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คาซาบลังก้า – มาราเกซ – วอซาเวท – ทินเฮียร์ – ทอด้าจอร์จ – แอร์ฟูด์ – เมอร์ซูก้า 
อิเฟรน – เฟส – เชฟชาอูน – โวลบูิลัส – แมกเนส – ราบัติ 

 ( กรุณาสาํรองที่นั่งล่วงหน้าก่อนการเดินทางอย่างน้อย 8 สัปดาห์เพื่อความสะดวกในการย่ืนวีซ่าของท่าน) 
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วันท่ี1 กรุงเทพฯ  
23.00 น. พร้อมกันท่ีสนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 แถว Q เคาน์เตอร์สายการบินกาต้าร์ แอร์เวย์

ประตูทางเข้าท่ี 8 โดยมีเจ้าหน้าท่ีของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับในการตรวจเอกสารและสัมภาระในการ
เดินทางให้กับท่าน 

วันท่ี2 กรุงเทพฯ – โดฮา – คาซาบลังก้า – ชมเมือง – มาราเกซ  
02.10 น. เหิรฟ้าสู่ กรุงโดฮา โดยสายการบินกาต้าร์ แอร์เวย์ เท่ียวบินท่ี QR 837   
05.30 น. เดินทางถึง กรุงโดฮา ประเทศกาต้าร์ (แวะเปลี่ยนเท่ียวบิน) 
08.40 น. ออกเดินทางสู่ เมืองคาซาบลังก้า โดยสายการบินเอทิฮัด เท่ียวบินท่ี QR 1397     
14.30 น. เดินทางมาถึง สนามบินนานาชาติเมืองคาซาบลังก้า (CASABLANCA) ประเทศโมรอคโค (เวลาท้องถิ่น ช้า

กว่าประเทศไทย 6 ช.ม.) นําท่านผ่านด่านตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร จากนั้น พบมัคคุเทศก์ท้องถ่ิน  นํา
ท่านเดินทางเข้าสู่ตัวเมืองเมืองคาซา 
บลังก้า (CASABLANCA) นําท่านเก็บ
ภาพความงามของสุเหร่าแห่งกษัตริย์
ฮัสซันท่ี 2 (HASSAN II MOSQUE) ซึ่ง
มีขนาดใหญ่เป็นอันดับ 3 รองจากเมือง
เมกกะ  สุ เหร่ านี้ งดงามประณีตด้วย
สถาปัตยกรรมแบบโมรอคโคทุกแขนง ชม
ทิวทัศน์รอบๆ สุเหร่าอันเป็นจุดชมวิวริม
ฝั่งทะเล ซึ่งเป็นสถานที่พักผ่อนที่สวยงาม
ของชาวโมรอคโคที่ ชอบมาเดินเล่ น
หลั ง จ ากป ฏิบั ติ ศ าส นกิ จ เ ส ร็ จแล้ ว 
 จากน้ัน นําท่านเดินทางสู่  เมืองมารา
เกซ (MARAKESH) เมืองท่องเที่ยวที่สําคัญ ตั้งอยู่แถบเชิงเขาแอตลาส (ATLAS) ในอดีตเมืองโอเอซิสแห่งนี้เป็น
ที่พักของกองคาราวานอูฐ ที่มาจากทางตอนใต้ของโมรอคโค ถือเป็นเมืองชุมทางของพ่อต่างๆ นอกจากนี้ยังเป็น
อดีตเมืองหลวงในช่วงสมัยราชวงศ์อัลโมราวิด ช่วง ค.ศ.ที่ 11 ปัจจุบันเป็นเมืองที่มีนักท่องเที่ยวมาเยือนมากที่สุด 
สภาพบ้านเมืองที่เราเห็นได้คือ สองข้างทาง
แวดล้อมด้วยบ้านเรือนที่ถูกฉาบด้วยปูนสี
ส้มๆ ซึ่งเป็นสิ่งที่รัฐบาลกําหนดไว้ แต่คน
ท้องถ่ินจะเรียกว่า PINK CITY หรือ เมืองสี
ชมพู อาจกล่าวได้ว่ามาราเกชเป็นเมืองที่มี
เสน่ห์ที่สุดในโลกแห่งหนึ่ง จึงได้สมญานาม
ว่าเป็น A CITY OF DRAMA นั่นคือมีความ
สวยงามดั่งเมืองในละครที่ไม่น่าเป็นชีวิตจริง
ได้ นําท่านชม สุสานแห่งราชวงศ์ซาเดียน 
(SAADIAN TOMBS) เป็นที่ฝังพระศพของ
กษัตริย์และเหล่าเช้ือพระวงศ์ในสมัยราชวงศ์ซาเดียน สถานที่แห่งนี้ถูกทิ้งร้างมากกว่า 2 ศตวรรษ ภายหลังได้รับ
การบูรณะ และเปิดให้เข้าชมความงดงามของงานศิลปะแบบมัวริช (MOORISH) แท้ๆความวิจิตรอลังการของ
ห้องโถงภายใน เสาคอลัมน์หินอ่อนสีสวย ลวดลายงานปูนที่ประดับประดาบนผนังและเพดาน นําท่านเดินทางไป
เยี่ยมชมพระราชวังบาเฮีย (BAHIA PALACE) เป็นพระราชวังของท่านมหาอํามาตย์ ผู้สําเร็จราชการแผ่นดินแทน
ยุวกษัตริย์ในอดีต สร้างขึ้นในช่วงปลายศตวรรษที่ 19 โดย Si Moussa สถาปัตยกรรมออกเป็นแนวสมัยใหม่ โดย
ที่ตั้งใจจะให้เป็นพระราชวังที่ยิ่งใหญ่และหรูหราที่สุดในสมัยนั้น แต่ด้วยความที่มีการวางแผนก่อสร้างและตกแต่ง
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อย่างเร่งรีบ จึงเป็นที่วิจารณ์กันว่ารายละเอียดหลายๆอย่างในพระราชวังแห่งนี้ยังไม่สมบูรณ์ลงตัว พระราชวังมี
การตกแต่งโดยการแกะสลกัปูนปัน้ (STUCCO) มีการวาดลายบนไม้ และประดับประดาด้วยโมเสกเป็นลวดลายที่
สวยงามละเอียดอ่อนมาก จากนั้นนําท่านชมความงดงามภายนอกของ มัสยิด คูตูเบีย (KOUTOUBIA MOSQUE) 
ซึ่งเป็นมัสยิดใหญ่เก่าแก่ที่สุดในเมืองไม่ว่าจะเดินไปแห่งใดในตัวเมืองก็จะเห็นมัสยิดนี้ได้ จากหอวังที่มีความสูง 
226 ฟิต (70 เมตร) จากนั้นนําท่านเยือน จัตุรัสกลางเมอืง DJEMAA FNAA SQUARE ที่มีขนาดใหญ่ รายล้อมไป
ด้วยอาคาร ร้านค้า ตลาด ทั้ง 4 ด้าน เดินเล่นถ่ายรูปความมีชีวิตชีวาที่มีสีสันและกลิ่นอายแบบโมรอคโคขนาน
แท้ พร้อมจับจ่ายหาซื้อของฝาก ของที่ระลึกพื้นเมืองต่างๆ ได้ที่ ตลาดเก่า (OLD MARKET) ที่อยู่รายรอบจัตุรัส
อย่างเพลิดเพลิน จากนั้น นําท่านเดินทางเข้าที่พัก 

