปนสถานท่ีสําคัญในการตอนรับแขกบานแขกเมือง เมื่อประมขุประเทศใดเยี่ยม
เยือน ก็มักจะมาเยี่ยมชม  

บาย  จากน้ันเดินทางตอไปยงัเมือง RABAT (ใชเวลาประมาณ 1 ช่ัวโมง 30 นาที ) ซึ่งเปน
เมืองหลวงเมืองหลวงแหงราชอาณาจักรมาในอดีต ต้ังแตป ค.ศ.1956 และเปนท่ีต้ัง
ของพระราชวังหลวง และทําเนียบทูตานุทูตจากตางแดน เปนเมืองสีขาวที่สะอาดและ
สวยงาม จากน้ันชมสุเหราหลวง และ พระราชวังหลวง ที่ทุกเท่ียงวันศุกร กษัตริยแหง
โมรอคโคจะทรงมาจากพระราชวังมายังสุเหราเพ่ือประกอบศาสนกิจ  
ชมสุสานของกษัตริยโมฮัมเหม็ด ที ่5 พระอัยกาของกษัตริยองคปจจบัุน ซึ่งมีทหาร
ยามยืนเฝ�าสงาทุกประตู และเปดใหคนทุกชาติทุกศาสนาเขาไปเคารพพระศพท่ีฝงอยู
เบ้ืองลาง ดานหนาของสุสาน คือสุเหราฮัสซันท่ีเร่ิมสรางมาต้ังแตศตวรรษท่ี 2 แตไม
สําเร็จ และพังลงจนเหลือแตเพียงเสาไว 365 ตน ในบริเวณกวาง 183 x139 เมตร 

ค่ํา      รับประทานอาหารค่ํา ณ โรงแรมที่พัก 
  นําทานเดินทางเขาสูท่ีพัก โรงแรม  THE RIVE @RABAT DAY1  ระดบั 4 ดาว หรือ

เทียบเทา 
 

 



 

 

วันท่ีสาม ราบัต - เชฟชาอูน - เฟส    

เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม  
นําทุกทานออกเดินทางสูเมืองเชฟชาอูน (CHEFCHAOUEN)  
(ใชเวลาเดินทางประมาณ 3 ช่ัวโมง 50นาที  ประมาณ 253 กม.) 
เปนเมืองโบราณยาวนานกวา 538ปท่ีหามพลาด เปนเมืองท่ีเหมือนเปนฉากจากหนัง
ภาพยนตรหรือภาพในนิทาน สถานท่ีแหงน้ีเปนเมืองที่มีผูคนใชชีวิตกนัอยูจริงใน
ประเทศโมรอกโก เอกลักษณเฉพาะตัวของเมืองน้ีคือความแปลกตาของอาคาร
บานเรือนท่ีมีสีสันสดใสทาสีเปนสีฟ�าและขาวท้ังเมือง ซึ่งตัดกับสีเขียวของป�าไม
เน่ืองจากตัวเมืองอยูในหุบเขาริฟ (RIF MOUNTAIN) เกิดเปนภาพท่ีชวนให
นักทองเท่ียวหลงใหลในความงดงามและเสนหของเมืองน้ี ความเปนมิตรของผูคนก็ทํา
ใหเมืองเชฟชาอูนมีเสนหอยางหาท่ีเปรียบไมได ทุกทานสามารถเดินชมบานเรือนได
ท่ัวทั้งเมือง โดยท่ีสถาปตยกรรมของเมืองยังคงเปนแบบโมรอกโก ซุมประตูโคง
สามารถมองเห็นไดท่ัวท้ังเมือง และยังมีน้ําพุท่ีปูดวยกระเบ้ืองโมเสกแบบโมรอกโกให
เห็นไดตามมมุตาง ๆ ของเมือง   

อิสระใหทุกทานไดเดินชมถายรูปหมูบานสีฟ�า เพราะไมวาจะถายมมุไหนก็สวยไมแพ
กัน สํารวจตรอกซอกซอยตางๆท่ีเต็มไปดวยรานขายของที่ระลึก, เคร่ืองประดับ, พรม 
และเลือกชิมขนมพื้นเมอืง ถั่ว ชีส กลับไปเปนของฝากไดอยางเพลิดเพลิน 

 
เท่ียง   รับประทานอาหาร ณ รานอาหาร 

หลังจากน้ันนําทานเดินทางตอ สูเมืองเฟซ (FES) เมืองหลวงเกาอีกแหงท่ีมี
ประวติัศาสตรอันยาวนานใน ศ.ต. ที่ 8 ที่มีความสําคัญทางประวติัศาสตร ตัง้อยู



 

 

ระหวางพื้นท่ีอุดมสมบรูณที่ตอจากเชิงเทือกเขารีฟ (Rif Mountain) ทางตอนเหนือ
กับเขตเทือกเขาแอตลาสตอนกลาง (Middle Atlas) มีแมน้ําเฟส (River Fes) ไหล
ผานกลางเมืองเมืองเฟส เปนเมืองศักด์ิสิทธ์ิเมืองหน่ึงของศาสนาอิสลามไดรับการขนา
นามวา “มักกะฮแหงตะวันตก”และ “เอเธนสแหงแอฟริกา”  

ค่ํา  รับประทานอาหารค่ํา ณ โรงแรมที่พัก 
 นําทานเดินทางเขาสูท่ีพัก โรงแรม VOLUBULIS HOTEL@FES DAY2 ระดบั 4 ดาว

