
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

วนัทีห่น ึง่ ทา่อากาศยานนานาชาตสิวุรรณภมู ิกรงุเทพฯ ประเทศไทย                            (-/-/-) 

22.00 น. ขอเชญิทกุทา่นพรอ้มกัน ณ ทา่อากาศยานนานาชาตสิวุรรณภมู ิกรงุเทพฯ ประเทศไทย อาคารผูโ้ดยสารขาออก ชัน้ 4 ประตู

ทางเขา้หมายเลข 8 เคาน์เตอร ์Q สายการบนิ Qatar Airways โดยมเีจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ คอยใหก้ารตอ้นรับ อ านวยความ

สะดวกตลอดขัน้ตอนการเช็คอนิ และ หัวหนา้ทัวรใ์หค้ าแนะน าเพือ่เตรยีมความพรอ้มกอ่นออกเดนิทาง 

 

วนัทีส่อง ท่าอากาศยานนานาชาตฮิาหมดั เมอืงโดฮา ประเทศกาตา้ร ์- ท่าอากาศยานนานาชาตมิูฮมัมดั ฟิฟท ์คาซาบลงักา 

เมอืงคาซาบลงักา ประเทศโมร็อกโก - เมอืงคาซาบลงักา - จตุรสัโมฮมัเหม็ดที่ 5 - โบสถค์าซาบลงักา - จตัุรสั

สหประชาชาต ิ- ตลาดกลาง - โรงภาพยนตรป์ระจ าเมอืง - สเุหรา่แหง่กษตัรยิฮ์สัซนัที ่2             (-/-/D) 

01.20 น. น าท่านเดนิทางสู ่ทา่อากาศยานนานาชาตฮิาหมดั เมอืงโดฮา ประเทศกาตา้ร ์โดยสายการบนิ Qatar Airways เทีย่วบนิที ่

QR837 

 ** ใชเ้วลาบนิประมาณ 6 ช ัว่โมง 50 นาท ีบรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่งบนิ ** 

05.25 น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนานาชาตฮิาหมดั เมอืงโดฮา ประเทศกาตา้ร ์** เพือ่แวะเปลีย่นเครือ่ง ** 

06.50 น. น าทา่นเดนิทางสู่ ทา่อากาศยานนานาชาตมิฮูมัมดั ฟิฟท ์คาซาบลงักา เมอืงคาซาบลงักา ประเทศโมร็อกโกโดยสายการ

บนิ Qatar Airways เทีย่วบนิที ่QR1397 

** ใชเ้วลาบนิประมาณ 8 ช ัว่โมง 30 นาท ีบรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่งบนิ ** 

12.25 น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนานาชาตมิฮูมัมดั ฟิฟท ์คาซาบลงักา เมอืงคาซาบลงักา ประเทศโมร็อกโก 

 น าทา่นผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงและศลุกากร ** เวลาทอ้งถิน่ชา้กวา่ประเทศไทยประมาณ 6 ช ัว่โมง ** 

 น าท่านเดนิทางสู่ เมอืงคาซาบลงักา (Casablanca) เมอืงใหญ่ทางทศิตะวันตกของประเทศโมร็อกโก ไม่ไดเ้ป็นเมอืงหลวง

ของประเทศโมร็อกโก ค าว่า คาซาบลังกา (Casablanca) มีความหมายในภาษาสเปนว่าบา้นสีขาว ซึง่เป็นเช่นนัน้จรงิๆเพราะ

อาคารบา้นเรือนทัง้เมืองส่วนใหญ่ถูกสรา้งดว้ยสีขาว แต่เดมิเป็นแค่เมืองท่าเล็กๆต่อมาโด่งดังและมีชือ่เสียงไปทั่วโลก เมื่อ

ภาพยนตรใ์นชือ่เดยีวกันกับชือ่เมอืง น าแสดงโดย ฮัมฟรยีโ์บการด์ และอนิกรดิเบริก์แมน ออกฉายในปี ค.ศ. 1942 จนปัจจุบัน

เมอืงคาซาบลังกาก็กลายเป็นศูนยก์ลางทางเศรษฐกจิและอุตสาหกรรมของประเทศโมร็อกโก ความเจรญิของโลกยุคใหม่ท าให ้

เมืองนี้พลุกพล่าน และแมเ้ป็นเมืองที่นับถือศาสนาอิสลาม แต่ก็สามารถมองเห็นหญิงสาวในชุดแฟชั่นตะวันตกไดไ้ม่ยาก 

นักท่องเทีย่วทีเ่ทีย่วเมอืงคาซาบลังกา จะสามารถน่ังจบิชาในรา้นรวงทีย่ืน่ออกมาบนบาทวถิแีบบเดยีวกับทีป่ระเทศฝรั่งเศส เพราะ

ในอดตีเคยเป็นอาณานคิมของประเทศฝรั่งเศสมากอ่น  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 น าท่านเดนิทางสู่ จตุรสัโมฮมัเหม็ดที ่5 (Place Mohamed V) บรเิวณนี้ถกูลอ้มรอบไปดว้ยอาคารราชการต่างๆ ธนาคาร และ

ไปรษณียก์ลาง ผ่านชม โบสถค์าซาบลงักา (Casablanca Cathedral) มลีักษณะเป็นสถาปัตยกรรมสขีาวสไตลย์ุโรปที่มี

กลิน่อายของโมร็อกโกผสมอยู่ดว้ย ผ่านชม จตัุรสัสหประชาชาต ิ(United Nations Square) ย่านธุรกจิ การเมือง และ 

การคา้ส าคัญของเมอืง ถอืไดว้า่เป็นหัวใจส าคัญของเมอืงคาซาบลังกาเลยก็กล่าวได ้ผา่นชม ตลาดกลาง (Central Market) 

ทีเ่ป็นแหล่งชอ้ปป้ิงของนักท่องเทีย่ว ผา่นชม โรงภาพยนตรป์ระจ าเมอืง (Rialto Cinema) ถูกออกแบบดว้ยสถาปัตยกรรม

แบบอารต์เดโค สรา้งขึน้เมือ่ปี ค.ศ. 1930  

 น าทา่น ถา่ยรปูเป็นทีร่ะลกึ กับ สเุหรา่แหง่กษตัรยิฮ์สัซนัที ่2 (Hassan II Mosque) สรา้งเสร็จสมบรูณ์เมือ่ปี ค.ศ. 1993 ใน

วาระเฉลมิพระชนมายุครบ 60 พรรษา ของพระองค ์มคีวามยิง่ใหญ่อลังการงานสรา้งทีสุ่ดในประเทศโมร็อกโก โดยมกีารเปิดการ

เขา้รว่มกองทุนขึน้เพือ่ใชใ้นการสรา้ง โดยมชีาวโมร็อกโกมากกว่า 12 ลา้นคนรว่มบรจิาคเงนิเพือ่สรา้งสุเหร่าแห่งนี้ ภายในสุเหร่า

สามารถรองรับคนไดถ้งึ 25,000 คน ภายนอกสุเหร่าในอาณาเขตอกี 80,000 คน มหีอคอยสูง 210 เมตร เด่นเป็นสง่า ทีส่ามารถ

มองเห็นจากทุกมุมของเมอืง ถูกจัดอันดับใหเ้ป็นสเุหรา่ทีใ่หญ่เป็นอันดับที ่13 ของสุเหร่าทีม่คีวามยิง่ใหญ่สวยงามระดับโลก เป็น

สถาปัตยกรรมที่ไม่เก่าแก่นัก ใชเ้วลาสรา้งประมาณ 6 ปี แลว้เสร็จในปี ค.ศ. 1993 หรอืประมาณ 22 ปีมาแลว้ อีกทัง้ท่านยัง

ประสงคท์ีจ่ะสรา้งใหเ้ป็นสสุานเพือ่ระลกึถงึพระราชบดิาอกีดว้ย นอกจากนียั้งถอืเป็นสถานทีส่ าคัญในการตอ้นรับแขกบา้นแขกเมอืง

เมือ่ประมขุของประเทศใดมาเยีย่มเยอืน ก็มักจะมาเยีย่มชมและสามารถสักการะสสุานของพระราชบดิาของพระองคไ์ดด้ว้ย  

ค า่ บรกิารอาหารอาหารค า่ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (อาหารพืน้เมอืง หรอื อาหารสไตลต์ะวนัตก) 

   น าคณะเขา้สูท่ ีพ่กั Oum Palace Hotel & Spa , Casablanca หรอืเทยีบเทา่ 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วนัทีส่าม เมอืงคาซาบลงักา - เมอืงราบตั - พระราชวงัหลวงแหง่เมอืงราบตั - สุสานกษตัรยิม์ฮูมัหมดัที ่5 - ป้อมอูดายา - เมอืง

โรมนัโบราณโวลบูลิสิ - เมอืงแม็กแน็ส - ประตบูบัมนัซู - เมอืงแฟ็ส - พระราชวงัหลวงแหง่เมอืงแฟ็ส              (B/L/D)  

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 น าท่านเดนิทางสู่ เมอืงราบตั (Rabat) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1 ชั่วโมง) คอืเมอืงหลวงและเมอืงทีใ่หญ่เป็นอันดับ 2 ของ

ประเทศโมร็อกโก สถาปนาขึน้มาตัง้แต่ปี ค.ศ. 1956 เมื่อโมร็อกโกหลุดพน้จากการเขา้แทรกแซงทางการเมืองของประเทศ

ฝรั่งเศส ตัง้อยู่ตดิมหาสมุทรแอตแลนตกิ เป็นแหล่งอตุสาหกรรมอาหาร อตุสาหกรรมก่อสรา้ง และอุตสาหกรรมผา้ ไดร้บัการขึน้

ทะเบยีนใหเ้ป็นมรดกโลกโดยองคก์ารสหประชาชาต ิหรอื ยเูนสโก เมือ่ปี ค.ศ. 2012 

 น าท่าน ผ่านชม พระราชวงัหลวงแห่งเมอืงราบตั (Royal Palace of Casablanca) ที่ปัจจุบันยังใชเ้ป็นที่ประทับของ

กษัตรยิ ์โดยทกุๆเทีย่งของวันศกุร ์พระองคจ์ะทรงมา้จากพระราชวังหลวงแหง่นีไ้ปสเุหรา่ประจ าเมอืงราบัต เพือ่ประกอบศาสนกจิ 

 น าท่านเดนิทางสู่ สุสานกษตัรยิม์ฮูมัหมดัที ่5 (Mausoleum of Mohammed V) ตัวสุสานก็โดดเด่นเพราะเป็นอาคารทรง

สีเ่หลีย่มสขีาวขนาดใหญ่ตัดกับสเีขยีวของหลังคา สุสานแห่งนี้สรา้งเสร็จในปี 1971 ภายใตพ้ระราชด ารขิองกษัตรยิฮ์ัสซันที่ 2 

ดว้ยจุดประสงคเ์พือ่ถวายพระเกยีรตแิดก่ษัตรยิม์ูฮัมหมัดที ่5 ผูท้รงเป็นก าลังส าคัญในการท าใหป้ระเทศโมร็อกโกถกูปลดจากการ

กดขีจ่ากประเทศฝร่ังเศส ตอ่มาสสุานกษัตรยิม์ฮูัมหมัดที ่5 ก็ยังไดก้ลายเป็นสสุานของกษัตรยิฮ์ัสซันที ่2 เองรวมถงึเจา้ชายอับดัล

