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คาซาบลังก้ า – มาราเกซ – วอซาเวท – ทินเฮียร์ – ทอด้ าจอร์ จ – แอร์ ฟูด์ – เมอร์ ซูก้า
อิเฟรน – เฟส – เชฟชาอูน – โวลูบิลสั – แมกเนส – ราบัติ
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กาหนดการเดินทาง
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( กรุ ณาสารองที่นั่งล่ วงหน้ าก่ อนการเดินทางอย่ างน้ อย 8 สั ปดาห์ เพื่อความสะดวกในการยื่นวีซ่าของท่ าน)

วันที1่

กรุงเทพฯ

23.00 น.

พร้ อมกันที่สนามบินสุ วรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้ น 4 แถว Q เคาน์ เตอร์ สายการบินกาต้ าร์ แอร์ เวย์
ประตูทางเข้ าที่ 8 โดยมีเจ้ าหน้ าที่ของบริ ษัทฯ คอยให้ การต้ อนรั บในการตรวจเอกสารและสั มภาระในการ
เดินทางให้ กบั ท่ าน

วันที2่

กรุงเทพฯ – โดฮา – คาซาบลังก้ า – ชมเมือง – มาราเกซ

02.10 น.
05.30 น.
08.40 น.
14.30 น.

เหิรฟ้ าสู่ กรุงโดฮา โดยสายการบินกาต้ าร์ แอร์ เวย์ เทีย่ วบินที่ QR 837
เดินทางถึง กรุงโดฮา ประเทศกาต้ าร์ (แวะเปลีย่ นเที่ยวบิน)
ออกเดินทางสู่ เมืองคาซาบลังก้า โดยสายการบินเอทิฮัด เทีย่ วบินที่ QR 1397
เดินทางมาถึง สนามบินนานาชาติเมื องคาซาบลังก้ า (CASABLANCA) ประเทศโมรอคโค (เวลาท้ องถิ่น ช้ า
กว่ าประเทศไทย 6 ช.ม.) นาท่ านผ่ านด่ านตรวจคนเข้ าเมื องและศุ ลกากร จากนั้น พบมัคคุเทศก์ทอ้ งถิ่น นา
ท่ า นเดิ น ทางเข้ า สู่ ตั ว เมื อ งเมื อ งคาซา
บลั ง ก้ า (CASABLANCA) น าท่ า นเก็ บ
ภาพความงามของสุ เ หร่ าแห่ ง กษั ต ริ ย์
ฮัสซันที่ 2 (HASSAN II MOSQUE) ซึ่ง
มีขนาดใหญ่ เป็ นอันดับ 3 รองจากเมื อง
เมกกะ สุ เหร่ านี้ งดงามประณี ตด้ ว ย
สถาปั ตยกรรมแบบโมรอคโคทุกแขนง
ชมทิวทัศน์รอบๆ สุ เหร่ าอันเป็ นจุดชมวิว
ริ มฝั่ ง ทะเล ซึ่ งเป็ นสถานที่ พ ัก ผ่ อ นที่
สวยงามของชาวโมรอคโคที่ชอบมาเดินเล่นหลังจากปฏิบตั ิศาสนกิจเสร็ จแล้ว จากนั้น นาท่ านเดินทางสู่ เมื อง
มาราเกซ (MARAKESH) เมืองท่องเที่ยวที่สาคัญ ตั้งอยูแ่ ถบเชิงเขาแอตลาส (ATLAS) ในอดีตเมืองโอเอซิ ส
แห่ งนี้ เป็ นที่พกั ของกองคาราวานอูฐ ที่มาจากทางตอนใต้ของโมรอคโค ถือเป็ นเมืองชุ มทางของพ่อต่างๆ
นอกจากนี้ ยัง เป็ นอดี ต เมื อ งหลวงในช่ ว ง
สมัย ราชวงศ์อ ัล โมราวิ ด ช่ ว ง ค.ศ.ที่ 11
ปั จจุบนั เป็ นเมื องที่มีนักท่องเที่ ยวมาเยือน
มากที่ สุด สภาพบ้า นเมื องที่ เ ราเห็ นได้คื อ
สองข้า งทางแวดล้อ มด้ว ยบ้า นเรื อ นที่ ถู ก
ฉาบด้ว ยปู น สี ส้ ม ๆ ซึ่ งเป็ นสิ่ ง ที่ รั ฐ บาล
กาหนดไว้ แต่คนท้องถิ่นจะเรี ยกว่า PINK
CITY หรื อ เมืองสี ชมพู อาจกล่าวได้ว่ามา
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คา่

ราเกชเป็ นเมืองที่มีเสน่ห์ที่สุดในโลกแห่ งหนึ่ง จึงได้สมญานามว่าเป็ น A CITY OF DRAMA นัน่ คือมีความ
สวยงามดัง่ เมืองในละครที่ไม่น่าเป็ นชีวิตจริ งได้ นาท่านชม สุ สานแห่ งราชวงศ์ซาเดียน (SAADIAN TOMBS)
เป็ นที่ฝังพระศพของกษัตริ ยแ์ ละเหล่าเชื้อพระวงศ์ในสมัยราชวงศ์ซาเดียน สถานที่แห่ งนี้ ถูกทิ้งร้างมากกว่า 2
ศตวรรษ ภายหลังได้รับการบูรณะ และเปิ ดให้เข้าชมความงดงามของงานศิลปะแบบมัวริ ช (MOORISH) แท้ๆ
ความวิจิตรอลังการของห้องโถงภายใน เสาคอลัมน์หินอ่อนสี สวย ลวดลายงานปูนที่ประดับประดาบนผนัง
และเพดาน นาท่านเดินทางไปเยี่ยมชมพระราชวังบาเฮีย (BAHIA PALACE) เป็ นพระราชวังของท่านมหา
อามาตย์ ผูส้ าเร็ จราชการแผ่นดินแทนยุวกษัตริ ยใ์ นอดีต สร้างขึ้นในช่วงปลายศตวรรษที่ 19 โดย Si Moussa
สถาปั ตยกรรมออกเป็ นแนวสมัยใหม่ โดยที่ต้ งั ใจจะให้เป็ นพระราชวังที่ยิ่งใหญ่และหรู หราที่สุดในสมัยนั้น
แต่ดว้ ยความที่มีการวางแผนก่อสร้างและตกแต่งอย่างเร่ งรี บ จึงเป็ นที่วิจารณ์กนั ว่ารายละเอียดหลายๆอย่างใน
พระราชวังแห่ งนี้ ยงั ไม่สมบูรณ์ลงตัว พระราชวังมีการตกแต่งโดยการแกะสลักปูนปั้ น (STUCCO) มีการวาด
ลายบนไม้ และประดับประดาด้วยโมเสกเป็ นลวดลายที่สวยงามละเอียดอ่อนมาก จากนั้นนาท่านชมความ
งดงามภายนอกของ มัสยิด คูตูเบีย (KOUTOUBIA MOSQUE) ซึ่งเป็ นมัสยิดใหญ่เก่าแก่ที่สุดในเมืองไม่ว่าจะ
เดินไปแห่ งใดในตัวเมืองก็จะเห็นมัสยิดนี้ ได้ จากหอวังที่มีความสู ง 226 ฟิ ต (70 เมตร) จากนั้นนาท่านเยือน
จัตุรัสกลางเมือง DJEMAA FNAA SQUARE ที่มีขนาดใหญ่ รายล้อมไปด้วยอาคาร ร้านค้า ตลาด ทั้ง 4 ด้าน
เดินเล่นถ่ายรู ปความมีชีวิตชีวาที่มีสีสนั และกลิ่นอายแบบโมรอคโคขนานแท้ พร้อมจับจ่ายหาซื้อของฝาก ของ
ที่ระลึกพื้นเมืองต่างๆ ได้ที่ ตลาดเก่า (OLD MARKET) ที่อยูร่ ายรอบจัตุรัสอย่างเพลิดเพลิน จากนั้น นาท่าน
เดินทางเข้าที่พกั
บริการอาหารค่า ณ ภัตตาคาร

