
 

กำหนดการเดินทาง : ราคาทัวร์รวมทุกอย่าง ยกเว้นค่าใช้จ่ายส่วนตัว 

วันแรก  สนามบินสุวรรณภูมิ  

22.00 น. คณะเดินทางพร้อมกันท่ี สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 เคาน์เตอร์สายการบินเอมิเรตส์ 

เจ้าหน้าท่ีให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกด้านสัมภาระและบัตรโดยสารท่ีน่ัง

ก่อนขึ้นเครื่อง  



วันท่ีสอง  สนามบินสุวรรณภูมิ-ดูไบ-คาซาบลังก้า-ราบัต 

01.45 น. ออกเดินทางสู่ เมืองคาซาบลังก้า ประเทศโมรอคโค โดยสายการบินเอมิเรตส์ 

เท่ียวบินท่ี EK385/751 

*.*.*. แวะเปล่ียนเครื่องท่ีเมืองดูไบ : 04.55-0730 *.*.*.  

12.45 น. (เวลาท้องถ่ิน) ถึงสนามบิน เมืองคาซาบลังก้า (CASABLANCA) ประเทศโมรอคโค 

(MOROCCO) ..หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรเรียบร้อยแล้ว..... 

  จากน้ันนำท่านออกเดินทางสู่ เมืองราบัต (RABAT) …นำท่านชมเมืองหลวงแห่ง

ราชอาณาจักรมาตั้งแต่ปี ค.ศ.1956 เม่ือโมรอคโคหลุดพ้นจากการเข้าแทรกแซงทาง

การเมืองของฝรั่งเศสและเป็นท่ีตั้งของพระราชวัง

หลวงและทำเนียบทูตานุทูตจากต่างแดนเป็นเมือง

สีขาวท่ีสะอาดและสวยงาม  

...ชมป้อมไอดูยะ ป้อมขนาดใหญ่สองชั้นท่ีตั้งอยู่

ริมมหาสมุทรแอตแลนติก ล้อมรอบด้วยกำแพง

สูงใหญ่ด้านในเป็นเมดิน่า บ้านเรือนทาทาบด้วยสี

ฟ้า ที่สะอาดตาน่าเดินเล่น เหมือนศิลปะบนกำแพง  

ชมสุเหร่าหลวง และ พระราชวังหลวง  ทุกเท่ียงของวันศุกร์น้ัน กษัตริย์แห่งโมรอคโค

จะทรงม้าจากพระราชวังมายังสุเหร่า เพื่อประกอบศาสนกิจชมความงามภายนอก

ของ THE ROYAL PALACE และ MECHOUAR  

ชมสุสานของกษัตริย์โมฮัมเหม็ดท่ี5 พระอัยการ

ของกษัตริย์องค์ปัจจุบันซ่ึงมีทหารยามยืนสง่า

เฝ้าทุกประตูและเปิดให้คนทุกชาติทุกศาสนาเข้า

ไปเคารพพระศพท่ีฝังอยู่เบ้ืองล่าง ด้านหน้าคือ

สุเหร่าฮัสซันท่ีเริ่มสร้างมาตั้งแต่ศตวรรษท่ี12 

แต่สร้างยังไม่สำเร็จและพังลงจนเหลือแต่เพียง

เสาไว้ 365 ต้น  

ชมหอคอยฮัสซัน (HASSAN TOWER)  เป็นสุเหร่า

ท่ีใหญ่อันดับ 2 ของโลก สามารถบรรจุผู้ ท่ีเข้ามา

สวดมนต์ ได้พร้อมกันคราวละ 40,000 คน (แต่

สร้างไม่เสร็จ) …นำท่านออกเดินทางต่อสู่ เมือง

เมคเนส  (MEKNES) เมืองหลวงโบราณในสมัย



สุลต่านมูเล อิสมาอิล (MOULEY ISMAIL) แห่งราชวงศ์อะลาวิท (ALAWITE 

DYNASTY) กษัตริย์จอมโหดผู้ช่ืนชอบการทำสงครามในศ.ต.ท่ี 17  ....  

ค่ำ   รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร  

ท่ีพัก  MENZEH DALIA  HOTEL หรือเทียบเท่า 

 

วันท่ีสาม  ราบัต-ชมเมือง-เมืองโบราณโรมันโวลูบิลิส-เชฟชาอูน 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  

ชมกำแพงเมืองล้อมรอบเมืองเก่าท่ียาวประมาณ 40 

กม. ซึ่งมีประตูเมืองใหญ่โตถึง 7 ประตู ชมประตูบับ

มั น ซู  ( BAB  MANSOUR MONUMENTAL 

GATE) ท่ีได้ชื่อว่าสวยท่ีสุด ตกแต่งด้วยโมเสดและ

กระเบ้ืองสีเขียวบนผนังสีแสด…ชมเมืองโบราณ

โรมันโวลูบิลิส (ROMAN CITY OF VOLUBILIS) ท่ีปัจจุบันเหลือแต่ซากปรักหักพัง

ท่ีเกิดจากแผ่นดินไหวครั้งรุนแรงในปี ค.ศ. 1755 แต่

ยังคงเห็นได้ถึงร่องรอยความย่ิงใหญ่ของเมืองใน

จักรวรรดิโรมันในอดีต  

เท่ียง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  

บ่าย น ำ ท่ า น เดิ น ท า ง สู่  น ค ร สี ฟ้ า เช ฟ ช า อู น 

(CHEFCHAOUEN) เมืองท่ีได้ชื่อว่ามนต์เสน่ห์แห่งโม

รอคโค เป็นเมืองเล็กๆ  ตั้ งอยู่ในหุบเขาริฟ  (RIF 

MOUNTAIN) ประวัติ ความ เป็นมาของเมือง น้ั น

ยาวนานกว่า 538 ปี เมืองน้ีเคยอยู่ใต้ การปกครอง

ของสเปนและได้รับอิสรภาพในปี ค.ศ.1956 จนได้รับ

อิทธิพลวถีิชีวิตและภาษาสเปนในปัจจุบันน้ี  

ชมบ้านเรือนทาด้วยสีฟ้าและสีขาว เป็นสวรรค์ของคนรักสีฟ้าและสีขาว เมืองท่ี

บ้านเรือนเกือบทุกหลังเป็นสีขาวและมีครึ่งล่างไปจนถึงบริเวณถนน บันได และ 

ทางเดิน เป็นสีฟ้าสดใสเหมือนวันท่ีท้องฟ้าไร้เมฆ สามารถเดินชมบ้านเรือนได้ท่ัวท้ัง

เมือง โดยท่ีสถาปัตยกรรม ของเมืองยังคงเป็นแบบโมรอคโค ซุ้มประตูโค้งจึงสามารถ

มองเห็นได้ท่ัวท้ังเมือง และยังมีน้ำพุท่ีปูด้วยกระเบ้ืองโมเสกแบบโมรอคโคให้เห็นได้

ตามมุมต่าง ๆ ของเมือง พร้อมให้ท่านมีเวลาเดินเลือกซ้ือของท่ีระลึกในตลาดเมือง

เก่า.... 



ค่ำ   รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร  

ท่ีพัก  PARADOR HOTEL หรือเทียบเท่า 

*** เน่ืองจากโรงแรมเมืองเชฟชาอูนมีค่อนข้างน้อย ถ้าในกรณีท่ีโรงแรมเต็ม ทางบริษัทฯ เปล่ียน

นอนเมืองใกล้เคียงแทน *** 

 

วันท่ีสี่  เชฟชาอูน-เฟซ-ชมเมือง 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

จากน้ันนำท่านเดินทางสู่ เมืองเฟซ (FES) เมือง

หลวงเก่า เมืองซ่ึงยังคงมีบรรยากาศของเมือง

โบราณท่ีผู้คนยังใช้ลาเป็น  พาหนะและบรรทุกของ

กันอยู่ สัมผัสบรรยากาศเมืองเก่าแก่ท่ีสุดใน

บรรดาเมืองอิมพิเรียลท้ังสี่ตั้งแต่ศ.ต.ท่ี 7 ท่ีมีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ 

เท่ียง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  

บ่าย  นำท่าน ชมวิวบนป้อมปราการแห่งราชวงศ์ซาเดียน ...เดินเข้าสู่เขาวงกตอันซับซ้อน

แห่งเมดินาเมืองเฟซ ...ผ่านชมประตู BAB BOU 

JELOUD เป็นประตูขนาดใหญ่ท่ีก้ันระหว่างเมืองเก่า

กับเมืองใหม่ท่ีใช้โมเสสสีฟ้าตกแต่ง นำท่านเดินผ่าน

ตลาดสดขายข้าวปลาอาหาร และผัก ผลไม้สด ..

