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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 

พิเศษสุดๆ ไม่เหมือนใคร พักเต้นท์หรู  Luxury Desert Camp 

ห้ามพลาด! ต้อนรับอรุณด้วยการขี้อูฐชมแสงอาทิตย์แรกของวัน 
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01. ศุกร์ที่ 01 มีนาคม 2562          กรุงเทพฯ 
 

23.00 น. พร้อมกันทีส่นามบินสุวรรณภูมิ เคาน์เตอร์สายการบิน Emirates Airlines (ROW T) ประตูทางเข้าที่ 9    
 เจ้าหน้าที่ชัยทัวร์คอยต้อนรับ  พร้อมอ านวยความสะดวกให้กับท่าน 
 

02. เสาร์ที่ 02 มีนาคม 2562           ดูไบ – คาซาบลังกา – ราบัท 
 

01.05 น. ออกเดินทางโดย เที่ยวบิน EK 385 (7 ชม. / Breakfast) 
05.00 น. ถึงสนามบินดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์  พักเปล่ียนอิริยาบถและเปลี่ยนเครื่อง  
07.25 น. ออกเดินทางต่อโดย เที่ยวบิน EK 751 (8.50 ชม. / Breakfast) 
12.15 น. ถึงเมืองคาซาบลังกา (Casablanca) ประเทศโมร็อกโค เป็นเมืองธุรกิจการค้าระดับนานาชาติ  เมืองท่าที่โออ่าและ 
ชายหาดที่สวยงาม แต่คงไว้ซึ่งวัฒนธรรมและศาสนสถานที่เก่าแก่ซึ่งไม่มีวันเลือนหาย  หลังผ่านขั้นตอนศุลกากรและพิธีการตรวจ 
คนเข้าเมืองแล้ว    จากนั้นเดินทางสู่ เมืองราบัท (Rabat)  เป็นเมืองที่ผสมผสานระหว่างอดีตกับปัจจุบันได้อย่างลงตัว    ผ่านชม 
เมืองหลวงของประเทศ ตั้งแต่ปี ค.ศ.1956   เมืองราบัทมีประวัติความเป็นมายาวนานกว่า 1,500 ปี  ซึ่งในสมัยนั้นชาวมุสลิมโดน 
ขับไล่จากไอบีเรียโดยชาวคริสเตียน  และมาตั้งรกรากถิ่นฐาน   ผ่านชมป้อมไอดูยะ ป้อมขนาดใหญ่ 2   ชั้นที่ตั้งอยู่ริมมหาสมุทร 
แอตแลนติกแวดล้อมรอบด้วยก าแพงสูงใหญ่  ด้านในเป็นเมดิน่า บ้านเรือนทาทาบด้วยสีฟ้าที่สะอาดตา  เหมือนศิลปะบนก าแพง   
น าท่านชม สุสานกษัตริย์โมฮัมเหม็ดที่ 5 พระอัยกาของกษัตริย์องค์ปัจจุบัน ซึ่งมีทหารเวรยามยืนเฝ้าทุกประตูและเปิดให้เข้าชม 
เพื่อเคารพพระศพที่ฝังอยู่เบื้องล่าง  ด้านหน้าของสุสานคืออดีตสุเหร่าฮัสซันที่เริ่มสร้างมาตั้งแต่ศตวรรษที่ 2 แต่สร้างไม่ส าเร็จและ 
พังทลายลง เหลือไว้แต่เพียงเสา 365 ต้น ในบริเวณกว้าง และอดีตหอคอยสูงที่ตั้งใจจะสร้างให้สูงใหญ่ท่ีสุดในโลก ในปีค.ศ.1199  

อาหารค่ าที่ภัตตาคาร 

ที่พัก SOFITEL RABAT JARDIN  DES ROSES หรือเทียบเท่า  

 

 

      

  
 