ลาห ์หลังสวรรคต การสรา้งและตกแตง่ทัง้ภายนอกภายในสสุานนัน้สง่างามสมกับเป็นสุสานของกษัตรยิ ์โดยเฉพาะภายในทีปู่พืน้

ดว้ยหนิออ่นสขีาวและหนิแกรนติ ตกแต่งดว้ยศลิปะแบบดัง้เดมิผสมผสานกับแบบสมัยใหม ่ท าใหสุ้สานแห่งนีก้ลายเป็นผลงานชิน้

เอกทัง้ในดา้นของสถาปัตยกรรมและประวัตศิาสตร ์ 

 น าท่าน ถ่ายรูปเป็นที่ระลกึ กับ ป้อมอูดายา (Kasbah of the Udayas) ป้อมขนาดใหญ่ 2 ชัน้ ที่ตั ้งอยู่รมิมหาสมุทร 

แอตแลนตกิ ลอ้มรอบดว้ยก าแพงสูงใหญ่ เป็นป้อมทีช่าวสเปนสรา้งขึน้ เมือ่สมัยทีส่เปนมายดึครองโมร็อกโก ในอดตีใชป้้องกัน

ขา้ศกึจากการรกุรานทัง้จากประเทศทีล่า่อาณานคิมและในยคุที ่โจรสลัดชกุชมุ  

 น าท่าน เข้าชม เมืองโรมนัโบราณโวลูบ ิลสิ (Roman city of Volubilis) ที่ปัจจุบันเหลือเพียงซากปรักหักพัง จาก

แผ่นดนิไหวรนุแรงในปี ค.ศ. 1755 แต่ยังคงสัมผัสไดถ้งึร่องรอยความยิง่ใหญ่ของเมอืงแห่งจักรวรรดโิรมันในอดตี ไดร้บัการขึน้

ทะเบยีนใหเ้ป็นมรดกโลกโดยองคก์ารสหประชาชาต ิหรอื ยเูนสโก เมือ่ปี ค.ศ. 1997 

 น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงแม็กแน็ส (Meknes) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1 ชัว่โมง 40 นาท)ี เป็นเมอืงทางตอนเหนอืของประเทศ

โมร็อกโก ไดร้บัการขึน้ทะเบยีนใหเ้ป็นมรดกโลกโดยองคก์ารสหประชาชาต ิหรอื ยูเนสโก เมือ่ปี ค.ศ. 1996 อดตีเคย

เป็นเมืองหลวงของประเทศโมร็อกโก เมื่อปี ค.ศ. 1672-1727 ในสมัยสุลต่าน มูเล อสิมาอ ิแห่งราชวงศ์อะลาวทิ (Alawite 

Dynasty) ผูท้ีไ่ดร้ับการขนายนามว่าเป็นกษัตรยิจ์อมโหดผูช้ ืน่ชอบการท าสงครามในช่วงศตวรรษที ่17 ดว้ยท าเลทีต่ัง้ทีม่แีม่น ้า

ไหลผ่านกลางเมือง ท าใหเ้มอืงแม็กแน็สเป็นศูนย์กลางการปลูกมะกอกไวน์ และพืชพรรณต่างๆ และที่ส าคัญเมอืงแม็กแน็สมี

ก าแพงเมอืงเกา่แกล่อ้มรอบยางถงึประมาณ 40 กม. ซึง่มปีระตเูมอืงใหญโ่ตถงึ 7 ประต ูดว้ยกัน 

 น าท่าน ถา่ยรปูเป็นทีร่ะลกึ กับ ประตูบบัมนัซู (Bab Mansour Gate) มขีนาดไม่ใหญ่มากแต่เนน้จ านวนเพราะเป็นประตูทีม่ี

มากถงึ 20 บานสวยและโดดเดน่ยิง่กวา่ประตใูดๆ เพราะตกแตง่ดว้ยโมเสก มลีวดลายเป็นเอกลักษณ์ ดา้นหนา้มเีสาหนิออ่น 1 คู่ที่



 

ยิง่เสรมิใหป้ระตูดูน่าสนใจยิง่ขึน้ เป็นเสาหนิอ่อนทีไ่ดม้าจากซากปรักหักพังในเมอืงโบราณโวลูบลิสิ (Roman city of Volubilis) 

โดยรวมแลว้ประตแูหง่นีจ้งึถกูยกใหเ้ป็นสถานทีท่ีม่คีวามสวยงามและส าคัญทีส่ดุของเมอืงแม็กเน็ส 

กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (อาหารพืน้เมอืง หรอื อาหารสไตลต์ะวนัตก) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 น าท่านเดนิทางสู่ เมอืงแฟ็ส (Fes) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1 ชั่วโมง) เป็นเมอืงโบราณตัง้อยู่บนพืน้ทีอุ่ดมสมบูรณ์ทีต่่อจาก

เชงิเทอืกเขารฟี (Rif Mountain) ทางตอนเหนือกับเขตเทอืกเขาแอตลาสตอนกลาง (Middle Atlas) มแีม่น ้าแฟ็ส (River Fes) 

ไหลผา่นกลางเมอืง มคีวามส าคัญทางประวัตศิาสตร ์เป็นเมอืงแหล่งทอ่งเทีย่วทีม่ชี ือ่เสยีงของประเทศโมร็อกโก เดนิทางขา้มภูมิ

ประเทศเขยีวชอุม่ไปดว้ยป่าไมส้องขา้งทางเปลีย่นสภาพเป็นป่าไมพุ้ม่ และสลับกับความแหง้แลง้ของภเูขา (Middle Atlas) 

น าท่าน ถ่ายรปูเป็นทีร่ะลกึ กับ พระราชวงัหลวงแหง่เมอืงแฟ็ส (Royal Palace of Fes) ใชเ้ป็นทีป่ระทับของกษัตรยิแ์ห่ง

โมร็อกโกระหว่างเสด็จประพาสเมอืงแฟ็ส สรา้งเมือ่ปี ค.ศ. 1276 สมัยราชวงศเ์มรนิดิ บรเิวณดา้นหนา้ของพระราชวัง มปีระตูสูง

เป็นรูปโคง้เกอืกมา้สทีองอร่าม ถงึ 7 บาน สือ่ถงึวันทัง้เจ็ดของสัปดาห ์บานประตูท าจากทองเหลอืงประดับดว้ยไมซ้ดีารบ์รรจง

แกะสลักอย่างประณีตและหนิอ่อน ตามแบบฉบับของศลิปะแบบอสิลาม บนพืน้ทีก่วา้งใหญ่กว่า 800,000 ตารางเมตร ** ไม่

อนญุาตใหน้กัทอ่งเทีย่วหรอืบคุคลท ัว่ไปเขา้ชมภายใน ** 

ค า่ บรกิารอาหารอาหารค า่ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (อาหารพืน้เมอืง หรอื อาหารสไตลต์ะวนัตก) 

 น าคณะเขา้สูท่ ีพ่กั Across Hotels & Spa , Fes หรอืเทยีบเทา่ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

วนัทีส่ ี ่ เมอืงแฟ็ส - ยา่นแฟ็ส เมดนิา - ประตบูบัดูเจลรูด์ - ตลาดสด - เมอเดอรซ์า่ บู อมิมาเนยี - น า้พุธรรมชาต ิ- สสุานของมู

เล ไอดรสิที ่2 - สเุหรา่ใหญไ่คเราวน ี- ยา่นเมอืงเกา่ หรอื ยา่นเครือ่งหนงั - โรงงานเซรามคิ            (B/L/D) 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 น าทา่นเดนิทางสู ่ยา่นแฟ็ส เมดนิา (Fes Medina) ทีเ่ป็นเหมอืนเขาวงกตอันซบัซอ้นมซีอยมากกวา่ 9,000 ซอย ผา่นชม ประ

ตบูบัดเูจลรูด์ (Bab Bou Jeloud) ทีส่รา้งตัง้แตปี่ 1913 โดยใชก้ระเบือ้งโมเสกสฟ้ีาตกแตง่ เดนิผา่นเขา้ไปในเขตเมดนิาแลว้

เหมอืนขา้ม กาลเวลายอ้นสูอ่ดตี น าทา่นเดนิทางสู ่ตลาดสด (Market) ขายขา้วปลาอาหาร และผัก ผลไมส้ดตา่งๆนาๆ 

กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (อาหารพืน้เมอืง หรอื อาหารสไตลต์ะวนัตก) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 น าท่าน ถ่ายรูปเป็นที่ระลกึ กับ เมอเดอรซ์่า บู อมิมาเนยี (Merdersa Bou Imania) เป็นโรงเรียนสอนพระคัมภีร ์เป็น

สถาปัตยกรรม แบบมัวรท์ีส่วยงามประณีต ในเขตเมอืงเก่าไดแ้บ่งออกเป็น 100 ส่วน มซีอยกว่า 10,000 ซอย มซีอย แคบสุดคอื 

50 ซ.ม. ถงึกวา้ง 3 เมตร จะแบง่เป็นย่านต่างๆ เชน่ ยา่นเครือ่งใชท้องเหลอืง ทองแดง จะมรีา้นคา้เล็กๆทีห่นา้รา้นจะมหีมอ้ กะทะ 

อุปกรณ์เครือ่งครัว แขวนหอ้ยเรยีงราย ย่านขายพรมที่แผ่ขงึไวอ้ย่างสวยงาม ย่านงานเครือ่งจักสาน งานแกะสลักไม ้และย่าน

เครือ่งเทศ ท่านจะไดส้ัมผัสทัง้รปู รสและกลิน่ในยา่นเครือ่งเทศทีม่กีารจัดเรยีงสนิคา้ไดอ้ยา่งเป็นระเบยีบเรยีบรอ้ยสวยงาม ระหวา่ง

ทีเ่ดนิตามทางในย่าน แฟ็ส เมดนิา ท่านจะไดพ้บกับ น า้พุธรรมชาต ิ(Nejjarine Fountain) เพื่อใหช้าวมุสลมิไดล้า้งหนา้ 

และ ลา้งมือ้ บรเิวณมัสยดิ ผา่นชม สสุานของมเูล ไอดรสิที ่2 (Moulay Idriss Mausolem II) ทีช่าวโมร็อกโกเชือ่วา่เป็นผู ้

แสวงบญุอันศักดิส์ทิธิ ์ 

น าท่าน ถา่ยรปูเป็นทีร่ะลกึ กับ สุเหรา่ใหญ่ไคเราวน ี(Kairaouine Mosque) ซึง่เป็นทัง้มหาวทิยาลัยสอนศาสนาแห่งแรก

ของโมร็อกโก และเกา่แกท่ีส่ดุแหง่หนึง่ของโลก ** สามารถเขา้ชมไดเ้ฉพาะผูท้ ีน่ ีน่บัถอืศาสนาอสิลามเทา่น ัน้ ** 

น าทา่นเดนิทางสู ่ยา่นเมอืงเกา่ หรอื ยา่นเครือ่งหนงั (Old Town or Leather District) ชมบอ่ฟอกและวธิพีืน้เมอืงการยอ้ม

สีหนังแบบโบราณ ที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะของเมืองแฟ็สแห่งนี้ ได้รบัการขึน้ทะเบียนใหเ้ป็นมรดกโลกโดยองคก์าร

สหประชาชาต ิหรอื ยเูนสโก เมือ่ปี ค.ศ. 1981   

น าท่านเดนิทางสู่ โรงงานเซรามคิ (Ceramic Factory) เพือ่ใหท้่านไดช้มการจ าลองกรรมวธิีการผลติเซรามคิ ซึง่เป็นสนิคา้

