
   

 

รหัสทัวร  VCT1904038 
ทัวรโมรอคโค ข่ีอูฐชมพระอาทิตยยามเชา สัมผัสเสนหแหงโลกตะวันออกกลาง   
10 วัน 7 คืน (EK) 
คาซาบลังกา - ราบัต - เมืองโบราณโรมันโวลูบิลิส  
เชฟชาอูน - เฟซ - อิเฟรน - แอรฟอรด - เมอรซูการ 
ข่ีอูฐ - แอรฟอรด - ทินเฮียร - วอซาเซท - ไอท เบน ฮาดดู - มาราเกช 

 



   

 

กําหนดการเดินทาง :  รวมคาวีซาแลว 
วันแรก  สนามบินสุวรรณภูมิ  
22.00 น. คณะเดินทางพรอมกันท่ี สนามบินสุวรรณภูมิ ช้ัน 4 เคานเตอรสายการบินเอมิเรตส 

เจาหนาท่ีใหการตอนรับและอํานวยความสะดวกดานสัมภาระและบัตรโดยสารท่ีน่ัง
กอนข้ึนเคร่ือง  

วันที่สอง  สนามบินสุวรรณภูมิ-ดูไบ-คาซาบลังกา-ราบัต 
01.15 น. ออกเดินทางสู เมืองคาซาบลังกา ประเทศโมรอคโค โดยสายการบินเอมิเรตส 

เท่ียวบินท่ี EK385/751 
*.*.*. แวะเปล่ียนเคร่ืองท่ีเมืองดูไบ : 0445-0725 *.*.*.  

12.55 น. (เวลาทองถ่ิน) ถึงสนามบิน เมืองคาซาบลังกา (CASABLANCA) ประเทศโมรอคโค 
(MOROCCO) ..หลังผานพิธีการตรวจคนเขาเมืองและศุลกากรเรียบรอยแลว..... 

  จากน้ันนําทานออกเดินทางสู เมืองราบัต (RABAT) …นําทานชมเมืองหลวงแหง
ราชอาณาจักรมาต้ังแตป ค.ศ.1956   เม่ือโมรอคโคหลุดพนจาก
การเขาแทรกแซงทางการเมือง
ของฝร่ังเศสและเปนท่ีต้ังของ
พระราชวังหลวงและทําเนียบ
ทูตานุทูตจากตางแดนเปนเมืองสี
ขาวท่ีสะอาดและสวยงาม  

...ชมป�อมไอดูยะ ป�อมขนาดใหญสองช้ันท่ีต้ังอยูริม
มหาสมุทรแอตแลนติก ลอมรอบดวยกําแพงสูงใหญดานในเปนเมดินา บานเรือนทา
ทาบดวยสีฟ�า ท่ีสะอาดตานาเดินเลน เหมือนศิลปะบนกําแพง  
ชมสุเหราหลวง และ พระราชวังหลวง  ทุกเท่ียงของวันศุกรน้ัน กษัตริยแหงโมรอค
โคจะทรงมาจากพระราชวงัมายังสุเหรา เพื่อประกอบศาสนกิจชมความงามภายนอก
ของ THE ROYAL PALACE และ MECHOUAR  
ชมสุสานของกษัตริยโมฮัมเหม็ดท่ี5 พระอัยการของ
กษัตริยองคปจจุบันซึง่มีทหารยามยืนสงาเฝ�าทุก
ประตูและเปดใหคนทุกชาติทุกศาสนาเขาไปเคารพ
พระศพท่ีฝงอยูเบ้ืองลาง ดานหนาคือสุเหราฮัสซันท่ี



   

 

เร่ิมสรางมาต้ังแตศตวรรษที1่2 แตสรางยังไมสําเร็จและพังลงจนเหลือแตเพียงเสาไว 
365 ตน  

ชมหอคอยฮัสซัน (HASSAN TOWER)  เปนสุเหราท่ีใหญอันดับ 
2 ของโลก สามารถบรรจุผูท่ีเขามาสวดมนตไดพรอมกันคราวละ 
40,000 คน (แตสรางไมเสร็จ) …นําทานออกเดินทางตอสู เมือง
เมคเนส (MEKNES) เมืองหลวงโบราณในสมัยสุลตานมูเล อิส
มาอิล (MOULEY ISMAIL) แหงราชวงศอะลาวิท (ALAWITE 
DYNASTY) กษัตริยจอมโหดผูช่ืนชอบการทําสงครามในศ.ต.ท่ี 

17  ....  
ค่ํา   รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร  
ท่ีพัก  MENZEH DALIA  HOTEL หรือเทียบเทา 
วันที่สาม  ราบัต-ชมเมือง-เมืองโบราณโรมันโวลูบิลิส-เชฟชาอูน 
เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม  
 ชมกําแพงเมืองลอมรอบเมืองเกาท่ียาวประมาณ 

40 กม. ซ่ึงมีประตูเมืองใหญโตถึง 7 ประตู ชม
ประตูบับมันซู (BAB  MANSOUR 
MONUMENTAL GATE) ที่ไดช่ือวาสวยท่ีสุด 
ตกแตงดวยโมเสดและกระเบ้ืองสีเขียวบนผนังสี
แสด…ชมเมืองโบราณโรมันโวลูบิลิส (ROMAN CITY OF VOLUBILIS) ท่ีปจจุบัน
เหลือแตซากปรักหักพังท่ีเกิดจากแผนดินไหวคร้ังรุนแรงในป ค.ศ. 1755 แตยังคง
เห็นไดถึงรองรอยความย่ิงใหญของเมืองในจักรวรรดิโรมันในอดีต  

เท่ียง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
บาย นําทานเดินทางสู นครสีฟ�าเชฟชาอูน (CHEFCHAOUEN) เมืองท่ีไดช่ือวามนต

เสนหแหงโมรอคโค เปนเมืองเล็กๆ ต้ังอยูในหุบ
เขาริฟ (RIF MOUNTAIN) ประวัติความเปนมา
ของเมืองน้ันยาวนานกวา 538 ป เมืองน้ีเคยอยู
ใต  
การปกครองของสเปนและไดรับอิสรภาพในป 
ค.ศ.1956 จนไดรับอิทธิพลวิถีชีวิตและภาษา



   

 

สเปนในปจจุบันน้ี  
ชมบานเรือนทาดวยสีฟ�าและสีขาว เปนสวรรคของคนรักสีฟ�าและสีขาว เมืองท่ี
บานเรือนเกือบทุกหลังเปนสีขาวและมีคร่ึงลางไปจนถึงบริเวณถนน บันได และ 
ทางเดิน เปนสีฟ�าสดใสเหมือนวันท่ีทองฟ�าไรเมฆ สามารถเดินชมบานเรือนไดท่ัวท้ัง
เมือง โดยท่ีสถาปตยกรรม ของเมืองยังคงเปนแบบโมรอคโค ซุมประตูโคงจึง
สามารถมองเห็นไดท่ัวท้ังเมือง และยังมีน้ําพุท่ีปูดวยกระเบ้ืองโมเสกแบบโมรอคโค
ใหเห็นไดตามมุมตาง ๆ ของเมือง พรอมใหทานมีเวลาเดินเลือกซ้ือของท่ีระลึกใน
ตลาดเมืองเกา.... 

