
 
 
 

 

คาซาบลงักา้-ราบตั-แทนเจียร-์เชฟชาอนู-เมคเนส  
เมืองโรมนัโวลบิูลิส-เฟส-อิเฟรน-แอรฟ์อรด์-เมอรซ์กูา้-ทอดรา้ 
โอเอซิส Tinghir-M’Gouna-วอซาเซท-เอ็ทเบน ฮาดด-ูมาราเกช  

 
 
                                 
 
 
 
         

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เร่ิมต้น 82,900.- 

 
 



 

โมรอคโค ดินแดนบนสดุขอบทวีปแอฟริกาตะวนัตก ที่มกีลิ่นอายของชาวแขกมวัรท์ี่มเีอกลกัษณพ์ิเศษ ชน
พื้นเมอืงชาวแอฟริกนัเบอรเ์บอร ์ที่มรีปูแบบวฒันธรรมผสมผสานกบัตะวนัตก ดว้ยระยะทางที่ถกูคัน่ดว้ย
ชอ่งแคบยิบรอลตา้ ซ่ึงหา่งจากยโุรปไปเพียง 14 กโิลเมตร สมัผสับรรยากาศเมอืงริมชายฝัง่มหาสมทุร

แอตแลนตกิ ในเมอืงที่มชีือ่เสียงระดบัโลกอยา่ง คาซาบลงักา้ เมอืงแห่งตาํนานภาพยนตรช์ือ่ดงัในอดีตกาล 
 
 

ไมควรพลาด.!! 
 

จองทวัรภ์ายในวนัท่ี 31 ม.ค. 2561 รบัส่วนลดทนัที ท่านละ. 
 
 
 

กาํหนดวนัเดินทาง 

เมษายน 10-20 เมษายน 2561 82,900.- 
ตารางเท่ียวบิน 

วนับิน เมือง CODE เที่ยวบิน เวลา 
วนัท่ีสอง กรุงเทพฯ ดไูบ BKK-DXB EK-385 01.15-04.45 

วนัท่ีสอง ดไูบ คาซาบลงักา้ DXB-CMN EK-751 07.25-12.55 

วนัท่ีสิบ คาซาบลงักา้ ดไูบ CMN-DXB EK-752 14.55-01.25+1 

วนัท่ีสิบเอ็ด ดไูบ กรุงเทพฯ DXB-BKK EK-376 03.40-12.50 

วนัแรก กรุงเทพฯ-ดูไบ                                                                              

21.30 น. คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู ้โดยสารขาออก โดยมี
เจา้หน้าท่ีของบริษัทฯ คอยใหก้ารตอ้นรบัและตรวจเอกสารการเดินทาง ณ 
เคาน์เตอรส์ายการบินเอมิเรตส ์แอรไ์ลน์ ชัน้ 4 ประตทูางเขา้ท่ี 10 แถว T 

 

วนัที่สอง ดูไบ-เมืองคาซาบลงักา้-เมืองราบตั  

01.15 น. “เหิรฟ้าสู่ดไูบ” โดยสายการบินเอมิเรตส ์แอรไ์ลน์ เท่ียวบินท่ี EK385 
(ใช้เวลาบินประมาณ 6.30 ชม./รับประทานอาหารและพักผ่อนบน
เคร่ืองบิน) 

 

04.45 น. เดินทางถึงสนามบินดไูบ ประเทศสหรฐัอาหรบัเอมิเรตส ์ เพ่ือแวะเปล่ียนเคร่ือง 
07.25 น. “เหิรฟ้าสู่ เ มืองคาซาบลังก้า” โดยสายการบินเอมิเรตส์ แอร์ไลน์ 

เท่ียวบินท่ี  EK751 (ใชเ้วลาบินต่ออีก 8.30 ชัว่โมง รบัประทานอาหารและ
พกัผ่อน) 

 

12.55 น. เดินทางถึงสนามบิน Mohamed V International Airport เมืองคาซาบ
ลงักา้ ประเทศโมรอคโค (เวลาทอ้งถ่ิน ชา้กว่าประเทศไทย 7 ช.ม.) ผ่าน
ด่านตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากร และพบไกดท์อ้งถ่ินแลว้ จากน้ันนําท่าน
เดินทางเขา้สู่ตวัเมืองคาซาบลงักา้ 
เมืองคาซาบลงักา้ (CASABLANCA) “คาซาบลงักา้” หมายถึง บา้นสีขาว 
คาํวา่ “คาซา” แปลวา่ บา้น และ “บลงักา้” แปลวา่ สีขาว เป็นเมืองท่ีคนทัว่
โลกรูจ้กั และอาจรูจ้กัมากกว่า “ราชอาณาจกัรโมรอคโค” ดว้ยซํ้า เพราะ
นอกจากจะเป็นเมืองท่าและเป็นท่ีตั้งของท่าอากาศยานระหว่างประเทศแลว้ 
ยงัถูกใชเ้ป็นฉากในภาพยนตรฮ์อลลีวดูเร่ือง Casablanca (โดยท่ีไม่ไดถ่้าย
ทําในคาซาบลังกา้เลย) เป็นเร่ืองราวความรักระหว่างนายทหารอเมริกัน

 

3,000.- 
 

2 

 



 

และหญิงคนรกั ในช่วงสงครามโลกครั้งท่ี 2 ทาํใหค้าซาบลงักา้เป็นท่ีรูจ้กัไป
ทัว่โลก และปัจจุบนัเป็นเมืองเศรษฐกิจหลกัของโมรอคโคท่ีมีประชากรอาศยั
อยูป่ระมาณเกือบ 5 ลา้นคน 
จากน้ันเดินทางสู่ ย่านใจกลางเมือง ระหว่างทางท่านจะไดช่ื้นชมกบัความ
งามท่ีแปลกตาของเมืองน้ีอย่างน่าสนใจ ตลอดสองขา้งทางเต็มไปดว้ยตน้
ปาลม์ ท่ีมีอายุหลายสิบปีท่ีสงูตระหง่านน่าช่ืนชมยิ่งนัก  
นําท่านออกเดินทางสู่ เมืองราบัต (RABAT) ระยะทาง 94 กิโลเมตร ใช้
เวลาเดินทางประมาณ 1.30 ชม. ใหท่้านชมเมืองหลวงแห่งราชอาณาจกัร
มาตั้งแต่ปี ค.ศ.1956 เม่ือโมร็อคโคหลุดพ้นจากการเขา้แทรกแซงทาง
การเมืองของฝรัง่เศส และเป็นท่ีตั้งของพระราชวังหลวง และทําเนียบ
ทตูานุทตูจากต่างแดน เป็นเมืองสีขาวท่ีสะอาดและสวยงาม 
จากน้ันนําท่านชม สุสานของกษัตริยโ์มฮมัเหม็ดที่ 5 (Mohammed V 
Mausoleum) พระอยัการของกษัตริยอ์งคปั์จจุบนั ซ่ึงมีทหารยามยืนสง่าเฝ้า
ทุกประต ูและเปิดใหค้นทุกชาติทุกศาสนาเขา้ไปเคารพพระศพท่ีฝังอยู่เบ้ือง
ล่าง ดา้นหน้าของสุสาน คือสุเหร่าฮัสซนัท่ีเร่ิมสรา้งมาตั้งแต่ศตวรรษท่ี 12 
แต่ไม่สําเร็จ และพังลงจนเหลือแต่เพียงเสาไว ้365 ตน้ ในบริเวณกวา้ง 
183 x 139 เมตร  
นําท่านไปชม หอคอยฮสัซัน (Hassan Tower) ส่วนหน่ึงของมสัยิดฮสัซนั 
ซ่ึงไดว้างแผนไวใ้หเ้ป็นสุเหร่าท่ีใหญ่อนัดบั 2  ของโลก สามารถบรรจุผูท่ี้เขา้
มาสวดมนตไ์ดพ้รอ้มกนัคราวละ 40,000 คน (แต่ยงัสรา้งไมแ่ลว้เสร็จ) 
จากน้ันชมภายนอก สุเหร่าหลวง และ พระราชวงัหลวง ท่ีทุกเท่ียงวนัศุกร ์
กษัตริย์แห่งโมร็อคโคจะทรงมา้จากพระราชวงัมายงัสุเหร่า เพ่ือประกอบ
ศาสนกิจ  
นําท่านชม สวนสาธารณะแอนดาลูเชียน (Andalusian Garden) ซ่ึงใน
อดีตเคยเป็นของฝรัง่เศสถูกตกแต่งดว้ยน้ําพุ ตน้ไม ้และดอกไมน้านาพนัธุ ์ 
นําท่านออกเดินทางไปยงัดา้นเหนือ ซ่ึงจะไดผ่้านชมวิวทิวทัศน์ท่ีสวยงาม
ของชายทะเลและผสมผสานกบัทะเลทราย 
นําท่านไปชมป้อมปราการท่ีมีสีแดงสด อุดายา คาชบาห์ (Oudaya 
Kasbah) ป้อมขนาดใหญ่ 2 ชั้นท่ีตั้งอยู่ริมมหาสมุทรแอตแลนติก ลอ้มรอบ
ดว้ยกาํแพงสงูใหญ่  ดา้นในเป็นเมดิน่า บา้นเรือนทาทาบดว้ยสีฟ้า ท่ีสะอาด
ตาน่าเดินเล่น เหมือนศิลปะบนกาํแพง 

คํา่ รบัประทานอาหารคํา่ ณ หอ้งอาหารโรงแรม และพกัผ่อนตามอธัยาศยั  
 RABAT HOTEL หรือเทียบเท่า RABAT 

