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“ราบทั” เมืองหลวงแห่งดินแดนสุดขอบทวีป  “เมคเนส” เมืองหลวงโบราณแหง่ราชวงศ์อะลาวทิ 

“โวลบูลิสิ”  อดีตร่องรอยความยิ่งใหญ่ของจักรวรรดิโรมันบนทวีปแอฟริกา 

“เฟซ” เมืองหลวงที่เก่าแก่ท่ีสุดและศูนย์กลางทางวฒันธรรมของโมร็อกโค “อิเฟรน”  เจนีว่าแห่งโมร็อกโค เมืองตากอากาศบนเทือกเขาแอตลาส 

“แอรฟ์อรด์” โอเอซีสศูนย์กลางการค้าขายของคาราวาน “เมอรซ์กูา้” เขตเนินทรายสูงแห่งทะเลทรายซาฮาร่า 

 “ไอท ์เบน ฮาดด”ู  ป้อมหินทรายซึ่งตั้งอยู่ท่ามกลางสวนอัลมอนด์ เป็นป้อมปราการที่ใช้ในการถ่ายท าภาพยนตร์หลายเรื่องที่โด่งดัง 

“มาราเกซ” Pink City หรือ เมืองสีชมพู อาจกล่าวไดว้่ามาราเกชเป็นเมืองที่มีเสน่ห์มากที่สุดแห่งหน่ึงในโลก 

“คาซาบลงักา”  เมืองท่าที่มีชื่อเสียงมายาวนานและเป็นท่ีต้ังของเป็นสุเหร่าที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับ 3 ของโลก 

ห้ามพลาด...ขี่อูฐบนเนินทรายเพื่อชมแสงอาทิตย์แรกของวัน 

พักโรงแรมหรู 2 คืนที่เมืองเฟส ในบรรยากาศสไตล์โมร็อคคัน 
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01. ศุกร์ที่ 01 พฤศจิกายน 2562         กรุงเทพฯ 
 

23.00 น. พร้อมกนัท่ีสนามบินสวุรรณภมูิ เคาน์เตอร์สายการบิน Emirates Airlines (ROW T)  
 เจ้าหน้าที่ชยัทวัร์คอยต้อนรับ  พร้อมอ านวยความสะดวกให้กบัทา่น 
 

02. เสาร์ที่ 02 พฤศจิกายน 2562         ดูไบ – คาซาบลังกา – ราบัท 
 

01.05 น. ออกเดินทางโดย เที่ยวบิน EK 385 (7 ชม. / Breakfast) 
05.00 น. ถึงสนามบินดไูบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์  พกัเปลีย่นอิริยาบถและเปลีย่นเคร่ือง  
07.25 น. ออกเดินทางตอ่โดย เที่ยวบิน EK 751 (8.50 ชม. / Breakfast) 
12.15 น. ถึง เมืองคาซาบลังกา (Casablanca) ประเทศโมร็อกโค เป็นเมืองธุรกิจการค้าระดบันานาชาติ  เมืองทา่ที่โออา่และ 
ชายหาดที่สวยงาม แตค่งไว้ซึง่วฒันธรรมและศาสนสถานที่เก่าแก่ซึง่ไมม่ีวนัเลอืนหาย  หลงัผา่นขัน้ตอนศลุกากรและพิธีการตรวจ 
คนเข้าเมืองแล้ว    จากนัน้เดินทางสู ่เมืองราบัท (Rabat)  เป็นเมืองที่ผสมผสานระหวา่งอดีตกบัปัจจบุนัได้อยา่งลงตวั    ผา่นชม 
เมืองหลวงของประเทศ ตัง้แตปี่ ค.ศ.1956   เมืองราบทัมีประวตัิความเป็นมายาวนานกวา่ 1,500 ปี  ซึง่ในสมยันัน้ชาวมสุลมิโดน 
ขบัไลจ่ากไอบีเรียโดยชาวคริสเตียน  และมาตัง้รกรากถ่ินฐาน   ผา่นชมป้อมไอดูยะ ป้อมขนาดใหญ่ 2   ชัน้ท่ีตัง้อยูริ่มมหาสมทุร 
แอตแลนติกแวดล้อมรอบด้วยก าแพงสงูใหญ่  ด้านในเป็นเมดินา่ บ้านเรือนทาทาบด้วยสฟ้ีาที่สะอาดตา  เหมือนศิลปะบนก าแพง   
น าทา่นชม สุสานกษัตริย์โมฮัมเหม็ดที่ 5 พระอยักาของกษัตริย์องค์ปัจจบุนั ซึง่มีทหารเวรยามยืนเฝ้าทกุประตแูละเปิดให้เข้าชม 
เพื่อเคารพพระศพที่ฝังอยูเ่บือ้งลา่ง  ด้านหน้าของสสุานคืออดีตสเุหร่าฮสัซนัที่เร่ิมสร้างมาตัง้แตศ่ตวรรษที่ 2 แตส่ร้างไมส่ าเร็จและ 
พงัทลายลง เหลอืไว้แตเ่พียงเสา 365 ต้น ในบริเวณกว้าง และอดีตหอคอยสงูที่ตัง้ใจจะสร้างให้สงูใหญ่ที่สดุในโลก ในปีค.ศ.1199  

