
 
 
 

 

 



 
 
 

 

 



 
 
 

 

 



 
 
 

 

 

ายการท่องเทีย่ว 
วนัที-่1 กรุงเทพฯ - อสิตนับูล - - - 
20.00 น. คณะพรอ้มกนัที ่สนามบนิสุวรรณภูมิ ช ัน้ระหว่างประเทศขาออก (ช ัน้ 4) ณ เคานเ์ตอร ์S (ใกลก้บั

ประตูทางเขา้หมายเลข 9) สายการบนิเตอรก์ชิแอรไ์ลน ์พบกบัเจา้หนา้ทีบ่รษิทัคอยตอ้นรบัและ
อ านวยความสะดวก  

23.00 น. ออกเดนิทางไปอสิตนับูล โดยสายการบนิ TURKISH AIRLINES เทีย่วบนิ TK 69 
 
วนัที-่2 อสิตนับูล – คาซาบลงักา- มาราเกซ - - D 
05.20 น. เดนิทางถงึถงึ สนามบนิอตาเตริก์ กรุงอสิตนับูล น าท่าน เปลีย่นเครือ่งบนิ เพือ่เดนิทางต่อไปยงั 

กรุงคาซาบลงักา้ ประเทศโมรอกโค 
11.20 น. ออกเดนิทางไปยงั กรุงคาซาบลงักา้ โดยสายการบนิ TURKISH AIRLINES เทีย่วบนิ TK 617 
14.15 น. เดนิทางถงึ สนามบนินานาชาตเิมอืงคาซาบลงักา้ (Casablanca) ประเทศโมรอ็คโค  น าท่าน

ผ่านตรวจคนเขา้เมอืงและศลุกากรและรบัรบัสมัภาระ 
จากนัน้  น าท่านเดินทางต่อไปยัง กรุงมาราเกซ (ระยะทาง 289 ก.ม. ใชเ้วลาเดินทางประมาณ              

4 ช ัว่โมง) เมอืงท่องเทีย่วทีส่ าคญั ตัง้อยู่แถบเชงิเขาแอตลาส ในอดตีเมอืงโอเอซสิแห่งนีเ้ป็นทีพ่กัของ
กองคาราวานอฐู ทีม่าจากทางตอนใตข้องโมรอ็คโค ถอืเป็นเมอืง  ชมุทางของพ่อคา้ตา่งๆ นอกจากนีย้งั
เป็นอดตีเมอืงหลวงในชว่งสมยัราชวงศอ์ลัโมราวดิ ชว่งศตวรรษที ่11ปัจจุบนัเป็นเมืองทีม่ีนักท่องเทีย่ว
มาเยอืนมากทีสุ่ด สภาพบา้นเมอืงทีเ่ราเห็นไดค้อื สองขา้งทางแวดลอ้มดว้ยบา้นเรอืนทีถู่กฉาบดว้ยปูน
สสีม้ๆ ซ ึง่เป็นสิง่ทีร่ฐับาลก าหนดไว ้แต่คนทอ้งถิน่จะเรยีกว่าPink City หรอื เมอืงสชีมพู อาจกล่าวได ้
วา่มาราเกชเป็นเมอืงทีม่เีสน่หท์ีส่ดุในโลกแห่งหน่ึง จงึไดส้มญานามวา่เป็น A City of Drama น่ันคอืมี
ความสวยงามดัง่เมอืงในละครทีไ่ม่น่าเป็นชวีติจรงิได ้

น าท่าน ท่านเยือน จตัุรสักลางเมือง Jemaa - el Fnaa Square ที่มีขนาดใหญ่ รายลอ้มไปดว้ยอาคาร 
รา้นคา้ ตลาดทัง้ 4 ดา้น เดนิเล่นถ่ายรูปความมชีวีติชวีาทีม่ีสสีนัและกลิน่อายแบบโมรอคโคขนานแท ้



 
 
 

 

พรอ้มจบัจ่ายหาซือ้ของฝาก ของทีร่ะลกึพืน้เมืองต่างๆ ไดท้ี ่ตลาดเก่า (Old Market) ทีอ่ยู่รายรอบ
จตัรุสัอย่างเพลดิเพลนิ 

ค ่า   บรกิารอาหารค ่า ณ โรงแรม 
ทีพ่กั ณNASSIM HOTEL MARRAKECH หรอืเทยีบเท่า 

วนัที-่3 มาราเกซ - เมอืงวอซาเซท B L D 
เชา้   บรกิารอาหารเชา้ ณ โรงแรมทีพ่กั 
จากนัน้ น าท่านชมความงามของ มสัยดิคูตูเบยี (Koutoubia Mosque) ทีใ่หญ่เกา่แก่ทีสุ่ดในเมอืงไม่ว่าจะ

เดนิแห่งใดในตวัเมอืงก็จะเห็นมสัยดินีไ้ดจ้ากหอวงัทีม่คีวามสูง 226 ฟิต (70 เมตร) น าท่านชม สุสาน
แห่งราชวงศซ์าเดยีน (Saadian Tombs) เป็นทีฝั่งพระศพของกษัตรยิแ์ละเหล่าเช ือ้พระวงศใ์น   
สมยัราชวงศซ์าเดยีน สถานทีแ่ห่งนีถู้กทิง้รา้ง
มากกวา่ 2 ศตวรรษ ภายหลงัไดร้บัการบูรณะ 
และเปิดใหเ้ขา้ชมความงดงามของงานศลิปะ
แบบมัวร ิช  (Moorish) แท ้ๆความวิจิตร
อลงัการของหอ้งโถงภายใน เสาคอลมันห์ิน
อ่อนสีสวย ลวดลายงานปูนที่ประดบัประดา
บนผนังและเพดาน น าท่านเดนิทางไปเยีย่ม
ชม พระราชวงับาเฮีย (Bahia Palace) 
เป็นพระราชวงัของท่านมหาอ ามาตยผู์ส้ าเรจ็
ราชการแผ่นดนิแทนยุวกษตัรยิใ์นอดตี สรา้ง
ขึ ้น ใ นช่ ว ง ป ล า ยศต ว ร รษที่  1 9  โ ด ย 
SiMoussa สถาปัตยกรรมออกเป็นแนวสมยัใหม่ โดยทีต่ ัง้ใจจะใหเ้ป็นพระร  าชวงัทีย่ิง่ใหญ่และหรูหรา
ทีสุ่ดในสมยัน้ัน แต่ดว้ยความทีม่ีการวางแผนก่อสรา้งและตกแต่งอย่างเรง่รบี จงึเป็นทีว่จิารณก์นัว่า
รายละเอียดหลายๆอย่างในพระราชวงัแห่งนีย้งัไม่สมบูรณล์งตวั พระราชวงัมีการตกแต่งโดยการ
แกะสลกัปูนป้ัน (Stucco) มีการวาดลายบนไม ้และประดบัประดาดว้ยโมเสกเป็นลวดลายทีส่วยงาม
ละเอยีดออ่นมาก 

กลางวนั  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
 



 
 
 

 

จากนัน้ น าท่าน เมอืงวอซาเซท Ouarzazate (ระยะทาง 194 ก.ม. ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 3.30
ช ัว่โมง) เมอืงวอซาเซท ซ ึง่เคยเป็นทีต่ ัง้ทางยุทธศาสตร ์ในปี ค.ศ.1928 ฝร ัง่เศสไดต้ ัง้กองก าลงัทหาร
และพฒันาที่น่ีใหเ้ป็นศูนยก์ลางการบรหิาร วอซาเซทเป็นเมืองถูกส่งเสรมิใหเ้ป็นเมืองท่องเที่ยวที่
แวดลอ้มไปดว้ยสตูดโิอภาพยนตร ์และมีการพฒันาพืน้ทีใ่นทะเลทรายเพือ่การท ากจิกรรมต่างๆ เชน่
การขีม่อเตอรไ์ซด ์อูฐกจิกรรมผจญภยักลางทะเลทราย วอซาเซทอาจกล่าวไดว้่าเป็นจุดมุ่งหมายของ
นักท่องเทีย่วทีม่องหาความแตกต่างและความผจญภยัทีห่าไม่ไดจ้ากทีไ่หน วอซาเซทเป็นเมอืงทีส่ าคญั
ทีสุ่ดของทางตอนใต ้และทีน่ี่ยงัเป็นทางเช ือ่มระหว่างเหนือกบัใต ้และตะวนัออกกบัตะวนัออกส าหรบั
นักท่องเทีย่วบางคนทีช่อบรสชาตขิองความเป็นทางใต ้ณ จุดกึง่กลางแห่งนี ้และยงัเป็นจุดเร ิม่ตน้ของ
การส ารวจเมอืงต่างๆไดทุ้กวนั น าท่านชม ไอท ์เบน ฮาดดู (Ait Benhaddou) เป็นเมอืงทีช่ ือ่เสยีง
ในเร ือ่งการหารายไดจ้ากกองถ่ายท าภาพยนตรก์ว่า 20 เร ือ่ง โดยเฉพาะป้อมทีง่ดงามและมคีวามใหญ่
ทีสุ่ดในโมรอคโคภาคใต ้คอื ป้อมไอท ์เบนฮาดดู “Kasbash of Ait Ben Hadou”เป็นป้อมหนิทราย
ซึง่ต ัง้อยู่ท่ามกลางสวนอลัมอนด ์เป็นปราสาททีใ่ชใ้นการถ่ายท าภาพยนตรห์ลายเร ือ่งทีโ่ด่งดงัอาทิ 
Lawrence of Arabia, Jesus of Nazarethแล ะ  Gladiator ปั จ จุ บัน อยู่ ใ น ค ว ามดู แ ลขอ ง              
องคก์ารยูเนสโก 

