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กาํหนดการเดินทาง :  
วนัแรก  สนามบนิสุวรรณภมิู  

22.00 น. คณะเดนิทางพรอ้มกนัที� สนามบนิสุวรรณภูม ิช ั�น 4 เคานเ์ตอรส์ายการบนิเอมเิรตส ์เจา้หนา้ที�ใหก้ารตอ้นรบัและอาํนวย

ความสะดวกดา้นสมัภาระและบตัรโดยสารที�นั �งก่อนขึ�นเครื�อง  

วนัที�สอง  สนามบนิสุวรรณภมิู-ดูไบ-คาซาบลงักา้-ราบตั 
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01.15 น. ออกเดนิทางสู ่เมอืงคาซาบลงักา้ ประเทศโมรอคโค โดยสายการบนิเอมเิรตส ์เที�ยวบนิที� EK385/751 

*.*.*. แวะเปลี�ยนเครื�องที�เมอืงดูไบ : 0445-0725 *.*.*.  

12.55 น. (เวลาทอ้งถิ�น) ถงึสนามบนิ เมอืงคาซาบลงักา้ (CASABLANCA) ประเทศโมรอคโค (MOROCCO) ..หลงัผ่านพธิีการ

ตรวจคนเขา้เมอืงและศุลกากรเรียบรอ้ยแลว้..... 

  จากนั�นนาํท่านออกเดนิทางสู่ เมอืงราบตั (RABAT) …นาํท่านชมเมอืงหลวงแห่งราชอาณาจกัรมาต ั�งแต่ปี ค.ศ.1956   เมื�อ

โมรอคโคหลดุพน้จากการเขา้แทรกแซงทางการเมอืงของฝร ั �งเศสและเป็นที�ต ั�งของพระราชวงั

หลวงและทาํเนียบทูตานุทูตจากต่างแดนเป็นเมอืงสขีาวที�สะอาดและสวยงาม  

...ชมป้อมไอดูยะ ป้อมขนาดใหญ่สองช ั�นที�ต ั�งอยู่ริมมหาสมทุรแอตแลนตกิ ลอ้มรอบดว้ยกาํแพง

สูงใหญ่ดา้นในเป็นเมดน่ิา บา้นเรอืนทาทาบดว้ยสฟ้ีา ที�สะอาดตาน่าเดนิเลน่ เหมอืนศิลปะบน

กาํแพง  

ชมสุเหร่าหลวง และ พระราชวงัหลวง  ทกุเที�ยงของวนัศุกรน์ ั�น กษตัรยิแ์ห่งโมรอคโคจะทรงมา้

จากพระราชวงัมายงัสุเหร่า เพื�อประกอบศาสนกจิชมความงามภายนอกของ THE ROYAL PALACE และ 

MECHOUAR  

ชมสุสานของกษตัรยิโ์มฮมัเหมด็ที�5 พระอยัการของกษตัริยอ์งคป์จัจบุนัซึ�งมทีหารยามยนืสงา่เฝ้าทกุประตูและเปิดใหค้นทกุ

ชาติทกุศาสนาเขา้ไปเคารพพระศพที�ฝงัอยู่เบื�องลา่ง ดา้นหนา้คือสุเหร่า

ฮสัซนัที�เริ�มสรา้งมาตั�งแต่ศตวรรษที�12 แต่สรา้งยงัไม่สาํเรจ็และพงัลงจน

เหลอืแต่เพยีงเสาไว ้365 ตน้  

ชมหอคอยฮสัซนั (HASSAN TOWER)  เป็น

สุเหร่าที�ใหญ่อนัดบั 2 ของโลก สามารถบรรจุผูท้ี�

เขา้มาสวดมนตไ์ดพ้รอ้มกนัคราวละ 40,000 คน 

(แต่สรา้งไม่เสรจ็) …นาํท่านออกเดนิทางต่อสู ่เมอืงเมคเนส (MEKNES) เมอืงหลวงโบราณในสมยั

สุลต่านมเูล อสิมาอลิ (MOULEY ISMAIL) แหง่ราชวงศอ์ะลาวทิ (ALAWITE DYNASTY) 

กษตัรยิจ์อมโหดผูช้ื�นชอบการทาํสงครามในศ.ต.ที� 17  ....  

คํ �า   รบัประทานอาหารคํ �า ณ ภตัตาคาร  

ที�พกั  MENZEH DALIA  HOTEL หรอืเทยีบเท่า 

วนัที�สาม  ราบตั-ชมเมือง-เมืองโบราณโรมนัโวลูบลิสิ-เชฟชาอูน 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

 ชมกาํแพงเมอืงลอ้มรอบเมอืงเก่าที�ยาวประมาณ 40 กม. ซึ�งมปีระตูเมอืง

ใหญ่โตถงึ 7 ประตู ชมประตูบบัมนัซู (BAB  

MANSOUR MONUMENTAL GATE) ที�ไดช้ื�อ

ว่าสวยที�สุด ตกแต่งดว้ยโมเสดและกระเบื�องสเีขยีว

บนผนงัสแีสด…ชมเมอืงโบราณโรมนัโวลูบลิสิ 
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(ROMAN CITY OF VOLUBILIS) ที�ปจัจุบนัเหลอืแต่ซากปรกัหกัพงัที�เกิดจากแผน่ดนิไหวคร ั�งรุนแรงในปี ค.ศ. 1755 

แต่ยงัคงเหน็ไดถ้งึร่องรอยความยิ�งใหญ่ของเมอืงในจกัรวรรดโิรมนัในอดตี  

เที�ยง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

บา่ย นาํท่านเดนิทางสู่ นครสฟ้ีาเชฟชาอูน (CHEFCHAOUEN) เมอืงที�ไดช้ื�อว่ามนตเ์สน่หแ์หง่โมรอคโค เป็นเมอืงเลก็ๆ ต ั�งอยู่

ในหุบเขารฟิ (RIF MOUNTAIN) ประวตัคิวามเป็นมาของเมอืงนั�น

ยาวนานกว่า 538 ปี เมอืงนี� เคยอยู่ใต ้ 

การปกครองของสเปนและไดร้บัอสิรภาพในปี ค.ศ.1956 จนไดร้บัอทิธิพล

วถิชีวีติและภาษาสเปนในปจัจุบนันี�   

ชมบา้นเรอืนทาดว้ยสฟ้ีาและสขีาว เป็นสวรรคข์องคนรกัสฟ้ีาและสขีาว 

เมอืงที�บา้นเรอืนเกอืบทกุหลงัเป็นสขีาวและมคีรึ�งล่างไปจนถงึบริเวณถนน 

บนัได และ ทางเดนิ เป็นสฟ้ีาสดใสเหมอืนวนัที�ทอ้งฟ้าไรเ้มฆ สามารถเดนิชมบา้นเรอืนไดท้ ั �วท ั�งเมอืง โดยที�สถาปตัยกรรม 

ของเมอืงยงัคงเป็นแบบโมรอคโค ซุม้ประตูโคง้จงึสามารถมองเหน็ไดท้ ั �วท ั�งเมอืง และยงัมนีํ �าพุที�ปูดว้ยกระเบื�องโมเสกแบบ

โมรอคโคใหเ้หน็ไดต้ามมมุต่าง ๆ ของเมอืง พรอ้มใหท้า่นมเีวลาเดินเลอืกซื�อของที�ระลกึในตลาดเมอืงเก่า.... 

คํ �า   รบัประทานอาหารคํ �า ณ ภตัตาคาร  

ที�พกั  PARADOR HOTEL หรอืเทยีบเท่า 

*** เนื�องจากโรงแรมเมอืงเชฟชาอูนมค่ีอนขา้งนอ้ย ถา้ในกรณีที�โรงแรมเตม็ ทางบรษิทัฯ เปลี�ยนนอนเมอืงใกลเ้คยีงแทน *** 

วนัที�สี�  เชฟชาอูน-เฟซ-ชมเมอืง 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

จากนั�นนาํท่านเดนิทางสู ่เมอืงเฟซ (FES) เมอืงหลวงเก่า เมอืงซึ�งยงัคง

มบีรรยากาศของเมอืงโบราณที�ผูค้นยงัใชล้าเป็น  พาหนะและบรรทกุ

ของกนัอยู่ สมัผสับรรยากาศเมอืงเก่าแก่ที�สุดในบรรดาเมอืงอมิพเิรยีล

ท ั�งสี�ต ั�งแต่ศ.ต.ที� 7 ที�มคีวามสาํคญัทางประวตัศิาสตร.์.. 

