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HIT … อยากชวนท่านเทีย่ว … 
เสน้ทาง 

A Special of Morocco 
มหศัจรรย์ … แหง่ โมรอ็คโค 10 วัน 

กำหนดการเดนิทาง 
6 , 20 ตลุาคม 2563 

25 พฤศจกิายน / 2 , 25 ธันวาคม 2563 
 

ในราคาทวัรส์ดุพเิศษ!! ไมเ่รยีกเกบ็ยบิยอ่ย เพราะรวมทกุอยา่งไวห้มดแลว้  
ทัง้ทปิไกดท์อ้งถิน่ ทปิคนขบัรถ คุม้แบบนีไ้มม่ทีีไ่หนเหมอืน !! 

 
 
 
 
 
 
 

http://www.hit-tour.com/
http://www.facebook.com/HIGHLIGHTTOUR
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วันแรกของการเดินทาง (1)  กรุงเทพฯ   
19.00 น. พบกนัท่ี ท่าอากาศยานนานาชาตสุิวรรณภูมิ “Suvarnabhumi International Airport” อาคารโดยสาร ช้ัน 4  
 ประตู 10 แถว U เคาน์เตอร์ สายการบินกฟัท์ แอร์ หวัหนา้ทวัร์ และเจา้หนา้ท่ี บริษัท ไฮไลท์ อินเตอร์เนช่ันนอล ทราเวล  
 หรือส้ันๆ ว่า HIT รอตอ้นรับและคอยอ านวยความสะดวกดา้นเอกสารการเดินทาง 
 

กระเป๋าเล็กถือติดตัวขึน้เคร่ืองบิน 
▪ กรุณางดน าของมีคมทุกชนิดเช่นมีดพบักรรไกรตดัเลบ็ทุกขนาดตะไบเลบ็ เป็นตน้ กรุณาใส่ในกระเป๋าเดินทางใบใหญ่ ห้ามน าติดตวั 
 ขึ้นเคร่ืองบิน 
▪ วตัถุท่ีเป็นลกัษณะของเหลว อาทิ ครีม โลชัน่ น ้าหอม ยาสีฟัน เจล สเปรย ์และเหลา้เป็นตน้ จะถูกท าการตรวจอยา่งละเอียดอีกคร้ัง โดย

จะอนุญาตให้ไม่เกิน 10 ช้ิน ในบรรจุภณัฑล์ะไม่เกิน 100ml. แลว้ใส่รวมเป็นท่ีเดียวกนัในถงุใสพร้อมท่ีจะส าแดงต่อเจา้หนา้ท่ีรักษา
ความปลอดภยัตามมาตรการองคก์ารการบินพลเรือนระหว่างประเทศ [ICAO] 

▪ หากท่านซ้ือสินคา้ปลอดภาษจีากสนามบิน จะถูกปิดผนึกถุงโดยระบุวนัเดินทางเที่ยวบินจึงสามารถน าขึ้นเคร่ืองไดแ้ละห้ามมีร่องรอย
การเปิดปากถุงโดยเดด็ขาด 

21.35 น. ออกเดินทางสู่ เมืองมานามา (Manama) โดยเท่ียวบินท่ี GF 151 (ใช้เวลาในการเดินทาง 7 ช่ัวโมง 10 นาที) 
 

วันท่ีสองของการเดินทาง (2) มานามา (บาห์เรน) – คาซาบลงักา (โมร็อคโค) – มาราเกช 
00.45 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติบาห์เรน “Bahrian International Airport” ณ มานามา (Manama)  
 ประเทศบาห์เรน (Bahrian) รอเปล่ียนเที่ยวบิน 
01.35 น. ออกเดินทางต่อสู่ เมืองคาซาบลังกา (Casablanca) ประเทศโมร็อคโค (Morocco) โดยเที่ยวบินที่ GF 143 
 (ใช้เวลาในการเดินทาง 7 ช่ัวโมง 45 นาที) 
07.20 น. ถึง สนามบินมฮุัมมัด ฟิฟท์ อินเตอร์เนช่ันเนล “Casablanca Mohammed V International Airport” 

 ณ เมืองคาซาบลังกา (Casablanca) ประเทศโมร็อคโค (Morocco)(เวลาท้องถ่ินช้ากว่าประเทศไทย 6 ช่ัวโมง)  
 หลงัผา่นพิธีการตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากรแลว้  รถโคช้ปรับอากาศรอรับท่าน น าท่านออกเดินทางสู่ เมืองมาราเกช  
 (Marrakech) (ระยะทาง 177 กิโลเมตรใช้เวลาการเดินทางประมาณ 3 ช่ัวโมง) ประเทศโมร็อคโค (Morocco) เป็น 
 เมืองท่ีมีนกัท่องเที่ยวมาเยือนมากท่ีสุดเมืองน้ีมีความน่ารักตรงท่ีรัฐบาลของเขาก าหนดไวว่้า บา้นเรือนจะตอ้งเป็นสีเดียวกนั 
 ทั้งหมด คือตอ้งเป็นสีออกส้มๆ ปนูๆ ผูค้นท่ีน้ีจึงมกัเรียกเมืองน้ีว่า เมืองสีชมพู ระหว่างทางท่านจะเพลิดเพลินกบัทิวทศัน ์
 ตลอดสองขา้งทาง  
12.30 น. อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
 หลงัม้ืออาหาร น าลูกคา้ ฮิตทวัร์ เร่ิมตน้ชม เมืองมาราเกช (Marrakech)โดยจุดแรกท่ีเราจะเร่ิมเท่ียวท่ีเมืองแห่งน้ี คือ  
 พระราชวังบาเฮีย “Bahia Palace” ซ่ึงเป็นพระราชวงัของผูส้ าเร็จราชการแผน่ดินแทนยวุกษตัริยใ์นอดีต สร้างขึ้นใน 
 ช่วงปลายศตวรรษท่ี 19 ตวัของพระราชวงัมีการตกแต่งโดยการแกะสลกัปูนป้ันสตัค๊โก ้มีการวาดลายบนไมแ้ละประดบัดว้ย 
 โมเสก จาก พระราชวังบาเฮีย “Bahia Palace” ไม่ไกลนกัจะเป็นท่ีตั้งของ สุสานแห่งราชวงศ์ซาเดียน “Saadian  

 Tombs” เป็นท่ีฝังพระศพของกษตัริยแ์ละเหล่าเช้ือพระวงศใ์นสมยัราชวงศซ์าเดียนสถานท่ีแห่งน้ีถูกทิ้งร้างมากกว่า 2  
 ศตวรรษ ภายหลงัไดรั้บการบูรณะชมความงดงามของงานศิลปะแบบมวัริสแท้ๆ  อลงัการกบัความวิจิตรของ เสาคอลัมน์หนิ 

 อ่อน “The Columns of Carrara Marble” ลวดลายงานปูนท่ีประดบัประดาบนผนงัและเพดาน ภายใน ห้องโถง  

