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INCREDIBLE MOROCCO 10 DAYS (EK) 

เจาะลึก โมรอคโก   
10 วนั 7 คืน / BY EMIRATES AIRLINE (EK) 

** หน่ึงในประเทศท่ีนกัเดินทางทัว่โลก อยากไปสมัผสัสกัครัง้ในชีวิต ** 
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ไฮไลทข์องโปรแกรมทวัร>์> เส้นทางท่านเดินทางสบายๆ ( ถ้าน้อยวันเหน่ือยมาก น่ังรถไกล)     
 คดัสรรแต่ที่เที่ยวสวยๆ มีเวลาเต็มที่คุ้มค่าเต็มอิ่ม  
>> ชมเมือง CHEFCHAOUEN สมญานามนครสีฟ้า สุดสวย  (Unseen)   

>> ชมเมือง FES หน่ึงในเมืองท่ีเก่าแก่ท่ีสดุใน (UNESCO)   

>> ชมเมือง MARRAKECH อดีตเมืองหลวงเก่าสุดสวย มีเอกลกัษณเ์ฉพาะตวั (UNESCO)   

>> ชมเมือง CASABLANCA เมืองท่องเที่ยวที่มีช่ือเสียงไปทัว่โลก   

>> ชมเมือง RABAT เมืองหลวงนครสีขาว ของโมรอคโก (UNESCO)   

>> ชมเมือง VOLUBILIS ซากเมืองโบราณสมยัโรมนั  (UNESCO)   

>> ชมเมือง AIT BEN HADDOU เมืองท่ีท าจากดินทั้งเมือง (UNESCO)   

>> ชมเมือง MERZOUGA เมืองแห่งทะเลทรายซาฮารา  

>> พิเศษแถมฟรี  ขีอู่ฐ + นั่งรถ 4x4WD ชมทะเลทรายซาฮาราทะเลทรายที่ใหญ่ทีสุ่ดในโลก  

>> พิเศษแถมฟรี  นั่งรถมา้ ชมเมืองมาราเกซ 

>> ชอ้ปป้ิงดงัสนิคา้พื้ นเมือง  

 

พกัโรงแรมระดับ  4 - 5 ดาว  
 
พิเศษเมนู   

อาหารพ้ืนเมืองขึน้ช่ือ   
รวมค่าคนขบัรถ  

รวมค่าพนักงานยกกระเป๋า  

แจกน ้าด่ืมท่านละ  1 ขวด / วนั 

 

ก าหนดการเดินทาง 
26 ตุลาคม – 4 พฤศจิกายน 2565 / 19 - 28 พฤศจิกายน 2565 
5 – 14 ธันวาคม 2565 / 24 ธันวาคม 2565 – 2 มกราคม 2566 
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รายละเอยีดการเดินทาง 
วันแรก (1) สนามบินสุวรรณภูมิ  กรุงเทพฯ 
22.00 น.              คณะพร้อมกนั ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ช้ัน 4 เคาน์เตอร์ T ประตู 9-10  

สายการบินเอมิเรสต์ แอร์ไลน์ส (EK) เจา้หนา้ท่ีบริษทัฯ คอยใหก้ารตอ้นรับพร้อมอ านวยความสะดวก ดา้น
สัมภาระ และบตัรท่ีนัง่ขึ้นเคร่ือง 

วันที่สอง (2)  ดูไบ – คาซาบลงัก้า (โมรอคโค)  - ราบตั   
01.05 น.               ออกเดินทางสู่ นครดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรสต์ โดยเท่ียวบิน EK 385 /EK751  เพลิดเพลินกบั 

ภาพยนตร์หลากหลายกบั จอทีวีส่วนตวัทุกท่ีนัง่ และสายการบินฯมีบริการ อาหารค ่า ระหวา่งเท่ียวบินสู่ มหา
นครดูไบประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรสต ์(แวะเปลีย่นเคร่ือง ณ นครดูไบ ) 

12.55 น.             เดินทางถึงสนามบินเมืองคาซาบลงัก้า (Casablanca) ประเทศโมรอคโก หลงัผา่นตรวจคนเขา้เมืองและ 

ศุลกากร พบมคัคุเทศกท์อ้งถ่ินแลว้เดินทางสู่เมือง ราบัต (Rabat) เมืองหลวงแห่งราชอาณาจกัรโมรอคโค 
(ระยะทาง 95 กม.เวลาเดินทางประมาณ 1.30 ชม.)  

 
น าท่านชมสุสานของกษตัริยโ์มฮมัเหมด็ท่ี 5 พระอยักา(ปู่ ) ของกษตัริยอ์งคปั์จจุบนั ซ่ึงมีทหารยามยนืเฝ้าสง่า
ทุกประตูและเปิดใหเ้ขา้ไปเคารพพระศพท่ีฝังอยูเ่บ้ืองล่าง ดา้นหนา้ของสุสาน คือสุเหร่าฮสัซนัท่ีเร่ิมสร้างมา
ตั้งแต่ศตวรรษท่ี 12 แต่ไม่ส าเร็จและพงัลงจนเหลือแต่เพียงเสาไว ้365 ตน้ ในบริเวณกวา้ง 183x139 เมตร น า
ท่านชม ป้อมอูดายา (Oudayas Fortress) ป้อมขนาดใหญ่ 2ชั้นท่ีตั้งอยู่ริมมหาสมุทรแอตแลนตกิลอ้มรอบดว้ย
กา แพงสูงใหญ่ เป็นป้อมท่ีสเปนสร้างขึ้นเม่ือสมยัท่ีสเปนยดึครองโมรอคโค ดา้นในมีสวนดอกไมแ้บบสเปน 
และมีชุมชนชาวเมืองซ่ึงเตม็ไปดว้ยบา้นเรือนทาดว้ยสีฟ้า-ขาว บรรยากาศริมทะเลคลา้ยเมืองซานโตรินี 
นบัเป็นหน่ึงในป้อมปราการท่ีส าคญัของโมรอคโคในอดีตใช ้
ป้องกนัขา้ศึกจากการรุกรานท้งัจากประเทศท่ีล่าอาณานิคมและในยคุท่ีโจรสลดัชุกชุม อิสระน าท่านเดินชม
เมืองเก่าราบตั ซ่ึงไดรั้บการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก  ( Unesco) ในปี ค.ศ. 2012 ใหท้่านไดเ้ลือกซ้ือของท่ี
ระลึกตามอธัยาศยั  
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ค ่า  รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง 
ท่ีพกั          FARAH HOTEL RABAT หรือระดับเทียบเท่า   5 ดาว  

วันที่ (3) ราบัติ -  นครสีฟ้าเชฟชาอูน  
เช้า รับประทานอาหารเช้าแบบอเมริกนั ณ โรงแรมที่พกั  