คํ่า บริการอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร  
พักท่ี:  ZALAGH KASBAH HOTEL & SPA                                            หรือระดับเทียบเท่า 
วันท่ี3 มาราเกช – ชมพระราชวัง – วอซาเซท 
เช้า บริการอาหารเช้า ณ โรงแรมท่ีพัก 
 นําท่านชม MAJORELLE GARDEN หรือ JARDIN MAJORELLE & MUSEUM OF ISLAMIC OF ART ว่า

กันว่าเป็นสวรรค์น้อยๆ ย่านเมืองมาราเกช สวนแห่งนี้
เป็นที่รวบรวมพันธ์ุไม้นานาจากทั่วโลก โดยเฉพาะต้น
กระบองเพชรนับพนัต้น หลากหลายสายพันธ์ุ มีสวนบัว 
และป่าไม่ดูร่มรื่น กับบรรดากระถางดินที่ศิลปินเจ้าของ
เดิม JACQUES MAJORELLE ที่สรรหาสีมาป้ายทาทับ 
ตกแต่งทําให้สวนแห่งนี้ดูโดดเด่นสะดุดตาข้ึนมาอย่าง
น่าเหลือเช่ือ สวนแห่งนี้เดิมเป็นบ้านของศิลปินชาว
ฝรั่งเศส เขาสร้างบ้าน และสวนเอาไว้อยู่เอง พร้อม
สร้างงานศิลปะของเขาต่อมาสถานที่แห่งนี้ได้ถูกใช้เป็น
พิพิธภัณฑ์ รวบรวมเอาศิลปะของโมรอคโคไว้ และมีมุม
แสดงงานศิลปะของเจ้าของเดิมเอาไว้ด้วย 

เท่ียง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
บ่าย จ า ก น้ั น เ ดิ น ท า ง สู่  “ เ มื อ ง ว อ ซ า เ ซ ท ” 

(OUARZAZATE) ซึ่งเคยเป็นที่ตั้งทางยุทธศาสตร์ ใน
ปี ค.ศ.1928 ฝรั่งเศสได้ต้ังกองกําลังทหารและพัฒนา
ที่นี่ให้เป็นศูนย์กลางการบริหาร วอซาเซทเป็นเมืองถูก
ส่งเสริมให้เป็นเมืองท่องเที่ยวที่แวดลอ้มไปด้วยสตูดิโอ 
ภาพยนตร์ และมีการพัฒนาพื้นที่ในทะเลทรายเพื่อ
การทํากิจกรรมต่างๆ เช่นการข่ีมอเตอร์ไซด์ อูฐ 
กิจกรรมผจญภัยกลางทะเลทราย (สําหรับในฤดู
หนาว-ฤดูใบไม้ผลิ (พ.ย.-เม.ย.) ควรเตรียมเสื้อกัน
หนาวให้เพียงพอ เพราะเมืองนี้อยู่ใกล้ภูเขาแอตลาส 
ที่มีหิมะปกคลุมในช่วงดังกล่าว วอซาเซท อาจกล่าว
ได้ว่าเป็นจุดมุ่งหมายของนักท่องเที่ยวที่มองหาความแตกต่าง และความผจญภัยที่หาไม่ได้จากที่ไหน วอซาเซท
เป็นเมืองที่สําคัญที่สุดของทางตอนใต้ และที่นี่ยังเป็นทางเช่ือมระหว่างเหนือกับใต้ และตะวันออกกับตะวันออก 
สําหรับนักท่องเที่ยวบางคนที่ชอบรสชาติของความเป็นทางใต้ ณ จุดกึ่งกลางแห่งนี้ และยังเป็นจุดเริ่มต้นของการ
สํารวจเมืองต่างๆได้ทุกวัน นําท่านผ่านชม ป้อมทาเริท “KASBAH TAOURIRT” เป็นป้อมแห่งตระกูลกลาวี 
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ภายใต้หมู่อาคารขนาดใหญ่ ซึ่งภายในประกอบด้วยห้องต่างๆ จํานวนมากซ่อนอยู่เช่ือมต่อกนัด้วยถนนเล็กๆ และ
เส้นทางลับคดเค้ียวตามอาคารที่เบียดเสียดกัน จากนั้นนําท่านเดินทางเข้าที่พัก 

คํ่า บริการอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร  
พักท่ี:  KARAM PALACE HOTEL                                                           หรือระดับเทียบเท่า 
วันท่ี4 วอซาเซส – ทินเฮียร์ – เมอร์ซูก้า 
เช้า บริการอาหารเช้า ณ โรงแรมท่ีพัก  
 นําท่านชม ถนนคาชบาห์ ที่มีป้อมหลายร้อยแห่งตั้งเรียงรายตามถนนดังกล่าว นําท่านออกเดินทางสู่เมืองทิน