 “The Central Room” จากนั้นน าท่านเขา้สู่จตัุรัสท่ีมีสีสันและเป็นศูนยร์วมทุกกิจกรรมไวด้ว้ยกนัอย่าง จัตุรัส เจมา  
 อัลฟนา “Place Jemaa el-Fna” จตัุรัสท่ีใหญท่ี่สุดของ เมืองมาราเกช (Marrakech) เป็นสถานท่ี ท่ีเป็นแหล่งรวม 

http://www.hit-tour.com/
http://www.facebook.com/HIGHLIGHTTOUR
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 คนไวม้ากท่ีสุดเป็นอนัดบั 4 ของโลกอีกดว้ย แลว้น าท่านเดินเทา้ เขา้สู่ จัตุรัสเจมา อัลฟนา “Place Jemaa el-Fna” เดิน 
 ไปเร่ือยๆ ลดัเลาะเขา้ไปตามตรอกซอกซอย ท่านจะพบกบั ตลาด “Souk” ท่ีน่ีมีของใหเ้ลือกซ้ือทั้งวนัเชา้ยนัค ่า มีเวลาให ้
 ท่านไดเ้ดินเท่ียว จบัจ่ายซ้ือของ และต่อราคา  
18.30 น. อาหารค ่า ณ ภัตตาคาร 

พกัค้างคืน ณ  Le Tichka Hotel  หรือเทียบเท่า  
 

วันท่ีสามของการเดินทาง (3) มาราเกช – เอทเบนฮัดดู – วอซาเซท 
07.30 น. อาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 น าท่านออกเดินทางสู่ เมืองเอทเบนฮัดดู (Ait Ben Haddou) จุดหมายอยูท่ี่ คซาร์แห่งเมืองเอทเบนฮัดดู “Ksar -Ait  

 Ben Haddou” (ระยะทาง 190 กิโลเมตรใช้เวลาการเดินทางประมาณ 3 ช่ัวโมง 20 นาที) ซ่ึง คซาร์ “Ksar” ก็คือกลุม่ 
 อาคารสร้างดว้ยดินท่ีมีก าแพงลอ้มรอบ เป็นลกัษณะท่ีอยูอ่าศยัแบบดั้งเดิม บา้นเหล่าน้ีรวมตวักนัอยูใ่นก าแพงท่ีเหมือนป้อม 
 ปราการ และมีหอคอยท่ีมุมช่วยเสริมความมัน่คงแขง็แรง 
12.00 น. อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

 หลงัอาหาร น าท่านชม คซาร์แห่งเมืองเอทเบนฮัดดู “Ksar -Ait Ben Haddou” ในเชิงประวติัศาสตร์สถานท่ีแห่งน้ี 
 ไดเ้คยเป็นท่ีอยูอ่าศยัตามวฒันธรรมซาฮารันยคุแรก ซ่ึงประกอบดว้ยบา้นมีก าแพง ป้อม ตวัอยา่งสถาปัตยกรรมทางใตข้อง 
 โมร็อคโค (Morocco) ปัจจุบนั คซาร์แห่งเมืองเอทเบนฮัดดู “Ksar -Ait Ben Haddou” ไดรั้บการรับรองจาก 
 องคก์ารยเูนสโกใ้ห้เป็นมรดกโลกตั้งแตปี่ ค.ศ.1987 จากนั้นก็น าทา่นออกเดินทางกนัต่อสู่ เมืองวอซาเซท (Ouarzazate)  
 (ระยะทาง 34 กิโลเมตรใช้เวลาการเดินทางประมาณ 40 นาที) เมืองน้ีอดีตเคยเป็นท่ีตั้งทางยทุธศาสตร์การท าสงครามในปี  
 ค.ศ. 1928  ซ่ึง ฝร่ังเศส (France) น าท่านผา่นชม ป้อมทาเริท “Kasbah Taourirt” เป็นป้อมแห่งตระกูลกลาวี 

ภายใตห้มู่   อาคารขนาดใหญ่ ซ่ึงภายในประกอบ ดว้ยหอ้งต่างๆ จ านวนมากซ่อนอยูเ่ช่ือมต่อกนัดว้ยถนนเลก็ๆ และเส้นทาง
ลบัคดเคี้ยวตามอาคารท่ีเบียดเสียดกนัพระราชวงัของผูป้กครอง เมืองมาราเกช(Marrakech) ตระกูลกลาวี 

18.30 น. อาหารค ่า ณ ภัตตาคาร 
พกัค้างคืน ณ  Kenzi Azehor  Hotel หรือเทียบเท่า  

 

วันท่ีส่ีของการเดินทาง (4) วอซาเซท – ทินเฮียร์ – เมอร์ซูก้า – พกัค้างคืนกลางทะทรายซาฮาร่า 
07.00 น. อาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 เชา้น้ี น าท่านเดินทางสู่ โอเอซิส “Oasis” แห่ง เมืองทินเฮียร์ (Tineghir) (ระยะทาง 164 กิโลเมตรใช้เวลาการเดินทาง 
 ประมาณ 3 ช่ัวโมง) อยา่งท่ีเขาว่าไว ้"แม่น ้ำ คือสำยเลือด" หล่อเล้ียงมนุษยจ์ริงๆ ตลอดทางท่ีผา่นมามีแต่ความแห้งแลง้  
 แต่พอมีแหล่งน ้า ก็จะเห็นสีเขียวๆ และชุมชนท่ีแออดัอยูโ่ดยรอบ ขนาบไปกบัเส้นทางของแม่น ้าแลว้กอ้มาถึง โอเอซิส  

 “Oases” แห่ง เมืองทินเฮียร์ (Tineghir) ให้ท่านแวะถ่ายรูปกบั โอเอซิส “Oases” ขนาดใหญ่ ซ่ึงในอดีต เคยเป็น 

 ท่ีตั้งของกองทหารจาก เมืองวอซาเซท (Ouarzazate) ดว้ย ท่ีเห็นเขียวๆ บริเวณ โอเอซิส “Oases” นั้นก็จะประกอบ 

 ไปดว้ย ตน้ปาลม์หรือ อนิทผาลมันัน่เอง นอกจากน้ีก็มีมะกอก แอปริคอต ซ่ึงทนความแลง้ไดดี้ จากนั้นน าท่านเขา้สู่ ทอด้า 
 จอร์จ “Todra Gorge” ชมความงามของช่องเขาท่ีซ่อนตวัอยูใ่น โอเอซิส “Oases” ล าน ้าเกลือท่ีไหลผา่นช่องเขา กบั 
 หนา้ผาสูงชนัแปลกตา เป็นแหลง่ปีนหนา้ผาส าหรับนกัเส่ียงภยัสวยงาม 
12.30 น. อาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร 
 หลงัอาหาร น าท่านเดินทางกนัตอ่ เขา้สู่เส้นทางแห่งทะเลทราย น าท่านผา่นชม หุบเขาดาเดส “Dades Gorge” แนวเขา 
 และธรรมชาติของหุบเขาท่ีถูกกดักร่อนจากแรงลม ท าใหหุ้บเขากลายเป็นรูปร่างต่างๆ โดยจุดหมายอยูท่ี่ เมืองเมอร์ซูก้าร์  
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 (Merzouga) (ระยะทาง 200 กิโลเมต ใช้เวลาการเดินทางประมาณ 3 ช่ัวโมง 30 นาที) อนัเป็นหน่ึงในสองหมูบ่า้นท่ี 
 สามารถเขา้ถึง ทะเลทรายซาฮาร่า “Sahara Desert” ในโมร็อคโค (Morocco) แลว้เปล่ียนนัง่รถขบัเคล่ือนส่ีลอ้  
 4WD ตะลุยเขา้ไปในเส้นทาง ทะเลทรายซาฮาร่า “Sahara Desert” ซ่ึงเป็นทะเลทราในทวีปแอฟริกา (Africa)  
 ท่ีมีขนาดใหญเ่ป็นอนัดบัสองของโลก และเป็นทะเลทรายร้อนท่ีใหญ่ท่ีสุดของโลก 
19.00 น. อาหารค ่า ณ ภัตตาคาร  