จากนั้นท่านเดินทางต่อสู่ นครสีฟ้าเชฟชาอูน (Chefchaouen) เมืองท่ีไดช่ื้อวา่ มนตเ์สน่ห์แห่งโมร็อกโค  
(ระยะทาง 250 กม..ใชเ้วลา 3.30 ชม.) แมว้า่โมรอคโคจะเป็นประเทศท่ีตั้งอยูท่างทิศตะวนัตกเฉียงเหนือของ
ทวีปแอฟริกา แต่เพราะการท่ีมีอาณาเขตตดิต่อกบัทะเลเมดิเตอร์เรเนียนและมหาสมุทรแอตแลนติกจึงท าาให้
ภูมิอากาศของประเทศเป็นแบบเมดิเตอร์เรเนียนคลา้ยตอนใตข้องอิตาลีและสเปน เมืองเชฟชาอูนเป็นเมืองเลก็ๆ
ตั้งอยูใ่นหุบเขาริฟ (Rif Mountain) มีประวติัยาวนานกวา่ 540 ปี ในอดีตก่อนท่ีโมรอคโคจะไดรั้บเสรีภาพใน
การปกครองประเทศท้งัหมดในปี 1956 เมืองเชฟชาอูนเคยอยูใ่ตก้ารปกครองของสเปนมาก่อน และจนบดัน้ี
ประชากรท่ีมีประมาณ 40,000 คน ก็ยงัคงใชภ้าษาสเปนกนัอยา่งแพร่หลายอากาศบริสุทธ์ิและความสะอาดของ
เมืองเชฟชาอูนไดส้ร้างบรรยากาศผอ่นคลายสบายๆท่ีท าใหน้กัท่องเท่ียวท่ีเหน่ือยลา้มาจากการตระเวนเท่ียวท่ี
เมืองอ่ืนหายเหน่ือยได ้ส าหรับท่านท่ีช่ืนชอบในสถาปัตยกรรมแบบโมรอคโค ไม่ควรพลาดเมืองเลก็ ๆ แห่งน้ี 
ท่ีบา้นเรือนทาดว้ยสีฟ้าและสีขาว ซ่ึงจะสร้างความประทบัใจใหแ้ก่ผูม้าเยอืนมิรู้ลืม  
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กลางวัน              รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง  

น าท่านเดินชมเมืองเชฟชาอูน เมืองท่ีถือวา่เป็นสวรรคข์องคนรักสีฟ้าและสีขาว โดยเฉพาะสีฟ้านัน่ก็เพราะวา่
เชฟชาอูนเป็นเมืองท่ีบา้นเรือนเกือบทุกหลงัเป็นสีขาว และมีคร่ึงล่างไปจนถึงบริเวณถนนบนัได และทางเดิน
เป็นสีฟ้าสดใสเหมือนวนัท่ีทอ้งฟ้าไร้เมฆประกอบกบัอากาศบริสุทธ์ิและความสะอาดของเมืองไดส้ร้าง
บรรยากาศผอ่นคลายสบายๆท่ีท าใหน้กัท่องเท่ียวท่ีเหน่ือยลา้มาจากการตระเวนเท่ียวท่ีเมืองอ่ืนหายเหน่ือยได ้
ส าหรับท่านท่ีช่ืนชอบในสถาปัตยกรรมแบบโมรอคโค ไม่ควรพลาดเมืองเลก็ ๆ ท่ีบา้นเรือนทาดว้ยสีฟ้าและสี
ขาวแห่งน้ีทีเดียว  
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อิสระใหท้่านเดินถ่ายรูปตามอธัยาศยั 

 
ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง  
ท่ีพกั          DAR CHAOUEN HOTEL หรือระดับเทียบเท่า  4 ดาว   
                            ** หมายเหตุ เมืองเชฟชาอูน มีโรงแรมท่ีพกัค่อนน้อย หากเต็มทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์พกัเมืองข้างเคียง ** 

วันที่ (4) เชฟชาอูน – โวลูบิลสิ ( UNESCO) -  เฟส ( UNESCO) 
เช้า  รับประทานอาหารเช้าแบบอเมริกนั ณ โรงแรมที่พกั  
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จากนั้นน าท่านออกเดินทางสู่เมือง โบราณโรมันโวลูบิลิส (Roman city of Volubilis) (ระยะทาง 170 กม.
ใชเ้วลา 3 ชม.) ท่ีปัจจุบนัเหลือแต่ซากปรักหกัพงัท่ีเกิดจากแผน่ดินไหวคร้ังรุนแรงในปีค.ศ. 1755 แต่ยงัคงเห็น
ไดถึ้งร่องรอยความยิง่ใหญ่ของเมืองในจกัรวรรดิโรมนัในอดีต ซ่ึงในอดีตเมืองโบราณแห่งจกัรวรรดิโรมนัแห่ง
น้ีมีความส าคญัยิง่ในยคุศตวรรษท่ี3 และล่มสลายถูกปล่อยเป็นเมืองร้างในศตวรรษท่ี 11 เมืองโรมนัโบราณ
แห่งน้ีไดรั้บการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก ( Unesco) ในปีค.ศ.1997  

กลางวัน              รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหาร 

จากนั้น าท่านเดินทางสู่เมือง เฟส (Fes) (ระยะทาง 82 กม. ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 1ชม.) เมืองหลวงเก่าใน
ศ.ต. ท่ี 8 ท่ีมีความส าคญัทางประวติัศาสตร์ เป็นแหล่งท่องเท่ียวท่ีมีช่ือเสียงของโมรอคโค  

 
น าท่านชมสุสานของกษตัริยม์ูเลไอดริสท่ี2 (Moulay Idriss Mausolem II) ท่ีชาวโมรอคโคถือวา่เป็นแหล่งมา
แสวงบุญท่ีศกัด์ิสิทธ์ิ โดยชายชาวมุสลิมจะมาขอพรก่อนการเขา้สุหนตัและหญิงสาวชาวมุสลิมมกัจะมาขอพร
เพื่อใหไ้ดบุ้ตร ชมสุเหร่าใหญ่ไคเราวีน (Kairaouine Mosque) ซ่ึงเป็นท้งัมหาวิทยาลยัสอนศาสนาแห่งแรกของ
โมรอคโคและเก่าแก่ท่ีสุดแห่งหน่ึงของโลกเลยทีเดียว (อนุญาติให้เฉพาะผูน้บัถือศาสนาอิสลามเท่าน้นั)  



INCREDIBLE MOROCCO 10 DAYS (EK)   เจาะลึกโมรอคโก 10 วนั (EK)                                                   8 | P a g e  

 

