
 

10 วนั แกรนด์ โมร็อกโก  
(เที่ยววงใหญ่...ช่วงอากาศดีท่ีสุด ก.ย. - ธ.ค. 2565 นี)้  

 

***บินเข้าคาซาบลงักา - บินออก มาราเกซ โดยสายการบนิเตอร์กชิแอร์ไลน์ *** 

กนัยายน - ธันวาคม 2565 

89,900 บาท  
(รวมวซ่ีา และรวมทิปทุกอย่างแล้ว) 

คาซาบัลกา - ราบัต - เมคเนส - เฟซ – มิเดลท์ -  เมอร์ซูก้า - ทะเลทรายซาฮาร่า 
น่ังรถ 4WD  - ขี่อูฐชมพระอาทิตย์ลบัขอบฟ้า – โอเอซิสแห่งแทนเกยีร์  

วอซาเซท - มาราเกช 
ราคาทัวร์ 89,900 บาท :  16-25 ก.ย. 65 / 11-20 ต.ค. 65 / 25 พ.ย. – 4 ธ.ค. 65  

25 ธ.ค. 65 – 3 ม.ค. 66  



 

วันแรก กรุงเทพมหานคร 
 

20.00 น. คณะพบเจา้หนา้ท่ีและมคัคุเทศก์ไดท่ี้เคาน์เตอร์เช็คอิน M  ประตูทางเขา้ท่ี 5 หรือ 6 อาคารผูโ้ดยสารขาออก ชั้น 
4 เคาน์เตอร์เช็คอินสายการบินเตอร์กิช แอร์ไลน์ส (TK) ณ สนามบินสุวรรณภูมิ 

23.00 น. ออกเดินทางสู่นครอิสตนับูล ประเทศตุรกี โดยเท่ียวบิน TK 69 (ใชเ้วลาบินประมาณ 10.30 ชัว่โมง) เพลิดเพลิน
กบัภาพยนตร์หลากหลายกบั จอทีวีส่วนตวัทุกท่ีนัง่ และสายการบินฯ มีบริการ อาหารค ่าและอาหารเชา้ ระหวา่ง
บิน  

วันท่ีสอง อสิตันบูล – คาซาบลงักา (พกัค้าง 2 คืน) 
 

05.15 น. เดินทางถึงสนามบินอิสตนับูล (IST) ประเทศตุรกี แวะเปล่ียนเท่ียวบิน (กระเป๋าเช็คทรูไปเมืองคาซาบลงักา
ประเทศโมร็อกโก) อิสระใหท้่านไดช้อ้ปป้ิงสินคา้ปลอดภาษีภายในสนามบินอิสตนับูล 

12.15 น. ออกเดินทางสู่ สนามบินคาซาบลงักา (CMN) โดยเท่ียวบิน TK617 (ใช้เวลาบินประมาณ 5 ช.ม.) สายการบินมี
บริการอาหารกลางวนับนเคร่ืองบิน 

15.05 น. เดินทางถึงสนามบินคาซาบลงักา ประเทศโมร็อกโก น าท่านผา่นพิธีการตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากร 
หมายเหต ุ: ตารางบินเดือน พ.ย. และ ธ.ค. 65 เท่ียวบิน TK 617  เดินทาง 11.10-13.50 น. 
น าท่านชมเมืองคาซาบลงักา เมืองใหญ่ทางตะวนัตกของโมร็อกโก ซ่ึงช่ือของ เมืองคาซาบลงักา ค าว่า คาซา 
แปลว่าบา้ง และบลงักา แปลว่า สีขาว เมืองท่ีคนทัว่โลกรู้จกั เพราะนอกจากจะเป็นเมืองท่าและเป็นท่ีตั้งของท่า
อากาศยานระหวา่งประเทศแลว้ ยงัถูกใชเ้ป็นฉากในภาพยนตร์ฮอลลีวูด้เร่ือง Casablanca ออกฉายในปี ค.ศ.1942 
(โดยท่ีไม่ไดถ้่ายท าในคาซาบลงักาเลย) เป็นเร่ืองราวความรักระหว่างนายทหารอเมริกนัและหญิงคนรัก ในช่วง
สงครามโลกคร้ังท่ี 2 ท าใหค้าซาบลงักา้เป็นท่ีรู้จกัไปทัว่โลก และปัจจุบนัเป็นเมืองเศรษฐกิจหลกัของโมร็อกโก 

 

น าท่านเขา้ชมสุเหร่าแห่งกษตัริยฮ์สัซันท่ี 2 (Mosque of Hassan II) สุเหร่าท่ีมีขนาดใหญ่เป็นอนัดับ 2 รองจาก
เมืองเมกกะ สร้างเสร็จสมบูรณ์เม่ือปี ค.ศ. 1993 ในวาระเฉลิมพระชนม์ครบ 60 พรรษาของกษตัริยฮ์สัซันท่ี 2 
เป็นสุเหร่าท่ีมีขนาดใหญ่มาก จุคนไดร้าว 25,000 คน และมีหอคอยสูงถึง 210 เมตร ออกแบบโดยสถาปนิกชาว
ฝร่ังเศส มิเชล แปงโซ การตกแต่งทั้งภายในและภายนอกมีความสวยงามโดดเด่น เป็นไปตามเอกลกัษณ์ของ



 

ศิลปะมุสลิมท่ีผสมผสานงานศิลปะพื้นเมืองของโมร็อกโกได้อย่างกลมกลืน อาคารทั้งหลงัใช้หินอ่อน แผ่น
กระเบ้ือง ประดบัประดาด้วยศิลปะแบบมวัร์ ประตูรอบสุเหร่าสร้างดว้ยไทเทเนียมและทองเหลืองสลกัเสลา
งดงาม อิสระใหท้่านชมทิวทศัน์รอบๆสุเหร่าอนัเป็นจุดชมวิวริมฝ่ังทะเล  
 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารทอ้งถ่ิน 
 

น าท่านเข้าสู่โรงแรมทีพ่กั Kensi Basma, Casablanca **** หรือเทียบเท่า (คืนท่ี 1) 
 

วนัท่ีสาม คาซาบลงักา  
 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 
น าท่านเขา้ชม โบสถ์แม่พระแห่งลูร์ด (Notre Dame de Lourdes) โบสถ์คาทอลิกสมยัใหม่ สร้างขึ้นในปี 1954 
โดยสถาปนิก Achille Dangleterre และวิศวกรGaston Zimmer  ชมความงดงามของกระจกแก้วหลากสี ของ
ศิลปินกระจกสีช่ือดงัระดบัโลก Gabriel Loire  จากนั้นน าท่านเขา้ชมพิพิธภณัฑศ์าสนายิวโมร็อกโก (Moroccan 
Judasim Museum) ท่ีเปิดในปี 1997 ถือเป็นพิพิธภณัฑ์แห่งแรกในเมืองคาซาบลงักา และเป็นพิพิธภณัฑ์ยิวแห่ง
เดียวในภูมิภาคอาหรับ  ชมภาพวาด ภาพถ่าย และประติมากรรมเก่ียวกบัชีวิตชาวยิวในโมร็อกโก วตัถุพิธีกรรม 
เอกสารทางประวติัศาสตร์ เคร่ืองแต่งกายและเคร่ืองประดบัจากศาสนาและชี วิตครอบครัว ประวติัของชาวยิว
เบอร์เบอร์ รวมถึงเคร่ืองแต่งกาย เคร่ืองประดบั และจ้ีคมิสารูปมือ  

 
 

น าท่านเท่ียวชม ยา่นเมืองเก่าแห่งคาซาบลงักา (Medina of Casablanca) ซ่ึงลอ้มรอบดว้ยก าแพงเมืองสูง ในอดีต
เคยใชป้กป้องตวัเมืองจากขา้ศึก สร้างขึ้นตั้งแต่ศตวรรษท่ี 18 เร่ิมตน้จากหอนาฬิกาประจ าเมืองเก่า บริเวณ
รอบๆตวัเมืองเก่าหรือเมดิน่า ท่านจะเห็นความแตกต่างอยา่งส้ินเชิงเม่ือเทียบกบัส่วนอ่ืนๆของเมืองท่ีทนัสมยั

https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Achille_Dangleterre&action=edit&redlink=1
https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Gaston_Zimmer&action=edit&redlink=1
https://en.wikipedia.org/wiki/Gabriel_Loire