วนัที่สาม เมืองราบตั-เมืองแทนเจยีร-์เมืองเชฟชาอูน  

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม  
 นําท่านเดินทางต่อไปยงั เมืองแทนเจียร ์ (TANGIER) เป็นเมืองริมชายฝัง่ 

และเป็นเมืองท่าท่ีสาํคญั ท่ีตั้งอยู่ทางตอนเหนือของประเทศโมร็อกโก และ
อยู่ทางตอนใตข้องช่องแคบยิบรอลตาร ์ (Tangier Strait of Gibraltar) 
ปัจจุบนัเมืองท่าแห่งน้ีไดก้ลายเป็นจุดหมายปลายทางดา้นการท่องเท่ียวท่ี
สาํคญัอีกแห่งของโมร็อคโคอีกดว้ย 
นําท่านเท่ียวชมความสวยงามของ เมืองแทนเจียร์ ซ่ึงเป็นเมืองท่ีมี
ความสาํคญัทางดา้นประวติัศาสตรไ์ม่น้อยไปกว่าเมืองอ่ืนๆ อีกทั้งรอบๆตัว
เมืองยงัมีความโดดเด่นดว้ยทศันียภาพท่ีสวยงาม รวมไปถึงหาดทรายและ
ผูค้นท่ีแสนจะเป็นมิตร นําท่านไปชม แกรนดซ์ัคโค (Grand Socco) หรือ
ท่ีรูจ้กักนัว่า บ๊ิกสแควร ์(Big Square) จตุัรสัท่ีรายลอ้มไปดว้ยเขตเมืองเก่า
หรือยา่นเมดินา ซ่ึงถูกจดัอนัดบัใหเ้ป็นหน่ึงในสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีดีท่ีสุดของ
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เมืองแทนเจียร ์อีกทั้งยงัถือวา่เป็นตลาดหลกัของเมืองอีกดว้ย 
ใหท่้านไปชม เพลส เดอ ฟรานช ์(Place de France) อีกหน่ึงจตุัรสัท่ีมี
ความโดดเด่นอีกแห่งของเมือง อีกทั้งยงัถือว่าเป็นศูนยร์วมของนักท่องเท่ียว
ต่างชาติในช่วงบ่ายๆ หรือหากตอ้งการรา้นอาหาร รา้นกาแฟดีๆ จตุัรสัแห่ง
น้ีก็มีไวค้อยบริการเป็นจํานวนมาก ท่ีมีช่ือเสียงมากท่ีสุดก็คงจะเป็นคาเฟ่ 
พารีส ์(Cafe Paris) ซ่ึงมีช่ือเสียงมาตั้งแต่สมยัสงครามโลกครั้งท่ี 2 

เที่ยง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
 จากน้ันนําท่านไปชมความยิ่งใหญ่ของ ป้อมปราการเมืองแทนเจียร ์

(Tangier Kasbah) ซ่ึงเป็นหน่ึงในแหล่งท่องเท่ียวท่ีนักท่องเท่ียวตอ้งมา
เยือน เป็นหน่ึงในสถานท่ีท่องเท่ียวหลักของ เมืองแทนเจียร์ โดยป้อม
ปราการตั้งอยู่เหนือสุดของเมือง เป็นอีกวิวพอยท์สาํคัญท่ีคุณจะสามารถ
มองเห็นช่องแคบยิบรอลตารไ์ดเ้ป็นอยา่งดี 
นําท่านไปชม พระราชวงัสุลต่าน ดาร ์เอล มาคเซ่น (Dar el Makhzen) 
เป็นท่ีประทับของสุลต่านของโมร็อคโค ถูกสรา้งข้ึนโดยมูเลย์ อีสมาอิล 
ในช่วงศตวรรษท่ี 17 ท่ีมีความงดงามไปดว้ยเพดานแกะสลกัไมแ้ละลานหิน
อ่อน ปัจจุบนัพระวงัถูกใชเ้ป็นพิพิธภัณฑ ์จาํนวน 2 แห่ง นัน่คือ พิพิธภณัฑ์
ศิลปะโมรอ๊คโคและพิพิธภัณฑ์ของโบราณ รอบๆอาคารถูกตกแต่งไปดว้ย 
สนามหญา้ และลานน้ําพุหินอ่อน 

 

คํา่ รบัประทานอาหารคํา่ ณ หอ้งอาหารโรงแรม และพกัผ่อนตามอธัยาศยั  
 PARADOR HOTEL หรือเทียบเท่า CHEFCHAOUEN 

วนัที่สี่ เมืองเชฟชาอูน-เมืองโรมนัโวลบิูลิส-เมืองเมคเนส-เมืองเฟซ  

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม  
 เดินทางต่อไปยงั Blue City นครสีฟ้า เมืองเชฟชาอูน (CHEFCHAOUEN) 

เมืองซ่ึงไดข้นานนามวา่ “มนตเ์สน่หแ์ห่งโมร็อคโค” เมืองเล็กๆ ตั้งอยู่ใน หุบ
เขาริฟ (Rif Mountain หรือ Er-Rif) ประวติัศาสตรค์วามเป็นมาของเมือง
น้ันยาวนานกว่า 538 ปี ในอดีตก่อนท่ีโมร็อกโคไดร้บัเสรีภาพในการ
ปกครองประเทศทั้งหมด ในปี ค.ศ.1956 เมืองเชฟชาอูนเคยอยู่ใตก้าร
ปกครองของสเปนมาก่อน และจนบดัน้ีประชากรท่ีมีประมาณ 40,000 คน 
ก็ยังคงใช้ภาษาสเปนกันอย่างแพร่หลาย เชฟชาอูน อาจจะไม่ดึงดูด
นักท่องเท่ียวท่ีแสวงหาความต่ืนเตน้จากกิจกรรมกลางแจง้หรือชายหาดมาก
นัก แต่อากาศบริสุทธ์ิและความสะอาดของเมืองไดส้รา้งบรรยากาศผ่อน
คลายสบายๆ ท่ีทําใหนั้กท่องเท่ียวท่ีเหน่ือยลา้มาจากการตระเวนเท่ียวท่ี
เมืองอ่ืนหายเหน่ือยได ้สาํหรบัท่านท่ีช่ืนชอบในสถาปัตยกรรมแบบโมร็อค
โค ไม่ควรพลาดเมืองเล็กๆ ท่ีบา้นเรือนทาทาบดว้ยสีฟ้าและสีขาว แห่งน้ี
ทีเดียว สาเหตุท่ีเมืองเชฟชาอูนถือว่าเป็นสวรรค์ของคนรักสีฟ้าและสีขาว 
โดยเฉพาะสีฟ้า นัน่ก็เพราะว่าเชฟชาอูนเป็นเมืองท่ีบา้นเรือนเกือบทุกหลงั
เป็นสีขาว และมีคร่ึงล่างไปจนถึงบริเวณถนน บนัได และทางเดิน เป็นสีฟ้า
สดใสเหมือนวนัท่ีทอ้งฟ้าไรเ้มฆ 
นําท่านออกเดินทางสู่ เมืองเมคเนส (MEKNES) ระยะทาง 195 กิโลเมตร 
ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 3.30 ชม. แวะชม เมืองโบราณโรมันโวลูบิลิส 
(Roman City of Volubilis) ท่ีปัจจุบนัเหลือแต่ซากปรกัหกัพงัท่ีเกิดจาก
แผ่นดินไหวครั้งรุนแรงในปี ค.ศ.1755 แต่ยงัคงเห็นไดถึ้งร่องรอยความ
ยิ่งใหญ่ของเมืองในจกัรวรรดิโรมนัในอดีต อดีตเมืองโบราณแห่งจกัรวรรดิ
โรมนัแห่งน้ีมีความสาํคญัยิ่งในยุคศตวรรษท่ี 3 และล่มสลายถูกปล่อยเป็น
เมืองรา้งในศตวรรษท่ี 11 เมืองโรมนัโบราณแห่งน้ีไดร้บัการข้ึนทะเบียน
เป็นมรดกโลกในปี ค.ศ.1997 
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เที่ยง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
 จากน้ันนําท่านเดินทางไป เมืองเมคเนส (MEKNES) หน่ึงในเมืองมรดก

โลกรบัรองโดยยูเนสโกเม่ือปี ค.ศ.1996 อดีตเมืองหลวงในสมยัสุลต่าน 
มเูล อิสมาอิล (Mouley Ismail) แห่งราชวงศอ์ะลาวิท (Alawite Dynasty) 
ไดช่ื้อว่าเป็นกษัตริยจ์อมโหดผูช่ื้นชอบการทําสงครามในช่วงศตวรรษท่ี 17 
ดว้ยทําเลท่ีตั้งท่ีมีแม่น้ําไหลผ่านกลางเมือง เมกเนสจึงเป็นเมืองศูนยก์ลาง
การผลิตมะกอก ไวน์ และพืชพรรณต่างๆ มีกาํแพงเมืองลอ้มรอบเมืองเก่าท่ี
ยาวประมาณ  40 กม. ซ่ึงมีประตูเมืองใหญ่โตถึง 7 ประตู  ใหท่้านไดแ้วะ
ถ่ายรูป ประตูบบัมนัซู (Bab Mansour Monumental Gate) ซ่ึงเป็นประตู
ท่ีไดช่ื้อว่าสวยท่ีสุด ตกแต่งดว้ยโมเสคและกระเบ้ืองสีเขียวสดบนผนังสีแสด 
เดินทางต่อไปยัง เมืองเฟซ (FEZ) ระยะทาง 90 กม. ใชเ้วลาเดินทาง
ประมาณ 1.30 ชม. เมืองหลวงเก่าในศตวรรษท่ี 8 ท่ีมีความสาํคญัทาง
ประวติัศาสตรเ์ป็นเมืองสาํคญัทางดา้นศาสนาตั้งแต่ยุคศตวรรษท่ี 8 เป็น
แหล่งท่องเท่ียวท่ีมีช่ือเสียงของโมร็อคโค 