อาหารค ่าที่ภตัตาคาร 

ที่พกั SOFITEL RABAT JARDIN  DES ROSES หรือเทียบเทา่  

 

 

      

  
 

 
03. อาทติยท์ี่ 03 พฤศจิกายน 2562   ราบัท – เมคเนส – โวลูบิลิส – เฟซ   
 

อาหารเช้าที่โรงแรม   

เดินทางสู ่เมืองเมคเนส (Meknes)  เป็นเมืองหลวงโบราณในสมยัสลุต่าน มเูล อิสมาอิล (Moulay Ismail) แห่งราชวงศ์อะลาวิท
(Alawite Dynasty) กษัตริย์จอมโหดผู้ที่ช่ืนชอบการท าสงครามในคริสต์ศตวรรษที่ 17 ด้วยท าเลที่ตัง้ที่มีแม่น า้ไหลผ่านกลางเมือง 
เมคเนสจึงเป็นเมืองศูนย์กลางการผลิตมะกอก ไวน์  และพืชพรรณต่างๆ   ชม ก าแพงเมืองเก่า มีความยาวประมาณ 40 กม.                  
มีประตเูมืองใหญ่โตถึง 7 ประต ูน าชม ประตูบับมันซู (Bab Mansour Monumental Gate) ที่ได้ช่ือวา่สวยที่สดุ ตกแตง่ด้วยโมเสด
และกระเบือ้งสเีขียวบนผนงัสแีสด   
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อาหารกลางวนัท่ีภตัตาคาร 

แวะชม เมืองโบราณโรมันโวลูบิลิส (Roman City of Volubilis)  ที่ปัจจุบนัเหลือแต่ซากปรักหกัพงัที่เกิดจากแผ่นดินไหวครัง้
รุนแรงในปีค.ศ.1755 แตย่งัคงเห็นได้ถึงร่องรอยความยิง่ใหญ่ของจกัรวรรดิโรมนัในอดีต ผา่นเมืองมเูล ไอดริส (Moulay Idriss) เมือง
โบราณอีกแหง่หนึง่ท่ีเป็นเมืองศนูย์กลางศาสนาอนัศกัดิ์สิทธ์ิของชาวมสุลิมในโมร็อกโคทกุปีช่วงเดือนสิงหาคมจะมีเหลา่นกัจาริก
แสวงบญุมาเยือนเมืองนีเ้พื่อประกอบพิธีทางศาสนา เปรียบได้กบัเมืองเมกกะของซาอดุิอาระเบีย เดินทางต่อสู่เมืองเฟซ (Fez)  
ผา่นเทือกเขาแอตลาส  ช่ือที่คุ้นเคยกนัมานาน บางช่วงต้นไม้พุม่เตีย้แปลกตา  

อาหารค ่าที่โรงแรม  

ที่พกั   PALAIS OMMEYAD SUITES & SPA หรือเทียบเทา่ (พกั 2 คืน)   

 

  
 
 
 
 

 
 

04. จันทรท์ี่ 04 พฤศจกิายน 2562                              เฟซ – เมดนิ่าแห่งเฟซ 
 
 