พืน้เมอืงทีม่คีณุภาพและชือ่เสยีงของประเทศโมร็อกโก อสิระใหท้า่นไดเ้ลอืกซือ้สนิคา้ไดต้ามอัธยาศัย 

ค า่ บรกิารอาหารอาหารค า่ ภายในโรงแรม (อาหารพืน้เมอืง หรอื อาหารสไตลต์ะวนัตก) 

 น าคณะเขา้สูท่ ีพ่กั Across Hotels & Spa , Fes หรอืเทยีบเทา่ 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วนัทีห่า้ เมอืงแฟ็ส - เมอืงอฟิเฟรน - เมอืงมเิดลท ์- เมอืงเออรฟ์ดูด ์               (B/D/L) 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าท่านเดนิทางสู่ เมอืงอฟิเฟรน (Ifrane) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1 ชั่วโมง) เป็นเมอืงทีม่คีวามแตกต่างจากเมอืงอืน่ๆใน

ประเทศโมร็อกโก ตัง้อยู่ในระดับความสูง 5,460 ฟุต เหนือระดับน ้าทะเล ในภูมภิาค Atlas โดยเป็นเมอืงที่อยู่บนเนินเขาสูง มี

อาคารบา้นเรอืนที่ถูกทาดว้ยหลังคาสีแดงและมีภูมิอากาศเย็นจนไดช้ื่อว่าเป็น “สวติเซอร์แลนด์แห่งโมร็อกโก” เนื่องจากมี

สิง่แวดลอ้มคลา้ยกับเทอืกเขาอัลไพนใ์นประเทศสวติเซอรแ์ลนด ์มป่ีาและทุง่หญา้เขยีวขจ ีมอีากาศหนาวเย็นจนหมิะตกในชว่งฤดู

หนาว โดยปัจจุบันเป็นสถานทีพ่ักตากอากาศยอดนยิมในชว่งฤดูรอ้นของชาวโมร็อกโก ซึง่เมอืงอฟิเฟรนเป็นเมอืงทีถู่กสรา้งโดย

ชาวฝร่ังเศสในชว่งปี พ.ศ. 2473 ดว้ยสถาปัตยกรรมหลายอย่างจงึไดก้ลิน่อายของประเทศในยุโรป รวมทัง้ยังมกีารน าเขา้ตน้ไม ้

และพชืดอกจากประเทศในยโุรปอกีดว้ย 

น าท่านเดนิทางสู่ เมอืงมเิดลท ์(Midetl) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2 ชั่วโมง) เป็นเมอืงทีต่ัง้อยู่บนระดับความสงูที ่1,508 เมตร 

(4,948 ฟตุ) คอืเมอืงเล็กๆ ทีต่ัง้อยู่ท่ามกลางหุบเขาแอตลาส เมอืงทีเ่ป็นศูนยก์ลางการคา้ การท าเหมอืงแร่  ทอผา้ ทอพรม และ

เย็บปักถักรอ้ย ของโมร็อกโก  

กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (อาหารพืน้เมอืง เชน่ ปลายา่ง หรอื ไกผ่ดั) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงเออรฟ์ูดด ์(Erfoud) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 3 ชั่วโมง) เมอืงท่าของประเทศโมร็อกโก เปรยีบเสมอืน

โอเอซสิศนูยก์ลางการคา้ขายของคาราวานซึง่เดนิทางมาจากซาอดุอิาระเบยีและซดูาน ตอ้งผา่นมาทีเ่มอืงเออรฟ์ดูดแ์หง่นี ้ 

ค า่  บรกิารอาหารอาหารค า่ ภายในโรงแรม (อาหารพืน้เมอืง หรอื อาหารสไตลต์ะวนัตก) 

 น าคณะเขา้สูท่ ีพ่กั Belere Hotel Erfoud , Erfoud หรอืเทยีบเทา่  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วนัทีห่ก เมอืงเออรฟ์ูดด ์- เมอืงเมอรซ์ูกา้ร ์โดยรถขบัเคลือ่น 4 ลอ้ - ขีอู่ฐรบัแสงอรณุ - เมอืงเออรฟ์ูดด ์- เมอืงทนิเฮยีร ์- ช่อง

แคบทอดรา้กอรจ์ - เมอืงวอซาเซท                   (B/L/D) 

05.00 น. น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงเมอรซ์ูกา้ร ์(Merzouga) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1 ชัว่โมง)  

โดยรถขบัเคลือ่น 4 ลอ้ (4 WD Drive from Erfoud to Merzouga ) ท่องทะเลทรายซาฮาร่า (Sahara) ทะเลทรายใน

ทวปีแอฟรกิาทีม่ขีนาดใหญเ่ป็นอันดับสองของโลก รองจากทะเลทรายในทวปีแอน ตารก์ตกิา (Antarctica) ของประเทศโมร็อกโก 

ผ่านชมชมทัศนียภาพอันยิง่ใหญ่ของภูเขาหนิทีเ่ต็มไปดว้ยซากฟอสซลิของหอยและแมงกะพรุนโบราณในอดตีเมือ่ 350 ลา้นปี

กอ่น ซึง่ดนิแดนแหง่นีเ้คยอยูใ่ตท้อ้งทะเลมากอ่น เมอืงเมอรซ์กูารเ์ป็นเมอืงเล็กๆ ตัง้อยูบ่รเิวณใตส้ดุของประเทศโมร็อกโก 

  น าทา่นสมัผสัประสบการณ ์ขีอ่ฐูรบัแสงอรณุ 

- อฐู 1 ตวั ตอ่ลูกคา้ 1 ทา่น / กรณีลกูคา้ทีไ่มส่ะดวกเขา้รว่มกจิกรรมนี ้สามารถพกัผอ่นตามอธัยาศยัภายในทีพ่กั และ 

ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิ ์ไมส่ามารถคนืคา่ใชจ้า่ยไมว่า่สว่นใดสว่นหนึง่กบัทา่นได ้เนือ่งจากเป็นการช าระลว่งหนา้แลว้

ท ัง้หมด (เหมาจา่ย)  

- ทา่นทีเ่มารถ กรณุาทานยาแกเ้มารถลว่งหนา้อยา่งนอ้ยคร ึง่ช ัว่โมงกอ่นออกเดนิทาง และ ควรแจง้ใหห้วัหนา้ทวัรท์ราบ

ต ัง้แตก่อ่นถงึวนัเดนิทาง (ขณะอยูป่ระเทศไทย หากตอ้งการใหห้วัหนา้ทวัรช์ว่ยเตรยีมยาแกเ้มารถจากประเทศไทย) 

- กจิกรรมนี ้ไมอ่นญุาตใหผู้ท้ ีเ่ป็นโรคหวัใจข ัน้รนุแรง หรอื ต ัง้ครรภ ์เขา้รว่มโดยเด็ดขาด กรณีเกดิความเสยีหายไมว่า่

กรณีใดๆทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการรบัผดิชอบทกุกรณี 

น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงเออรฟ์ดูด ์(Erfoud) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1 ชัว่โมง) ** เพือ่เปลีย่นเป็นรถโคช้ปรบัอากาศ ** 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของทีพ่กั 

น าท่านเดนิทางสู่ เมอืงทนิเฮยีร ์(Tinghir) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2 ชัว่โมง) ชมุชนทีเ่กาะกลุ่มอยู่รวมกัน ท่ามกลางความ

แหง้แลง้ ยังมคีวามชุม่ชืน้ของโอเอซสิ และตน้ปาลม์ ในอดตีเคยเป็นทีต่ัง้กองทหารทีเ่ดนิทางมาจากเมอืงวอซาเซท ของประเทศ

โมร็อกโก  

น าทา่นเดนิทางสู ่ชอ่งแคบทอดรา้กอรจ์ (Todra Gorge) ชมความสวยงามของชอ่งเขาทีซ่อ่นตัวอยูใ่นโอเอซสิ (Oasis) ล าน ้า

ใสไหลผา่นชอ่งเขากับหนา้ผาสงูชนัแปลกตาเป็นแหลง่ปีนหนา้ผาส าหรับนักเสีย่งภัยทัง้หลาย  

กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (อาหารพืน้เมอืง หรอื อาหารสไตลต์ะวนัตก) 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงวอซาเซท (Ouarzazate) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2 ชัว่โมง 30 นาท)ี เมอืงทีไ่ดร้ับสมญานามว่า เป็น 

“ฮอลลวีดู แห่งโมร็อกโก” (Hollywood Morocco) เนือ่งจากภาพยนตฮ์อลลวีูดหลายเรือ่งไดม้าถ่ายท าทีเ่มอืงนี้ ไม่วา่จะเป็น Cleo 

pattra , The Mummy , Kingdom of Heaven , Lawrence of Arabia และอกีว่าหลายพันเรือ่ง ที่เลอืกใชเ้มอืงนี้เป็นฉากส าคัญ

ในภาพยนตร ์ทัง้นี้เพราะลักษณะภูมปิระเทศทียั่งคงความเป็นเอกลักษณ์แบบชนเผ่าเบอรเ์บอร์ เคยเป็นทีต่ัง้ทางยุทธศาสตรใ์นปี 

ค.ศ. 1928 ในอดตีประเทศฝรั่งเศสไดต้ัง้กองก าลังทหารและพัฒนาทีน่ี่ใ่หเ้ป็นศนูยก์ลางทางการบรกิาร เมอืงนีอ้ยูใ่กลภ้เูขาแอตลา

สทีม่หีมิะปกคลมุในชว่งฤดหูนาว 

ค า่  บรกิารอาหารอาหารค า่ ภายในโรงแรม (อาหารพืน้เมอืง หรอื อาหารสไตลต์ะวนัตก) 

 น าคณะเขา้สูท่ ีพ่กั Farah Al Janoub , Ouarzazate หรอืเทยีบเทา่ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

วนัทีเ่จ็ด เมอืงวอซาเซท - ป้อมเทาวเ์รอร ์- พระราชวงัของตระกลูกลาว ี- เมอืงไอท ์เบนฮาดด ู- ป้อมไอท ์เบนฮาดด ู- เมอืงมาร ์

ราเคช - จตัรุสัใจกลางเมอืง                                     (B/L/D) 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าท่าน ถ่ายรูปเป็นทีร่ะลกึ กับ ป้อมเทาวเ์รอร ์(Taourirt Kasbah) เป็นป้อมแห่งตระกูลกลาว ีซึง่ภายในประกอบดว้ยหอ้ง

ตา่งๆ จ านวนมากซอ่นอยู ่เชือ่มตอ่กันดว้ยถนนเล็กๆ และเสน้ทางลับคดเคีย้วตามอาคารทีเ่บยีดเสยีดกัน  

น าท่าน ถ่ายรปูเป็นทีร่ะลกึ กับ พระราชวงัของตระกูลกลาว ี(Glaoui Palace) กษัตรยิผ์ูป้กครองเมอืงมาราเกซ มลีวดลาย

ผนังอาคารและรปูแบบ สถาปัตยกรรมหลากหลายในการสรา้งอาคารของชาวเบอรเ์บอร ์การออกแบบอาคารซึง่เหมาะกับ ความเชือ่

และความเป็นอยูข่องเหล่าเจา้ผูป้กครองเมอืง ในยุคของตระกูลกลาว ีทีน่ีม่คีนงานและคนรับใช ้จ านวนหลายรอ้ยคนจงึตอ้งมหีอ้ง

ตา่งๆเป็นจ านวนมาก มทีัง้ส่วนทีเ่ป็นวังเก่า หอ้งน่ังเล่น หอ้งรับรอง ซึง่องคก์ารยูเนสโกไ้ดป้ฏสิังขรณ์ขึน้มาจากอาคารเดมิเพยีง 1 

