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โมรอคโค 10 วนั 7 คืน โดยอิทิฮดั EY  

(สัมผสัดินแดนฟ้าจรดทราย........นอนดูดาวที่ทะเลทราย ซาฮาร่า) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ขอเชิญร่วมสมัผสัประสบการณ์การเดินทางบนเสน้ทางท่ีสวยงามในดินแดนอนัน่าคน้หาร่วมกนั 
อ านวยการทวัร์โดย คุณสิทธิชยั อุดมกิจธนกลุ (เส็ง) ผูบุ้กเบิกเสน้ทางทวัร์โมรอคโคมากวา่ 10 ปี 

*** จุดเด่นของรายการทวัร์โมรอคโค *** 
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 บินเขา้-ออก คาซาบลงักา้ โดยสายการบิน Etihad Airways  
 เส้นทางเท่องท่ียวเป็นวงกลม เท่ียวครบเมืองสวย ชมธรรมชาติอนัหลากหลาย ไม่วนรถไปมา  
 ชมเมืองเมืองสีขาว ซ่ึงเป็นสัญลกัษณ์ของเมืองหลวงแห่งโมรอคโค ณ เมืองราบัต  
 สัมผสัมนตเ์สน่ห์แห่งโมรอคโค ท่ีบา้นเรือนท่ีทาทาบดว้ยสีฟ้าขาว “ เชฟ ชาอูน “ 

 ต่ืนตากบัเมืองเฟส เมืองหลวงเก่าในศ.ต. ท่ี 8 ท่ีไดช่ื้อวา่มีองท่ีมีตรอกมากท่ีสุดในโลกถึง 9,400 ตรอก 
 ชมร่องรอยความยิง่ใหญ่ของจกัรวรรดิโรมนัในอดีต  เมืองโรมันโบราณ “โวลูบิลสิ” 

 มาราเกช (Marakesh) Pink City หรือ เมืองสีชมพ ู ท่ีมีจตุรัสอนัเป็นกล่ินอายอาหรับในสมยัโบราณท่ียงัคงอยู ่
 รับประทานอาหารค ่าพร้อมชมโชว์ ศิลปวฒันธรรม ของนักรบหลงัม้าชาวเบอร์เบอร์ ที ่เชส อาล ีแฟนตาเซียโชว์ 
 นัง่รถ 4 WD และ ข่ีอูฐชมเพื่อไปชมพระอาทิตยข้ึ์นจากขอบฟ้า ท่ีเมอร์ซูกา้ Merzouga ในทะเลทรายซาฮาร่า 
 พกัคา้งคืน และนอนดูดาวในทะเลทรายซาฮาร่า  
 พกัโรงแรมมาตรฐาน ระดบั 4 ดาว / 5 ดาว โรงแรมมี WIFI 

 

 

วนัท่ี (1) กรุงเทพฯ (Bangkok) – อาบูดาบี (Abu Dhabi)     - - - 

17.00 น.    พร้อมกนัท่ีสนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ดยสารขาออกระหวา่งประเทศ ชั้น 4 เคา้ทเ์ตอร์ สายการบิน อิทิฮดั
แอร์เวยส์  เจา้หนา้ท่ีบริษทัฯ ใหก้ารตอ้นรับและอ านวยความสะดวกในการเช็คอิน 

20.35น.       ออกเดินทางสู่อาบูดาบี (Abu Dhabi)  โดยเท่ียวบินท่ี  EY 401 BKK AUH  2035 – 0010 (7.00 ช.ม) เชิญ
เพลิดเพลินกบัจอทีวส่ีวนตวัทุกท่ีนัง่ พร้อมบริการอาหารและเคร่ืองด่ืม 

 

วนัท่ี (2) อาบูดาบี (Abu Dhabi)  – คาซาบลงักา้ (Casablanca) – ราบตั (Rabat)  B- L1 D1 
 

02.30 น.    เปล่ียนเคร่ืองบินไปคาซาบลงักา้ เท่ียวบิน EY 613 0230 AUH CMN 0230 - 0740   
บินต่ออีกประมาณ 9.05 ชัว่โมง (รวมเวลาบิน และเปล่ียนเคร่ือง 18.30 ชม.) 