พกัค้างคืน ณ  Les Portes Du Desert Hotel หรือเทียบเท่า 
 

วันท่ีห้าของการเดินทาง (5) เมอร์ซูก้าร์ – ทะเลทรายซาฮาร่า – มิเดล – อเิฟรน – เฟซ 
05.00 น. เชา้น้ีปลุกท่านต่ืนแต่เชา้ เพื่อน าทา่นออกท่อง ทะเลทรายซาฮาร่า “Sahara Desert” ไปรอดูพระอาทิตยข์ึ้น น าท่าน ขีอู่ฐ  
 สู่เนินทรายอนักวา้งใหญ่สุดตาเพือ่รอชมพระอาทิตยท์อแสงยามเชา้ แสงทองยามเชา้สาดสู่ทะเลทราย เป็นบรรยากาศยามเชา้ 
 ท่ีคุณจะประทบัใจมิรู้ลืม 
 
 
 
 
 
 
 
 
08.00 น. อาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 หลงัม้ืออาหารเชา้ น าท่านออกเดินทางต่อ โดยวนัน้ีจะน าท่านเดินทางขา้ม ตอนกลางของแอตลาส “Middle Atlas” ซ่ึง 
 มีภูมิประเทศท่ีเขียวชอุ่มไปดว้ยป่าไม ้บางช่วงก็มีตน้ไมพุ้ม่เต้ียแซมอยูป่ะปลายดูแลว้ชวนแปลกตา ผา่นเส้นทางความท่ีมี 
 ความสูงในระดบั 3,090 เมตรผา่นป่าตน้สนขนาดใหญ่ จนกระทัง่ถึง เมืองมิเดล (Midelt) (ระยะทาง 264 กิโลเมตรใช้ 
 เวลาเดินทางประมาณ 3 ช่ัวโมง 45 นาที) เพื่อแวะรับประทานอาหารกลางวนั 
13.00 น. อาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
 หลงัอาหาร น าท่านเดินทางต่อสู่ เมืองอิเฟรน (Ifrane) (ระยะทาง 165 กิโลเมตรใช้เวลาการเดินทางประมาณ 2 ช่ัวโมง)  
 ท่ี เมืองอิเฟรน (Ifrane) แห่งน้ีมีความสูงประมาณ 1,650 เมตรเหนือระดบัน ้าทะเล จึงเหมาะส าหรับเป็นตากอากาศ ซ่ึง 
 ในอดีต ฝร่ังเศส (France) ไดม้าสร้างบา้นพกัขึ้นบริเวณน้ี ในช่วง ค.ศ.1930 บา้งก็เรียกเมืองแห่งน้ีว่า เจนีวา (Geneva)  

 แห่ง โมร็อคโค (Morocco) อิสระท่านเดินเลน่ชมเมือง และเลือกซ้ือของท่ีถูกใจกนัตามอธัยาศยั  สมควรแก่เวลาเดิน 

 ทางเขา้สู่ เมืองเฟซ (Fez) (ระยะทาง 66 กิโลเมตรใช้เวลาการเดินทางประมาณ 1 ช่ัวโมง) ท่ีตวัเมืองแห่งน้ียงัคงมีบรรยากาศ 
 ของเมืองโบราณ ท่ีผูค้นยงัใชล้าเป็นพาหนะและบรรทุกของกนัอยู ่ท่านจะสัมผสัไดถึ้งบรรยากาศของเมืองท่ีเก่าแก่ ท่ียงัคง 
 อนุรักษวิ์ถีชีวิต และวฒันธรรมความเป็นอยูไ่วอ้ยา่งดีเยี่ยม เมืองเฟซ (Fez)  
19.00 น. อาหารค ่า ณ ภัตตาคาร  

พกัค้างคืน ณ  Tghat Hotel หรือเทียบเท่า 
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วันท่ีหกของการเดินทาง(6) เฟซ – เชฟชาอูน 
07.00 น. อาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 เชา้น้ีก่อนน าท่านเขา้สู่ ย่านเมดิน่า “Medina” ของ เมืองเฟซ (Fez) ขอน าท่านขึ้นไปชม ย่านเมดิน่า “Medina” ใน 
 แบบมุมสูงกนัก่อน ณ จุดชมวิวบน ป้อมปราการแห่งราชวงศ์ซาเดยีน “Medieval Medina” เพื่อให้ท่านไดเ้ห็นภาพ  
 แบบพาโนราม่า ของ เมืองเฟซ (Fez) ก่อน จากนั้นน าท่านตะลุย ย่านเมดิน่า “Medina” ท่ีมีก าแพงเมืองโบราณโดยรอบ 
 สร้างตามแบบสถาปัตยกรรมของศิลปะอิสลาม มีลวดลายกระเบ้ืองเคลือบดว้ยงานเซลลิช สีฟ้าสลบัขาว เขา้สู่ ย่านเมดิน่า  
 “Medina” ท่านจะพบกบั เมืองเก่าในโลกอิสลามท่ียงัใชง้านอยูจ่ริงและมีขนาดใหญ่ท่ีสุดในโลก โดยว่ากนัว่าใน เมดิน่า  
 “Medina” แห่งน้ี มีคนอาศยัอยูม่ากถึง 2 แสนคน มีตรอกถึง 9,400 ตรอกท่ีวกเวียนวนไปมา ผา่นมสัยดิกว่า 365 แห่ง น ้าพุ  
 80 แห่ง ร้านคา้ 80,000 แห่ง โรงเต๊ียมส าหรับคนท่ีท างานใน เมดิน่า “Medina” อีก80 แห่ง และพ้ืนท่ีทั้งหมดแบ่งเป็น 187  
 เขต แต่ละเขตประกอบดว้ยองคป์ระกอบหลกัของหลกัชุมชนของศาสนาอิสลาม 5 ประการ ก็คือ มสัยิด โรงเรียนสอน 
 ศาสนา น ้าพุ โรงอาบน ้า (ฮามมั) และ ถนนท่ีกวา้งท่ีสุดใน เมดิน่า “Medina” แห่งน้ี ยงัไงก็เลก็เกินไปส าหรับรถยนต ์ 
 ดงันั้นท่ีน่ีจึงเป็นถนนคนเดินของจริง ซ่ึงก็จะมีลา และ ฬ่อมาแทรกดว้ยบ่อยคร้ังอยา่งท่ีบอกไปแลว้ วิธีคือให้คอยฟังเสียง 
 ตะโกนว่า “บำรัก บำรัก” ซ่ึงหมายถึง ระวงันัน่เอง 
 หมายเหตุ 
 สมาชิกท่านไหนต้องการเดินเที่ยวตลาดและร้านขายของในเขตเมืองเก่า กรุณาแจ้ง หัวหน้าทัวร์หรือมัคคุเทศก์ท้องถิน่ 
 ทุกคร้ัง  มิฉะนั้นท่านอาจจะหลงทางอย่างง่ายดายและหาทางออกได้ยากยิ่งนัก 
 เดินเขา้มาไดสั้กพกั จุดแรก น าท่านชม เมเดอร์ซา บูอมิาเนีย “BouInania Medersa” โรงเรียนท่ีสร้างโดยสุลต่าน 
 บูอินาน ในค.ศ.1350 แลว้ออกเดินลดัเลาะผา่นเขตเมืองเก่าไดแ้บ่งออกเป็น 100 ส่วน มีซอยกว่า 10,000 ซอย มี โดยจะ 
 แบ่งเป็นยา่นต่างๆ เช่น ยา่นเคร่ืองใชท้องเหลือง ทองแดง จะมีร้านคา้เลก็ๆ ท่ีหนา้ร้านจะมีหมอ้ กะทะ อุปกรณ์เคร่ืองครัว  
 วางแขวนห้อยเตม็ไปหมด ยา่นขายพรมท่ีวางเรียงรายอยา่งสวยงาม ยา่นงานเคร่ืองจกัสาน งานแกะสลกัไม ้ท่ีตามซอกมุม 

