
 

 

 



 

 

 

 

วันที่ 1  กรุงเทพ(สนามบนิสุวรรณภูมิ) 
23.00 น. คณะพร้อมกนั ณ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศชัน้4 สนามบินสุวรรณภูมิเคาน์เตอร์

สายการบินกาตาร์แอร์เวย์ (QR) พบเจ้าหน้าท่ีของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับและอ านวยความ
สะดวก 

วันที่ 2  คาซาบลังก้า-ราบตั-ป้อมอูไดยะ-สุเหร่าฮัสซัน-สุสานของกษัตริย์โมฮัมเหม็ดที่ 5 
03.05 น. ออกเดนิทางสู่สนามบินเมืองคาซาบลังก้า ประเทศโมรอคโค โดยสายการบินกาตาร์แอร์เวย์ (QR) 

เท่ียวบินท่ี QR837 (03.05-05.55) / QR1397 (07.30-13.20) ใช้ระยะเวลาในการเดินทางประมาณ 



 

 

17.15 ชั่วโมง (รวมเวลาแวะเปลี่ยนเคร่ืองที่สนามบินเมืองโดฮา ประเทศกาตาร์) บริการอาหารและ
เคร่ืองดืม่บนเคร่ือง 

13.20 น. เดินทางถึงสนามบินเมืองคาซาบลังก้า ประเทศโมรอคโค (เวลาท้องถ่ินช้ากว่าประเทศไทย 7 
ชัว่โมง) หลงัผา่นพิธีตรวจคนเข้าเมืองแล้ว  

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพืน้เมือง เมนู!!! ซีฟู้ด 
 น าทา่นเดนิทางสูเ่มืองราบัต(Rabat) (ระยะทาง 90 กิโลเมตร) เมืองแหง่อารยะธรรมโบราณ ตัง้อยูท่ี่มมุ

ตะวันตกเฉียงเหนือของทวีปแอฟริกา ทิศ
เหนือติดทะเลเมดิเตอร์เรเนียน ทิศตะวันตก
ติดมหาสมุทรแอตแลนติก ทิศใต้ติดประเทศ
มอริเตเนีย และทิศตะวันออกติดประเทศ
แอลจีเรีย โมรอคโค เป็นประเทศท่ีมีพืน้ท่ีกว้าง
ใหญ่ เคยเป็นเมืองขึน้ของฝร่ังเศส และสเปน 
เป็นถ่ินท่ีอยู่ของชาวยิว และชนพืน้เมืองชาว
เบอร์เบอร์ ด้วยเหตนีุโ้มรอคโคจึงร ่ารวยด้วย
ศลิปวฒันธรรม โดยเฉพาะศลิปะของแขกมวัร์
ท่ีประณีตงดงาม ได้รับการขึน้ทะเบียนเป็น
เมืองมรดกโลกจากยเูนสโก เม่ือปี ค.ศ. 2012 
น าท่านชมเมืองราบัต(Rabat) เมืองหลวง
แห่งโมรอคโค น าชมป้อมอูไดยะ(Oudayas 

Kasbah) ป้อมขนาดใหญ่ 2 ชัน้ท่ีตัง้อยู่ ริม
มหาสมุทรแอตแลนติก ล้อมรอบด้วยก าแพง
สูงใหญ่ ด้านในท่านสามารถเดินชมเมดิน่า 
บ้านเรือนทาทาบด้วยสีฟ้า ท่ีสะอาดตาน่า
เดินเล่น จากนัน้น าท่านชมสุเหร่าฮัสซัน 
หรือ สุเหร่าหลวง(Hassan Mosque) ท่ีทุก
เท่ียงวนัศกุร์ กษัตริย์แห่งโมรอคโคจะทรงม้า
จากพระราชวังมายังสุเหร่าเพ่ือประกอบ
ศาสนกิจ น าท่านชม สุสานของกษัตริย์



 

 

โมฮัมเหม็ดที่ 5(Mausoleum of Mohammed V) พระอยักาของกษัตริย์องค์ปัจจบุนั ซึง่มีทหารยามยืน
เฝา้สง่าทกุประต ูและเปิดให้คนทุกชาติทกุศาสนาเข้าไปเคารพพระศพท่ีฝังอยู่ เบือ้งล่าง ด้านหน้าของ
สสุาน คือสเุหร่าฮสัซนัท่ีเร่ิมสร้างมาตัง้แต่ศตวรรษท่ี 12 แตไ่ม่ส าเร็จ และพงัลงจนเหลือ แตเ่พียงเสาไว้ 
365 ต้น 

เยน็ รับประทานอาหารเยน็ ณ ภัตตาคารพืน้เมือง 
พักที่ Hotel The View, Rabat หรือเทียบเท่าระดับ 5 ดาว 

 
วันที่ 3  ราบัต-เชฟเชาเอิน 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 

น าท่ าน เดินทางสู่ เ มื อ ง เ ชฟ เ ช า เ อิ น

(Chefchaouen) (ระยะทาง 260 กิโลเมตร) 
เมืองท่ีมีชายแดนติดกับสเปนด้วยความท่ี
รูปร่างลกัษณะของยอดเขาของท่ีน่ีเหมือนกบั
เ ขาแพะ  (Chaoua) ดังนั น้ ช่ื อ เ มื องจึ ง มี
ความหมายท่ีตรงตัวเลยว่า “มองท่ีเขาแพะ
นัน่ซิ” ด้วยลกัษณะเมืองท่ีอยู่บนภูเขา จึงท า
ให้นกัท่องเท่ียวท่ีมาน่ี ตา่งได้ลิม้รสของความ
เงียบสงบ บรรยากาศอนัโรแมนตกิ 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
พืน้เมือง 



 

 

น าท่านชมเมดิน่าของเมืองเชฟเชาเอิน(Chefchaouen) บ้านเรือนตกแตง่ด้วยอาคารสีฟ้า ชม Plaza 
Uta El-Hamman ซึง่เตม็ไปด้วยร้านค้าและคาเฟ่ในบรรยากาศยามเย็น ท่ีน่ียงัมีช่ือเสียงทางด้านช้อปปิง้
อีกด้วย ท่ีมีทัง้สินค้าหตัถกรรมพืน้บ้านท่ีหาไมไ่ด้จากไหนในโมรอคโค เช่นเสือ้ผ้าขนสตัว์ รวมทัง้ชีสท่ีท า
จากแพะ 

เยน็ รับประทานอาหารเยน็ ณ ภัตตาคารพืน้เมือง 
พักที่ Hotel Dar Ba Sidi & Spa, Chefchaouen หรือเทียบเท่าระดับ 5 ดาว 
 
 

 
วันที่ 4  เชฟเชาเอิน-เมืองโบราณโรมันโวลูบลิิส-เมคเนส-ก าแพงเมืองประตูบับมันซู-เฟส 
  ป้อมปราการ-ประตูพระราชวังแห่งเฟส 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 

น าทา่นเดนิทางสู่เมืองโบราณโรมันโวลูบิลิส(Romance City of Volubilis) (ระยะทาง 165 กิโลเมตร) 
ปัจจุบันเหลือแต่ซากปรักหักพังท่ีเกิดจาก
แผ่นดินไหวครัง้รุนแรงในปี ค.ศ.1755 แต่
ยงัคงเห็นได้ถึงร่องรอยความยิ่งใหญ่ของเมือง
ในจักรวรรดิโรมันในอดีต จากวิหารเทพ
เ จ้าของ เ มือง โบราณโวลูบิลิ ส  สามารถ
มองเห็นเมืองมูเลไอดริส (Moulay Idriss) 
เมืองศูนย์กลางศาสนาอันศกัดิสิทธิของชาว
มุสลิมในโมรอคโค ทุกๆปี ช่วงเดือนสิงหาคม