ค่ํา   รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร  
ท่ีพัก  PARADOR HOTEL หรือเทียบเทา 
*** เน่ืองจากโรงแรมเมืองเชฟชาอูนมีคอนขางนอย ถาในกรณีท่ีโรงแรมเต็ม ทางบริษัทฯ เปล่ียน
นอนเมืองใกลเคียงแทน *** 
วันที่ส่ี  เชฟชาอูน-เฟซ-ชมเมือง 
เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 

จากน้ันนําทานเดินทางสู เมืองเฟซ (FES) เมือง
หลวงเกา เมืองซ่ึงยังคงมีบรรยากาศของเมือง
โบราณท่ีผูคนยังใชลาเปน  พาหนะและบรรทุก
ของกันอยู สัมผัสบรรยากาศเมืองเกาแกท่ีสุดใน
บรรดาเมืองอิมพิเรียลท้ังส่ีต้ังแตศ.ต.ท่ี 7 ท่ีมี
ความสําคัญทางประวัติศาสตร... 

เท่ียง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
บาย  นําทาน ชมวิวบนป�อมปราการแหงราชวงศซาเดียน ...เดินเขาสูเขาวงกตอันซับซอน

แหงเมดินาเมืองเฟซ ...ผานชมประตู BAB BOU JELOUD เปนประตูขนาดใหญท่ี
ก้ันระหวางเมืองเกากับเมืองใหมท่ีใชโมเสสสีฟ�าตกแตง นําทานเดินผานตลาดสด
ขายขาวปลาอาหาร และผัก ผลไมสด..ผานชมสุเหราใหญไคราวีน (KAIRAOUINE 
MOSQUE) ซ่ึงเปนท้ังมหาวิทยาลัยสอนศาสนาแหงแรกของโมรอคโคและเกาแก
ท่ีสุดแหงหน่ึงของโลกเลยทีเดียว (เฉพาะผูท่ีนับถือศาสนาอิสลามเทาน้ัน) ชมยาน
เคร่ืองหนังและชมบอฟอกและยอมสีหนังแบบโบราณ ท่ีเปนเอกลักษณเฉพาะของ
เมืองเฟส  



   

 

ถูกอนุรักษโดยองคกรยูเนสโก ท้ังหมดน้ีเปนเสนหของการเดินเท่ียวชมเมืองท่ีตอง
เดินแหวกวายเขาไปในกลุมคนชาวพ้ืนเมือง ชอปปم�งสินคาทองถ่ินและผลไมแหง 
เชน อินทผาลัม วอลนัท อัลมอนด ท่ีคุณภาพดีและราคายอมเยา  
 ชมเมเดอรซา บูอิมาเนีย (MERDERSA BOU 
IMANIA) ซ่ึงเปนโรงเรียนสอนพระคัมภีร เปน
สถาปตยกรรมแบบมัวรท่ีสวยงามประณีต  ในเขต
เมืองเกาได มีซอยกวา 10,000 ซอย มีซอยแคบสุด
คือ 50 ซ.ม. ถึงกวาง 3 เมตร จะแบงเปนยานตางๆ 
เชน ยานเคร่ืองใชทองเหลือง ทองแดง จะมีรานคา
เล็กๆท่ีหนารานจะมีหมอ กะทะ อุปกรณเคร่ืองครัว 
วางแขวนหอยเต็มไปหมด ยานขายพรมท่ีวางเรียง
รายอยางสวยงาม ยานงานเคร่ืองจักสาน งาน
แกะสลักไม ท่ีตามซอกมุมอาจเห็นภาพชายสูงอายุ
หนวดเครารุงรังน่ังแกะสลักไมช้ินเล็กๆอยูบริเวณ
ตามทางเดินแคบๆในเขตเมืองเกา บางทีเราก็ยังจะเห็นผูหญิงท่ีน่ีสวมเส้ือผาท่ีปด
ต้ังแตหัวจนถึงเทาจะเห็นไดก็เฉพาะตาดําอันคมกริบเทาน้ัน …ชมมูเล ไอดริสท่ี 2 
(MOULAY IDRISS MAUSOLEUM II) เมืองโบราณเมืองหน่ึงท่ีเปนเมือง
ศูนยกลางศาสนาอันศักด์ิสิทธิของชาวมุสลิมในโมรอคโค ชวงเดือนสิงหาคมจะมี
เหลานักจาริกแสวงบุญมาเยือนเมืองแหงน้ีเพื่อประกอบพิธีทางศาสนา เปรียบไดกับ
เมืองเมกกะของประเทศซาอุดิอารเบีย…  

ค่ํา  รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร  
ท่ีพัก  L’ESCALE  HOTEL หรือเทียบเทา 

*.*.*.  กรุณาจัดเตรียมเส้ือผากระเป�าเล็ก เพื่อคางคืนในทะเลทรายในคืนถัดไป *.*.*.   
วันที่หา  เฟซ-อิเฟรน-แอรฟอรด-เมอรซูการ 
เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 

นําทานเดินทางผานชมเมืองอิเฟรน (IFRANE) 
เมืองท่ีความสูงประมาณ 1650 เมตรเหนือ
ระดับน้ําทะเล ในอดีต  ฝร่ังเศสไดมาสรางข้ึน
บริเวณน้ีในชวง ค.ศ. 1930 บางคร้ังเรียกเมืองแหง



   

 

น้ีวา เจนีวาแหงโมรอคโค บานสวนใหญมีหลังคาสีแดง มีดอกไมบานและทะเลสาบ
สวยงาม เปนสถานท่ีพักผอนทั้งฤดูหนาวและฤดูรอน เสนทางน้ีผานเทือกเขา
แอตลาส ช่ือท่ีคุนเคยกันมานาน เดินทางขาม MIDDLE ATLAS ภูมิประเทศเขียว
ชอุมไปดวยป�าไม  สองขางทางเปล่ียนสภาพจากความแหงแลวเปนป�าไม พุม และ
สลับกับความแหงแลงของภูเขา  

เท่ียง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารจีน 
บาย   นําทานเดินทางสู เมืองแอรฟอรด (ERFOUD) ซ่ึงเปนโอเอ

ซีสศูนยกลางการคาขายของคาราวานซ่ึงเดินทางมาจาก
ซาอุดิอาระเบียและซูดาน  
นําทานเดินทางสู เมืองเมอรซูการ (MERZOUGA) โดยนํา
ทานน่ังรถขับเคล่ือนส่ีลอ 4WD ไปทองทะเลทรายซาฮารา 
(SAHARA) เปนทะเลทรายในทวีปอัฟริกาท่ีมีขนาดใหญ
เปนอันดับสองของโลก(รองจากทะเลทรายในทวีปแอน
ตารกติกา)และเปนทะเลทรายรอนท่ีใหญท่ีสุดของโลก ณ 
เมืองเมอรซูการ ลัดเลาะขอบทะเลทรายสูเขตซาฮารา  …. 

ค่ํา  รับประทานอาหารค่ํา ณ หองอาหารของโรงแรม 
ท่ีพัก  พักผอนคางคืนในทะเลทรายซาฮารา ณ CAFÉ DU SUD หรือเทียบเทา 
วันที่หก  เมอรซูการ-ข่ีอูฐ-แอรฟอรด-ทินเฮียร-วอซาเซท 
เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 

*.*.*. พิเศษ ข่ีอูฐสูเนินทรายอันกวางใหญสุดตาเพื่อรอชมพระอาทิตยทอแสงยามเชา 
แสงทองยามเชาสาดสูทะเลทราย เปนบรรยากาศยามเชาท่ีคุณจะประทับใจมิรูลืม 
(อยาลืมเตรียมเส้ือกันหนาวใหพรอม) *.*.*. 

  นําทาน น่ังรถขับเคล่ือนส่ีลอ 4WD กลับสู เมืองแอรฟอรด (ERFOUD) เพื่อ
เปล่ียนเปนรถโคช เพื่อเดินทางสู ทอดาจอรจ (TODRA GORGE) ชมความงาม
ของชองเขาท่ีซอนตัวอยูในโอเอซิส ลําน้ําเกลือ
ท่ีไหลผานชองเขา กับหนาผาสูงชันแปลกตา 
เปนแหลงปนหนาผาสําหรับนักเส่ียงภัย
ท้ังหลาย…. 