 

แห่งน้ี หลายส่ิงก่อสร้างเป็นของดั้งเดิมตั้งแต่สมยัท่ีถูกรุกรานโดยประเทศฝร่ังเศส และเตม็ไปดว้ยบา้นเรือน
ตั้งแต่ศตวรรษท่ี 19 สองริมขา้งทางจะมีร้านคา้แผงลอยขายของฝากพื้นเมือง 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารจีน 
บ่าย น าท่านเท่ียวชม Corniche ริมชายหาดของคาซาบลงักา ในยา่นชานเมือง Ain Diab ชายฝ่ังทะเล ซ่ึงขึ้นช่ือเร่ือง

คลับสุดหรูริมหาด Atlantic และเป็นท่ีนิยมในหมู่นักโต้คล่ืนและผูท่ี้ช่ืนชอบการอาบแดด เม่ือตกดึกเหล่า
นักท่องเท่ียวต่างไปรวมตัวกันท่ีไนท์คลับ เลานจ์ค็อกเทล และบาร์ติดทะเล ส่วนท่ีถนน Boulevard de la 
Corniche นั้นมีร้านอาหารหลากหลายตั้งแต่ร้านอาหารแบบเรียบง่ายไปจนถึงร้านอาหารฝร่ังเศสสุดหรู น าท่าน
ถ่ายรูปกบั จตุรัสโมฮมัเหม็ดท่ี 5 (Place Mohammed V) จตัุรัสสาธารณะท่ีมีความส าคญัทางประวติัศาสตร์และ
เชิงสัญลกัษณ์ ตั้งอยู่ใจกลางคาซาบลงักา ประเทศโมร็อกโก จตัุรัสศูนยก์ลางเมือง เป็นท่ีตั้งของอาคารหน่วยงาน
ราชการ ส าคญัของเมือง เช่น ท่ีท าการเมือง ศาลยุติธรรม ไปรษณียก์ลาง สถานฑูตฝร่ังเศส จากนั้นถ่ายรูปกับ
มะห์กามตั อลั ปาชา (Mahkama Du Pacha) ศาล และเรือนจ าของ คาซาบลงักา ท่ีสร้างในปี 1941 – 1942   

 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารไทย 
 

น าท่านเข้าสู่โรงแรมทีพ่กั Kensi Basma, Casablanca **** หรือเทียบเท่า (คืนท่ี 2) 
 

 
 

วนัท่ีส่ี คาซาบลงักา - ราบตั - เมคเนส 
เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 
 น าท่านเดินทางสู่ เมืองราบตั (Rabat)  (ระยะทาง 90 กม. ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 1.30 ชัว่โมง) เมืองหลวงแห่ง

ราชอาณาจกัรโมร็อกโกมาตั้งแต่ปี ค.ศ.1956 เม่ือโมร็อกโกหลุดพน้จากการเขา้แทรกแซงทางการเมืองของ
ฝร่ังเศส และเป็นท่ีตั้งของพระราชวงัหลวง และท าเนียบทูตานุทูตจากต่างแดน เป็นเมืองสีขาวท่ีสะอาดและ



 

สวยงาม น าท่านเขา้ชมป้อมอูดายา (Oudayas Fortress) ป้อมขนาดใหญ่ 2 ชั้นท่ีตั้งอยู่ริมมหาสมุทรแอตแลนติก 

ลอ้มรอบดว้ยก าแพงสูงใหญ่ ดา้นในเป็นเมดิน่า หรือชุมชนชาวเมืองซ่ึงเต็มไปดว้ยบา้นเรือนทาทาบดว้ยสีฟ้า ท่ี
สะอาดตาน่าเดินเล่น นับเป็นหน่ึงในป้อมปราการท่ีส าคญัของโมร็อกโก ท่ีป้องกันขา้ศึกจากการรุกรานทั้ง
ประเทศท่ีล่าอาณานิคมและในยุคท่ีโจรสลัดชุกชุม จากนั้นน าท่านเข้าชม สุสานของกษัตริยโ์มฮัมเหม็ดท่ี 

5 (Mohammed V Mausoleum) พระอยักาของกษตัริยอ์งค์ปัจจุบนั ซ่ึงมีทหารยามยืนเฝ้าสง่าทุกประตู และเปิด
ใหค้นทุกชาติทุกศาสนาเขา้ไปเคารพพระศพท่ีฝังอยูเ่บ้ืองล่าง ดา้นหนา้ของสุสาน คือสุเหร่าฮสัซนัท่ีเร่ิมสร้างมา
ตั้งแต่ศตวรรษท่ี 2 แต่ไม่ส าเร็จ และพงัลงจนเหลือแต่เพียงเสาไว ้365 ตน้ ในบริเวณกวา้ง 183x139 เมตร 

 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารจีน 
 

 
 

บ่าย น าท่านเดินทางสู่ เมืองเมคเนส (Meknes)  (ระยะทาง 160 กม. ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 2 ชัว่โมง) น าท่านเท่ียว
ชม เมืองเมคเนส (Meknes) หน่ึงในเมืองมรดกโลกรับรองโดยยูเนสโกเม่ือปี ค.ศ.1996 อดีตเมืองหลวงโบราณ
ในสมัยสุลต่าน มูเล อิสมาอิล แห่งราชวงศ์อะลาวิท อดีตกษตัริย์จอมโหดผูช่ื้นชอบการท าสงครามในช่วง
ศตวรรษท่ี 17 ดว้ยท าเลท่ีตั้งท่ีมีแม่น ้ าไหลผ่านกลางเมือง เมกเนสจึงเป็นเมืองศูนยก์ลางการผลิตมะกอก ไวน์ 
และพืชพรรณน าท่านแวะถ่ายรูปกับ ประตูบับมันซู (Babmansour Monument gate)  หน่ึงในประตู 7 ประตู 
ประจ าก าแพงเมืองเก่าท่ีไดข้ึ้นช่ือว่าสวยท่ีสุด สร้างเสร็จในปี ค.ศ. 1732 ตกแต่งด้วยโมเสกและกระเบ้ืองหิน
อ่อนบนผนงัสีแสด จากนั้นน าท่านเขา้ชมสุสานสุลต่านมูเลย ์อิสมาอิล (Moulay Ismail Mausoleum) เป็นหน่ึงใน
สุสานสุลต่านเพียงไม่ก่ีแห่งในโลกท่ีเปิดให้นักท่องเท่ียวท่ีไม่ใช่ชาวมุสลิมเขา้เยี่ยมชมได ้แมจ้ะไม่สามารถเขา้
ไปในส่วนท่ีบรรจุหีบพระศพจริงๆไดก้็ตาม แต่ภายในสุสานแห่งน้ีก็มีการตกแต่งภายในท่ีงดงามซะจนยากหาท่ี
ใดเหมือน ไดเ้วลาน าท่านเขา้ชม เมืองโรมนัโบราณโวลูบิลิส (Roman City of Volubilis) อดีตเมืองโบราณแห่ง



 

จกัรวรรดิโรมันท่ีมีความส าคัญยิ่งในยุคศตวรรษท่ี 3 และล่มสลายถูกปล่อยเป็นเมืองร้างในศตวรรษท่ี 11 
ปัจจุบนัเหลือแต่ซากปรักหักพงัท่ีเกิดจากแผ่นดินไหวคร้ังรุนแรงในปี ค.ศ. 1755 แต่ยงัคงเห็นได้ถึงร่องรอย
ความยิ่งใหญ่ของเมืองในจกัรวรรดิโรมนัในอดีต เมืองโรมนัโบราณแห่งน้ีไดรั้บการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก
ในปี ค.ศ.1997  