เที�ยง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

บา่ย  นาํท่าน ชมววิบนป้อมปราการแหง่ราชวงศซ์าเดยีน ...เดนิเขา้สู่เขาวงกตอนัซบัซอ้นแหง่เมดนิาเมอืงเฟซ ...ผ่านชมประตู 

BAB BOU JELOUD เป็นประตูขนาดใหญ่ที�ก ั�นระหว่างเมอืงเก่ากบัเมอืงใหม่ที�ใชโ้มเสสสฟ้ีาตกแต่ง นาํท่านเดนิผ่านตลาด

สดขายขา้วปลาอาหาร และผกั ผลไมส้ด..ผ่านชมสุเหร่าใหญ่ไคราวนี (KAIRAOUINE MOSQUE) ซึ�งเป็นท ั�งมหาวทิยาลยั

สอนศาสนาแห่งแรกของโมรอคโคและเก่าแก่ที�สุดแหง่หนึ�งของโลกเลยทเีดยีว (เฉพาะผูท้ี�นบั

ถอืศาสนาอสิลามเท่านั�น) ชมย่านเครื�องหนงัและชมบอ่ฟอกและยอ้มสหีนงัแบบโบราณ ที�เป็น

เอกลกัษณ์เฉพาะของเมอืงเฟส  

ถูกอนุรกัษโ์ดยองคก์รยูเนสโก ท ั�งหมดนี�เป็นเสน่หข์องการเดนิเที�ยวชมเมอืงที�ตอ้งเดนิแหวก

ว่ายเขา้ไปในกลุม่คนชาวพื�นเมอืง ชอ้ปปิ� งสนิคา้ทอ้งถิ�นและผลไมแ้หง้ เช่น อนิทผาลมั 

วอลนทั อลัมอนด ์ที�คุณภาพดแีละราคาย่อมเยา  
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 ชมเมเดอรซ์า บูอมิาเนีย (MERDERSA BOU IMANIA) ซึ�งเป็นโรงเรยีนสอนพระคมัภรี ์เป็นสถาปตัยกรรมแบบมวัรท์ี�

สวยงามประณีต  ในเขตเมอืงเก่าได ้มซีอยกว่า 10,000 ซอย มซีอยแคบสุดคอื 50 ซ.ม. ถงึกวา้ง 3 เมตร จะแบง่เป็นย่าน

ต่างๆ เช่น ย่านเครื�องใชท้องเหลอืง ทองแดง จะมรีา้นคา้เลก็ๆที�หนา้รา้นจะมหีมอ้ กะทะ อปุกรณ์เครื�องครวั วางแขวนหอ้ย

เตม็ไปหมด ย่านขายพรมที�วางเรยีงรายอย่างสวยงาม ย่านงานเครื�องจกัสาน งานแกะสลกัไม ้ที�ตามซอกมมุอาจเหน็ภาพ

ชายสูงอายุหนวดเครารุงรงัน ั �งแกะสลกัไมช้ิ�นเลก็ๆอยู่บรเิวณตามทางเดนิแคบๆในเขตเมอืงเก่า บางทเีราก็ยงัจะเหน็ผูห้ญิง

ที�นี�สวมเสื�อผา้ที�ปิดตั�งแต่หวัจนถงึเทา้จะเหน็ไดก็้เฉพาะตาดาํอนัคมกริบเทา่น ั�น …ชมมูเล ไอดรสิที� 2 (MOULAY IDRISS 

MAUSOLEUM II) เมอืงโบราณเมอืงหนึ�งที�เป็นเมอืงศูนยก์ลางศาสนาอนัศกัดิ�สทิธขิองชาวมสุลมิในโมรอคโค ช่วงเดอืน

สงิหาคมจะมเีหลา่นกัจารกิแสวงบญุมาเยือนเมอืงแหง่นี� เพื�อประกอบพธิทีางศาสนา เปรยีบไดก้บัเมอืงเมกกะของประเทศซา

อุดอิารเบยี…  

คํ �า  รบัประทานอาหารคํ �า ณ ภตัตาคาร  

ที�พกั  L’ESCALE  HOTEL หรอืเทยีบเท่า 

*.*.*.  กรุณาจดัเตรยีมเสื�อผา้กระเป๋าเลก็ เพื�อคา้งคืนในทะเลทรายในคืนถดัไป *.*.*.   

วนัที�หา้  เฟซ-อเิฟรน-แอรฟ์อรด์-เมอรซู์การ ์

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

นาํท่านเดนิทางผ่านชมเมอืงอเิฟรน (IFRANE) เมอืงที�ความสูงประมาณ 1650 เมตรเหนือ

ระดบันํ�าทะเล ในอดีต  ฝร ั �งเศสไดม้าสรา้งขึ�นบรเิวณนี�ในช่วง ค.ศ. 1930 บางคร ั�งเรยีกเมอืงแหง่นี�

ว่า เจนีวาแหง่โมรอคโค บา้นส่วนใหญ่มหีลงัคาสแีดง มดีอกไมบ้านและทะเลสาบสวยงาม เป็น

สถานที�พกัผ่อนท ั�งฤดูหนาวและฤดูรอ้น เสน้ทางนี�ผา่นเทอืกเขาแอตลาส ชื�อที�คุน้เคยกนัมานาน 

เดนิทางขา้ม MIDDLE ATLAS ภูมปิระเทศเขยีวชอุ่มไปดว้ยป่าไม ้ สองขา้งทางเปลี�ยนสภาพจาก

ความแหง้แลว้เป็นป่าไม ้พุ่ม และสลบักบัความแหง้แลง้ของภูเขา  

เที�ยง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร อาหารจนี 

บา่ย   นาํท่านเดนิทางสู่ เมอืงแอรฟ์อรด์ (ERFOUD) ซึ�งเป็นโอเอซสีศูนยก์ลางการคา้ขายของคาราวานซึ�งเดนิทางมาจาก

ซาอุดอิาระเบยีและซูดาน  

นาํท่านเดนิทางสู ่เมอืงเมอรซู์กา้ร ์(MERZOUGA) โดยนาํท่านนั �งรถ

ขบัเคลื�อนสี�ลอ้ 4WD ไปทอ่งทะเลทรายซาฮาร่า (SAHARA) เป็น

ทะเลทรายในทวปีอฟัรกิาที�มขีนาดใหญ่เป็นอนัดบัสองของโลก(รองจาก

ทะเลทรายในทวปีแอนตารก์ตกิา)และเป็นทะเลทรายรอ้นที�ใหญ่ที�สุดของ

โลก ณ เมอืงเมอรซู์กา้ร ์ลดัเลาะขอบทะเลทรายสูเ่ขตซาฮาร่า  …. 

คํ �า  รบัประทานอาหารคํ �า ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

ที�พกั  พกัผ่อนคา้งคืนในทะเลทรายซาฮาร่า ณ CAFÉ DU SUD หรอืเทยีบเท่า 

วนัที�หก  เมอรซู์การ-์ขี�อูฐ-แอรฟ์อรด์-ทนิเฮยีร-์วอซาเซท 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
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*.*.*. พเิศษ ขี�อูฐสูเ่นินทรายอนักวา้งใหญ่สุดตาเพื�อรอชมพระอาทติยท์อแสงยามเชา้ แสงทองยามเชา้สาดสู่ทะเลทราย เป็น

บรรยากาศยามเชา้ที�คุณจะประทบัใจมรูิล้มื (อย่าลมืเตรยีมเสื�อกนัหนาวใหพ้รอ้ม) *.*.*. 

  นาํท่าน นั �งรถขบัเคลื�อนสี�ลอ้ 4WD กลบัสู่ เมอืงแอรฟ์อรด์ (ERFOUD) เพื�อเปลี�ยนเป็นรถโคช้ เพื�อเดนิทางสู ่ทอดา้จอรจ์ 

(TODRA GORGE) ชมความงามของช่องเขาที�ซอ่นตวัอยู่ในโอเอซสิ ลาํนํ �าเกลอืที�ไหลผ่านช่องเขา กบัหนา้ผาสูงชนัแปลกตา 

เป็นแหลง่ปีนหนา้ผาสาํหรบันกัเสี�ยงภยัท ั�งหลาย…. 