 
น าท่านถ่ายรูปท่ีจุดชมวิวบนป้อมปราการแห่งราชวงศซ์าเดียน ต่อดว้ยชมประตูพระราชวงัหลวงแห่งเฟส (The 
Royal Palace) ประตูทางเขา้พระราชวงัเป็นสถาปัตยกรรมท่ีสวยและสง่างาม เป็นเอกลกัษณ์แห่งราชวงศโ์ม
รอคโค จากน้นัน าาท่านเดินทางเขา้สู่เขาวงกตอนัซบัซอ้นแห่งเมดินาเมืองเฟส ผา่นประตู Bab Bou Jeloud ท่ี
สร้างตั้งแต่ปี1913 ท่ีใชโ้มเสดสีฟ้าตกแต่ง น าท่านเดินผา่นตลาดสดขายขา้วปลาอาหาร และผกั ผลไมส้ดต่างๆ
นาๆ ในเขตเมืองเก่าไดแ้บ่งออกเป็น 100 ส่วน มีซอยกวา่ 9,400 ซอย มีซอยแคบสุดคือ 50 ซ.ม. ถึงกวา้ง 3 เมตร 
จะแบ่งเป็นยา่นต่างๆ เช่น ยา่นเคร่ืองใชท้องเหลืองทองแดง จะมีร้านคา้เลก็ ๆ ท่ีหนา้ ร้านจะมีหมอ้ กะทะ 
อุปกรณ์เคร่ืองครัว วางแขวนหอ้ยเตม็ไปหมด ยา่นขายพรมท่ีวางเรียงรายอยา่งสวยงาม ยา่นงานเคร่ืองจกัสาน 
งานแกะสลกัไม ้และยา่นเคร่ืองเทศ (Souk El Attarine)  
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ชมยา่นเคร่ืองหนงัและแวะชม บ่อฟอกและยอ้มสีหนงัแบบโบราณประจ าเมืองเฟส (Chouara Tannery) ท่ีเป็น
เอกลกัษณ์เฉพาะของเมืองเฟส  ไดรั้บการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก ( Unesco) ในปีค.ศ.1981 จึงเป็นสถานท่ี
ไม่ควรพลาดในการมาเยอืนอยา่งยิง่ 

 
ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง 
ท่ีพกั                   BARCELO HOTEL หรือระดับเทียบเท่า  5 ดาว  
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วันที่ (5) เฟส - อเิฟรน - มิเดลท์ -  แอร์ฟูด์ - เมอร์ซูก้า  
เช้า  รับประทานอาหารเช้าแบบอเมริกนั ณ โรงแรมที่พกั 

น าท่านเดินทางสู่เมือง อเิฟรน (Ifrane) (ระยะทาง 70 กม. ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 1.20 ชม.) อิเฟรนเป็น
เมืองพกัตากอากาศบนความสูงกวา่ 1,650 เมตรเหนือระดบัน ้าทะเล ซ่ึงในอดีตฝร่ังเศสไดม้าสร้างเมืองขึ้น
บริเวณน้ีเป็นสถานท่ีพกัผ่อนทั้งฤดูหนาวและฤดูร้อน บา้งก็เรียกเมืองอิเฟรนวา่ เจนีวาแห่งโมรอคโค หรือ 
สวิตเซอร์แลนดแ์ห่งโมรอคโค บา้นส่วนใหญ่มีหลงัคาสีแดง มีดอกไม ้และทะเลสาบสวยงาม น าท่านเดินเล่น
ภายในเมืองและเก็บภาพบรรายากาศอนัสวยงามอีกแห่งของโมรอคโค ถ่ายรูปกบัอนุสรณ์สิงห์โตหิน ซ่ึงเป็น
สัญลกัษณ์แทนสิงห์โตตวั สุดทา้ยท่ีถูกล่าจนหมดไปจากเทือกเขาแห่งน้ี จากนั้นน าท่านเดินทางต่อสู่เมือง  
มิเดลท์ (Midelt) เมืองเลก็ๆ ท่ีตั้งอยูท่่ามกลางหุบเขาแอตลาส เป็นศูนยก์ลางการคา้ การท าเหมืองแร่ ของ
โมร็อกโก เป็นเมืองท่ีตั้งอยูบ่นระดบัความสูงท่ี 1,508 เมตร (4,948 ฟุต) ท าใหเ้มืองมิเดลท ์เป็นหน่ึงในเมือง
ใหญ่ท่ีสูงท่ีสุดในโมร็อกโกอีกดว้ย  

กลางวัน              รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง 

เดินทางสู่เมือง เอร์ฟูด ์(Erfoud) เมืองท่ีเคยเป็นศูนยก์ลางกองคาราวานพ่อคา้ท่ีเดินทางจากทางตะวนัออก
กลางอยา่งซาอุดิอารเบียและซูดานในแอฟริกา จากนั้นน าท่านพร้อมสัมภาระ(ใบเลก็) เดินทางโดยรถ 4x4 
(4WD)  
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เขา้สู่ทะลทรายซาฮารา ณ เมืองเมอร์ซูกา้ (Merzouga) ซ่ึงถือเป็นประตูสู่ทะเลทรายซาฮารา ทะเลทรายท่ีมี
อาณาเขตกวา้งใหญ่ท่ีสุดในโลก น าท่านเดินทางผา่นภูเขาหิน ท่ีเตม็ไปดว้ยซากฟอสซิล ของหอย และ 
แมงกะพรุนโบราณ ในอดีต เม่ือประมาณ 350 ลา้นปีก่อน ดินแดนแห่งน้ีเคยอยูใ่ตท้อ้งทะเลต่อมาเม่ือแผน่ดิน
ผดุขึ้นมา จึงเกิดซากฟอสซิลขึ้นมากมาย 

 
ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง 
ท่ีพกั                   XALUCA HOTEL หรือระดับเทียบเท่า  5 ดาว  
                            ** ท่านท่ีประสงค์จะพกัเต้นท์ (ไม่มีค่าใช้จ่ายเพิม่เติม)  กรุณาแจ้งล่วงหน้า เพราะบางโรงแรมไม่มีเต้นท์  
                          ให้บริการ  การพกัแบบเต้นท์ ไม่มีห้องน ้าในตัว แต่ห้องน ้าเป็นจะห้องน ้ารวม ** 

*** กจิกรรมท่ีห้ามพลาด คือการได้ออกมาเพลดิเพลนิกบับรรยากาศยามค ่าคืน ของทะเลทรายซาฮารา ว่ากนั
ว่า การชมดาวยามค ่าคืนเหนือทะเลทรายซาฮารา สวยงามติดอนัดับต้นๆของโลก *** 

วันที่ (6) เมอร์ซูก้า - ข่ีอูฐ  - ทินเฮียร์ – ทอดร้า จอร์จ - วอวาเซท  
 ก่อนพระอาทิตยข์ึ้นน าท่านขี่อูฐ เพื่อชมพระอาทิตยข์ึ้นท่ีเนินทรายในทะเลทรายซาฮาร่า (ขี่อูฐท่านละ 1 ตวั) 