 
 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ โรงแรมท่ีพกั  
 

น าท่านเข้าสู่โรงแรมทีพ่กั Zaki & Spa , Meknes **** หรือเทียบเท่า 
 

วันท่ีห้า เมคเนส – เฟซ - มิเดลท์ 
 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 
น าท่านเดินทางสู่ เมืองเฟซ (Fes) (ระยะทาง 82 กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.30 ชัว่โมง) เมืองหลวงเก่าท่ีมี
ความส าคญัทางประวติัศาสตร์ในช่วงศตวรรษท่ี 8 และเป็นเมืองท่องเท่ียวท่ีมีช่ือเสียงของโมร็อกโก  

 น าท่านเขา้ชม สุสานของมูเลไอดริสท่ี 2 (Mouley Idriss Mausoleum II) ท่ีชาวโมร็อกโกถือวา่เป็นแหล่งมาแสวง
บุญท่ีศกัด์ิสิทธ์ิ โดยชายชาวมุสลิมจะมาขอพรก่อนการเขา้สุหนตั และหญิงสาวชาวมุสลิมมกัจะมาขอพรเพื่อให้
ไดบุ้ตร จากนั้นน าท่านเขา้ชม  สุเหร่าใหญ่ไคเราวีน (Kairaouine Mosque & University) มสัยดิท่ีใหญ่เป็นอนัดบั
สองของโมร็อกโก รองจากมสัยิดพระเจา้ฮวัซันท่ี 2 ท่ีคาซาบลงักา เป็นทั้งมหาวิทยาลยัสอนศาสนาแห่งแรกของ
โมร็อกโกและเก่าแก่ท่ีสุดแห่งหน่ึงของโลกเลยทีเดียว (อนุญาตใหเ้ขา้ไดเ้ฉพาะผูท่ี้นบัถือศาสนาอิสลามเท่านั้น)   



 

จากนั้นน าท่านผ่านชม ประตู Bab Bou Jeloud ประตขูนาดใหญ่ท่ีกั้นระหว่างเมืองเก่ากบัเมืองใหม่ ท่ีใชโ้มเสคสี
ฟ้าตกแต่ง สีสันงดงาม ไดเ้วลาน าท่านเดินชม ย่านเมืองเก่าแห่งเฟซ (Medina of Fes) เขตเมืองเก่าอนักวา้งใหญ่ 
มีซอยกว่า 10,000 ซอย โดยจะแบ่งเป็นยา่นต่างๆ เช่น ยา่นเคร่ืองใชท้องเหลือง ทองแดง จะมีร้านคา้เลก็ๆท่ีหนา้
ร้านจะมีหมอ้ กระทะ อุปกรณ์เคร่ืองครัว วางแขวนห้อยเต็มไปหมด ย่านขายพรมท่ีวางเรียงรายอย่างสวยงาม 
ยา่นงานเคร่ืองจกัสาน งานแกะสลกัไม ้เตม็ไปดว้ยบรรยากาศอนัคึกคกั ขา้วของกระจุกกระจิก มีเวลาใหท้่านเดิน
เล่นเลือกซ้ือของฝากตามอธัยาศยั (กรุณาเดินตามเส้นทางท่ีหวัหนา้ทวัร์แจง้ไว ้เพื่อป้องกนัการหลงกบัหมู่คณะ)  

 
 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถ่ิน 
 

บ่าย น าท่านเดินทางเดินทางสู่ เมืองอิเฟรน (Ifrane) (ระยะทาง 70 กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.30 ชัว่โมง) เมือง
พกัตากอากาศบนความสูงกว่า 1,650 เมตรเหนือระดบัน ้ าทะเล ซ่ึงในอดีตฝร่ังเศสไดม้าสร้างขึ้นบริเวณน้ี เป็น
สถานท่ีพกัผ่อนทั้งฤดูหนาวและฤดูร้อน บา้งก็เรียกเมืองอิเฟรนวา่ สวิตเซอร์แลนดแ์ห่งโมร็อกโก บา้นส่วนใหญ่
มีหลงัคาสีแดง มีดอกไม ้และทะเลสาบสวยงาม น าท่านเดินเล่นภายในเมืองและเก็บภาพบรรายากาศอนัสวยงาม
อีกแห่งของโมร็อกโก ปัจจุบันเมืองอิเฟรนเป็นสถานท่ีพกัตากอากาศยอดนิยม ถ่ายรูปกับ สิงโตแห่งอิเฟรน 
(Ifrane’S Lion) พร้อมเก็บภาพบรรยากาศอนังดงาม  

 



 

 

น าท่านเดินทางต่อสู่ เมืองมิเดลท ์(Midelt) (ระยะทาง 136 กม. ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 2.20 ชัว่โมง ) เมืองเลก็ๆ 
ท่ีตั้ งอยู่ท่ามกลางหุบเขาแอตลาส เมืองท่ีเป็นศูนย์กลางการค้า การท าเหมืองแร่ ของโมร็อกโก เสน่ห์แห่ง
โมร็อกโก กล่ินอายแห่งอิฐ สี ตลาด และเมืองเก่า เมืองท่ีตั้งอยูบ่นระดบัความสูงท่ี 1,508 เมตร หน่ึงในเมืองใหญ่
ท่ีสูงท่ีสุดในโมร็อกโก เท่ียว Souk Jdid  ตลาดประจ าเมือง ชม และเลือกซ้ืองานฝีมือทอ้งถ่ินของเมือง การทอ
พรมและผา้ห่ม สินคา้ส าคญัของเมืองมิเดลท ์และสินคา้พื้นเมืองอ่ืนๆอีกมากมาย   
 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ โรงแรมท่ีพกั  
 

น าท่านเข้าสู่โรงแรมทีพ่กั Taddart, Midelt  **** หรือเทียบเท่า 
 

วันท่ีหก มิเดลท์ - เมอร์ซูก้า – ทะเลทรายซาฮาร่า – นั่งรถ 4WD  - ข่ีอูฐชมพระอาทิตย์ลบัขอบฟ้า 
 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 
น าท่านเดินทางสู่ เมืองเมอร์ซูกา้ (Merzouga) เมืองท่ีเรียกไดว้า่ ประตูสู่ทะเลทรายซาฮาร่า (ระยะทาง 268 กม. ใช้
เวลาเดินทางประมาณ 4 ชม.) เมืองเงียบสงบท่ีมีนกัท่องเท่ียวผา่นไปมา เพื่อเดินทางต่อสู่ทะเลทรายซาฮาร่า 

 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถ่ิน 
 



 

 
 

บ่าย น าท่าน สัมผสัประสบการณ์น าท่านนั่งรถ 4WD เพลิดเพลินกับการตะลุยทะเลทรายซาฮาร่า (Sahara Desert) 
จากนั้นน าท่านขี่อูฐชมพระอาทิตยล์บัขอบฟ้าท่ีทะเลทรายซาฮาร่า  ซ่ึงเป็นทะเลทรายท่ีมีอาณาเขตกวา้งใหญ่
ท่ีสุดในโลกคือ มีเน้ือท่ีประมาณ 9.3 ลา้นตารางกิโลเมตร (ใหญ่เท่าอเมริกาทั้งประเทศ) และตั้งอยู่ทางตอนเหนือ
ของทวีปแอฟริกา ทะเลทรายซาฮาร่ามีส่ิงแวดลอ้มท่ีไม่เอ้ือต่อการด ารงอยู่ของชีวิตมนุษย ์สัตว ์หรือพืช เพราะ
ฝนตกนอ้ยมาก และพื้นท่ีไม่เหมาะแก่การเพาะปลูกหรือเล้ียงสัตว ์หากมีสัตวแ์ละพืชพนัธุ์ใดท่ีสามารถเติบโตใน
ทะเลทรายได ้ก็ตอ้งปรับตวักนัอยา่งมาก เช่นเดียวกบัมนุษยท่ี์ตอ้งหาวิธีในการใชชี้วิตใหอ้ยูร่อดได ้ 