  นําทานเดินทางสู เมืองทินเฮียร (TINGHIR) 



   

 

ชุมชนท่ีเกาะกลุมอยูรวมกันทามกลางความแหงแลง ยังมีความชุมช่ืนของโอเอซิส 
ตนปาลม เคยเปนท่ีต้ังของกองทหารท่ีเดินทางมาจากวอซาเซท…  

เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
บาย  จากน้ันเดินทางตอตามถนนคาซบาหท่ีมีป�อมหลายรอยแหงต้ังเรียงรายตามถนน

ดังกลาวสู เมืองวอซาเซท (OUARZAZATE) เคยเปนท่ีต้ังทางยุทธศาสตรในป ค.ศ. 
1928 ฝร่ังเศสไดต้ังกองกําลังทหารและพัฒนาท่ีน่ีใหเปนศูนยกลางการบริหาร วอ
ซาเซทเปนเมืองถูกสงเสริมใหเปนเมืองทองเท่ียวท่ีแวดลอมไปดวยสตูดิโอ 
ภาพยนตร และมีการพัฒนาพื้นท่ีในทะเลทรายเพ่ือการทํากิจกรรมตางๆ เชน การข่ี
มอเตอรไซด อูฐ กิจกรรมผจญภัยกลางทะเลทราย (สําหรับในฤดูหนาว-ฤดูใบไมผลิ 
(พ.ย.-เม.ย.) ควรเตรียมเส้ือกันหนาวใหเพียงพอ เพราะเมืองน้ีอยูใกลภูเขาแอตลาส 
ท่ีมีหิมะปกคลุมในชวงดังกลาว  

ค่ํา รับประทานอาหารค่ํา ณ  ภัตตาคาร  
ท่ีพัก  KARAM PALACE HOTEL หรือเทียบเทา  
วันที่เจ็ด  วอซาเซท-ไอท เบน ฮาดดู-มาราเกช 
เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 

นําทาน ผานชมป�อมทาเริท (KASBAH 
TAOURIRT) เปนป�อมแหงตระกูลกลาวี ภายใต
หมูอาคารขนาดใหญ ซ่ึงภายในประกอบดวยหอง
ตางๆจํานวนมากซอนอยูเช่ือมตอกันดวยถนน
เล็กๆ และเสนทางลับคดเค้ียวตามอาคารที่เบียดเสียดกัน  
จากน้ันนําทานออกเดินทางสู เมืองไอท เบน ฮาดดู (AIT BENHADDOU) ทาง
ตะวันออกเฉียงใตของเมืองมาราเกช เสนทางขามเทือกเขาไฮแอทลาส ทางคดเค้ียว
กับภูเขาสลับซับซอนสลับกับทุงเกษตรแบบข้ันบันได ใหทานเพลินตากับสีสัน วิถีชีวิต
ของคนทองถ่ิน …  

เท่ียง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
บาย จากน้ันนําทานเดินทางสู เมืองมาราเกช 

(MARAKESH) ต้ังอยูเชิงเขาแอตลาสในอดีต
เมืองโอเอซิสแหงน้ีเปนท่ีพักของกองคาราวานอูฐ 
ท่ีมาจากทางตอนใตของโมรอคโค ถือเปนเมืองชุม



   

 

ทางของพอตางๆ นอกจากน้ียังเปนอดีตเมืองหลวงในชวงสมัยราชวงศอัลโมราวิด 
ชวงศ.ต.ท่ี 11 ปจจุบันเปนเมืองท่ีมีนักทองเท่ียวมาเยือนมากท่ีสุด สภาพบานเมืองท่ี
เราเห็นไดคือ สองขางทางแวดลอมดวยบานเรือนท่ีถูกฉาบดวยปูนสีสมๆ ซ่ึงเปนส่ิง
ท่ีรัฐบาลกําหนดไว แตคนทองถ่ินจะเรียกวา PINK CITY หรือ เมืองสีชมพู เมืองท่ีมี
เสนหท่ีสุดในโลกแหงหน่ึง จึงไดสมญานามวาเปน A CITY OF DRAMA น่ันคือมี
ความสวยงามด่ังเมืองในละครท่ีไมนาเปนชีวิตจริงได……  
นําทานเดินทาง ชมพระราชวังบาเฮีย (BAHIA PALACE) เปนพระราชวังของทาน
มหาอํามาตย  ผูสําเร็จราชการแผนดินแทนยุวกษัตริยในอดีต สรางขึ้นในชวงปลาย
ศตวรรษท่ี 19 โดย SI MOUSSA สถาปตยกรรมออกเปนแนวสมัยใหม โดยท่ีต้ังใจ
จะใหเปนพระราชวังท่ีย่ิงใหญและหรูหราท่ีสุดในสมัยน้ัน แตดวยความที่มีการ
วางแผนกอสรางและตกแตงอยางเรงรีบ จึงเปนท่ีวิจารณกันวารายละเอียดหลายๆ
อยางในพระราชวังแหงน้ียังไมสมบูรณลงตัว   
พระราชวังมีการตกแตงโดยการแกะสลักปูนปم�น (STUCCO) มีการวาดลายบนไม 
และประดับประดาดวยโมเสกเปนลวดลายท่ีสวยงาม
ละเอียดออนมาก… 
ชมความงดงามภายนอกของมัสยิด คูตูเบีย 
(KOUTOUBIA MOSQUE)  ซ่ึงเปนมัสยิดใหญ
เกาแกท่ีสุดในเมืองไมวาจะเดินไปแหงใดในตัวเมืองก็
จะเห็นมัสยิดน้ีได จากหอวังท่ีมีความสูง 226 ฟต 
(70 เมตร)   
จากน้ันนําทาน ชมจัตุรัสกลางเมือง (DJEMAA FNAA SQUARE) ท่ีมีขนาดใหญ 
รายลอมไปดวยอาคาร รานคา ตลาด ท้ัง 4 ดาน เดินเลนถายรูปความมีชีวิตชีวาท่ีมี
สีสันและกล่ินอายแบบโมรอคโคขนานแท พรอมจับจายหาซ้ือของฝาก ของท่ีระลึก
พื้นเมืองตางๆ ไดท่ี ตลาดเกา (OLD MARKET) ท่ีอยูรายรอบจัตุรัสอยาง
เพลิดเพลิน ...     

ค่ํา รับประทานอาหารค่ํา ณ  ภัตตาคาร อาหารพื้นเมือง 
*.*.*. พรอมชมโชวการแสดงพื้นเมืองอันต่ืนตาต่ืนใจกับความอลังการของสถานท่ีและสีสันของชาว

โมรอคกัน *.*.*. 
ท่ีพัก  AYOUB HOTEL หรือเทียบเทา  



   

 

วันที่แปด มาราเกช-คาซาบลังกา 
เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 
 นําทาน ชมสวนจารดีน มาจอแรล (MAJORELLE GARDEN)  หรือ JARDIN  

MAJORELLE  & MUSEUM OF ISLAMIC ART วากันวาเปนสวรรคนอยๆ 
ยานเมืองมาราเกรซ สวนแหงน้ีเปนท่ีรวบรวมพนัธุไมนานาพันธุจาก  ท่ัวโลก 
โดยเฉพาะตนกระบอกเพชรนับพันตน หลากหลายสายพันธุ มีสวนบัว และป�าไมดู
รมร่ืน กับบรรดากระถางดินท่ีศิลปนเจาของเดิม JACQUES MAJORELLE  ท่ี
สรรหาสีมาป�ายทาทับ ตกแตงทําใหสวนแหงน้ีดูโด
เดนสะดุดตาข้ึนมาอยางนาเหลือเช่ือ สวนแหงน้ีเดิม
เปนบานของศิลปนชาวฝร่ังเศส เขาสรางบาน และ
สวนเอาไวอยูเอง พรอมสรางงานศิลปะของเขา
ตอมาสถานท่ีแหงน้ีไดถูกใชเปนพิพิธภัณฑ รวบรวม
เอาศิปะของโมรอโค เอาไว และมีมุมแสดงงาน 

