A Special of Morocco 10 Days Sep - Dec 2020

HIT … อยากชวนท่านเทีย่ ว …
เส้นทาง

A Special of Morocco
มหัศจรรย์ … แห่ง โมร็อคโค 10 วัน
กำหนดการเดินทาง
ตุลาคม 2563
25 พฤศจิกายน / 2 , 25 ธันวาคม 2563
6 , 20

ในราคาทัวร์สดุ พิเศษ!! ไม่เรียกเก็บยิบย่อย เพราะรวมทุกอย่างไว้หมดแล้ว
ทัง้ ทิปไกด์ทอ้ งถิน่ ทิปคนขับรถ คุม้ แบบนีไ้ ม่มที ไี่ หนเหมือน !!
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วันแรกของการเดินทาง (1)
19.00 น.

3

กรุงเทพฯ

พบกันที่ ท่ าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ “Suvarnabhumi International Airport” อาคารโดยสาร ชั้น 4
ประตู 10 แถว U เคาน์ เตอร์ สายการบินกัฟท์ แอร์ หัวหน้าทัวร์ และเจ้าหน้าที่ บริษัท ไฮไลท์ อินเตอร์ เนชั่นนอล ทราเวล
หรื อสั้นๆ ว่า HIT รอต้อนรับและคอยอานวยความสะดวกด้านเอกสารการเดินทาง

กระเป๋าเล็กถือติดตัวขึน้ เครื่ องบิน
▪ กรุ ณางดนาของมีคมทุกชนิดเช่นมีดพับกรรไกรตัดเล็บทุกขนาดตะไบเล็บ เป็ นต้น กรุ ณาใส่ในกระเป๋ าเดินทางใบใหญ่ ห้ามนาติดตัว
ขึ้นเครื่ องบิน
▪ วัตถุที่เป็ นลักษณะของเหลว อาทิ ครี ม โลชัน่ น้ าหอม ยาสี ฟัน เจล สเปรย์ และเหล้าเป็ นต้น จะถูกทาการตรวจอย่างละเอียดอีกครั้ง โดย
จะอนุญาตให้ไม่เกิน 10 ชิ้น ในบรรจุภณั ฑ์ละไม่เกิน 100ml. แล้วใส่รวมเป็ นที่เดียวกันในถุงใสพร้อมที่จะสาแดงต่อเจ้าหน้าที่รักษา
ความปลอดภัยตามมาตรการองค์การการบินพลเรื อนระหว่างประเทศ [ICAO]
▪ หากท่านซื้อสิ นค้าปลอดภาษีจากสนามบิน จะถูกปิ ดผนึกถุงโดยระบุวนั เดินทางเที่ยวบินจึงสามารถนาขึ้นเครื่ องได้และห้ามมีร่องรอย
การเปิ ดปากถุงโดยเด็ดขาด
21.35 น.
ออกเดินทางสู่ เมืองมานามา (Manama) โดยเที่ยวบินที่ GF 151 (ใช้ เวลาในการเดินทาง 7 ชั่วโมง 10 นาที)

วันที่สองของการเดินทาง (2)
00.45 น.
01.35 น.
07.20 น.

12.30 น.

มานามา (บาห์ เรน) – คาซาบลังกา (โมร็อคโค) – มาราเกช

เดินทางถึง ท่ าอากาศยานนานาชาติบาห์ เรน “Bahrian International Airport” ณ มานามา (Manama)
ประเทศบาห์ เรน (Bahrian) รอเปลี่ยนเที่ยวบิน
ออกเดินทางต่อสู่ เมืองคาซาบลังกา (Casablanca) ประเทศโมร็อคโค (Morocco) โดยเที่ยวบินที่ GF 143
(ใช้ เวลาในการเดินทาง 7 ชั่วโมง 45 นาที)
ถึง สนามบินมุฮัมมัด ฟิ ฟท์ อินเตอร์ เนชั่นเนล “Casablanca Mohammed V International Airport”
ณ เมืองคาซาบลังกา (Casablanca) ประเทศโมร็อคโค (Morocco)(เวลาท้ องถิ่นช้ ากว่ าประเทศไทย 6 ชั่วโมง)
หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรแล้ว รถโค้ชปรับอากาศรอรับท่าน นาท่านออกเดินทางสู่ เมืองมาราเกช
(Marrakech) (ระยะทาง 177 กิโลเมตรใช้ เวลาการเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง) ประเทศโมร็อคโค (Morocco) เป็ น
เมืองที่มีนกั ท่องเที่ยวมาเยือนมากที่สุดเมืองนี้มีความน่ารักตรงที่รัฐบาลของเขากาหนดไว้ว่า บ้านเรื อนจะต้องเป็ นสี เดียวกัน
ทั้งหมด คือต้องเป็ นสี ออกส้มๆ ปูนๆ ผูค้ นที่น้ ีจึงมักเรี ยกเมืองนี้ว่า เมืองสี ชมพู ระหว่างทางท่านจะเพลิดเพลินกับทิวทัศน์
ตลอดสองข้างทาง
อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
หลังมื้ออาหาร นาลูกค้า ฮิตทัวร์ เริ่ มต้นชม เมืองมาราเกช (Marrakech)โดยจุดแรกที่เราจะเริ่ มเที่ยวที่เมืองแห่งนี้ คือ
พระราชวังบาเฮีย “Bahia Palace” ซึ่งเป็ นพระราชวังของผูส้ าเร็ จราชการแผ่นดินแทนยุวกษัตริ ยใ์ นอดีต สร้างขึ้นใน
ช่วงปลายศตวรรษที่ 19 ตัวของพระราชวังมีการตกแต่งโดยการแกะสลักปูนปั้นสตัค๊ โก้ มีการวาดลายบนไม้และประดับด้วย
โมเสก จาก พระราชวังบาเฮีย “Bahia Palace” ไม่ไกลนักจะเป็ นที่ต้งั ของ สุ สานแห่ งราชวงศ์ ซาเดียน “Saadian
Tombs” เป็ นที่ฝังพระศพของกษัตริ ยแ์ ละเหล่าเชื้อพระวงศ์ในสมัยราชวงศ์ซาเดียนสถานที่แห่ งนี้ถูกทิ้งร้างมากกว่า 2
ศตวรรษ ภายหลังได้รับการบูรณะชมความงดงามของงานศิลปะแบบมัวริ สแท้ๆ อลังการกับความวิจิตรของ เสาคอลัมน์ หนิ
อ่อน “The Columns of Carrara Marble” ลวดลายงานปูนที่ประดับประดาบนผนังและเพดาน ภายใน ห้ องโถง
“The Central Room” จากนั้นนาท่านเข้าสู่ จต
ั ุรัสที่มีสีสันและเป็ นศูนย์รวมทุกกิจกรรมไว้ดว้ ยกันอย่าง จัตุรัส เจมา
อัลฟนา “Place Jemaa el-Fna” จัตุรัสที่ใหญ่ที่สุดของ เมืองมาราเกช (Marrakech) เป็ นสถานที่ ที่เป็ นแหล่งรวม
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18.30 น.

