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รายละเอียดการเดินทาง
วันแรก

สนามบินสุวรรณภูมิ - โอมาน MCT

17.00 น.คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ หน้าเคาน์เตอร์ สายการบิน OMAN AIR ชั้น 4 แถว Q
พร้อมเจ้าหน้าที่และมัคคุเทศก์ของบริษัทฯคอยให้การต้อนรับ

20.40 น.ออกเดินทาง สู่มสั กัต MCT โดยสายการบิน OMAN AIR เที่ยวบินที่ WY816
(บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง) ที่นั ่งบนเครื่อง 3-3-3
23.30 น.เดินทาง ถึงสนามบินประเทศโอมาน (MCT มัสกัต) (ใช้เวลาในการเดินทาง 6 ชั ่วโมง 20 นาที)
เวลาที่มสั กัต ช้ากว่าไทย -3 ชั ่วโมง เพื่อแวะเปลีย่ นเครื่อง

วันที่สอง

มัสกัต MCT– คาซาบลังกา CMN

01.25 น.ออกเดินทาง สู่ สนามบิน CMN มุฮมั มัด ฟิ ฟท์ อินเตอร์เนชั ่นแนล (คาซาบลังกา)
ประเทศโมร็อกโก โดยสายการบิน OMAN AIR เที่ยวบินที่ WY171
(ใช้เวลาในการเดินทาง 8 ชั ่วโมง 50 นาที )
07.45 น.เดินทาง ถึงสนามบิน CMN มุฮมั มัด ฟิ ฟท์ อินเตอร์เนชั ่นแนล (คาซาบลังกา)
(เวลาท้องถิ่นที่นี่ชา้ กว่าประเทศไทย 7 ชั ่วโมง)
นาท่านผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองและรับกระเป๋าสัมภาระ
เดินทางเข้าเมืองคาซาบลังก้า เมืองท่าหลักและเมืองที่ใหญ่ที่สุดของโมร๊อกโก คาซาบลังก้ า มีความหมายในภาษาสเปนว่า “บ้ านสีขาว”
ปัจจุบนั เมืองแห่งนี ้เป็ นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมของประเทศ
นาทุกท่านแวะชม ถ่ ายรูปด้ านนอก สุเหร่ าแห่ งกษัตริย์ฮัสซันที่ 2 (Hassan II Mosque) สถาปัตยกรรมทางศาสนา เป็ นความยิง่ ใหญ่
และเป็ นความภาคภูมิใจของชาวโมร๊ อกโก ใหญ่เป็ นอันดับที่ 13ของมัสยิดระดับโลก มัสยิดแห่งนี้ ถูกออกแบบโดยสถาปนิ กชาวฝรัง่ เศส มิ
2

บ่าย

คา่

เชล แปงโซ แต่เป็ นศิลปะสไตล์โมร็อกโค ที่ใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ผสมผสานเข้าไปด้วย ซึ่งสิ่งปลูกสร้างนี้ สามารถจุผคู ้ นได้ถึง 25,000
คนและมีหอคอยสูงถึง 120 เมตร จุดประสงค์ในการสร้างมัสยิดแห่งนี้ คือ ในวาระเฉลิมพระชนม์ครบ 60 พรรษาของกษัตริยฮ์ สั ซันที่
2 แห่งโมร็อกโกนอกจากนี้ ยังถือเป็ นสถานที่สาคัญในการต้อนรับแขกบ้านแขกเมือง เมื่อประมุขประเทศใดเยี่ยมเยือน ก็มกั จะมาเยี่ ยม
ชม
จากนั้นเดินทางต่อไปยังเมือง RABAT (ใช้เวลาประมาณ 1 ชั ่วโมง 30 นาที ) ซึ่งเป็ นเมืองหลวงเมืองหลวงแห่งราชอาณาจักรมาใน
อดีต ตั้งแต่ปี ค.ศ.1956 และเป็ นที่ต้งั ของพระราชวังหลวง และทาเนี ยบ
ทูตานุ ทูตจากต่างแดน เป็ นเมืองสีขาวที่สะอาดและสวยงาม จากนั้นชมสุเหร่า
หลวง และ พระราชวังหลวง ที่ทุกเที่ยงวันศุกร์ กษัตริยแ์ ห่งโมรอคโคจะทรงม้า
จากพระราชวังมายังสุเหร่าเพื่อประกอบศาสนกิจ
ชมสุสานของกษัตริยโ์ มฮัมเหม็ด ที่ 5 พระอัยกาของกษัตริยอ์ งค์ปัจจุบนั ซึ่งมี
ทหารยามยืนเฝ้ าสง่าทุกประตู และเปิ ดให้คนทุกชาติทุกศาสนาเข้าไปเคารพ
พระศพที่ฝังอยูเ่ บื้ องล่าง ด้านหน้าของสุสาน คือสุเหร่าฮัสซันที่เริ่มสร้างมา
ตั้งแต่ศตวรรษที่ 2 แต่ไม่สาเร็จ และพังลงจนเหลือแต่เพียงเสาไว้ 365 ต้น ในบริเวณกว้าง 183 x139 เมตร
รับประทานอาหารค ่า ณ โรงแรมที่พกั
 นาท่านเดินทางเข้ าสู่ท่ พ
ี ัก โรงแรม THE RIVE @RABAT DAY1 ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า

วันที่สาม
เช้า

ราบัต - เชฟชาอูน - เฟส

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นาทุกท่านออกเดินทางสู่เมืองเชฟชาอูน (CHEFCHAOUEN)
(ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชั ่วโมง 50นาที ประมาณ 253 กม.)
เป็ นเมืองโบราณยาวนานกว่า 538ปี ที่หา้ มพลาด เป็ นเมืองที่เหมือนเป็ นฉากจากหนังภาพยนตร์หรือภาพในนิ ทาน สถานที่แห่งนี้ เป็ น
เมืองที่มีผคู ้ นใช้ชีวิตกันอยูจ่ ริงในประเทศโมร๊อกโก เอกลักษณ์เฉพาะตัวของเมืองนี้ คือความแปลกตาของอาคารบ้านเรือนที่มีสีสนั
สดใสทาสีเป็ นสีฟ้าและขาวทั้งเมือง ซึ่งตัดกับสีเขียวของป่ าไม้เนื่ องจากตัวเมืองอยูใ่ นหุบเขาริฟ (RIF MOUNTAIN) เกิดเป็ นภาพที่ชวน
ให้นักท่องเที่ยวหลงใหลในความงดงามและเสน่หข์ องเมืองนี้
ความเป็ นมิตรของผูค้ นก็ทาให้เมืองเชฟชาอูนมีเสน่ห์อย่างหาที่เปรียบไม่ได้ ทุกท่านสามารถเดินชมบ้านเรือนได้ทวั ่ ทั้งเมือง โดยที่
สถาปั ตยกรรมของเมืองยังคงเป็ นแบบโมร๊อกโก ซุม้ ประตูโค้งสามารถมองเห็นได้ทวั ่ ทั้งเมือง และยังมีน้ าพุที่ปูดว้ ยกระเบื้ องโมเสกแบบ
โมร๊อกโกให้เห็นได้ตามมุมต่าง ๆ ของเมือง อิสระให้ทุกท่านได้เดินชมถ่ายรูปหมู่บา้ นสีฟ้า เพราะไม่วา่ จะถ่ายมุมไหนก็สวยไม่แพ้
กัน สารวจตรอกซอกซอยต่างๆที่เต็มไปด้วยร้านขายของที่ระลึก, เครื่องประดับ, พรม และเลือกชิมขนมพื้ นเมือง ถัว่ ชีส กลับไปเป็ น
ของฝากได้อย่างเพลิดเพลิน
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เที่ยง