พักที:่
วันที่3

ZALAGH KASBAH HOTEL & SPA
มาราเกช – ชมพระราชวัง – วอซาเซท

เช้ า

บริการอาหารเช้ า ณ โรงแรมที่พกั
นาท่ านชม MAJORELLE GARDEN หรื อ JARDIN MAJORELLE & MUSEUM OF ISLAMIC OF
ART ว่ากันว่าเป็ นสวรรค์นอ้ ยๆ ย่านเมืองมาราเกช
สวนแห่ งนี้ เ ป็ นที่ รวบรวมพัน ธุ์ไ ม้นานาจากทัว่ โลก
โดยเฉพาะต้นกระบองเพชรนับพันต้น หลากหลาย
สายพัน ธุ์ มี ส วนบัว และป่ าไม่ ดู ร่ ม รื่ น กับ บรรดา
ก ร ะ ถ า ง ดิ น ที่ ศิ ล ปิ น เ จ้ า ข อ ง เ ดิ ม JACQUES
MAJORELLE ที่สรรหาสี มาป้ายทาทับ ตกแต่งทาให้
สวนแห่ งนี้ ดูโดดเด่นสะดุดตาขึ้นมาอย่างน่ าเหลือเชื่อ
สวนแห่ ง นี้ เดิ มเป็ นบ้า นของศิ ล ปิ นชาวฝรั่ งเศส เขา
สร้างบ้าน และสวนเอาไว้อยูเ่ อง พร้อมสร้างงานศิลปะ
ของเขาต่ อมาสถานที่ แ ห่ งนี้ ไ ด้ถูกใช้เป็ นพิพิธภัณ ฑ์
รวบรวมเอาศิ ลปะของโมรอคโคไว้ และมี มุมแสดง
งานศิลปะของเจ้าของเดิมเอาไว้ดว้ ย
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

เทีย่ ง

หรื อระดับเทียบเท่ า
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คา่

จากนั้ น เดิ น ทางสู่ “เมื อ งวอซาเซท” (OUARZAZATE) ซึ่ ง เคยเป็ นที่ ต้ งั ทางยุท ธศาสตร์ ในปี ค.ศ.1928
ฝรั่งเศสได้ต้ งั กองกาลังทหารและพัฒนาที่นี่ให้เป็ นศูนย์กลางการบริ หาร วอซาเซทเป็ นเมืองถูกส่ งเสริ มให้เป็ น
เมืองท่องเที่ยวที่แวดล้อมไปด้วยสตูดิโอ ภาพยนตร์
และมี ก ารพัฒ นาพื้ น ที่ ใ นทะเลทรายเพื่ อ การท า
กิ จกรรมต่างๆ เช่ นการขี่มอเตอร์ ไซด์ อูฐ กิ จกรรม
ผจญภัย กลางทะเลทราย (สาหรั บในฤดู หนาว-ฤดู
ใบไม้ผลิ (พ.ย.-เม.ย.) ควรเตรี ย มเสื้ อกัน หนาวให้
เพียงพอ เพราะเมืองนี้ อยู่ใกล้ภูเขาแอตลาส ที่มีหิมะ
ปกคลุ มในช่ วงดังกล่าว วอซาเซท อาจกล่าวได้ว่า
เป็ นจุดมุ่งหมายของนักท่องเที่ยวที่มองหาความแตกต่าง และความผจญภัยที่หาไม่ได้จากที่ไหน วอซาเซทเป็ น
เมืองที่สาคัญที่สุดของทางตอนใต้ และที่นี่ยงั เป็ นทางเชื่อมระหว่างเหนื อกับใต้ และตะวันออกกับตะวันออก
สาหรับนักท่องเที่ยวบางคนที่ชอบรสชาติของความเป็ นทางใต้ ณ จุดกึ่งกลางแห่ งนี้ และยังเป็ นจุดเริ่ มต้นของ
การสารวจเมืองต่างๆได้ทุกวัน นาท่านผ่านชม ป้อมทาเริ ท “KASBAH TAOURIRT” เป็ นป้อมแห่งตระกูลกลา
วี ภายใต้หมู่อาคารขนาดใหญ่ ซึ่งภายในประกอบด้วยห้องต่างๆ จานวนมากซ่อนอยูเ่ ชื่อมต่อกันด้วยถนนเล็กๆ
และเส้นทางลับคดเคี้ยวตามอาคารที่เบียดเสี ยดกัน จากนั้นนาท่านเดินทางเข้าที่พกั
บริการอาหารค่า ณ ภัตตาคาร