เฮียร์ (TINGHIR) ชุมชนที่เกาะกลุ่ม
อยู่รวมกัน ท่ามกลางความแห้งแล้ง 
ยังมีความชุ่มช้ืนของโอเอซิส ต้นปาล์ม 
เคยเป็นที่ตั้งของกองทหารที่เดินทาง
มาจากวอซาเซท นําท่านเดินทางสู่ 
“ทอด้าจอร์จ” (TODRA GORGE) 
เป็นแหล่งปีนหน้าผา เพราะมีหน้าผา
สูงชัน ชมความงามของช่องเขาที่ซ่อน
ตัวอยู่ในโอเอซิสลําน้ําใสไหลผ่านช่อง
เขากับหน้าผาสูงชันแปลกตาเป็น
แหล่งปีนหน้าผาสําหรับนักเสี่ยงภัย
ทั้งหลาย ให้ท่านได้ชมความอลังการของหุบเขาที่ธรรมชาติสร้างสรรค์ของโมรอคโค 

 
 
เท่ียง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
บ่าย จากน้ัน นําท่านออกเดินทางสู่ เมืองเออร์ฟูด์ (ERFOUD) ซึ่งเป็นโอเอซิสศูนย์กลางการค้าขายของคาราวานซึ่ง

เดินทางมาจากซาอุดิอาระเบีย และซูดาน เดินทางสู่เมืองเมอร์ซูก้าร์ (แยกสัมภาระสําหรับค้างคืนในทะเลทราย) 
ทะเลทรายซาฮาร่า “SAHARA” เป็น
ทะเลทรายในทวีปแอฟริกาที่มีขนาด
ใหญ่เป็นอันดับสองของโลก (รองจาก
ทะเลทรายในทวีปแอนตาร์กติกา) และ
เป็นทะเลทรายรอ้นที่ใหญ่ทีสุ่ดของโลก 
ณ เมืองเมอร์ซูก้า (MERZOUGA) ลัด
เลาะขอบทะเลทรายสู่เขตซาฮาร่า 
ผ่านชมชมทัศนียภาพอันยิ่งใหญ่ของ
ภูเขาหินที่เต็มไปด้วยซากฟอสซิลของ
หาอยและแมงกะพรุนโบราณในอดีต
เมื่อ 350 ล้านปีก่อน ซึ่งดินแดนแห่งนี้
เคยอยู่ใต้ท้องทะเลมาก่อน จึ่งเป็นที่กําเนิดของซากฟอสซิลต่างๆ 

คํ่า บริการอาหารคํ่า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
พักท่ี:  PALMS CLUB ERFOUD HOTEL                                                หรือระดับเทียบเท่า 
วันท่ี5 เมอร์ซูก้า – ขี่อูฐชมพระอาทิตย์ขึ้นกลางทะเลทราย –น่ังรถ 4WD – แอร์ฟอร์ด – เฟส  
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05.00 นําท่านออกเดินทางสู่ แอร์ฟอร์ด (Erfoud) ซึ่งเป็นโอเอซิสศูนย์กลางการค้าขายของคาราวานซึ่งเดินทางมา
จากซาอุดิอาระเบีย และซูดาน เดินทางสู่
เมืองเมอร์ซูก้าร์ โดยนําท่านน่ังรถขับเคลื่อน
สี่ล้อ 4 WD ไปท่อง ทะเลทรายซาฮาร่า 
“Sahara” เป็นทะเลทรายในทวีปแอฟริกา
ท่ีมีขนาดใหญ่เป็นอันดับสองของโลก (รอง
จากทะเลทรายในทวีปแอนตาร์กติกา) และ
เป็นทะเลทรายร้อนท่ีใหญ่ท่ีสุดของโลก ณ 
เมืองเมอร์ซูก้า (Merzouga) ลัดเลาะขอบ
ทะเลทรายสู่เขตซาฮาร่า นําท่านขี่อูฐ สู่เนิน
ทรายอันกว้างใหญ่สุดตาเพ่ือรอชม พระ
อาทิตย์ทอแสงยามเช้า แสงทองยามเช้าสาดสู่ทะเลทราย เป็นบรรยากาศยามเช้าท่ีคุณจะประทับใจมิรู้ลืม 
(อย่าลืมเตรียมเสื้อกันหนาวให้พร้อม) ได้เวลาอันสมควร นําท่านเดินทางกลับสู่โรงแรม  

เช้า บริการอาหารเช้า ณ โรงแรมท่ีพัก 
 
 
 นําท่านเดินทางสู่เมืองเฟส ผ่านชม เมืองอิเฟรน (IFRANE) เมืองที่ความสูงประมาณ 1,650 เมตร เหนือ

ระดับน้ําทะเล ที่พักตากอากาศซึ่งในอดีตฝรั่งเศสได้มาสร้างข้ึนบริเวณนี้ ในช่วง ค.ศ. 1930 บางครั้งเรียกเมือง
แห่งนี้ว่า เจนีวาแห่งโมรอคโค บ้านส่วนใหญ่มีหลังคาสีแดง มีดอกไม้บาน และทะเลสาบสวยงาม เป็นสถานที่
พักผ่อนทั้งฤดูหนาวและฤดูร้อน เส้นทางนี้ผ่านเทือกเขาแอตลาส ช่ือที่คุ้นเคยกันมานาน เดินทางข้าม Middle 
Atlas ภูมิประเทศเขียวชอุ่มไปด้วยป่าไม้ สองข้างทางเปลี่ยนสภาพจากความแห้งแล้วเป็นป่าไม้ พุ่ม และสลับกับ
ความแห้งแล้งของภูเขา 

เท่ียง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
บ่าย จากนั้น นําท่านเท่ียวชมเมืองเฟส (FES) 

เมืองหลวงเก่า เมืองซึ่งยังคงมีบรรยากาศของ
เมืองโบราณที่ผู้คนยังใช้ลาเป็นพาหนะและ
บรรทุกของกันอยู่ สัมผัสบรรยากาศเมือง
เก่าแก่ที่สุดในบรรดาเมืองอิมพิ เรียลทั้งสี่ 
ตั้ ง แต่  ศตวรรษที่  7 มี ความสํ า คัญทาง
ประวัติศาสตร์ เป็นเมืองแหล่งท่องเที่ยวที่มี
ช่ือเสียงของโมรอคโค เริ่มด้วยจุดชมวิวบน
ป้อมปราการแห่งราชวงศ์ซาเดียน 