07.40 น. เคร่ืองลงจอดท่ีสนามบินนานาชาติเมืองคาซาบลงัก้า (Casablanca) ประเทศโมรอคโค  (เวลาทอ้งถ่ิน ชา้กวา่ประเทศ
ไทย 7 ช.ม.)  น าท่านผา่นตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากร พบมคัคุเทศกท์อ้งถ่ินแลว้ 
น าท่านสู่เมือง คาซาบลงักา้  ค  าวา่ 'คาซา' แปลวา่ บา้น และ 'บลงักา้' แปลวา่ สีขาว คาซาบลงักา้ เป็นเมืองท่ีคนทัว่
โลกรู้จกั และอาจรู้จกัมากกวา่ 'ราชอาณาจกัรโมรอคโค' ดว้ยซ ้ าเพราะนอกจากจะเป็นเมืองท่าและเป็นท่ีตั้งของท่า
อากาศยานระหวา่งประเทศแลว้ยงัถูกใชเ้ป็นฉากในภาพยนตร์ฮอลลีวูด้เร่ือง Casablanca (โดยท่ีไม่ไดถ่้ายท าในคา
ซาบลงักา้เลย) เป็นเร่ืองราวความรักระหวา่งนายทหารอเมริกนัและหญิงคนรัก ในช่วงสงครามโลกคร้ังท่ี 2 ท าใหค้า
ซาบลงักา้เป็นท่ีรู้จกัไปทัว่โลก และปัจจุบนัเป็นเมืองเศรษฐกิจหลกัของโมรอคโคท่ีมีประชากรอาศยัอยูป่ระมาณ
เกือบ 5 ลา้นคน ชมเมืองคาซาบลงักา้ ผา่นยา่นธุรกิจส าคญั จตุัรัสสหประชาชาติ ผา่นชมยา่นบา้นพกัตากอากาศริม
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มหาสมุทรแอตแลนติคซ่ึงเป็นยา่นท่ีเศรษฐีและผูมี้ฐานะทางสังคมนิยมมาอยูก่นัรวมถึงกษตัริยซ์าอุดิอารเบียก็มา
สร้างวงัพร้อมทั้งมีมสัยดิและหอสมุดส่วนพระองค ์ ชมววิทิวทศัน์ของมหาสมุทรแอตแลนติค 
น าท่านชม บริเวณภายนอกของ สุเหร่าแห่งกษัตริย์ฮัสซันที ่ 2 เป็นสุเหร่าท่ีมีขนาดใหญ่เป็นอนัดบั 2 รองจากเมือง
เมกกะ สุเหร่าน้ีงดงามประณีตดว้ยสถาปัตยกรรมแบบโมรอคโคทุกแขนง สามารถจุผูค้นท่ีเขา้ร่วมพิธีทางศาสนา
อิสลามไดร่้วม 80,000 คน โดยแยกเป็นภายในสุเหร่า 25,000 คน  ภายนอกสุเหร่าอีก 55,000 คน  ชมทิวทศัน์รอบๆ 
สุเหร่าอนัเป็นจุดชมวิวริมฝ่ังมหาสมุทรแอตแลนติค ซ่ึงเป็นสถานท่ีพกัผอ่นท่ีสวยงามของชาวโมรอคโคท่ีชอบมา
เดินเล่นหลงัจากปฏิบติัศาสนกิจเสร็จแลว้  

กลางวนั         รับประทานอาหารกลางวนัท่ีภตัตาคาร 
น าท่านออกเดินทางสู่เมืองราบัต (Rabat) เมืองหลวงแห่งราชอาณาจกัรโมรอคโค (ระยะทาง 94 กม. ใชเ้วลาเดินทาง
ประมาณ 1.30 ชม.) 
น าท่านชมเมืองราบตัเมืองหลวงแห่งราชอาณาจกัรโมรอคโคมาตั้งแต่ปีค.ศ.1956 เม่ือโมรอคโคหลุดพน้จากการเขา้
แทรกแซงทางการเมืองของฝร่ังเศส เป็นท่ีตั้งของพระราชวงัหลวง และท าเนียบทูตานุทูตจากต่างแดน เป็นเมืองสี
ขาวท่ีสะอาดและสวยงาม จากนั้นชมสุเหร่าหลวง และ พระราชวังหลวง  ท่ีทุกเท่ียงวนัศุกร์ กษตัริยแ์ห่งโมรอคโค
จะทรงมา้จากพระราชวงัมายงัสุเหร่า เพื่อประกอบศาสนกิจ ชมสุสานของกษัตริย์โมฮัมเหม็ดที่ 5 พระอยักาของ
กษตัริยอ์งคปั์จจุบนั ซ่ึงมีทหารยามยนืเฝ้าสง่าทุกประตู และเปิดใหค้นทุกชาติทุกศาสนาเขา้ไปเคารพพระศพท่ีฝังอยู่
เบ้ืองล่าง ดา้นหนา้ของสุสาน คือสุเหร่าฮสัซนัท่ีเร่ิมสร้างมาตั้งแต่ศตวรรษท่ี 12 แต่ไม่ส าเร็จ และพงัลงจนเหลือแต่
เพียงเสาไว ้365 ตน้ ในบริเวณกวา้ง 183x139 เมตร  น าท่านชม ป้อมอูดายา (Oudayas Fortress) ป้อมขนาดใหญ่ 2 
ชั้น ท่ีตั้งอยู่ริมมหาสมุทรแอตแลนติก ลอ้มรอบดว้ยก าแพงสูงใหญ่ เป็นป้อมท่ีสเปนสร้างข้ึนเม่ือสมยัท่ีสเปนยึด
ครองโมรอคโค ดา้นในมีสวนดอกไมแ้บบสเปน และเป็น เมดิน่า หรือชุมชนชาวเมืองซ่ึงเต็มไปดว้ยบา้นเรือนทา
ทาบดว้ยสีฟ้า-ขาว ท่ีสะอาดตาน่าเดินเล่น บรรยากาศริมทะเลคลา้ยเมืองซานโตรินี นบัเป็นหน่ึงในป้อมปราการท่ี
ส าคญัของโมรอคโค ในอดีตใช้ป้องกนัขา้ศึกจากการรุกรานทั้งจากประเทศท่ีล่าอาณานิคมและในยุคท่ีโจรสลดัชุก
ชุม  จากนั้นน าท่านเขา้สู่ท่ีพกั 