คนไว้มากที่สุดเป็ นอันดับ 4 ของโลกอีกด้วย แล้วนาท่านเดินเท้า เข้าสู่ จัตุรัสเจมา อัลฟนา “Place Jemaa el-Fna” เดิน
ไปเรื่ อยๆ ลัดเลาะเข้าไปตามตรอกซอกซอย ท่านจะพบกับ ตลาด “Souk” ที่นี่มีของให้เลือกซื้อทั้งวันเช้ายันค่า มีเวลาให้
ท่านได้เดินเที่ยว จับจ่ายซื้อของ และต่อราคา
อาหารค่า ณ ภัตตาคาร
พักค้างคืน ณ Le Tichka Hotel หรื อเทียบเท่ า

วันที่สามของการเดินทาง (3)
07.30 น.

12.00 น.

18.30 น.

12.30 น.

มาราเกช – เอทเบนฮัดดู – วอซาเซท

อาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
นาท่านออกเดินทางสู่ เมืองเอทเบนฮัดดู (Ait Ben Haddou) จุดหมายอยูท่ ี่ คซาร์ แห่ งเมืองเอทเบนฮัดดู “Ksar -Ait
Ben Haddou” (ระยะทาง 190 กิโลเมตรใช้ เวลาการเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง 20 นาที) ซึ่ ง คซาร์ “Ksar” ก็คือกลุม
่
อาคารสร้างด้วยดินที่มีกาแพงล้อมรอบ เป็ นลักษณะที่อยูอ่ าศัยแบบดั้งเดิม บ้านเหล่านี้รวมตัวกันอยูใ่ นกาแพงที่เหมือนป้อม
ปราการ และมีหอคอยที่มุมช่วยเสริ มความมัน่ คงแข็งแรง
อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
หลังอาหาร นาท่านชม คซาร์ แห่ งเมืองเอทเบนฮัดดู “Ksar -Ait Ben Haddou” ในเชิงประวัติศาสตร์สถานที่แห่งนี้
ได้เคยเป็ นที่อยูอ่ าศัยตามวัฒนธรรมซาฮารันยุคแรก ซึ่งประกอบด้วยบ้านมีกาแพง ป้อม ตัวอย่างสถาปัตยกรรมทางใต้ของ
โมร็อคโค (Morocco) ปัจจุบนั คซาร์ แห่ งเมืองเอทเบนฮัดดู “Ksar -Ait Ben Haddou” ได้รับการรับรองจาก
องค์การยูเนสโก้ให้เป็ นมรดกโลกตั้งแต่ปี ค.ศ.1987 จากนั้นก็นาท่านออกเดินทางกันต่อสู่ เมืองวอซาเซท (Ouarzazate)
(ระยะทาง 34 กิโลเมตรใช้ เวลาการเดินทางประมาณ 40 นาที) เมืองนี้อดีตเคยเป็ นที่ต้งั ทางยุทธศาสตร์การทาสงครามในปี
ค.ศ. 1928 ซึ่ง ฝรั่งเศส (France) นาท่านผ่านชม ป้อมทาเริท “Kasbah Taourirt” เป็ นป้อมแห่งตระกูลกลาวี
ภายใต้หมู่ อาคารขนาดใหญ่ ซึ่งภายในประกอบ ด้วยห้องต่างๆ จานวนมากซ่อนอยูเ่ ชื่อมต่อกันด้วยถนนเล็กๆ และเส้นทาง
ลับคดเคี้ยวตามอาคารที่เบียดเสี ยดกันพระราชวังของผูป้ กครอง เมืองมาราเกช(Marrakech) ตระกูลกลาวี
อาหารค่า ณ ภัตตาคาร
พักค้างคืน ณ Kenzi Azehor Hotel หรื อเทียบเท่ า

วันที่สี่ของการเดินทาง (4)
07.00 น.

4

วอซาเซท – ทินเฮียร์ – เมอร์ ซูก้า – พักค้างคืนกลางทะทรายซาฮาร่ า

อาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
เช้านี้ นาท่านเดินทางสู่ โอเอซิส “Oasis” แห่ง เมืองทินเฮียร์ (Tineghir) (ระยะทาง 164 กิโลเมตรใช้ เวลาการเดินทาง
ประมาณ 3 ชั่วโมง) อย่างที่เขาว่าไว้ "แม่ น้ำ คือสำยเลือด" หล่อเลี้ยงมนุษย์จริ งๆ ตลอดทางที่ผา่ นมามีแต่ความแห้งแล้ง
แต่พอมีแหล่งน้ า ก็จะเห็นสี เขียวๆ และชุมชนที่แออัดอยูโ่ ดยรอบ ขนาบไปกับเส้นทางของแม่น้ าแล้วก้อมาถึง โอเอซิส
“Oases” แห่ ง เมืองทินเฮียร์ (Tineghir) ให้ท่านแวะถ่ายรู ปกับ โอเอซิส “Oases” ขนาดใหญ่ ซึ่ งในอดีต เคยเป็ น
ที่ต้งั ของกองทหารจาก เมืองวอซาเซท (Ouarzazate) ด้วย ที่เห็นเขียวๆ บริ เวณ โอเอซิส “Oases” นั้นก็จะประกอบ
ไปด้วย ต้นปาล์มหรื อ อินทผาลัมนัน่ เอง นอกจากนี้กม็ ีมะกอก แอปริ คอต ซึ่งทนความแล้งได้ดี จากนั้นนาท่านเข้าสู่ ทอด้ า
จอร์ จ “Todra Gorge” ชมความงามของช่องเขาที่ซ่อนตัวอยูใ่ น โอเอซิส “Oases” ลาน้ าเกลือที่ไหลผ่านช่องเขา กับ
หน้าผาสู งชันแปลกตา เป็ นแหล่งปี นหน้าผาสาหรับนักเสี่ ยงภัยสวยงาม
อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
หลังอาหาร นาท่านเดินทางกันต่อ เข้าสู่เส้นทางแห่งทะเลทราย นาท่านผ่านชม หุบเขาดาเดส “Dades Gorge” แนวเขา
และธรรมชาติของหุบเขาที่ถูกกัดกร่ อนจากแรงลม ทาให้หุบเขากลายเป็ นรู ปร่ างต่างๆ โดยจุดหมายอยูท่ ี่ เมืองเมอร์ ซูก้าร์
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5

(Merzouga) (ระยะทาง 200 กิโลเมต ใช้ เวลาการเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง 30 นาที) อันเป็ นหนึ่งในสองหมูบ
่ า้ นที่

19.00 น.

