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โปรแกรมการเดินทาง 

วนัแรกของการเดินทาง (1)     สนามบินสุวรรณภูมิ - โอมาน 

17.00 น. คณะพรอ้มกนั ณ สนามบินสุวรรณภูมิ หนา้เคานเ์ตอร์ สายการบิน OMAN AIR ชัน้ 4 แถว Q 

พรอ้มเจา้หนา้ท่ีและมคัคุเทศกข์องบริษทัฯคอยใหก้ารตอ้นรับ 

20.05 น. เหิรฟ้า  สู่มสักตั MCT โดยสายการบิน OMAN AIR เท่ียวบินท่ี WY816  

23.25 น. เดินทาง ถึงสนามบินประเทศโอมาน (MCT มสักตั) (ใชเ้วลาในการเดินทาง 6 ชัว่โมง 20  นาที) 

เวลาท่ีมสักตั ชา้กว่าไทย  -3 ชัว่โมง  เพ่ือแวะเปล่ียนเคร่ือง 
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วนัท่ีสองของการเดินทาง (2)     มสักตั MCT– คาซาบลงักา CMN 

01.25 น. เหิรฟ้า  สู่ สนามบิน CMN มุฮมัมดั ฟิฟท ์อินเตอรเ์นชัน่แนล (คาซาบลงักา)  

ประเทศโมร็อกโก  โดยสายการบิน OMAN AIR เท่ียวบินท่ี WY171(ใชเ้วลาในการเดินทาง 8 ชัว่โมง 50 นาที ) 

07.45 น. เดินทาง ถึงสนามบิน CMN มุฮมัมดั ฟิฟท ์อินเตอรเ์นชัน่แนล (คาซาบลงักา)  

(เวลาทอ้งถ่ินท่ีน่ีชา้กว่าประเทศไทย 7 ชัว่โมง)  

น าทา่นผา่นพิธีตรวจคนเขา้เมืองและรับกระเป๋าสมัภาระ 

เดินทางเขา้เมืองคาซาบลงักา้ เมืองทา่หลกัและเมืองท่ีใหญท่ี่สุดของโมร๊อกโก คาซาบลงักา้ มีความหมายในภาษาสเปนวา่ “บา้น

สีขาว” ปัจจุบนัเมืองแหง่น้ีเป็นศูนยก์ลางทางเศรษฐกิจและอตุสาหกรรมของประเทศ  

น าทุกทา่นแวะชม ถ่ายรูปดา้นนอก  สุเหร่าแห่งกษตัริยฮ์สัซนัท่ี 2 (Hassan II Mosque) สถาปัตยกรรมทางศาสนา เป็น

ความย่ิงใหญแ่ละเป็นความภาคภูมิใจของชาวโมร๊อกโก ใหญเ่ป็นอนัดบัท่ี 13ของมสัยิด

ระดบัโลก มสัยิดแหง่น้ีถูกออกแบบโดยสถาปนิกชาวฝรั่งเศส มิเชล แปงโซ แตเ่ป็นศิลปะ

สไตลโ์มร็อกโค ท่ีใชเ้ทคโนโลยีสมยัใหมผ่สมผสานเขา้ไปดว้ย ซ่ึงส่ิงปลูกสรา้งน้ีสามารถ

จุผูค้นไดถึ้ง 25,000 คนและมีหอคอยสูงถึง 120 เมตร จุดประสงคใ์นการสรา้งมสัยิด

แหง่น้ีคือ ในวาระเฉลิมพระชนมค์รบ 60 พรรษาของกษตัริยฮ์สัซนัท่ี 2 แหง่โมร็อกโก

นอกจากน้ียงัถือเป็นสถานท่ีส าคญัในการตอ้นรับแขกบา้นแขกเมือง เม่ือประมุขประเทศใดเย่ียมเยือน ก็มกัจะมาเย่ียมชม  

 จากนั้นเดินทางตอ่ไปยงัเมือง RABAT (ใชเ้วลาประมาณ 1 ชัว่โมง 30 นาที ) ซ่ึงเป็นเมืองหลวงเมืองหลวงแหง่

ราชอาณาจกัรมาในอดีต ตัง้แตปี่ ค.ศ.1956 และเป็นท่ีตัง้ของพระราชวงัหลวง และท าเนียบทูตานุทูตจากตา่งแดน เป็นเมืองสี

ขาวท่ีสะอาดและสวยงาม จากนั้นชมสุเหร่าหลวง และ พระราชวงัหลวง ท่ีทุกเท่ียงวนัศุกร ์กษตัริยแ์หง่โมรอคโคจะทรงมา้จาก

พระราชวงัมายงัสุเหร่าเพ่ือประกอบศาสนกิจ ชมสุสานของกษตัริยโ์มฮมัเหม็ด ท่ี 5 พระอยักาของกษตัริยอ์งคปั์จจุบนั ซ่ึงมี

ทหารยามยืนเฝ้าสงา่ทุกประตู และเปิดใหค้นทุกชาติทุกศาสนาเขา้ไปเคารพพระศพท่ีฝังอยูเ่บ้ืองลา่ง ดา้นหนา้ของสุสาน คือ

สุเหร่าฮสัซนัท่ีเร่ิมสรา้งมาตัง้แตศ่ตวรรษท่ี 2 แตไ่มส่ าเร็จ และพงัลงจนเหลือแตเ่พียงเสาไว ้365 ตน้ ในบริเวณกวา้ง 183 

x139 เมตร 

ค ่า       บริการ  อาหารค ่า ณ โรงแรมท่ีพกั 

 น าท่านเข้าสู่ที่พัก ณ โรงแรม THE RIVE @RABAT DAY1    ระดบั 4 ดาว หรือเทียบเท่า 

วนัท่ีสามของการเดินทาง (3)     ราบตั- เชฟชาอูน - เฟส  

เชา้  บริการ  อาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

น าทุกทา่นออกเดินทาง สู่เมืองเชฟชาอูน (CHEFCHAOUEN) (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 3 ชัว่โมง 50นาที  

ประมาณ 253 กม.) เป็นเมืองโบราณยาวนานกวา่ 538ปีท่ีหา้มพลาด เป็นเมืองท่ีเหมือนเป็นฉากจากหนังภาพยนตรห์รือ

ภาพในนิทาน สถานท่ีแหง่น้ีเป็นเมืองท่ีมีผูค้นใชชี้วิตกนัอยูจ่ริงในประเทศโมร๊อกโก เอกลกัษณเ์ฉพาะตวัของเมืองน้ีคือความ

แปลกตาของอาคารบา้นเรือนท่ีมีสีสนัสดใสทาสีเป็นสีฟ้าและขาวทัง้เมือง ซ่ึงตดักบัสีเขียวของป่าไมเ้น่ืองจากตวัเมืองอยูใ่นหุบ

เขาริฟ (RIF MOUNTAIN) เกิดเป็นภาพท่ีชวนใหนั้กทอ่งเท่ียวหลงใหลในความงดงามและเสน่หข์องเมืองน้ี ความเป็นมิตร