ค ่า    รับประทานอาหารค ่า ท่ีโรงแรม 
   พกัคา้งคืนในราบตัโรงแรม Gelden Tulip Farah ระดับ 5 ดาว   
 

วนัท่ี (3) ราบัต (Rabat) – แทนเจียร์ (Tangier) – เชฟชาอูน (Chefchaouen)    B1 L2 D2 

เชา้  รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม-เช็คเอา้ท ์
น าท่านเดินทางสู่เมืองแทนเจียร์ (Tangier) เป็นเมืองริมชายฝ่ัง และเป็นเมืองท่าท่ีส าคญั ท่ีตั้งอยูท่างตอนเหนือของ
ประเทศโมร็อกโก และอยู่ทางตอนใตข้อง “ช่องแคบยิบรอลตาร์” ปัจจุบนัเมืองท่าแห่งน้ีได้กลายเป็นจุดหมาย
ปลายทางดา้นการท่องเท่ียวท่ีส าคญัอีกแห่งของโมร็อกโกอีกดว้ย นอกจากน้ีแลว้เมืองแทนเจียร์ยงัเป็นเมืองท่ีมี
ความส าคญัทางดา้นประวติัศาสตร์ไม่นอ้ยไปกวา่เมืองอ่ืนๆ อีกทั้งรอบๆตวัเมืองยงัมีความโดดเด่นดว้ยทศันียภาพท่ี
สวยงาม รวมไปถึงหาดทรายและผูค้นท่ีแสนจะเป็นมิตร ชมววิช่องแคบยบิรอลตา้ ท่ีคัน่แบ่งระหวา่งทวีปยุโรป และ 
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ทวีปแอฟริกา ตามต านานเล่าวา่ เป็นเพราะเทพเฮอร์คิวลิส ท่ีตอ้งการเดินทางผ่านไปยงัสุดขอบตะวนัตกจึงยกแผ่น
หินออกท าใหเ้กิดช่องแคบยบิรอลตา้ข้ึน จากนั้นน าชม แกรนด์ ซคัโค (Grand Socco) หรือท่ีรู้จกักนัวา่ "บ๊ิกสแควร์" 
จตุัรัสท่ีรายลอ้มไปดว้ยเขตเมืองเก่า หรือยา่นเมดินา ซ่ึงถูกจดัอนัดบัให้เป็นหน่ึงในสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีดีท่ีสุดของ
เมืองแทนเจียร์ อีกทั้งยงัถือวา่เป็นตลาดหลกัของเมืองอีกดว้ย 

