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พักโรงแรมระดับ 4-5 ดาว* 

คาซาบลังกาㆍราบัตㆍเชฟชาอุนㆍเฟสㆍอิเฟรน 

มิเดลท์ㆍแอร์ฟูด์ㆍเมอร์ชูถ้าㆍทินเฮียร์ㆍทอดร้ากอร์จ 

วอซาเซทㆍมาราเกซㆍเอซาเวร่าㆍคาซาบลังกา 
 

***พิเศษ...อาหารไทย 1 ม้ือ และ อาหารจีน ***พิเศษ...อาหารไทย 1 ม้ือ และ อาหารจีน 22  ม้ือม้ือ  และ และ อาหารซีฟู้ดอาหารซีฟู้ด  1 ม้ือ1 ม้ือ******  

  
*** บริษัททัวร์ ขอสงวนสิทธิ์ รับจองทัวร์ ส าหรับผู้ที่จะเดินทางได้รับวัคซีน ครบ 2 เข็มแล้วเท่านั้น *** 

Morocco  
New Year Celebration 2023               
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26 ธ.ค.65(1)    กรุงเทพฯ (Bangkok) – อาบู ดาบี (Abu Dhabi)   

16.00 น.   สมาชิกพร้อมกันท่ี สนามบินสุวรรณภูมิ เคาน์เตอร์สายการบินเอทิฮัท แอร์เวย์ส เคาน์เตอร์ Q ประตูทางเข้าที่ 
8 เจ้าหน้าท่ี คอยอ านวยความสะดวก และทาการเช็คอิน 

19.10 น.  บินสู่อาบูดาบี (Abu Dhabi)  โดยสายการบินอทิิฮัด แอร์เวย์ส เท่ียวบินท่ี  EY 407 
เชิญเพลิดเพลินกับจอทีวีส่วนตัวทุกท่ีนั่ง พร้อมบริการอาหารและเครื่องด่ืมบนเครื่องบิน 

23.15 น.   ถึง สนามบินอาบู ดาบี ประเทศสหรัฐอาหรับ เอมิเรตส์ พักเปล่ียนอิริยาบถและเปลี่ยนเคร่ือง  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

27 ธ.ค.65(2)   อาบู ดาบี (Abu Dhabi) – คาซาบลังกา (Casablanca) – ราบัต (Rabat) -เชฟชาอูน (Chefchaouen) 

02.20 น.   บินต่อ สู่เมืองคาซาบลังกา สายการบินเอทิฮัด แอร์เวย์ส เที่ยวบิน EY 613  
08.05 น.   เครื่องลงจอดท่ีสนามบินนานาชาติเมืองคาซาบลังก้า (Casablanca) ประเทศโมรอคโค  (เวลาท้องถิ่นใน

ประเทศโมรอคโค ช้ากว่าประเทศไทย 6 - 7 ช.ม.)  หลังผ่านตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร พบมัคคุเทศก์ท้องถิ่น
แล้วเดินทางสู่เมืองราบัต (Rabat) เมืองหลวงแห่งราชอาณาจักรโมรอคโค (ระยะทาง 115 กม.เวลาเดินทาง
ประมาณ 1.30 ชม.) 
น าท่านชมสุสานของกษัตริย์โมฮัมเหม็ดที่ 5 พระอัยกา(ปู่) ของกษัตริย์องค์ปัจจุบัน ซึ่งมีทหารยามยืนเฝ้าสง่าทุก
ประตูและเปิดให้คนทุกชาติทุกศาสนาเข้าไปเคารพพระศพท่ีฝังอยู่เบ้ืองล่าง ด้านหน้าของสุสาน คือสุเหร่าฮัสซันท่ี
เริ่มสร้างมาต้ังแต่ศตวรรษท่ี 12 แต่ไม่ส าเร็จและพังลงจนเหลือแต่เพียงเสาไว้ 365 ต้น ในบริเวณกว้าง 183x139 
เมตร   
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น าท่านชม ป้อมอูดายา (Oudayas Fortress) ป้อมขนาดใหญ่ 2 ช้ัน ท่ีต้ังอยู่ริมมหาสมุทรแอตแลนติก 
ล้อมรอบด้วยก าแพงสูงใหญ่ เป็นป้อมท่ีสเปนสร้างขึ้นเมื่อสมัยท่ีสเปนยึดครองโมรอคโค ด้านในมีสวนดอกไม้แบบ
สเปน และเป็น เมดิน่า  หรือชุมชนชาวเมืองซึ่งเต็มไปด้วยบ้านเรือนทาทาบด้วยสีฟ้า-ขาว บรรยากาศริมทะเล
คล้ายเมืองซานโตรินี นับเป็นหนึ่งในป้อมปราการท่ีส าคัญของโมรอคโคในอดีตใช้ป้องกันข้าศึกจากการรุกรานท้ัง
จากประเทศท่ีล่าอาณานิคมและในยุคท่ีโจรสลัดชุกชุม   

กลางวัน    รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถ่ิน  
บ่าย  น าท่านเดินทางสู่เมืองน าท่านเดินทางต่อ สู่ นครสีฟ้า  เชฟชาอูน (Chefchaouen)  เมืองท่ีได้ช่ือว่า “ มนต์

เสน่ห์แห่งโมร็อกโค “ แม้ว่าโมรอคโคจะเป็นประเทศท่ีต้ังอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของทวีปแอฟริกา แต่
เพราะการท่ีมีอาณาเขตติดต่อกับทะเลเมดิเตอร์เรเนียนและมหาสมุทรแอตแลนติก จึงท าให้ภูมิอากาศของ
ประเทศเป็นแบบเมดิเตอร์เรเนียนคล้ายตอนใต้ของอิตาลีและ สเปน เมืองเชฟชาอูน (Chefchaouen) เป็น
เมืองเล็กๆต้ังอยู่ในหุบเขาริฟ (Rif Mountain หรือ Er-Rif) ประวัติความเป็นมาของเมืองนั้นยาวนานกว่า 540 ปี 
ในอดีตก่อนท่ีโมรอคโคจะได้รับเสรีภาพในการปกครองประเทศท้ังหมดในปี 1956 เมืองเชฟชาอูนเคยอยู่ใต้การ
ปกครองของสเปนมาก่อน และจนบัดนี้ประชากรท่ีมีประมาณ 40,000 คน ก็ยังคงใช้ภาษาสเปนกันอย่าง
แพร่หลาย อากาศบริสุทธิ์และความสะอาดของเมืองเชฟชาอูนได้สร้างบรรยากาศผ่อนคลายสบายๆท่ีท าให้
นักท่องเท่ียวที่เหนื่อยล้ามาจากการตระเวนเท่ียวท่ีเมืองอื่นหายเหนื่อยได้ ส าหรับท่านท้ีช่ืนชอบในสถาปัตยกรรม
แบบโมรอคโค  ไม่ควรพลาดเมืองเล็ก ๆ แห่งนี้ ท่ีบ้านเรือนทาทาบด้วยสีฟ้าและสีขาว ซึ่งจะสร้างความประทับใจ
ใหแ้ก่ผู้มาเยือนมิรู้ลืม 

  ค ่า   รับประทานอาหารค ่า ณ  โรงแรม 

พักที่ PARADOR HOTEL ระดับ 4 * หรือเทียบเท่า 

28 ธ.ค.65(3)    เชฟชาอูน (Chefchaouen) - โวลูบิลิส (Volubilis) - เฟส (Fes) 

เช้า     รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม-เช็คเอ้าท์ 
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น าท่านเดินชมเมืองเชฟชาอูน   เมืองท่ีถือว่าเป็นสวรรค์ของคนรักสีฟ้าและสีขาว โดยเฉพาะสีฟ้า นั่นก็เพราะว่า
เชฟชาอูนเป็นเมืองท่ีบ้านเรือนเกือบทุกหลังเป็นสีขาว และมีครึ่งล่างไปจนถึงบริเวณถนน บันได และทางเดิน 
เป็นสีฟ้าสดใสเหมือนวันท่ีท้องฟ้าไร้เมฆ ประกอบกับอากาศบริสุทธิ์และความสะอาดของเมืองได้สร้างบรรยากาศ
ผ่อนคลายสบายๆท่ีท าให้นักท่องเท่ียวที่เหนื่อยล้ามาจากการตระเวนเท่ียวที่เมืองอื่นหายเหนื่อยได้ ส าหรับท่านท่ี
ช่ืนชอบในสถาปัตยกรรมแบบโมรอคโค  ไม่ควรพลาดเมืองเล็ก ๆ ท่ีบ้านเรือนทาทาบด้วยสีฟ้าและสีขาว แห่งนี้
ทีเดียว 