ของผูค้นก็ท าใหเ้มืองเชฟชาอนูมีเสน่หอ์ยา่งหาท่ีเปรียบไมไ่ด ้ทุกทา่นสามารถเดินชมบา้นเรือนไดท้ ัว่ท ัง้เมือง โดยท่ี

สถาปัตยกรรมของเมืองยงัคงเป็นแบบโมร๊อกโก ซุม้ประตูโคง้สามารถมองเห็นไดท้ ัว่ท ัง้เมือง และยงัมีน ้าพุท่ีปูดว้ยกระเบ้ือง

โมเสกแบบโมร๊อกโกใหเ้ห็นไดต้ามมุมตา่ง ๆ ของเมือง   

อิสระใหทุ้กท่านไดเ้ดินชมถ่ายรปูหมู่บา้นสีฟ้า เพราะไมว่า่จะถา่ยมุมไหนก็สวยไมแ่พก้นั ส ารวจตรอกซอกซอยตา่งๆท่ีเต็ม

ไปดว้ยรา้นขายของท่ีระลึก, เคร่ืองประดบั, พรม และเลือกชิมขนมพ้ืนเมือง ถัว่ ชีส กลบัไปเป็นของฝากไดอ้ยา่งเพลิดเพลิน 

http://www.culturedcreatures.co/morocco-blue-city/
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เท่ียง   บริการ  อาหารเที่ยง ณ รา้นอาหาร 

หลงัจากน้ันน าทา่นเดินทางตอ่ สู่เมืองเฟซ (FES) เมืองหลวงเกา่อีกแหง่ท่ีมีประวติัศาสตร์อนัยาวนานใน ศ.ต. ท่ี 8 ท่ีมี

ความส าคญัทางประวติัศาสตร์ ตัง้อยูร่ะหวา่งพ้ืนท่ีอดุมสมบูรณท่ี์ตอ่จากเชิง เทือกเขารีฟ (Rif Mountain) ทางตอนเหนือกบั

เขต เทือกเขาแอตลาสตอนกลาง (Middle Atlas) มี แม่น ้าเฟส (River Fes) ไหลผา่นกลางเมืองเมืองเฟส เป็นเมือง

ศกัด์ิสิทธ์ิเมืองหน่ึงของศาสนาอิสลามไดรั้บการขนานามวา่ “มกักะฮแ์ห่งตะวนัตก”และ “เอเธนสแ์ห่งแอฟริกา”  

ค ่า  บริการ  อาหารค ่า ณ โรงแรมท่ีพกั 

 น าท่านเข้าสู่ที่พัก ณ โรงแรม VOLUBULIS HOTEL@FES DAY2 ระดบั 4 ดาวหรือเทียบเท่า 

วนัท่ีส่ีของการเดินทาง (4)     เฟส  

เชา้  บริการ  อาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

น าทา่น ชมเมืองเฟซ เมืองแหง่ทอ่งเท่ียวท่ีมีช่ือเสียง ซ่ึงในปี 

ค.ศ.1981 องคก์ารยูเนสโกไดป้ระกาศใหเ้ขตเมืองเกา่ของเฟส

เป็นเมืองมรดกโลกทางประวติัศาสตร ์  ตอนน้ีทางรัฐบาลโมร๊อก

โกมีการดูและเมืองเฟสโดยเฉพาะเขตเมืองเกา่ซ่ึงเป็นศูนยก์ลาง

ของวฒันธรรมและอารยธรรมในยุคเกา่ของโมร๊อกโก  น าทา่นชมจุด

ชมวิวเม่ือมองลงมาจะเห็นเขตเมืองเกา่ทัง้เมือง ตอ่ดว้ยชมประตูพระราชวงัหลวงแหง่เฟส พระราชวงัท่ีมี

สถาปัตยกรรมท่ีสวยงามและสงา่งามอยา่งมาก เป็นเอกลกัษณแ์หง่ราชวงศโ์มร๊อกโก จากนั้นน าทุก

ทา่นเขา้สูเ่มืองเกา่ ซ่ึงเสมือนทา่นยอ้นยุคไปสูบ่รรยากาศ1200ปีท่ีแลว้ เพราะเมืองน้ียงัมีวิถีชีวิตและ

ความเป็นอยูใ่นลกัษณะดัง้เดิมหลายศตวรรษ 

ชมเมเดอรซ์า บอิูมาเนีย (MEDERSA BOU IMANLA) ซ่ึงเป็นโรงเรียนสอนพระคมัภีร ์เป็นสถาปัตยกรรมแบบมวัร ์ 

ท่ีสวยงามประณีต ในเขตเมืองเกา่ไดแ้บง่ออกเป็น 100 สว่น มีซอยกวา่ 10 ,000 ซอย มีซอยแคบสุดคือ 50 ซ.ม. ถึงกวา้ง 3 

เมตร จะแบง่เป็นยา่นตา่งๆ เชน่ ยา่นเคร่ืองใชท้องเหลือง ทองแดง จะมีรา้นคา้เล็กๆท่ีหน้ารา้นจะมีหมอ้ กะทะ อุปกรณ์

เคร่ืองครัว ยา่นขายพรมท่ีวางเรียงรายอยา่งสวยงาม ยา่นงานเคร่ืองจกัสาน งานแกะสลกัไม ้และยา่นเคร่ืองเทศ ( Souk El 

Attarine)ทา่นจะไดส้ัมผสัทัง้รูป รสและกล่ินในยา่นเคร่ืองเทศท่ีมีการจดัเรียงสินคา้ไดอ้ยา่งเป็นระเบียบเรียบร้อยสวยงาม 

ระหวา่งท่ีเดินตามทางในเมดิน่า ทา่นจะไดพ้บกบัน ้าพุธรรมชาติ (Nejjarine Fountain) เพ่ือใหช้าวมุสลิมใหล้า้งหนา้ลา้งมือกอ่น

เขา้ในบริเวณมสัยิด  นอกจากน้ีท่ีตามซอกมุมอาจเห็นภาพชายสูงอายุหนวดเครารุงรังน่ังแกะสลกัไมช้ิ้นเล็กๆอยูบ่ริเวณตาม

ทางเดินแคบๆในเขตเมืองเกา่ บางทีเราก็ยงัจะเห็นผูห้ญิงท่ีน่ีสวมเส้ือผา้ท่ีปิดตัง้แตห่วัจนถึงเทา้จะเห็นไดก็้เฉพาะตาด าอนัคมกริบ

เทา่น้ัน แวะ ชมสุสานของมูเล ไอดริสท่ี 2 (Moulay Idriss Mausolem II) ท่ีชาวโมร๊อกโกถือวา่เป็นแหลง่มาแสวงบุญท่ี

ศกัด์ิสิทธ์ิ พาทา่นไป ชมสุเหร่าใหญ่ไคเราวีน (Kairaouine Mosque) ซ่ึงเป็นทัง้มหาวิทยาลยัสอนศาสนาแห่งแรกของ

โมร็อกโก และเกา่แกท่ี่สุดแหง่หน่ึงของโลกเลยทีเดียว  (เฉพาะผูท่ี้นับถือศาสนา อิสลามเทา่น้ัน)  

