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AMAZING MOROCCO โมร็อคโค 10 วัน 7 คืน
เดินทาง มีนาคม – เมษายน 2563
นครสีฟ้าเชฟชาอูน | เมืองโบราณโรมันโวลูบิลสิ | ทะเลทรายซาฮาร่ า
ชมโชว์การแสดงพื ้นเมือง | JARDIN MAJOREELLE | เมืองคาซาบลังกา
ราคาแนะนาเพียง

55,900.-
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เส้ นทางการเดินทาง
วันที่ 1. กรุงเทพฯ
วันที่ 2. ดูไบ – คาซาบลังก้ า – ราบัต – แมกเนส
วันที่ 3. แมกเนส – เมืองโบราณโรมันโวลูบิลิส – เชฟชาอุน
วันที่ 4. เชฟชาอุน – เฟซ – เมืองเก่าเฟซ
วันที่ 5. เฟซ – อินเฟรน – มิเดล – เออร์ฟดู ์ – เมอร์ซูกา (ทะเลทรายซาฮาร่า)
วันที่ 6. ขี่อฐู รับแสงอรุณ - เมอร์ซูกา – ทอด้ าจอร์จ - ทินเฮียร์ – วอซาเซท
วันที่ 7. วอซาเซท – มาราเกซ – ชมโชว์การแสดงพื ้นเมือง
วันที่ 8. มาราเกซ – สวนจาร์ดีน มาจอแรล – คาซาบลังกา
วันที่ 9. คาซาบลังกา – ดูไบ
วันที่ 10. ดูไบ – กรุงเทพฯ

วันที่ 1 กรุ งเทพฯ
22.00 น.

คณะพร้ อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ ประตู 9 เคาน์ เตอร์ T สายการบิน
เอมิเรตส์ โดยมีเจ้ าหน้ าที่ คอยต้ อนรับและอานวยความสะดวก

วันที่ 2 ดูไบ – คาซาบลังกา – ราบัต – แมกเนส
01.05 น.
05.00 น.
07.25 น.
13.15 น.

ออกเดินทางสูด่ ไู บ โดยสายการบินเอมิเรตส์ เที่ยวบินที่ EK 385
* คณะเดินทางวันที่ 28 เม.ย.63 ออกเดินทาง เวลา 01.15 น. และถึงดูไบ เวลา 04.45 น. *
เดินทางถึงสนามบินดูไบ รอเปลี่ยนเครื่อง
ออกเดินทางต่อสูค่ าซาบลังกา ประเทศโมร็อคโค โดยเที่ยวบิน EK 751
* คณะเดินทางวันที่ 28 เม.ย.63 ออกเดินทาง เวลา 07.25 น. และถึงคาซาบลังกา เวลา 12.55 น. *
ถึงสนามบินคาซาบลังกา (Casablanca) ประเทศโมร็อคโค (เวลาท้ องถิ่นช้ ากว่าประเทศไทย 5 ชัว่ โมง และจะ
เปลี่ยนเป็ น 6 ชัว่ โมงในวันที่ 27 ตุลาคม 2562) นาท่านผ่านพิธีตรวจคนเข้ าเมืองและศุลกากร เดินทางสู่คา
ซาบลังกา มีความหมายในภาษาสเปนว่าบ้ านสีขาว เป็ นเมืองท่าและเป็ นที่ ตงของท่
ั้
าอากาศยานระหว่าง
ประเทศ จากนันน
้ าท่านเดินทางต่อสูเ่ มืองราบัต (Rabat) เมืองหลวงแห่งราชอาณาจักรมาตังแต่
้ ปี ค.ศ.1956
นาท่านชมเมืองราบัตเมืองหลวงแห่งราชอาณาจักรมาในอดีต เมื่อโมร็ อคโคหลุดพ้ นจากการเข้ าแทรกแซงทาง
การเมืองของฝรั่งเศส และเป็ นที่ตงของพระราชวั
ั้
งหลวง และทาเนียบทูตานุทูตจากต่างแดน เป็ นเมืองสีขาวที่
สะอาดและสวยงาม จากนันชมสุ
้
เหร่ าหลวง และ พระราชวังหลวง ที่ทกุ เที่ยงวันศุกร์ กษัตริย์แห่งโมร็อคโค
จะทรงม้ าจากพระราชวังมายังสุเหร่าเพื่อประกอบศาสนกิจ ชมสุสานของกษัตริย์โมฮัมเหม็ด ที่ 5 พระอัยกา
ของกษัตริย์องค์ปัจจุบนั ซึ่งมีทหารยามยืนเฝ้าสง่าทุกประตู และเปิ ดให้ คนทุกชาติทกุ ศาสนาเข้ าไปเคารพพระ
ศพที่ฝังอยู่เบื ้องล่าง ด้ านหน้ าของสุสาน คือสุเหร่าฮัสซันที่เริ่มสร้ างมาตังแต่
้ ศตวรรษที่ 2 แต่ไม่สาเร็จ และพัง
ลงจนเหลือแต่เพียงเสาไว้ 365 ต้ น ในบริ เ วณกว้ าง 183 x 139 เมตร แวะถ่ายรูป ป้ อมอูดายา (Oudayas
Fortress) ป้อมขนาดใหญ่ 2 ชัน้ ที่ตงอยู
ั ้ ่ริมมหาสมุทรแอตแลนติก ล้ อมรอบด้ วยกาแพงสูงใหญ่ เป็ นป้อมที่
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ค่า
ที่พัก

สเปนสร้ างขึ ้นเมื่อสมัยที่สเปนยึดครองโมร็อคโค ด้ านในมีสวนดอกไม้ แบบสเปน และเป็ น เมดิน่า หรื อชุมชน
ชาวเมืองซึ่งเต็มไปด้ วยบ้ านเรือนทาทาบด้ วยสีฟ้า-ขาว ที่สะอาดตาน่าเดินเล่น บรรยากาศริ มทะเลคล้ ายเมือง
ซานโตรินี นับเป็ นหนึ่งในป้อมปราการที่สาคัญของโมร็ อคโค ในอดีตใช้ ป้องกันข้ าศึกจากการรุกรานทัง้ จาก
ประเทศที่ลา่ อาณานิคมและในยุคที่โจรสลัดชุกชุม จากนันน
้ าท่านเดินทางสุ่เมืองแมกเนส (Meknes)
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
เดินทางเข้ าสู่ท่ พ
ี ัก MENZEH DALIA หรือเทียบเท่า

วันที่ 3 แมกเนส – เมืองโบราณโรมันโวลูบิลิส – เชฟชาอุน
เช้ า

กลางวัน

รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารโรงแรม
ชมเมืองแมกเนส (Meknes) หนึ่งในเมืองมรดกโลกรับรองโดยยูเนสโกเมื่อปี ค.ศ.1996 อดีตเมืองหลวงใน
สมัยสุลต่าน มูเล อิสมาอิแห่งราชวงศอ์ะลาวทิ (Alawite Dynasty) ได้ ชื่อเป็ นกษัตริย์จอมโหดผู้ชื่นชอบการทา
สงครามในช่วงศตวรรษที่ 17 ด้ วยทาเลที่ตงที
ั ้ ่มีแม่นา้ ไหลผ่านกลางเมืองเมกเนสจึงเป็ นเมืองศูนย์กลางการ
ผลิตมะกอกไวน์และพืชพรรณต่างๆ มีกาแพงเมืองล้ อมรอบเมืองเก่าที่ยาวประมาณ 40 กม. ซึ่งมีประตูเมือง
ใหญ่โตถึง 7 ประตู แวะชม ประตูบับมันซู เป็ นประตูที่ได้ ชื่อว่าสวยที่สดุ ตกแต่งด้ วยโมเสดและกระเบือ้ งสี
เขียวสดบนผนังสีแสด นาท่านเดินทางสู่เมืองโบราณโรมันโวลูบิลิส (Roman city of Volubilis) ที่ปัจจุบัน
เหลือแต่ซากปรักหัก พังที่เกิ ดจากแผ่นดินไหวครัง้ รุ นแรงในปี ค.ศ. 1755 แต่ยังคงเห็น ได้ ถึ ง ร่องรอยความ
ยิ่งใหญ่ของเมืองในจักรวรรดิโรมันในอดีตซึ่งได้ รับการขึ ้นทะเบียนมรดกโลกในปี ค.ศ.1997

