


1 สนามบินสุวรรณภูมิ

2 สนามบินดูไบ	-	เมืองคาซาบลังกา	-	เมืองราบัต	-	พระราชวังหลวง	และ
สุเหราหลวง	-	สุสานของกษตัริยโมฮัมเหม็ดที่	5	-	ปอมอูดายา	-	เมืองเมค
เนส	(Meknes)	-	สนามบินนานาชาติเมืองคาซาบลังกา

พักที่	HOTEL
IBIS	MEKNES
หรือเทียบเทา

3 เมืองเมคเนส	(Meknes)	-	ประตูบับมันซู	-	เมืองโบราณโรมันโวลูบิลิส	-
เชฟชาอูน

พักที่	PARADOR
HOTEL	หรือ
เทียบเทา

4 เมืองเฟส	-	Bab	Boujloud	-	เมเดอรซาบูอิมาเนีย	-	ยานเครื่องเทศ	-	น้ําพุ
ธรรมชาติ	-	สุสานของมูเล	ไอดริสที่	2	-	สุเหราใหญไคเราวีน

พักที่	ACROSS
HOTEL	หรือ
เทียบเทา

5 เมืองอเฟรน	-	เมืองเออรฟูด	-	ทะเลทรายซาฮารา	-	เมืองเมอรซูการ
พักที่	KASBAH
TOMBOUCTOU
HOTEL	หรือ
เทียบเทา

6 ทะเลทรายซาฮารา	-	4WD	ตะลุยเนินทราย	-	ทอดาจอรจ	-	เมืองเออรฟูด
-	เมืองทินเฮียร	-	เมืองวอซาเซท

พักที่	KARAM
PALACE
HOTEL	หรือ
เทียบเทา

7 ปอมทาเริท	-	ปอมไอทเบนฮาดดู	-	เมืองมาราเกช	-	พระราชวังบาเฮีย	-
Pink	city	-	จัตุรัสกลางเมือง	-	ชมโชวการแสดงพื้นเมือง

พักที่	PLAM
PLAZA	HOTEL
หรือเทียบเทา

8 สวนจารดีนมาจอแรล	-	เมืองคาซาบลังกา	-	เมืองคาซาบลังกา	โบถส	-
สุเหราแหงกษตัริยฮัสซันที่2

พักที่	IMPERIAL
CASABLANCA
HOTEL	หรือ
เทียบเทา

9 สนามบินนานาชาติเมืองคาซาบลังกา

10 สนามบินดูไบ	-	สนามบินสุวรรณภูมิ

5	มิ.ย.	61	-	14	มิ.ย.	61 ฿55,911 ฿55,911 ฿55,911 ฿10,500

9	ส.ค.	61	-	18	ส.ค.	61 ฿60,900 ฿60,900 ฿60,900 ฿10,500

12	ก.ย.	61	-	21	ก.ย.	61 ฿59,900 ฿59,900 ฿59,900 ฿10,500

26	ก.ย.	61	-	5	ต.ค.	61 ฿59,900 ฿59,900 ฿59,900 ฿10,500

10	ต.ค.	61	-	19	ต.ค.	61 ฿59,900 ฿59,900 ฿59,900 ฿10,500

19	ต.ค.	61	-	28	ต.ค.	61 ฿59,900 ฿59,900 ฿59,900 ฿10,500



22.00	น.	คณะพรอมกัน	ณ	สนามบินสุวรรณภูมิ	อาคารผูโดยสารระหวางประเทศ	ประตู	9	เคานเตอร	T
สายการบินอิมิเรตส	โดยมีเจาหนาที่คอยตอนรับและอํานวยความสะดวก

เป็นสนามบินที่เปิดทําการมาตั้งแตปีพ.ศ.2549	ซึ่งในตอนแรกเปิดใชแคเที่ยว
บินภายในประเทศ	ในตอนน้ีเป็นสนามบินหลักประจํากรุงเทพฯ	และยังเป็น
สนามบินนานาชาติที่คนคับคั่งที่สุดในประเทศอีกดวย

ชวงเชา
01.05	น.	ออกเดินทางสูดูไบ	โดยสายการบินอิมิเรตส	โดยเทีย่วบินที	่EK	385
04.45	น.	เดินทางถึง	สนามบินดูไบ	แวะรอเปลีย่นเครื่อง	

07.25	น.	ออกเดินทางสูคาซาบลังกา	ประเทศโมร็อคโค	โดยเที่ยวบิน	EK751
12.55	น.	ถึงสนามบินคาซาบลังกา	(Casablanca)	ประเทศโมร็อคโค	(เวลาทองถิ่นชากวาประเทศไทย	6

ชั่วโมง)	นําทานผานพิธีตรวจคนเขาเมืองและศุลกากร	เดินทางสู	คาซาบลังกา	มีความหมายในภาษาสเปนวา
บานสีขาว	เป็นเมืองทาและเป็นที่ตั้งของทาอากาศยานระหวางประเทศ

ชวงบาย
นําทานเดินทางตอสูเมืองราบัต	(Rabat)	เมืองหลวงแหงราชอาณาจักรมาตั้งแตปี	ค.ศ.1956	นําทานชมเมือง

ราบัตเมืองหลวงแหงราชอาณาจักรมาในอดีต	เมื่อโมรอคโคหลุดพนจากการเขาแทรกแซงทางการเมืองของ
ฝรั่งเศส	และเป็นที่ตั้งของพระราชวังหลวง	และทําเนียบทูตานุทูตจากตางแดน	เป็นเมืองสีขาวที่สะอาดและ
สวยงาม

จากน้ันชมสุเหราหลวง	และ	พระราชวังหลวง	ที่ทุกเที่ยงวันศุกร	กษตัริยแหงโมรอคโคจะทรงมาจาก
พระราชวังมายังสุเหราเพื่อประกอบศาสนกิจ

ชมสุสานของกษตัริยโมฮัมเหม็ด	ที	่5	พระอัยกาของกษตัริยองคปัจจุบัน	ซึ่งมีทหารยามยืนเฝาสงาทุก
ประตู	และเปิดใหคนทุกชาติทุกศาสนาเขาไปเคารพพระศพที่ฝังอยูเบื้องลาง	ดานหนาของสุสาน	คือสุเหราฮัสซัน
ที่เริ่มสรางมาตั้งแตศตวรรษที่	2	แตไมสําเร็จ	และพังลงจนเหลือแตเพียงเสาไว	365	ตน	ในบริเวณกวาง
183x139	เมตร

แวะถายรูปปอมอูดายา	(Oudayas	Fortress)	ปอมขนาดใหญ	2	ชั้น	ที่ตั้งอยูริมมหาสมุทรแอตแลนติก	ลอม
รอบดวยกําแพงสูงใหญ	เป็นปอมที่สเปนสรางขึน้เมื่อสมัยที่สเปนยึดครองโมร็อคโค	ดานในมีสวนดอกไมแบบ
สเปน	และเป็น	เมดินา	หรือชุมชนชาวเมืองซึ่งเต็มไปดวยบานเรือนทาทาบดวยสีฟา-ขาว	ที่สะอาดตานาเดินเลน
บรรยากาศริมทะเลคลายเมืองซานโตรินี	นับเป็นหน่ึงในปอมปราการที่สําคัญของโมรอคโค	ในอดีตใชปองกัน
ขาศึกจากการรุกรานทั้งจากประเทศที่ลาอาณานิคมและในยุคที่โจรสลัดชุกชุม

จากน้ันนําทานเดินทางสุเมืองแมกเนส	(Meknes)



ชวงคํ่า
รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร

นําคณะเขาสูที่พัก	โรงแรม	Hotel	ibis	Meknes	หรือเทียบเทา

สนามบินเมืองดูไบ	เป็นสนามบินที่ยุงที่สุดในโลก	เมื่อเทียบผูโดยสารตางชาติ
และยุงเป็นออันดับ	5	ของโลกเมื่อเทียบกับผูโดยสารทั้งหมด	มีขนาดใหญมาก

เมืองคาซาบลังกา	“คาซาบลังกา”	หมายถึง	บานสีขาว	คําวา	“คาซา”	แปลวา
บาน	และ	“บลังกา”	แปลวา	สีขาว	เป็นเมืองที่คนทั่วโลกรูจัก	และอาจรูจัก
มากกวา	ราชอาณาจักรโมรอคโค	ดวยซํ้า	เพราะนอกจากจะเป็นเมืองทาและ
เป็นที่ตั้งของทาอากาศยานระหวางประเทศแลว	ยังถูกใชเป็นฉากในภาพ
ยนตรฮอลลีวูดเรื่อง	Casablanca	โดยที่ไมไดถายทําในคาซาบลังกา	เลยเป็น
เรื่องราวความรักระหวางนายทหารอเมริกันและหญิงคนรัก	ในชวง
สงครามโลกครั้งที่	2

เมืองราบัต	เมืองหลวงแหงราชอาณาจักรมาตั้งแตปี	ค.ศ.1956	เมื่อโมรอคโค
หลุดพนจากการเขาแทรกแซงทางการเมืองของฝรั่งเศส	และเป็นที่ตั้งของ
พระราชวังหลวง	และทําเนียบทูตานุทูตจากตางแดน	เป็นเมืองสีขาวที่สะอาด
และสวยงาม	นําทานชม	ปอมไอดูยะ	ปอมขนาดใหญ	2	ชั้นที่ตั้งอยูริม
มหาสมุทรแอตแลนติก	ลอมรอบดวยกําแพงสูงใหญ	ดานในเป็นเมดินา	บานเรื
อนทาทาบดวยสีฟา	ที่สะอาดตานาเดินเลน	เหมือนศิลปะบนกําแพง

สุเหราหลวง	และ	พระราชวังหลวง	ที่ทุกเที่ยงวันศุกร	กษตัริยแหงโมรอคโคจะ
ทรงมาจากพระราชวังมายังสุเหรา	เพื่อประกอบศาสนกิจ

