
              

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 



              

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

      “สัมผัสประสบการณ์กับเส้นทางแปลกใหม่ กับกลิ�นอายดนิแดนฟ้าจรดทราย ประเทศโมร็อคโค”  
• เที�ยวเมืองที�เปี�ยมด้วยมนต์เสน่ห์ นครสีฟา้เชฟชาอนู เมืองสีพาสเทล แห่งโมร็อกโกเมืองเลก็ๆ ที�ห้ามพลาดเมื�อมาเยือนโมร็อคโก 

 • สมัผสับรรยากาศ คาซาบลงัก้า เมืองแหง่ตํานานภาพยนตร์ชื�อดงัระดบัโลก ชายฝั�งมหาสมทุรแอตแลนตกิ  

•เยือน เฟส ราชธานีแห่งแรกของโมร็อคโค ที�คงเสน่ห์ความเป็นโมร็อคโคไว้ได้อยา่งดีเยี�ยม เดนิย้อนเวลา สูอ่ดีต ซมึซบับรรยากาศใน
เมืองเก่าอยา่งแท้จริง  

•ชมเมืองเก่ายคุโรมนั ที� โวลบูลิสิ และเมืองตากอากาศ อิเฟรน  

• เที�ยวมาราเกช มหศัจรรย์แห่งเมืองโอเอซสิ อดีตเมืองหลวงแหง่ราชวงศ์ อลัโมราวดิ เป็น A City of Drama 



              

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
รายละเอียดการเดินทาง 
 

 
 วนัแรก  สนามบินสุวรรณภูมิ - โอมาน MCT       



              

 

    

 

 

� ."" น. คณะพรอ้มกนั ณ สนามบินสุวรรณภมิู หนา้เคาน์เตอร ์สายการบิน OMAN AIR ชั�น � แถว Q 
พรอ้มเจา้หนา้ที�และมคัคุเทศกข์องบริษัทฯคอยใหก้ารตอ้นรบั 

 (".") น. �ออกเดินทาง สูม่สักตั MCT โดยสายการบิน OMAN AIR เที,ยวบินที, WY811  
(บริการอาหารและเครื,องดื,มบนเครื,อง) ที,นั ,งบนเครื,อง 7-7-7 

(7.() น. เดินทาง ถึงสนามบินประเทศโอมาน (MCT มสักตั) (ใชเ้วลาในการเดินทาง 6 ชั ,วโมง 20  นาที) 
เวลาที,มสักตั ชา้กว่าไทย  -7 ชั ,วโมง  เพื,อแวะเปลี,ยนเครื,อง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
"�.(5 น.�ออกเดินทาง สู ่สนามบิน CMN มุฮมัมดั ฟิฟท ์อินเตอรเ์นชั ,นแนล (คาซาบลงักา)  

ประเทศโมร็อกโก  โดยสายการบิน OMAN AIR เที,ยวบินที, WY� � 

(ใชเ้วลาในการเดินทาง J ชั ,วโมง )" นาที ) 

" .45 น.เดินทาง ถึงสนามบิน CMN มุฮมัมดั ฟิฟท ์อินเตอรเ์นชั ,นแนล (คาซาบลงักา)  

(เวลาทอ้งถิ,นที,นี,ชา้กว่าประเทศไทย   ชั ,วโมง)  
นาํทา่นผ่านพิธีตรวจคนเขา้เมืองและรบักระเป๋าสมัภาระ 
 
 
 
 
 

วนัที,สอง มสักตั MCT– คาซาบลงักา CMN       



              

 

    

 

เดินทางเขา้เมืองคาซาบลงักา้ เมืองท่าหลกัและเมืองที�ใหญ่ที�สุดของโมรอ๊กโก คาซาบลงัก้า มีความหมายในภาษาสเปนวา่ 
“บ้านสีขาว” ปัจจบุนัเมืองแหง่นี Bเป็นศนูย์กลางทางเศรษฐกิจและอตุสาหกรรมของประเทศ  
นําทกุทา่นแวะชม ถ่ายรูปด้านนอก  สุเหร่าแห่งกษัตริย์ฮัสซันที� - 

(Hassan II Mosque) สถาปัตยกรรมทางศาสนา เป็นความยิ�งใหญ่และเป็น
ความภาคภูมิใจของชาวโมร๊อกโก ใหญ่เป็นอนัดบัที� ()ของมสัยดิระดบั
โลก มสัยดิแหง่นี� ถูกออกแบบโดยสถาปนิกชาวฝรั �งเศส มิเชล แปงโซ แต่
เป็นศิลปะสไตลโ์มร็อกโค ที�ใชเ้ทคโนโลยสีมยัใหม่ผสมผสานเขา้ไปดว้ย 
ซึ�งสิ�งปลกูสรา้งนี� สามารถจุผูค้นไดถึ้ง 25,000 คนและมีหอคอยสูงถึง 
120 เมตร จุดประสงคใ์นการสรา้งมสัยดิแห่งนี� คือ ในวาระเฉลิมพระ
ชนมค์รบ 60 พรรษาของกษัตริยฮ์สัซนัที� 2 แห่งโมร็อกโกนอกจากนี� ยงัถือเป็นสถานที�สาํคญัในการตอ้นรบัแขกบา้นแขก
เมือง เมื�อประมุขประเทศใดเยี�ยมเยอืน ก็มกัจะมาเยี�ยมชม  

บ่าย  จากนั�นเดินทางต่อไปยงัเมือง RABAT (ใชเ้วลาประมาณ � ชั ,วโมง 7" นาที ) ซึ�งเป็นเมืองหลวงเมืองหลวงแห่ง

ราชอาณาจกัรมาในอดีต ตั�งแต่ปี ค.ศ.ABCD และเป็นที�ตั�งของพระราชวงัหลวง และทาํเนียบทูตานุทูตจากต่างแดน เป็น

เมืองสีขาวที�สะอาดและสวยงาม จากนั�นชมสุเหร่าหลวง และ พระราชวงัหลวง ที�ทุกเที�ยงวนัศุกร ์กษัตริยแ์ห่งโมรอคโคจะ

ทรงมา้จากพระราชวงัมายงัสุเหร่าเพื�อประกอบศาสนกิจ  

ชมสุสานของกษตัริยโ์มฮมัเหม็ด ที, ) พระอยักาของกษัตริยอ์งคปั์จจุบนั ซึ�งมีทหารยามยนืเฝ้าสง่าทุกประต ูและเปิดให้

คนทุกชาติทุกศาสนาเขา้ไปเคารพพระศพที�ฝังอยูเ่บื� องล่าง ดา้นหนา้ของสุสาน คือสุเหร่าฮสัซนัที�เริ�มสรา้งมาตั�งแต่ศตวรรษ

ที� E แต่ไม่สาํเร็จ และพงัลงจนเหลือแต่เพียงเสาไว ้FDC ตน้ ในบริเวณกวา้ง AGF xAFB เมตร 

คํ ,า     รบัประทานอาหารคํ ,า ณ โรงแรมที,พกั 

 � นําท่านเดนิทางเข้าสู่ที�พัก โรงแรม  THE RIVE @RABAT DAY1    ระดบั 1 ดาว หรือเทยีบเท่า 

 

 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

นําทุกท่านออกเดินทางสูเ่มืองเชฟชาอูน (CHEFCHAOUEN)  

(ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 7 ชั ,วโมง )"นาที  ประมาณ ()7 กม.) 