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
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บ่ าย

นาท่านเดินทางสูน่ ครสีฟ้าเชฟชาอูน (Chefchaouen) เมืองที่ได้ ชื่อว่ามนต์เสน่ห์แห่งโมร็อคโค เป็ นเมืองเล็กๆ
ตังอยู
้ ่ในหุบเขาริฟ (Rif Mountain) ประวัติความเป็ นมาของเมืองนัน้ ยาวนานกว่า 538 ปี เมืองนีเ้ คยอยู่ใต้
การปกครองของสเปน และได้ รับอิสรภาพในปี ค.ศ.1956 จนได้ รับอิทธิพลวิถีชีวิตและภาษาสเปนในปั จจุบันนี ้
ชมบ้ า นเรื อนทาด้ วยสี ฟ้า และสี ขาว ถื อว่าเป็ น สวรรค์ของคนรัก สีฟ้าและสีขาว โดยเฉพาะสีฟ้า นั่น ก็
เพราะว่าเชฟชาอูนเป็ นเมืองที่บ้านเรือนเกือบทุกหลังเป็ นสีขาว และมีครึ่งล่างไปจนถึงบริเวณถนน บันได และ
ทางเดิน เป็ นสีฟ้าสดใสเหมือนวันที่ท้องฟ้าไร้ เมฆ สามารถเดินชมบ้ านเรือนได้ ทวั่ ทังเมื
้ อง โดยที่สถาปั ตยกรรม
ของเมืองยังคงเป็ นแบบโมร็อคโค ซุ้มประตูโค้ งจึงสามารถมองเห็นได้ ทวั่ ทังเมื
้ อง และยังมีน ้าพุที่ปดู ้ วยกระเบื ้อง
โมเสกแบบโมร็อคโคให้ เห็นได้ ตามมุมต่าง ๆ ของเมือง พร้ อมให้ ท่านมีเวลาเดินเลือกซือ้ ของที่ระลึกในตลาด
เมืองเก่า

ค่า
ที่พัก

รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
เดินทางเข้ าสู่ท่ พ
ี ัก PARADOR หรือเทียบเท่ า
*** เนื่องจากโรงแรมในเมืองเชฟชาอูนมีคอ่ นข้ างน้ อย ถ้ าในกรณีที่โรงแรมในเมืองเชฟชาอูนเต็ม ทางคณะจะ
เปลี่ยนไปนอนเมืองข้ างๆแทน ***

วันที่ 4 เชฟชาอุน – เฟซ – เมืองเก่ าเฟซ
เช้ า

กลางวัน

รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารโรงแรม
นาท่านเดินทางสู่เมืองเฟซ (Fes) เมืองหลวงเก่าใน ศต. ที่ 8 ที่มีความสาคัญทางประวัติศาสตร์ เป็ นเมือง
แหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงของโมร็อคโค เส้ นทางนี ้ผ่านเทือกเขาแอตลาส ชื่อที่ค้ นุ เคยกันมานาน โดยเดินทาง
ข้ าม Middle Atlas ภูมิประเทศเขียวชอุม่ ไปด้ วยป่ าไม้ สองข้ างทางเปลี่ยนสภาพจากความแห้ งแล้ วเป็ นป่ าไม้
พุ่ม และสลับกับความแห้ งแล้ งของภูเขา จนเข้ าสูเ่ มืองเฟส
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
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บ่ าย

ค่า
ที่พัก

นาท่านชมเมืองเฟส โดยเดินเข้ าสู่เขาวงกตอันซับซ้ อนแห่งเมดินาเมืองเฟซ ผ่านประตู Bab Bou Jeloud ที่
สร้ างตังแต่
้ ปี 1913 ที่ใช้ โมเสดสีฟ้าตกแต่ง เดินผ่านเข้ าไปในเขตเมดิน่าแล้ วเหมือนข้ ามกาลเวลาย้ อนสู่อดีต
น าท่ านเดิ น ผ่า นตลาดสดขายข้ า งปลาอาหาร และผัก ผลไม้ สดต่า งๆนาๆ ชม เมเดอร์ ซา บู อิม าเนี ย
(Merdersa Bou Imania) ซึ่งเป็ นโรงเรียนสอนพระคัมภีร์ เป็ นสถาปั ตยกรรมแบบมัวร์ ที่สวยงามประณีต ใน
เขตเมืองเก่าได้ แบ่งออกเป็ น 100 ส่วน มีซอยกว่า 10,000 ซอย มีซอยแคบสุดคือ 50 ซ.ม. ถึงกว้ าง 3 เมตร จะ
แบ่ งเป็ น ย่ านต่างๆ เช่น ย่ านเครื่ องใช้ ท องเหลือง ทองแดง จะมีร้านค้ าเล็ก ๆที่ ห น้ าร้ านจะมีห ม้ อ กระทะ
อุปกรณ์เครื่องครัว วางแขวนห้ อยเต็มไปหมด ย่านขายพรมที่วางเรียงรายอย่างสวยงาม ย่านงานเครื่องจักสาน
งานแกะสลักไม้ และย่านเครื่องเทศ (Souk El Attarine) ท่านจะได้ สมั ผัสทังรู้ ป รสและกลิ่นในย่านเครื่องเทศที่
มีการจัดเรียงสินค้ าได้ อย่างเป็ นระเบียบเรี ยบร้ อยสวยงาม ระหว่างที่เดินตามทางในเมดิน่าท่านจะได้ พบกับ
นา้ พุ ธรรมชาติ (Nejjarine Fountain) เพื่ อให้ ช าวมุสลิม ให้ ล้า งหน้ า ล้ างมือ ก่ อนเข้ าในบริ เ วณมัสยิ ด
นอกจากนี ้ที่ตามซอกมุมอาจเห็นภาพชายสูงอายุหนวดเครารุงรังนัง่ แกะสลักไม้ ชิ ้นเล็กๆอยู่บริเวณตามทางเดิน
แคบๆในเขตเมืองเก่า บางทีเราก็ยงั จะเห็นผู้หญิงที่นี่สวมเสื ้อผ้ าที่ปิดตังแต่
้ หวั จนถึงเท้ าจะเห็นได้ ก็เฉพาะตาดา
อันคมกริบเท่านัน้ แวะชมสุสานของมูเล ไอดริสที่ 2 (Moulay Idriss Mausolem II) ที่ชาวโมร็ อคโคถือว่า
เป็ นแหล่งมาแสวงบุญที่ศกั ดิ์สิทธิ์ พาท่านไปชม สุเหร่ าใหญ่ ไคเราวีน (Kairaouine Mosque) ซึ่งเป็ นทัง้
มหาวิทยาลัยสอนศาสนาแห่งแรกของโมร็อคโค และเก่าแก่ที่สดุ แห่งหนึ่งของโลกเลยทีเดียว (เฉพาะผู้ที่นับถือ
ศาสนาอิสลามเท่านัน)
้ จากนันน
้ าท่านเดินชมย่านเครื่องหนังและแวะชม บ่อฟอกและย้ อมสีหนังแบบโบราณ
ที่เป็ นเอกลักษณ์เฉพาะของเมืองเฟส ถูกอนุรักษ์ โดยองค์กรยูเนสโก ทัง้ หมดนีเ้ ป็ นเสน่ห์ของการเดินเที่ยวชม
เมืองที่ต้องเดินแหวกว่ายเข้ าไปในกลุม่ คนชาวพื ้นเมือง ช้ อปปิ ง้ สินค้ าท้ องถิ่น เมืองเฟซจึงเป็ นสถานที่ที่ไม่ควร
พลาดในการมาเยือนอย่างยิ่ง
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
เดินทางเข้ าสู่ท่ พ
ี ัก L’ESCALE เทียบเท่ า
** กรุณาจัดเตรียมเสื ้อผ้ ากระเป๋ าเล็ก เพื่อค้ างคืนในทะเลทรายในคืนถัดไป **