  นาํท่านเดนิทางสู่ เมอืงทนิเฮียร ์(TINGHIR) ชมุชนที�เกาะกลุม่อยู่รวมกนั

ท่ามกลางความแหง้แลง้ ยงัมคีวามชุ่มชื�นของโอเอซสิ ตน้ปาลม์ เคยเป็น

ที�ต ั�งของกองทหารที�เดนิทางมาจากวอซาเซท…  

เที�ยง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

บา่ย  จากนั�นเดนิทางต่อตามถนนคาซบาหท์ี�มป้ีอมหลายรอ้ยแห่งต ั�งเรียงรายตามถนนดงักลา่วสู่ เมอืงวอซาเซท 

(OUARZAZATE) เคยเป็นที�ต ั�งทางยุทธศาสตรใ์นปี ค.ศ. 1928 ฝรั �งเศสไดต้ ั�งกองกาํลงัทหารและพฒันาที�นี�ใหเ้ป็น

ศูนยก์ลางการบริหาร วอซาเซทเป็นเมอืงถูกส่งเสรมิใหเ้ป็นเมอืงท่องเที�ยวที�แวดลอ้มไปดว้ยสตูดโิอ ภาพยนตร ์และมกีาร

พฒันาพื�นที�ในทะเลทรายเพื�อการทาํกิจกรรมต่างๆ เช่น การขี�มอเตอรไ์ซด ์อูฐ กิจกรรมผจญภยักลางทะเลทราย (สาํหรบัใน

ฤดูหนาว-ฤดูใบไมผ้ล ิ(พ.ย.-เม.ย.) ควรเตรยีมเสื�อกนัหนาวใหเ้พยีงพอ เพราะเมอืงนี�อยู่ใกลภู้เขาแอตลาส ที�มหีมิะปกคลมุ

ในช่วงดงักลา่ว  

คํ �า รบัประทานอาหารคํ �า ณ  ภตัตาคาร  

ที�พกั  KARAM PALACE HOTEL หรอืเทยีบเท่า  

วนัที�เจด็  วอซาเซท-ไอท ์เบน ฮาดดู-มาราเกช 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

นาํท่าน ผ่านชมป้อมทาเรทิ (KASBAH TAOURIRT) เป็นป้อมแห่งตระกูล

กลาว ีภายใตห้มู่อาคารขนาดใหญ่ ซึ�งภายในประกอบดว้ยหอ้งต่างๆจาํนวน

มากซ่อนอยู่เชื�อมต่อกนัดว้ยถนนเลก็ๆ และเสน้ทางลบัคดเคี�ยวตามอาคารที�

เบยีดเสยีดกนั  

จากนั�นนาํท่านออกเดนิทางสู่ เมอืงไอท ์เบน ฮาดดู (AIT BENHADDOU) ทางตะวนัออกเฉียงใตข้องเมอืงมาราเกช 

เสน้ทางขา้มเทอืกเขาไฮแอทลาส ทางคดเคี�ยวกบัภูเขาสลบัซบัซอ้นสลบักบัทุ่งเกษตรแบบข ั�นบนัได ใหท้า่นเพลนิตากบัสสีนั 

วถิชีวีติของคนทอ้งถิ�น …  

เที�ยง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

บา่ย จากนั�นนาํท่านเดนิทางสู่ เมอืงมาราเกช (MARAKESH) ตั�งอยู่เชงิเขาแอตลา

สในอดตีเมอืงโอเอซสิแหง่นี� เป็นที�พกัของกอง

คาราวานอูฐ ที�มาจากทางตอนใตข้องโมรอคโค ถอื

เป็นเมอืงชมุทางของพอ่ต่างๆ นอกจากนี�ยงัเป็นอดีต

เมอืงหลวงในช่วงสมยัราชวงศอ์ลัโมราวดิ ช่วงศ.ต.ที� 
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11 ปจัจุบนัเป็นเมอืงที�มนีกัท่องเที�ยวมาเยอืนมากที�สุด สภาพบา้นเมอืงที�เราเหน็ไดค้อื สองขา้งทางแวดลอ้มดว้ยบา้นเรอืนที�

ถูกฉาบดว้ยปูนสสีม้ๆ ซึ�งเป็นสิ�งที�รฐับาลกาํหนดไว ้แต่คนทอ้งถิ�นจะเรยีกว่า PINK CITY หรอื เมอืงสชีมพู เมอืงที�มเีสน่ห์

ที�สุดในโลกแห่งหนึ�ง จงึไดส้มญานามว่าเป็น A CITY OF DRAMA นั �นคือมคีวามสวยงามดั �งเมอืงในละครที�ไมน่่าเป็น

ชวีติจรงิได…้…  

นาํท่านเดนิทาง ชมพระราชวงับาเฮีย (BAHIA PALACE) เป็นพระราชวงัของท่านมหาอาํมาตย ์ ผูส้าํเรจ็ราชการแผ่นดิน

แทนยุวกษตัรยิใ์นอดตี สรา้งขึ�นในช่วงปลายศตวรรษที� 19 โดย SI MOUSSA สถาปตัยกรรมออกเป็นแนวสมยัใหม ่โดย

ที�ต ั�งใจจะใหเ้ป็นพระราชวงัที�ยิ�งใหญ่และหรูหราที�สุดในสมยันั�น แต่ดว้ยความที�มกีารวางแผนก่อสรา้งและตกแต่งอย่างเร่ง

รบี จงึเป็นที�วจิารณ์กนัว่ารายละเอยีดหลายๆอย่างในพระราชวงัแห่งนี�ยงัไม่สมบูรณ์ลงตวั   

พระราชวงัมกีารตกแต่งโดยการแกะสลกัปูนปั�น (STUCCO) มกีารวาดลายบนไม ้และประดบัประดาดว้ยโมเสกเป็น

ลวดลายที�สวยงามละเอยีดอ่อนมาก… 

ชมความงดงามภายนอกของมสัยดิ คูตูเบยี (KOUTOUBIA MOSQUE)  ซึ�ง

เป็นมสัยดิใหญ่เก่าแก่ที�สุดในเมอืงไม่ว่าจะเดนิไปแห่งใดในตวัเมอืงก็จะเหน็

มสัยดินี�ได ้จากหอวงัที�มคีวามสูง 226 ฟิต (70 เมตร)   

จากนั�นนาํท่าน ชมจตัุรสักลางเมอืง (DJEMAA FNAA SQUARE) ที�มี

ขนาดใหญ่ รายลอ้มไปดว้ยอาคาร รา้นคา้ ตลาด ท ั�ง 4 ดา้น เดนิเลน่ถ่ายรูป

ความมชีวีติชวีาที�มสีสีนัและกลิ�นอายแบบโมรอคโคขนานแท ้พรอ้มจบัจ่ายหาซื�อของฝาก ของที�ระลกึพื�นเมอืงต่างๆ ไดท้ี� 

ตลาดเก่า (OLD MARKET) ที�อยู่รายรอบจตัรุสัอย่างเพลดิเพลนิ ...     

คํ �า รบัประทานอาหารคํ �า ณ  ภตัตาคาร อาหารพื�นเมอืง 

*.*.*. พรอ้มชมโชวก์ารแสดงพื�นเมอืงอนัตื�นตาตื�นใจกบัความอลงัการของสถานที�และสสีนัของชาวโมรอคกนั *.*.*. 

ที�พกั  AYOUB HOTEL หรอืเทยีบเท่า  

วนัที�แปด มาราเกช-คาซาบลงักา้ 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 นาํท่าน ชมสวนจารด์นี มาจอแรล (MAJORELLE GARDEN)  หรอื 

JARDIN  MAJORELLE  & MUSEUM OF ISLAMIC ART ว่ากนัว่าเป็น

สวรรคน์อ้ยๆ ย่านเมอืงมาราเกรซ สวนแห่งนี� เป็นที�รวบรวมพนัธุไ์มน้านาพนัธุ์

จาก  ท ั �วโลก โดยเฉพาะตน้กระบอกเพชรนบัพนัตน้ หลากหลายสายพนัธุ ์มี

สวนบวั และป่าไม่ดูรม่รื�น กบับรรดากระถางดนิที�ศิลปินเจา้ของเดมิ 

JACQUES MAJORELLE  ที�สรรหาสมีาป้ายทาทบั ตกแต่งทาํใหส้วนแห่งนี� ดูโดเด่นสะดุดตาขึ�นมาอย่างน่าเหลอืเชื�อ สวน

แหง่นี� เดมิเป็นบา้นของศิลปินชาวฝรั �งเศส เขาสรา้งบา้น และสวนเอาไวอ้ยู่เอง พรอ้มสรา้งงานศิลปะของเขาต่อมาสถานที�

แหง่นี� ไดถ้กูใชเ้ป็นพพิธิภณัฑ ์รวบรวมเอาศิปะของโมรอโค เอาไว ้และมมีมุแสดงงานศิลปะของเจา้ของเดมิเอาไวด้ว้ย….