เป็นเมืองโบราณยาวนานกวา่ CFGปีที�หา้มพลาด เป็นเมืองที�เหมือนเป็นฉากจากหนังภาพยนตรห์รือภาพในนิทาน สถานที�

แห่งนี� เป็นเมืองที�มีผูค้นใชชี้วิตกนัอยูจ่ริงในประเทศโมรอ๊กโก เอกลกัษณเ์ฉพาะตวัของเมืองนี� คือความแปลกตาของอาคาร

บา้นเรือนที�มีสีสนัสดใสทาสีเป็นสีฟ้าและขาวทั�งเมือง ซึ�งตดักบัสีเขียวของป่าไมเ้นื�องจากตวัเมืองอยูใ่นหุบเขาริฟ (RIF 

MOUNTAIN) เกิดเป็นภาพที�ชวนใหนั้กท่องเที�ยวหลงใหลในความงดงามและเสน่หข์องเมืองนี�  ความเป็นมิตรของผูค้นก็ทาํให้

เมืองเชฟชาอนูมีเสน่หอ์ยา่งหาที�เปรียบไม่ได ้ทุกท่านสามารถเดินชมบา้นเรือนไดท้ั �วทั�งเมือง โดยที�สถาปัตยกรรมของเมือง

ยงัคงเป็นแบบโมรอ๊กโก ซุม้ประตโูคง้สามารถมองเห็นไดท้ั �วทั�งเมือง และยงัมีนํ�าพุที�ปดูว้ยกระเบื� องโมเสกแบบโมรอ๊กโกให้

เห็นไดต้ามมุมต่าง ๆ ของเมือง   

วนัที,สาม ราบตั - เชฟชาอูน - เฟส     
 



              

 

    

 

อิสระใหทุ้กทา่นไดเ้ดินชมถ่ายรูปหมู่บา้นสีฟ้า เพราะไม่วา่จะถ่ายมุมไหนก็สวยไม่แพก้นั สาํรวจตรอกซอกซอยต่างๆที�

เต็มไปดว้ยรา้นขายของที�ระลึก, เครื�องประดบั, พรม และเลือกชิมขนมพื� นเมือง ถั �ว ชีส กลบัไปเป็นของฝากไดอ้ยา่ง

เพลิดเพลิน 

 

เที,ยง  รบัประทานอาหาร ณ รา้นอาหาร 

หลงัจากนั�นนําท่านเดินทางต่อ สูเ่มืองเฟซ (FES) เมืองหลวงเก่าอีกแห่งที�มีประวติัศาสตรอ์นัยาวนานใน ศ.ต. ที� G ที�มี

ความสาํคญัทางประวติัศาสตร ์ตั�งอยูร่ะหวา่งพื� นที�อุดมสมบรูณที์�ต่อจากเชิงเทือกเขารีฟ (Rif Mountain) ทางตอนเหนือกบั

เขตเทือกเขาแอตลาสตอนกลาง (Middle Atlas) มีแม่นํ�าเฟส (River Fes) ไหลผ่านกลางเมืองเมืองเฟส เป็นเมืองศกัดิ_สิทธิ_

เมืองหนึ�งของศาสนาอิสลามไดร้บัการขนานามวา่ “มกักะฮแ์ห่งตะวนัตก”และ “เอเธนสแ์ห่งแอฟริกา”  

คํ ,า รบัประทานอาหารคํ ,า ณ โรงแรมที,พกั 

� นาํทา่นเดินทางเขา้สูที่,พกั โรงแรม VOLUBULIS HOTEL@FES DAY2 ระดบั ^ ดาวหรือเทียบเทา่ 

 

 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

นําท่านชมเมืองเฟซ เมืองแห่งท่องเที�ยวที�มีชื�อเสียง ซึ�งในปี ค.ศ.ABGA องคก์ารยเูนสโกไดป้ระกาศใหเ้ขตเมืองเก่าของเฟส

เป็นเมืองมรดกโลกทางประวติัศาสตร ์  ตอนนี� ทางรฐับาลโมรอ๊กโกมีการดูและเมืองเฟสโดยเฉพาะเขตเมืองเก่าซึ�งเป็น

ศนูยก์ลางของวฒันธรรมและอารยธรรมในยุคเก่าของโมรอ๊กโก  นําท่านชมจุดชมววิเมื�อมองลงมาจะเห็นเขตเมืองเก่าทั�ง

เมือง ต่อดว้ยชมประตพูระราชวงัหลวงแห่งเฟส พระราชวงัที�มีสถาปัตยกรรมที�สวยงามและสง่างามอยา่งมาก เป็น

เอกลกัษณแ์ห่งราชวงศโ์มรอ๊กโก จากนั�นนําทุกท่านเขา้สู่เมืองเก่า ซึ�งเสมือนท่านยอ้นยุคไปสู่บรรยากาศAEeeปีที�แลว้ 

เพราะเมืองนี� ยงัมีวถีิชีวติและความเป็นอยูใ่นลกัษณะดั�งเดิมหลายศตวรรษ 

ชมเมเดอรซ์า บูอิมาเนีย (MEDERSA BOU IMANLA) ซึ�งเป็นโรงเรียนสอนพระคมัภีร ์เป็นสถาปัตยกรรมแบบมวัร ์ 

ที�สวยงามประณีต ในเขตเมืองเก่าไดแ้บ่งออกเป็น Aee ส่วน มีซอยกว่า Ae,eee ซอย มีซอยแคบสุดคือ Ce ซ.ม. ถึงกวา้ง 

F เมตร จะแบ่งเป็นยา่นต่างๆ เช่น ยา่นเครื�องใชท้องเหลือง ทองแดง จะมีรา้นคา้เล็กๆที�หน้ารา้นจะมีหมอ้ กะทะ อุปกรณ์

เครื�องครวั ย่านขายพรมที�วางเรียงรายอยา่งสวยงาม ย่านงานเครื�องจกัสาน งานแกะสลกัไม ้และย่านเครื�องเทศ (Souk El 

Attarine)ท่านจะไดส้มัผัสทั�งรูป รสและกลิ�นในย่านเครื�องเทศที�มีการจดัเรียงสินคา้ไดอ้ย่างเป็นระเบียบเรียบรอ้ยสวยงาม 

วนัที,สี,  เฟส    



              

 

    

 

ระหวา่งที�เดินตามทางในเมดิน่า ท่านจะไดพ้บกบันํ�าพุธรรมชาติ (Nejjarine Fountain) เพื�อใหช้าวมุสลิมใหล้า้งหน้าลา้งมือ

ก่อนเขา้ในบริเวณมสัยดิ   

นอกจากนี� ที�ตามซอกมุมอาจเห็นภาพชายสูงอายุหนวดเครารุงรงันั�งแกะสลกัไมชิ้� นเล็กๆอยูบ่ริเวณตามทางเดินแคบๆในเขต

เมืองเก่า บางทีเราก็ยงัจะเห็นผูห้ญิงที�นี�สวมเสื� อผา้ที�ปิดตั�งแต่หวัจนถึงเทา้จะเห็นไดก็้เฉพาะตาดาํอนัคมกริบเท่านั�น แวะชม