 อาจเห็นภาพชายสูงอายหุนวดเครารุงรัง นัง่แกะสลกัไมช้ิ้นเลก็ๆอยูบ่ริเวณตามทางเดินแคบๆ ในเขตเมืองเก่า บางทีเราก็ยงั 
 จะเห็นผูห้ญิงท่ีน่ีสวมเส้ือผา้ท่ีปิดตั้งแต่หวัจนถึงเทา้จะเห็นไดก้็เฉพาะตาด าอนัคมกริบเท่านั้น จนมาถึง สุสานของมูเลไอดริส 

 ที่ 2 “MoulayIdriss Mausolem II” ท่ีชาวโมร็อคโคถือว่าเป็นแหลง่มาแสวงบุญท่ีศกัด์ิสิทธ์ิ  
12.30 น. อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
 น าท่านเดินลดัเลาะใน เมืองเก่าเฟซ “Medina” กนัต่อ จุดหมายอยูท่ี่  โรงฟอกหนัง “Tanner’s Quarter” กลางเมือง 
 ท่ีเก่าแก่มาก เพราะตั้งมาตั้งแต่ศตวรรษท่ี 11 และปัจจบุนัเป็นท่ีใชง้านของครอบครัวท่ีมีอาชีพฟอกหนงั 60 ครอบครัว น า 
 ท่านขึ้นสู่ ดาดฟ้าของขายเคร่ืองหนงั ซ่ึงส่วนใหญ่จะมีดาดฟ้า เพื่อให้ลูกคา้ มองเห็นภายใน โรงฟอกหนัง “Tanner’s  

 Quarter” ซ่ึงท่านจะมองเห็น หลุม เหมือนรังผึ้งขาดใหญ่ แต่ละหลุมจะมีส่วนผสมของน ้ายาฟอกหนงั ไดแ้ก่ น ้า เกลือ  
 หินปนู และขี้นกพิราบ ซ่ึงมีส่วนประกอบของแอมโมเนียท่ีท าใหห้นงันุ่ม กระทัง่สมควรแก่เวลาน าคณะออกเดินทางสู่ เมือง 
 เชฟชาอูน (Chefchaouen) (ระยะทาง 208 กิโลเมตรใช้เวลาการเดินทางประมาณ 4 ช่ัวโมง) เมืองเลก็ๆ ท่ีตั้งอยูใ่น ตอน 
 เหนือของ ประเทศโมร็อคโค (Morocco) ท่ีถูกทาสีทั้งเมืองใหเ้ป็นสีฟ้า เพื่อส่ือถึงทอ้งฟ้าและสวรรค ์
19.00 น. อาหารค ่า ณ ภัตตาคาร 

พกัค้างคืน ณ  Parador Hotel หรือเทียบเท่า  
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วันท่ีเจ็ดของการเดินทาง (7) เชฟชาอูน – โวลูบิลสิ – เมคเนส  
07.00 น. อาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 หลงัอาหารเชา้ น าคณะ ฮิตทวัร์ ชม เมืองเชฟชาอูน (Chefchaouen) เมืองเก่าแก่ท่ีนอกจากจะมีประวติัศาสตร์ยาวนาน 
 แลว้ สถาปัตยกรรมอนัโดดเดน่ ไดแ้ก่ อาคารสีฟ้าขาว ท่ีตั้งอยูท่ัว่บริเวณเนินเขา ซ่ึงอาคารเหล่าน้ีเป็นการผสมผสานกนั 
 ระหว่างสถาปัตยกรรมสเปนและแขกมวัร์ ซ่ึงถือเป็นเอกลกัษณ์ส าคญัของ เมืองเชฟชาอูน (Chefchaouen) ท่ีหาดูไม่ได ้
 ในท่ีอืน่เลย น าท่านเดินเขา้ชมหมู่บา้นสีฟ้าแห่งน้ี บอกเลยว่าไดห้ลงกนัแน่ๆ ดว้ยเสน้ทางท่ีคดเคี้ยววกวนไปมาราวกบัเขา 
 วงกต รวมทั้งสีสันและการตกแต่งท่ีคลา้ยกนั ท าให้ไม่รู้ว่าหลงัไหนเป็นหลงัไหนกนัเลย แต่ส่ิงท่ีพอจะสังเกตไดง้่ายๆ คือ 
 ประตบูา้น ซ่ึงแต่ละหลงัจะตกแตง่ดว้ยลวดลายท่ีต่างกนัไป  
12.00 น. อาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร 
 หลงัอาหาร น าท่านมุง่หนา้สู่  เมืองโวลูบิลิส (Volubilis) (ระยะทาง 171 กิโลเมตรใช้เวลาการเดินทางประมาณ 3 ช่ัวโมง)  
 ซ่ึงในอดีตนั้นเคยเป็นเมืองหลวงของ มอริเตเนีย (Mauretanian) น าท่านชม เมืองโบราณโรมนัโวลูบิลิส “Roman  

 city of Volubilis” โบราณสถานโรมนัท่ีสมบูรณ์ท่ีสุดใน โมร็อคโค (Morocco) ปัจจบุนัโบราณสถานอื่นๆ เหลือ 
 แต่ซากปรักหกัพงัท่ีเกิดจากแผน่ดินไหวคร้ังรุนแรงในปี ค.ศ. 1755 แต่ยงัคงเห็นไดถึ้งร่องรอยความย่ิงใหญ่ของเมืองใน 

 จกัรวรรดิโรมนัในอดีต และต่อมา องค์การยูเนสโก้ Unesco ไดบ้รรจุ เมืองโบราณโรมันโวลู บิลิส “Roman city of  
 Volubilis” ไวใ้น รายช่ือของมรดกโลก ในปี 1997 สมควรแก่เวลาออกเดินทางต่อสู่ เมืองเมคเนส (Meknès)  
 (ระยะทาง 27 กิโลเมตร ใช้เวลาการเดินทางประมาณ 45 นาที) เป็นเมืองหลวงโบราณในสมยัสุลต่าน ราชวงศ์อะลาวิท  
 ในศตวรรษ ท่ี 17 ดว้ยท าเลท่ีตั้งท่ีมีแมน่ ้าไหลผา่นกลาง เมืองเมคเนส (Meknès) จึงเป็นเมืองศูนยก์ลางการผลิตมะกอก  
 ไวน์ และพืชพรรณต่างๆ น าท่านชม เมืองเมคเนส (Meknès) เมืองแห่งประวติัศาสตร์ท่ี ภายในเมืองประกอบไปดว้ย 
 อนุสรณ์สถานทางประวติัศาสตร์ รวมไปถึงสถานท่ีปรักหกัพงัของโรมนัเป็นจ านวนมาก ซ่ึงต่อมา องค์การยูเนสโก้  
 Unesco ไดบ้รรจุ เมืองเมคเนส (Meknès)ไวใ้น บัญชีรายช่ือมรดกโลกในปี 1996 เรียบร้อยแลว้  
18.30 น. อาหารค ่า ณ ภัตตาคาร 