หรือเทียบเทา 

วันท่ีส่ี  เฟส    

เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม  
นําทานชมเมืองเฟซ เมืองแหงทองเท่ียวท่ีมีชื่อเสียง ซึ่งในป ค.ศ.1981 องคการ
ยูเนสโกไดประกาศใหเขตเมืองเกาของเฟสเปนเมืองมรดกโลกทางประวัตศิาสตร   
ตอนน้ีทางรัฐบาลโมรอกโกมีการดูและเมืองเฟสโดยเฉพาะเขตเมืองเกาซึ่งเปน
ศูนยกลางของวัฒนธรรมและอารยธรรมในยคุเกาของโมรอกโก  นําทานชมจุดชมวิว
เมื่อมองลงมาจะเห็นเขตเมืองเกาท้ังเมือง ตอดวยชมประตูพระราชวงัหลวงแหงเฟส 
พระราชวังทีม่ีสถาปตยกรรมที่สวยงามและสงางามอยางมาก เปนเอกลักษณแหง
ราชวงศโมรอกโก จากน้ันนําทุกทานเขาสูเมืองเกา ซึ่งเสมือนทานยอนยุคไปสู
บรรยากาศ1200ปที่แลว เพราะเมืองน้ียังมีวถิีชีวติและความเปนอยูในลักษณะด้ังเดิม
หลายศตวรรษ 
ชมเมเดอรซา บูอิมาเนีย (MEDERSA BOU IMANLA) ซึ่งเปนโรงเรียนสอนพระ
คัมภีร เปนสถาปตยกรรมแบบมัวร  
ท่ีสวยงามประณีต ในเขตเมืองเกาไดแบงออกเปน 100 สวน มีซอยกวา 10,000 
ซอย มีซอยแคบสุดคือ 50 ซ.ม. ถึงกวาง 3 เมตร จะแบงเปนยานตางๆ เชน ยาน
เคร่ืองใชทองเหลือง ทองแดง จะมรีานคาเล็กๆท่ีหนารานจะมีหมอ กะทะ อุปกรณ
เคร่ืองครัว ยานขายพรมที่วางเรียงรายอยางสวยงาม ยานงานเครื่องจักสาน งาน
แกะสลักไม และยานเครื่องเทศ (Souk El Attarine)ทานจะไดสัมผัสท้ังรูป รสและ



 

 

กลิ่นในยานเคร่ืองเทศที่มีการจัดเรียงสินคาไดอยางเปนระเบียบเรียบรอยสวยงาม 
ระหวางที่เดินตามทางในเมดินา ทานจะไดพบกับน้ําพุธรรมชาติ (Nejjarine 
Fountain) เพ่ือใหชาวมุสลิมใหลางหนาลางมือกอนเขาในบริเวณมสัยิด   
นอกจากน้ีท่ีตามซอกมมุอาจเห็นภาพชายสูงอายุหนวดเครารุงรังน่ังแกะสลักไมช้ิน
เล็กๆอยูบริเวณตามทางเดินแคบๆในเขตเมอืงเกา บางทีเราก็ยังจะเห็นผูหญิงท่ีน่ีสวม
เส้ือผาท่ีปดต้ังแตหัวจนถึงเทาจะเห็นไดก็เฉพาะตาดําอันคมกริบเทาน้ัน แวะชมสุสาน
ของมูเล ไอดริสท่ี 2 (Moulay Idriss Mausolem II) ท่ีชาวโมรอกโกถือวาเปน
แหลงมาแสวงบุญท่ีศักด์ิสิทธ์ิ พาทานไปชมสุเหราใหญไคเราวีน (Kairaouine 
Mosque) ซึ่งเปนทั้งมหาวิทยาลัยสอนศาสนาแหงแรกของโมร็อกโก และเกาแกที่สุด
แหงหน่ึงของโลกเลยทีเดียว  (เฉพาะผูท่ีนับถือศาสนา อิสลามเทาน้ัน)  

 
 

 

 
 

เท่ียง   รับประทานอาหารเท่ียง ณ รานอาหาร   
จากน้ันนําทานเดินชมยานเครื่องหนังและแวะชม บอฟอกและยอมสี
หนังแบบโบราณ ท่ีเปนเอกลักษณเฉพาะของเมืองเฟส ถูกอนุรักษ
โดยองคกรยูเนสโก โรงฟอกหนังของเมืองเฟสจะประกอบไปดวย
อางหินจํานวนมากวางเรียงกันเปนแถว  แตละบอจะเต็มไปดวยสี
ยอมและของเหลวเติมเต็มทั่วทุกบอ ราวกบัเปนจานสีท่ีมีขนาดใหญ 
โดยหนังเหลาน้ีไดมาจากท้ัง วัว แกะ แพะ และอูฐ นําเขาสู
กระบวนการกลายเปนเคร่ืองหนังคุณภาพช้ันสูง เชนกระเป�า เส้ือผา รองเทา โดยไมมี
การใชเคร่ืองจักร นับเปนภูมิปญญาท่ีมีตัง้แตยุคกลาง อิสระชอปปم�งสินคาทองถิ่น
มากมาย เมืองเฟซจึงเปนสถานท่ีท่ีไมควรพลาดในการมาเยือนอยางยิ่ง 



 

 

ค่ํา  รับประทานอาหารค่ํา ณ โรงแรมที่พัก 
 นําทานเดินทางเขาสูท่ีพัก โรงแรม L’ESCALE HOTEL@FES  DAY3 ระดับ 4 ดาว

หรือเทียบเทา 

วันท่ีหา    เฟซ – อินเฟรน IFRAN –มิเดล MIDLET – เออรฟูด ERFOUD-ริสซาน่ี RISSAN   
     เมอรซูกา MERZOUGA 
เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม  