 

 

ถึงกนัยายน จะมีเหล่านกัจาริกแสวงบญุมาเยือนเมืองแห่งนีเ้พ่ือ ประกอบพิธีทางศาสนา เปรียบได้กับ
เมืองเมกกะของประเทศซาอุดิอาระเบีย จากนัน้น าท่านเดินทางสู่เมืองเมคเนส(Meknes) (ระยะทาง 
30 กิโลเมตร) เมืองหลวงโบราณในสมยัสลุตา่น มเูล อิสมาอิล แห่งราชวงศ์อะลาวิท กษัตริย์จอมโหดผู้
ช่ืนชอบการท าสงครามในศตวรรษท่ี 17 ด้วย ท าเลท่ีตัง้มีแม่น า้ไหลผ่านกลางเมือง จึงเป็นเมือง
ศูนย์กลางการผลิตมะกอก ไวน์ และพืชพรรณต่างๆ ตวัเมืองมีก าแพงเมืองล้อมรอบเมืองเก่าท่ียาว
ประมาณ 40 กม. ซึง่มีประตเูมืองใหญ่โตถึง 7 ประต ูน าชมประตูบับมันซู(Bab Mansour Monumental 

Gate) ท่ีได้ช่ือวา่สวยท่ีสดุ ตกแตง่ด้วยโมเสดและกระเบือ้งสีเขียวบนผนงัสีแสด 
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพืน้เมือง 

น าท่านเดินทางสู่เมืองเฟส(Fes) (ระยะทาง 
65 กิโลเมตร) เมืองโบราณตัง้อยู่บนพืน้ท่ีอุดม
สมบู ร ณ์ ท่ี ต่ อ จ าก เ ชิ ง เ ทื อก เ ข า รีฟ ( Rif 
Mountain)ทางตอนเหนือกับเขตเทือกเขา
แอตลาสตอนกลาง มีแมน่ า้เฟสไหลผา่นกลาง
เ มื อ ง  ใ น ช่ ว ง ฤ ดู ใ บ ไ ม้ ผ ลิ ( เ ม ษ า ย น -
พฤษภาคม) จะเห็นดอกไม้ป่าสีสันสดใสขึน้
ตลอดข้างทาง และท่ีน่ีเป็นเมืองท่ียังคงมี
บรรยากาศของเมืองโบราณท่ีผู้ คนยังใช้ลา
เป็นพาหนะและบรรทุกของกันอยู่ ท่านจะได้
สัมผัสบรรยากาศเมืองเก่าแก่ท่ีสุดในบรรดา
เมืองหลวงเก่าทัง้ส่ีแห่ง องค์การยูเนสโกได้
ประกาศให้เขตเมืองเก่าของเมืองเฟสเป็น
เมืองมรดกโลกทางประวัติศาสตร์ ในปี ค.ศ.
1981 น าท่านชมเมืองเฟส(Fes) เมืองหลวง
เก่าในศตวรรษท่ี 8 ท่ี มีความส าคัญทาง
ประวตัิศาสตร์เป็นเมืองท่องเท่ียวท่ีมีช่ือเสียง
ของโมรอคโค น าท่านขึน้ชมจดุชมวิวบนป้อม
ปราการ (Fes borj south)  แห่ ง ราชวง ศ์



 

 

ซาเดียน น าท่านชมประตูพระราชวังแห่งเฟส(The Royal Palace) ประตูทางเข้าพระราชวังเป็น
สถาปัตยกรรมท่ีสวยและสง่างาม เป็นเอกลกัษณ์แห่งราชวงศ์โมรอคโค บริเวณใกล้เคียงพระราชวงัเคย
เป็นชมุชนชาวยิวท่ีท ารายได้ให้แก่ราชวงศ์ เพราะชาวยิวฉลาดท าการค้าเก่ง แตปั่จจบุนัชาวยิวส่วนใหญ่
ได้เดินทางกลบัไปอยู่ในดินแดน แห่งพนัธสญัญา (ประเทศอิสราเอล) คงเหลือชาวยิวอยู่ไม่มากนกั ชม
ชุมชนชาวยวิ(The Synagouge) ท่ีมาอาศยัอยู่ตัง้แตใ่นสมยัศตวรรษท่ี 7 ซึง่กระจายอยูท่กุเมืองในอดีต 
ชาวยิวเป็นชนชาตท่ีิขยนัฉลาดสว่นใหญ่มีอาชีพเป็นพอ่ค้า จงึท าให้สลุตา่นและกษัตริย์ในอดีตน าชาวยิว
มาเป็นบริวารอยู่โดยรอบวงั เพ่ือการเก็บภาษีจากการค้าได้ง่ายขึน้ น าท่านเดินทางเข้าสู่เขาวงกตอัน
ซบัซ้อนแห่งเมดินาเมืองเฟส ผ่านประตู(Bab Bou Jeloud) ท่ีสร้างตัง้แต่ปี ค.ศ. 1913 ท่ีใช้โมเสดสีฟ้า
ตกแตง่ 

เยน็ รับประทานอาหารเยน็ ณ ภัตตาคารจีน 
พักที่ Hotel Fes Marriott Jnan Palace หรือเทียบเท่าระดับ 5 ดาว 

วันที่ 5  เฟส-อิเฟรน-มิเดลท์-เออร์ฟูด์-เมอร์ซูก้า-ทะเลทรายซาฮาร่า 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า แบบกล่องจากโรงแรม 



 

 

น าท่านเดินทางสู่ เ มืองอิ เฟรน( Ifrane) 
(ระยะทาง  70 กิโลเมตร) เมืองท่ีความสูง
ประมาณ 1,650 เมตร เหนือระดับน า้ทะเล 
เป็นท่ีพกัตากอากาศ ซึ่งในอดีตฝร่ังเศสได้มา
สร้างขึน้บริเวณนี ้ในช่วง ค.ศ. 1930 บางครัง้
เรียกเมืองแห่งนีว้่า เจนีวาแห่งโมรอคโค น า
ท่านชมเมืองอิ เฟรน( Ifrane) ได้รับฉายา 
“สวิตเซอร์แลนด์แหง่โมรอคโค” บ้านเรือนส่วน
ใหญ่จะมีหลงัคาสีแดง ซึ่งเป็นเอกลกัษณ์ของ
เมืองอิเฟรน เมืองตากอากาศท่ีมีสถานท่ี
พักผ่อนทัง้ฤดูหนาวและฤดูร้อน ผ่านชม
เส้นทางพาดผ่านเทือกเขาแอตลาส ช่ือท่ี
คุ้นเคยกันมาเป็นเวลานาน ภูมิประเทศเขียว
ชอุ่มไปด้วยป่าไม้ สองข้างทางเปล่ียนสภาพ
จากความแห้งแล้งเป็นป่าไม้ พุ่ม และสลบักับ
ความแห้งแล้งของภูเขา  จากนัน้น าท่าน
เดินทางสู่เมืองมิเดลท์(Midelt) (ระยะทาง 
140 กิโลเมตร) เมืองเล็กๆ ท่ีตัง้อยูท่า่มกลางหบุเขาแอตลาส เมืองท่ีเป็นศนูย์กลางการค้า การท าเหมือง
แร่ ของโมรอคโค 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพืน้เมือง 
น าท่านเดินทางสู่เขตทะเลทรายซาฮาร่า เมืองเออร์ฟูด์(Erfoud) (ระยะทาง 210 กิโลเมตร) เมืองท่ีเคย
เป็นศูนย์กลางกองคาราวานพ่อค้าท่ีเดินทาง
มาจากตะวันออกกลางอย่างซาอุดิอาระเบีย
และซูดาน บนเส้นทางผ่านข้ามเขตแห้งแล้ง
แต่มีโอเอซิสท่ีหุบเขาเดดส์(Dades) ซึ่งแนว
เขาและธรรมชาตขิองหบุเขาท่ีถกูกดักร่อนจาก
แรงลม ท าให้หุบเขากลายเป็นรูปร่างต่างๆ 