   น าท่านออกเดินทางสู่เมือง เมคเนส (Meknes) (ระยะทาง 195 กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3.30 ชม.)  แวะ
ชม เมืองโบราณโรมันโวลูบิลิส (Roman city of Volubilis) ท่ีปัจจุบันเหลือแต่ซากปรักหักพังท่ีเกิดจาก
แผ่นดินไหวครั้งรุนแรงในปี ค.ศ. 1755 แต่ยังคงเห็นได้ถึงร่องรอยความยิ่งใหญ่ของเมืองในจักรวรรดิโรมันในอดีต 
อดีตเมืองโบราณแห่งจักรวรรดิโรมันแห่งนี้มีความส าคัญยิ่งในยุคศตวรรษท่ี 3 และล่มสลายถูกปล่อยเป็นเมืองร้าง
ในศตวรรษท่ี 11 เมืองโรมันโบราณแห่งนี้ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกในปี ค.ศ.1997    เดินทางถึงเมือง 
เมคเนส (Meknes) หนึ่งในเมืองมรดกโลกรับรองโดยยูเนสโกเมื่อปี ค.ศ.1996 อดีตเมืองหลวงในสมัยสุลต่าน
มูเล อิสมาอิล (Mouley Ismail)  แห่งราชวงศ์อะลาวิท (Alawite Dynasty)  ได้ช่ือว่าเป็นกษัตริย์จอมโหดผู้ช่ืน
ชอบการท าสงครามในช่วงศตวรรษท่ี 17  ด้วยท าเลท่ีต้ังท่ีมีแม่น ้าไหลผ่านกลางเมือง เมกเนสจึงเป็นเมือง
ศูนย์กลางการผลิตมะกอก ไวน์ และพืชพรรณต่างๆ  มีก าแพงเมืองล้อมรอบเมืองเก่าท่ียาวประมาณ 40 กม. ซึ่งมี
ประตูเมืองใหญ่โตถึง 7 ประตู  

กลางวัน    รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถ่ิน 
แวะชม ประตูบับมันซู (Bab Mansour Monumental Gate) เป็นประตูท่ีได้ช่ือว่าสวยท่ีสุด ตกแต่งด้วยโม
เสคและกระเบื้องกระเบื้องสีเขียวสดบนผนังสีแสดจากนั้นเดินทางสู่ เมืองเฟส (Fes) น าท่านเดินทางสู่ 
(ระยะทาง 82 กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1ชม.) เมืองหลวงเก่าในศ.ต. ท่ี 8 ท่ีมีความความส าคัญทาง
ประวัติศาสตร์และศาสนาต้ังแต่ยุค ศตวรรษ ท่ี 8  เป็นแหล่งท่องเท่ียวที่มีช่ือเสียงของโมรอคโค ซึ่งต้ังอยู่บนพื้นท่ี
ท่ีอุดมสมบูรณ์ท่ีต่อจากเชิงเทือกเขารีฟซึ่งเฟสเป็นเมืองแหล่งท่องเท่ียวที่มีช่ือเสียงและมีเสน่ห์อันน่าประทับใจ 

  ค ่า      รับประทานอาหารค ่า ที่โรงแรม 
พักที่ โรงแรม BARCELO FES ระดับ  4* หรือเทียบเท่า 
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29 ธ.ค.65(4)   เฟส (Fes)  

เช้า     รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม-เช็คเอ้าท์ 
น าท่านชมประตูพระราชวังหลวงแห่งเฟส (The Royal Palace) ประตูทางเข้าพระราชวังเป็นสถาปัตยกรรมท่ี
สวยและสง่างาม เป็นเอกลักษณ์แห่งราชวงศ์โมรอคโค บริเวณใกล้เคียงพระราชวังเคยเป็นท่ีอยู่ของชุมชนชาวยิว
ท่ีท ารายได้ให้แก่ราชวงศ์ เพราะชาวยิวฉลาดท าการค้าเก่ง เป็นพ่อค้าผูกขาดการค้าเกลือ แต่ปัจจุบันชาวยิวส่วน
ใหญ่ได้เดินทางกลับไปอยู่ในดินแดนแห่งพันธสัญญา(ประเทศอิสราเอล) คงเหลือประชากรชาวยิวอยู่ไม่มากนัก  
จากนั้นน าท่านเดินทางเข้าสู่เขาวงกตอันซับซ้อนแห่งเมดินาเมืองเฟส  ผ่านประตู Bab BouJeloudท่ีสร้างต้ังแต่
ปี 1913  ท่ีใช้โมเสดสีฟ้าตกแต่ง เดินผ่านเข้าไปในเขตเมดิน่าแล้วเหมือนข้ามกาลเวลาย้อนสู่อดีต น าท่านเดิน
ผ่านตลาดสดขายข้าวปลาอาหาร และผัก ผลไม้สดต่างๆนาๆ ในเขตเมืองเก่าได้แบ่งออกเป็น 100 ส่วน มีซอย
กว่า 9,400 ซอย มีซอยแคบสุดคือ 50 ซ.ม. ถึงกว้าง 3 เมตร จะแบ่งเป็นย่านต่างๆ เช่น ย่านเครื่องใช้ทองเหลือง 
ทองแดง จะมีร้านค้าเล็ก ๆ ท่ีหน้าร้านจะมีหม้อ กะทะ อุปกรณ์เครื่องครัว วางแขวนห้อยเต็มไปหมด ย่านขาย
พรมท่ีวางเรียงรายอย่างสวยงาม ย่านงานเครื่องจักสาน งานแกะสลักไม้ และย่านเครื่องเทศ (Souk El Attarine) 
ท่านจะได้สัมผัสท้ังรูป รสและกล่ินในย่านเครื่องเทศท่ีมีการจัดเรียงสินค้าได้อย่างเป็นระเบียบเรียบร้อยสวยงาม
ระหว่างท่ีเดินตามทางในเมดิน่าท่านจะได้พบกับน ้าพุธรรมชาติ(Nejjarine Fountain) เพื่อให้ชาวมุสลิมให้ล้าง
หน้าล้างมือก่อนเข้าในบริเวณมัสยิด  นอกจากนี้ ท่ีตามซอกมุมอาจเห็นภาพชายสูงอายุหนวดเครารุงรังนั่ง
แกะสลักไม้ช้ินเล็กๆอยู่บริเวณตามทางเดินแคบๆในเขตเมืองเก่าบางทีเราก็ยังจะเห็นผู้หญิงท่ีนี่สวมเส้ือผ้าท่ีปิด
ต้ังแต่หัวจนถึงเท้าจะเห็นได้ก็เฉพาะตาด าอันคมกริบเท่านั้น  แวะชมสุสานของกษัตริย์ มูเล ไอดริสที่ 2 
(Moulay IdrissMausolem II) ท่ีชาวโมรอคโคถือว่าเป็นแหล่งมาแสวงบุญท่ีศักดิ์สิทธิ์ โดยชายชาวมุสลิมจะมา
ขอพรก่อนการเข้าสุหนัตและหญิงสาวชาวมุสลิมมักจะมาขอพรเพื่อให้ได้บุตร  ผ่านชมเมืองมูเล่ ไอดริส 
(Moulay Idriss) เมืองโรมันโบราณเมืองหนึ่งท่ีเป็นเมืองศูนย์กลางทางศาสนาอันศักด์ิสิทธิของชาวมุสลิมในโม
รอคโค ทุกๆ ปีช่วงเดือนสิงหาคมถึงกันยายน จะมีเหล่านักจาริกแสวงบุญมาเยือนเมืองแห่งนี้เพื่อประกอบพิธีทาง
ศาสนาเปรียบได้กับเมืองเมกกะของประเทศซาอุดิอาระเบีย ชมสุเหร่าใหญ่ไคเราวีน (Kairaouine Mosque)
ซึ่งเป็นท้ังมหาวิทยาลัยสอนศาสนาแห่งแรกของโมรอคโคและเก่าแก่ท่ีสุดแห่งหนึ่งของโลกเลยทีเดียว (เฉพาะผู้ท่ี
นับถือศาสนาอิสลามเท่านั้น) ชมย่านเครื่องหนังและแวะชม บ่อฟอกและย้อมสีหนังแบบโบราณประจ าเมืองเฟส 
(Chouara Tannery) ท่ีเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของเมืองเฟส ถูกอนุรักษ์โดยองค์กรยูเนสโก้  เมืองเฟส จึงเป็น
สถานท่ีไม่ควรพลาดในการมาเยือนอย่างยิ่ง  

  กลางวัน   รับประทานอาหารจีน ณ ภัตตาคารท้องถ่ิน 
น าท่านเข้าสู่เมืองเก่าเฟส ชม เมเดอร์ซา บูอิมาเนีย (MerdersaBouImania) ซึ่งเป็นโรงเรียนสอนพระคัมภีร์ 
เป็นสถาปัตยกรรมแบบมัวร์ท่ีสวยงามประณีต ชมร้านทองเหลือง ซึ่งช่างฝีมือท่ีท าทองเหลืองเป็นช่างท่ีได้รับการ
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ถ่ายทอดกันมาต้ังแต่บรรพบุรุษ หลายช่ัวอายุคน ในอดีตช่างฝีมือ และ ช่างหัตถกรรมเหล่านี้ ได้สร้างสรรค์
ผลงานอันวิจิตรงดงาม  ในแคว้น อัล อันดาลูซ ประเทศสเปน เมื่อครั้งท่ีชาวโมรอคคันเบอร์เบอร์ปกครองแคว้น 
อัล อันดาลูซ ของสเปน และชมการผลิตโมเสค (Mosaic) และเครื่องใช้ท่ีท าจากเซรามิค ชมกรรมวิธีการท า ซิลิจ 
Zeiligeซึ่งเป็นกรรมวิธีท่ีสืบทอดกันมาแต่ด้ังเดิม  ดังความงามได้ปรากฏจนเป็นท่ีเล่ืองลือกันในประเทศสเปน 
โดยเฉพาะการปูกระเบ้ืองโมเสคท่ีตัดและจัดลวดลายท่ีละช้ินหรือท่ีเรียกว่า ซิลลิจ  ได้อย่างลงตัว  