ใน 3 ของอาคาร 

น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงไอท ์เบนฮาดด ู(Ait Benhaddou) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 35 นาท)ี เมอืงทีม่ชี ือ่เสยีงในเรือ่งการหา

รายไดจ้ากกองถา่ยภาพยนตรก์วา่ 20 เรือ่ง โดยเฉพาะป้อมทีง่ดงามและมคีวามยิง่ใหญท่ีส่ดุในประเทศโมร็อกโก  

น าท่าน ถา่ยรปูเป็นทีร่ะลกึ กับ ป้อมไอท ์เบนฮาดดู (Kasbash of Ait Ben Hadou) เป็นป้อมหนิทรายซึง่ตัง้อยู่ท่ามกลาง

สวนอัลมอนด์ มีลักษณะเป็นปราสาทสวยงาม ที่ใชใ้นการถ่ายท าภาพยนตรท์ี่โด่งดังหลายเรื่อง อาทิ Lawrence of Arabia , 

Jesus of Nazareth และ Gladiator ไดร้บัการขึน้ทะเบยีนใหเ้ป็นมรดกโลกโดยองคก์ารสหประชาชาต ิหรอื ยเูนสโก เมือ่ปี 

ค.ศ. 1987 

กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (อาหารพืน้เมอืง หรอื อาหารสไตลต์ะวนัตก) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

น าท่านเดนิทางสู่ เมอืงมารร์าเคช (Marakesh) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 3 ชั่วโมง 30 นาท)ี เป็นเมอืงท่องเทีย่วทีส่ าคัญที่

ตัง้อยู่เชงิเขาแอตลาส ในอดตีเป็นเมอืงหลวงในชว่งสมัยราชวงศอ์ัลโมราวดิชว่ง ศ.ต. ที ่11 ปัจจุบันเป็นเมอืงทีม่นัีกท่องเทีย่วมา

เยอืนมากที่สุด สภาพบา้นเมอืงทีเ่ราเห็นไดค้อื สองขา้งทางแวดลอ้มดว้ยบา้นเรอืนที่ถูกฉาบดว้ยปูนสสีม้ๆ ซึง่เป็นสิง่ที่รัฐบาล

ก าหนดไว ้แต่คนทอ้งถิน่จะเรยีกวา่เมอืงสชีมพ ู(Pink City) อาจกลา่วไดว้า่เมอืงมารร์าเคช เป็นเมอืงทีม่เีสน่หท์ีส่ดุในโลกแหง่หนึง่

จึงไดร้ับสมญานามว่าเป็น “A City of Drama” น่ันคือมีความสวยงามด่ังเมืองในละครที่ไม่น่าเป็นชีวติจรงิได ้ไดร้บัการขึน้

ทะเบยีนใหเ้ป็นมรดกโลกโดยองคก์ารสหประชาชาต ิหรอื ยเูนสโก เมือ่ปี ค.ศ. 1985 

น าท่าน ผ่านชม จตัุรสัใจกลางเมอืง (Djemaa Fnaa Square) ทีม่ีขนาดใหญ่ รายลอ้มไปดว้ยอาคาร รา้นคา้ ตลาดทัง้ 4 

ดา้น มสีสีันและกลิน่อายแบบโมร็อกโกขนานแท ้พรอ้มจับจ่ายหาซือ้ของฝาก ของทีร่ะลกึ สนิคา้พืน้เมอืงตา่งๆ  

ค า่ บรกิารอาหารอาหารค า่ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (อาหารพืน้เมอืง หรอื อาหารสไตลต์ะวนัตก) 

 น าคณะเขา้สูท่ ีพ่กั Palm Plaza Hotel & Spa , Marakesh หรอืเทยีบเทา่ 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วนัทีแ่ปด เมอืงมารร์าเคช - สเุหรา่ควูโทวเบยี - สุสานแหง่ราชวงศซ์าเดยีน - พระราชวงับาเฮยี - สวนจารด์นี มาจอแรล - ตลาด

มารร์าเคช - รา้นเครือ่งประดบั - รา้นเซรามคิ - รา้นเครือ่งหนงั - รา้นพรม - ทา่อากาศยานนานาชาตมิารร์าเคช เมนา

รา่ เมอืงมารร์าเคช ประเทศโมร็อกโก - ทา่อากาศยานนานาชาตฮิาหมดั เมอืงโดฮา ประเทศกาตา้ร ์            (B/-/-) 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าท่าน ถ่ายรูปเป็นทีร่ะลกึ กับ สุเหรา่คูวโทวเบยี (Koutoubia Mosque) เป็นสุเหร่าใหญ่และเก่าแก่ทีสุ่ดของเมอืงมารร์า

เคช มหีอวังทีม่คีวามสงู 70 เมตร ทีไ่มว่า่จะเดนิไปแหง่ใดในตัวเมอืงก็จะเห็นหอวังของสเุหรา่นี ้

น าทา่นเดนิทางสู ่สสุานแหง่ราชวงศซ์าเดยีน (Saadian Tombs) สถานที ่ทีเ่คยถกูทิง้ใหร้กรา้งมากกวา่ 2 ศตวรรษ ภายหลัง

ไดรั้บการบูรณะและเปิดใหเ้ขา้ชมความงดงามในแบบฉบับของศลิปะแบบมัวรสิ (Moorish) มีความวจิติรอลังการของหอ้งโถง

ภายใน เสาคอลัมน์หินอ่อนสีสวยงาม ลวดลายงานปูนที่ประดับประดาบนผนังและเพดาน ลอ้มรอบดว้ยสวนสวยภายนอกที่

สรา้งใหม ่

น าท่าน เขา้ชม พระราชวงับาเฮยี (Bahia Palace) เป็นพระราชวังของท่านมหาอ ามาตย ์ผูส้ าเร็จราชการแผ่นดนิแทนยุค

กษัตรยิใ์นอดตี สรา้งขึน้ในชว่งปลายศตวรรษที ่19 โดย Si Moussa เป็นสถาปัตยกรรมออกแบบแนวสมัยใหม ่โดยท่านทีต่ัง้ใจจะ

ใหเ้ป็นพระราชวังทีย่ ิง่ใหญ่และหรหูราทีสุ่ดในสมัยนัน้ ตัวพระราชวังมกีารตกแต่งโดยการแกะสลักปูนปัน้ มกีารวาดลายบนไมแ้ละ

ประดับประดาดว้ยโมเสกเป็นลวดลายทีส่วยงามละเอยีดออ่นมาก  

น าท่าน เขา้ชม สวนจารด์นี มาจอแรล (Jardin Majorelle) หรอื สวนยปิแซงลอเรน้ซ ์(Yves Saint Laurent Gardens) ชือ่นี้

เป็นทีคุ่น้เคยของสาวๆ ทีช่ ืน่ชอบแฟชัน่สดุหรขูอง Yves St. Laurent นักออกแบบแฟชัน่ดไีซนแ์หง่เมอืงปารสีประเทศฝรั่งเศส  

น าทา่นเดนิทางสู ่ตลาดมารร์าเคช (Marakesh Souk) ยา่นการคา้ส าคัญใจกลางเมอืง ศนูยร์วมสนิคา้พืน้เมอืงมากมาย ไดแ้ก ่ 

รา้นเครือ่งประดบั (Jewely Shop) , รา้นเซรามคิ (Ceramic Shop) , รา้นเครือ่งหนงั (Leather Shop) , รา้นพรม 

(Carpet Shop) อสิระใหท้า่นเลอืกซือ้เป็นของประดับ ของทีร่ะลกึ หรอื ของฝากไดต้ามอัธยาศัย 

** อสิระอาหารกลางวนั และ ค า่ เพือ่สะดวกแกก่ารเดนิทางทอ่งเทีย่ว ** 

น าท่านเดนิทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาตมิารร์าเคช เมนารา่ เมอืงมารร์าเคช ประเทศโมร็อกโก มเีวลาในการเลอืกซือ้

สนิคา้ในรา้นคา้ปลอดภาษี หรอื รา้นอาหารภายในสนามบนิ 

18.00 น. น าท่านเดนิทางสู ่ทา่อากาศยานนานาชาตฮิาหมดั เมอืงโดฮา ประเทศกาตา้ร ์โดยสายการบนิ Qatar Airways เทีย่วบนิที ่

QR1395 

** ใชเ้วลาบนิประมาณ 8 ช ัว่โมง 10 นาท ีบรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่งบนิ ** 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วนัทีเ่กา้ ทา่อากาศยานนานาชาตฮิาหมดั เมอืงโดฮา ประเทศกาตา้ร  ์- ทา่อากาศยานนานาชาตสิุวรรณภูม ิกรงุเทพฯ ประเทศ

ไทย                        (-/-/-) 

04.50 น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนานาชาตฮิาหมดั เมอืงโดฮา ประเทศกาตา้ร ์ 

07.05 น. น าท่านเดนิทางสู่ ทา่อากาศยานนานาชาตสิุวรรณภมู ิกรงุเทพฯ ประเทศไทย โดยสายการบนิ Qatar Airways เทีย่วบนิที ่

QR832 

** ใชเ้วลาบนิประมาณ 6 ช ัว่โมง 20 นาท ีบรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่งบนิ ** 

17.45 น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนานาชาตสิวุรรณภมู ิกรงุเทพฯ ประเทศไทย โดยสวัสดภิาพและความประทับใจ 

 

อตัราคา่บรกิาร 
 

ก าหนดการเดนิทาง รายละเอยีดเทีย่วบนิ 

ผูใ้หญ ่

หอ้งละ 2-3 

ทา่น 

1 เด็ก 2 

ผูใ้หญ ่เด็กมี

เตยีง 

(เด็กอายไุมเ่กนิ 12 ปี) 

1 เด็ก 2 

ผูใ้หญ ่ 

เด็กไมม่เีตยีง 
(เด็กอายไุมเ่กนิ 12 ปี) 

พกัเดีย่ว

เพิม่ 

ราคา 

ไมร่วม 

ต ัว๋ 

26 ม.ค. - 03 ก.พ. 2562 

27JAN QR837 BKK-DOH 01.20-05.25 

27JAN QR1397 DOH-CMN 06.50-12.25 
02FEB QR1395 RAK-DOH 18.00-04.50+1 
03FEB QR832 DOH-BKK 07.05-17.45 

52,999 52,999 52,999 11,000 35,999 

16 - 24 กมุภาพนัธ ์2562 

17FEB QR837 BKK-DOH 01.20-05.25 

17FEB QR1397 DOH-CMN 06.50-12.25 
23FEB QR1395 RAK-DOH 18.00-04.50+1 
24FEB QR832 DOH-BKK 07.05-17.45 

55,999 55,999 55,999 11,000 38,999 

09 - 17 มนีาคม 2562 

10MAR QR837 BKK-DOH 01.20-05.25 

10MAR QR1397 DOH-CMN 06.50-12.25 
16MAR QR1395 RAK-DOH 18.00-04.50+1 

17MAR QR832 DOH-BKK 07.05-17.45 

52,999 52,999 52,999 11,000 35,999 

23 - 31 มนีาคม 2562 

24MAR QR837 BKK-DOH 01.20-05.25 
24MAR QR1397 DOH-CMN 06.50-12.25 
30MAR QR1395 RAK-DOH 18.00-04.50+1 

31MAR QR832 DOH-BKK 08.30-19.00 

52,999 52,999 52,999 11,000 35,999 



 