สุสานของกษตัริยโมฮัมเหม็ดที่	5	พระอัยการของกษตัริยองคปัจจุบัน	ซึ่งมี
ทหารยามยืนสงาเฝาทุกประตู	และเปิดใหคนทุกชาติทุกศาสนาเขาไปเคารพ
พระศพที่ฝังอยูเบื้องลาง	ดานหนาของสุสาน	คือสุเหราฮัสซันที่เริ่มสรางมา
ตั้งแตศตวรรษที่	12	แตไมสําเร็จ	และพังลงจนเหลือแตเพียงเสาไว	365	ตน	ใน
บริเวณกวาง	183	x	139	เมตร

ปอมอูดายา	(Oudayas	Fortress)	ปอมขนาดใหญ	2	ชั้น	ที่ตั้งอยูริมมหาสมุทร
แอตแลนติก	ลอมรอบดวยกําแพงสูงใหญ	เป็นปอมที่สเปนสรางขึน้เมื่อสมัยที่
สเปนยึดครองโมร็อคโค	ดานในมีสวนดอกไมแบบสเปน	และเป็น	เมดินา	หรือ
ชุมชนชาวเมืองซึ่งเต็มไปดวยบานเรือนทาทาบดวยสีฟา-ขาว	ที่สะอาดตานา



เดินเลน	บรรยากาศริมทะเลคลายเมืองซานโตรินี	นับเป็นหน่ึงในปอมปราการ
ที่สําคัญของโมรอคโค	ในอดีตใชปองกันขาศึกจากการรุกรานทั้งจากประเทศที่
ลาอาณานิคมและในยุคที่โจรสลัดชุกชุม

เมืองเมคเนส	เป็นเมืองหลวงโบราณในสมัย	สุลตานมูเล	อิสมาอิล	(Mouley
Ismail)	แหงราชวงศอะลาวิท	(Alawite	Dynasty)	กษตัริยจอมโหดผูชื่นชอบการ
ทําสงครามใน	ค.ศ.	ที่	17	ดวยทําเลที่ตั้งที่มีแมน้ําไหลผานกลางเมือง	เมคเนส
จึงเป็นเมืองศูนยกลางการผลิตมะกอก	ไวน	และพืชพรรณตางๆ

ทาอากาศยานนานาชาติโมฮัมเหม็ดที่หา	คาซาบลังกา	ตั้งอยูหางจากเมืองคา
ซาบลังกาไปทางทิศใต	30	กิโลเมตร	(19	ไมล)	(เวลาทองถิ่น	ชากวา
ประเทศไทย	7	ช.ม.)

	รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร

	พักที่	HOTEL	IBIS	MEKNES	หรือเทียบเทา

ชวงเชา
รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม

ชมเมืองแมกเนส	(Meknes)	หน่ึงในเมืองมรดกโลกรับรองโดยยูเนสโกเมื่อปี	ค.ศ.1996	อดีตเมืองหลวงใน
สมัยสุลตาน	มูเล	อิสมาอิแหงราชวงศอะลาวทิ	(Alawite	Dynasty)	ไดชื่อเป็นกษตัริยจอมโหดผูชื่นชอบการทํา
สงครามในชวงศตวรรษที่	17	ดวยทําเลที่ตั้งที่มีแมน้ําไหลผานกลางเมืองเมกเนสจึงเป็นเมืองศูนยกลางการ	ผลิต
มะกอกไวนและพืชพรรณตางๆ	มีกําแพงเมืองลอมรอบเมืองเกาที่ยาวประมาณ	40	กม.	ซึ่งมีประตูเมืองใหญโตถึง
7	ประตู

แวะชม	ประตูบับมันซู	เป็นประตูที่ไดชื่อวาสวยที่สุด	ตกแตงดวยโมเสดและกระเบื้องสีเขียวสดบนผนังสีแสด

นําทานเดินทางสูเมืองโบราณโรมันโวลูบิลิส	(Roman	city	of	Volubilis)	ที่ปัจจุบันเหลือแตซากปรักหักพัง
ที่เกิดจากแผนดินไหวครั้งรุนแรงในปี	ค.ศ.	1755	แตยังคงเห็นไดถึงรองรอยความยิ่งใหญของเมืองในจักรวรรดิ
โรมันในอดีตซึ่งไดรับการขึน้ทะเบียนมรดกโลกในปี	ค.ศ.1997

รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร

ชวงบาย
นําทานเดินทางสูนครสีฟ าเชฟชาอูน	(Chefchaouen)	เมืองที่ไดชื่อวามนตเสนหแหงโมรอคโค	เป็นเมือง

เล็กๆตั้งอยูในหุบเขาริฟ	(Rif	Mountain)	ประวัติความเป็นมาของเมืองน้ันยาวนานกวา	538	ปี	เมืองน้ีเคยอยูใต
การปกครองของสเปน	และไดรับอิสรภาพในปี	ค.ศ.1956	จนไดรับอิทธิพลวิถีชีวิตและภาษาสเปนในปัจจุบันน้ี

ชมบานเรือนทาดวยสีฟ าและสีขาว	ถือวาเป็นสวรรคของคนรักสีฟาและสีขาว	โดยเฉพาะสีฟา	น่ันก็เพราะ
วาเชฟชาอูนเป็นเมืองที่บานเรือนเกือบทุกหลังเป็นสีขาว	และมีครึ่งลางไปจนถึงบริเวณถนน	บันได	และทางเดิน
เป็นสีฟาสดใสเหมือนวันที่ทองฟาไรเมฆ	สามารถเดินชมบานเรือนไดทั่วทั้งเมือง	พรอมใหทานมีเวลาเดินเลือก
ซื้อของที่ระลึกในตลาดเมืองเกา



****	เน่ืองจากโรงแรมในเมืองเชฟชาอูนมีคอนขางนอย	ถาในกรณีที่โรงแรมในเมืองเชฟชาอูนเต็ม	ทางคณะจะ
เปลี่ยนไปนอนเมืองขางๆแทน	***

ชวงคํ่า
รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร

เขาสูที่พัก	โรงแรม	PARADOR	HOTEL	หรือเทียบเทา

	รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม

เมืองเมคเนส	เป็นเมืองหลวงโบราณในสมัย	สุลตานมูเล	อิสมาอิล	(Mouley
Ismail)	แหงราชวงศอะลาวิท	(Alawite	Dynasty)	กษตัริยจอมโหดผูชื่นชอบการ
ทําสงครามใน	ค.ศ.	ที่	17	ดวยทําเลที่ตั้งที่มีแมน้ําไหลผานกลางเมือง	เมคเนส
จึงเป็นเมืองศูนยกลางการผลิตมะกอก	ไวน	และพืชพรรณตางๆ

ประตูบับมันซู	(Bab	Mansour	Monumental	Gate)	ที่ไดชื่อวาสวยที่สุด	ซึ่ง
ตกแตงดวยโมเสด	และกระเบื้องสีเขียวบนผนังสีแสด

เมืองโบราณโรมันโวลูบิลิส	(Roman	city	of	Volubilis)	ที่ปัจจุบันเหลือแตซาก
ปรักหักพังที่เกิดจากแผนดินไหวครั้งรุนแรงในปี	ค.ศ.	1755	แตยังคงเห็นไดถึง
รองรอยความยิ่งใหญของเมืองในจักรวรรดิโรมันในอดีต	โวลูบิลิสมีชื่อเสียง
เน่ืองจากมีกระเบื้องโมเซคที่สวยงามและอยูในสภาพสมบูรณหลายแหง	สราง
ประมาณ	พ.ศ.	583	ไดขึน้ทะเบียนเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมของโมร็อคโค
ใน	พ.ศ.	2540

	รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร

เป็นเมืองเล็กๆตั้งอยูในหุบเขาริฟ	ประวัติศาสตรความเป็นมาของเมืองน้ัน
ยาวนานกวา	538	ปี	จุดเดนคือบานเรือนที่ทาสีฟานวลตา	โดยชาวยิวที่อพยพ
มาตั้งรกราก

	รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร

	พักที่	PARADOR	HOTEL	หรือเทียบเทา

ชวงเชา
รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม



นําทานเดินทางสูเมืองเฟซ	(Fes)	เมืองหลวงเกาใน	ศ.ต.	ที่	8	ที่มีความสําคัญทางประวัติศาสตร	เป็นเมือง
แหลงทองเที่ยวที่มีชื่อเสียงของโมร็อคโค	เสนทางน้ี

ผานเทือกเขาแอตลาส	ชื่อที่คุนเคยกันมานาน	โดยเดินทางขาม	Middle	Atlas	ภูมิประเทศเขียวชอุมไปดวย
ป าไม	สองขางทางเปลี่ยนสภาพจากความแหงแลวเป็นป าไม	พุม	และสลับกับความแหงแลงของภูเขา	จนเขาสู
เมืองเฟส

รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร

ชวงบาย
นําทานชมเมืองเฟส	โดยเดินเขาสูเขาวงกตอันซับซอนแหงเมดินาเมืองเฟซ	ผานประตู	Bab	Bou	Jeloud	ที่

สรางตั้งแตปี	1913	ที่ใชโมเสดสีฟาตกแตง	เดินผานเขาไปในเขตเมดินาแลวเหมือนขามกาลเวลายอนสูอดีต	นํา
ทานเดินผานตลาดสดขายขางปลาอาหาร	และผัก	ผลไมสดตางๆนาๆ

ชม	เมเดอรซา	บูอิมาเนีย	(Merdersa	Bou	Imania)	ซึ่งเป็นโรงเรียนสอนพระคัมภีร	เป็นสถาปัตยกรรม
แบบมัวรที่สวยงามประณีต	ในเขตเมืองเกาไดแบงออกเป็น	100	สวน	มีซอยกวา	10,000	ซอย	มีซอยแคบสุดคือ
50	ซ.ม.	ถึงกวาง	3	เมตร	จะแบงเป็นยานตางๆ	เชน	ยานเครื่องใชทองเหลือง	ทองแดง	จะมีรานคาเล็กๆที่หนา
รานจะมีหมอ	กะทะ	อุปกรณเครื่องครัว	วางแขวนหอยเต็มไปหมด