  ค ่า     รับประทานอาหารค ่า ที่โรงแรม 
พักที่ BARCELO FES ระดับ  4* หรือเทียบเท่า 

***กรุณาจัดเตรียมเสื้อผ้า ของใช้จ าเป็น ใส่กระเป๋าเล็ก แยกไว้เพื่อใชใ้นการค้างแรมในทะเลทรายซาฮาร่า ในคืนวัน
พรุ่งนี้  

 
 
 
 
 

 
 
 
 

30 ธ.ค.65(5)    เฟส (Fes) – อิเฟรน (Ifrane) –มิเดลท์(Midelt) – แอร์ฟูด์ (Erfoud)– เมอร์ซูก้า(Merzouga)
  

เช้า    รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม-เช็คเอ้าท์ 
น าท่านเดินทางผ่านเมืองอิเฟรน (Ifrane)  (ระยะทาง 70 กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.20 ชม.) อิเฟรน

(Ifrane)  เป็นเมืองพักตากอากาศบนความสูงกว่า 1,650 เมตรเหนือระดับน ้าทะเล ซึ่งในอดีตฝรั่งเศสได้มาสร้าง
เมืองขึ้นในบริเวณนี้ ใช้เป็นสถานท่ีพักผ่อนท้ังฤดูหนาวและฤดูร้อน บ้างก็เรียกเมืองอิเฟรนว่า “เจนีวาแห่งโมรอค
โค” หรือ “สวิตเซอร์แลนด์แห่งโมรอคโค” บ้านส่วนใหญ่มีหลังคาสีแดง มีดอกไม้ และทะเลสาบสวยงาม น าท่าน
เดินเล่นภายในเมืองและเก็บภาพบรรายากาศอันสวยงามอีกแห่งของโมรอคโค ถ่ายรูปกับอนุสรณ์สิงห์โตหิน ซึ่ง
เป็นสัญลักษณ์แทนสิงห์โตตัวสุดท้ายท่ีถูกล่าจนหมดไปจากเทือกเขาแห่งนี้  เพลิดเพลินไปกับการเดินเล่นในเมือง
เล็ก ๆ ท่ีมีอากาศบริสุทธิ์ และธรรมชาติอันน่าประทับใจ ได้เวลาอันสมควร 
น าท่านเดินทางสู่เมืองมิเดลท์ (Midelt) (ใช้เวลาเดินทาง ประมาณ 2 ช.ม.) เป็นจุดแวะพักของนกัผจญภัย ท่ี
ชอบความท้าทายในการเดินเขาท่ีมีบรรยากาศแห้งแล้ง ของทะเลทรายซาฮาร่า ผ่านภูมิประเทศท่ีเขียวชอุ่มไป
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ด้วยป่าไม้ ป่าสนซีดาร์  บางช่วงต้นไม้เป็นพุ่มเต้ียแปลกตา บางช่วงเป็นพื้นราบทุ่งหญ้าส าหรับเล้ียงสัตว์ ท่ีมีทิว
เขาเป็นฉากหลัง อันงดงาม 

  กลางวัน     รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถ่ิน 
  บ่าย    น าท่านเดินทางสู่เมืองเมอร์ซูก้า (Merzouga) เดินทางข้ามเขา มิดเดิล แอตลาส (Middle Atlas) ผ่านเส้นทาง

ความสูง 3,090 เมตร ปกคลุมด้วยหิมะ และต้นสนขนาดใหญ่ ผ่านแนวเขาท่ีมีรูปร่างแปลกตา และสวยงาม ซึ่ง
เกิดจากกัดกร่อนของแรงลมตามธรรมชาติ ท าให้หุบเขาบริเวณนี้มีรูปร่างต่างๆ มีลักษณะเป็นแคนย่อน จน
บางครั้ง นักท่องเท่ียวชมว่า  สวยงามกว่าแกรนด์ แคนย่อนของอเมริกา  ผ่านเมืองเออราชิดิยา (Erachidia) 
เมืองท่ีมีแหล่งโอเอซิสท่ีใหญ่และส าคัญ  และเป็นเมืองซึ่งเป็นจุดยุทธศาสตร์ท่ีส าคัญของโมรอคโค มีพรมแดนติด
กับประเทศ แอลจีเรีย   เดินทางสู่เมืองเอร์ฟูด์ (Erfoud) เมืองท่ีเคยเป็นศูนย์กลางของกองคาราวานพ่อค้าท่ี
เดินทางมาจากทางตะวันออกกลางอย่างเช่นซาอุดิอารเบียและซูดานในแอฟริกาน าท่านชมโรงงานท่ีตัดภูเขาเพื่อ
น าเอาหินซึ่งมีซากฟอสซิล มาผลิตเป็นเครื่องใช้ ในอดีตเมื่อประมาณ 350 ล้านปีก่อน  ดินแดนแห่งนี้เคยอยู่ใต้
ท้องทะเล ต่อมาเมื่อแผ่นดินผุดขึ้นมา จึงเกิดซากฟอสซิลขึ้นมากมาย 
น าท่านหยิบกระเป๋าใบเล็กที่แยกเตรียมไว้และของใช้ที่จ าเป็น  เข้าพักเมืองเมอร์ซูก้าร์ (MERZOUGA) 
เดินทางโดยรถ 4x4 (4WD) (รถ 4 WD นั่งคันละ 4–5 ท่าน) เข้าสู่ทะเลทรายซาฮาร่าในทวีปแอฟริกาท่ีมีขนาด
ใหญ่เป็นอันดับสองของโลก (รองจากทะเลทรายในทวีปแอนตาร์กติกา) และเป็นทะเลทรายร้อนท่ีใหญ่ท่ีสุดของ
โลก(ระยะทาง 54 ก.ม. ใช้เวลา 45 นาที) ผ่านภูเขาหิน ท่ีเต็มไปด้วยซากฟอสซิล ของหอย และ แมงกะพรุน
โบราณ 

  ค ่า    รับประทานอาหารค ่า ที่เมอร์ซูก้า 
พักที่   MERZOUGA LUXURY CAMP ระดับ 4* หรือเทียบเท่า  
(เต็นท์ ในทะเลทรายแบบมาตรฐานจะเป็นเต๊นท์ ที่เป็นห้องน ้ารวม ภายในเต็นท์ จะมีเพียงที่นอน หมอน ผ้า
ห่ม) 
*** เชิญท่านเพลิดเพลินกับบรรยากาศยามค ่าคืนของทะเลทรายซาฮาร่า และชมดวงดาวบนท้องฟ้า *** 
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 31 ธ.ค.65(6)    มอร์ซูก้า (Merzouga)- ทินเฮียร์ (Tinerhir) – ทอดร้ากอร์จ(Todra Gorge)- วอซาเซท
(Ouarzazate) 

เช้าตรู่    ก่อนพระอาทิตย์ข้ึนน าท่านขี่อูฐชมเพื่อชมพระอาทิตย์ขึ้นที่เนินทรายในทะเลทรายซาฮาร่า (ขี่อูฐ ท่านละ 1 
ตัว) ทะเลทรายซาฮาร่า (SAHARA DESERT) เป็นทะเลทรายท่ีมีอาณาเขตกว้างใหญ่ท่ีสุดในโลกคือ มีเนื้อที่
ประมาณ 9.3 ล้านตารางกิโลเมตร (ใหญ่เท่าอเมริกาท้ังประเทศ) และต้ังอยู่ทางตอนเหนือของทวีปแอฟริกา 
ทะเลทรายซาฮาร่ามีส่ิงแวดล้อมท่ีไม่เอื้อต่อการด ารงอยู่ของชีวิตมนุษย์ สัตว์ หรือพืช เพราะฝนตกน้อยมาก และ
พื้นท่ีไม่เหมาะแก่การเพาะปลูกหรือเล้ียงสัตว์ หากมีสัตว์และพืชพันธุ์ใดท่ีสามารถเติบโตในทะเลทรายได้ ก็ต้อง
ปรับตัวกันอย่างมาก เช่นเดียวกับมนุษย์ท่ีต้องหาวิธีในการใช้ชีวิตให้อยู่รอดได้ ให้ท่านได้สัมผัสบรรยากาศยามเช้า
ในทะเลทรายซาฮาร่า  จากสภาพการไร้ฝนและอุณหภูมิท่ีร้อนจัดในทะเลทรายมีผลท าให้ความช้ืนสัมพัทธ์ของ
อากาศเหนือทะเลทราย เกือบเป็นศูนย์ตลอดปี ชมพระอาทิตย์ข้ึนจากบนเนินทราย ซึ่งสวยงาม นา่ประทับใจได้
เวลาน าท่านขี่อูฐกลับสู่โรงแรมท่ีพัก 