สามารถเข้าถึง ทะเลทรายซาฮาร่ า “Sahara Desert” ในโมร็อคโค (Morocco) แล้วเปลี่ยนนัง่ รถขับเคลื่อนสี่ ลอ้
4WD ตะลุยเข้าไปในเส้นทาง ทะเลทรายซาฮาร่ า “Sahara Desert” ซึ่ งเป็ นทะเลทราในทวีปแอฟริกา (Africa)
ที่มีขนาดใหญ่เป็ นอันดับสองของโลก และเป็ นทะเลทรายร้อนที่ใหญ่ที่สุดของโลก
อาหารค่า ณ ภัตตาคาร
พักค้างคืน ณ Les Portes Du Desert Hotel หรื อเทียบเท่ า

วันที่ห้าของการเดินทาง (5)

เมอร์ ซูก้าร์ – ทะเลทรายซาฮาร่ า – มิเดล – อิเฟรน – เฟซ

05.00 น.

เช้านี้ปลุกท่านตื่นแต่เช้า เพื่อนาท่านออกท่อง ทะเลทรายซาฮาร่ า “Sahara Desert” ไปรอดูพระอาทิตย์ข้ นึ นาท่าน ขีอ่ ูฐ
สู่เนินทรายอันกว้างใหญ่สุดตาเพือ่ รอชมพระอาทิตย์ทอแสงยามเช้า แสงทองยามเช้าสาดสู่ทะเลทราย เป็ นบรรยากาศยามเช้า
ที่คุณจะประทับใจมิรู้ลืม

08.00 น.

อาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
หลังมื้ออาหารเช้า นาท่านออกเดินทางต่อ โดยวันนี้จะนาท่านเดินทางข้าม ตอนกลางของแอตลาส “Middle Atlas” ซึ่ง
มีภูมิประเทศที่เขียวชอุ่มไปด้วยป่ าไม้ บางช่วงก็มีตน้ ไม้พมุ่ เตี้ยแซมอยูป่ ะปลายดูแล้วชวนแปลกตา ผ่านเส้นทางความที่มี
ความสู งในระดับ 3,090 เมตรผ่านป่ าต้นสนขนาดใหญ่ จนกระทัง่ ถึง เมืองมิเดล (Midelt) (ระยะทาง 264 กิโลเมตรใช้
เวลาเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง 45 นาที) เพื่อแวะรับประทานอาหารกลางวัน
อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
หลังอาหาร นาท่านเดินทางต่อสู่ เมืองอิเฟรน (Ifrane) (ระยะทาง 165 กิโลเมตรใช้ เวลาการเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง)
ที่ เมืองอิเฟรน (Ifrane) แห่งนี้มีความสู งประมาณ 1,650 เมตรเหนือระดับน้ าทะเล จึงเหมาะสาหรับเป็ นตากอากาศ ซึ่ง
ในอดีต ฝรั่งเศส (France) ได้มาสร้างบ้านพักขึ้นบริ เวณนี้ ในช่วง ค.ศ.1930 บ้างก็เรี ยกเมืองแห่งนี้ว่า เจนีวา (Geneva)
แห่ง โมร็อคโค (Morocco) อิสระท่านเดินเล่นชมเมือง และเลือกซื้อของที่ถูกใจกันตามอัธยาศัย สมควรแก่เวลาเดิน
ทางเข้าสู่ เมืองเฟซ (Fez) (ระยะทาง 66 กิโลเมตรใช้ เวลาการเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง) ที่ตวั เมืองแห่งนี้ยงั คงมีบรรยากาศ
ของเมืองโบราณ ที่ผคู ้ นยังใช้ลาเป็ นพาหนะและบรรทุกของกันอยู่ ท่านจะสัมผัสได้ถึงบรรยากาศของเมืองที่เก่าแก่ ที่ยงั คง
อนุรักษ์วิถีชีวิต และวัฒนธรรมความเป็ นอยูไ่ ว้อย่างดีเยี่ยม เมืองเฟซ (Fez)
อาหารค่า ณ ภัตตาคาร
พักค้างคืน ณ Tghat Hotel หรื อเทียบเท่ า

13.00 น.

19.00 น.
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วันที่หกของการเดินทาง(6)
07.00 น.

12.30 น.

19.00 น.