อาหารเช้าที่โรงแรม  

น าชมเมืองเฟซ ศนูย์กลางทางวฒันธรรมของโมร็อกโคและเป็นเมืองหลวงที่เก่าแก่ที่สดุ สร้างขึน้ในสมยัต้นศตวรรษที่ 8   ซึ่งยงัคง
มีบรรยากาศของเมืองโบราณที่ผู้คนยงัใช้ลาเป็นพาหนะและบรรทกุของกนัอยู่ สมัผสับรรยากาศเมืองเก่าแก่ที่สดุในบรรดาเมือง
อิมพิเรียลทัง้ 4  ตัง้แต่ศตวรรษที่ 7  น าท่านเดินเข้าสูเ่ขาวงกตอนัซบัซ้อน เมดิน่าแห่งเมืองเฟซ    ผ่านชม ประตู Bab Bou 

Jeloud เป็นประตูขนาดใหญ่ที่กัน้ระหว่างเมืองเก่ากบัเมืองใหม่ที่ใช้โมเสดสีฟ้าตกแต่ง   น าท่านเดินผ่านตลาดสดขายข้าวปลา
อาหาร  ผกั และผลไม้สด  

อาหารกลางวนัท่ีภตัตาคาร 

ผา่นชม สุเหร่าใหญ่ไคราวีน (Karaouine Mosque) ซึง่เป็นมหาวิทยาลยัสอนศาสนาแหง่แรกของโมร็อกโคและเก่าแก่ที่สดุแหง่หนึง่ 
ของโลก  (เข้าได้เฉพาะผู้ ท่ีนบัถือศาสนาอิสลามเทา่นัน้)       จากนัน้น าทา่นเดินชมยา่นเคร่ืองหนงั  แวะชมบอ่ฟอกและย้อมสหีนงัแบบ 
โบราณ  เอกลกัษณ์เฉพาะของเมืองเฟซที่อนรัุกษ์โดยยเูนสโก้     
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จากนัน้ชมเมเดอร์ซา บูอิมาเนีย (Medersa Bou Imania) โรงเรียนสอนพระคมัภีร์ อาคารสถาปัตยกรรมแบบมวัร์ที่สวยงามประณีต  
ในเขตเมืองเก่าทีม่ีซอยกวา่ 10,000 ซอย   มีซอยแคบสดุคือ 50 ซม.  จะแบง่เป็นยา่นตา่งๆ  เช่น  ยา่นเคร่ืองใช้ ยา่นขายพรมทีว่าง 
เรียงรายอยา่งสวยงาม ยา่นเคร่ืองจกัสาน และงานแกะสลกัไม้ ที่ตามซอกมมุอาจเห็นภาพชายสงูอายหุนวดเครารุงรัง นัง่แกะสลกั 
ไม้ชิน้เลก็ๆ อยูบ่ริเวณตามทางเดินแคบๆ ในเขตเมืองเก่า  บางทีเราก็ยงัจะเห็นผู้หญิงที่น่ีสวมเสือ้ผ้าที่ปิดตัง้แตห่วัจนถึงเท้าจะเห็น 
ได้ก็เฉพาะตาด าอนัคมกริบเทา่นัน้   

อาหารค ่าที่โรงแรม  

*** จัดเตรียมกระเป๋าใบเลก็ ส าหรับพักค้างที่ทะเลทราย 1 คืน อย่าลืมเสือ้ผ้ากนัลมกนัหนาว  *** 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

05. อังคารที่ 05 พฤศจิกายน 2562                      เฟซ – แอร์ฟอร์ด – มอร์ซูก้าร์  
 

อาหารเช้าที่โรงแรม 

เดินทางสูเ่มืองอิเฟรน (Ifrane) เมืองที่ความสงูประมาณ 1,650 เมตร เหนือระดบัน า้ทะเล ที่พกัตากอากาศซึง่ฝร่ังเศสได้มาสร้าง 
ขึน้บริเวณนีใ้นช่วง ค.ศ.1930 บางครัง้เรียกเมืองแหง่นีว้า่เจนีวา่แหง่โมร็อกโค บ้านสว่นใหญ่มีหลงัคาสแีดง เป็นสถานท่ีพกัผอ่น 
ทัง้ฤดหูนาวและฤดรู้อน  จากนัน้เดินทางข้าม  Middle Atlas  