 

คํา่ รบัประทานอาหารคํา่ ณ หอ้งอาหารโรงแรม และพกัผ่อนตามอธัยาศยั  
 ROYAL MIRAGE HOTEL หรือเทียบเท่า FES 

วนัที่หา้ ซิตี้ ทวัร ์เมืองเฟส  

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม  
 นําท่านถ่ายรูปกบั ประตูพระราชวงัหลวงแห่งเฟส (The Royal Palace) 

ประตูทางเขา้พระราชวงั ซ่ึงเป็นสถาปัตยกรรมท่ีสวยและสง่างาม และเป็น
เอกลกัษณ์แห่งราชวงศ์โมร็อคโค บริเวณใกลเ้คียงพระราชวงัเคยเป็นท่ีอยู่
ของชุมชนชาวยิวท่ีทาํรายไดใ้หแ้ก่ราชวงศ ์เพราะชาวยิวฉลาดทาํการคา้เก่ง 
เป็นพ่อคา้ผูกขาดการคา้เกลือ แต่ปัจจุบนัชาวยิวส่วนใหญ่ไดเ้ดินทางกลบัไป
อยู่ในดินแดนแห่งพนัธสญัญา (ประเทศอิสราเอล) คงเหลือประชากรชาวยิ
วอยูไ่มม่ากนัก  
นําท่านถ่ายรูปท่ีจุดชมวิวบนป้อมปราการแห่งราชวงศ์ซาเดียน จากน้ัน
เดินทางเขา้สู่เขาวงกตอนัซบัซอ้นแห่ง เมดินาเมืองเฟส นําท่านชมโรงงาน
เซรามิก และโรงงานผลิตเคร่ืองป้ันดินเผา ตามแบบฉบบัสไตลช์าวโมรอคโค 
ผ่านชม ประตู Bab Bou Jeloud เป็นประตูขนาดใหญ่ท่ีกั้นระหว่างเมือง
เก่า กบัเมืองใหม่ ท่ีใชโ้มเสดสีฟ้าตกแต่ง นําท่านเดินผ่านตลาดสดขายขา้ว
ปลาอาหาร และผกั ผลไมส้ดต่างๆ นานาชนิด 
นําท่านชม เมเดอรซ์า บูอิมาเนีย (Medersa Bou Imania) ซ่ึงเป็น
โรงเรียนสอนพระคมัภีร ์เป็นสถาปัตยกรรมแบบมวัรท่ี์สวยงามประณีต  ใน
เขตเมืองเก่าได ้มีซอยกว่า 10,000 ซอย มีซอยแคบสุดคือ 50 ซ.ม. ถึง
กวา้ง 3 เมตร จะแบ่งเป็นย่านต่างๆ เช่น ย่านเคร่ืองใชท้องเหลือง ทองแดง 
จะมีรา้นคา้เล็กๆท่ีหน้ารา้นจะมีหมอ้ กระทะ อุปกรณเ์คร่ืองครวั วางแขวน
หอ้ยเต็มไปหมด ย่านขายพรมท่ีวางเรียงรายอย่างสวยงาม ยา่นงานเคร่ือง
จกัสาน งานแกะสลกัไม ้ท่ีตามซอกมุมอาจเห็นภาพชายสูงอายุหนวดเครา
รุงรังนัง่แกะสลักไมช้ิ้นเล็กๆอยู่บริเวณตามทางเดินแคบๆในเขตเมืองเก่า 
บางทีเราก็ยงัจะเห็นผูห้ญิงท่ีน่ีสวมเส้ือผา้ท่ีปิดตั้งแต่หวัจนถึงเทา้จะเห็นไดก็้
เฉพาะตาดาํอนัคมกริบเท่าน้ัน 

 

เที่ยง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
 นําท่านเดินชมในย่านเมดิน่า ผ่านชม สุเหร่าใหญ่ไคราวีน (Kairaouine 

Mosque) ซ่ึงเป็นทั้งมหาวิทยาลยัสอนศาสนาแห่งแรกของโมรอคโคและ
เก่าแก่ท่ีสุดแห่งหน่ึงของโลกเลยทีเดียว (เฉพาะผูท่ี้นับถือศาสนาอิสลาม
เท่าน้ัน) จากน้ันนําท่านเดินชมย่านเคร่ืองหนังและแวะชม บ่อฟอกและ
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ยอ้มสีหนังแบบโบราณ (Tannery of Fes) ท่ีเป็นเอกลกัษณ์เฉพาะของ
เมืองเฟส ถูกอนุรักษ์โดยองค์กรยูเนสโก น้ีเป็นเสน่ห์ของการเดินเท่ียวชม
เมืองท่ีต้องเดินแหวกว่ายเขา้ไปในกลุ่มคนชาวพ้ืนเมือง ช้อปป้ิงสินค้า
ทอ้งถ่ิน และผลไมแ้หง้อย่างเช่น อินทผลมั วอลนัท อัลมอนด์ ท่ีคุณภาพดี
และราคายอ่มเยา  

คํา่ รบัประทานอาหารคํา่ ณ หอ้งอาหารโรงแรม และพกัผ่อนตามอธัยาศยั  
 ROYAL MIRAGE HOTEL หรือเทียบเท่า FES 

หมายเหตุ: (ท่านควรเตรียมเส้ือผา้ และของใชส้่วนตวัท่ีจาํเป็น ใส่กระเป๋าใบเล็ก ท่ีนําติดตวัมาดว้ย เพ่ือใชใ้นการคา้ง
แรมในทะเลทรายซาฮารา ในคืนถดัไป) 

วนัที่หก เมืองเฟส-เมืองอิเฟรน-ราชิดิยา-เมืองแอรฟ์อรด์-เมืองเมอรซู์กา้  

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม  
 นําท่านเดินทางผ่านชม เมืองอิเฟรน (IFRANE) ระยะทาง 70 กม. ใชเ้วลา

เดินทางประมาณ 1.20 ชม. เมืองตากอากาศท่ีมีความสูงกว่า 1,650 เมตร 
เหนือระดบัน้ําทะเล ท่ีพกัตากอากาศซ่ึงในอดีตฝรัง่เศสไดม้าสรา้งข้ึนบริเวณ
น้ี ในช่วง ค.ศ.1930 บางครั้งเรียกเมืองแห่งน้ีว่า “เจนีวาแห่งโมรอคโค” 
บา้นส่วนใหญ่มีหลังคาสีแดง มีดอกไมบ้าน และทะเลสาบสวยงาม เป็น
สถานท่ีพกัผ่อนทั้งฤดูหนาวและฤดูรอ้น  เสน้ทางน้ีผ่านเทือกเขาแอตลาส 
ช่ือท่ีคุน้เคยกนัมานาน เดินทางขา้ม Middle Atlas ภูมิประเทศเขียวชอุ่มไป
ดว้ยป่าไม ้ สองขา้งทางเปล่ียนสภาพจากความแหง้แลว้เป็นป่าไม ้พุ่ม และ
สลบักบัความแหง้แลง้ของภูเขา จากน้ันนําท่านเดินทางต่อสู่ เมืองมิเดลท ์
(MIDELT) 

 

เที่ยง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
 หลังอาหารนําท่านเดินทางสู่ เมืองเมอร์ซูก้า (MERZOUGA) เมืองใน

ทะเลทรายซาฮาร่า ระยะทาง 268 กม. ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 3.30 
ชม. เดินทางผ่านเมือง ราชิดิยา (RACHIDIA) เมืองท่ีมีความสาํคญัทางดา้น
ยุทธศาสตร ์ซ่ึงมีระยะทางห่างจากพรมแดนระหวา่งโมร็อคโค และแอลจีเรีย 
เพียง 25 กม. เดินทางสู่ เมืองแอรฟ์อรด์ (ERFOUD) เมืองท่ีเคยเป็น
ศูนย์กลางกองคาราวานพ่อค้าท่ีเดินทางมาจากทางตะวันออกกลาง  
ณ จุดจอดรถ คณะพรอ้มสัมภาระ (กระเป๋าใบเล็ก) เดินทางโดยรถ 4x4 
เขา้สู่ทะเลทรายซาฮารา ระยะทาง 54 ก.ม. ใชเ้วลาเดินทาง 45 นาที ผ่าน
ภเูขาหิน ท่ีเต็มไปดว้ยซากฟอสซิลของหอย และ แมงกะพรุนโบราณ ในอดีต
เม่ือประมาณ 350 ลา้นปีก่อน ดินแดนแห่งน้ีเคยอยู่ใตท้อ้งทะเลต่อมาเม่ือ
แผ่นดินผุดข้ึนมา จึงเกิดซากฟอสซิลข้ึนมากมายและเป็นทะเลทรายรอ้นท่ี
ใหญ่ท่ีสุดของโลก ณ เมืองเมอรซ์กูา้ ลดัเลาะขอบทะเลทรายสู่เขตซาฮารา 

 

19.00 น. รบัประทานอาหารคํา่ ณ หอ้งอาหารโรงแรม และพกัผ่อนตามอธัยาศยั  
 KASBAH TOMBOUCTOU HOTEL หรือเทียบเท่า MERZOUGA 