ยานขายพรมที่วางเรียงรายอยางสวยงาม	ยานงานเครื่องจักสาน	งานแกะสลักไม	และยานเครื่องเทศ	(Souk
El	Attarine)	ทานจะไดสัมผัสทั้งรูป	รสและกลิ่นในยานเครื่องเทศที่มีการจัดเรียงสินคาไดอยางเป็นระเบียบ
เรียบรอยสวยงาม

ระหวางที่เดินตามทางในเมดินาทานจะไดพบกับน้ําพุธรรมชาติ	(Nejjarine	Fountain)	เพื่อใหชาวมุสลิมให
ลางหนาลางมือกอนเขาในบริเวณมัสยิด	นอกจากน้ีที่ตามซอกมุมอาจเห็นภาพชายสูงอายุหนวดเครารุงรังน่ัง
แกะสลักไมชิ้นเล็กๆอยูบริเวณตามทางเดินแคบๆในเขตเมืองเกา

แวะชมสุสานของมูเล	ไอดริสที	่2	(Moulay	Idriss	Mausolem	II)	ที่ชาวโมรอคโคถือวาเป็นแหลงมาแสวง
บุญที่ศักดิส์ิทธิ ์

พาทานไปชม	สุเหราใหญไคเราวีน	(Kairaouine	Mosque)	ซึ่งเป็นทั้งมหาวิทยาลัยสอนศาสนาแหงแรกของ
โมร็อคโค	และเกาแกที่สุดแหงหน่ึงของโลกเลยทีเดียว	(เฉพาะผูที่นับถือศาสนาอิสลามเทาน้ัน)

จากน้ันนําทานเดินชมยานเครื่องหนังและแวะชม	บอฟอกและยอมสีหนังแบบโบราณ	ที่เป็นเอกลักษณเฉพาะ
ของเมืองเฟส	ถูกอนุรักษโดยองคกรยูเนสโก	ทั้งหมดน้ีเป็นเสนหของการเดินเที่ยวชมเมืองที่ตองเดินแหวกวาย
เขาไปในกลุมคนชาวพื้นเมือง	ชอปป้ิงสินคาทองถิ่น	เมืองเฟซจึงเป็นสถานที่ที่ไมควรพลาดในการมาเยือนอยาง
ยิ่ง

ชวงคํ่า
รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร

นําเขาสูที่พัก	โรงแรม	ACROSS	HOTEL	หรือเทียบเทา
**กรุณาจัดเตรียมเสื้อผากระเปาเล็ก	เพื่อคางคืนในเมืองเกาเชฟชาอุนในคืนถัดไป**

	รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม

เมืองเฟส	(Fes)	เมืองหลวงเกา	เมืองซึ่งยังคงมีบรรยากาศของเมืองโบราณที่
ผูคนยังใชลาเป็นพาหนะและบรรทุกของกันอยู	สัมผัสบรรยากาศเมืองเกาแก
ที่สุดในบรรดาเมืองอิมพิเรียลทั้งสี่	ตั้งแต	ศ.ต.	ที่	7	มีความสําคัญทาง
ประวัติศาสตร	เป็นเมืองแหลงทองเที่ยวที่มีชื่อเสียงของโมรอคโค	เริ่มดวยจุด
ชมวิวบนปอมปราการแหงราชวงศซาเดียน

	รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร



เป็นประตูเมืองขนาดใหญที่ตั้งอยูเป็นอนุสรณสถานในเมืองเฟส	ประเทศโม
ร็อคโก	ซึ่งถูกสรางโดยชาวฝรั่งเศสเมื่อตนศตรวรรษที่20

เมเดอรซา	บูอิมาเนีย	(Merdersa	Bou	Imania)	ซึ่งเป็นโรงเรียนสอนพระคัมภีร
เป็นสถาปัตยกรรมแบบมัวรที่สวยงามประณีต	ในเขตเมืองเกาได	มีซอยกวา
10,000	ซอย	มีซอยแคบสุดคือ	50	ซ.ม.	ถึงกวาง	3	เมตร	จะแบงเป็นยานตางๆ
เชน	ยานเครื่องใชทองเหลือง	ทองแดง	จะมีรานคาเล็กๆที่หนารานจะมีหมอ
กระทะ	อุปกรณเครื่องครัว	วางแขวนหอยเต็มไปหมด	ยานขายพรมที่วางเรียง
รายอยางสวยงาม	ยานงานเครื่องจักสาน	งานแกะสลักไม	ที่ตามซอกมุมอาจ
เห็นภาพชายสูงอายุหนวดเครารุงรังน่ังแกะสลักไมชิ้นเล็กๆ	อยูบริเวณตาม
ทางเดินแคบๆ	ในเขตเมืองเกา	บางทีเราก็ยังจะเห็นผูหญิงที่น่ีสวมเสื้อผาที่ปิด
ตั้งแตหัวจนถึงเทาจะเห็นไดก็เฉพาะตาดําอันคมกริบเทาน้ัน

เมเดอรซา	บูอิมาเนีย	(Merdersa	Bou	Imania)	ซึ่งเป็นโรงเรียนสอนพระคัมภีร
เป็นสถาปัตยกรรมแบบมัวรที่สวยงามประณีต	ในเขตเมืองเกาไดแบงออกเป็น
100	สวน	มีซอยกวา	10,000	ซอย	มีซอยแคบสุดคือ	50	ซ.ม.	ถึงกวาง	3	เมตร
จะแบงเป็นยานตางๆ	เชน	ยานเครื่องใชทองเหลือง	ทองแดง	จะมีรานคาเล็กๆ
ที่หนารานจะมีหมอ	กะทะ	อุปกรณเครื่องครัว	วางแขวนหอยเต็มไปหมดและ
ยานเครื่องเทศ	(Souk	El	Attarine)	ทานจะไดสัมผัสทั้งรูป	รสและกลิ่นในยาน
เครื่องเทศที่มีการจัดเรียงสินคาไดอยางเป็นระเบียบเรียบรอยสวยงาม

น้ําพุธรรมชาติ	(Nejjarine	Fountain)	เพื่อใหชาวมุสลิมใหลางหนาลางมือกอน
เขาในบริเวณมัสยิด	นอกจากน้ีที่ตามซอกมุมอาจเห็นภาพชายสูงอายุหนวด
เครารุงรังน่ังแกะสลักไมชิ้นเล็กๆอยูบริเวณตามทางเดินแคบๆในเขตเมืองเกา

สุสานของมูเล	ไอดริสที่	2	(Moulay	Idriss	Mausolem	II)	ที่ชาวโมรอคโคถือวา
เป็นแหลงมาแสวงบุญที่ศักดิส์ิทธิ ์

สุเหราใหญไคราวีน	(Kairaouine	Mosque)	ซึ่งเป็นทั้งมหาวิทยาลัยสอนศาสนา
แหงแรกของโมรอคโคและเกาแกที่สุดแหงหน่ึงของโลกเลยทีเดียว	(เฉพาะผูที่
นับถือศาสนาอิสลามเทาน้ัน)

	รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร



**กรุณาจัดเตรียมเสื้อผากระเป าเล็ก	เพื่อคางคืนในเมืองเกาเชฟชาอุนในคืนถัดไป**

	พักที่	ACROSS	HOTEL	หรือเทียบเทา

ชวงเชา
รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม	พรอมทําการเช็คเอาทจากโรงแรม

นําทานเดินทางผานชม	เมืองอิเฟรน	(Ifrane)	เมืองที่ความสูงประมาณ	1,650	เมตร	เหนือระดับน้ําทะเล
ที่พักตากอากาศซึ่งในอดีตฝรั่งเศสไดมาสรางขึน้บริเวณน้ี	ในชวง	ค.ศ.	1930	บางครั้งเรียกเมืองแหงน้ีวา	เจนีวา
แหงโมรอคโค	บานสวนใหญมีหลังคาสีแดง	มีดอกไมบาน	และทะเลสาบสวยงาม	เป็นสถานที่พักผอนทั้งฤดู
หนาวและฤดูรอน	เสนทางน้ีผานเทือกเขาแอตลาส	ชื่อที่คุนเคยกันมานาน

เดินทางขาม	Middle	Atlas	ภูมิประเทศเขียวชอุมไปดวยป าไม	สองขางทางเปลี่ยนสภาพจากความแหงแลวเป็น
ป าไม	พุม	และสลับกับความแหงแลงของภูเขา	ไดเวลาสมควรนําทานเดินทางสูเมืองมิเดล	(Midelt)

รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร

ชวงบาย
ออกเดินทางสู	เมืองเออรฟูด	(Erfoud)	ซึ่งเป็นโอเอซิสศูนยกลางการคาขายของคาราวานซึ่งเดินทางมาจาก

ซาอุดิอาระเบีย	และซูดาน	เดินทางสูเมืองเมอรซูการ	(แยกสัมภาระสําหรับคางคืนในทะเลทราย)

โดยนําทานน่ังรถขับเคลื่อนสี่ลอ	4	WD	ไปทอง	ทะเลทรายซาฮารา	“Sahara”	เป็นทะเลทรายในทวีปแอฟริกาที่
มีขนาดใหญเป็นอันดับสองของโลก	(รองจากทะเลทรายในทวีปแอนตารกติกา)	และเป็นทะเลทรายรอนที่ใหญ
ที่สุดของโลก	ณ	เมืองเมอรซูกา	(Merzouga)	ลัดเลาะขอบทะเลทรายสูเขตซาฮารา

ผานชมชมทัศนียภาพอันยิ่งใหญของภูเขาหินที่เต็มไปดวยซากฟอสซิลของหาอยและแมงกะพรุนโบราณใน
อดีตเมื่อ	350	ลานปีกอน	ซึ่งดินแดนแหงน้ีเคยอยูใตทองทะเลมากอน	จึ่งเป็นที่กําเนิดของซากฟอสซิลตางๆ