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

อาหารเช้าที่โรงแรม   

เดินทางสู่ เมืองเมคเนส (Meknes)  เป็นเมืองหลวงโบราณในสมัยสุลต่าน มูเล อิสมาอิล (Moulay Ismail) แห่งราชวงศ์อะลาวิท 
(Alawite Dynasty) กษัตริย์จอมโหดผู้ท่ีชื่นชอบการท าสงครามในคริสต์ศตวรรษที่ 17 ด้วยท าเลที่ตั้งที่มีแม่น้ าไหลผ่านกลางเมือง  
เมคเนสจึงเป็นเมืองศูนย์กลางการผลิตมะกอก ไวน์  และพืชพรรณต่างๆ   ชม ก าแพงเมืองเก่า มีความยาวประมาณ 40 กม.  
มีประตูเมืองใหญ่โตถึง 7 ประตู น าชม ประตูบับมันซู (Bab Mansour Monumental Gate) ที่ได้ชื่อว่าสวยที่สุด ตกแต่งด้วย 
โมเสดและกระเบื้องสีเขียวบนผนังสีแสด   
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อาหารกลางวันท่ีภัตตาคาร 

แวะชม เมืองโบราณโรมันโวลูบิลิส (Roman City of Volubilis)  ทีป่ัจจุบันเหลือแต่ซากปรักหักพังที่เกิดจากแผ่นดินไหว 
ครั้งรุนแรงในปีค.ศ.1755 แต่ยังคงเห็นได้ถึงร่องรอยความยิ่งใหญ่ของจักรวรรดิโรมันในอดีต ผ่านเมืองมูเล ไอดริส (Moulay Idriss)  
เมืองโบราณอีกแห่งหน่ึงที่เป็นเมืองศูนย์กลางศาสนาอันศักดิ์สิทธิ์ของชาวมุสลิมในโมร็อกโคทุกปีช่วงเดือนสิงหาคมจะมีเหล่า      
นักจาริกแสวงบุญมาเยือนเมืองนี้เพื่อประกอบพิธีทางศาสนา เปรียบได้กับเมืองเมกกะของซาอุดิอาระเบีย เดินทางต่อสู่เมืองเฟซ  
(Fez)  ผ่านเทือกเขาแอตลาส  ชื่อที่คุ้นเคยกันมานาน บางช่วงต้นไม้พุ่มเตี้ยแปลกตา  

อาหารค่ าที่โรงแรม  

ที่พัก   HOTEL SAHRAI หรือเทียบเท่า (พัก 2 คืน)   

 

  
 
 
 
 

 
 

04. จันทรท์ี่ 04 มีนาคม 2562                              เฟซ – เมดนิ่าแห่งเฟซ 
 
 

อาหารเช้าที่โรงแรม  

น าชมเมืองเฟซ ศูนย์กลางทางวัฒนธรรมของโมร็อกโคและเป็นเมืองหลวงที่เก่าแก่ที่สุด สร้างขึ้นในสมัยต้นศตวรรษที่ 8   ซึ่งยังคง
มีบรรยากาศของเมืองโบราณที่ผู้คนยังใช้ลาเป็นพาหนะและบรรทุกของกันอยู่ สัมผัสบรรยากาศเมืองเก่าแก่ที่สุดในบรรดาเมือง
อิมพิเรียลทั้ง 4  ตั้งแต่ศตวรรษที่ 7  น าท่านเดินเข้าสู่เขาวงกตอันซับซ้อน เมดิน่าแห่งเมืองเฟซ    ผ่านชม ประตู Bab Bou 

Jeloud เป็นประตูขนาดใหญ่ที่กั้นระหว่างเมืองเก่ากับเมืองใหม่ที่ใช้โมเสดสีฟ้าตกแต่ง   น าท่านเดินผ่านตลาดสดขายข้าวปลา
อาหาร  ผัก และผลไม้สด  