เท่ียง   บริการ  อาหารเท่ียง ณ รา้นอาหาร   

จากนัน้น าท่านเดินชมย่านเคร่ืองหนงัและแวะชม บ่อฟอกและยอ้มสีหนงัแบบโบราณ ท่ีเป็นเอกลกัษณเ์ฉพาะของเมือง

เฟส ถูกอนุรักษโ์ดยองคก์รยูเนสโก โรงฟอกหนังของเมืองเฟสจะประกอบไปดว้ยอา่งหินจ านวนมากวางเรียงกนัเป็นแถว  แตล่ะ

บอ่จะเต็มไปดว้ยสียอ้มและของเหลวเติมเต็มทัว่ทุกบอ่ ราวกบัเป็นจานสีท่ีมีขนาดใหญ ่โดยหนังเหลา่น้ีไดม้าจากทัง้ ววั แกะ 

แพะ และอฐู น าเขา้สูก่ระบวนการกลายเป็นเคร่ืองหนังคุณภาพชัน้สูง เชน่กระเป๋า เส้ือผา้ รองเทา้ โดยไมมี่การใชเ้คร่ืองจกัร 

นับเป็นภูมิปัญญาท่ีมีตัง้แตยุ่คกลาง อิสระชอ้ปป้ิงสินคา้ทอ้งถ่ินมากมาย เมืองเฟซจึงเป็นสถานท่ีท่ีไมค่วรพลาดในการมาเยือน

อยา่งย่ิง 
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ค ่า  บริการ  อาหารค ่า ณ โรงแรมท่ีพกั 

 น าท่านเข้าสู่ที่พัก ณ โรงแรม L’ESCALE HOTEL@FES  DAY3 ระดบั 4 ดาวหรือเทียบเท่า 

วนัท่ีหา้ของการเดินทาง (5)     เฟซ – อินเฟรน IFRAN –มิเดล MIDLET – เออรฟู์ด ์ERFOUD-ริสซานี ่RISSAN – 

                                       เมอรซู์กา้ MERZOUGA 

เชา้  บริการ  อาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

จากนั้นน าทุกทา่นเดินทางตอ่ สู่เมืองแมคเนส (MEKNES)(ใชเ้วลาเดินทางประมาณ  45นาที) หน่ึงในเมืองมรดกโลก

รับรองโดยยูเนสโกเม่ือปี ค.ศ.1996 อดีตเมืองหลวงในสมยัสุลตา่น มูเล อิสมาอิแหง่ราชวงศอะ์ลาวทิ (Alawite Dynasty) ได ้

ช่ือเป็นกษตัริยจ์อมโหดผูช่ื้นชอบการท าสงครามในชว่งศตวรรษท่ี 17 ดว้ยท าเลท่ีตัง้ท่ีมีแมน่ ้าไหลผา่นกลางเมืองเมกเนสจึงเป็น

เมืองศูนยก์ลางการ ผลิตมะกอกไวนแ์ละพืชพรรณตา่งๆ มีก าแพงเมืองลอ้มรอบเมืองเกา่ท่ียาวประมาณ 40 กม. ซ่ึงมีประตูเมือง

ใหญโ่ตถึง 7 ประตู 

น าทา่น ชมประตูบบัมนัซ ู(BAB MANSOUR MONUMENTAL) มีประตูเมืองใหญโ่ตถึง 7 ประตูไดช่ื้อวา่สวยท่ีสุด 

ตกแตง่ดว้ยโมเสดและกระเบ้ืองสีเขียวบนผนังสีแสดนับแสนช้ิน ท าใหป้ระตูแหง่น้ีมีเอกลกัษณแ์ละสวยงามอยา่งหาท่ีเปรียบ

ไมไ่ด ้

น าทุกทา่นเดินทาง สู่เมืองอิเฟรน (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 1 ชัว่โมง 30 นาที ) เมืองท่ีชาวฝรั่งเศสท่ีเคยปกครอง และ

นิยมมาสรา้งท่ีพกัตากอากาศบริเวณน้ี ตัง้อยูบ่นความสูงประมาณ 1,650 เมตร เหนือระดบัน ้าทะเล บา้นเรือนท่ีน้ีสว่นใหญเ่ป็น

หลงัคาอิฐสีแดง มีดอกไมบ้านสะพรั่งและทะเลสาบท่ีสวยงาม เป็นสถานท่ีพกัผอ่นทัง้ฤดูหนาวและฤดูรอ้น เสน้ทางน้ีผา่น

เทือกเขาแอตลาส เทือกเขาแอตลาส (Atlas Mountains) เป็นแนวเทือกเขาท่ีอยูท่างตะวนัตกเฉียงเหนือและทางเหนือของทวีป

แอฟริกา พาดผา่นตัง้แตช่ายฝั่งตะวนัตกเฉียงใตข้องประเทศโมร็อกโกท่ีบริเวณอา่วอากาเดีย (Agadir) ริมฝั่งมหาสมุทร

แอตแลนติก ข้ึนไปจนจดชายฝั่งตะวนัออกเฉียงเหนือของประเทศ

ตูนิเซีย มีความยาวของเทือกเขาโดยรวมประมาณ 2,500 กิโลเมตร 

ภูมิประเทศเขียวชอุม่ไปดว้ยป่าไม ้สองขา้งทางเปล่ียนสภาพจากความ

แหง้แลว้เป็นป่าไม ้พุม่ และสลบักบัความแหง้แลง้ของภูเขาเหมาะเป็น

เมืองพกัผอ่นจนไดร้ับฉายา(เจนีวาแหง่โมร็อคโค)  

น าทา่นเดินทาง สู่เมืองมิเดล (MIDLET)  เป็นเมืองท่ีตัง้อยูบ่นระดบัความสูงท่ี 1,508 เมตร (4,948 ฟตุ) คือเมืองเล็กๆ ท่ีตัง้

อยูท่า่มกลางหุบเขาแอตลาส เมืองท่ีเป็นศูนยก์ลางการคา้ การท าเหมืองแร่  ทอผา้ ทอพรม และเย็บปักถกัรอ้ย ของโมร็อกโก  

เท่ียง   บริการ  อาหารเท่ียง ณ รา้นอาหาร  

น าทา่นเดินทางเขา้สูเ่สน้ทางแหง่ทะเลทราย ผา่นชม หุบเขา

ดาเดส DADES GORGE แนวเขาและธรรมชาติของหุบเขา

ท่ีถูกกดักร่อนจากแรงลม ท าใหหุ้บเขากลายเป็นรูปร่างตา่งๆ โดยจุดหมายอยูที่ เมืองเออรฟ์ดู ์ERFOUD ซ่ึงเป็นโอเอซิส 

OASIS ศูนยก์ลางทางการคา้ขายของกองคาราวานซ่ึง เดินทางมาจากซาอดิุอาระเบีย SAUDI ARABIA และซูดาน SUDAN 

และเดินทาง สู่เมืองเมอรซ์กูา้ร ์ไปชมทะเลทรายซาฮาร่า “SAHARA” เป็นทะเลทรายในทวีปแอฟริกาท่ีมีขนาดใหญท่ี่สุดของ

โลก โดยกินเน้ือท่ีกวา่ 9 ลา้นตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 1ใน 3 ของทวีปแอฟริกา ลดัเลาะขอบทะเลทรายสูเ่ขตซาฮา