วนัที่เจ็ด เมืองเมอรซู์กา้-ทอดรา้จอรจ์-หุบเขาดาเดส-M’Gouna-เมืองวอซาเซท  

05.30 น. ก่อนพระอาทิตย์ข้ึน นําท่านข่ีอูฐเพ่ือไปชมพระอาทิตยข้ึ์นท่ีเนินทรายใน
ทะเลทรายซาฮารา (อย่าลืมเตรียมเส้ือกนัหนาวใหพ้รอ้ม) ทะเลทรายซาฮา
ร่า (SAHARA DESERT) เป็นทะเลทรายท่ีมีอาณาเขตกวา้งใหญ่ท่ีสุดในโลก
คือ มีเน้ือท่ีประมาณ 9.3 ลา้นตารางกิโลเมตร (ใหญ่เท่าอเมริกาทั้ง
ประเทศ) และตั้งอยู่ทางตอนเหนือของทวีปแอฟริกา ทะเลทรายซาฮาร่ามี
ส่ิงแวดลอ้มท่ีไม่เอ้ือต่อการดาํรงอยู่ของชีวิตมนุษย ์สตัว ์หรือพืช เพราะฝน
ตกน้อยมาก และพ้ืนท่ีไม่เหมาะแก่การเพาะปลูกหรือเล้ียงสตัว ์หากมีสตัว์
และพืชพนัธุใ์ดท่ีสามารถเติบโตในทะเลทรายได ้ก็ตอ้งปรบัตวักนัอย่างมาก 
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เช่นเดียวกบัมนุษยท่ี์ตอ้งหาวิธีในการใชชี้วิตใหอ้ยู่รอดได ้ใหท่้านไดส้มัผัส
บรรยากาศยามเชา้ในทะเลทรายซาฮาร่า จากสภาพการไรฝ้นและอุณหภูมิ
ท่ีร ้อนจัดในทะเลทรายมีผลทําให้ความช้ืนสัมพัทธ์ของอากาศเหนือ
ทะเลทราย เกือบเป็นศูนยต์ลอดปี ชมพระอาทิตยข้ึ์นจากบนเนินทราย ซ่ึง
เป็นภาพท่ีสวยงาม น่าประทบัใจ ไดเ้วลานําท่านข่ีอฐูกลบัสู่โรงแรมท่ีพกั  

08.00 น. รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม  
 หลงัอาหารนําคณะนัง่รถขบัเคล่ือนส่ีลอ้ 4x4 ออกจากทะเลทรายซาฮาร่า 

มุ่งหน้าสู่ เมืองแอรฟ์อรด์ เพ่ือเปล่ียนเป็นรถโคช้คนัเดิม เดินทางสู่ เมือง
ทังฮีส แวะชม โอเอซิส Tinghir ซ่ึงเป็นชุมชนท่ีเกาะกลุ่มอยู่รวมกัน 
ท่ามกลางความแหง้แลง้ในเขตทะเลทราย ท่ียงัมีความชุ่มช้ืน มีตาน้ํา หรือ 
ลาํธารน้ํา ซ่ึงใชใ้นการปลูก ตน้ปาลม์ ตน้อลัมอนด์ โอเอซิสแห่งน้ีเคยเป็น
ท่ีตั้งของกองทหารท่ีเดินทางมาจากวอซาเซท ผ่านหุบเขาดาเดส (Dades) 
ซ่ึงเป็นแนวเขาและธรรมชาติของหุบเขาท่ีถูกกดักร่อนจากแรงลม ทาํใหหุ้บ
เขากลายเป็นรปูร่างต่างๆ สวยงาม  
นําท่านเดินทางสู่ ทอดรา้จอรจ์ (Todra Gorge) โกรกธารท่ีมีโขดผาสูง 
985 ฟุต หรือ 300 เมตร ทั้งสองดา้นท่ีเกือบตั้งทาํมุมสามเหล่ียมกบั
แม่น้ําโทดรา้ ถือว่าเป็นโกรกธารและหุบเขาท่ีสวยท่ีสุดทางใตข้องโมร็อคโค 
ชมความงดงามของช่องเขาท่ีซ่อนตวัอยู่ในโอเอซิส โดยมี ลาํน้ําใส ๆ ท่ีไหล
ผ่านช่องเขากับหน้าผาสูงชันแปลกตา สถานท่ีแห่งน้ีเป็นแหล่งปีนหน้าผา
สาํหรบันักท่องเท่ียวท่ีรกัการเส่ียงภยั 

 

เที่ยง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร/โรงแรม  
 จากน้ันเดินทางต่อตามถนนคาชบาหท่ี์มีป้อมหลายพนัแห่งตั้ง เรียงรายตาม

ถนนดังกล่าวสู่ เมืองวอซาเซท (OUARZAZATE) ซ่ึงเคยเป็นท่ีตั้ งทาง
ยุทธศาสตร ์ในปี ค.ศ.1928 ฝรัง่เศสไดต้ั้งกองกาํลงัทหารและพฒันาท่ีน่ีให้
เป็นศูนย์กลางการบริหาร วอซาเซทเป็นเมืองถูกส่งเสริมให้เป็นเมือง
ท่องเท่ียวท่ีแวดลอ้มไปดว้ยสตูดิโอ ภาพยนตร์และมีการพัฒนาพ้ืนท่ีใน
ทะเลทรายเพ่ือการทํากิจกรรมต่างๆ เช่นการข่ีมอเตอรไ์ซด์ อูฐ กิจกรรม
ผจญภัยกลางทะเลทราย (สําหรับในฤดูหนาว-ฤดูใบไมผ้ลิ (พ.ย.-เม.ย.) 
ควรเตรียมเส้ือกนัหนาวใหเ้พียงพอ เพราะเมืองน้ีอยู่ใกลภู้เขาแอตลาส ท่ีมี
หิมะปกคลุมในช่วงดังกล่าว วอซาเซท อาจกล่าวไดว้่าเป็นจุดมุ่งหมายของ
นักท่องเท่ียวท่ีมองหาความแตกต่าง และความผจญภยัท่ีหาไม่ไดจ้ากท่ีไหน 
วอซาเซทเป็นเมืองท่ีสําคัญท่ีสุดของทางตอนใต ้และท่ีน่ียงัเป็นทางเช่ือม
ระหว่างเหนือกบัใต ้และตะวนัออกกับตะวนัออก สาํหรับนักท่องเท่ียวบาง
คนท่ีชอบรสชาติของความเป็นทางใต้ ณ จุดก่ึงกลางแห่งน้ี และยังเป็น
จุดเร่ิมตน้ของการสาํรวจเมืองต่างๆไดทุ้กวนั ก่อนถึงเมืองซอซาเซท แวะชม
ผลิตภณัฑท่ี์ทาํจากกุหลาบท่ี เมืองมากูน่า (KELAA M’GOUNA) (เทศกาล
กุหลาบจะจัดข้ึนประมาณเดือนพฤษภาคม) ซ่ึงเมืองแห่งน้ีเป็นพ้ืนท่ีท่ี
สามารถปลูกดอกกุหลาบไดใ้นช่วงฤดูรอ้น ตั้งแต่ช่วงเดือนพฤษภาคม-
กันยายน ของทุกปี ณ จุดน้ีท่านสามารถเลือกซ้ือผลิตภัณฑ์ท่ีผลิตมาจาก
ดอกกุหลาบ เช่น น้ํากุหลาบ สเปรย ์ครีม และผลิตภัณฑอ่ื์นๆ อีกมากมาย 
จากน้ันใหท่้านไดแ้วะถ่ายรูปกบั ป้อมเทาริท (Kasbah of Taourirt) ซ่ึง
เป็นป้อมแห่งตระกูลกลาวี  ภายใต้หมู่อาคารขนาดใหญ่ ซ่ึงภายใน
ประกอบดว้ยหอ้งต่างๆ จาํนวนมากซ่อนอยู่เช่ือมต่อกนัดว้ยถนนเล็กๆ และ
เสน้ทางลบัคดเค้ียวตามอาคารท่ีเบียดเสียดกนั  

 
 

 

 

 

 

 

19.00 น. รบัประทานอาหารคํา่ ณ หอ้งอาหารโรงแรม และพกัผ่อนตามอธัยาศยั  
 KENZI AZGHOR HOTEL หรือเทียบเท่า OUARZAZATE 
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วนัที่แปด เมืองวอซาเซท-เมืองเอ็ทเบน ฮาดดู-Tichka Pass-เมืองมาราเกช  

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม  
 จากน้ันออกเดินทางสู่ เมืองเอ็ทเบน ฮาดดู (AIT BEN HADDOU) ทาง

ตะวนัออกเฉียงใตข้องเมืองมาราเกช เสน้ทางขา้มเทือกเขาไฮแอทลาส ทาง
คดเค้ียวกบัภูเขาสลบัซบัซอ้นสลบักบัทุ่งเกษตรแบบขั้นบนัได ใหท่้านเพลิน
ตากับสีสัน วิถีชีวิตของคนทอ้งถ่ิน นําท่านชม เมืองเอ็ทเบน ฮาดดู เป็น
เมืองท่ีช่ือเสียงในเร่ืองการหารายไดจ้ากกองถ่ายทาํภาพยนตรก์ว่า 20 เร่ือง 
โดยเฉพาะป้อมท่ีงดงามและมีความใหญ่ท่ีสุดในโมร็อคโคภาคใต ้คือ ป้อ
เอ็ทเบน ฮาดดู (Kasbash of Ait Ben Haddou) เป็นป้อมหินทรายซ่ึง
ตั้งอยู่ท่ามกลางสวนอัลมอนด์ เป็นปราสาทท่ีใชใ้นการถ่ายทําภาพยนตร์
หลายเร่ืองท่ีโด่งดงัอาทิ Lawrence of Arabia, Jesus of Nazareth และ 
Gladiator ปัจจุบนัอยู่ในความดูแลขององคก์ารยูเนสโก จากน้ันใหท่้านได้
แวะทานอาหารกลางวนั ระหวา่งทางบนเสน้ทาง Tichka Pass 