จากน้ันนําทุกทานเดินทางตอ สูเมืองแมคเนส 
(MEKNES)(ใชเวลาเดินทางประมาณ  45นาที) หน่ึงใน
เมืองมรดกโลกรับรองโดยยูเนสโกเมื่อป ค.ศ.1996 อดีต
เมืองหลวงในสมัยสุลตาน มูเล อิสมาอิแหงราชวงศอะ
ลาวทิ (Alawite Dynasty) ไดช่ือเปนกษัตรยิจอมโหดผู
ช่ืนชอบการทําสงครามในชวงศตวรรษท่ี 17 ดวยทําเลท่ีต้ังที่มีแมน้ําไหลผานกลาง
เมืองเมกเนสจึงเปนเมอืงศูนยกลางการ ผลิตมะกอกไวนและพืชพรรณตางๆ มกีําแพง
เมืองลอมรอบเมืองเกาท่ียาวประมาณ 40 กม. ซึ่งมปีระตูเมืองใหญโตถงึ 7 ประต ู
นําทาน ชมประตบัูบมนัซู (BAB MANSOUR MONUMENTAL) มีประตูเมือง
ใหญโตถงึ 7 ประตูไดช่ือวาสวยท่ีสุด ตกแตงดวยโมเสดและกระเบ้ืองสีเขียวบนผนังสี
แสดนับแสนช้ิน ทําใหประตูแหงน้ีมีเอกลักษณและสวยงามอยางหาท่ีเปรียบไมได 
นําทุกทานเดินทาง สูเมืองอิเฟรน (ใชเวลาเดินทางประมาณ 1 ช่ัวโมง 30 นาที ) 
เมืองที่ชาวฝร่ังเศสท่ีเคยปกครอง และนิยมมาสรางท่ีพักตากอากาศบริเวณน้ี ตั้งอยู
บนความสูงประมาณ 1,650 เมตร เหนือระดบัน้ําทะเล บานเรือนท่ีน้ีสวนใหญเปน
หลังคาอิฐสีแดง มีดอกไมบานสะพร่ังและทะเลสาบท่ีสวยงาม เปนสถานท่ีพักผอนท้ัง
ฤดูหนาวและฤดูรอน เสนทางน้ีผานเทือกเขาแอตลาส เทือกเขาแอตลาส (Atlas 
Mountains) เปนแนวเทือกเขาท่ีอยูทางตะวันตกเฉียงเหนือและทางเหนือของทวีป
แอฟริกา พาดผานต้ังแตชายฝم�งตะวันตกเฉียงใตของประเทศโมร็อกโกท่ีบริเวณอาวอา
กาเดีย (Agadir) ริมฝم�งมหาสมุทรแอตแลนติก ขึ้นไปจนจดชายฝم�ง
ตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศตูนิเซีย มีความยาวของเทือกเขาโดยรวมประมาณ 



 

 

2,500 กิโลเมตร ภูมปิระเทศเขียวชอุมไปดวยป�าไม สองขางทางเปล่ียนสภาพจาก
ความแหงแลวเปนป�าไม พุม และสลับกับความแหงแลงของภูเขาเหมาะเปนเมือง
พักผอนจนไดรับฉายา(เจนีวาแหงโมร็อคโค)  
นําทานเดินทาง สูเมืองมิเดล (MIDLET)  เปนเมืองที่ต้ังอยูบนระดับความสูงที่ 1,508 
เมตร (4,948 ฟุต) คือเมืองเล็กๆ ที่ต้ังอยูทามกลางหุบเขาแอตลาส เมืองท่ีเปน
ศูนยกลางการคา การทําเหมืองแร  ทอผา ทอพรม และเย็บปกถกัรอย ของโมร็อกโก  

 
 
 
 
 
 
 

เท่ียง   รับประทานอาหารเท่ียง ณ รานอาหาร  
นําทานเดินทางเขาสูเสนทางแหงทะเลทราย ผานชม หุบเขาดาเดส DADES 
GORGE แนวเขาและธรรมชาติของหุบเขาท่ีถูกกดักรอนจากแรงลม ทําใหหุบเขา
กลายเปนรูปรางตางๆ โดยจุดหมายอยูที เมืองเออรฟูด ERFOUD ซึ่งเปนโอเอซิส 
OASIS ศูนยกลางทางการคาขายของกองคาราวานซึ่ง เดินทางมาจากซาอุดิอาระเบีย 
SAUDI ARABIA และซูดาน SUDAN และเดินทางสูเมืองเมอรซูการ ไปชม
ทะเลทรายซาฮารา “SAHARA” เปนทะเลทรายในทวีปแอฟริกาท่ีมีขนาดใหญท่ีสุด
ของโลก โดยกินเน้ือท่ีกวา 9 ลานตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 1ใน 3 ของทวีป



 

 

แอฟริกา ลัดเลาะขอบทะเลทรายสูเขตซาฮารา ผานชมทัศนียภาพอันยิ่งใหญของภูเขา
หินท่ีเต็มไปดวยซากฟอสซิลของหอยและแมงกะพรุนโบราณในอดีตเมื่อ 350 ลานป
กอน ซึ่งดินแดนแหงน้ีเคยอยูใตทองทะเลมากอน จึ่งเปนที่กําเนิดของซากฟอสซิล
ตางๆ 

ค่ํา   รับประทานอาหารค่ํา ณ โรงแรมที่พัก  
          อิสระใหทานพักผอนดูดาวทามกลางทะเลทรายตามอัธยาศัย  
 นําทานเดินทางเขาสูท่ีพัก LES PORTES DEDESERT HOTEL@MERZOUGA DAY4 
ระดับ 4 ดาวหรือเทียบเทา 
 
วันท่ีหก เมอรซูกา MERZOUGA - ทอดาจอรจ (TODRA GORGE) - 

OUARZAZATE  
 
 

 
 

 
 
เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม  

***พิเศษ  กอนพระอาทิตยขึ้นนําทานข่ีอูฐ ชมพระอาทิตยขึ้นท่ีทะเลทรายซาฮารา  ให
ทุกทานไดด่ืมด่ํากับภาพพระอาทิตยดวงโตๆคอยๆโผลขึ้นจากสันทรายยามเชา สาด
สองแสงสีทองปลุกทุกชีวิตใหต่ืนจากนิทรา เปนภาพแหงความประทับใจท่ีทุกทานจะ
จดจําไมรูลืมเลือน  
ออกจากทะเลทรายผาน เดินทางผาน โอเอซิสTINGHIR ซึ่งเปนชุมชนท่ีเกาะกลุมอยู
รวมกัน ทามกลางความแหงแลงในเขตทะเลทราย ที่ยังมีความชุมชืน้ มตีาน้ํา หรือ ลํา
ธารน้ํา ซึ่งใชในการปลกู ตนปาลม ตนอัลมอนด  นําทานเดินทางสู ทอดราจอรจ 
TODRA GORGES ชมความงามของชองเขาท่ีซอนตัวอยูในโอเอซิส ลําธารท่ีไหล
ผานชองเขากับหนาผาที่สูงชันแปลกตา เปนแหลงปนหนาผาสําหรับนักเส่ียงภัย