ร่า ผา่นชมทศันียภาพอนัย่ิงใหญข่องภูเขาหินท่ีเต็มไปดว้ยซากฟอสซิลของหอยและแมงกะพรุนโบราณในอดีตเม่ือ 350 ลา้นปี

กอ่น ซ่ึงดินแดนแหง่น้ีเคยอยูใ่ตท้อ้งทะเลมากอ่น จ่ึงเป็นท่ีก าเนิดของซากฟอสซิลตา่งๆ 

 

 

 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B9%82%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B9%87%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B9%82%E0%B8%81
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%95%E0%B8%B9%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%8B%E0%B8%B5%E0%B8%A2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%95%E0%B8%B9%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%8B%E0%B8%B5%E0%B8%A2
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ค ่า   บริการ  อาหารค ่า ณ โรงแรมท่ีพกั  

           อิสระใหท่้านพกัผ่อนดดูาวท่ามกลางทะเลทรายตามอธัยาศยั 

 น าท่านเข้าสู่ที่พัก ณ LES PORTES DEDESERT HOTEL@MERZOUGA DAY4 ระดบั 4 ดาวหรือเทียบเท่า 

วนัท่ีหกของการเดินทาง (6)     เมอรซู์กา้ MERZOUGA - ทอดา้จอรจ์ (TODRA GORGE) – OUARZAZATE 

เชา้  บริการ  อาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

***พิเศษ  ก่อนพระอาทิตยข้ึ์นน าท่านข่ีอูฐ ชมพระอาทิตยข้ึ์นท่ีทะเลทรายซาฮาร่า  ใหทุ้กทา่นไดด่ื้มด ่ากบัภาพพระ

อาทิตยด์วงโตๆคอ่ยๆโผลข้ึ่นจากสนัทรายยามเชา้ สาดสอ่ง

แสงสีทองปลุกทุกชีวิตใหต่ื้นจากนิทรา เป็นภาพแหง่ความ

ประทบัใจท่ีทุกทา่นจะจดจ าไมรู่ลื้มเลือน  

ออกจากทะเลทรายผา่น เดินทางผา่น โอเอซิสTINGHIR ซ่ึงเป็นชุมชนท่ีเกาะกลุม่อยูร่วมกนั ทา่มกลางความแหง้แลง้ในเขต

ทะเลทราย ท่ียงัมีความชุม่ช้ืน มีตาน ้า หรือ ล าธารน ้า ซ่ึงใชใ้นการปลูก ตน้ปาลม์ ตน้อลัมอนด ์ น าทา่นเดินทาง สู่ ทอดรา้

จอรจ์ TODRA GORGES ชมความงามของชอ่งเขาท่ีซอ่นตวัอยูในโอเอซิส ล าธารท่ีไหลผา่นชอ่งเขากบัหนา้ผาท่ีสูงชนัแปลก

ตา เป็นแหลง่ปีนหนา้ผาส าหรับนักเส่ียงภยัทัง้หลาย ผา่น หุบเขาดาเดส DADES VALLEY AND GORGE  แนวเขาและ

ธรรมชาติของหุบเขาท่ีถูกกรัดกร่อน จากแรงลมท าใหหุ้บเขากลายเป็นรูปร่างตา่ง ๆ สวยงาม ผ่านชมหุบเขากหุลาบ ซ่ึง

เทศกาลดอกกุหลาบจะมีข้ึนในเดือนพฤษภาคม  ดว้ยร่มเงาตน้ปาลม์ท่ีโอเอซิสน้ี ท าใหเ้ป็นสวรรคน์อ้ยๆของนักเดินทางชาว

ทะเลทรายมาตัง้แตส่มยัโบราณกาล  

เท่ียง   บริการ  อาหารเท่ียง ณ รา้นอาหาร  

น าทา่นเดินทางตอ่ตามถนนคาชบาหท่ี์มีป้อมหลายรอ้ยแหง่ตัง้เรียงรายตามถนนดงักลา่ว  

สู่เมืองวอซาเซท OUARZAZATE ซ่ึงเคยเป็นท่ีตัง้ทางยุทธศาสตร ์ในปี ค.ศ. 1928 ฝรั่งเศสตัง้กองก าลงัทหารและพฒันาท่ีน้ี

ใหเ้ป็นศูนยก์ลางการบริหาร ปัจจุบนัเมืองวอซาเซทเป็นเมืองถูกสง่เสริมใหเ้ป็นเมืองทอ่งเท่ียว และมีการพฒันาพ้ืนท่ีใน

ทะเลทรายเพ่ือการท ากิจกรรมตา่ง ๆ ท่ีแวดลอ้มไปดว้ยสตูดิโอส าหรับการถา่ยท าภาพยนตร์ ไมว่า่จะเป็น เร่ือง CLEO 

PATTRA, THE MUMMY, KINGDOM OF HEAVEN และอีกหลายเร่ืองนักท่ีมกัจะใชเ้มืองแหง่น้ีเป็นฉากส าหรับถา่ยท าใน

ภาพยนตร ์ทัง้น้ีเพราะลกัษณะภูมิประเทศท่ียงัคงความเป็นเอกลกัษณแ์บบชนเผา่เบอรเ์บอร ์ซ่ึงเป็นชนเผา่ดัง้เดิมของชาวโม 

ร๊อกโก  วอซาเซทอาจกลา่วไดว้าเป็นจุดมุง่หมายของนักทอ่งเท่ียวท่ีมองหา

ความแตกตา่ง และความผจญภยัท่ีหาไมไ่ดจ้ากท่ีไหน วอซาเซทเป็นเมืองท่ี

ส าคญัท่ีสุดของทางตอนใต ้และท่ีน่ียงัเป็นทางเช่ือมระหวา่งเหนือกบัใต ้และ

ตะวนัออกกบัตะวนัตก  

ค ่า       บริการ  อาหารค ่า ณ โรงแรมท่ีพกั 

 น าท่านเข้าสู่ที่พัก ณ LE ZAT HOTEL@ OUARZAZATE DAY5 ระดบั 4 ดาวหรือเทียบเท่า 

วนัท่ีเจ็ดของการเดินทาง (7)     OUARZAZATE – AIT BENHADDOU เมืองไอท ์เบนฮาดดู -  

                                        ATLAS MOUNTMARRAKECH    

เชา้  บริการ  อาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

เดินทางสู่ เมืองไอท ์เบนฮาดด ู (AIT BENHADDOU) ชมเมืองไอท ์เบนฮาดดู เป็นเมืองท่ีมีอาคารตา่งๆ สรา้งจากดิน เป็น

เมืองท่ีมีช่ือเสียงในเร่ืองการหารายไดจ้ากกองถา่ยท าภาพยนตรก์วา่ 20 เร่ือง โดยเฉพาะป้อมดินท่ีงดงามและมีความใหญท่ี่สุด

ในภาคใตข้องโมรอคโค คือ ป้อมไอท ์เบนฮาดดู (KASBASH OF AIT BEB HADOU) เป็นป้อมดินซ่ึงตัง้อยูท่า่มกลาง