ศิลปะของเจาของเดิมเอาไวดวย….จากน้ันนําทานเดินทางสู เมืองคาซาบลังกา (CASABLANCA) 
เมืองท่ีถูกใชเปนฉากในภาพยนตรฮอลลีวูดเร่ืองCASABLANCA ออกฉายในป 
ค.ศ.1942 

เท่ียง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
บาย  นําทาน ชมความงามของสุเหราแหงกษัตริยฮัสซันท่ี 2 
สุเหราน้ีงดงามประณีตดวย 

สถาปตยกรรมแบบโมรอคโคทุกแขนง  ชมทิวทัศนรอบๆ 
สุเหราอันเปนจุดชมวิวริมฝم�งทะเล ซ่ึงเปนสถานท่ีพักผอนท่ี
สวยงามของชาวโมรอคโคท่ีชอบมาเดินเลนหลังจากปฏิบัติ
ศาสนกิจเสร็จแลว  
ชมโบถสชาวยิว (THE CHURCH OF OUR LADIES OF LOURDES) ภายในม ี
ภาพกระจกสีสวยงามแสดงเร่ืองราวตางๆเก่ียวกับศาสนา ตอดวยจัตุรัส
สหประชาชาติ ซ่ึงเปนใจกลางเมือง ยานธุรกิจสําคัญ 

ค่ํา รับประทานอาหารค่ํา ณ  ภัตตาคาร  
ท่ีพัก  SUISSE HOTEL หรือเทียบเทา  
 



   

 

วันที่เกา  คาซาบลังกา-ดูไบ 
เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 

นําทานเดินทางสูสนามบิน เพ่ือเดินทางกลับสูประเทศไทย 
14.55 น. ออกเดินทางสู ประเทศไทย โดยสายการบินเอมิเรตส เท่ียวบินท่ี EK752/376 
 *.*.*. แวะเปล่ียนเคร่ืองท่ีเมืองดูไบ : 0115-0340 *.*.*. 
วันที่สิบ  สุวรรณภูมิ บางพลี (ประเทศไทย) 
12.50 น.  (เวลาทองถ่ิน) เดินทางถึง สุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ  

********* 
 
 
อัตราคาใชจาย 

 
อัตราคาใชจาย 

 
ผูใหญ 

เด็กตํ่ากวา 12 
กับ 1 ผูใหญ 

เด็กต่ํากวา 12 
กับ 2 ผูใหญ 

ไมมีเตียงเสริม 
พักเดี่ยวเพ่ิม 

1 – 10 เม.ย. 
30 เม.ย. – 9 พ.ค. 48,888.- 8,900.- 

** ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิ ในการเปลี่ยนแปลงราคา หากทางสายการบินมีการ ข้ึนราคา
ของภาษีน้ํามันและ/หรือภาษีประกันภัยการเดินทางและ คาย่ืนวีซา ** 

 
หมายเหตุ กําหนดการเดินทางอาจมีการเปล่ียนแปลงไดเพื่อความเหมาะสม ท้ังน้ีทางบริษัทฯ 
จะยึดถือความปลอดภัย ตลอดจนผลประโยชนของคณะผูเดินทางเปนสําคัญ 
 
อัตราน้ีรวม 
1. คาต๋ัวเคร่ืองบินไป-กลับ (Economy Class) ท่ีระบุวันเดินทางไปกลับพรอมกรุปเทาน้ัน (ใน

กรณีมีความประสงคอยูตอ 
จะตองอยูภายใตเงื่อนไขของสายการบินและมีคาใชจายเกิดข้ึนสําหรับการเปล่ียนแปลง) 
2. คาภาษีสนามบินทุกแหงตามรายการ 
3. คารถโคชปรับอากาศนําเท่ียวตามรายการ วันละ 12 ชม. ตามกฎหมายยุโรป 
4. คาหองพักในโรงแรมท่ีระบุตามรายการหรือเทียบเทา (3 ดาว – 4 ดาว)  (โรงแรมสวนใหญ

จะไมมีเคร่ืองปรับอากาศ 



   

 

เน่ืองจากอยูในภูมิประเทศท่ีมีอากาศหนาวเย็น, ราคาโรงแรมอาจมีการปรับข้ึนหลายเทาตัว หาก
วันเขาพักตรงกับชวงงานเทศกาลตางๆและงานแฟร,การประชุม อันเปนผลทําใหตองการเปล่ียน
ยายเมือง หรือเพิ่มคาทัวรในกรณีพักท่ีเมืองเดิม โดยบริษัทจะคํานึงถึงความเหมาะสมและ
ผลประโยชนของผูเดินทางเปนสําคัญ) 
 
ขอมูลเพ่ิมเติมเร่ืองโรงแรมที่พัก  
** เน่ืองจากการวางแพลนหองพักของแตละโรงแรมแตกตางกัน จึงอาจทําใหหองพักแบบหอง
เด่ียว (Single) ,หองคู (Twin/Double) หองพักตางประเภทอาจจะไมติดกัน หรือ อยูคนละช้ัน
กัน และบางโรงแรมหองพักแบบ 3 ทาน/3 เตียง (Triple Room) อาจจะไมมีหองพักแบบ 3 
ทาน ซ่ึงถาเขาพัก 3 ทานอาจจะไมไดเลย หรือ อาจมีความจําเปนตองแยกหองพักเน่ืองจาก
โรงแรมน้ันไมสามารถจัดหาได ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บเงินเพิ่มเติมในกรณีท่ีอาจมี
การแยกหองพัก 
** โรงแรมในยุโรปสวนใหญอาจจะไมมีเคร่ืองปรับอากาศเน่ืองจากอยูในแถบท่ีมีอุณหภูมิต่ํา  
** กรณีท่ีมีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เปนผลใหคาโรงแรมสูงข้ึนมากและหองพักใน
เมืองเต็ม บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนหรือยายเมืองเพื่อใหเกิดความเหมาะสม 
** โรงแรมในยุโรปท่ีมีลักษณะเปน Traditional Building หองที่เปนหองเด่ียวอาจเปนหองท่ีมี
ขนาดกะทัดรัต และไมมีอางอาบน้ํา ซ่ึงข้ึนอยูกับการออกแบบของแตละโรงแรมน้ันๆ และหองแต
ละหองอาจมีลักษณะแตกตางกัน 
5. คาอาหารตามท่ีระบุในรายการ 
6. คาชมสถานท่ีทองเท่ียวตามรายการ 
ขอมูลเบื้องตนในการเตรียมเอกสารย่ืนวีซาและการย่ืนขอวีซา  
1. การพิจารณาวีซาเปนดุลยพินิจของสถานทูต มิใชบริษัททัวร การเตรียมเอกสารท่ีดีและถูกตอง
จะชวยใหการพิจารณา ของสถานทูตงายข้ึน 
2. กรณีทานใดตองใชพาสปอรตเดินทาง ชวงระหวางย่ืนวีซา หรือ กอนเดินทางกับทางบริษัท 
ทานตองแจงใหทางบริษัทฯ ทราบลวงหนาเพื่อวางแผนในการขอวีซาของทาน ซ่ึงบางสถานทูตใช
เวลาในการพิจารณาวีซาท่ีคอนขางนานและอาจไมสามรถดึงเลมออกมาระหวางการพิจารณา
อนุมัติวีซาได (กรณีถามีคาใชจายเกิดข้ึนทานละ 500.- บาท ลูกคาจะตองเปนผูรับผิดชอบ
เทาน้ัน) 