 

ค ่า รับประทานอาหารค ่าในโรงแรมท่ีพกั 
 

น าท่านเข้าสู่โรงแรมที่พกั Xaluca Tomboutoy,Merzouga  **** หรือเทียบเท่า 
 

วันท่ีเจ็ด เมอร์ซูก้า – โอเอซิสแห่งแทนเกยีร์ - วอซาเซท  
 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 
น าท่านเดินทางสู่ โอเอซิสแห่งแทนเกียร์ (Oasis of Tinghir) (ระยะทาง 199 กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2.20 
ชม.) ชุมชนท่ีเกาะกลุ่มอยู่รวมกนับนความชุ่มช้ืนของโอเอซิสและตน้ปาลม์ท่ามกลางความแห้งแลง้ โดยน ้ าใน
โอเอซิสจะมีมากหรือนอ้ยเพียงใดนั้น ขึ้นอยู่กบัน ้ าท่ีไหลมาจากเทือกเขาสูงหรือปริมาณน ้ าจากใตดิ้น โดยน ้ าใต้
ดินอาจผุด ขึ้นมาตามธรรมชาติบนพื้นท่ีท่ีเป็นทราย หรือถูกขุดน าขึ้นมาใชโ้ดยระบบชลประทานใตดิ้น การท า
เครือข่ายและระบบชลประทานใตดิ้นดังกล่าวน้ี สามารถท าให้พื้นท่ีแห้งแลง้ทางใตข้องโมร็อกโกมีน ้ าใช้ได้
อย่างทัว่ถึงและกวา้งขวาง และยงัเคยเป็นท่ีตั้งของกองทหารและเป็นท่ีตั้งทางยุทธศาสตร์ โดยในปี ค.ศ. 1928 



 

ฝร่ังเศสได้ตั้ งกองก าลงัทหารและพฒันาท่ีน่ีให้เป็นศูนยก์ลางการบริหารเพื่อการรบ น าท่านเข้าชมมสัยิดอิ
คาลลัเน่  (Ikalalne Afanour) มสัยิดเก่าแก่ท่ามกลางโอเอซิส ที่ท่านจะไดช้มห้องต่างๆ พร้อมชมวิวโอเอซิส
ท่ีงดงาม น าท่านเดินทางสู่ เมืองวอซาเซท (Ouarzazate) (ระยะทาง 173 กม. ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 2.30 ชม.) 

 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถ่ิน 
 

 
 

บ่าย น าท่านน าท่านเท่ียวชม เมืองวอซาเซท (Ouarzazate) ดินแดนท่ีไดรั้บการขนานนามว่าเป็น ประตูสู่ทะเลทราย 
นับเป็นเมืองท่องเท่ียวท่ีมีการพฒันาพื้นท่ีในทะเลทรายเพื่อการท ากิจกรรมต่างๆ เช่น การขี่มอเตอร์ไซค ์ขี่อูฐ 
และกิจกรรมผจญภยักลางทะเลทรายต่างๆ และยงัเป็นท่ีตั้งของแอตลาสสตูดิโอ (Atlas Studio) โรงถ่ายภาพ
ยนตร์ท่ีมีช่ือเสียงและใหญ่ท่ีสุดในโมร็อกโก บนพื้นท่ีกว่า 30,000 ตารางกิโลเมตร น าท่านแวะถ่ายรูปภายนอก
กบั ป้อมทาเริท (Taourirt Fortress) ป้อมแห่งตระกูลกลาวี ภายใตห้มู่อาคารขนาดใหญ่ นับเป็นสถาปัตยกรรมท่ี
โดดเด่นของโมร็อกโกตอนใต ้ซ่ึงภายในประกอบดว้ยห้องต่างๆจ านวนมากซ่อนอยู่เช่ือมต่อกนัด้วยถนนเล็กๆ 
และเส้นทางลับคดเคี้ ยวตามอาคารท่ีเบียดเสียดกัน น าท่านชม เมืองเอทเบนฮัดดู (Ait Ben Haddou) หน่ึงใน
มรดกโลกทางดา้นประวติัศาสตร์ตั้งแต่ ปีค.ศ. 1987 ปัจจุบนัยงัคงไดรั้บความสนใจจากนักท่องเท่ียวเป็นอย่าง
มาก และเป็นสถานท่ีถ่ายท าภาพยนตร์ช่ือดงัหลายเร่ือง ซ่ึงหน่ึงในนั้นคือ "GLADIATOR" และล่าสุดคือซีร่ีย์
อเมริกาช่ือดงั “GAME OF THRONE” นบัเป็นกลุ่มอาคารท่ีโดดเด่นมีก าแพงลอ้มรอบ สร้างจากโคลนดินแห้งสี
แดง และมีช่ือเสียงอย่างมากในเร่ืองความยิ่งใหญ่ของป้อมปราการหรือคสับาห์หลายๆป้อมท่ีสร้างต่อเรียงราย
กนั ตั้งอยูริ่มฝ่ังซ้ายของแม่น ้ าเมลลาห์ เส้นทางคาราวานการคา้โบราณระหว่างทะเลทรายซาฮาร่ากบัเมืองมารา
เกช  

 



 

ค ่า รับประทานอาหารค ่าในโรงแรม 
 

น าท่านเข้าสู่โรงแรมทีพ่กั Kasbah Titrit Hotel **** หรือเทียบเท่า 
 

วันท่ีแปด มาราเกช 
 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 
 น าท่านเดินทางสู่ เมืองมาราเกช (Marrakesh) (ระยะทาง 190 กม. ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 3.45 ชม.) น าท่านชม 

เขตเมืองเก่า (Medina of Marrakesh) ท่ีมีก าแพงเมืองลอ้มรอบ ประกอบดว้ยสถานท่ีส าคญัมากมาย รวมทั้งตลาด 
ยา่นการคา้ ป้อมปราการ โรงเรียนสอนศาสนา และชุมชนชาวยิว น าท่านชม จตุรัสเจมา เอลฟ์นา (Djemaa Fnaa 
Square) จตุรัสกลางเมืองเก่าท่ีมีช่ือเสียงท่ีสุด และในปีค.ศ. 1985 องคก์ารยเูนสโกไดป้ระกาศให้เขตเมืองเก่าของ
มาราเกชเป็นมรดกโลกทางดา้นประวติัศาสตร์ 

 

 
 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถ่ิน 
บ่าย น าท่านเขา้ชมพระราชวงับาเฮีย (Bahia Palace) ซ่ึงสร้างขึ้นโดย SI MOUZZA ในช่วงปลายศตวรรษท่ี 19 ตาม

แบบสถาปัตยกรรมสมยัใหม่ โดยท่ีตั้งใจจะใหเ้ป็นพระราชวงัท่ียิง่ใหญ่และหรูหราท่ีสุดในสมยันั้น แต่ดว้ยความ
ท่ีมีการวางแผนก่อสร้างและตกแต่งอย่างเร่งรีบ จึงเป็นท่ีวิจารณ์กนัว่ารายละเอียดหลายๆ อย่างในพระราชวงั
แห่งน้ียงัไม่สมบูรณ์ลงตวั พระราชวงัมีการตกแต่งโดยการแกะสลกัปูน STUCCO มีการวาดลายบนไม ้และ
ประดบัประดาดว้ยโมเสคสวยงาม น าท่านชม มสัยิดคูตูเบีย (Koutoubia Mosque)  มสัยิดใหญ่ท่ีเก่าแก่ท่ีสุดใน
เมืองมาราเกซ ไม่วา่จะเดินไปแห่งใดก็จะเห็นหอคอยของมสัยิดท่ีมีความสูง 77 เมตร ซ่ึงสร้างขึ้นช่วงศตวรรษท่ี 
12 นอกจากน้ี การออกแบบอนังดงามของมสัยิดแห่งน้ี จึงเป็นตน้แบบของการก่อสร้างหอคอยอีกหลายแห่ง ไม่
วา่จะเป็นหอคอยฆีรัลดาแห่งเมืองเซบียา่ของประเทศสเปน และหอคอยฮสัซันแห่งเมืองราบตั น าท่านชม สุสาน
แห่งราชวงศ์ซาเดียน (Saadian Tombs) ท่ีแห่งน้ีถูกทิ้งร้างมากกว่า 2 ศตวรรษ ภายหลงัไดรั้บการบูรณะและเปิด