จากนั�นนาํท่านเดนิทางสู ่เมอืงคาซาบลงักา้ (CASABLANCA) เมอืงที�ถูกใชเ้ป็นฉากในภาพยนตรฮ์อลลวูีดเรื�อง

CASABLANCA ออกฉายในปี ค.ศ.1942 



VC CENTER   

เที�ยง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

บา่ย  นาํท่าน ชมความงามของสุเหร่าแหง่กษตัริยฮ์สัซนัที� 2 สุเหร่านี�งดงามประณีตดว้ย 

สถาปตัยกรรมแบบโมรอคโคทกุแขนง  ชมทวิทศันร์อบๆ สุเหร่าอนัเป็นจุดชมววิรมิฝั �ง

ทะเล ซึ�งเป็นสถานที�พกัผ่อนที�สวยงามของชาวโมรอคโคที�ชอบมาเดนิเลน่หลงัจากปฏบิตัิ

ศาสนกิจเสรจ็แลว้  

ชมโบถสช์าวยวิ (THE CHURCH OF OUR LADIES OF LOURDES) ภายในม ีภาพ

กระจกสสีวยงามแสดงเรื�องราวต่างๆเกี�ยวกบัศาสนา ต่อดว้ยจตัรุสัสหประชาชาต ิซึ�งเป็น

ใจกลางเมอืง ย่านธุรกิจสาํคญั 

คํ �า รบัประทานอาหารคํ �า ณ  ภตัตาคาร  

ที�พกั  SUISSE HOTEL หรอืเทยีบเท่า  

วนัที�เกา้  คาซาบลงักา้-ดูไบ 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

นาํท่านเดนิทางสู่สนามบนิ เพื�อเดนิทางกลบัสู่ประเทศไทย 

14.55 น. ออกเดนิทางสู ่ประเทศไทย โดยสายการบนิเอมเิรตส ์เที�ยวบนิที� EK752/376 

 *.*.*. แวะเปลี�ยนเครื�องที�เมอืงดูไบ : 0115-0340 *.*.*. 

วนัที�สบิ  สุวรรณภมิู บางพล ี(ประเทศไทย) 

12.50 น.  (เวลาทอ้งถิ�น) เดนิทางถงึ สุวรรณภูม ิโดยสวสัดภิาพ  

********* 

อตัราค่าใชจ้า่ย 

 

อตัราค่าใชจ้่าย 

 

ผูใ้หญ่ 

เด็กตํ �ากว่า 12 

กบั 1 ผูใ้หญ่ 

เด็กตํ �ากว่า 12 

กบั 2 ผูใ้หญ่ 

ไม่มเีตยีงเสริม 

พกัเดี�ยวเพิ�ม 

21-30 ต.ค. //7-16 พ.ย. 

19-28 พ.ย. //3-12 ธ.ค.  

10-19 ธ.ค. //17-26 ธ.ค. 
48,888.- 

8,900.- 27 ธ.ค.-5 ม.ค.// 28 ธ.ค.-6 ม.ค. 

29 ธ.ค.-7 ม.ค. 
59,999.- 

ปี 2021 

29 ม.ค.-7 ก.พ. 
49,999.- 
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5-14 ก.พ. //19-28 ก.พ.  

26 ก.พ.-7 มี.ค. //5-14 มี.ค.  

19-28 มี.ค. //26 ม.ีค.-4 เม.ย. 

9-18 เม.ย. 59,999.- 
2-11 เม.ย. //16-25 เม.ย. 

23 เม.ย.-2 พ.ค.//30 เม.ย.-9 พ.ค. 

7-16 พ.ค.//14-23 พ.ค. 

21-30 พ.ค. //28 พ.ค.-6 มิ.ย. 

49,999.- 

** ทางบริษทัขอสงวนสทิธิ� ในการเปลี�ยนแปลงราคา หากทางสายการบินมีการ ขึ�นราคาของภาษีนํ�ามนัและ/หรือภาษีประกนัภยัการเดินทางและ ค่ายื�นวซี่า ** 
หมายเหต ุ กาํหนดการเดนิทางอาจมกีารเปลี�ยนแปลงไดเ้พื�อความเหมาะสม ท ั�งนี�ทางบรษิทัฯ จะยึดถอืความปลอดภยั ตลอดจน

ผลประโยชนข์องคณะผูเ้ดนิทางเป็นสาํคญั 

อตัรานี� รวม 

1. ค่าต ั �วเครื�องบนิไป-กลบั (Economy Class) ที�ระบวุนัเดนิทางไปกลบัพรอ้มกรุป๊เท่านั�น (ในกรณีมคีวามประสงคอ์ยู่ต่อ 

จะตอ้งอยู่ภายใตเ้งื�อนไขของสายการบนิและมค่ีาใชจ่้ายเกิดขึ�นสาํหรบัการเปลี�ยนแปลง) 

2. ค่าภาษสีนามบนิทกุแห่งตามรายการ 

3. ค่ารถโคช้ปรบัอากาศนาํเที�ยวตามรายการ วนัละ 12 ชม. ตามกฎหมายยุโรป 

4. ค่าหอ้งพกัในโรงแรมที�ระบุตามรายการหรอืเทยีบเทา่  

5. ค่าอาหารตามที�ระบุในรายการ 

6. ค่าชมสถานที�ท่องเที�ยวตามรายการ 

ขอ้มูลเบื�องตน้ในการเตรยีมเอกสารยื�นวซ่ีาและการยื�นขอวซ่ีา  

1. การพจิารณาวซ่ีาเป็นดุลยพนิิจของสถานทูต มใิช่บรษิทัทวัร ์การเตรยีมเอกสารที�ดแีละถกูตอ้งจะช่วยใหก้ารพจิารณา ของสถานทูตงา่ยขึ�น 

2. กรณีท่านใดตอ้งใชพ้าสปอรต์เดนิทาง ช่วงระหว่างยื�นวซีา่ หรือ ก่อนเดนิทางกบัทางบริษทั ทา่นตอ้งแจง้ใหท้างบรษิทัฯ ทราบล่วงหนา้เพื�อ

วางแผนในการขอวซ่ีาของท่าน ซึ�งบางสถานทูตใชเ้วลาในการพจิารณาวซ่ีาที�ค่อนขา้งนานและอาจไม่สามรถดงึเลม่ออกมาระหว่างการพจิารณา

อนุมตัิวซี่าได ้(กรณีถา้มค่ีาใชจ่้ายเกิดขึ�นทา่นละ 500.- บาท ลูกคา้จะตอ้งเป็นผูร้บัผดิชอบเท่านั�น) 

3. สาํหรบัผูเ้ดนิทางที�ศึกษาหรอืทาํงานอยู่ต่างประเทศ จะตอ้งดาํเนินเรื�องการขอวซี่าดว้ยตนเองในประเทศที�ตนพาํนกัหรือศึกษาอยู่เท่านั�น  

4. หนงัสอืเดนิทางตอ้งมอีายุไม่ตํ �ากว่า 6 เดอืน โดยนบัวนัเริ�มเดนิทางออกนอกประเทศ หากนบัแลว้ตํ �ากว่า 6 เดอืน ผูเ้ดนิทางตอ้งไปยื�นคาํ

รอ้งขอทาํหนงัสอืเดนิทางเลม่ใหม ่และกรุณาเตรยีมหนงัสอืเดนิทางเลม่เก่า ใหก้บัทางบรษิทัดว้ย เนื�องจากประวตัิการเดนิทางของท่านจะเป็น