ผ่ าน ช ม สุ เห ร่ า ให ญ่ ไค ราวี น  ( KAIRAOUINE 

MOSQUE) ซ่ึงเป็นท้ังมหาวิทยาลัยสอนศาสนาแห่ง

แรกของโมรอคโคและเก่าแก่ท่ีสุดแห่งหน่ึงของโลกเลยทีเดียว (เฉพาะผู้ท่ีนับถือศาสนา

อิสลามเท่าน้ัน) ชมย่านเครื่องหนังและชมบ่อฟอกและย้อมสีหนังแบบโบราณ ท่ีเป็น

เอกลักษณ์เฉพาะของเมืองเฟส ถูกอนุรักษ์โดยองค์กรยูเนสโก ท้ังหมดน้ีเป็นเสน่ห์

ของการเดินเท่ียวชมเมืองท่ีต้องเดินแหวกว่ายเข้าไปในกลุ่มคนชาวพื้นเมือง ช้อปป้ิง

สินค้าท้องถ่ินและผลไม้แห้ง เช่น อินทผาลัม วอลนัท อัลมอนด์ ที่คุณภาพดีและราคา

ย่อมเยา  

ชมเมเดอร์ซา บูอิมาเนีย (MERDERSA BOU IMANIA) ซ่ึงเป็นโรงเรียนสอนพระ

คัมภีร์ เป็นสถาปัตยกรรมแบบมัวร์ท่ีสวยงามประณีต  ในเขตเมืองเก่าได้ มีซอยกว่า 

10,000 ซอย มีซอยแคบสุดคือ 50 ซ.ม. ถึงกว้าง 3 เมตร จะแบ่งเป็นย่านต่างๆ เช่น 

ย่านเครื่องใช้ทองเหลือง ทองแดง จะมีร้านค้าเล็กๆท่ีหน้าร้านจะมีหม้อ กะทะ อุปกรณ์

เครื่องครัว วางแขวนห้อยเต็มไปหมด ย่านขายพรมท่ีวางเรียงรายอย่างสวยงาม ย่าน



งานเครื่องจักสาน งานแกะสลักไม้ ที่ตามซอกมุมอาจเห็นภาพชายสูงอายุหนวดเครา

รุงรังน่ังแกะสลักไม้ชิ้นเล็กๆอยู่บริเวณตามทางเดินแคบๆในเขตเมืองเก่า บางทีเราก็ยัง

จะเห็นผู้หญิงท่ีน่ีสวมเสื้อผ้าท่ีปิดตั้งแต่หัวจนถึงเท้าจะเห็นได้ก็เฉพาะตาดำอันคมกริบ

เท่าน้ัน …ชมมูเล ไอดริสท่ี 2 (MOULAY IDRISS MAUSOLEUM II) เมืองโบราณ

เมืองหน่ึงท่ีเป็นเมืองศูนย์กลางศาสนาอันศักดิ์สิทธิของชาวมุสลิมในโมรอคโค ช่วง

เดือนสิงหาคมจะมีเหล่านักจาริกแสวงบุญมาเยือนเมืองแห่งน้ีเพื่อประกอบพิธีทาง

ศาสนา เปรียบได้กับเมืองเมกกะของประเทศซาอุดิอารเบีย…  

ค่ำ  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร  

ท่ีพัก  L’ESCALE  HOTEL หรือเทียบเท่า 

*.*.*.  กรุณาจัดเตรียมเสื้อผ้ากระเป๋าเล็ก เพื่อค้างคืนในทะเลทรายในคืนถัดไป *.*.*. 

 

วันท่ีห้า  เฟซ-อิเฟรน-แอร์ฟอร์ด-เมอร์ซูการ์ 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

นำท่านเดินทางผ่านชมเมืองอิ เฟรน (IFRANE) 

เมื อ ง ท่ี ค วาม สู งป ร ะม าณ  1650 เม ต ร เห นื อ

ระดับน้ำทะเล ในอดีต  ฝรั่งเศสได้มาสร้างขึ้นบริเวณ

น้ีในช่วง ค.ศ. 1930 บางครั้งเรียกเมืองแห่งน้ีว่า เจนี

วาแห่งโมรอคโค บ้านส่วนใหญ่มีหลังคาสีแดง มี

ดอกไม้บานและทะเลสาบสวยงาม เป็นสถานท่ีพักผ่อนท้ังฤดูหนาวและฤดูร้อน 

เส้นทางน้ีผ่านเทือกเขาแอตลาส ชื่อท่ีคุ้นเคยกันมานาน เดินทางข้าม MIDDLE 

ATLAS ภูมิประเทศเขียวชอุ่มไปด้วยป่าไม้  สองข้างทางเปล่ียนสภาพจากความแห้ง

แล้วเป็นป่าไม้ พุ่ม และสลับกับความแห้งแล้งของภูเขา  

เท่ียง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารจีน 

บ่าย   นำท่านเดินทางสู่ เมืองแอร์ฟอร์ด (ERFOUD) ซ่ึงเป็นโอเอซีสศูนย์กลางการค้าขาย

ของคาราวานซ่ึงเดินทางมาจาก

ซาอุดิอาระเบียและซูดาน  

นำท่านเดินทางสู่ เมืองเมอร์ซูก้าร์ 

(MERZOUGA) โดยนำท่านน่ัง

รถขับเคล่ือนสี่ล้อ 4WD ไปท่อง

ทะเลทรายซาฮาร่า (SAHARA) เป็นทะเลทรายในทวีปอัฟริกาท่ีมีขนาดใหญ่ เป็น

อันดับสองของโลก  (รองจากทะเลทรายในทวีปแอนตาร์กติกา)และเป็นทะเลทราย



ร้อนท่ีใหญ่ท่ีสุดของโลก ณ เมืองเมอร์ซูก้าร์ ลัดเลาะขอบทะเลทรายสู่เขตซาฮาร่า  

…. 

ค่ำ  รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

ท่ีพกั  พักผ่อนค้างคืนในทะเลทรายซาฮาร่า ณ CAFÉ DU SUD หรือเทียบเท่า 

 

วันท่ีหก  เมอร์ซูการ์-ขี่อูฐ-แอร์ฟอร์ด-ทินเฮียร์-วอซาเซท 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

*.*.*. พิเศษ ขี่อูฐสู่เนินทรายอันกว้างใหญ่สุดตาเพื่อรอชมพระอาทิตย์ทอแสงยาม

เช้า แสงทองยามเช้าสาดสู่ทะเลทราย เป็นบรรยากาศยามเช้าท่ีคุณจะประทับใจมิรู้ลืม 

(อย่าลืมเตรียมเสื้อกันหนาวให้พร้อม) *.*.*. 

  นำท่าน  น่ังรถขับเคล่ือนสี่ ล้อ 4WD กลับสู่  เมืองแอร์ฟอร์ด (ERFOUD) เพื่ อ

เปล่ียนเป็นรถโค้ช เพื่อเดินทางสู่  ทอด้าจอร์จ 

(TODRA GORGE) ชมความงามของช่องเขาท่ี

ซ่อนตัวอยู่ในโอเอซิส ลำน้ำเกลือท่ีไหลผ่านช่อง

เขา กับหน้าผาสูงชันแปลกตา เป็นแหล่งปีนหน้า

ผาสำหรับนักเสี่ยงภัยท้ังหลาย…. 