พักที:่
วันที4่

KARAM PALACE HOTEL
วอซาเซส – ทินเฮียร์ – เมอร์ ซูก้า

เช้ า

บริการอาหารเช้ า ณ โรงแรมที่พกั
นาท่านชม ถนนคาชบาห์ ที่มีป้อมหลายร้อยแห่ งตั้งเรี ยงรายตามถนนดังกล่าว นาท่ านออกเดินทางสู่ เมืองทิน
เฮียร์ (TINGHIR) ชุมชนที่เกาะกลุ่ม
อยู่รวมกัน ท่ามกลางความแห้งแล้ง
ยัง มี ค วามชุ่ ม ชื้ น ของโอเอซิ ส ต้น
ปาล์ม เคยเป็ นที่ ต้ งั ของกองทหารที่
เดิ น ทางมาจากวอซาเซท น าท่ า น
เดิ น ทางสู่ “ทอด้ า จอร์ จ ” (TODRA
GORGE) เ ป็ น แ หล่ ง ปี น ห น้ า ผา
เพราะมี ห น้าผาสู งชัน ชมความงาม
ของช่ องเขาที่ซ่อนตัวอยู่ในโอเอซิ ส
ลาน้ าใสไหลผ่านช่องเขากับหน้าผาสู งชันแปลกตาเป็ นแหล่งปี นหน้าผาสาหรับนักเสี่ ยงภัยทั้งหลาย ให้ท่านได้
ชมความอลังการของหุบเขาที่ธรรมชาติสร้างสรรค์ของโมรอคโค
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่ าย

เทีย่ ง

หรื อระดับเทียบเท่ า

รหัสทัวร์ : THW6-QR-ZA-19FEB-27MAR20
บ่าย

คา่

จากนั้น นาท่ านออกเดินทางสู่ เมืองเออร์ ฟูด์ (ERFOUD) ซึ่งเป็ นโอเอซิสศูนย์กลางการค้าขายของคาราวานซึ่ง
เดินทางมาจากซาอุดิอาระเบีย และซูดาน เดินทางสู่ เมืองเมอร์ซูกา้ ร์ (แยกสัมภาระสาหรับค้างคืนในทะเลทราย)
ทะเลทรายซาฮาร่ า “SAHARA” เป็ น
ทะเลทรายในทวีปแอฟริ กาที่มีขนาด
ใหญ่ เ ป็ นอัน ดับ สองของโลก (รอง
จากทะเลทรายในทวีปแอนตาร์กติกา)
และเป็ นทะเลทรายร้ อนที่ ใหญ่ที่สุด
ข อ ง โ ล ก ณ เ มื อ ง เ ม อ ร์ ซู ก้ า
( MERZOUGA) ลั ด เ ล า ะ ข อ บ
ทะเลทรายสู่ เ ขตซาฮาร่ า ผ่านชมชม
ทัศนี ยภาพอันยิ่งใหญ่ของภูเขาหิ นที่
เต็มไปด้วยซากฟอสซิลของหาอยและแมงกะพรุ นโบราณในอดีตเมื่อ 350 ล้านปี ก่อน ซึ่งดินแดนแห่ งนี้เคยอยู่
ใต้ทอ้ งทะเลมาก่อน จึ่งเป็ นที่กาเนิดของซากฟอสซิลต่างๆ
บริการอาหารค่า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม

พักที:่
วันที่5

PALMS CLUB ERFOUD HOTEL
หรื อระดับเทียบเท่ า
เมอร์ ซูก้า – ขีอ่ ูฐชมพระอาทิตย์ ขนึ้ กลางทะเลทราย –นั่งรถ 4WD – แอร์ ฟอร์ ด – เฟส

05.00

นาท่ านออกเดินทางสู่ แอร์ ฟอร์ ด (Erfoud) ซึ่งเป็ นโอเอซิสศู นย์ กลางการค้ าขายของคาราวานซึ่งเดินทางมา
จากซาอุ ดิ อ าระเบี ย และซู ด าน เดิ น ทางสู่
เมืองเมอร์ ซูก้าร์ โดยนาท่ านนั่งรถขับเคลื่อน
สี่ ล้อ 4 WD ไปท่ อง ทะเลทรายซาฮาร่ า
“Sahara” เป็ นทะเลทรายในทวีปแอฟริ กาที่
มี ข นาดใหญ่ เ ป็ นอัน ดั บ สองของโลก (รอง
จากทะเลทรายในทวีปแอนตาร์ กติกา) และ
เป็ นทะเลทรายร้ อนที่ใ หญ่ ที่สุดของโลก ณ
เมื อ งเมอร์ ซู ก้ า (Merzouga) ลั ด เลาะขอบ
ทะเลทรายสู่ เขตซาฮาร่ า นาท่ านขี่อูฐ สู่ เนินทรายอันกว้ างใหญ่ สุดตาเพื่อรอชม พระอาทิตย์ ทอแสงยามเช้ า แสง
ทองยามเช้ าสาดสู่ ทะเลทราย เป็ นบรรยากาศยามเช้ าที่คุณจะประทับใจมิรู้ ลืม (อย่ าลืมเตรี ยมเสื้ อกันหนาวให้
พร้ อม) ได้เวลาอันสมควร นาท่านเดินทางกลับสู่ โรงแรม
บริการอาหารเช้ า ณ โรงแรมที่พกั
นาท่ า นเดิ นทางสู่ เมื องเฟส ผ่ า นชม เมื องอิเฟรน (IFRANE) เมื องที่ ความสู งประมาณ 1,650 เมตร เหนื อ
ระดับน้ าทะเล ที่พกั ตากอากาศซึ่งในอดีตฝรั่งเศสได้มาสร้างขึ้นบริ เวณนี้ ในช่วง ค.ศ. 1930 บางครั้งเรี ยกเมือง
แห่งนี้วา่ เจนีวาแห่งโมรอคโค บ้านส่ วนใหญ่มีหลังคาสี แดง มีดอกไม้บาน และทะเลสาบสวยงาม เป็ นสถานที่
พักผ่อนทั้งฤดูหนาวและฤดูร้อน เส้นทางนี้ ผา่ นเทือกเขาแอตลาส ชื่อที่คุน้ เคยกันมานาน เดินทางข้าม Middle

เช้ า

รหัสทัวร์ : THW6-QR-ZA-19FEB-27MAR20

คา่

Atlas ภูมิประเทศเขียวชอุ่มไปด้วยป่ าไม้ สองข้างทางเปลี่ยนสภาพจากความแห้งแล้วเป็ นป่ าไม้ พุ่ม และสลับ
กับความแห้งแล้งของภูเขา
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
จากนั้ น น าท่ า นเที่ ย วชมเมื อ งเฟส (FES)
เมืองหลวงเก่า เมืองซึ่งยังคงมีบรรยากาศของ
เมืองโบราณที่ผูค้ นยังใช้ลาเป็ นพาหนะและ
บรรทุ ก ของกัน อยู่ สั ม ผัส บรรยากาศเมื อ ง
เก่ า แก่ ที่ สุ ด ในบรรดาเมื อ งอิ ม พิ เ รี ย ลทั้ง สี่
ตั้ งแต่ ศตวรรษที่ 7 มี ค วามส าคั ญ ทาง
ประวัติศาสตร์ เป็ นเมืองแหล่งท่องเที่ยวที่มี
ชื่ อเสี ยงของโมรอคโค เริ่ มด้วยจุดชมวิวบน
ป้อมปราการแห่งราชวงศ์ซาเดียน
บริการอาหารค่า ณ ภัตตาคาร และพักผ่ อนตามอัธยาศัย