 

13.00 น. รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
 หลังอาหารออกเดินทางสู่ เมืองมาราเกช (MARRAKECH) ซ่ึงเป็นเมือง

ท่องเท่ียวท่ีสาํคญั ตั้งอยูแ่ถบ เชิงเขาแอตลาส ในอดีต เมืองโอเอซิส แห่ง
น้ีเป็นท่ีพกัของกองคาราวานอฐู ท่ีมาจากทางตอนใตข้องโมร็อคโค ถือเป็น
เมืองชุมทางของพ่อต่างๆ นอกจากน้ียังเป็นอดีตเมืองหลวงในช่วงสมัย
ราชวงศอ์ลัโมราวิด ช่วงศตวรรษท่ี 11 ปัจจุบนัเป็นเมืองท่ีมีนักท่องเท่ียวมา
เยือนมากท่ีสุด สภาพบา้นเมืองท่ีเราเห็นไดคื้อ สองขา้งทางแวดลอ้มดว้ย
บา้นเรือนท่ีถูกฉาบด้วยปูนสีสม้ๆ ซ่ึงเป็นส่ิงท่ีรัฐบาลกําหนดไว ้แต่คน
ทอ้งถ่ินจะเรียกว่า Pink City หรือ เมืองสีชมพู อาจกล่าวไดว้่ามาราเกช
เป็นเมืองท่ีมีเสน่หท่ี์สุดในโลกแห่งหน่ึง จึงไดส้มญานามว่าเป็น A City of 
Drama นัน่คือมีความสวยงามดัง่เมืองในละครท่ีไม่น่าเป็นชีวิตจริงได ้ 
จากน้ันนําท่านเยือน จตัุรสักลางเมือง (Djemaa Fnaa Square) ท่ีมีขนาด
ใหญ่ รายลอ้มไปดว้ยอาคาร รา้นคา้ ตลาด ทั้ง 4 ดา้น เดินเล่นถ่ายรูปความ
มีชีวิตชีวาท่ีมีสีสันและกล่ินอายแบบโมร็อคโคขนานแท ้อิสระใหท่้านได้
จับจ่ายหาซ้ือของฝาก ของท่ีระลึกพ้ืนเมืองต่างๆ ได้ท่ี ตลาดเก่า (Old 
Market) ท่ีอยูร่ายรอบจตุัรสัอยา่งเพลิดเพลิน 

 
 

 

 

 

 

 

 

19.00 น. รบัประทานอาหารคํา่ ณ หอ้งอาหารโรงแรม และพกัผ่อนตามอธัยาศยั  
 RYAD MOGADOR HOTEL หรือเทียบเท่า MARRAKECH 

วนัที่เกา้ เมืองมาราเกช-เมืองคาซาบลงักา้  

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม  
 จากน้ันนําท่านชมความงดงามภายนอกของ มัสยิด คูตูเบีย (Koutoubia 

Mosque) ซ่ึงเป็นมสัยิดใหญ่เก่าแก่ท่ีสุดในเมืองไม่ว่าจะเดินไปแห่งใดในตัว
เมืองก็จะเห็นมสัยิดน้ีได ้จากหอวงัท่ีมีความสงู 226 ฟิต (70 เมตร) 
นําท่านชม สุสานแห่งราชวงศซ์าเดียน (Saadian Tombs) เป็นท่ีฝังพระ
ศพของกษัตริยแ์ละเหล่าเช้ือพระวงศใ์นสมยัราชวงศซ์าเดียน สถานท่ีแห่งน้ี
ถูกท้ิงรา้งมากกว่า 2 ศตวรรษ ภายหลงัไดร้บัการบรูณะ และเปิดใหเ้ขา้ชม
ความงดงามของงานศิลปะแบบมวัริช(Moorish) แท้ๆ ความวิจิตรอลงัการ
ของหอ้งโถงภายใน เสาคอลัมน์หินอ่อนสีสวย ลวดลายงานปูนท่ีประดับ
ประดาบนผนังและเพดาน นําท่านเดินทางไปเยี่ยมชม พระราชวังบาเฮีย 
(Bahia Palace) เป็นพระราชวงัของท่านมหาอาํมาตย ์ ผูส้าํเร็จราชการ
แผ่นดินแทนยุวกษัตริยใ์นอดีต สรา้งข้ึนในช่วงปลายศตวรรษท่ี 19 โดย Si 
Moussa สถาปัตยกรรมออกเป็นแนวสมัยใหม่ โดยท่ีตั้ งใจจะให้เป็น
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พระราชวังท่ียิ่งใหญ่และหรูหราท่ีสุดในสมัยน้ัน แต่ด้วยความท่ีมีการ
วางแผนก่อสรา้งและตกแต่งอยา่งเร่งรีบ จึงเป็นท่ีวิจารณก์นัว่ารายละเอียด
หลายๆอยา่งในพระราชวงัแห่งน้ียงัไมส่มบรูณล์งตวั พระราชวงัมีการตกแต่ง
โดยการแกะสลกัปนูป้ัน (Stucco) มีการวาดลายบนไม ้และประดบัประดา
ดว้ยโมเสกเป็นลวดลายท่ีสวยงามละเอียดอ่อนมาก  
นําท่านชม Majorelle Garden หรือ Jardin Majorelle วา่กนัว่าเป็นสวรรค์
น้อยๆ ย่านเมืองมาราเกช สวนแห่งน้ีเป็นท่ีรวบรวมพันธุ์ไมน้านาจากทัว่
โลก โดยเฉพาะตน้กระบองเพชรนับพนัตน้ หลากหลายสายพนัธุ ์มีสวนบวั 
และป่าไม่ดูร่มร่ืน กับบรรดากระถางดินท่ีศิลปินเจ้าของเดิม Jacques 
Majorelle ท่ีสรรหาสีมาป้ายทาทบั ตกแต่งทาํใหส้วนแห่งน้ีดูโดดเด่นสะดุด
ตาข้ึนมาอย่างน่าเหลือเช่ือ สวนแห่งน้ีเดิมเป็นบา้นของศิลปินชาวฝรัง่เศส  
เขาสรา้งบา้น และสวนเอาไวอ้ยู่เอง พรอ้มสรา้งงานศิลปะของเขาต่อมา
สถานท่ีแห่งน้ีไดถู้กใชเ้ป็นพิพิธภณัฑ ์รวบรวมเอาศิลปะของโมร็อคโคไว ้และ
มีมุมแสดงงานศิลปะของเจา้ของเดิมเอาไวด้ว้ย 

13.00 น. รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
 จากน้ันนําท่านเดินทางสู่ เมืองคาซาบลังกา้ ผ่านชมชายหาดช่ือดังระดับ

โลกคาซาบลงักา้ ชายหาดริมฝัง่มหาสมุทรแอตแลนติก ท่ีหลายคนหลงใหล 
อยากไดเ้ห็นบรรยากาศของชายหาดท่ีมากมายไปดว้ยผูค้นกบัทะเลน้ําสีฟ้า
คราม อนักวา้งไกลช่างน่าประทบัใจ 
นําท่านเท่ียวชมหา้งสรรพสินคา้ โมรอคโค มอลล ์(The Morocco Mall) ท่ี
ถูกสรา้งอยู่บริเวณริม ทะเล ซ่ึงมีความสวยงามในรูปแบบการก่อสรา้งบน
เน้ือท่ีกว ้างใหญ่ประมาณ 200,000ตรม. ประกอบไปด้วยร้านต่างๆ
มากมาย รา้นอาหาร หา้งสรรพสินคา้ช่ือดงัของฝรัง่เศส ลาฟาเยต ์และหา้ง
จาํหน่ายสินคา้แบรนดเ์นมของโลก เช่น ดีออร ์เฟนดี กูชี คารเ์ทียร ์ฯ ต่าง 
ๆ อีกมากมาย  
ท่านจะไดช้มความสวยงามของสัตวโ์ลกใตท้ะเลอันยิ่งใหญ่ตระการตาใน
ระบบ 360 องศา สู่กน้มหาสมุทร ดว้ยความจุของน้ําทะเลประมาณ 1 ลา้น
ลิตร ท่านจะไดช้มสตัวท์ะเลต่างๆ กว่า 30 สายพันธุ์ ท่ีหาไดย้ากมากบน
โลกใบน้ี 

 
 

 

 

 

 

 

 

19.00 น. รบัประทานอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร อาหารจนี 
 IDOU ANFA HOTEL หรือเทียบเท่า CASABLANCA 

วนัที่สิบ เมืองคาซาบลงักา้-ดูไบ  

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม  
 นําท่านชมความสวยงามของ สุเหร่าแห่งกษัตริยฮ์ัสซันที่ 2 (Hassan II 