สุสานของมูเล ไอดริสที, ( (Moulay Idriss Mausolem II) ที�ชาวโมรอ๊กโกถือวา่เป็นแหล่งมาแสวงบุญที�ศกัดิ_สิทธิ_ พาท่านไป

ชมสุเหร่าใหญ่ไคเราวีน (Kairaouine Mosque) ซึ�งเป็นทั�งมหาวิทยาลยัสอนศาสนาแห่งแรกของโมร็อกโก และเก่าแก่ที�สุด

แห่งหนึ�งของโลกเลยทีเดียว  (เฉพาะผูที้�นับถือศาสนา อิสลามเท่านั�น)  
 

 

 

 

 

เที,ยง  รบัประทานอาหารเที,ยง ณ รา้นอาหาร   

จากนัnนนาํทา่นเดินชมยา่นเครื,องหนงัและแวะชม บ่อฟอกและยอ้มสีหนงัแบบโบราณ ที�เป็น

เอกลกัษณเ์ฉพาะของเมืองเฟส ถูกอนุรกัษ์โดยองคก์รยเูนสโก โรงฟอกหนังของเมืองเฟสจะ

ประกอบไปดว้ยอ่างหินจาํนวนมากวางเรียงกนัเป็นแถว  แต่ละบ่อจะเต็มไปดว้ยสียอ้มและ

ของเหลวเติมเต็มทั �วทุกบ่อ ราวกบัเป็นจานสีที�มีขนาดใหญ่ โดยหนังเหล่านี� ไดม้าจากทั�ง ววั แกะ 

แพะ และอฐู นําเขา้สู่กระบวนการกลายเป็นเครื�องหนังคุณภาพชั�นสูง เช่นกระเป๋า เสื� อผา้ รองเทา้ 

โดยไม่มีการใชเ้ครื�องจกัร นับเป็นภูมิปัญญาที�มีตั�งแต่ยุคกลาง อิสระชอ้ปปิ� งสินคา้ทอ้งถิ�น

มากมาย เมืองเฟซจึงเป็นสถานที�ที�ไม่ควรพลาดในการมาเยอืนอยา่งยิ�ง 

คํ ,า รบัประทานอาหารคํ ,า ณ โรงแรมที,พกั 

� นาํทา่นเดินทางเขา้สูที่,พกั โรงแรม L’ESCALE HOTEL@FES  DAY3 ระดบั ^ ดาวหรือเทียบเทา่ 

 

 

 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

จากนั�นนําทุกท่านเดินทางต่อ สูเ่มืองแมคเนส (MEKNES)(ใชเ้วลาเดินทาง

ประมาณ  ^)นาที) หนึ�งในเมืองมรดกโลกรบัรองโดยยเูนสโกเมื�อปี ค.ศ.1996 

อดีตเมืองหลวงในสมยัสุลต่าน มเูล อิสมาอิแห่งราชวงศอะ์ลาวทิ (Alawite Dynasty) 

ไดชื้�อเป็นกษัตริยจ์อมโหดผูชื้�นชอบการทาํสงครามในช่วงศตวรรษที� 17 ดว้ยทาํเล

ที�ตั�งที�มีแม่นํ�าไหลผ่านกลางเมืองเมกเนสจึงเป็นเมืองศนูยก์ลางการ ผลิตมะกอกไวน์

และพืชพรรณต่างๆ มีกาํแพงเมืองลอ้มรอบเมืองเก่าที�ยาวประมาณ 40 กม. ซึ�งมี

วนัที,หา้    เฟซ – อินเฟรน IFRAN –มิเดล MIDLET – เออรฟู์ด ์ERFOUD-ริสซานี, RISSAN   
     เมอรซู์กา้ MERZOUGA     

 



              

 

    

 

ประตเูมืองใหญ่โตถึง 7 ประต ู

นําท่าน ชมประตบูบัมนัซู (BAB MANSOUR MONUMENTAL) มีประตเูมืองใหญ่โตถึง 7 ประตไูดชื้�อวา่สวยที�สุด ตกแต่ง

ดว้ยโมเสดและกระเบื� องสีเขียวบนผนังสีแสดนับแสนชิ� น ทาํใหป้ระตแูห่งนี� มีเอกลกัษณแ์ละสวยงามอยา่งหาที�เปรียบไม่ได ้

นําทุกท่านเดินทาง สูเ่มืองอิเฟรน (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ � ชั ,วโมง 7" นาที ) เมืองที�ชาวฝรั �งเศสที�เคยปกครอง 

และนิยมมาสรา้งที�พกัตากอากาศบริเวณนี�  ตั�งอยูบ่นความสูงประมาณ A,DCe เมตร เหนือระดบันํ�าทะเล บา้นเรือนที�นี� ส่วน

ใหญ่เป็นหลงัคาอิฐสีแดง มีดอกไมบ้านสะพรั �งและทะเลสาบที�สวยงาม เป็นสถานที�พกัผ่อนทั�งฤดูหนาวและฤดูรอ้น เสน้ทาง

นี� ผ่านเทือกเขาแอตลาส เทือกเขาแอตลาส (Atlas Mountains) เป็นแนวเทือกเขาที�อยูท่างตะวนัตกเฉียงเหนือและทางเหนือ

ของทวปีแอฟริกา พาดผ่านตั�งแต่ชายฝั�งตะวนัตกเฉียงใตข้องประเทศโมร็อกโกที�บริเวณอ่าวอากาเดีย (Agadir) ริมฝั�ง

มหาสมุทรแอตแลนติก ขึ� นไปจนจดชายฝั�งตะวนัออกเฉียงเหนือของประเทศตนิูเซีย มีความยาวของเทือกเขาโดยรวม

ประมาณ 2,500 กิโลเมตร ภูมิประเทศเขียวชอุ่มไปดว้ยป่าไม ้สองขา้งทางเปลี�ยนสภาพจากความแหง้แลว้เป็นป่าไม ้พุม่ 

และสลบักบัความแหง้แลง้ของภูเขาเหมาะเป็นเมืองพกัผ่อนจนไดร้บัฉายา(เจนีวาแห่งโมร็อคโค)  

นําท่านเดินทาง สูเ่มืองมิเดล (MIDLET)  เป็นเมืองที�ตั�งอยูบ่นระดบัความสูงที� 1,508 เมตร (4,948 ฟุต) คือเมืองเล็กๆ 

ที�ตั�งอยูท่่ามกลางหุบเขาแอตลาส เมืองที�เป็นศนูยก์ลางการคา้ การทาํเหมืองแร่  ทอผา้ ทอพรม และเยบ็ปักถกัรอ้ย ของ

โมร็อกโก  

 

 

 

 

 

 

 

เที,ยง  รบัประทานอาหารเที,ยง ณ รา้นอาหาร  

นําท่านเดินทางเขา้สู่เสน้ทางแห่งทะเลทราย ผ่านชม หุบเขาดาเดส DADES GORGE แนวเขาและธรรมชาติของหุบเขาที�ถูก

กดักร่อนจากแรงลม ทาํใหหุ้บเขากลายเป็นรูปร่างต่างๆ โดยจุดหมายอยูที่ เมืองเออรฟู์ด ์ERFOUD ซึ�งเป็นโอเอซิส OASIS 