   

 

3. สําหรับผูเดินทางท่ีศึกษาหรือทํางานอยูตางประเทศ จะตองดําเนินเร่ืองการขอวีซาดวยตนเอง
ในประเทศท่ีตนพํานักหรือศึกษาอยูเทาน้ัน  
4. หนังสือเดินทางตองมีอายุไมต่ํากวา 6 เดือน โดยนับวันเร่ิมเดินทางออกนอกประเทศ หากนับ
แลวต่ํากวา 6 เดือน ผูเดินทางตองไปย่ืนคํารองขอทําหนังสือเดินทางเลมใหม และกรุณาเตรียม
หนังสือเดินทางเลมเกา ใหกับทางบริษัทดวย เน่ืองจากประวัติการเดินทางของทานจะเปน
ประโยชนอยางย่ิงในการย่ืนคํารองขอวีซา และจํานวนหนาหนังสือเดินทาง ตองเหลือวางสําหรับ
ติดวีซาไมต่ํากวา 3 หนา  
5. ทานท่ีใสปกหนังสือเดินทางกรุณาถอดออก หากมีการสูญหาย บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบตอปก
หนังสือเดินทางน้ันๆ และพาสปอรต ถือเปนหนังสือของทางราชการ ตองไมมีรอยฉีกขาด หรือ 
การขีดเขียน หรือ แตงเติมใดๆ ในเลม  
7. คาประกันภัยการเดินทางรายบุคคล (หากตองการเง่ือนไขกรมธรรมสอบถามไดจาก

เจาหนาท่ี)  
-คาประกันอุบัติเหตุการเดินทาง ในวงเงินทานละไมเกิน 1,750,000 บาท (ตามเง่ือนไขตาม
กรมธรรม)  
-คารักษาพยาบาลสําหรับคนไขใน จากอุบัติเหตุ และเจ็บป�วย (แอดมิด 8 ชม.) / การเคล่ือนยาย
เพื่อการรักษาพยาบาลฉุกเฉินและการเคล่ือนยายกลับประเทศ / คาใชจายในการสงศพหรืออัฐ
กลับประเทศ (เทาน้ัน) 
** ลูกคาทานใดสนใจ...ซ้ือประกันการเดินทางสามารถสอบถามขอมูล เพิ่มเติมกับทางบริษัทได 
**  
- - เบ้ียประกันเร่ิมตน 420.-บาท [ระยะเวลา 8-10 วัน]  
**ความครอบคลุมผูเอาประกันท่ีมีอายุต้ังแตแรกเกิด ถึง 85 ป ** [รักษาพยาบาล 2 ลาน, 
เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 1.5 ลานบาท]เทาน้ัน 
8. คามัคคุเทศก (ไกดคนไทย) ของบริษัทฯ ดูแลตลอดการเดินทาง  
9. คาวีซาโมรอคโค 

 
อัตราน้ีไมรวม 
1. คาธรรมเนียมจัดทําหนังสือเดินทาง , แจงเขาแจงออกสําหรับผูท่ีไมไดถือหนังสือเดินทางของ

ไทย 



   

 

2. คาใชจายสวนตัว อาทิเชน คาเคร่ืองด่ืมท่ีส่ังพิเศษ, คาโทรศัพท, คาซักรีด, คาธรรมเนียม
หนังสือเดินทาง, คาน้ําหนักเกิน 

จากทางสายการบินกําหนดเกินกวา 30 กก.และมากกวา 1 ช้ิน, คารักษาพยาบาล กรณีเกิดการ
เจ็บป�วยจากโรคประจําตัว, คากระเป�าเดินทางหรือของมีคาท่ีสูญหายในระหวางการเดินทาง เปน
ตน  
3. คาภาษีหัก ณ ท่ีจาย 3% และภาษีมูลคาเพิ่ม 7 % ในกรณีท่ีตองการใบกํากับภาษี 
4. คาอาหารท่ีไมไดระบุในรายการ 
5. คาธรรมเนียมน้ํามันและภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรับข้ึนราคา  
6. คาใชจายสวนตัวอ่ืนๆ  เชน คาโทรศัพท, คาซักรีด, มินิบารและทีวีชองพิเศษ ฯลฯคาอาหาร

และเคร่ืองด่ืมส่ังพิเศษ 
7. คาบริการพิเศษตางๆ 
8. คาบริการยกกระเป�าในโรงแรม ซ่ึงทานจะตองดูแลกระเป�าและทรัพยสินดวยตัวทานเอง  
9. คาทิปทานละ 90 ยูเอส 

 
**กรุณาอานเง่ือนไขและหมายเหตุใหละเอียดทุกขอ เพราะรายการทัวรที่ทานไดรับถือเปน
สัญญาการเดินทางระหวางบริษัทและลูกคา** 
 
เง่ือนไขการจอง 

กรุณาจองกอนลวงหนา พรอมชําระเงินมัดจํา ทานละ 30,000 บาท ภายใน 3 วันนับจาก
วันจอง มิฉะน้ันทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะขอรับลูกคารายตอไป  

 
เง่ือนไขการชําระคาทัวรสวนท่ีเหลือ 

ทางบริษัทขอเก็บคาทัวรสวนท่ีเหลือ 15 วันกอนการเดินทาง  หากทานไมผานการอนุมัติวี
ซาหรือยกเลิกการเดินทางโดยเหตุจําเปนทางบริษัทขอเก็บเฉพาะคาใชจายท่ีเกิดข้ึนจริง 

 
เง่ือนไขการสํารองที่น่ัง  
***รานคาในยุโรปสวนใหญจะปดทําการในวันอาทิตย, ขอสงวนสิทธ์ิการยายเมืองที่เขาพัก 
เชน กรณีที่เมืองน้ันมีการจัดงาน TRADE FAIR ฯลฯ ไปเขาพักเมืองที่ใกลเคียงแทน และ
โปรแกรมอาจมีการปรับเปล่ียนตามความเหมาะสม*** 



   

 

กรณียกเลิกการเดินทาง 
- ยกเลิกการเดินทางและหรือไมสามารถเดินทางไดมากกวา 1 เดือนกอนวันเดินทางทุกกรณี 

เก็บคาบริการทานละ 3,000 บาท 
- ยกเลิกการเดินทางและหรือไมสามารถเดินทางได 1-29 วัน กอนวันเดินทางทุกกรณี เก็บ

คาบริการทัวรเต็มจํานวนตามราคาทัวร (หมายเหตุ – ผูเดินทางท่ีเกิดอุบัติเหตุ,เจ็บป�วย
,เสียชีวิต จะตองมีใบรับรอบแพทยตามที่ทางบริษัทระบุขอความบางอยางในน้ันดวย เพื่อจะได
ยืนยันกับสายการบินและตัวแทนบริษัทท่ีตางประเทศ (ท้ังน้ีข้ึนอยูกับดุลพินิจของสายการบิน
และบริษัทตางประเทศ)) 
- กรณีย่ืนวีซาแลวไมไดรับการอนุมัติวีซาจากทางสถานทูต (วีซาไมผาน) และทานไดชําระคาทัวร

หรือมัดจํามาแลวทางบริษัทฯ ขอเก็บเฉพาะคาใชจายที่เกดข้ึนจริง เชน คาวีซาและคาบริการ
ย่ืนวีซา / คามัดจําต๋ัวเคร่ืองบิน หรือคาต๋ัวเคร่ืองบิน (กรณีออกต๋ัวเคร่ืองบินแลว) / คาสวนตาง
กรณีท่ีกรุปออกเดินทางไมครบตามจํานวน (สอบถามเพิ่มเติมจากทางบริษัทฯอีกคร้ังนึง) 
-  กรณีผูเดินทางท่ีเกิดอุบัติเหตุ,เจ็บป�วย,เสียชีวิต จะตองมีใบรับรองแพทยตามท่ีทางสายการ