คํ่า บริการอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร และพักผ่อน
ตามอัธยาศัย 

พักท่ี:  ZALAGH MENZEH HOTEL FES                                                               หรือระดับเทียบเท่า 
วันท่ี6 เฟส – มาดีน่า แห่ง เฟส – เชฟชาอูน  
เช้า บริการอาหารเช้า ณ โรงแรมท่ีพัก  
 นําท่านเดินเข้าสู่เขาวงกตอันซับซ้อนแห่ง เมดินาเมืองเฟส ผ่านชม ประตู BAB BOU JELOUD เป็นประตูขนาด

ใหญ่ที่กั้นระหว่างเมืองเก่า กับเมืองใหม่ ที่ใช้โมเสดสีฟ้าตกแต่ง นําท่านเดินผ่านตลาดสดขายข้าวปลาอาหาร 
และผัก ผลไม้สดต่างๆ นําท่านเดินชมในเมดิน่าแห่งเฟส ผ่านชม สุเหร่าใหญ่ไคราวีน (KAIRAOUINE 
MOSQUE) ซึ่งเป็นทั้งมหาวิทยาลยัสอนศาสนาแห่งแรกของโมรอคโคและเก่าแก่ทีสุ่ดแหง่หนึ่งของโลกเลยทเีดียว 
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(เฉพาะผู้ที่นับถือศาสนาอิสลามเท่านั้น) 
จากนั้นนําท่านเดินชมย่านเครื่องหนังและ
แวะชม บ่อฟอกและย้อมสีหนังแบบโบราณ 
ที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะของเมืองเฟส ถูก
อนุรักษ์โดยองค์กรยูเนสโก นี้เป็นเสน่ห์ของ
การเดินเที่ยวชมเมืองที่ต้องเดินแหวกว่าย
เข้าไปในกลุ่มคนชาวพื้นเมือง ช้อปปิ้งสินค้า
ท้องถ่ิน และผลไม้แห้งอย่างเช่น อินทผาลัม 
วอลนัท อัลมอนด์ ที่คุณภาพดีและราคา
ย่ อ ม เ ย า  ชม  เ ม เ ดอ ร์ ซ า  บู อิ ม า เ นี ย 
(MERDERSA BOU IMANIA) ซึ่งเป็นโรงเรียนสอนพระคัมภีร์ เป็นสถาปัตยกรรมแบบมัวร์ที่สวยงามประณีต ใน
เขตเมืองเก่าได้ มีซอยกว่า 10,000 ซอย มีซอยแคบสุดคือ 50 ซ.ม. ถึงกว้าง 3 เมตร จะแบ่งเป็นย่านต่างๆ เช่น 
ย่านเครื่องใช้ทองเหลือง ทองแดง จะมีร้านค้าเล็กๆที่หน้าร้านจะมีหม้อ กระทะ อุปกรณ์เครื่องครัว วางแขวน
ห้อยเต็มไปหมด ย่านขายพรมที่วางเรียงรายอย่างสวยงาม ย่านงานเครื่องจักสาน งานแกะสลักไม้ ที่ตามซอกมุม
อาจเห็นภาพชายสูงอายุหนวดเครารุงรังนั่งแกะสลักไม้ช้ินเล็กๆ อยู่บริเวณตามทางเดินแคบๆ ในเขตเมืองเก่า 
บางทีเราก็ยังจะเห็นผู้หญิงที่นี่สวมเสื้อผ้าที่ปิดต้ังแต่หัวจนถึงเท้าจะเห็นได้ก็เฉพาะตาดําอันคมกริบเท่านั้น 

เท่ียง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
บ่าย จากน้ันนําท่านถ่ายรูปพระราชวังของท่านอาบู 

เอล ฮัดซัน (MOSQUE ABOU EL HASSAN) ซึ่ง
ถือว่าเก่าแก่ที่สุดในโมรอคโค และเดินช้อปปิ้งใน
ชุมชนชาวยิวแห่งเฟส ท่านเดินทางสู่นครสีฟ้าเชฟ
ชาอูน (CHEFCHAOUEN) เมืองที่ได้ช่ือว่ามนต์
เสน่ห์แห่งโมรอคโค เป็นเมืองเล็กๆตั้งอยู่ในหุบเขา
ริฟ (RIF MOUNTAIN) ประวัติความเป็นมาของ
เมืองนั้นยาวนานกว่า 538 ปี เมืองนี้เคยอยู่ใต้การ
ปกครองของสเปน และได้รับอิสรภาพในปี ค.ศ.
1956 จนได้รับอิทธิพลวิถีชีวิตและภาษาสเปนใน
ปัจจุบันน้ี 

คํ่า บริการอาหารคํ่า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
พักท่ี:  PARADOR HOTEL                                                                       หรือระดับเทียบเท่า 
วันท่ี7 เชฟชาอูน – เมืองโบราณโวลูบิลิส – แมกเนส – ราบัต 
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 นําท่านชมบ้านเรือนทาด้วยสีฟ้าและสีขาว ถือว่าเป็นสวรรค์ของคนรักสีฟ้าและสีขาว โดยเฉพาะสีฟ้า นั่นก็

เพราะว่าเชฟชาอูน เป็นเมืองที่บ้านเรือนเกือบ
ทุกหลังเป็นสีขาว และมีครึ่งล่างไปจนถึงบริเวณ
ถนน บันได และทางเดิน เป็นสีฟ้าสดใสเหมือน
วันที่ท้องฟ้าไร้เมฆ สามารถเดินชมบ้านเรือนได้
ทั่วทั้งเมือง โดยที่สถาปัตยกรรมของเมืองยังคง
เป็นแบบโมรอคโค ซุ้มประตูโค้งจึงสามารถ
มองเห็นได้ทั่วทั้งเมือง และยังมีน้ําพุที่ปูด้วย
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กระเบื้องโมเสกแบบโมรอคโคให้เห็นได้ตามมุมต่าง ๆ ของเมือง 
เท่ียง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
บ่าย นําท่านแวะชม เมืองโบราณโรมันโวลูบิลิส (ROMAN CITY OF VOLUBILIS) ที่ปัจจุบันเหลือแต่ซาก