กลางวนั         รับประทานอาหารกลางวนัท่ีภตัตาคาร 
น าท่านเดินทางต่อ สู่ นครสีฟ้า  เชฟชาอูน (Chefchaouen)  เมืองท่ีไดช่ื้อว่า “ มนตเ์สน่ห์แห่งโมร็อกโก “ แมว้า่โม
รอคโคจะเป็นประเทศท่ีตั้งอยูท่างทิศตะวนัตกเฉียงเหนือของทวีปแอฟริกา แต่เพราะการท่ีมีอาณาเขตติดต่อกบัทะเล
เมดิเตอร์เรเนียนและมหาสมุทรแอตแลนติก จึงท าให้ภูมิอากาศของประเทศเป็นแบบเมดิเตอร์เรเนียนคลา้ยตอนใต้
ของอิตาลีและ สเปน เมืองเชฟชาอูน (Chefchaouen) เป็นเมืองเล็กๆตั้งอยูใ่นหุบเขาริฟ (Rif Mountain หรือ Er-Rif) 
ประวติัความเป็นมาของเมืองนั้นยาวนานกว่า 538 ปี ในอดีตก่อนท่ีโมรอคโคจะได้รับเสรีภาพในการปกครอง
ประเทศทั้งหมดในปี 1956 เมืองเชฟชาอูนเคยอยู่ใต้การปกครองของสเปนมาก่อน และจนบดัน้ีประชากรท่ีมี
ประมาณ 40,000 คน ก็ยงัคงใชภ้าษาสเปนกนัอยา่งแพร่หลาย อากาศบริสุทธ์ิและความสะอาดของเมืองเชฟชาอูนได้
สร้างบรรยากาศผ่อนคลายสบายๆท่ีท าให้นกัท่องเท่ียวท่ีเหน่ือยลา้มาจากการตระเวนเท่ียวท่ีเมืองอ่ืนหายเหน่ือยได ้
ส าหรับท่านท่ีช่ืนชอบในสถาปัตยกรรมแบบโมรอคโค  ไม่ควรพลาดเมืองเล็ก ๆ ท่ีบา้นเรือนทาทาบดว้ยสีฟ้าและสี
ขาว แห่งน้ีทีเดียว สาเหตุท่ีเมืองเชฟชาอูนถือวา่เป็นสวรรคข์องคนรักสีฟ้าและสีขาว โดยเฉพาะสีฟ้า นัน่ก็เพราะว่า
เชฟชาอูนเป็นเมืองท่ีบา้นเรือนเกือบทุกหลงัเป็นสีขาว และมีคร่ึงล่างไปจนถึงบริเวณถนน บนัได และทางเดิน เป็นสี
ฟ้าสดใสเหมือนวนัท่ีทอ้งฟ้าไร้เมฆ  

ค ่า    รับประทานอาหารค ่า ท่ีโรงแรม 
   พกัคา้งคืนในนครสีฟ้า เชพชาอูนโรงแรม Dar Chefchaouen ระดับ 4 ดาว   
 
 

วนัท่ี (4) เชฟชาอูน (Chefchaouen) – โวลูบิลสิ (Volubilis)– เมคเนส (Meknes) – เฟส (Fes)   B2 L3 D3 

เชา้  รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม-เช็คเอา้ท ์
 น าท่านออกเดินทางสู่เมืองเมคเนส (Meknes) (ระยะทาง 195 กม. ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 3.30 ชม.)  แวะชม เมือง

โบราณโรมันโวลูบิลสิ (Roman city of Volubilis) ท่ีปัจจุบนัเหลือแต่ซากปรักหกัพงัท่ีเกิดจากแผน่ดินไหวคร้ังรุนแรง
ในปี ค.ศ. 1755 แต่ยงัคงเห็นไดถึ้งร่องรอยความยิง่ใหญ่ของเมืองในจกัรวรรดิโรมนัในอดีต อดีตเมืองโบราณแห่ง
จกัรวรรดิโรมนัแห่งน้ีมีความส าคญัยิง่ในยคุศตวรรษท่ี 3 และล่มสลายถูกปล่อยเป็นเมืองร้างในศตวรรษท่ี 11 เมือง
โรมันโบราณแห่งนีไ้ด้รับการขึน้ทะเบียนเป็นมรดกโลกในปี ค.ศ.1997  ผา่นชมเมืองมูเล่ ไอดริส (Moulay Idriss) 
เมืองโรมนัโบราณเมืองหน่ึงท่ีเป็นเมืองศูนยก์ลางทางศาสนาอนัศกัด์ิสิทธิของชาวมุสลิมในโมรอคโค ทุกๆปี ช่วง
เดือนสิงหาคมถึงกนัยายน จะมีเหล่านกัจาริกแสวงบุญมาเยือนเมืองแห่งน้ีเพื่อประกอบพิธีทางศาสนาเปรียบไดก้บั
เมืองเมกกะของประเทศซาอุดิอารเบีย 
เมคเนส (Meknes) หน่ึงในเมืองมรดกโลกรับรองโดยยูเนสโกเมื่อปี ค.ศ.1996 อดีตเมืองหลวงในสมยัสุลต่าน  
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 มูเล อิสมาอิล (Mouley Ismail)  แห่งราชวงศอ์ะลาวทิ (Alawite Dynasty)  ไดช่ื้อวา่เป็นกษตัริยจ์อมโหดผูช่ื้นชอบ
การท าสงครามในช่วงศตวรรษท่ี 17 ดว้ยท าเลท่ีตั้งท่ีมีแม่น ้ าไหลผา่นกลางเมือง เมกเนสจึงเป็นเมืองศูนยก์ลางการ
ผลิตมะกอก ไวน์ และพืชพรรณต่างๆ  มีก าแพงเมืองลอ้มรอบเมืองเก่าท่ียาวประมาณ 40 กม. ซ่ึงมีประตูเมือง
ใหญ่โตถึง 7 ประตู แวะชม ประตูบับมันซู (Bab Mansour Monumental Gate) เป็นประตูท่ีไดช่ื้อวา่สวยท่ีสุด ตกแต่ง
ดว้ยโมเสคและกระเบ้ืองสีเขียวสดบนผนงัสีแสด จากนั้นเดินทางสู่เมืองเฟซตั้งอยูบ่นพื้นท่ีท่ีอุดมสมบูรณ์ท่ีต่อจาก
เชิงเทือกเขารีฟซ่ึงเฟสเป็นเมืองแหล่งท่องเท่ียวท่ีมีช่ือเสียงและมีเสน่ห์อนัน่าประทบัใจ 