พักที:่

ZALAGH MENZEH HOTEL FES

วันที่6

เฟส – มาดีน่า แห่ ง เฟส – เชฟชาอูน

เช้ า

บริการอาหารเช้ า ณ โรงแรมที่พกั
นาท่านเดินเข้าสู่ เขาวงกตอันซับซ้อนแห่ ง เมดินาเมืองเฟส ผ่านชม ประตู BAB BOU JELOUD เป็ นประตู
ขนาดใหญ่ที่ก้ นั ระหว่างเมืองเก่า กับเมืองใหม่ ที่ใช้โมเสดสี ฟ้าตกแต่ง นาท่านเดินผ่านตลาดสดขายข้าวปลา
อาหาร และผัก ผลไม้สดต่างๆ นาท่ านเดิน
ชมในเมดิน่าแห่ งเฟส ผ่ านชม สุ เหร่ าใหญ่
ไคราวีน (KAIRAOUINE MOSQUE) ซึ่ ง
เป็ นทั้งมหาวิทยาลัยสอนศาสนาแห่ งแรก
ของโมรอคโคและเก่าแก่ที่สุดแห่ งหนึ่งของ
โลกเลยที เ ดี ย ว (เฉพาะผูท้ ี่ นับ ถื อ ศาสนา
อิสลามเท่านั้น) จากนั้นนาท่านเดินชมย่าน
เครื่ องหนังและแวะชม บ่อฟอกและย้อมสี
หนังแบบโบราณ ที่เป็ นเอกลักษณ์เฉพาะของเมืองเฟส ถูกอนุรักษ์โดยองค์กรยูเนสโก นี้เป็ นเสน่ห์ของการเดิน
เที่ยวชมเมืองที่ตอ้ งเดินแหวกว่ายเข้าไปในกลุ่มคนชาวพื้นเมือง ช้อปปิ้ งสิ นค้าท้องถิ่น และผลไม้แห้งอย่างเช่น
อินทผาลัม วอลนัท อัลมอนด์ ที่คุณภาพดีและราคาย่อมเยา ชม เมเดอร์ ซา บูอิมาเนี ย (MERDERSA BOU
IMANIA) ซึ่งเป็ นโรงเรี ยนสอนพระคัมภีร์ เป็ นสถาปั ตยกรรมแบบมัวร์ที่สวยงามประณี ต ในเขตเมืองเก่าได้ มี
ซอยกว่า 10,000 ซอย มีซอยแคบสุ ดคือ 50 ซ.ม. ถึงกว้าง 3 เมตร จะแบ่งเป็ นย่านต่างๆ เช่ น ย่านเครื่ องใช้
ทองเหลือง ทองแดง จะมีร้านค้าเล็กๆที่หน้าร้านจะมีหม้อ กระทะ อุปกรณ์เครื่ องครัว วางแขวนห้อยเต็มไป
หมด ย่านขายพรมที่วางเรี ยงรายอย่างสวยงาม ย่านงานเครื่ องจักสาน งานแกะสลักไม้ ที่ตามซอกมุมอาจเห็น
ภาพชายสู งอายุหนวดเครารุ งรังนัง่ แกะสลักไม้ชิ้นเล็กๆ อยูบ่ ริ เวณตามทางเดินแคบๆ ในเขตเมืองเก่า บางทีเรา
ก็ยงั จะเห็นผูห้ ญิงที่นี่สวมเสื้ อผ้าที่ปิดตั้งแต่หวั จนถึงเท้าจะเห็นได้กเ็ ฉพาะตาดาอันคมกริ บเท่านั้น

เทีย่ ง
บ่าย

หรื อระดับเทียบเท่ า

รหัสทัวร์ : THW6-QR-ZA-19FEB-27MAR20
เทีย่ ง
บ่าย

คา่

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
จากนั้นนาท่ านถ่ ายรูปพระราชวังของท่ านอาบู เอล ฮัดซัน (MOSQUE ABOU EL HASSAN) ซึ่งถือว่าเก่าแก่
ที่ สุ ด ในโมรอคโค และเดิ น ช้ อ ปปิ้ งในชุ ม ชน
ชาวยิวแห่ งเฟส ท่ านเดินทางสู่ นครสี ฟ้าเชฟชาอูน
(CHEFCHAOUEN) เมื องที่ ไ ด้ชื่อว่ามนต์เ สน่ ห์
แห่ งโมรอคโค เป็ นเมืองเล็กๆตั้งอยู่ในหุ บเขาริ ฟ
(RIF MOUNTAIN) ประวัติความเป็ นมาของเมือง
นั้ นยาวนานกว่ า 538 ปี เมื อ งนี้ เคยอยู่ ใ ต้ก าร
ปกครองของสเปน และได้รับอิสรภาพในปี ค.ศ.
1956 จนได้รับอิทธิ พลวิถีชีวิตและภาษาสเปนใน
ปัจจุบนั นี้
บริการอาหารค่า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม

พักที:่
วันที่7

PARADOR HOTEL
เชฟชาอูน – เมืองโบราณโวลูบิลสิ – แมกเนส – ราบัต

เช้ า

บริการอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
นาท่ านชมบ้ านเรื อนทาด้ วยสี ฟ้าและสี ขาว ถื อว่ าเป็ นสวรรค์ ของคนรั กสี ฟ้าและสี ขาว โดยเฉพาะสี ฟ้า นั่นก็
เพราะว่าเชฟชาอูน เป็ นเมืองที่บา้ นเรื อนเกือบ
ทุ ก หลัง เป็ นสี ข าว และมี ค รึ่ งล่ า งไปจนถึ ง
บริ เวณถนน บัน ได และทางเดิ น เป็ นสี ฟ้ า
สดใสเหมือนวันที่ทอ้ งฟ้ าไร้เมฆ สามารถเดิ น
ช ม บ้ า น เ รื อ น ไ ด้ ทั่ ว ทั้ ง เ มื อ ง โ ด ย ที่
สถาปั ตยกรรมของเมืองยังคงเป็ นแบบโมรอค
โค ซุ ้มประตูโค้งจึงสามารถมองเห็ นได้ทวั่ ทั้ง
เมื อ ง และยัง มี น้ า พุ ที่ ปู ด้ว ยกระเบื้ อ งโมเสก
แบบโมรอคโคให้เห็นได้ตามมุมต่าง ๆ ของเมือง
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาท่ านแวะชม เมืองโบราณโรมันโวลูบิลิส (ROMAN CITY OF VOLUBILIS) ที่ปัจจุบนั เหลือแต่ซาก
ปรักหักพังที่เกิดจากแผ่นดินไหวครั้งรุ นแรงในปี ค.ศ. 1755 แต่ยงั คงเห็นได้ถึงร่ องรอยความยิ่งใหญ่ของเมือง
ในจักรวรรดิ โรมันในอดี ต ผ่านชมเมื องมูเ ล
ไอดริ ส (MOULAY IDRISS) เมืองโบราณ
เมืองหนึ่ งที่เป็ นเมืองศูนย์กลางศาสนาอันศักดิ์
สิ ทธิ ของชาวมุสลิมในโมรอคโค ทุกๆปี ช่วง
เดือนสิ งหาคมจะมีเหล่านักจาริ กแสวงบุญมา
เยือนเมืองแห่ งนี้ เพื่อประกอบพิธีทางศาสนา
เปรี ยบได้ กั บ เมื องเมกกะของประเทศ

เทีย่ ง
บ่ าย

หรื อระดับเทียบเท่ า

รหัสทัวร์ : THW6-QR-ZA-19FEB-27MAR20

คา่

ซาอุดิอาระเบีย จากนั้นเดินทางต่ อไปยังเมื องเมคเนส เป็ นเมื องหลวงโบราณในสมัย สุ ลต่ านมูเล อิสมาอิล
(MOULEY ISMAIL) แห่ งราชวงศ์ อะลาวิท (ALAWITE DYNASTY) กษัตริ ยจ์ อมโหดผูช้ ื่นชอบการทา
สงครามใน ค.ศ. ที่ 17 ด้วยทาเลที่ ต้ งั ที่ มีแม่น้ าไหลผ่านกลางเมื อง เมคเนสจึ งเป็ นเมืองศูนย์กลางการผลิ ต
มะกอก ไวน์ และพืชพรรณต่างๆ ก่อนถึง ชมกาแพงเมืองล้อมรอบเมืองเก่าที่ยาวประมาณ 40 กม. ซึ่ งมีประตู
เมืองใหญ่โตถึง 7 ประตู นาท่านชมประตูบบั มันซู (BAB MANSOUR MONUMENTAL GATE) ที่ได้ชื่อว่า
สวยที่สุด ซึ่งตกแต่งด้วยโมเสด และกระเบื้องสี เขียวบนผนังสี แสด นาท่านออกเดินทางสู่ เมืองราบัต
บริการอาหารค่า ณ ภัตตาคาร

พักที:่
วันที่8

CHELLAH HOTEL หรื อเทียบเท่ า
ราบัต – ชมเมือง – สนามบิน

เช้ า

บริการอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
นาท่ านชม เมืองราบัต เมืองหลวงแห่ งราชอาณาจักรมาตั้งแต่ ปี ค.ศ.1956 เมื่อโมรอคโคหลุดพ้นจากการเข้า
แทรกแซงทางการเมืองของฝรั่งเศส และเป็ นที่ต้ งั
ของพระราชวังหลวง และทาเนี ยบทูตานุ ทูตจาก
ต่างแดน เป็ นเมืองสี ขาวที่สะอาดและสวยงาม นา
ท่านชม ป้ อมไอดู ยะ ป้ อมขนาดใหญ่ 2 ชั้นที่ต้ งั
อยู่ ริ มมหาสมุ ท รแอตแลนติ ก ล้อ มรอบด้ ว ย
กาแพงสู งใหญ่ ด้านในเป็ นเมดิ น่า บ้านเรื อนทา
ทาบด้ว ยสี ฟ้ า ที่ ส ะอาดตาน่ า เดิ น เล่ น เหมื อ น
ศิลปะบนกาแพง จากนั้นชมสุ เหร่ าหลวง และ พระราชวังหลวง ที่ทุกเที่ยงวันศุกร์ กษัตริ ยแ์ ห่ งโมรอคโคจะ
ทรงม้าจากพระราชวังมายังสุ เหร่ า เพื่อประกอบศาสนกิจชมความงามภายนอกของ THE ROYAL PALACE
และ MECHOUAR
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
จากนั้นนาท่ านชมสุ สานของกษัตริย์โมฮัมเหม็ดที่ 5 พระอัยการของกษัตริย์องค์ ปัจจุบัน ซึ่งมีทหารยามยืนสง่า
เฝ้าทุกประตู และเปิ ดให้คนทุกชาติทุกศาสนาเข้า
ไปเคารพพระศพที่ฝังอยู่เบื้องล่าง ด้านหน้าของ
สุ สาน คื อ สุ เหร่ าฮั ส ซั น ที่ เ ริ่ มสร้ า งมาตั้ งแต่
ศตวรรษที่ 12 แต่ไม่สาเร็ จ และพังลงจนเหลือแต่
เพียงเสาไว้ 365 ต้น ในบริ เวณกว้าง 183 X 139
เมตร จากนั้ นน าท่ า นไปชม “หอคอยฮัส ซั น ”
(HASSAN TOWER) ส่ วนหนึ่งของมัสยิดฮัสซัน
ซึ่งได้วางแผนไว้ให้เป็ นสุ เหร่ าที่ใหญ่อนั ดับ 2 ของโลก สามารถบรรจุผทู ้ ี่เข้ามาสวดมนต์ได้พร้อมกันคราวละ
40,000 คน ได้ เวลาสมควร นาท่ านเดินทางสู่ สนามบินเมืองราบัต
อาลา โมรอคโค ออกเดินทางสู่ กรุงโดฮา ประเทศกาต้ าร์ โดยสายการบินกาต้ าร์ แอร์ เวย์ เทีย่ วบินที่ QR 1463

เทีย่ ง
บ่ าย

19.40 น.

รหัสทัวร์ : THW6-QR-ZA-19FEB-27MAR20
วันที่9

โดฮา – กรุงเทพฯ

06.20 น.
08.50 น.
18.25 น.

เดินทางถึงสนามบินนานาชาติกรุงอาบู ดาบี ประเทศอิมิเรสต์
ออกเดินทางกลับสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบินเอทีฮัด แอร์ ไลน์ ส เทีย่ วบินที่ EY408
เดินทางมาถึงสนามบินสุ วรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ

หมายเหตุ...