ทะเลทรายซาฮาร่า (SAHARA DESERT) เป็นทะเลทรายท่ีมีอาณาเขตกวา้งใหญ่ท่ีสุดในโลกคือ มีเน้ือท่ี
ประมาณ 9 ลา้นตารางกิโลเมตร และตั้งอยูท่างตอนเหนือของทวีปแอฟริกา ทะเลทรายซาฮาร่ามีส่ิงแวดลอ้มท่ี
ไม่เอ้ือต่อการด ารงอยูข่องชีวิตมนุษย ์สัตว ์หรือพืช เพราะฝนตกนอ้ยมาก และพื้นท่ีไม่เหมาะแก่การเพาะปลูก
หรือเล้ียงสัตว ์ใหท้่านไดส้ัมผสับรรยากาศยามเชา้ในทะเลทรายซาฮาร่า ชมพระอาทิตยข์ึ้นจากบนเนินทราย  
ซ่ึงเป็นภาพท่ีสวยงาม น่าประทบัใจ ใหท้่านไดเ้ก็บภาพความประทบัใจจนเป็นท่ีพอใจ จากนั้นไดเ้วลาน าาท่าน 
ขี่อูฐกลบัสู่ โรงแรมท่ีพกั 
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เช้า รับประทานอาหารเช้าแบบอเมริกนั ณ โรงแรมที่พกั 

น าคณะนัง่รถขบัเคล่ือนส่ีลอ้ 4x4 (4WD) ออกจากทะเลทรายซาฮาร่า มุ่งหนา้สู่เมืองเอร์ฟูด(์Erfoud) เพื่อ
เปล่ียนเป็นรถโคช้ เดินทางสู่เมืองทินเฮียร์( Tinghir) แวะชมโอเอซิส Tinerhir ซ่ึงเป็นชุมชนท่ีเกาะกลุ่มอยู่
รวมกนั ท่ามกลางความแหง้แลง้ในเขตทะเลทราย ท่ียงัมีความชุ่มช้ืน มีตาน ้า หรือล าธาร ซ่ึงใชใ้นเพาะการปลูก 
ตน้ปาลม์ ตน้อลัมอนดโ์อเอซิส แห่งน้ีเคยเป็นท่ีตั้งของกองทหารท่ีเดินทางมาจากเมืองวอซาเซท ผา่นหุบเขาดา
เดดส์ (Dades) ซ่ึงเป็นแนวเขาและธรรมชาติของหุบเขาท่ีถูกกดักร่อนจากแรงลม ท าาใหหุ้บเขากลายเป็นรูปร่าง
ต่างๆ สวยงาม 
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จากนั้นเดินทางสู่ ทอดร้า จอร์จ (Todra Gorge) โกรกธารท่ีมีโขดผาสูง 985 ฟุต หรือ 300 เมตร ท้งัสองดา้น
ท่ีเกือบตั้งท ามุมสามเหล่ียมกบัแม่น ้า โทดร้า ถือวา่เป็นโตรกธารและหุบเขาท่ีสวยท่ีสุดทางใตข้องโมรอคโค ให้
ท่านไดช่ื้นชมความงาม 

 
กลางวัน              รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง 

เดินทางสู่เมือง วอซาเซท (Ouarzazate) (ระยะทาง 160 กม. ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 2 ชม.) เคยเป็นท่ีตั้ง
ทางยทุธศาสตร์ในปีค.ศ. 1928 ฝร่ังเศสไดต้ั้งกองก าลงัทหารและพฒันาท่ีน่ีให้เป็นศูนยก์ลางการบริหาร วอซา
เซทเป็นเมืองท่ีถูกส่งเสริมให้เป็นเมืองท่องเท่ียวแวดลอ้มไปดว้ยสตูดิโอภาพยนตร์ และเป็นท่ีถ่ายท าหนงัหลาย
เร่ือง เช่น The Mummy , Gladiator , Games of Thrones  เป็นตน้ และมีการพฒันาพื้นท่ีในทะเลทรายเพื่อ
การท าากิจกรรมต่างๆ เช่นการขี่มอเตอร์ไซด ์อูฐ กิจกรรมผจญภยักลางทะเลทราย (ส าหรับในฤดูหนาว – ฤดู
ใบไมผ้ลิ(พ.ย.– เม.ย.) ควรเตรียมเส้ือกนัหนาวใหเ้พียงพอ เพราะเมืองน้ีอยูใ่กล ้ภูเขาแอตลาส ( Atlas ) ท่ีมีหิมะ
ปกคลุมในช่วงดงักล่าว เมือง วอซาเซท อาจกล่าวไดว้า่เป็นจุดมุ่งหมายของนกัท่องเท่ียวท่ีมองหาความแตกต่าง 
และความผจญภยัท่ีหาไม่ไดจ้ากท่ีไหน วอซาเซทเป็นเมืองท่ีส าคญัท่ีสุดของทางตอนใต ้และท่ีน่ียงัเป็นทาง
เช่ือมระหวา่งเหนือกบัใต ้และตะวนัออกกบัตะวนัตก ก่อนถึงเมืองซอซาเซท แวะชมผลิตภณัฑท์ าจากกุหลาบ
ท่ีเมือง มากูน่า (M’Gouna) (เทศกาลกุหลาบจะจดัขึ้นประมาณเดือนพฤษภาคม) 
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ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง 
ท่ีพกั                    BERBER PALACE HOTEL หรือระดับเทียบเท่า  5 ดาว  

วันที่ (7)  วอซาเซท – ไอท์ เบนฮาดดู  ( Unesco) -  มาราเกซ ( Unesco) 
เช้า  รับประทานอาหารเช้าแบบอเมริกนั ณ โรงแรมที่พกั 