 

 

สวยงาม จากนัน้น าท่านออกเดินทางโดย รถขับเคล่ือน 4 ล้อ (4×4) พร้อมกระเป๋าสัมภาระใบเล็ก

ไว้เพื่ อน าไปใช้ส าหรับการพักในทะเลทราย)  สู่เมืองเมอร์ซูก้า(Merzouga) (ระยะทาง 50 
กิโลเมตร) เมืองในทะเลทรายซาฮาร่า ผ่านภูเขาหิน ท่ีเต็มไปด้วยซากฟอสซิลของหอยและแมงกะพรุน
โบราณในอดีต เม่ือประมาณ 350 ล้านปีก่อน ดินแดนแห่งนีเ้คยอยู่ใต้ท้องทะเลต่อมาเม่ือแผ่นดินผุด
ขึน้มา จงึเกิดซากฟอสซิลขึน้มากมาย 

เยน็ รับประทานอาหารเยน็ ณ ภัตตาคารพืน้เมือง 
พักที่ Luxury Oasis Camp Merzouga เปิดประสบการณ์ทีแ่ปลกใหม่ พกัเตน้ท์แคมป์สไตล์ชาวเบดูอิน 

สมัผสับรรยากาศที่พกัท่ามกลางผืนทะเลทรายซาฮาร่าอนักว้างใหญ่ เพลิดเพลินกบับรรยากาศยามค ่าคืนของ
ทะเลทรายซาฮาร่าและชมดวงดาวบนทอ้งฟา้ 

วันที่ 6  ทะเลทรายซาฮาร่า-ข่ีอูฐชมพระอาทติย์ขึน้-ทนิเฮียร์-ทอดร้ากอร์จ-วอซาเซท 
05.00 น. น าทกุทา่นข่ีอฐูไปชมพระอาทิตย์ขึน้ท่ีทะเลทรายซาฮาร่า 

เป็นทะเลทรายท่ีมีอาณาเขตกว้างใหญ่ท่ีสุด
ในโลกคือ มีเนือ้ท่ีประมาณ 9.3 ล้านตาราง
กิ โ ล เ มตร  ( ใ ห ญ่ เ ท่ า สห รั ฐอ เม ริ ก าทั ง้
ประเทศ) และตัง้อยู่ทางตอนเหนือของทวีป
แอฟริกา ทะเลทรายซาฮาร่ามีสิ่งแวดล้อมท่ีไม่
เอือ้ต่อการด ารงอยู่ของชีวิตมนุษย์ สตัว์ หรือ
พืช เพราะฝนตกน้อยมาก และพืน้ท่ีไม่เหมาะ
แก่การเพาะปลกูหรือเลีย้งสตัว์ หากมีสตัว์และ
พืชพนัธุ์ใดท่ีสามารถเติบโตในทะเลทรายได้ ก็ต้องปรับตัวกนัอย่างมาก เช่นเดียวกบัมนษุย์ท่ีต้องหาวิธี



 

 

ในการใช้ชีวิตให้อยู่รอดได้ ให้ท่านได้สมัผสับรรยากาศยามเช้าในทะเลทรายซาฮาร่า  จากสภาพการไร้
ฝนและอุณหภูมิท่ีร้อนจดัในทะเลทราย มีผลท าให้ความชืน้สมัพทัธ์ของอากาศเหนือทะเลทราย เกือบ
เป็นศนูย์ตลอดปี ชมพระอาทิตย์ขึน้จากบนเนินทราย ซึง่เป็นภาพท่ีสวยงามนา่ประทบัใจ สมควรแก่เวลา
น าทา่นข่ีอฐูกลบัสูโ่รงแรมท่ีพกั 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 
น าท่านนัง่รถ ขบัเคล่ือน 4 ล้อ (4×4) ออกจากทะเลทรายซาฮาร่ามุ่งหน้าสู่เมืองเออร์ฟูด์(Erfoud) เพ่ือ
เปล่ียนเป็นรถโค้ชคันเดิม จากนัน้น าท่าน
เดินทางสู่เมืองทินเฮียร์(Tinguir) (ระยะทาง 
200 กิโลเมตร) ชมโอเอซิสทินเฮียร์ ซึ่งเป็น
ชุมชนท่ีเกาะกลุ่มอยู่รวมกัน ท่ามกลางความ
แห้งแล้งในเขตทะเลทราย ท่ียงัมีความชุ่มชืน้ 
มีตาน า้หรือล าธารน า้ ซึ่งใช้ในการปลูก ต้น
ปาล์ม ต้นอลัมอนด์ โอเอซิสแหง่นีเ้คยเป็นท่ีตัง้
ของกองทหารท่ีเดินทางมาจากวอซาเซท ผ่าน
หุบเขาเดดส์ (Dades) ซึ่งเป็นแนวเขาและ
ธรรมชาติของหบุเขาท่ีถกูกดักร่อนจากแรงลม 
ท าให้หุบเขากลายเป็นรูปร่างต่างๆ สวยงาม 
จากนัน้ เดินทางสู่ทอด ร้ ากอ ร์จ (Todra 

Gorges) โกรกธารท่ีมีโขดผาสูง 985 ฟุต หรือ 
300 เมตร  ทั ง้ สอง ด้าน ท่ี เ กือบตั ง้ ท ามุม
สามเหล่ียมกับแม่น า้โทดร้า ถือว่าเป็นโกรก
ธารและหบุเขาท่ีสวยท่ีสดุทางใต้ของโมรอคโค ชมความงดงามของช่องเขาท่ีซ่อนตวัอยูใ่นโอเอซิส โดยมี 
ล าน า้ใส ๆ ท่ีไหลผ่านช่องเขากบัหน้าผาสงูชนัแปลกตา ยงัเป็นสถานท่ีปีนหน้าผาส าหรับนกัท่องเท่ียวท่ี
รักการเส่ียงภยั 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพืน้เมือง 



 

 