คา่

วันที่สี่
เช้า

รับประทานอาหาร ณ ร้านอาหาร
หลังจากนั้นนาท่านเดินทางต่อ สู่เมืองเฟซ (FES) เมืองหลวงเก่าอีกแห่งที่มีประวัติศาสตร์อนั ยาวนานใน ศ.ต. ที่ 8 ที่มีความสาคัญ
ทางประวัติศาสตร์ ตั้งอยูร่ ะหว่างพื้ นที่อุดมสมบูรณ์ที่ต่อจากเชิงเทือกเขารีฟ (Rif Mountain) ทางตอนเหนือกับเขตเทือกเขาแอตลา
สตอนกลาง (Middle Atlas) มีแม่น้ าเฟส (River Fes) ไหลผ่านกลางเมืองเมืองเฟส เป็ นเมืองศักดิ์สิทธิ์เมืองหนึ่ งของศาสนาอิสลาม
ได้รบั การขนานามว่า “มักกะฮ์แห่งตะวันตก”และ “เอเธนส์แห่งแอฟริกา”
รับประทานอาหารค ่า ณ โรงแรมที่พกั
 นาท่านเดินทางเข้าสู่ที่พกั โรงแรม VOLUBULIS HOTEL@FES DAY2 ระดับ 4 ดาวหรือเทียบเท่า

เฟส
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นาท่านชมเมืองเฟซ เมืองแห่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียง ซึ่งในปี ค.ศ.1981 องค์การยูเนสโกได้ประกาศให้เขตเมืองเก่าของเฟสเป็ นเมือง
มรดกโลกทางประวัติศาสตร์ ตอนนี้ ทางรัฐบาลโมร๊อกโกมีการดูและเมืองเฟสโดยเฉพาะเขตเมืองเก่าซึ่งเป็ นศูนย์กลางของวัฒนธรรม
และอารยธรรมในยุคเก่าของโมร๊อกโก นาท่านชมจุดชมวิวเมื่อมองลงมาจะเห็นเขตเมืองเก่าทั้งเมือง ต่อด้วยชมประตูพระราชวังหลวง
แห่งเฟส พระราชวังที่มีสถาปั ตยกรรมที่สวยงามและสง่างามอย่างมาก เป็ นเอกลักษณ์แห่งราชวงศ์โมร๊อกโก จากนั้นนาทุกท่านเข้าสู่
เมืองเก่า ซึ่งเสมือนท่านย้อนยุคไปสูบ่ รรยากาศ1200ปี ที่แล้ว เพราะเมืองนี้ ยังมีวิถีชีวิตและความเป็ นอยูใ่ นลักษณะดั้งเดิมหลาย
ศตวรรษ
ชมเมเดอร์ซา บูอิมาเนีย (MEDERSA BOU IMANLA) ซึ่งเป็ นโรงเรียนสอนพระคัมภีร์ เป็ นสถาปั ตยกรรมแบบมัวร์
ที่สวยงามประณีต ในเขตเมืองเก่าได้แบ่งออกเป็ น 100 ส่วน มีซอยกว่า 10,000 ซอย มีซอยแคบสุดคือ 50 ซ.ม. ถึงกว้าง 3 เมตร จะ
แบ่งเป็ นย่านต่างๆ เช่น ย่านเครื่องใช้ทองเหลือง ทองแดง จะมีรา้ นค้าเล็กๆที่หน้าร้านจะมีหม้อ กะทะ อุปกรณ์เครื่องครัว ย่านขาย
พรมที่วางเรียงรายอย่างสวยงาม ย่านงานเครื่องจักสาน งานแกะสลักไม้ และย่านเครื่องเทศ (Souk El Attarine)ท่านจะได้สมั ผัสทั้งรูป
รสและกลิ่นในย่านเครื่องเทศที่มีการจัดเรียงสินค้าได้อย่างเป็ นระเบียบเรียบร้อยสวยงาม ระหว่างที่เดินตามทางในเมดิน่า ท่านจะได้
พบกับน้ าพุธรรมชาติ (Nejjarine Fountain) เพื่อให้ชาวมุสลิมให้ลา้ งหน้าล้างมือก่อนเข้าในบริเวณมัสยิด นอกจากนี้ ที่ตามซอกมุ ม
อาจเห็นภาพชายสูงอายุหนวดเครารุงรังนั ่งแกะสลักไม้ชิ้นเล็กๆอยู่บ ริเวณตามทางเดิ นแคบๆในเขตเมืองเก่า บางที เราก็ยงั จะเห็ น
ผูห้ ญิงที่นี่สวมเสื้ อผ้าที่ปิดตั้งแต่หัวจนถึงเท้าจะเห็นได้ก็เฉพาะตาดาอันคมกริบเท่านั้น แวะชมสุสานของมูเล ไอดริสที่ 2 (Moulay
Idriss Mausolem II) ที่ ช าวโมร๊อ กโกถื อ ว่า เป็ นแหล่ ง มาแสวงบุ ญ ที่ ศัก ดิ์ สิ ท ธิ์ พาท่ านไปชมสุ เ หร่ า ใหญ่ ไ คเราวี น (Kairaouine
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Mosque) ซึ่งเป็ นทั้งมหาวิทยาลัยสอนศาสนาแห่งแรกของโมร็อ กโก และเก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่ งของโลกเลยทีเดียว (เฉพาะผูท้ ี่นับ ถือ
ศาสนา อิสลามเท่านั้น)