อาหารกลางวนัท่ีภตัตาคาร  

ออกเดินทางสู ่แอร์ฟอร์ด (Erfoud) โอเอซิสศนูย์กลางการค้าขายของคาราวาน  ซึง่เดินทางมาจากซาอดุิอาระเบียและซูดาน 
เปลีย่นพาหนะเป็นรถขบัเคลือ่นสีล้่อ 4 WD เดินทางสูเ่มืองเมอร์ซูก้าร์ (Merzouga) เข้าสูเ่ขตทะเลทรายซาฮาร่า (Sahara Desert) 
ทะเลทรายที่ใหญ่ที่สดุของโลก  

อาหารค ่าที่โรงแรม 

ที่พกั    KASBAH HOTEL TOMBOUCTOU หรือเทียบเทา่   
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06. พุธที่ 06 พฤศจิกายน 2562                  แอร์ฟอร์ด – หุบเขาดาเดส – วอซาเซท 
 
 

เช้าตรู่ น าทา่นขี่อฐูสูเ่นินทรายอนักว้างใหญ่สดุตาเพื่อรอชมพระอาทิตย์ทอแสงยามเช้า  

อาหารเช้าที่โรงแรม 

เดินทางสู ่ทอด้าจอร์จ (Todra Gorge) ชมความงามของช่องเขาที่ซอ่นตวัอยูใ่นโอเอซิส เป็นแหลง่ปีนหน้าผาส าหรับ นกัเสีย่งภยั 
ทัง้หลาย   น าทา่นเดินทางสู ่หุบเขาดาเดส (Dades Gorge) แนวเขาและธรรมชาติของหบุเขาที่ถกูกดักร่อนจากแรงลม    ท าให้ 
หบุเขากลายเป็นรูปร่างตา่งๆ ทีส่วยงาม   แวะชม โอเอซิส “Tinghir”  ชมุชนท่ีเกาะกลุม่อยูร่วมกนั ทา่มกลางความแห้งแล้ง ยงัมี 
ความชุ่มช่ืนของโอเอซิส ต้นปาล์ม เคยเป็นท่ีตัง้ของกองทหารที่เดินทางมาจากวอซาเซท 

อาหารกลางวนัท่ีภตัตาคาร  

เดินทางตามถนนคาซบาห์ที่มีป้อมตัง้เรียงรายสู ่เมืองวอซาเซท (Ouarzazate) ในปีค.ศ.1928 ฝร่ังเศสได้ตัง้กองก าลงัทหารและ 
พฒันาที่น่ีให้เป็นศนูย์กลาง วอซาเซทมีช่ือเสยีงด้วยสตดูิโอ ภาพยนตร์   ผา่นชม ป้อมทาเริท “Kasbah Taourirt”  เป็นป้อมแหง่ 
ตระกลูกลาวี ภายใต้หมูอ่าคารขนาดใหญ่ ประกอบด้วยห้องตา่งๆ จ านวนมากเช่ือมตอ่กนัด้วยถนนเลก็ๆ และเส้นทางลบัคดเคีย้ว 
ตามอาคารท่ีเบียดเสยีดกนั 

อาหารค ่าที่โรงแรม 

ที่พกั    LE BERBERE PALACE HOTEL หรือเทียบเทา่  
 
 
 
 
 
 
 
 

  

07. พฤหัสบดีที่ 07 พฤศจิกายน 2562                 วอซาเซท – ไอท์ เบน ฮาดดู – มาราเกช  
 

อาหารเช้าที่โรงแรม 

น าทา่นสู ่เมืองไอท์เบนฮาดดู (Ait Benhaddou) ด้วยทางคดเคีย้วกบัภเูขาสลบัซบัซ้อนสลบักบัทุง่เกษตรแบบขัน้บนัได  ให้ทา่น 
ได้เพลนิตากบัสสีนั  วิถีชีวิตของคนท้องถ่ิน  และเป็นเมืองที่มีช่ือเสยีงในเร่ืองการหารายได้จากกองถ่ายท าภาพยนตร์กวา่ 20 เร่ือง  
น าชมป้อมไอท์เบนฮาดด ู(Kasbah of Ait Ben Haddou) เป็นป้อมหินทรายซึง่ตัง้อยูท่า่มกลางสวนอลัมอนด์ เป็นป้อมปราการที่ใช้ใน 
การถ่ายท าภาพยนตร์หลายเร่ืองที่โด่งดงั  อาทิ  Lawrance of Arabia ,  Jesus of Nazareth ,  Gladiator และเร่ืองลา่สดุที่
นกัแสดงน าอยา่ง นิโคล คิดแมน แสดงในเร่ือง Queen of Desert (2015) ปัจจบุนัป้อมแหง่นีอ้ยูใ่นความดแูลของยเูนสโก 

