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*** จุดเดนนาสนใจของรายการทองเท่ียว ***** 
Morocco 

• สัมผัสบรรยากาศเมืองริมขอบชายฝงมหาสมุทรแอตแลนติก ในเมืองที่มีชื่อเสียงระดับโลกอยาง              คาซาบลังกา 

เมืองแหงตํานานภาพยนตรชื่อดังในอดีต  

• เยี่ยมเมืองมหัศจรรยแหงมาราเกช เมืองโอเอซิสบนลุมนํ้าเทนซิฟท อดีตเมืองหลวงแหงราชวงศ         อัลโมราวิด เมือง

น้ีถูกกลาวขานใหเปน A City of Drama 

• เยือนอดีตเมืองหลวงเกาแหง เฟส เมืองที่คงเสนหความเปนโมรอคโคไวไดอยางดีเยี่ยม การเดินเลนในเมืองเกาให

ความรูสึกเหมือนการยอนเวลาสูอดีต ที่ทานใหทานซึมซับบรรยากาศในเมืองเกาอยางแทจริง ซึ่งไมมีที่ใดจะเสมอ

เหมือนได 

• ชมเมืองเอลจาดีดา เมืองโบราณที่ต้ังอยูบนอาวชายฝงมหาสมุทรแอตแลนติค 
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วันที่ 1                            กรุงเทพฯ      

21.00 น.    พรอมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโดยสารขาออกระหวางประเทศ ชั้น 4 ประตู 8  เคาทเตอร Q15-16  

      สายการบิน อียิปตแอร เจาหนาที่บริษัทฯ ใหการตอนรับและอํานวยความสะดวกในการเช็คอินท  

วันที่ 2   ไคโร– ราบัต-เมคเนส-เมืองโบราณโวลูบิลิส-เฟซ   - - D 

00.50น.       ออกเดินทางโดยเที่ยวบินที่  MS961 BKK CAI  0050 0540 (9 ช.ม) เชิญเพลิดเพลินกับจอทีวีสวนตัวทุกที่น่ัง 

05.40 น.    ถึงสนามบินนานาชาติเมืองไคโร เปลี่ยนเคร่ืองบินไปคาซาบลังกา เที่ยวบิน MS847 CAI CMN 0910-1245  บินตอ

อีกประมาณ 4 ชั่วโมง รวมเวลาบิน 13 ชม.  

12.45 น. นําเคร่ืองลงจอดที่สนามบินนานาชาติเมือง คาซาบลังกา (Casablanca) ประเทศโมรอคโค  (เวลาทองถิ่น ชากวา

ประเทศไทย 7 ช.ม.)  นําทานผานตรวจคนเขาเมืองและศุลกากร พบมัคคุเทศกทองถิ่นแลวนําทานเร่ิมออกเดินทางเ 

บาย น่ังรถเดินทางสู เมืองราบัต ( Rabat) นําทานชมเมืองราบัตเมืองหลวงแหงราชอาณาจักรมาต้ังแตปค .ศ.1956 เมื่อโม

รอคโคหลุดพนจากการเขาแทรกแซงทางการเมืองของฝร่ังเศส และเปนที่ต้ังของพระราชวังหลวง และทําเนียบ

ทูตานุทูตจากตางแดน เปนเมืองสีขาวที่สะอาดและสวยงาม จากน้ัน ชมสุเหราหลวง และ พระราชวังหลวง   ที่ทุก

เที่ยงวันศุกร กษัตริยแหงโมรอคโคจะทรงมาจากพระราชวังมายังสุเหรา เพื่อประกอบศาสนกิจ ชม สุสานของ

กษัตริยโมฮัมเหม็ดท่ี 5 พระอัยกาของกษัตริยองคปจจุบัน ซึ่งมีทหารยามยืนเฝาสงาทุกประตู และเปดใหคนทุกชาติ

ทุกศาสนาเขาไปเคารพพระศพที่ฝงอยูเบื้องลาง ดานหนาของสุสาน คือสุเหราฮัสซันที่เร่ิมสรางมาต้ังแตศตวรรษที่ 