เที่ยง

คา่

รับประทานอาหารเที่ยง ณ ร้านอาหาร
จากนั้นนาท่านเดินชมย่านเครื่องหนังและแวะชม บ่อฟอกและย้อมสีหนังแบบโบราณ ที่เป็ น
เอกลักษณ์เฉพาะของเมืองเฟส ถูกอนุ รกั ษ์โดยองค์กรยูเนสโก โรงฟอกหนังของเมืองเฟสจะประกอบ
ไปด้วยอ่างหินจานวนมากวางเรียงกันเป็ นแถว แต่ละบ่อจะเต็มไปด้วยสียอ้ มและของเหลวเติมเต็ม
ทัว่ ทุกบ่อ ราวกับเป็ นจานสีที่มีขนาดใหญ่ โดยหนังเหล่านี้ ได้มาจากทั้ง วัว แกะ แพะ และอูฐ นาเข้าสู่
กระบวนการกลายเป็ นเครื่องหนังคุณภาพชั้นสูง เช่นกระเป๋า เสื้ อผ้า รองเท้า โดยไม่มีการใช้
เครื่องจักร นับเป็ นภูมิปัญญาที่มีต้งั แต่ยุคกลาง อิ สระช้อปปิ้ งสินค้าท้องถิ่นมากมาย เมืองเฟซจึงเป็ น
สถานที่ที่ไม่ควรพลาดในการมาเยือนอย่างยิ่ง
รับประทานอาหารค ่า ณ โรงแรมที่พกั

 นาท่านเดินทางเข้าสู่ที่พกั โรงแรม L’ESCALE HOTEL@FES DAY3 ระดับ 4 ดาวหรือ
เทียบเท่า

วันที่หา้ เฟซ – อินเฟรน IFRAN –มิเดล MIDLET – เออร์ฟูด ์ ERFOUD-ริสซานี่ RISSAN
เมอร์ซูกา้ MERZOUGA
เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
จากนั้นนาทุกท่านเดินทางต่อ สู่เมืองแมคเนส (MEKNEKNES)(ใช้เวลาเดินทางประมาณ 45นาที) หนึ่ งในเมืองมรดกโลกรับรอง
โดยยูเนสโกเมื่อปี ค.ศ.1996 อดีตเมืองหลวงในสมัยสุลต่าน มูเล อิสมาอิแห่งราชวงศอ์ะลาวทิ (Alawite Dynasty) ได้ชื่อเป็ นกษัตริย ์
จอมโหดผูช้ ื่นชอบการทาสงครามในช่วงศตวรรษที่ 17 ด้วยทาเลที่ต้งั ที่มีแม่น้ าไหลผ่านกลางเมืองเมกเนสจึงเป็ นเมืองศูนย์กลางการ
ผลิตมะกอกไวน์และพืชพรรณต่างๆ มีกาแพงเมืองล้อมรอบเมืองเก่าที่ยาวประมาณ
40 กม. ซึ่งมีประตูเมืองใหญ่โตถึง 7 ประตู
นาท่าน ชมประตูบบั มันซู (BAB MANSOUR MONUMENTAL) มีประตูเมืองใหญ่โต
ถึง 7 ประตูได้ชื่อว่าสวยที่สุด ตกแต่งด้วยโมเสดและกระเบื้ องสีเขียวบนผนั งสีแสดนับ
แสนชิ้ น ทาให้ประตูแห่งนี้ มีเอกลักษณ์และสวยงามอย่างหาที่เปรียบไม่ได้
5

นาทุกท่านเดินทาง สู่เมืองอิเฟรน (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั ่วโมง 30 นาที ) เมืองที่ชาวฝรัง่ เศสที่เคยปกครอง และนิ ยมมา
สร้างที่พกั ตากอากาศบริเวณนี้ ตั้งอยูบ่ นความสูงประมาณ 1,650 เมตร เหนื อระดับน้ าทะเล บ้านเรือนที่นี้ส่วนใหญ่เป็ นหลังคาอิฐสี
แดง มีดอกไม้บานสะพรัง่ และทะเลสาบที่สวยงาม เป็ นสถานที่พกั ผ่อนทั้งฤดูหนาวและฤดูรอ้ น เส้นทางนี้ ผ่านเทือกเขาแอตลาส
เทือกเขาแอตลาส (Atlas Mountains) เป็ นแนวเทือกเขาที่อยูท่ างตะวันตกเฉียงเหนื อและทางเหนื อของทวีปแอฟริกา พาดผ่านตั้งแต่
ชายฝั ่งตะวันตกเฉียงใต้ของประเทศโมร็อกโกที่บริเวณอ่าวอากาเดีย (Agadir) ริมฝั ่งมหาสมุทรแอตแลนติก ขึ้ นไปจนจดชายฝั ่ง
ตะวันออกเฉียงเหนื อของประเทศตูนิเซีย มีความยาวของเทือกเขาโดยรวมประมาณ 2,500 กิโลเมตร ภูมิประเทศเขียวชอุ่มไปด้วยป่ า
ไม้ สองข้างทางเปลี่ยนสภาพจากความแห้งแล้วเป็ นป่ าไม้ พุ่ม และสลับกับความแห้งแล้งของภูเขาเหมาะเป็ นเมืองพักผ่อนจนได้รบั
ฉายา(เจนี วาแห่งโมร็อคโค)
นาท่านเดินทาง สู่เมืองมิเดล (MIDLET) เป็ นเมืองที่ต้งั อยูบ่ นระดับความสูงที่ 1,508 เมตร (4,948 ฟุต) คือเมืองเล็กๆ ที่ต้งั อยู่
ท่ามกลางหุบเขาแอตลาส เมืองที่เป็ นศูนย์กลางการค้า การทาเหมืองแร่ ทอผ้า ทอพรม และเย็บปั กถักร้อย ของโมร็อกโก

เที่ยง

รับประทานอาหารเที่ยง ณ ร้านอาหาร
นาท่านเดินทางเข้าสูเ่ ส้นทางแห่งทะเลทราย ผ่านชม หุบเขาดาเดส DADES GORGE แนวเขาและธรรมชาติของหุบเขาที่ถูกกัดกร่อน
จากแรงลม ทาให้หุบเขากลายเป็ นรูปร่างต่างๆ โดยจุดหมายอยูท่ ี เมืองเออร์ฟูด ์ ERFOUD ซึ่งเป็ นโอเอซิส OASIS ศูนย์กลางทาง
การค้าขายของกองคาราวานซึ่ง เดินทางมาจากซาอุดิอาระเบีย SAUDI ARABIA และซูดาน SUDAN และเดินทางสู่เมืองเมอร์ซูกา้ ร์ ไป
ชมทะเลทรายซาฮาร่า “SAHARA” เป็ นทะเลทรายในทวีปแอฟริกาที่มีขนาดใหญ่ที่สุดของโลก โดยกินเนื้ อที่กว่า 9 ล้านตาราง
กิโลเมตร หรือประมาณ 1ใน 3 ของทวีปแอฟริกา ลัดเลาะขอบทะเลทรายสูเ่ ขตซาฮาร่า ผ่านชมทัศนี ยภาพอันยิ่งใหญ่ของภูเขาหินที่
เต็มไปด้วยซากฟอสซิลของหอยและแมงกะพรุนโบราณในอดีตเมื่อ 350 ล้านปี ก่อน ซึ่งดินแดนแห่งนี้ เคยอยูใ่ ต้ทอ้ งทะเลมาก่อน จึ่ง
เป็ นที่กาเนิ ดของซากฟอสซิลต่างๆ