 

 

ท้ังหลาย    ผานหุบเขาดาเดส DADES VALLEY AND GORGE  แนวเขาและ
ธรรมชาติของหุบเขาท่ีถูกกรัดกรอน จากแรงลมทําใหหุบเขากลายเปนรูปรางตาง ๆ 
สวยงาม ผานชมหุบเขากุหลาบ ซึ่งเทศกาลดอกกุหลาบจะมีขึ้นในเดือนพฤษภาคม  
ดวยรมเงาตนปาลมที่โอเอซิสน้ี ทําใหเปนสวรรคนอยๆของนักเดินทางชาวทะเลทราย
มาต้ังแตสมัยโบราณกาล  

เท่ียง   รับประทานอาหารเท่ียง ณ รานอาหาร  
นําทานเดินทางตอตามถนนคาชบาหท่ีมีป�อมหลายรอยแหงต้ังเรียงรายตามถนน
ดังกลาว  
สูเมืองวอซาเซท OUARZAZATE ซึ่งเคยเปนท่ีต้ังทางยุทธศาสตร ในป ค.ศ. 1928 
ฝร่ังเศสต้ังกองกําลังทหารและพัฒนาท่ีน้ีใหเปนศูนยกลางการบริหาร ปจจบัุนเมืองวอ
ซาเซทเปนเมืองถูกสงเสริมใหเปนเมืองทองเท่ียว และมีการพัฒนาพ้ืนท่ีในทะเลทราย
เพ่ือการทํากิจกรรมตาง ๆ ท่ีแวดลอมไปดวยสตูดิโอสําหรับการถายทําภาพยนตร ไม
วาจะเปน เร่ือง CLEO PATTRA, THE MUMMY, KINGDOM OF HEAVEN 
และอีกหลายเร่ืองนักท่ีมักจะใชเมืองแหงน้ีเปนฉากสําหรับถายทําในภาพยนตร ทั้งน้ี
เพราะลักษณะภูมิประเทศที่ยังคงความเปนเอกลักษณแบบชนเผาเบอรเบอร ซึ่งเปน
ชนเผาด้ังเดิมของชาวโม 
รอกโก  วอซาเซทอาจกลาวไดวาเปนจุดมุงหมายของนักทองเท่ียวท่ีมองหาความ
แตกตาง และความผจญภัยท่ีหาไมไดจากท่ีไหน วอซาเซทเปนเมืองท่ีสําคัญท่ีสุดของ
ทางตอนใต และท่ีน่ียังเปนทางเช่ือมระหวางเหนือกับใต และตะวันออกกับตะวันตก  

 
 
 

 
 

 
ค่ํา     รับประทานอาหารค่ํา ณ โรงแรมที่พัก 



 

 

    นําทานเดินทางเขาสูท่ีพัก  LE ZAT HOTEL@ OUARZAZATE DAY5 ระดับ 4 ดาวหรือ
เทียบเทา 

วันท่ีเจ็ด OUARZAZATE – AIT BENHADDOU เมอืงไอท เบนฮาดดู –ATLAS 
MOUNT - MARRAKECH   

เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม  
เดินทางสู เมืองไอท เบนฮาดดู  (AIT BENHADDOU) ชมเมืองไอท เบนฮาดดู เปน
เมืองทีม่ีอาคารตางๆ สรางจากดิน เปนเมืองท่ีมีชื่อเสียงในเร่ืองการหารายไดจากกอง
ถายทําภาพยนตรกวา 20 เร่ือง โดยเฉพาะป�อมดินที่งดงามและมีความใหญที่สุดใน
ภาคใตของโมรอคโค คือ ป�อมไอท เบนฮาดดู (KASBASH OF AIT BEB 
HADOU) เปนป�อมดินซึ่งต้ังอยูทามกลางสวนอัลมอนด เปนปราสาทท่ีใชในการถาย
ทําภาพยนตรหลายเร่ืองที่โดงดงัอาทิ Lawrance of Arabia , Jesus of 
Nazareth และ Gladiator ปจจุบันอยูในความดูแลขององคการยูเนสโก 
 
 
 
 

 
เท่ียง  รับประทานอาหารเท่ียง ณ รานอาหาร  

จากน้ันเดินทางสู เมืองมาราเกช (MARAKESH) เมืองแหงทะเลทรายซาฮารา 
ทะเลทรายในทวีปแอฟริกาท่ีมีขนาดใหญเปนอันดับสองของโลก และเปนทะเลทรายท่ี
รอนท่ีสุดของโลกอีกดวย ซึ่งเปนเมืองทองเท่ียวท่ีสําคัญท่ีต้ังอยูเชิงเขาแอตลาส ใน
อดีตเมืองโอเอซิสแหงน้ีเปนที่พักของกองคาราวานอูฐท่ีมาจากทางตอนใตของโมรอค
โค ถือเปนเมืองชุมทางของพอคาตางๆ นอกจากน้ียังเปนอดีตเมืองหลวงในชวงสมยั
ราชวงศอัลโมราวดิชวง ศ.ต.ท่ี 11 ปจจุบันเปนเมืองที่มีนักทองเท่ียวมาเยือนมากท่ีสุด 
สภาพบานเมืองท่ีเราเห็นไดคือ สองขางทางแวดลอมดวยบานเรือนท่ีถูกฉาบดวยปูนสี
สมๆ ซึ่งเปนส่ิงที่รัฐบาลกําหนดไว แตคนทองถิ่นจะเรียกวา PINK CITY หรือ เมืองสี



 

 

ชมพู อาจกลาวไดวามาราเกชเปนเมืองท่ีมีเสนหท่ีสุดในโลกแหงหน่ึง จึงไดสมญานาม
วาเปน A CITY OF DRAMA น่ันคือมีความสวยงามดัง่เมืองในละครท่ีไมนาเปนชีวิต
จริงได 