2 แตไมสําเร็จ และพังลงจนเหลือแตเพียงเสาไว 365 ตน ในบริเวณกวาง 183 x139 เมตร  กอนอําลาเมืองราบัตพา

ทานเดินเที่ยวชมเมดินาในเมืองหลวงเกาแหงน้ีเสียกอน 

ค่ํา    รับประทานอาหารค่ํา ภัตตาคารในโรงแรม 

   พักคางคืนในราบัตโรงแรม.......................     หรือเทียบเทา 

 

วันที่ 3   ราบัต-เมคเนส-เมืองโบราณโวลูบิลิส-เฟซ   B L D 

07.00น.        รับประทานอาหารเชาที่ในโรงแรมฯ 

 นําทานออกเดินทางสูเมืองเมคเนส (Meknes) แวะชม เมืองโบราณโรมันโวลูบิลิส (Roman city of Volubilis) ที่

ปจจุบันเหลือแตซากปรักหักพังที่เกิดจากแผนดินไหวคร้ังรุนแรงในป ค.ศ. 1755 แตยังคงเห็นไดถึงรองรอยความ

ยิ่งใหญของเมืองในจักรวรรดิโรมันในอดีต ผานชมเมือง มูเล ไอดริส  (Moulay Idriss) เมืองโรมันโบราณเมืองหน่ึง

ที่เปนเมืองศูนยกลางศาสนาอันศักด์ิสิทธิของชาวมุสลิมในโมรอคโค ทุกๆป ชวงเดือนสิงหาคมถึงกันยายน จะมี

เหลานักจาริกแสวงบุญมาเยือนเมืองแหงน้ีเพื่อประกอบพิธีทางศาสนาเปรียบไดกับเมืองเมกกะของประเทศซาอุดิ

อารเบีย เมคเนสเปนเมืองหลวงในสมัยโบราณ ดวยทําเลที่ต้ังที่มีแมนํ้าไหลผานกลางเมือง เมกเนสจึงเปนเมือง
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ศูนยกลางการผลิตมะกอก ไวน และพืชพรรณตางๆ  กอนถึง ชมกําแพงเมืองลอมรอบเมืองเกาที่ยาวประมาณ 40 

กม. ซึ่งมีประตูเมืองใหญโตถึง 7 ประตู แวะชม ประตูบับมันซ ู(Bab Mansour Monumental Gate) ที่ไดชื่อวาสวย

ที่สุด ตกแตงดวยโมเสดและกระเบื้องสีเขียวบนผนังสีแสด จากน้ันเดินทางสูเมืองเฟซ ต้ังอยูระหวางพื้นที่อุดม

สมบูรณที่ตอจากเชิงเทือกเขารีฟซึ่งเฟส เปนเมืองแหลงทองเที่ยวที่มีชื่อเสียงและมีเสนหอันแสนสุดประทํบใจ 

ค่ํา    รับประทานอาหารค่ํา ภัตตาคารในโรงแรม 

   พักคางคืนในเฟซโรงแรม.......................     หรือเทียบเทา 

วันที่ 4                    เฟซ- มาราเกช   B L D 

07.00น.        รับประทานอาหารเชาที่ในโรงแรมฯ 

นําทานเที่ยวชมเมืองเฟซ (Fes) เมืองหลวงเกาใน ศ.ต. ที่ 8 ที่มีความสําคัญทางประวัติศาสตร เปนเมืองแหลง

ทองเที่ยวที่มีชื่อเสียงของโมรอคโค  นําทานเดินเขาสูเขาวงกตอันซับซอนแหงเมดินาเมืองเฟซ  ผานประตู Bab Bou 

Jeloud ที่สรางต้ังแตป 1913  ที่ใชโมเสดสีฟาตกแตง เดินผานเขาไปในเขตเมดินาแลวเหมือนขามกาลเวลายอนสู