6

เฟซ – เชฟชาอูน

อาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
เช้านี้ก่อนนาท่านเข้าสู่ ย่านเมดิน่า “Medina” ของ เมืองเฟซ (Fez) ขอนาท่านขึ้นไปชม ย่านเมดิน่า “Medina” ใน
แบบมุมสู งกันก่อน ณ จุดชมวิวบน ป้อมปราการแห่ งราชวงศ์ ซาเดียน “Medieval Medina” เพื่อให้ท่านได้เห็นภาพ
แบบพาโนราม่า ของ เมืองเฟซ (Fez) ก่อน จากนั้นนาท่านตะลุย ย่านเมดิน่า “Medina” ที่มีกาแพงเมืองโบราณโดยรอบ
สร้างตามแบบสถาปัตยกรรมของศิลปะอิสลาม มีลวดลายกระเบื้องเคลือบด้วยงานเซลลิช สี ฟ้าสลับขาว เข้าสู่ ย่านเมดิน่า
“Medina” ท่านจะพบกับ เมืองเก่าในโลกอิสลามที่ยงั ใช้งานอยูจ่ ริ งและมีขนาดใหญ่ที่สุดในโลก โดยว่ากันว่าใน เมดิน่า
“Medina” แห่ งนี้ มีคนอาศัยอยูม
่ ากถึง 2 แสนคน มีตรอกถึง 9,400 ตรอกที่วกเวียนวนไปมา ผ่านมัสยิดกว่า 365 แห่ง น้ าพุ
80 แห่ง ร้านค้า 80,000 แห่ง โรงเตี๊ยมสาหรับคนที่ทางานใน เมดิน่า “Medina” อีก80 แห่ง และพื้นที่ท้งั หมดแบ่งเป็ น 187
เขต แต่ละเขตประกอบด้วยองค์ประกอบหลักของหลักชุมชนของศาสนาอิสลาม 5 ประการ ก็คือ มัสยิด โรงเรี ยนสอน
ศาสนา น้ าพุ โรงอาบน้ า (ฮามัม) และ ถนนที่กว้างที่สุดใน เมดิน่า “Medina” แห่งนี้ ยังไงก็เล็กเกินไปสาหรับรถยนต์
ดังนั้นที่นี่จึงเป็ นถนนคนเดินของจริ ง ซึ่งก็จะมีลา และ ฬ่อมาแทรกด้วยบ่อยครั้งอย่างที่บอกไปแล้ว วิธีคือให้คอยฟังเสี ยง
ตะโกนว่า “บำรัก บำรัก” ซึ่งหมายถึง ระวังนัน่ เอง
หมายเหตุ
สมาชิกท่ านไหนต้ องการเดินเที่ยวตลาดและร้ านขายของในเขตเมืองเก่า กรุณาแจ้ ง หัวหน้ าทัวร์ หรือมัคคุเทศก์ท้องถิน่
ทุกครั้ง มิฉะนั้นท่ านอาจจะหลงทางอย่างง่ ายดายและหาทางออกได้ ยากยิ่งนัก
เดินเข้ามาได้สักพัก จุดแรก นาท่านชม เมเดอร์ ซา บูอมิ าเนีย “BouInania Medersa” โรงเรี ยนที่สร้างโดยสุ ลต่าน
บูอินาน ในค.ศ.1350 แล้วออกเดินลัดเลาะผ่านเขตเมืองเก่าได้แบ่งออกเป็ น 100 ส่วน มีซอยกว่า 10,000 ซอย มี โดยจะ
แบ่งเป็ นย่านต่างๆ เช่น ย่านเครื่ องใช้ทองเหลือง ทองแดง จะมีร้านค้าเล็กๆ ที่หน้าร้านจะมีหม้อ กะทะ อุปกรณ์เครื่ องครัว
วางแขวนห้อยเต็มไปหมด ย่านขายพรมที่วางเรี ยงรายอย่างสวยงาม ย่านงานเครื่ องจักสาน งานแกะสลักไม้ ที่ตามซอกมุม
อาจเห็นภาพชายสู งอายุหนวดเครารุ งรัง นัง่ แกะสลักไม้ชิ้นเล็กๆอยูบ่ ริ เวณตามทางเดินแคบๆ ในเขตเมืองเก่า บางทีเราก็ยงั
จะเห็นผูห้ ญิงที่นี่สวมเสื้ อผ้าที่ปิดตั้งแต่หวั จนถึงเท้าจะเห็นได้ก็เฉพาะตาดาอันคมกริ บเท่านั้น จนมาถึง สุ สานของมูเลไอดริส
ที่ 2 “MoulayIdriss Mausolem II” ที่ชาวโมร็ อคโคถือว่าเป็ นแหล่งมาแสวงบุญที่ศกั ดิ์สิทธิ์
อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาท่านเดินลัดเลาะใน เมืองเก่าเฟซ “Medina” กันต่อ จุดหมายอยูท่ ี่ โรงฟอกหนัง “Tanner’s Quarter” กลางเมือง
ที่เก่าแก่มาก เพราะตั้งมาตั้งแต่ศตวรรษที่ 11 และปัจจุบนั เป็ นที่ใช้งานของครอบครัวที่มีอาชีพฟอกหนัง 60 ครอบครัว นา
ท่านขึ้นสู่ ดาดฟ้าของขายเครื่ องหนัง ซึ่งส่วนใหญ่จะมีดาดฟ้า เพื่อให้ลูกค้า มองเห็นภายใน โรงฟอกหนัง “Tanner’s
Quarter” ซึ่ งท่านจะมองเห็น หลุม เหมือนรังผึ้งขาดใหญ่ แต่ละหลุมจะมีส่วนผสมของน้ ายาฟอกหนัง ได้แก่ น้ า เกลือ
หินปูน และขี้นกพิราบ ซึ่งมีส่วนประกอบของแอมโมเนียที่ทาให้หนังนุ่ม กระทัง่ สมควรแก่เวลานาคณะออกเดินทางสู่ เมือง
เชฟชาอูน (Chefchaouen) (ระยะทาง 208 กิโลเมตรใช้ เวลาการเดินทางประมาณ 4 ชั่วโมง) เมืองเล็กๆ ที่ต้งั อยูใ่ น ตอน
เหนือของ ประเทศโมร็อคโค (Morocco) ที่ถูกทาสี ท้งั เมืองให้เป็ นสี ฟ้า เพื่อสื่ อถึงท้องฟ้าและสวรรค์
อาหารค่า ณ ภัตตาคาร
พักค้างคืน ณ Parador Hotel หรื อเทียบเท่ า
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วันที่เจ็ดของการเดินทาง (7)
07.00 น.

12.00 น.

18.30 น.

12.30 น.

เชฟชาอูน – โวลูบิลสิ – เมคเนส

อาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
หลังอาหารเช้า นาคณะ ฮิตทัวร์ ชม เมืองเชฟชาอูน (Chefchaouen) เมืองเก่าแก่ที่นอกจากจะมีประวัติศาสตร์ยาวนาน
แล้ว สถาปัตยกรรมอันโดดเด่น ได้แก่ อาคารสี ฟ้าขาว ที่ต้งั อยูท่ วั่ บริ เวณเนินเขา ซึ่งอาคารเหล่านี้เป็ นการผสมผสานกัน
ระหว่างสถาปัตยกรรมสเปนและแขกมัวร์ ซึ่งถือเป็ นเอกลักษณ์สาคัญของ เมืองเชฟชาอูน (Chefchaouen) ที่หาดูไม่ได้
ในที่อนื่ เลย นาท่านเดินเข้าชมหมูบ่ า้ นสี ฟ้าแห่งนี้ บอกเลยว่าได้หลงกันแน่ๆ ด้วยเส้นทางทีค่ ดเคี้ยววกวนไปมาราวกับเขา
วงกต รวมทั้งสี สันและการตกแต่งที่คล้ายกัน ทาให้ไม่รู้ว่าหลังไหนเป็ นหลังไหนกันเลย แต่สิ่งที่พอจะสังเกตได้ง่ายๆ คือ
ประตูบา้ น ซึ่งแต่ละหลังจะตกแต่งด้วยลวดลายที่ต่างกันไป
อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
หลังอาหาร นาท่านมุง่ หน้าสู่ เมืองโวลูบิลิส (Volubilis) (ระยะทาง 171 กิโลเมตรใช้ เวลาการเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง)
ซึ่งในอดีตนั้นเคยเป็ นเมืองหลวงของ มอริเตเนีย (Mauretanian) นาท่านชม เมืองโบราณโรมันโวลูบิลิส “Roman
city of Volubilis” โบราณสถานโรมันที่สมบูรณ์ที่สุดใน โมร็อคโค (Morocco) ปั จจุบน
ั โบราณสถานอื่นๆ เหลือ
แต่ซากปรักหักพังที่เกิดจากแผ่นดินไหวครั้งรุ นแรงในปี ค.ศ. 1755 แต่ยงั คงเห็นได้ถึงร่ องรอยความยิ่งใหญ่ของเมืองใน
จักรวรรดิโรมันในอดีต และต่อมา องค์การยูเนสโก้ Unesco ได้บรรจุ เมืองโบราณโรมันโวลู บิลิส “Roman city of
Volubilis” ไว้ใน รายชื่ อของมรดกโลก ในปี 1997 สมควรแก่เวลาออกเดินทางต่อสู่ เมืองเมคเนส (Meknès)
(ระยะทาง 27 กิโลเมตร ใช้ เวลาการเดินทางประมาณ 45 นาที) เป็ นเมืองหลวงโบราณในสมัยสุ ลต่าน ราชวงศ์ อะลาวิท
ในศตวรรษ ที่ 17 ด้วยทาเลที่ต้งั ที่มีแม่น้ าไหลผ่านกลาง เมืองเมคเนส (Meknès) จึงเป็ นเมืองศูนย์กลางการผลิตมะกอก
ไวน์ และพืชพรรณต่างๆ นาท่านชม เมืองเมคเนส (Meknès) เมืองแห่งประวัติศาสตร์ที่ ภายในเมืองประกอบไปด้วย
อนุสรณ์สถานทางประวัติศาสตร์ รวมไปถึงสถานที่ปรักหักพังของโรมันเป็ นจานวนมาก ซึ่งต่อมา องค์การยูเนสโก้
Unesco ได้บรรจุ เมืองเมคเนส (Meknès)ไว้ใน บัญชีรายชื่ อมรดกโลกในปี 1996 เรี ยบร้อยแล้ว
อาหารค่า ณ ภัตตาคาร
พักค้างคืน ณ Tafilalet Hotel หรื อเทียบเท่ า

วันที่แปดของการเดินทาง (8)
07.00 น.