 

ให้เข้าชมความงดงามในแบบฉบับของศิลปะแบบมัวริสแท้ๆ ความวิจิตรอลังการของห้องโถงภายใน เสา
คอลมัน์หินอ่อนสีสวย ลวดลายงานปูนท่ีประดบัประดาบนผนังและเพดาน สวนสวยภายนอกท่ีสร้างขึ้นใหม่ 
ตามแบบ Allah’s Paradise  ใหท้่านไดเ้พลินเพลินกบัการเลือกซ้ือชอปป้ิง ของพื้นเมือง ของท่ีระลึก 

ค ่า รับประทานอาหารค ่าใน ณ ภตัตาคารทอ้งถ่ิน 
น าท่านเข้าสู่โรงแรมทีพ่กั Labranda Rose Aqua, Marrakech   **** หรือเทียบเท่า 

 

วันท่ีเก้า มาราเกช – อสิตันบูล 
เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

น าท่านชมพระราชวงั เอลบาดิ (Palace El Badi) ศิลปะแบบโมร็อกกนั-อนัดาลูเซียน ท่ีใชเ้วลาก่อสร้างกวา่ 20 ท่ี
ใชท้ั้งหินอ่อนคาร์ราราจากอิตาลี และวสัดุก่อสรางล ้าค่าจากอินเดีย เคยเป็นหน่ึงในพพระราชวงัท่ีมีคว่มงดงาม
ท่ีสุดๆของโลก แต่ปัจจับนเหลือเพียงซากปรักหักพัง จากน ้ าน าท่านเข้าชมสวนจาร์ดีน มาจอแรล (Jardin 
Majorelle) หรือ สวนยิปแซงลอลองค์ (Yves Saint Laurant Gardens) ช่ือน้ีเป็นท่ีคุ ้นเคยของสาวๆ ท่ีช่ืนชอบ
แฟชัน่สุดหรูของ Yves Saint Laurent นกัออกแบบแฟชัน่ดีไซน์ แห่งปารีส ฝร่ังเศส ซ่ึงเป็นผูอ้อกแบบสวนแห่ง
น้ี สวนพฤกษศาสตร์ขนาดใหญ่ มีพื้นท่ีทั้งหมด 2.5 เอเคอร์ สวนท่ีเต็มไปดว้ยพนัธุ์ไมเ้มืองร้อน กระบองเพชร 
และปาลม์ชนิดต่างๆ ท่ีตดักบัตวัอาคารไตลโ์มร็อกโกสีฟ้าโคบอลท์ อยา่งมีเอกลกัษณ์  

 
กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถ่ิน 
13.00 น. น าท่านเดินทางสู่ สนามบินมาราเกชนีซ (RAK) เพื่อเช็คอิน  
16.05 น. ออกเดินทางจากสนามบินนีซกลบักรุงเทพฯ โดยเท่ียวบินท่ี TK 620 (ใช้เวลาบินประมาณ 5 ชั่วโมง) บริการ
 อาหาร เคร่ืองด่ืม และพกัผอ่นบนเคร่ืองบิน 
23.05 น. เดินทางมาถึงนครอิสตนับูล แวะเปล่ียนเคร่ือง 
วนัท่ีสิบ อสิตันบูล - กรุงเทพมหานคร 



 

01.45 น. ออกเดินทางสู่ประเทศไทย โดยเท่ียวบินท่ี TK68 (ใชเ้วลาบินประมาณ 9 ชัว่โมง) สายการบินมีบริการอาหารค ่า
และอาหารเชา้ บนเคร่ืองบิน 

15.25 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ (BON VOYAGE) 

ราคาทัวร์ 89,900 บาท :16-25 ก.ย. 65 / 11-20 ต.ค. 65 / 25 พ.ย. – 4 ธ.ค. 65 / 25 ธ.ค. 65 – 3 ม.ค. 66  
อตัราค่าบริการ  (บาท)  กนัยายน – ธันวาคม 2565 

ราคาผูใ้หญ่พกัห้องคู่หรือ เด็ก 1 ท่านพกักบัผูใ้หญ่ 1 ท่าน 89,900 
พกัเด่ียวเพิ่มท่านละ 11,000 
เด็กอาย ุ2- 12 ปี (เสริมเตียง – พกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่าน) 83,900 
ชั้นธุรกิจเพิ่มเงินจากราคาทวัร์ เร่ิมตน้ท่ีท่านละ  
(ราคาสามารถยนืยนัไดก้็ต่อเม่ือท่ีนัง่ confirm เทา่นั้น) 

80,000 – 120,000 

 (ไม่เอาตัว๋เคร่ืองบินหกัออก BKK-IST-CMN//RAK-IST-BKK) 22,000 
**ราคาอาจมีการปรับขึ้น – ลง ตามราคาน ้ามนัท่ีปรับขึ้นลง แต่จะปรับตามความเป็นจริงท่ี 
สายการบินประกาศปรับ และท่ีมีเอกสารยนืยนัเท่านั้น (คิด ณ วนัท่ี 19 เมษายน  2565) ** 

ข้อแนะน าและแจ้งเพ่ือทราบ 
▪ ส าหรับห้องพกัแบบ 3 เตียง มีบริการเฉพาะบางโรงแรมเท่านั้ น กรณีเดินทางเป็นผูใ้หญ่ 3 ท่าน แนะน าให้ท่าน เปิด

หอ้งพกั เป็น 2 หอ้งจะสะดวกกบัท่านมากกวา่ 
▪ กรณีเดินทางเป็นตัว๋กรุ๊ป หากออกตัว๋แลว้ ไม่สามารถขอคืนเงินได ้และไม่สามารถเปล่ียนวนัเดินทางได ้
▪ กระเป๋าเดินทางเพื่อโหลด ท่านละ 1 ใบ น ้าหนกัไม่เกิน 20 ก.ก., กระเป๋าถือขึ้นเคร่ือง (Hand carry) น ้าหนกัไม่เกิน 7 ก.ก.  
โปรแกรมท่องเท่ียว (ตามท่ีระบุไว้ในรายการ) อตัรานีร้วมถึง 
▪ ตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบัชั้นนกัท่องเท่ียวโดยสายการบิน TK (กระเป๋าเดินทาง น.น. ไม่เกิน 20 ก.ก./ท่าน) 
▪ ค่าภาษีสนามบิน, ภาษีน ้ามนั, ประกนัภยัทางอากาศ 
▪ ค่าประกนัภยัการเดินทางอบุติัเหตุวงเงิน 1,500,000 บาท และ ค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศวงเงิน 2,000,000 บาท 

ค่ารักษาพยาบาลหลงักลบัจากตา่งประเทศภายใน 21 วนั วงเงิน 40,000 บาท   (ประกนัภยัไม่ครอบคลุมผูท่ี้อายเุกิน 85 ปี) 
ประกนัครอบคลุมการติดเช้ือ Covid 19 

▪ ค่าภาษีในประเทศโมร็อกโก 
▪ ค่าท่ีพกัตลอดการเดินทาง (พกัหอ้งคู่) 
▪ ค่าอาหารทุกม้ือตามระบุ, ค่าพาหนะ หรือรถรับ-ส่ง ระหว่างน าเท่ียว, ค่าเขา้ชมสถานท่ี 
▪ ค่าวีซ่าโมร็อกโก 
▪ เจา้หนา้ท่ี (ไกดไ์ทย) คอยอ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง และค่าทิปต่างๆ 