ศนูยก์ลางทางการคา้ขายของกองคาราวานซึ�ง เดินทางมาจากซาอุดิอาระเบีย SAUDI ARABIA และซูดาน SUDAN และ

เดินทางสูเ่มืองเมอรซู์กา้ร ์ไปชมทะเลทรายซาฮาร่า “SAHARA” เป็นทะเลทรายในทวปีแอฟริกาที�มีขนาดใหญ่ที�สุดของโลก 

โดยกินเนื� อที�กวา่ B ลา้นตารางกิโลเมตร หรือประมาณ Aใน F ของทวปีแอฟริกา ลดัเลาะขอบทะเลทรายสู่เขตซาฮาร่า ผ่าน

ชมทศันียภาพอนัยิ�งใหญ่ของภูเขาหินที�เต็มไปดว้ยซากฟอสซิลของหอยและแมงกะพรุนโบราณในอดีตเมื�อ 350 ลา้นปีก่อน 

ซึ�งดินแดนแห่งนี� เคยอยูใ่ตท้อ้งทะเลมาก่อน จึ�งเป็นที�กาํเนิดของซากฟอสซิลต่างๆ 
 

 

 

 

 



              

 

    

 

คํ ,า  รบัประทานอาหารคํ ,า ณ โรงแรมที,พกั  

          อิสระใหท้า่นพกัผ่อนดดูาวทา่มกลางทะเลทรายตามอธัยาศยั  

� นาํทา่นเดินทางเขา้สูที่,พกั LES PORTES DEDESERT HOTEL@MERZOUGA DAY4 ระดบั ^ ดาวหรอืเทียบเทา่ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

***พิเศษ  ก่อนพระอาทิตยขึ์n นนาํทา่นขี,อฐู ชมพระอาทิตยขึ์n นที,ทะเลทรายซาฮารา่  ใหทุ้กท่านไดดื้�มดํ �ากบัภาพพระ

อาทิตยด์วงโตๆค่อยๆโผล่ขึ� นจากสนัทรายยามเชา้ สาดส่องแสงสีทองปลุกทุกชีวติใหตื้�นจากนิทรา เป็นภาพแห่งความ

ประทบัใจที�ทุกท่านจะจดจาํไม่รูลื้มเลือน  

ออกจากทะเลทรายผ่าน เดินทางผ่าน โอเอซิสTINGHIR ซึ�งเป็นชุมชนที�เกาะกลุ่มอยูร่วมกนั ท่ามกลางความแหง้แลง้ในเขต

ทะเลทราย ที�ยงัมีความชุ่มชื� น มีตานํ�า หรือ ลาํธารนํ�า ซึ�งใชใ้นการปลกู ตน้ปาลม์ ตน้อลัมอนด ์ นําท่านเดินทางสู ่ทอดรา้

จอรจ์ TODRA GORGES ชมความงามของช่องเขาที�ซ่อนตวัอยใูนโอเอซิส ลาํธารที�ไหลผ่านช่องเขากบัหนา้ผาที�สูงชนัแปลก

ตา เป็นแหล่งปีนหนา้ผาสาํหรบันักเสี�ยงภยัทั�งหลาย    ผ่านหุบเขาดาเดส DADES VALLEY AND GORGE  แนวเขาและ

ธรรมชาติของหุบเขาที�ถูกกรดักร่อน จากแรงลมทาํใหหุ้บเขากลายเป็นรปูร่างต่าง ๆ สวยงาม ผ่านชมหุบเขากุหลาบ ซึ�ง

เทศกาลดอกกุหลาบจะมีขึ� นในเดือนพฤษภาคม  ดว้ยร่มเงาตน้ปาลม์ที�โอเอซิสนี�  ทาํใหเ้ป็นสวรรคน์อ้ยๆของนักเดินทางชาว

ทะเลทรายมาตั�งแต่สมยัโบราณกาล  

เที,ยง  รบัประทานอาหารเที,ยง ณ รา้นอาหาร  

นําท่านเดินทางต่อตามถนนคาชบาหที์�มีป้อมหลายรอ้ยแห่งตั�งเรียงรายตามถนนดงักล่าว  

สูเ่มืองวอซาเซท OUARZAZATE ซึ�งเคยเป็นที�ตั�งทางยุทธศาสตร ์ในปี ค.ศ. ABEG ฝรั �งเศสตั�งกองกาํลงัทหารและพฒันา

ที�นี� ใหเ้ป็นศนูยก์ลางการบริหาร ปัจจุบนัเมืองวอซาเซทเป็นเมืองถูกส่งเสริมใหเ้ป็นเมืองท่องเที�ยว และมีการพฒันาพื� นที�ใน

ทะเลทรายเพื�อการทาํกิจกรรมต่าง ๆ ที�แวดลอ้มไปดว้ยสตูดิโอสาํหรบัการถ่ายทาํภาพยนตร ์ไม่วา่จะเป็น เรื�อง CLEO 

PATTRA, THE MUMMY, KINGDOM OF HEAVEN และอีกหลายเรื�องนักที�มกัจะใชเ้มืองแห่งนี� เป็นฉากสาํหรบัถ่ายทาํใน

ภาพยนตร ์ทั�งนี� เพราะลกัษณะภูมิประเทศที�ยงัคงความเป็นเอกลกัษณแ์บบชนเผ่าเบอรเ์บอร ์ซึ�งเป็นชนเผ่าดั�งเดิมของชาวโม 

รอ๊กโก  วอซาเซทอาจกล่าวไดว้าเป็นจุดมุ่งหมายของนักท่องเที�ยวที�มองหาความแตกต่าง และความผจญภยัที�หาไม่ไดจ้ากที�

ไหน วอซาเซทเป็นเมืองที�สาํคญัที�สุดของทางตอนใต ้และที�นี�ยงัเป็นทางเชื�อมระหวา่งเหนือกบัใต ้และตะวนัออกกบั

ตะวนัตก  

วนัที,หก เมอรซู์กา้ MERZOUGA - ทอดา้จอรจ์ (TODRA GORGE) - OUARZAZATE  

    



              

 

    

 

 

 

 

 

 

 

คํ , า      รับประทานอาหารคํ ,า ณ 

โรงแรมที,พกั 

�    นาํทา่นเดินทางเขา้สูที่,พกั  LE ZAT HOTEL@ OUARZAZATE DAY5 ระดบั ^ ดาวหรือเทียบเทา่ 

 

 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

เดินทางสู ่เมืองไอท ์เบนฮาดด ู (AIT BENHADDOU) ชมเมืองไอท ์เบนฮาดดู เป็นเมืองที�มีอาคารต่างๆ สรา้งจากดิน เป็น

เมืองที�มีชื�อเสียงในเรื�องการหารายไดจ้ากกองถ่ายทาํภาพยนตรก์วา่ 20 เรื�อง โดยเฉพาะป้อมดินที�งดงามและมีความใหญ่

ที�สุดในภาคใตข้องโมรอคโค คือ ป้อมไอท ์เบนฮาดด ู(KASBASH OF AIT BEB HADOU) เป็นป้อมดินซึ�งตั�งอยูท่่ามกลาง

สวนอลัมอนด ์เป็นปราสาทที�ใชใ้นการถ่ายทาํภาพยนตรห์ลายเรื�องที�โด่งดงัอาทิ Lawrance of Arabia , Jesus of Nazareth 