7

เมคเนส – ราบัต – คาซาบลังกา

อาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
เช้านี้ นาคณะฮิตทัวร์ ชม เมืองเมคเนส (Meknès) โดยเริ่ มกันที่ สุ สานมูเล อิสมาอิล “Mausoleum of Moulay
Ismail” สุ สานเก่าแก่ที่สร้างขึ้นในปี 1703 โดยสุ สานนั้นอยูภ
่ ายใน กาแพงเมือง “City Wall” และไม่ไกลจากสุ สาน
ท่านจะพบกับ ประตูเมืองเก่าบับมันซู “Bab Mansour Monumental Gate” ซึ่งมีขนาดใหญ่ และตกแต่งอย่าง
งดงามด้วยศิลปะแบบอาหรับ ความใหญ่ของตัวเมืองให้จินตนาการได้ กาแพงเมือง “City Wall” ความยาวเกือบ 40
กิโลเมตร จากนั้นนาท่านออกเดินทางต่อสู่ เมืองราบัต (Rabat) (ระยะทาง 151 กิโลเมตร ใช้ เวลาเดินทางประมาณ 2
ชั่วโมง) เมืองแห่งนี้ท่านจะได้พบกับ สิ่ งที่ทาให้ท่านรู ้สึกตื่นตา ตื่นใจ เริ่ มจากกาแพงสู งขนาดใหญ่ที่ทอดตัวยาวสู่ชายฝั่ง
มหาสมุทรแอตแลนติก “Atlantic Ocean” ทุกคนที่มาที่เมืองแห่งนี้จะตกหลุมรักเมืองหลวงของ ประเทศโมร็อคโค
(Morocco) อย่าง เมืองราบัต (Rabat) อย่างแน่นอน
อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาท่านชม เมืองราบัต (Rabat) เริ่ มกันที่ สุ สานของกษัตริย์โมฮัมเหม็ดที่ 5 “Mausoleum of Mohammed V”
สุ สานที่ใหญ่สุดของประเทศ เมื่อกษัตริ ยโ์ มฮัมเหม็ดที่ 5 สวรรคต บริ เวณนี้เป็ นที่ต้งั ของ มัสยิดฮัสซันเก่าแก่ “Hassan
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Mosque” ที่สร้างมาเมื่อเกือบหนึ่งพันปี ก่อน ที่นี่มีชาวโมร็ อคโคมาเที่ยวจานวนมาก จาก สุ สานของกษัตริย์โมฮัมเหม็ดที่ 5
“Mausoleum of Mohammed V” เดินไปไม่ไกลมากนัก ท่านจะพบกับ หอสู งฮัสซัน “Hassan Tower” แห่ ง

19.30 น.

เมืองราบัต (Rabat) กษัตริ ยต์ ้งั ใจจะสร้างให้สูงใหญ่กว่าที่ไหน หอสี่ เหลี่ยมจัตุรัส กว้างด้านละ 16 เมตร สู ง 80 เมตร น่า
เสี ยดายที่ทาไม่สาเร็ จ เพราะเกิดแผ่นดินไหวครั้งใหญ่ มัสยิดจึงล่มสลาย เหลือเพียงเสากับหอยักษ์ให้เราชม ได้เวลาอัน
สมควร นาท่านอาลา เมืองราบัต (Rabat) แล้วมุ่งหน้าเข้าสู่ นครคาซาบลังกา (Casablanca) (ระยะทาง 85 กิโลเมตร
ใช้ เวลาการเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง 30 นาที) เมืองที่มีความสาคัญตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบนั ของ ประเทศโมร็อคโค
(Morocco) ที่กล่าวเช่นนี้ เพราะ นครคาซาบลังกา (Casablanca) แห่ งนี้ เป็ นแหล่งธุรกิจการค้าที่เจริ ญล้ าหน้าระดับ
นานาชาติ และมีเมืองท่าที่โอ่อ่า รวมถึงชายหาดที่งดงาม พร้อมทั้งบ้านเมืองที่ยงั คงไว้ซ่ ึงวัฒนธรรม และศาสนาที่เก่าแก่
อาหารค่า ณ ภัตตาคาร
พักค้างคืน ณ Hotel Prince de Paris หรื อเทียบเท่ า

วันที่เก้าของการเดินทาง (9)
06.00 น.

คาซาบลังกา – มานามา (บาห์ เรน)

อาหารเช้ าแบบกล่อง พร้อมมุง่ หน้าสู่ สนามบินมุฮมั มัด ฟิ ฟท์ อินเตอร์ เนชั่นเนล “Casablanca Mohammed V
International Airport”

09.00 น.
18.00 น.
22.20 น.

เดินทางกลับสู่ เมืองมานามา (Manama) โดยเที่ยวบินที่ GF 142 (ใช้ เวลาในการเดินทาง 7 ชั่วโมง)
เดินทางถึง ท่ าอากาศยานนานาชาติบาห์ เรน “Bahrian International Airport” ณ เมืองมานามา (Manama)
ประเทศบาห์ เรน (Bahrian) รอเปลี่ยนเที่ยวบิน
ออกเดินทางต่อสู่ กรุงเทพฯ (Bangkok) โดยเที่ยวบินที่ GF 152 (ใช้ เวลาในการเดินทาง 7 ชั่วโมง 10 นาที)

วันที่สิบของการเดินทาง (10)
09.30 น.