ค ่า   บรกิารอาหารค ่า ณ โรงแรม 
 

ทีพ่กั ณ FARAH AL JANPUB OUARZAZATE หรอืเทยีบเท่า 

 

 



 
 
 

 

วนัที-่4 เมอืงวอซาเซท - ทนิเฮยีร ์- เมอืงเมอรซ์ูกา้ B L D 
เชา้   บรกิารอาหารเชา้ ณ โรงแรมทีพ่กั 
น าท่าน เดินทางสู่เมอรซ์ูกา้ ชม ป้อมทาเรทิ (Kasbah Taourirt) เป็นป้อมแห่งตระกูลกลาวี ภายใตห้มู่

อาคารขนาดใหญ่ ซ ึง่ภายในประกอบดว้ยหอ้งตา่งๆ จ านวนมากซอ่นอยู่เช ือ่มต่อกนัดว้ยถนนเล็กๆ และ
เสน้ทางลบัคดเคีย้วตามอาคารที่
เบียดเสียดกันจากน้ัน น าท่าน
เดนิทางสู่ ทอดรา้กอรจ์ (Todra 
George) ชมความงามของช่อง
เขาที่ซ่อนตัวอยู่ ในโอเอซิส ล า
น ้าเกลือที่ไหลผ่านช่องเขา กับ
หนา้ผาสูงชนัแปลกตา เป็นแหล่ง
ปีนหน้าผาส าหร ับ นัก เสี่ย งภัย
ทัง้หลาย น าท่านเดนิทางสู ่หุบเขา
ดาเดส (Dades Gorge)  แนว
เขาและธรรมชาตขิองหุบเขาทีถู่ก
กดักรอ่นจากแรงลม ท าใหหุ้บเขา
กลายเป็นรูปรา่งต่างๆสวยงาม แวะ
ชม โอเอซสิ “Tinerhir” ชมุชน ทีเ่กาะกลุม่อยู่รวมกนั ท่ามกลางความแหง้แลง้ ยงัมคีวามชุม่ช ืน้ของ
โอเอซสิตน้ปาลม์ เคยเป็นทีต่ ัง้ของกองทหารทีเ่ดนิทางมาจากวอซาเซท 

กลางวนั  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 



 
 
 

 

บ่าย  ออกเดนิทางต่อสู่ เออรฟ์อรด์ (Erfoud) ระหว่างทางจะผ่านโอเอซสิ การท าระบบชลประทานใตด้นิ 
(เช่นเดียวกบัเสน้ทางสายไหมแถบเมืองทรูฟานในประเทศจีน) ….เปลี่ยนรถเป็นรถขบัเคลื่อน              
สีล่อ้ 4x4 น่ังคนัละ 5- 6 คน ใหทุ้กท่านน าสมัภาระ (ใบเล็ก) เพือ่เดนิทางเขา้ไปยงัทะเลทรายซา
ฮารา่ ยงัทีพ่กัโรงแรมกลางทะเลทราย เมอืงเมอรซ์ูกา้ (Merzouga) ผ่านเนินทะเลทราย ผ่านภูเขา
หนิ ทีเ่ต็มไปดว้ยซากฟอสซลิ ของหอย และ แมงกะพรนุโบราณ ในอดตี เมือ่ประมาณ 350 ลา้นปีก่อน  
ดนิแดนแห่งนีเ้คยอยู่ใตท้อ้งทะเลต่อมาเมือ่แผ่นดนิผุดขึน้มา จงึเกดิซากฟอสซลิขึน้มากมาย น าท่าน       
ขี่อูฐชมเพื่อชมพระอาทิตยต์กดินในทะเลทรายซาฮาร่า  ทะเลทรายซาฮารา่ (SAHARA 
DESERT) เป็นทะเลทรายที่มีอาณาเขตกวา้งใหญ่ที่สุดในโลกคือ มีเนือ้ที่ประมาณ 9.3 ลา้นตาราง
กโิลเมตร (ใหญ่เท่าอเมรกิาทัง้ประเทศ) และตัง้อยู่ทางตอนเหนือของทวปีแอฟรกิา ทะเลทรายซาฮารา่มี
สิง่แวดลอ้มทีไ่ม่เอือ้ต่อการด ารงอยู่ของชวีติมนุษย ์สตัว ์หรอืพืช เพราะฝนตกนอ้ยมาก และพืน้ทีไ่ม่
เหมาะแก่การเพาะปลูกหรอืเลีย้งสตัว ์  หากมีสตัวแ์ละพืชพนัธุใ์ดทีส่ามารถเตบิโตในทะเลทรายได ้ก็
ตอ้งปรบัตวักนัอย่างมาก เชน่เดยีวกบัมนุษยท์ีต่อ้งหาวธิใีนการใชช้วีติใหอ้ยู่รอดได ้ใหท้่านไดส้มัผสั
บรรยากาศยามเชา้ในทะเลทรายซาฮารา่  จากสภาพการไรฝ้นและอณุหภูมทิีร่อ้นจดัในทะเลทรายมผีล
ท าใหค้วามชืน้สมัพทัธข์องอากาศเหนือทะเลทราย เกอืบเป็นศูนยต์ลอดปี ชมพระอาทิตยข์ึน้จากบน
เนินทราย ซ ึง่เป็นภาพทีส่วยงาม น่าประทบัใจ ไดเ้วลาน าท่านขีอ่ฐูกลบัสูโ่รงแรมทีพ่กั 

ค ่า   บรกิารอาหารค ่า ณ โรงแรม 
 

ทีพ่กั ณ KANZ ERREMAL MERZOUGA หรอืเทยีบเท่า 

 

 

 



 
 
 

 

วนัที-่5  เมอืงเมอรซ์ูกา้ - เมอืงมเิดล - เมอืงอเิฟรน - เมอืงเฟซ B L D 
เชา้   บรกิารอาหารเชา้ ณ โรงแรมทีพ่กั 
น าท่าน น่ังรถขบัเคลือ่นสีล่อ้ 4x4 ออกจากทะเลทรายซาฮารา่มุ่งหนา้สู่ เมอืงเออรฟู์ด ์(Erfoud) เปลีย่นเป็น

รถโคช้..จากน้ันน าท่านเขา้ชม พพิธิภณัฑฟ์อสซลิ (the fossil museum) ชมซากหรอืรอ่งรอย
ของสิง่มชีวีติในอดตี ทีถู่กทบัถมไวใ้นช ัน้หนิ เชน่ ซากพชื ปลา หอย ไดโนเสาร ์บางชนิดสูญพนัธุไ์ป
แลว้ บางชนิดยงัมวีวิฒันาการต่อจนถงึปัจจุบนั เชน่บราคโิอพอดทีสู่ญพนัธุไ์ปแลว้ และปะการงัมที ัง้ใน
อดตีจนถงึปัจจบุนั ฟอสซลิน้ันสามารถบอกอะไรไดห้ลายอย่างทัง้สภาพแวดลอ้มในอดตีวา่สตัวน้ั์นๆเคย
อยู่อาศยัในสิ่งแวดลอ้มอย่างไร บอกล าดบัการตกตะกอนของช ัน้หินไดด้ว้ยทัง้ยงับอกล าดบัการ
ววิฒันาการของสตัวแ์ต่ละชนิด บอกไดถ้งึการอพยพโยกยา้ยของสตัวแ์ต่ละกลุ่ม รวมทัง้การเคลือ่นที่
ของแผ่นทวีปไดอ้ีกดว้ย จากน้ันไดเ้วลาพอสมควรออกเดินทางสู่ เมืองเฟซ (FES) เสน้ทางผ่าน
เทอืกเขาแอทลาส สองขา้งทางเปลีย่นสภาพจากความแหง้แลง้เป็นป่าไมพุ่้มสลบักบัความแหง้แลง้ของ
ภูเขา ผ่าน Ziz Valley กอ่นขา้ม Middle Atlas น าท่านชม บลูเมสก ี(Blue Meski) โอเอซสิกลาง
ทะเลทราย 