น าท่านชม ป้อมทาอูเริท (Kasbah Taourirt) พระราชวงัของผูป้กครองมาราเกซตระกูล กลาวี (Glaoui 
Palace) เป็นป้อมดิน หรือ วงัท่ีสร้างจากดิน ซ่ึงภายในประกอบดว้ยหอ้งหบัต่างๆจ านวนมากรวมถึงฮาเร็ม และ
ท่ีประกอบพิธีกรรมทางศาสนา ซ่ึงเช่ือมต่อกนัดว้ยทางเลก็ๆอยูภ่ายใน ในหอ้งต่าง ๆ ยงัมีลวดลายผนงัอาคาร
และรูปแบบสถาปัตยกรรมอนัหลากหลายของการสร้างอาคารของชาวเบอร์เบอร์ การออกแบบอาคารซ่ึงเหมาะ
กบัความเช่ือและความเป็นอยู่ของเหล่าเจา้ผูป้กครอง ในป้อมทาอูเริทน้ีในอดีตมีคนงานและคนรับใชจ้ านวน
หลายร้อยคนจึงตอ้งมีหอ้งเป็นจ านวนมาก มีท้งัส่วนท่ีเป็นวงัเก่า หอ้งนัง่เล่น ห้องรับรอง บางหอ้งก็วา่งเปล่า 
องคก์ารยเูนสโกไ้ดป้ฏิสังขรณ์ขึ้นมาจากอาคารเดิมเพียง 1 ใน 3 ของอาคารทั้งหมด  
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จากนั้นเดินทางสู่เมืองไอท์ เบนฮาดดู(Ait Benhaddou) (ระยะทาง 30 กม. ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 40 
นาที) เป็นเมืองท่ีอาคารต่าง ๆสร้างจากดิน เป็นเมืองท่ีมีช่ือเสียงในเร่ืองการหารายไดจ้ากกองถ่ายท าาภาพยนตร์
กวา่ 20 เร่ืองโดยเฉพาะป้อมดินท่ีงดงามและมีความใหญ่ท่ีสุดในภาคใตข้องโมรอคโค คือป้อมไอท ์เบนฮาดดู 
(Kasbash of Ait Ben Hadou) เป็นป้อมดินซ่ึงตั้งอยูท่่ามกลางสวนอลัมอนดเ์ป็นปราสาทท่ีใช้ในนการถ่ายท า
ภาพยนตห์ลายเร่ืองท่ีโด่งดงัอาทิ Lawrance of Arabia , Jesus of Nazareth และ Gladiator ปัจจุบนัไดรั้บการขึ้น
ทะเบียนเป็นมรดกโลก (Unesco) ในปีค.ศ.1987  

 
กลางวัน              รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพ้ืนเมือง  
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เดินทางสู่เมือง มาราเกช (Marakesh) (ระยะทาง 185 กม. ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 3 ชม.) โดยขา้มส่วนท่ี
สูงท่ีสุดของเทือกเขาแอตลาส ระหวา่งทางใหท้่านแวะถ่ายภาพทิวเขาและภาพถนนท่ีคดเคี้ยวบนเทือกเขา
แอตลาส แวะชมสหกรณ์แม่บา้นเบอร์เบอร์ซ่ึงเป็นแหล่งผลิต น ้ามนัอาร์กนั (Argan Oil) ใหท้่านไดเ้ลือกซ้ือ
ผลิตภณัฑอ์าร์กนัท่ีมีช่ือเสียงอนัท่ีรู้จกัไปทัว่โลก จากนั้นเดินทางต่อสู่เมือง มาราเกช (Marakesh) เป็นเมือง
ท่องเท่ียวท่ีส าคญัท่ีตั้งอยูเ่ชิงเขาแอตลาส ในอดีตเมืองโอเอซิสแห่งน้ีเป็นท่ีพกัของกองคาราวานอูฐท่ีมาจาก
ทางตอนใตข้องโมรอคโค ถือเป็นเมืองชุมทางของพ่อคา้ต่างๆท่ีน าาสินคา้จากทางตอนใต ้ไปขายยงัยโุรป และ 
น าสินคา้จากทางเหนือ ผา่นเทือกเขาไฮแลตลาส ไปยงัทะเลทรายซาฮาร่า นอกจากน้ียงัเป็นอดีตเมืองหลวง
ในช่วงหลายราชวงส์ เร่ิมตั้งแต่สมยัราชวงศอ์ลัโมราวิด ช่วงศ.ต.ท่ี 11 ราชวงศอ์ลัโมฮดั และ ราชวงศซ์าเตียน
ปัจจุบนัเป็นเมืองท่ีมีนกัท่องเท่ียวมาเยอืนมากท่ีสุด สภาพบา้นเมืองท่ีเราเห็นไดค้ือ สองขา้งทางแวดลอ้มดว้ย
บา้นเรือนท่ีถูกฉาบดว้ยปูนสีส้มๆ ซ่ึงเป็นส่ิงท่ีรัฐบาลก า หนดไวแ้ต่คนทอ้งถ่ินจะเรียกว่า Pink City หรือ เมือง
สีชมพู อาจกล่าวไดว้า่มาราเกชเป็นเมืองท่ีมีเสน่ห์ท่ีสุดในโลกแห่งหน่ึง จึงไดส้มญานามวา่เป็น A city of 
Drama นัน่คือมีความสวยงามดัง่เมืองในละคร  

 
น าท่านเยอืน จตัุรัสกลางเมือง Djemaa El Fnaa Square (Medina) ท่ีมีขนาดใหญ่ รายลอ้มไปดว้ยอาคาร ร้านคา้
ตลาด ท้งั 4 ดา้น น าท่านเดินชมเมือง ชมวิถีของชุมชนท่ีมีสีสันและกล่ินอายแบบโมรอคโคขนานแทอ้นัมี
เอกลกัษณ์เฉพาะตวั ซ่ึงปัจจุบนัไดรั้บการขึ้นเป็นมรดกโลก ( Unesco) ในปีค.ศ.1985ใหท้่านไดจ้บัจ่ายหาซ้ือ
ของฝากของท่ีระลึกพื้นเมืองต่างๆ ไดท่ี้ตลาดเก่า (OldMarket) ท่ีอยู่รายรอบจตัุรัสอยา่งเพลิดเพลินตามอธัยาศยั 
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ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง 
ท่ีพกั                   ADAM PARK HOTEL & SPA หรือระดับเทียบเท่า  5 ดาว    

วันที่ (8)     มาราเกซ -  นั่งรถม้าชมเมือง -   คาซาบลงัก้า 
เช้า  รับประทานอาหารเช้าแบบอเมริกนั ณ โรงแรมที่พกั 