  นำท่านเดินทางสู่ เมืองทินเฮียร์ (TINGHIR) ชุมชนท่ีเกาะกลุ่มอยู่รวมกันท่ามกลาง

ความแห้งแล้ง ยังมีความชุ่มชื่นของโอเอซิส ต้นปาล์ม เคยเป็นท่ีตั้งของกองทหารท่ี

เดินทางมาจากวอซาเซท…  

เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  

บ่าย  จากน้ันเดินทางต่อตามถนนคาซบาห์ท่ีมีป้อมหลายร้อยแห่งตั้งเรียงรายตามถนน

ดังกล่าวสู่ เมืองวอซาเซท (OUARZAZATE) เคยเป็นท่ีตั้งทางยุทธศาสตร์ในปี ค.ศ. 

1928 ฝรั่งเศสได้ตั้งกองกำลังทหารและพัฒนาท่ีน่ีให้เป็นศูนย์กลางการบริหาร วอซา

เซทเป็นเมืองถูกส่งเสริมให้เป็นเมืองท่องเท่ียวท่ีแวดล้อมไปด้วยสตูดิโอ ภาพยนตร์ 

และมีการพัฒนาพื้นท่ีในทะเลทรายเพื่อการทำกิจกรรมต่างๆ เช่น การขี่มอเตอร์ไซด์ 

อูฐ กิจกรรมผจญภัยกลางทะเลทราย (สำหรับในฤดูหนาว-ฤดูใบไม้ผลิ (พ.ย.-เม.ย.) 

ควรเตรียมเสื้อกันหนาวให้เพียงพอ เพราะเมืองน้ีอยู่ใกล้ภูเขาแอตลาส ท่ีมีหิมะปก

คลุมในช่วงดังกล่าว  

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ  ภัตตาคาร  

ท่ีพัก  KARAM PALACE HOTEL หรือเทียบเท่า  



วันท่ีเจ็ด  วอซาเซท-ไอท์ เบน ฮาดดู-มาราเกช 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

น ำ ท่ า น  ผ่ า น ช ม ป้ อ ม ท า เริ ท  (KASBAH 

TAOURIRT) เป็นป้อมแห่งตระกูลกลาวี ภายใต้

หมู่อาคารขนาดใหญ่ ซ่ึงภายในประกอบด้วยห้อง

ต่างๆจำนวนมากซ่อนอยู่เชื่อมต่อกันด้วยถนนเล็กๆ และเส้นทางลับคดเคี้ยวตาม

อาคารท่ีเบียดเสียดกัน  

จากน้ันนำท่านออกเดินทางสู่  เมืองไอท์ เบน ฮาดดู (AIT BENHADDOU) ทาง

ตะวันออกเฉียงใต้ของเมืองมาราเกช เส้นทางข้ามเทือกเขาไฮแอทลาส ทางคดเคี้ยว

กับภูเขาสลับซับซ้อนสลับกับทุ่งเกษตรแบบขั้นบันได ให้ท่านเพลินตากับสีสัน วิถีชีวิต

ของคนท้องถ่ิน …  

เท่ียง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  

บ่าย จากน้ันนำท่านเดินทางสู่ เมืองมาราเกช (MARAKESH) ตั้งอยู่เชิงเขาแอตลาสในอ

ดีตเมืองโอเอซิสแห่งน้ีเป็นท่ีพักของกองคาราวาน

อูฐ ท่ีมาจากทางตอนใต้ของโมรอคโค ถือเป็นเมือง

ชุมทางของพ่อต่างๆ นอกจากน้ียังเป็นอดีตเมือง

หลวงในช่วงสมัยราชวงศ์อัลโมราวิด ช่วงศ.ต.ที่ 11 

ปัจจุบันเป็นเมืองท่ีมีนักท่องเท่ียวมาเยือนมากท่ีสุด 

สภาพบ้านเมืองท่ีเราเห็นได้คือ สองข้างทางแวดล้อม

ด้วยบ้านเรือนท่ีถูกฉาบด้วยปูนสีส้มๆ ซ่ึงเป็นสิ่งท่ี

รั ฐ บ าล ก ำห น ด ไว้  แต่ ค น ท้ อ ง ถ่ิ น จ ะ เรี ย ก ว่ า 

PINK CITY หรือ เมืองสีชมพู เมืองท่ีมีเสน่ห์ท่ีสุดใน

โลกแห่งหน่ึง จึงได้สมญานามว่าเป็น A CITY OF 

DRAMA น่ันคือมีความสวยงามดั่งเมืองในละครท่ีไม่

น่าเป็นชีวิตจริงได้……  

นำท่านเดินทาง ชมพระราชวังบาเฮีย (BAHIA PALACE) เป็นพระราชวังของท่าน

มหาอำมาตย์  ผู้สำเร็จราชการแผ่นดินแทนยุวกษัตริย์ในอดีต  สร้างขึ้นในช่วงปลาย

ศตวรรษท่ี 19 โดย SI MOUSSA สถาปัตยกรรมออกเป็นแนวสมัยใหม่ โดยท่ีตั้งใจ

จะให้เป็นพระราชวังท่ีย่ิงใหญ่และหรูหราท่ีสุดในสมัยน้ัน แต่ด้วยความท่ีมีการวางแผน

ก่อสร้างและตกแต่งอย่างเร่งรีบ จึงเป็นท่ีวิจารณ์กันว่ารายละเอียดหลายๆอย่างใน

พระราชวังแห่งนี้ยังไม่สมบูรณ์ลงตัว   



พระราชวงัมีการตกแต่งโดยการแกะสลักปูนป้ัน (STUCCO) มีการวาดลายบนไม้ 

และประดับประดาด้วยโมเสกเป็นลวดลายท่ีสวยงาม

ละเอียดอ่อนมาก… 

ชมค วามงด งามภายนอ กขอ งมัส ยิด  คู ตู เบี ย 

(K OUTOUBIA MOSQUE)  ซ่ึ ง เป็ น มั ส ยิ ด ให ญ่

เก่าแก่ท่ีสุดในเมืองไม่ว่าจะเดินไปแห่งใดในตัวเมืองก็จะ

เห็นมัสยิดน้ีได้ จากหอวังท่ีมีความสูง 226 ฟิต (70 เมตร)   

จากน้ันนำท่าน ชมจัตุรัสกลางเมือง (DJEMAA FNAA SQUARE) ท่ีมีขนาดใหญ่ 

รายล้อมไปด้วยอาคาร ร้านค้า ตลาด ทั้ง 4 ด้าน เดินเล่นถ่ายรูปความมีชีวิตชีวาท่ีมี

สีสันและกล่ินอายแบบโมรอคโคขนานแท้ พร้อมจับจ่ายหาซ้ือของฝาก ของ ท่ีระลึก

พื้ น เมืองต่ างๆ ได้ ท่ี  ตลาด เก่า (OLD MARKET) ท่ีอ ยู่รายรอบจัตุ รัสอย่าง

เพลิดเพลิน ...     

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ  ภัตตาคาร อาหารพื้นเมือง 

*.*.*. พร้อมชมโชว์การแสดงพื้นเมืองอันตื่นตาตื่นใจกับความอลังการของสถานท่ีและสีสันของ

ชาวโมรอคกัน *.*.*. 