คา่ รับประทานอาหารค ่า ณ โรงแรมที่พกั
ั
อิสระให้ทา่ นพ ักผ่อนดูดาวท่ามกลางทะเลทรายตามอ ัธยาศย
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 นาท่านเดินทางเข้าสู่ที่พกั LES PORTES DEDESERT HOTEL@MERZOUGA DAY4 ระดับ 4 ดาวหรือเทียบเท่า

วันที่หก

เมอร์ซูกา้ MERZOUGA - ทอด้าจอร์จ (TODRA GORGE) - OUARZAZATE

เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
***พิเศษ ก่อนพระอาทิตย์ขน
ึ้ นาท่านขีอ
่ ฐ
ู ชมพระอาทิตย์ขน
ึ้ ทีท
่ ะเลทรายซาฮาร่า
ให้ทุกท่านได้ดื่มดา่ กับภาพพระอาทิตย์ดวงโตๆค่อยๆโผล่ขนจากสั
ึ้
นทรายยามเช้า สาดส่องแสงสีทองปลุกทุกชีวิตให้ตื่นจากนิ ทรา เป็ น
ภาพแห่งความประทับใจที่ทุกท่านจะจดจาไม่รลู ้ ืมเลือน
ออกจากทะเลทรายผ่าน เดินทางผ่าน โอเอซิสTINGHIR ซึ่งเป็ นชุมชนที่เกาะกลุ่มอยูร่ วมกัน ท่ามกลางความแห้งแล้งในเขตทะเลทราย
ที่ยงั มีความชุม่ ชื้ น มีตาน้ า หรือ ลาธารน้ า ซึ่งใช้ในการปลูก ต้นปาล์ม ต้นอัลมอนด์ นาท่านเดินทางสู่ ทอดร้าจอร์จ TODRA
GORGES ชมความงามของช่องเขาที่ซ่อนตัวอยูในโอเอซิส ลาธารที่ไหลผ่านช่องเขากับหน้าผาที่สูงชันแปลกตา เป็ นแหล่งปี นหน้าผา
สาหรับนักเสี่ยงภัยทั้งหลาย ผ่านหุบเขาดาเดส DADES VALLEY AND GORGE แนวเขาและธรรมชาติของหุบเขาที่ถูกกรัดกร่อน
จากแรงลมทาให้หุบเขากลายเป็ นรูปร่างต่าง ๆ สวยงาม ผ่านชมหุบเขากุหลาบ ซึ่งเทศกาลดอกกุหลาบจะมีขึ ้นในเดือนพฤษภาคม
เที่ยง

ด้วยร่มเงาต้นปาล์มที่โอเอซิสนี้ ทาให้เป็ นสวรรค์นอ้ ยๆของนักเดินทางชาวทะเลทรายมาตั้งแต่สมัยโบราณกาล
รับประทานอาหารเที่ยง ณ ร้านอาหาร
นาท่านเดินทางต่อตามถนนคาชบาห์ที่มีป้อมหลายร้อยแห่งตั้งเรียงรายตามถนนดังกล่าว
สู่เมืองวอซาเซท OUARZAZATE ซึ่งเคยเป็ นที่ต้งั ทางยุทธศาสตร์ ในปี ค.ศ. 1928 ฝรัง่ เศสตั้งกองกาลังทหารและพัฒนาที่นี้ให้เป็ น
ศูนย์กลางการบริหาร ปั จจุบนั เมืองวอซาเซทเป็ นเมืองถูกส่งเสริมให้เป็ นเมืองท่องเที่ยว และมีการพัฒนาพื้ นที่ในทะเลทรายเพื่อการทา
กิจกรรมต่าง ๆ ที่แวดล้อมไปด้วยสตูดิโอสาหรับการถ่ายทาภาพยนตร์ ไม่วา่ จะเป็ น เรื่อง CLEO PATTRA, THE MUMMY, KINGDOM
OF HEAVEN และอีกหลายเรื่องนักที่มกั จะใช้เมืองแห่งนี้ เป็ นฉากสาหรับถ่ายทาในภาพยนตร์ ทั้งนี้ เพราะลักษณะภูมิประเทศที่ยงั คง
ความเป็ นเอกลักษณ์แบบชนเผ่าเบอร์เบอร์ ซึ่งเป็ นชนเผ่าดั้งเดิมของชาวโมร๊อกโก วอซาเซทอาจกล่าวได้วาเป็ นจุดมุ่งหมายของ
นักท่องเที่ยวที่มองหาความแตกต่าง และความผจญภัยที่หาไม่ได้จากที่ไหน วอซาเซทเป็ นเมืองที่สาคัญที่สุดของทางตอนใต้ และที่นี่ยงั
เป็ นทางเชื่อมระหว่างเหนื อกับใต้ และตะวันออกกับตะวันตก
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คา่

รับประทานอาหารค ่า ณ โรงแรมที่พกั

 นาท่านเดินทางเข้าสู่ที่พกั LE ZAT HOTEL@ OUARZAZATE DAY5 ระดับ 4 ดาวหรือเทียบเท่า

วันที่เจ็ด
เช้า

OUARZAZATE – AIT BENHADDOU เมืองไอท์ เบนฮาดดู –ATLAS MOUNT
MARRAKECH
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
เดินทางสู่ เมืองไอท์ เบนฮาดดู (AIT BENHADDOU) ชมเมืองไอท์ เบนฮาดดู เป็ นเมืองที่มีอาคารต่างๆ สร้างจากดิน เป็ นเมืองที่มี
ชื่อเสียงในเรื่องการหารายได้จากกองถ่ายทาภาพยนตร์กว่า 20 เรื่อง โดยเฉพาะป้ อมดินที่งดงามและมีความใหญ่ที่สุดในภาคใต้ของ
โมรอคโค คือ ป้ อมไอท์ เบนฮาดดู
(KASBASH OF AIT BEB HADOU) เป็ นป้ อมดินซึ่งตั้งอยูท่ ่ามกลางสวนอัลมอนด์ เป็ นปราสาทที่ใช้ในการถ่ายทาภาพยนตร์หลายเรื่อง
ที่โด่งดังอาทิ Lawrance of Arabia , Jesus of Nazareth และ Gladiator ปั จจุบนั อยูใ่ นความดูแลขององค์การยูเนสโก้