โปรแกรมการเดินทางอาจเปลีย่ นแปลงได้ ตามความเหมะสม เนื่องจากสภาพ ลม ,ฟ้ า , อากาศ,การล่ าช้ าอันเนื่องมาจาก
สายการบิน และสถานการณ์ ในต่ างประเทศที่ทางคณะเดินทางในขณะนั้น เพื่อความปลอดภัยในการเดินทาง โดย ได้
มอบหมายให้ หัวหน้ าทัวร์ ผู้นาทัวร์ มีอานาจตัดสิ นใจ ณ ขณะนั้นทั้งนีก้ ารตัดสิ นใจ จะคานึงถึงผลประโยชน์ ของหมู่
คณะเป็ นสาคัญ

อัตราค่ าบริการ
ออกเดินทางช่ วง

19-27 ก.พ.63
24 ก.พ.-03 มี.ค.//02-10 มี.ค.63
09-17 มี.ค.//16-24 มี.ค.//20-28 มี.ค.63
23-31 มี.ค.//27 มี.ค.-04 เม.ย.63

ผู้ใหญ่ พกั
เด็กอายุต่ากว่ า 12 ปี เด็กอายุต่ากว่ า 12 ปี พักท่ านเดียว / ห้ อง
ห้ องละ 2 ท่ าน
พักกับผู้ใหญ่ 1 พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่ าน
จ่ ายเพิม่
ท่ าน
( มีเตียงเสริม )

49,900

49,900

49,900

12,000

ต้ องการเดินทางโดยชั้นธุรกิจ BUSINESS CLASS กรุณาสอบถามราคาเพิม่ เติมจากเจ้ าหน้ าทีบ่ ริษทั ฯ
อัตราค่ าบริการนีร้ วม
ค่าตัว๋ เครื่ องบินไป-กลับ กรุ งเทพฯ-คาซาบลังก้า // ราบัต-กรุ งเทพฯ (หรื อสลับเมืองลงก่อน-หลัง)
ค่ารถปรับอากาศนาเที่ยวตามระบุไว้ในรายการพร้อมคนขับรถที่ชานาญเส้นทางไม่อนุญาตให้คนขับรถเกิน 12ช.ม./วัน
โรงแรมที่พกั ตามระบุหรื อเทียบเท่าในระดับเดียวกัน ราคาโรงแรมจะปรับขึ้น 3-4 เท่าตัว หากวันเข้าพักตรงกับงานเทศกาล
เทรดแฟร์หรื อการประชุมต่างๆ อันเป็ นผลที่ทาให้ตอ้ งมีการปรับเปลี่ยนย้ายเมือง โดยคานึงถึงความเหมาะสมเป็ นหลัก
ค่าธรรมเนียมในการยืน่ วีซ่า และค่าธรรมเนียมวีซ่า ทางสถานทูตไม่คืนให้ท่านไม่วา่ ท่านจะผ่านการพิจารณาหรื อไม่กต็ าม
ค่าอาหารที่ระบุในรายการ ให้ท่านได้เลิศรสกับอาหารท้องถิ่น
ค่าบริ การนาทัวร์โดยหัวหน้าทัวร์ผมู ้ ีประสบการณ์นาเที่ยวให้ความรู ้ และคอยดูแลอานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
ค่าประกันอุบตั ิเหตุในการเดินทางวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท
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อัตราค่ าบริการนีไ้ ม่ รวม
ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และค่าภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3 %
ค่าใช้จ่ายส่ วนตัว อาทิ ค่าโทรศัพท์ , ค่าซักรี ด , ค่าเครื่ องดื่มและอาหารนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ
ค่าผกผันของภาษีน้ ามันที่ทางสายการบินแจ้งเปลี่ยนแปลงกะทันหัน
ค่าพนักงานยกกระเป๋ า ณ โรงแรมที่พกั (ทางบริ ษทั ฯไม่ได้จดั ให้แก่ท่านเนื่องจากป้องกันการสู ญหายจากมิจฉาชีพที่
แฝงตัวเข้ามาในโรงแรมที่พกั และเพื่อความสะดวกรวดเร็ วในการเข้าห้องพักสาหรับทุกท่าน)

ค่ าทิปไกด์ ท้องถิ่น 3 USD ต่ อท่ าน / วัน และค่ าทิปพนักงานขับรถ 2 USD ต่ อท่ าน / วัน
ค่ าทิปหัวหน้ าทัวร์ ท่ านละ 100 บาท ต่ อท่ าน / วัน
เงื่อนไขการสารองที่นั่ง และการชาระเงิน










กรุ ณาจองล่วงหน้าพร้ อมชาระงวดแรก 30,000 บาท ก่อนการเดิ นทาง พร้ อมแฟกซ์สาเนาหน้าหนังสื อเดิ นทาง
PASSPORT มายังบริ ษทั และค่าใช้จ่ายส่ วนที่เหลือกรุ ณาชาระก่อนการเดินทางไม่นอ้ ยกว่า 14 วัน มิฉะนั้นจะถือว่าท่าน
ยกเลิกการเดินทาง
บริ ษทั ฯขอสงวนสิ ทธิ์ ยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน้า 10 วัน ซึ่ งจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อไม่สามารถทากรุ๊ ปได้อย่างน้อย
20 ท่าน และหรื อ ผูร้ ่ วมเดิ นทางในคณะไม่สามารถผ่านการพิจารณาวีซ่าได้ครบ 20 ท่าน ซึ่ งในกรณี น้ ี ทางบริ ษทั ฯ
ยินดีคืนเงินให้ท้ งั หมดหักค่าธรรมเนียมวีซ่า หรื อจัดหาคณะทัวร์อื่นให้ ถ้าท่านต้องการ
บริ ษทั ฯขอสงวนสิ ทธิ์ ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์ น้ ี เมื่อเกิดเหตุจาเป็ น สุ ดวิสัย จนไม่อาจแก้ไข
ได้ และจะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณี ที่สูญหาย สู ญเสี ยหรื อได้รับบาดเจ็บ ที่นอกเหนื อความ รับผิดชอบของหัวหน้า
ทัวร์และเหตุสุดวิสยั บางประการเช่น การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ
เนื่องจากรายการทัวร์น้ ีเป็ นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็ จ หากท่านสละสิ ทธิ์ การใช้บริ การใดๆตามรายการ หรื อถูกปฏิเสธการ
เข้า และออกประเทศไม่วา่ ในกรณี ใดก็ตาม ทางบริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ไม่คืนเงินในทุกกรณี
เมื่อท่านได้ชาระเงินมัดจาหรื อทั้งหมด ไม่วา่ จะเป็ นการชาระผ่านตัวแทนของบริ ษทั ฯ หรื อชาระโดยตรงกับทางบริ ษทั
ฯ ทางบริ ษทั ฯ จะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขต่างๆของบริ ษทั ฯ ที่ได้ระบุไว้โดยทั้งหมด
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หมายเหตุ
ทางบริ ษัทจะทา การยื่ นวีซ่าของท่ านก็ต่อเมื่ อในคณะมีผ้ ู สารองที่นั่งครบ 20 ท่ าน