น าท่านไปชม สวนจาร์ดีน มาจอแรล (Jardin Majorelle) หรือ สวนยปิแซงลอเร้นซ์ (Yves Saint Laurent 
Gardens) ช่ือน้ีเป็นท่ีคุน้เคยของสาวๆ ท่ีช่ืนชอบแฟชัน่สุดหรูของ Yves St. Laurent นกัออกแบบแฟชัน่ดีไซน์
แห่งปารีส ฝร่ังเศส ซ่ึงเป็นผูอ้กแบบสวนแห่งน้ีในช่วงท่ีโมรอคโคตกเป็นอาณานิคมของประเทศฝร่ังเศส  
ยปิแซงลอเร้นซ์ มาท่ีประเทศโมรอคโค เพื่อพกัผ่อนหลงัจากเคร่งเครียดจากงานออกแบบแฟชัน่โชว ์บา้นหลงั
น้ีเคยเป็นของเศรษฐีแห่งมาราเกช หลงัจากยปิแซงมาเยอืนมาราเกช ก็ไดเ้กิดความหลงใหลในเมืองแห่งน้ีและ 
ซ้ือบา้นหลงัน้ีไวเ้ป็นท่ีพกัผอ่น ชมสวนท่ีถูกออกแบบโดยใชสี้สดใส ฉูดฉาด เช่นสีน ้าเงิน และสีส้ม เป็น
องคป์ระกอบ ไม่วา่จะเป็นเสาแจกนั และชมการจดัวางพรรณไมอ้นัหลากหลาย แห่งทะเลทรายท่ีจดัไดอ้ยา่ง
สวยงามและลงตวั 
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ชม สุเหร่าคูโตเบีย(Kutobia Mosque)  เป็นสุเหร่าท่ีมีหอคอยสูง ถึง 70 เมตร สร้างในสมยัราชวงศ ์อลัโมฮดั ซ่ึง
เป็นหอคอย 1 ในสามพี่นอ้ง เป็นท่ีรู้จกักนัทัว่โลกถึงความยิง่ใหญ่ในสมยัราชวงศน้ี์ ชมซากสุเหร่าซ่ึงเป็น
อนุสรณ์แห่งความขดัแยง้ของ 2 ลทัธิ ซ่ึงมีมาในอดีต  

 
น าท่านชม พระราชวงับาเฮีย (Bahia Palace) เป็นพระราชวงัของท่านมหาอ ามาตย ์ผูส้ าเร็จราชการแผ่นดิน
แทนยวุกษตัริยใ์นอดีต สร้างขึ้นในช่วงปลายศตวรรษท่ี 19 โดย Si Moussa สถาปัตยกรรมออกเป็นแนว
สมยัใหม่ โดยท่ีตั้งใจจะใหเ้ป็นพระราชวงัท่ียิง่ใหญ่และหรูหราท่ีสุดในสมยันั้น สร้างขึ้นและตั้งช่ือวงัตามช่ือ
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ของภรรยาคือนางบาเฮีย ซ่ึงมีรูปโฉมท่ีงดงาม เป็นท่ีรักใคร่ยิง่ของท่านมหาอ ามาตย ์ พระราชวงัแห่งน้ีมีการ
ตกแต่งโดยการแกะสลกัปูนป้ัน (Stucco) บนเพดานและบานประตูมีการวาดลายโดยใชสี้ธรรมชาติบนไมส้นซี
ดาร์และผนงัประดบัประดาดว้ยโมเสกเป็นลวดลายท่ีสวยงามละเอียดอ่อนมาก ชมสวนในบา้นซ่ึงเป็นสไตล์
ริยาด (Riad) ประกอบไปดว้ยลาน 

 
กลางบา้น ซ่ึงประดบัดว้ยน ้าพุและสวนไมด้อกไมป้ระดบั ตามสไตลก์ารแต่งบา้นแบบโมรอคโค จากนั้นน า

ท่านสัมผสัประสบการณ์นั่งรถม้า ชมเมืองมาราเกช ท่านจะไดช้มความสวยงามของเมืองมาราเกซในอีก
บรรยากาศ 

 
กลางวัน              รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง 
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จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ คาซาบลงักา้ (Casablanca) (ระยะทาง 230 กม. ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 3 ชม.)ถึง
คาซาบลงักา้ น าท่านชอ้ปป้ิงท่ีหา้ง Morocco Mall เป็นหา้งท่ีบรรดาไฮโซ และเศรษฐี ในคาซาบลงักา้ นิยมมา
จบัจ่าย ซ้ือสินคา้แบรนด์ดงั อิสระใหท้่านชอ้ปป้ิงตามอธัยาศยั 

 
ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง 
ท่ีพกั                   GRAND MOGADOR HOTEL หรือระดับเทียบเท่า  5  ดาว    

วันที่ (9)    คาซาบลงัก้า -  สนามบิน  
เช้า  รับประทานอาหารเช้าแบบอเมริกนั ณ โรงแรมที่พกั 

น าท่าชมเมือง คาซาบลงักา้  ค  าาวา่ 'คาซา' แปลวา่ บา้น และ 'บลงักา้' แปลวา่ สีขาว คาซาบลงักา้ เป็นเมืองท่ีคน
ทัว่โลกรู้จกั และอาจรู้จกัมากกวา่ 'ราชอาณาจกัรโมรอคโค' ดว้ยซ ้าเพราะนอกจากจะเป็นเมืองท่าและเป็นท่ีตั้ง
ของท่าอากาศยานระหวา่งประเทศแลว้ยงัถูกใชป็้นฉากในภาพยนตร์ฮอลลีวูด้เร่ือง Casablanca (โดยท่ีไม่ได้
ถ่ายท าในคาซาบลงักา้เลย) เป็นเร่ืองราวความรักระหวา่งนายทหารอเมริกนัและหญงิคนรักในช่วสงครามโลก
คร้ังท่ี 2 ท าใหค้าซาบลงักา้เป็นท่ีรู้จกัไปทัว่โลก และปัจจุบนัเป็นเมืองเศรษฐกิจหลกัของโมรอคโคท่ีมี
ประชากรอาศยัอยูป่ระมาณเกือบ 5 ลา้นคน น าท่านชมบริเวณภายนอกของสุเหร่าแห่งกษตัริยฮ์สัซนัท่ี 2 เป็น
สุเหร่าท่ีมีขนาดใหญ่เป็นอนัดบั 2 รองจากเมืองเมกกะ สุเหร่าน้ีงดงามประณีตดว้ยสถาปัตยกรรมแบบโมรอค
โคทุกแขนง สามารถจุผูค้นท่ีเขา้ร่วมพิธีทางศาสนาอิสลามไดร่้วม 80,000 คน โดยแยกเป็นภายในสุเหร่า 
25,000 คน ภายนอกสุเหร่าอีก 55,000คน ชมทิวทศัน์รอบๆ สุเหร่าอนัเป็นจุดชมวิวริมฝ่ังมหาสมุทรแอตแลน
ติค ซ่ึงเป็นสถานท่ีพกัผอ่นท่ีสวยงามของชาวโมรอคโคท่ีชอบมาเดินเล่นหลงัจากปฏิบติัศาสนกิจเสร็จแลว้ 
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10.30 น.  นาท่านเดินทางสู่สนามบินโมฮมัเหมด็ท่ี 6 เมือง คาซาบลงักา 
14.55 น.            บินสู่ดูไบ (Dubai) โดยสายการบินเอมิเรตส์ เท่ียวบินท่ี EK 752 / EK376 บริการอาหาร เคร่ืองด่ืม และพกัผอ่น  
 บนเคร่ืองบิน  (แวะเปล่ียนเคร่ืองท่ี ดูไบ) 

วันที่ (10)        สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพ 
12.50 น. เดินทางถึงสานามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ  