อตัรานีไ้ม่รวมถึง 
▪ ค่าพนกังานยกกระเป๋าในโรงแรม ซ่ึงท่านตอ้งจดัการกระเป๋าดว้ยตวัท่านเอง 
▪ ค่าใชจ่้ายส่วนตวัอาทิ ค่าซกัรีด, โทรศพัท-์แฟกซ์, เคร่ืองด่ืมมินิบาร์ และค่าใชจ่้ายอ่ืนๆท่ีไม่ไดร้ะบุในรายการ 



 

▪ ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% 
 

การช าระเงิน งวดที่ 1 : ส ารองท่ีนั่งจ่าย 50,000 บาท/ท่าน ภายใน 3 วันหลงัการจอง 
  งวดที่ 2 : ช าระส่วนท่ีเหลือ 30 วัน ล่วงหน้าก่อนออกเดินทาง 
กรณยีกเลกิ  
- แจ้งยกเลิกเดินทาง 30 วนัล่วงหน้าก่อนการเดินทางหักค่าใช้จ่ายท่ีเกิดขึ้ นจริง เช่นมัดจ าตั๋วเคร่ืองบิน, วีซ่าและค่า

ด าเนินการ (ถ้ามี), ค่าโรงแรม, ค่าตัว๋รถไฟ โดยจะมีรายละเอียดแสดงให้แก่ลูกค้าได้รับทราบ (หมายเหตุ: ช่วง Peak 
season สายการบินใหม้ดัจ าล่วงหนา้ 2-3 เดือน ก่อนการเดินทาง)  

- แจง้ยกเลิกเดินทาง 15-29 วนัก่อนการเดินทาง หกัค่าทวัร์ 60% + ค่าใชจ่้ายท่ีเกิดขึ้นจริง   
- แจง้ยกเลิกเดินทาง 0-14 วนัก่อนการเดินทาง ยดึค่าทวัร์ 100% 
- ผูเ้ดินทางท่ีไม่สามารถเขา้-ออกเมืองได ้เน่ืองจากการยืน่เอกสารปลอม หกัค่าใชจ่้าย 100%  

***หากมีการยกเลิกการจองทวัร์ หลงัไดท้ าการยืน่วีซ่าเรียบร้อยแลว้ บริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการน าเล่มพาสปอร์ตไปยกเลิก   
วีซ่าในทุกกรณี ไม่วา่ค่าใชจ่้ายในการยืน่วีซ่าจะรวมหรือแยกจากรายการทวัร์ก็ตาม*** 

กรณีเดินทางโดยลูกค้าจัดการตั๋วเคร่ืองบินเอง (Land Only) 
*ในกรณีลูกคา้ด าเนินการเร่ืองตัว๋เคร่ืองบินเองและมาเท่ียวร่วมกบัคณะ (Join Tour) ลูกคา้ตอ้งด าเนินการมาพบคณะทวัร์ดว้ย
ตวัเอง และตอ้งรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการมาพบคณะใหญ่ดว้ยตวัเอง รวมถึงหากกรณีเท่ียวบินของคณะใหญ่เกิดความล่าช้า
หรือยกเลิกเท่ียวบินอนัดว้ยสาเหตุใดๆก็ตาม 
หมายเหตุ : 
▪ บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางในกรณีท่ีมีผู้เดินทาง ต ่ากว่า 10 ท่าน โดยจะแจ้งให้ผูเ้ดินทางทราบ

ล่วงหนา้ อยา่งนอ้ย 20 วนั ก่อนการเดินทาง  
▪ บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงการพาเขา้ชมสถานท่ีท่องเท่ียวใดๆท่ีปิดท าการ โดยจะจดัหาสถานท่ีท่องเท่ียว

อ่ืนๆเพื่อทดแทนเป็นล าดบัแรก หรือคืนค่าเขา้ชมแก่คณะผูเ้ดินทางแทน 
▪ บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงการพาเขา้ชมสถานท่ีท่องเท่ียวใดๆท่ีปิดท าการ โดยจะจดัหาสถานท่ีท่องเท่ียว

อ่ืนๆเพื่อทดแทนเป็นล าดบัแรก หรือคืนค่าเขา้ชมแก่คณะผูเ้ดินทางแทน 
▪ บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงรายการท่องเท่ียว กรณีท่ีเกิดเหตุจ าเป็นสุดวิสัย อาทิ การล่าชา้ของสายการบิน  

การนัดหยุดงาน  การประทว้ง  ภยัธรรมชาติ  การก่อจราจล  อุบติัเหตุ  ปัญหาการจราจร ฯลฯ   ทั้งน้ีจะค านึงและรักษา
ผลประโยชน์ของผูเ้ดินทางไวใ้หไ้ดม้ากท่ีสุด 

▪ เน่ืองจากการท่องเท่ียวน้ีเป็นการช าระแบบเหมาจ่ายกบับริษทัตวัแทนในต่างประเทศ  ท่านไม่สามารถท่ีจะเรียกร้องเงิน
คืน ในกรณีท่ีท่านปฎิเสธหรือสละสิทธ์ิ ในการใชบ้ริการท่ีทางทวัร์จดัให้ ยกเวน้ท่านไดท้ าการตกลง หรือ แจง้ให้ทราบ 
ก่อนเดินทาง 

▪ บริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใชจ่้ายท่ีเกิดขึ้น หากท่านถูกปฎิเสธการตรวจคนเขา้เมือง และจะไม่คืนเงินค่าทวัร์ท่ีท่านช าระ
มาแลว้  หากท่านถูกปฎิเสธการเขา้เมือง เน่ืองจากการกระท าท่ีส่อไปในทางผิดกฎหมาย หรือการหลบหนีเขา้เมือง  



 

▪ ในกรณีท่ีท่านจะใชห้นงัสือเดินทางราชการ (เล่มสีน ้ าเงิน) เดินทางกบัคณะ  บริษทัฯ สงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่รับผิดชอบ หาก
ท่านถูกปฎิเสธการเขา้หรือออกนอกประเทศใดประเทศหน่ึง เพราะโดยปกตินักท่องเท่ียวใช้หนังสือเดินทางบุคคล
ธรรมดา เล่มสีเลือดหมู 

ตั๋วเคร่ืองบิน 
▪ ในการเดินทางเป็นหมู่คณะผูโ้ดยสารจะตอ้งเดินทางไป-กลบั หากท่านตอ้งการเล่ือนวนัเดินทางกลบั ท่านจะตอ้งช าระ 

ค่าใชจ่้ายส่วนต่างท่ีสายการบินเรียกเก็บโดยสายการบิน เป็นผูก้  าหนด ซ่ึงทางบริษทัฯ ไม่สามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้
และในกรณีท่ียกเลิกการเดินทาง ถา้ทางบริษทัไดอ้อกตัว๋เคร่ืองบินไปแลว้ ผูเ้ดินทางตอ้งรอ Refund ตามระบบของสาย
การบินเท่านั้น (ในกรณีท่ีตัว๋เคร่ืองบินสามารถท าการ Refund ไดเ้ท่านั้น) 

▪ ท่านท่ีจะออกตัว๋เคร่ืองบินภายในประเทศ เช่น เชียงใหม่ ภูเก็ต หาดใหญ่ ฯลฯ โปรดแจง้ฝ่ายขายก่อนเพื่อขอค ายนืยนัวา่
ทวัร์นั้นๆ ยนืยนัการเดินทาง แน่นอน หากท่านออกตัว๋ภายในประเทศโดยไม่ไดรั้บการยนืยนัจากพนกังาน แลว้ทวัร์นั้น
ยกเลิก บริษทัฯไม่สามารถรับผิดชอบค่าใชจ่้ายใดๆท่ีเก่ียวขอ้งกบัตัว๋เคร่ืองบินภายในประเทศได ้

▪ เม่ือท่านจองทวัร์และช าระมดัจ าแลว้ หมายถึงท่านยอมรับในขอ้ความและเง่ือนไขท่ีบริษทัฯแจง้แลว้ขา้งตน้ 
 