ท่ีพัก  AYOUB HOTEL หรือเทียบเท่า  

 

วันท่ีแปด มาราเกช-คาซาบลังก้า 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

 นำท่าน ชมสวนจาร์ดีน มาจอแรล (MAJORELLE 

GARDEN)   ห รื อ  JARDIN  MAJORELLE  & 

MUSEUM OF ISLAMIC ART ว่ากันว่าเป็นสวรรค์

น้อยๆ ย่านเมืองมาราเกรซ สวนแห่งน้ีเป็นท่ีรวบรวม

พันธุ์ ไม้นานาพั นธุ์ จาก   ท่ัวโลก โดยเฉพาะต้น

กระบอกเพชรนับพันต้น หลากหลายสายพันธุ์ มีสวนบัว และป่าไม่ดูร่มรื่น กับบรรดา

กระถางดินท่ีศิลปินเจ้าของเดิม JACQUES MAJORELLE  ท่ีสรรหาสีมาป้ายทาทับ 

ตกแต่งทำให้สวนแห่งน้ีดูโดเด่นสะดุดตาขึ้นมาอย่างน่าเหลือเชื่ อ สวนแห่งน้ีเดิมเป็น

บ้านของศิลปินชาวฝรั่งเศส เขาสร้างบ้าน และสวนเอาไว้อยู่เอง พร้อมสร้างงานศิลปะ

ของเขาต่อมาสถานท่ีแห่งน้ีได้ถูกใช้เป็นพิพิธภัณฑ์ รวบรวมเอาศิปะของโมรอโค 

เอาไว้ และมีมุมแสดงงานศิลปะของเจ้าของเดิมเอาไว้ด้วย….จากน้ันนำท่านเดินทางสู่ 



เมืองคาซาบลังก้า (CASABLANCA) เมืองท่ีถูกใช้เป็นฉากในภาพยนตร์ฮอลลีวูด

เรื่องCASABLANCA ออกฉายในปี ค.ศ.1942 

เท่ียง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  

บ่าย นำท่าน ชมความงามของสุเหร่าแห่งกษัตริย์ฮัสซันท่ี 2 สุเหร่าน้ี

งดงามประณีตด้วยสถาปัตยกรรมแบบโมรอคโคทุกแขนง  ชม

ทิวทัศน์รอบๆ สุเหร่าอันเป็นจุดชมวิวริมฝั่งทะเล ซ่ึงเป็นสถานท่ี

พักผ่อนท่ีสวยงามของชาวโมรอคโคท่ีชอบมาเดินเล่นหลังจาก

ปฏิบัติศาสนกิจเสร็จแล้ว  

ชมโบถส์ชาวยิว (THE CHURCH OF OUR LADIES OF LOURDES) ภายในมี  

ภาพกระจกสีสวยงามแสดงเรื่องราวต่างๆเก่ียวกับศาสนา ต่อด้วยจัตุ รัส

สหประชาชาติ ซึ่งเป็นใจกลางเมือง ย่านธุรกิจสําคัญ 

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ  ภัตตาคาร  

ท่ีพัก  SUISSE HOTEL หรือเทียบเท่า  

 

วันท่ีเก้า  คาซาบลังก้า-ดูไบ 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

นำท่านเดินทางสู่ สนามบิน เพื่อเดินทางกลับสู่ประเทศไทย 

14.45 น. ออกเดินทางสู่ ประเทศไทย โดยสายการบินเอมิเรตส์ เท่ียวบินท่ี EK752/384 

 *.*.*. แวะเปล่ียนเครื่องท่ีเมืองดูไบ : 01.15-03.05 *.*.*. 

 

วันท่ีสิบ  สุวรรณภูมิ บางพลี (ประเทศไทย) 

12.05 น.  (เวลาท้องถ่ิน) เดินทางถึง สุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ  

 

********* 

 

หมายเหตุ กำหนดการเดินทางอาจมีการเปล่ียนแปลงได้เพื่อความเหมาะสมท้ังน้ีทางบริษัทฯจะ

ยึดถือความปลอดภัยตลอดจนผลประโยชน์ของคณะผู้เดินทางเป็นสำคัญ 

 

 

 

 



อัตราค่าใช้จ่าย 

 

วันท่ีเดินทาง 

 

ผู้ใหญ่ 

เด็กต่ำกว่า 

12 

กับ 1 

ผู้ใหญ่ 

เด็กต่ำกว่า 

12 

กับ 2 ผู้ใหญ่ 

ไม่มีเตียง

เสริม 

พักเดี่ยว

เพิ่ม 

22-31 พ.ค. / 29 พ.ค.-7 มิ.ย. 

5-14 มิ.ย. / 19-28 มิ.ย. / 26 มิ.ย.-5 ก.ค. 3-12 

ก.ค. / 17-26 ก.ค. / 24 ก.ค.-2 ส.ค. 

7-16 ส.ค.  / 21-30 ส.ค. / 28 ส.ค.-6 ก.ย. 4-13 

ก.ย. / 18-27 ก.ย. / 25 ก.ย.-4 ต.ค. 

2-11 ต.ค. / 9-18 ต.ค. / 16-25 ต.ค.  

23 ต.ค.-1 พ.ย. / 6-15 พ.ย. / 20-29 พ.ย. 27 

พ.ย.-6 ธ.ค. / 4-13 ธ.ค. / 11-20 ธ.ค. 

64,900.- 12,900.- 

24 ธ.ค.-2 ม.ค. / 30 ธ.ค.-8 ม.ค. 74,900.- 15,900.- 

 

** ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ ในการเปล่ียนแปลงราคา หากทางสายการบินมีการ ขึ้นราคาของภาษี

น้ำมันและ/หรือภาษีประกันภัยการเดินทางและ ค่าย่ืนวีซ่า ** 

 

อัตราน้ีรวม 

1. ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ (Economy Class) ท่ีระบุวันเดินทางไปกลับพร้อมกรุ๊ปเท่าน้ัน (ใน

กรณีมีความประสงค์อยู่ต่อจะต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขของสายการบินและมีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้น

สำหรับการเปล่ียนแปลง) 

2. ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการ 

3. ค่ารถโค้ชปรับอากาศนำเท่ียวตามรายการ วันละ 12 ชม. ตามกฎหมายยุโรป 

4. ค่าห้องพักในโรงแรมท่ีระบุตามรายการหรือเทียบเท่า  

5. ค่าอาหารตามท่ีระบุในรายการ 

6. ค่าชมสถานท่ีท่องเท่ียวตามรายการ 

7. ค่าประกันภัยการเดินทางรายบุคคล (หากต้องการเงื่อนไขกรมธรรม์สอบถามได้จาก

เจ้าหน้าท่ี)  



-ค่าประกันอุบัติเหตุการเดินทาง ในวงเงินท่านละไม่เกิน 1,550,000 บาท (ตามเงื่อนไขตาม

กรมธรรม์)  

-ค่ารักษาพยาบาลสำหรับคนไข้ใน จากอุบัติเหตุ และเจ็บป่วย (แอดมิด 8 ชม.) / การเคลื่อนย้าย

เพื่อการรักษาพยาบาลฉุกเฉินและการเคลื่อนย้ายกลับประเทศ / ค่าใช้จ่ายในการส่งศพหรืออัฐ

กลับประเทศ (เท่าน้ัน) 

8. ค่ามัคคุเทศก์ (ไกด์คนไทย) ของบริษัทฯ ดูแลตลอดการเดินทาง  

9. ค่าวีซ่าโมรอคโค 

10. ค่าทิป 

 

อัตราน้ีไม่รวม 

1. ค่าธรรมเนียมจัดทำหนังสือเดินทาง , แจ้งเข้าแจ้งออกสำหรับผู้ท่ีไม่ได้ถือหนังสือเดินทางของ

ไทย 

2. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิเช่น ค่าเครื่องดื่มท่ีสั่งพิเศษ, ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าธรรมเนียม

หนังสือเดินทาง, ค่าน้ำหนักเกินจากทางสายการบินกำหนดเกินกว่า 30 กก.และมากกว่า 1 ชิ้น, 

ค่ารักษาพยาบาล กรณีเกิดการเจ็บป่วยจากโรคประจำตัว , ค่ากระเป๋าเดินทางหรือของมีค่าท่ี

สูญหายในระหว่างการเดินทาง เป็นต้น  

3. ค่าภาษีหัก ณ ท่ีจ่าย 3% และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % ในกรณีท่ีต้องการใบกำกับภาษี 

4. ค่าอาหารท่ีไม่ได้ระบุในรายการ 

5. ค่าธรรมเนียมน้ำมันและภาษีสนามบิน ในกรณีท่ีสายการบินมีการปรับขึ้นราคา  

6. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ  เช่น ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, มินิบาร์และทีวีช่องพิเศษ ฯลฯค่าอาหารและ