Mosque) มีขนาดใหญ่เป็นอันดับ 3 รองจากเมืองเมกกะ สุเหร่าน้ีงดงาม
ประณีตดว้ยสถาปัตยกรรมแบบโมร็อกโคทุกแขนง ชมวิวทิวทัศน์รอบๆ 
สุเหร่าอนัเป็นจุดชมวิวริมฝัง่ทะเล ซ่ึงเป็นสถานท่ีพกัผ่อนท่ีสวยงามของชาว
โมรอคโคท่ีชอบมาเดินเล่นหลงัจากปฏิบติัศาสนกิจเสร็จแลว้ 
นําท่านเดินทางไปยงัสนามบินฯ เพ่ือทาํการตรวจเอกสารในการเดินทาง ใช้
เวลาในการเดินทางไปยงัสนามบินฯ ประมาณ 50 นาที 

 

14.55 น. ไดเ้วลาอําลาประเทศโมรอคโค ”เหิรฟ้าสู่ดูไบ” โดยสายการบินกาตาร ์
แอร์เวย ์เท่ียวบินท่ี EK752 (ใชเ้วลาบิน 7.30 ชัว่โมง รบัประทานอาหาร
และพกัผ่อนบนเคร่ือง) 

 

วนัที่สิบเอ็ด ดูไบ-กรุงเทพฯ/สุวรรณภูมิ  

01.25 น. เดินทางถึงสนามบินดไูบ ประเทศสหรฐัอาหรบัเอมิเรตส ์ เพ่ือแวะเปล่ียนเคร่ือง 
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ค่าทวัรต่์อท่าน : อตัราค่าบริการน้ีสาํหรบักรุป๊เดินทาง ตั้งแต่ 20 ท่าน ข้ึนไป  
  ผูใ้หญ่พกัหอ้งคู่ (หอ้งละ 2 ท่าน)                                      ท่านละ   

 ในกรณีท่ีท่านเดินทางคนเดียว                    หอ้งพกัเด่ียวเพ่ิม ท่านละ 
 มีตัว๋เคร่ืองบินแลว้                                                     ลดท่านละ 

           82,900.- 
           15,000.- 
           30,000.- 

การจองทวัร ์(กรุณาจองทวัรอ์ยา่งนอ้ย 1 เดือน ก่อนจะเดินทาง) : 

  หากท่านสนใจและประสงค์จะเดินทาง กรุณาจองทัวรแ์ละชาํระเงินมัดจาํล่วงหนา้ 30,000 
บาท/ท่าน (เพ่ือเป็นการยืนยนัการเดินทางของท่าน) 

 กรุณาชาํระค่าทวัรส์่วนที่เหลือล่วงหนา้ 20 วนั ก่อนการเดินทาง หากท่านไม่ชาํระเงินส่วนท่ี
เหลือตามวนัท่ีกาํหนด ทางบริษัทฯ ถือวา่ท่านยกเลิกการเดินทางโดยไมมี่เง่ือนไข 

ค่าทวัรร์วม :  

  ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั ชั้นประหยดั โดยสายการบินเอมิเรตส ์แอรไ์ลน์ (EK) 
 ค่าภาษีสนามบิน ค่าภาษีน้ํามนั และค่าประกนัภยัทางอากาศ 
 ค่าท่ีพกัโรงแรมระดบัมาตรฐาน 4 ดาว ตลอดการเดินทาง (พกัหอ้งคู)่ 
 ค่าอาหารตามโปรแกรมท่ีระบุ 
 ค่าน้ําด่ืมระหวา่งเดินทาง 2 ขวด ต่อท่าน/วนั 
 ค่าพาหนะ รถรบั-ส่ง ตลอดการเดินทาง 
 ค่าเขา้ชมสถานท่ี, ค่าวีซ่าโมรอคโค 
 ค่าทิปพนักงานยกกระเป๋าในโรงแรม 
 ค่าข่ีอฐู 
 ค่าประกนัอุบติัเหตุระหวา่งการเดินทางในวงเงินท่านละ1,000,000บาท และค่ารกัษาพยาบาลใน

ต่างประเทศวงเงิน 500,000 บาท (ประกนัไม่ครอบคลมุผูท้ี่มีอายุตั้งแต7่5ปีข้ึนไป) 
ค่าทวัรไ์มร่วม : 
  ค่าทิปไกดท์อ้งถ่ิน, คนขบัรถฯ วนัละ 5 ดอลลาร/์ท่าน/วนั รวม 9 วนั คิดเป็น 45 ดอลลาร ์

 ค่าทิปหวัหนา้ทวัรไ์ทย วนัละ 3 ดอลลาร/์ท่าน/วนั รวม 11 วนั คิดเป็น 33 ดอลลาร ์(ทั้งน้ีข้ึนอยู่
กบัความพึงพอใจของท่าน) 

 ค่าใชจ้่ายส่วนตวัอาทิ ค่าโทรศัพท,์ ค่าซักรีด, ค่าเคร่ืองด่ืมในหอ้งพกั และค่าอาหารท่ีสัง่มาใน
หอ้งพกัค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีสัง่พิเศษในรา้นอาหารนอกเหนือจากท่ีทางบริษัทจดัใหย้กเวน้จะ
ตกลงกันเป็นกรณีพิเศษ เช่น หากท่านทานไดเ้ฉพาะอาหารทะเลเพียงอย่างเดียว ท่านตอ้งมี
ค่าใชจ้่ายเพ่ิม 

 ค่าทาํหนังสือเดินทาง (พาสปอรต์) 
 ค่าน้ําหนักของกระเป๋าเดินทางท่ีเกินกว่าสายการบินกาํหนด (30 กก./1ใบ/ท่าน) 
 ค่าภาษีมลูค่าเพ่ิม 7% และภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% 
 ค่าธรรมเนียมน้ํามนัของสายการบิน (หากมีการปรบัข้ึน) 
 ค่าใชจ้่ายอ่ืนๆ ท่ีไมไ่ดร้ะบุไวใ้นรายการ 
 ไมมี่แจกกระเป๋าหรือของพรีเม่ียมต่างๆ 

การยกเลิกการจองทวัร ์: 

  ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 45 วนั  คืนค่าใชจ้่ายทั้งหมด (ยกเวน้ค่าวีซ่าท่ียื่นและตัว๋
เคร่ืองบินท่ีออกล่วงหน้าและกรุ๊ปท่ีเดินทางช่วง
วันหยุดหรือเทศกาล (สงกรานต์ วันแรงงาน ช่วง
เดือนตุลาคม และปีใหม่) ท่ีตอ้งการันตี มัดจํากับ
ทางสายการบินหรือกรุ๊ปท่ีมีการ การนัตีค่ามดัจาํท่ี

03.40 น. “เหิรฟ้าสู่กรุงเทพฯ” โดยสายการบินเอมิเรตส์ แอร์ไลน์ เท่ียวบินท่ี 
EK376 (ใชเ้วลาบินประมาณ 6.10 ชัว่โมง รบัประทานอาหาร/พกัผ่อนบน
เคร่ืองบิน) 

 

12.50 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภมิู กรุงเทพฯ โดยสวสัด์ิภาพ   
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พกั โดยตรงหรือโดยการผ่านตวัแทนในประเทศหรือ
ต่างประเทศและไมอ่าจขอคืนเงินได)้ 

  ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30-44 วนั  หกัค่ามดัจาํ 30,000 บาท + ค่าวีซ่า (ถา้มี) 
  ยกเลิกก่อนการเดินทาง 10-29 วนั  หกัค่ามดัจาํ 30,000 บาท + ค่าใชจ้่ายอ่ืน (ถา้มี) 
  ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1-9 วนั  หกัค่าใชจ้่าย 100% ของค่าทวัร ์
  บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางในกรณีท่ีมีผูเ้ดินทาง ตํา่กว่า 20 ท่าน โดยท่ีจะแจง้

ใหผู้เ้ดินทางทราบล่วงหนา้ไมน่อ้ยกวา่ 15 วนั 

เอกสารในการใชย้ื่นวีซ่า : 

 1. หนังสือเดินทาง (Passport) พรอ้มสาํเนา อายุเกิน 6 เดือน 

2. หลกัฐานการเงินจากธนาคาร  

หนังสือรบัรองสถานะทางการเงินจากธนาคาร (Bank Certificate) หน่ึงฉบบั ออกโดยธนาคาร

เท่าน้ัน หนังสือน้ีจะระบุช่ือเจา้ของบญัชี รายละเอียดบญัชี และเงินคงเหลือในบญัชีออมทรัพย์

เท่าน้ัน  

3. รูปถ่ายสี ขนาด 2*1.5 น้ิว จํานวน 2 รูป (พ้ืนหลงัสีขาว) หา้มสวมเส้ือสีขาวและสีอ่อนในการ

ถ่ายรปูใหเ้ห็นหนา้ชดั (ขนาดรปูจะเท่ากบัรปูในหนังสือเดินทางของไทย) 

4. สาํเนาบตัรประชาชนพรอ้มคาํแปลภาษาองักฤษ โดยเฉพาะในส่วนช่ือและท่ีอยู่  

5. หลกัฐานการทาํงาน (ภาษาองักฤษและเป็นหลกัฐานปัจจุบนัเท่าน้ัน) 

ระบุตําแหน่ง ระยะเวลาการทํางาน ระยะเวลาการเดินทางในโมรอคโค และเงินเดือน (เป็น

ภาษาองักฤษ) 
กรณีเป็นพนักงาน 
• จดหมายรบัรองการทาํงานจากบริษัท ระบุตาํแหน่ง, เงินเดือน, วนัเริ่มทาํงาน และช่วงเวลาท่ี