 
ค่ํา       รับประทานอาหารค่ํา ณ โรงแรมที่พัก 

 นําทานเดินทางเขาสูท่ีพัก  MOROCCAN HOUSE HOTEL@ MARAKESH  
DAY6  ระดับ 4 ดาวหรือเทียบเทา 
 
วันท่ีแปด   MARRAKECH  - คาซาบลังกา   
 
เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม  

นําทานเดินทางสูเขตเขตเมืองเกา หรือท่ีเรียกวา เมดินา ซึ่งมกีําแพงเมืองลอมรอบ 
นําชมสุสานแหงราชวงศซาเดียน (SAADLAN TOMBS) ท่ีแหงน้ีถกูทิ้งรางมากกวา 
2 ศตวรรษ ภายหลังไดรับการบูรณะ และเปดใหเขาชมความงดงามในแบบฉบับของ
ศิลปะแบบมัวริส(MOORISH) แทๆ ความวจิิตรอลังการของหองโถงภายใน เสา
คอลัมนหินออนสีสวย ลวดลายงานปูนที่ประดับประดาบนผนังและเพดาน สวนสวย
ภายนอกที่สรางขึ้นใหม โดยเขาวา ทําตามแบบ Allah's Paradise  
 
 
 
 

  
 

จากน้ันนําชมพระราชวงับาเฮีย BAHIA PALACE พระราชวงัของทานมหาอํามาตย
ผูสําเร็จราชการแผนดินแทน 



 

 

ยคุกษตัริยในอดีต สรางขึ้นในชวงปลายศตวรรษที่ 19 ซึ่งตัง้ใจจะใหเปนพระราชวงัที่
ยิ่งใหญและหรูหราท่ีสุดในสมัยน้ัน ภายในตกแตงดวยปูนปم�นแกะสลกัและการวาด
ลวดลายบนไมและประดับประดาดวยโมเสกที่มีลวดลายละเอียดออนชอยสวยงาม   
 

 
เท่ียง   รับประทานอาหารเท่ียง ณ รานอาหาร  

นําทุกทานชม จัตุรัสกลางเมือง (DJEMAA FNAA SQUARE) ท่ีมขีนาดใหญ ราย
ลอมไปดวยอาคาร รานคา ตลาด ทั้ง 4 ดาน เดินเลนถายรูปความมีชีวติชีวาท่ีมีสีสัน
และกลิ่นอายแบบโมรอคโคขนานแท พรอมจับจายหาซ้ือของฝาก ของที่ระลึกพื้นเมือง
ตางๆ รายลอมไปดวยอาคาร รานคา ตลาดทัง้ 4 ดาน  
ชม มัสยิด คูตูเบีย (KOUTOUBIA MOSQUE) ซึ่งเปนมัสยิดใหญเกาแกที่สุดใน
เมืองไมวาจะเดินไปแหงใดในตัวเมืองก็จะเห็นมัสยิดน้ีได จากหอวังที่มีความสูง 226 
ฟต (70 เมตร) ไมวาอยูท่ีไหนในมาราเกซ เราก็จะมองเห็นสุเหราแหงน้ี อิสระใหทาง
เก็บภาพเมืองมาราเกซ เมืองท่ีขึ้นช่ือวามีเสนหดึงดูดนักทองเท่ียวติดอันดับโลก  
นําทานชม MAJORELLE GARDEN หรือ JARDIN MAJORELLE & MUSEUM 
OF ISLAMIC ART  
วากันวาเปนสวรรคนอยๆ ยานเมืองมาราเกช 
สวนแหงน้ีเปนที่รวบรวมพันธุไมนานาจากทั่ว
โลก โดยเฉพาะตนกระบองเพชรนับพันตน 
หลากหลายสายพันธุ มีสวนบัว และป�าไมดรูม
ร่ืน กับบรรดากระถางดินที่ศิลปนเจาของเดิม 
Jacques Majorelle ท่ีสรรหาสีมาป�ายทาทับ ตกแตงทําใหสวนแหงน้ีดูโดดเดน
สะดุดตาข้ึนมาอยางนาเหลือเช่ือ สวนแหงน้ีเดิมเปนบานของศิลปนชาวฝร่ังเศส เขา



 

 

สรางบาน และสวนเอาไวอยูเอง พรอมสรางงานศิลปะของเขาตอมาสถานท่ีแหงน้ีได
ถูกใชเปนพิพิธภัณฑ รวบรวมเอาศิลปะของโมรอคโคไว และมมีุมแสดงงานศิลปะของ
เจาของเดิมเอาไวดวย 

ค่ํา        รับประทานอาหารค่ํา ณ รานอาหาร MARAKESH 
          จากน้ันนําทานเดินทางกลับสู CASABLANCA คาซาบลังกา 
          นําทานเดินทางเขาสูท่ีพัก KENZI BASMA HOTEL @CASABLANCA  DAY7 
ระดับ 4 ดาวหรือเทียบเทา 
 
วันท่ีเกา              CASABLANCA – AIRPORT – MCT มัสกตั      
 
เชา      CHECK OUT 05.00 AM. เพ่ือเดินทางสูสนามบิน  
05.00 น. นําทานเดินทาง สูสนามบิน CMN มุฮมัมดั ฟฟท อินเตอรเนช่ันแนล (คาซาบลังกา) 

ประเทศโมร็อคโค เพ่ือทําการเช็คอินสัมภาระ 
(รับประทานอาหารเชา แบบกลอง เพ่ืองายตอการเดินทาง ) 

09.15 น. ออกเดินทางโดยสายการบิน OMAN AIR เท่ียวบินที่ WY172 
19.35 น. เดินทางถึงสนามบินประเทศโอมาน (มัสกัต MCT) เพ่ือแวะเปลี่ยนเคร่ือง    
22.05 น. ออกเดินทางกลับสูสนามบินสุวรรณภูม ิโดยสายการบิน OMAN AIR เท่ียวบินที่ 