ปรักหักพังที่เกิดจากแผ่นดินไหวครั้งรุนแรงในปี ค.ศ. 1755 แต่ยังคงเห็นได้ถึงร่องรอยความยิ่งใหญ่ของเมืองใน
จักรวรรดิโรมันในอดีต ผ่านชมเมืองมูเล ไอดริส 
(MOULAY IDRISS) เมืองโบราณเมืองหนึ่งที่
เป็นเมืองศูนย์กลางศาสนาอันศักดิ์สิทธิของชาว
มุสลิมในโมรอคโค ทุกๆปี ช่วงเดือนสิงหาคมจะ
มีเหล่านักจาริกแสวงบุญมาเยือนเมืองแห่งนี้
เพื่อประกอบพิธีทางศาสนา เปรียบได้กับเมือง
เมกกะของประเทศซาอุดิอาระเบีย จากน้ัน
เดินทางต่อไปยังเมืองเมคเนส เป็นเมืองหลวง
โบราณในสมั ย  สุ ลต่ านมู เ ล  อิสมา อิล 
(MOULEY ISMAIL) แห่งราชวงศ์อะลาวิท (ALAWITE DYNASTY) กษัตริย์จอมโหดผู้ช่ืนชอบการทําสงคราม
ใน ค.ศ. ที่ 17 ด้วยทําเลที่ตั้งที่มีแม่น้ําไหลผ่านกลางเมือง เมคเนสจึงเป็นเมืองศูนย์กลางการผลิตมะกอก ไวน์ 
และพืชพรรณต่างๆ ก่อนถึง ชมกําแพงเมืองล้อมรอบเมอืงเก่าที่ยาวประมาณ 40 กม. ซึ่งมีประตูเมืองใหญโ่ตถึง 7 
ประตู นําท่านชมประตูบับมันซู (BAB MANSOUR MONUMENTAL GATE) ที่ได้ช่ือว่าสวยที่สุด ซึ่งตกแต่งด้วย
โมเสด และกระเบื้องสีเขียวบนผนังสีแสด นําท่านออกเดินทางสู่เมืองราบัต 

คํ่า บริการอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร 
พักท่ี:  CHELLAH HOTEL หรือเทียบเท่า 
วันท่ี8  ราบัต – ชมเมือง – สนามบิน 
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 นําท่านชม เมืองราบัต เมืองหลวงแห่งราชอาณาจักรมาตั้งแต่ปี ค.ศ.1956 เมื่อโมรอคโคหลุดพ้นจากการเข้า

แทรกแซงทางการเมืองของฝรั่งเศส และเป็นที่ตั้ง
ของพระราชวังหลวง และทําเนียบทูตานุทูตจาก
ต่างแดน เป็นเมืองสีขาวที่สะอาดและสวยงาม นํา
ท่านชม ป้อมไอดูยะ ป้อมขนาดใหญ่ 2 ช้ันที่ตั้งอยู่
ริมมหาสมุทรแอตแลนติก ล้อมรอบด้วยกําแพงสูง
ใหญ่ ด้านในเป็นเมดิน่า บ้านเรือนทาทาบด้วยสีฟ้า 
ที่สะอาดตาน่าเดินเล่น เหมือนศิลปะบนกําแพง 
จากนั้นชมสุเหร่าหลวง และ พระราชวังหลวง ที่
ทุกเที่ยงวันศุกร์ กษัตริย์แห่งโมรอคโคจะทรงม้า
จากพระราชวังมายังสุเหร่า เพื่อประกอบศาสนกิจชมความงามภายนอกของ THE ROYAL PALACE และ 
MECHOUAR 

เท่ียง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
 
บ่าย จากน้ันนําท่านชมสุสานของกษัตริย์โมฮัมเหม็ดท่ี 

5 พระอัยการของกษัตริย์องค์ปัจจุบัน ซึ่งมีทหาร
ยามยืนสง่าเฝ้าทุกประตู และเปิดให้คนทุกชาติทุก
ศาสนาเข้าไปเคารพพระศพที่ฝังอยู่ เบื้องล่าง 
ด้านหน้าของสุสาน คือสุเหร่าฮัสซันที่เริ่มสร้างมา
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ตั้งแต่ศตวรรษที่ 12 แต่ไม่สําเร็จ และพังลงจนเหลือแต่เพียงเสาไว้ 365 ต้น ในบริเวณกว้าง 183 X 139 เมตร 
จากนั้นนําท่านไปชม “หอคอยฮัสซัน” (HASSAN TOWER) ส่วนหนึ่งของมัสยิดฮัสซัน ซึ่งได้วางแผนไว้ให้เป็น
สุเหร่าที่ใหญ่อันดับ 2 ของโลก สามารถบรรจุผูท้ี่เข้ามาสวดมนต์ได้พร้อมกันคราวละ 40,000 คน ได้เวลาสมควร 
นําท่านเดินทางสู่ สนามบินเมืองราบัต 

19.40 น. อําลา โมรอคโค ออกเดินทางสู่ กรุงโดฮา ประเทศกาต้าร์ โดยสายการบินกาต้าร์ แอร์เวย์ เท่ียวบินท่ี QR 
1463  

วันท่ี9 โดฮา – กรุงเทพฯ   
06.20 น. เดินทางถึงสนามบินนานาชาติกรุงอาบู ดาบี ประเทศอิมิเรสต์ 
08.50 น. ออกเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบินเอทีฮัด แอร์ไลน์ส เท่ียวบินท่ี EY408 
18.25 น. เดินทางมาถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ  
หมายเหต.ุ.. โปรแกรมการเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมะสม เน่ืองจากสภาพ ลม ,ฟ้า , อากาศ,การล่าช้าอัน