อนุมติัใหล้าหยุด พรอ้มประทบัตราของบริษทั 
กรณีเป็นขา้ราชการ/รฐัวิสาหกิจ  
• จดหมายรบัรองจากหน่วยงานและสาํเนาบตัรราชการ พรอ้มประทบัตราองคก์ร 
เกษียณอายุราชการ สาํเนาบตัรขา้ราชการเกษียณอายุ 1 ชุด 
กรณีเป็นเจา้ของกิจการ  
• สาํเนาใบทะเบียนการคา้และหนังสือรบัรองการจดทะเบียนท่ีมีช่ือของผูเ้ดินทางเป็นกรรมการหรือ

หุน้ส่วน พรอ้มทั้งเซ็นช่ือรบัรองสาํเนาและประทบัตราบริษัทฯ (อายุสาํเนาไมเ่กิน 3 เดือน)  
กรณีเป็นนักเรียนหรือนักศึกษา (ภาษาองักฤษและเป็นหลกัฐานปัจจุบนัเท่าน้ัน) 
• จดหมายรบัรองจากทางโรงเรียนหรือสถาบนัท่ีกาํลงัศึกษาอยู่ และสาํเนาบตัรนักศึกษาพรอ้มทั้ง

เซ็นช่ือรบัรองสาํเนา พรอ้มประทบัตราสถาบนั 
เด็กอายุตํา่กวา่ 20 ปี  
• จะตอ้งมีใบอนุญาตจากผูป้กครองบิดาหรือมารดา หากเด็กเดินทางไปกบับิดาจะตอ้งมีใบรบัรอง

จากมารดา หรือหากเด็กเดินทางกบัมารดาจะตอ้งมีใบรบัรองจากบิดา หรือถา้เด็กไม่ไดเ้ดินทาง

กบับิดาและมารดา จะตอ้งมีจดหมายยินยอมใหบุ้ตรเดินทางไปต่างประเทศจากทั้งบิดาและมารดา 

พรอ้มมีการรบัรองค่าใชจ้่ายใหก้บับุตร ท่านท่ีบุตรเดินทางไปดว้ย ตอ้งไปทาํท่ีสาํนักงานเขตท่ีทํา

เบียนบา้นอยู่ (พรอ้มแนบบตัรประชาชน ของบิดาและมารดา) และตอ้งไปเซ็นเอกสารต่อหนา้

เจา้ที่รบัยืน่วีซ่า 
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กรณีเป็นแมบ่า้น  
• สาํเนาทะเบียนสมรส / ใบหย่า /ใบมรณะ (กรณีคู่สมรสเสียชีวิต) ใชห้ลกัฐานการเงินของตัวเอง

หรือของสามีก็ได ้ในกรณีท่ีไม่ไดเ้ดินทางไปกับสามี จะตอ้งมีจดหมายรบัรองค่าใชจ้่ายจากสามี 

เป็นภาษาอังกฤษ (พรอ้มกับเขียนช่ือ-นามสกุล วนัเดือนปีเกิด ของสามี และบุตร ท่ีมีดว้ยกัน)

จดหมายรบัรองการทาํงานจากบริษัท ระบุตาํแหน่ง, เงินเดือน, วนัเริ่มทาํงาน และช่วงเวลาท่ี

อนุมติัใหล้าหยุด พรอ้มประทบัตราของบริษทั 
กรณีเป็นขา้ราชการ/รฐัวิสาหกิจ  
• จดหมายรบัรองจากหน่วยงานและสาํเนาบตัรราชการ พรอ้มประทบัตราองคก์ร 
เกษียณอายุราชการ สาํเนาบตัรขา้ราชการเกษียณอายุ 1 ชุด 
กรณีเป็นเจา้ของกิจการ  
• สาํเนาใบทะเบียนการคา้และหนังสือรบัรองการจดทะเบียนท่ีมีช่ือของผูเ้ดินทางเป็นกรรมการหรือ

หุน้ส่วน พรอ้มทั้งเซ็นช่ือรบัรองสาํเนาและประทบัตราบริษัทฯ (อายุสาํเนาไมเ่กิน 3 เดือน)  
กรณีเป็นนักเรียนหรือนักศึกษา (ภาษาองักฤษและเป็นหลกัฐานปัจจุบนัเท่าน้ัน) 
• จดหมายรบัรองจากทางโรงเรียนหรือสถาบนัท่ีกาํลงัศึกษาอยู่ และสาํเนาบตัรนักศึกษาพรอ้มทั้ง

เซ็นช่ือรบัรองสาํเนา พรอ้มประทบัตราสถาบนั 
เด็กอายุตํา่กวา่ 20 ปี  
• จะตอ้งมีใบอนุญาตจากผูป้กครองบิดาหรือมารดา หากเด็กเดินทางไปกบับิดาจะตอ้งมีใบรบัรอง

จากมารดา หรือหากเด็กเดินทางกบัมารดาจะตอ้งมีใบรบัรองจากบิดา หรือถา้เด็กไม่ไดเ้ดินทาง

กบับิดาและมารดา จะตอ้งมีจดหมายยินยอมใหบุ้ตรเดินทางไปต่างประเทศจากทั้งบิดาและมารดา 

พรอ้มมีการรบัรองค่าใชจ้่ายใหก้บับุตร ท่านท่ีบุตรเดินทางไปดว้ย ตอ้งไปทาํท่ีสาํนักงานเขตท่ีทํา

เบียนบา้นอยู่ (พรอ้มแนบบตัรประชาชน ของบิดาและมารดา) และตอ้งไปเซ็นเอกสารต่อหนา้

เจา้ที่รบัยืน่วีซ่า 
กรณีเป็นแมบ่า้น  

สาํเนาทะเบียนสมรส / ใบหย่า /ใบมรณะ (กรณีคู่สมรสเสียชีวิต) ใชห้ลกัฐานการเงินของตวัเอง

หรือของสามีก็ได ้ในกรณีท่ีไม่ไดเ้ดินทางไปกบัสามี จะตอ้งมีจดหมายรับรองค่าใชจ้่ายจากสามี 

เป็นภาษาองักฤษ (พรอ้มกบัเขียนช่ือ-นามสกุล วนัเดือนปีเกิด ของสามี และบุตร ท่ีมีดว้ยกนั) 

**การถ่ายสาํเนาทุกฉบบัจะตอ้งสามารถอ่านออกชดัเจน เน่ืองจากเอกสารทุกฉบบัจะตอ้งนําส่งตาํรวจ

ตรวจคนเขา้เมืองโมรอคโคและหา้มขีดฆ่า หรือขีดคร่อม รบัรองเอกสารทุกฉบบั** 

หมายเหตุ :  

  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิการเปล่ียนแปลงโปรแกรม ราคา และเง่ือนไขทั้งหมดโดยมิตอ้งแจง้
ใหท้ราบล่วงหน้า 

 บริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทาง ในกรณีท่ีมีผูเ้ดินทาง ตํา่กวา่ 15 ท่าน โดยจะแจง้ใหผู้ ้
เดินทางทราบล่วงหน้า อย่างน้อย 20 วนั ก่อนการเดินทาง (หากจาํนวนลกูคา้ในคณะไม่ถึง 15 
ท่าน  

ราคาทวัรเ์พ่ิมท่านละ 2,000 บาท ) 
 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิการเปลี่ยนแปลงโปรแกรม ราคา และเงื่อนไขทั้งหมดโดยมิตอ้งแจง้ให้

ทราบล่วงหน้า 
 บริษัทฯ มีสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวรน้ี์ เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจ

แกไ้ขได ้
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 บริษัทฯ มีสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงการพาเขา้ชม สถานท่ีท่องเท่ียวใดๆท่ีปิดทาํการ โดยจะจดัหา
สถานท่ีท่องเท่ียวอ่ืนๆเพ่ือทดแทนเป็นลาํดับแรก หรือคืนค่าเขา้ชมแก่ผูเ้ดินทางแทน 

 รายการอาจมีการเปล่ียนแปลงตามความเหมาะสม เน่ืองจากความล่าชา้ของสายการบิน โรงแรม
ท่ีพักในต่างประเทศ เหตุการณ์ทางการเมือง และภัยธรรมชาติ ฯลฯ ท่ีอยู่นอกเหนือการควบคุม
ของทางบริษัทฯ หรือ ค่าใชจ้่ายเพ่ิมเติมท่ีเกิดข้ึนทางตรง หรือทางออ้ม เช่น การเจ็บป่วย การถูก
ทํารา้ย การสูญหาย ความล่าชา้ หรือ จากอุบัติเหตุต่างๆ  ทั้งน้ี บริษัทฯ จะคํานึงถึงความ
ปลอดภัยและความสะดวกของผูเ้ดินทางเป็นสาํคัญ 

 บริษัทฯ จะไม่รบัผิดชอบในกรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมือง หา้มผูเ้ดินทางเขา้หรือออกนอกประเทศ 
เน่ืองจากมีส่ิงผิดกฎหมาย หรือส่ิงของหา้มนําเขา้ประเทศ เอกสารเดินทางไม่ถูกตอ้ง หรือ ความ
ประพฤติส่อไปในทางเส่ือมเสีย หรือดว้ยเหตุผลใด ๆ ก็ตามท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองพิจารณาแลว้ 
ทางบริษัทฯ ไม่รบัผิดชอบค่าใชจ้่าย 

 รายการน้ีเป็นเพียงขอ้เสนอท่ีตอ้งไดร้บัการยืนยนัจากบริษัทฯอีกครั้งหน่ึง หลังจากไดส้าํรองท่ีนัง่
บนเครื่อง และโรงแรมที่พ ักในต่างประเทศเป็นที่เรียบรอ้ย แต่อย่างไรก็ตามรายการน้ีอาจ
เปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม 