และ Gladiator ปัจจุบนัอยูใ่นความดูแลขององคก์ารยเูนสโก ้

 

 

 

 

 

 

เที,ยง รบัประทานอาหารเที,ยง ณ รา้นอาหาร  

จากนั�นเดินทางสู ่เมืองมาราเกช (MARAKESH) เมืองแหง่ทะเลทรายซาฮาร่า ทะเลทรายในทวปีแอฟริกาที�มีขนาดใหญ่

เป็นอนัดบัสองของโลก และเป็นทะเลทรายที�รอ้นที�สุดของโลกอีกดว้ย ซึ�งเป็นเมืองท่องเที�ยวที�สาํคญัที�ตั�งอยูเ่ชิงเขาแอตลาส 

ในอดีตเมืองโอเอซิสแห่งนี� เป็นที�พกัของกองคาราวานอฐูที�มาจากทางตอนใตข้องโมรอคโค ถือเป็นเมืองชุมทางของพอ่คา้

ต่างๆ นอกจากนี� ยงัเป็นอดีตเมืองหลวงในช่วงสมยัราชวงศอ์ลัโมราวดิช่วง ศ.ต.ที� AA ปัจจุบนัเป็นเมืองที�มีนักท่องเที�ยวมา

เยอืนมากที�สุด สภาพบา้นเมืองที�เราเห็นไดคื้อ สองขา้งทางแวดลอ้มดว้ยบา้นเรือนที�ถูกฉาบดว้ยปนูสีสม้ๆ ซึ�งเป็นสิ�งที�

รฐับาลกาํหนดไว ้แตค่นทอ้งถิ,นจะเรียกว่า PINK CITY หรือ เมืองสีชมพ ูอาจกล่าวไดว้า่มาราเกชเป็นเมืองที�มีเสน่หที์�สุด

ในโลกแห่งหนึ�ง จึงไดส้มญานามวา่เป็น A CITY OF DRAMA นั�นคือมีความสวยงามดั �งเมืองในละครที�ไม่น่าเป็นชีวติจริงได ้

 

วนัที,เจด็ OUARZAZATE  – AIT BENHADDOU เมืองไอท ์เบนฮาดด ู–ATLAS MOUNT 
  MARRAKECH      
 



              

 

    

 

คํ ,า      รบัประทานอาหารคํ ,า ณ โรงแรมที,พกั 

� นาํทา่นเดินทางเขา้สูที่,พกั  MOROCCAN HOUSE HOTEL@ MARAKESH  DAY6  ระดบั ^ ดาวหรือเทียบเทา่ 

 

 

 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

นําท่านเดินทางสู่เขตเขตเมืองเก่า หรือที�เรียกวา่ เมดิน่า ซึ�งมีกาํแพงเมืองลอ้มรอบ นาํชมสุสานแห่งราชวงศซ์าเดียน 

(SAADLAN TOMBS) ที�แห่งนี� ถูกทิ� งรา้งมากกวา่ 2 ศตวรรษ ภายหลงัไดร้บัการบรูณะ และเปิดใหเ้ขา้ชมความงดงามในแบบ

ฉบบัของศิลปะแบบมวัริส(MOORISH) แท้ๆ  ความวจิิตรอลงัการของหอ้งโถงภายใน เสาคอลมัน์หินอ่อนสีสวย ลวดลายงาน

ปนูที�ประดบัประดาบนผนังและเพดาน สวนสวยภายนอกที�สรา้งขึ� นใหม่ โดยเขาวา่ ทาํตามแบบ Allah's Paradise  

 

 

 

 

 

 

 

จากนั�นนําชมพระราชวงับาเฮีย BAHIA PALACE พระราชวงัของท่านมหาอาํมาตยผู์ส้าํเร็จราชการแผ่นดินแทน 

ยุคกษัตริยใ์นอดีต สรา้งขึ� นในช่วงปลายศตวรรษที� AB ซึ�งตั�งใจจะใหเ้ป็นพระราชวงัที�ยิ�งใหญ่และหรูหราที�สุดในสมยันั�น 

ภายในตกแต่งดว้ยปนูปั�นแกะสลกัและการวาดลวดลายบนไมแ้ละประดบัประดาดว้ยโมเสกที�มีลวดลายละเอียดอ่อนชอ้ย

สวยงาม   

 
เที,ยง  รบัประทานอาหารเที,ยง ณ รา้นอาหาร  

นําทุกท่านชม จตัุรสักลางเมือง (DJEMAA FNAA SQUARE) ที�มีขนาดใหญ่ รายลอ้มไปดว้ยอาคาร รา้นคา้ ตลาด ทั�ง 4 

ดา้น เดินเล่นถ่ายรูปความมีชีวิตชีวาที�มีสีสนัและกลิ�นอายแบบโมรอคโคขนานแท ้พรอ้มจบัจ่ายหาซื� อของฝาก ของที�ระลึก

พื� นเมืองต่างๆ รายลอ้มไปดว้ยอาคาร รา้นคา้ ตลาดทั�ง � ดา้น  

ชม มสัยดิ คตูเูบีย (KOUTOUBIA MOSQUE) ซึ�งเป็นมสัยดิใหญ่เก่าแก่ที�สุดในเมืองไม่วา่จะเดินไปแห่งใดในตวัเมืองก็จะเห็น

มสัยิดนี� ได ้จากหอวงัที�มีความสูง 226 ฟิต (70 เมตร) ไม่ว่าอยู่ที�ไหนในมาราเกซ เราก็จะมองเห็นสุเหร่าแห่งนี�  อิสระให้

ทางเก็บภาพเมืองมาราเกซ เมืองที�ขึ� นชื�อวา่มีเสน่หดึ์งดูดนักท่องเที�ยวติดอนัดบัโลก  

วนัที,แปด   MARRAKECH  - คาซาบลงักา   
 



              

 

    

 

นําท่านชม MAJORELLE GARDEN หรือ JARDIN MAJORELLE & MUSEUM OF ISLAMIC ART  

วา่กนัวา่เป็นสวรรคน์อ้ยๆ ยา่นเมืองมาราเกช สวนแห่งนี� เป็นที�

รวบรวมพนัธุไ์มน้านาจากทั �วโลก โดยเฉพาะตน้กระบองเพชรนับพนั

ตน้ หลากหลายสายพนัธุ ์มีสวนบวั และป่าไม่ดูร่มรื�น กบับรรดา

กระถางดินที�ศิลปินเจา้ของเดิม Jacques Majorelle ที�สรรหาสีมาป้าย

ทาทบั ตกแต่งทาํใหส้วนแห่งนี� ดูโดดเด่นสะดุดตาขึ� นมาอยา่งน่า

เหลือเชื�อ สวนแห่งนี� เดิมเป็นบา้นของศิลปินชาวฝรั �งเศส เขาสรา้ง

บา้น และสวนเอาไวอ้ยูเ่อง พรอ้มสรา้งงานศิลปะของเขาต่อมาสถานที�

แห่งนี� ไดถู้กใชเ้ป็นพิพิธภณัฑ ์รวบรวมเอาศิลปะของโมรอคโคไว ้และมีมุมแสดงงานศิลปะของเจา้ของเดิมเอาไวด้ว้ย 