*** ขอบพระคุณท่ีใช้บริการของเรา และหวังว่าจะมีโอกาสรับใช้ท่านในคร้ังต่อไป *** 
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อตัราค่าบริการ 

ก าหนดการเดินทาง 
ผูใ้หญ่ 

พกัหอ้งคู่ 
เด็กต ่ากวา่ 12 
กบั 1 ผูใ้หญ่ 

เด็กมากกวา่   
7 ปี 

กบั 2 ผูใ้หญ่ 
มีเตียงเสริม 

เด็กต ่ากวา่ 7ปี 
กบั 2 ผูใ้หญ่ 
ไม่มีเตียง
เสริม 

พกัเด่ียว 
จ่ายเพิ่ม 

19 - 28 พฤศจิกายน 2565 129,900 129,900 120,900 115,900 25,000 

5 – 14 ธันวาคม 2565 129,900 129,900 120,900 115,900 25,000 

24 ธันวาคม 2565 – 2 มกราคม 2566 134,900 134,900 125,900 120,900 25,000 
 

** ราคานีเ้ป็นราคาทัวร์ตั้งแต่  15 ท่านขึน้ไป ** 
** หากต ่ากว่า 15 ท่าน มีค่าใช้จ่ายเพิม่เติม หรือทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการงดออกการเดินทาง ** 

เน่ืองจากกฎการเขา้พกัของโรงแรมในยโุรป บงัคบัใหเ้ด็กอายมุากกวา่ 7 ปีขึ้นไปจะตอ้งนอนมีเตียงเสริม 
บางโรงแรมเท่านั้นท่ีมีห้อง 3 เตียง หากเป็นผูใ้หญ่ 3 ท่าน เรียนแนะน าวา่เปิด 2 หอ้งจะสะดวกกวา่ 

** ท่านใดท่ีจะออกตั๋วภายในประเทศ กรุณาแจ้งเจ้าหน้าทัวร์ก่อน มิเช่นนั้นทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบในกรณีท่ีออกตั๋วไปแล้ว** 
** ราคาอาจมีปรับขึน้-ลง ตามราคาน ้ามันท่ีปรับขึน้-ลง แต่จะปรับตามความเป็นจริงท่ีสายการบินประกาศปรับ  

และที่มีเอกสารยืนยันเท่านั้น / ตั๋วกรุ๊ป เม่ือออกตั๋วแล้วเล่ือนไม่ได้ทุกกรณี** ** 
 
 
อตัรานีร้วม 
1. ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั  (Economy Class)  แบบหมู่คณะ / ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการ 
2. ค่ารถโคช้ปรับอากาศน าเท่ียวตามรายการ  
3. ค่าหอ้งพกัในโรงแรมท่ีระบุตามรายการหรือเทียบเท่า  
4. ค่าอาหารท่ีระบุตามรายการ 
5. ค่าเขา้ชมสถานท่ีทุกแห่งท่ีระบุตามรายการ  
6. ค่าวีซ่าท่องเท่ียวโมรอคโค 
7. ค่าประกนัอุบติัเหตุในการเดินทางวงเงิน 1,000,000 บาท  และค่ารักษาพยาบาล ตามเง่ือนไขแห่งกรมธรรมป์ระกนัอุบติัเหตุ 

วงเงินไม่เกินท่านละ 200,000.- บาท 
8. ทิปคนขับรถ  
9. พนักงงานยกกระเป๋าโรงแรมที่พกั 
10. น ้าด่ืมวันละ 1 ขวด / ท่าน 
 
 
 
อตัรานีไ้ม่รวม 
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1. ค่าธรรมเนียมจดัท าหนงัสือเดินทาง , แจง้เขา้แจง้ออกส าหรับผูท่ี้ไม่ไดถื้อหนงัสือเดินทางของไทย 
2. ภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % ในกรณีท่ีตอ้งการใบก ากบัภาษี 
3. ค่าใชจ่้ายส่วนตวัอ่ืนๆ  เช่น ค่าโทรศพัท,์ ค่าซกัรีด, มินิบาร์และทีวีช่องพิเศษ ฯลฯ 
4. ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมสั่งพิเศษ 

การจองและการช าระ  
a. กรุณาช าระมัดจ าท่านละ 50,000 บาท ภายใน 3 วัน  นับวันจากวันจอง 
b. จากวันจองและช าระส่วนท่ีเหลือก่อนเดินทาง 14 วัน 
c. กรุณาจัดเตรียมเอกสารและหนังสือเดินทาง ก่อนการเดินทางอย่างน้อย 25 วัน   

หมายเหตุ 
*** กรณีวีซ่ายังไม่ทราบผลก่อนเดินทาง 15 วันท าการ ทางบริษัทฯต้องขอเกบ็ค่าทัวร์ท้ังหมดก่อนตามก าหนด 

เง่ือนไขการช าระเงิน แต่หากวีซ่าของท่านไม่ผ่านการพจิารณาจากทางสถานฑูต ไม่ว่าด้วยเหตุผลใดกต็าม  
ทางบริษัทจะคืนเงินค่าทัวร์ให้ท่าน โดยทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการหักค่าใช่จ่ายท่ีเกดิขึน้จริงเท่านั้น 

*** หากท่านจองและส่งเอกสารในการท าวีซ่าเข้าประเทศล่าช้า ไม่ทันก าหนดการออกตั๋วกบัทางสารการบิน  
และผลของวีซ่าของท่านไม่ผ่าน บริษัทฯ จะขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนเงินค่ามัดท้ังหมด 
 
การยกเลิก 
- ยกเลิกการเดินทาง 31 วนั ไม่เกบ็ค่าใชจ้่าย (ช่วงหนา้เทศกาลวนัหรือหยดุยาว เช่น  เป็น 45 วนั) 
- ยกเลิกก่อนการเดินทาง 16 – 30 วนั หกัค่ามดัจ า 20,000 บาท (ช่วงหนา้เทศกาลวนัหรือหยดุยาว เช่น  เป็น 26-44 วนั) 
-ยกเลิกก่อนการเดินทาง 10-15 วนั ไม่คืนมดัจ า (30,000)  (ช่วงหนา้เทศกาลวนัหรือหยดุยาว เช่น  เป็น 20- 25 วนั) 
- ยกเลิกก่อนการเดินทาง  6 -9 วนั  หกัค่าใชจ้่าย 75%  ของราคาทวัร์ (ช่วงหนา้เทศกาลวนัหรือหยดุยาว เช่น  เป็น 4- 19 วนั) 
- ยกเลิกก่อนการเดินทาง  5  วนั  หกัค่าใชจ้่าย 100 %  ของราคาทวัร์  
- ผูเ้ดินทางไม่สามารถเขา้ – ออกเมืองได ้เน่ืองจากเอกสารปลอมหรือการห้ามของเจา้หนา้ที หกัค่าใชจ้่าย 100% 
- กรณียื่นวีซ่าแลว้ไม่ไดรั้บการอนุมติัจากทางสถานทตู (วีซ่าไม่ผา่น) และท่านไดช้ าระค่าทวัร์หรือมดัจ ามาแลว้ 
 ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการหกัค่าบริการค่าย่ืนวีซ่า และค่าใชจ้่ายบางส่วนท่ีเกิดขึ้นจริงเป็นกรณีไป อาทิ กรณี 
 ออกตัว๋เคร่ืองบินไปแลว้ หรือไดช้ าระค่าบริการในส่วนของทางเมืองนอก เช่น โรงแรม, รถไฟ ฯลฯ ไปแลว้ ทางบริษทั 
 ขอสงวนสิทธ๋ิในการหกัเก็บค่าใชจ้่ายท่ีเกิดขึ้นแลว้กบัท่านเป็นกรณีไป 