  เช้า     รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม-เช็คเอ้าท์ 
น าคณะนั่งรถขับเคล่ือนส่ีล้อ 4x4 (4WD) ออกจากทะเลทรายซาฮาร่า มุ่งหน้าสู่เมืองเอร์ฟูด์(Erfoud) เพื่อ
เปล่ียนเป็นรถโค้ช เดินทางสู่เมืองทินเฮียร์ แวะชมโอเอซิส Tinerhirซึ่งเป็นชุมชนท่ีเกาะกลุ่มอยู่รวมกัน 
ท่ามกลางความแห้งแล้งในเขตทะเลทราย ท่ียังมีความชุ่มช้ืน มีตาน ้า หรือ ล าธารน ้า ซึ่งใช้ในการปลูก ต้นปาล์ม 
ต้นอัลมอนด์ โอเอซิสแห่งนี้เคยเป็นท่ีต้ังของกองทหารท่ีเดินทางมาจากเมืองวอซาเซท จากนั้นเดินทางสู่ทอดร้า
กอร์จ (Todra Gorge) โกรกธารท่ีมีโขดผาสูง 985 ฟุต หรือ 300 เมตร ท้ังสองด้านท่ีเกือบต้ังท ามุมสามเหล่ียม
กับแม่น ้าโทดร้า ถือว่าเป็นโกรกธารและหุบเขาท่ีสวยที่สุดทางใต้ของโมรอคโค ชมความงดงามของช่องเขาท่ีซ่อน
ตัวอยู่ในโอเอซิส โดยมี ล าน ้าใส ๆ ท่ีไหลผ่านช่องเขากับหน้าผาสูงชันแปลกตา สถานท่ีแห่งนี้เป็นแหล่งปีนหน้าผา
ส าหรับนักท่องเท่ียวที่รักการเส่ียงภัย 

  กลางวัน    รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถ่ิน 
  บ่าย    ผ่านหุบเขาดาเดดส์ (Dades) ซึ่งเป็นแนวเขาและธรรมชาติของหุบเขาท่ีถูกกัดกร่อนจากแรงลม ท าให้หุบเขา

กลายเป็นรูปร่างต่างๆ สวยงามเดินทางสู่เมืองวอซาเซท (Ouarzazate) เคยเป็นท่ีต้ังทางยุทธศาสตร์ ในปี ค.ศ. 
1928 ฝรั่งเศสได้ต้ังกองก าลังทหารและพัฒนาท่ีนี่ให้เป็นศูนย์กลางการบริหาร วอซาเซทเป็นเมืองท่ีถูกส่งเสริมให้
เป็นเมืองท่องเท่ียวแวดล้อมไปด้วยสตูดิโอภาพยนตร์ และมีการพัฒนาพื้นท่ีในทะเลทรายเพื่อการท ากิจกรรม
ต่างๆ เช่น การขี่มอเตอร์ไซด์ อูฐ กิจกรรมผจญภัยกลางทะเลทราย (ส าหรับในฤดูหนาว – ฤดูใบไม้ผลิ (พ.ย.– 
เม.ย.)) ควรเตรียมเส้ือกันหนาวให้เพียงพอ เพราะเมืองนี้อยู่ใกล้ภูเขาแอตลาส ท่ีมีหิมะปกคลุมในช่วงดังกล่าว  
วอซาเซท อาจกล่าวได้ว่าเป็นจุดมุ่งหมายของนักท่องเท่ียวท่ีมองหาความแตกต่าง และความผจญภัยท่ีหาไม่ได้
จากท่ีไหน วอซาเซทเป็นเมืองท่ีส าคัญท่ีสุดของทางตอนใต้ และท่ีนี่ยังเป็นทางเช่ือมระหว่างเหนือกับใต้ และ
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ตะวันออกกับตะวันตก ส าหรับนักท่องเท่ียวบางคนท่ีชอบรสชาติของความเป็นทางใต้ ณ แห่งนี้เป็นจุดเริ่มต้นของ
การส ารวจเมืองต่างๆได้ทุกวัน ก่อนถึงเมืองซอซาเซท แวะชมผลิตภัณฑ์ท่ีท าจากกุหลาบท่ีเมือง มากูน่า 
(M’Gouna) (เทศกาลกุหลาบจะจัดขึ้นประมาณเดือนพฤษภาคม) 

  ค ่า     รับประทานอาหารค ่า ที่โรงแรม 
  พักที่ DAR CHAMAA HOTEL ระดับ 4* หรือเทียบเท่า 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

01 ม.ค.66 (7)   วอซาเซท(Ouarzazate) – มาราเกช (Marakech)  

เช้า    รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม-เช็คเอ้าท์ 
เดินทางสู่เมืองมาราเกซ ผ่านเส้นทางข้ามเทือกเขาไฮแอทลาส ทาง คดเค้ียวกับภูเขาสลับซับซ้อนสลับกับทุ่ง
เกษตรแบบข้ันบันได ให้ท่านเพลิน ตากับสีสัน วิถีชีวิตของคนท้องถิ่น  
เดินทางสู่เมืองไอท์ เบนฮาดดู (AitBenhaddou) ชมเมืองไอท์ เบนฮาดดู เป็นเมืองท่ีอาคารต่าง ๆสร้างจากดิน 
เป็นเมืองท่ีมีช่ือเสียงในเรื่องการหารายได้จากกองถ่ายท าภาพยนตร์กว่า 20 เรื่อง โดยเฉพาะป้อมดินท่ีงดงามและ
มีความใหญ่ท่ีสุดในภาคใต้ของโมรอคโค คือ ป้อมไอท์ เบนฮาดดู (Kasbash of Ait Ben Hadou) เป็นป้อม 
ดินซึ่งต้ังอยู่ท่ามกลางสวนอัลมอนด์ เป็นปราสาทท่ีใช้ในการถ่ายท าภาพยนต์หลายเรื่องท่ีโด่งดังอาทิ Lawrance 
of Arabia , Jesus of Nazareth และ Gladiator ปัจจุบันอยู่ในความดูแลของยูเนสโก้ 

กลางวัน    รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถ่ิน 
บ่าย   เดินทางสู่เมืองมาราเกช (Marakesh) โดยข้ามส่วนท่ีสูงท่ีสุดของเทือกเขาแอตลาส ระหว่างทาง แวะถ่ายภาพ

ทิวเขาและภาพถนนท่ีคดเค้ียวบนเทือกเขาแอตลาส เดินทางถึง เมือง มาราเกช (Marakesh) เมืองท่องเท่ียวท่ี
ส าคัญท่ีต้ังอยู่เชิงเขาแอตลาส ในอดีตเมืองโอเอซิสแห่งนี้เป็นท่ีพักของกองคาราวานอูฐท่ีมาจากทางตอนใต้ของโม
รอคโค ถือเป็นเมืองชุมทางของพ่อค้าต่างๆท่ีน าสินค้าจากทางตอนใต้ ไปขายยังยุโรป และ น าสินค้าจากทาง
เหนือ ผ่านเทือกเขา ไฮแลตลาส ไปยังทะเลทราย ซาฮาร่า ไปยังตอนใต้ นอกจากนี้ยังเป็นอดีตเมืองหลวงในช่วง
หลายราชวงส์ เริ่มต้ังแต่สมัยราชวงศ์อัลโมราวิด ช่วงศ.ต.ท่ี 11  ราชวงศ์อัลโมฮัด และ ราชวงศ์ซาเตียน เข้าชม
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วิทยาลัยอิสลาม Ben Youssef Madrasa ท่ีก่อต้ังมายาวนานมาต้ังแต่สมัยศตวรรษท่ี 14 แถมถือเป็นผลงาน
สถาปัตยกรรมอันยอดเยี่ยมท่ีสุดแห่งหนึ่งในเมือง มาร์ราเกช ด้วย ซึ่งมีห้องกว่า 100 ห้องท่ีเคยใช้เป็นห้องเรียน
ในอดีตวิทยาลัยอิสลามแห่งนี้ ส่วนในโถงสวดมนต์ซึ่งตกแต่งอย่างวิจิตรงดงามก็เป็นไฮไลต์ท่ีคนนิยมไปถ่ายรูป 
รวมถึงบริเวณลานท่ีเคยมีนักเรียนเป็นพันๆ คนมารวมตัวกันด้วย ให้ท่านได้อิสระช๊อปปิ้งท่ี ตลาดThe 
Souks  ตลาดใหญ่กลางเมืองมาราเกซสินค้าก็มีอย่างหลากหลายต้ังแต่งานฝีมือ สไตล์โมรอคโคแท้ เครื่องเทศ 
เครื่องหอม เส้ือผ้า เครื่องประดับ รองเท้า กระเป๋า และอื่นๆ ให้ท่านได้เลือกซื้ออีกมากมาย แวะจัตุรัส Djemaa 
el Fna Square  จุดเช็คพอยท์ท่ีนักท่องเท่ียวทุกคนต้องไปเช็คอินเลยก็ว่าได้เมื่อมาเยือน  มาร์ราเกช สัมผัส
ความคึกคักและเสน่ห์ของเมืองมาร์ราเกช ซึ่งมีอะไรให้ดูมากมาย ต้ังแต่การแสดงโชว์งูของหมองู การแสดงเปิด
หมวกต่างๆ ของคนท้องถิ่น หรือจะไปเพ้นท์เฮนน่าเก๋ๆ ท่ีมือ และเมื่อพระอาทิตย์ตก ถนนสายเก่าแก่แห่งนี้ก็จะ
แปลงร่างเป็นย่านบันเทิงอันคึกคักอีกด้วย 