เน่ืองมาจากสายการบิน และสถานการณ์ในต่างประเทศท่ีทางคณะเดินทางในขณะน้ัน เพ่ือความปลอดภัยใน
การเดินทาง โดย ได้มอบหมายให้ หัวหน้าทัวร์ผู้นําทัวร์ มีอํานาจตัดสินใจ ณ ขณะน้ันท้ังน้ีการตัดสินใจ  จะ
คํานึงถึงผลประโยชน์ของหมู่คณะเป็นสําคัญ 

 
อัตราค่าบริการ 

ออกเดินทางช่วง 
 

ผู้ใหญ่พัก 
ห้องละ 2 ท่าน 

เด็กอายุต่ํากว่า 12 ปี  
พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน 

เด็กอายุต่ํากว่า 12 ปี  
พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน  

( มีเตียงเสริม ) 

              พักท่านเดียว / ห้อง 
                      จ่ายเพ่ิม 

 
09-17 ต.ค.//16-24 ต.ค.//28 ต.ค.-05 พ.ย.// 

06-14 พ.ย.//13-21 พ.ย.//11-19 พ.ย.// 
18-26 พ.ย.//20-28 พ.ย.//27 พ.ย.-05 ธ.ค.// 

49,900 49,900 49,900 12,900 

09-17 ธ.ค.//16-24 ธ.ค.//23-31 ธ.ค.//  54,900 54,900 54,900 12,900 

30 ธ.ค.-07 ม.ค. 2563 เทศกาลปีใหม่ 60,900 60,900 60,900 14,900 

03-11 ม.ค.//10-18 ม.ค.// 17-25 
ม.ค.// 

24 ม.ค.-01 ก.พ.// 31 ม.ค.-08 ก.พ.// 
03-11 ก.พ.// 05-13 ก.พ.// 10-18 

ก.พ.// 
12-20 ก.พ.// 19-27 ก.พ.//  

24 ก.พ.-03 มี.ค.//02-10 มี.ค.//  
09-17 มี.ค.//16-24 มี.ค.//20-28 มี.ค.// 

23-31 มี.ค.//27 มี.ค.-04 เม.ย. 2563 

49,900 49,900 49,900 12,000 

ต้องการเดินทางโดยชั้นธุรกิจ BUSINESS CLASS กรุณาสอบถามราคาเพ่ิมเติมจากเจ้าหน้าท่ีบริษัทฯ 
 
อัตราค่าบริการน้ีรวม 
 ค่าต๋ัวเครื่องบินไป-กลับ กรุงเทพฯ-คาซาบลังก้า // ราบัต-กรุงเทพฯ (หรือสลบัเมืองลงกอ่น-หลงั) 
 ค่ารถปรบัอากาศนําเที่ยวตามระบุไว้ในรายการพร้อมคนขับรถที่ชํานาญเส้นทางไมอ่นุญาตให้คนขับรถเกิน 12ช.ม./วัน  
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 โรงแรมที่พกัตามระบหุรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน ราคาโรงแรมจะปรับข้ึน 3-4 เท่าตัว หากวันเข้าพักตรงกับงานเทศกาลเท
รดแฟรห์รือการประชุมต่างๆ อันเป็นผลทีท่ําให้ต้องมีการปรบัเปลี่ยนย้ายเมือง โดยคํานึงถึงความเหมาะสมเป็นหลัก  

 ค่าธรรมเนียมในการยื่นวีซ่า และค่าธรรมเนียมวีซ่า ทางสถานทูตไม่คืนให้ท่านไม่ว่าท่านจะผ่านการพจิารณาหรือไม่ก็ตาม  
 ค่าอาหารทีร่ะบุในรายการ ให้ท่านได้เลิศรสกับอาหารท้องถ่ิน  
 ค่าบริการนําทัวร์โดยหัวหน้าทัวรผ์ู้มปีระสบการณ์นําเที่ยวใหค้วามรู้  และคอยดูแลอํานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง  
 ค่าประกันอบุัติเหตุในการเดินทางวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  

 
อัตราค่าบริการน้ีไม่รวม 
 ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 %  
 ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าโทรศัพท์ , ค่าซักรีด , ค่าเครื่องดืม่และอาหารนอกเหนอืจากที่ระบุในรายการ  
 ค่าผกผันของภาษีน้ํามันที่ทางสายการบินแจ้งเปลี่ยนแปลงกะทันหัน 
 ค่าพนักงานยกกระเป๋า ณ โรงแรมที่พัก (ทางบริษัทฯไม่ได้จดัให้แก่ท่านเนื่องจากป้องกันการสญูหายจากมจิฉาชีพที่แฝงตัวเข้า

มาในโรงแรมทีพ่ัก และเพื่อความสะดวกรวดเร็วในการเข้าหอ้งพักสําหรับทุกท่าน)   
 ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น 3 USD ต่อท่าน / วัน และค่าทิปพนักงานขับรถ 2 USD ต่อท่าน / วัน 
 ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ ท่านละ 100 บาท ต่อท่าน / วัน 

 
 เง่ือนไขการสาํรองท่ีน่ัง และการชาํระเงิน  

 กรุณาจองล่วงหน้าพรอ้มชําระงวดแรก 30,000 บาท ก่อนการเดินทาง พร้อมแฟกซ์สําเนาหน้าหนังสือเดินทาง PASSPORT  มายัง
บริษัท และค่าใช้จ่ายส่วนที่เหลือกรุณาชําระก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 14 วัน มิฉะนั้นจะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทาง 

 บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน้า 10 วัน ซึ่งจะเกิดข้ึนได้ก็ต่อเมื่อไม่สามารถทํากรุ๊ปได้อย่างน้อย 20 ท่าน 
และหรือ ผู้ร่วมเดินทางในคณะไม่สามารถผ่านการพิจารณาวีซ่าได้ครบ 20 ท่าน ซึ่งในกรณีนี้ ทางบริษัทฯ ยินดีคืนเงินให้ทั้งหมด
หักค่าธรรมเนียมวีซ่า หรือจัดหาคณะทัวร์อื่นให้ ถ้าท่านต้องการ 

 บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิที่จะเปลีย่นแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุจําเป็น สุดวิสัย จนไม่อาจแก้ไขได้ และจะไม่
รับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่สูญหาย สูญเสียหรือได้รับบาดเจ็บ ที่นอกเหนือความ รับผิดชอบของหัวหน้าทัวร์และเหตุสุดวิสัยบาง
ประการเช่น การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ 