ประโยชนอ์ย่างยิ�งในการยื�นคาํรอ้งขอวซี่า และจาํนวนหนา้หนงัสอืเดนิทาง ตอ้งเหลอืว่างสาํหรบัติดวซ่ีาไม่ตํ �ากว่า 3 หนา้  
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5. ท่านที�ใส่ปกหนงัสอืเดนิทางกรุณาถอดออก หากมกีารสูญหาย บริษทัฯ จะไม่รบัผดิชอบต่อปกหนงัสอืเดินทางนั�นๆ และพาสปอรต์ ถอืเป็น

หนงัสอืของทางราชการ ตอ้งไม่มรีอยฉีกขาด หรอื การขดีเขยีน หรอื แต่งเตมิใดๆ ในเลม่  

7. ค่าประกนัภยัการเดนิทางรายบคุคล (หากตอ้งการเงื�อนไขกรมธรรมส์อบถามไดจ้ากเจา้หนา้ที�)  

-ค่าประกนัอบุตัเิหตกุารเดนิทาง ในวงเงนิท่านละไม่เกิน 1,550,000 บาท (ตามเงื�อนไขตามกรมธรรม)์  

-ค่ารกัษาพยาบาลสาํหรบัคนไขใ้น จากอบุตัเิหต ุและเจบ็ป่วย (แอดมดิ 8 ชม.) / การเคลื�อนยา้ยเพื�อการรกัษาพยาบาลฉุกเฉินและการ

เคลื�อนยา้ยกลบัประเทศ / ค่าใชจ่้ายในการส่งศพหรอือฐักลบัประเทศ (เท่านั�น) 

** ลูกคา้ท่านใดสนใจ...ซื�อประกนัการเดนิทางสามารถสอบถามขอ้มลู เพิ�มเตมิกบัทางบรษิทัได ้**  

- - เบี�ยประกนัเริ�มตน้ 420.-บาท [ระยะเวลา 8-10 วนั]  

**ความครอบคลุมผูเ้อาประกนัที�มอีายุต ั�งแต่แรกเกดิ ถงึ 85 ปี ** [รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, เสยีชวีติหรอืเสยีอวยัวะจากอุบตัเิหตุ 1.5 ลา้นบาท]

เท่านั�น 

8. ค่ามคัคุเทศก ์(ไกดค์นไทย) ของบรษิทัฯ ดูแลตลอดการเดนิทาง  

9. ค่าวซีา่โมรอคโค 

10. ค่าทปิ 

อตัรานี� ไม่รวม 

1. ค่าธรรมเนียมจดัทาํหนงัสอืเดนิทาง , แจง้เขา้แจง้ออกสาํหรบัผูท้ี�ไม่ไดถ้อืหนงัสอืเดนิทางของไทย 

2. ค่าใชจ้่ายส่วนตวั อาทเิช่น ค่าเครื�องดื�มที�ส ั �งพเิศษ, ค่าโทรศพัท,์ ค่าซกัรดี, ค่าธรรมเนียมหนงัสอืเดนิทาง, ค่านํ�าหนกัเกนิ 

จากทางสายการบนิกาํหนดเกินกว่า 30 กก.และมากกว่า 1 ชิ�น, ค่ารกัษาพยาบาล กรณีเกิดการเจบ็ป่วยจากโรคประจาํตวั, ค่ากระเป๋าเดนิทาง

หรอืของมค่ีาที�สูญหายในระหวา่งการเดนิทาง เป็นตน้  

3. ค่าภาษหีกั ณ ที�จ่าย 3% และภาษมีูลค่าเพิ�ม 7 % ในกรณีที�ตอ้งการใบกาํกบัภาษ ี

4. ค่าอาหารที�ไม่ไดร้ะบใุนรายการ 

5. ค่าธรรมเนียมนํ�ามนัและภาษสีนามบนิ ในกรณีที�สายการบนิมกีารปรบัขึ�นราคา  

6. ค่าใชจ้่ายส่วนตวัอื�นๆ  เช่น ค่าโทรศพัท,์ ค่าซกัรดี, มนิิบารแ์ละทวีช่ีองพเิศษ ฯลฯค่าอาหารและเครื�องดื�มส ั �งพเิศษ 

7. ค่าบรกิารพเิศษต่างๆ 

8. ค่าบริการยกกระเป๋าในโรงแรม ซึ�งทา่นจะตอ้งดูแลกระเป๋าและทรพัยส์นิดว้ยตวัท่านเอง  
**กรุณาอา่นเง ื�อนไขและหมายเหตุใหล้ะเอยีดทุกขอ้ เพราะรายการทวัรท์ ี�ทา่นไดร้บัถอืเป็นสญัญา 

การเดนิทางระหวา่งบรษิทัและลกูคา้** 
เงื�อนไขการจอง 

กรณุาจองกอ่นลว่งหนา้ พรอ้มชําระเงนิมัดจํา ทา่นละ 30,000 บาท ภายใน 3 วนันับจากวนัจอง มฉิะนั�นทางบรษัิทฯ ขอสงวน
สทิธิ�ที�จะขอรับลกูคา้รายตอ่ไป  
เงื�อนไขการชําระคา่ทวัรส์ว่นที�เหลอื 

ทางบรษัิทขอเก็บคา่ทัวรส์ว่นที�เหลอื 15 วนักอ่นการเดนิทาง  หากท่านไมผ่า่นการอนุมัตวิซี่าหรอืยกเลกิการเดนิทางโดยเหตุ
จําเป็นทางบรษัิทขอเก็บเฉพาะคา่ใชจ้่ายที�เกดิข ึ�นจรงิ 
เง ื�อนไขการสาํรองที�น ั�ง  
***รา้นคา้ในยโุรปสว่นใหญจ่ะปิดทําการในวนัอาทติย,์ ขอสงวนสทิธ ิ�การยา้ยเมอืงที�เขา้พกั เชน่ กรณีที�เมอืงน ั�นมกีารจดั
งาน TRADE FAIR ฯลฯ ไปเขา้พกัเมอืงที�ใกลเ้คยีงแทน และโปรแกรมอาจมกีารปรบัเปลี�ยนตามความเหมาะสม*** 
กรณียกเลกิการเดนิทาง 
- ยกเลกิการเดนิทางเกบ็คา่มดัจําเตม็จํานวนทกุกรณี 
-  ยกเลกิการเดนิทางและหรอืไม่สามารถเดนิทางได ้1-29 วนั กอ่นวนัเดนิทางทุกกรณี เกบ็คา่ทัวรเ์ต็มจํานวนตามราคาทัวร ์ 



VC CENTER   

- กรณียื�นวซีา่แลว้ไมไ่ดร้ับการอนุมตัวิซีา่จากทางสถานทตู (วซีา่ไมผ่า่น) และท่านไดช้ําระคา่ทัวรห์รอืมัดจํามาแลว้ทางบรษัิทฯ ขอ
เก็บเฉพาะคา่ใชจ้า่ยที�เกดขึ�นจรงิ เชน่ คา่วซีา่และคา่บรกิารยื�นวซีา่ / คา่มดัจําตั�วเครื�องบนิ หรอืคา่ตั�วเครื�องบนิ (กรณีออกตั�ว
เครื�องบนิแลว้) / คา่สว่นตา่งกรณีที�กรุ๊ปออกเดนิทางไมค่รบตามจํานวน (สอบถามเพิ�มเตมิจากทางบรษัิทฯอกีครั �งนงึ) 

-  กรณีผูเ้ดนิทางที�เกดิอบุัตเิหต,ุเจ็บป่วย,เสยีชวีติ จะตอ้งมใีบรับรองแพทยต์ามที�ทางสายการบนิใหร้ะบขุอ้ความตามเงื�อนไขสายการ
บนินั�น ๆ เพื�อจะไดย้นืยันกับสายการบนิและตวัแทนบรษัิทที�ตา่งประเทศ (ทั �งนี�ข ึ�นอยู่กบัดลุพนิจิของสายการบนิและบรษัิท
ตา่งประเทศ) ทั �งนี�ทา่นจะตอ้งเสยีคา่ใชจ้่ายที�ไมส่ามารถเรยีกคนืไดค้อื คา่ธรรมเนยีมในการมัดจําตั�ว หรอืคา่ตั�วเครื�องบนิ (กรณีออก
ตั�วเครื�องบนิแลว้) และคา่ธรรมเนยีมวซีา่และคา่บรกิารยื�นวซีา่กรณีที�ท่านยื�นวซีา่แลว้  