อาหารกลางวนัท่ีภตัตาคาร 
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จากนัน้เดินทางตอ่สู ่เมืองมาราเกช (Marrakesh) ในอดีตเมืองโอเอซิสแหง่นีเ้ป็นท่ีพกัของกองคาราวานอฐูที่มาจากทางตอนใต้   
ถือเป็นเมืองชมุทางของพอ่ค้าตา่งๆ นอกจากนีย้งัเป็นอดีตเมืองหลวงในช่วงสมยัราชวงศ์อลัโมราวิดในช่วงศตวรรษที่ 11 อาจกลา่ว 
ได้วา่มาราเกชเป็นเมืองที่มีเสนห์่มากที่สดุแหง่หนึง่ในโลกจึงได้สมญานามวา่เป็น A City of Drama   น าทา่นสู ่จัตุรัสกลางเมือง  
(Djemaa Fnaa Square)  ที่มีขนาดใหญ่รายล้อมไปด้วยอาคาร  ร้านค้า  ตลาดทัง้ 4 ด้าน   เดินเลน่ถ่ายรูปความมีชีวิตชีวาที่มีสสีนั 
และกลิน่อายแบบโมร็อกโคขนานแท้  พร้อมซือ้ของฝากของที่ระลกึพืน้เมืองตา่งๆ ได้ทีต่ลาดเก่า (Old Market) ที่อยูร่ายรอบจตัรัุส 

อาหารค ่าที่โรงแรม 

ที่พกั    THE PEARL MARRAKECH  หรือเทียบเทา่   
 
 
 
 

 
 

 

 
08. ศุกรท์ี่ 08 พฤศจิกายน 2562                   มาราเกช – คาซาบลังกา 

 

อาหารเช้าที่โรงแรม  

น าชม พระราชวังบาเฮีย (Bahia Palace) เป็นพระราชวงัของมหาอ ามาตย์ ผู้ส าเร็จราชการแผ่นดินแทนยวุกษัตริย์ในอดีต สร้าง
ขึน้ในปลายศตวรรษที่ 19 โดย Si Moussa โดยตัง้ใจจะให้เป็นพระราชวงัที่ยิ่งใหญ่และหรูหราที่สดุ  พระราชวงัมีการตกแต่งโดย
การแกะสลกัปนูปัน้ (Stucco) มีการวาดลวดลายบนไม้และประดบัด้วยโมเสกเป็นลวดลายที่สวยงามละเอียดออ่นมาก  จากนัน้น า
ทา่นชมความงดงามภายนอกของ มัสยดิคูตูเบีย (Koutoubia Mosque) ซึง่เป็นมสัยิดใหญ่เก่าแก่ที่สดุในเมืองไมว่่าจะเดินไปแห่ง
ใดในตวัเมืองก็จะเห็นมสัยิดนีไ้ด้จากหอวงัที่มีความสงู 70 เมตร  
ชม สุสานแห่งราชวงศ์ซาเดียน (Saadian Tombs) ที่ฝังพระศพของกษัตริย์ และเชือ้พระวงศ์ในราชวงศ์ซาเดียน  สถานที่แห่งนี ้
ถกูทิง้ร้างมานานกวา่ 2 ศตวรรษ  ภายหลงัได้รับการบรูณะด้วยศิลปะแบบมวัริช (Moorish) แท้ๆ  ความวิจิตรอลงัการของห้องโถง 
ภายในเสาหินออ่น ลวดลายปนูท่ีประดบับนผนงัและเพดาน   

อาหารกลางวนัทีภ่ตัตาคาร  

น าทา่นชม Majorelle Garden สวนสวยของดีไซเนอร์ระดบัโลก Yves Saint-Laurent วา่กนัวา่เป็นสวรรค์น้อยๆ ยา่นเมืองมาราเกช 
สวนแห่งนีเ้ป็นที่รวบรวมพนัธุ์ไม้จากทัว่โลก โดยเฉพาะต้นกระบองเพชรนบัพนั กับบรรดากระถางดินที่ศิลปินเจ้าของเดิมชาว
ฝร่ังเศส Jacques Majorelle สรรหามาตกแตง่ท าให้สวนแหง่นีด้โูดดเดน่สะดดุตาขึน้มาอยา่งเหลอืเช่ือ  
จากนัน้น าทา่นเดินทางสู ่เมืองคาซาบลังกา 