 เนื่องจากรายการทัวร์นี้เป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธ์ิการใช้บริการใดๆตามรายการ หรือถูกปฏิเสธการเข้า และ
ออกประเทศไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินในทุกกรณี  

 เมื่อท่านได้ชําระเงินมัดจําหรือทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นการชําระผ่านตัวแทนของบริษัทฯ หรือชําระโดยตรงกับทางบริษัทฯ ทาง
บริษัทฯ จะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขต่างๆของบริษัทฯ ที่ได้ระบุไว้โดยทั้งหมด 

 
 

หมายเหตุ 
 ทางบริษัทจะทําการยื่นวีซ่าของท่านก็ต่อเมื่อในคณะมีผู้สํารองท่ีน่ังครบ 20 ท่าน และได้รับคิวการตอบรับจาก

ทางสถานทูต เนื่องจากบริษัทจะต้องใช้เอกสารต่างๆทีเ่ป็นกรุ๊ปในการยื่นวีซ่า อาทิ ตั๋วเครี่องบิน , ห้องพักที่คอนเฟิร์
มมาจากทางยุโรป ,ประกันการเดินทาง ฯลฯ ทางท่านจะต้องรอให้คณะครบ 20 ท่าน จึงจะสามารถยื่นวีซ่าให้กับ
ทางท่านได้อย่างถูกต้อง  

 หากในช่วงท่ีท่านเดินทางคิววีซ่ากรุ๊ปในการยื่นวีซ่าเต็ม ทางบริษัทต้องขอสงวนสิทธ์ิในการยื่นวีซ่าเดี่ยว ซึ่งทาง
ท่านจะต้องเดินทางมายื่นวีซ่าด้วยตัวเอง ตามวัน และเวลานัดหมายจากทางสถานทูต โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทคอย
ดูแล และอํานวยความสะดวก  

 เอกสารต่างๆท่ีใช้ในการยื่นวีซ่าท่องเท่ียวทวีปยุโรป ทางสถานทูตเป็นผู้กําหนดออกมา มิใช่บริษัททัวร์เป็นผู้
กําหนด ท่านที่มีความประสงค์จะยื่นวีซ่าท่องเที่ยวทวีปยุโรป กรุณาจัดเตรียมเอกสารให้ถูกต้อง และครบถ้วนตามที่
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สถานทูตต้องการ เพราะจะมีผลต่อการพิจารณาวีซ่าของท่าน บริษัททัวร์เป็นแต่เพียงตัวกลาง และอํานวยความ
สะดวกในการยื่นวีซ่าเท่านั้น มิได้เป็นผู้พิจารณาว่าวีซ่าให้กับทางท่าน 

 กรณีวีซ่าท่ีท่านยื่นไม่ผ่านการพิจารณา และคณะสามารถออกเดินทางได้ ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายจริงท่ีเกิดขึ้น
ดังต่อไปน้ี 

 ค่าธรรมเนียมการยื่นวีซ่าและค่าดําเนินการทางสถานทูตจะไม่คืนค่าธรรมเนียมใดๆทั้งสิ้นแม้ว่าจะผ่านหรือไม่ผ่าน
การพิจารณา 

 ค่ามัดจําตั๋วเครื่องบิน หรือตั๋วเครื่องบินท่ีออกมาจริง ณ วันยื่นวีซ่า ซึ่งตั๋วเป็นเอกสารที่สําคัญในการยื่นวีซ่า หาก
ท่านไม่ผ่านการพิจารณา ตั๋วเครื่องบินถ้าออกตั๋วมาแล้วจะต้องทําการ REFUND โดยจะมีค่าธรรมเนียมที่ท่านต้องถูก
หักบางส่วน และส่วนที่เหลือจะคืนให้ท่านภายใน 45-60 วัน (ตามกฎของแต่ละสายการบิน) ถ้ายังไม่ออกตั๋วท่านจะ
เสียแต่ค่ามัดจําต๋ัวตามจริงเท่านั้น 

 ค่าห้องพักในทวีปยุโรป ถ้าคณะออกเดินทางได้ และท่านไม่ผ่านการพิจารณาวีซ่า ตามกฎท่านจะต้องโดนค่ามัดจํา
ห้องใน 2 คืนแรกของการเดินทางหากท่านไม่ปรากฏตัวตามวันที่เข้าพัก ทางโรงแรมจะต้องยึดค่าห้อง 100 % 
ในทันที ทางบริษัทจะแจ้งให้ท่านทราบ และมีเอกสารช้ีแจงให้ท่านเข้าใจ 

 หากท่านผ่านการพิจารณาวีซ่า แล้วยกเลิกการเดินทางทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยึดค่าใช้จ่ายท้ังหมด 
100% 

 ทางบริษัทเริ่มต้น และจบ การบริการ ท่ีสนามบินสุวรรณภูมิ กรณีท่านเดินทางมาจากต่างจงัหวัด หรือต่างประเทศ 
และจะสํารองตั๋วเครื่องบิน หรือพาหนะอย่างหนึ่งอย่างใดที่ใช้ในการเดินทางมาสนามบิน ทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบ
ค่าใช้จ่ายในส่วนน้ี เพราะเป็นค่าใช้จ่ายที่นอกเหนือจากโปรแกรมการเดินทางของบริษัท ฉะนั้นท่านควรจะให้กรุ๊ป 
FINAL 100% ก่อนที่จะสํารองยานพาหนะ 

 
เง่ือนไขการยกเลิก   
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง  45 วัน - คืนค่าใช้จ่ายทั้งหมด ยกเว้นกรุ๊ปท่ีเดินทางช่วงวันหยุด หรือเทศกาลท่ีต้องการันตีมัดจํา

กับสายการบิน   หรือ กรุ๊ปท่ีมีการการันตีค่ามัดจําท่ีพักโดยตรงหรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศ หรือต่างประเทศและ
ไม่อาจขอคืนเงินได้      