วันที่ 5 เฟซ – อินเฟรน – มิเดล – เออร์ ฟูด์ – เมอร์ ซูกา (ทะเลทรายซาฮาร่ า)
เช้ า

กลางวัน

รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารโรงแรม
นาท่านเดินทางผ่านชม เมืองอินเฟรน (Infrane) เมืองที่ความสูงประมาณ 1,650 เมตร เหนือระดับนา้ ทะเล
ที่พกั ตากอากาศซึ่งในอดีตฝรั่งเศสได้ มาสร้ างขึ ้นบริเวณนี ้ ในช่วง ค.ศ. 1930 บางครัง้ เรี ยกเมืองแห่งนีว้ ่า เจนี
วาแห่งโมร็อคโค บ้ านส่วนใหญ่มีหลังคาสีแดง มีดอกไม้ บาน และทะเลสาบสวยงาม เป็ นสถานที่พกั ผ่อนทัง้ ฤดู
หนาวและฤดูร้อน เส้ นทางนีผ้ ่านเทือกเขาแอตลาส ชื่อที่ค้ นุ เคยกันมานาน เดินทางข้ าม Middle Atlas ภูมิ
ประเทศเขียวชอุม่ ไปด้ วยป่ าไม้ สองข้ างทางเปลี่ยนสภาพจากความแห้ งแล้ วเป็ นป่ าไม้ พุ่ม และสลับกับความ
แห้ งแล้ งของภูเขา ได้ เวลาสมควรนาท่านเดินทางสู่เมืองมิเดล (Midelt)
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
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บ่ าย

ออกเดินทางสู่ เมืองเออร์ ฟูด์ (Erfoud) ซึ่งเป็ นโอเอซิสศูนย์กลางการค้ าขายของคาราวานซึ่งเดินทางมาจาก
ซาอุดิอาระเบีย และซูดาน เดินทางสูเ่ มืองเมอร์ซูการ์ (แยกสัมภาระสาหรั บค้ างคืนในทะเลทราย) โดยนา
ท่านนาท่านนัง่ รถขับเคลื่อนสี่ล้อ 4 WD ไปท่อง ทะเลทรายซาฮาร่า “Sahara” เป็ นทะเลทรายในทวีปแอฟริ กา
ที่มีขนาดใหญ่เป็ นอันดับสองของโลก (รองจากทะเลทรายในทวีปแอนตาร์ กติกา) และเป็ นทะเลทรายร้ อนที่
ใหญ่ ที่ สุด ของโลก ณ เมื อ งเมอร์ ซูก า (Merzouga) ลัดเลาะขอบทะเลทรายสู่เ ขตซาฮาร่ า ผ่า นชมชม
ทัศนียภาพอันยิ่งใหญ่ของภูเขาหินที่เต็มไปด้ วยซากฟอสซิลของหอยและแมงกะพรุนโบราณในอดีตเมื่อ 350
ล้ านปี ก่อน ซึ่งดินแดนแห่งนี ้เคยอยู่ใต้ ท้องทะเลมาก่อน จึ่งเป็ นที่กาเนิดของซากฟอสซิลต่างๆ

ค่า

รับประทานอาหารค่า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
** อิสระท่านพักผ่อนดูดาวท่ามกลางทะเลทรายตามอัธยาศัย **
พักผ่ อนค้ างคืนในทะเลทรายซาฮาร่ า ณ AUBERGE DU SUD หรือเทียบเท่ า
** โรงแรมที่ทะเลทรายห้ องพักส่วนใหญ่จะเป็ นรูปแบบกระโจม **

ที่พัก

วันที่ 6 ขี่อูฐรั บแสงอรุ ณ - เมอร์ ซูกา – ทอด้ าจอร์ จ - ทินเฮียร์ – วอซาเซท
เช้ าตรู่
เช้ า

ก่อนพระอาทิตย์ขึ ้นนาท่านขี่อฐู ชมพระอาทิตย์ขึ ้นที่ทะเลทรายซาฮาร่า ** พิเศษ รวมค่าขี่อฐู 1 ท่าน/อูฐ 1 ตัว
เป็ นบรรยากาศยามเช้ าที่คณ
ุ จะประทับใจมิร้ ูลืม **(อย่าลืมเตรียมเสื ้อกันหนาวให้ พร้ อม)
รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารโรงแรม
นาท่านนัง่ รถ 4WD สูเ่ มืองเออร์ฟดู ์ เพื่อเปลี่ยนเป็ นรถโค้ ชปรับอากาศ จากนัน้ เดินทางสู่ทอด้ าจอร์ จ (Todra
Gorge) ชมความงามของช่องเขาที่ซ่อนตัวอยู่ในโอเอซิส ลานา้ ใสไหลผ่านช่องเขากับหน้ าผาสูงชันแปลกตา
เป็ นแหล่งปี นหน้ าผาสาหรับนักเสี่ยงภัยทัง้ หลาย เดินทางสุ่ เมืองทินเฮี ยร์ (Tinghir) ชุมชนที่เกาะกลุ่มอยู่
รวมกัน ท่ามกลางความแห้ งแล้ ง ยังมีความชุ่มชื ้นของโอเอซิส ต้ นปาล์ม เคยเป็ นที่ตงของกองทหารที
ั้
่เดินทาง
มาจากวอซาเซท
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กลางวัน
บ่ าย

ค่า
ที่พัก

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาท่านเดินทางสู่ เมืองวอซาเซท (Ouarzazate) เคยเป็ นที่ตงทางยุ
ั้
ทธศาสตร์ ในปี ค.ศ. 1928 ฝรั่งเศสได้ ตงั ้
กองกาลังทหารและพัฒนาที่นี่ให้ เป็ นศูนย์กลางการบริหาร วอซาเซทเป็ นเมืองถูกส่งเสริมให้ เป็ นเมืองท่องเที่ยว
ที่แวดล้ อมไปด้ วยสตูดิโอภาพยนตร์ และมีการพัฒนาพืน้ ที่ในทะเลทรายเพื่อการทากิจกรรมต่างๆ เช่น การขี่
มอเตอร์ไซด์ อูฐ กิจกรรมผจญภัยกลางทะเลทราย เมืองนี ้อยู่ใกล้ ภเู ขาแอตลาสที่มีหิมะปกคลุมในช่วงฤดูหนาว
วอซาเซทอาจกล่าวได้ วา่ เป็ นจุดมุง่ หมายของนักท่องเที่ยวที่มองหาความแตกต่าง และความผจญภัยที่หาไม่ได้
จากที่ไหน วอซาเซทเป็ นเมืองที่สาคัญที่สดุ ของทางตอนใต้ และที่นี่ยังเป็ นทางเชื่อมระหว่างเหนือกับใต้ และ
ตะวันออกกับตะวันออก สาหรับนักท่องเที่ยวบางคนที่ชอบรสชาติของความเป็ นทางใต้ ณ แห่งนี ้เป็ นจุดเริ่มต้ น
ของการสารวจเมืองต่างๆได้ ทกุ วัน

รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
เดินทางเข้ าสู่ท่ พ
ี ัก KENZI หรือเทียบเท่ า

วันที่ 7 วอซาเซท – มาราเกซ – ชมโชว์ การแสดงพืน้ เมือง
เช้ า

รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารโรงแรม
แวะถ่ายรูป ป้ อมทาเริท Kasbah Taourirt เป็ นป้ อมแห่งตระกูลกลาวี ซึ่งภายในประกอบด้ วยห้ องต่าง ๆ
จานวนมากซ่อนอยู่เชื่อมต่อกันด้ วยถนนเล็ก ๆ และเส้ นทางลับคดเคี ้ยวตามอาคารที่เบียดเสียดกัน พระราชวัง
ของตระกูลกลาวี Glaoui Palace ผู้ปกครองมาราเกซ ซึ่งยังมีลวดลายผนังอาคารและรูปแบบสถาปั ตยกรรม
อันหลากหลายของการสร้ างอาคารของชาวเบอร์ เบอร์ การออกแบบอาคารซึ่งเหมาะกับความเชื่อและความ
เป็ นอยู่ของเหล่าเจ้ าผู้ปกครอง ในยุคของตระกูล Glaoui ที่นี่มีคนงานและคนรับใช้ จานวนหลายร้ อยคนจึงต้ อง
มีห้องเป็ นจานวนมาก มีทงส่
ั ้ วนที่เป็ นวังเก่า ห้ องนัง่ เล่น ห้ องรับรอง ซึ่งองค์การยูเนสโกได้ ปฏิสงั ขรณ์ขึ ้นมาจาก
อาคารเดิ มเพี ย ง 1 ใน 3 ของอาคารทัง้ หมด จากนัน้ น าท่านออกเดินทางผ่าน เมื องไอท์ เบนฮาดดู Ait
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กลางวัน
บ่ าย

ค่า
ที่พัก

Benhaddou เป็ นเมืองที่มีชื่อเสียงในเรื่องการหารายได้ จากกองถ่ายทาภาพยนตร์กว่า 20 เรื่อง โดยเฉพาะป้อม
ที่งดงามและมีความใหญ่ที่สดุ ในโมร็อคโค ภาคใต้ คือ ป้อมไอท์ เบนฮาดดู Kasbash of Ait Ben Hadou เป็ น
ป้อมหินทรายซึ่งตังอยู
้ ่ท่ามกลางสวนอัลมอนด์ เป็ นปราสาทที่ใช้ ในการถ่ายทาภาพยนตร์ หลายเรื่ องที่โด่งดัง
อาทิ Lawrence of Arabia, Jesus of Nazareth และ Gladiator ปัจจุบนั อยู่ในความดูแลขององค์การยูเนสโก
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
เดินทางสู่ เมืองมาราเกช (Marakesh) ซึ่งเป็ นเมืองท่องเที่ยวที่สาคัญที่ตงอยู
ั ้ ่เชิงเขาแอตลาส ในอดีตเมือง
โอเอซิสแห่งนี ้เป็ นที่พกั ของกองคาราวานอูฐที่มาจากทางตอนใต้ ของโมร็ อคโค ถือเป็ นเมืองชุมทางของพ่อค้ า
ต่างๆ นอกจากนี ย้ ังเป็ นอดีตเมืองหลวงในช่วงสมัย ราชวงศ์อลั โมราวิดช่วง ศต.ที่ 11 ปั จจุบันเป็ นเมืองที่ มี
นักท่องเที่ยวมาเยือนมากที่สดุ สภาพบ้ านเมืองที่เราเห็นได้ คือ สองข้ างทางแวดล้ อมด้ วยบ้ านเรื อนที่ถูกฉาบ
ด้ วยปูนสีส้มๆ ซึ่งเป็ นสิ่งที่รัฐบาลกาหนดไว้ แต่คนท้ องถิ่นจะเรียกว่า Pink City หรื อ เมืองสีชมพู อาจกล่าว
ได้ วา่ มาราเกชเป็ นเมืองที่มีเสน่ห์ที่สดุ ในโลกแห่งหนึ่ง จึงได้ สมญานามว่าเป็ น A city of Drama นั่นคือมีความ
สวยงามดัง่ เมืองในละครที่ไม่น่าเป็ นชีวิตจริ งได้ นาท่านเยี่ยมชม พระราชวังบาเฮีย (Bahia Palace) เป็ น
พระราชวังของท่านมหาอามาตย์ ผู้สาเร็จราชการแผ่นดินแทนยุคกษัตริย์ในอดีต สร้ างขึ ้นในช่วงปลายศตวรรษ
ที่ 19 โดย Si Moussa สถาปัตยกรรมออกแบบเป็ นแนวสมัยใหม่ โดยที่ตงใจจะให้
ั้
เป็ นพระราชวังที่ยิ่งใหญ่และ
หรูหราที่ สดุ ในสมัยนัน้ ตัวพระราชวังมีการตกแต่งโดยการแกะสลักปูนปั น้ มีการวาดลายบนไม้ และประดับ
ประดาด้ วยโมเสดเป็ นลวดลายที่ สวยงามละเอีย ดอ่อนมาก จากนัน้ นาท่านชม จัตุ รัสกลางเมือง Djemaa
Fnaa Square ที่มีขนาดใหญ่ รายล้ อมไปด้ วยอาคาร ร้ านค้ า ตลาด ทัง้ 4 ด้ าน เดินเล่นถ่ายรูปความมีชีวิตชีวา
ที่มีสีสนั และกลิ่น อายแบบโมร็ อคโคขนานแท้ พร้ อมจับจ่ายหาซื อ้ ของฝาก ของที่ ระลึก พืน้ เมืองต่างๆ ได้ ที่
ตลาดเก่า ที่อยู่รายรอบจัตรุ ัส
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
** พร้ อมชมโชว์การแสดงพื ้นเมืองอันตืน่ ตาตื่นใจกับความอลังการของสถานที่และสีสนั ของชาวโมร็ อคกัน **
เดินทางเข้ าสู่ท่ พ
ี ัก AYOUB หรือเทียบเท่ า

วันที่ 8 มาราเกซ – สวนจาร์ ดีน มาจอแรล – คาซาบลังกา
เช้ า

รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารโรงแรม
นาท่านชม สวนจาร์ ดีน มาจอแรล Jardin Majorelle หรื อ สวนยิปแซงลอเร้ นซ์ Yves Saint Laurent
Gardens ชื่อนี ้เป็ นที่ค้ นุ เคยของสาว ๆ ที่ชื่นชอบแฟชั่นสุดหรูของ Yves St. Laurent นักออกแบบแฟชั่นดีไซน์
แห่งปารีสประเทศฝรั่งเศส จากนันน
้ าท่านเดินทางสู่เมืองคาซาบลังกา (Casablanca) นาท่านสูเ่ มือง คาซาบ
ลังกา คาว่า 'คาซา' แปลว่า บ้ าน และ 'บลังกา' แปลว่า สีขาว คาซาบลังกา เป็ นเมืองที่คนทั่วโลกรู้จัก และ
อาจรู้จกั มากกว่า 'ราชอาณาจักรโมร็อคโค' ด้ วยซ ้า
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บ่ าย