สวนอลัมอนด ์เป็นปราสาทท่ีใชใ้นการถา่ยท าภาพยนตร์หลายเร่ืองท่ีโดง่ดงัอาทิ Lawrance of Arabia , Jesus of Nazareth 

และ Gladiator ปัจจุบนัอยูใ่นความดูแลขององคก์ารยูเนสโก ้
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เท่ียง  บริการ  อาหารเท่ียง ณ รา้นอาหาร  

จากนั้นเดินทางสู่ เมืองมาราเกช (MARAKESH) เมืองแหง่ทะเลทรายซาฮาร่า ทะเลทรายในทวีปแอฟริกาท่ีมีขนาดใหญเ่ป็น

อนัดบัสองของโลก และเป็นทะเลทรายท่ีรอ้นท่ีสุดของโลกอีกดว้ย ซ่ึงเป็นเมือง

ทอ่งเท่ียวท่ีส าคญัท่ีตัง้อยูเ่ชิงเขาแอตลาส ในอดีตเมืองโอเอซิสแหง่น้ีเป็นท่ีพกั

ของกองคาราวานอฐูท่ีมาจากทางตอนใตข้องโมรอคโค ถือเป็นเมืองชุมทางของ

พอ่คา้ตา่งๆ นอกจากน้ียงัเป็นอดีตเมืองหลวงในชว่งสมยัราชวงศอ์ลัโมราวิดชว่ง 

ศ.ต.ท่ี 11 ปัจจุบนัเป็นเมืองท่ีมีนักทอ่งเท่ียวมาเยือนมากท่ีสุด สภาพบา้นเมืองท่ีเราเห็นไดคื้อ สองขา้งทางแวดลอ้มดว้ยบา้นเรือน

ท่ีถูกฉาบดว้ยปูนสีสม้ๆ ซ่ึงเป็นส่ิงท่ีรัฐบาลก าหนดไว ้แต่คนทอ้งถ่ินจะเรียกว่า PINK CITY หรือ เมืองสีชมพู อาจกลา่วได ้

วา่มาราเกชเป็นเมืองท่ีมีเสน่หท่ี์สุดในโลกแหง่หน่ึง จึงไดส้มญานามวา่เป็น A CITY OF DRAMA น่ันคือมีความสวยงามดัง่

เมืองในละครท่ีไมน่่าเป็นชีวิตจริงได ้

ค ่า        บริการ  อาหารค ่า ณ โรงแรมท่ีพกั 

 น าท่านเข้าสู่ที่พัก ณ MOROCCAN HOUSE HOTEL@ MARAKESH  DAY6  ระดบั 4 ดาวหรือเทียบเท่า 

วนัท่ีแปดของการเดินทาง (8)     MARRAKECH  - คาซาบลงักา 

เชา้  บริการ  อาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

น าทา่นเดินทางสูเ่ขตเขตเมืองเกา่ หรือท่ีเรียกวา่ เมดิน่า ซ่ึง

มีก าแพงเมืองลอ้มรอบ น าชมสุสานแห่งราชวงศซ์าเดียน 

(SAADLAN TOMBS) ท่ีแหง่น้ีถูกท้ิงรา้งมากกวา่ 2 

ศตวรรษ ภายหลงัไดร้ับการบูรณะ และเปิดใหเ้ขา้ชมความ

งดงามในแบบฉบบัของศิลปะแบบ มวัริส(MOORISH) แท ้ๆ  ความวิจิตรอลงัการของหอ้งโถง

ภายใน เสาคอลมันหิ์นออ่นสีสวย ลวดลายงานปูนท่ีประดบัประดาบนผนังและเพดาน สวนสวย

ภายนอกท่ีสรา้งข้ึนใหม ่โดยเขาวา่ ท าตามแบบ Allah's Paradise  

จากนั้นน าชมพระราชวงับาเฮีย BAHIA PALACE พระราชวงัของทา่นมหาอ ามาตยผู์ส้ าเร็จ

ราชการแผน่ดินแทนยุคกษตัริยใ์นอดีต สรา้งข้ึนในชว่งปลายศตวรรษท่ี 19 ซ่ึงตัง้ใจจะใหเ้ป็น

พระราชวงัท่ีย่ิงใหญแ่ละหรูหราท่ีสุดในสมยัน้ัน ภายในตกแตง่ดว้ยปูนป้ันแกะสลกัและการวาดลวดลายบนไมแ้ละประดบัประดา

ดว้ยโมเสกท่ีมีลวดลายละเอียดออ่นชอ้ยสวยงาม   

เท่ียง   บริการ  อาหารเท่ียง ณ รา้นอาหาร  

น าทุกทา่นชม จตุัรสักลางเมือง (DJEMAA FNAA SQUARE) ท่ีมีขนาดใหญ ่รายลอ้มไปดว้ยอาคาร รา้นคา้ ตลาด ทัง้ 4 

ดา้น เดินเลน่ถา่ยรูปความมีชีวิตชีวาท่ีมีสีสนัและกล่ินอายแบบโมรอคโคขนานแท ้พรอ้มจบัจา่ยหาซ้ือของฝาก ของท่ีระลึก

พ้ืนเมืองตา่งๆ รายลอ้มไปดว้ยอาคาร รา้นคา้ ตลาดทัง้ 4 ดา้น  

ชม มสัยิด คูตูเบีย (KOUTOUBIA MOSQUE) ซ่ึงเป็นมสัยิดใหญเ่กา่แกท่ี่สุดในเมืองไมว่า่จะเดินไปแหง่ใดในตวัเมืองก็จะ

เห็นมสัยิดน้ีได ้จากหอวงัท่ีมีความสูง 226 ฟิต (70 เมตร) ไมว่า่อยูท่ี่ไหนในมาราเกซ เราก็จะมองเห็นสุเหร่าแหง่น้ี อิสระใหท้าง

เก็บภาพเมืองมาราเกซ เมืองท่ีข้ึนช่ือวา่มีเสน่หดึ์งดูดนักทอ่งเท่ียวติดอนัดบัโลก  

น าทา่นชม MAJORELLE GARDEN หรือ JARDIN MAJORELLE & MUSEUM OF ISLAMIC ART  

วา่กนัวา่เป็นสวรรคน์อ้ยๆ ยา่นเมืองมาราเกช สวนแหง่น้ีเป็นท่ีรวบรวมพนัธุไ์มน้านาจากทัว่โลก โดยเฉพาะตน้กระบองเพชรนับ

พนัตน้ หลากหลายสายพนัธุ ์มีสวนบวั และป่าไมดู่ร่มร่ืน กบับรรดากระถางดินท่ีศิลปินเจา้ของเดิม Jacques Majorelle ท่ีสรร

หาสีมาป้ายทาทบั ตกแตง่ท าใหส้วนแหง่น้ีดูโดดเดน่สะดุดตาข้ึนมาอยา่งน่าเหลือเช่ือ สวนแหง่น้ีเดิมเป็นบา้นของศิลปินชาว
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ฝรั่งเศส เขาสรา้งบา้น และสวนเอาไวอ้ยูเ่อง พรอ้มสรา้งงานศิลปะของเขาตอ่มาสถานท่ีแหง่น้ีไดถู้กใชเ้ป็นพิพิธภณัฑ ์รวบรวม