กลางวนั         รับประทานอาหารกลางวนัท่ีภตัตาคาร 
น าท่านเดินทางสู่ เมืองเฟส (Fes) (ระยะทาง 82 กม. ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 1ชม.) เมืองหลวงเก่าในศ.ต. ท่ี 8 ท่ีมี
ความส าคญัทางประวติัศาสตร์เป็นเมืองส าคญัทางดา้นศาสนาตั้งแต่ยคุ ศต. ท่ี 8  เป็นแหล่งท่องเท่ียวท่ีมีช่ือเสียงของ
โมรอคโค น าท่านถ่ายรูปท่ีจุดชมววิบนป้อมปราการแห่งราชวงศซ์าเดียน ต่อดว้ยชมประตูพระราชวงัหลวงแห่งเฟส 
(The Royal Palace) ประตูทางเขา้พระราชวงัเป็นสถาปัตยกรรมท่ีสวยและสง่างาม เป็นเอกลกัษณ์แห่งราชวงศ์
โมร็อคโค บริเวณใกลเ้คียงพระราชวงัเคยเป็นท่ีอยูข่องชุมชนชาวยวิท่ีท ารายไดใ้หแ้ก่ราชวงศ ์เพราะชาวยวิฉลาดท า
การคา้เก่ง เป็นพ่อคา้ผกูขาดการคา้เกลือ แต่ปัจจุบนัชาวยวิส่วนใหญ่ไดเ้ดินทางกลบัไปอยูใ่นดินแดนแห่งพนัธ
สัญญา(ประเทศอิสราเอล) คงเหลือประชากรชาวยวิอยูไ่ม่มากนกั  จากนั้นน าท่านเดินทางเขา้สู่เขาวงกตอนัซบัซอ้น
แห่งเมดินาเมืองเฟส  ผา่นประตู Bab Bou Jeloud ท่ีสร้างตั้งแต่ปี 1913  ท่ีใชโ้มเสดสีฟ้าตกแต่ง เดินผา่นเขา้ไปใน
เขตเมดิน่าแลว้เหมือนขา้มกาลเวลายอ้นสู่อดีต น าท่านเดินผา่นตลาดสดขายขา้วปลาอาหาร และผกั ผลไมส้ดต่างๆ
นาๆ ชม เมเดอร์ซา บูอมิาเนีย (Merdersa Bou Imania) ซ่ึงเป็นโรงเรียนสอนพระคมัภีร์ เป็นสถาปัตยกรรมแบบ
มวัร์ท่ีสวยงามประณีต  ในเขตเมืองเก่าไดแ้บ่งออกเป็น 100 ส่วน มีซอยกวา่ 94,000 ซอย มีซอยแคบสุดคือ 50 ซ.ม. 
ถึงกวา้ง 3 เมตร จะแบ่งเป็นยา่นต่างๆ เช่น ยา่นเคร่ืองใชท้องเหลือง ทองแดง จะมีร้านคา้เล็กๆท่ีหนา้ร้านจะมีหมอ้ 
กะทะ อุปกรณ์เคร่ืองครัว วางแขวนห้อยเตม็ไปหมด ยา่นขายพรมท่ีวางเรียงรายอยา่งสวยงาม ยา่นงานเคร่ืองจกัสาน 
งานแกะสลกัไม ้และย่านเคร่ืองเทศ (Souk El Attarine) ท่านจะไดส้ัมผสัทั้งรูป รสและกล่ินในยา่นเคร่ืองเทศท่ีมี
การจดัเรียงสินคา้ไดอ้ยา่งเป็นระเบียบเรียบร้อยสวยงามระหวา่งท่ีเดินตามทางในเมดิน่าท่านจะไดพ้บกบัน า้พุ
ธรรมชาติ(Nejjarine Fountain) เพื่อใหช้าวมุสลิมใหล้า้งหนา้ลา้งมือก่อนเขา้ในบริเวณมสัยดิ  นอกจากน้ีท่ีตามซอก
มุมอาจเห็นภาพชายสูงอายหุนวดเครารุงรังนัง่แกะสลกัไมช้ิ้นเล็กๆอยูบ่ริเวณตามทางเดินแคบๆในเขตเมืองเก่าบางที
เราก็ยงัจะเห็นผูห้ญิงท่ีน่ีสวมเส้ือผา้ท่ีปิดตั้งแต่หวัจนถึงเทา้จะเห็นไดก้็เฉพาะตาด าอนัคมกริบเท่านั้น  แวะชมสุสาน
ของกษัตริย์ มูเล ไอดริสที ่2 (Moulay Idriss Mausolem II) ท่ีชาวโมรอคโคถือวา่เป็นแหล่งมาแสวงบุญท่ีศกัด์ิสิทธ์ิ 
โดยชายชาวมุสลิมจะมาขอพรก่อนการเขา้สุหนตัและหญิงสาวชาวมุสลิมมกัจะมาขอพรเพื่อใหไ้ดบุ้ตร  ชมสุเหร่า
ใหญ่ไคเราวนี (Kairaouine Mosque)ซ่ึงเป็นทั้งมหาวทิยาลยัสอนศาสนาแห่งแรกของโมรอคโคและเก่าแก่ท่ีสุดแห่ง
หน่ึงของโลกเลยทีเดียว (เฉพาะผูท่ี้นบัถือศาสนาอิสลามเท่านั้น) ชมยา่นเคร่ืองหนงัและแวะชม บ่อฟอกและย้อมสี
หนังแบบโบราณประจ าเมืองเฟส (Chouara Tannery) ท่ีเป็นเอกลกัษณ์เฉพาะของเมืองเฟส ถูกอนุรักษโ์ดยองคก์ร
ยเูนสโก ้ เมืองเฟส จึงเป็นสถานท่ีไม่ควรพลาดในการมาเยือนอยา่งยิง่ 