และได้ รับคิวการตอบรั บจากทาง
สถานทูต เนื่ องจากบริ ษทั จะต้องใช้เอกสารต่างๆที่เป็นกรุ๊ ปในการยืน่ วีซ่า อาทิ ตัว๋ เครี่ องบิน , ห้องพักที่คอนเฟิ ร์ มมาจาก
ทางยุโรป ,ประกันการเดินทาง ฯลฯ ทางท่านจะต้องรอให้คณะครบ 20 ท่าน จึงจะสามารถยืน่ วีซ่าให้กบั ทางท่านได้อย่าง
ถูกต้อง
หากในช่ วงที่ท่านเดินทางคิววีซ่ากรุ๊ ปในการยื่ นวีซ่าเต็ม ทางบริ ษทั ต้องขอสงวนสิ ทธิ์ ในการยื่นวีซ่าเดี่ ยว ซึ่ งทางท่าน
จะต้องเดินทางมายืน่ วีซ่าด้วยตัวเอง ตามวัน และเวลานัดหมายจากทางสถานทูต โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริ ษทั คอยดูแล และ
อานวยความสะดวก
เอกสารต่ างๆที่ใช้ ในการยื่นวีซ่าท่ องเที่ยวทวีปยุโรป ทางสถานทูตเป็ นผูก้ าหนดออกมา มิใช่บริ ษทั ทัวร์ เป็ นผูก้ าหนด ท่าน
ที่มีความประสงค์จะยืน่ วีซ่าท่องเที่ยวทวีปยุโรป กรุ ณาจัดเตรี ยมเอกสารให้ถูกต้อง และครบถ้วนตามที่สถานทูตต้องการ
เพราะจะมีผลต่อการพิจารณาวีซ่าของท่าน บริ ษทั ทัวร์ เป็ นแต่เพียงตัวกลาง และอานวยความสะดวกในการยืน่ วีซ่าเท่านั้น
มิได้เป็ นผูพ้ ิจารณาว่าวีซ่าให้กบั ทางท่าน
กรณีวซี ่ าทีท่ ่ านยื่นไม่ ผ่านการพิจารณา และคณะสามารถออกเดินทางได้ ท่ านจะต้ องเสี ยค่ าใช้ จ่ายจริงทีเ่ กิดขึน้ ดังต่ อไปนี้
ค่ าธรรมเนียมการยื่นวีซ่าและค่ าดาเนินการทางสถานทูตจะไม่คืนค่าธรรมเนี ยมใดๆทั้งสิ้ นแม้ว่าจะผ่านหรื อไม่ผ่านการ
พิจารณา
ค่ ามัดจาตั๋วเครื่ องบิน หรื อตั๋วเครื่ องบินที่ออกมาจริง ณ วันยื่นวีซ่า ซึ่ งตัว๋ เป็นเอกสารที่สาคัญในการยื่นวีซ่า หากท่านไม่
ผ่านการพิจารณา ตัว๋ เครื่ องบินถ้าออกตัว๋ มาแล้วจะต้องทาการ REFUND โดยจะมีค่าธรรมเนียมที่ท่านต้องถูกหักบางส่ วน
และส่ วนที่เหลือจะคืนให้ท่านภายใน 45-60 วัน (ตามกฎของแต่ละสายการบิน) ถ้ายังไม่ออกตัว๋ ท่านจะเสี ยแต่ค่ามัดจาตัว๋
ตามจริ งเท่านั้น
ค่ าห้ องพักในการเข้ าพัก ถ้ าคณะออกเดินทางได้ และท่ านไม่ ผ่านการพิจารณาวีซ่า ตามกฎท่ านจะ ต้ องโดนค่ ามัดจา
ห้ องพักทุกคืน ของการเดินทางหากท่ านไม่ ปรากฏตัวตามวันที่เข้ าพัก ทางโรงแรมจะต้ องยึดค่ าห้ อง 100% ในทันที ทาง
บริ ษัทฯจะแจ้ งให้ ท่า นทราบ และมีเ อกสารชี้ แ จงให้ ท่า นเข้ าใจ(ทั้ง นี้ขึ้น อยู่ กับการต่ อรองระหว่ า งบริ ษัท ฯกับแลนด์
โอเปอเรเตอร์ ต่างประเทศหรื อโรงแรมทีพ่ กั ต่ างประเทศเพื่อทีจ่ ะได้ ประโยชน์ สูงสุ ดแก่ ลูกค้ าเป็ นสาคัญ)
หากท่ านผ่ านการพิจารณาวีซ่า แล้ วยกเลิกการเดินทางทางบริษัทขอสงวนสิ ทธิ์ในการยึดค่ าใช้ จ่ายทั้งหมด 100%
ทางบริษัทเริ่มต้ น และจบ การบริการ ทีส่ นามบินสุ วรรณภูมิ กรณี ท่านเดินทางมาจากต่างจังหวัด หรื อต่างประเทศ และจะ
สารองตัว๋ เครื่ องบิน หรื อพาหนะอย่างหนึ่ งอย่างใดที่ใช้ในการเดินทางมาสนามบิน ทางบริ ษทั จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่าย
ในส่ วนนี้ เพราะเป็ นค่าใช้จ่ายที่นอกเหนื อจากโปรแกรมการเดินทางของบริ ษทั ฉะนั้นท่านควรจะให้กรุ๊ ป FINAL 100%
ก่อนที่จะสารองยานพาหนะ