 
หมายเหต ุ 
- บรษัิทฯ สงวนสทิธิ�ในการที�จะไมร่ับผดิชอบตอ่คา่ชดเชยความเสยีหาย อนัเกดิจากเหตสุดุวสิยัที�ทาง บรษัิทฯ ไมส่ามารถควบคมุได ้
เชน่ การนัดหยดุงาน, จลาจล, การลา่ชา้หรอืยกเลกิของเที�ยวบนิ รวมถงึกรณีที�กองตรวจคนเขา้เมอืงไม่อนุญาตใหเ้ดนิทางออกหรอืกอง
ตรวจคนเขา้เมอืงของแตล่ะประเทศไมอ่นุญาตใหเ้ขา้เมอืง รวมทั �งในกรณีที�ทา่นจะใชห้นังสอืเดนิทางราชการ (เลม่สนํี�าเงนิ) เดนิทาง
หากท่านถกูปฏเิสธการเดนิทางเขา้หรอืออกนอกประเทศใดประเทศหนึ�ง  
- บรษัิทฯ สงวนสทิธิ�ในการเปลี�ยนแปลงโปรแกรมรายการทอ่งเที�ยว โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 
- บรษัิทฯ สงวนสทิธิ�ในการเปลี�ยนแปลงอตัราคา่บรกิาร โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 
- เมื�อทา่นทําการซื�อโปรแกรมทัวร ์ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นรับทราบและยอมรับเงื�อนไขของหมายเหตทุุกขอ้แลว้ ในกรณีที�ลกูคา้ตอ้ง
ออกตั�วโดยสารภายในประเทศ ….กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ที�ของบรษัิทฯ กอ่นทุกครั �ง มฉิะนั�นทางบรษัิทฯจะไมข่อรับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยใดๆ 
ทั �งสิ�น…โปรแกรมและรายละเอยีดของการเดนิทางอาจมกีารเปลี�ยนแปลงได ้ทั �งนี�ข ึ�นอยูก่ับสภาวะอากาศและเหตสุดุวสิยัตา่ง ๆ ที�ไม่
สามารถคาดการณ์ลว่งหนา้โดยทางบรษัิทฯ จะคํานงึถงึผลประโยชนแ์ละความปลอดภัยของผูร้ว่มเดนิทางเป็นสาํคญั…. 
- หลงัจากที�มกีารจองทัวรแ์ละไดช้ําระคา่มัดจําทัวรห์รอืทั �งหมดแลว้ ไมว่า่จะเป็นการชาํระผา่นตวัแทนของบรษัิท 
หรอืชําระโดยตรงกบัทางบรษัิท ทางบรษัิทจะขอถอืวา่ทา่นรับทราบและยอมรับในเงอืนไขตา่งๆของบรษัิท ที�ไดร้ะบไุวท้ั �งหมด 
- นั�งที� Long Leg โดยปกตอิยู่บรเิวณทางออกประตฉุูกเฉนิ และผูท้ี�จะนั�งตอ้งมคีณุสมบัตติรงตามที�สายการบนิกําหนด  
เชน่ ตอ้งเป็นผูท้ี�มรีา่งกายแข็งแรง และชว่ยเหลอืผูอ้ื�นไดอ้ยา่งรวดเร็วในกรณีที�เครื�องบนิมปัีญหา เชน่ สามารถเปิดประตฉุูกเฉนิได ้
(นํ�าหนักประมาณ 20 กโิลกรัม) ไมใ่ชผู่ท้ี�มปัีญหาทางดา้นสขุภาพและรา่งกายและอํานาจในการใหท้ี�นั�ง Long leg ขึ�นอยู่กบัทาง
เจา้หนา้ที�เชค็อนิสายการบนิ ตอนเวลาที�เช็คอนิเทา่นั�น 
 กรณีทรัพยส์นิสว่นตัวของลกูคา้สญูหายหรอืลมืไวร้ะหวา่งการเดนิทาง ทางบรษัิทฯ จะไมร่ับผดิชอบใด ๆ ทั �งส ิ�น 
 กรณีผูเ้ดนิทางไมส่ามารถเขา้-ออกเมอืงได ้เนื�องจากปลอมแปลงหรอืการหา้มของเจา้หนา้ที� ไมว่า่เหตผุลใดๆตามทาง 
บรษัิทของสงวนสทิธิ�ในการ ไม่คนืคา่ทัวรท์ั �งหมด  
 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิ�ยกเลกิการเดนิทางกอ่นลว่งหนา้ 14 วนั ในกรณีที�ไมส่ามารถทํากรุ๊ปไดอ้ยา่งนอ้ย 30 ท่าน( ผูใ้หญ ่)  
และ/หรอื ผูร้ว่มเดนิทางในคณะไม่สามารถผา่นการพจิารณาวซีา่ไดค้รบ 30 ทา่น ซึ�งในกรณีนี�ทางบรษัิทฯ ยนิดคีนืเงนิใหทั้�งหมดหัก
คา่ธรรมเนียมวซีา่ หรอืจัดหาคณะทัวรอ์ื�นใหถ้า้ตอ้งการ 
 บรษัิทฯ สงวนสทิธิ�ในการเปลี�ยนแปลงโปรแกรมรายการทอ่งเที�ยว โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้  
 บรษัิทฯ สงวนสทิธิ�ในการเปลี�ยนแปลงอตัราคา่บรกิาร โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 
 เนื�องจากรายการทัวรน์ี�เป็นแบบเหมาจา่ยเบด็เสร็จ หากท่านสละสทิธิ�การใชบ้รกิารใดๆตามรายการ หรอืถกูปฏเิสธการ 
เขา้ประเทศไมว่า่ในกรณีใดก็ตาม ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิ�ไมค่นืเงนิในทกุกรณี  
 กรณียกเลกิการเดนิทางภายหลงัจากไดว้ซีา่แลว้ ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิ�ในการแจง้สถานฑตู เพื�อใหอ้ยูใ่นดลุพนิจิของ 
สถานฑตู เรื�องวซีา่ของท่าน เนื�องจากการขอวซีา่ในแตล่ะประเทศ จะถกูบนัทกึไวเ้ป็นสถติใินนามของบรษัิทฯ เมื�อท่านไดช้าํระเงนิมัดจํา
หรอืทั�งหมด ไมว่า่จะเป็นการชําระผา่นตวัแทนของ บรษัิทฯ หรอืชาํระโดยตรงกับทางบรษัิทฯ ทางบรษัิทฯ จะขอถอืวา่ท่านรับทราบและ
ยอมรับในเงื�อนไขตา่งๆของเอกสารวซีา่ 
 การบดิเบอืนขอ้เท็จจรงิประการใดกต็าม อาจจะถกูระงับมใิหเ้ดนิทางเขา้ประเทศในกลุม่เชงเกน้เป็นการถาวร และ 
ถงึแมว้า่ทา่นจะถกูปฏเิสธวซีา่ สถานทตูไม่คนืคา่ธรรมเนยีมที�ไดช้ําระไปแลว้และหากตอ้งการขอยื�นคํารอ้งใหม่กต็อ้งชําระคา่ธรรมเนยีม
ใหมทุ่กครั �ง  
 หากสถานทูตมกีารสุม่เรยีกสมัภาษณ์บางท่านทางบรษัิทฯ ขอความรว่มมอืในการเชญิทา่นไปสมัภาษณ์ตามนัดหมาย 
และโปรดแตง่กายสภุาพ ทั �งนี�ทางบรษัิทฯ จะสง่เจา้หนา้ที�ไปอํานวยความสะดวก และประสานงานตลอดเวลา และหากสถานทูตขอ
เอกสารเพิ�มเตมิ ทางบรษัิทฯใครข่อรบกวนทา่นจัดสง่เอกสารดงักลา่วเชน่กนั 
 ทางบรษัิทฯ เป็นแคต่วัแทนอํานวยความสะดวกในขั �นตอนการยื�นวซีา่ แตใ่นการพจิารณาอนุมัตวิซีา่ จะอยูใ่น 
ดลุพนิจิของทางสถานทตูฯเทา่นั�น ซึ�งอาจจะเกดิความไมส่ะดวกแกท่่านไดท้างบรษัิทฯ จงึตอ้งขออภยัมา ณ ที�นี� 
 เมื�อทา่นทําการซื�อโปรแกรมทัวร ์ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นรับทราบและยอมรับเงื�อนไขของหมายเหตทุุกขอ้แลว้ ใน 
กรณีที�ลกูคา้ตอ้งออกตั�วโดยสารภายในประเทศกรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ที�ของบรษัิทฯกอ่นทุกครั �งมฉิะนั�นทางบรษัิทฯจะไมข่อรับผดิชอบ
คา่ใชจ้่ายใดๆทั�งส ิ�นโปรแกรมและรายละเอยีดของการเดนิทางอาจมกีารเปลี�ยนแปลงได ้ทั�งนี�ข ึ�นอยู่กบัสภาวะอากาศ และเหตดุวสิยัตา่ง ๆ 
ที�ไมส่ามารถคาดการณ์ลว่งหนา้โดยทางบรษัิทฯ จะคํานงึถงึผลประโยชนแ์ละ ความปลอดภยัของผูร้่วมเดนิทางเป็นสําคญั  
 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธไ์มข่ายทัวรแ์กล่กูคา้ที�เคยเดนิทางแลว้มคีวามประพฤตไิมน่่ารักหรอืมพีฤตกิรรมเป็นที�รักเกยีจ 
ของคนสว่นใหญเ่ชน่ไมร่ักษาเวลาเลย พูด จาหยาบคาย ดื�มสรุาบนรถ กอ่เสยีงรําคาญรบกวนผูอ้ื�น เอาแตใ่จตนเอง หรอืถอืวา่มากลุม่
ใหญแ่ลว้ไมเ่กรงใจผูอ้ ื�นชักชวนผูผ้ื�นใหก้อ่นความวุน่วานในทัวรฯ์ลฯ (เพื�อความสขุของผูเ้ดนิทางเป็นสว่นใหญ)่ 
 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธไ์มข่ายทัวรแ์กท่่านที�มคีรรภเ์กนิ4 เดอืน (เพราะอาจเกดิอนัตราย / เพื�อความปลอดภัย / เวน้ม ี
ใบรับรองแพทย)์ 