ค ่า    รับประทานอาหารค ่า ท่ีโรงแรม 
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 พกัคา้งคืนในเฟสโรงแรม Ramada Hotel  ระดับ 5 ดาว  

*** คนืนี้ กรณุาจดัเตรยีมเสือ้ผา้ และของใชจ้ าเป็น ใสก่ระเป๋าเลก็ เพือ่ใชใ้นการคา้งแรมในทะเลทรายซาฮารา่ ในคนืพรุง่นี้ *** 

วนัท่ี (5) เฟซ (Fes) - อิเฟรน (Ifrane) – เอร์ฟูด ์(Erfoud)-มอร์ซูกา้ (Merzouga)  B3 L4 D4 

เชา้  รับประทานอาหารเชา้ท่ีในโรงแรมฯ 
น าท่านเดินทางสู่ เมืองอเิฟรน (Ifrane) (ระยะทาง 70 กม. ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 1.20 ชม.) อิเฟรน เป็นเมืองพกั
ตากอากาศบนความสูงกวา่ 1,650 เมตรเหนือระดบัน ้าทะเล ซ่ึงในอดีตฝร่ังเศสไดม้าสร้างเมืองข้ึนบริเวณน้ี เป็น
สถานท่ีพกัผอ่นทั้งฤดูหนาวและฤดูร้อน บา้งก็เรียกเมืองอิเฟรนวา่ เจนีวาแห่งโมรอคโค หรือ “สวติเซอร์แลนด์แห่ง
โมรอคโค” บา้นส่วนใหญ่มีหลงัคาสีแดง มีดอกไม ้ และทะเลสาบสวยงาม น าท่านเดินเล่นภายในเมืองและเก็บ
ภาพบรรายากาศอนัสวยงามอีกแห่งของโมรอคโค ถ่ายรูปกบัอนุสรณ์สิงห์โตหิน ซ่ึงเป็นสัญลกัษณ์แทนสิงห์โตตวั 
สุดทา้ยท่ีถูกล่าจนหมดไปจากเทือกเขาแห่งน้ี  จากนั้นน าท่านเดินทางต่อสู่เมือง มิเดลท์ (Midelt) 

กลางวนั         รับประทานอาหารกลางวนัท่ีภตัตาคาร 
บ่าย น าท่านเดินทางสู่เมืองเมอร์ซูก้า (Merzouga) เมืองในทะเลทรายซาฮาร่า (ระยะทาง 268 กม). ใชเ้วลาเดินทาง

ประมาณ 3.30 ชม.) ผา่นเมือง เออราชิดิยา (Errachidia)  เมืองท่ีมีความส าคญัทางดา้นยทุธศาสตร์ ซ่ึงมีระยะทาง
ห่างจากพรมแดนระหวา่งโมรอคโค และ แอลจีเรีย เพียง 25 กิโลเมตร  เดินทางสู่เมืองเอร์ฟูด ์(Erfoud) เมืองท่ีเคย
เป็นศูนยก์ลางกองคาราวานพ่อคา้ท่ีเดินทางมาจากทางตะวนัออกกลางอยา่งซาอุดิอารเบียและซูดานในแอฟริกา  
น าท่านพรอ้มสมัภาระ(ใบเลก็) เดินทางโดยรถ 4x4 เขา้สู่ทะลทรายซาฮารา เมอร์ซูกา้ (Merzouga) (ระยะทาง54 ก.ม. 
ใชเ้วลา 45 นาที) ผา่นภูเขาหิน ท่ีเตม็ไปดว้ยซากฟอสซิล ของหอย และ แมงกะพรุนโบราณ ในอดีต เม่ือประมาณ 
350 ลา้นปีก่อน  ดินแดนแห่งน้ีเคยอยูใ่ตท้อ้งทะเลต่อมาเม่ือแผน่ดินผดุข้ึนมา จึงเกิดซากฟอสซิลข้ึนมากมาย  