 

** อตัรานี ้ยงัไมร่วมคา่ทปิคนขบัรถ หวัหนา้ทวัร ์และมคัคเุทศกท์อ้งถิน่ ** 

 

** อตัรานี ้ยงัไมร่วมคา่ธรรมเนยีม และ คา่บรกิารยืน่วซีา่ทอ่งเทีย่ว ประเทศโมร็อกโก ทา่นละ ประมาณ 1,000-1,500 บาท ** 

 

** อตัราคา่บรกิาร ส าหรบัเด็กอายไุมถ่งึ 2 ขวบ ณ วนัเดนิทางกลบั (Infant) ทา่นละ 10,000 บาท ** 

 

** หากทา่นทีต่อ้งออกต ัว๋ภายใน (เครือ่งบนิ ,รถทวัร ์,รถไฟ) กรณุาสอบถามทีเ่จา้หนา้ทีท่กุคร ัง้กอ่นท าการออกต ัว๋เนือ่งจากสายการบนิ

อาจมกีารปรบัเปลีย่นไฟลท์ หรอื เวลาบนิ โดยไมไ่ดแ้จง้ใหท้ราบลว่งหนา้ ** 

 

** ส าหรบัอตัราคา่บรกิารนี ้จ าเป็นตอ้งมผีูเ้ดนิทางจ านวน 20 ทา่น ข ึน้ไป ในแตล่ะคณะ กรณีทีม่ผีูเ้ดนิทางไมถ่งึตามจ านวนทีก่ าหนด 

ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเลือ่นการเดนิทาง หรอืเปลีย่นแปลงอตัราคา่บรกิาร (ปรบัราคาเพิม่ข ึน้ เพือ่ใหค้ณะไดอ้อกเดนิทาง ตาม

ความตอ้งการ) ** 

 

** ทางบรษิทัขอความกรณุาใหท้า่นศกึษารายละเอยีด ท ัง้หมดกอ่นท าการจอง โดยละเอยีดทกุขอ้ ** 

 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม 
 คา่บัตรโดยสารโดยเครือ่งบนิไป-กลับ พรอ้มคณะ ชัน้ประหยัด (Economy Class)  

กรณีตอ้งการ Upgrade เป็น ที่น่ังพเิศษ (Premium Economy) หรอื ชัน้ธุรกจิ (Business Class) จ าเป็นออกบัตรโดยสารใบใหม่แยกจากคณะ และ 

จองเป็นราคาทัวร ์ไม่รวมตั๋ว (Join Land) ตัง้แตข่ัน้ตอนการจอง สิง่ส าคัญก่อนออกบัตรโดยสาร กรุณาตดิต่อเจา้หนา้ทีก่่อนทุกครัง้วา่คณะคอนเฟิรม์อ

อกเดนิทางหรอืไม ่

 คา่ภาษีน ้ามัน ภาษีสนามบนิทกุแหง่ทีม่ ี

 คา่ธรรมเนยีมการโหลดกระเป๋าสัมภาระลงใตท้อ้งเครือ่งบนิ โดยสายการบนิ Qatar Airways อนุญาตใหโ้หลดกระเป๋าสัมภาระลงใตท้อ้งเครือ่งบนิ

ได ้ทา่นละ 2 ชิน้ โดยมนี ้าหนักรวมกันไมเ่กนิ 30 ก.ก. (แตล่ะชิน้ ควรหนักไมเ่กนิ 23 ก.ก. เชน่ 23 ก.ก. 1 ชิน้ 7 ก.ก. 1 ชิน้ รวม 30 ก.ก.) 

 คา่รถโคช้ปรับอากาศตลอดเสน้ทาง ตามรายการทีร่ะบ ุ(ยังไมร่วมทปิคนขับรถ) 

 คา่โรงแรมทีพ่ักระดับมาตราฐานตามทีร่ายการระบุ (พักหอ้งละ 2 ท่าน หรอื 3 ทา่น ต่อหอ้ง กรณีทีโ่รงแรมมหีอ้งพัก 3 ทา่น Triple ว่าง) กรณีมงีาน

เทรดแฟร ์การแข่งขันกฬีา หรอื กจิกรรมอืน่ๆ ทีท่ าใหโ้รงแรมตามรายการทีร่ะบุเต็ม ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ ์ในการปรับเปลีย่นโรงแรมทีพ่ักไปเป็น

เมอืงใกลเ้คยีงแทนโดยอา้งองิมาตรฐานคณุภาพและความเหมาะสมเดมิโดยค านงึถงึประโยชนข์องลกูคา้เป็นส าคัญ 

 คา่เขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามรายการระบ ุกรณีไมร่วมจะชีแ้จงไวใ้นโปรแกรมชดัเจน  

 คา่อาหารตามทีร่ายการระบ ุโดยทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่นไดต้ามความเหมาะสม โดยค านงึถงึประโยชนข์องลกูคา้เป็นส าคัญ 

 คา่จา้งมัคคเุทศกค์อยบรกิาร และ อ านวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง  

 คา่ประกันอบัุตเิหตรุะหว่างเดนิทาง วงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท  (เงือ่นไขตามกรมธรรม)์ กรณีตอ้งการซือ้ประกันเพิม่เพือ่คุม้ครองสขุภาพกรณุา

ตดิตอ่เจา้หนา้ทีเ่ป็นกรณีพเิศษ 

 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

 คา่ใชจ้่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการทีร่ะบ ุเชน่ ค่าท าหนังสอืเดนิทาง คา่โทรศัพท ์คา่โทรศัพทท์างไกล คา่อนิเตอรเ์น็ต ค่าซกัรดี มนิบิารใ์นหอ้ง 

รวมถงึค่าอาหาร เครือ่งดืม่ทีส่ั่งเพิม่นอกเหนือรายการ และ ค่าพาหนะต่างๆ ทีไ่ม่ไดร้ะบุไวใ้นรายการ (กรุณาสอบถามอัตราค่าบรกิารจากหัวหนา้ทัวร์

กอ่นการใชบ้รกิารทกุครัง้) 

 คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% และภาษีหัก ณ ทีจ่่าย 3% กรณีตอ้งการออกใบเสร็จรับเงนิในนามบรษัิท 

 คา่ทปิคนขบัรถ ทา่นละ 21 ยโูร (EUR) /ทรปิ/ลกูคา้ 1 ทา่น ตามธรรมเนยีม (วนัละ 3 EUR) 

 คา่ทปิมคัคเุทศกท์อ้งถิน่ 21 ทา่นละ ยโูร (EUR) /ทรปิ/ลกูคา้ 1 ทา่น ตามธรรมเนยีม (วนัละ 3 EUR) 

 คาทปิหวัหนา้ทวัร ์ทา่นละ 27 ยโูร (EUR) /ทรปิ/ลกูคา้ 1 ทา่น ตามธรรมเนยีม (วนัละ 3 EUR) 

คา่ทปิรวมตลอดการเดนิทางท ัง้หมด ทา่นละ 69 ยูโร (EUR) ตามธรรมเนยีม หรอื ค านวณ เป็นเงนิไทยประมาณ 2,691 บาท (THB) รวม

ไปถงึเด็กอายุมากกวา่ 2 ปี ยกเวน้ เด็กอายุไมถ่งึ 2 ปี ณ วนัเดนิทางกลบั (Infant) ท ัง้นีท้า่นสามารถใหม้ากกวา่นีไ้ดต้ามความเหมาะสม

และความพงึพอใจของทา่น 

  ค่าธรรมเนยีมและค่าบรกิารยืน่วซี่าท่องเทีย่วประเทศโมร็อกโก ท่านละ ประมาณ 1,000-1,500 บาท ข ึน้อยู่กบัอตัราแลกเปลีย่น

เงนิตรา และ ธรรมเนยีมของแตล่ะประเทศ (เฉพาะคา่ธรรมเนยีมวซี่าและคา่บรกิารสว่นนีข้อความกรณุาลกูคา้ผูเ้ดนิทางถอืไปจา่ยในวนัที่

ย ืน่เอกสาร สแกนนิว้ กบัเจา้หนา้ทีข่องบรษิทั โดยทางบรษิทัจะมเีจา้หนา้ทีไ่ปดแูล และ อ านวยความสะดวกในวนัน ัน้) 

 

เง ือ่นไขการจอง และ การช าระคา่บรกิาร 
1. นักท่องเทีย่วหรอืเอเย่นต ์กรณุาท าการจองลว่งหนา้อย่างนอ้ย 60 วนั กอ่นการเดนิทาง พรอ้มช าระเงนิมดัจ า ท่านละ 20,000 บาท 

ภายใน 3 วนั หลงัจากวนัจอง ตัวอย่างเชน่ ท่านท าจองวันที ่1 กรณุาระเงนิมัดจ า ส่วนนี้ภายในวันที ่3 ก่อนเวลา 14.00 น. เท่านัน้ โดยระบบ

จะยกเลกิอัตโนมัตทิันท ีหากยังไมไ่ดร้ับยอดเงนิมัดจ าตามเวลาทีก่ าหนด และหากท่านมคีวามประสงคจ์ะเดนิทางในพเีรยีดเดมิ ท่านจ าเป็นตอ้ง



 

เช็คทีว่่างและท าจองเขา้มาใหม่อกีครัง้ กรณีทีค่ณะเต็ม มคีวิรอ (Waiting List) ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการใหส้ทิธิล์ูกคา้รายถัดไป เป็นไป

ตามระบบ ตามวัน และ เวลา ทีท่ ารายการจองเขา้มาตามล าดับ เนือ่งจากทกุพเีรยีดทางบรษัิทมทีีน่ั่งราคาพเิศษจ านวนจ ากัด 

2. นักท่องเที่ยวหรอืเอเย่นต์ กรุณาช าระค่าทัวรส์่วนที่เหลือทัง้หมด ครบ 100% ก่อนวนัเดนิทางอย่างนอ้ย 30 วนั กรณีนักท่องเที่ยวหรอื

เอเยน่ตไ์มช่ าระเงนิ หรอื ช าระเงนิไมค่รบภายในก าหนด ไมว่า่ส่วนใดสว่นหนึง่ รวมไปถงึ กรณีเช็คของท่านถกูปฏเิสธการจ่ายเงนิไมว่า่กรณีใดๆก็

ตาม รวมท ัง้ กรณีทีอ่ยูใ่นชว่งรอผลการอนุมตัวิซี่า รอนดัสมัภาษณ์วซีา่ ทีท่ าใหท้างบรษัิทไมไ่ดร้ับเงนิตามเวลาทีก่ าหนดไมว่่ากรณีใดๆก็

ตาม คอื กอ่นวันเดนิทางอยา่งนอ้ย 30 วัน ใหถ้อืวา่นักทอ่งเทีย่วสละสทิธกิารเดนิทางในทัวรนั์น้ๆทันท ี

3. การตดิต่อใดๆ กับทางบรษัิท เช่น แฟกซ ์อเีมลล ์หรอื จดหมายฯ ตอ้งท าในวันเวลาท าการของทางบรษัิท ดังนี้ วันจันทร ์ถงึ ศุกร ์เวลา 9.00 

น.–18.00 น. และ วันเสาร ์เวลา 9.00 น.–14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกล่าวและวันหยุดนักขัตฤกษ์ทีร่ัฐบาลประกาศในปีนัน้ๆถอืวา่เป็นวันหยุด

ท าการของทางบรษัิท 

 