เครื่องดื่มสั่งพิเศษ 

7. ค่าบริการพิเศษต่างๆ 

8. ค่าบริการยกกระเป๋าในโรงแรม ซึ่งท่านจะต้องดูแลกระเป๋าและทรัพย์สินด้วยตัวท่านเอง  

 

ข้อมูลเบ้ืองต้นในการเตรียมเอกสารย่ืนวีซ่าและการย่ืนขอวีซ่า  

1. การพิจารณาวีซ่าเป็นดุลยพินิจของสถานทูต มิใช่บริษัททัวร์ การเตรียมเอกสารท่ีดีและถูกต้อง

จะช่วยให้การพิจารณา ของสถานทูตง่ายขึ้น 

2. กรณีท่านใดต้องใช้พาสปอร์ตเดินทาง ช่วงระหว่างย่ืนวีซ่า หรือ ก่อนเดินทางกับทางบริษัท ท่าน

ต้องแจ้งให้ทางบริษัทฯ ทราบล่วงหน้าเพื่อวางแผนในการขอวีซ่าของท่าน ซึ่งบางสถานทูตใช้เวลา

ในการพิจารณาวีซ่าท่ีค่อนข้างนานและอาจไม่สามรถดึงเล่มออกมาระหว่างการพิจารณาอนุมัติวี

ซ่าได้ (กรณีถ้ามีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นท่านละ 500.- บาท ลูกค้าจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบเท่าน้ัน) 



3. สำหรับผู้เดินทางท่ีศึกษาหรือทำงานอยู่ต่างประเทศ จะต้องดำเนินเรื่องการขอวีซ่าด้วยตนเอง

ในประเทศท่ีตนพำนักหรือศึกษาอยู่เท่าน้ัน  

4. หนังสือเดินทางต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 6 เดือน โดยนับวันเริ่มเดินทางออกนอกประเทศ หากนับ

แล้วต่ำกว่า 6 เดือน ผู้เดินทางต้องไปย่ืนคำร้องขอทำหนังสือเดินทางเล่มใหม่ และกรุณาเตรียม

หนังสือเดินทางเล่มเก่า ให้กับทางบริษัทด้วย เน่ืองจากประวัติการเดินทางของท่านจะเป็นประโยชน์

อย่างย่ิงในการย่ืนคำร้องขอวีซ่า และจำนวนหน้าหนังสือเดินทาง ต้องเหลือว่างสำหรับติดวีซ่าไม่

ต่ำกว่า 3 หน้า  

5. ท่านท่ีใส่ปกหนังสือเดินทางกรุณาถอดออก หากมีการสูญหาย บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อปก

หนังสือเดินทางน้ันๆ และพาสปอร์ต ถือเป็นหนังสือของทางราชการ ต้องไม่มีรอยฉีกขาด หรือ 

การขีดเขียน หรือ แต่งเติมใดๆ ในเล่ม  

 

**กรุณาอ่านเงื่อนไขและหมายเหตุให้ละเอียดทุกข้อ เพราะรายการทัวร์ท่ีท่านได้รับถือเป็นสัญญา

การเดินทางระหว่างบริษัทและลูกค้า** 

เงื่อนไขการจอง 

กรุณาจองก่อนล่วงหน้า  พร้อมชำระเงินมัดจำ ท่านละ 30,000 บาท  ภายใน 3 วันนับจาก

วันจอง มิฉะน้ันทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ท่ีจะขอรับลูกค้ารายต่อไป  

 

เงื่อนไขการชำระค่าทัวร์ส่วนท่ีเหลือ 

ทางบริษัทขอเก็บค่าทัวร์ส่วนท่ีเหลือ 15 วันก่อนการเดินทาง  หากท่านไม่ผ่านการอนุมัติวี

ซ่าหรือยกเลิกการเดินทางโดยเหตุจำเป็นทางบริษัทขอเก็บเฉพาะค่าใช้จ่ายท่ีเกิดขึ้นจริง 

***ร้านค้าในยุโรปส่วนใหญ่จะปิดทำการในวันอาทิตย์, ขอสงวนสิทธิ์การย้ายเมืองท่ีเข้าพัก เช่น 

กรณีท่ีเมืองน้ันมีการจัดงาน TRADE FAIR ฯลฯ ไปเขา้พักเมืองท่ีใกล้เคียงแทน และโปรแกรมอาจ

มีการปรับเปล่ียนตามความเหมาะสม*** 

 

กรณียกเลิกการเดินทาง 

- ยกเลิกการเดินทางเก็บค่ามัดจำเต็มจำนวนทุกกรณี 

-  ยกเลิกการเดินทางและหรือไม่สามารถเดินทางได้ 1-29 วัน ก่อนวันเดินทางทุกกรณี เก็บค่า

ทัวร์เต็มจำนวนตามราคาทัวร์  

- กรณีย่ืนวีซ่าแล้วไม่ได้รับการอนุมัติวีซ่าจากทางสถานทูต (วีซ่าไม่ผ่าน) และท่านได้ชำระค่าทัวร์

หรือมัดจำมาแล้วทางบริษัทฯ ขอเก็บเฉพาะค่าใช้จ่ายท่ีเกดขึ้นจริง เช่น ค่าวีซ่าและค่าบริการย่ืนวี



ซ่า / ค่ามัดจำตั๋วเครื่องบิน หรือค่าตั๋วเครื่องบิน (กรณีออกตั๋วเครื่องบินแล้ว)  / ค่าส่วนต่าง

กรณีท่ีกรุ๊ปออกเดินทางไม่ครบตามจำนวน (สอบถามเพิ่มเติมจากทางบริษัทฯอีกครั้งนึง) 

-  กรณีผู้เดินทางท่ีเกิดอุบัติเหตุ,เจ็บป่วย,เสียชีวิต จะต้องมีใบรับรองแพทย์ตามท่ีทางสายการบิน

ให้ระบุข้อความตามเงื่อนไขสายการบินน้ัน ๆ เพื่อจะได้ยืนยันกับสายการบินและตัวแทนบริษัทท่ี

ต่างประเทศ (ท้ังน้ีขึ้นอยู่กับดุลพินิจของสายการบินและบริษัทต่างประเทศ) ท้ังน้ีท่านจะต้องเสีย

ค่าใช้จ่ายท่ีไม่สามารถเรียกคืนได้คือ ค่าธรรมเนียมในการมัดจำตั๋ว หรือค่าตั๋วเครื่องบิน (กรณี

ออกตั๋วเครื่องบินแล้ว) และค่าธรรมเนียมวีซ่าและค่าบริการย่ืนวีซ่ากรณีท่ีท่านย่ืนวีซ่าแล้ว  

 

หมายเหตุ  

- บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการท่ีจะไม่รับผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหาย อันเกิดจากเหตุสุดวิสัยท่ี

ทาง บริษัทฯ ไม่สามารถควบคุมได้ เช่น การนัดหยุดงาน , จลาจล, การล่าช้าหรือยกเลิกของ

เท่ียวบิน รวมถึงกรณีท่ีกองตรวจคนเข้าเมืองไม่อนุญาตให้เดินทางออกหรือกองตรวจคนเข้าเมือง

ของแต่ละประเทศไม่อนุญาตให้เข้าเมือง รวมท้ังในกรณีท่ีท่านจะใช้หนังสือเดินทางราชการ (เล่มสี

น้ำเงิน) เดินทางหากท่านถูกปฏิเสธการเดินทางเข้าหรือออกนอกประเทศใดประเทศหนึ่ง  

- บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปล่ียนแปลงโปรแกรมรายการ ท่องเท่ียว โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ

ล่วงหน้า 

- บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปล่ียนแปลงอัตราค่าบริการ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 

- เม่ือท่านทำการซ้ือโปรแกรมทัวร์ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านรับทราบและยอมรับเงื่อนไขของหมาย

เหตุทุกข้อแล้ว ในกรณีท่ีลูกค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ ….กรุณาติดต่อเจ้าหน้าท่ีของ

บริษัทฯ ก่อนทุกครั้ง มิฉะน้ันทางบริษัทฯจะไม่ขอรับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ ท้ังสิ้น…โปรแกรมและ

รายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปล่ียนแปลงได้ ทั้งน้ีขึ้นอยู่กับสภาวะอากาศและเหตุสุดวิสัย

ต่าง ๆ ท่ีไม่สามารถคาดการณ์ล่วงหน้าโดยทางบริษัทฯ จะคำนึงถึงผลประโยชน์และความ

ปลอดภัยของผู้ร่วมเดินทางเป็นสำคัญ…. 