เอาศิลปะของโมรอคโคไว ้และมีมุมแสดงงานศิลปะของเจา้ของเดิมเอาไวด้ว้ย 

ค ่า        บริการ  อาหารค ่า ณ รา้นอาหาร MARAKESH 

        จากนั้น น าท่านเดินทางกลบัสู่ CASABLANCA คาซาบลงักา 

 น าท่านเข้าสู่ที่พัก ณ KENZI BASMA HOTEL @CASABLANCA  DAY7 ระดบั 4 ดาวหรือเทียบเท่า 

วนัท่ีเกา้ของการเดินทาง (9)     CASABLANCA – AIRPORT – MCT มสักตั   

เชา้      CHECK OUT 05.00 AM. เพ่ือเดินทางสูส่นามบิน  

05.00 น. น าทา่นเดินทาง สู่สนามบิน CMN มุฮมัมดั ฟิฟท ์อินเตอรเ์นชัน่แนล (คาซาบลงักา) 

ประเทศโมร็อคโค เพ่ือท าการเช็คอินสมัภาระ (รบัประทานอาหารเชา้ แบบกล่อง เพ่ือง่ายต่อการเดินทาง ) 

09.15 น. ออกเดินทาง โดยสายการบิน OMAN AIR เท่ียวบินท่ี WY172 

19.35 น. เหิรฟ้า  ถึงสนามบินประเทศโอมาน (มสักตั MCT) เพ่ือแวะเปล่ียนเคร่ือง    

22.05 น. เหิรฟ้า  กลบัสู่สนามบินสวุรรณภูมิ โดยสายการบิน OMAN AIR เท่ียวบินท่ี WY817 

วนัท่ีเกา้ของการเดินทาง (9)     MCT มสักตั  - กรุงเทพฯ   

06.45 น. เดินทางกลบัถึง สนามบินสุวรรณภูมิ ดว้ยความสวสัด์ิภาพและความประทบัใจ  

 

อตัราค่าบริการ 

ก าหนดการเดินทาง 

 

ราคาผูใ้หญ่ 

(พกัหอ้งละ 2-3 ท่าน) 

ราคาเด็กเสริมเตียง 

(พกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่าน) 

ราคาเด็กไม่เสริมเตียง 

(พกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่าน) 
พกัเด่ียวจ่ายเพ่ิม 

21 -30 ก.ย.62  57,888 บาท 56,888 บาท 55,888 บาท 10,500 บาท 

17 - 26 ต.ค.62 

5 – 14 ธ.ค. 62 
58,888 บาท 57,888 บาท 56,888 บาท 10,500 บาท 

 

UPDATE18JUN2019 

หมายเหตุ รายการอาจมีการเปล่ียนแปลงได ้ทัง้น้ีโดยค านึงถึงผลประโยชนข์องลูกคา้เป็นหลกั 

➢ในกรณีท่ีคณะออกเดินทางต า่กว่า 15 ท่าน หรือมาตรฐานของการยืนยนัการเดินทาง จะมีการเปล่ียนแปลง 

ขนาดของภาหนะท่ีใชใ้นการน าเท่ียว ตลอดรายการทวัร ์โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้  

➢กรณีท่ีคณะทวัรอ์อกเดินทางต า่กว่า 15 ท่าน หรือต า่กว่ามาตรฐานของการยืนยนัการเดินทาง ทางผูจ้ดัรายการ ขอยกเลิกการ

เดินทาง หรือ อาจแจง้ต่อทางคณะทวัรใ์หท้ราบว่ามีการเรียกเก็บค่าทวัรเ์พ่ิมในกรณีท่ีต า่กว่า 15 ท่าน ตามความเหมาะสมและเป็น

จริง 

 

 

-การพิจารณาวีซา่เป็นดุลยพินิจของสถานทูต มิใชบ่ริษทัทวัร ์การเตรียมเอกสารท่ีดีและถูกตอ้งจะชว่ยใหก้ารพิจารณา ของสถานทูตงา่ยข้ึน/ 

กรณีทา่นใดตอ้งใชพ้าสปอรต์เดินทาง ชว่งระหวา่งย่ืนวีซา่ หรือ กอ่นเดินทางกบัทางบริษทั ทา่นตอ้งแจง้ใหท้างบริษทัฯ ทราบลว่งหนา้เพ่ือวางแผน

ในการขอวีซา่ของทา่น ซ่ึงบางสถานทูตใชเ้วลาในการพิจารณาวีซา่ท่ีคอ่นขา้งนานและ อาจไม่สามารถดึงเล่มออกมาระหว่างการพิจารณา

อนุมติัวีซ่าได ้ 

1.PASSPORT เล่มจริง ท่ีมีอายุเหลือเกิน 6 เดือน ใชเ้วลาย่ืนเล่มเขา้ไปในสถานทตู 7 – 10 วนั  

ขอ้มูลเบ้ืองตน้ในการเตรยีมเอกสารยืน่วีซ่าและการยืน่ขอวีซ่า ใชเ้วลายืน่ประมาณ 7-10 วนัท าการ 
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2.รปูถ่ายขนาด 1.5 น้ิว จ านวน 2 รปูพ้ืนหลงัขาว หา้มสวมเส้ือสีขาวและสีอ่อนในการถ่ายรปูและเห็นหนา้ชดั 

3.ส าเนาบตัรประชาชน / ทะเบียนบา้น  (หา้มขีดหรือเซน้ก ากบัใดๆลงไป ) 

4.หลกัฐานการท างาน 

➢กรณีท่ีท่านเป็นเจา้ของกิจการ ขอหนังสือรับรองการจดทะเบียน (DBD)ท่ีมีช่ือของผูเ้ดินทางเป็นกรรมการหรือหุน้สว่น อายุไมเ่กิน 3 เดือน 

หรือ ส าเนาใบทะเบียนการคา้ (พค.0403)  

➢กรณีท่ีกิจการของท่านไม่ไดจ้ดทะเบียนการคา้ เช่น ขายของออนไลน ์หรือเป็นครสูอนพิเศษ ตอ้งท าจดหมายช้ีแจงการท างานเป็น

ภาษาองักฤษ, พรอ้มเอกสารประกอบ เชน่ รูปถา่ยรา้น เว็ปสินคา้  

➢ กรณีท่ีเป็นพนกังานบริษทัเอกชน ขอหนังสือรับรองการท างาน จากบริษทัฯ ใหร้ะบุต าแหน่งลงไป และเงินเดือนท่ีไดร้ับในต าแหน่งงานน้ันๆ 

และช้ีแจง้วา่ทา่นท างานท่ีบริษทัน้ีมาแลว้ก่ีปี , วนัท่ีเร่ิมท างาน  

(ขอเป็นภาษาองักฤษ  ระบุช่ือ-นามสกุล  ลงไปในหนังสือรับรองการท างาน ตอ้งตรงตามหนา้พาสปอรต์  

ใชค้ าวา่ “TO WHOM IT MAY CONCERN ” แทนช่ือสถานทูตท่ีย่ืน) 

➢กรณีท่ีเป็นนกัเรียน หรือนกัศึกษา ขอหนังสือรับรองการเรียนท่ีออกจากสถาบนัท่ีก าลงัศึกษาอยู ่ 