เง ือ่นไขการยกเลกิการเดนิทาง 
1. กรณีทีนั่กท่องเทีย่วหรอืเอเย่นตต์อ้งการขอยกเลกิการเดนิทาง หรอื เลือ่น หรอื เปลีย่นแปลง การเดนิทาง นักท่องเทีย่วหรอืเอเย่นต ์(ผูม้รีายชือ่

ในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อเีมลล ์หรอื เดนิทางมาทีบ่รษัิทอย่างใดอย่างหนึ่ง เพือ่ลงนามในเอกสารแจง้ยนืยันยกเลกิการจองกับทาง

บรษัิทเป็นลายลักษณ์อักษรเทา่นัน้ ทางบรษัิทไมร่ับยกเลกิการจองผา่นทางโทรศัพทไ์มว่า่กรณีใดๆทัง้สิน้ 

2. กรณีนักท่องเทีย่วหรอืเอเย่นตต์อ้งการขอรับเงนิค่าบรกิารคนื นักท่องเทีย่วหรอืเอเย่นต ์(ผูม้รีายชือ่ในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อเีมลล ์

หรอื เดนิทางมาทีบ่รษัิทอย่างใดอย่างหนึง่ เพือ่ลงนามด าเนนิการขอรับเงนิคา่บรกิารคนื โดยแนบหนังสอืมอบอ านาจประกอบ (กรณีด าเนนิการ

แทนผูเ้ดนิทาง) พรอ้มหลักฐาน ไดแ้ก่ ใบเรยีกเก็บเงนิ หลักฐานการช าระเงนิค่าบรกิารต่างๆทัง้หมด พาสปอรต์หนา้แรกของผูเ้ดนิทาง ส าเนา

บัตรประชาชนของผูรั้บมอบอ านาจ และหนา้สมดุบัญชธีนาคารทีต่อ้งการใหน้ าเงนิเขา้ใหค้รบถว้น โดยมเีงือ่นไขการคนืเงนิคา่บรกิารดังนี ้

2.1 แจง้ยกเลกิ 45 วนั ขึน้ไป กอ่นการเดนิทาง คนืคา่ใชจ้า่ยท ัง้หมด ** กรณีวนัเดนิทางตรงกบัช่วงวนัหยุดนกัขตัฤกษ ์ไมว่า่วนัใดวนั

หนึง่ ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 55 วนั ** 

2.2 แจง้ยกเลกิ 31-44 วนั กอ่นการเดนิทาง เก็บคา่ใชจ้า่ยทา่นละ 50% ของคา่บรกิาร ** กรณีทีม่คีา่ใชจ้า่ยตามจรงิมากกวา่ก าหนด 

ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บคา่ใชจ้า่ยเพิม่ ทีเ่กดิข ึน้จรงิท ัง้หมด ** 

2.3 แจง้ยกเลกินอ้ยกวา่ 30 วนั ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการ ไมค่นืคา่ใชจ้า่ยท ัง้หมด 

** ทัง้นี้ ทางบรษัิทจะหักค่าใชจ้่ายทีไ่ดจ้่ายจรงิจากคา่บรกิารทีช่ าระแลว้เนื่องจากการจัดเตรยีม การจัดการน าเทีย่วใหแ้กนั่กท่องเทีย่ว เชน่ การ

ส ารองทีน่ั่งต๋ัวเครือ่งบนิ การจองทีพั่ก เป็นตน้ ** 

3. การเดนิทางที่ตอ้งการันตีมัดจ าหรอืซือ้ขาดแบบมีเงื่อนไข หรอืเที่ยวบนิเหมาล า Charter Flight หรอื Extra Flight กับสายการบนิ หรอืผ่าน

ตัวแทนในประเทศหรอืตา่งประเทศ  จะไมม่กีารคนืเงนิมัดจ าหรอืคา่บรกิารทัง้หมดไมว่า่กรณีใดๆก็ตาม   

4. ส าหรับอัตราคา่บรกิารนี ้จ าเป็นตอ้งมผีูเ้ดนิทางจ านวน 20 ทา่น ขึน้ไป ในแต่ละคณะ กรณีทีม่ผีูเ้ดนิทางไมถ่งึตามจ านวนทีก่ าหนด ทางบรษัิทฯ 

ขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิ เลือ่น หรอื เปลีย่นแปลง อัตราคา่บรกิาร (ปรับราคาเพิม่ขึน้ เพือ่ใหค้ณะไดอ้อกเดนิทาง ตามความตอ้งการ) โดยทาง

บรษัิทจะแจง้ใหก้ับนักทอ่งเทีย่วหรอืเอเยน่ตท์ราบลว่งหนา้อย่างนอ้ย 10 วัน กอ่นการเดนิทางส าหรับประเทศทีไ่มม่วีซีา่ และ อย่างนอ้ย 21 วัน 

กอ่นการเดนิทางส าหรับประเทศทีม่วีซีา่ แต่หากทางนักทอ่งเทีย่วหรอืเอเยน่ตท์กุทา่นยนิดทีีจ่ะช าระคา่บรกิารเพิม่จากการทีม่นัีกทอ่งเทีย่วรว่ม

เดนิทางนอ้ยกวา่ทีท่างบรษัิทก าหนดเพือ่ใหค้ณะเดนิทางได ้ทางบรษัิทยนิดทีีจ่ะใหบ้รกิารและด าเนนิการตอ่ไป 

5. ในกรณีทีล่กูคา้ด าเนนิการยืน่วซีา่เรยีบรอ้ยแลว้ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มค่นืค่าทัวรท์ีล่กูคา้ช าระมาแลว้ไมว่า่สว่นใดสว่นหนึง่ ยกเวน้ในกรณีทีว่ี

ซา่ไมผ่า่นการอนุมัตจิากทางสถานทตู กรณีนีท้างบรษัิทจะคดิคา่ใชจ้่ายตามทีเ่กดิขึน้จรงิทัง้หมด โดยค านงึถงึประโยชนข์องลกูคา้เป็นส าคัญ 

6. การตดิตอ่ใดๆ กับทางบรษัิทเชน่ แฟกซ ์อเีมลล ์หรอืจดหมายฯ ตอ้งท าในวันเวลาท าการของทางบรษัิท ดังนี ้วันจันทร ์ถงึศุกร ์เวลา 9.00 น. – 

18.00 น. และวันเสาร ์เวลา 9.00 น.-14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกล่าวและวันหยุดนักขัตฤกษ์ทีร่ัฐบาลประกาศในปีนั้นๆถอืว่าเป็นวันหยุดท า

การของทางบรษัิท 

 

ขอ้มลูส าคญัเกีย่วกบั โรงแรมทีพ่กั ทีท่า่นควรทราบ 
1. เนื่องจากการวางแผนผังหอ้งพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจท าใหห้อ้งพักแบบหอ้งเดี่ยว  (Single) , หอ้งพักคู่แบบ 2 ท่าน 

(Twin/Double) และ หอ้งพักแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง (Triple Room) หอ้งพักแต่ละประเภท อาจจะไม่ตดิกัน หรอื อยู่คนละชัน้กัน และบาง

โรงแรมอาจจะไม่มีหอ้งพักแบบ 3 ท่าน ซึง่ถา้ตอ้งการเขา้พัก 3 ท่าน อาจจะตอ้งเป็น 1 เตียงใหญ่ กับ 1 เตียงพับเสรมิ หรอื อาจมีความ

จ าเป็นตอ้งแยกหอ้งพัก เป็น หอ้งคู ่1 หอ้ง (Twin/Double) และ หอ้งเดีย่ว 1 หอ้ง (Single) ไมว่า่กรณีใดๆ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีก

เก็บคา่บรกิารเพิม่ตามจรงิทีเ่กดิขึน้จากนักทอ่งเทีย่วหรอืเอเยน่ต ์

2. โรงแรมในยโุรปสว่นใหญอ่าจจะไมม่เีครือ่งปรับอากาศ เนือ่งจากอยูใ่นแถบทีม่อีณุหภมูติ ่า  

3. กรณีทีม่งีานจัดประชมุนานาชาต ิ(Trade Fair) เป็นผลใหค้่าโรงแรมสูงขึน้มากและหอ้งพักในเมอืงเต็ม บรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่น

หรอืยา้ยเมอืงเพือ่ใหเ้กดิความเหมาะสม 

4. โรงแรมในยุโรปที่มีลักษณะเป็นอาคารแบบดัง้เดมิ (Traditional Building) หอ้งที่เป็นหอ้งเดีย่วอาจเป็นหอ้งที่มขีนาดกะทัดรัต และไม่มอี่าง

อาบน ้า ซึง่ขึน้อยูก่ับการออกแบบของแตล่ะโรงแรมนัน้ๆ และหอ้งแตล่ะหอ้งอาจมลัีกษณะแตกตา่งกัน 

 

ขอ้มลูส าคญัเกีย่วกบั การยืน่ค ารอ้งขอวซีา่ ทีท่า่นควรทราบ 
1. การยืน่ขอวซีา่ทอ่งเทีย่วประเทศโมร็อกโก สามารถด าเนนิการแทนได ้(โดยแผนกวซีา่ของบรษัิท จะเป็นผูด้ าเนนิการแทนใหท้า่นแทน) ผู ้

เดนิทางไมจ่ าเป็นตอ้งไปแสดงตน เวน้แตส่ถานทตูจะแจง้ขอใหเ้ขา้มาสัมภาษณ์เป็นกรณีพเิศษ ทัง้นีข้ ึน้อยูก่ับดลุยพนิจิของสถานทตูเทา่นัน้ 

หากเกดิกรณีนี ้ขอใหท้า่นโปรดใหค้วามรว่มมอืไปตามวัน และ เวลาทีส่ถานทตูนัดหมาย 



 

2. การยืน่ขอวซีา่ทอ่งเทีย่วประเทศโมร็อกโก จ าเป็นตอ้งใชเ้วลาพจิารณาอยา่งนอ้ย 15-20 วันท าการ (บางกรณีอาจไมร่วมวันเสาร ์- อาทติย ์ทัง้นี้

ขึน้อยูก่ับจ านวนของผูส้มัครในแตล่ะชว่ง) 

3. การยืน่ขอวซีา่ทอ่งเทีย่วประเทศโมร็อกโก แบบหมูค่ณะ เป็นวซีา่แบบเขา้ออกครัง้เดยีว กรณีทีท่า่นตอ้งการขอวซีา่แบบเขา้ออกมากกวา่ 1 ครัง้ 

ทา่นจะตอ้งแสดงหลักฐานส าคัญทีท่า่นจ าเป็นจะตอ้งไปพ านักในประเทศประเทศโมร็อกโก ใหส้ถานทตูเป็นผูพ้จิารณา ทัง้นีข้ ึน้อยูก่ับดลุยพนิจิ

ของสถานทตูเทา่นัน้ รวมไปถงึ คะ่ธรรมเนยีมจะปรับขึน้ตามระยะเวลาทีต่อ้งการจะขอ และ สถานทตูจะแจง้ขอใหเ้ขา้มาสัมภาษณ์เป็นกรณพีเิศษ 

 

ขอ้มลูส าคญัเกีย่วกบั สายการบนิ ทีท่า่นควรทราบ 
1. เกีย่วกับทีน่ั่งบนเครือ่งบนิ เนื่องจากบัตรโดยสาร เป็นแบบหมู่คณะ (ราคาพเิศษ) สายการบนิจงึขอสงวนสทิธิใ์นการเลอืกทีน่ั่งบนเครือ่งบนิทุก