- หลังจากท่ีมีการจองทัวร์และได้ชำระค่ามัดจำทัวร์หรือท้ังหมดแล้ว ไม่ว่าจะเป็นการชำระผ่าน

ตัวแทนของบริษัทหรือชำระโดยตรงกับทางบริษัท ทางบริษัทจะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับใน

เงือนไขต่างๆของบริษัท ที่ได้ระบุไว้ทั้งหมด 

- น่ังท่ี Long Leg โดยปกติอยู่บริเวณทางออกประตูฉุกเฉิน และผู้ท่ีจะนั่งต้องมีคุณสมบัติตรง

ตามท่ีสายการบินกำหนด เช่น ต้องเป็นผู้ท่ีมีร่างกายแข็งแรง และช่วยเหลือผู้อื่นได้อย่างรวดเร็ว

ในกรณีท่ีเครื่องบินมีปัญหา เช่น สามารถเปิดประตูฉุกเฉินได้ (น้ำหนักประมาณ 20 กิโลกรัม) 



ไม่ใช่ผู้ท่ีมีปัญหาทางด้านสุขภาพและร่างกายและอำนาจในการให้ท่ีน่ัง Long leg ขึ้นอยู่กับทาง

เจ้าหน้าท่ีเช็คอินสายการบิน ตอนเวลาท่ีเช็คอินเท่าน้ัน 

• กรณีทรัพย์สินส่วนตัวของลูกค้าสูญหายหรือลืมไว้ระหว่างการเดินทาง ทางบริษัทฯ จ ะไม่

รับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น 

• กรณีผู้เดินทางไม่สามารถเข้า-ออกเมืองได้ เน่ืองจากปลอมแปลงหรือการห้ามของเจ้าหน้าท่ี ไม่

ว่าเหตุผลใดๆตามทางบริษัทของสงวนสิทธิ์ในการ ไม่คืนค่าทัวร์ทั้งหมด  

• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน้า 14 วัน ในกรณีท่ีไม่สามารถทำกรุ๊ปได้

อย่างน้อย 30 ท่าน( ผู้ใหญ่ ) และ/หรือ ผู้ร่วมเดินทางในคณะไม่สามารถผ่านการพิจารณา

วีซ่าได้ครบ 30 ท่าน ซ่ึงในกรณีน้ีทางบริษัทฯ ยินดีคืนเงินให้ท้ังหมดหักค่าธรรมเนียมวีซ่า 

หรือจัดหาคณะทัวร์อื่นให้ถ้าต้องการ 

• บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปล่ียนแปลงโปรแกรมรายการท่องเท่ียว โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ

ล่วงหน้า  

• บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปล่ียนแปลงอัตราค่าบริการ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 

• เน่ืองจากรายการทัวร์น้ีเป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธิ์การใช้บริการใดๆตาม

รายการ หรือถูกปฏิเสธการเข้าประเทศไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่

คืนเงินในทุกกรณี  

• กรณียกเลิกการเดินทางภายหลังจากได้วีซ่าแล้ว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการแจ้งสถานฑูต 

เพื่อให้อยู่ในดุลพินิจของสถานฑูต เรื่องวีซ่าของท่าน เน่ืองจากการขอวีซ่าในแต่ละประเทศ 

จะถูกบันทึกไว้เป็นสถิติในนามของบริษัทฯ เม่ือท่านได้ชำระเงินมัดจำหรือท้ังหมด ไม่ว่าจะเป็น

การชำระผ่านตัวแทนของ บริษัทฯ หรือชำระโดยตรงกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะขอถือว่า

ท่านรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขต่างๆของเอกสารวีซ่า 

• การบิดเบือนข้อเท็จจริงประการใดก็ตาม อาจจะถูกระงับมิให้เดินทางเข้าประเทศในกลุ่มเชงเก้น

เป็นการถาวร และถึงแม้ว่าท่านจะถูกปฏิเสธวีซ่า สถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมท่ีได้ชำระไป

แล้วและหากต้องการขอย่ืนคำร้องใหม่ก็ต้องชำระค่าธรรมเนียมใหม่ทุกครั้ง  

• หากสถานทูตมีการสุ่มเรียกสัมภาษณ์บางท่านทางบริษัทฯ ขอความร่วมมือในการเชิญท่านไป

สัมภาษณ์ตามนัดหมายและโปรดแต่งกายสุภาพ ท้ังน้ีทางบริษัทฯ จะส่งเจ้าหน้าท่ีไปอำนวย

ความสะดวก และประสานงานตลอดเวลา และหากสถานทูตขอเอกสารเพิ่มเติม ทางบริษัทฯ

ใคร่ขอรบกวนท่านจัดส่งเอกสารดังกล่าวเช่นกัน 



• ทางบริษัทฯ เป็นแค่ตัวแทนอำนวยความสะดวกในขั้นตอนการย่ืนวีซ่า แต่ในการพิจารณาอนุมัติ

วีซ่า จะอยู่ในดุลพินิจของทางสถานทูตฯเท่าน้ัน ซึ่งอาจจะเกิดความไม่สะดวกแก่ท่านได้ทาง

บริษัทฯ จึงต้องขออภัยมา ณ ท่ีน้ี 

• เม่ือท่านทำการซ้ือโปรแกรมทัวร์ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านรับทราบและยอมรับเงื่อนไขของหมาย

เหตุทุกข้อแล้ว ในกรณีท่ีลูกค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศกรุณาติดต่อเจ้าหน้าท่ีของบริษัท

ฯก่อนทุกครั้งมิฉะน้ันทางบริษัทฯจะไม่ขอรับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆท้ังสิ้นโปรแกรมและรายละเอียด

ของการเดินทางอาจมีการเปล่ียนแปลงได้ ท้ังน้ีขึ้นอยู่กับสภาวะอากาศ และเหตุดวิสัยต่าง ๆ ท่ีไม่

สามารถคาดการณ์ล่วงหน้าโดยทางบริษัทฯ จะคำนึงถึงผลประโยชน์และ ความปลอดภัยของผู้ร่วม

เดินทางเป็นสำคัญ  

• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ไม่ขายทัวร์แก่ลูกค้าท่ีเคยเดินทางแล้วมีความประพฤติไม่น่ารักหรือมี

พฤติกรรมเป็นท่ีรักเกียจของคนส่วนใหญ่เช่นไม่รักษาเวลาเลย พูด จาหยาบคาย ดื่มสุราบนรถ ก่อ

เสียงรำคาญรบกวนผู้อ่ืน เอาแต่ใจตนเอง หรือถือว่ามากลุ่มใหญ่แล้วไม่เกรงใจผู้อ่ืนชักชวนผู้ผื่นให้

ก่อนความวุ่นวานในทัวร์ฯลฯ (เพื่อความสุขของผู้เดินทางเป็นส่วนใหญ่) 

• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ไม่ขายทัวร์แก่ท่านท่ีมีครรภ์เกิน4 เดือน (เพราะอาจเกิดอันตราย / เพื่อความ

ปลอดภัย / เว้นมีใบรับรองแพทย์) 

• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ในการขายหรือไม่ขายทัวร์แก่ท่านท่ีมีเด็กทารกอายุต่ำกว่ากว่า 2 ขวบ 