กลางวนั  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร เมอืงมเิดล 
บ่าย เดนิทางต่อสู ่เมอืงเฟส ระหว่างทางแวะชม เมอืงอเิฟรน (Ifrane) เป็นเมอืงพกัตากอากาศบนความ

สูงกว่า 1,650 เมตรเหนือระดบัน ้าทะเลซึง่ในอดีตฝร ัง่เศสไดม้าสรา้งเมืองขึน้บรเิวณนี ้เป็นสถานที่
พกัผ่อนทัง้ฤดูหนาวและฤดูรอ้นบา้งก็เรยีกเมืองอเิฟรนว่า เจนีวาแห่งโมรอคโค หรอื “สวติเซอรแ์ลนด ์
แห่งโมรอคโค” บา้นส่วนใหญ่มีหลงัคาสแีดง มีดอกไม ้และทะเลสาบสวยงาม น าท่านเดนิเล่นภายใน
เมืองและเก็บภาพบรรายากาศอนัสวยงามอกีแห่งของโมรอคโค ถ่ายรูปกบัอนุสรณส์งิหโ์ตหนิ ซ ึง่เป็น
สญัลกัษณแ์ทนสงิหโ์ตตวั สุดทา้ยทีถู่กล่าจนหมดไปจากเทอืกเขาแห่งนี ้ จากน้ันน าท่านเดนิทางต่อสู่ 
เมอืงเฟส ระยะทาง 200 กม. 
ใชเ้วลาเดินทาง ประมาณ 
2.45 ชม. เสน่หอ์ ันสุดแสนจะ
คลาสสกิของโมรอ็คโค ดนิแดน
แห่งกลิ่นอายทางวฒันธรรมอนั
คลาสสิก การยอ้นเวลาเพื่อทวง
ถามถึงประเพณี และวฒันธรรม 
เฟส เป็นเมืองแหล่งท่องเทีย่วทีม่ี
ช ือ่เสยีง เขตเมืองเก่าซ ึง่เรยีกกนั
ว่ า  “เ มดินา ” (ค า ว่ า  เ มดิน า 
แปลว่า เมืองแต่โดยทั่วไปมัก
หมายถงึเขตเมืองเก่า) เมืองเฟส 
มกี าแพงเมอืงโบราณโดยรอบสฟ้ีา (Blue Gate) ซึง่สรา้งตามแบบสถาปัตยกรรมของศลิปะอสิลาม มี
ลวดลายกระเบือ้งเคลอืบดว้ยงานเซลลชิ สฟ้ีาสลบัขาว เมือ่เดนิผ่านประตูเขา้ไปก็เร ิม่เป็นตรอกซอก
ซอยเล็กๆ มากมาย วกวนซบัซอ้นอยู่ภายในคลา้ยเขาวงกต กลา่วกนัวา่มถีงึ 1 หมืน่ซอย  

ค ่า   บรกิารอาหารค ่า ณ โรงแรม 
  

ทีพ่กั ณ L’ESCALE FES หรอืเทยีบเท่า 

 



 
 
 

 

วนัที-่6  เมอืงเฟซ B L D 
เชา้   บรกิารอาหารเชา้ ณ โรงแรมทีพ่กั 
จากนัน้ น าท่านชม ชมุชนชาวยวิ Mellah เน่ืองจากความเฉลยีวฉลาดของชาวยวิท าใหช้าวยวิไดเ้ขา้มามี

ส าคญัทางดา้นการคา้และวฒันธรรมต่อพืน้ทีใ่นเขตนีค้่อนขา้งมาก ชาวยวิไดร้บัเกยีรตแิละอกีทัง้ยงั
เป็นโล่หป้์องกนัการรุกรานของชาวอาหรบัในพืน้ทีนี่ ้ทีอ่ยู่อาศยัของชาว ยิวจะมีการก่อสรา้งบา้นที่
แตกต่างจากคนเมอืงเก่าของโมรอกโก โดยจะมกีารสรา้งบา้นทีม่รีะเบยีงและหนา้ต่างทีห่นัหนา้ออกมา
ทางถนน  น าท่านเดนิชอ้ปป้ิงย่านเมดนิา น าท่านชม เมเดอรซ์า บูอมิาเนีย (Merdersa Bou 
Imania) ซึง่เป็นโรงเรยีนสอนพระคมัภรีเ์ป็นสถาปัตยกรรมแบบมวัรท์ีส่วยงามประณีต น าชม น ้าพุ
ธรรมชาต ิ(Nejjarine Fountain) เพื่อใหช้าวมุสลมิใหล้า้งหนา้ลา้งมือก่อนเขา้ในบรเิวณมสัยิด 
นอกจากนีท้ีต่ามซอกมุมอาจเห็นภาพชายสูงอายุหนวดเครารุงรงัน่ังแกะสลกัไมช้ ิน้เล็กๆอยู่บรเิวณตาม
ทางเดนิแคบๆในเขตเมอืงเก่าบางทเีราก็ยงัจะเห็นผูห้ญงิทีน่ี่สวมเสือ้ผา้ทีปิ่ดตัง้แต่หวัจนถงึเทา้จะเห็นได ้
ก็เฉพาะตาด าอนัคมกรบิเท่าน้ันชม สุเหร่าใหญ่ไคเราวนี (Kairaouine Mosque) ซึง่เป็นทัง้
มหาวทิยาลยัสอนศาสนาแห่งแรกของโมรอคโคและเก่าแก่ทีสุ่ดแห่งหน่ึงของโลกเลยทเีดยีว (เฉพาะผูท้ี่
นับถอืศาสนาอสิลามเท่าน้ัน) 

กลางวนั  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

 
บ่าย ชมย่านเคร ื่องหนังและแวะ ชม บ่อฟอกและย้อมสีหนังแบบโบราณประจ าเมืองเฟส 

(ChouaraTannery)ทีเ่ป็นเอกลกัษณเ์ฉพาะของเมืองเฟสและถูกอนุรกัษโ์ดยองคก์รยูเนสโก น าชม 
ประตูพระราชวงัหลวงแห่งเฟส (TheRoyal Palace) ประตทูางเขา้พระราชวงัเป็นสถาปัตยกรรม
ทีส่วยและสง่างาม   เป็นเอกลกัษณแ์ห่งราชวงศโ์มรอคโค บรเิวณใกลเ้คยีงพระราชวงัเคยเป็นทีอ่ยู่ของ
ชมุชนชาวยิวทีท่ ารายไดใ้หแ้ก่ราชวงศ ์เพราะชาวยิวฉลาดท าการคา้เก่ง เป็นพ่อคา้ผูกขาดการคา้
เกลอื แต่ปัจจุบนัชาวยวิส่วนใหญ่ไดเ้ดนิทางกลบัไปอยู่ในดนิแดนแห่งพนัธสญัญา (ประเทศอสิราเอล) 
คงเหลอืประชากรชาวยวิอยู่ไม่มากนัก น าท่านน่ังรถชมเมอืงเฟส 

   บรกิารอาหารค ่า ณ โรงแรม 
  

ทีพ่กั ณ L’ESCALE FES หรอืเทยีบเท่า 



 
 
 

 

 

วนัที-่7  เมอืงเฟซ - เมคเนส - โวลูบลิสิ - เชฟชาอูน B L D 
เชา้   บรกิารอาหารเชา้ ณ โรงแรมทีพ่กั 
น าท่าน เดนิทางสู่นครสฟ้ีา เชฟชาอูน (Chefchaouen) นครสฟ้ีาเชฟชาอนู เมอืงทีไ่ดช้ ือ่ว่ามนตเ์สน่หแ์ห่ง