VC CENTER   

 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธใ์นการขายหรอืไมข่ายทัวรแ์กท่่านที�มเีดก็ทารกอายตํุ�ากวา่กวา่ 2 ขวบ (กรณุาแจง้บรษัิทฯ กอ่น 
จองทัวรเ์พื�อหาขอ้สรปุรว่มกนั) ตอ้งกราบขออภยัทา่นเพราะหากเด็กงอแงจะไปรบกวนผูเ้ดนิทางทา่นอื�น 
 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธใ์นการขาย หรอืไมข่ายแกท่่านที�ตอ้งใชร้ถเขน็ (กรณุาแจง้บรษัิทฯ กอ่นซื�อทัวร ์เพื�อหาขอ้สรุปรว่มกนั) 
 ทา่นที�จะออกตั�วภายในประเทศ เชน่ เชยีงใหม ่ภเูกต็ หาดใหญ ่ฯลฯ โปรดแจง้ฝ่ายขายกอ่นเพื�อขอคํายนืยันวา่ทัวรนั์�นๆ  
ยนืยันการเดนิทางหากท่านออกตั�วโดยไม่ไดร้ับการยนืยันจากพนักงานแลว้ทัวรน์ั �นยกเลกิ บรษัิทฯ ไมส่ามารถรับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยนั�นได ้
 ใน 1 วนั คนขับรถจะทํางานและพักผอ่นระหวา่งขบัรถรวมแลว้ไมเ่กนิ12 ชม. เชน่ เริ�มงาน 08.00 น. ตอ้งจบงานภายใน  
20.00 น. หากมกีารเสยีเวลาระหวา่งวนัทกุกรณีโปรแกรมอาจตอ้งแกไ้ขปรับเปลี�ยน - เมื�อทา่นจองทัวรแ์ละชาํระมัดจําแลว้หมายถงึทา่น
ยอมรับในขอ้ความและเงื�อนไขที�บรษัิทฯ แจง้แลว้ขา้งตน้ 
 หากในคณะของทา่นมผีูต้อ้งการดแูลพเิศษ นั�งรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูส้งูอายุ, มโีรคประจําตวั หรอืไมส่ะดวกในการเดนิทาง
ทอ่งเที�ยวในระยะเวลาเกนิกวา่ 4-5 ชั�วโมงตดิตอ่กนั ท่านและครอบครัวตอ้งใหก้ารดแูลสมาชกิภายในครอบครัวของทา่นเอง เนื�องจาก
การเดนิทางเป็นหมูค่ณะ หัวหนา้ทัวรม์คีวามจําเป็นตอ้งดแูลคณะทัวรท์ั �งหมด 
 

ขอ้ความซึ�งถอืเป็นสาระสําหรบัทา่นผูม้เีกยีรตซิึ�งรว่มเดนิทาง 
ทางบรษัิทฯ เป็นตวัแทนในการจัดนําสมัมนา และการเดนิทางที�มคีวามชาํนาญ โดยจดัหาโรงแรมที�พัก อาหาร ยานพาหนะ 

และสถานที�ท่องเที�ยวพรอ้มทั �งการสมัมนา ดงูาน เพื�อความสะดวกสบาย และเกดิประโยชนส์งูสดุในการเดนิทาง ทั �งนี�ทางบรษัิทฯ ไม่
สามารถรับผดิชอบในอุบัตเิหตุหรือความเสยีหายที�เกดิจากโรงแรมที�พัก ยานพาหนะ,  อันเนื�องจากอุบัตเิหตุรวมถงึภัยธรรมชาต,ิ 
โจรกรรม, วนิาศกรรม, อัคคภีัย, การผละงาน, การจลาจล สงครามการเมอืง, การผันผวนของอัตราแลกเปลี�ยนเงนิตราระหวา่งประเทศ, 
การนัดหยุดงาน, ความล่าชา้ของเที�ยวบนิ, สายการเดนิเรอื, รถไฟ, พาหนะทอ้งถิ�น,  ตลอดจนการถกูปฏเิสธออกวซี่าจากกงสลุ และ / 
หรือ ส่วนงานที�เกี�ยวขอ้งกับสถานเอกอักคราชฑูต รวมถงึผูม้ีอํานาจทําการแทนประจําประเทศไทย (โดยไม่จําตอ้งแสดงเหตุผล 
เนื�องจากเป็นสทิธพิเิศษทางการทูต) ซึ�งอยู่เหนือการควบคุมของบรษัิทฯ หมายรวมถงึในระหว่างการเดนิทางท่องเที�ยวทั �งใน หรือ 
ตา่งประเทศ แตท่างบรษัิทฯ มคีวามคุม้ครอง และประกันอบุัตเิหต ุตามเงื�อนไขที�บรษัิทฯ ที�รับประกนัในกรณีที�ผูร้่วมเดนิทางถกูปฎเิสธ
โดยเจา้หนา้ที�ตรวจคนเขา้เมอืงของประเทศไทย และ/หรอื ตา่งประเทศ มใิหเ้ดนิทางออก หรอื เขา้ประเทศ เนื�องมาจากความประพฤต ิ
พฤตกิรรมของผูเ้ดนิทาง ไม่ปฎบิัตติามกฎระเบยีบดา้นการความคุมโรคตดิต่อเฉพาะพื�นที�มีการปลอมแปลงเอกสารเพื�อการเดนิทาง 
รวมถงึมสี ิ�งผดิกฎหมาย บรษัิทฯ จะไมค่นืคา่ใชจ้า่ยใดๆ รายละเอยีดดา้นการเดนิทาง อาจมกีารเปลี�ยนแปลงไดต้ามความจําเป็น หรือเพื�อ
ความเหมาะสมทั �งปวง โดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ ทั �งนี�การขอสงวนสทิธดิังกล่าว บรษัิท จะยึดถือและคํานึงถงึผลประโยชน์
ตลอดจนความปลอดภยัของท่านผูม้เีกยีรต ิซึ�งรว่มเดนิทางเป็นสาํคญั 

“ขอขอบพระคณุทกุทา่นที�ไดม้อบความไวว้างใจ ใหท้างบรษัิท เป็นผูนํ้าพาการเดนิทางในครั �งนี�” 
 