(กรุณาแจ้งบริษัทฯ ก่อนจองทัวร์เพื่อหาข้อสรุปร่วมกัน) ต้องกราบขออภัยท่านเพราะหากเด็ก

งอแงจะไปรบกวนผู้เดินทางท่านอื่น 

• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ในการขาย หรือไม่ขายแก่ท่านท่ีต้องใช้รถเข็น (กรุณาแจ้งบริษัทฯ ก่อนซ้ือ

ทัวร์ เพื่อหาข้อสรุปร่วมกัน) 

• ท่านท่ีจะออกตั๋วภายในประเทศ เช่น เชียงใหม่ ภูเก็ต หาดใหญ่ ฯลฯ โปรดแจ้งฝ่ายขายก่อนเพื่อขอ

คำยืนยันว่าทัวร์น้ันๆ ยืนยันการเดินทางหากท่านออกตั๋วโดยไม่ได้รับการยืนยันจากพนักงานแล้ว

ทัวร์นั้นยกเลิก บริษัทฯ ไม่สามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายน้ันได้ 

• ใน 1 วัน คนขับรถจะทำงานและพักผ่อนระหว่างขับรถรวมแล้วไม่เกิน12 ชม. เช่น เริ่มงาน 08.00 น. 

ต้องจบงานภายใน 20.00 น. หากมีการเสียเวลาระหว่างวันทุกกรณีโปรแกรมอาจต้องแก้ไข

ปรับเปล่ียน - เม่ือท่านจองทัวร์และชำระมัดจำแล้วหมายถึงท่านยอมรับในข้อความและเงื่อนไขท่ี

บริษัทฯ แจ้งแล้วข้างต้น 

• หากในคณะของท่านมีผู้ต้องการดูแลพิเศษ น่ังรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผู้สูงอายุ, มีโรค

ประจำตัว หรือไม่สะดวกในการเดินทางท่องเท่ียวในระยะเวลาเกินกว่า 4-5 ชั่วโมงติดต่อกัน ท่าน



และครอบครัวต้องให้การดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของท่านเอง เน่ืองจากการเดินทางเป็นหมู่

คณะ หัวหน้าทัวร์มีความจำเป็นต้องดูแลคณะทัวร์ทั้งหมด 

 

ข้อความซ่ึงถือเป็นสาระสำหรับท่านผู้มีเกียรติซ่ึงร่วมเดินทาง 

ทางบริษัทฯ เป็นตัวแทนในการจัดนำสัมมนา และการเดินทางท่ีมีความชำนาญ โดย

จัดหาโรงแรมท่ีพัก อาหาร ยานพาหนะ และสถานท่ีท่องเท่ียวพร้อมท้ังการสัมมนา ดูงาน เพื่อ

ความสะดวกสบาย และเกิดประโยชน์สูงสุดในการเดินทาง ท้ังน้ีทางบริษัทฯ ไม่สามารถรับผิดชอบ

ในอุบัติเหตุหรือความเสียหายท่ีเกิดจากโรงแรมท่ีพัก ยานพาหนะ,  อันเน่ืองจากอุบัติเหตุรวมถึงภัย

ธรรมชาติ, โจรกรรม, วินาศกรรม, อัคคีภัย, การผละงาน, การจลาจล สงครามการเมือง, การผัน

ผวนของอัตราแลกเปล่ียนเงินตราระหว่างประเทศ, การนัดหยุดงาน, ความล่าช้าของเท่ียวบิน, สาย

การเดินเรือ, รถไฟ, พาหนะท้องถ่ิน,  ตลอดจนการถูกปฏิเสธออกวีซ่าจากกงสุล และ / หรือ ส่วน

งานท่ีเก่ียวข้องกับสถานเอกอักคราชฑูต รวมถึงผู้มีอำนาจทำการแทนประจำประเทศไทย (โดยไม่

จำต้องแสดงเหตุผล เน่ืองจากเป็นสิทธิพิเศษทางการทูต ) ซ่ึงอยู่เหนือการควบคุมของบริษัทฯ 

หมายรวมถึงในระหว่างการเดินทางท่องเท่ียวท้ังใน หรือ ต่างประเทศ แต่ทางบริษัทฯ มีความ

คุ้มครอง และประกันอุบัติเหตุ ตามเงื่อนไขท่ีบริษัทฯ ท่ีรับประกันในกรณีท่ีผู้ร่วมเดินทางถูกปฎิเสธ

โดยเจ้าหน้าท่ีตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทย และ/หรือ ต่างประเทศ มิให้เดินทางออก หรือ เข้า

ประเทศ เน่ืองมาจากความประพฤติ พฤติกรรมของผู้เดินทาง ไม่ปฎิบัติตามกฎระเบียบด้านการ

ความคุมโรคติดต่อเฉพาะพื้นท่ีมีการปลอมแปลงเอกสารเพื่อการเดินทาง รวมถึงมีสิ่งผิดกฎหมาย 

บริษัทฯ จะไม่คืนค่าใช้จ่ายใดๆ รายละเอียดด้านการเดินทาง อาจมีการเปล่ียนแปลงได้ตามความ

จำเป็น หรือเพื่อความเหมาะสมท้ังปวง โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ท้ังน้ีการขอสงวนสิทธิ

ดังกล่าว บริษัท จะยึดถือและคำนึงถึงผลประโยชน์ตลอดจนความปลอดภัยของท่านผู้มีเกียรติ ซ่ึง

ร่วมเดินทางเป็นสำคัญ 

“ขอขอบพระคุณทุกท่านท่ีได้มอบความไว้วางใจ ให้ทางบริษัท เป็นผู้นำพาการเดินทางในครั้งน้ี” 

 

เอกสารประกอบการขอวีซ่าโมรอคโค 

*.*.*. เอกสารส่วนตัวของท่านห้ามเซ็นสำเนาถูกต้องทุกกรณี*.*.*.  

1. หนังสือเดินทาง (Passport) หนังสือเดินทาง ต้องมีหน้าเหลือสำหรับประทับ

วีซ่าอย่างน้อย 2 หน้า อายุการใช้งานเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน นับจากวัน

เดินทางกลับ และหนังสือเดินทางจะต้องไม่ชำรุด(หนังสือเดินทางเล่มเก่า กรุณา

นำมาประกอบการย่ืนวีซ่าด้วย)  

2. รูปถ่าย รูปถ่ายสีหน้าตรงขนาด 1.5 x 2 ซม. (ตามภาพประกอบ) จำนวน 3 



ใบ (พื้นหลังขาวเท่าน้ัน  

ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน  ห้ามสวมแว่นตาหรือเครื่องประดับ ไม่ใส่คอนแทคเลนส์ รูปไม่เลอะหมึก) 

3. หลักฐานการเงิน 

3.1 กรณีผู้เดินทาง ออกค่าใช้จ่ายเอง  

**สำเนาสมุดบัญชี หรือ Statement บัญชีออมทรัพย์ส่วนตัวของผู้เดินทาง ย้อนหลัง 6เดือน 

(รบกวนลูกค้าทำรายการเดินบัญชี ยอดเงินในบัญชีขั้นต่ำ 100,000.-โดยการ ฝากหรือถอน ก่อน 

แล้วค่อยปรับยอดเงินในบัญชีไม่เกิน 7 วัน ก่อนวันย่ืนวีซ่า และหากบัญชีกระโดดเดือนต้องขอเป็น 

Statement เท่าน้ัน) 

**หนังสือรบัรองจากธนาคาร (แบงค์ การันตี) ต้องเป็นบัญชีเดียวกันกับสเตทเม้น และชื่อ-

นามสกุลภาษาอังกฤษต้องตรงตามหน้าพาสปอร์ต  

(ออกไม่เกิน 15 วัน นับจากวันท่ีย่ืน) (ใช้ท้ัง 2 อย่าง ขาดอย่างใดอย่างหน่ึงไม่ได้) 