คํ ,า       รบัประทานอาหารคํ ,า ณ รา้นอาหาร MARAKESH 

         จากนัnนนาํทา่นเดินทางกลบัสู ่CASABLANCA คาซาบลงักา 

         � นาํทา่นเดินทางเขา้สูที่,พกั KENZI BASMA HOTEL @CASABLANCA  DAY7 ระดบั ^ ดาวหรือเทียบเทา่ 

 

 

เชา้     CHECK OUT 05.00 AM. เพื,อเดินทางสูส่นามบิน  

")."" น.นําท่านเดินทาง สูส่นามบิน CMN มุฮมัมดั ฟิฟท ์อินเตอรเ์นชั ,นแนล (คาซาบลงักา) 

ประเทศโมร็อคโค เพื,อทาํการเช็คอินสมัภาระ 

(รบัประทานอาหารเชา้ แบบกล่อง เพื,อง่ายตอ่การเดินทาง ) 

"{.�) น.�ออกเดินทางโดยสายการบิน OMAN AIR เที,ยวบินที, WY� ( 

�{.7) น.เดินทางถึงสนามบินประเทศโอมาน (มสักตั MCT) เพื,อแวะเปลี,ยนเครื,อง    

((.") น.�ออกเดินทางกลบัสูส่นามบินสุวรรณภมิู โดยสายการบิน OMAN AIR เที,ยวบินที, WY81  

 
Yanisadtcu@hotmail.com 
 

"1.45 น. เดินทางกลบัถึง สนามบินสุวรรณภมิู ดว้ยความสวสัดิ|ภาพและความประทบัใจ มิรูลื้มเลือน 

 

 
 
 

วนัที,เกา้              CASABLANCA – AIRPORT  – MCT มสักตั      
 

วนัที,สิบ               MCT มสักตั  - กรุงเทพฯ     
 



              

 

    

 

อัตราค่าบริการ 

กาํหนดการเดินทาง 
 

ราคาผูใ้หญ ่
(พกัหอ้งละ (-7 

ทา่น) 

ราคาเด็กเสริมเตยีง 
(พกักบัผูใ้หญ ่( 

ทา่น) 

ราคาเด็กไม่เสริม
เตยีง 

(พกักบัผูใ้หญ ่( 
ทา่น) 

พกัเดี,ยวจา่ยเพิ,ม 

(� -7" ก.ย.1( C�,GGG บาท CD,GGG บาท CC,GGG บาท Ae,Cee บาท 

17 - 26 ต.ค.DE 
C – A� ธ.ค. DE 

CG,GGG บาท C�,GGG บาท CD,GGG บาท Ae,Cee บาท 

24 ธ.ค. – eE ม.ค.DE 
2D ธ.ค. – e� ม.ค.DE 62,888  บาท 61,888  บาท 60,888  บาท 15,000 บาท 

25 ม.ค. – eF ก.พ.DF 
 eG – A� ก.พ.DF 
eC – A� มี.ค.DF 
EA – Fe มี.ค.DF 

C�,888  บาท CD,888  บาท CC,888  บาท 10,500 บาท 

UPDATE 4JULY2019 

 

หมายเหต ุรายการอาจมีการเปลี,ยนแปลงได ้ทัnงนีn โดยคาํนึงถึงผลประโยชนข์องลกูคา้เป็นหลกั 

�ในกรณีที,คณะออกเดนิทางตํ ,ากว่า 15 ทา่น หรอืมาตรฐานของการยนืยนัการเดินทาง จะมีการเปลี,ยนแปลง 

ขนาดของภาหนะที,ใชใ้นการนาํเที,ยว ตลอดรายการทวัร ์โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้  

�กรณีที,คณะทวัรอ์อกเดนิทางตํ ,ากว่า 15 ทา่น หรอืต ํ ,ากว่ามาตรฐานของการยนืยนัการเดินทาง ทางผูจ้ดัรายการ ขอ

ยกเลิกการเดนิทาง หรอื อาจแจง้ตอ่ทางคณะทวัรใ์หท้ราบว่ามีการเรยีกเก็บค่าทวัรเ์พิ,มในกรณีที,ต ํ ,ากว่า �) ทา่น 

ตามความเหมาะสมและเป็นจรงิ 

 

 

 

 

 



              

 

    

 

 

 

-การพิจารณาวีซา่เป็นดุลยพินิจของสถานทูต มิใชบ่ริษัททวัร ์การเตรียมเอกสารที�ดีและถูกตอ้งจะชว่ยใหก้ารพิจารณา ของสถานทูตงา่ย

ขึ� น/ กรณีท่านใดตอ้งใชพ้าสปอรต์เดินทาง ชว่งระหวา่งยื�นวีซา่ หรือ กอ่นเดินทางกบัทางบริษัท ท่านตอ้งแจง้ใหท้างบริษัทฯ ทราบล่วงหน้า

เพื�อวางแผนในการขอวีซา่ของท่าน ซึ�งบางสถานทูตใชเ้วลาในการพิจารณาวีซา่ที�คอ่นขา้งนานและ อาจไม่สามารถดึงเล่มออกมาระหว่าง

การพิจารณาอนุมตัวีิซ่าได ้ 

�.PASSPORT เล่มจริง ที,มีอายุเหลือเกิน 1 เดือน ใชเ้วลายื,นเล่มเขา้ไปในสถานทูต   – �" วนั  

(.รูปถ่ายขนาด �.) นิn ว จาํนวน ( รูปพืn นหลงัขาว หา้มสวมเสืn อสีขาวและสีอ่อนในการถ่ายรูปและเห็นหนา้ชดั 
7.สาํเนาบตัรประชาชน / ทะเบียนบา้น  (หา้มขีดหรือเซน้กาํกบัใดๆลงไป ) 
^.หลกัฐานการทาํงาน 
�กรณีที,ทา่นเป็นเจา้ของกิจการ ขอหนังสือรบัรองการจดทะเบียน (DBD)ที�มีชื�อของผูเ้ดินทางเป็นกรรมการหรือหุน้ส่วน อายุไม่
เกิน 3 เดือน หรือ สาํเนาใบทะเบียนการคา้ (พค.e�eF)  
�กรณีที,กิจการของทา่นไม่ไดจ้ดทะเบียนการคา้ เช่น ขายของออนไลน ์หรือเป็นครูสอนพิเศษ ตอ้งทาํจดหมายชี� แจงการ
ทาํงานเป็นภาษาองักฤษ, พรอ้มเอกสารประกอบ เช่น รูปถ่ายรา้น เวป็สินคา้  
� กรณีที,เป็นพนกังานบริษทัเอกชน ขอหนังสือรบัรองการทาํงาน จากบริษัทฯ ใหร้ะบุตาํแหน่งลงไป และเงินเดือนที�ไดร้บัใน
ตาํแหน่งงานนั�นๆ และชี� แจง้วา่ท่านทาํงานที�บริษัทนี� มาแลว้กี�ปี , วนัที�เริ�มทาํงาน  
(ขอเป็นภาษาองักฤษ  ระบุชื�อ-นามสกุล  ลงไปในหนังสือรบัรองการทาํงาน ตอ้งตรงตามหนา้พาสปอรต์  
ใชค้าํวา่ “TO WHOM IT MAY CONCERN ” แทนชื�อสถานทูตที�ยื�น) 
�กรณีที,เป็นนกัเรียน หรือนกัศึกษา ขอหนังสือรบัรองการเรียนที�ออกจากสถาบนัที�กาํลงัศึกษาอยู ่ 
(ขอเป็นภาษาองักฤษ  ระบุชื�อ-นามสกุล  ลงไปในหนังสือรบัรองการเรียน ชื�อตอ้งตรงตามหนา้พาสปอรต์) 
ใชค้าํวา่ “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนชื�อสถานทูตที�ยื�น) 
).หนงัสือรบัรองสถานะทางการเงินจากธนาคาร (ไม่รบัสเตทเมนตห์รือสาํเนาสมุดเงินฝาก)   
�ขอ � ฉบบั ตอ้งออกโดยธนาคารเทา่นัnน หนงัสือนีn จะระบุชื,อเจา้ของบญัชี รายละเอียดบญัชี และยอดเงินคงเหลือในบญัชี 
แปลงค่าเป็น USD โดยใหธ้นาคารระบุชื,อผูเ้ดินทาง และชีn แจงว่าใชใ้นการยื,นวีซ่า เขา้โมรอ็คโค ในพรีเรียส .........วนัที,
เดินทาง เทา่ไหรถึ่งเทา่ไหร ่ 
�ในกรณีที,มีบุตรหลานของทา่นเดินทางดว้ย ใหท้าํใหบุ้ตรหลานของทา่นดว้ย คนละฉบบั โดยระบุชื,อเจา้ของบญัชี 
รายละเอียดบญัชี ยอดเงินคงเหลือในบญัชี แปลงค่าเป็น USD และใหธ้นาคารระบุว่าคณุเป็นผูอ้อกค่าใชจ้า่ยทัnงหมดในการ
เดินทางให ้ MISS……………………………………. / MASTER ………………………..ในการเดินทางไปทริปโมรอ็คโค 
****การถ่ายสาํเนาทุกฉบบัจะตอ้งสามารถอ่านออกชดัเจน เนื,องจากเอกสารทุกฉบบั ทางสถานทูตโมร็อคโคจะตอ้งนาํสง่