WY817 
วันท่ีสิบ               MCT มัสกัต  - กรุงเทพฯ     
06.45 น.  เดินทางกลับถึง สนามบินสุวรรณภมูิ ดวยความสวัสด์ิภาพและความประทบัใจ มิรูลืม

เลือน 

 
 
 
 
 
 



 

 

อัตราคาบริการ 

กําหนดการเดินทาง 
 

ราคาผูใหญ 
(พักหองละ 2-3 
ทาน) 

ราคาเด็กเสริม
เตียง 
(พักกับผูใหญ 2 
ทาน) 

ราคาเด็กไมเสริม
เตียง 
(พักกับผูใหญ 2 
ทาน) 

พักเด่ียวจาย
เพ่ิม 

21 -30 ก.ย.62 57,888 บาท 56,888 บาท 55,888 บาท 10,500 บาท 
17 - 26 ต.ค.62 
5 – 14 ธ.ค. 62 58,888 บาท 57,888 บาท 56,888 บาท 10,500 บาท 
24 ธ.ค. – 02 ม.ค.
62 
26 ธ.ค. – 04 ม.ค.
62 

62,888  บาท 61,888  บาท 60,888  บาท 15,000 บาท 

25 ม.ค. – 03 ก.พ.
63 
 08 – 17 ก.พ.63 
05 – 14 มี.ค.63 
21 – 30 มี.ค.63 

57,888  บาท 56,888  บาท 55,888  บาท 10,500 บาท 

UPDATE 4JULY2019 

หมายเหตุ รายการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได ท้ังน้ีโดยคํานึงถึงผลประโยชนของลูกคาเปนหลัก 
ในกรณีท่ีคณะออกเดินทางต่ํากวา 15 ทาน หรือมาตรฐานของการยืนยันการเดินทาง จะมีการ
เปล่ียนแปลง 
ขนาดของภาหนะท่ีใชในการนําเท่ียว ตลอดรายการทัวร โดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา  
กรณีท่ีคณะทัวรออกเดินทางต่ํากวา 15 ทาน หรือต่ํากวามาตรฐานของการยืนยันการเดินทาง 
ทางผูจัดรายการ ขอยกเลิกการเดินทาง หรือ อาจแจงตอทางคณะทัวรใหทราบวามกีารเรียกเก็บคา
ทัวรเพ่ิมในกรณีท่ีต่ํากวา 15 ทาน ตามความเหมาะสมและเปนจริง 

 

 



 

 

ขอมูลเบ้ืองตนในการเตรียมเอกสารยื่นวีซาและการยื่นขอวีซา ใชเวลายื่นประมาณ 7-10 วันทําการ 

-การพิจารณาวีซาเปนดุลยพินิจของสถานทูต มิใชบรษิัททัวร การเตรียมเอกสารที่ดีและถูกตองจะ
ชวยใหการพิจารณา ของสถานทูตงายขึ้น/ กรณีทานใดตองใชพาสปอรตเดินทาง ชวงระหวางยื่นวี
ซา หรือ กอนเดินทางกบัทางบริษัท ทานตองแจงใหทางบริษัทฯ ทราบลวงหนาเพ่ือวางแผนในการ
ขอวีซาของทาน ซึ่งบางสถานทูตใชเวลาในการพิจารณาวีซาท่ีคอนขางนานและ อาจไมสามารถดึง
เลมออกมาระหวางการพิจารณาอนุมัติวีซาได  
1.PASSPORT เลมจริง ท่ีมีอายุเหลือเกิน 6 เดือน ใชเวลาย่ืนเลมเขาไปในสถานทูต 7 – 10 วัน  
2.รูปถายขนาด 1.5 น้ิว จํานวน 2 รปูพื้นหลังขาว หามสวมเส้ือสีขาวและสีออนในการถายรูปและเห็น
หนาชัด 
3.สําเนาบัตรประชาชน / ทะเบียนบาน  (หามขีดหรือเซนกํากับใดๆลงไป ) 
4.หลักฐานการทํางาน 
กรณีท่ีทานเปนเจาของกิจการ ขอหนังสือรับรองการจดทะเบียน (DBD)ท่ีมีชื่อของผูเดินทางเปน
กรรมการหรือหุนสวน อายุไมเกิน 3 เดือน หรือ สําเนาใบทะเบียนการคา (พค.0403)  
กรณีท่ีกิจการของทานไมไดจดทะเบียนการคา เชน ขายของออนไลน หรือเปนครูสอนพิเศษ ตอง
ทําจดหมายช้ีแจงการทาํงานเปนภาษาอังกฤษ, พรอมเอกสารประกอบ เชน รปูถายราน เว็ปสินคา  
 กรณีท่ีเปนพนักงานบริษัทเอกชน ขอหนังสือรับรองการทํางาน จากบรษิัทฯ ใหระบุตําแหนงลง
ไป และเงินเดือนท่ีไดรับในตําแหนงงานน้ันๆ และช้ีแจงวาทานทํางานที่บริษัทน้ีมาแลวกี่ป , วันท่ีเร่ิม
ทํางาน  
(ขอเปนภาษาอังกฤษ  ระบุช่ือ-นามสกุล  ลงไปในหนังสือรับรองการทํางาน ตองตรงตามหนา
พาสปอรต  
ใชคําวา “TO WHOM IT MAY CONCERN ” แทนช่ือสถานทูตที่ยื่น) 
กรณีท่ีเปนนักเรียน หรือนักศึกษา ขอหนังสือรับรองการเรียนท่ีออกจากสถาบันท่ีกําลังศึกษาอยู  
(ขอเปนภาษาอังกฤษ  ระบุช่ือ-นามสกุล  ลงไปในหนังสือรับรองการเรียน ช่ือตองตรงตามหนา
พาสปอรต) 
ใชคําวา “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนช่ือสถานทูตที่ยื่น) 
5.หนังสือรับรองสถานะทางการเงินจากธนาคาร (ไมรับสเตทเมนตหรือสําเนาสมุดเงินฝาก)   
ขอ 1 ฉบับ ตองออกโดยธนาคารเทาน้ัน หนังสือน้ีจะระบุช่ือเจาของบัญชี รายละเอียดบัญชี และ
ยอดเงินคงเหลือในบัญชี แปลงคาเปน USD โดยใหธนาคารระบุช่ือผูเดินทาง และช้ีแจงวาใชในการ
ยื่นวีซา เขาโมร็อคโค ในพรีเรียส .........วันท่ีเดินทาง เทาไหรถึงเทาไหร  