อาหารกลางวันท่ีภัตตาคาร 

ผ่านชม สุเหร่าใหญ่ไคราวีน (Karaouine Mosque) ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยสอนศาสนาแหง่แรกของโมร็อกโคและเก่าแก่ที่สุดแห่งหน่ึง 
ของโลก  (เข้าไดเ้ฉพาะผู้ท่ีนับถือศาสนาอิสลามเท่าน้ัน)       จากนั้นน าท่านเดินชมย่านเครื่องหนัง  แวะชมบ่อฟอกและย้อมสีหนังแบบ 
โบราณ  เอกลักษณ์เฉพาะของเมืองเฟซที่อนุรักษ์โดยยูเนสโก้     
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จากนั้นชมเมเดอร์ซา บูอิมาเนีย (Medersa Bou Imania) โรงเรียนสอนพระคัมภีร์ อาคารสถาปัตยกรรมแบบมัวร์ท่ีสวยงามประณีต  
ในเขตเมืองเก่าทีม่ีซอยกว่า 10,000 ซอย   มีซอยแคบสุดคือ 50 ซม.  จะแบ่งเป็นย่านต่างๆ  เช่น  ย่านเครื่องใช้ ย่านขายพรมทีว่าง 
เรียงรายอย่างสวยงาม ย่านเครื่องจักสาน และงานแกะสลักไม้ ที่ตามซอกมุมอาจเห็นภาพชายสูงอายุหนวดเครารุงรัง นั่งแกะสลัก 
ไม้ชิ้นเล็กๆ อยู่บริเวณตามทางเดินแคบๆ ในเขตเมืองเก่า  บางทีเราก็ยังจะเห็นผู้หญิงที่นี่สวมเส้ือผ้าที่ปิดตั้งแต่หัวจนถึงเท้าจะเห็น 
ได้ก็เฉพาะตาด าอันคมกริบเท่านั้น   

อาหารค่ าที่โรงแรม  

*** จัดเตรียมกระเปา๋ใบเล็ก ส าหรับพักค้างที่ทะเลทราย 1 คืน  อยา่ลืมเส้ือผ้ากันลมกันหนาว  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

05. อังคารที่ 05 มีนาคม 2562                      เฟซ – แอร์ฟอร์ด – มอร์ซูก้าร์  
 

อาหารเช้าที่โรงแรม 

เดินทางสู่เมืองอิเฟรน (Ifrane) เมืองที่ความสูงประมาณ 1,650 เมตร เหนือระดับน้ าทะเล ที่พักตากอากาศซึ่งฝรั่งเศสได้มาสร้าง 
ขึ้นบริเวณนี้ในช่วง ค.ศ.1930 บางครั้งเรียกเมืองแห่งนี้ว่าเจนีว่าแห่งโมร็อกโค บ้านส่วนใหญ่มีหลังคาสีแดง เป็นสถานท่ีพักผ่อน 
ทั้งฤดูหนาวและฤดูร้อน  จากนั้นเดินทางข้าม  Middle Atlas  

อาหารกลางวันท่ีภัตตาคาร  

ออกเดินทางสู่ แอร์ฟอร์ด (Erfoud) โอเอซิสศูนย์กลางการค้าขายของคาราวาน  ซึ่งเดินทางมาจากซาอุดิอาระเบียและซูดาน 
เปล่ียนพาหนะเป็นรถขับเคล่ือนส่ีล้อ 4 WD เดินทางสู่เมืองเมอร์ซูก้าร์ (Merzouga) เข้าสู่เขตทะเลทรายซาฮาร่า (Sahara Desert) 
ทะเลทรายที่ใหญ่ที่สุดของโลก  

อาหารค่ าที่แคมป ์ 

ที่พัก    MERZOUGA LUXURY DESERT CAMPS  หรือเทียบเท่า   
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06. พุธที่ 06 มีนาคม 2562                  แอร์ฟอร์ด – หุบเขาดาเดส – วอซาเซท 
 