เที่ยง รับประทานอาหารเที่ยง ณ ร้านอาหาร
จากนั้นเดินทางสู่ เมืองมาราเกช (MARAKESH) เมืองแห่งทะเลทรายซาฮาร่า ทะเลทรายในทวีปแอฟริกาที่มีขนาดใหญ่เป็ นอันดับ
สองของโลก และเป็ นทะเลทรายที่รอ้ นที่สุดของโลกอีกด้วย ซึ่งเป็ นเมืองท่องเที่ยวที่สาคัญที่ต้งั อยูเ่ ชิงเขาแอตลาส ในอดีตเมืองโอเอซิส
แห่งนี้ เป็ นที่พกั ของกองคาราวานอูฐที่มาจากทางตอนใต้ของโมรอคโค ถือเป็ นเมืองชุมทางของพ่อค้าต่างๆ นอกจากนี้ ยังเป็ นอดีตเมือง
หลวงในช่วงสมัยราชวงศ์อลั โมราวิดช่วง ศ.ต.ที่ 11 ปั จจุบนั เป็ นเมืองที่มีนักท่องเที่ยวมาเยือนมากที่สุด สภาพบ้านเมืองที่เราเห็นได้คือ
สองข้างทางแวดล้อมด้วยบ้านเรือนที่ถูกฉาบด้วยปูนสีสม้ ๆ ซึ่งเป็ นสิ่งที่รฐั บาลกาหนดไว้ แต่คนท้องถิ่นจะเรียกว่า PINK CITY หรือ
เมืองสีชมพู อาจกล่าวได้วา่ มาราเกชเป็ นเมืองที่มีเสน่หท์ ี่สุดในโลกแห่งหนึ่ ง จึงได้สมญานามว่าเป็ น A CITY OF DRAMA นัน่ คือมี
ความสวยงามดัง่ เมืองในละครที่ไม่น่าเป็ นชีวิตจริงได้
8

คา่

รับประทานอาหารค ่า ณ โรงแรมที่พกั
 นาท่านเดินทางเข้าสู่ที่พกั MOROCCAN HOUSE HOTEL@ MARAKESH DAY6 ระดับ 4 ดาวหรือเทียบเท่า

วันที่แปด
เช้า

MARRAKECH - คาซาบลังกา

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นาท่านเดินทางสูเ่ ขตเขตเมืองเก่า หรือที่เรียกว่า เมดิน่า ซึ่งมีกาแพงเมืองล้อมรอบ นาชมสุสานแห่งราชวงศ์ซาเดียน (SAADLAN
TOMBS) ที่แห่งนี้ ถูกทิ้ งร้างมากกว่า 2 ศตวรรษ ภายหลังได้รบั การบูรณะ และเปิ ดให้เข้าชมความงดงามในแบบฉบับของศิลปะแบบ
มัวริส(MOORISH) แท้ๆ ความวิจิตรอลังการของห้องโถงภายใน เสาคอลัมน์หินอ่อนสีสวย ลวดลายงานปูนที่ประดับประดาบนผนัง
และเพดาน สวนสวยภายนอกที่สร้างขึ้ นใหม่ โดยเขาว่า ทาตามแบบ Allah's Paradise

จากนั้นนาชมพระราชวังบาเฮีย BAHIA PALACE พระราชวังของท่านมหาอามาตย์ผสู ้ าเร็จราชการแผ่นดินแทน
ยุคกษัตริยใ์ นอดีต สร้างขึ้ นในช่วงปลายศตวรรษที่ 19 ซึ่งตั้งใจจะให้เป็ นพระราชวังที่ยิ่งใหญ่และหรูหราที่สุดในสมัยนั้น ภายในตกแต่ง
ด้วยปูนปั้ นแกะสลักและการวาดลวดลายบนไม้และประดับประดาด้วยโมเสกที่มีลวดลายละเอียดอ่อนช้อยสวยงาม

เที่ยง

รับประทานอาหารเที่ยง ณ ร้านอาหาร
นาทุ ก ท่ านชม จัตุรัส กลางเมื อง (DJEMAA FNAA SQUARE) ที่ มีขนาดใหญ่ ราย
ล้อมไปด้วยอาคาร ร้านค้า ตลาด ทั้ง 4 ด้าน เดินเล่นถ่ายรูปความมีชีวิตชีวาที่ มี
สีสนั และกลิ่นอายแบบโมรอคโคขนานแท้ พร้อมจับจ่ายหาซื้ อของฝาก ของที่ระลึก
พื้ นเมืองต่างๆ รายล้อมไปด้วยอาคาร ร้านค้า ตลาดทั้ง 4 ด้าน
ชม มัสยิด คูตูเบีย (KOUTOUBIA MOSQUE) ซึ่งเป็ นมัสยิดใหญ่เก่าแก่ที่สุดในเมือง
ไม่วา่ จะเดินไปแห่งใดในตัวเมืองก็จะเห็นมัสยิดนี้ ได้ จากหอวังที่มีความสูง 226 ฟิ ต
(70 เมตร) ไม่วา่ อยู่ที่ไหนในมาราเกซ เราก็จะมองเห็นสุเหร่าแห่งนี้ อิสระให้ทาง
เก็บภาพเมืองมาราเกซ เมืองที่ขนชื
ึ้ ่อว่ามีเสน่หด์ ึงดูดนักท่องเที่ยวติดอันดับโลก
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คา่

นาท่านชม MAJORELLE GARDEN หรือ JARDIN MAJORELLE & MUSEUM OF ISLAMIC ART
ว่ากันว่าเป็ นสวรรค์นอ้ ยๆ ย่านเมืองมาราเกช สวนแห่งนี้ เป็ นที่รวบรวมพันธุไ์ ม้
นานาจากทัว่ โลก โดยเฉพาะต้นกระบองเพชรนับพันต้น หลากหลายสายพันธุ์
มีสวนบัว และป่ าไม่ดูรม่ รื่น กับบรรดากระถางดินที่ศิลปิ นเจ้าของเดิม Jacques
Majorelle ที่สรรหาสีมาป้ ายทาทับ ตกแต่งทาให้สวนแห่งนี้ ดูโดดเด่นสะดุดตา
ขึ้ นมาอย่างน่ าเหลือเชื่อ สวนแห่งนี้ เดิมเป็ นบ้านของศิลปิ นชาวฝรัง่ เศส เขา
สร้างบ้าน และสวนเอาไว้อยูเ่ อง พร้อมสร้างงานศิลปะของเขาต่อมาสถานที่
แห่งนี้ ได้ถูกใช้เป็ นพิพิธภัณฑ์ รวบรวมเอาศิลปะของโมรอคโคไว้ และมีมุมแสดง
งานศิลปะของเจ้าของเดิมเอาไว้ดว้ ย
รับประทานอาหารค ่า ณ ร้านอาหาร MARAKESH
จากนัน้ นาท่านเดินทางกลับสู่ CASABLANCA คาซาบลังกา
 นาท่านเดินทางเข้าสู่ที่พกั KENZI BASMA HOTEL @CASABLANCA DAY7 ระดับ 4 ดาวหรือเทียบเท่า