ค ่า     รับประทานอาหารค ่า ในโรงแรม 
พักที่  MARRAKECH LES JARDINS DE L'AGDAL HOTEL & SPA หรือเทียบเท่า 5* 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 02 ม.ค.66 (8)    มาราเกช (Marakech) - เอซาเวร่า (Essaouira)  

เช้า    รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม-เช็คเอ้าท์ 
ชมสุเหร่า คูโตเบีย (Kutobia Mosque) เป็นสุเหร่า ท่ีมีหอคอยสูง ถึง 70 เมตร สร้างในสมัยราชวงศ์ อัลโมฮัด 
ซึ่งเป็นหอคอย 1 ใน สามพี่น้อง เป็นท่ีรู้จักกันท่ัวโลก ถึงความยิ่งใหญ่ ในสมัยราชวงศ์นี้  ชมซากสุเหร่าซึ่งเป็น
อนุสรณ์ แห่งความขัดแย้งของ 2 ลัทธิ ซึ่งมีมาในอดีตน าท่านไปชมสวนจาร์ดีน มาจอแรล (Jardin Majorelle) 
หรือ สวนยิปแซงลอเร้นซ์ (Yves Saint Laurent Gardens) ช่ือนี้เป็นท่ีคุ้นเคยของสาวๆ ท่ีช่ืนชอบแฟช่ันสุด
หรูของ Yves St. Laurent นักออกแบบแฟช่ันดีไซน์แห่งปารีส ฝรั่งเศส ซึ่งเป็นผู้ออกแบบสวนแห่งนี้ ในช่วงท่ีโม
รอคโคตกเป็นอาณานิคมของประเทศฝรั่งเศส ยิปแซงลอเร้นซ์มาท่ีประเทศโมรอคโค เพื่อพักผ่อนหลังจาก
เคร่งเครียดจากงานออกแบบแฟช่ันโชว์ บ้านหลังนี้เคยเป็นของเศรษฐีแห่งมาราเกช หลังจากยิปแซงมาเยือนมา
ราเกช ก็ได้เกิดความหลงใหลในเมืองแห่งนี้ และซื้อบ้านหลังนี้ไว้เป็นท่ีพักผ่อน  ชมสวนท่ีถูกออกแบบโดยใช้ท่ี
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สดใส ฉูดฉาด เช่นสีน ้าเงิน และสีส้ม เป็นองค์ประกอบ ไม่ว่าจะเป็นเสา แจกัน และชมการจัดวางพรรณไม้อัน
หลากหลาย แห่งทะเลทราย ท่ีจัดได้อย่างสวยงามและลงตัว 
น าท่าน สัมผัสประสบการณ์ย้อนอดีต สู่ยุคโบราณ นั่งรถม้า ชมเมืองมาราเกช  เมืองท่ีผู้มีช่ือเสียงจากท่ัวโลก 
ต้องการมาอยู่ ณ เมืองแห่งนี้ปัจจุบัน มาราเกช เป็นเมืองท่ีมีนักท่องเท่ียวมาเยือนมากท่ีสุด สภาพบ้านเมืองท่ีเรา
เห็นได้คือ สองข้างทางแวดล้อมด้วยบ้านเรือนท่ีถูกฉาบด้วยปูนสีส้มๆ ซึ่งเป็นส่ิงท่ีรัฐบาลก าหนดไว้ แต่คนท้องถิ่น
จะเรียกว่า Pink City หรือ เมืองสีชมพู อาจกล่าวได้ว่ามาราเกชเป็นเมืองท่ีมีเสน่ห์ท่ีสุดในโลกแห่งหนึ่ง จึงได้
สมญานามว่าเป็น A city of Drama นั่นคือมีความสวยงามด่ังเมืองในละครท่ีไม่น่าเป็นชีวิตจริงได้  

 กลางวัน    รับประทานอาหารไทย ณ ภัตตาคารท้องถ่ิน 
บ่าย    น าท่านชม พระราชวังบาเฮีย (Bahia Palace) เป็นพระราชวังของท่านมหาอ ามาตย์ ผู้ส าเร็จราชการแผ่นดิน

แทน 
ยุวกษัตริย์ในอดีต  สร้างขึ้นในช่วงปลายศตวรรษท่ี 19 โดย Si Moussa สถาปัตยกรรมออกเป็นแนวสมัยใหม่ 
โดยท่ีต้ังใจจะให้เป็นพระราชวังท่ียิ่งใหญ่และหรูหราท่ีสุดในสมัยนั้น สร้างขึ้นและต้ังช่ือวังตามช่ือของภรรยาคือ 
นางบาเฮีย ซี่งมีรูปโฉมท่ีงดงาม เป็นท่ีรักใคร่ยิ่งของท่านมหาอ ามาตย์  พระราชวังแห่งนี้มีการตกแต่งโดยการ
แกะสลักปูนปั้น (Stucco) บนเพดานและบานประตูมีการวาดลายโดยใช้สีธรรมชาติบนไม้สนซีดาร์ และผนัง
ประดับประดาด้วยโมเสกเป็นลวดลายท่ีสวยงามละเอียดอ่อนมาก ชมสวนในบ้านซึ่งเป็นสไตล์ริยาด (Riad) 
ประกอบไปด้วยลานกลางบ้าน ซึ่งประดับด้วยน ้าพุ และสวนไม้ดอก ไม้ประดับ ตามสไตล์การแต่งบ้านแบบโม
รอคโค น าท่านชม ป้อมปราการเมือง (Skala de laville) ซึ่งเป็นป้อมปราการท่ีใหญ่ และ แข็งแรง ใช้ปกป้อง
เมือง หรือ เมดิน่า (Medina) เป็นจุดยุทธศาสตร์ท่ีส าคัญของเมือง ส่วนบนป้อมสกาล่าแห่งนี้ มีปืนใหญ่วางเรียง
รายอยู่เป็นแนวแถว และในอดีตส่วนล่างของป้อมใช้เป็นคลังเก็บอาวุธยุทโธปกรณ์ โรงม้าศึกท่ีใช้ในการสงคราม   
ให้ท่านได้เพลิดชมกับการเดินชมเมืองเก่า หรือ ท่ีเรียกกันว่า เมดิน่า (Medina)   
น าท่านเดินทางสู่เมือง เอซาเวร่า (Essaouira) 

  ค ่า    รับประทานอาหารค ่า ที่โรงแรม 
พักที่ ATLA ESSAOUIRA หรือเทียบเท่า5*  
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03 ม.ค.66 (9)   เอซาเวร่า (Essaouira)– คาซาบลังกา(Casablanca)  

เช้า    รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม-เช็คเอ้าท์ 
น าท่านท่องเท่ียว เมืองมรดกโลก เอซาเวร่า (Essaouira) ค าว่า เอซาเวร่า หมายถึงรูปภาพ ไม่ว่าจะถ่ายจาก
มุมไหนๆ ภาพท่ีได้มานั้นจะออกมาสวยอย่างไม่มีท่ีติ เอซาเวร่า เป็นเมืองเล็กๆ ริมขอบมหาสมุทรแอตแลนติก ท่ี
มีเสน่ห์อย่างเป็นเอกลักษณ์ ในเขตเมืองเก่า (เมดิน่า) มีก าแพงเมืองเก่าขนาดหนาซ้อนกัน 2 ช้ัน ท่ีใช้ป้องกันพายุ
หน้าร้อนท่ีพัดมาประจ าทุกปีบ้านเรือนและร้านค้าภายในเขตก าแพงเมืองท าด้วยปูนสีขาวกลมกลืนไปกับประตูสี
ฟ้าสถาปัตยกรรมเหล่านี้ถูกหล่อหลอมมาจากวัฒนธรรมอันหลากหลาย ครั้งหนึ่งท่ีนี่เคยเป็นแหล่งท่ีอยู่ของพ่อค้า
ชาวยิวและชาวยิวกลุ่มนี้เองท่ีเคยเปล่ียนเมืองนี้เป็นเมืองท่ีมั่งค่ังท่ีสุดของโมรอคโคในศตวรรษท่ี 17 และ 18 ชม
พระอาทิตย์ตก ณ.ชายฝ่ังมหาสมุทรแอตแลนติก 
ชมวิถีความเป็นอยู่ของชาวเมืองในเขตเมืองเก่า จับจ่ายช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมือง สินค้าท่ีโดดเด่น เป็นเอกลักษณ์ 
ประจ าเมือง เอซาเวร่า (Essaouira) แห่งนี้ เป็นผลิตภัณฑ์ ท่ีท ามาจากไม้ น ามาท าเป็นเฟอร์นิเจอร์  ตู้กล หรือ 
กล่องเก็บของท่ีมีเครื่องกล ท่ีออกแบบมาด้วยความสลับซับซ้อน   บรรยากาศของเมดิน่าแห่งนี้ เต็มไปด้วยร้าน
กาแฟ ท่ีเป็นเอกลักษณ์ ท่านสามารถนั่งด่ืม ชา กาแฟ ชมวิถีคนเมือง อีกท้ังจัตุรัสของเมืองเอซาเวร่า  เป็นแหล่ง
รวมอาหารทะเล สด ๆ จากมหาสมุทรแอตแลนติค ท่ีมีให้ท่านเลือกซื้อรับประทาน ไม่ว่าจะเป็น กุ้งล็อบสเตอร์ 
ตัวใหญ่ หรือ ปูยักษ์ ปลาสด ๆ ในราคาท่ีไม่แพง  พอช่วงเย็น ๆ  ชมพระอาทิตย์ตก ณ ชายฝ่ังมหาสมุทร
แอตแลนติก เคล้ากับกล่ินอายของทะเล ซึ่งให้บรรยากาศสุดแสนโรแมนติค น าท่านเดินทางสู่ 'คาซาบลังก้า' 
(ระยะทาง 95 กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.40 ชม.) 