 

เช้าตรู ่น าท่านขี่อูฐสู่เนินทรายอันกว้างใหญ่สุดตาเพื่อรอชมพระอาทิตย์ทอแสงยามเช้า  

อาหารเช้าที่โรงแรม 

เดินทางสู่ ทอด้าจอร์จ (Todra Gorge) ชมความงามของช่องเขาที่ซ่อนตัวอยู่ในโอเอซิส เป็นแหล่งปีนหน้าผาส าหรับ นักเส่ียงภัย 
ทั้งหลาย   น าท่านเดินทางสู่ หุบเขาดาเดส (Dades Gorge) แนวเขาและธรรมชาติของหุบเขาที่ถูกกัดกร่อนจากแรงลม    ท าให ้
หุบเขากลายเป็นรูปร่างต่างๆ ทีส่วยงาม   แวะชม โอเอซิส “Tinghir”  ชุมชนที่เกาะกลุ่มอยู่รวมกัน ท่ามกลางความแห้งแล้ง ยังมี 
ความชุ่มชื่นของโอเอซิส ต้นปาล์ม เคยเป็นที่ตั้งของกองทหารที่เดินทางมาจากวอซาเซท 

อาหารกลางวันท่ีภัตตาคาร  

เดินทางตามถนนคาซบาห์ที่มีป้อมตั้งเรียงรายสู่ เมืองวอซาเซท (Ouarzazate) ในปีค.ศ.1928 ฝรั่งเศสได้ตั้งกองก าลังทหารและ 
พัฒนาที่นี่ให้เป็นศูนย์กลาง วอซาเซทมีชื่อเสียงด้วยสตูดิโอ ภาพยนตร์   ผ่านชม ป้อมทาเริท “Kasbah Taourirt”  เป็นป้อมแห่ง 
ตระกูลกลาวี ภายใต้หมู่อาคารขนาดใหญ่ ประกอบด้วยห้องต่างๆ จ านวนมากเชื่อมต่อกันด้วยถนนเล็กๆ และเส้นทางลับคดเคี้ยว 
ตามอาคารท่ีเบียดเสียดกัน 

อาหารค่ าที่โรงแรม 

ที่พัก    LE BERBERE PALACE HOTEL หรือเทียบเท่า  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

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

อาหารเช้าที่โรงแรม 

น าท่านสู่ เมืองไอท์เบนฮาดดู (Ait Benhaddou) ด้วยทางคดเคี้ยวกับภูเขาสลับซับซ้อนสลับกับทุ่งเกษตรแบบขั้นบันได  ให้ท่าน 
ได้เพลินตากับสีสัน  วิถีชีวิตของคนท้องถิ่น  และเป็นเมืองที่มีชื่อเสียงในเรื่องการหารายได้จากกองถ่ายท าภาพยนตร์กว่า 20 เรื่อง  
น าชมป้อมไอท์เบนฮาดดู (Kasbah of Ait Ben Haddou) เป็นป้อมหินทรายซึ่งตั้งอยู่ท่ามกลางสวนอัลมอนด์ เป็นป้อมปราการที่ใช้ใน 
การถ่ายท าภาพยนตร์หลายเรื่องที่โด่งดัง  อาทิ  Lawrance of Arabia ,  Jesus of Nazareth ,  Gladiator และเรื่องล่าสุดที่
นักแสดงน าอย่าง นิโคล คิดแมน แสดงในเรื่อง Queen of Desert (2015  ) ปัจจุบันป้อมแห่งนีอ้ยู่ในความดูแลของยูเนสโก 
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อาหารกลางวันท่ีภัตตาคาร 