กรณี แตท่างบรษัิทจะพยายามใหม้ากทีส่ดุ ใหล้กูคา้ผูเ้ดนิทางทีม่าดว้ยกัน ไดน่ั้งดว้ยกัน หรอื ใกลก้ันใหม้ากทีส่ดุเทา่ทีจ่ะสามารถท าได ้

2. กรณีทีท่่านเป็นอสิลาม หรอื แพอ้าหารบางประเภท โปรดระบุมาใหช้ัดเจนในขัน้ตอนการจอง กรณีทีแ่จง้ล่วงหนา้ก่อนเดนิทางกะทันหัน อาจมี

คา่ใชจ้่ายเพิม่เพือ่ช าระกับเมนูใหมท่ีต่อ้งการ เพราะเมนูเกา่ของคณะ ไมส่ามารถยกเลกิได ้

 

เง ือ่นไข และ ขอ้ควรทราบอืน่ๆ ท ัว่ไป ทีท่า่นควรทราบ 
1. ทัวรน์ีส้ าหรับผูม้วัีตถปุระสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่วเทา่นัน้ 

2. ทัวรน์ีข้อสงวนสทิธิส์ าหรับผูเ้ดนิทางทีถ่อืหนังสอืเดนิทางธรรมดา (หนา้ปกสนี ้าตาล / เลอืดหม)ู เท่านัน้ กรณีทีท่่านถอืหนังสอืเดนิทางราชการ  

(หนา้ปกสนี ้าเงนิเขม้) หนังสอืเดนิทางทตู (หนา้ปกสแีดงสด) และตอ้งการเดนิทางไปพรอ้มคณะทัวรอ์ันมวัีตถปุระสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่ว โดยไม่

มจีดหมายเชญิ หรอื เอกสารใดเชือ่มโยงเกีย่วกับการขออนุญาตการใชห้นังสอืเดนิทางพเิศษอืน่ๆ หากไม่ผ่านการอนุมัตขิองเคาทเ์ตอร ์เช็คอนิ 

ดา่นตรวจคนเขา้เมอืง ทัง้ฝ่ังประเทศไทยขาออก และ ต่างประเทศขาเขา้ไม่วา่กรณีใดก็ตาม ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการไม่รับผดิชอบความ

ผดิพลาดทีจ่ะเกดิขึน้ในส่วนนี้ และ ทัวรน์ี้เป็นทัวรแ์บบเหมาจ่าย หากท่านไม่ไดร้่วมเดนิทางหรอืใชบ้รกิารตามทีร่ะบุไวใ้นรายการไม่ว่าบางส่วน

หรอืทัง้หมด หรอืถูกปฏเิสธการเขา้-ออกเมอืง หรอืดว้ยเหตผุลใดๆก็ตาม ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่คนืเงนิค่าบรกิารไมว่่าบางส่วนหรอืทัง้หมด

ใหแ้กท่า่นไมว่า่กรณีใดๆก็ตาม 

3. ทัวรน์ี้เป็นทัวรแ์บบเหมาจ่าย หากท่านไม่ไดร้ว่มเดนิทางหรอืใชบ้รกิารตามทีร่ะบุไวใ้นรายการไม่ว่าบางส่วนหรอืทัง้หมด หรอืถูกปฏเิสธการเขา้-

ออกเมอืง หรอืดว้ยเหตผุลใดๆก็ตาม ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มค่นืเงนิคา่บรกิารไมว่า่บางสว่นหรอืทัง้หมดใหแ้กท่า่นไมว่า่กรณีใดๆก็ตาม 

4. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่รับผดิชอบค่าเสยีหายจากความผดิพลาดในการสะกดชือ่ นามสกุล ค าน าหนา้ชือ่ เลขทีห่นังสอืเดนิทาง เลขทีว่ซี่า 

และอืน่ๆ เพือ่ใชใ้นการจองต๋ัวเครือ่งบนิ ในกรณีทีนั่กท่องเทีย่วหรอืเอเย่นตไ์มไ่ดส้่งหนา้หนังสอืเดนิ และ หนา้วซีา่มาใหก้ับทางบรษัิทพรอ้มการ

ช าระเงนิมัดจ าหรอืสว่นทีเ่หลอืทัง้หมด 

5. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงรายการการเดนิทางตามความเหมาะสม เพือ่ใหส้อดคลอ้งกับสถานการณ์ ภูมอิากาศ และเวลา ณ 

วันทีเ่ดนิทางจรงิของประเทศทีเ่ดนิทาง ทัง้นี ้ทางบรษัิทจะค านงึถงึความปลอดภัย และ ประโยชนข์องลกูคา้เป็นส าคัญ 

6. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มรั่บผดิชอบตอ่ความเสยีหายหรอืคา่ใชจ้่ายใดๆ ทีเ่พิม่ขึน้ของนักทอ่งเทีย่วทีไ่มไ่ดเ้กดิจากความผดิของทางบรษัิท เชน่ 

ภัยธรรมชาต ิการจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏวัิต ิอุบัตเิหตุ ความเจ็บป่วย ความสูญหายหรอืเสยีหายของสัมภาระ ความล่าชา้ เปลีย่นแปลง 

หรอืการบรกิารของสายการบนิ เหตสุดุวสิัยอืน่ เป็นตน้ 

7. อัตราคา่บรกิารนี้ค านวณจากอัตราแลกเปลีย่นเงนิตราต่างประเทศ ณ วันทีท่างบรษัิทเสนอราคา ดังนัน้ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการปรับราคา

คา่บรกิารเพิม่ขึน้ ในกรณีทีม่กีารเปลีย่นแปลงอัตราแลกเปลีย่นเงนิตราต่างประเทศ ค่าตั๋วเครือ่งบนิ คา่ภาษีน ้ามัน ค่าภาษีสนามบนิ ค่าประกันภัย

สายการบนิ การเปลีย่นแปลงเทีย่วบนิ ฯลฯ ทีท่ าใหต้น้ทนุสงูขึน้ 

8. มัคคุเทศก ์พนักงาน หรอืตัวแทนของทางบรษัิท ไม่มอี านาจในการใหค้ าสัญญาใดๆ แทนบรษัิท  เวน้แต่มเีอกสารลงนามโดยผูม้อี านาจของ

บรษัิทก ากับเทา่นัน้ 

9. นักท่องเทีย่วตอ้งมคีวามพรอ้มในการเดนิทางทุกประการ หากเกดิเหตสุุดวสิัยใดๆ ระหวา่งรอการเดนิทาง อันไม่ใชเ่หตุทีเ่กีย่วขอ้งกับทางบรษัิท 

อาทเิช่น วซีา่ไม่ผ่าน เกดิอุบัตภิัยทีไ่ม่สามารถควบคุมได ้นอกเหนือการควบคุมและคาดหมาย ทางบรษัิทจะรับผดิชอบคนืค่าทัวรเ์ฉพาะส่วนที่

บรษัิทยังไมไ่ดช้ าระแกท่างคูค่า้ของทางบรษัิท หรอืจะตอ้งช าระตามขอ้ตกลงแกคู่ค่า้ตามหลักปฏบัิตเิทา่นัน้ 

10. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ์ทีจ่ะน าตดิตัวขึน้เครือ่งบนิ ตอ้งมขีนาดบรรจุภัณฑไ์ม่เกนิ 100 มลิลลิติรตอ่ชิน้ และรวมกันทุกชิน้ไม่เกนิ 1,000 

มลิลลิติร โดยแยกใส่ถงุพลาสตกิใสซึง่มซีปิล็อคปิดสนทิ และสามารถน าออกมาใหเ้จา้หนา้ทีต่รวจไดอ้ยา่งสะดวก ณ จุดเอ็กซเ์รย ์อนุญาตใหถ้อื

ไดท้า่นละ 1 ใบเทา่นัน้ ถา้สิง่ของดังกลา่วมขีนาดบรรจุภัณฑม์ากกวา่ทีก่ าหนดจะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญแ่ละฝากเจา้หนา้ทีโ่หลดใตท้อ้งเครือ่งบนิ

เทา่นัน้ 

11. สิง่ของทีม่ลัีกษณะคลา้ยกับอาวุธ เช่น กรรไกรตัดเล็บ มดีพก แหนบ อุปกรณ์กฬีาฯ จะตอ้งใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝากเจา้หนา้ทีโ่หลดใตท้อ้ง

เครือ่งบนิเทา่นัน้ 

12. คณะทัวรน์ี้ เป็นการช าระค่าใชจ้่ายทัง้หมดแบบผูกขาดกับตัวแทนบรษัิททีไ่ดรั้บการรับรองอย่างถูกตอ้ง ณ ประเทศปลายทาง ซึง่บางส่วนของ

โปรแกรมอาจจ าเป็นตอ้งทอ่งเทีย่วอันเป็นไปตามนโยบายของประเทศปลายทางนัน้ๆ กรณีทีท่า่นไมต่อ้งการใชบ้รกิารสว่นใดสว่นหนึง่ ไมว่า่กรณี

ใดก็ตาม จะไมส่ามารถคนืค่าใชจ้่ายใหไ้ด ้และ อาจมคี่าใชจ้่ายเพิม่เตมิขึน้ตามมาเป็นบางกรณี ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บคา่ใชจ้่าย

ทีเ่กดิขึน้จรงิทัง้หมดกับผูเ้ดนิทาง กรณีทีเ่กดิเหตกุารณ์นีข้ ึน้ ไมว่า่กรณีใดก็ตาม 

 

 

 

 

 



 

การเตรยีมเอกสาร เพือ่ย ืน่ค ารอ้งขอวซีา่ทอ่งเทีย่ว ประเทศโมร็อกโก 
1.  หนงัสอืเดนิทางเล่มปัจจุบนั ฉบบัจรงิ มอีายุการใชง้านคงเหลอืไม่นอ้ยกว่า 6 เดือน ณ วันเดนิทางกลับ และมีหนา้ว่างไม่ต ่ากว่า 2 หนา้ 

(หนงัสอืเดนิทางธรรมดา เลม่สเีลอืดหมเูทา่น ัน้) 

2. รปูถา่ยส ีหนา้ตรง ขนาด 3.5 x 4.5 ซม. ใบหนา้ประมาณ 3 ซม. จ านวน 2 รปู ฉากหลังตอ้งเป็นพืน้สขีาว ถา่ยมาแลว้ไมเ่กนิ 3 เดอืน ไมซ่ ้ากับ

วซีา่ประเทศอืน่ๆทีเ่คยไดรั้บ เทา่นัน้ 

3. หลกัฐานการท างาน / การเรยีน 

3.1 กรณีเป็นเจา้ของกจิการบรษัิท / รา้นคา้ :  

หนังสอืรับรองบรษัิทฯ ประทับตราฯ และเซ็นรับรองทุกหนา้ (มอีายไุม่เกนิ 3 เดอืน) / หรอืใบจดทะเบยีน

พาณชิยห์รอืใบจดทะเบยีนการคา้ 

3.2 กรณีเป็นพนักงาน : จดหมายรับรองการท างานจากนายจา้ง ระบตุ าแหน่ง วันเริม่งาน เงนิเดอืน  

โดยจดหมายรับรองการท างานใหร้ะบุ TO WHOM IT MAY CONCERN (แทนการระบชุือ่ประเทศ ไม่

จ าเป็นตอ้งระบชุือ่ประเทศปลายทาง ในหัวจดหมาย) จดหมายจะตอ้งออกจากองคก์รหรอืบรษัิทฯ ทีม่หัีว