 การไม่รบัประทานอาหารบางม้ือไม่เท่ียวตามรายการ ไม่สามารถขอหกัค่าบริการคืนได ้เพราะการ
ชาํระค่าทวัรเ์ป็นไปในลกัษณะเหมาจา่ย 

 ในกรณีท่ีท่านจะใชห้นังสือเดินทางราชการ (เล่มสีน้ําเงิน) / หนังสือเดินทางนักการทูต (เล่มสี
แดง) เดินทางกับคณะ บริษัทฯ สงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่รบัผิดชอบ หากท่านถูกปฏิเสธการเขา้หรือออก
นอกประเทศใดประเทศหน่ึง เพราะโดยปกตินักท่องเท่ียวใชห้นังสือเดินทางบุคคลธรรมดา (เล่มสี
เลือดหม)ู 

กรณีเดินทางโดยลกูคา้จดัการตัว๋เครื่องบินเอง 
 ในกรณีลกูคา้ดําเนินการเร่ืองตัว๋เคร่ืองบินเองและมาเท่ียวรวมกับคณะ (Join Tour) ลูกคา้ตอ้ง

ดาํเนินการมาพบคณะทวัรด์ว้ยตวัเอง และตอ้งรบัผิดชอบค่าใชจ้า่ยในการมาพบคณะใหญ่ดว้ยตัวเอง 
รวมถึงหากกรณีเท่ียวบินของคณะใหญ่เกิดความล่าชา้หรือยกเลิกเท่ียวบินอนัดว้ยสาเหตุใดๆก็ตาม 

ตัว๋เครื่องบิน 
 ในการเดินทางเป็นหมู่คณะผูโ้ดยสารจะตอ้งเดินทางไป-กลับ หากท่านตอ้งการเล่ือนวนัเดินทาง

กลบั ท่านจะตอ้งชาํระ ค่าใชจ้่ายส่วนต่างท่ีสายการบินเรียกเก็บโดยสายการบิน เป็นผูก้าํหนด ซ่ึง
ทางบริษัทฯ ไม่สามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้และในกรณีท่ียกเลิกการเดินทาง ถา้ทางบริษัทไดอ้อก
ตัว๋เคร่ืองบินไปแลว้ ผูเ้ดินทางตอ้งรอ Refund ตามระบบของสายการบินเท่าน้ัน (ในกรณีท่ีตัว๋
เคร่ืองบินสามารถทาํการ Refund ไดเ้ท่าน้ัน) 

 ท่านท่ีจะออกตัว๋เคร่ืองบินภายในประเทศ โปรดแจง้ฝ่ายขายก่อนเพ่ือขอคาํยืนยนัวา่ทัวรน้ั์นๆ ยืนยนั
การเดินทาง แน่นอน หากท่านออกตัว๋ภายในประเทศโดยไม่ไดร้บัการยืนยนัจากพนักงาน แลว้ทัวร์
น้ันยกเลิก บริษัทฯไม่สามารถรบัผิดชอบค่าใชจ้า่ยใดๆท่ีเก่ียวขอ้งกบัตัว๋เคร่ืองบินภายในประเทศได ้

 หากในกรณีท่ีสายการบินมีการปรบัเปล่ียนตารางเท่ียวบิน ซ่ึงอยู่นอกเหนือจากการควบคุมทาง
บริษัทจะไม่รบัผิดชอบต่อค่าใชจ้า่ยใดๆทั้งสั้น 

 เม่ือท่านจองทวัรแ์ละชาํระมดัจาํแลว้ หมายถึงท่านยอมรบัในขอ้ความและเง่ือนไขท่ีบริษัทฯแจง้แลว้
ขา้งตน้ 

โรงแรมและหอ้ง 
 หอ้งพกัในโรงแรมเป็นแบบหอ้งพกัคู่ ( TWN/DBL ) ในกรณีท่ีท่านมีความประสงคจ์ะพกัแบบ 3 

ท่าน / 3 เตียง ( TRIPLE ROOM ) ข้ึนอยูก่บัขอ้กาํหนดของหอ้งพกัและรปูแบบของหอ้งพกัของแต่ละ
โรงแรม ซ่ึงมกัมีความแตกต่างกนั ซ่ึงอาจจะทําใหท่้านไม่ไดห้อ้งพกัติดกนัตามท่ีตอ้งการ หรือ อาจ
ไม่สามารถจดัหอ้งท่ีพกัแบบ 3 เตียงได ้

 โรงแรมหลายแห่งในยุโรป จะไม่ มีเค ร่ืองปรับอากาศเน่ืองจากอยู่ในแถบท่ีมีอุณหภมิตํ ่า 
เคร่ืองปรบัอากาศท่ีมีจะใหบ้ริการในช่วงฤดรูอ้นเท่าน้ัน 

 ในกรณีท่ีมีการจดัประชุมนานาชาติ ( TRADE FAIR ) เป็นผลใหค้่าโรงแรมสูงข้ึน 3-4 เท่าตัว 
บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการปรบัเปล่ียนหรือยา้ยเมืองเพ่ือใหเ้กิดความเหมาะสม 
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กระเป๋าเล็กถือติดตวัข้ึนเครื่องบิน 
 กรุณางดนําของมีคม ทุกชนิด ใส่ในกระเป๋าใบเล็กท่ีจะถือข้ึนเคร่ืองบิน เช่น มีดพบั กรรไกรตัดเล็บ

ทุกขนาด ตะไบเล็บ เป็นตน้ กรุณาใส่ในกระเป๋าเดินทางใบใหญห่า้มนําติดตัวข้ึนบนเคร่ืองบินโดย
เด็ดขาด 

 วตัถุท่ีเป็นลกัษณะของเหลว อาทิ ครีม โลชัน่ น้ําหอม ยาสีฟัน เจล สเปรย ์และเหลา้ เป็นตน้ จะถูก
ทาํการตรวจอยา่งละเอียดอีกครั้ง โดยจะอนุญาตใหถื้อข้ึนเคร่ืองไดไ้ม่เกิน 10 ช้ิน ในบรรจุภณัฑล์ะ
ไม่เกิน 100 ml. แลว้ใส่รวมเป็นท่ีเดียวกันในถุงใสพรอ้มท่ีจะสําแดงต่อเจา้หน้าท่ีรกัษาความ
ปลอดภยัตามมาตรการองคก์ารการบินพลเรือนระหวา่งประเทศ ( ICAO ) 

 หากท่านซ้ือสินคา้ปลอดภาษีจากสนามบิน จะตอ้งปิดผนึกถุงโดยระบุ วนัเดินทาง เท่ียวบิน จึง
สามารถนําข้ึนเคร่ืองได ้และหา้มมีรอ่งรอยการเปิดปากถุงโดยเด็ดขาด 

การชดเชยค่ากระเป๋าในการสูญหาย 
 ของมีค่าทุกชนิด ขอแนะนาํไม่ควรใส่เขา้ไปในกระเป๋าใบใหญ่ท่ีเช็คไปกับเครื่อง เพราะหากเกิด

การสญูหาย สายการบินจะรบัผิดชอบชดใชต้ามกฎไออาตา้เท่าน้ัน ซ่ึงจะชดใชใ้หป้ระมาณ กิโลกรมั
ละ 20 USD คณูดว้ยน้ําหนักกระเป๋าจริง ทั้งน้ีจะชดเชยไม่เกิน USD 400 กรณีเดินทางชั้นธรรมดา 
(Economy) หรือ USD 600 กรณีเดินทางชั้นธุรกิจ (Business) ดังน้ันจึงไม่แนะนําใหโ้หลดของมี
ค่าทุกประเภทลงกระเป๋าใบใหญ่  

 กรณีกระเป๋าใบเล็ก (Hand Carry) เกิดการสญูหาย บริษัทฯ ไม่สามารถรบัผิดชอบชดเชยค่าเสียหาย

ใหท่้านได ้ดงัน้ันท่านตอ้งระวงัทรพัยสิ์นส่วนตวัของท่าน 

 บริษัทขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะรบัผิดชอบในกรณีกระเป๋าเดินทางของท่านเกิดความชาํรุด หรือสูญหาย ไม่
วา่กรณีใดๆ ทั้งส้ิน ในระหวา่งการเดินทาง 

การเดินทางเป็นครอบครวั  

 หากท่านเดินทางเป็นครอบครวัใหญ่ หรือเดินทางพรอ้มสมาชิกในครอบครวั ท่ีตอ้งไดร้บัการดูแล
พิเศษ (Wheelchair), เด็ก, และผูสู้งอายุ มีโรคประจาํตัว ไม่สะดวกเดินท่องเท่ียวในระยะเวลาเกิน
กวา่  

4-5 ชัว่โมงติดต่อกนั ม่านและครอบครวัตอ้งใหก้ารดแูลสมาชิกภายในครอบครวัของท่านเอง เน่ืองจากการ

เดินทางเป็นหมู่คณะ หวัหน้าทวัรมี์ความจาํเป็นตอ้งดแูลคณะทวัรท์ั้งหมด 

 

หลงัจากการจองทวัรแ์ละชาํระเงินมดัจาํแลว้ ทางบริษทัฯ ถือว่าท่านไดย้อมรบัในขอ้ตกลงและเง่ือนไข 

ที่บริษทัไดร้ะบุไวข้า้งตน้ทุกประการ 
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