(ขอเป็นภาษาองักฤษ  ระบุช่ือ-นามสกุล  ลงไปในหนังสือรับรองการเรียน ช่ือตอ้งตรงตามหนา้พาสปอรต์) 

ใชค้ าวา่ “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนช่ือสถานทูตท่ีย่ืน) 

5.หนงัสือรบัรองสถานะทางการเงินจากธนาคาร (ไม่รบัสเตทเมนตห์รือส าเนาสมุดเงินฝาก)   

➢ขอ 1 ฉบบั ตอ้งออกโดยธนาคารเท่านัน้ หนงัสือน้ีจะระบุช่ือเจา้ของบญัชี รายละเอียดบญัชี และยอดเงินคงเหลือในบญัชี แปลง

ค่าเป็น USD โดยใหธ้นาคารระบุช่ือผูเ้ดินทาง และช้ีแจงว่าใชใ้นการย่ืนวีซ่า เขา้โมร็อคโค ในพรีเรียส .........วนัท่ีเดินทาง เท่าไหร่ถึง

เท่าไหร่  

➢ในกรณีท่ีมีบุตรหลานของท่านเดินทางดว้ย ใหท้ าใหบุ้ตรหลานของท่านดว้ย คนละฉบบั โดยระบุช่ือเจา้ของบญัชี รายละเอียด

บญัชี ยอดเงินคงเหลือในบญัชี แปลงค่าเป็น USD และใหธ้นาคารระบุว่าคุณเป็นผูอ้อกค่าใชจ่้ายทัง้หมดในการเดินทางให ้ 

MISS……………………………………. / MASTER ………………………..ในการเดินทางไปทริปโมร็อคโค 

****การถ่ายส าเนาทกุฉบบัจะตอ้งสามารถอ่านออกชดัเจน เน่ืองจากเอกสารทุกฉบบั ทางสถานทตูโมร็อคโคจะตอ้งน าส่งต ารวจ

ตรวจคนเขา้เมืองของประเทศโมร็อคโค และหา้มขีดค่า/ขีดคร่อม หรือเซน้รบัรองเอกสารทุกฉบบั*** 

 

 

งวดท่ี 1 : ส ารองท่ีนัง่จ่าย  30,000.-บาท /ท่าน ภายใน 3 วนัหลงัจากท่ีมีการจอง  

      พรอ้มส่งรายช่ือและหนา้พาสปอรต์ผูท่ี้จะเดินทางทนัที  

งวดท่ี 2 : ช าระส่วนท่ีเหลือ 20 วนั ล่วงหนา้ก่อนออกเดินทาง  

กรณีท่ีตอ้งการออกตัว๋ภายในประเทศ กรณีลูกคา้อยูต่า่งจงัหวดั ใหท้า่นติดตอ่เจา้หนา้ท่ีกอ่นออกบตัรโดยสารทุกครั้ง หากออกบตัรโดยสารโดยมิ

แจง้เจา้หนา้ท่ี ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิไมรั่บผิดชอบคา่ใชจ้า่ยท่ีเกิดข้ึน 

หลงัจากช าระคา่มดัจ าแลว้ สามารถเปล่ียนช่ือผูเ้ดินทางได ้กอ่นท่ีบริษทัฯ จะท าการออกตัว๋ลว่งหนา้ 1-2 อาทิตยก์อ่นการเดินทาง 

 

 

 

ส าหรับหอ้งพกัแบบ 3 เตียง (TRP) มีบริการเฉพาะบางโรงแรมเทา่น้ัน แนะน าใหท้า่นเปิดหอ้งพกั กรณีเดินทางเป็นผูใ้หญ ่3 ทา่น  (1 TWN + 1 

SGL) หอ้ง จะสะดวกกบัทา่นมากกวา่ 

คา่ท่ีพกัหอ้งละ 2 ทา่น ในโรงแรมตามท่ีระบุในรายการหรือระดบัเดียวกนั รวมทัง้ส้ิน 7 คืน 

อตัราค่าบริการน้ีรวม 

    

เง่ือนไข การจองทวัร ์    
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กรณีเดินทางเป็นตัว๋กรุ๊ป หากออกตัว๋แลว้ไมส่ามารถขอคืนเงินไดแ้ละไมส่ามารถเปล่ียนวนัเดินทางได ้

คา่ตัว๋เคร่ืองบินไป - กลบัโดยสายการบิน โอมานแอร ์(Oman Air) ชัน้ประหยดั  

โดยสายการบินโอมานแอร ์(Oman Air) ก าหนดน ้าหนักชัน้ประหยดั อยู่ท่ี  30 กิโลกรมั //โดยมีกระเป๋า เดินทาง 1 ใบใหญ่เท่านัน้ 

คา่ภาษีสนามบินทุกแหง่ตามรายการทวัร์ 

คา่รถปรับอากาศน าเท่ียวตามรายการ พรอ้มคนขบัรถท่ีช านาญเสน้ทาง  

คา่อาหารทุกม้ือท่ีระบุตามรายการ คา่บตัรเขา้ชมสถานท่ีและการแสดงทุกแหง่ท่ีระบุตามรายการ 

น ้าด่ิม วนัละ 1 ขวด /แจกบนรถ  

คา่ธรรมเนียมวีซา่เขา้-ออก ประเทศโมรอคโค แบบ SINGLE ENTRY       

คา่บริการน าทวัรโ์ดยมคัคุเทศกท์อ้งถ่ินและหวัหนา้ทวัรผู์มี้ประสบการณ์ 

คา่ประกนัอบุติัเหตุในการเดินทางวงเงิน 1,000,000 บาท คา่รักษาพยาบาล 500,000 บาท วงเงินคุม้ครองอาหารเป็นพิษ (โดยแพทยจ์ะตอ้งระบุ

ในใบรับรองแพทยว์า่”อาหารเป็นพิษเทา่น้ัน”) 

หมายเหตุ: คา่ประกนัอบิุติเหตุส าหรับเด็กท่ีมีอายุต ่ากวา่ 6 เดือน และ ผูใ้หญอ่ายุมากกวา่ 75 ปีทางบริษทัประกนัฯจะชดใชค้า่สินไหมทดแทนเพียง

คร่ึงหน่ึงของสญัญาฯ)  

คา่จดัท าหนังสือเดินทางภาษีตา่ง ๆ เชน่ ภาษี 7% ภาษีหกั ณ ท่ีจา่ย 3% ฯลฯ 

คา่ใชจ้า่ยสว่นตวัอ่ืนๆ  เชน่ คา่โทรศพัท,์ คา่ซกัรีด, มินิบารแ์ละทีวีชอ่งพิเศษ ฯลฯ และท่ีไมไ่ดร้ะบุไวใ้นรายการ 

คา่อาหารและเคร่ืองด่ืมสั่งพิเศษ นอกเหนือจากรายการท่ีระบุไว ้และน ้าด่ิมนอกเหนือจากท่ีแจง้ไว ้ทา่นละ 1 ขวด/วนั 