โมรอคโค เป็นเมอืงเล็กๆตัง้อยู่ในหุบเขารฟิ (Rif Mountain) ประวตัคิวามเป็นมาของเมอืงน้ันยาวนาน
กว่า 538 ปี เมืองนี้เคยอยู่ใตก้ารปกครองของสเปน และไดร้บัอิสรภาพในปี ค.ศ.1956 จนไดร้บั
อทิธพิลวถิชีวีติและภาษาสเปนในปัจจุบนันี ้ระหว่างทางผ่านเมอืง เมอืงเมคเนส (Meknes) ระหว่าง
ทาง พาท่านแวะชม เมอืงโบราณโรมนัโวลูบลิสิ (Roman city of Volubilis) ทีปั่จจุบนัเหลอื
แต่ซากปรกัหกัพงัทีเ่กดิจากแผ่นดนิไหวคร ัง้รุนแรงในปี ค.ศ. 1755 แต่ยงัคงเห็นไดถ้งึรอ่งรอยความ
ยิง่ใหญ่ของเมอืงในจกัรวรรดโิรมนัในอดตี อดตีเมอืงโบราณแห่งจกัรวรรดโิรมนัแห่งนีม้คีวามส าคญัยิง่



 
 
 

 

ในยุคศตวรรษที ่3 และล่มสลายถูกปล่อยเป็นเมอืงรา้งในศตวรรษที ่11 เมอืงโรมนัโบราณแห่งนีไ้ดร้บั
การขึน้ทะเบยีนเป็นมรดกโลกในปี ค.ศ.1997   

กลางวนั  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
จากนัน้ เดนิทางต่อสู่ เมอืงเมคเนส (Meknes) หน่ึงในเมืองมรดกโลกรบัรองโดยยูเนสโกเมือ่ปี ค.ศ.1996 

อดีตเมืองหลวงในสมัยสุลต่าน มูเล อิสมาอิล (Mouley Ismail) แห่งราชวงศอ์ะลาวิท (Alawite 
Dynasty) ไดช้ ือ่วา่เป็นกษตัรยิจ์อมโหดผูช้ ืน่ชอบการท าสงครามในชว่งศตวรรษที ่17 ดว้ยท าเลทีต่ ัง้ที่
มแีม่น ้าไหลผ่านกลางเมอืง เมกเนสจงึเป็นเมอืงศูนยก์ลางการผลติมะกอก ไวน ์และพชืพรรณต่างๆ  มี
ก าแพงเมอืงลอ้มรอบเมืองเก่าทีย่าวประมาณ 40 กม. ซ ึง่มีประตูเมอืงใหญ่โตถงึ 7 ประตู เดนิทางต่อสู่
นครสฟ้ีา เชฟชาอูน (Chefchaouen) 

ค ่า   บรกิารอาหารค ่า ณ โรงแรม 
ทีพ่กั ณ RAID HICHAM CHEFCHAOUEN หรอืเทยีบเท่า 

 

วนัที-่8  เชฟชาอูน - ราบตั - คาซาบลงักา B L D 
เชา้   บรกิารอาหารเชา้ ณ โรงแรมทีพ่กั 
จากนัน้ พาชม เมอืงเชฟชาอูน (Chefchaouen) เป็นเมืองเล็กๆตัง้อยู่ในหุบเขารฟิ (Rif Mountain หรอื 

Er-Rif) ประวตัคิวามเป็นมาของเมอืงน้ันยาวนานกว่า 540 ปี ในอดตีก่อนทีโ่มรอคโคจะไดร้บัเสรภีาพ
ในการปกครองประเทศทัง้หมดใน ปี 1956 เมืองเชฟชาอูนเคยอยู่ใตก้ารปกครองของสเปนมาก่อน 
และจนบดันีป้ระชากรทีม่ปีระมาณ 40,000 คน ก็ยงัคงใชภ้าษาสเปนกนัอย่างแพรห่ลาย อากาศบรสิทุธิ ์



 
 
 

 

และความสะอาดของเมอืงเชฟชาอูนไดส้รา้งบรรยากาศผ่อนคลายสบายๆทีท่ าใหนั้กท่องเทีย่วทีเ่หน่ือย
ลา้มาจากการตระเวนเทีย่วทีเ่มอืงอืน่หายเหน่ือยได ้ส าหรบัท่านทีช่ ืน่ชอบในสถาปัตยกรรมแบบโมรอค
โค  ไม่ควรพลาดเมืองเล็ก ๆ แห่งนี ้ทีบ่า้นเรอืนทาทาบดว้ยสฟ้ีาและสขีาว ซ ึง่จะสรา้งความประทบัใจ
ใหแ้ก่ผูม้าเยอืนมริูล้มื น าท่านเดนิชมเมืองเชฟชาอูน เมอืงทีถ่อืว่าเป็นสวรรคข์องคนรกัสฟ้ีาและสขีาว 
โดยเฉพาะสฟ้ีา น่ันก็เพราะว่าเชฟชาอูนเป็นเมอืงทีบ่า้นเรอืนเกอืบทุกหลงัเป็นสขีาว และมีคร ึง่ล่างไป
จนถึงบรเิวณถนน บนัได และทางเดนิ เป็นสฟ้ีาสดใสเหมือนวนัทีท่อ้งฟ้าไรเ้มฆ ประกอบกบัอากาศ
บรสิุทธิแ์ละความสะอาดของเมอืงไดส้รา้งบรรยากาศผ่อนคลายสบายๆทีท่ าใหนั้กท่องเทีย่วทีเ่หน่ือยลา้
มาจากการตระเวนเทีย่วทีเ่มอืงอืน่หายเหน่ือยได ้ส าหรบัท่านทีช่ ืน่ชอบในสถาปัตยกรรมแบบโมรอคโค  
ไม่ควรพลาดเมอืงเล็ก ๆ ทีบ่า้นเรอืนทาทาบดว้ยสฟ้ีาและสขีาวแห่งนีท้เีดยีว 

กลางวนั  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
จากนัน้ น าท่านออกเดนิทางสู่ เมอืงราบตั (Rabat) เมอืงหลวงแห่งราชอาณาจกัรโมรอคโค น าท่านชมเมอืง

ราบตัเมืองหลวงแห่งราชอาณาจกัรโมรอคโคมาตัง้แต่ปีค.ศ.1956 เมือ่โมรอ็คโคหลุดพน้จากการเขา้
แทรกแซงทางการเมืองของฝร ัง่เศส เป็นทีต่ ัง้ของพระราชวงัหลวง และท าเนียบทูตานุทูตจากต่างแดน 
เป็นเมอืงสขีาวทีส่ะอาดและสวยงาม น าท่านชม สุสานของกษตัรยิโ์มฮมัเหม็ดที ่5 (The Hassan 
Tower) พระอยักา (ปู่) ของกษตัรยิอ์งคปั์จจุบนั ซ ึง่มีทหารยามยนืเฝ้าสง่าทุกประตู และเปิดใหค้นทุก
ชาตทิุกศาสนาเขา้ไปเคารพพระศพทีฝั่งอยู่เบือ้งล่าง ดา้นหนา้ของสุสานคอืสุเหรา่ฮสัซนัทีเ่ร ิม่สรา้งมา
ตัง้แต่ศตวรรษที ่12 แต่ไม่ส าเรจ็ และพงัลงจนเหลอืแต่เพยีงเสาไว ้365 ตน้ ในบรเิวณกวา้ง 183x139 
เมตร น าท่านชม ป้อมอูดายา (Oudayas Fortress) ป้อมขนาดใหญ่ 2 ช ัน้ ทีต่ ัง้อยู่รมิมหาสมุทร
แอตแลนตกิ ลอ้มรอบดว้ยก าแพงสูงใหญ่ เป็นป้อมทีส่เปนสรา้งขึน้เมือ่สมยัทีส่เปนยดึครองโมรอคโค 
ดา้นในมีสวนดอกไมแ้บบสเปน และเป็น เมดน่ิา หรอืชมุชนชาวเมืองซ ึง่เต็มไปดว้ยบา้นเรอืนทาทาบ
ดว้ยสฟ้ีา-ขาว บรรยากาศรมิทะเลคลา้ยเมอืงซานโตรนีิ นับเป็นหน่ึงในป้อมปราการทีส่ าคญัของโมรอค
โคในอดตีใชป้้องกนัขา้ศกึจากการรกุรานทัง้จากประเทศทีล่่าอาณานิคมและในยุคทีโ่จรสลดัชกุชมุ 