อดีต นําทานเดินผานตลาดสดขายขางปลาอาหาร และผัก ผลไมสดตางๆนาๆ ชม เมเดอรซา บูอิมาเนีย (Merdersa 

Bou Imania) ซึ่งเปนโรงเรียนสอนพระคัมภีร เปนสถาปตยกรรมแบบมัวรที่สวยงามประณีต  ในเขตเมืองเกาได

แบงออกเปน 100 สวน มีซอยกวา 10,000 ซอย มีซอยแคบสุดคือ 50 ซ.ม. ถึงกวาง 3 เมตร จะแบงเปนยานตางๆ 

เชน ยานเคร่ืองใชทองเหลือง ทองแดง จะมีรานคาเล็กๆที่หนารานจะมีหมอ กะทะ อุปกรณเคร่ืองครัว วางแขวน

หอยเต็มไปหมด ยานขายพรมที่วางเรียงรายอยางสวยงาม ยานงานเคร่ืองจักสาน งานแกะสลักไม และ ยาน

เคร่ืองเทศ (Souk El Attarine) ทานจะไดสัมผัสทั้งรูป รสและกลิ่นในยานเคร่ืองเทศที่มีการจัดเรียงสินคาไดอยาง

เปนระเบียบเรียบรอยสวยงาม ระหวางที่เดินตามทางในเมดินาทานจะไดพบกับ นํ้าพุธรรมชาติ ( Nejjarine 

Fountain) เพื่อใหชาวมุสลิมใหลางหนาลางมือกอนเขาในบริเวณมัสยิด  นอกจากน้ีที่ตามซอกมุมอาจเห็นภาพชาย

สูงอายุหนวดเครารุงรังน่ังแกะสลักไมชิ้นเล็กๆอยูบริเวณตามทางเดินแคบๆในเขตเมืองเกา บางทีเราก็ยังจะเห็น

ผูหญิงที่น่ีสวมเสื้อผาที่ปดต้ังแตหัวจนถึงเทาจะเห็นไดก็เฉพาะตาดําอันคมกริบเทาน้ัน  แวะชม สุสานของมูเล ไอด

ริสท่ี 2 ( Moulay Idriss Mausolem II) ที่ชาวโมรอคโคถือวาเปนแหลงมาแสวงบุญที่ศักด์ิสิทธิ์ พาทานไปชม 

สุเหราใหญไคเราวีน ( Kairaouine Mosque) ซึ่งเปนทั้งมหาวิทยาลัยสอนศาสนาแหงแรกของโมรอคโคและเกาแก

ที่สุดแหงหน่ึงของโลกเลยทีเดียว (เฉพาะผูที่นับถือศาสนาอิสลามเทาน้ัน) จากน้ันนําทานเดินชมยานเคร่ืองหนัง

และแวะชม บอฟอกและยอมสีหนังแบบโบราณ ที่เปนเอกลักษณเฉพาะของเมืองเฟส ถูกอนุรักษโดยองคกรยูเนส

โก ทั้งหมดน้ีเปนเสนหของการเดินเที่ยวชมเมืองที่ตองเดินแหวกวายเขาไปในกลุมคนชาวพื้นเมือง ชอปปงสินคา

ทองถิ่น เมืองเฟซจึงเปนสถานที่ที่ไมควรพลาดในการมาเยือนอยางยิ่ง  

เดินทางสูเมือง 

เที่ยง         รับประทานอาหารกลางวัน เมือง เบนี เมลลัล 



 

 
4 

ค่ํา  เดินทางถึงเมืองมาราเกช (Marakesh) ซึ่งเปนเมืองทองเที่ยวที่สําคัญที่ต้ังอยูเชิงเขาแอตลาส ในอดีตเมืองโอเอซิส

แหงน้ีเปนที่พักของกองคาราวานอูฐที่มาจากทางตอนใตของโมรอคโค ถือเปนเมืองชุมทางของพอคาตางๆ 

นอกจากน้ียังเปนอดีตเมืองหลวงในชวงสมัยราชวงศอัลโมราวิด ชวงศ.ต.ที่ 11 ปจจุบันเปนเมืองที่มีนักทองเที่ยว