ค่า
ที่พัก

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาท่านชมเมืองคาซาบลังกา (Casablanca) เมืองที่ถกู ใช้ เป็ นฉากในภาพยนตร์ ฮอลลีวดู เรื่ อง Casablanca
ออกฉายในปี ค.ศ.1942 นาท่านถ่ายรูปกับ สุเหร่าแห่งกษัตริ ย์ฮัสซันที่ 2 สร้ างเสร็จสมบูรณ์เมื่อปี ค.ศ. 1993
ในวาระเฉลิมพระชนม์ครบ 60 พรรษาของกษัตริย์ฮสั ซันที่ 2 แห่งโมร็อกโกเป็ นสุเหร่าที่มีขนาดใหญ่มากจุคนได้
25,000 คนและมีหอคอยสูง 210 เมตร ชมโบถส์ ชาวยิว (The Church of our ladies of Lourdes) ภายในมี
ภาพกระจกสีสวยงามแสดงเรื่ องราวต่างๆเกี่ยวกับศาสนา ต่อด้ วยจัตรุ ัสสหประชาชาติ ซึ่งเป็ นใจกลางเมือง
ย่านธุรกิจสาคัญ
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
เดินทางเข้ าสู่ท่ พ
ี ัก IMPERIAL CASABLANCA หรือเทียบเท่ า

วันที่ 9 คาซาบลังกา – ดูไบ
เช้ า
11.00 น.
14.55 น.

รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารโรงแรม
นาท่านเดินทางสูส่ นามบินคาซาบลังกา เพื่อทาการเช็คอินสัมภาระ และ มีเวลาเลือกซือ้ สินค้ าปลอดภาษี ใน
สนามบิน
ออกเดินทางกลับสูด่ ไู บ โดยเที่ยวบินที่ EK 752

วันที่ 10 ดูไบ - กรุ งเทพฯ
01.15 น.
03.40 น.
12.50 น.

เดินทางถึงสนามบินดูไบรอเปลี่ยนเครื่อง
ออกเดินทางสูก่ รุงเทพฯ โดยสายการบินเอมิเรตส์ เที่ยวบิน EK 376
คณะเดินทางกลับถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ
******************************************************************************************************

รหัสทัวร์ : THG1-EK-ZA-22MAR-28APR20

ราคาแนะนาเพียง : AMAZING MOROCCO โมร็อคโค
10 วัน 7 คืน โดยสายการบินเอมิเรตส์ (EK)
กาหนดการเดินทาง

ผู้ใหญ่ พัก 2-3 ท่ าน
ท่ านละ

เด็กอายุไม่ เกิน 12 ปี
(เสริ มเตียง)
ท่ านละ

เด็กอายุไม่ เกิน 12 ปี
(ไม่ เสริ มเตียง)
ท่ านละ

ไม่ รวมตั๋ว
ท่ านละ

พักเดี่ยวเพิ่ม
ท่ านละ

22 – 31 มี.ค. 63
28 เม.ย. – 7 พ.ค. 63

55,900.56,900.-

55,900.56,900.-

55,900.56,900.-

34,400.35,400.-

6,900.6,900.-

โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล

เงื่อนไขการให้ บริการ
1.
2.
3.
4.

5.
6.

ชาระเงินมัดจาท่านละ 20,000 บาท โดยโอนเข้ าบัญชี ที่นงั่ จะยืนยันเมื่อได้ รับเงินมัดจาแล้ วเท่านั ้น
ส่งสาเนาหน้ าพาสปอร์ ตของผู้ที่เดินทาง ที่มีอายุการใช้ งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน เพื่อทาการจองคิวยื่นวีซ่าภายใน 3
วันนับจากวันจอง หากไม่สง่ สาเนาหน้ าพาสปอร์ ตทางบริษัทขออนุญาตยกเลิกการจองทัวร์ โดยอัตโนมัติ
เมื่อได้ รับการยืนยันว่ากรุ๊ปออกเดินทางได้ ลูกค้ าจัดเตรียมเอกสารให้ การขอวีซ่าได้ ทนั ที
หากท่านที่ต้องการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลกู ค้ าอยู่ต่างจังหวัด) ให้ ท่านติดต่อเจ้ าหน้ าที่ ก่อนออก
บัตรโดยสารทุกครัง้ หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจ้ งเจ้ าหน้ าที่ ทางบริ ษัทขอสงวนสิทธิ์ ไม่ รับผิดชอบ ค่าใช้ จ่ายที่
เกิดขึ ้น
การยืน่ วีซ่าในแต่ละสถานทูตมีการเตรี ยมเอกสาร และมีขั ้นตอนการยื่นวีซ่าไม่เหมือนกัน ทั ้งแบบหมู่คณะและยื่น
รายบุคคล (แสดงตน) ท่านสามารถสอบถามข้ อมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจก่อนการจองได้ จากทางเจ้ าหน้ าที่
หากในคณะของท่านมีผ้ ตู ้ องการดูแลพิเศษ นัง่ รถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผู้สงู อายุ, มีโรคประจาตัว หรื อไม่สะดวก
ในการเดิน ทางท่องเที่ ยวในระยะเวลาเกินกว่า 4-5 ชั่วโมงติ ดต่อ กัน ท่า นและครอบครัว ต้ อ งให้ การดูแ ลสมาชิ ก
ภายในครอบครัวของท่ านเอง เนื่อ งจากการเดิ นทางเป็ นหมู่คณะ หัว หน้ า ทัวร์ มีความจ าเป็ นต้ อ งดูแ ลคณะทัว ร์
ทั ้งหมด

อัตราค่ าบริการนีร้ วม
1
2.
3.
4.
5.
6.
7.

ค่าตัว๋ เครื่องบิน ชั ้นประหยัด (Economy Class) ที่ระบุวนั เดินทางไปกลับพร้ อมคณะ (ในกรณีมีความประสงค์ อยู่
ต่อ จะต้ องไม่เกินจานวนวัน และอยู่ภายใต้ เงื่อนไขของสายการบิน)
ค่าภาษี สนามบินทุกแห่งตามรายการ
ค่ารถโค้ ชปรับอากาศนาเที่ยวตามรายการ
ค่าห้ องพักในโรงแรมตามที่ระบุในรายการหรือเทียบเท่า (3 ดาว – 4 ดาว)
ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ
ค่าเข้ าชมสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการ
ค่าประกันภัยการเดินทางรายบุคคล (หากต้ องการเงื่อนไขกรมธรรม์ สอบถามได้ จากเจ้ าหน้ าที่)
ค่าประกันอุบตั ิเหตุค้ มุ ครองในระหว่างการเดินทางวงเงินไม่เกินท่านละ 1,000,000 บาท
ค่ารักษาพยาบาลในกรณีเกิดอุบตั ิเหตุวงเงินไม่เกินท่านละ 500,000 บาท (ตามเงื่อนไขกรมธรรม์)

8.
9.
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ลูก ค้ าท่ านใดสนใจ ซือ้ ประกั นการเดิ น ทางส าหรั บ ครอบคลุ มเรื่ อ งสุ ขภาพสามารถสอบถามข้ อ มู ล
เพิ่มเติมกับทางบริ ษัทได้
เบี ้ยประกันเริ่มต้ น 341 บาท [ระยะเวลา 4-6 วัน]
เบี ้ยประกันเริ่มต้ น 395 บาท [ระยะเวลา 7-10 วัน]
**ความครอบคลุมผู้เอาประกันที่มีอายุตั ้งแต่แรกเกิด ถึง 85 ปี **
[รักษาพยาบาล 2 ล้ าน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบตั ิเหตุ 1.5 ล้ านบาท]
ค่ามัคคุเทศก์ของบริษัทดูแลตลอดการเดินทาง (ไม่รวมทิปมัคคุเทศก์)
ค่าภาษี มลู ค่าเพิ่ม 7%

อัตราค่ าบริการนีไ้ ม่ รวม
1.
2.