พกัค้างคืน ณ Tafilalet Hotel หรือเทียบเท่า   
 

วันท่ีแปดของการเดินทาง (8) เมคเนส – ราบัต – คาซาบลงักา 
07.00 น. อาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 เชา้น้ี น าคณะฮิตทวัร์ ชม เมืองเมคเนส (Meknès) โดยเร่ิมกนัท่ี สุสานมูเล อิสมาอิล “Mausoleum of Moulay  

 Ismail” สุสานเก่าแก่ท่ีสร้างขึ้นในปี 1703 โดยสุสานนั้นอยูภ่ายใน ก าแพงเมือง “City Wall” และไม่ไกลจากสุสาน 
 ท่านจะพบกบั ประตเูมืองเก่าบบัมันซู “Bab Mansour Monumental Gate” ซ่ึงมีขนาดใหญ่ และตกแต่งอยา่ง 
 งดงามดว้ยศิลปะแบบอาหรับ ความใหญ่ของตวัเมืองใหจิ้นตนาการได ้ก าแพงเมือง “City Wall” ความยาวเกือบ 40  
 กิโลเมตร จากนั้นน าท่านออกเดินทางต่อสู่ เมืองราบัต (Rabat) (ระยะทาง 151 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2  
 ช่ัวโมง) เมืองแห่งน้ีท่านจะไดพ้บกบั ส่ิงท่ีท าให้ท่านรู้สึกต่ืนตา ต่ืนใจ เร่ิมจากก าแพงสูงขนาดใหญ่ท่ีทอดตวัยาวสู่ชายฝ่ัง  
 มหาสมุทรแอตแลนติก “Atlantic Ocean” ทุกคนท่ีมาท่ีเมืองแห่งน้ีจะตกหลุมรักเมืองหลวงของ ประเทศโมร็อคโค  
 (Morocco) อยา่ง เมืองราบัต (Rabat) อยา่งแน่นอน 

12.30 น. อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
 น าท่านชม เมืองราบัต (Rabat) เร่ิมกนัท่ี สุสานของกษัตริย์โมฮมัเหม็ดท่ี 5  “Mausoleum of Mohammed V”  
 สุสานท่ีใหญ่สุดของประเทศ เม่ือกษตัริยโ์มฮมัเหมด็ท่ี 5 สวรรคต บริเวณน้ีเป็นท่ีตั้งของ มัสยดิฮัสซันเก่าแก่ “Hassan  

http://www.hit-tour.com/
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 Mosque” ท่ีสร้างมาเม่ือเกือบหน่ึงพนัปีก่อน ท่ีน่ีมีชาวโมร็อคโคมาเท่ียวจ านวนมาก จาก สุสานของกษัตริย์โมฮัมเหม็ดท่ี 5  

 “Mausoleum of Mohammed V” เดินไปไม่ไกลมากนกั ท่านจะพบกบั หอสูงฮัสซัน “Hassan Tower” แห่ง  
 เมืองราบัต (Rabat) กษตัริยต์ั้งใจจะสร้างให้สูงใหญ่กว่าท่ีไหน หอส่ีเหล่ียมจตัุรัส กวา้งดา้นละ 16 เมตร สูง 80 เมตร น่า 
 เสียดายท่ีท าไม่ส าเร็จ เพราะเกิดแผน่ดินไหวคร้ังใหญ่ มสัยิดจึงล่มสลาย เหลือเพียงเสากบัหอยกัษใ์ห้เราชม ไดเ้วลาอนั 
 สมควร น าท่านอ าลา เมืองราบัต (Rabat) แลว้มุ่งหนา้เขา้สู่ นครคาซาบลังกา (Casablanca) (ระยะทาง 85 กิโลเมตร  
 ใช้เวลาการเดินทางประมาณ 1 ช่ัวโมง 30 นาที) เมืองท่ีมีความส าคญัตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจบุนัของ ประเทศโมร็อคโค  
 (Morocco) ท่ีกล่าวเช่นน้ี เพราะ นครคาซาบลังกา (Casablanca) แห่งน้ี เป็นแหล่งธุรกิจการคา้ท่ีเจริญล ้าหนา้ระดบั 
 นานาชาติ และมีเมืองท่าท่ีโอ่อ่า รวมถึงชายหาดท่ีงดงาม พร้อมทั้งบา้นเมืองท่ียงัคงไวซ่ึ้งวฒันธรรม และศาสนาท่ีเก่าแก่  
19.30 น. อาหารค ่า ณ ภัตตาคาร 

พกัค้างคืน ณ Hotel  Prince de Paris หรือเทียบเท่า   
 

วันท่ีเก้าของการเดินทาง (9) คาซาบลงักา – มานามา (บาห์เรน) 
06.00 น.          อาหารเช้าแบบกล่อง พร้อมมุง่หนา้สู่ สนามบนิมุฮมัมัด ฟิฟท์ อินเตอร์เนช่ันเนล “Casablanca Mohammed V         

International Airport”  
09.00 น. เดินทางกลบัสู่ เมืองมานามา (Manama) โดยเท่ียวบินท่ี GF 142 (ใช้เวลาในการเดินทาง 7 ช่ัวโมง) 
18.00 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติบาห์เรน “Bahrian International Airport” ณ เมืองมานามา (Manama)  
 ประเทศบาห์เรน (Bahrian) รอเปล่ียนเที่ยวบิน 
22.20 น. ออกเดินทางต่อสู่ กรุงเทพฯ (Bangkok) โดยเท่ียวบินท่ี GF 152 (ใช้เวลาในการเดินทาง 7 ช่ัวโมง 10 นาที) 
 

วันท่ีสิบของการเดินทาง (10) มานามา – กรุงเทพฯ 
09.30 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ “Suvarnabhumi International Airport” โดยสวสัดิภาพ 
 

 
 

หมายเหตุ  
 - บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางในกรณีท่ีมีผูเ้ดินทาง ต ่ำกว่ำ 15 ท่ำน โดยท่ีจะแจง้ให้ผูเ้ดินทางทราบล่วงหนา้อยา่งชา้สุด 

15 วนัก่อนการเดินทางและยนิดีท่ีจะจดัหาคณะทวัร์อื่นทดแทนให้หากท่านตอ้งการ 
- บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิ เรียกเก็บค่ำทัวร์เพิม่ในกรณีท่ีมีลูกค้ำ ต ่ำกว่ำ 15 ท่ำน (10 – 14 ท่ำน) ด้วยควำมสมัครใจ หากประสงคท่ี์จะ

เดินทางกบัเราและมีการตกลงราคากนักบัพนกังานขายแลว้ตามความเหมาะสม 
- โรงแรมท่ีพกัตามบริษทัจดัให้ในรายการหรือเทียบเท่าในระดบัเดียวกนั (ห้องละ 2 ท่าน) พร้อมอาหารเชา้ หำกวันเข้ำพกัตรงกับงำน