มาเยือนมากที่สุด สภาพบานเมืองที่เราเห็นไดคือ สองขางทางแวดลอมดวยบานเรือนที่ถูกฉาบดวยปูนสีสมๆ ซึ่ง

เปนสิ่งที่รัฐบาลกําหนดไว แตคนทองถิ่นจะเรียกวา Pink City หรือ เมืองสีชมพู อาจกลาวไดวามาราเกชเปนเมืองที่

มีเสนหที่สุดในโลกแหงหน่ึง จึงไดสมญานามวาเปน  A city of Drama น่ันคือมีความสวยงามด่ังเมืองในละครที่

ไมนาเปนชีวิตจริงได 

                      รับประทานอาหารค่ําที่โรงแรม  

  พักคางคืนในมาราเกชโรงแรม ระดับ 4 ดาว  ...........................หรือเทียบเทา 

วันที่ 5                                      มาราเกช  B L D 

เชา รับประทานอาหารเชาที่โรงแรม 

เดินทางพาทานไปชมสวนจารดีน มาจอแรล  ( Jardin Majorelle) หรือ สวนยิปแซงลอเรนซ ( Yves Saint Laurent 

Gardens) ชื่อน้ีเปนที่คุนเคยของสาวๆ ที่ชื่นชอบแฟชั่นสุดหรูของ Yves St. Laurent นักออกแบบแฟชั่นดีไซน

แหงปารีส ฝร่ังเศส ซึ่งเปนผูออกแบบสวนแหงน้ี ในชวงที่โมรอคโคตกเปนอาณานิคมของประเทศฝร่ังเศส ยิป

แซงลอเรนซมาที่ประเทศโมรอคโค เพื่อพักผอนหลังจากเครงเครียดจากงานออกแบบแฟชั่นโชว บานหลังน้ีเคย

ตกเปนของเศรษฐีแหงมาราเกช หลังจากยิปแซงมาเยือนมาราเกช ก็ไดเกิดความหลงใหลในเมืองแหงน้ี และซื้อ

บานหลังน้ีไวเปนที่พักผอน  ชมสวนที่ถูกออกแบบโดยใชสีฟา และสีสมเปนองคประกอบ ไมวาจะเปนเสา แจกัน 

และชมนานาพรรณของตนไมแหงทะเลทราย ที่จัดไดอยางสวยงาม  

นําทานชมมัสยิด คูตูเบีย (K outoubia Mosque)  ซึ่งเปนมัสยิดใหญเกาแกที่สุดในเมือง ไมวาจะเดินไปแหงใดใน

ตัวเมืองก็จะเห็นมัสยิดน้ีได จากหอวังที่มีความสูง 226 ฟต  (70 เมตร) จากน้ันเดินทางไปเยี่ยมชม สวน      เมนารา 

(Menara Garden)  ซึ่งแตเดิมสรางเปนบอเก็บนํ้า และลอมรอบดวยตนมะกอกและสน มีตัวอาคารที่งดงามและ

เทือกเขาแอตลาสเปนฉากหลัง เปนสวนตนแบบที่ราชวงศโมรอคโคนิยมกันในเวลาตอมา   

นําทานเยี่ยมชม พระราชวังบาเฮีย ( Bahia Palace) เปนพระราชวังของทานมหาอํามาตย ผูสําเร็จราชการแผนดิน

แทนยุวกษัตริยในอดีต  สรางขึ้นในชวงปลายศตวรรษที่ 19 โดย Si Moussa สถาปตยกรรมออกเปนแนวสมัยใหม 

โดยที่ต้ังใจจะใหเปนพระราชวังที่ยิ่งใหญและหรูหราที่สุดในสมัยน้ัน แตดวยความที่มีการวางแผนกอสรางและ

ตกแตงอยางเรงรีบจึงเปนที่วิจารณกันวารายละเอียดหลายๆอยางในพระราชวังแหงน้ียังไมสมบูรณลงตัว