ค ่า                  รับประทานอาหารค ่าท่ีโรงแรม จากนั้นพกัผอ่นนอนดูดาว ตามอธัยาศยั  
  พกัผอ่นคา้งคืนในทะเลทรายซาฮาร่า  เมอร์ชูก้า TOMBOUCTOU HOTEL   

 

วนัท่ี (6) 
มอร์ซูกา้ (Merzouga)- ทินเฮียร์ (Tinerhir) – ทอดร้ากอร์จTodra Gorge- วอซาเซท
(Vauzazate) 

 B4 L5 D5 

เชา้ตรู่ ก่อนพระอาทิตยข้ึ์นน าท่านข่ีอูฐชมเพื่อชมพระอาทิตยข้ึ์นท่ีเนินทรายในทะเลทรายซาฮาร่า   
ทะเลทรายซาฮาร่า (SAHARA DESERT) เป็นทะเลทรายท่ีมีอาณาเขตกวา้งใหญ่ท่ีสุดในโลกคือ มีเน้ือท่ีประมาณ 
9.3 ลา้นตารางกิโลเมตร (ใหญ่เท่าอเมริกาทั้งประเทศ) และตั้งอยูท่างตอนเหนือของทวีปแอฟริกา ทะเลทรายซาฮาร่า
มีส่ิงแวดลอ้มท่ีไม่เอ้ือต่อการด ารงอยูข่องชีวติมนุษย ์สัตว ์หรือพืช เพราะฝนตกนอ้ยมาก และพื้นท่ีไม่เหมาะแก่การ
เพาะปลูกหรือเล้ียงสัตว ์หากมีสัตวแ์ละพืชพนัธ์ุใดท่ีสามารถเติบโตในทะเลทรายได ้ก็ตอ้งปรับตวักนัอยา่งมาก 
เช่นเดียวกบัมนุษยท่ี์ตอ้งหาวิธีในการใชชี้วติใหอ้ยูร่อดได ้ใหท้่านไดส้ัมผสับรรยากาศยามเชา้ในทะเลทรายซาฮาร่า  
จากสภาพการไร้ฝนและอุณหภูมิท่ีร้อนจดัในทะเลทรายมีผลท าใหค้วามช้ืนสัมพทัธ์ของอากาศเหนือทะเลทราย 
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เกือบเป็นศูนยต์ลอดปี ชมพระอาทิตยข้ึ์นจากบนเนินทราย ซ่ึงเป็นภาพท่ีสวยงาม น่าประทบัใจ    
ไดเ้วลาน าท่านข่ีอูฐกลบัสู่โรงแรมท่ีพกั 

เชา้  รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม-เช็คเอา้ท ์
น าคณะนัง่รถขบัเคล่ือนส่ีลอ้ 4x4 ออกจากทะเลทรายซาฮาร่า มุ่งหนา้สู่เมืองเอร์ฟูด์(Erfoud) เพื่อเปล่ียนเป็นรถโคช้ 
เดินทางสู่เมืองทินเฮียร์ แวะชมโอเอซิส Tinerhir ซ่ึงเป็นชุมชนท่ีเกาะกลุ่มอยูร่วมกนั ท่ามกลางความแหง้แลง้ใน 
เขตทะเลทราย ท่ียงัมีความชุ่มช้ืน มีตาน ้า หรือ ล าธารน ้า ซ่ึงใชใ้นการปลูก ตน้ปาลม์ ตน้อลัมอนด ์โอเอซิสแห่งน้ี 
เคยเป็นท่ีตั้งของกองทหารท่ีเดินทางมาจากวอซาเซท ผา่นหุบเขาเดดส์ (Dades) ซ่ึงเป็นแนวเขาและธรรมชาติของ 
หุบเขาท่ีถูกกดักร่อนจากแรงลม ท าใหหุ้บเขากลายเป็นรูปร่างต่างๆ สวยงาม จากนั้นเดินทางสู่ทอดร้ากอร์จ (Todra  
Gorge) โกรกธารท่ีมีโขดผาสูง 985 ฟุต หรือ 300 เมตร ทั้งสองดา้นท่ีเกือบตั้งท ามุมสามเหล่ียมกบัแม่น ้าโทดร้า ถือ 
วา่เป็นโกรกธารและหุบเขาท่ีสวยท่ีสุดทางใตข้องโมรอคโค ชมความงดงามของช่องเขาท่ีซ่อนตวัอยูใ่นโอเอซิส  
โดยมี ล าน ้าใส ๆ ท่ีไหลผา่นช่องเขากบัหนา้ผาสูงชนัแปลกตา สถานท่ีแห่งน้ีเป็นแหล่งปีนหนา้ผาส าหรับ 
นกัท่องเท่ียวท่ีรักการเส่ียงภยั 