ชวงคํ่า
รับประทานอาหารคํ่า	ณ	หองอาหารของโรงแรม

อิสระทานพักผอนดูดาวทามกลางทะเลทรายตามอัธยาศัย

พักผอนคางคืนในทะเลทรายซาฮารา	ณ	KASBAH	TOMBOUCTOU	HOTEL	หรือเทียบเทา

	รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม

เมืองอิเฟรน	(Ifrane)	เมืองที่ความสูงประมาณ	1,650	เมตร	เหนือระดับน้ําทะเล
ที่พักตากอากาศซึ่งในอดีตฝรั่งเศสไดมาสรางขึน้บริเวณน้ี	ในชวง	ค.ศ.	1930
บางครั้งเรียกเมืองแหงน้ีวา	เจนีวาแหงโมรอคโค	บานสวนใหญมีหลังคาสีแดง
มีดอกไมบาน	และทะเลสาบสวยงาม	เป็นสถานที่พักผอนทั้งฤดูหนาวและฤดู
รอน	เสนทางน้ีผานเทือกเขาแอตลาส	ชื่อที่คุนเคยกันมานาน	เดินทางขาม
Middle	Atlas	ภูมิประเทศเขียวชอุมไปดวยป าไม	สองขางทางเปลี่ยนสภาพจาก
ความแหงแลวเป็นป าไม	พุม	และสลับกับความแหงแลงของภูเขา

	รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร



แยกสัมภาระสําหรับคางคืนในทะเลทราย
***	โรงแรมทีท่ะเลทรายหองพักสวนใหญจะเป็นรูปแบบกระโจม***	

เมืองเออรฟูด	(Erfoud)	ซึ่งเป็นโอเอซิสศูนยกลางการคาขายของคาราวานซึ่ง
เดินทางมาจากซาอุดิอาระเบีย	และซูดาน	ติดกับเมือง	เมืองเมอรซูกา	ระหวาง
ทางทานจะไดชมทัศนียภาพอันยิ่งใหญของภูเขาหินที่เต็มไปดวยซากฟอสซิล
ของหาอยและแมงกะพรุนโบราณในอดีตเมื่อ	350	ลานปีกอน

ทะเลทรายสะฮารา	หรือ	ซาฮารา	หรือ	สาฮารา	เป็นทะเลทรายขนาดใหญที่สุด
ของโลก	และเป็นบริเวณแหงแลงใหญสุดเป็นอันดับสามรองจากทวีป
แอนตารกติกาและอารกติก	มีเน้ือที่มากกวา	9,000,000	ตารางกิโลเมตร	หรือ
3,500,000	ตารางไมล

เมืองเมอรซูการ	เป็นเมืองหน่ึงที่สามารนํานักองเที่ยว	เพื่อ	ไปทํากิจกรรมที่
เอดเวนเจอร	เชน	การขับรถ4WD	ตะลุยทะเลทราย	ซาฮารา	”	เป็นทะเลทราย
ในทวีปแอฟริกาที่มีขน	าดใหญเป็น	อันดับสองของโลก	(รองจากทะเลทรายใน
ทวีปแอนตารกติกา)	และเป็นทะเลทรายรอนที่ใหญที่สุดของโลก	ณ	เมืองเมอร
ซูกา	(MERZOUGA)	ลัดเลาะขอบทะเลทรายสูเขตซาฮารา

	รับประทานอาหารคํ่า	ณ	หองอาหารของโรงแรม

	พักที่	KASBAH	TOMBOUCTOU	HOTEL	หรือเทียบเทา

ชวงเชา
กอนพระอาทิตยขึน้นําทานขี่อูฐชมพระอาทิตยขึน้ที่ทะเลทรายซาฮารา	***พิเศษ	รวมคาขีอู่ฐ	1	ทาน/อูฐ	1

ตัว	เป็นบรรยากาศยามเชาที่คุณจะประทับใจมิรูลืม	(อยาลืมเตรียมเสื้อกันหนาวใหพรอม)

รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม

นําทานน่ังรถ	4WD	สูเมืองเออรฟูด	เพื่อเปลี่ยนเป็นรถโคชปรับอากาศ	จากน้ันเดินทางสูทอดาจอรจ	(Todra
Gorge)	ชมความงามของชองเขาที่ซอนตัวอยูในโอเอซิส	ลําน้ําใสไหลผานชองเขากับหนาผาสูงชันแปลกตาเป็น
แหลงปีนหนาผาสําหรับนักเสี่ยงภัยทั้งหลาย

เดินทางสุเมืองทินเฮียร	(Tinghir)	ชุมชนที่เกาะกลุมอยูรวมกัน	ทามกลางความแหงแลง	ยังมีความชุมชื้น
ของโอเอซิส	ตนปาลม	เคยเป็นที่ตั้งของกองทหารที่เดินทางมาจากวอซาเซท

รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร

ชวงบาย
นําทานเดินทางสู	เมืองวอซาเซท	(Ouarzazate)	เคยเป็นที่ตั้งทางยุทธศาสตรในปี	ค.ศ.	1928	ฝรั่งเศสไดตั้ง

กองกําลังทหารและพัฒนาที่น่ีใหเป็นศูนยกลางการบริหาร	วอซาเซทเป็นเมืองถูกสงเสริมใหเป็นเมืองทองเที่ยว
ที่แวดลอมไปดวยสตูดิโอภาพยนตร	และมีการพัฒนาพื้นที่ในทะเลทรายเพื่อการทํากิจกรรมตางๆ



ชวงคํ่า
รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร

นําเขาสูที่พัก	โรงแรม	KARAM	PALACE	HOTEL	หรือเทียบเทา

	รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม

ทะเลทรายสะฮารา	หรือ	ซาฮารา	หรือ	สาฮารา	เป็นทะเลทรายขนาดใหญที่สุด
ของโลก	และเป็นบริเวณแหงแลงใหญสุดเป็นอันดับสามรองจากทวีป
แอนตารกติกาและอารกติก	มีเน้ือที่มากกวา	9,000,000	ตารางกิโลเมตร	หรือ
3,500,000	ตารางไมล

จากน้ันนําทานไดสัมผัสประสบการณอันตื่นเตนกับการน่ังรถ	4WD	ตะลุยเนิน
ทราย	และการเลนแซนดูนบอรด	กระดานลื่นไถลลงจากเนินทรายสูงนับ	10
เมตร	พรอมชมวิวอันงดงามของทองทะเลและเนินทรายสีทองเพลิดเพลิน
อารมณบนชายหาดที่เย็นสบายเหมาะแกการพักผอน

ทอดาจอรจ	(Todra	Gorge)ชมความงามของชองเขาที่ซอนตัวอยูในโอเอซิส
ลําน้ําใสไหลผานชองเขากับหนาผาสูงชันแปลกตาเป็นแหลงปีนหนาผา
สําหรับนักเสี่ยงภัยทั้งหลาย

เมืองเออรฟูด	(Erfoud)	ซึ่งเป็นโอเอซิสศูนยกลางการคาขายของคาราวานซึ่ง
เดินทางมาจากซาอุดิอาระเบีย	และซูดาน	ติดกับเมือง	เมืองเมอรซูกา	ระหวาง
ทางทานจะไดชมทัศนียภาพอันยิ่งใหญของภูเขาหินที่เต็มไปดวยซากฟอสซิล
ของหาอยและแมงกะพรุนโบราณในอดีตเมื่อ	350	ลานปีกอน

เมืองทินเฮียร	ซึ่งดินแดนแหงน้ีเคยอยูใตทองทะเลมากอน	จึ่งเป็นที่กําเนิดของ
ซากฟอสซิลตางๆ	ชุมชนที่เกาะกลุมอยูรวมกัน	ทามกลางความแหงแลง	ยังมี
ความชุมชื้นของโอเอซิสและตนปาลม	...เคยเป็นที่ตั้งของกองทหารที่เดินทาง
มาจากวอซาเซต	พวกเราสนุกกับการถายภาพสวย	ๆ	กันมาก	จากน้ันจึงเดิน
ทางสูทอดาจอรจ	ชมความงามของชองเขาที่ซอนตัวอยูในโอเอซิส	ลําน้ําใสไหล
ผานชองเขากับหนาผาสูงชันแปลกตา

	รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร



อยาลืมเตรียมเสื้อกันหนาวใหพรอม

เมืองวอซาเซท	(Ouarzazate)	ซึ่งเคยเป็นที่ตั้งทางยุทธศาสตร	ในปี	ค.ศ.1928
เป็นเมืองทองเที่ยวที่แวดลอมไปดวยสตูดิโอ	ภาพยนตร	และมีการพัฒน	าพื้นที่
ในทะเลทรายเพื่อการทํากิจกรรมตางๆ	เชนการขี่มอเตอรไซด	อูฐ	กิจกรรม
ผจญภัยกลางทะเลทราย	(สําหรับในฤดูหนาว-ฤดูใบไมผลิ	(พ.ย.-เม.ย.)	ควร
เตรียมเสื้อกันหนาวใหเพียงพอ	เพราะเมืองน้ีอยูใกลภูเขาแอตลาส	ที่มีหิมะ
ปกคลุมในชวงดังกลาว	วอซาเซท	อาจกลาวไดวาเป็นจุดมุงหมายของนักทอง
เที่ยวที่มองหาความแตกตาง	และความผจญภัยที่หาไมไดจากที่ไหน	วอซาเซท
เป็นเมืองที่สําคัญที่สุดของทางตอนใต	และที่น่ียังเป็นทางเชื่อมระหวางเหนือ
กับใต	และตะวันออกกับตะวันออก	สําหรับนักทองเที่ยวบางคนที่ชอบรสชาติ
ของความเป็นทางใต	ณ	จุดกึ่งกลางแหงน้ี	และยังเป็นจุดเริ่มตนของการสํารวจ
เมืองตางๆไดทุกวัน

	รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร

	พักที่	KARAM	PALACE	HOTEL	หรือเทียบเทา

ชวงเชา
รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม

แวะถายรูป	ปอมทาเริท	Kasbah	Taourirt	เป็นปอมแหงตระกูลกลาวี	ซึ่งภายในประกอบดวยหองตาง	ๆ
จํานวนมากซอนอยูเชื่อมตอกันดวยถนนเล็ก	ๆ	และเสนทางลับคดเคี้ยวตามอาคารที่เบียดเสียดกัน	ซึ่งองคการยู
เนสโกไดปฏิสังขรณขึน้มาจากอาคารเดิมเพียง	1	ใน	3	ของอาคารทั้งหมด