วันที่เก้า

CASABLANCA – AIRPORT – MCT มัสกัต

เช้า CHECK OUT 05.00 AM. เพื่อเดินทางสู่สนามบิน
05.00 น.นาท่านเดินทาง สู่สนามบิน CMN มุฮมั มัด ฟิ ฟท์ อินเตอร์เนชั ่นแนล (คาซาบลังกา)
ประเทศโมร็อคโค เพื่อทาการเช็คอินสัมภาระ
(รับประทานอาหารเช้า แบบกล่อง เพื่อง่ายต่อการเดินทาง )
08.20 น.ออกเดินทางโดยสายการบิน OMAN AIR เที่ยวบินที่ WY172
19.10 น.เดินทางถึงสนามบินประเทศโอมาน (มัสกัต MCT) เพื่อแวะเปลี่ยนเครื่อง
21.20 น.ออกเดินทางกลับสู่สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสายการบิน OMAN AIR เที่ยวบินที่ WY817

วันที่สิบ

MCT มัสกัต - กรุงเทพฯ

06.20 น. เดินทางกลับถึง สนามบินสุวรรณภูมิ ด้วยความสวัสดิ์ภาพและความประทับใจ มิรูล้ ืมเลือน
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ราคาผูใ้ หญ่
(พักห้องละ 2-3 ท่าน)

อัตราค่ าบริการ
ราคาเด็กเสริมเตียง
(พักกับผูใ้ หญ่ 2 ท่าน)

ราคาเด็กไม่เสริมเตียง
(พักกับผูใ้ หญ่ 2 ท่าน)

พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม

5 – 14 ก.พ.62

55,888 บาท

54,888 บาท

53,888 บาท

10,500 บาท

15 -24 ก.พ.62

52,888 บาท

51,888 บาท

50,888 บาท

10,500 บาท

22 – 31 มี.ค.62

52,888 บาท

51,888 บาท

50,888 บาท

10,500 บาท

6 – 15 เม.ย.62

55,888 บาท

54,888 บาท

53,888 บาท

10,500 บาท

12 -21 เม.ย.62

58,888 บาท

51,888 บาท

50,888 บาท

12,500 บาท

26 เม.ย.- 5 พ.ค.62

54,888 บาท

53,888 บาท

52,888 บาท

10,500 บาท

3 – 12 พ.ค.62

54,888 บาท

53,888 บาท

52,888 บาท

10,500 บาท

กาหนดการเดินทาง

หมายเหตุ รายการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ทั้งนี้ โดยคานึงถึงผลประโยชน์ของลูกค้าเป็ นหลัก
➢ในกรณีที่คณะออกเดินทางต ่ากว่า 15 ท่าน หรือมาตรฐานของการยืนยันการเดินทาง จะมีการเปลีย่ นแปลง
ขนาดของภาหนะที่ใช้ในการนาเที่ยว ตลอดรายการทัวร์ โดยไม่ตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
➢กรณีที่คณะทัวร์ออกเดินทางต ่ากว่า 15 ท่าน หรือตา่ กว่ามาตรฐานของการยืนยันการเดินทาง ทางผูจ้ ดั รายการ ขอยกเลิกการ
เดินทาง หรือ อาจแจ้งต่อทางคณะทัวร์ให้ทราบว่ามีการเรียกเก็บค่าทัวร์เพิ่มในกรณีที่ตา่ กว่า 15 ท่าน ตามความเหมาะสมและเป็ นจริง

ข้อมูลเบื้ องต้นในการเตรียมเอกสารยื่นวีซ่าและการยื่นขอวีซ่า ใช้เวลายื่นประมาณ 7-10 วันทาการ
-การพิจารณาวีซ่าเป็ นดุลยพินิจของสถานทูต มิใช่บริษัททัวร์ การเตรียมเอกสารที่ดีและถูกต้องจะช่วยให้การพิจารณา ของสถานทูตง่ายขึ้ น/
กรณีท่านใดต้องใช้พาสปอร์ตเดินทาง ช่วงระหว่างยื่นวีซ่า หรือ ก่อนเดินทางกับทางบริษัท ท่านต้องแจ้งให้ทางบริษัทฯ ทราบล่วงหน้าเพื่ อ
วางแผนในการขอวีซ่าของท่าน ซึ่งบางสถานทูตใช้เวลาในการพิจารณาวีซ่าที่ค่อนข้างนานและ อาจไม่สามารถดึงเล่มออกมาระหว่างการ
พิจารณาอนุมตั ิวีซ่าได้
1.PASSPORT เล่มจริง ที่มีอายุเหลือเกิน 6 เดือน ใช้เวลายื่นเล่มเข้าไปในสถานทูต 7 – 10 วัน
2.รูปถ่ายขนาด 1.5 นิ้ ว จานวน 2 รูปพื้ นหลังขาว ห้ามสวมเสื้ อสีขาวและสีอ่อนในการถ่ายรูปและเห็นหน้าชัด
3.สาเนาบัตรประชาชน / ทะเบียนบ้าน (ห้ามขีดหรือเซ้นกากับใดๆลงไป )
4.หลักฐานการทางาน
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➢กรณีที่ท่านเป็ นเจ้าของกิจการ ขอหนังสือรับรองการจดทะเบียน (DBD)ที่มีชื่อของผูเ้ ดินทางเป็ นกรรมการหรือหุน้ ส่วน อายุไม่เกิน 3 เดือน
หรือ สาเนาใบทะเบียนการค้า (พค.0403)
➢กรณีที่กิจการของท่านไม่ได้จดทะเบียนการค้า เช่น ขายของออนไลน์ หรือเป็ นครูสอนพิเศษ ต้องทาจดหมายชี้ แจงการทางานเป็ น
ภาษาอังกฤษ, พร้อมเอกสารประกอบ เช่น รูปถ่ายร้าน เว็ปสินค้า
➢ กรณีที่เป็ นพนักงานบริษทั เอกชน ขอหนังสือรับรองการทางาน จากบริษัทฯ ให้ระบุตาแหน่งลงไป และเงินเดือนที่ได้รบั ในตาแหน่งงาน
นั้นๆ และชี้ แจ้งว่าท่านทางานที่บริษัทนี้ มาแล้วกี่ปี , วันที่เริ่มทางาน
(ขอเป็ นภาษาอังกฤษ ระบุชื่อ-นามสกุล ลงไปในหนังสือรับรองการทางาน ต้องตรงตามหน้าพาสปอร์ต
ใช้คาว่า “TO WHOM IT MAY CONCERN ” แทนชื่อสถานทูตที่ยื่น)
➢กรณีที่เป็ นนักเรียน หรือนักศึกษา ขอหนังสือรับรองการเรียนที่ออกจากสถาบันที่กาลังศึกษาอยู่
(ขอเป็ นภาษาอังกฤษ ระบุชื่อ-นามสกุล ลงไปในหนังสือรับรองการเรียน ชื่อต้องตรงตามหน้าพาสปอร์ต)
ใช้คาว่า “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนชื่อสถานทูตที่ยื่น)
5.หนังสือรับรองสถานะทางการเงินจากธนาคาร (ไม่รบั สเตทเมนต์หรือสาเนาสมุดเงินฝาก)
➢ขอ 1 ฉบับ ต้องออกโดยธนาคารเท่านั้น หนังสือนี้ จะระบุชื่อเจ้าของบัญชี รายละเอียดบัญชี และยอดเงินคงเหลือในบัญชี แปลงค่า
เป็ น USD โดยให้ธนาคารระบุชื่อผูเ้ ดินทาง และชี้ แจงว่าใช้ในการยื่นวีซ่า เข้าโมร็อคโค ในพรีเรียส .........วันที่เดินทาง เท่าไหร่ถึง
เท่าไหร่
➢ในกรณีที่มีบุตรหลานของท่านเดินทางด้วย ให้ทาให้บุตรหลานของท่านด้วย คนละฉบับ โดยระบุชื่อเจ้าของบัญชี รายละเอียดบัญชี
ยอดเงินคงเหลือในบัญชี แปลงค่าเป็ น USD และให้ธนาคารระบุว่าคุณเป็ นผูอ้ อกค่าใช้จ่ายทั้งหมดในการเดินทางให้
MISS……………………………………. / MASTER ………………………..ในการเดินทางไปทริปโมร็อคโค
****การถ่ายสาเนาทุกฉบับจะต้องสามารถอ่านออกชัดเจน เนื่องจากเอกสารทุกฉบับ ทางสถานทูตโมร็อคโคจะต้องนาส่งตารวจตรวจ
คนเข้าเมืองของประเทศโมร็อคโค
และห้ามขีดค่า/ขีดคร่อม หรือเซ้นรับรองเอกสารทุกฉบับ***