มานามา – กรุงเทพฯ

เดินทางถึง ท่ าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ “Suvarnabhumi International Airport” โดยสวัสดิภาพ


หมายเหตุ
- บริ ษทั ฯขอสงวนสิ ทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณี ที่มีผเู ้ ดินทาง ต่ำกว่ ำ 15 ท่ ำน โดยที่จะแจ้งให้ผเู ้ ดินทางทราบล่วงหน้าอย่างช้าสุ ด
15 วันก่อนการเดินทางและยินดีที่จะจัดหาคณะทัวร์อื่นทดแทนให้หากท่านต้องการ
- บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ เรียกเก็บค่ำทัวร์ เพิม่ ในกรณีที่มีลกู ค้ำ ต่ำกว่ ำ 15 ท่ ำน (10 – 14 ท่ ำน) ด้ วยควำมสมัครใจ หากประสงค์ที่จะ
เดินทางกับเราและมีการตกลงราคากันกับพนักงานขายแล้วตามความเหมาะสม
- โรงแรมที่พกั ตามบริ ษทั จัดให้ในรายการหรื อเทียบเท่าในระดับเดียวกัน (ห้องละ 2 ท่าน) พร้อมอาหารเช้า หำกวันเข้ ำพักตรงกับงำน
เทศกำลเทรดแฟร์ หรือกำรประชุมต่ ำงๆ อันเป็ นผลที่ทำให้ ต้องมีกำรปรับเปลี่ยนย้ำยเมืองโดยคำนึงถึงควำมเหมำะสมเป็ นหลัก
- บริ ษทั ฯขอสงวนสิ ทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยวกรณี ที่เกิดเหตุจาเป็ นสุ ดวิสัย อาทิ การยกเลิกเที่ยวบิน, การล่าช้าของสายการ
บิน, การนัดหยุดงาน, ภัยธรรมชาติ, การก่อจลาจล, อุบตั ิเหตุ ฯลฯ ทั้งนี้จะคานึงถึงผลประโยชน์และจะรักษาผลประโยชน์ของท่านไว้ให้
ได้มากที่สุด
- บริ ษทั ฯขอสงวนสิ ทธิ์ไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น กรณี ที่เกิดเหตุจาเป็ นสุ ดวิสัย อาทิ การยกเลิกเที่ยวบิน, การล่าช้าของสายการ
บิน, การนัดหยุดงาน, ภัยธรรมชาติ, การก่อจลาจล, อุบตั ิเหตุ ฯลฯ
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- บริ ษทั ฯต้องขอกราบอภัยในการสงวนสิ ทธิ์ในการไม่รับผูเ้ ดินทางที่เป็ นเด็กอายุต่ากว่า 2 ปี และท่านที่ตอ้ งใช้รถเข็น Wheel Chair เว้นแต่
จะมีการตกลงกันกับพนักงานขาย
- บริ ษทั ฯขอสงวนสิ ทธิ์ในการไม่คนื เงินค่าทัวร์ ท้งั หมด หากท่านใช้หนังสื อเดินทางข้าราชการ (เล่มสี น้ าเงิน) แล้วถูกปฏิเสธการเข้าหรื อ
ออกจากประเทศใดประเทศหนึ่ง
- ในกรณี ที่ท่านต้องการออกตัว๋ เครื่ องบินภายในประเทศ โปรดแจ้งพนักงานขายเพื่อขอยืนยันว่า คณะทัวร์ออกเดินทางได้แน่นอนก่อน
หากท่านออกตัว๋ โดยไม่ได้รับคายืนยันจากพนักงานขายแล้วออกเดินทางไม่ได้ บริ ษทั ฯขอสงวนสิ ทธิ์ในการไม่รับผิดชอบทุกกรณี
- ในกรณี ที่ท่านต้องการออกตัว๋ เครื่ องบินระหว่างประเทศ บัตรโดยสารแลกไมล์หรื อ บัตรโดยสารราคาพิเศษ โปรดแจ้งพนักงานขายเพื่อ
ขอยืนยันว่าคณะทัวร์ออกเดินทางได้แน่นอนก่อน หากท่านออกตัว๋ โดยไม่ได้รับคายืนยันจากพนักงานขายแล้วออกเดินทางไม่ได้
บริ ษทั ฯขอสงวนสิ ทธิ์ในการไม่รับผิดชอบทุกกรณี
- ในกรณี ที่ตอ้ งการออกตัว๋ เครื่ องบินโดยสารทุกประเภท โดยเฉพาะเงื่อนไขที่ไม่สามารถคืนเงินได้ กรุ ณาออกตัว๋ ภายหลังจากการวางมัด
จาและดาเนินการยื่นวีซ่าเรี ยบร้อยแล้ว หากดาเนินการดังกล่าวก่อน บริ ษทั ฯขอสงวนสิ ทธิ์ในการไม่รับผิดชอบทุกกรณี
- บริ ษทั ฯขอสงวนสิ ทธิ์การให้ส่วนลดพิเศษสาหรับลูกค้าที่ตอ้ งการออกตัว๋ เครื่ องบินโดยสารระหว่างประเทศเอง อันเนื่องมาจากบริ ษทั มี
ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการทาตัว๋ กรุ๊ ปไปแล้ว
- เนื่องจากการท่องเที่ยวนี้เป็ นการชาระแบบเหมาจ่ายกับบริ ษทั ตัวแทนในต่างประเทศ ท่านไม่สามารถที่จะเรี ยกร้องเงินคืนในกรณีที่ทา่ น
ปฏิเสธหรื อสละสิ ทธิ์ในการใช้บริ การนั้นที่ทางทัวร์จดั ให้ยกเว้นจะตกลงกันเป็ นกรณี
- บริ ษทั ฯจะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นและจะไม่คนื เงินค่าทัวร์ที่ท่านชาระมาแล้วหากท่านถูกปฏิเสธวีซ่าหรื อการเข้าเมืองอัน
เนื่องจากการกระทาที่ส่อไปในทางผิดกฎหมายหรื อการหลบหนีเข้าเมือง ฯลฯ
- บริษัทฯ ขอยกเลิกกำรบริกำรสำหรับ บุคคลที่มีควำมประพฤติไม่ เหมำะสมระหว่ ำงกำรเดินทำง, ผู้ที่ไม่ ยอมรับเงือ่ นไขระหว่ ำงทัวร์ ทีม่ ี
ระบุชัดเจนในโปรแกรมทัวร์ , ผู้ทกี่ ่อหวอด ประท้ วง ยุยง หรือกระทำกำรใดๆ ให้ ผ้ รู ่ วมเดินทำงบังคับให้ หัวหน้ ำทัวร์ ต้องกระทำกำรอืน่ ใด
นอกเหนือโปรแกรมทัวร์ ซึ่งบำงส่ งผลกระทบกับผู้ร่วมคณะท่ ำนอืน่ หรือโปรแกรมท่องเที่ยวได้
- รบกวนท่านอ่านหมายเหตุทุกข้อก่อนทาการจองและวางมัดจาทัวร์เพื่อให้ท่านได้เดินทางไปกับ HIT อย่างมีความสุ ข

อัตราค่าบริการ
ผู้ใหญ่ พกั ห้ องคู่
เด็ก อายุระหว่าง 2 – 12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่ าน
เด็ก อายุระหว่าง 2 – 12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่ าน
หักตั๋วเครื่ องบิน (ผู้ใหญ่ )
พักเดี่ยวเพิม่