เงื่อนไขการยกเลิก
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วัน - คืนค่าใช้จ่ายทั้งหมด ยกเว้ นกรุ๊ ปที่เดินทางช่ วงวันหยุด หรื อเทศกาลที่ต้องการั นตีมัดจากับสายการบิน
หรื อ กรุ๊ ปทีม่ กี ารการันตีค่ามัดจาทีพ่ กั โดยตรงหรื อโดยการผ่ านตัวแทนในประเทศ หรื อต่ างประเทศและไม่ อาจขอคืนเงินได้
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 40 วันขึ้นไป - เก็บค่าใช้จ่าย ของมัดจาทั้งหมด
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 35 วันขึ้นไป - เก็บค่าใช้จ่าย 80 % ของราคาทัวร์
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 25 วัน - เก็บค่าบริ การทั้งหมด 100 %
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เอกสารที่ใช้ ในการยื่นขอวีซ่า VISA (ลูกค้ าไม่ ต้องแสดงตัว)
หนังสื อเดินทางทีเ่ หลืออายุใช้ งานไม่ ต่ากว่ า 6 เดือน และมีหน้าพาสปอร์ตว่างอย่างน้อย 3 หน้า
รู ปถ่ ายสี (ต้ องถ่ ายไว้ ไม่ เกิน 6 เดือน ฉากหลังเป็ นสี ขาวเท่ านั้น ) 1.5 X 2.0 นิว้ จานวน 3 รู ป ขึ้นอยูก่ บั ประเทศที่จะเดินทาง
หลักฐานแสดงสถานะการทางาน 1 ชุ ด
* ค้าขาย หลักฐานทางการค้า เช่น ใบรับรองจากกระทรวงพาณิ ชย์หรื อใบทะเบียนการค้าที่มีชื่อผูเ้ ดินทาง อายุยอ้ นหลังไม่เกิน 3 เดือนนับ
จากเดือนที่จะเดินทาง *พนักงานและผู้ถือหุ้น หนังสื อรับรองการทางานเป็ นภาษาอังกฤษ ในการออกจดหมายรับรองกรุ ณาระบุคาว่า TO
WHOM IT MAY CONCERN แทนการใช้ชื่อแต่ละสถานทูต
*ข้ าราชการและนักเรียน หนังสื อรับรองจากต้นสังกัด หนังสื อรับรองเป็ นภาษาอังกฤษ
หลักฐานแสดงฐานะการเงินท่ านละ 1 ฉบับ ( สถานทูตรับบัญชีออมทรัพย์ เท่ านั้น ส่ วนบัญชีอื่นๆนอกจากออมทรัพย์ และเอกสารแสดงทาง
การเงินอื่นๆ สามารถยื่นแนบเพิม่ เติมได้ ทั้งนีเ้ พื่อให้ หลักฐานการเงินของท่ านสมบูรณ์ ที่สุด)
* หนังสื อรับรองจากธนาคาร ในการออกจดหมายรับรองกรุ ณาระบุคาว่า TO WHOM IT MAY CONCERN แทนการใช้ชื่อแต่ละสถานทูต
พร้ อม Statement และ สาเนาสมุดเงินฝาก ออมทรัพย์ โดยละเอียดทุกหน้ า ย้ อนหลัง 6 เดือน กรุ ณาสะกดชื่อให้ตรงกับหน้าพาสปอร์ต และ
หมายเลขบัญชีเล่มเดียวกับสาเนาที่ท่านจะใช้ยนื่ วีซ่า (ใช้เวลาดาเนินการขอประมาณ 3-5 วันทาการ)
* เด็กต้องทาเอกสารรับรองบัญชีจากทางธนาคารบิดาหรื อมารดา
*สามี-ภรรยาที่มีการจดทะเบียนสมรส สามารถใช้เอกสารการเงินร่ วมกันได้ แต่ให้ทางธนาคารออกเอกสารแยกคนละชุด
กรณีเด็กอายุต่ากว่ า 20 ปี บริบูรณ์ / หากเด็กไม่ได้เดินทางกับบิดา/มารดาคนใดคนหนึ่ง หรื อบิดามารดาไม่ได้เดินทางทั้งสองคน ต้องมี
จดหมายยินยอมให้เดินทางไปต่าง ประเทศจากบิดา และ มารดา ซึ่ งจดหมายต้องออกโดยที่วา่ การอาเภอ
สาเนาบัตรประชาชน หรื อ สาเนาสู ติบัตร 1 ชุ ด
สาเนาทะเบียนบ้ าน 1 ชุ ด
สาเนาทะเบียนสมรส หรื อ ทะเบียนหย่ า 1 ชุ ด
สาเนาใบเปลีย่ นชื่ อ-สกุล (ถ้ ามี) 1 ชุ ด
การบิดเบือนข้ อเท็จจริงประการใดก็ตามอาจจะถูกระงับมิให้ เดินทางเข้ าประเทศในกลุ่มเชงเก้ นเป็ นการถาวร และถึงแม้วา่ ท่านจะถูกปฏิเสธ
วีซ่าสถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมที่ได้ชาระไปแล้วและหากต้องการขอยืน่ คาร้องใหม่ก็ตอ้ งชาระค่าธรรมเนี ยมใหม่ทุกครั้ง
หากสถานทูตมีการเรียกสั มภาษณ์ ทางบริษทั ฯขอความร่ วมมือในการเชิญท่ านไปสั มภาษณ์ ตามนัดหมายและโปรดแต่งกายสุ ภาพ ทั้งนี้ทาง
บริ ษทั ฯ จะส่ งเจ้าหน้าที่ไปอานวยความสะดวก และประสานงานตลอดเวลาและหากสถานทูตขอเอกสารเพิ่มเติมทางบริ ษทั ใคร่ ขอรบกวน
ท่านจัดส่ งเอกสารดังกล่าวเช่นกัน
กรณีที่ท่านยกเลิกการเดินทางภายหลังจากได้ วซี ่ าแล้ ว ทางบริษทั ฯขอสงวนสิ ทธิ์ในการแจ้ งสถานทูตยกเลิกวีซ่าของท่ าน เนื่องจากการขอวี
ซ่าในแต่ละประเทศจะถูกบันทึกไว้เป็ นสถิติในนามของบริ ษทั ฯ ทางสถานทูตจะรับพิจารณาเฉพาะท่ านทีม่ เี อกสารพร้ อมและมีความ
ประสงค์ ทจี่ ะเดินทางไปท่ องเทีย่ วยังประเทศตามทีร่ ะบุเท่ านั้น การปฏิเสธวีซ่าอันเนื่องมาจากหลักฐานในการขอยืน่ วีซ่าปลอมหรื อผิด
วัตถุประสงค์ในการยืน่ ขอวีซ่าท่องเที่ยว ทางบริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการคืนเงิน โดยจะหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริ งและจะคืนให้ท่านหลังจาก
ทัวร์ออกเดินทางภายใน 30 วัน โปรแกรมการเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้จะคานึงถึงประโยชน์และความปลอดภัย
ของผูเ้ ดินทางเป็ นหลัก