น าท่านเดินทางสู่เมืองวอซาเซท(Ouarzazate) (ระยะทาง 170 กิโลเมตร)  ซึ่งเคยเป็นท่ีตัง้ทาง
ยุทธศาสตร์ ในปี ค.ศ.1928 ฝร่ังเศสได้ตัง้กองก าลงัทหารและพฒันาท่ีน่ี ให้เป็นศนูย์กลางการบริหาร 
เมืองวอซาเซท จึงถูกส่งเสริมให้เป็นเมือง
ทอ่งเท่ียวท่ีแวดล้อมไปด้วยสตดูโิอ ภาพยนตร์ 
อาทิ และมีการพฒันาพืน้ท่ีใน ทะเลทรายเพ่ือ
การท ากิจกรรมตา่งๆ เชน่ การข่ีมอเตอร์ไซด์ ข่ี
อฐู กิจกรรมผจญภยักลางทะเลทราย ส าหรับ
ในฤดูหนาว-ฤดูใบไม้ผลิ (พ.ย.-เม.ย.) ควร
เตรียมเสือ้กันหนาวให้เพียงพอ เพราะเมืองนี ้
อยู่ใกล้ภูเขาแอตลาส ท่ีมีหิมะปกคลุมในช่วง
ดงักล่าว เมืองวอซาเซทอาจกล่าวได้ว่าเป็นจุดมุ่งหมายของนกัท่องเท่ียวท่ีมองหาความแตกต่าง และ
ความผจญภยัท่ีหาไม่ได้จากท่ีไหน จากนัน้เดินทางบนเส้นทางถนนแห่งคาชบาห์ หรือปอ้มปราการนับ
พนั ท่ีได้รับการขนานนาม เน่ืองจากตลอดสองข้างทางจะมีคาชบาห์น้อยใหญ่หลายร้อยแหง่เรียงรายสุด
ลกูหลูกูตาตามถนนดงักล่าว วอซาเซท เป็นเมืองท่ีส าคญัท่ีสดุของทางตอนใต้ และท่ีน่ียงัเป็นทางเช่ือม
ระหว่างเหนือกบัใต้ และตะวนัออกกบัตะวนัตก ส าหรับนกัท่องเท่ียวบางคนท่ีชอบรสชาติของความเป็น
ทางใต้ ณ จดุกึ่งกลางแหง่นี ้และยงัเป็นจดุเร่ิมต้นของการส ารวจเมืองตา่งๆได้ทกุวนั 

เยน็  รับประทานอาหารเยน็ ณ ภัตตาคารพืน้เมือง 
พักที่ Hotel Riad Ksar Ighnda หรือเทียบเท่าระดับ 5 ดาว 

 
 
 



 

 

 
วันที่ 7  วอซาเซท-ป้อมทาเริท-ไอท์เบนฮาดด-ูมาราเกช 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 

น าท่านชมเมืองวอซาเซท(Ouarzazate) ถ่ายรูปกับป้อมทาเริท(Kasbah Taourirt) เป็นป้อมแห่ง
ตระกูลกลาวี ซึ่งภายในประกอบด้วยห้อง
ต่างๆ จ านวนมากซ่อนอยู่เช่ือมต่อกันด้วย
ถนนเล็กๆ และเส้นทางลับคดเคีย้วตาม
อาคารท่ีเบียดเสียดกนั พระราชวงัของตระกลู
กลาวี (Glaoui Palace) ผู้ปกครองมาราเกซ 
ซึ่งยัง มีลวดลายผนังอาคารและรูปแบบ
สถาปัตยกรรมอันหลากหลายของการสร้าง
อาคารของชาวเบอร์เบอร์ การออกแบบ
อาคารซึ่ง เหมาะกับความเ ช่ือและความ
เป็นอยู่ของเหล่าเจ้าผู้ ปกครอง ในยุคของ
ตระกูล (Glaoui) ท่ีน่ีมีคนงานและคนรับใช้
จ านวนหลายร้อยคนจึงต้องมีห้องเป็นจ านวน
มาก มีทัง้ส่วนท่ีเป็นวังเก่า ห้องนั่งเล่น ห้อง
รับรอง ซึง่องค์การยเูนสโก้ได้ปฏิสงัขรณ์ขึน้มา
จากอาคารเดิมเพียง 1 ใน 3 ของอาคารทัง้หมด น าทางเดินทางสู่เมืองไอท์เบนฮาดดู(Ait Ben 

Haddou) ทางตะวนัออกเฉียงใต้ของเมืองมาราเกช เส้นทางข้ามเทือกเขาไฮแอทลาส ทางคดเคีย้วกับ
ภูเขาสลบัซบัซ้อนสลบักับทุ่งเกษตรแบบขัน้บนัได เพลินตากับสีสนั วิถีชีวิตของคนท้องถ่ิน น าท่านชม
เมืองไอท์เบนฮาดดู(Ait Ben Haddou) เป็น
เมืองท่ีช่ือเสียงในเร่ืองการหารายได้จากกอง
ถ่ายท าภาพยนตร์กว่า 20 เร่ือง โดยเฉพาะ
ป้อมท่ีงดงามและมีความใหญ่ท่ีสุดในโมรอค
โคภาคใต้ คือ ป้อมไอท์เบนฮาดดู(Kasbash 

of Ait Ben Haddou) เ ป็นป้อมหินทรายซึ่ง



 

 

ตัง้อยู่ท่ามกลางสวนอัลมอนด์ เป็นปราสาทท่ีใช้ในการถ่ายท าภาพยนตร์หลายเร่ืองท่ีโด่งดังอาทิ 
Lawrence of Arabia, Jesus of Nazareth และ Gladiator ปัจจบุนัอยูใ่นความดแูลขององค์การยเูนสโก 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพืน้เมือง 
น าทา่นเดนิทางสู่เมืองมาราเกช(Marakesh) (ระยะทาง 190 กิโลเมตร) เมืองทอ่งเท่ียวท่ีส าคญัท่ีตัง้อยู่
เชิงเขาแอตลาส ในอดีตเมืองโอเอซิสแห่งนี ้เป็นท่ีพักของกองคาราวานอูฐ ท่ีมาจากทางตอนใต้ของ
ประเทศโมรอคโค ถือเป็นเมืองชุมทางของ
พอ่ค้าตา่งๆ นอกจากนีย้งัเป็นอดีตเมืองหลวง
ในชว่งสมยัราชวงศ์อลั โมราวิดชว่งศตวรรษท่ี 
11 ปัจจบุนัเป็นเมืองท่ีมีนกัทอ่งเท่ียวมาเยือน
มากท่ีสุด สภาพบ้านเมืองท่ีเราเห็น ได้คือ 
สองข้างทางแวดล้อมด้วยบ้านเรือนท่ีถกูฉาบ
ด้วยปูนสีส้มๆ ซึ่งเป็นสิ่งท่ีรัฐบาลก าหนดไว้ 
แตค่นท้องถ่ินจะเรียกวา่ Pink City หรือ เมือง
สีชมพอูาจกลา่วได้ว่ามาราเกชเป็นเมืองท่ีมีเสนห์่ท่ีสดุแหง่หนึง่ในโลก จงึได้ สมญานามวา่เป็น A city of 
Drama นัน่คือมีความสวยงามดัง่เมืองในละครท่ีไม่น่าเป็นชีวิตจริงได้ มีเวลาให้ท่านได้อิสระเดินเล่นชม
เมือง สมัผสัมนต์เสนห์่ของเมือง 

เยน็ รับประทานอาหารเยน็ ณ ภัตตาคารจีน 
พักที่ Hotel Movenpick Mansour Eddahbi หรือเทียบเท่าระดับ 5 ดาว 

 
 
 



 

 

วันที่ 8  มาราเกช-พระราชวังบาเฮีย-สวนจาร์ดีน มาจอแรล-มัสยดิคูตูเบีย-จตัุรัสกลางเมือง 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 