พระราชวังมีการตกแตงโดยการแกะสลักปูนปน ( Stucco) มีการวาดลายบนไม และประดับประดาดวยโมเสกเปน

ลวดลายที่สวยงามละเอียดออนมาก  

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน 
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   นําทานเยือน จัตุรัสกลางเมือง Djemaa Fnaa Square ที่มีขนาดใหญ รายลอมไปดวยอาคาร รานคา ตลาด ทั้ง 4 

ดาน เดินเลนถายรูปความมีชีวิตชีวา ที่มีสีสันและกลิ่นอายแบบโมรอคโคขนานแท พรอมจับจายหาซื้อของฝาก 

ของที่ระลึกพื้นเมืองตางๆ ไดที่ ตลาดเกา (Old Market) ที่อยูรายรอบจัตุรัสอยางเพลิดเพลิน 

ค่ํา รับประทานอาหารค่ํา ที่ Fantasia ทานจะไดต่ืนตาต่ืนใจกับความอลังการของสถานที่และสีสันของชาวโม

รอคกันที่ตอนรับทานดวยอาหารและพรอมชมการแสดงพื้นเมือง 

         พักคางคืนในคาซาบลังกาโรงแรม ระดับ 4 ดาว ...............หรือเทียบเทา 

 

วันที่ 6                                                               มาราเกช –เอลจาดีดา - คาซาบลังกา  B L D 

เชา                รับประทานอาหารเชา ณ โรงแรม ฯ  

นําทานเดินทางสูเมือง เอลจาดีดา (El Jadida) ใชเวลาเดินทาง 2 ชั่วโมง  เดิมชื่อ มาซากัน (Mazagan) เปนภาษา

โปรตุเกส  เปนเมืองโบราณที่ต้ังอยูบนอาวชายฝงมหาสมุทรแอตแลนติค เคยเปนเมืองทาที่สําคัญของโมรอคโคที่

ทําการคากับชาวฟนีเชียน ตอมาป ค.ศ. 1502  ชาวโปรตุเกสขึ้นฝงที่น่ีและไดสรางปอมปราการ เรียกวา El Brijia 

El Jaida  หลังจากมีการสรางเมืองขึ้นในป ค.ศ. 1506 ไดเรียกเมืองวามาซากัน ซึ่งกลายเปนเมืองทาที่สําคัญของ

ชาวโปรตุเกส ในป ค.ศ.1562 ปอมถูกโจมตีโดยโดยชาวอาหรับแตไมสําเร็จ ระหวางค.ศ.1580 - 1640 ตกอยู

ภายใตการปกครองของชาวสเปน และกลับมาถูกปกครองโดยชาวโปรตุเกสอีกคร้ัง ชมสถาปตยกรรมที่แสดงให

เห็นถึงการแลกเปลี่ยนอิทธิพลระหวางวัฒนธรรมยุโรปและโมรอคโค ไดรับการขึ้นทะเบียนเปนมรดกโลกในป 

ค.ศ. 2004 นําทานชมอางเก็บนํ้าใตดินในสมัยโปรตุเกส และเปนคลังเก็บอาวุธสงคราม  

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน 

    บาย เดินทางสู 'คาซาบลังกา' หมายถึง บานสีขาว คําวา 'คาซา' แปลวา บาน และ 'บลังกา' แปลวา สีขาว เปนเมืองที่คน

ทั่วโลกรูจัก และอาจรูจักมากกวา 'ราชอาณาจักรโมรอคโค' ดวยซ้ํา เพราะนอกจากจะเปนเมืองทาและเปนที่ต้ัง

ของทาอากาศยานระหวางประเทศแลว ยังถูกใชเปนฉากในภาพยนตรฮอลลีวูดเร่ือง Casablanca (โดยที่ไมไดถาย

ทําในคาซาบลังกาเลย) เปนเร่ืองราวความรักระหวางนายทหารอเมริกันและหญิงคนรัก ในชวงสงครามโลกคร้ังที่ 