 

 

ในกรณีท่ีมีบตุรหลานของทานเดินทางดวย ใหทําใหบุตรหลานของทานดวย คนละฉบับ โดยระบุ
ช่ือเจาของบัญชี รายละเอียดบัญชี ยอดเงินคงเหลือในบัญชี แปลงคาเปน USD และใหธนาคาร
ระบุวาคุณเปนผูออกคาใชจายท้ังหมดในการเดินทางให  MISS……………………………………. / 
MASTER ………………………..ในการเดินทางไปทริปโมร็อคโค 
****การถายสําเนาทุกฉบับจะตองสามารถอานออกชัดเจน เน่ืองจากเอกสารทุกฉบับ ทางสถานทูต
โมร็อคโคจะตองนําสงตํารวจตรวจคนเขาเมืองของประเทศโมร็อคโค และหามขีดคา/ขีดครอม หรือ
เซนรับรองเอกสารทุกฉบับ*** 
เงื่อนไข การจองทัวร    
งวดท่ี 1 : สํารองที่น่ังจาย  20,000 บาท /ทาน ภายใน 3 วันหลังจากท่ีมีการจอง  

         พรอมสงรายช่ือและหนาพาสปอรตผูท่ีจะเดินทางทันที  
งวดท่ี 2 : ชําระสวนท่ีเหลือ 20 วัน ลวงหนากอนออกเดินทาง  
กรณีท่ีตองการออกตัว๋ภายในประเทศ กรณีลูกคาอยูตางจังหวัด ใหทานติดตอเจาหนาท่ีกอนออก
บัตรโดยสารทุกครั้ง หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจงเจาหนาท่ี ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไมรับผิดชอบ
คาใชจายท่ีเกิดขึ้น 
หลังจากชําระคามดัจาํแลว สามารถเปล่ียนช่ือผูเดินทางได กอนท่ีบริษัทฯ จะทําการออกต๋ัว
ลวงหนา 1-2 อาทิตยกอนการเดินทาง 

อัตราคาบริการน้ีรวม 
 
สําหรับหองพักแบบ 3 เตียง (TRP) มีบริการเฉพาะบางโรงแรมเทาน้ัน แนะนําใหทานเปดหองพัก 
กรณีเดินทางเปนผูใหญ 3 ทาน  (1 TWN + 1 SGL) หอง จะสะดวกกบัทานมากกวา 
คาท่ีพักหองละ 2 ทาน ในโรงแรมตามท่ีระบุในรายการหรือระดับเดียวกัน รวมทั้งส้ิน 7 คืน 
กรณีเดินทางเปนต๋ัวกรุป หากออกต๋ัวแลวไมสามารถขอคืนเงินไดและไมสามารถเปล่ียนวนั
เดินทางได 
คาต๋ัวเคร่ืองบินไป - กลับโดยสายการบิน โอมานแอร (Oman Air) ช้ันประหยดั  
โดยสายการบินโอมานแอร (Oman Air) กําหนดน้ําหนักช้ันประหยดั อยูท่ี  30 กิโลกรัม //โดยมี
กระเป�า เดินทาง 1 ใบใหญเทาน้ัน 
คาภาษีสนามบินทุกแหงตามรายการทัวร 
คารถปรับอากาศนําเท่ียวตามรายการ พรอมคนขับรถท่ีชํานาญเสนทาง  



 

 

คาอาหารทุกมื้อท่ีระบุตามรายการ คาบัตรเขาชมสถานท่ีและการแสดงทุกแหงท่ีระบุตามรายการ 
น้ําด่ิม วันละ 1 ขวด /แจกบนรถ  
คาธรรมเนียมวีซาเขา-ออก ประเทศโมรอคโค แบบ SINGLE ENTRY       
คาบริการนําทัวรโดยมัคคุเทศกทองถิน่และหัวหนาทัวรผูมีประสบการณ 
คาประกันอุบัติเหตุในการเดินทางวงเงิน 1,000,000 บาท คารักษาพยาบาล 500,000 บาท 
วงเงินคุมครองอาหารเปนพิษ (โดยแพทยจะตองระบุในใบรับรองแพทยวา”อาหารเปนพิษเทาน้ัน”) 
หมายเหตุ: คาประกันอุบิติเหตุสําหรับเด็กทีม่ีอายุต่ํากวา 6 เดือน และ ผูใหญอายุมากกวา 75 ป
ทางบริษัทประกันฯจะชดใชคาสินไหมทดแทนเพียงครึ่งหน่ึงของสัญญาฯ)  
 
อัตราคาบริการน้ีไมรวม 
 
คาจัดทําหนังสือเดินทางภาษีตาง ๆ เชน ภาษี 7% ภาษีหัก ณ ท่ีจาย 3% ฯลฯ 
คาใชจายสวนตัวอ่ืนๆ  เชน คาโทรศัพท, คาซักรีด, มินิบารและทีวีชองพิเศษ ฯลฯ และท่ีไมไดระบุ
ไวในรายการ 
คาอาหารและเครื่องด่ืมส่ังพิเศษ นอกเหนือจากรายการที่ระบุไว และน้ําด่ิมนอกเหนือจากที่แจงไว 
ทานละ 1 ขวด/วัน 
คาบริการยกกระเป�าในโรงแรม ซึ่งทานจะตองดูแลกระเป�าและทรัพยสินดวยตัวทานเอง 
คาทิปตาง 
คาทิปมัคคุเทศกทองถิน่ทานละ 3 USD / ทาน / วัน (คิดเปน 8วัน เทากับ 24USD) 
พนักงานขับรถในประเทศทานละ 2 USD / ทาน / วัน (คิดเปน 8วนั เทากับ 16USD) 
คาทิปคาทิปหัวหนาทัวร ทานละ 3 USD / ทาน / วัน (คิดเปน 10วนั เทากับ 30USD) 
รวม 70 USD  หรือประมาณ 2,331 บาท 
 