อาหารค ่าที่ภตัตาคารจีน 

ที่พกั BARCELO ANFA LUXURY HOTEL หรือเทียบเทา่  
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09. เสาร์ที่ 09 พฤศจิกายน 2562                   คาซาบลังกา – ดูไบ 

อาหารเช้าที่โรงแรม 
ชม เมืองคาซาบลังกา (Casablanca) ได้ช่ือมาจากพวกโปรตเุกสเมื่อหลายศตวรรษมาแล้ว ทกุวนันีค้าซาบลงักา คือศนูย์กลาง 
เศรษฐกิจและอตุสาหกรรมของโมร็อกโค เป็นเมืองทา่ที่ทนัสมยั ผา่นชมอาคารบ้านเรือนท่ีมีเอกลกัษณ์เฉพาะตวัของเมืองชายทะเล  
ชมอาคารแบบโมร็อกโคที่ผสมผสานระหวา่งสเปนและแขกมวัร์  ชมสุเหร่าแห่งกษัตริย์เดอะเกรทฮัสซันที่ 2 กลา่ววา่สเุหร่านีม้ี 
มลูคา่กวา่ 750 ล้านเหรียญ   สร้างเสร็จเมี่อปี ค.ศ.1993   ในวาระเฉลมิพระชนม์ครบ 60 พรรษา ของกษัตริย์ฮสัซนัท่ี 2 ที่มีขนาด 
ใหญ่เป็นอนัดบั 3 ของโลก และมีหอคอยสงูถึง 210 เมตร บนพืน้ท่ีกว้างใหญ่กวา่ 22 เอเคอร์ สามารถจผุู้ เข้าร่วมพิธีทางศาสนาได้ 
มากถึง 25,000 คน  สร้างตามความเช่ือที่วา่ “มงกฎุแหง่พระเจ้าสร้างขึน้บนผิวน า้”   

(หมายเหต ุ อาจไม่สามารถเข้าชมได้ ในกรณีท่ีมีการใช้สเุหร่าในการประกอบพิธีทางศาสนา) 

สมควรแก่เวลา น าทา่นเดินทางสูส่นามบิน 
15.05 น. เดินทางโดยเที่ยวบิน EK 752 (7.15 ชม. / Lunch) 
 
 
 
 
 
 
 
 

10. อาทิตย์ที่ 10 พฤศจกิายน 2562                   ดูไบ – กรุงเทพฯ  
 

01.30 น.   ถึงสนามบินดไูบ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์  พกัเปลีย่นอิริยาบถและเปลีย่นเคร่ือง 
03.30 น. ออกเดินทางตอ่โดยเทีย่วบิน EK 376 (6.05 ชม. / Breakfast) 
12.35 น. ถึง สนามบินสวุรรณภมูิ  โดยสวสัดิภาพ 
 - กลบับ้านด้วยความสนกุสนานและประทบัใจยิง่ 
 

หมายเหต ุ  ก าหนดการนีอ้าจมกีารเปลีย่นแปลงบ้างตามเหตกุารณ์และความเหมาะสม  
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อัตราคา่บรกิาร ตัว๋เคร่ืองบิน  (EK) คา่ทวัร์ รวมทัง้สิน้ 

ทา่นละ ชัน้ทศันาจร 40,000.- บาท 99,000.- บาท 139,000.- บาท 
ทา่นละ ชัน้ธุรกิจ      99,500.- บาท 99,000.- บาท 198,500.- บาท 

พกัเดี่ยว เพิม่ทา่นละ - 19,500.- บาท - 
 

หมายเหต ุ    -    ราคาตัว๋เคร่ืองบินชัน้ทศันาจรและชัน้ธุรกิจเป็นราคาเร่ิมต้น   ราคาอาจมีการเปลีย่นแปลง ณ วนัท่ีจอง  
- อตัรานีต้้องมีผู้ เดินทางไมต่ ่ากวา่ 15 ทา่น 