จากนั้นเดินทางต่อสู่ เมืองมาราเกช (Marrakesh) ในอดีตเมืองโอเอซิสแห่งนี้เป็นที่พักของกองคาราวานอูฐที่มาจากทางตอนใต้   
ถือเป็นเมืองชุมทางของพ่อค้าต่างๆ นอกจากนี้ยังเป็นอดีตเมืองหลวงในช่วงสมัยราชวงศ์อัลโมราวิดในช่วงศตวรรษที่ 11 อาจกล่าว 
ได้ว่ามาราเกชเป็นเมืองที่มีเสน่ห์มากที่สุดแห่งหน่ึงในโลกจึงได้สมญานามว่าเป็น A City of Drama   น าท่านสู่ จัตุรัสกลางเมือง  
(Djemaa Fnaa Square)  ที่มีขนาดใหญ่รายล้อมไปด้วยอาคาร  ร้านค้า  ตลาดทั้ง 4 ด้าน   เดินเล่นถ่ายรูปความมีชีวิตชีวาที่มีสีสัน 
และกลิ่นอายแบบโมร็อกโคขนานแท ้ พร้อมซื้อของฝากของที่ระลึกพื้นเมืองต่างๆ ได้ที่ตลาดเก่า (Old Market) ที่อยู่รายรอบจัตุรัส 

อาหารค่ าที่โรงแรม 

ที่พัก    THE PEARL MARRAKECH  หรือเทียบเท่า   
 
 
 
 

 
 

 

 
08. ศุกรท์ี่ 08 มนีาคม 2562                   มาราเกช – คาซาบลังกา 

 

อาหารเช้าที่โรงแรม  

น าชม พระราชวังบาเฮีย (Bahia Palace) เป็นพระราชวังของมหาอ ามาตย์ ผู้ส าเร็จราชการแผ่นดินแทนยุวกษัตริย์ในอดีต สร้าง
ขึ้นในปลายศตวรรษที่ 19 โดย Si Moussa โดยตั้งใจจะให้เป็นพระราชวังที่ยิ่งใหญ่และหรูหราที่สุด  พระราชวังมีการตกแต่งโดย
การแกะสลักปูนปั้น (Stucco) มีการวาดลวดลายบนไม้และประดับด้วยโมเสกเป็นลวดลายที่สวยงามละเอียดอ่อนมาก  จากนั้นน า
ท่านชมความงดงามภายนอกของ มัสยิดคูตูเบีย (Koutoubia Mosque) ซึ่งเป็นมัสยิดใหญ่เก่าแก่ที่สุดในเมืองไม่ว่าจะเดินไปแห่ง
ใดในตัวเมืองก็จะเห็นมัสยิดนี้ได้จากหอวังที่มีความสูง 70 เมตร  
ชม สุสานแห่งราชวงศ์ซาเดียน (Saadian Tombs) ที่ฝังพระศพของกษัตริย์ และเชื้อพระวงศ์ในราชวงศ์ซาเดียน  สถานที่แห่งนี้
ถูกทิ้งร้างมานานกว่า 2 ศตวรรษ  ภายหลังได้รับการบูรณะด้วยศิลปะแบบมัวริช (Moorish) แท้ๆ  ความวิจิตรอลังการของห้องโถง 
ภายในเสาหินอ่อน ลวดลายปูนที่ประดับบนผนังและเพดาน   

อาหารกลางวันทีภั่ตตาคาร  

น าท่านชม Majorelle Garden สวนสวยของดีไซเนอร์ระดับโลก Yves Saint-Laurent ว่ากันว่าเป็นสวรรค์น้อยๆ ย่านเมืองมาราเกช 
สวนแห่งนี้เป็นที่รวบรวมพันธุ์ไม้จากทั่วโลก โดยเฉพาะต้นกระบองเพชรนับพัน กับบรรดากระถางดินที่ศิลปินเจ้าของเดิมชาว
ฝรั่งเศส Jacques Majorelle สรรหามาตกแต่งท าให้สวนแห่งนี้ดูโดดเด่นสะดุดตาขึ้นมาอย่างเหลือเชื่อ  
จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ เมืองคาซาบลังกา 