3.
4.
5.
6.
7.

ค่าธรรมเนียมการจัดทาหนังสือเดินทาง
ค่าใช้ จ่ายส่วนตัว อาทิเช่น ค่าเครื่ องดื่มที่สงั่ พิเศษ, ค่าโทรศัพท์ , ค่าซักรี ด, ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง, ค่า
น ้าหนักเกินจากทางสายการบินกาหนดเกินกว่า 30 กก.และมากกว่า 1 ชิ ้น, ค่ารักษาพยาบาล กรณีเกิดการ
เจ็บป่ วยจากโรคประจาตัว, ค่ากระเป๋ าเดินทางหรือของมีค่าที่สญ
ู หายในระหว่างการเดินทาง เป็ นต้ น
ค่าธรรมเนียมน ้ามันและภาษี สนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรับขึ ้นราคา
ค่าบริการยกกระเป๋ าในโรงแรม ซึง่ ท่านจะต้ องดูแลกระเป๋ าและทรัพย์ สนิ ด้ วยตัวท่านเอง
ค่ าธรรมเนี ย มวี ซ่าประเทศโมร็ อคโค (ผู้ ยื่น วีซ่าต้ อ งช าระเงิน พร้ อมเงิน มัด จาค่ าทั วร์ เป็ นจานวนเงิน
โดยประมาณ 800 บาท)
ค่าทิปพนักงานขับรถ และไกด์ท้องถิ่น (40 ดอลลาร์ สหรัฐ)
ค่าทิปมัคคุเทศก์จากเมืองไทย (30 ดอลลาร์ สหรัฐ)

เงื่อนไขการชาระค่ าทัวร์ ส่วนที่เหลือ
ทางบริษัทขอเก็บค่ าทัวร์ ส่วนที่เหลือ 20 วันก่ อนการเดินทาง
หากท่ านไม่ ผ่านการอนุ มัตวิ ีซ่าหรือยกเลิกการเดินทางโดยเหตุจาเป็ น
ทางบริษัทขอเก็บเฉพาะค่ าใช้ จ่ายที่เกิดขึน้ จริง
ข้ อมูลเบือ้ งต้ นในการเตรียมเอกสารยื่นวีซ่าและการยื่นวีซ่า
1.
2.

3.
4.

การพิจารณาวีซ่า เป็ นดุลยพินิ จของสถานทูต มิใช่ บริ ษั ททัวร์ การเตรี ยมเอกสารที่ดีแ ละถูกต้ องจะช่ว ยให้ การ
พิจารณา ของสถานทูตง่ายขึ ้น
กรณีท่านใดต้ องใช้ พาสปอร์ ตเดินทาง ช่วงระหว่างยื่นวีซ่า หรื อ ก่อนเดินทางกับทางบริ ษัท ท่านต้ องแจ้ งให้ ทาง
บริษัทฯ ทราบล่วงหน้ าเพื่อวางแผนในการขอวีซ่าของท่าน ซึง่ บางสถานทูตใช้ เวลาในการพิจารณาวีซ่าที่ค่อนข้ าง
นานและอาจไม่สามรถดึงเล่มออกมาระหว่างการพิจารณาอนุมัติวีซ่าได้
สาหรับผู้เดินทางที่ศึกษาหรื อทางานอยู่ต่างประเทศ จะต้ องดาเนินเรื่ องการขอวีซ่าด้ วยตนเองในประเทศที่ตน
พานักหรือศึกษาอยู่เท่านั ้น
หนังสือเดินทางต้ องมีอายุไม่ต่ากว่า 6 เดือน โดยนับวันเริ่มเดินทางออกนอกประเทศ หากนับแล้ วต่ากว่า 6 เดือน
ผู้เดินทางต้ องไปยื่นคาร้ องขอทาหนังสือเดินทางเล่มใหม่ และกรุ ณาเตรี ยมหนังสือ เดินทางเล่มเก่า ให้ กับทาง
บริษัทด้ วย เนื่องจากประวัติการเดินทางของท่านจะเป็ นประโยชน์ อย่างยิ่งในการยื่นคาร้ องขอวีซ่า และจานวน
หน้ าหนังสือเดินทาง ต้ องเหลือว่างสาหรับติดวีซ่าไม่ต่ากว่า 3 หน้ า

5.
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ท่านที่ใส่ปกหนังสือเดินทางกรุ ณาถอดออก หากมีการสูญหาย บริ ษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อปกหนังสือเดินทาง
นั ้นๆ และพาสปอร์ ต ถือเป็ นหนังสือของทางราชการ ต้ องไม่มีรอยฉีกขาด หรือ การขีดเขียน หรื อ แต่งเติมใดๆ ใน
เล่ม

ข้ อมูลเพิ่มเติมเรื่องตั๋วเครื่องบินและที่น่ ังบนเครื่องบิน
1.

2.
3.

ทางบริ ษัทได้ สารองที่นั่งพร้ อมชาระเงินมัดจาค่าตั๋วเครื่ องบินแล้ ว หากท่านยกเลิกทัวร์ ไม่ว่าจะด้ วยสาเหตุใด
ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์การเรียกเก็บค่ามัดจาตัว๋ เครื่องบิน ซึง่ มีค่าใช้ จ่าย ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท แล้ วแต่
สายการบินและช่วงเวลาเดินทาง
หากตั๋วเครื่ องบินท าการออกแล้ ว แต่ท่า นไม่ สารถออกเดิ นทางได้ ทางบริ ษัทขอสงวนสิท ธิ์ เ รี ยกเก็บ ค่าใช้ จ่า ย
ตามที่เกิดขึ ้นจริง และรอ Refund จากทางสายการบิน ใช้ เวลาประมาณ 3- 6 เดือนเป็ นอย่างน้ อย
นั่งที่ Long Leg โดยปกติอยู่บริ เวณทางออกประตูฉุกเฉิน และผู้ที่จะนั่งต้ องมีคุณสมบัติตรงตามที่สายการบิน
กาหนด เช่น ต้ องเป็ นผู้ที่มีร่างกายแข็งแรง และช่วยเหลือผู้อื่นได้ อย่างรวดเร็ วในกรณีที่เครื่ องบินมีปัญหา เช่น
สามารถเปิ ดประตูฉกุ เฉินได้ (น ้าหนักประมาณ 20 กิโลกรัม) ไม่ใช่ผ้ ทู ี่มีปัญหาทางด้ านสุขภาพและร่ างกาย และ
อานาจในการให้ ที่นงั่ Long leg ขึ ้นอยู่กบั ทางเจ้ าหน้ าที่เช็คอินสายการบิน ตอนเวลาที่เช็คอินเท่านั ้น

กรณียกเลิกการเดินทาง
1.
2.
3.
4.
5.

6.

7.

8.
9.