 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 40 วันข้ึนไป -  เก็บค่าใช้จ่าย ของมัดจําทั้งหมด    
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง  35 วันข้ึนไป  -  เก็บค่าใช้จ่าย  80 % ของราคาทัวร์ 
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง  25 วัน - เก็บค่าบริการทั้งหมด 100 % 

 
เอกสารท่ีใช้ในการยื่นขอวีซ่า VISA  (ลูกค้าไม่ต้องแสดงตวั) 

 หนังสือเดินทางท่ีเหลืออายุใช้งานไม่ต่ํากว่า 6 เดือน และมีหน้าพาสปอร์ตว่างอย่างน้อย 3 หน้า  
 รูปถ่ายสี (ต้องถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน ฉากหลังเป็นสีขาวเท่าน้ัน ) 1.5 X 2.0 น้ิว จํานวน 3 รูป ข้ึนอยู่กับประเทศที่จะเดินทาง  
 หลักฐานแสดงสถานะการทํางาน 1 ชุด 

* ค้าขาย หลกัฐานทางการค้า เช่น ใบรบัรองจากกระทรวงพาณิชย์หรือใบทะเบียนการค้าที่มีช่ือผูเ้ดินทาง อายุย้อนหลงัไม่เกิน 3 เดือนนับ
จากเดือนที่จะเดินทาง *พนักงานและผู้ถือหุ้น หนังสือรับรองการทํางานเป็นภาษาอังกฤษ  ในการออกจดหมายรบัรองกรุณาระบุคําว่า 
TO WHOM IT MAY CONCERN แทนการใช้ช่ือแต่ละสถานทูต 
*ข้าราชการและนักเรียน หนังสือรับรองจากต้นสงักัด หนังสือรบัรองเป็นภาษาอังกฤษ 

  หลักฐานแสดงฐานะการเงินท่านละ 1 ฉบับ ( สถานทูตรับบัญชีออมทรัพย์เท่าน้ัน ส่วนบัญชีอ่ืนๆนอกจากออมทรัพย์และเอกสารแสดง
ทางการเงินอ่ืนๆ สามารถยื่นแนบเพ่ิมเติมได้ ท้ังน้ีเพ่ือให้หลักฐานการเงินของท่านสมบูรณ์ท่ีสุด)  
* หนังสือรับรองจากธนาคาร ในการออกจดหมายรับรองกรุณาระบุคําว่า TO WHOM IT MAY CONCERN แทนการใช้ช่ือแต่ละสถานทูต
พร้อม Statement  และ สาํเนาสมุดเงินฝาก ออมทรัพย์ โดยละเอียดทุกหน้า ย้อนหลัง 6 เดือน กรุณาสะกดช่ือให้ตรงกบัหน้าพาสปอร์ต 
และหมายเลขบัญชีเล่มเดียวกับสําเนาทีท่่านจะใช้ยื่นวีซ่า (ใช้เวลาดําเนินการขอประมาณ 3-5 วันทําการ) 
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* เด็กต้องทําเอกสารรับรองบัญชีจากทางธนาคารบิดาหรือมารดา 
*สาม-ีภรรยาที่มีการจดทะเบียนสมรส สามารถใช้เอกสารการเงินร่วมกันได ้แต่ให้ทางธนาคารออกเอกสารแยกคนละชุด 

 กรณีเด็กอายุต่ํากว่า 20 ปีบริบูรณ์  / หากเด็กไม่ได้เดินทางกับบิดา/มารดาคนใดคนหนึง่ หรือบิดามารดาไม่ได้เดินทางทั้งสองคน ต้องมี
จดหมายยินยอมใหเ้ดินทางไปต่าง ประเทศจากบิดา และ มารดา ซึ่งจดหมายต้องออกโดยที่ว่าการอําเภอ 

 สําเนาบัตรประชาชน หรือ สําเนาสูติบัตร 1 ชุด 
 สําเนาทะเบียนบ้าน 1 ชุด 
 สําเนาทะเบียนสมรส หรือ ทะเบียนหย่า 1 ชุด 
 สําเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี) 1 ชุด 
  การบิดเบือนข้อเท็จจริงประการใดก็ตามอาจจะถูกระงับมิให้เดินทางเข้าประเทศในกลุ่มเชงเก้นเป็นการถาวร และถึงแม้ว่าท่านจะถูก

ปฏิเสธวีซ่าสถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมที่ได้ชําระไปแล้วและหากต้องการขอยื่นคําร้องใหม่ก็ต้องชําระค่าธรรมเนียมใหมทุ่กครั้ง  
 หากสถานทูตมีการเรยีกสัมภาษณ์ ทางบริษัทฯขอความร่วมมือในการเชิญท่านไปสัมภาษณ์ตามนัดหมายและโปรดแต่งกายสุภาพ ทั้งนี้

ทางบริษัทฯ จะส่งเจ้าหน้าที่ไปอํานวยความสะดวก และประสานงานตลอดเวลาและหากสถานทูตขอเอกสารเพิม่เติมทางบริษัทใคร่ขอ
รบกวนท่านจัดสง่เอกสารดังกล่าวเช่นกัน  

 กรณีท่ีท่านยกเลิกการเดินทางภายหลังจากได้วีซา่แล้ว ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการแจ้งสถานทูตยกเลิกวีซ่าของท่าน เนื่องจากการ
ขอวีซ่าในแต่ละประเทศจะถูกบันทึกไว้เป็นสถิติในนามของบริษัทฯ ทางสถานทูตจะรับพิจารณาเฉพาะท่านท่ีมีเอกสารพร้อมและมีความ
ประสงค์ท่ีจะเดินทางไปท่องเท่ียวยังประเทศตามท่ีระบุเท่าน้ัน การปฏิเสธวีซ่าอันเนื่องมาจากหลักฐานในการขอยื่นวีซ่าปลอมหรือผิด
วัตถุประสงค์ในการยื่นขอวีซ่าทอ่งเที่ยว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงิน โดยจะหักค่าใช้จ่ายทีเ่กิดข้ึนจริงและจะคืนให้ท่านหลังจาก
ทัวร์ออกเดินทางภายใน 30 วัน โปรแกรมการเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้จะคํานึงถึงประโยชน์และความปลอดภัย
ของผู้เดินทางเป็นหลัก 