2 ทําใหคาซาบลังกาเปนที่รูจักไปทั่วโลก และปจจุบันเปนเมืองเศรษฐกิจหลักของโมรอคโคที่มีประชากรอาศัยอยู

ประมาณเกือบ 5 ลานคน  

ชมเมืองคาซาบลังกา โบถสชาวยิว (The Church of our ladies of Lourdes) ภายในมีภาพกระจกสีสวยงามแสดง

เร่ืองราวตางๆเกี่ยวกับศาสนา ตอดวยจัตุรัสสหประชาชาติ ซึ่งเปนใจกลางเมืองยานธุรกิจสําคัญ 

นําทานชอปปงหาซื้อของฝากกอนกลับบานที่ซุปเปอรมารเก็ต 

ค่ํา                  รับประทานอาหารค่ํา  

         พักคางคืนในคาซาบลังกาโรงแรม ........หรือเทียบเทา 
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วันที่ 7                                                               คาซาบลังกา -ไคโร  B - - 

 

เชา                รับประทานอาหารเชา ณ โรงแรม ฯ  

นําทานชม สุเหราแหงกษัตริยฮัสซันท่ี 2  มีขนาดใหญเปนอันดับ 2 รองจากเมืองเมกกะ สุเหราน้ีงดงามประณีตดวย

สถาปตยกรรมแบบโมรอคโคทุกแขนง  ชมทิวทัศนรอบๆ สุเหราอันเปนจุดชมวิวริมฝงทะเล ซึ่งเปนสถานที่

พักผอนที่สวยงามของชาวโมรอคโคที่ชอบมาเดินเลนหลังจากปฏิบัติศาสนกิจเสร็จแลว  

11.30น.        เดินทางสูสนามบินเมืองคาซาบลังกา 

13.45 น.    บินสูไคโรโดยเที่ยวบินที่ MS848 CMN CAI 1345-2055   

    เปลี่ยนเคร่ืองสูเมืองไทย MS 960 CAI BKK 2340-1330  

วันที่ 8  กรุงเทพฯ                                    

13.30น. คณะเดินทางถึง ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ  ดวยความสวัสดิภาพ  

 

 

******************************************************** 
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โมรอคโค 8 วัน 5 คืน 
กําหนดการเดินทาง พักคู พักเดี่ยวเพิ่ม 

พัก 3ทาน 

(เสริมเตียง) 

เด็ก 3 - 11 ป  

พักกับผูใหญ 2 ทาน  

เสริมเตียง 

18 - 25 ต.ค. 57 59,900 6,000 59,900 58,500 

21 - 28พ.ย. 57 59,900 6,000 59,900 58,500 

04 – 11 ธ.ค. 57 59,900 6,000 59,900 58,500 

25ธ.ค.57 - 01ม.ค.58 65,900 8,000 65,900 64,500 

23 – 30 ม.ค. 58 59,900 6,000 59,900 58,500 

18-25 ก.พ. 58 59,900 6,000 59,900 58,500 

21-28 มี.ค. 58 59,900 6,000 59,900 58,500 

08-15 เม.ย. 58 65,900 8,000 65,900 64,500 

11-16 พ.ค. 58 59,900 6,000 59,900 58,500 

*หมายเหตุ* ราคาแพ็คเกจทัวรนี้ไมมแีจกกระเปาเดินทาง 

 
อัตราน้ีรวม 
 คาตั๋วเคร่ืองบิน กรุงเทพฯ – ไคโร –คาซาบลังกา-ไคร - กรุงเทพฯ โดยสารการบินอียิปตแอร ชั้นประหยัด พรอมภาษีสนามบิน 

 5 คืน โรงแรมฯ 4 *   

 คาเขาชมสถานที่ตางๆ ตามรายการที่ระบ ุ

 คารถโคช แอร ในการนําเที่ยวตามรายการ 

 บริการไกดจากประเทศโมรอคโค  ภาษาอังกฤษ และหัวหนาทัวรคนไทย (ในกรณีที่คณะเดินทาง 15 คนขึ้นไป) 