จากน้ันนําทานออกเดินทางผาน	เมืองไอท	เบนฮาดดู	Ait	Benhaddou	เป็นเมืองที่มีชื่อเสียงในเรื่องการหา
รายไดจากกองถายทําภาพยนตรกวา	20	เรื่อง	โดยเฉพาะปอมที่งดงามและมีความใหญที่สุดในโมรอคโค	ภาคใต
คือ	ปอมไอท	เบนฮาดดู	Kasbash	of	Ait	Ben	Hadou	เป็นปอมหินทรายซึ่งตั้งอยูทามกลางสวนอัลมอนด	เป็น
ปราสาทที่ใชในการถายทําภาพยนตรหลายเรื่องที่โดงดัง	ปัจจุบันอยูในความดูแลขององคการยูเนสโก

รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร

ชวงบาย
เดินทางสู	เมืองมาราเกช	(Marakesh)	ซึ่งเป็นเมืองทองเที่ยวที่สําคัญที่ตั้งอยูเชิงเขาแอตลาส	ในอดีตเมือง

โอเอซิสแหงน้ีเป็นที่พักของกองคาราวานอูฐที่มาจากทางตอนใตของโมรอคโค	ถือเป็นเมืองชุมทางของพอคา
ตางๆ	นอกจากน้ียังเป็นอดีตเมืองหลวงในชวงสมัยราชวงศอัลโมราวิดชวง	ศ.ต.ที่	11	ปัจจุบันเป็นเมืองที่มีนักทอง
เที่ยวมาเยือนมากที่สุด

สภาพบานเมืองที่เราเห็นไดคือ	สองขางทางแวดลอมดวยบานเรือนที่ถูกฉาบดวยปูนสีสมๆ	ซึ่งเป็นสิ่งที่รัฐบาล
กําหนดไว	แตคนทองถิ่นจะเรียกวา	Pink	City	หรือ	เมืองสีชมพู	อาจกลาวไดวามาราเกชเป็นเมืองที่มีเสนห
ที่สุดในโลกแหงหน่ึง	จึงไดสมญานามวาเป็น	A	city	of	Drama	น่ันคือมีความสวยงามดั่งเมืองในละครที่ไมนาเป็น
ชีวิตจริงได

นําทานเยี่ยมชม	พระราชวังบาเฮีย	(Bahia	Palace)	เป็นพระราชวังของทานมหาอํามาตย	ผูสําเร็จราชการ
แผนดินแทนยุคกษตัริยในอดีต	สรางขึน้ในชวงปลายศตวรรษที่	19	โดย	Si	Moussa	สถาปัตยกรรมออกแบบเป็น
แนวสมัยใหม	โดยที่ตั้งใจจะใหเป็นพระราชวังที่ยิ่งใหญและหรูหราที่สุดในสมัยน้ัน

จากน้ันนําทานชม	จัตุรัสกลางเมือง	Djemaa	Fnaa	Square	ที่มีขนาดใหญ	รายลอมไปดวยอาคาร	รานคา
ตลาด	ทั้ง	4	ดาน	เดินเลนถายรูปความมีชีวิตชีวา	ที่มีสีสันและกลิ่นอายแบบโมรอคโคขนานแท	พรอมจับจายหา
ซื้อของฝาก	ของที่ระลึกพื้นเมืองตางๆ	ไดที่	ตลาดเกา	ที่อยูรายรอบจัตุรัส



ชวงคํ่า
รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร	

พรอมชมโชวการแสดงพื้นเมืองอันตื่นตาตื่นใจกับความอลังการของสถานทีแ่ละสีสันของชาวโม
รอคกัน

นําเขาสูที่พัก	โรงแรม	PLAM	PLAZA	HOTEL	หรือเทียบเทา

	รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม

ปอมทาเริท	“Kasbah	Taourirt”	เป็นปอมแหงตระกูลกลาวี	ภายใตหมูอาคาร
ขนาดใหญ	ซึ่งภายในประกอบดวยหองตางๆ	จํานวนมากซอนอยูเชื่อมตอกัน
ดวยถนนเล็กๆ	และเสนทางลับคดเคี้ยวตามอาคารที่เบียดเสียดกัน

เมืองไอท	เบนฮาดดู	Ait	Benhaddou	เป็นเมืองที่มีชื่อเสียงในเรื่องการหาราย
ไดจากกองถายทําภาพยนตรกวา	20	เรื่อง	โดยเฉพาะปอมที่งดงามและมีความ
ใหญที่สุดในโมรอคโค	ภาคใต	คือ	ปอมไอท	เบนฮาดดู	Kasbash	of	Ait	Ben
Hadou	เป็นปอมหินทรายซึ่งตั้งอยูทามกลางสวนอัลมอนด	เป็นปราสาทที่ใชใน
การถายทําภาพยนตรหลายเรื่องที่โดงดัง	ปัจจุบันอยูในความดูแลขององคการ
ยูเนสโก

	รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร

เป็นเมืองทองเที่ยวที่สําคัญเชิงเขาแอตลาส	ในอดีตเมืองโอเอซิสน้ีเป็นที่พัก
ของกองคาราวานอูฐที่มาจากทางตอนใตของโมรอคโค	เป็นชุมทางของพอคา
ตางๆ	ปัจจุบันเป็นเมืองที่มีนักทองเที่ยวมาเยือนมากที่สุด	สภาพบานเมืองที่เรา
เห็นไดคือทางเดินที่ทอดตัวยาวสองขางทางแวดลอมดวยบานเรือนที่ถูกฉาบ
ดวยปูนสีสมๆ	ซึ่งเป็นสิ่งที่รัฐบาลกําหนดไว	แตคนทองถิ่นจะเรียกวา	Pink	City
หรือ	เมืองสีชมพู	อาจกลาวไดวามาราเกชเป็นเมืองที่มีเสนหที่สุดในโลกแหง
หน่ึง	มาราเกช	เมืองหลวงแหงการทองเที่ยวของโมร็อคโค	ตั้งอยูทางใตของ
เมืองเฟซ	คนทั่วโลกมักรูจักเมืองมาราเกชมากกวาประเทศโมร็อคโค

พระราชวังบาเฮีย	(Bahia	Palace)	เป็นพระราชวังของทานมหาอํามาตย	ผู
สําเร็จราชการแผนดินแทนยุวกษตัริยในอดีต	สรางขึน้ในชวงปลายศตวรรษที่
19	โดย	Si	Moussa	สถาปัตยกรรมออกเป็นแนวสมัยใหม	โดยที่ตั้งใจจะใหเป็น
พระราชวังที่ยิ่งใหญและหรูหราที่สุดในสมัยน้ัน	แตดวยความที่มีการวางแผน
กอสรางและตกแตงอยางเรงรีบ	จึงเป็นที่วิจารณกันวารายละเอียดหลายๆ
อยางในพระราชวังแหงน้ียังไมสมบูรณลงตัว	พระราชวังมีการตกแตงโดยการ
แกะสลักปูนป้ัน	(Stucco)	มีการวาดลายบนไม	และประดับประดาดวยโมเสก
เป็นลวดลายที่สวยงามละเอียดออนมาก



เมืองมาราเกช	สภาพบานเมืองที่เราเห็นไดคือ	สองขางทางแวดลอมดวยบาน
เรือนที่ถูกฉาบดวยปูนสีสมๆ	Pink	City	หรือ	เมืองสีชมพู	อาจกลาวไดวามารา
เกชเป็นเมืองที่มีเสนหที่สุดในโลกแหงหน่ึง	จึงไดสมญานามวาเป็น	A	city	of
Drama	น่ันคือมีความสวยงามดั่งเมืองในละครที่ไมนาเป็นชีวิตจริงได

จัตุรัสกลางเมือง	Djemaa	Fnaa	Square	ที่มีขนาดใหญ	รายลอมไปดวยอาคาร
รานคา	ตลาด	ทั้ง	4	ดาน	เดินเลนถายรูปความมีชีวิตชีวาที่มีสีสันและกลิ่นอาย
แบบโมรอคโคขนานแท	พรอมจับจายหาซื้อของฝาก	ของที่ระลึกพื้นเมืองตางๆ
ไดที่	ตลาดเกา	(Old	Market)	ที่อยูรายรอบจัตุรัสอยางเพลิดเพลิน

	รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร

	พักที่	PLAM	PLAZA	HOTEL	หรือเทียบเทา

การแสดงพื้นเมืองของชาวเบอรเบอะ	ชาวพื้นเมืองทางตอนใตของโมร็อกโค
การแสดงพื้นเมืองมัวร	ณ	Fantasia	ตื่นตาตื่นใจกับการแสดงผาดโผนบนหลัง
มาอันเป็นความชํานาญพิเศษของชนเผามัวร	ชมความอลังการของสถานที่
และสีสันของชาวโมร็อคโค	.