 

 

 



 
 
 

 

วนัที-่9  คาซาบลงักา - อสิตนับูล B L - 
เชา้   บรกิารอาหารเชา้ ณ โรงแรมทีพ่กั 
จากนัน้ น าท่านชม สุเหร่าแห่งกษตัรยิฮ์สัซนัที ่2  เป็นสุเหรา่ที่มีขนาดใหญ่เป็นอนัดบั 2 รองจากเมือง

เมกกะ สุเหรา่นีง้ดงามประณีตดว้ยสถาปัตยกรรมแบบโมรอคโคทุกแขนง สามารถจุผูค้นทีเ่ขา้รว่มพิธี
ทางศาสนาอสิลามไดร้ว่ม 80,000 คน โดยแยกเป็นภายในสุเหรา่ 25,000 คน  ภายนอกสุเหรา่อกี 
55,000 คน  ชมทิวทศันร์อบๆ สุเหรา่อนัเป็นจุดชมววิรมิฝ่ังมหาสมุทรแอตแลนติค ซ ึง่เป็นสถานที่
พกัผ่อนทีส่วยงามของชาวโมรอคโคทีช่อบมาเดนิเล่นหลงัจากปฏิบตัศิาสนกจิเสรจ็แลว้ ชมเมืองคา
ซาบลงักา้ผ่านย่านธรุกจิส าคญั จตัุรสัสหประชาชาต ิผ่านชมย่านบา้นพกัตากอากาศรมิมหาสมุทรแอ
ตแลนตคิซึง่เป็นย่านทีเ่ศรษฐแีละผูม้ฐีานะทางสงัคมนิยมมาอยู่กนัรวมถงึกษตัรยิซ์าอดุอิารเบยีก็มาสรา้ง
วงัพรอ้มทัง้มีมสัยิดและหอสมุดส่วนพระองค ์ชมววิทิวทศันข์องมหาสมุทรแอตแลนตกิ น าท่านไปยงั
ถนนคอรนิ์ช บูเลอวารด์ (Corniche Boulevard) น าท่านเดนิทางสูส่นามบนิ 

กลางวนั  บรกิารอาหารกลางวนัแบบกล่อง เพือ่ความสะดวกในการเชค็อนิทีส่นามบนิ 

 
15.55 น. ออกเดนิทางไปยงั กรุงอสิตนับูล โดยสายการบนิ TURKISH AIRLINES เทีย่วบนิ TK 618 
22.20 น. เดนิทางถึง สนามบนิอตาเตริก์ กรุงอสิตนับูล น าท่าน เปลีย่นเครือ่งบนิ เพื่อเดนิทางต่อไปยงั 

กรงุเทพฯ 
 
วนัที-่10  อสิตนับูล - กรุงเทพฯ - - - 
01.25 น. ออกเดนิทางไปยงั กรุงเทพฯ โดยสายการบนิ TURKISH AIRLINES เทีย่วบนิ TK 68 
15.00 น. เดนิทางถงึ สนามบนิสุวรรณภูม ิกรงุเทพฯ โดยสวสัดภิาพ......พรอ้มความประทบัใจมริูล้มื 
 

******************************************** 
 



 
 
 

 

หมายเหต ุ:  

1.เวลาทีป่รากฏในโปรแกรมกบัการปฏบิตัจิรงิอาจแตกต่างกนัเล็กนอ้ย ขอใหท้า่นรบัทราบค าแนะน าการเปลีย่นแปลงการนัด 
หมายเวลาในการท ากจิกรรมอกีคร ัง้จากหวัหนา้ทวัร ์ 
2. บรษิทัอาจท าการเปลีย่นแปลงรายการ ไดต้ามความจ าเป็นและเหมาะสม แตจ่ะยดึผลประโยชนข์องลกูคา้เป็นส าคญั ทัง้นี ้

อตัราคา่บรกิาร:"โมรอ็กโค"เสน่หแ์ห่งแอฟรกิาตะวนัตก 10 วนั 7 คนื 

**ราคานีส้งวนสทิธิเ์ฉพาะลูกคา้ชาวไทยเท่านัน้ บรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการออกทวัรก์รณีมผูีเ้ดนิทางไม่ถงึ 16+ ท่าน 
เง่ือนไขการส ารองทีน่ั่ง (ทีท่่านควรทราบกอ่นส ารองทีน่ั่ง) 

การส ารองทีน่ั่ง   

*กรณุา ช าระเงินมดัจ า ท่านละ 20,000 บาท พรอ้มแจง้ชือ่เป็นภาษาองักฤษตามหนังสอืเดนิทาง หรอื Copy Passport 
มาทีบ่รษิทัฯ ภายใน 3 วนัหลงัการจอง.... (ทีน่ั่งจะยนืยนัเมือ่ไดร้บัเงนิมดัจ าแลว้เทา่น้ัน)  

1. การช าระคา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอืทางบรษิทัฯจะเรยีกเก็บกอ่นเดนิทางไม่นอ้ยกวา่ 20 วนัท่านควรจดัเตรยีมคา่ทวัรใ์หเ้รยีบรอ้ยกอ่น
ก าหนดเน่ืองจากทางบรษิทัตอ้งส ารองคา่ใชจ้า่ยในสว่นของคา่ทีพ่กัและตั๋วเคร ือ่งบนิมฉิะน้ันจะถอืวา่ทา่นยกเลกิการเดนิทาง
โดยอตัโนมตั ิ

*** ในกรณีทีท่่านโอนเงินจากตา่งจงัหวดั ไม่รวมคา่ธรรมเนียมและคา่บรกิารของธนาคาร 

หมายเหต ุ :  อน่ึงกรณุาแจง้เจา้หนา้ทีข่องบรษิทัฯ ทราบถงึการโอนเงนิของทา่น ทางโทรศพัทห์รอืทางไลน ์เพือ่สง่ฐานการโอน
เงนิของทา่นเพือ่เป็นประโยชนแ์กท่า่น 

อตัราค า่บรกิารนีร้วม 

1.1. คา่ตั๋วเคร ือ่งบนิไป-กลบั ช ัน้ประหยดั 
1.2. คา่โรงแรมทีพ่กัตามรายการทีร่ะบุ (สองทา่นตอ่หน่ึงหอ้ง) 
1.3. คา่เขา้ชมสถานทีต่า่ง ๆ ตามรายการทีร่ะบุ 
1.4. คา่อาหารและเคร ือ่งดืม่ตามรายการทีร่ะบุ 
1.5. คา่ธรรมเนียมวซีา่ส าหรบัหนังสอืเดนิทางไทย  
1.6. คา่ประกนัอบุตัเิหตคุุม้ครองในระหวา่งการเดนิทาง คุม้ครองในวงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท คา่รกัษาพยาบาลกรณี

เกดิอบุตัเิหตวุงเงนิทา่นละ 500,000 บาท ตามเงือ่นไขของกรมธรรม ์
*หากทา่นสนใจซือ้ประกนัการเดนิทางส าหรบัครอบคลมุเร ือ่งสขุภาพสามารถสอบถามขอ้มูลเพิม่เตมิกบัทางเจา้หนา้ทีบ่รษิทัได ้ 
- เบีย้ประกนัเร ิม่ตน้ 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วนั] 
ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัทีม่อีายมุากกวา่ 16 หรอืนอ้ยกวา่ 75 ปี 
[รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, รกัษาตอ่เน่ือง 2 แสน, เสยีชวีติหรอืเสยีอวยัวะจากอบุตัเิหต ุ3 ลา้นบาท] 
ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัทีม่อีายนุอ้ยกวา่ 16 หรอืมากกวา่ 75 ปี 
[รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, รกัษาตอ่เน่ือง 2 แสน, เสยีชวีติหรอืเสยีอวยัวะจากอบุตัเิหต ุ1.5 ลา้นบาท] 

 

ก ำหนดวนัเดนิทำง 

อตัรำคำ่บรกิำรหมำยเหต:ุ  ผูใ้หญ ่(12 ป ีขึน้ไป) 

ผูใ้หญ(่พกัหอ้งละ 2-3 ทำ่น) พกัเดีย่วเพิม่ 

9-18 พ.ค. / 7-16 พ.ย. 59,900.- 9,500.- 



 
 
 

 