 คาประกันอุบัติเหต ุ1,000,000 บาท  

 คาอาหารตามที่ระบุในรายการ 

 คานํ้าระหวางมื้ออาหารทุกมื้อ / นํ้าด่ืมระหวางวัน 2 ขวด/ทาน 

 คาวีซาประเทศโมรอคโค 
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อัตราน้ีไมรวม 

 คาทิปไกดทองถิ่น ทานละ $ 3 ดอลลาร / ทาน / วัน     (คิดเปน 6 วัน เทากับ $ 18  ยูเอส ดอลลาร) 

 และ พนักงานขับรถ ทานละ $ 2 ดอลลาร / ทาน / วัน  (คิดเปน 6 วัน เทากับ  $ 12  ยูเอส ดอลลาร) 

 คาทิปหัวหนาทัวร ทานละ $ 3 ดอลลาร / ทาน / วัน     (คิดเปน 8 วัน เทากับ  $ 24  ยูเอส ดอลลาร) 

  คาใชจายสวนตัว 

  คาใชจายนอกเหนือระบุในโปรแกรม  

 VAT 3 %, 7 % 

เง่ือนไขการสํารองท่ีน่ัง 

1. กรุณาจองลวงหนาอยางนอย 45 วันกอนการเดินทาง พรอมชําระงวดแรก 10,000 บาท / ทาน และสงมอบเอกสารการ

เตรียมการยื่นขอวีซาตามที่กําหนด *** 

(กรณีเปนชาวตางชาติ อาจจะตองใชเวลาในการยื่นขอวีซานานกวาปกติ ประมาณ 1 เดือน) 

2. สวนที่เหลือชําระทันทีกอนการออกต๋ัว 25 วันกอนการเดินทาง เน่ืองจากจะตองใชในการออกต๋ัวเคร่ืองบินและเอกสาร

ตางๆ เพื่อยืนยันการเดินทาง ในการประกอบการพิจารณาวีซาของทางสถานทูต 

3. กรณียกเลิกการเดินทางภายใน 20 วัน บริษัทฯ มีความจําเปนตองขอหัก 50 % ของคาทัวร 

6.กรณียกเลิกกะทันหันกอนการเดินทางไมเกิน 15 วัน ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไมคืนเงินเต็มจํานวน 100% ของคาทัวร 

หมายเหตุ 

1.บริษัท ไมมีนโยบายยกเลิกทัวร ในกรณีที่ไมครบ 15 ทาน จะไมมีหัวหนาทัวรเดินทางดวย แตมีไกดทองถิ่นโมรอคโค

ใหบริการ 

 2.บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวรน้ี เมื่อเกิดเหตุจําเปนสุดวิสัยจนไมอาจแกไขได

และจะไมรับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่สูญหาย สูญเสียหรือไดรับบาดเจ็บที่นอกเหนือความรับผิดชอบของหัวหนาทัวรและ

เหตุสุดวิสัยบางประการ เชน การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ การจลาจล ตางๆ  

3.เน่ืองจากรายการทัวรน้ีเปนแบบเหมาจายเบ็ดเสร็จ หากทานสละสิทธิ์การใชบริการใดๆตามรายการ หรือ ถูกปฏิเสธการ

เขาประเทศไมวาในกรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไมคืนเงินในทุกกรณี  

4. กรณียกเลิกการเดินทางภายหลังจากไดวีซาแลว ทางบริษัทฯ  ขอสงวนสิทธิ์ในการแจงสถานทูตฯเพื่อใหอยูในดุลพินิจ

ของสถานฑูตฯ เร่ืองวีซาของทาน เน่ืองจากการขอวีซาในแตละประเทศจะถูกบันทึกไวเปนสถิติในนามของบริษัทฯ  เมื่อ

ทานไดชําระเงินมัดจําหรือทั้งหมด ไมวาจะเปนการชําระผานตัวแทนของบริษัทฯ หรือชําระโดยตรงกับทางบริษัทฯ ทาง