อาหารค่ าที่โรงแรม 

ที่พัก GRAY BOUTIQUE HOTEL AND SPA หรือเทียบเท่า  
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09. เสาร์ที่ 09 มีนาคม 2562                   คาซาบลังกา – ดูไบ 

อาหารเช้าที่โรงแรม 
ชม เมืองคาซาบลังกา (Casablanca) ได้ชื่อมาจากพวกโปรตุเกสเมื่อหลายศตวรรษมาแล้ว ทุกวันน้ีคาซาบลังกา คือศูนย์กลาง 
เศรษฐกิจและอุตสาหกรรมของโมร็อกโค เป็นเมืองท่าที่ทันสมัย ผ่านชมอาคารบ้านเรือนท่ีมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวของเมืองชายทะเล  
ชมอาคารแบบโมร็อกโคที่ผสมผสานระหว่างสเปนและแขกมัวร์  ชมสุเหร่าแห่งกษัตริย์เดอะเกรทฮัสซันที่ 2 กล่าวว่าสุเหร่านี้มี 
มูลค่ากว่า 750 ล้านเหรียญ   สร้างเสร็จเมี่อปี ค.ศ.1993   ในวาระเฉลิมพระชนม์ครบ 60 พรรษา ของกษัตริย์ฮัสซันที่ 2 ที่มีขนาด 
ใหญ่เป็นอันดับ 3 ของโลก และมีหอคอยสูงถึง 210 เมตร บนพื้นที่กว้างใหญ่กว่า 22 เอเคอร์ สามารถจุผู้เข้าร่วมพิธีทางศาสนาได้ 
มากถึง 25,000 คน  สร้างตามความเชื่อที่ว่า “มงกุฎแห่งพระเจ้าสร้างขึ้นบนผิวน้ า”   

(หมายเหตุ  อาจไม่สามารถเข้าชมได้ ในกรณีท่ีมีการใช้สุเหร่าในการประกอบพิธีทางศาสนา) 

สมควรแก่เวลา น าท่านเดินทางสู่สนามบิน 
14.15 น. เดินทางโดยเที่ยวบิน EK 752 (7.15 ชม. / Lunch) 
 
 
 
 
 
 
 
 

10. อาทิตย์ที่ 10 มนีาคม 2562                   ดูไบ – กรุงเทพฯ  
 

01.30 น.   ถึงสนามบินดูไบ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์  พักเปล่ียนอิริยาบถและเปล่ียนเครื่อง 
03.30 น. ออกเดินทางต่อโดยเทีย่วบิน EK 376 (6.05 ชม. / Breakfast) 
12.35 น. ถึง สนามบินสุวรรณภูมิ  โดยสวสัดิภาพ 
 - กลับบ้านดว้ยความสนุกสนานและประทับใจยิง่ 
 

หมายเหตุ   ก าหนดการน้ีอาจมกีารเปล่ียนแปลงบา้งตามเหตุการณ์และความเหมาะสม  
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อัตราค่าบริการ 
 

 

 อัตราค่าบริการ (ผู้เดินทางไม่น้อยกว่า 15 ท่าน)   

@ ผู้ใหญ่ พกัห้องคู ่ท่านละ 132,800.- บาท       

@ พักเดี่ยว เพิ่มท่านละ   23,500.- บาท 
 

หมายเหตุ:  - ราคานี้ค านวณจากการใช้ตั๋วชั้นทัศนาจร (แบบกรุ๊ป)  ราคาตั๋ว ท่านละ 35,000 บาท 
หากผู้เดินทางในคณะ ใช้ตั๋วแบบกรุ๊ป ไม่ครบ 10 ท่าน ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ ปรบัราคาค่าตั๋วขึ้น 
(ราคาโปรดสอบถาม)  

  

 

อัตรานี้รวม               
1. ตั๋วเครื่องบินตามรายการ สายการบิน EMIRATES AIRLINES ชั้นทัศนาจร  