เอกสารประกอบการขอวซีา่โมรอคโค 

*.*.*. เอกสารส่วนตวัของท่านหา้มเซน็สาํเนาถกูตอ้งทกุกรณี*.*.*.  
1. หนังสอืเดนิทาง (Passport) หนังสอืเดนิทาง ตอ้งมหีนา้เหลอืสาํหรับประทับวซีา่อยา่งนอ้ย 2 หนา้ อายกุารใชง้านเหลอืไม ่
นอ้ยกวา่ 6 เดอืน นับจากวนัเดนิทางกลับ และหนังสอืเดนิทางจะตอ้งไมช่ํารุด(หนังสอืเดนิทางเลม่เกา่ กรณุานํามาประกอบการยื�นวซีา่
ดว้ย)  
2. รปูถา่ย รปูถา่ยสหีนา้ตรงขนาด 1.5 x 2 ซม. (ตามภาพประกอบ) จํานวน 3 ใบ (พื�นหลงัขาวเทา่นั�น  
ถา่ยไมเ่กนิ 6 เดอืน  หา้มสวมแวน่ตาหรอืเครื�องประดบั ไมใ่สค่อนแทคเลนส ์รปูไมเ่ลอะหมกึ) 
3. หลกัฐานการเงนิ 
3.1 กรณีผูเ้ดนิทาง ออกคา่ใชจ้า่ยเอง  
**สาํเนาสมดุบัญช ีหรอื Statement บญัชอีอมทรัพยส์ว่นตวัของผูเ้ดนิทาง ยอ้นหลงั 6เดอืน (รบกวน
ลกูคา้ทํารายการเดนิบญัช ียอดเงนิในบญัชขี ั�นตํ�า 100,000.-โดยการ ฝากหรอืถอน กอ่น แลว้คอ่ย
ปรับยอดเงนิในบญัชไีมเ่กนิ 7 วนั กอ่นวนัยื�นวซีา่ และหากบัญชกีระโดดเดอืนตอ้งขอเป็น Statement 
เท่านั �น) 
**หนังสอืรับรองจากธนาคาร (แบงค ์การันต)ี ตอ้งเป็นบญัชเีดยีวกนักับสเตทเมน้ และชื�อ-นามสกลุ
ภาษาองักฤษตอ้งตรงตามหนา้พาสปอรต์  
(ออกไมเ่กนิ 15 วนั นับจากวนัที�ยื�น) (ใชท้ ั�ง 2 อยา่ง ขาดอยา่งใดอยา่งหนึ�งไมไ่ด)้ 
3.2 กรณีผูเ้ดนิทางไม่ไดอ้อกคา่ใชจ้า่ยเอง (บคุคลที�สามารถรับรองคา่ใชจ้า่ยได ้ตอ้งเป็น พอ่ แม ่พี�นอ้ง ที�มสีายเลอืดเดยีวกนั หรอื สามี
ภรรยา เทา่นั�น) 
3.2.1. ตอ้งทําเป็นหนังสอืรับรองคา่ใชจ้า่ยในการเดนิทาง (Sponsor Letter)เป็นภาองักฤษเทา่นั�น 
3.2.2. ถา่ยสําเนาสมุดบญัช ีหรอื Statement ยอ้นหลงั 3 เดอืนของบคุคลที�ออกคา่ใชจ้า่ย 
3.2.3. เอกสารแสดงความสมัพันธร์ะหวา่งผูท้ี�ออกให ้และผูท้ี�ถกูรับรองคา่ใชจ้า่ยให ้เชน่ สําเนาทะเบยีนสมรส สตูบิัตร ทะเบยีนบา้น 
**สถานทตูไมร่ับพจิารณาบญัชกีระแสรายวนั บัญชฝีากประจํา และบญัชยีอดตดิลบ** 
 
4. หลกัฐานการทํางาน  
-เจา้ของกจิการ หนังสอืรับรองการจดทะเบยีน(DBD)ที�มชีื�อของผูเ้ดนิทางเป็นกรรมการหรอืหุน้สว่น อายุไมเ่กนิ 3 เดอืน หรอื สาํเนาใบ
ทะเบยีนการคา้(พค.0403) 
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-เป็นพนักงาน หนังสอืรับรองการทํางาน จากบรษัิทฯ ระบตํุาแหน่ง, เงนิเดอืน, วนัเริ�มทํางาน  
(ขอเป็นภาษาองักฤษมอีาย ุ1 เดอืน ชื�อ-สกลุตอ้งตรงตามหนา้พาสปอรต์ ใชค้ําวา่ “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนชื�อสถานทตูที�
ยื�น) 
-นักเรยีนหรอืนักศกึษา ใชห้นังสอืรับรองการเรยีนที�ออกจากสถาบนัที�กําลงัศกึษาอยู ่ 
(ขอเป็นภาษาองักฤษมอีาย ุ1 เดอืน ชื�อ-สกลุตอ้งตรงตามหนา้พาสปอรต์ ใชค้ําวา่ “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนชื�อสถานทตูที�
ยื�น) 
5. เอกสารสว่นตวั 
-สําเนาทะเบยีนบา้น กรณุาแปลเป็นภาษาองักฤษ 
-บตัรประชาชน กรณุาแปลเป็นภาษาองักฤษ 
-สตูบิตัร (กรณีเด็กอายุตํ�ากวา่ 20 ปี) กรณุาแปลเป็นภาษาอังกฤษ 
-ทะเบยีนสมรส/ทะเบยีนหย่า/มรณะบตัร (ถา้ม)ี กรณุาแปลเป็นภาษาอังกฤษ 
-ใบเปลี�ยนชื�อ-นามสกลุ (ถา้มกีารเปลี�ยน) กรณุาแปลเป็นภาษาองักฤษ 
 
6. กรณีเด็กอายุไมถ่งึ 20 ปี ไมไ่ดเ้ดนิทางไปตา่งประเทศพรอ้มบดิา มารดา  
-หากเด็กเดนิทางไปกับบดิา จะตอ้งมหีนังสอืยนิยอมจากมารดา จากอาํเภอตน้สงักดั (โดยมารดาจะตอ้งคดัหนังสอืยนิยอมระบใุหบ้ตุร
เดนิทางไปตา่งประเทศกบับดิา) พรอ้มแนบสาํเนาบตัรประชาชนหรอืหนา้พาสปอรต์มารดามาดว้ย 
-หากเด็กเดนิทางกบัมารดา จะตอ้งมหีนังสอืยนิยอมจากบดิา จากอําเภอตน้สงักดั (โดยบดิาจะตอ้งคดัหนังสอืยนิยอมระบใุหบ้ตุรเดนิทาง
ไปตา่งประเทศกบัมารดา) พรอ้มแนบสาํเนาบัตรประชาชนหรอืหนา้พาสปอรต์บดิามาดว้ย 
- หากเด็กไมไ่ดเ้ดนิทางพรอ้มกบับดิาและมารดา ทั �งบดิาและมารดาจะตอ้งคดัหนังสอืระบยุนิยอมใหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกบัใคร มี
ความสมัพันธเ์ป็นอะไรกนักับเด็ก จากอําเภอตน้สงักดั พรอ้มแนบสําเนาบตัรประชาชนหรอืหนา้พาสปอรต์บดิาและมารดา 
-กรณีเด็กที�บดิา-มารดาหยา่รา้ง จะตอ้งแนบสาํเนาใบหยา่ และมกีารสลักหลงัโดยมรีายละเอยีดวา่ฝ่ายใดเป็นผูม้อีํานาจปกครองบตุรแต่
เพยีงผูเ้ดยีว 
*** กรณีที�บดิาหรอืมารดาไมม่ ีpassport แลว้ใช ้ID Card แทนตอ้งทําจดหมายชี�แจงวา่ทําไมไมม่ ีpassport *** 
-กรณีเด็กอายุตํ�ากวา่ 18 ปี บดิา-มารดาลงชื�อรับรองในแบบฟอรม์สมัครวซีา่ พรอ้มเดนิทางมาสมัภาษณ์กบับตุรที�สถานทตูดว้ย ทั �งสอง
ทา่น (เฉพาะควิเดี�ยวเทา่นั�น) 
7.  ทา่นไมจ่ําเป็นตอ้งเซ็น รับรองสําเนาถกูตอ้ง ใหท้า่นเซ็นเฉพาะ แบบฟอรม์ใบคํารอ้งขอวซีา่เท่านั�น 

 
เอกสารยื�นวซีา่อาจมกีารปรบัเปล ี�ยนและขออพัเดทเพิ�มเตมิไดท้กุเวลา หากทางสถานทตูแจง้ขอเพิ�มเตมิ 