 

อัตรานี้รวม               
1. ตัว๋เคร่ืองบินตามรายการ สายการบิน EMIRATES AIRLINES ชัน้ทศันาจร  

2. ที่พกัตามรายการ (พกัห้องละ 2 ทา่น) หรือเทียบเทา่ 

3. อาหารจดัเลีย้ง ตามรายการ  

4. อตัรานีร้วมคา่ทิปพนกังานขบัรถ / มคัคเุทศก์ท้องถ่ิน   

5. น าเที่ยวโดยรถปรับอากาศ พร้อมคา่ธรรมเนียมเข้าชมสถานท่ี    

6. คา่ภาษีสนามบิน คา่ธรรมเนยีมวซีา่ และคา่ขนสมัภาระทา่นละ 1 ชิน้ (น า้หนกัไมเ่กิน 30 กิโลกรัม)  

7. ประกนัอบุตัิเหตกุารเดินทางในวงเงินทา่นละ 1,000,000 บาท  คา่รักษาพยาบาล 500,000 บาท 

8. มคัคเุทศก์จากชยัทวัร์ดแูลทา่นตลอดการเดินทาง  
 

 

อัตรานี้ไมร่วม     

 1.    คา่หนงัสอืเดินทาง  
  2.    คา่ใช้จา่ยสว่นตวัตา่ง ๆ อาทิ คา่อาหาร คา่เคร่ืองดื่มพิเศษ คา่โทรศพัท์ คา่ซกัรีด ฯลฯ 
 
  

การส ารองการเดนิทาง     

1. ส ารองที่นัง่ลว่งหน้าอยา่งน้อย 45 วนั พร้อมยื่นหลกัฐานประกอบการยื่นวีซา่และเงินมดัจ าทา่นละ 50,000 บาท   
       สว่นท่ีเหลอืกรุณาช าระก่อนการเดินทางอยา่งน้อย 30 วนั  

2.  กรณีที่ไมส่ามารถเดินทางได้ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการเก็บคา่ใช้จา่ยทีเ่กิดขึน้จริง 
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หลักฐานประกอบการยืน่วีซ่า 

1. หนงัสอืเดินทาง  มีอายใุช้งานเหลอืไมต่ ่ากวา่ 6 เดือน  
2. รูปถ่าย สี  ฉากหลังขาว (กรุณาอย่าสวมเสือ้สีขาว)  ขนาด 1.5 นิว้  จ านวน 2 รูป   
3. หนงัสอืรับรองฐานะทางการเงินจากธนาคาร (ฉบบัภาษาองักฤษ)  
4. ส าเนาทะเบียนบ้านและส าเนาบตัรประชาชน (ใบสตูิบตัร ถ้าต ่ากวา่ 18 ปี) **ห้ามเซ็นต์ช่ือลงบนเอกสาร** 
5. หลกัฐานอื่น ๆ - กรุณาระบวุนัเดนิทางลงในเอกสารประกอบการยื่นวีซา่ 

- จดหมายรับรองการท างาน ภาษาอังกฤษ 1 ฉบับ กรณีเป็นลกูจ้าง  
- ส าเนาหนงัสอืรับรองจดทะเบียนบริษัท         กรณีเป็นเจ้าของกิจการ  
- จดหมายลาราชการหรือหนงัสอืรับรอง กรณีเป็นข้าราชการหรือพนกังานรัฐวิสาหกิจ  
- ส าเนาทะเบียนสมรส       กรณีเป็นแมบ้่าน  
- จดหมายรับรองการศกึษา ภาษาอังกฤษ 1 ฉบับ  กรณีเป็นนกัศกึษา 

6.    หลกัฐานอื่นๆ ที่จะต้องแปลเป็นภาษาองักฤษ - ใบสตูิบตัร, ใบเปลีย่นช่ือ-สกลุ, ใบทะเบียนสมรส, ใบมรณะบตัร,          
       หนงัสอืรับรองจดทะเบียนบริษัท 
 

 
 

ติดตอ่  :   ซัง  /  ไปร์ท      โทร. 0 2212 8431  ต่อ  123 , 124                 

               Line ID: @chaitour         E-mail : outbound@chaitour.co.th        โทรสาร. 0 2211 0119   
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