 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

 คา่จดัท าหนังสอืเดนิทาง (PASSPORT) และคา่ท าใบอนุญาตทีก่ลบัเขา้ประเทศของคนชาวชาต ิหรอื คนตา่งดา้ว 
 ค่าใชจ้่ายอืน่ๆ นอกเหนือจากทีร่ะบุไวใ้นรายการและค่าใชจ้่ายส่วนตวัต่างๆ เชน่ ค่าโทรศพัท ์ค่าซกัรดี ฯลฯ 
 ค่าธรรมเนียมน า้มนัของสายการบิน (ถา้มี) 
 คา่ท าเอกสารผูถ้อืตา่งดา้ว /คา่วซีา่ทีม่คีา่ธรรมเนียมแพงกวา่หนังสอืเดนิทางไทย 
 คา่ภาษีหกั ณ  ทีจ่า่ย 3% ภาษีมูลคา่เพิม่ 7% (กรณีออกใบก ากบัภาษี)  
 คา่น า้หนักเกนิพกิดัตามสายการบินก าหนด 20 กโิลกรมั /ค่ากจิกรรมพิเศษ (ถา้มี)  
 ค่าทปิรวมตลอดการเดนิทาง รวม 65 USD หรอื 2,000 บาท/ต่อลูกคา้ 1 ท่าน ตลอดการเดนิทาง   

****ทปิหวัหน้าทวัรไ์ทยแลว้แต่ความพงึพอใจในบรกิารของท่าน บรษิทัฯมไิดม้ผีลประโยชนใ์ด ๆท ัง้สิน้
ขึน้อยู่กบัการพจิารณาของท่านเพือ่เป็นก าลงัใจใหก้บัหวัหน้าทวัรท์ีบ่รกิารท่าน*** 

การยกเลกิ และการเปลีย่นแปลง 
การยกเลกิ 

1.1 หากมกีารช าระมดัจ าทวัรแ์ละตอ้งการยกเลกิไม่วา่กรณีใดๆก็ตามตอ้งช าระคา่บรกิาร  ทา่นละ 3,000 บาท 
           1.2 ยกเลกิ 30-45 วนั กอ่นการเดนิทาง+คา่วซีา่ (ถา้ม)ี  ตอ้งช าระ   ทา่นละ  5,000 บาท 
           1.3 ยกเลกิ 15 - 29 วนั กอ่นการเดนิทาง ตอ้งช าระ 50% ของราคาทวัร+์คา่วซีา่ (ถา้ม)ี 
   1.4 ยกเลกินอ้ยกวา่ 1 - 14 วนั กอ่นการเดนิทาง ตอ้งช าระ 100% ของราคาทวัร ์
 
ยกเลกิชว่งเทศกาล  
ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง สงกรานต-์ปีใหม่ 60 วนั ตอ้งช าระทา่นละ  10,000 บาท  
ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง สงกรานต-์ปีใหม่ 50 วนั ตอ้งช าระทา่นละ 20,000+คา่วซีา่ (ถา้ม)ี  
ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง สงกรานต-์ปีใหม่ 40 วนั 01-29 วนั ช าระ 100% ของราคาทวัร ์

หลงัจากการจองทวัรแ์ละช าระเงินมดัจ าแลว้ ทางบรษิทัฯ ถอืวา่ท่านไดย้อมรบัใน
ขอ้ตกลงและเง่ือนไข ทีบ่รษิทัไดร้ะบุไวข้า้งตน้ทุกประการ 
 
 
เง่ือนไขการเดนิทาง 
1) บรษิทัฯ มสีทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในทวัรนี์ ้เมือ่เกดิเหตสุดุวสิยัจนไม่อาจแกไ้ขได ้
2) บรษิทัฯ ไม่รบัผดิชอบคา่เสยีหายในเหตกุารณท์ีเ่กดิจากสายการบนิ ภยัธรรมชาต ิและอืน่ๆทีอ่ยูน่อกเหนือการควบคมุของ

ทางบรษิทัฯหรอืคา่ใชจ้า่ยเพิม่เตมิทีเ่กดิขึน้ทางตรงหรอืทางออ้ม เชน่ การเจ็บป่วย, การถกูทารา้ย, การสญูหาย, ความ
ลา่ชา้ หรอืจากอบุตัเิหตตุา่งๆ 

3)  หากทา่นยกเลกิกอ่นรายการทอ่งเทีย่วจะสิน้สดุลง ทางบรษิทัฯ จะถอืวา่ทา่นสละสทิธิแ์ละจะไม่รบัผดิชอบคา่บรกิารทีท่า่นได ้
ช าระไวแ้ลว้ไม่วา่กรณีใดๆ ทัง้สิน้ 

4)  บรษิทัฯ จะไม่รบัผดิชอบตอ่การหา้มออกนอกประเทศ หรอื หา้มเขา้ประเทศ อนัเน่ืองมาจากมสีิง่ผดิกฎหมาย หรอืเอกสาร
เดนิทางไม่ถกูตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ๆ 

5) รายการนีเ้ป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่อ้งไดร้บัการยนืยนัจากบรษิทัฯ อกีคร ัง้หน่ึง หลงัจากไดส้ารองทีน่ั่งบนเคร ือ่ง และโรงแรมทีพ่กั
ในตา่งประเทศเป็นทีเ่รยีบรอ้ย แตอ่ยา่งไรก็ตามรายการนีอ้าจเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม 

6)  ราคานีค้ดิตามราคาตั๋วเคร ือ่งบนิในปัจจบุนั หากราคาตั๋วเคร ือ่งบนิปรบัสงูขึน้ บรษิทัฯ สงวนสทิธิท์ีจ่ะปรบัราคาตัว๋เคร ือ่งบนิ
ตามสถานการณด์งักลา่ว 

7) กรณีเกดิความผดิพลาดจากตวัแทน หรอื หน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง จนมกีารยกเลกิ ลา่ชา้ เปลีย่นแปลง การบรกิารจากสาย
การบนิบรษิทัฯขนสง่ หรอื หน่วยงานทีใ่หบ้รกิาร บรษิทัฯจะดาเนินโดยสุดความสามารถทีจ่ะจดับรกิารทวัรอ์ืน่ทดแทนให ้แต่
จะไม่คนืเงนิใหส้าหรบัคา่บรกิารน้ันๆ 



 
 
 

 

8)  มคัคเุทศก ์พนักงาน และตวัแทนของบรษิทัฯ ไม่มสีทิธิใ์นการใหค้ าสญัญาใดๆ ทัง้สิน้แทนบรษิทัฯ นอกจากมเีอกสารลง
นามโดยผูม้อีานาจของบรษิทัฯ กากบัเทา่น้ัน 

9) หากไม่สามารถไปเทีย่วในสถานทีท่ีร่ะบุในโปรแกรมได ้อนัเน่ืองมาจากธรรมชาต ิความลา่ชา้ และความผดิพลาดจากทาง
สายการบนิ จะไม่มกีารคนืเงนิใดๆทัง้สิน้ แตท่ ัง้นีท้างบรษิทัฯจะจดัหารายการเทีย่วสถานทีอ่ืน่ๆมาให ้โดยขอสงวนสทิธิก์าร
จดัหานีโ้ดยไม่แจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

10) เมือ่ทา่นออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ ทา่นงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหน่ึง หรอืไม่เดนิทางพรอ้มคณะถอืวา่ทา่นสละ
สทิธิ ์ไม่อาจเรยีกรอ้งคา่บรกิาร และเงนิมดัจาคนื ไม่วา่กรณีใดๆ ทัง้สิน้ 

11)  ในกรณีทีลู่กคา้ตอ้งออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ทีข่องบรษิทัฯ กอ่นทกุคร ัง้ มเิชน่น้ันทางบรษิทัฯ 
จะไม่รบัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยใดๆ ทัง้สิน้ 

12) กรณีเจ็บป่วยจนไม่สามารถเดนิทางไดซ้ ึง่จะตอ้งมใีบรบัรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรบัรองบรษิทัฯจะพจิารณาเลือ่นการเดนิทางของท่าน
ไปยงัคณะตอ่ไปแต่ทัง้นีท่้านจะตอ้งเสยีค่าใชจ้า่ยทีไ่ม่สามารถเรยีกคนืได ้เชน่ค่าตั๋วเคร ือ่งบนิค่าหอ้ง ค่าธรรมเนียมวซีา่ตามทีส่ถานทูต
ฯ เรยีกเก็บ และค่าใชจ้า่ยอืน่ๆทีเ่กดิขึน้ตามจรงิ ในกรณีทีไ่ม่สามารถเดนิทางได ้