โรงแรมและห้อง 
▪ หอ้งพกัในโรงแรมเป็นแบบหอ้งพกัคู่ ( TWN/DBL ) ในกรณีท่ีท่านมีความประสงคจ์ะพกัแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง ( TRIPLE 

ROOM ) ขึ้นอยูก่บัขอ้ก าหนดของห้องพกัและรูปแบบของหอ้งพกัของแต่ละโรงแรม ซ่ึงมกัมีความแตกต่างกนั ซ่ึงอาจจะ
ท าใหท้่านไม่ไดห้อ้งพกัติดกนัตามท่ีตอ้งการ หรือ อาจไม่สามารถจดัหอ้งท่ีพกัแบบ 3 เตียงได ้

▪ โรงแรมหลายแห่งในยุโรป จะไม่มีเคร่ืองปรับอากาศเน่ืองจากอยูใ่นแถบท่ีมีอุณหภมิต ่า เคร่ืองปรับอากาศท่ีมีจะใหบ้ริการ
ในช่วงฤดูร้อนเท่านั้น 

▪ ในกรณีท่ีมีการจดัประชุมนานาชาติ ( TRADE FAIR ) เป็นผลใหค้่าโรงแรมสูงขึ้น 3-4 เท่าตวั บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิใน
การปรับเปล่ียนหรือยา้ยเมืองเพื่อใหเ้กิดความเหมาะสม 

กระเป๋าเลก็ถือติดตัวขึน้เคร่ืองบิน 
▪ กรุณางดน าของมีคม ทุกชนิด ใส่ในกระเป๋าใบเลก็ท่ีจะถือขึ้นเคร่ืองบิน เช่น มีดพบั กรรไกรตดัเลบ็ทุกขนาด ตะไบเลบ็ 

เป็นตน้ กรุณาใส่ในกระเป๋าเดินทางใบใหญ่หา้มน าติดตวัขึ้นบนเคร่ืองบินโดยเด็ดขาด 
▪ วตัถุท่ีเป็นลกัษณะของเหลว อาทิ ครีม โลชัน่ น ้าหอม ยาสีฟัน เจล สเปรย ์และเหลา้ เป็นตน้ จะถูกท าการตรวจอยา่ง

ละเอียดอีกคร้ัง โดยจะอนุญาตใหถื้อขึ้นเคร่ืองไดไ้ม่เกิน 10 ช้ิน ในบรรจุภณัฑล์ะไม่เกิน 100 ml. แลว้ใส่รวมเป็นท่ี
เดียวกนัในถุงใสพร้อมท่ีจะส าแดงต่อเจา้หนา้ท่ีรักษาความปลอดภยัตามมาตราการองคก์ารการบินพลเรือนระหวา่ง
ประเทศ ( ICAO ) 

▪ หากท่านซ้ือสินคา้ปลอดภาษีจากสนามบิน จะตอ้งปิดผนึกถุงโดยระบุ วนัเดินทาง เท่ียวบิน จึงสามารถน าขึ้นเคร่ืองได ้
และหา้มมีร่องรอยการเปิดปากถุงโดยเด็ดขาด 

สัมภาระและค่าพนักงานยกสัมภาระ 
▪ ส าหรับน ้าหนกัของสมัภาระท่ีทางสายการบินอนุญาตให้โหลดใตท้อ้งเคร่ืองบิน คือ 20-30 กิโลกรัม (ส าหรับผูโ้ดยสาร

ชั้นประหยดั/ Economy Class Passenger ซ่ึงขึ้นกบัแต่ละสายการบิน) การเรียกเก็บค่าระวางน ้าหนกัเพิ่มเป็นสิทธ์ิของสาย
การบินท่ีท่านไม่อาจปฎิเสธได ้หาก น ้าหนกักระเป๋าเดินทางเกินกวา่ท่ีสายการบินก าหนด 



 

▪ ส าหรับกระเป๋าสัมภาระท่ีทางสายการบินอนุญาตใหน้ าขึ้นเคร่ืองได ้ตอ้งมีน ้าหนกัไม่เกิน 7 กิโลกรัมและมีสัดส่วนไม่เกิน 
7.5 x 13.5 x 21.5 ส าหรับหน่วยวดั “น้ิว” (Inch) หรือ 19 x 35 x 55 ส าหรับหน่วยวดั “เซนติเมตร” (Centimeter) 

▪ ในบางรายการทวัร์ ท่ีตอ้งบินดว้ยสายการบินภายในประเทศ น ้าหนกัของกระเป๋าอาจจะถูกก าหนดใหต้ ่ากวา่มาตรฐานได ้
ทั้งน้ีขึ้นอยูก่บัขอ้ก าหนดของแต่ละสายการบิน บริษทัขอสงวนสิทธ์ิไม่รับภาระ ความรับผิดชอบค่าใชจ่้ายในน ้าหนกัส่วน
ท่ีเกิน 

▪ กระเป๋าและสัมภาระท่ีมีลอ้เล่ือนและมีขนาดใหญ่เกินไป ไม่เหมาะกบัการเป็นกระเป๋าถือขึ้นเคร่ืองบิน (Hand carry) 
การชดเชยค่ากระเป๋าในกรณีเกดิการสูญหาย 
▪ ของมีค่าทุกชนิด ขอแนะน าไม่ควรใส่เข้าไปในกระเป๋าใบใหญ่ท่ีเช็คไปกบัเคร่ือง เพราะหากเกิดการสูญหาย สายการบินจะ

รับผิดชอบชดใชต้ามกฎไออาตา้เท่านั้น ซ่ึงจะชดใชใ้ห้ประมาณ กิโลกรัมละ 20 USD คูณดว้ยน ้าหนกักระเป๋าจริง ทั้งน้ีจะ
ชดเชยไม่เกิน USD 400 กรณีเดินทางชั้นธรรมดา (Economy) หรือ USD 600 กรณีเดินทางชั้นธุรกิจ (Business) ดงันั้นจึง
ไม่แนะน าใหโ้หลดของมีค่าทุกประเภทลงกระเป๋าใบใหญ่ 

▪ กรณีกระเป๋าใบใหญ่เกิดการสูญหายระหว่างการท่องเท่ียว (ระหว่างทัวร์ ไม่ใช่ระหว่างบิน) โดยปกติประกันภัยการ
เดินทางท่ีบริษทัทวัร์ไดจ้ดัท าให้ลูกคา้จะไม่ครอบคลุมค่าชดเชยในกรณีกระเป๋าใบใหญ่สูญหาย อย่างไรก็ตาม บริษทัฯจะ
พิจารณาชดเชยค่าเสียหายให้ท่าน โดยชดใชต้ามกฎของสายการบินเท่านั้น นัน่หมายถึงจะชดเชยตามน ้ าหนกักระเป๋า คูณ 
ดว้ยค่าชดเชย USD 20 ต่อกิโลกรัมเท่านั้น ดงันั้นท่านจึงไม่ควรโหลดของมีค่าทุกประเภทในกระเป๋าใบใหญ่ เพราะหาก
เกิดการสูญหาย ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิการชดเชยค่าเสียหายตามรายระเอียดขา้งตน้เท่านั้น 

▪ กรณีกระเป๋าใบเล็ก (Hand Carry) เกิดการสูญหาย บริษทัฯ ไม่สามารถรับผิดชอบชดเชยค่าเสียหายให้ท่านได ้ดังนั้นท่าน
ตอ้งระวงัทรัพยสิ์นส่วนตวัของท่าน 

เอกสารประกอบการขอวซ่ีา 
(ใชเ้วลาในการขอวีซ่าประมาณ 5-7 วนัท าการ) 

สถานทูตไม่อนุญาตใหดึ้งเล่มพาสปอร์ต หากไดย้ืน่เขา้ไปแลว้ ดงันั้นถา้ท่านรู้วา่ตอ้งใชเ้ล่มกรุณาแจง้บริษทัทวัร์ฯ  
เพื่อขอยื่นวซ่ีาล่วงหนา้ก่อนกรุ๊ป และใหแ้นบตัว๋เคร่ืองบินในช่วงท่ีท่านจะเดินทางมาดว้ย 