แจ้ งยกเลิก 45 วัน ขึ ้นไปก่อนการเดินทาง
คืนค่าใช้ จ่ายทั ้งหมด
แจ้ งยกเลิกภายใน 30-44 วันก่อนเดินทาง
เก็บค่าใช้ จ่าย ท่านละ 10,000 บาท
แจ้ งยกเลิกภายใน 16-29 วันก่อนเดินทาง
เก็บค่าใช้ จ่าย ท่านละ 20,000 บาท
แจ้ งยกเลิกน้ อยกว่า 15 วันก่อนเดินทาง
ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ เก็บค่าใช้ จ่ายทั ้งหมด
บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าใช้ จ่ายทั ้งหมดกรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลทาให้ คณะเดินทางไม่ครบ
ตามจานวนที่ บริ ษัทฯกาหนดไว้ (30ท่านขึน้ ไป) เนื่องจากเกิดความเสียหายต่อทางบริ ษัทและผู้เดิน ทางอื่น ที่
เดินทางในคณะเดียวกันบริษัทต้ องนาไปชาระค่าเสียหายต่างๆที่เกิดจากการยกเลิกของท่าน
กรณีเจ็บป่ วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งจะต้ องมีใบรับรองแพทย์ จ ากโรงพยาบาลรับรอง บริ ษัทฯจะทาการ
เลื่อ นการเดิ น ทางของท่ า น ไปยัง คณะต่ อ ไปแต่ ทัง้ นี ท้ ่ า นจะต้ อ งเสี ยค่ า ใช้ จ่ ายที่ ไ ม่ สามารถเรี ยกคื น ได้ คื อ
ค่าธรรมเนียมในการมัดจาตัว๋ และค่าธรรมเนียมวีซ่าตามที่ สถานทูตฯ เรียกเก็บ
กรณียื่นวีซ่าแล้ วไม่ได้ รับการอนุมตั ิวีซ่าจากทางสถานทูต (วีซ่าไม่ผ่าน) และท่านได้ ชาระค่าทัวร์ หรื อมัดจามาแล้ ว
ทางบริษัทฯ ขอเก็บเฉพาะค่าใช้ จ่ายที่เกิดขึน้ จริ ง เช่น ค่าวีซ่าและค่าบริ การยื่นวีซ่า / ค่ามัดจาตั๋วเครื่ องบิน หรื อ
ค่าตัว๋ เครื่องบิน (กรณีออกตัว๋ เครื่องบินแล้ ว) ค่าส่วนต่างในกรณีที่กรุ๊ปออกเดินทางไม่ครบตามจานวน
กรณีวีซ่าผ่านแล้ ว แจ้ งยกเลิกก่อนหรือหลังออกตัว๋ โดยสาร บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนค่าทัวร์ ทั ้งหมด
กรณีผ้ เู ดินทางไม่สามารถเข้ า -ออกเมืองได้ เนื่องจากปลอมแปลงหรื อการห้ ามของเจ้ าหน้ าที่ ไม่ว่าเหตุผลใดๆ
ตามทางบริษัทของสงวนสิทธิ์ในการ ไม่คืนค่าทัวร์ ทั ้งหมด

ข้ อมูลเพิ่มเติมเรื่องโรงแรมที่พกั
1.

2.
3.

เนื่องจากการวางแปลนห้ องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจทาให้ ห้องพักแบบห้ องเดี่ยว (Single) ,ห้ องคู่
(Twin/Double) และห้ องพักแบบ 3 ท่าน/3 เตียง (Triple Room) ห้ องพักต่างประเภทอาจจะไม่ติดกันและบาง
โรงแรม อาจจะไม่มีห้องพักแบบ 3 ท่าน แต่อาจจะได้ เป็ น 1 เตียงใหญ่กบั 1 เตียงพับเสริม
โรงแรมในยุโรปส่วนใหญ่อาจจะไม่มีเครื่องปรับอากาศเนื่องจากอยู่ในแถบที่มีอณ
ุ หภูมิต่า
กรณีที่มีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade air) เป็ นผลให้ ค่าโรงแรมสูงขึ ้นมากและห้ องพักในเมืองเต็ม บริ ษัทฯขอ
สงวนสิทธิ์ในการปรับเปลีย่ นหรือย้ ายเมืองเพื่อให้ เกิดความเหมาะสม

4.
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โรงแรมในยุโรปที่มีลกั ษณะเป็ น Traditional Building ห้ องที่เป็ นห้ องเดี่ยวอาจเป็ นห้ องที่มีขนาดกะทัดรัตและไม่
มีอ่างอาบน ้า ซึง่ ขึ ้นอยู่กบั การออกแบบของแต่ละโรงแรมนั ้นๆ และห้ องแต่ละห้ องอาจมีลกั ษณะแตกต่างกัน
เอกสารประกอบการขอวีซ่าโมร็อคโค
ใชเ้ วลาทาการอนุม ัติวซ
ี ่าประมาณ 10 ว ัน

***ไม่ตอ้ งมาแสดงตนทีส
่ ถานทูตในว ันยืน
่ วีซ่า***
เอกสารกรุณาเตรียม 2 ชุด ยกเว้น เอกสารทีอ
่ อกจากทางราชการและทางธนาคาร
ขอเป็นต ัวจริง 1 ชุด และสาเนา 1 ชุด
ในระหว่างยืน
่ วีซ่าเข้าสถานทูตแล้ว ไม่สามารถดึงเล่มออกมาก่อนได้

ื เดินทางประเทศไทย (Thailand Passport) หนั งสือเดินทาง ต ้องมีหน ้าเหลือสาหรับประทับ
1. หน ังสอ
วีซา่ อย่างน ้อย 2 หน ้า อายุการใช ้งานเหลือไม่น ้อยกว่า 6 เดือน นั บจากวันเดินทางกลับ และหนั งสือ
เดินทางจะต ้องไม่ชารุด (หนั งสือเดินทางเล่มเก่า กรุณานามาประกอบการยืน
่ วีซา่ ด ้วย)

ั
***ในกรณีทถ
ี่ อ
ื พาสปอร์ต สญชาติ
ไทย แต่พานก
ั อยูต
่ า
่ งประเทศ, ทางานอยูต
่ า
่ งประเทศ
ึ ษาศก
ึ ษาอยูต
หรือน ักเรีย น น ักศก
่ ่างประเทศ กรุณาแจ้ง เจ้าหน้าทีข
่ องทางบริษท
ั ให้ทราบ
ท ันที เพราะการยืน
่ ขอวีซ่าจะมีเงือ
่ นไข และ ข้อกาหนดของทางสถานทูตต้องการเพิม
่ เติม
และ บางสถานทูต อาจไม่ส ามารถยืน
่ ขอวีซ่ าในประเทศไทยได้ ข้อก าหนดนีร
้ วมไปถึง ผู ้
เดินทางทีถ
่ อ
ื พาสปอร์ตต่างชาติดว้ ย***