บินใหระบุขอความตามเง่ือนไขสายการบินน้ัน ๆ เพื่อจะไดยืนยันกับสายการบินและตัวแทน
บริษัทที่ตางประเทศ (ทั้งน้ีข้ึนอยูกับดุลพินิจของสายการบินและบริษัทตางประเทศ) ท้ังน้ีทาน
จะตองเสียคาใชจายท่ีไมสามารถเรียกคืนไดคือ คาธรรมเนียมในการมัดจําต๋ัว หรือคาต๋ัว
เคร่ืองบิน (กรณีออกต๋ัวเคร่ืองบินแลว) และคาธรรมเนียมวีซาและคาบริการย่ืนวีซากรณีท่ีทาน
ย่ืนวีซาแลว  
 

หมายเหตุ  
- บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการท่ีจะไมรับผิดชอบตอคาชดเชยความเสียหาย อันเกิดจากเหตุสุดวิสัยท่ี
ทาง บริษัทฯ ไมสามารถควบคุมได เชน การนัดหยุดงาน, จลาจล, การลาชาหรือยกเลิกของ
เท่ียวบิน รวมถึงกรณีท่ีกองตรวจคนเขาเมืองไมอนุญาตใหเดินทางออกหรือกองตรวจคนเขาเมือง
ของแตละประเทศไมอนุญาตใหเขาเมือง รวมท้ังในกรณีท่ีทานจะใชหนังสือเดินทางราชการ (เลม
สีน้ําเงิน) เดินทางหากทานถูกปฏิเสธการเดินทางเขาหรือออกนอกประเทศใดประเทศหน่ึง  
- บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปล่ียนแปลงโปรแกรมรายการทองเท่ียว โดยไมตองแจงใหทราบ
ลวงหนา 
- บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปล่ียนแปลงอัตราคาบริการ โดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา 



   

 

- กรณีท่ีคณะไมครบจํานวน 15 ทาน ทางบริษัทฯ สงวนสิทธ์ิในการงดออกเดินทาง โดยทาง
บริษัทฯ จะแจงใหทานทราบลวงหนา 14 วันกอนการเดินทาง  
- เม่ือทานทําการซ้ือโปรแกรมทัวร ทางบริษัทฯ จะถือวาทานรับทราบและยอมรับเง่ือนไขของ
หมายเหตุทุกขอแลว ในกรณีท่ีลูกคาตองออกต๋ัวโดยสารภายในประเทศ ….กรุณาติดตอเจาหนาท่ี
ของบริษัทฯ กอนทุกคร้ัง มิฉะน้ันทางบริษัทฯจะไมขอรับผิดชอบคาใชจายใดๆ ท้ังสิ้น…โปรแกรม
และรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปล่ียนแปลงได ท้ังน้ีข้ึนอยูกับสภาวะอากาศและเหตุ
สุดวิสัยตาง ๆ ที่ไมสามารถคาดการณลวงหนาโดยทางบริษัทฯ จะคํานึงถึงผลประโยชนและความ
ปลอดภัยของผูรวมเดินทางเปนสําคัญ…. 
- หลังจากท่ีมีการจองทัวรและไดชําระคามัดจําทัวรหรือท้ังหมดแลว ไมวาจะเปนการชําระผาน
ตัวแทนของบริษัท 
หรือชําระโดยตรงกับทางบริษัท ทางบริษัทจะขอถือวาทานรับทราบและยอมรับในเงือนไขตางๆ
ของบริษัท ท่ีไดระบุไวท้ังหมด 
- น่ังท่ี Long Leg โดยปกติอยูบริเวณทางออกประตูฉุกเฉิน และผูท่ีจะน่ังตองมีคุณสมบัติตรง
ตามที่สายการบินกําหนด  

เชน ตองเปนผูท่ีมีรางกายแข็งแรง และชวยเหลือผูอ่ืนไดอยางรวดเร็วในกรณีท่ีเคร่ืองบินมีปญหา 
เชน สามารถเปดประตูฉุกเฉินได (น้ําหนักประมาณ 20 กิโลกรัม) ไมใชผูท่ีมีปญหาทางดาน
สุขภาพและรางกายและอํานาจในการใหท่ีน่ัง Long leg ข้ึนอยูกับทางเจาหนาท่ีเช็คอินสายการ
บิน ตอนเวลาท่ีเช็คอินเทาน้ัน 
  กรณีทรัพยสินสวนตัวของลูกคาสูญหายหรือลืมไวระหวางการเดินทาง ทางบริษัทฯ จะไม

รับผิดชอบใด ๆ ท้ังส้ิน 
  กรณีผูเดินทางไมสามารถเขา-ออกเมืองได เน่ืองจากปลอมแปลงหรือการหามของเจาหนาท่ี 

ไมวาเหตุผลใดๆตามทาง 
บริษัทของสงวนสิทธิ์ในการ ไมคืนคาทัวรท้ังหมด  
  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิยกเลิกการเดินทางกอนลวงหนา 14 วัน ในกรณีท่ีไมสามารถทํากรุปได

อยางนอย 30 ทาน( ผูใหญ )  
และ/หรือ ผูรวมเดินทางในคณะไมสามารถผานการพิจารณาวีซาไดครบ 30 ทาน ซ่ึงในกรณีน้ี
ทางบริษัทฯ ยินดีคืนเงินใหท้ังหมดหักคาธรรมเนียมวีซา หรือจัดหาคณะทัวรอ่ืนใหถาตองการ 
  บริษัทฯ สงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงโปรแกรมรายการทองเท่ียว โดยไมตองแจงใหทราบ

ลวงหนา  



   

 

  บริษัทฯ สงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงอัตราคาบริการ โดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา 
  เน่ืองจากรายการทัวรน้ีเปนแบบเหมาจายเบ็ดเสร็จ หากทานสละสิทธิ์การใชบริการใดๆตาม

รายการ หรือถูกปฏิเสธการ 
เขาประเทศไมวาในกรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไมคืนเงินในทุกกรณี  
  กรณียกเลิกการเดินทางภายหลังจากไดวีซาแลว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการแจงสถานฑูต 

เพื่อใหอยูในดุลพินิจของ 
สถานฑูต เร่ืองวีซาของทาน เน่ืองจากการขอวีซาในแตละประเทศ จะถูกบันทึกไวเปนสถิติในนาม
ของบริษัทฯ เม่ือทานไดชําระเงินมัดจําหรือท้ังหมด ไมวาจะเปนการชําระผานตัวแทนของ บริษัทฯ 
หรือชําระโดยตรงกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะขอถือวาทานรับทราบและยอมรับในเง่ือนไข
ตางๆของเอกสารวีซา 
  การบิดเบือนขอเท็จจริงประการใดก็ตาม อาจจะถูกระงับมิใหเดินทางเขาประเทศในกลุมเชง

เกนเปนการถาวร และ 
ถึงแมวาทานจะถูกปฏิเสธวีซา สถานทูตไมคืนคาธรรมเนียมท่ีไดชําระไปแลวและหากตองการขอ
ย่ืนคํารองใหมก็ตองชําระคาธรรมเนียมใหมทุกคร้ัง  
  หากสถานทูตมีการสุมเรียกสัมภาษณบางทานทางบริษัทฯ ขอความรวมมือในการเชิญทานไป

สัมภาษณตามนัดหมาย 
และโปรดแตงกายสุภาพ ท้ังน้ีทางบริษัทฯ จะสงเจาหนาท่ีไปอํานวยความสะดวก และประสานงาน
ตลอดเวลา และหากสถานทูตขอเอกสารเพิ่มเติม ทางบริษัทฯใครขอรบกวนทานจัดสงเอกสาร
ดังกลาวเชนกัน 
  ทางบริษัทฯ เปนแคตัวแทนอํานวยความสะดวกในข้ันตอนการย่ืนวีซา แตในการพิจารณาอนุมัติ