ตาํรวจตรวจคนเขา้เมืองของประเทศโมรอ็คโค และหา้มขีดค่า/ขีดครอ่ม หรอืเซน้รบัรองเอกสารทุกฉบบั*** 

 

 

 

ขอ้มูลเบืn องตน้ในการเตรียมเอกสารยื,นวีซ่าและการยื,นขอวีซ่า ใชเ้วลายื,นประมาณ 7- 10 วนัทาํการ  
    



              

 

    

 

 

 

งวดที� A : สาํรองที,นั ,งจา่ย  (",""" บาท /ท่าน ภายใน 7 วนัหลงัจากที,มีการจอง  
         พรอ้มสง่รายชื,อและหนา้พาสปอรต์ผูที้,จะเดินทางทนัที  

งวดที� E : ชาํระสว่นที,เหลือ 20 วนั ล่วงหนา้ก่อนออกเดินทาง  
�กรณีที�ตอ้งการออกตั,วภายในประเทศ กรณีลูกคา้อยูต่่างจงัหวดั ใหท่้านติดต่อเจา้หนา้ที�ก่อนออกบตัรโดยสารทุกครั. ง หากออกบตัร

โดยสารโดยมิแจง้เจา้หนา้ที� ทางบริษทัขอสงวนสิทธิ1 ไม่รับผดิชอบค่าใชจ่้ายที�เกิดขึ.น 

�หลงัจากชาํระค่ามดัจาํแลว้ สามารถเปลี�ยนชื�อผูเ้ดินทางได ้ก่อนที�บริษทัฯ จะทาํการออกตั,วล่วงหนา้ (-9 อาทิตยก่์อนการเดินทาง 

 
 
 
�สาํหรบัหอ้งพกัแบบ 3 เตียง (TRP) มีบริการเฉพาะบางโรงแรมเท่านั�น แนะนําใหท่้านเปิดหอ้งพกั กรณีเดินทางเป็นผูใ้หญ่ 3 ท่าน  (1 TWN 
+ A SGL) หอ้ง จะสะดวกกบัท่านมากกวา่ 
�คา่ที�พกัหอ้งละ E ท่าน ในโรงแรมตามที�ระบุในรายการหรือระดบัเดียวกนั รวมทัnงสิn น 7 คืน 
�กรณีเดินทางเป็นตั �วกรุป๊ หากออกตั �วแลว้ไมส่ามารถขอคืนเงินไดแ้ละไมส่ามารถเปลี�ยนวนัเดินทางได ้
�คา่ตัDวเครื�องบินไป - กลบัโดยสายการบิน โอมานแอร์ (Oman Air) ชั Bนประหยดั  

โดยสายการบินโอมานแอร์ (Oman Air) กําหนดนํ Bาหนกัชั Bนประหยดั อยู่ที�  45 กโิลกรัม //โดยมีกระเป๋า เดนิทาง 8 ใบใหญ่เท่านั:น 

�คา่ภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการทวัร ์
�คา่รถปรบัอากาศนําเที�ยวตามรายการ พรอ้มคนขบัรถที�ชาํนาญเสน้ทาง  
�คา่อาหารทุกมื� อที�ระบุตามรายการ คา่บตัรเขา้ชมสถานที�และการแสดงทุกแหง่ที�ระบุตามรายการ 
�นํ.าดิ�ม วนัละ ( ขวด /แจกบนรถ  
�คา่ธรรมเนียมวีซา่เขา้-ออก ประเทศโมรอคโค แบบ SINGLE ENTRY       
�คา่บริการนําทวัรโ์ดยมคัคุเทศกท์อ้งถิ�นและหวัหน้าทวัรผู์มี้ประสบการณ ์
�คา่ประกนัอุบติัเหตุในการเดินทางวงเงิน 1,000,000 บาท คา่รกัษาพยาบาล Cee,eee บาท วงเงินคุม้ครองอาหารเป็นพิษ (โดยแพทย์
จะตอ้งระบุในใบรบัรองแพทยว์า่”อาหารเป็นพิษเท่านั�น”) 
หมายเหตุ: คา่ประกนัอุบิติเหตุสาํหรบัเด็กที�มีอายุตํ �ากวา่ D เดือน และ ผูใ้หญ่อายุมากกวา่ �C ปีทางบริษัทประกนัฯจะชดใชค้า่สินไหม
ทดแทนเพียงครึ�งหนึ�งของสญัญาฯ)  
 
 
 
 
 
 
 
 

อตัราค่าบรกิารนีn รวม 
    

เงื,อนไข การจองทวัร ์    
 



              

 

    

 

�ค่าจดัทาํหนังสือเดินทางภาษีต่าง ๆ เช่น ภาษี �% ภาษีหกั ณ ที�จา่ย F% ฯลฯ 
�ค่าใชจ้า่ยส่วนตวัอื�นๆ  เช่น ค่าโทรศพัท,์ ค่าซกัรีด, มินิบารแ์ละทีวช่ีองพิเศษ ฯลฯ และที�ไม่ไดร้ะบุไวใ้นรายการ 
�ค่าอาหารและเครื�องดื�มสั �งพิเศษ นอกเหนือจากรายการที�ระบุไว ้และนํ�าดิ�มนอกเหนือจากที�แจง้ไว ้ท่านละ A ขวด/วนั 
�ค่าบริการยกกระเป๋าในโรงแรม ซึ,งทา่นจะตอ้งดแูลกระเป๋าและทรพัยสิ์นดว้ยตวัทา่นเอง 