น าท่านชมพระราชวังบาเฮีย(Bahia Palace) เป็นพระราชวงัของท่านมหาอ ามาตย์ ผู้ส าเร็จราชการ
แผ่นดินแทนยุวกษัตริ ย์ในอดีต สร้างขึน้
ในช่วงปลายศตวรรษท่ี 19 โดย Si Moussa 
สถาปัตยกรรมออกเป็นแนวสมัยใหม่ โดยท่ี
ตัง้ใจจะให้เป็นพระราชวัง ท่ียิ่งใหญ่และ
หรูหราท่ีสุดในสมยันัน้ แต่ด้วยความท่ีมีการ
วางแผนก่อสร้างและ ตกแต่งอย่างเร่งรีบ จึง
เป็นท่ีวิจารณ์กนัว่ารายละเอียดหลายๆอย่าง
ในพระราชวังแห่งนี ย้ังไม่สมบูรณ์ลงตัว 
พระราชวงัมีการตกแตง่โดยการแกะสลกัปนูปัน้ (Stucco) มีการวาดลายบนไม้ และประดบัประดาด้วย
โมเสกเป็นลวดลายท่ีสวยงามละเอียดอ่อนมาก น าท่านชมสวนจาร์ดีน มาจอแรล(Jardin Majorelle) 
หรือ สวนยิปแซงลอเร้นซ์ (Yves Saint Laurent Gardens) ช่ือนีเ้ป็นท่ีคุ้นเคยของสาวๆ ท่ีช่ืนชอบแฟชัน่
สดุหรูของ Yves St. Laurent นกัออกแบบแฟชัน่ดีไซน์ แห่งปารีส ฝร่ังเศส ซึ่งเป็นผู้ออกแบบสวนแห่งนี ้
ในช่วงท่ีโมรอคโคตกเป็นอาณานิคมของประเทศฝร่ังเศส ยิปแซงลอเร้นซ์มาท่ีประเทศโมรอคโค เพ่ือ
พกัผ่อนหลงัจากเคร่งเครียดจากงานออกแบบแฟชัน่โชว์ บ้านหลงันีเ้คยตกเป็นของเศรษฐีแห่งมาราเกช 
หลังจากยิปแซงมาเยือนมาราเกช ก็ได้เกิดความหลงใหลในเมืองแห่งนี ้และซือ้บ้านหลังนีไ้ว้เป็นท่ี
พักผ่อนชม สวนท่ีถูกออกแบบโดยใช้สีฟ้า และสีส้มเป็นองค์ประกอบ ไม่ว่าจะเป็นเสาแจกัน และชม
นานาพรรณของต้นไม้แหง่ทะเลทราย ท่ีจดัได้อยา่งสวยงาม 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน 



 

 

น า ท่ า น ชม มั ส ยิ ด คู ตู เ บี ย ( Koutoubia 

Mosque) ซึ่งเป็นมัสยิดใหญ่เก่าแก่ท่ีสุดใน
เมือง ไม่ว่าจะเดินไปแห่งใดในตวัเมืองก็จะ
เห็นมัสยิดนีไ้ด้ หอขานละหมาดมีความสูง 
70 เมตร น าชมจัตุรัสกลางเมือง(Djemaa 

El fna Square market) ท่ีมีขนาดใหญ่ ราย
ล้อมไปด้วยอาคารร้านค้า ตลาด ทัง้ 4 ด้าน 
ให้ท่านได้เดินเล่นถ่ายภาพความมีชีวิตชีวาท่ี
มีสีสนัและกลิ่นอายแบบโมรอคโคขนานแท้พร้อมจบัจ่ายหาซือ้ของฝากของท่ีระลึกพืน้เมืองต่างๆได้ท่ี 
ตลาดเก่าท่ีอยูร่ายรอบจตัรัุสอย่างเพลิดเพลิน 

เยน็  รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคารพืน้เมือง พร้อมชมการแสดง Fantasia ท่านจะได้ตื่นตาตื่นใจ
กบั  ความอลงัการของสถานทีแ่ละสีสนัของชาวโมรอคกนั ทีต่อ้นรับท่านดว้ยอาหารและพร้อมชมการแสดง 

   



 

 

พักที่ Hotel Movenpick Mansour Eddahbi หรือเทียบเท่าระดับ 5 ดาว 

 
วันที่ 9  มาราเกช-แอลฌาดีดา-บ่อเกบ็น า้ดื่มใต้ดนิประจ าเมือง-คาซาบลังก้า 
  สุเหราแห่งกษัตริย์ฮัสซันที่ 2-ช้อปป้ิง 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 

น าท่านเดินทางเลาะเลียบชายฝ่ังมหาสมุทร
แอตแลนติกสูเ่มืองแอลฌาดีดา(El Jadida) 

(ระยะทาง 230 กิโลเมตร) เดิมช่ือ มาซากัน 
(Mazagan) เป็นภาษาโปรตุเกส เป็นเมือง
โ บ ร าณ ท่ี ตั ง้ อ ยู่ บ น  อ่ า ว ช าย ฝ่ั ง ท ะ เ ล
แอตแลนติก เคยเป็นเมืองท่าท่ีส าคัญของ
ประเทศโมรอคโคท่ีท าการค้ากบัชาวฟินีเชียน 
ต่อมาปี ค.ศ.1502 ชาวโปรตุเกสขึน้ ฝ่ังท่ี น่ี
และได้สร้างปอ้มปราการ เรียกวา่ El Brijia El 
Jaida หลงัจากมีการสร้างเมืองขึน้ ในปีค.ศ. 
1506 ได้เรียกเมืองว่ามาซากัน ซึ่งกลายเป็น
เมืองท่าท่ีส าคญัของชาวโปรตเุกส ในปี ค.ศ.
1562 ปอ้มถกูโจมตีโดยโดยชาวอาหรับแตไ่ม่
ส าเ ร็จ ระหว่างปี ค.ศ.1580-1640 ตกอยู่
ภายใต้การปกครองของชาวสเปน และ
กลบัมาถูกปกครองโดยชาวโปรตเุกสอีกครัง้ 



 

 

ชมสถาปัตยกรรมท่ีแสดงให้เห็นถึงการแลกเปล่ียนอิทธิพล ระหว่างวฒันธรรมยโุรปและโมรอคโค ได้รับ
การขึน้ทะเบียนเป็นมรดกโลกในปี ค.ศ. 2004 น าทา่นชมบ่อเก็บน า้ดื่มใต้ดนิประจ าเมือง นอกจากนัน้
ท่ีน่ียงัใช้เป็นคกุใต้ดนิท่ีเคยใช้เป็นท่ีคมุขงัของทาสในสมยัโปรตเุกส และเป็นคลงัเก็บอาวธุสงคราม 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพืน้เมือง 
น าท่านเดินทางสู่เมืองคาซาบลังก้า(Casablanca) (ระยะทาง 100 กิโลเมตร) มีความหมายว่า บ้านสี
ขาว ค าวา่ ‘คาซา’ แปลวา่ บ้าน และ ‘บลงักา’ 
แปลว่า สีขาว เป็นเมืองท่ีคนทัว่โลกรู้จกั และ
อาจรู้จักมากกว่า ‘ราชอาณาจักรโมรอคโค’ 
ด้วยซ า้ เพราะนอกจากจะเป็นเมืองท่าและ
เป็นท่ีตัง้ของ ท่าอากาศยานระหว่างประเทศ
แล้ว ยงัถูกใช้เป็นฉากในภาพยนตร์ฮอลลีวูด
เร่ือง Casablanca (โดยท่ีไม่ได้ถ่ายท าในคา
ซาบลงัก้าเลย) เป็นเร่ืองราวความรักระหว่าง
นายทหารอเมริกันและหญิงคนรัก ในช่วงสงครามโลกครัง้ ท่ี 2 ท าให้คาซาบลงัก้าเป็นท่ีรู้จกัไปทัว่โลก 
และปัจจุบันเป็นเมืองเศรษฐกิจหลักของ
ประเทศโมรอคโคท่ี มีประชากรอาศัยอยู่
ประมาณเกือบ 5 ล้านคน น าท่านเข้าชม
สุเหร่าแห่งกษัตริย์ฮัสซันที่  2 (Mosque 
Hassan II) มีขนาดใหญ่เป็นอันดับ 2 รอง
จากเมืองเมกกะ สเุหร่านีง้ดงามประณีตด้วย
สถาปัตยกรรมแบบโมรอคโคทุกแขนง ชม
ทิวทัศน์รอบๆ สุเหร่า อันเป็นจุดชมวิวริมฝ่ัง
ทะเล ซึง่เป็นสถานท่ีพกัผ่อนท่ีสวยงามของชาวโมรอคโคท่ีชอบมาเดินเลน่หลงัจากปฏิบตั ิศาสนกิจเสร็จ
แล้ว น าชมเมืองคาซาบลังก้า โบถส์คริสเตียน (The Church of our ladies of Lourdes) ภายในมีภาพ
กระจกสีสวยงาม แสดงเร่ืองราวตา่งๆเก่ียวกบัศาสนา น าท่านช้อปป้ิงที่ OUTLET CASABLANCA ซึ่ง
ประเทศโมรอคโคนัน้ แบรนด์ ZARA เป็นแบรนด์ท่ีขึน้ช่ือมากๆ เน่ืองจาก อมาซิโอ ออเตกา (Amancio 
Ortega) ผู้ ท่ีก่อตัง้แบรนด์ ZARA มหาเศรษฐีอนัดบัหนึ่งของโลกชาวสเปน ซึ่งสเปนประเทศเพ่ือนบ้าน