วีซา จะอยูใน 
ดุลพินิจของทางสถานทูตฯเทาน้ัน ซ่ึงอาจจะเกิดความไมสะดวกแกทานไดทางบริษัทฯ จึงตองขอ
อภัยมา ณ ท่ีน้ี 
  เม่ือทานทําการซ้ือโปรแกรมทัวร ทางบริษัทฯ จะถือวาทานรับทราบและยอมรับเง่ือนไขของ

หมายเหตุทุกขอแลว ใน 
กรณีท่ีลูกคาตองออกต๋ัวโดยสารภายในประเทศกรุณาติดตอเจาหนาท่ีของบริษัทฯกอนทุกคร้ัง
มิฉะน้ันทางบริษัทฯจะไมขอรับผิดชอบคาใชจายใดๆท้ังส้ินโปรแกรมและรายละเอียดของการ
เดินทางอาจมีการเปล่ียนแปลงได ท้ังน้ีข้ึนอยูกับสภาวะอากาศ และเหตุดวิสัยตาง ๆ ท่ีไมสามารถ



   

 

คาดการณลวงหนาโดยทางบริษัทฯ จะคํานึงถึงผลประโยชนและ ความปลอดภัยของผูรวมเดินทาง
เปนสําคัญ  
  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธไมขายทัวรแกลูกคาท่ีเคยเดินทางแลวมีความประพฤติไมนารักหรือมี

พฤติกรรมเปนท่ีรักเกียจ 
ของคนสวนใหญเชนไมรักษาเวลาเลย พูด จาหยาบคาย ด่ืมสุราบนรถ กอเสียงรําคาญรบกวน
ผูอ่ืน เอาแตใจตนเอง หรือถือวามากลุมใหญแลวไมเกรงใจผูอ่ืนชักชวนผูผ่ืนใหกอนความวุนวาน
ในทัวรฯลฯ (เพื่อความสุขของผูเดินทางเปนสวนใหญ) 
  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธไมขายทัวรแกทานท่ีมีครรภเกิน4 เดือน (เพราะอาจเกิดอันตราย / เพ่ือ

ความปลอดภัย / เวนมี 
ใบรับรองแพทย) 
  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธในการขายหรือไมขายทัวรแกทานที่มีเด็กทารกอายุต่ํากวากวา 2 ขวบ 

(กรุณาแจงบริษัทฯ กอน 
จองทัวรเพื่อหาขอสรุปรวมกัน) ตองกราบขออภัยทานเพราะหากเด็กงอแงจะไปรบกวนผูเดินทาง
ทานอ่ืน 
  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธในการขาย หรือไมขายแกทานท่ีตองใชรถเข็น (กรุณาแจงบริษัทฯ กอน

ซ้ือทัวร เพื่อหาขอสรุปรวมกัน) 
  ทานท่ีจะออกต๋ัวภายในประเทศ เชน เชียงใหม ภูเก็ต หาดใหญ ฯลฯ โปรดแจงฝ�ายขายกอน

เพื่อขอคํายืนยันวาทัวรน้ันๆ  
ยืนยันการเดินทางหากทานออกต๋ัวโดยไมไดรับการยืนยันจากพนักงานแลวทัวรน้ันยกเลิก บริษัทฯ 
ไมสามารถรับผิดชอบคาใชจายน้ันได 
  ใน 1 วัน คนขับรถจะทํางานและพักผอนระหวางขับรถรวมแลวไมเกิน12 ชม. เชน เร่ิมงาน 

08.00 น. ตองจบงานภายใน  
20.00 น. หากมีการเสียเวลาระหวางวันทุกกรณีโปรแกรมอาจตองแกไขปรับเปล่ียน - เม่ือทาน
จองทัวรและชําระมัดจําแลวหมายถึงทานยอมรับในขอความและเงื่อนไขท่ีบริษัทฯ แจงแลวขางตน 
  หากในคณะของทานมีผูตองการดูแลพิเศษ น่ังรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูสูงอายุ, มีโรค
ประจําตัว หรือไมสะดวกในการเดินทางทองเท่ียวในระยะเวลาเกินกวา 4-5 ช่ัวโมงติดตอกัน ทาน
และครอบครัวตองใหการดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของทานเอง เน่ืองจากการเดินทางเปนหมู
คณะ หัวหนาทัวรมีความจําเปนตองดูแลคณะทัวรท้ังหมด 
 



   

 

ขอความซ่ึงถือเปนสาระสําหรับทานผูมีเกียรติซ่ึงรวมเดินทาง 
ทางบริษัทฯ เปนตัวแทนในการจัดนําสัมมนา และการเดินทางท่ีมีความชํานาญ โดย

จัดหาโรงแรมท่ีพัก อาหาร ยานพาหนะ และสถานท่ีทองเท่ียวพรอมท้ังการสัมมนา ดูงาน เพื่อ
ความสะดวกสบาย และเกิดประโยชน สูงสุดในการเดินทาง ท้ังน้ีทางบริษัทฯ ไมสามารถ
รับผิดชอบในอุบัติเหตุหรือความเสียหายท่ีเกิดจากโรงแรมท่ีพัก ยานพาหนะ,  อันเน่ืองจาก
อุบัติเหตุรวมถึงภัยธรรมชาติ, โจรกรรม, วินาศกรรม, อัคคีภัย, การผละงาน, การจลาจล สงคราม
การเมือง, การผันผวนของอัตราแลกเปล่ียนเงินตราระหวางประเทศ, การนัดหยุดงาน, ความ
ลาชาของเท่ียวบิน, สายการเดินเรือ, รถไฟ, พาหนะทองถ่ิน,  ตลอดจนการถูกปฏิเสธออกวีซาจาก
กงสุล และ / หรือ สวนงานท่ีเก่ียวของกับสถานเอกอักคราชฑูต รวมถึงผูมีอํานาจทําการแทน
ประจําประเทศไทย (โดยไมจําตองแสดงเหตุผล เน่ืองจากเปนสิทธิพิเศษทางการทูต) ซ่ึงอยูเหนือ
การควบคุมของบริษัทฯ หมายรวมถึงในระหวางการเดินทางทองเท่ียวท้ังใน หรือ ตางประเทศ แต
ทางบริษัทฯ มีความคุมครอง และประกันอุบัติเหตุ ตามเง่ือนไขท่ีบริษัทฯ ท่ีรับประกันในกรณีท่ีผู
รวมเดินทางถูกปฎิเสธโดยเจาหนาท่ีตรวจคนเขาเมืองของประเทศไทย และ/หรือ ตางประเทศ มิ
ใหเดินทางออก หรือ เขาประเทศ เน่ืองมาจากความประพฤติ พฤติกรรมของผูเดินทาง ไมปฎิบัติ
ตามกฎระเบียบดานการความคุมโรคติดตอเฉพาะพื้นท่ีมีการปลอมแปลงเอกสารเพื่อการเดินทาง 
รวมถึงมีส่ิงผิดกฎหมาย บริษัทฯ จะไมคืนคาใชจายใดๆ รายละเอียดดานการเดินทาง อาจมีการ
เปล่ียนแปลงไดตามความจําเปน หรือเพื่อความเหมาะสมท้ังปวง โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนา 
ท้ังน้ีการขอสงวนสิทธิดังกลาว บริษัท จะยึดถือและคํานึงถึงผลประโยชนตลอดจนความปลอดภัย
ของทานผูมีเกียรติ ซึ่งรวมเดินทางเปนสําคัญ 