กลางวัน   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถ่ิน 
บ่าย  อิสระให้ท่านช้อปป้ิงท่ี ห้าง Morocco Mall เป็นห้างท่ีบรรดาไฮโซ และเศรษฐี ในคาซาบลังก้านิยมมาจับจ่ายซื้อ

สินค้าแบรนด์ดัง ชมเมืองคาซาบลังก้า ผ่านย่านธุรกิจส าคัญ จัตุรัสสหประชาชาติ ผ่านชมย่านบ้านพักตากอากาศ
และวิว ทิวทัศน์ริมมหาสมุทรแอตแลนติคซึ่งเป็นย่านท่ีเศรษฐีและผู้มีฐานะทางสังคมนิยมมาอยู่กันรวมถึงกษัตริย์
ซา อุดิอารเบียก็มาสร้างพระราชวังไว้ที่เมืองคาซาบลังก้าแห่งนี้พร้อมท้ังมีมัสยิดและหอสมุดส่วนพระองค์ น าท่าน
ชม บริเวณภายนอกของ สุเหร่าแห่งกษัตริย์ฮัสซันที่ 2 เป็นสุเหร่าท่ีมีขนาดใหญ่เป็นอันดับ 2 รองจาก เมือง
เมกกะ สุเหร่านี้งดงามประณีตด้วยสถาปัตยกรรมแบบโมรอคโคทุกแขนง สามารถจุผู้คนท่ีเข้าร่วมพิธี ทางศาสนา
อิสลามได้ร่วม 80,000 คน โดยแยกเป็นภายในสุเหร่า 25,000 คน ภายนอกสุเหร่าอีก 55,000 คน ชมทิวทัศน์
รอบๆ สุเหร่าอันเป็นจุดชมวิวริมฝ่ังมหาสมุทรแอตแลนติค ซึ่งเป็นสถานท่ีพักผ่อนท่ีสวยงาม ของชาวโมรอคโคท่ี
ชอบมาเดินเล่นหลังจากปฏิบัติศาสนกิจเสร็จแล้ว 

  ค ่า     รับประทานอาหารค ่า ที่โรงแรม 
  พักที่ CASABLANCA MOVENPICK HOTEL หรือเทียบเท่า5*  
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04 ม.ค.66(10)   คาซาบลังกา(Casablanca) – อาบูดาบี (Abu Dhabi)  

เช้า     รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม-เช็คเอ้าท์ 
06.30น. น าท่านเดินทางสู่สนามบิน Mohammed V International Airport 
09.25 น.   บินสู่อาบูดาบี (Abu Dhabi)  โดยสายการบินอทิิฮัด แอร์เวย์ส เที่ยวบินที่ EY 612 
19.40 น.   ถึงสนามบินอาบู ดาบี , สหรัฐอาหรับ เอมิเรตส์  พักเปลี่ยนอริยาบถและเปลี่ยนเคร่ือง 
22.50 น.    เดินทางต่อสู่ประเทศไทย โดยสายการบิน อิทิฮัด แอร์เวย์ส เที่ยวบินที่  EY 402 
 

5 ม.ค.66 (11)   อาบูดาบี (Abu Dhabi) - กรุงเทพฯ (Bangkok)  

07.55 น.    คณะเดินทางถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ด้วยความสวัสดิภาพ และความประทับใจ 
********************************* 

อัตราค่าบริการ 
ก าหนดการเดินทาง  :   26 ธันวาคม 2565 – 05 มกราคม 2566 (ปีใหม่ 2566) 
 

ราคาต่อท่าน 
(พักโรงแรม 4ดาว+5ดาว) 

ราคารวมต๋ัว 
ราคา 

ไม่รวมต๋ัว 
พักห้องเด่ียว 

ผู้ใหญ่พักห้องคู่ 2 – 3 ท่าน/ห้อง 98,900.- 65,900.- 18,000.- 

*** จองและจ่ายมัดจ า ภายในวันที่ 1 ต.ค. ลดท่านละ 2,000 บาท *** 

*** ราคานี้บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปล่ียนแปลงราคาตามภาษีน ้ามันและราคาต๋ัวของสายการบิน ณ วันที่ 9 ส.ค. 65 หากมี
การเก็บเพิ่มโดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้าหลังจากออกราคานี้ไปแล้ว 
*** การเดินทางในแต่ละคร้ังจะต้องมีผู้โดยสาร ผู้ใหญ่ต้ังแต่ 15 ท่านขึ้นไป  
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หากผู้โดยสารท่ีเป็นผู้ใหญ่ต ่ากว่า 15 ท่าน บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเล่ือนการเดินทาง หรือเปล่ียนแปลงราคา 
*** บางโรงแรมไม่มีห้องพักแบบ 3 เตียง กรณีลูกค้าพัก 3 ท่าน ลูกค้าต้องจ่ายค่าห้องพักเด่ียวเพิ่ม 
*** บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ ไม่รับจองทัวร์ส าหรับลูกค้า กรณีผู้สูงอายุที่มีความจ าเป็นต้องใช้ไม้เท้า หรือวิลแชร์ และ บุคคลไร้
ความสามารถที่ไม่สามารถดูแลตัวเองได้ และ เด็กทารก เนื่องจากอาหารและการเดินทางระยะไกลไม่เหมาะสม 

ค่าทัวร์รวม :  

1.ค่าต๋ัวเครื่องบินไป-กลับ ช้ันประหยัด โดยสายการบินเอทฮิัด แอร์เวย์ (EY)  
2. ค่าภาษีสนามบิน ค่าภาษีน ้ามัน และค่าประกันภัยทางอากาศ 
3. ค่าท่ีพักโรงแรมระดับมาตรฐาน ตลอดการเดินทาง (พักห้องคู่)  
4. ค่าอาหารตามโปรแกรมท่ีระบุ  
5.ค่าน ้าด่ืมระหว่างเดินทาง 1 ขวด ต่อท่าน/วัน  
6. ค่าพาหนะ รถรับ-ส่ง ตลอดการเดินทาง  
7. ค่าเข้าชมสถานท่ี, ค่าขี่อูฐ ,ค่าวีซ่าโมรอคโค *** หากมีวีซ่าแล้ว ลด 3,000บาท 
8. ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทางในวงเงนิท่านละ1,000,000บาท และค่ารักษาพยาบาลใน ต่างประเทศวงเงิน 500,000 
บาท (ประกันไม่ครอบคลุมผู้ท่ีมีอายุต้ังแต่ 75 ปี  ขึ้นไป)  

ค่าทัวร์ไม่รวม :  

1.ค่าทิป 
   - ไกด์ท้องถ่ิน, คนขับรถฯ ท่านละ 90 ดอลลาร์ตลอดการเดินทาง 
   - ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ไทย ท่านละ 45 ดอลลาร์ตลอดการเดินทางหรือขึ้นอยู่กับความพึงพอใจของท่าน   
2.ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอาทิ ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าเครื่องด่ืมในห้องพัก และค่าอาหารท่ีส่ังมาเพิ่ม ห้องพักค่าอาหารและเครื่องด่ืมท่ี
ส่ังพิเศษในร้านอาหารนอกเหนือจากท่ีทางบริษัทจัดให้ยกเว้นจะ ตกลงกันเป็นกรณีพิเศษ เช่น หากท่านทานได้เฉพาะอาหารทะเล
เพียงอย่างเดียว ท่านต้องมี ค่าใช้จ่ายเพิ่ม 
3.ค่าท าหนังสือเดินทาง (พาสปอร์ต) 
4.ค่าน ้าหนักของกระเป๋าเดินทางท่ีเกินกว่าสายการบินก าหนด (23 กก./1ใบ/ท่าน) 
5.ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ท่ีจ่าย 3% 
6.ค่าธรรมเนียมน ้ามันของสายการบิน (หากมีการปรับขึ้น) 
7.ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ท่ีไม่ได้ระบุไว้ในรายการ (ไม่มีแจกกระเป๋า) 
เง่ือนไขการช าระเงิน 

 บริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะขอเก็บเงินค่ามัดจ าเป็นจ านวน 50,000.- บาท ต่อการจองทัวร์หนึ้งท่าน  
 ส าหรับส่วนที่เหลือ บริษัทฯ จะขอเก็บค่าทัวร์ทั้งหมดก่อนการเดินทางอย่างน้อย  30 วันท าการ หากบริษัทฯ ไม่ได้รับ
เงินครบทั้งหมดก่อนวันเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการให้บริการ 
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 เมื่อท่านตกลงช าระค่ามัดจ า หรือ ค่าทัวร์ท้ังหมดแล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้อ่านเงื่อนไขและยอมรับข้อตกลงต่างๆ 
ท้ังหมดของทางบริษัทฯ เป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว 