ชวงเชา
รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม

นําทานชม	สวนจารดีน	มาจอแรล	Jardin	Majorelle	หรือ	สวนยิปแซงลอเรนซ	Yves	Saint	Laurent
Gardens	ชื่อน้ีเป็นที่คุนเคยของสาว	ๆ	ที่ชื่นชอบแฟชั่นสุดหรูของ	Yves	St.	Laurent	นักออกแบบแฟชั่นดีไซนแหง
ปารีสประเทศฝรั่งเศส

จากน้ันนําทานเดินทางสูเมืองคาซาบลังกา	(Casablanca)	นําทานสูเมือง	คาซาบลังกา	คําวา	'คาซา'	แปล
วา	บาน	และ	'บลังกา'	แปลวา	สีขาว	คาซาบลังกา	เป็นเมืองที่คนทั่วโลกรูจัก	และอาจรูจักมากกวา	'ราช
อาณาจักรโมรอคโค'	ดวยซํ้า

รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร

ชวงบาย
นําทานชมเมืองคาซาบลังกา	(Casablanca)	เมืองที่ถูกใชเป็นฉากในภาพยนตรฮอลลีวูดเรื่อง	Casablanca

ออกฉายในปี	ค.ศ.1942	นําทานถายรูปกับ	สุเหราแหงกษตัริยฮัสซันที่	2	สรางเสร็จสมบูรณเมื่อปี	ค.ศ.	1993	ใน
วาระเฉลิมพระชนมครบ	60	พรรษาของกษตัริยฮัสซันที่	2	แหงโมร็อกโกเป็นสุเหราที่มีขนาดใหญมากจุคนได
25,000	คนและมีหอคอยสูง	210	เมตร

ชมโบถสชาวยิว	(The	Church	of	our	ladies	of	Lourdes)	ภายในมีภาพกระจกสีสวยงามแสดงเรื่องราว
ตางๆเกี่ยวกับศาสนา	ตอดวยจัตุรัสสหประชาชาติ	ซึ่งเป็นใจกลางเมืองยานธุรกิจสําคัญ



ชวงคํ่า
รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร

นําเขาสูที่พัก	โรงแรม	IMPERIAL	CASABLANCA	HOTEL	หรือเทียบเทา

	รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม

สวนจารดีน	มาจอแรล	Jardin	Majorelle	หรือ	สวนยิปแซงลอเรนซ	Yves	Saint
Laurent	Gardens	ชื่อน้ีเป็นที่คุนเคยของสาว	ๆ	ที่ชื่นชอบแฟชั่นสุดหรูของ	Yves
St.	Laurent	นักออกแบบแฟชั่นดีไซนแหงปารีสประเทศฝรั่งเศส

เมืองคาซาบลังกา	“คาซาบลังกา”	หมายถึง	บานสีขาว	คําวา	“คาซา”	แปลวา
บาน	และ	“บลังกา”	แปลวา	สีขาว	เป็นเมืองที่คนทั่วโลกรูจัก	และอาจรูจัก
มากกวา	ราชอาณาจักรโมรอคโค	ดวยซํ้า	เพราะนอกจากจะเป็นเมืองทาและ
เป็นที่ตั้งของทาอากาศยานระหวางประเทศแลว	ยังถูกใชเป็นฉากในภาพ
ยนตรฮอลลีวูดเรื่อง	Casablanca	โดยที่ไมไดถายทําในคาซาบลังกา	เลยเป็น
เรื่องราวความรักระหวางนายทหารอเมริกันและหญิงคนรัก	ในชวง
สงครามโลกครั้งที่	2

	รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร

โบถสชาวยิว	(The	Church	of	our	ladies	of	Lourdes)	ภายในมีภาพกระจกสี
สวยงามแสดงเรื่องราวตางๆเกี่ยวกับศาสนา	ตอดวยจัตุรัสสหประชาชาติ	ซึ่ง
เป็นใจกลางเมืองยานธุรกิจสําคัญ

ตั้งอยูริมมหาสมุทรแอตแลนติก	เป็นสุเหราที่สวยงามใหญและมีชื่อเสียงที่สุด
ในคาซาบลังกาและใหญเป็นอันดับสองของโลกรองจากสุเหราที่เมืองเมกกะ

	รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร

	พักที่	IMPERIAL	CASABLANCA	HOTEL	หรือเทียบเทา

ชวงเชา	-	ชวงบาย
รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม

11.00	น.	นําทานเดินทางสุสนามบินคาซาบลังกา	เพื่อทําการเช็คอินสัมภาระ	และ	มีเวลาเลือกซื้อสินคา



ปลอดภาษีในสนามบิน

14.15	น.	ออกเดินทางกลับสูดูไบ	โดยเทีย่วบินที	่EK752	

	รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม

ทาอากาศยานนานาชาติโมฮัมเหม็ดที่หา	คาซาบลังกา	ตั้งอยูหางจากเมืองคา
ซาบลังกาไปทางทิศใต	30	กิโลเมตร	(19	ไมล)	(เวลาทองถิ่น	ชากวา
ประเทศไทย	7	ช.ม.)

01.30	น.	เดินทางถึงสนามบินดูไบ	เพื่อรอเปลี่ยนเครื่อง

03.30	น.	ออกเดินทางสูสนามบินสุวรรณภูมิ	โดยสายการบินเอมิเรตส	เที่ยวบินที่	EK376

12.35	น.	คณะเดินทางกลับถึง	สนามบินสุวรรณภูมิ	โดยสวัสดิภาพ

สนามบินเมืองดูไบ	เป็นสนามบินที่ยุงที่สุดในโลก	เมื่อเทียบผูโดยสารตางชาติ
และยุงเป็นออันดับ	5	ของโลกเมื่อเทียบกับผูโดยสารทั้งหมด	มีขนาดใหญมาก

เป็นสนามบินที่เปิดทําการมาตั้งแตปีพ.ศ.2549	ซึ่งในตอนแรกเปิดใชแคเที่ยว
บินภายในประเทศ	ในตอนน้ีเป็นสนามบินหลักประจํากรุงเทพฯ	และยังเป็น
สนามบินนานาชาติที่คนคับคั่งที่สุดในประเทศอีกดวย



1.	บริษทัฯ	สงวนสิทธิใ์นการที่จะไมรับผิดชอบตอคาชดเชยความเสียหาย	อันเกิดจากเหตุสุดวิสัยที่ทาง	บริษทัฯ	ไม
สามารถควบคุมได	เชน	การนัดหยุดงาน,	จลาจล,การลาชาหรือยกเลิกของเที่ยวบิน	รวมถึงกรณีที่กองตรวจคนเขา
เมืองไมอนุญาตใหเดินทางออกหรือกองตรวจคนเขาเมืองของแตละประเทศไมอนุญาตใหเขาเมือง	รวมทั้งในกรณีที่
ทานจะใชหนังสือเดินทางราชการ	(เลมสีน้ําเงิน)	เดินทาง	หากทานถูกปฏิเสธการเดินทางเขาหรือออกนอกประเทศใด
ประเทศหน่ึง

2.	บริษทัฯ	สงวนสิทธิใ์นการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมรายการทองเที่ยว	โดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา

3.	บริษทัฯ	สงวนสิทธิใ์นการเปลี่ยนแปลงอัตราคาบริการ	โดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา

4.	กรณีที่คณะไมครบจํานวน	15	ทาน	ทางบริษทัฯ	สงวนสิทธิใ์นการงดออกเดินทาง	โดยทางบริษทัฯ	จะแจงใหทา
นทราบลวงหนา	14	วันกอนการเดินทาง

5.	เมื่อทานทําการซื้อโปรแกรมทัวร	ทางบริษทัฯ	จะถือวาทานรับทราบและยอมรับเงื่อนไขของหมายเหตุทุกขอแลว

6.	สงสําเนาหนาพาสปอรตของผูที่เดินทาง	ที่มีอายุการใชงานไมนอยกวา	6	เดือน	เพื่อทําการจองคิวยื่นวีซา	ภายใน
3	วันนับจากวันจอง	หากไมสงสําเนาหนาพาสปอรตทางบริษทัขออนุญาติยกเลิกการจองทัวรโดยอัตโนมัติ

7.	เมื่อไดรับการยืนยันวากรุปออกเดินทางได	ลูกคาจัดเตรียมเอกสารใหการขอวีซาไดทันที

8.	การยื่นวีซาในแตละสถานทูตมีการเตรียมเอกสาร	และมีขั้นตอนการยื่นวีซาไมเหมือนกัน	ทั้งแบบหมูคณะและ
ยื่นรายบุคคล	ทานสามารถสอบถามขอมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจกอนการจองไดจากทางเจาหนาที่

ชําระเงินมัดจําทานละ	20,000	บาท	โดยโอนเขาบัญชี	ทีน่ัง่จะยืนยันเม่ือไดรับเงินมัดจําแลวเทานัน้

ทางบริษทัขอเก็บคาทัวรสวนทีเ่หลือ	20	วันกอนการเดินทางหากทานไมผานการอนุมัติวีซาหรือยกเลิก
การเดินทางโดยเหตุจําเป็นทางบริษทัขอเก็บเฉพาะคาใชจายทีเ่กิดขึ้นจริง

1.	คาตัว๋เครื่องบินชั้นประหยัด	(	Economy	Class)	ที่ระบุวันเดินทางไปกลับพรอมคณะ	(ในกรณีมีความประสงคอยู
ตอ	จะตองไมเกินจํานวนวัน	และอยูภายใตเงื่อนไขของสายการบิน)

2.	คาภาษีสนามบินทุกแหงตามรายการ

3.	คารถโคชปรับอากาศนําเที่ยวตามรายการ

4.	คาหองพักในโรงแรมตามที่ระบุในรายการหรือเทียบเทา

5.	คาอาหารตามที่ระบุในรายการ

6.	คาเขาชมสถานที่ทองเที่ยวตามรายการ

7.	คาประกันภัยการเดินทางรายบุคคล	(หากตองการเงื่อนไขกรมธรรมสอบถามไดจากเจาหนาที)่
คาประกันอุบัติเหตุคุมครองในระหวางการเดินทางวงเงินไมเกินทานละ	1,000,000	บาท	
คารักษาพยาบาลในกรณีเกิดอุบัติเหตุวงเงินไมเกินทานละ	500,000	บาท	(ตามเงื่อนไขกรมธรรม)

8.	คามัคคุเทศกของบริษทัดูแลตลอดการเดินทาง	(ไมรวมทิปมัคคุเทศก)

1.	คาธรรมเนียมการจัดทําหนังสือเดินทาง
2.	คาใชจายสวนตัว	อาทิเชน	คาเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษ,	คาโทรศัพท,	คาซักรีด,	คาธรรมเนียมหนังสือเดินทาง,	คาน้ํา

หนักเกินจากทางสายการบินกําหนดเกินกวา	30	ก.ก.และมากกวา	1	ชิ้น,	คารักษาพยาบาล	กรณีเกิดการเจ็บป วย