 

 

ต่างทวีปกับโมรอคโค ดังนัน้ประเทศโมรอคโคจึงมี OUTLET ZARA หลายแห่ง ซึ่งนอกจากแบรนด์ 
ZARA ก็ยงัมี แบรนด์อ่ืนๆ ชัน้น าอีกหลากหลายแบรนด์ ให้ทา่นได้เลือกช้อปปิง้ 

เยน็ รับประทานอาหารเยน็ ณ ภัตตาคารไทย 
พักที่ Hotel Four Seasons Casablanca หรือเทียบเท่าระดับ 5 ดาว 

วันที่ 10 คาซาบลังก้า-ไอน์เดียบ-สนามบนิ 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 

จากนัน้น าท่านผ่านชมไอน์เดียบ(Ain Diab) เป็นย่านตากอากาศริมทะเลริมมหาสมุทรแอตแลนติก 
เป็นถ่ินพ านกัของผู้ มีฐานะทางสงัคม รวมทัง้นกัแสดงดาราช่ือดงัของฮอลลีวู้ดบางรายก็มีบ้านพักอยู่
แถบนีด้้วย นอกจากจะมีชายหาดส าหรับพักผ่อนแล้วยังมีภัตตาคารหรูหราหลายระดับตาม
ความสามารถในการจ่าย สถานท่ีเล่นกีฬา สระว่ายน า้คอร์ทเทนนิส สนามวอลเลย์บอล และแม้แต่ดีส
โกเธคก็มีบริการ 
ได้เวลาพอสมควร น าทา่นเดนิทางสูส่นามบินเมืองคาซาบลังก้า เพ่ือตรวจเช็คเอกสารการเดนิทางและ
สมัภาระเตรียมตวัเดนิทางกลบั 

14.40 น. ออกเดินทางจากเมืองคาซาบลงัก้า กลบักรุงเทพฯ โดยสายการบินกาตาร์แอร์เวย์ (QR) ท่ี QR1398 

  (14.40-00.05(+1)) / QR836 (02.20-13.10) ใช้ระยะเวลาในการเดินทางประมาณ 15.30 ชัว่โมง (รวม
เวลาแวะเปลีย่นเคร่ืองทีส่นามบินเมืองโดฮา ประเทศกาตาร์) บริการอาหารและเคร่ืองดืม่บนเคร่ือง 

 
วันที่ 11 กรุงเทพ(สนามบนิสุวรรณภูมิ) 
13.10 น. เดนิทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวสัดภิาพ 
 



 

 

 

 
 

อตัราคา่บรกิาร 

ก าหนดวนัเดนิทาง 
 

ราคา 

ผูใ้หญ ่ เด็ก พกัเดีย่ว 

ศกุร-์จนัทร ์
(วนัสงกรานต)์ 08 - 18 เม.ย. 65  129,999.- 129,999.- 35,900.- 

ศกุร-์จนัทร ์
(วนัแรงงาน) 29 เม.ย. - 09 พ.ค. 65 119,999.- 119,999.- 35,900.- 

ศกุร-์จนัทร ์
 (วนัหยุดวสิาขบูชา) 13 - 23 พ.ค. 65 119,999.- 119,999.- 35,900.- 

ศกุร-์จนัทร ์ 10 - 20 ม.ิย. 65 119,999.- 119,999.- 35,900.- 

ศกุร-์จนัทร ์ 24 ม.ิย. - 04 ก.ค. 65 119,999.- 119,999.- 35,900.- 

ศกุร-์จนัทร ์
(วนัหยุดอาสาฬหบูชา) 08 - 18 ก.ค. 65 119,999.- 119,999.- 35,900.- 

ศกุร-์จนัทร ์
(วนัเฉลมิพระชนมพรรษา ร.10) 22 ก.ค. - 01 ส.ค. 65 119,999.- 119,999.- 35,900.- 

ศกุร-์จนัทร ์
(วนัแมแ่หง่ชาต)ิ 12 - 22 ส.ค. 65 119,999.- 119,999.- 35,900.- 

ศกุร-์จนัทร ์ 26 ส.ค. - 05 ก.ย. 65 119,999.- 119,999.- 35,900.- 

ศกุร-์จนัทร ์ 16 - 26 ก.ย. 65 119,999.- 119,999.- 35,900.- 

หมายเหต ุ: บริการไมร่วม(มาตราการโควิด)ในรายการทวัร์ !!! 
1.ตรวจ RT-PCR เพ่ือออกเอกสารใช้ในการเช็คอินขากลบัประเทศไทยคา่ใช้จา่ย สว่นนีไ้มร่วมอยูใ่นคา่ทวัร์ 
(อตัราค่าบริการตรวจอาจมีการเปลีย่นแปลง ณ วนัเดินทาง) 
 
2.กลบัถึงไทย คา่ท่ีพกัใน AQ/SHA+1วนั รอผลตรวจ RT-PCR คา่ใช้จา่ยไมร่วมอยูใ่นคา่ทวัร์  
ดรูายช่ือโรงแรม SHA+ ได้ท่ี https://www.shathailand.com หรือ https://www.thailandsha.com 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.shathailand.com/
https://www.shathailand.com/list


 

 

โปรแกรมอาจจะมกีารปรบัเปลีย่นตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดกูาล 

บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการไมรั่บจองทัวรส์ าหรับลกูคา้ ดังตอ่ไปนี ้
(เนือ่งดว้ยบางเสน้ทางมกีารเดนิทางและน่ังรถนาน และเทีย่วเป็นหมูค่ณะ) 
-ผูส้งูอายทุีม่คีวามจ าเป็นตอ้งใชว้ลีแชรห์รอืไมเ้ทา้ 
-ผูเ้ดนิทางทีบ่ง่บอกการเป็นบคุคลไรค้วามสามารถ 
-เด็กทีม่อีายรุะหวา่งแรกเกดิถงึ 2 ขวบ 
 