***** การยกเลิก ขอสงวนสิทธืในการคืนเงินมดัจ าทุกๆ กรณี ***** 

        *****เม่ือท่านจองทัวร์และช าระมัดจ าแล้ว หมายถึงท่านยอมรับในข้อความและเง่ือนไขที่บริษัทฯแจ้งข้างต้น *** 

 
ข้อมูลเพิม่เติม เร่ืองตั๋วเคร่ืองบิน 
◊ ในการเดินทางเป็นหมู่คณะ ผูโ้ดยสารจะตอ้งเดินทางไป-กลบัพร้อมกรุ๊ป หากตอ้งการเลือนวนัเดินทางกลบั ท่านจะตอ้งช าระค่าใชจ้า่ยส่วนต่าง
ของสายการบิน และบริษทัทวัร์เรียกเก็บ และการจัดท่ีนั่งของกรุ๊ป เป็นไปโดยสายการบินเป็นผูก้  าหนด ซ่ึงทางบริษทั มาสามรถเขา้ไปแทรกแซง
ได ้ 
◊ กรณียกเลิกการเดินทาง ไดท้  าการออกตัว๋เคร่ืองบินไปแลว้ (กรณีตัว๋ Refund) ผูเ้ดินทางตอ้งรอ Refund ตามระบบของสายการบินเท่านั้น 
ข้อมูลเพิม่เติม เร่ืองโรงแรมท่ีพกั 
 ◊ เน่ืองจากการวางแปลนแบบหอ้งพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่างกนั อาจท าใหห้้องพกัแบบห้องเด่ียว (Single) และห้องคู่ (Twin/Double) และ

ห้องพกัแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง (Triple Room) ห้องพกัอาจไม่ติดกนั 

 ◊ โรงแรมหลายแห่งในยโุรปจะไม่มีเคร่ืองปรับอากาศเน่ืองจากอยูใ่นแถบท่ีมีอุณหภูมิต ่า เคร่ืองปรับอากาศจะมีในช่วง 
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ฤดูร้อนเท่านั้น 

 ◊ กรณีท่ีมีงานจดัประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึ้นมาก และห้องพกัในโรงแรมเตม็ บริษทั ขอสงวนสิทธ์ิในการ

ปรับเปล่ียน หรือยา้ยเมืองเพื่อให้เกิดความเหมาะสม 

  ◊ โรงแรมในยโุรปท่ีมีลกัษณะ Traditional Building ห้องท่ีเป็นหอ้งเด่ียวอาจเป็นห้องท่ีมีขนาดกะทดัรัด และไม่มีอ่างอาบน ้า ซ่ึงอยูใ่นการ

ออกแบบของแต่ละโรงแรมนั้นๆและแต่ละห้องอาจมีลกัษณะแตกต่างกนัดว้ย หากท่านตอ้งการความสะดวกสบายและหห้องใหญ่กว่า ท่าน

สามารถจ่ายเพ่ิมเป็นห้องแบบ Double Single Use ได ้

   ◊  การอนุมัติวีซ่าเป็นเอกสิทธิ์ของสถานฑูต ทางบริษทัไม่มีส่วนเก่ียวขอ้งใดๆทั้งส้ิน ทั้งน้ีบริษทัเป็นเพียงตวักลางและคอยบริการอ านวยความ

สะดวกให้แก่ผูเ้ดินทางเท่านั้น เงินค่าสมคัรย่ืนวีซ่า ทางสถานฑูตเป็นผูเ้ก็บ หากผลวีซ่าออกมาว่าท่าน ไม่ผ่าน 

ทางสถานฑูตจะไม่คืนเงินค่าวีซ่า และค่าบริการจากตวัแทนย่ืนวีซ่าไม่ว่าในกรณีใดๆทั้งส้ิน และทางสถานฑูตมีสิทธ์ิท่ีจะไม่ตอบเหตผุลของการ

ปฏิเสธวีซ่าในทุกกรณี 

      ◊ กรณีที่ท่านวีซ่าผ่าน แต่กรุ๊ปออกเดินทางไม่ได ้เน่ืองจากผูเ้ดินทางท่านอืน่ในกลุ่มโดนปฎิเสธวีซ่า ทางบริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการไม่คืน

เงินค่าวีซ่าและค่าบริการจากตัวแทนย่ืนให้กับท่าน เน่ืองจากเป็นค่าใชจ้่ายท่ีเกิดขึ้นโดยสถานฑูตเป็นผูเ้รียกเก็บ และท่านสามารถน าวีซ่าไปใช้

เดินทางได ้หากวีซ่ายงัไม่หมดอาย ุ

ข้อมูลเพิม่เติม เร่ืองกระเป๋า 
     ◊   ส าหรับน ้าหนกัของกระเป๋าท่ีทางสายการบินอนุญาตใหน้ าขึ้นเคร่ืองไดต้อ้งมีน ้าหนกัไม่เกิน 7 กิโลกรัม และมีความกวา้ง+ยาว+สูง ไม่เกิน 

115 เซนติเมตร หรือ 25 เซนติเมตร (9.75 น้ิว) X 56 เซนติเมตร (21.5 น้ิว) X 46 เซนติเมตร (18 น้ิว) 

    ◊ส าหรับน ้าหนกักระเป๋าท่ีทางสายการบินอนุญาตให้บรรทุกใตท้อ้งเคร่ืองบิน คือ 30 กิโลกรัม (ส าหรับผูโ้ดยสารชั้นประหยดั/Economy Class 
Passenger) การเรียกค่าระว่างน ้าหนกัเพ่ิมเป็นสิทธ์ิของสายการบินท่ีท่านไม่อาจปฎิเสธได ้(ตอ้งช าระในส่วนท่ีโดนเรียกเก็บเพ่ิม) 
     ◊ ทางบริษทัฯไม่รับผิดชอบกรณีเกิดการสูญเสีย,สูญหายของกระเป๋า และสัมภาระของผูโ้ดยสาร 