จากโรคประจําตัว,
คากระเปาเดินทางหรือของมีคาที่สูญหายในระหวางการเดินทาง	เป็นตน
3.	คาธรรมเนียมน้ํามันและภาษีสนามบิน	ในกรณีที่สายการบินมีการปรับขึน้ราคา
4.	คาบริการยกกระเปาในโรงแรม	ซึ่งทานจะตองดูแลกระเปาและทรัพยสินดวยตัวทานเอง
5.	คาธรรมเนียมวีซาเชงเกนประเทศโมรอคโค	(ผูยื่นวีซาตองชําระเงินตรงกับศูนยยื่นวีซาในวันยื่น	เป็นจํานวนเงิน

โดยประมาณ	800	บาท)
6.	คาทิปมัคคุเทศกทองถิ่น,	พนักงานขับรถ	(เทากับ	40	USD	ตอทาน)
7.	คาทิปมัคคุเทศกจากเมืองไทย	(โดยมาตรฐาน	3	USD	ตอคน	ตอวัน	:	10	x	3	=	30	USD)
8.	คาภาษีมูลคาเพิ่ม	7%

**	ลูกคาทานใดสนใจ...ซื้อประกันการเดินทางสําหรับครอบคลุมเรื่องสุขภาพสามารถสอบถามขอมูล
เพิม่เติมกับทางบริษทัได	**	
-	เบี้ยประกันเริ่มตน	341	บาท	[ระยะเวลา	4-6	วัน]

-	เบี้ยประกันเริ่มตน	395	บาท	[ระยะเวลา	7-10	วัน]

**ความครอบคลุมผูเอาประกันทีมี่อายุตัง้แตแรกเกิด	ถึง	85	ปี	**
[รักษาพยาบาล	2	ลาน,	เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ	1.5	ลานบาท]

ขอมูลเบื้องตนในการเตรียมเอกสารยื่นวีซาและการยื่นขอวีซา
1.	การพิจารณาวีซาเป็นดุลยพินิจของสถานทูต	มิใชบริษทัทัวร	การเตรียมเอกสารที่ดีและถูกตองจะชวยใหการ

พิจารณา	ของสถานทูตงายขึน้

2.	กรณีทานใดตองใชพาสปอรตเดินทาง	ชวงระหวางยื่นวีซา	หรือ	กอนเดินทางกับทางบริษทั	ทานตองแจงใหทางบ
ริษทัฯ	ทราบลวงหนาเพื่อวางแผนในการขอวีซาของทาน	ซึ่งบางสถานทูตใชเวลาในการพิจารณาวีซาที่คอนขางนาน
และอาจไมสามรถดึงเลมออกมาระหวางการพิจารณาอนุมัติวีซาได

3.	สําหรับผูเดินทางที่ศึกษาหรือทํางานอยูตางประเทศ	จะตองดําเนินเรื่องการขอวีซาดวยตนเองในประเทศที่ตน
พํานักหรือศึกษาอยูเทาน้ัน

4.	หนังสือเดินทางตองมีอายุไมตํ่ ากวา	6	เดือน	โดยนับวันเริ่มเดินทางออกนอกประเทศ	หากนับแลวตํ่ ากวา	6	เดือน
ผูเดินทางตองไปยื่นคํารองขอทําหนังสือเดินทางเลมใหม	และกรุณาเตรียมหนังสือเดินทางเลมเกา	ใหกับทางบริษทั
ดวย	เน่ืองจากประวัติการเดินทางของทานจะเป็นประโยชนอยางยิ่งในการยื่นคํารองขอวีซา	และจํานวนหนา
หนังสือเดินทาง	ตองเหลือวางสําหรับติดวีซาไมตํ่ ากวา	3	หนา

5.	ทานที่ใสปกหนังสือเดินทางกรุณาถอดออก	หากมีการสูญหาย	บริษทัฯ	จะไมรับผิดชอบตอปกหนังสือเดินทาง
น้ันๆ	และพาสปอรต	ถือเป็นหนังสือของทางราชการ	ตองไมมีรอยฉีกขาด	หรือ	การขีดเขียน	หรือ	แตงเติมใดๆ	ในเลม

เอกสารประกอบการขอวีซาโมรอคโค	ใชเวลาทําการอนุมัติวีซาประมาณ	7	วันทําการ
***ไมตองมาแสดงตนที่สถานทูตในวันยื่นวีซา***
เอกสารกรุณาเตรียม	2	ชุด	ยกเวน	เอกสารทีอ่อกจากทางราชการและทางธนาคารขอเป็นตัวจริง	1	ชุด
และสําเนา	1	ชุด
ในระหวางยื่นวีซาเขาสถานทูตแลว	ไมสามารถดึงเลมออกมากอนได
1.	หนังสือเดินทาง	(Passport)	หนังสือเดินทาง	ตองมีหนาเหลือสําหรับประทับวีซาอยางนอย	2	หนา	อายุการใช

งานเหลือไมนอยกวา	6	เดือน	นับจากวันเดินทางกลับ	และหนังสือเดินทางจะตองไมชํารุด

2.	รูปถาย	รูปถายสีหนาตรงขนาด	1.5	x	2	น้ิว	จํานวน	2	ใบ	(พื้นหลังขาวเทาน้ัน	ถายไมเกิน	6	เดือนหามสวม
แวนตาหรือเครื่องประดับ	ไมใสคอนแทคเลนส	รูปไมเลอะหมึก)

3.	หลักฐานการเงิน
3.1	หนังสือรับรองสถานะทางการเงิน	BANK	CERTIFICATE	ทีอ่อกจากทางธนาคาร	(ตองสะกดชื่อใหตรงตาม
หนาพาสปอรต	ตองมีตราประทับ	และลายเซ็นจากธนาคาร)	กรุณายื่นขอจาก	ธนาคารลวงหนา	เวลาดําเนินงาน
ประมาณ	3	วัน	และใชยื่นไดไมเกิน	15	วันหลังจากธนาคารออกให
3.2	กรณีผูเดินทางไมไดออกคาใชจายเอง	(บุคคลที่สามารถรับรองคาใชจายได	ตองเป็น	พอ	แม	พี่นอง	ที่มีสาย



เลือดเดียวกัน	หรือ	สามีภรรยา	เทาน้ัน)
3.2.1.	ตองทําเป็นหนังสือรับรองคาใชจายในการเดินทาง	(Sponsor	Letter)
3.2.2.	ตองทํา	BANK	GUARANTEE	ที่ออกจากทางธนาคารเทาน้ัน	ฉบับภาษาอังกฤษ	โดยระบุชื่อเจาของบัญชี
(บุคคลที่ออกคาใชจาย)	ตองสะกดชื่อ	–	สกุล	ใหตรงตามหนาพาสปอรต	และบุคคลที่เจาของบัญชีออกคาใชจายให	(ผู
เดินทาง)	ตองสะกดชื่อ	–	สกุล	ใหตรงตามหนาพาสปอรต	กรุณายื่นขอจาก	ธนาคารลวงหนา	โดยใชเวลาดําเนินงาน
ประมาณ	3	วัน	และใชยื่นไดไมเกิน	15	วัน	หลังจากธนาคารออกให	***	สถานฑูตไมรับพิจารณาบัญชีกระแสราย
วันและบัญชีฝากประจํา	***

4.	หลักฐานการทํางาน
-	เจาของกิจการ	หนังสือรับรองการจดทะเบียน(DBD)ที่มีชื่อของผูเดินทางเป็นกรรมการหรือหุนสวน	อายุไมเกิน	3
เดือน	หรือ	สําเนาใบทะเบียนการคา(พค.0403)
-	กิจการไมจดทะเบียน	จดหมายชี้แจงการทํางาน	พรอมเอกสารประกอบ	เชน	รูปถายราน	สัญญาเชาที่	โฉนดที่ดิน
เป็นตัน
-	เป็นพนักงาน	หนังสือรับรองการทํางาน	จากบริษทัฯ	ระบุตําแหนง,	เงินเดือน,	วันเริ่มทํางาน	(ขอเป็นภาษาอังกฤษ
มีอายุ	1	เดือน	ชื่อ-สกุลตองตรงตามหนาพาสปอรต	ใชคําวา	“TO	WHOM	IT	MAY	CONCERN”	แทนชื่อสถานทูตที่
ยื่น)
-	นักเรียนหรือนักศึกษา	ใชหนังสือรับรองการเรียนที่ออกจากสถาบันที่กําลังศึกษาอยู	(ขอเป็นภาษาอังกฤษมีอายุ	1
เดือน	ชื่อ-สกุลตองตรงตามหนาพาสปอรต)ใชคําวา	“TO	WHOM	IT	MAY	CONCERN”	แทนชื่อสถานทูตที่ยื่น)

5.	เอกสารสวนตัว
-	สําเนาทะเบียนบาน
-	บัตรประชาชน
-	สูติบัตร(กรณีเด็กอายุตํ่ ากวา	20	ปี)
-	ทะเบียนสมรส/ทะเบียนหยา/มรณะบัตร(ถามี)
-	ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล	(ถามีการเปลี่ยน)
***เอกสารสวนตัวของทานหามเซ็นสําเนาถูกตองทุกกรณี***

6.	กรณีเด็กอายุไมถึง	20	ปี	ไมไดเดินทางไปตางประเทศพรอมบิดา	มารดา
-	หากเด็กเดินทางไปกับบิดา	จะตองมีหนังสือยินยอมจากมารดา	จากอําเภอตนสังกัด	(โดยมารดาจะตองคัด
หนังสือยินยอมระบุใหบุตรเดินทางไปตางประเทศกับบิดา)	พรอมแนบสําเนาบัตรประชาชนหรือหนาพาสปอรต
มารดามาดวย
-	หากเด็กเดินทางกับมารดา	จะตองมีหนังสือยินยอมจากบิดา	จากอําเภอตนสังกัด	(โดยบิดาจะตองคัดหนังสือ
ยินยอมระบุใหบุตรเดินทางไปตางประเทศกับมารดา)	พรอมแนบสําเนาบัตรประชาชนหรือหนาพาสปอรตบิดามา
-	หากเด็กไมไดเดินทางพรอมกับบิดาและมารดา	ทั้งบิดาและมารดาจะตองคัดหนังสือระบุยินยอมใหบุตรเดิน
ทางไปตางประเทศกับใคร	มีความสัมพันธเป็นอะไรกันกับเด็ก	จากอําเภอตนสังกัด	พรอมแนบสําเนาบัตรประชาชน
หรือหนาพาสปอรตบิดาและมารดา
-	กรณีเด็กทีบ่ิดา-มารดาหยาราง	จะตองแนบสําเนาใบหยา	และมีการสลักหลังโดยมีรายละเอียดวาฝ ายใดเป็นผูมี
อํานาจปกครองบุตรแตเพียงผูเดียว
***	กรณีเด็กอายุตํ่ากวา	18	ปี	บิดาและมารดาตองลงชื่อรับรองในแบบฟอรมสมัครวีซา