13) กรณียืน่วซีา่แลว้ไม่ไดร้บัการอนุมตัวิซีา่จากทางสถานทูต (วซีา่ไม่ผ่าน) และท่านไดช้าระค่าทวัรห์รอืมดัจามาแลว้ ทางบรษิทัฯ คนืค่า
ทวัรห์รอืมดัจาให ้แต่ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการหกัค่าบรกิารยืน่วซีา่, ค่าวซีา่ และค่าใชจ้า่ยบางสว่นทีเ่กดิขึน้จรงิเป็นกรณีไป (อาท ิ
กรณีออกตั๋วเคร ือ่งบนิไปแลว้ หรอืไดช้าระค่าบรกิารในส่วนของทางเมอืงนอกเชน่ โรงแรม ฯลฯ ไปแลว้) ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการ
หกัเก็บค่าใชจ้า่ยจรงิทีเ่กดิขึน้แลว้กบัท่านเป็นกรณีไป 

14) กรณีวซีา่ผ่านแลว้ แจง้ยกเลกิกอ่นหรอืหลงัออกตั๋วโดยสาร บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการ ไม่คนืค่าทวัรท์ ัง้หมด 
15) กรณีวซีา่ผ่านแลว้ แต่กรุป๊ออกเดนิทางไม่ได ้เน่ืองจากผูเ้ดนิทางท่านอืน่ในกลุม่โดนปฏเิสธวซีา่ หรอืไม่ว่าดว้ยสาเหตุใดๆก็ตาม ทาง

บรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการหกัเก็บค่าใชจ้า่ยจรงิทีเ่กดิขึน้แลว้กบัท่านเป็นกรณีไป 
16) กรณีผูเ้ดนิทางไม่สามารถเขา้-ออกเมอืงได ้เน่ืองจากเอกสารปลอมหรอืการหา้มของเจา้หนา้ทีไ่ม่วา่เหตุผลใดๆ ก็ตามทางบรษิทัของ

สงวนสทิธิใ์นการ ไม่คนืค่าทวัรท์ ัง้หมด 
17) ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิร์าคานีเ้ฉพาะนักท่องเทีย่วชาวไทยและท่องเทีย่วเป็นหมู่คณะแบบ Join Tour เท่าน้ัน กรณีตอ้งการตดักรุป๊

เหมาโปรดสอบถามทางบรษิทัอกีคร ัง้ หากเป็นนกัท่องเทีย่วชาวตา่งชาต ิหรอื พระสงฆ ์โปรดสอบถามทางบรษิทัอกีคร ัง้ 
18) ในกรณีทีลู่กคา้ตอ้งออกตั๋วโดยสารภายในประเทศกรณุาตดิต่อเจา้หนา้ทีข่องบรษิทัฯกอ่นทุกคร ัง้มเีชน่น้ันทางบรษิทัฯจะ ไม่รบัผดิชอบ

ค่าใชจ้า่ยใดๆทัง้สิน้ 
19) หากมกีารยกเลกิการจองทวัรห์ลงัไดท้ าการยืน่วซีา่เรยีบรอ้ยแลว้บรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการน าเล่มพาสปอรต์ไปยกเลกิวซีา่ในทุก

กรณีไม่ว่าค่าใชจ้า่ยในการยืน่วซีา่จะรวมหรอืแยกจากรายการทวัรก็์ตาม 
 

ข้อความซ่ึงถือเป็นสาระส าหรบัท่านผูมี้เกียรติซ่ึงรว่มเดินทาง 

ทางบริษัทฯ เป็นตวัแทนในการจดันาสมัมนา และการเดินทางท่ีมีความช านาญ โดยจดัหาโรงแรมท่ีพกั อาหาร ยานพาหนะ และ
สถานท่ีท่องเท่ียวพร้อมทัง้การสมัมนา ดูงาน เพื่อความสะดวกสบาย และเกิดประโยชน์สูงสุดในการเดินทาง ทัง้น้ีทางบริษทัฯ ไม่
สามารถรบัผิดชอบในอุบติัเหตุหรือความเสียหายท่ีเกิดจากโรงแรมท่ีพกั ยานพาหนะ, อนัเน่ืองจากอุบติัเหตุรวมถึงภยัธรรมชาติ, 

โจรกรรม, วินาศกรรม, อคัคีภยั, การผละงาน, การจลาจล, สงครามการเมือง, การผนัผวนของอตัราแลกเปล่ียนเงินตราระหว่าง
ประเทศ, การนัดหยุดงาน, ความล่าช้าของเท่ียวบิน, สายการเดินเรอื, รถไฟ, พาหนะท้องถ่ิน, ตลอดจนการถกูปฏิเสธออกวีซ่าจาก
กงสุล และ / หรือ ส่วนงานท่ีเก่ียวข้องกบัสถานเอกอคัรราชทูต รวมถึงผู้มีอ านาจท าการแทนประจ าประเทศไทย (โดยไม่จ าต้อง
แสดงเหตุผล เน่ืองจากเป็นสิทธิพิเศษทางการทูต) ซ่ึงอยู่เหนือการควบคมุของบริษทัฯ หมายรวมถึงในระหว่างการเดินทางท่องเท่ียว
ทัง้ใน หรือ ต่างประเทศ แต่ทางบริษัทฯ มีความคุ้มครอง และประกนัอุบติัเหตุ ตามเง่ือนไขท่ีบริษัทฯ ท่ีรบัประกนัในกรณีท่ีผู้ร่วม
เดินทางถกูปฏิเสธโดยเจ้าหน้าท่ีตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทย และ/หรือ ต่างประเทศ มิให้เดินทางออก หรือ เข้าประเทศ 

เน่ืองมาจากความประพฤติ พฤติกรรมของผู้เดินทาง ไม่ปฏิบติัตามกฎระเบียบด้านการความคมุโรคติดต่อเฉพาะพื้นท่ีมีการปลอม
แปลงเอกสารเพื่อการเดินทาง รวมถึงมีส่ิงผิดกฎหมาย บริษัทฯ จะไม่คืนค่าใช้จ่ายใดๆ รายละเอียดด้านการเดินทาง อาจมีการ



 
 
 

 

เปล่ียนแปลงได้ตามความจ าเป็น หรือเพื่อความเหมาะสมทัง้ปวง โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทัง้น้ีการขอสงวนสิทธิดงักล่าว
บริษทั จะยึดถือและค านึงถึงผลประโยชน์ตลอดจนความปลอดภยัของท่านผูมี้เกียรติ ซ่ึงรว่มเดินทางเป็นส าคญั 

 

การเตรยีมเอกสารยืน่วซีา่โมรอคโค  

*** การถ่ายส าเนาทุกฉบบัตอ้งสามารถอ่านออกชดัเจน เอกสารหา้มขีดฆ่า ขีดคร่อม เซน็รบัรอง 
เอกสารทุกฉบบั *** 

เอกสารประกอบการยืน่วซีา่ ระยะเวลาในการพจิารณาและด าเนินการ 10 วนัท าการ 
1.  แบบฟอรม์การยืน่วซีา่  
2.  รูปถ่ายส ีขนาด 1.5 นิ้ว ถ่ายไม่เกนิ 6 เดอืน พืน้หลงัสขีาว หา้มสวมเสือ้สขีาวและสอีอ่น ไม่สวมแวน่ตาหรอื

เคร ือ่งประดบั ในการถ่ายรปู เห็นใบหนา้ชดัเจน จ านวน 2 รูป   
3.  หนังสอืเดนิทาง ตอ้งมหีนา้เหลอืส าหรบัประทบัวซีา่อย่างนอ้ย 2 หนา้ อายุการใชง้านเหลอืไม่นอ้ยกว่า 6 เดอืน            

นับจากวนัเดนิทางกลบัและหนังสอืเดนิทางจะตอ้งไม่ช ารดุ พรอ้มส าเนา 1 ชดุ 
4.  ส าเนาบตัรประชาชน พรอ้มค าแปลภาษาองักฤษ  
5.  หลกัฐานการท างาน (ภาษาองักฤษ)  

 กรณีเป็นพนักงาน ใบรบัรองการท างานที่ระบุต าแหน่ง ระยะเวลาการท างาน วนัที่เร ิม่ท างาน 
เงินเดอืน ระยะเวลาทีเ่ดนิทางในโมรอคโค เป็นภาษาองักฤษ (ตอ้งสะกดชือ่- นามสกุลตรงตาม
หน้าพาสปอรต์)   ใชค้ าวา่ “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนชือ่สถานทูตทีย่ืน่ 