เงื่อนไข การจองทัวร์
งวดที่ 1 : สารองที่นั ่งจ่าย 20, 000 บาท /ท่าน ภายใน 3 วันหลังจากที่มีการจอง
พร้อมส่งรายชื่อและหน้าพาสปอร์ตผูท้ ี่จะเดินทางทันที
งวดที่ 2 : ชาระส่วนที่เหลือ 20 วัน ล่วงหน้าก่อนออกเดินทาง
กรณีที่ตอ้ งการออกตัว๋ ภายในประเทศ กรณีลูกค้าอยูต่ ่างจังหวัด ให้ท่านติดต่อเจ้าหน้าที่ก่อนออกบัตรโดยสารทุกครั้ง หากออกบัตรโดยสารโดยมิ
แจ้งเจ้าหน้าที่ ทางบริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น
หลังจากชาระค่ามัดจาแล้ว สามารถเปลี่ยนชื่อผูเ้ ดินทางได้ ก่อนที่บริ ษทั ฯ จะทาการออกตัว๋ ล่วงหน้า 1-2 อาทิตย์ก่อนการเดินทาง
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อัตราค่าบริการนี้ รวม
สาหรับห้องพักแบบ 3 เตียง (TRP) มีบริการเฉพาะบางโรงแรมเท่านั้น แนะนาให้ท่านเปิ ดห้องพัก กรณีเดินทางเป็ นผูใ้ หญ่ 3 ท่าน (1 TWN
+ 1 SGL) ห้อง จะสะดวกกับท่านมากกว่า
ค่าที่พกั ห้องละ 2 ท่าน ในโรงแรมตามที่ระบุในรายการหรือระดับเดียวกัน รวมทั้งสิ้ น 7 คืน
กรณีเดินทางเป็ นตัว๋ กรุป๊ หากออกตัว๋ แล้วไม่สามารถขอคืนเงินได้และไม่สามารถเปลี่ยนวันเดินทางได้
ค่าตัว๋ เครื่ องบินไป - กลับโดยสายการบิน โอมานแอร์ (Oman Air) ชันประหยั
้
ด
โดยสายการบินโอมานแอร์ (Oman Air) กาหนดน ้าหนักชันประหยั
้
ด อยู่ท่ ี 30 กิโลกรัม //โดยมีกระเป๋า เดินทาง 1 ใบใหญ่ เท่ านัน้
ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการทัวร์
ค่ารถปรับอากาศนาเที่ยวตามรายการ พร้อมคนขับรถที่ชานาญเส้นทาง
ค่าอาหารทุกมื้ อที่ระบุตามรายการ ค่าบัตรเข้าชมสถานที่และการแสดงทุกแห่งที่ระบุตามรายการ
น้ าดิ่ม วันละ 1 ขวด /แจกบนรถ
ค่าธรรมเนี ยมวีซ่าเข้า-ออก ประเทศโมรอคโค แบบ SINGLE ENTRY
ค่าบริการนาทัวร์โดยมัคคุเทศก์ทอ้ งถิ่นและหัวหน้าทัวร์ผมู ้ ีประสบการณ์
ค่าประกันอุบตั ิเหตุในการเดินทางวงเงิน 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาท วงเงินคุม้ ครองอาหารเป็ นพิษ (โดยแพทย์
จะต้องระบุในใบรับรองแพทย์วา่ ”อาหารเป็ นพิษเท่านั้น”)
หมายเหตุ: ค่าประกันอุบิติเหตุสาหรับเด็กที่มีอายุตา่ กว่า 6 เดือน และ ผูใ้ หญ่อายุมากกว่า 75 ปี ทางบริษัทประกันฯจะชดใช้ค่าสินไหมทดแทน
เพียงครึ่งหนึ่ งของสัญญาฯ)