กรณียกเลิก 
 
กรณียกเลิกหลังจากวางเงินมัดจํา บริษัทฯจะคิดคาใชจายท่ีเกิดขึ้นจริง ณ วันน้ัน ที่ไมสามารถ คืนเงิน
ได  
(ตัวอยางเชน คาต๋ัวเคร่ืองบิน, คาวีซา, คามัดจําหองพัก เปนตน) 



 

 

กรณีต๋ัวเคร่ืองบินทําการออกแลว แตทานไมสามารถออกเดินทางได ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิ
เรียกเก็บคาใชจายตามท่ีเกิดขึ้นจริง  และรอ Refund จากทางสายการบิน โดยปกติใชเวลา
ประมาณ 3- 6 เดือนเปนอยางนอย 
กรณียกเลิกหลังจากจายเงิน FULL PAYMENT แลว และกรุฟสามารถออกเดินทางไดตามปกติ  
หรือใกลวันเดินทางแลว บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินท้ังหมดในทุกกรณี 
กรณีเจ็บป�วยจนไมสามารถเดินทางได   ตองมีใบรับรองแพทยจากโรงพยาบาลรับรอง บรษิัทจะ
ทําเร่ืองยื่นเอกสารไปยังสายการบิน โรงแรม และในทุกๆการใหบริการ เพ่ือใหพิจารณาอีกครั้ง 
ท้ังน้ี อาจจะตองใชระยะเวลาในการดําเนินการ ซึ่งไมสามารถแจงไดวาสามารถคืนเงินไดทั้งหมด
หรือบางสวน หรือไมไดเลย เพราะข้ึนอยูกับการพิจารณาและตัดสินใจของสายการบิน โรงแรมและ
ในทุกๆบริการอ่ืนๆเปนสําคัญ 
กรณีผูเดินทางไมสามารถ เขา-ออกเมืองไดเน่ืองจากปลอมแปลงหรือการหามของเจาหนาท่ี ไม
วาเหตุผลใดๆ ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการ ไมคืนคาทัวรทั้งหมด 
 
หมายเหตุ 

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวรน้ี เมื่อเกิดเหตุจําเปน
สุดวิสัยจนไมอาจแกไขไดและจะไมรับผิดชอบใดๆ ในกรณีท่ีสูญหาย สูญเสียหรือไดรับบาดเจ็บที่
นอกเหนือความรับผิดชอบของหัวหนาทัวรและเหตุสุดวิสัยบางประการ เชน การนัดหยุดงาน ภัย
ธรรมชาติ การจลาจล ตางๆบริษัทฯ ไมรบัผิดชอบคาเสียหายในเหตุการณท่ีเกิดจากสายการบิน ภัย
ธรรมชาติ ปฏิวัติ และอ่ืน ๆ ที่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯ หรือ คาใชจายเพ่ิมที่เกิดขึ้น
ทางตรง หรือทางออม เชน การเจ็บป�วย การถูกทําราย การสูญหาย ความลาชา หรือ อุบัติเหตุตาง 
ๆ 
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมรายการทองเท่ียว โดยไมตองแจงใหทราบ
ลวงหนา 
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงอัตราคาบริการโดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา 
บริษัทจะไมรับผิดชอบ หรือ คืนเงินคาทัวร ในกรณีท่ีทานถูกปฏิเสธในการใหวีซา หรือ ปฏิเสธเขา
เมือง ในทุกกรณี 



 

 

ในกรณีท่ีทานผูโดยสารตองการใชพาสปอรตเลมสีน้ําเงิน (ราชการ) ในการเดินทาง บริษทัฯ ขอ
สงวนสทิธ์ิไมรับผิดชอบใดๆในการท่ีทานอาจจะถูกปฏิเสธมิใหเขาเมือง เพราะโดยปกติในการ
ทองเท่ียวจะใชเลมสีเลือดหมู 
ราคาน้ีคิดตามราคาบัตรโดยสารเครื่องบิน ณ ปจจุบัน หากมกีารปรับราคาบตัรโดยสารสูงขึ้น ตาม
อัตราคาน้ํามันหรือ คาเงินแลกเปลี่ยน ทางบริษัท สงวนสิทธ์ิท่ีจะปรับราคา ตามสถานการณ
ดังกลาว 
การขอท่ีน่ัง Long Leg โดยปกติจะอยูบริเวณทางออกประตูฉุกเฉิน และผูท่ีจะน่ังตองมี
คุณสมบัติตรงตามท่ีสายการบินกําหนด เชน ตองเปนผูท่ีมีรางกายแข็งแรง และชวยเหลือผูอ่ืนได
อยางรวดเร็วในกรณีท่ีเครื่องบินมีปญหา เชน  สามารถเปดประตูฉุกเฉินได (โดยน้ําหนักประตูน้ัน
อยูท่ีประมาณ 20 กิโลกรัม) ไมใชผูท่ีมีปญหาทางดานสุขภาพและรางกาย และอํานาจในการใหท่ี
น่ัง Long leg ขึ้นอยูกบัทางเจาหนาท่ีเช็คอินสายการบิน ตอนเวลาท่ีเช็คอินเทาน้ัน 
เน่ืองจากรายการทัวรน้ีเปนแบบเหมาจายเบ็ดเสร็จ หากทานสละสิทธ์ิการใชบริการใดๆ ตาม
รายการ หรือ ถกูปฏิเสธการเขาประเทศไมวาในกรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไมคืนเงิน
ในทุกกรณี 
ภาพท่ีใชในการประกอบการทําโปรแกรมใชเพ่ือความเขาใจในมุมมองสถานท่ีทองเท่ียว ภาพใช
เพ่ือการโฆษณาเทาน้ัน 