�ค่าทิปต่าง 
ค่าทิปมคัคุเทศกท์อ้งถิ�นท่านละ F USD / ท่าน / วนั (คิดเป็น 8วนั เท่ากบั 24USD) 
พนักงานขบัรถในประเทศท่านละ E USD / ท่าน / วนั (คิดเป็น 8วนั เท่ากบั 16USD) 
ค่าทิปค่าทิปหวัหนา้ทวัร ์ท่านละ F USD / ท่าน / วนั (คิดเป็น 10วนั เท่ากบั 30USD) 

รวม 70 USD  หรอืประมาณ (,77� บาท 

 
�กรณียกเลิกหลงัจากวางเงินมดัจาํ บริษัทฯจะคิดคา่ใชจ้า่ยที�เกิดขึ� นจริง ณ วนันั�น ที�ไมส่ามารถ คืนเงินได ้ 
(ตวัอยา่งเชน่ คา่ตั �วเครื�องบิน, คา่วีซา่, คา่มดัจาํหอ้งพกั เป็นตน้) 

�กรณีตั �วเครื�องบินทาํการออกแลว้ แต่ท่านไมส่ามารถออกเดินทางได ้ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ_เรียกเก็บค่าใชจ้า่ยตามที�เกิดขึ� นจริง  และรอ 

Refund จากทางสายการบิน โดยปกติใชเ้วลาประมาณ F- D เดือนเป็นอยา่งน้อย 

�กรณียกเลิกหลงัจากจา่ยเงิน FULL PAYMENT แลว้ และกรุ๊ฟสามารถออกเดินทางไดต้ามปกติ  หรือใกลว้นัเดินทางแลว้ บริษัทฯขอสงวน
สิทธิ_ในการคืนเงินทั�งหมดในทุกกรณี 
�กรณีเจ็บป่วยจนไมส่ามารถเดินทางได ้  ตอ้งมีใบรบัรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรบัรอง บริษัทจะทาํเรื�องยื�นเอกสารไปยงัสายการบิน 
โรงแรม และในทุกๆการใหบ้ริการ เพื�อใหพิ้จารณาอีกครั�ง ทั�งนี�  อาจจะตอ้งใชร้ะยะเวลาในการดาํเนินการ ซึ�งไมส่ามารถแจง้ไดว้า่สามารถคืน
เงินไดท้ั�งหมดหรือบางส่วน หรือไมไ่ดเ้ลย เพราะขึ� นอยูก่บัการพิจารณาและตดัสินใจของสายการบิน โรงแรมและในทุกๆบริการอื�นๆเป็น
สาํคญั 
�กรณีผูเ้ดินทางไมส่ามารถ เขา้-ออกเมืองไดเ้นื�องจากปลอมแปลงหรือการหา้มของเจา้หน้าที� ไมว่า่เหตุผลใดๆ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ_ใน
การ ไมคื่นคา่ทวัรท์ั�งหมด 

 

�บริษทัฯ ขอสงวนสิทธิ1 ที�จะเปลี�ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์นี.  เมื�อเกิดเหตุจาํเป็นสุดวิสัยจนไม่อาจแกไ้ขไดแ้ละจะไม่รับผดิชอบใดๆ 

ในกรณีที�สูญหาย สูญเสียหรือไดรั้บบาดเจบ็ที�นอกเหนือความรับผดิชอบของหวัหนา้ทวัร์และเหตุสุดวสิัยบางประการ เช่น การนดัหยดุงาน ภยั

ธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆบริษทัฯ ไม่รับผดิชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที�เกิดจากสายการบิน ภยัธรรมชาติ ปฏิวติั และอื�น ๆ ที�นอกเหนือการ

ควบคุมของทางบริษทัฯ หรือ ค่าใชจ่้ายเพิ�มที�เกิดขึ.นทางตรง หรือทางออ้ม เช่น การเจบ็ป่วย การถูกทาํร้าย การสูญหาย ความล่าชา้ หรือ อุบติัเหตุต่าง 

ๆ 

อตัราค่าบรกิารนีn ไม่รวม 
  

กรณียกเลิก 

หมายเหต ุ
 



              

 

    

 

�บริษทัฯ ขอสงวนสิทธิ1 ในการเปลี�ยนแปลงโปรแกรมรายการท่องเที�ยว โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 

�บริษทัฯ ขอสงวนสิทธิ1 ในการเปลี�ยนแปลงอตัราค่าบริการโดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 

�บริษทัจะไม่รับผดิชอบ หรือ คืนเงินค่าทวัร์ ในกรณีที�ท่านถูกปฏิเสธในการใหว้ซ่ีา หรือ ปฏิเสธเขา้เมือง ในทุกกรณี 

�ในกรณีที�ท่านผูโ้ดยสารตอ้งการใชพ้าสปอร์ตเล่มสีนํ.าเงิน (ราชการ) ในการเดินทาง บริษทัฯ ขอสงวนสิทธิ1 ไม่รับผดิชอบใดๆในการที�ท่านอาจจะ

ถูกปฏิเสธมิใหเ้ขา้เมือง เพราะโดยปกติในการท่องเที�ยวจะใชเ้ล่มสีเลือดหมู 

�ราคานี. คิดตามราคาบตัรโดยสารเครื�องบิน ณ ปัจจุบนั หากมีการปรับราคาบตัรโดยสารสูงขึ.น ตามอตัราค่านํ. ามนัหรือ ค่าเงินแลกเปลี�ยน ทางบริษทั 

สงวนสิทธิ1 ที�จะปรับราคา ตามสถานการณ์ดงักล่าว 

�การขอที�นั�ง Long Leg โดยปกติจะอยูบ่ริเวณทางออกประตูฉุกเฉิน และผูที้�จะนั�งตอ้งมีคุณสมบติัตรงตามที�สายการบินกาํหนด เช่น ตอ้ง

เป็นผูที้�มีร่างกายแข็งแรง และช่วยเหลือผูอื้�นไดอ้ย่างรวดเร็วในกรณีที�เครื�องบินมีปัญหา เช่น  สามารถเปิดประตูฉุกเฉินได ้(โดยนํ�าหนัก

ประตูนั�นอยู่ที�ประมาณ Ee กิโลกรัม) ไม่ใช่ผูที้�มีปัญหาทางดา้นสุขภาพและร่างกาย และอํานาจในการใหที้�นั�ง Long leg ขึ� นอยู่กับทาง

เจา้หน้าที�เช็คอินสายการบิน ตอนเวลาที�เช็คอินเท่านั�น 

�เนื�องจากรายการทวัร์นี. เป็นแบบเหมาจ่ายเบด็เสร็จ หากท่านสละสิทธิ1 การใชบ้ริการใดๆ ตามรายการ หรือ ถูกปฏิเสธการเขา้ประเทศไม่วา่ในกรณี

ใดกต็าม ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธิ1 ไม่คืนเงินในทุกกรณี 

�ภาพที�ใชใ้นการประกอบการทาํโปรแกรมใชเ้พื�อความเขา้ใจในมุมมองสถานที�ท่องเที�ยว ภาพใชเ้พื�อการโฆษณาเท่านั.น 

 