ท่ านละ 55,900.- บาท
ท่ านละ 55,000.- บาท
ท่ านละ 53,000.- บาท
ท่ านละ 17,000.- บาท
ท่ านละ 9,500.- บาท
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อัตราค่ าบริการ (คณะวันที่ 25 ธันวาคม 2563)
ผู้ใหญ่ พกั ห้ องคู่
ท่ านละ 64,900.- บาท
เด็ก อายุระหว่าง 2 – 12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่ าน
ท่ านละ 64,000.- บาท
เด็ก อายุระหว่าง 2 – 12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่ าน
ท่ านละ 62,900.- บาท
หักตั๋วเครื่ องบิน (ผู้ใหญ่ )
ท่ านละ 22,000.- บาท
พักเดี่ยวเพิม่
ท่ านละ 11,500.- บาท
อัตรานีร้ วม
1. ตัว๋ เครื่ องบินชั้นท่องเที่ยว สายการบินกัฟท์ แอร์ เส้นทาง กรุงเทพฯ – มานามา – คาซาบลังกา – มานามา – กรุงเทพฯ
** Tax – Insurance – Fuel Charge** ที่เรี ยกเก็บเพิ่มโดยสายการบิน หากทางสายการบินมีการเรี ยกเก็บเพิ่มจากวันดังกล่าว
ทางบริ ษทั ฯขอสงวนสิ ทธิ์ในการเรี ยกเก็บจากท่านตามความเป็ นจริ ง ทางบริษัทฯ คิดอัตรา ณ เดือนมีนาคม 2563
2. ภาษีสนามบินทุกแห่ง
3. ค่าธรรมเนียมในการขอวีซ่า
4. โรงแรมที่พกั ระดับ มาตรฐาน จานวน 7 คืน พร้ อมอาหารเช้ าแบบบุฟเฟต์
5. รถบัสปรับอากาศสภาพดี พร้อมคนขับรถที่ชานาญเส้นทาง (กฎหมายไม่อนุญาตให้ขบั รถเกิน 12 ช.ม./วัน)
6. ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ตามที่ระบุในรายการ
7. ค่าทิปคนขับรถและไกค์ท้องถิ่น
8. อาหารมาตรฐาน รวมเป็ นอาหารกลางวัน 7 มื้อ และ อาหารค่า 7 มื้อ
9. หัวหน้าทัวร์ ผมู ้ ีประสบการณ์นาเที่ยว ให้ความรู ้ สนุกสนานและคอยดูแลอานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
10. ค่าประกันอุบตั ิเหตุในระหว่างการเดินทางในวงเงิน ท่ านละ 1,000,000. - บาท (หากอายุเกิน 70 ปี ขึ้นไป ค่ าประกันอุบัติเหตุระหว่ าง
การเดินทาง 50%)

อัตรานีไ้ ม่ รวม
1.
2.
3.
4.
5.
6.

ค่าทาหนังสื อเดินทาง (พาสปอร์ต)
ค่าใช้จ่ายส่วนตัวในโรงแรม อาทิ ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรี ด, ค่าเครื่ องดื่มในห้องพัก, ค่าอาหารที่สั่งมาทานในห้องพัก ฯลฯ
ค่าเครื่ องดื่มและอาหารที่สั่งพิเศษในร้านอาหาร ที่นอกเหนือจากทางทัวร์จดั ให้
ค่าทิปหัวหน้ าทัวร์ ท่านละ 3 ยูโร ต่ อวัน
ค่ายกกระเป๋าใบใหญ่ ขึน้ สู่ ห้องพัก
อัตราผกผันน้ ามันและภาษีต่างๆ หากมีการปรับขึ้นจากสายการบิน
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การยกเลิกการเดินทาง และ การขอเปลีย่ นแปลงวันเดินทาง
• ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วัน
คืนเต็มจานวน
• ยกเลิกการเดินทาง 20 - 44 วัน
หักค่าใช้ จ่ายจากค่ามัดจาทัวร์
• ยกเลิกก่อนเดินทาง 15 - 19 วัน
หักค่าใช้ จ่าย 50% ของราคาทัวร์
• ยกเลิกการเดินทางน้ อยกว่า 1 - 14 วัน
บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์การไม่ คืนค่าใช้ จ่ายทั้งหมด
• หากท่านประสงค์จะขอเปลี่ยนแปลงเส้นทางและวันเดินทาง สามารถทาได้ล่วงหน้าก่อนการเดินทางจริ ง 30 วัน โดยไม่เสี ย
ค่าใช้จ่าย และ 45 วันก่อนการเดินทางในช่วงเทศกาลหรื อ High Season (เทศกาลปี ใหม่, ตรุ ษจีน, ตลอดเดือนเมษายน,
พฤษภาคม และ เดือนตุลาคม)

ตั๋วเครื่ องบิน
• ในการเดินทางเป็ นหมู่คณะ ผูโ้ ดยสารจะต้องเดินทางไป - กลับพร้อมกัน หากต้องการเลื่อนวันเดินทางกลับ ท่านจะต้องชาระ
ค่าใช้จ่ายส่วนต่างที่สายการบินเรี ยกเก็บเพิ่มและการจัดที่นงั่ ของกรุ๊ ปเป็ นไปโดยสายการบินเป็ นผูก้ าหนด ซึ่งทางบริ ษทั ฯไม่
สามารถเข้าไปแทรกแซงได้และในกรณี ยกเลิกการเดินทาง ถ้าทางบริ ษทั ฯได้ดาเนินการออกตัว๋ เครื่ องบินไปแล้ว ผูเ้ ดินทางต้องรอ
Refund ตามระบบของสายการบินเท่านั้น และหากท่านไม่แน่ใจในวันเดินทางดังกล่าว กรุ ณาตรวจสอบกับเจ้าหน้าที่ฯ เพื่อยืนยัน
ในกรณี ที่ตวั๋ เครื่ องบินสามารถทา Refund ได้หรื อไม่ ก่อนที่ท่านจะชาระเงินค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ

โรงแรม และ ห้ องพัก
• ห้องพักในโรงแรมเป็ นแบบห้องพักคู่ (Twin / Double Room) ในกรณี ที่ท่านมีความประสงค์จะพักแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง (Triple
Room) ขึ้นอยูก่ บั ข้อจากัดของห้องพักและการวางรู ปแบบของห้องพักของแต่ละโรงแรม ซึ่ งมักมีความแตกต่างกัน อาจจะทาให้
ท่านไม่ได้ห้องติดกันตามที่ตอ้ งการหรื ออาจจะได้เตียงเสริ มแล้วแต่กรณี
• โรงแรมหลายแห่งในยุโรปจะไม่มีเครื่ องปรับอากาศเนื่องจากอยูใ่ นแถบที่มีอุณหภูมิต่า เครื่ องปรับอากาศที่มีจะให้บริ การในช่วง
ฤดูร้อนเท่านั้น
• ในกรณี ที่มีการจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็ นผลให้ค่าโรงแรมสู งขึ้น 3 – 4 เท่าตัว บริ ษทั ฯขอสงวนสิ ทธิ์ในการปรับเปลี่ยน
หรื อย้ายเมืองเพื่อให้เกิดความเหมาะสม