ค่าบริการยกกระเป๋าในโรงแรม ซ่ึงท่านจะตอ้งดแูลกระเป๋าและทรพัยสิ์นดว้ยตวัท่านเอง 

คา่ทิปตา่ง 

คา่ทิปมคัคุเทศกท์อ้งถ่ินทา่นละ 3 USD / ทา่น / วนั (คิดเป็น 8วนั เทา่กบั 24USD) 

พนักงานขบัรถในประเทศทา่นละ 2 USD / ทา่น / วนั (คิดเป็น 8วนั เทา่กบั 16USD) 

คา่ทิปคา่ทิปหวัหนา้ทวัร ์ทา่นละ 3 USD / ทา่น / วนั (คิดเป็น 10วนั เทา่กบั 30USD) 

รวม 70 USD  หรือประมาณ 2,331 บาท 

 

➢กรณียกเลิกหลงัจากวางเงินมดัจ า บริษทัฯจะคิดคา่ใชจ้า่ยท่ีเกิดข้ึนจริง ณ วนัน้ัน ท่ีไมส่ามารถ คืนเงินได ้ 

(ตวัอยา่งเชน่ คา่ตัว๋เคร่ืองบิน, คา่วีซา่, คา่มดัจ าหอ้งพกั เป็นตน้) 

➢กรณีตัว๋เคร่ืองบินท าการออกแลว้ แตท่า่นไมส่ามารถออกเดินทางได ้ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิเรียกเก็บคา่ใชจ้า่ยตามท่ีเกิดข้ึนจริง  และรอ 

Refund จากทางสายการบิน โดยปกติใชเ้วลาประมาณ 3- 6 เดือนเป็นอยา่งนอ้ย 

➢กรณียกเลิกหลงัจากจา่ยเงิน FULL PAYMENT แลว้ และกรุ๊ฟสามารถออกเดินทางไดต้ามปกติ  หรือใกลว้นัเดินทางแลว้ บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิ

ในการคืนเงินทัง้หมดในทุกกรณี 

อตัราค่าบริการน้ีไม่รวม 

  

กรณียกเลิก 
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➢กรณีเจ็บป่วยจนไมส่ามารถเดินทางได ้  ตอ้งมีใบรบัรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรบัรอง บริษทัจะท าเร่ืองย่ืนเอกสารไปยงัสายการบิน 

โรงแรม และในทุกๆการใหบ้ริการ เพ่ือใหพิ้จารณาอีกครั้ง ทัง้น้ี อาจจะตอ้งใชร้ะยะเวลาในการด าเนินการ ซ่ึงไมส่ามารถแจง้ไดว้า่สามารถคืนเงินได ้

ท ัง้หมดหรือบางสว่น หรือไมไ่ดเ้ลย เพราะข้ึนอยูก่บัการพิจารณาและตดัสินใจของสายการบิน โรงแรมและในทุกๆบริการอ่ืนๆเป็นส าคญั 

➢กรณีผูเ้ดินทางไมส่ามารถ เขา้-ออกเมืองไดเ้น่ืองจากปลอมแปลงหรือการหา้มของเจา้หนา้ท่ี ไมว่า่เหตุผลใดๆ ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการ ไม่

คืนคา่ทวัรท์ ัง้หมด 

 

บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์น้ี เม่ือเกิดเหตุจ าเป็นสุดวิสยัจนไมอ่าจแกไ้ขไดแ้ละจะไมรั่บผิดชอบใดๆ ใน

กรณีท่ีสูญหาย สูญเสียหรือไดร้ับบาดเจ็บท่ีนอกเหนือความรับผิดชอบของหวัหนา้ทวัรแ์ละเหตุสุดวิสยับางประการ เชน่ การนัดหยุดงาน ภยั

ธรรมชาติ การจลาจล ตา่งๆบริษทัฯ ไมร่ับผิดชอบคา่เสียหายในเหตุการณท่ี์เกิดจากสายการบิน ภยัธรรมชาติ ปฏิวติั และอ่ืน ๆ ท่ีนอกเหนือการ

ควบคุมของทางบริษทัฯ หรือ คา่ใชจ้า่ยเพ่ิมท่ีเกิดข้ึนทางตรง หรือทางออ้ม เชน่ การเจ็บป่วย การถูกท ารา้ย การสูญหาย ความลา่ชา้ หรือ อบุติัเหตุ

ตา่ง ๆ 

บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงโปรแกรมรายการทอ่งเท่ียว โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงอตัราคา่บริการโดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

บริษทัจะไมร่ับผิดชอบ หรือ คืนเงินคา่ทวัร ์ในกรณีท่ีทา่นถูกปฏิเสธในการใหวี้ซา่ หรือ ปฏิเสธเขา้เมือง ในทุกกรณี 

ในกรณีท่ีทา่นผูโ้ดยสารตอ้งการใชพ้าสปอรต์เลม่สีน ้าเงิน (ราชการ) ในการเดินทาง บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิไมรั่บผิดชอบใดๆในการท่ีทา่นอาจจะ

ถูกปฏิเสธมิใหเ้ขา้เมือง เพราะโดยปกติในการทอ่งเท่ียวจะใชเ้ลม่สีเลือดหมู 

ราคาน้ีคิดตามราคาบตัรโดยสารเคร่ืองบิน ณ ปัจจุบนั หากมีการปรับราคาบตัรโดยสารสูงข้ึน ตามอตัราคา่น ้ามนัหรือ คา่เงินแลกเปล่ียน ทาง

บริษทั สงวนสิทธ์ิท่ีจะปรับราคา ตามสถานการณด์งักลา่ว 

 

การขอท่ีน่ัง Long Leg โดยปกติจะอยูบ่ริเวณทางออกประตูฉุกเฉิน และผูท่ี้จะน่ังตอ้งมีคุณสมบติัตรงตามท่ีสายการบินก าหนด เชน่ ตอ้งเป็นผู ้

ท่ีมีร่างกายแข็งแรง และชว่ยเหลือผูอ่ื้นไดอ้ยา่งรวดเร็วในกรณีท่ีเคร่ืองบินมีปัญหา เชน่  สามารถเปิดประตูฉุกเฉินได ้(โดยน ้าหนักประตูน้ันอยูท่ี่

ประมาณ 20 กิโลกรัม) ไมใ่ชผู่ท่ี้มีปัญหาทางดา้นสุขภาพและร่างกาย และอ านาจในการใหท่ี้น่ัง Long leg ข้ึนอยูก่บัทางเจา้หนา้ท่ีเช็คอินสายการ

บิน ตอนเวลาท่ีเช็คอินเทา่น้ัน 

เน่ืองจากรายการทวัรน้ี์เป็นแบบเหมาจา่ยเบ็ดเสร็จ หากทา่นสละสิทธ์ิการใชบ้ริการใดๆ ตามรายการ หรือ ถูกปฏิเสธการเขา้ประเทศไมว่า่ใน

กรณีใดก็ตาม ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิไมคื่นเงินในทุกกรณี 

ภาพท่ีใชใ้นการประกอบการท าโปรแกรมใชเ้พ่ือความเขา้ใจในมุมมองสถานท่ีทอ่งเท่ียว ภาพใชเ้พ่ือการโฆษณาเทา่น้ัน 

หมายเหต ุ

 