อัตราค่าบริการนี้ ไม่รวม
ค่าจัดทาหนังสือเดินทางภาษี ต่าง ๆ เช่น ภาษี 7% ภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3% ฯลฯ
ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ เช่น ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, มินิบาร์และทีวีชอ่ งพิเศษ ฯลฯ และที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ
ค่าอาหารและเครื่องดื่มสัง่ พิเศษ นอกเหนื อจากรายการที่ระบุไว้ และน้ าดิ่มนอกเหนื อจากที่แจ้งไว้ ท่านละ 1 ขวด/วัน
ค่าบริการยกกระเป๋าในโรงแรม ซึ่งท่านจะต้องดูแลกระเป๋าและทรัพย์สินด้วยตัวท่านเอง
ค่าทิปต่าง
ค่าทิปมัคคุเทศก์ทอ้ งถิ่นท่านละ 3 USD / ท่าน / วัน (คิดเป็ น 8วัน เท่ากับ 24USD)
พนักงานขับรถในประเทศท่านละ 2 USD / ท่าน / วัน (คิดเป็ น 8วัน เท่ากับ 16USD)
ค่าทิปค่าทิปหัวหน้าทัวร์ ท่านละ 3 USD / ท่าน / วัน (คิดเป็ น 10วัน เท่ากับ 30USD)
รวม 70 USD หรือประมาณ 2,331 บาท
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กรณียกเลิก
➢กรณียกเลิกหลังจากวางเงินมัดจา บริษัทฯจะคิดค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้ นจริง ณ วันนั้น ที่ไม่สามารถ คืนเงินได้
(ตัวอย่างเช่น ค่าตัว๋ เครื่องบิน, ค่าวีซ่า, ค่ามัดจาห้องพัก เป็ นต้น)
➢กรณีตวั ๋ เครื่องบินทาการออกแล้ว แต่ท่านไม่สามารถออกเดินทางได้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์เรียกเก็บค่าใช้จ่ายตามที่เกิดขึ้ นจริง และรอ
Refund จากทางสายการบิน โดยปกติใช้เวลาประมาณ 3- 6 เดือนเป็ นอย่างน้อย
➢กรณียกเลิกหลังจากจ่ายเงิน FULL PAYMENT แล้ว และกรุฟ๊ สามารถออกเดินทางได้ตามปกติ หรือใกล้วนั เดินทางแล้ว บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์
ในการคืนเงินทั้งหมดในทุกกรณี
➢กรณีเจ็บป่ วยจนไม่สามารถเดินทางได้ ต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทจะทาเรื่องยื่นเอกสารไปยังสายการบิน
โรงแรม และในทุกๆการให้บริการ เพื่อให้พิจารณาอีกครั้ง ทั้งนี้ อาจจะต้องใช้ระยะเวลาในการดาเนิ นการ ซึ่งไม่สามารถแจ้งได้วา่ สามารถคืน
เงินได้ท้งั หมดหรือบางส่วน หรือไม่ได้เลย เพราะขึ้ นอยูก่ บั การพิจารณาและตัดสินใจของสายการบิน โรงแรมและในทุกๆบริการอื่นๆเป็ นสาคัญ
➢กรณีผเู ้ ดินทางไม่สามารถ เข้า-ออกเมืองได้เนื่ องจากปลอมแปลงหรือการห้ามของเจ้าหน้าที่ ไม่วา่ เหตุผลใดๆ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการ
ไม่คืนค่าทัวร์ท้งั หมด

หมายเหตุ
บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์น้ ี เมื่อเกิดเหตุจาเป็ นสุ ดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้และจะไม่รับผิดชอบใดๆ ใน
กรณีที่สูญหาย สูญเสี ยหรื อได้รับบาดเจ็บที่นอกเหนือความรับผิดชอบของหัวหน้าทัวร์และเหตุสุดวิสัยบางประการ เช่น การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ
การจลาจล ต่างๆบริ ษทั ฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสี ยหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ ปฏิวตั ิ และอื่น ๆ ที่นอกเหนือการควบคุม ของทาง
บริ ษทั ฯ หรื อ ค่าใช้จ่ายเพิ่มที่เกิดขึ้นทางตรง หรื อทางอ้อม เช่น การเจ็บป่ วย การถูกทาร้าย การสู ญหาย ความล่าช้า หรื อ อุบตั ิเหตุต่าง ๆ
บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมรายการท่องเที่ยว โดยไม่ตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงอัตราค่าบริ การโดยไม่ตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
บริ ษทั จะไม่รับผิดชอบ หรื อ คืนเงินค่าทัวร์ ในกรณีที่ท่านถูกปฏิเสธในการให้วีซ่า หรื อ ปฏิเสธเข้าเมือง ในทุกกรณี
ในกรณีที่ท่านผูโ้ ดยสารต้องการใช้พาสปอร์ตเล่มสี น้ าเงิน (ราชการ) ในการเดินทาง บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ไม่รับผิดชอบใดๆในการที่ท่านอาจจะ
ถูกปฏิเสธมิให้เข้าเมือง เพราะโดยปกติในการท่องเที่ยวจะใช้เล่มสี เลือดหมู
ราคานี้คิดตามราคาบัตรโดยสารเครื่ องบิน ณ ปัจจุบนั หากมีการปรับราคาบัตรโดยสารสู งขึ้น ตามอัตราค่าน้ ามันหรื อ ค่าเงินแลกเปลี่ยน ทางบริ ษทั
สงวนสิ ทธิ์ที่จะปรับราคา ตามสถานการณ์ดงั กล่าว
การขอที่นัง่ Long Leg โดยปกติจะอยูบ่ ริเวณทางออกประตูฉุกเฉิน และผูท้ ี่จะนัง่ ต้องมีคุณสมบัติตรงตามที่สายการบินกาหนด เช่น ต้องเป็ น
ผูท้ ี่มีรา่ งกายแข็งแรง และช่วยเหลือผูอ้ ื่นได้อย่างรวดเร็วในกรณีที่เครื่องบินมีปัญหา เช่น สามารถเปิ ดประตูฉุกเฉินได้ (โดยน้ าหนักประตูน้ัน
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อยูท่ ี่ประมาณ 20 กิโลกรัม) ไม่ใช่ผทู ้ ี่มีปัญหาทางด้านสุขภาพและร่างกาย และอานาจในการให้ที่นัง่ Long leg ขึ้ นอยูก่ ับทางเจ้าหน้าที่เช็คอิน
สายการบิน ตอนเวลาที่เช็คอินเท่านั้น
เนื่องจากรายการทัวร์น้ ีเป็ นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็ จ หากท่านสละสิ ทธิ์การใช้บริ การใดๆ ตามรายการ หรื อ ถูกปฏิเสธการเข้าประเทศไม่ว่าในกรณีใด
ก็ตาม ทางบริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ไม่คืนเงินในทุกกรณี
ภาพที่ใช้ในการประกอบการทาโปรแกรมใช้เพื่อความเข้าใจในมุมมองสถานที่ท่องเที่ยว ภาพใช้เพื่อการโฆษณาเท่านั้น
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