7.	ทานหามเซ็น	รับรองสําเนาถูกตองเด็ดขาด	ใหทานเซ็นเฉพาะ	แบบฟอรมใบคํารองขอวีซาเทาน้ัน	หากไมไดเซ็น
ในแบฟอรมมา	ทานอาจจะตองไปโชวตัวที่สถานฑูตดวยตนเอง

เอกสารยื่นวีซาอาจมีการปรับเปลีย่นและขออัพเดทเพิม่เติมไดทุกเวลา	หากทางสถานทูตแจงขอเพิม่
เติม

หมายเหตุ	การอนุมัติวีซาเป็นดุลพินิจของทางสถานทูต	ทางบริษทัไมมีสวนเกีย่วของใดๆทัง้สิ้น	ทัง้น้ี
บริษทัเป็นเพียงตัวกลางและคอยบริการอํานวยความสะดวกใหแกผูเดินทางเทานัน้

ไมรวมคาธรรมเนียมวีซาเชงเกนประเทศโมรอคโค	(ผูยื่นวีซาตองชําระเงินพรอมเงินมัดจําคาทัวร	เป็นจํานวนเงิน
800	บาท)

โรงแรมในยุโรป	ไมอนุญาตใหเด็กอายุตํ่ากวา	7	ปี	เขาพักแบบไมมีเตียงเสริม

ในกรณีทีลู่กคาตองออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ	กรุณาติดตอเจาหนาที่ของบริษทัฯ	กอนทุกครั้ง	มิฉะน้ัน
ทางบริษทัฯจะไมขอรับผิดชอบคาใชจายใดๆ	ทั้งสิ้น



โปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปลีย่นแปลงได	ทั้งน้ีขึน้อยูกับสภาวะอากาศและ
เหตุสุดวิสัยตาง	ๆ	ที่ไมสามารถคาดการณลวงหนาโดยทางบริษทัฯ	จะคํานึงถึงผลประโยชนและความปลอดภัยของผู
รวมเดินทางเป็นสําคัญ

หากทานทีต่องการออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ	(กรณีลูกคาอยูตางจังหวัด)	ใหทานติดตอเจาหนาที่กอน
ออกบัตรโดยสารทุกครั้ง	หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจงเจาหนาที่	ทางบริษทัขอสงวนสิทธิไ์มรับผิดชอบคาใชจายที่
เกิดขึน้

หากในคณะของทานมีผูตองการดูแลพิเศษ	น่ังรถเข็น	(Wheelchair),	เด็ก,	ผูสูงอายุ,	มีโรคประจําตัว	หรือไม
สะดวกในการเดินทางทองเที่ยวในระยะเวลาเกินกวา	4-5	ชั่วโมงติดตอกัน	ทานและครอบครัวตองใหการดูแลสมาชิก
ภายในครอบครัวของทานเอง	เน่ืองจากการเดินทางเป็นหมูคณะ	หัวหนาทัวรมีความจําเป็นตองดูแลคณะทัวรทั้งหมด

ขอมูลเพิม่เติมเรื่องตัว๋เครื่องบินและทีน่ัง่บนเครื่องบิน
1.	ทางบริษทัไดสํารองที่น่ังพรอมชําระเงินมัดจําคาตัว๋เครื่องบินแลว	หากทานยกเลิกทัวร	ไมวาจะดวยสาเหตุใด

ทางบริษทัขอสงวนสิทธิก์ารเรียกเก็บคามัดจําตัว๋เครื่องบิน	ซึ่งมีคาใชจาย	ประมาณ	1,000	–	5,000	บาท	แลวแตสาย
การบินและชวงเวลาเดินทาง

2.	หากตัว๋เครื่องบินทําการออกแลว	แตทานไมสารถออกเดินทางได	ทางบริษทัขอสงวนสิทธิเ์รียกเก็บคาใชจายตาม
ที่เกิดขึน้จริง	และรอ	Refund	จากทางสายการบิน	ใชเวลาประมาณ	3-	6	เดือนเป็นอยางนอย

3.	น่ังที่	Long	Leg	โดยปกติอยูบริเวณทางออกประตูฉุกเฉิน	และผูที่จะน่ังตองมีคุณสมบัติตรงตามที่สายการบิน
กําหนด	เชน	ตองเป็นผูที่มีรางกายแข็งแรง	และชวยเหลือผูอื่นไดอยางรวดเร็วในกรณีที่เครื่องบินมีปัญหา	เชน
สามารถเปิดประตูฉุกเฉินได	(น้ําหนักประมาณ	20	กิโลกรัม)	ไมใชผูที่มีปัญหาทางดานสุขภาพและรางกาย	และ
อํานาจในการใหที่น่ัง	Long	leg	ขึน้อยูกับทางเจาหนาที่เช็คอินสายการบิน	ตอนเวลาที่เช็คอินเทาน้ัน

ขอมูลเพิม่เติมเรื่องโรงแรมทีพ่ัก
1.	เน่ืองจากการวางแปลนหองพักของแตละโรงแรมแตกตางกัน	จึงอาจทําใหหองพักแบบหองเดี่ยว	(Single)	,หองคู

(Twin/Double)	และหองพักแบบ	3	ทาน/3	เตียง	(Triple	Room)	หองพักตางประเภทอาจจะไมติดกัน	หรือ	อยูคนละชั้น
กัน	และบางโรงแรมอาจจะไมมีหองพักแบบ	3	ทาน	ซึ่งถาเขาพัก	3	ทาน	อาจจะไดเป็น	1	เตียงใหญกับ	1	เตียงพับ
เสริม	หรือ	อาจมีความจําเป็นตองแยกหองพักเน่ืองจากโรงแรมน้ันไมสามารถจัดหาได	ทางบริษทัขอสงวนสิทธิใ์นการ
เรียกเก็บเงินเพิ่มเติมในกรณีที่อาจมีการแยกหองพัก

2.	กรณีที่มีงานจัดประชุมนานาชาติ	(Trade	Fair)	เป็นผลใหคาโรงแรมสูงขึน้มากและหองพักในเมืองเต็ม	บริษทัฯขอ
สงวนสิทธิใ์นการปรับเปลี่ยนหรือยายเมืองเพื่อใหเกิดความเหมาะสม

3.	โรงแรมในยุโรปที่มีลักษณะเป็น	Traditional	Building	หองที่เป็นหองเดี่ยวอาจเป็นหองที่มีขนาดกะทัดรัต	และไมมี
อางอาบน้ํา	ซึ่งขึน้อยูกับการออกแบบของแตละโรงแรมน้ันๆ	และหองแตละหองอาจมีลักษณะแตกตางกัน

1.	แจงยกเลิก	45	วัน	ขึน้ไปกอนการเดินทาง			คืนคาใชจายทั้งหมด

2.	แจงยกเลิกภายใน	30-44	วันกอนเดินทาง			เก็บคาใชจาย	ทานละ	10,000	บาท

3.	แจงยกเลิกภายใน	16-29	วันกอนเดินทาง			เก็บคาใชจาย	ทานละ	20,000	บาท

4.	แจงยกเลิกนอยกวา	15	วันกอนเดินทาง			ทางบริษทัฯขอสงวนสิทธิ	์เก็บคาใชจายทั้งหมด

5.	บริษทัขอสงวนสิทธิใ์นการเก็บคาใชจายทัง้หมดกรณีทานยกเลิกการเดินทางและมีผลทําใหคณะ
เดินทางไมครบตามจํานวนทีบ่ริษทัฯกําหนดไว	(30ทานขึ้นไป)	เน่ืองจากเกิดความเสียหายตอทางบริษทัและผู
เดินทางอื่นที่เดินทางในคณะเดียวกันบริษทัตองนําไปชําระคาเสียหายตางๆที่เกิดจากการยกเลิกของทาน

6.	กรณีเจ็บป วย	จนไมสามารถเดินทางได	ซึ่งจะตองมีใบรับรองแพทยจากโรงพยาบาลรับรอง	บริษทัฯจะทําการ
เลื่อนการเดินทางของทานไปยังคณะตอไปแตทั้งน้ีทานจะตองเสียคาใชจายที่ไมสามารถเรียกคืนไดคือ	คาธรรมเนียม
ในการมัดจําตัว๋	และคาธรรมเนียมวีซาตามที่สถานทูตฯ	เรียกเก็บ

7.	กรณียื่นวีซาแลวไมไดรับการอนุมัติวีซาจากทางสถานทูต	(วีซาไมผาน)	และทานไดชําระคาทัวรหรือ
มัดจํามาแลว	ทางบริษทัฯ	ขอเก็บเฉพาะคาใชจายที่เกิดขึน้จริง	เชน	คาวีซาและคาบริการยื่นวีซา	/	คามัดจําตัว๋เครื่อง



บิน	หรือคาตัว๋เครื่องบิน	(กรณีออกตัว๋เครื่องบินแลว)	/	คาสวนตางในกรณีที่กรุปออกเดินทางไมครบตามจํานวน

8.	กรณีวีซาผานแลว	แจงยกเลิกกอนหรือหลังออกตัว๋โดยสาร	บริษทัฯ	ขอสงวนสิทธิใ์นการ		ไมคืนคาทัวร
ทัง้หมด		

9.	กรณีผูเดินทางไมสามารถเขา-ออกเมืองได	เน่ืองจากปลอมแปลงหรือการหามของเจาหนาที่	ไมวาเหตุผล
ใดๆตามทางบริษทัของสงวนสิทธิใ์นการ	ไมคืนคาทัวรทัง้หมด