 
เง่ือนไขการยกเลิก 
ค่ามัดจ าทัวร์จะถูกน าไปจ่ายค่าต๋ัวเคร่ืองบิน ค่าโรงแรม ล่วงหน้าซ่ึงไม่สามารถเรียกเงินคืนได้ หากผู้เดินทางยกเลิกหรือไม่
สามารถเดินทางได้ด้วยเหตุผลไดก็ตามจะเป็นไปตามเง่ือนไขตามนี้ 
 
การยกเลิก 
 แจ้งยกเลิกก่อนการเดินทาง 60 วันท าการคืนค่ามัดจ า 50,000.- บาท. 
 แจ้งยกเลิกล่วงหน้า 46-59 วัน ก่อนเดินทาง ยึดค่ามัดจ า 50%  

- กรณีออกต๋ัวแล้ว หากท่านมีเหตุบางประการที่ไม่สามารถเดินทางได้ บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่าต๋ัว (Non 
Refund) เนื่องจากเปน็นโยบายของสายการบิน 

 แจ้งยกเลิกล่วงหน้า 1-45 วัน ก่อนเดินทาง ไม่สามารถคืนเงินค่าทัวร์ทั้งหมดเพราะเป็นช่วง High Season 
 แจ้งยกเลิกในวันเดินทาง หรือถูกปฏิเสธการออกจากประเทศไทย หรือการเข้าประเทศบริษัทฯจะไม่มีการคืนเงินทั้งหมด  

 
กระเป๋าเดินทางและสัมภาระ 
* กระเป๋าใบใหญ่ (ควรมีล้อลาก/เข็นได้) ที่จะบรรทุกใส่ใต้ท้องเคร่ืองบิน น ้าหนักไม่เกินท่านละ 20   กิโลกรัม (หากน ้าหนัก
เกิน ทางสายการบินอาจจะเรียกเก็บค่าระวางเพิ่มได้) ควรใส่กุญแจอย่างหนาแน่น 
(สาหรับผู้โดยสารช้ันประหยัดหรือ Economy Class Passenger) 
* กระเป๋าส าหรับห้ิวขึ้นเครื่อง สายการบินอนุญาตให้ได้ไม่เกิน 7 กิโลกรัม และความกว้าง+ยาว+สูง ไม่เกิน 115 เซนติเมตร หรือ 25 
เซ็นติเมตร (9.75 นิ้ว) x 56 เซนตเมตร (21.5 นิ้ว) x 46 เซนตเมตร (18 นิ้ว) 
* ในบางสายการบิน มีบินภายใน อนุญาตให้โหลดใต้ท้องเครื่องได้ แค่ท่านละ 1 ใบ/ท่านเท่านั้น และ หิ้วขึ้นเครื่องได้ 1 ใบ/ท่าน
เช่นกัน  
ข้อมูลเพิ่มเติมเร่ืองต๋ัวเคร่ืองบินและที่นั่งบนเคร่ืองบิน 
1. ทางบริษัทได้ส ารองท่ีนั่งพร้อมช าระเงินมัดจ าค่าต๋ัวเครื่องบินแล้ว หากท่านยกเลิกทัวร์ ไม่ว่าจะด้วยสาเหตุใด ทางบริษัทขอ
สงวนสิทธิ์การเรียกเก็บค่ามัดจ าต๋ัวเครื่องบิน ซึ่งมค่ีาใช้จ่าย แล้วแต่สายการบินและช่วงเวลาเดินทาง  
2. หากตั๋วเครื่องบินท าการออกแล้ว แต่ท่านไม่สามารถออกเดินทางได้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์เรียกเก็บค่าใช้จ่ายตามท่ีเกิดขึ้นจริง  
3. ท่ีนั่ง Long Leg โดยปกติอยู่บริเวณทางออกประตูฉุกเฉิน หรือ ผู้ท่ีจะนั่งต้องมีคุณสมบัติตรงตามท่ีสายการบินก าหนด ซึ่งทาง
สายการบิน จะล็อคท่ีนั่งไว้ ซึ่งทางบริษัทฯ ไม่สามารถจัดการได้ เช่น ต้องเป็นผู้ท่ีมีร่างกายแข็งแรง และช่วยเหลือผู้อื่นได้อย่าง
รวดเร็วในกรณีท่ีเครื่องบินมีปัญหา เช่น สามารถเปิดประตูฉุกเฉินได้ (น ้าหนักประมาณ 20 กิโลกรัม) ไม่ใช่ผู้ท่ีมีปัญหาทางด้าน
สุขภาพและร่างกาย และอ านาจในการให้ท่ีนั่ง Long leg ขึ้นอยู่กับทางเจ้าหน้าที่เช็คอนิสายการบนิ ตอนเวลาที่เช็คอนิเท่านัน้  
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หมายเหตุ  
1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเล่ือนการเดินทางในกรณีท่ีลูกค้าเดินทางไม่ถึง 15 ท่าน  
2. ขอสงวนสิทธิ์การเก็บค่าน ้ามันและภาษีสนามบินทุกแห่งเพิ่ม หากสายการบินมีการปรับข้ึนก่อนวันเดินทาง 
3. ขอสงวนสิทธิ์ในการเปล่ียนเท่ียวบิน โดยมิต้องแจ้งล่วงหน้า เนื่องจากสาเหตุต่างๆ 
4.บริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆท้ังส้ินหากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน,การเมือง,การประท้วง,การนัดหยุดงาน, การก่อการ
จลาจล, ภัยธรรมชาติ, การจราจรติดขัด , อุบัติเหตุ ภัยธรรมชาติ  
5.กรณีท่ีสถานท่ีท่องเท่ียวใดๆ ท่ีไม่สามารถเข้าชมได้เนื่องจากเหตุสุดวิสัยของสภาพอากาศเหตุการณ์ท่ีอยู่เหนือการควบคุมของ
บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าใช้จ่ายใดๆท้ังส้ิน 
6. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ท้ังส้ิน หากว่ามีการน าส่ิงของผิดกฎหมาย หรือความประพฤติส่อไปในทางเส่ือมเสียด้วยเหตุผล
ใดๆก็ตามท่ีกองตรวจคนเข้าเมืองพิจารณาแล้วหรือโดนปฏิเสธการเข้าเมืองท้ังในประเทศและต่างประเทศ ซึ่งอยู่นอกเหนือความ
รับผิดชอบของบริษัทฯ 
7.กรณีท่ีท่านสละสิทธิ์ในการใช้บริการใดๆ หรือไม่เข้าชมสถานท่ีใดๆก็ตามท่ีระบุในรายการท่องเท่ียวหรือไม่เดินทางพร้อมคณะ
ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าใช้จ่ายใดๆท้ังส้ิน 
8. บริษัทฯจะไม่รับผิดชอบในกรณีท่ีกองตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทยงดออกเอกสารเข้าเมืองให้กับชาวต่างชาติ หรือ คนต่าง
ด้าวที่พ านักอยู่ในประเทศไทย หรือเหตุการณ์ท่ีเหนือการณ์ควบคุมของบริษัท 
9.กรณีที่ท่านใช้หนังสือเดินทางราชการ (เล่มสีน ้าเงิน) เดินทางเพื่อการท่องเท่ียวกับคณะทัวร์ หากท่านถูกปฏิเสธในการเข้า-
ออกประเทศใดๆก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าใช้จ่ายและรับผิดชอบใดๆท้ังส้ิน 
10.บริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ท้ังส้ิน หากเกิดส่ิงของสูญหาย อันเนื่องเกิดจากความประมาทของท่าน,เกิดจากการโจรกรรมและ
อุบัติเหตุจากความประมาทของนักท่องเท่ียวเอง 
11. เมื่อท่านตกลงช าระค่ามัดจ าหรือค่าทัวร์ท้ังหมดแล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ท้ังหมด 
12.เม่ือท่านได้ช าระเงินมัดจ าหรือค่าทัวร์ทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นการช าระผ่านตัวแทนของบริษัทฯ หรือช าระโดยตรงกับทาง
บริษัทฯ /ทางบริษัทฯ จะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเง่ือนไขต่างๆ ของทางบริษัทฯ แล้ว 
สถานที่เข้าชม (Reservation Fee & Entrance Fee) 

การจัดท าโปรแกรมทัวร์เป็นการก าหนดโปรแกรมทัวร์ตลอดท้ังปี หากวันเดินทางดังกล่าวตรงกับวันท่ีสถานท่ีเข้าชมนั้นๆ 
ปิดท าการ หรือ ปิดโดยมิได้แจ้งให้ 
ทราบล่วงหน้า หรือ การเปิดจองผ่านระบบออนไลน์ โดยในวันท่ีคณะจะเข้าชมไม่สามารถจองผ่านระบบดังกล่าวได้ ทางบริษัทจะ
คืนเงิน Entrance Fee (ราคากรุ๊ปทัวร์) ตามท่ีระบุไว้ในเอกสารของสถานท่ีนั้นๆ หรือสลับโปรแกรม เพื่อให้ท่านได้เข้าสถานท่ี
ดังกล่าวได้ แต่หากมีการล่าช้า หรือเหตุใดเหตุหนึ่งในระหว่างการเดินทาง เป็นผลท าให้ท่านไม่สามารถเข้าสถานท่ีดังกล่าวได้ ทาง
บริษัทฯ จะไม่มีการคืนเงินใดๆให้แก่ท่าน เนื่องจากได้ช าระ Reservation Fee ไปแล้ว 
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เอกสารในการใช้ยืน่วีซ่า  