(การเตรียมเอกสาร กรุณาอ่านใหเ้ขา้ใจ และเตรียมใหค้รบ) 
1. หนงัสือเดินทาง อายใุชง้านได ้เกิน 6 เดือนขึ้นไป และ มีหนา้วา่งอยา่งนอ้ย 2 แผน่ 
2. รูปถ่ายสีหน้าตรง ขนาด 3.5 x 4.5 มม. 2 รูป พื้นฉากหลงัรูปต้องเป็นพื้นสีขาว (อย่าถ่ายเอง เพราะพื้นเป็นสีเทา ใช้

ไม่ได้) ห้ามสวมแว่นสายตา จะต้องเห็นคิว้และใบหู ชัดเจน (รูปถ่ายต้องถ่ายไว้ไม่เกนิ 6 เดือน...สถานทูตมีการเทียบ
รูปกบัหน้าวีซ่าที่เคยได้) ***ความสูงหน้าผากจนถึงคาง ต้องมีขนาดระหว่าง 32-36 มม.เท่านั้น*** 

3. ส าเนาวคัซีนพาสปอร์ต หรือหลกัฐานแสดงการไดรั้บวคัซีนครบโดส 
4. ส าเนาบตัรประชาชน  
5. ส าเนาทะเบียนบา้น (กรุณาถ่ายหนา้แรกท่ีมีรายละเอียดบา้นเลขท่ีมาดว้ย) 
6. ส าเนาทะเบียนสมรส (กรณีผูห้ญิง.....หากมีการเปลี่ยนค าน าหนา้เป็น ...นาง... ตอ้งแนบมา) 
7. ส าเนาทะเบียนหยา่ (กรณีผูห้ญิง.....ถา้หยา่และหากมีการใชค้  าน าหนา้เป็น ....นาง...ตอ้งแนบมา) 



 

8. สูติบตัร (กรณีเด็กต ่ากวา่ 20 ปีบริบูรณ์ตอ้งแนบสูติบตัรมา)  
9. กรณีเด็กอายตุ ่ากวา่ 20 ปีบริบูรณ์: (หากเด็กไม่ไดเ้ดินทางพร้อม พ่อและแม่) ตอ้งยืน่เอกสารเพิ่มเติมดงัน้ี  
- เด็ก เดินทางกบับุคคลอ่ืน บิดาและมารดาตอ้งท าหนงัสือแสดงความยนิยอม ซ่ึงออกให้โดยท่ีวา่การเขตหรืออ าเภอ

เท่านั้น และใหร้ะบุวา่ ยนิยอมใหเ้ด็กเดินทางกบัใคร (ระบุช่ือ) มีความสัมพนัธ์อยา่งไรกบัครอบครัว 
- เด็ก เดินทางกบับิดา มารดาตอ้งท าหนงัสือแสดงความยนิยอมซ่ึงออกให้โดยท่ีวา่การเขตหรืออ าเภอเท่านั้นและให้

ระบุวา่ มารดายินยอมใหเ้ด็กเดินทางกบับิดา (ระบุช่ือบิดา)  
- เด็ก เดินทางกบัมารดา บิดาตอ้งท าหนงัสือแสดงความยนิยอมซ่ึงออกให้โดยท่ีวา่การเขตหรืออ าเภอเท่านั้นและให้

ระบุวา่ บิดายนิยอมให้เด็กเดินทางกบัมารดา (ระบุช่ือมารดา)   
10. หลกัฐานการท างาน (จดหมายรับรองการท างาน) ท าเป็นภาษาองักฤษ 
จดหมายรับรองการท างานใหร้ะบุ  TO WHOM IT MAY CONCERN (ไม่ตอ้งระบุสถานฑตูและประเทศ) 
- กรณีผูเ้ดินทางเป็นเจา้ของกิจการ : ใชห้นงัสือจดทะเบียนบริษทัฯ ท่ีมีรายช่ือผูป้ระกอบกิจการ (อายไุม่เกิน 3 เดือน) 
- กรณีผูเ้ดินทางเป็นเจา้ของร้านคา้ : ใชท้ะเบียนพาณิชยท่ี์มีช่ือผูเ้ป็นเจา้ของร้านคา้ 
- กรณีพนกังานบริษทั : ใชจ้ดหมายรับรองการท างานจากนายจา้ง ระบุต าแหน่ง ระยะเวลาการวา่จา้ง เงินเดือน  
- กรณีท่ีเป็นขา้ราชการ : ใชห้นงัสือรับรองจากหน่วยงาน  
- กรณีเกษียณอายรุาชการ: ถ่ายส าเนาบตัรขา้ราชการบ านาญ 
- กรณีเป็นนกัเรียนนกัศึกษา ตอ้งมีหนงัสือรับรองจากสถาบนัศึกษา นั้นวา่ก าลงัศึกษาอยู ่ระบุชั้นปีท่ีศึกษา  

 

เอกสารรับรองการท างานท่ีออกในลกัษณะจดหมาย ต้องเป็นฉบับจริง มีอายุไม่เกนิ 30 วัน นับจากวันท่ีจะย่ืนวีซ่า 
 
11. หลกัฐานการเงิน :  (กรุณาเตรียมใหถู้กตอ้ง ใชเ้ป็น Statement) 
- Bank Statement (รายการเดินบญัชี) ใชเ้ป็นบญัชีออมทรัพย ์(Saving account) ออกโดยทางธนาคารยอ้นหลงั 3 เดือน 

(หา้มขา้มเดือน) ระบุช่ือเจา้ของบญัชีใหถู้กตอ้งครบถว้นตามตวัสะกดในพาสปอร์ต มีอายไุม่เกิน 15 วนันบัจากวนัท่ี
จะยืน่วซ่ีา และ มียอดเงินไม่ต ่ากวา่ 100,000 บาทต่อการรับรองการเดินทาง 1 ท่าน  
 

************* ตอ้งเป็นสมุดบัญชีออมทรัพย์เท่านั้น หรือ กระแสรายวันท่ีไม่ติดลบ ************** 
 

- บญัชีฝากประจ า (Fixed) **สามารถแนบประกอบได ้(ไม่สามารถใชเ้ป็นบญัชีหลกัในการยื่นได)้  
     ท่านตอ้งใชบ้ญัชีออมทรัพย ์(Saving) เป็นหลกัในการยืน่ 

หากใชบ้ญัชีฝากประจ าในการแนบประกอบ ตอ้งเตรียมดงัน้ี 
- ส าเนาสมุดบญัชีฝากประจ า มียอดเงินไม่ต ่ากวา่ 100,000 บาทต่อการรับรอง 1 ท่าน  

 

**กรณีรับรองการเงินใหค้นภายในครอบครัว ตอ้งเตรียมเอกสารดงัน้ี 
- หนงัสือรับรองทางการเงิน (Bank Guarantee) ตอ้งระบุช่ือเจา้ของบญัชี รับรองค่าใชจ่้ายใหใ้คร (ตอ้งระบุช่ือผูถู้ก

รับรองในจดหมายดว้ย) จะตอ้งสะกดช่ือใหถู้กตามพาสปอร์ต  



 

- กรุณาแนบสูติบตัร, ทะเบียนบา้น, ทะเบียนสมรส หรือหลกัฐาน เพื่อแสดงสถานะ และความสัมพนัธ์ว่าเป็นคน
ในครอบครัวเดียวกนั 

กรณีนายจา้งรับรองค่าใชจ่้ายใหลู้กจา้ง 
- จดหมายรับรองจากนายจา้งระบุวา่เป็นผูรั้บรองค่าใชจ่้าย พมิพเ์ป็นภาษาองักฤษเท่านั้น 
- หนงัสือรับรองเงินฝาก ดงัขอ้ 11.1 และ 11.2  

  
 (สถานทูตไม่รับพิจารณาบญัชีกระแสรายวนัในทุกกรณี ไม่ตอ้งแนบมา) 

 