สัมภาระ และ ค่าพนักงานยกสัมภาระ
• สาหรับน้ าหนักของสัมภาระที่ทางสายการบินอนุญาตให้บรรทุกใต้ทอ้ งเครื่ องตามมาตรฐานคือ 20 กิโลกรัม (สาหรับผูโ้ ดยสารชั้น
ประหยัด) การเรี ยกค่าระวางน้ าหนักเพิ่มเป็ นสิ ทธิของสายการบินที่ท่านไม่อาจปฏิเสธได้
• สาหรับกระเป๋ าสัมภาระที่ทางสายการบินอนุญาตให้นาขึ้นเครื่ องได้ ต้องมีน้ าหนักไม่เกิน 7 กิโลกรัม และ มีความ กว้าง x ยาว x
สู ง ไม่เกิน 115 เซนติเมตร หรื อ 25 เซนติเมตร (9.75 นิ้ว) x 56 เซนติเมตร (21.5 นิ้ว) x 46 เซนติเมตร (18 นิ้ว)
• ในบางรายการทัวร์ ที่ตอ้ งมีบินด้วยสายการบินภายในประเทศ น้ าหนักของกระเป๋ าอาจจะถูกกาหนดให้ต่ากว่ามาตรฐานได้ ทั้งนี้
ขึ้นอยูก่ บั ข้อกาหนดของแต่ละสายการบิน บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ไม่รับภาระความรับผิดชอบค่าใช้จา่ ยในน้ าหนักส่วนที่เกิน
• กระเป๋ าและสัมภาระที่มีลอ้ เลื่อนและมีขนาดใหญ่เกิน ไม่เหมาะกับการเป็ นกระเป๋ าถือขึ้นบนพาหนะการเดินทาง
• บริ ษทั ฯขอสงวนสิ ทธิ์ในความรับผิดชอบต่อกรณี เกิดการสู ญเสี ย, สู ญหายของกระเป๋ าสะพาย
• บริ ษทั ฯขอสงวนสิ ทธิ์ในความรับผิดชอบต่อกรณี เกิดการล่าช้า, สู ญเสี ย, สู ญหายของกระเป๋ าเดินทาง ที่เกิดจากความผิดพลาดของ
สายการบินในทุกกรณี ทางบริ ษทั ฯยินดีช่วยเหลือในการติดตามปัญหาและข้อเรี ยกร้องจากทางสายการบินเท่าที่จะทาได้
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เอกสารประกอบการยื่นวีซ่าประเทศโมร็อคโค
สถานทูตใช้ เวลาในการพิจารณาวีซ่า 15 วันทาการ
1. หนังสื อเดินทาง (พาสปอร์ต) ที่มีอายุไม่ต่ากว่า 6 เดือน มีหน้าว่างไม่นอ้ ยกว่า 3-4 หน้า (ถ้ามีเล่มเก่าโปรดแนบมาด้วย)
รู ปถ่ายปัจจุบนั แบบสี ขนาด 4.5 X 3.5 ซ.ม. (ขนาดใบหน้า 70-80% ของภาพ) พื้นหลังสี ขาว จานวน 2 รู ป (ไม่เกิน 6 เดือน)
2. หนังสื อรับรองการเงินจากธนาคารเป็ นภาษาอังกฤษ พร้อมสาเนาสมุดบัญชีเงินฝากย้อนหลัง 6 เดือน
3. หนังสื อรับรองการทางาน (ภาษาอังกฤษ ระบุตาแหน่ง และเงินเดือน)
กรณี เป็ นเจ้าของกิจการ ขอหนังสื อรับรองทะเบียนการค้า หรื อ หนังสื อจดทะเบียนหุ้นส่วน
4. สาเนาบัตรประชาชน และ สาเนาทะเบียนบ้าน ห้ ำมขีดคร่ อม หรือ เซ็นสำเนำถูกต้ อง
5. สาเนาทะเบียนสมรส, หย่า. เปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี) ห้ ำมขีดคร่ อม หรือ เซ็นสำเนำถูกต้อง
6. เอกสารต้องมีอายุไม่เกิน 1 เดือน นับจากวันยืน่ วีซ่า

เอกสารทั้งหมด ห้ ามขีดคร่ อม หรื อ เซ็นสาเนาถูกต้ อง
(บริษัทสามารถยื่นเอกสารแทนลูกค้าได้ โดยที่ลูกค้าไม่ ต้องมาโชว์ตัวที่สถานทูต)
**การบิดเบือนข้อเท็จจริงประการใดก็ตาม อาจจะถูกระงับมิให้ เดินทางเข้ าประเทศโมร็อกโคเป็ นการถาวร**
หากสถานทูตมีการสุ่มเรี ยกสัมภาษณ์บางท่าน ทางบริ ษทั ฯ ขอความร่ วมมือในการเชิญท่านไปสัมภาษณ์ตามนัดหมาย และโปรดแต่งกาย
สุ ภาพ ทั้งนี้ทางบริ ษทั ฯ จะส่งเจ้าหน้าที่ไปอานวยความสะดวก และประสานงานตลอดเวลาและหากสถานทูตขอเอกสารเพิ่มเติมทางบริ ษทั ฯ
ใคร่ ขอรบกวนท่านจัดส่งเอกสารดังกล่าวเช่นกัน

.
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แบบฟอร์ มการจองทัวร์
พนักงานที่ติดต่อ...................................... ชื่อผูจ้ อง..........................................................................................
เบอร์ติดต่อ..........................................................................โปรแกรม..............................................................
กาหนดการเดินทาง............................................. ราคา......................................E-mail: ........................................................
จานวน ผูใ้ หญ่......................... ท่าน เด็กอายุ 2-12 ปี ................................ท่าน เด็กอายุต่ากว่า 2 ปี ........................ ท่าน
สมาชิกผู้ร่วมเดินทาง
** กรุณากรอกข้ อมูลภาษาอังกฤษตาม หน้ าพาสปอร์ ต และ ระบุข้อมูลประเภทอาหารที่ต้องการ เช่ น ไม่ ทานสัตว์ปีก ไม่ ทานเนื้อวัว **
No.

NAME

No. Passport

Date of birth

ROP.
No.

ประเภท
ห้ อง

Remark, Request
Seat, Food

1
2
3
4
5
6
7

เงื่อนไขการจอง
1. กรุณาชาระมัดจาท่านละ 20,000 บาท ภายใน 5 วัน หลังจากการทาการจอง โดยโอนผ่ าน
ชื่ อบัญชี นาย เกษม ธันยาพฤกษ์
ธ. กสิกรไทย
สาขา เทสโก้ โลตัส สุ ขาภิบาล 3
ธ. ไทยพาณิชย์
สาขา ซอยลาดพร้ าว 101
ธ. กรุงเทพ
สาขา ลาดพร้ าว 101
ธ.กรุงศรีอยุธยา
สาขา ลาดพร้ าว 101

ออมทรัพย์
เลขที่ 993-2-04218-2
เลขที่ 233-2-15636-7
เลขที่ 021-7-05626-6
เลขที่ 639-1-06438-3

2. ส่ วนที่เหลือชาระก่อนออกเดินทาง 15 วัน
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