2. ที่พักตามรายการ (พักห้องละ 2 ท่าน) หรือเทียบเท่า 

3. อาหารจดัเล้ียง ตามรายการ  

4. อัตรานี้รวมค่าทิปพนักงานขับรถ / มัคคุเทศก์ท้องถิ่น   

5. น าเที่ยวโดยรถปรับอากาศ พร้อมค่าธรรมเนียมเขา้ชมสถานท่ี    

6. ค่าภาษีสนามบิน คา่ธรรมเนยีมวซี่า และคา่ขนสัมภาระท่านละ 1 ชิ้น (น้ าหนักไม่เกิน 30 กิโลกรัม)  

7. ประกันอุบัติเหตกุารเดินทางในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาท 

8. มัคคุเทศกจ์ากชัยทวัร์ดูแลท่านตลอดการเดินทาง  
 

 

อัตรานี้ไมร่วม     

 1.    ค่าหนังสือเดินทาง  
  2.    ค่าใช้จา่ยส่วนตัวต่าง ๆ อาทิ ค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่มพิเศษ ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ฯลฯ 
 
  

การส ารองการเดนิทาง     

1. ส ารองที่นั่งล่วงหน้าอย่างน้อย 45 วัน พร้อมยื่นหลักฐานประกอบการยื่นวีซ่าและเงินมัดจ าท่านละ 30,000 บาท   
       ส่วนท่ีเหลือกรุณาช าระก่อนการเดินทางอย่างน้อย 30 วัน  

2.  กรณีที่ไม่สามารถเดินทางได้ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าใช้จา่ยทีเ่กิดขึ้นจริง 
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หลักฐานประกอบการยืน่วีซ่า 

1. หนังสือเดินทาง  มีอายุใช้งานเหลือไม่ต่ ากว่า 6 เดือน  
2. รูปถ่าย สี  ฉากหลังขาว (กรุณาอย่าสวมเสือ้สีขาว)  ขนาด 1.5 นิ้ว  จ านวน 2 รูป   
3. หนังสือรับรองฐานะทางการเงินจากธนาคาร (ฉบับภาษาองักฤษ)  
4. ส าเนาทะเบียนบ้านและส าเนาบตัรประชาชน (ใบสูติบัตร ถ้าต่ ากว่า 18 ปี) **ห้ามเซ็นตช์ื่อลงบนเอกสาร** 
5. หลักฐานอื่น ๆ - กรุณาระบุวันเดนิทางลงในเอกสารประกอบการยื่นวีซา่ 

- จดหมายรับรองการท างาน ภาษาอังกฤษ 1 ฉบับ กรณีเป็นลูกจา้ง  
- ส าเนาหนงัสือรับรองจดทะเบียนบริษัท         กรณีเป็นเจ้าของกิจการ  
- จดหมายลาราชการหรือหนังสือรับรอง กรณีเป็นข้าราชการหรือพนักงานรัฐวิสาหกจิ  
- ส าเนาทะเบียนสมรส       กรณีเป็นแม่บา้น  
- จดหมายรับรองการศกึษา ภาษาอังกฤษ 1 ฉบับ  กรณีเป็นนักศกึษา 

6.    หลักฐานอื่นๆ ที่จะต้องแปลเป็นภาษาองักฤษ - ใบสูติบัตร, ใบเปล่ียนชื่อ-สกุล, ใบทะเบียนสมรส, ใบมรณะบัตร,          
       หนังสือรับรองจดทะเบียนบริษัท 
 

 
 

ติดตอ่  :    นทั  /  ซัง  /  อร      โทร. 0 2212 8431  ต่อ  121 , 123 , 125                 

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

 จันทร์ – ศุกร์  เวลา  09.00 น. – 17.30 น. 
  

www.chaitour.co.th 

mailto:outbound@chaitour.co.th