3.2 กรณีผู้เดินทางไม่ได้ออกค่าใช้จ่ายเอง (บุคคลท่ีสามารถรับรองค่าใช้จ่ายได้ ต้องเป็น พ่อ แม่ 

พี่น้อง ที่มีสายเลือดเดียวกัน หรือ สามีภรรยา เท่าน้ัน) 

3.2.1. ต้องทำเป็นหนังสือรับรองค่าใช้จ่ายในการเดินทาง (Sponsor Letter)เป็นภาอังกฤษเท่าน้ัน 

3.2.2. ถ่ายสำเนาสมุดบัญชี หรือ Statement ย้อนหลัง 3 เดือนของบุคคลท่ีออกค่าใช้จ่าย 

3.2.3. เอกสารแสดงความสัมพันธ์ระหว่างผู้ท่ีออกให้ และผู้ท่ีถูกรับรองค่าใช้จ่ายให้ เช่น สำเนา

ทะเบียนสมรส สูติบัตร ทะเบียนบ้าน 

**สถานทูตไม่รับพิจารณาบัญชีกระแสรายวัน บัญชีฝากประจำ และบัญชียอดติดลบ** 

 

4. หลักฐานการทำงาน  

-เจ้าของกิจการ หนังสือรับรองการจดทะเบียน(DBD)ท่ีมีชื่อของผู้เดินทางเป็นกรรมการหรือ

หุ้นส่วน อายุไม่เกิน 3 เดือน หรือ สำเนาใบทะเบียนการค้า(พค.0403) 

-เป็นพนักงาน หนังสือรับรองการทำงาน จากบริษัทฯ ระบุตำแหน่ง, เงินเดือน, วันเริ่มทำงาน  

(ขอเป็นภาษาอังกฤษมีอายุ 1 เดือน ชื่อ-สกุลต้องตรงตามหน้าพาสปอร์ต ใช้คำว่า “TO WHOM 

IT MAY CONCERN” แทนชื่อสถานทูตท่ีย่ืน) 

-นักเรียนหรือนักศึกษา ใช้หนังสือรับรองการเรียนท่ีออกจากสถาบันท่ีกำลังศึกษาอยู่  

(ขอเป็นภาษาอังกฤษมีอายุ 1 เดือน ชื่อ-สกุลต้องตรงตามหน้าพาสปอร์ต ใช้คำว่า “TO WHOM 

IT MAY CONCERN” แทนชื่อสถานทูตท่ีย่ืน) 

5. เอกสารส่วนตัว 

-สำเนาทะเบียนบ้าน กรุณาแปลเป็นภาษาอังกฤษ 

-บัตรประชาชน กรุณาแปลเป็นภาษาอังกฤษ 



-สูติบัตร (กรณีเด็กอายุต่ำกว่า 20 ปี) กรุณาแปลเป็นภาษาอังกฤษ 

-ทะเบียนสมรส/ทะเบียนหย่า/มรณะบัตร (ถ้ามี) กรุณาแปลเป็นภาษาอังกฤษ 

-ใบเปล่ียนชื่อ-นามสกุล (ถ้ามีการเปล่ียน) กรุณาแปลเป็นภาษาอังกฤษ 

6. กรณีเด็กอายุไม่ถึง 20 ปี ไม่ได้เดินทางไปต่างประเทศพร้อมบิดา มารดา  

-หากเด็กเดินทางไปกับบิดา จะต้องมีหนังสือยินยอมจากมารดา จากอำเภอต้นสังกัด (โดยมารดา

จะต้องคดัหนังสือยินยอมระบุให้บุตรเดนิทางไปต่างประเทศกับบิดา) พร้อมแนบสำเนาบัตร

ประชาชนหรือหน้าพาสปอร์ตมารดามาด้วย 

-หากเด็กเดินทางกับมารดา จะต้องมีหนังสือยินยอมจากบิดา จากอำเภอต้นสังกัด (โดยบิดา

จะต้องคดัหนังสือยินยอมระบุให้บุตรเดนิทางไปต่างประเทศกับมารดา) พร้อมแนบสำเนาบัตร

ประชาชนหรือหน้าพาสปอร์ตบิดามาด้วย 

- หากเด็กไม่ได้เดินทางพร้อมกับบิดาและมารดา ทั้งบิดาและมารดาจะต้องคัดหนังสือระบุยินยอม

ให้บุตรเดินทางไปต่างประเทศกับใคร มีความสัมพันธ์เป็นอะไรกันกับเด็ก จากอำเภอต้นสังกัด 

พร้อมแนบสำเนาบัตรประชาชนหรือหน้าพาสปอร์ตบิดาและมารดา 

-กรณีเด็กท่ีบิดา-มารดาหย่าร้าง จะตอ้งแนบสำเนาใบหย่า และมีการสลักหลังโดยมีรายละเอียดว่า

ฝ่ายใดเป็นผู้มีอำนาจปกครองบุตรแต่เพียงผู้เดียว 

*** กรณีท่ีบิดาหรือมารดาไม่มี passport แล้วใช้ ID Card แทนต้องทำจดหมายชี้แจงว่าทำไมไม่

มี passport *** 

-กรณีเด็กอายุต่ำกว่า 18 ปี บิดา-มารดาลงชื่อรับรองในแบบฟอร์มสมัครวีซ่า พร้อมเดินทางมา

สัมภาษณ์กับบุตรท่ีสถานทูตด้วย ทั้งสองท่าน (เฉพาะคิวเดี่ยวเท่าน้ัน) 

7.  ท่านไม่จำเป็นต้องเซ็น รับรองสำเนาถูกต้อง ให้ท่านเซ็นเฉพาะ แบบฟอร์มใบคำร้องขอวีซ่า

เท่าน้ัน 

 

เอกสารย่ืนวีซ่าอาจมีการปรับเปล่ียนและขออัพเดทเพิ่มเติมได้ทุกเวลา หากทางสถานทูตแจ้งขอ

เพิ่มเติม 



บริการของนิดหนอยทราเวล
รับทําวีซาท่ัวโลก/บริการกรุปเหมา สัมมนา ดูงาน ท้ังในและตางประเทศ

ติดตอเจาหนาท่ี : https://bit.ly/3ixUHal

รองเรียนการบริการ https://bit.ly/3Ab3eG5

โปรโมช่ัน โอเพนแชท 

https://bit.ly/3kJdwJ3 

ติดตามโปรโมช่ันไดทุกวัน 

https://bit.ly/3iwQOCv

ลองเรือสําราญแมน้ําเจาพระยาและอยุธยา

ขอมูลเพ่ิมเติม: https://bit.ly/2YkcFWd

แพ็กเกจทัวรภายตางประเทศ

ขอมูลเพ่ิมเติม: https://bit.ly/3FhykiS

แพ็กเกจทัวรภายในประเทศ

ขอมูลเพิ่มเติม : https://bit.ly/3DaInEH

ติดตอสอบถามขอมูลทองเท่ียวเพ่ิมเติม / จองทัวร
โทร.02-044-616 / 02-073-6161  HOTLINE 061-926-6611 / 094-546-6166 / 088-843-6611

หลังชําระแลวโทรแจงแผนกบัญชี 095-956-1166 ชําระผานธนาคารและเลขบัญชีท่ีแบบตามน้ีเทาน้ัน
หากเปนบัญชีอ่ืนท่ีไมใช ช่ือ บริษัท นิดหนอย ทราเวล จํากัด ทางบริษัทจะไมรับผิดชอบใดๆ ท้ังสิน

รายละเอียดการชําระคาบริการ

ธ.ธนาคารทหารไทยธนชาต

บจก.นิดหนอยทราเวล

179-6-03083-0

ธ.ไทยพานิณย สาขาหน่ึงพัน

บริษัท นิดหนอย ทราเวล จํากัด

175-250172-2

ธ.กสิกรไทย สาขาพาราไดซ พารค

บจก.นิดหนอย ทราเวล

053-3-93833-7

ธ.กรุงเทพ สาขาถนนแพรกษา

บริษัท นิดหนอย ทราเวล จํากัด

922-0-24284-7