อตัราคา่บรกิารนีร้วม  
1. คา่ตั๋วโดยสารเครือ่งบนิไป-กลับ ชัน้ประหยัดพรอ้มคา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ตามรายการทัวรข์า้งตน้ 
2. ค่าที่พักหอ้งละ 2-3 ท่าน ตามโรงแรมทีร่ะบุไวใ้นรายการ หรือ ระดับใกลเ้คยีงกัน ขอสงวนสทิธใินการ
ปรับเปลีย่นทีพั่ก ไปพักเมอืงใกลเ้คยีง กรณีโรงแรมตดิงานแฟรห์รอืมเีทศกาล 
3. คา่อาหาร คา่เขา้ชม และ คา่ยานพาหนะทกุชนดิ ตามทีร่ะบไุวใ้นรายการทัวรข์า้งตน้  
4. เจา้หนา้ทีบ่รษัิท ฯ คอยอ านวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง  
5. คา่น ้าหนักกระเป๋า (น า้หนกั 23 กโิลกรมั) และคา่ประกันวนิาศภัยเครือ่งบนิตามเงือ่นไขของแตล่ะสาย
การบนิทีม่กีารเรยีกเก็บ และกรณีน ้าสมัภาระเกนิทา่นตอ้งเสยีคา่ปรับตามทีส่ายการบนิเรยีกเก็บ 
6. คา่ภาษีสนามบนิ และคา่ภาษีน ้ามันตามรายการทัวร ์
7. คา่ประกันอบุัตเิหตรุะหวา่งเดนิทาง วงเงนิทา่นละ 1,500,000 บาท  (เงือ่นไขตามกรมธรรม)์ 
8. คา่ประกันโควดิรักษาระหวา่งเดนิทางตา่งประเทศ (เงือ่นไขตามกรมธรรม)์ 
9. คา่วซีา่และบรกิาร 
10. คา่รถปรับอากาศน าเทีย่วตามระบไุวใ้นรายการ พรอ้มคนขับรถ(กฎหมายไมอ่นุญาตใหค้นขับรถเกนิ 12 
ช.ม./วนั) 



 

 

11. กระเป๋าเดนิทาง 20 นิว้ 
12. ซมิเน็ตตา่งประเทศ 
13. คา่ทปิไกด ์คนขบัรถ 
14. คา่พนักงานยกกระเป๋าทีโ่รงแรม 1 ใบ/ทา่น 
 
อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม  
1. คา่ท าหนังสอืเดนิทางไทย และเอกสารตา่งดา้วตา่งๆ  
2. คา่ใชจ้า่ยอืน่ๆ ทีน่อกเหนอืจากรายการระบ ุอาทเิชน่ คา่อาหาร เครือ่งดืม่ คา่ซกัรดี คา่โทรศัพท ์เป็นตน้  
3. คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% และภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3% 
4. คา่ภาษีน ้ามันทีส่ายการบนิเรยีกเก็บเพิม่ภายหลงัจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตั๋วเครือ่งบนิ และไดท้ าการขาย
โปรแกรมไปแลว้ 
5. ส าหรบัหวัหนา้ทวัรแ์ลว้แตค่วามประทบัใจและน า้ใจจากทา่น  
 
เง ือ่นไขการใหบ้รกิาร 
1. ช าระเงนิมัดจ าทา่นละ 50,000 บาท โดยโอนเขา้บัญช ีทีน่ั่งจะยนืยันเมือ่ไดรั้บเงนิมัดจ าแลว้เทา่นัน้ 
2. สง่ส าเนาหนา้พาสปอรต์ของผูท้ีเ่ดนิทาง ทีม่อีายกุารใชง้านไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน เพือ่ท าการจองควิยืน่วี

ซา่ภายใน 3 วันนับจากวันจอง หากไม่สง่ส าเนาหนา้พาสปอรต์ทางบรษัิทขออนุญาตยกเลกิการจอง
ทัวรโ์ดยอัตโนมัต ิ

3. เมือ่ไดรั้บการยนืยันวา่กรุ๊ปออกเดนิทางได ้ลกูคา้จัดเตรยีมเอกสารใหก้ารขอวซีา่ไดทั้นท ี
4. หากทา่นทีต่อ้งการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลกูคา้อยูต่า่งจังหวดั) ใหท้า่นตดิตอ่เจา้หนา้ที ่

ก่อนออกบัตรโดยสารทุกครัง้ หากออกบัตรโดยสารโดยมแิจง้เจา้หนา้ที ่ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่ 
รับผดิชอบ คา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้ 

5. การยืน่วซีา่ในแต่ละสถานทูตมกีารเตรยีมเอกสาร และมขีัน้ตอนการยืน่วซีา่ไม่เหมอืนกัน ทัง้แบบหมู่
คณะและยืน่ รายบคุคล (แสดงตน) ท่านสามารถสอบถามขอ้มลูเพือ่ประกอบการตัดสนิใจกอ่นการจอง
ไดจ้ากทางเจา้หนา้ที ่

6. หากในคณะของท่านมผีูต้อ้งการดูแลพเิศษ น่ังรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูส้งูอาย,ุ มโีรคประจ าตัว 
หรอืไมส่ะดวกในการเดนิทางท่องเทีย่วในระยะเวลาเกนิกวา่ 4-5 ชั่วโมงตดิตอ่กัน ท่านและครอบครัว
ตอ้งใหก้ารดแูลสมาชกิภายในครอบครัวของท่านเอง เนื่องจากการเดนิทางเป็นหมูค่ณะ หัวหนา้ทัวรม์ี
ความจ าเป็นตอ้งดแูลคณะทัวรทั์ง้หมด 

 
เง ือ่นไขการช าระคา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอื 

ทางบรษิทัขอเก็บคา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอื 30 วนักอ่นการเดนิทาง 
หากทา่นไมผ่า่นการอนุมตัวิซีา่หรอืยกเลกิการเดนิทางโดยเหตจุ าเป็น 

ทางบรษิทัขอเก็บเฉพาะคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิข ึน้จรงิ 
 
ขอ้มลูเบือ้งตน้ในการเตรยีมเอกสารยืน่วซีา่และการยืน่วซีา่ 
1. การพจิารณาวซีา่เป็นดลุยพนิจิของสถานทตู มใิชบ่รษัิททัวร ์การเตรยีมเอกสารทีด่แีละถกูตอ้งจะชว่ย

ใหก้ารพจิารณา ของสถานทตูงา่ยขึน้ 
2. กรณีทา่นใดตอ้งใชพ้าสปอรต์เดนิทาง ชว่งระหวา่งยืน่วซีา่ หรอื กอ่นเดนิทางกับทางบรษัิท ทา่นตอ้ง

แจง้ใหท้างบรษัิทฯ ทราบลว่งหนา้เพือ่วางแผนในการขอวซีา่ของทา่น ซึง่บางสถานทตูใชเ้วลาในการ
พจิารณาวซีา่ทีค่อ่นขา้งนานและอาจไมส่ามรถดงึเลม่ออกมาระหวา่งการพจิารณาอนุมัตวิซีา่ได ้ 



 

 

3. ส าหรับผูเ้ดนิทางที่ศกึษาหรือท างานอยู่ต่างประเทศ จะตอ้งด าเนินเรื่องการขอวซี่าดว้ยตนเองใน
ประเทศทีต่นพ านักหรอืศกึษาอยูเ่ทา่นัน้ 

4. หนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายไุมต่ ่ากวา่ 6 เดอืน โดยนับวันเริม่เดนิทางออกนอกประเทศ หากนับแลว้ต า่
กว่า 6 เดอืน ผูเ้ดนิทางตอ้งไปยืน่ค ารอ้งขอท าหนังสอืเดนิทางเล่มใหม่ และกรุณาเตรียมหนังสอื
เดนิทางเลม่เกา่ ใหก้ับทางบรษัิทดว้ย เนือ่งจากประวตักิารเดนิทางของท่านจะเป็นประโยชนอ์ย่างยิง่
ในการยืน่ค ารอ้งขอวซี่า และจ านวนหนา้หนังสอืเดนิทาง ตอ้งเหลอืวา่งส าหรับตดิวซีา่ไม่ต ่ากว่า 3 
หนา้ 

5. ท่านที่ใส่ปกหนังสอืเดนิทางกรุณาถอดออก หากมีการสูญหาย บริษัทฯ จะไม่รับผดิชอบต่อปก
หนังสอืเดนิทางนัน้ๆ และพาสปอรต์ ถอืเป็นหนังสอืของทางราชการ ตอ้งไมม่รีอยฉีกขาด หรอื การ
ขดีเขยีน หรอื แตง่เตมิใดๆ ในเลม่ 

 
ขอ้มลูเพิม่เตมิเร ือ่งต ัว๋เครือ่งบนิและทีน่ ัง่บนเครือ่งบนิ 
1. ทางบรษัิทไดส้ ารองทีน่ั่งพรอ้มช าระเงนิมัดจ าคา่ตั๋วเครือ่งบนิแลว้  หากท่านยกเลกิทัวร ์ไมว่า่จะดว้ย

สาเหตุใด ทางบริษัทขอสงวนสทิธิก์ารเรียกเก็บค่ามัดจ าตั๋วเครื่องบนิ ซึง่มีค่าใชจ้่าย ประมาณ 
30,000 บาท  

2.  หากตั๋วเครื่องบนิท าการออกแลว้ แต่ท่านไม่สารถออกเดนิทางได ้ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่มี 
Refund จากทางสายการบนิ เนือ่งจากเป็นตั๋ว Charter Flight 

3.  น่ังที ่Long Leg โดยปกตอิยูบ่รเิวณทางออกประตฉุูกเฉนิ และผูท้ีจ่ะน่ังตอ้งมคีณุสมบัตติรงตามทีส่าย
การบนิก าหนด เช่น ตอ้งเป็นผูท้ี่มีร่างกายแข็งแรง และช่วยเหลือผูอ้ ื่นไดอ้ย่างรวดเร็วในกรณีที่
เครือ่งบนิมปัีญหา เชน่ สามารถเปิดประตฉุูกเฉนิได ้(น ้าหนักประมาณ 20 กโิลกรัม) ไมใ่ชผู่ท้ีม่ปัีญหา
ทางดา้นสขุภาพและร่างกาย และอ านาจในการใหท้ีน่ั่ง Long leg ขึน้อยูก่ับทางเจา้หนา้ทีเ่ช็คอนิสาย
การบนิ ตอนเวลาทีเ่ช็คอนิเทา่นัน้ 

 
กรณียกเลกิการเดนิทาง 
1. เนื่องจากเป็นราคาตั๋วเครือ่งบนิโปรโมชั่น เมือ่จองทัวรช์ าระเงนิคา่จองคา่ทัวรแ์ลว้ ไมส่ามารถยกเลกิ 

เลือ่น ขอคนืเงนิ ไดท้กุกรณี 
2. บรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเก็บค่าใชจ้่ายทัง้หมดกรณีท่านยกเลกิการเดนิทางและมผีลท าใหค้ณะ

เดนิทางไมค่รบตามจ านวนที ่บรษัิทฯก าหนดไว ้(10 ท่านขึน้ไป) เนื่องจากเกดิความเสยีหายตอ่ทาง
บรษัิทและผูเ้ดนิทางอืน่ทีเ่ดนิทางในคณะเดยีวกันบรษัิทตอ้งน าไปช าระค่าเสยีหายต่างๆทีเ่กดิจาก
การยกเลกิของทา่น  

3. กรณีเจ็บป่วย จนไมส่ามารถเดนิทางได ้ซึง่จะตอ้งมใีบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรอง บรษัิทฯ
จะท าการเลือ่นการเดนิทางของทา่น  ไปยังคณะตอ่ไปแตทั่ง้นี้ทา่นจะตอ้งเสยีคา่ใชจ้่ายทีไ่มส่ามารถ
เรยีกคนืไดค้อื คา่ธรรมเนยีมในการมัดจ าตั๋ว และคา่ธรรมเนยีมวซีา่ตามที ่สถานทตูฯ เรยีกเก็บ  

4. กรณียืน่วซีา่แลว้ไมไ่ดรั้บการอนุมัตวิซีา่จากทางสถานทูต (วซีา่ไมผ่า่น) และท่านไดช้ าระคา่ทัวรห์รอื
มัดจ ามาแลว้ ทางบรษัิทฯ ขอเก็บเฉพาะค่าใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้จรงิ เชน่ ค่าวซีา่และค่าบรกิารยืน่วซีา่ / 
คา่มัดจ าตั๋วเครือ่งบนิ หรอืคา่ตั๋วเครือ่งบนิ (กรณีออกตั๋วเครือ่งบนิแลว้) คา่สว่นตา่งในกรณีทีก่รุ๊ปออก
เดนิทางไมค่รบตามจ านวน คา่มัดจ าโรงแรม(กรณีมกีารเรยีกเก็บ) 

5. กรณีวซีา่ผา่นแลว้ แจง้ยกเลกิกอ่นหรอืหลังออกตัว๋โดยสาร บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการไมค่นืคา่ทัวร์
ทัง้หมด 

6. กรณีผูเ้ดนิทางไม่สามารถเขา้-ออกเมอืงได ้เนื่องจากปลอมแปลงหรอืการหา้มของเจา้หนา้ที ่ไม่วา่
เหตผุลใดๆตามทางบรษัิทของสงวนสทิธิใ์นการ ไมค่นืคา่ทัวรทั์ง้หมด 

 



 

 

ขอ้มลูเพิม่เตมิเร ือ่งโรงแรมทีพ่กั 
1. เนื่องจากการวางแปลนหอ้งพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จงึอาจท าใหห้อ้งพักแบบหอ้งเดีย่ว 

(Single) ,หอ้งคู่ (Twin/Double) และหอ้งพักแบบ 3 ท่าน/3 เตียง (Triple Room) หอ้งพักต่าง
ประเภทอาจจะไมต่ดิกันและบางโรงแรม  อาจจะไมม่หีอ้งพักแบบ 3 ท่าน แตอ่าจจะไดเ้ป็น 1 เตยีง
ใหญก่ับ 1 เตยีงพับเสรมิ 

2. โรงแรมในยุโรปส่วนใหญ่ และบางประเทศ อาจจะไม่มเีครื่องปรับอากาศเนื่องจากอยู่ในแถบที่มี
อณุหภมูติ า่ 

3. กรณีทีม่งีานจัดประชมุนานาชาต ิ(Trade air) เป็นผลใหค้า่โรงแรมสงูขึน้มากและหอ้งพักในเมอืงเต็ม 
บรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่นหรอืยา้ยเมอืงเพือ่ใหเ้กดิความเหมาะสม 

4. โรงแรมในยโุรป และบางประเทศ ทีม่ลีักษณะเป็น Traditional Building หอ้งทีเ่ป็นหอ้งเดีย่วอาจเป็น
หอ้งทีม่ขีนาดกะทัดรัตและไมม่อีา่งอาบน ้า ซึง่ข ึน้อยูก่ับการออกแบบของแตล่ะโรงแรมนัน้ๆ และหอ้ง
แตล่ะหอ้งอาจมลีักษณะแตกตา่งกัน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 



 

 

 