2. รูปถ่าย รูปถ่ายสีหน ้าตรงขนาด 1.5 x 2 นิว้ จานวน 2 ใบ (พืน
้ หลัง
ขาวเท่านั น
้ ถ่ายไม่เกิน 6 เดือนห ้ามสวมแว่นตาหรือเครือ
่ งประดับ
ไม่ใส่คอนแทคเลนส์ รูปไม่เลอะหมึก)
3. หล ักฐานการเงิน
ื รบ
3.1 หน งั ส อ
ั รองสถานะทางการเงิน BANK CERTIFICATE ที่
่ ให ้ตรงตามหน า้ พาสปอร์ต
ออกจากทางธนาคาร (ต ้องสะกดชือ
ต ้องมีต ราประทั บ และลายเซ็น จากธนาคาร) กรุณ ายื่น ขอจาก ธนาคาร่ลวงหน า้ เวลาด าเนินงาน
ประมาณ 3 วัน และใช ้ยืน
่ ได ้ไม่เกิน 20 วันหลังจากธนาคารออกให ้
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้ า
3.2 กรณีผเู ้ ดินทางไม่ได้ออกค่าใชจ
่ ยเอง (บุคคลทีส
่ ามารถรับรองค่าใช ้จ่ายได ้ ต ้องเป็ น พ่อ แม่
พีน
่ ้อง ทีม
่ ส
ี ายเลือดเดียวกัน หรือ สามีภรรยา เท่านั น
้ )
ื ร ับรองค่าใชจ
้ า
3.2.1. ต ้องทาเป็ นหน ังสอ
่ ยในการเดินทาง (Sponsor Letter)
ื่
3.2.2. ต ้องทา BANK GUARANTEE ทีอ
่ อกจากทางธนาคารเท่านั ้น ฉบับภาษาอังกฤษ โดยระบุชอ
่ – สกุล ให ้ตรงตามหนา้ พาสปอร์ต และบุคคลที่
เจ ้าของบัญชี (บุคคลทีอ
่ อกค่าใช ้จ่าย) ต ้องสะกดชือ
่ – สกุล ให ้ตรงตามหน ้าพาสปอร์ต กรุณายืน
เจ ้าของบัญชีออกค่าใช ้จ่ายให ้ (ผู ้เดินทาง) ต ้องสะกดชือ
่
ขอจาก ธนาคาร่ลวงหน ้า โดยใช ้เวลาดาเนินงานประมาณ 3 วัน และใช ้ยืน
่ ได ้ไม่เกิน 20 วัน หลังจาก
ธนาคารออกให ้

ี ด
ี ากประจา บ ัญชก
ี ระแสรายว ัน
**สถานทูตไม่ร ับพิจารณาบ ัญชต
ิ ลบ บ ัญชฝ
ี หกรณ์ออมทร ัพย์ พ ันธบ ัตร ตราสารหนี้ กองทุน และสลากออมสน
ิ **
บ ัญชส
4. หล ักฐานการทางาน
-

ื่ ของผู ้เดินทางเป็ นกรรมการหรือหุ ้นส่วน
เจ้าของกิจการ หนังสือรับรองการจดทะเบียน(DBD)ทีม
่ ช
ี อ
อายุไม่เกิน 3 เดือน หรือ สาเนาใบทะเบียนการค ้า(พค.0403)

-

้ จงการทางาน พร ้อมเอกสารประกอบ เช่น รูปถ่ายร ้าน สัญญา
กิจการไม่จดทะเบียน จดหมายชีแ
เช่าที่ โฉนดทีด
่ น
ิ เป็ นตัน

-

เป็นพน ักงาน

หนั งสือรับรองการทางาน จากบริษัทฯ ระบุตาแหน่ง, เงินเดือน, วันเริม
่ ทางาน

่ -สกุลต ้องตรงตามหน ้าพาสปอร์ต ใช ้คาว่า “TO WHOM IT
(ขอเป็ นภาษาอังกฤษมีอายุ 1 เดือน ชือ
่ สถานทูตทีย
MAY CONCERN” แทนชือ
่ น
ื่ )
-

ึ ษา ใช ้หนั งสือรับรองการเรียนทีอ
น ักเรียนหรือน ักศก
่ อกจากสถาบันทีก
่ าลังศึกษาอยู่
่ -สกุลต ้องตรงตามหน ้าพาสปอร์ต)ใช ้คาว่า “TO WHOM IT
(ขอเป็ นภาษาอังกฤษมีอายุ 1 เดือน ชือ
่ สถานทูตทีย
MAY CONCERN” แทนชือ
่ น
ื่ )

่ นต ัว
5. เอกสารสว
-

สาเนาทะเบียนบ ้าน

-

บัตรประชาชน

-

สูตบ
ิ ัตร(กรณีเด็กอายุต่ากว่า 20 ปี )

-

ทะเบียนสมรส/ทะเบียนหย่า/มรณะบัตร(ถ ้ามี)

-

่ -นามสกุล (ถ ้ามีการเปลีย
ใบเปลีย
่ นชือ
่ น)
***เอกสารสว่ นต ัวของท่านห้ามเซ็นสาเนาถูกต้องทุกกรณี***
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6. กรณีเด็กอายุไม่ถงึ 20 ปี ไม่ได้เดินทางไปต่างประเทศพร้อมบิดา มารดา
-

หากเด็กเดินทางไปก ับบิดา จะต ้องมีหนั งสือยินยอมจากมารดา จากอาเภอต ้นสังกัด (โดยมารดา
จะต ้องคัดหนั งสือยินยอมระบุให ้บุตรเดินทางไปต่างประเทศกับบิดา) พร ้อมแนบสาเนาบัตรประชาชน
หรือหน ้าพาสปอร์ตมารดามาด ้วย

-

หากเด็กเดินทางก ับมารดา จะต ้องมีหนั งสือยินยอมจากบิดา จากอาเภอต ้นสังกัด (โดยบิดาจะต ้อง
คัดหนังสือยินยอมระบุให ้บุตรเดินทางไปต่างประเทศกับมารดา) พร ้อมแนบสาเนาบัตรประชาชนหรือ
หน ้าพาสปอร์ตบิดามา

-

หากเด็กไม่ได้เดินทางพร้อมก ับบิดาและมารดา ทัง้ บิดาและมารดาจะต ้องคัดหนังสือระบุยน
ิ ยอม
ให ้บุตรเดินทางไปต่างประเทศกับใคร มีความสัมพันธ์เป็ นอะไรกันกับเด็ก จากอาเภอต ้นสังกัด พร ้อม
แนบสาเนาบัตรประชาชนหรือหน ้าพาสปอร์ตบิดาและมารดา

-

กรณีเด็กทีบ
่ ด
ิ า-มารดาหย่าร้าง จะต ้องแนบสาเนาใบหย่า และมีการสลักหลังโดยมีรายละเอียดว่า
ฝ่ ายใดเป็ นผู ้มีอานาจปกครองบุตรแต่เพียงผู ้เดีย ว
่ รับรองในแบบฟอร์มสมัครวีซา่
*** กรณีเด็กอายุตา่ กว่า 18 ปี บิดาและมารดาต ้องลงชือ

7. ท่านห ้ามเซ็น รับรองสาเนาถูกต ้องเด็ดขาด ให ้ท่านเซ็นเฉพาะ แบบฟอร์มใบคาร ้องขอวีซา่ เท่านั ้น
หากไม่ได ้เซ็นในแบฟอร์มมา ท่านอาจจะต ้องไปโชว์ตัวทีส
่ ถานฑูตด ้วยตนเอง

เอกสารยืน
่ วีซ่าอาจมีการปร ับเปลีย
่ นและขออ ัพเดทเพิม
่ เติมได้ทุกเวลา หาก
ทางสถานทูตแจ้งขอเพิม
่ เติม
************************************************
่ เป็นดุลพินจ
่ นเกีย
ิ้
หมายเหตุ การอนุม ัติวซ
ี า
ิ ของทางสถานทูต ทางบริษ ัทไม่มส
ี ว
่ วข้องใดๆทงส
ั้ น
ทงนี
ั้ บ
้ ริษ ัทเป็นเพียงต ัวกลางและคอยบริการอานวยความสะดวกให้แก่ผเู ้ ดินทางเท่านน
ั้