1.หนังสือเดินทาง (Passport) พร้อมส าเนา อายุเกิน 6 เดือน  
2. หลักฐานการเงินจากธนาคาร หนังสือรับรองสถานะทางการเงินจากธนาคาร (Bank Certificate) หนึ่งฉบับ ออกโดยธนาคาร 
เท่านั้น หนังสือนี้ จะระบุช่ือเจ้าของบัญชี รายละเอียดบัญชี และเงินคงเหลือในบัญชีออมทรัพย์ เท่านั้น  
3. รูปถ่ายสี ขนาด 2*1.5 นิ้วจ านวน 2 รูป (พื้นหลังสีขาว) ห้ามสวมเส้ือสีขาวและสีอ่อนในการ ถ่ายรูปให้เห็นหน้าชัด (ขนาดรูปจะ
เท่ากับรูปในหนังสือเดินทางของไทย)  
4. ส าเนาบัตรประชาชนพร้อมค าแปลภาษาอังกฤษ โดยเฉพาะในส่วนช่ือและท่ีอยู่  
5. หลักฐานการท างาน (ภาษาอังกฤษและเป็นหลักฐานปัจจุบันเท่านั้น) ระบุต าแหน่ง ระยะเวลาการท างาน ระยะเวลาการเดินทาง
ในโมรอคโค และเงินเดือน (เป็น ภาษาอังกฤษ)  
กรณีเป็นพนักงาน จดหมายรับรองการท างานจากบริษัท ระบุต าแหน่ง, เงินเดือน, วันเริ่มท างาน และช่วงเวลาท่ี อนุมัติให้ลาหยุด 
พร้อมประทับตราของบริษัท  
กรณีเป็นข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ   
    •  จดหมายรับรองจากหน่วยงานและส าเนาบัตรราชการ พร้อมประทับตราองค์กร เกษียณอายุราชการ  
   •  ส าเนาบัตรข้าราชการเกษียณอายุ1 ชุด กรณีเป็นเจ้าของกิจการ  
6. ส าเนาใบทะเบียนการค้าและหนังสือรับรองการจดทะเบียนท่ีมีช่ือของผู้เดินทางเป็นกรรมการหรือ หุน้ส่วน พร้อมท้ังเซ็นช่ือ
รับรองส าเนาและประทับตราบริษัทฯ (อายุส าเนาไม่เกิน 3 เดือน) กรณีเป็นนักเรียนหรือนักศึกษา (ภาษาอังกฤษและเป็นหลักฐาน
ปัจจุบันเท่านั้น)  
7.จดหมายรับรองจากทางโรงเรียนหรือสถาบันที่ก าลังศึกษาอยู่ และส าเนาบัตรนักศึกษาพร้อมท้ัง เซ็นช่ือรับรองส าเนา พร้อม
ประทับตราสถาบัน  
8.เด็กอายุต ่ากว่า 20 ปี  
    • จะต้องมีใบอนุญาตจากผู้ปกครองบิดาหรือมารดา หากเด็กเดินทางไปกับบิดาจะต้องมีใบรับรอง จากมารดา หรือหากเด็ก
เดินทางกับมารดาจะต้องมีใบรับรองจากบิดา หรือถ้าเด็กไม่ได้เดินทาง กับบิดาและมารดา จะต้องมีจดหมายยินยอมให้บุตร
เดินทางไปต่างประเทศจากท้ังบิดาและมารดา  พร้อมมีการรับรองค่าใช้จ่ายให้กับบุตร ท่านท่ีบุตรเดินทางไปด้วย ต้องไปท าท่ี
ส านักงานเขตท่ีทะเบียนบ้านอยู่ (พร้อมแนบบัตรประชาชน ของบิดาและมารดา) และต้องไปเซ็นเอกสารต่อหน้า เจ้าท่ีรับยื่นวีซ่า 
กรณีเป็นแม่บ้าน 
    • ส าเนาทะเบียนสมรส / ใบหย่า /ใบมรณะ (กรณีคู่สมรสเสียชีวิต) ใช้หลักฐานการเงินของตัวเอง หรือของสามีก็ได้ ในกรณีท่ี
ไม่ได้เดินทางไปกับสามี จะต้องมีจดหมายรับรองค่าใช้จ่ายจากสามี เปน็ภาษาอังกฤษ (พร้อมกับเขียนช่ือ-นามสกุล วันเดือนปี เกิด 
ของสามี และบุตร ท่ีมีด้วยกัน) จดหมายรับรองการท างานจากบริษัท ระบุต าแหน่ง, เงินเดือน, วันเริม่ท างาน และช่วงเวลาท่ี 
อนุมัติให้ลาหยุด พร้อมประทับตราของบริษัท  
9.กรณีเป็นข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ  
  • จดหมายรับรองจากหน่วยงานและส าเนาบัตรราชการ พร้อมประทับตราองค์กร เกษียณอายุราชการ  
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  • ส าเนาบัตรข้าราชการเกษียณอายุ 1 ชุด  
10.กรณีเป็นเจ้าของกิจการ  
  • ส าเนาใบทะเบียนการค้าและหนังสือรับรองการจดทะเบียนท่ีมีช่ือของผู้เดินทางเป็นกรรมการหรือ หุ้นส่วน พร้อมท้ังเซ็นช่ือ
รับรองส าเนาและประทับตราบริษัทฯ (อายุส าเนาไม่เกิน 3 เดือน)  
11.กรณีเป็นนักเรียนหรือนกัศึกษา (ภาษาอังกฤษและเป็นหลักฐานปัจจุบันเท่านั้น)  
  • จดหมายรับรองจากทางโรงเรียนหรือสถาบันที่ก าลังศึกษาอยู่ และส าเนาบัตรนักศึกษาพร้อมท้ัง เซ็นช่ือรับรองส าเนา พร้อม
ประทับตราสถาบัน  
**การถ่ายส าเนาทุกฉบับจะต้องสามารถอ่านออกชัดเจน เนื่องจากเอกสารทุกฉบับจะต้องน าส่งต ารวจ ตรวจคนเข้าเมืองโมรอคโค

และห้ามขีดฆ่า หรือขีดคร่อม รับรองเอกสารทุกฉบับ** 
 

กรอกรายละเอียดเป็นภาษาอังกฤษหรือภาษาไทยให้ครบถ้วน 
(ข้อมูลตรงนี้ทางบริษัทฯ จะน าลงกรอกในเอกสารเข้า-ออก นอกประเทศ ส าคัญมาก  

(ขอให้ทุกท่านกรอกข้อมูลตามความจริง แล้วส่งกลับให้เจ้าหน้าที)่ 
1. ยืนยันการเดินทาง จองรายการทัวร์............................................................................... ..................................  
 
2. คณะชื่อ / นามสกุล ผู้จองทัวร์................................................................................. ....................................... 
 
3. จ านวน ผู้เดินทาง ........................... ท่าน ผู้ใหญ่ ..............ท่าน เด็ก...............ท่าน 
***เนื่องจากทางโรงแรมแจ้งส าหรับเด็กที่อายุต้ังแต่ 7 ปีขึ้นไปต้องนอนมีเตียง 
4. เบอร์ติดต่อ ***ส าคัญมาก ขอทราบเบอร์ติดต่อมากว่า 1 หมายเลข
................................................................................................................. ................................... 
พร้อมทั้งได้อ่านรายละเอียดเง่ือนการเดินทางทั้งหมด โดยครบถ้วน  
5. ประเภทห้องพัก 
 3.1 ห้องพักผู้ใหญ่ 2 ท่าน (TWN) ............หอ้ง(ปกติจะเป็นแบบ 2 เตียง) หรือ (DBL) ............ห้อง  
 3.2  ห้องพัก 1 เด็กพักกับ 1 ผู้ใหญ่…….....ห้อง 
 3.3  ห้องพัก 1 เด็กพักกับ 2 ผู้ใหญ่…….....ห้อง (มีเตียง) 
 3.4  ห้องพัก 1 เด็กพักกับ 2 ผู้ใหญ่…….....ห้อง (ไม่มีเตียง) 
 3.5 ห้องพักผู้ใหญ่ 3 ท่าน (TRP)  เตียงเสริม ………..ห้อง    
 3.6 ห้องพัก 1 ท่าน (SGL) ………ห้อง     
6. อาหาร          ไม่ทานเนื้อวัว  ไม่ทานเนื้อหมู  ไม่ทานสัตว์ปีก  ทานมังสาวิรัส 
      อื่นๆ............................................................ 
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     *** กรณีที่ไม่ทานเนื้อวัว รบกวนระบุประเภทอาหารที่ท่านสามารถทานได้ (เฉพาะเสิร์ฟบนเคร่ืองบิน) 
อาหารประเภทมังสาวิรัส  อาหารประเภทซีฟู้ด 

7.  เคยโดนปฎิเสธวีซ่าหรือไม่ ..........ไม่เคย  ..........เคย / ประเทศ....................................................... 
8. ต้องการเลือกที่นั่ง ..................ริมทางเดิน .......................ริมหน้าต่าง  อื่นๆ.................................................  
(ทางบริษัทฯ จะด าเนินการแจ้งไปทางสายการบิน แต่ยังไม่สามารถการันตีได้เลย) 
ลงชื่อ ผู้จอง.................................................................................................... . 