 กรณีเป็นเจา้ของบรษิทั / เจา้ของกจิการ ใชห้นังสอืจดทะเบยีนบรษิทั DBD ทีม่ชี ือ่ผูเ้ดนิทางเป็น
คณะกรรมการหรอืหุน้ส่วน อายุไม่เกนิ 3 เดอืน หรอืส าเนาใบทะเบยีนการคา้ (พค.0403) กรณีกจิการ
ไม่จดทะเบยีน ใชจ้ดหมายชีแ้จงการท างาน พรอ้มเอกสารประกอบอืน่ๆ เชน่ รูปถ่ายหนา้รา้น, สญัญา
เชา่ที,่ โฉนดทีด่นิ เป็นตน้ 

 กรณีเป็นนักเรยีน นักศึกษา ใชห้นังสือรบัรองจากทางโรงเรยีนหรอืสถาบันที่ก าลงัศึกษาอยู่ 
(ภาษาองักฤษ) (ตอ้งสะกดชือ่- นามสกุลตรงตามหน้าพาสปอรต์) ใชค้ าว่า “TO WHOM IT 
MAY CONCERN” แทนชือ่สถานทูตทีย่ืน่ 

6.  เอกสารจองต ัว๋เคร ือ่งบนิ ระบุช ือ่ผูเ้ดนิทางและวนัเดนิทางทีถู่กตอ้ง  
7.  เอกสารจองทีพ่กั ตามจ านวนทีเ่ดนิทางจรงิ  
8.  หนังสอืรบัรองสถานะทางการเงินจากธนาคาร 1 ฉบบั (Bank Certificate) ระบุช ือ่เจา้ของบญัช ี(ตอ้ง

สะกดชือ่- นามสกุลตรงตามหน้าพาสปอรต์) รายละเอยีดบญัช ีและเงนิคงเหลอืในบญัช ีตอ้งมีตราประทบั
และลายเซ็นจากทางธนาคาร กรุณายืน่ขอจากธนาคารล่วงหนา้ (ใชร้ะยะเวลาด าเนินการประมาณ 3 วนั) ระบุ
ยอดเงินเป็นสกุลดอลล่ารส์หรฐั (USD) และใชย้ื่นไดไ้ม่เกิน 15 วนัหลงัจากที่ธนาคารออกให  ้
สถานทูตไม่รบัสเตทเมนตห์รอืส าเนาสมุดเงินฝาก  

9.  ประกนัการเดนิทางครอบคลุมระยะเวลาทีข่อวซีา่  
10. ส าเนาใบสมรส / ใบหย่า / ใบมรณะ ถา้ม ี(แปลเป็นภาษาองักฤษ) 
11. ส าเนาใบเปลีย่นชือ่-สกลุ ถา้ม ี(แปลเป็นภาษาองักฤษ)  
12. ส าเนาใบสูตบิตัร กรณีเด็กอายุไม่ถงึ 20 ปี (แปลเป็นภาษาองักฤษ) 
13. หนงัสอืยนิยอมจากบดิา และ มารดา กรณีเด็กอายุไม่ถงึ 20 ปี (แปลเป็นภาษาองักฤษ) 



 
 
 

 

 หากเด็กเดนิทางไปกบับดิา จะตอ้งมหีนังสอืยนิยอมจากมารดา จากอ าเภอตน้สงักดั (โดยมารดาจะตอ้งคดั
หนังสอืยนิยอมระบุใหบุ้ตรเดนิทางไปต่างประเทศกบับดิา) พรอ้มแนบส าเนาบตัรประชาชนหรอืหนา้พาสปอรต์
มารดามาดว้ย 

 หากเด็กเดินทางกบัมารดา จะตอ้งมีหนังสอืยินยอมจากบิดา จากอ าเภอตน้สงักดั (โดยบิดาจะตอ้งคดั
หนังสือยินยอมระบุใหบุ้ตรเดินทางไปต่างประเทศกบัมารดา) พรอ้มแนบส า เนาบัตรประชาชนหรอืหน้า
พาสปอรต์      บดิามาดว้ย 

 หากเด็กไม่ไดเ้ดนิทางพรอ้มกบับดิาและมารดา ทัง้บดิาและมารดาจะตอ้งคดัหนังสอืระบุยนิยอมใหบุ้ตร
เดนิทางไปต่างประเทศกบัใคร มีความสมัพนัธเ์ป็นอะไรกนักบัเด็ก จากอ าเภอตน้สงักดั พรอ้มแนบส าเนาบตัร
ประชาชนหรอืหนา้พาสปอรต์บดิาและมารดา 

 กรณีเด็กทีบ่ดิา-มารดาหย่ารา้ง จะตอ้งแนบส าเนาใบหย่า และมีการสลกัหลงัโดยมีรายละเอยีดว่าฝ่ายใด
เป็น      ผูม้อี านาจปกครองบุตรแตเ่พยีงผูเ้ดยีว 

14.ส าเนาวซีา่ต่างๆ ตามประเทศกรอกลงในแบบฟอรม์ภาษาไทย (รวมถงึประเทศโมรอกโค)  
*** การถ่ายส าเนาทุกฉบบัตอ้งสามารถอ่านออกชดัเจน เอกสารหา้มขดีฆ่า ขดีครอ่ม รบัรอง เอกสาร
ทุกฉบบั *** 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 

 
แบบฟอรม์ส าหรบักรอกขอ้มูลยืน่วซีา่ประเทศโมรอคโค 

 
ขอ้มูลสว่นตวั  *** โปรดกรอกขอ้มูลตามความเป็นจรงิ ถูกตอ้งและครบถว้น เพือ่เป็นประโยชนก์บัตวัท่านในการยืน่
วซีา่โมรอคโค *** 

ชือ่ - สกลุ (นาย / นาง / นางสาว/ ด.ช. / ด.ญ.) ..................................................................................... 

วนั / เดอืน / ปี เกดิ............................................. 

หมายเลขบตัรประชาชน ................................ สถานทีเ่กดิ (จงัหวดั) ........................... สญัชาตปัิจจบุนั……… 

สญัชาตเิดมิ (หากต่างจากปัจจบุนั) .................................  

สถานภาพ       โสด         สมรส        หย่ารา้ง       อืน่ๆ (โปรดระบุ)..................................  

ชือ่-สกลุ บดิา ............................................................................................  

ชือ่-สกลุ มารดา ................................................................................................... 

ทีอ่ยู่............................................................................................................................. ......................................... ………
รหสัไปรษณีย ์.......................................  

เบอรโ์ทรศพัทท์ีต่ดิตอ่สะดวก................................................................... 

อาชพี (ส าหรบันกัเรยีน / นกัศกึษาใหก้รอกทีอ่ยู่ของสถาบนั) 

ชือ่สถานทีท่ างาน / บรษิทั ............................................................................................................ 

ต าแหน่ง................................................................................................................................................. 

ทีอ่ยู่สถานทีท่ างาน / บรษิทั 
....................................................................................................................... ...........................................................................
............................................................................................................รหสัไปรษณีย ์..........................................  

เบอรโ์ทรศพัท ์.................................................. 

วซีา่ :กรุณากรอกขอ้มูลวซีา่ทีเ่คยไดร้บักอ่นหน้านีร้วมถงึประเทศโมรอคโค (กรุณาแนบส าเนาวซีา่มาดว้ย) 

1. ประเทศ............................................ หมายเลขวซีา่............................................. สถานทีอ่อกวซีา่
..........................................  อายุวซีา่ ..................................... 

2. ประเทศ............................................ หมายเลขวซีา่............................................. สถานทีอ่อกวซีา่
..........................................  อายุวซีา่ ..................................... 

3. ประเทศ............................................ หมายเลขวซีา่............................................. สถานทีอ่อกวซีา่
..........................................  อายุวซีา่ .................................... 

    



 
 
 

 

กรณีเป็นผูเ้ยาว ์(อายุไม่ถงึ 20 ปีบรบูิรณ)์ กรุณากรอกขอ้มูลของผูม้อี านาจในการปกครองดูแลผูเ้ยาว ์ 

ชือ่ - สกุล ....................................................................................... วนั / เดอืน / ปี เกดิ .............................................. 
สญัชาต.ิ........................................... 

ทีอ่ยู
..................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................
.............................. รหสัไปรษณีย ์........................................ 