บริษัทฯ จะขอถือวาทานรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขตางๆของเอกสารวีซา 



 

 
9 

5.กําหนดการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงไดเพื่อความเหมาะสม ทั้งน้ีทางบริษัทฯ จะยึดถือผลประโยชน ตลอดจน

ความปลอดภัยของคณะผูเดินทางเปนสําคัญ 

6. หากสายการบินมีการยกเลิกเที่ยวบินหรือหากมีเหตุการณประการใดที่เกิดขึ้นจากสายการบินทาง บริษัทฯ ขอสงวน

สิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวรน้ีเพื่อใหเหมาะสมกับสถานการณหนางานที่เกิดขึ้นจริง 

**หมายเหตุ ** กําหนดการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงไดเพื่อความเหมาะสม ท้ังน้ีทางบริษัทฯ จะยึดถือความปลอดภัยเปน

หลัก และรายการ-ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม ข้ึนอยูกับสายการบินโดยจะยึดประโยชนของลูกคาเปน

สําคัญ” 

 

เอกสารประกอบการขอวีซา Morocco 

- หนังสือเดินทาง  ตองมีอายุเหลือการใชงานอยางนอย 6 เดือน นับจากวันเดินทาง และตองมีหนาวางเหลือสําหรับ

ประทับตราวีซา และตราประทับเขาประทับเขา-ออกอยางนอย 2 หนาเต็ม 

- รูปถาย ตองเปนรูปถายหนาตรงเปนรูปสี ขนาด 2 น้ิว ถายไมเกิน 6 เดือน จํานวน 3 ใบ และตองเปนรูปถายที่มีพื้นหลังสี

ขาว เทาน้ัน ทางสถานฑูตไมรับพิจารณารูปถายที่เปนรูปสต๊ิกเกอร หรือรูปพิมพจากคอมพิวเตอร รูปโพลาลอยด และรูป

ถายที่มีวิวดานหลัง หรือรูปที่นํามาตัดตอ 

- หลักฐานการงาน 

  กรณีเปนเจาของกิจการ  ตองแสดง สําเนา ใบทะเบียนการคา และหนังสือรับรองการจดทะเบียนที่มีชื่อของผูเดินทาง

แสดงความเปน 

  เจาของกิจการ เปนกรรมการ หรือ หุนสวน  (ไมตองใชตัวจริง) 

  ***** สําคัญมาก จะตองเซ็นชื่อรับรองสําเนา และประทับตราบริษัทเปนสําคัญ *****  

กรณีเปนพนักงาน  ตองมีหนังสือรับรองการทํางานจากทางบริษัท หรือหนวยงานที่สังกัด มีขอความระบุตําแหนง 

เงินเดือน รายได   

วันเร่ิมทํางาน และชวงเวลาที่ไดรับอนุมัติใหลาหยุดงาน เปนภาษาอังกฤษเทาน้ัน และจะตองประทับตราบริษัทรับรอง

เปนสําคัญ 

กรณีเปนนักเรียน  หรือ นักศึกษา ตองมีหนังสือรับรองจากทางโรงเรียน หรือสถาบันที่กําลังศึกษาอยู พรอมตราประทับ

ของทางโรงเรียน (เปนภาษาอังกฤษเทาน้ัน) และสําเนาบัตรนักเรียน หรือบัตรนักศึกษา พรอมทั้งเซ็นชื่อรับรองสําเนา 

- หลักฐานการเงิน ใบรับรองสถานะทางการเงินในชื่อของผูเดินทาง จากทางธนาคารเปนภาษาอังกฤษ พรอมตราประทับ

จากทางธนาคาร **ย้ํา** ไมสามารถใชสําเนาบัญชี เงินฝากธนาคารยอนหลัง 6 เดือน  

- สําเนาทะเบียนบาน และสําเนาบัตรประชาชน **ย้ํา** ไมตองขีดครอม หรือเขียนทับบนหนาเอกสาร 
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