เทศกำลเทรดแฟร์ หรือกำรประชุมต่ำงๆ อนัเป็นผลท่ีท ำให้ต้องมกีำรปรับเปลี่ยนย้ำยเมืองโดยค ำนึงถึงควำมเหมำะสมเป็นหลัก 
- บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงรายการท่องเที่ยวกรณีท่ีเกิดเหตจุ าเป็นสุดวิสัย อาทิ การยกเลิกเท่ียวบิน, การล่าชา้ของสายการ

บิน, การนดัหยดุงาน, ภยัธรรมชาติ, การก่อจลาจล, อุบติัเหตุ ฯลฯ ทั้งน้ีจะค านึงถึงผลประโยชน์และจะรักษาผลประโยชนข์องท่านไวใ้ห้
ไดม้ากท่ีสุด 

- บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผดิชอบค่าใชจ้่ายใดๆ ทั้งส้ิน กรณีท่ีเกิดเหตจุ าเป็นสุดวิสัย อาทิ การยกเลิกเท่ียวบิน, การล่าชา้ของสายการ
บิน, การนดัหยดุงาน, ภยัธรรมชาติ, การก่อจลาจล, อุบติัเหตุ ฯลฯ  

http://www.hit-tour.com/
http://www.facebook.com/HIGHLIGHTTOUR


 A Special of Morocco 10 Days Sep - Dec 2020   9 

 

HIT TOUR : HIGHLIGHT INTERNATIONAL TRAVEL: 02-158 9800 : WWW.HIT-TOUR.COM : WWW.FACEBOOK.COM/HIGHLIGHTTOUR 

318/141 หมูบ่้านเมอรทิ เพลส ลาดพร้าว 87 แยก 10 แขวงคลองเจา้คุณสิงห์ เขตวังทองหลาง กทม. 10310 
 

- บริษทัฯตอ้งขอกราบอภยัในการสงวนสิทธ์ิในการไม่รับผูเ้ดินทางท่ีเป็นเด็กอายตุ  ่ากว่า 2 ปีและท่านท่ีตอ้งใชร้ถเขน็ Wheel Chair เวน้แต่
จะมีการตกลงกนักบัพนกังานขาย 

- บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการไม่คนืเงินค่าทวัร์ทั้งหมด หากท่านใชห้นงัสือเดินทางขา้ราชการ (เล่มสีน ้าเงิน) แลว้ถกูปฏิเสธการเขา้หรือ
ออกจากประเทศใดประเทศหน่ึง 

- ในกรณีท่ีท่านตอ้งการออกตัว๋เคร่ืองบินภายในประเทศ โปรดแจง้พนกังานขายเพื่อขอยืนยนัว่า คณะทวัร์ออกเดินทางไดแ้น่นอนก่อน 
 หากท่านออกตัว๋โดยไม่ไดรั้บค ายืนยนัจากพนกังานขายแลว้ออกเดินทางไม่ได ้บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการไม่รับผิดชอบทุกกรณี 
- ในกรณีท่ีท่านตอ้งการออกตัว๋เคร่ืองบินระหว่างประเทศ บตัรโดยสารแลกไมลห์รือ บตัรโดยสารราคาพิเศษ โปรดแจง้พนกังานขายเพื่อ

ขอยืนยนัว่าคณะทวัร์ออกเดินทางไดแ้น่นอนก่อน หากท่านออกตัว๋โดยไม่ไดรั้บค ายืนยนัจากพนกังานขายแลว้ออกเดินทางไม่ได ้
บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการไม่รับผิดชอบทุกกรณี 

- ในกรณีท่ีตอ้งการออกตัว๋เคร่ืองบินโดยสารทุกประเภท โดยเฉพาะเง่ือนไขท่ีไม่สามารถคืนเงินได ้กรุณาออกตัว๋ภายหลงัจากการวางมดั
จ าและด าเนินการยื่นวีซ่าเรียบร้อยแลว้ หากด าเนินการดงักล่าวก่อน บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการไม่รับผิดชอบทุกกรณี 

- บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิการให้ส่วนลดพิเศษส าหรับลูกคา้ท่ีตอ้งการออกตัว๋เคร่ืองบินโดยสารระหว่างประเทศเอง อนัเน่ืองมาจากบริษทัมี
ค่าใชจ้่ายท่ีเกิดขึ้นจากการท าตัว๋กรุ๊ปไปแลว้ 

- เน่ืองจากการท่องเท่ียวน้ีเป็นการช าระแบบเหมาจ่ายกบับริษทัตวัแทนในต่างประเทศ ท่านไม่สามารถท่ีจะเรียกร้องเงินคนืในกรณีท่ีทา่น
 ปฏิเสธหรือสละสิทธ์ิในการใชบ้ริการนั้นท่ีทางทวัร์จดัให้ยกเวน้จะตกลงกนัเป็นกรณี 
- บริษทัฯจะไม่รับผิดชอบค่าใชจ้่ายท่ีเกิดขึ้นและจะไม่คนืเงินค่าทวัร์ท่ีท่านช าระมาแลว้หากท่านถูกปฏิเสธวีซ่าหรือการเขา้เมืองอนั

เน่ืองจากการกระท าท่ีส่อไปในทางผิดกฎหมายหรือการหลบหนีเขา้เมือง ฯลฯ 
- บริษัทฯ ขอยกเลกิกำรบริกำรส ำหรับ บุคคลท่ีมีควำมประพฤติไม่เหมำะสมระหว่ำงกำรเดินทำง, ผู้ท่ีไม่ยอมรับเงือ่นไขระหว่ำงทัวร์ ท่ีมี

ระบุชัดเจนในโปรแกรมทัวร์, ผู้ทีก่่อหวอด ประท้วง ยุยง หรือกระท ำกำรใดๆ ให้ผู้ร่วมเดินทำงบังคบัให้หัวหน้ำทัวร์ต้องกระท ำกำรอืน่ใด
นอกเหนือโปรแกรมทัวร์ ซ่ึงบำงส่งผลกระทบกับผู้ร่วมคณะท่ำนอืน่หรือโปรแกรมท่องเท่ียวได้ 

- รบกวนท่านอ่านหมายเหตุทุกขอ้ก่อนท าการจองและวางมดัจ าทวัร์เพ่ือใหท้่านไดเ้ดินทางไปกบั HIT อยา่งมีความสุข 
 
 

อตัราค่าบริการ  
 ผู้ใหญ่พกัห้องคู่ ท่านละ 55,900.- บาท 
 เด็ก อายุระหว่าง 2 – 12 ปี พกักบัผู้ใหญ่ 1 ท่าน ท่านละ 55,000.- บาท 
 เด็ก อายุระหว่าง 2 – 12 ปี พกักบัผู้ใหญ่ 2 ท่าน ท่านละ 53,000.- บาท 
 หักตั๋วเคร่ืองบิน  (ผู้ใหญ่) ท่านละ 17,000.- บาท 
 พกัเดี่ยวเพิม่ ท่านละ   9,500.- บาท 
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อตัราค่าบริการ (คณะวนัที่ 25 ธันวาคม 2563) 
 ผู้ใหญ่พกัห้องคู่ ท่านละ 64,900.- บาท 
 เด็ก อายุระหว่าง 2 – 12 ปี พกักบัผู้ใหญ่ 1 ท่าน ท่านละ 64,000.- บาท 
 เด็ก อายุระหว่าง 2 – 12 ปี พกักบัผู้ใหญ่ 2 ท่าน ท่านละ 62,900.- บาท 
 หักตั๋วเคร่ืองบิน  (ผู้ใหญ่) ท่านละ 22,000.- บาท 
 พกัเดี่ยวเพิม่ ท่านละ 11,500.- บาท 
 