จดหมาย ตราประทับ (ถา้ม)ี ทีอ่ยู ่และเบอรต์ดิตอ่อยา่งชดัเจน เป็นภาษาอังกฤษ 

3.3 กรณีทีเ่ป็นขา้ราชการ : หนังสอืรับรองการท างานจากหน่วยงาน เป็นภาษาอังกฤษ 

3.4 กรณีเกษียณอายรุาชการ : จดหมายเกษียณอายจุากหน่วยงาน (ถา้ม)ี ส าเนาบัตรขา้ราชการบ านาญ 

3.5 กรณีประกอบอาชพีอสิระหรอืธุรกจิไมจ่ดทะเบยีน : จดหมายชีแ้จงตนเองเกีย่วกับหนา้ทีก่ารงาน เป็นภาษาอังกฤษ สามารถเขยีนแนะน าตนเอง 

พรอ้มรปูภาพเป็นหลักฐานประกอบได ้แตท่ัง้นี้ อยูท่ีด่ลุยพนิจิของเจา้หนา้ทีร่ับยืน่เทา่นัน้  

3.6 กรณีเป็นนักเรยีน นักศกึษา : จดหมายรับรองการศกึษา เป็นภาษาอังกฤษ  

** หลกัฐานการท างาน / การเรยีน ควรมอีายอุอกมาแลว้ไมเ่กนิ 30 วนั ณ วนัทีน่ดัยืน่วซีา่ จดหมายตอ้งเป็นภาษาองักฤษและตอ้ง

สะกด ชือ่-นามสกลุ ใหถ้กูตอ้งตามหนา้หนงัสอืเดนิทาง เทา่น ัน้ กรณีไมถ่กูตอ้งเจา้หนา้ทีอ่าจปฏเิสธการรบัยืน่ได ้** 

4. หลกัฐานการเงนิ สถานทตูรับพจิารณา บญัชอีอมทรพัย ์เทา่น ัน้ กรณุาจัดเตรยีมดังนี ้

 เอกสารทางการเงนิ (Bank Statement) ยอ้นหลัง 3 เดอืน  

** ฉบบัจรงิออกจากธนาคารเทา่น ัน้ อพัเดทเป็นปจัจบุนั รายการสดุทา้ยควรด าเนนิการมาแลว้ ไมเ่กนิ 20 วนั ณ วนัทีน่ดัยืน่วซีา่ ** 

** ผูท้ ีป่ระกอบอาชพี มหีนา้ทีก่ารงาน จ าเป็นจะตอ้งมบีญัชสีว่นตวัเสมอ บญัชบีรษิทั สามาถใชป้ระกอบการพจิารณาได ้แตไ่มส่ามารถ

ใชย้ืน่แทนบญัชสีว่นตวัได ้ซึง่หากมแีตบ่ญัชบีรษิทั เจา้หนา้ทีอ่าจปฏเิสธการรบัยืน่ได ้** 

5. ส าเนาทะเบยีนบา้น 

6. ส าเนาทะเบยีนสมรส / ส าเนาทะเบยีนหยา่ (ถา้ม)ี 

7. ส าเนาใบเปลีย่นชือ่ - เปลีย่นนามสกลุ (ถา้ม)ี 

8. ส าเนาสตูบัิตร (กรณีผูเ้ดนิทางอายตุ า่กวา่ 18 ปีบรบิรูณ)์ 

9. ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน 

** เอกสารเพิม่เตมิกรณีเป็นเด็กอายตุ า่กวา่ 18 ปีบรบิรูณแ์ละ ไมเ่ดนิทางพรอ้มบดิามารดา  

หรอืเดนิทางพรอ้มบดิา หรอื มารดา คนใดคนหนึง่ ** 

- กรณเีด็ก ไมไ่ดเ้ดนิทางกบั บดิาและมารดา จ าเป็นตอ้งม ีหนงัสอืยนิยอมใหบ้ตุรเดนิทาง ไปตา่งประเทศ ทีอ่อกโดยส านักงานเขตหรอื

อ าเภอ ตามส าเนาทะเบยีนบา้น ทัง้ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ , ส าเนาหนา้หนังสอืเดนิทาง ของบดิา และ มารดา , หนังสอืรับรองคา่ใชจ่่าย 

(ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ) พรอ้มลงนามส าเนาถกูตอ้ง 

- กรณเีด็ก ไมไ่ดเ้ดนิทางกบั บดิา จ าเป็นตอ้งม ีหนงัสอืยนิยอมใหบ้ตุรเดนิทาง ไปตา่งประเทศ (ของมารดา) ใหบ้ตุรเดนิทางไป

ตา่งประเทศ ทีอ่อกโดยส านักงานเขตหรอือ าเภอ ตามทะเบยีนบา้น (ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ) , ส าเนาหนา้หนังสอืเดนิทาง ของบดิา และ 

มารดา หนังสอืรับรองคา่ใชจ่่าย (ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ) 

- กรณเีด็ก ไมไ่ดเ้ดนิทางกบั มารดา จ าเป็นตอ้งม ีหนงัสอืยนิยอมใหบ้ตุรเดนิทาง ไปตา่งประเทศ (ของบดิา) ใหบ้ตุรเดนิทางไป

ตา่งประเทศ ทีอ่อกโดยส านักงานเขตหรอือ าเภอ ตามทะเบยีนบา้น (ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ) , ส าเนาหนา้หนังสอืเดนิทาง ของบดิา และ 

มารดา หนังสอืรับรองคา่ใชจ่่าย (ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ) 

- เอกสารการปกครองบตุร (ปค.14) กรณีบตุรอยูใ่นการดแูลของฝ่ายใดฝ่ายหนึง่ 

- ส าเนาพาสปอรต์ ของบดิาและมารดา 

- ส าเนาทะเบยีนมรณะบัตร 

** กรณีรบัรองการเงนิใหบ้คุคลในครอบครวั จ าเป็นตอ้งเกีย่วขอ้งกนัทางสายเลอืดเทา่น ัน้ บดิา , มารดา , บตุร , พี ่, นอ้ง , สาม ี, ภรรยา 

สามารถอา้งองิไดจ้ากทะเบยีนบา้น ทะเบยีนสมรส จ าเป็นตอ้งแนบส าเนามาดว้ย และจ าเป็นตอ้งยืน่เอกสารส าคญัดงันี ้** 

- หนงัสอืรบัรองทางการเงนิ (Bank Guarantee) ฉบบัจรงิออกจากธนาคารเทา่น ัน้ โดยระบชุือ่เจา้ของบญัช ี(ผูร้บัรอง) ยนืยัน

รับรองใหก้ับผูถ้กูรับรอง จ าเป็นตอ้งออกมาแลว้ ไมเ่กนิ 20 วนั ณ วนัทีน่ดัยืน่วซีา่ ** โดยสะกด ชือ่-นามสกลุ ผูถ้กูรบัรอง ใหถู้กตอ้ง

ตามหนา้หนงัสอืเดนิทาง ** 

- เอกสารทางการเงนิ (Bank Statement) ยอ้นหลัง 3  

** ฉบบัจรงิออกจากธนาคารเทา่น ัน้ อพัเดทเป็นปจัจบุนั รายการสดุทา้ยควรด าเนนิการมาแลว้ ไมเ่กนิ 20 วนั ณ วนัทีน่ดัยืน่วซีา่ ** 

** จ าเป็นตอ้งใชท้ ัง้ผูร้บัรอง และ ผูถ้กูรบัรองไมว่า่กรณีใดก็ตาม หากไมเ่ป็นไปตามเงือ่นไข เจา้หนา้ทีอ่าจปฏเิสธการรบัยืน่ได ้** 

** หลกัฐานทางการเงนิขา้งตน้ ตอ้งเป็นบญัชเีดยีวกนัเทา่น ัน้ เชน่ Bank Guarantee และ Bank Statement คอืบญัชเีดยีวกนั ** 

- เอกสารเพือ่อา้งองิความสัมพันธ ์อาท ิส าเนาทะเบยีนบา้น/สมรส/สตูบัิตร 

 



 

แบบฟอรม์กรอกขอ้มลูเบือ้งตน้ เพือ่ย ืน่ค ารอ้งขอวซีา่ทอ่งเทีย่ว ประเทศโมร็อกโก 

1. ชือ่ - นามสกลุ ปจัจบุนั ............................................................................................................ 

2. ชือ่ - นามสกลุ ตอนเกดิ (หากเคยเปลีย่น) ................................................................................... 

3. วนั - เดอืน - ปีเกดิ .................................................................................................................. 

4. เพศ        ชาย          หญงิ 

5. สถานภาพสมรส        โสด     สมรส            หยา่            หมา้ย            แยกกันอยู ่

6. หมายเลขบัตรประชาชน ............................................................................................................ 

7. หมายเลขพาสปอรต์ ................................................................................................................. 

วนัทีอ่อก ................ วนัหมดอาย ุ............... สถานทีอ่อก ............................................................. 

8. ทีอ่ยูป่จัจบุนั(ทีพ่กัอาศยัอยูจ่รงิ( ............................................................................................. 

................................................................................................. รหัสไปรษณีย ์....................... 

9. เบอรโ์ทรศพัทม์อืถอื .......................... อเีมลล ์........................................................................ 

10. อาชพีปัจจุบนั (การงาน/การเรยีน) กรุณาระบุอาชพี, ต าแหน่ง, หากเป็นแม่บา้น/เกษียณอายุกรุณาระบุ

ดว้ย ..................................................................................................................................... 

11. ชือ่สถานทีท่ างาน/สถานศกึษา และทีอ่ยู ่................................................................................. 

................................................................................................. รหัสไปรษณีย ์...................... 

เบอรโ์ทรศพัทม์อืถอื ......................... อเีมลล ์......................................................................... 

12. วซีา่ยโุรป (เชงเกน้) ทีเ่คยไดรั้บในระยะเวลา 3 ปีทีผ่า่นมา 

ไมเ่คย 

   เคยไดรั้บ     

ประเทศ ...................................................... ใชไ้ดต้ัง้แตว่นัที ่.................. ถงึวนัที ่...................... 

ประเทศ ...................................................... ใชไ้ดต้ัง้แตว่นัที ่.................. ถงึวนัที ่...................... 

ประเทศ ...................................................... ใชไ้ดต้ัง้แตว่นัที ่.................. ถงึวนัที ่...................... 

13. ทา่นเคยถกูปฏเิสธวซีา่หรอืไม ่

ไมเ่คย    เคย (เหตผุลในการปฏเิสธ) ...................................................................... 

14. ความรับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยในการด ารงชพีระหวา่งการเดนิทางและพ านักของผูส้มัคร 

   ตัวผูส้มัครเอง 

   มผีูอ้ ืน่ออกคา่ใชจ้า่ยให ้ระบ ุ..................................................... ความสมัพันธ ์.......................... 

15. ชือ่บคุคลทีเ่ดนิทางรว่มกับทา่น ..................................................... ความสมัพันธ ์.......................... 

 

** ผูส้มคัรทกุทา่นกรณุากรอกขอ้มลูตามความเป็นจรงิทกุขอ้โดยละเอยีด 

ขอ้ 8/9/10/11 กรณุาระบใุหล้ะเอยีดและชดัเจนทีส่ดุเพือ่ ประโยชนข์องตวัทา่นเอง 

การพจิารณาอนมุตัวิซีา่เป็นดลุพนิจิของทางสถานทตูฯเทา่น ัน้ ทางบรษิทัเป็นเพยีงตวักลางในการ
อ านวยความสะดวกและบรกิารดา้นเอกสารใหแ้กผู่เ้ดนิทางเทา่น ัน้ ** 

 
 
 

 

 

 

 