“ขอขอบพระคุณทุกทานท่ีไดมอบความไววางใจ ใหทางบริษัท  
เปนผูนําพาการเดินทางในคร้ังน้ี” 

 
เอกสารประกอบการขอวีซาโมรอคโค 

*.*.*. เอกสารสวนตัวของทานหามเซ็นสําเนาถูกตองทุกกรณี*.*.*.  
1. หนังสือเดินทาง (Passport) หนังสือเดินทาง ตองมีหนาเหลือสําหรับประทับวีซาอยางนอย 2 

หนา อายุการใชงานเหลือไม 
นอยกวา 6 เดือน นับจากวันเดินทางกลับ และหนังสือเดินทางจะตองไมชํารุด
(หนังสือเดินทางเลมเกา กรุณานํามาประกอบการย่ืนวีซาดวย)  



   

 

2. รูปถาย รูปถายสีหนาตรงขนาด 1.5 x 2 ซม. (ตามภาพประกอบ) จํานวน 3 ใบ (พื้นหลังขาว
เทาน้ัน  

ถายไมเกิน 6 เดือน  หามสวมแวนตาหรือเคร่ืองประดับ ไมใสคอนแทคเลนส รูปไมเลอะหมึก) 
3. หลักฐานการเงิน 
3.1 กรณีผูเดินทาง ออกคาใชจายเอง  
**สําเนาสมุดบัญชี หรือ Statement บัญชีออมทรัพยสวนตัวของผูเดินทาง ยอนหลัง 6เดือน 
(รบกวนลูกคาทํารายการเดินบัญชี ยอดเงินในบัญชีข้ันต่ํา 100,000.-โดยการ ฝากหรือถอน 
กอน แลวคอยปรับยอดเงินในบัญชีไมเกิน 7 วัน กอนวันย่ืนวีซา และหากบัญชีกระโดดเดือนตอง
ขอเปน Statement เทาน้ัน) 
**หนังสือรับรองจากธนาคาร (แบงค การันตี) ตองเปนบัญชีเดียวกันกับสเตทเมน และช่ือ-
นามสกุลภาษาอังกฤษตองตรงตามหนาพาสปอรต  
(ออกไมเกิน 15 วัน นับจากวันที่ย่ืน) (ใชทั้ง 2 อยาง ขาดอยางใดอยางหน่ึงไมได) 
3.2 กรณีผูเดินทางไมไดออกคาใชจายเอง (บุคคลท่ีสามารถรับรองคาใชจายได ตองเปน พอ แม 
พี่นอง ท่ีมีสายเลือดเดียวกัน หรือ สามีภรรยา เทาน้ัน) 
3.2.1. ตองทําเปนหนังสือรับรองคาใชจายในการเดินทาง (Sponsor Letter)เปนภาอังกฤษ
เทาน้ัน 
3.2.2. ถายสําเนาสมุดบัญชี หรือ Statement ยอนหลัง 3 เดือนของบุคคลท่ีออกคาใชจาย 
3.2.3. เอกสารแสดงความสัมพันธระหวางผูท่ีออกให และผูท่ีถูกรับรองคาใชจายให เชน สําเนา
ทะเบียนสมรส สูติบัตร ทะเบียนบาน 
**สถานทูตไมรับพิจารณาบัญชีกระแสรายวัน บัญชีฝากประจํา และบัญชียอดติดลบ** 
 
4. หลักฐานการทํางาน  
-เจาของกิจการ หนังสือรับรองการจดทะเบียน(DBD)ท่ีมีช่ือของผูเดินทางเปนกรรมการหรือ
หุนสวน อายุไมเกิน 3 เดือน หรือ สําเนาใบทะเบียนการคา(พค.0403) 
-เปนพนักงาน หนังสือรับรองการทํางาน จากบริษัทฯ ระบุตําแหนง, เงินเดือน, วันเร่ิมทํางาน  
(ขอเปนภาษาอังกฤษมีอายุ 1 เดือน ช่ือ-สกุลตองตรงตามหนาพาสปอรต ใชคําวา “TO WHOM 
IT MAY CONCERN” แทนช่ือสถานทูตท่ียื่น) 
-นักเรียนหรือนักศึกษา ใชหนังสือรับรองการเรียนท่ีออกจากสถาบันท่ีกําลังศึกษาอยู  



   

 

(ขอเปนภาษาอังกฤษมีอายุ 1 เดือน ช่ือ-สกุลตองตรงตามหนาพาสปอรต ใชคําวา “TO WHOM 
IT MAY CONCERN” แทนช่ือสถานทูตท่ียื่น) 
5. เอกสารสวนตัว 
-สําเนาทะเบียนบาน กรุณาแปลเปนภาษาอังกฤษ 
-บัตรประชาชน กรุณาแปลเปนภาษาอังกฤษ 
-สูติบัตร (กรณีเด็กอายุต่ํากวา 20 ป) กรุณาแปลเปนภาษาอังกฤษ 
-ทะเบียนสมรส/ทะเบียนหยา/มรณะบัตร (ถามี) กรุณาแปลเปนภาษาอังกฤษ 
-ใบเปล่ียนช่ือ-นามสกุล (ถามีการเปล่ียน) กรุณาแปลเปนภาษาอังกฤษ 
 
6. กรณีเด็กอายุไมถึง 20 ป ไมไดเดินทางไปตางประเทศพรอมบิดา มารดา  
-หากเด็กเดินทางไปกับบิดา จะตองมีหนังสือยินยอมจากมารดา จากอําเภอตนสังกัด (โดยมารดา
จะตองคัดหนังสือยินยอมระบุใหบุตรเดินทางไปตางประเทศกับบิดา) พรอมแนบสําเนาบัตร
ประชาชนหรือหนาพาสปอรตมารดามาดวย 
-หากเด็กเดินทางกับมารดา จะตองมีหนังสือยินยอมจากบิดา จากอําเภอตนสังกัด (โดยบิดา
จะตองคัดหนังสือยินยอมระบุใหบุตรเดินทางไปตางประเทศกับมารดา) พรอมแนบสําเนาบัตร
ประชาชนหรือหนาพาสปอรตบิดามาดวย 
- หากเด็กไมไดเดินทางพรอมกับบิดาและมารดา ท้ังบิดาและมารดาจะตองคัดหนังสือระบุยินยอม
ใหบุตรเดินทางไปตางประเทศกับใคร มีความสัมพันธเปนอะไรกันกับเด็ก จากอําเภอตนสังกัด 
พรอมแนบสําเนาบัตรประชาชนหรือหนาพาสปอรตบิดาและมารดา 
-กรณีเด็กท่ีบิดา-มารดาหยาราง จะตองแนบสําเนาใบหยา และมีการสลักหลังโดยมีรายละเอียด
วาฝ�ายใดเปนผูมีอํานาจปกครองบุตรแตเพียงผูเดียว 
*** กรณีที่บิดาหรือมารดาไมมี passport แลวใช ID Card แทนตองทําจดหมายช้ีแจงวาทําไม
ไมมี passport *** 
-กรณีเด็กอายุต่ํากวา 18 ป บิดา-มารดาลงช่ือรับรองในแบบฟอรมสมัครวีซา พรอมเดินทางมา
สัมภาษณกับบุตรท่ีสถานทูตดวย ท้ังสองทาน (เฉพาะคิวเด่ียวเทาน้ัน) 
7.  ทานไมจําเปนตองเซ็น รับรองสําเนาถูกตอง ใหทานเซ็นเฉพาะ แบบฟอรมใบคํารองขอวีซา
เทาน้ัน 

เอกสารย่ืนวีซาอาจมีการปรับเปล่ียนและขออัพเดทเพ่ิมเติมไดทุกเวลา  
หากทางสถานทูตแจงขอเพ่ิมเติม 