อตัรานีร้วม 
1. ตัว๋เคร่ืองบินชั้นท่องเท่ียว สายการบินกัฟท์ แอร์ เส้นทาง กรุงเทพฯ – มานามา – คาซาบลังกา – มานามา – กรุงเทพฯ  

** Tax – Insurance – Fuel Charge** ท่ีเรียกเก็บเพ่ิมโดยสายการบิน หากทางสายการบินมีการเรียกเก็บเพ่ิมจากวนัดงักล่าว 
ทางบริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บจากท่านตามความเป็นจริง ทางบริษัทฯ คิดอัตรา ณ เดือนมีนาคม 2563 

2. ภาษีสนามบินทุกแห่ง 
3. ค่าธรรมเนียมในการขอวีซ่า 
4. โรงแรมที่พกัระดับ มาตรฐาน จ านวน 7 คืน พร้อมอาหารเช้าแบบบุฟเฟต์ 
5. รถบสัปรับอากาศสภาพดี  พร้อมคนขบัรถท่ีช านาญเส้นทาง (กฎหมายไม่อนุญาตให้ขบัรถเกิน 12 ช.ม./วนั) 
6. ค่าเขา้ชมสถานท่ีท่องเท่ียวต่างๆ ตามท่ีระบุในรายการ 
7. ค่าทิปคนขับรถและไกค์ท้องถิ่น 
8. อาหารมาตรฐาน รวมเป็นอาหารกลางวัน  7 มื้อ และ อาหารค ่า 7 มื้อ  
9. หวัหนา้ทวัร์ผูมี้ประสบการณ์น าเท่ียว ให้ความรู้ สนุกสนานและคอยดูแลอ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 
10. ค่าประกนัอุบติัเหตุในระหว่างการเดินทางในวงเงิน ท่านละ  1,000,000. - บาท (หากอายุเกิน 70 ปีขึ้นไป ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่าง
การเดินทาง 50%) 

อตัรานีไ้ม่รวม 
1. ค่าท าหนงัสือเดินทาง (พาสปอร์ต) 
2. ค่าใชจ้่ายส่วนตวัในโรงแรม อาทิ ค่าโทรศพัท,์ ค่าซกัรีด, ค่าเคร่ืองด่ืมในห้องพกั, ค่าอาหารท่ีส่ังมาทานในหอ้งพกั ฯลฯ 
3. ค่าเคร่ืองด่ืมและอาหารท่ีส่ังพิเศษในร้านอาหาร ท่ีนอกเหนือจากทางทวัร์จดัให้  
4. ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ท่านละ 3 ยูโร ต่อวัน 
5. ค่ายกกระเป๋าใบใหญ่ ขึน้สู่ห้องพกั 
6. อตัราผกผนัน ้ามนัและภาษีต่างๆ หากมีการปรับขึ้นจากสายการบิน 
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http://www.facebook.com/HIGHLIGHTTOUR


 A Special of Morocco 10 Days Sep - Dec 2020   11 

 

HIT TOUR : HIGHLIGHT INTERNATIONAL TRAVEL: 02-158 9800 : WWW.HIT-TOUR.COM : WWW.FACEBOOK.COM/HIGHLIGHTTOUR 

318/141 หมูบ่้านเมอรทิ เพลส ลาดพร้าว 87 แยก 10 แขวงคลองเจา้คุณสิงห์ เขตวังทองหลาง กทม. 10310 
 

การยกเลกิการเดินทาง และ การขอเปลีย่นแปลงวนัเดินทาง  
• ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วัน    คืนเต็มจ านวน 

• ยกเลิกการเดินทาง 20 - 44 วัน  หักค่าใช้จ่ายจากค่ามัดจ าทัวร์ 

• ยกเลิกก่อนเดินทาง 15 - 19 วัน  หักค่าใช้จ่าย 50% ของราคาทัวร์ 

• ยกเลิกการเดินทางน้อยกว่า 1 - 14 วัน  บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์การไม่คืนค่าใช้จ่ายทั้งหมด 

• หากท่านประสงคจ์ะขอเปล่ียนแปลงเสน้ทางและวนัเดินทาง สามารถท าไดล่้วงหนา้ก่อนการเดินทางจริง 30 วนั โดยไม่เสีย
ค่าใชจ้่าย และ 45 วนัก่อนการเดินทางในช่วงเทศกาลหรือ High Season (เทศกาลปีใหม่, ตรุษจีน, ตลอดเดือนเมษายน, 
พฤษภาคม และ เดือนตุลาคม) 

ตั๋วเคร่ืองบิน  
• ในการเดินทางเป็นหมู่คณะ ผูโ้ดยสารจะตอ้งเดินทางไป - กลบัพร้อมกนั หากตอ้งการเล่ือนวนัเดินทางกลบั ท่านจะตอ้งช าระ

ค่าใชจ้่ายส่วนต่างท่ีสายการบินเรียกเก็บเพ่ิมและการจดัท่ีนัง่ของกรุ๊ปเป็นไปโดยสายการบินเป็นผูก้  าหนด ซ่ึงทางบริษทัฯไม่
สามารถเขา้ไปแทรกแซงไดแ้ละในกรณียกเลิกการเดินทาง ถา้ทางบริษทัฯไดด้ าเนินการออกตัว๋เคร่ืองบินไปแลว้ ผูเ้ดินทางตอ้งรอ 
Refund ตามระบบของสายการบินเท่านั้น และหากท่านไม่แน่ใจในวนัเดินทางดงักล่าว กรุณาตรวจสอบกบัเจา้หนา้ท่ีฯ เพื่อยืนยนั
ในกรณีท่ีตัว๋เคร่ืองบินสามารถท า Refund ไดห้รือไม่ ก่อนท่ีท่านจะช าระเงินค่าทวัร์ส่วนท่ีเหลือ 
 

โรงแรม และ ห้องพกั  
• ห้องพกัในโรงแรมเป็นแบบห้องพกัคู่ (Twin / Double Room) ในกรณีท่ีท่านมีความประสงคจ์ะพกัแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง (Triple 

Room) ขึ้นอยูก่บัขอ้จ ากดัของห้องพกัและการวางรูปแบบของห้องพกัของแต่ละโรงแรม ซ่ึงมกัมีความแตกต่างกนั อาจจะท าให้
ท่านไม่ไดห้้องติดกนัตามท่ีตอ้งการหรืออาจจะไดเ้ตียงเสริมแลว้แต่กรณี 

• โรงแรมหลายแห่งในยโุรปจะไม่มีเคร่ืองปรับอากาศเน่ืองจากอยูใ่นแถบท่ีมีอุณหภูมิต ่า เคร่ืองปรับอากาศท่ีมีจะให้บริการในช่วง
ฤดูร้อนเท่านั้น 

• ในกรณีท่ีมีการจดัประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึ้น 3 – 4 เท่าตวั บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปล่ียน 
หรือยา้ยเมืองเพื่อใหเ้กิดความเหมาะสม 

 

สัมภาระ และ ค่าพนักงานยกสัมภาระ 
• ส าหรับน ้าหนกัของสัมภาระท่ีทางสายการบินอนุญาตใหบ้รรทุกใตท้อ้งเคร่ืองตามมาตรฐานคือ 20 กิโลกรัม (ส าหรับผูโ้ดยสารชั้น

ประหยดั) การเรียกค่าระวางน ้าหนกัเพ่ิมเป็นสิทธิของสายการบินท่ีท่านไม่อาจปฏิเสธได ้
• ส าหรับกระเป๋าสัมภาระท่ีทางสายการบินอนุญาตให้น าขึ้นเคร่ืองได ้ตอ้งมีน ้าหนกัไม่เกิน 7 กิโลกรัม และ มีความ กวา้ง x ยาว x 

สูง ไม่เกิน 115 เซนติเมตร หรือ 25 เซนติเมตร (9.75  น้ิว) x 56 เซนติเมตร (21.5 น้ิว) x 46 เซนติเมตร (18 น้ิว) 
• ในบางรายการทวัร์ ท่ีตอ้งมีบินดว้ยสายการบินภายในประเทศ น ้าหนกัของกระเป๋าอาจจะถูกก าหนดให้ต ่ากว่ามาตรฐานได ้ทั้งน้ี

ขึ้นอยูก่บัขอ้ก าหนดของแต่ละสายการบิน บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่รับภาระความรับผดิชอบค่าใชจ้า่ยในน ้าหนกัส่วนท่ีเกิน  
• กระเป๋าและสัมภาระท่ีมีลอ้เล่ือนและมีขนาดใหญ่เกิน ไม่เหมาะกบัการเป็นกระเป๋าถือขึ้นบนพาหนะการเดินทาง  
• บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในความรับผดิชอบต่อกรณีเกิดการสูญเสีย, สูญหายของกระเป๋าสะพาย  
• บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในความรับผิดชอบต่อกรณีเกิดการล่าชา้, สูญเสีย, สูญหายของกระเป๋าเดินทาง ท่ีเกิดจากความผิดพลาดของ

สายการบินในทุกกรณี ทางบริษทัฯยินดีช่วยเหลือในการติดตามปัญหาและขอ้เรียกร้องจากทางสายการบินเท่าท่ีจะท าได ้
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เอกสารประกอบการย่ืนวซ่ีาประเทศโมร็อคโค 
 

สถานทูตใช้เวลาในการพจิารณาวีซ่า 15 วันท าการ 
1. หนงัสือเดินทาง (พาสปอร์ต) ท่ีมีอายไุม่ต ่ากว่า 6 เดือน มีหนา้ว่างไม่นอ้ยกว่า 3-4 หนา้ (ถา้มีเล่มเก่าโปรดแนบมาดว้ย) 
        รูปถ่ายปัจจุบนัแบบสี ขนาด 4.5 X 3.5 ซ.ม. (ขนาดใบหนา้ 70-80% ของภาพ) พ้ืนหลงัสีขาว จ านวน 2 รูป (ไม่เกิน 6 เดือน) 
2. หนงัสือรับรองการเงินจากธนาคารเป็นภาษาองักฤษ พร้อมส าเนาสมุดบญัชีเงินฝากยอ้นหลงั 6 เดือน 
3. หนงัสือรับรองการท างาน (ภาษาองักฤษ ระบุต าแหน่ง และเงินเดือน)  
        กรณีเป็นเจา้ของกิจการ ขอหนงัสือรับรองทะเบียนการคา้ หรือ หนงัสือจดทะเบียนหุ้นส่วน 
4. ส าเนาบตัรประชาชน และ ส าเนาทะเบียนบา้น ห้ำมขีดคร่อม หรือ เซ็นส ำเนำถูกต้อง 
5. ส าเนาทะเบียนสมรส, หยา่. เปล่ียนช่ือ-สกุล (ถา้มี) ห้ำมขีดคร่อม หรือ เซ็นส ำเนำถูกต้อง 
6. เอกสารตอ้งมีอายไุม่เกิน 1 เดือน นบัจากวนัยืน่วีซ่า 

 

เอกสารทั้งหมด ห้ามขีดคร่อม หรือ เซ็นส าเนาถูกต้อง 
(บริษัทสามารถย่ืนเอกสารแทนลกูค้าได้ โดยท่ีลูกค้าไม่ต้องมาโชว์ตัวท่ีสถานทูต) 

**การบิดเบือนข้อเท็จจริงประการใดก็ตาม อาจจะถูกระงับมิให้เดินทางเข้าประเทศโมร็อกโคเป็นการถาวร** 
หากสถานทูตมีการสุ่มเรียกสัมภาษณ์บางท่าน ทางบริษทัฯ ขอความร่วมมือในการเชิญท่านไปสัมภาษณ์ตามนดัหมาย และโปรดแต่งกาย

สุภาพ ทั้งน้ีทางบริษทัฯ จะส่งเจา้หนา้ท่ีไปอ านวยความสะดวก และประสานงานตลอดเวลาและหากสถานทูตขอเอกสารเพ่ิมเติมทางบริษทัฯ
ใคร่ขอรบกวนท่านจดัส่งเอกสารดงักล่าวเช่นกนั 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
. 
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แบบฟอร์มการจองทัวร์ 

พนกังานท่ีติดต่อ......................................  ช่ือผูจ้อง.......................................................................................... 

เบอร์ติดต่อ..........................................................................โปรแกรม.............................................................. 

ก าหนดการเดินทาง............................................. ราคา......................................E-mail: ........................................................ 

จ านวน ผูใ้หญ่......................... ท่าน     เด็กอาย ุ2-12 ปี................................ท่าน   เด็กอายตุ ่ากวา่ 2 ปี........................ ท่าน 

สมาชิกผู้ร่วมเดินทาง 
** กรุณากรอกข้อมูลภาษาองักฤษตาม หน้าพาสปอร์ต และ ระบขุ้อมูลประเภทอาหารท่ีต้องการ เช่น ไม่ทานสัตว์ปีก ไม่ทานเน้ือวัว ** 

No. NAME No. Passport Date of birth 
ROP. 
No. 

ประเภท
ห้อง 

Remark, Request 
Seat, Food 

1             
2             
3             
4       
5       
6       
7             

 

 
เง่ือนไขการจอง 
 1. กรุณาช าระมัดจ าท่านละ 20,000 บาท ภายใน 5 วัน หลงัจากการท าการจอง โดยโอนผ่าน 
 
ช่ือบัญชี    นาย เกษม  ธันยาพฤกษ์    ออมทรัพย์ 
ธ. กสิกรไทย   สาขา เทสโก้ โลตัส สุขาภิบาล 3       เลขท่ี 993-2-04218-2     
ธ. ไทยพาณิชย์    สาขา ซอยลาดพร้าว 101   เลขท่ี 233-2-15636-7        
ธ. กรุงเทพ   สาขา ลาดพร้าว 101   เลขท่ี 021-7-05626-6  
ธ.กรุงศรีอยุธยา  สาขา ลาดพร้าว 101   เลขท่ี 639-1-06438-3 
 
 2.  ส่วนท่ีเหลือช าระก่อนออกเดินทาง 15 วัน 
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