กลางวนั         รับประทานอาหารกลางวนัท่ีภตัตาคาร 
บ่าย เดินทางสู่เมืองวอซาเซท (Ouarzazate) เคยเป็นท่ีตั้งทางยทุธศาสตร์ ในปี ค.ศ. 1928 ฝร่ังเศสไดต้ั้งกองก าลงัทหาร

และพฒันาท่ีน่ีใหเ้ป็นศูนยก์ลางการบริหาร วอซาเซทเป็นเมืองท่ีถูกส่งเสริมให้เป็นเมืองท่องเท่ียวแวดลอ้มไปดว้ย
สตูดิโอภาพยนตร์ และมีการพฒันาพื้นท่ีในทะเลทรายเพื่อการท ากิจกรรมต่างๆ เช่นการข่ีมอเตอร์ไซด ์ อูฐ 
กิจกรรมผจญภยักลางทะเลทราย (ส าหรับในฤดูหนาว – ฤดูใบไมผ้ลิ (พ.ย.– เม.ย.)) ควรเตรียมเส้ือกนัหนาวให้
เพียงพอ เพราะเมืองน้ีอยูใ่กลภู้เขา  แอตลาส ท่ีมีหิมะปกคลุมในช่วงดงักล่าว  วอซาเซท อาจกล่าวไดว้า่เป็น
จุดมุ่งหมายของนกัท่องเท่ียวท่ีมองหาความแตกต่าง และความผจญภยัท่ีหาไม่ไดจ้ากท่ีไหน วอซาเซทเป็นเมืองท่ี
ส าคญัท่ีสุดของทางตอนใต ้ และท่ีน่ียงัเป็นทางเช่ือมระหวา่งเหนือกบัใต ้ และตะวนัออกกบัตะวนัตก ส าหรับ
นกัท่องเท่ียวบางคนท่ีชอบรสชาติของความเป็นทางใต ้ ณ แห่งน้ีเป็นจุดเร่ิมตน้ของการส ารวจเมืองต่างๆไดทุ้กวนั 
ก่อนถึงเมืองซอซาเซท แวะชมผลิตภณัฑท่ี์ท าจากกุหลาบท่ีเมือง มากนู่า (M’Gouna) (เทศกาลกุหลาบจะจดัข้ึน
ประมาณเดือนพฤษภาคม)   

ค ่า    รับประทานอาหารค ่า ท่ีโรงแรม 
   พกัคา้งคืนในวอซาเซทโรงแรม Karam Palace Hotel ระดบั 5 ดาว   
 
 
 

วนัท่ี (7) วอซาเซท(Vauzazate) – มาราเกช (Marakech)  B5 L6 D6 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ท่ีโรงแรม-เช็คเอา้ท ์
น าชมป้อมทาอูเริท (Kasbah Taourirt) พระราชวงัของผูป้กครองมาราเกซ ตระกลู กลาว ี (Glaoui Palace) เป็น
ป้อม ดิน หรือ วงัท่ีสร้างจากดิน ซ่ึงภายในประกอบดว้ยหอ้งหบัต่างๆจ านวนมากรวมถึงฮาเร็ม และท่ีประกอบ
พิธีกรรมทางศาสนา ซ่ึงเช่ือมต่อกนัดว้ยทางเล็กๆอยูภ่ายใน ในหอ้งต่าง ๆ ยงัมีลวดลายผนงัอาคารและรูปแบบ



 

Star Voyage Co.,Ltd. ใบอนุญาตเลขที่ 11/07795 
93/12 ซอยลาดพร้าว 23 แขวงลาดยาว เขตจตุจกัร กรุงเทพมหานคร 
โทร : (66) 819 256 603 , (66) 816 203 647, (66) 818 078 501  โทรสาร : (66) 29 367 766 
Web: www.starvoyage.co.th 

 

 
 

สถาปัตยกรรมอนัหลากหลายของการสร้างอาคารของชาวเบอร์เบอร์ การออกแบบอาคารซ่ึงเหมาะกบัความเช่ือ
และความเป็นอยูข่องเหล่าเจา้ผูป้กครอง ในป้อมทาอูเริทน้ีในอดีตมีคนงานและคนรับใชจ้  านวนหลายร้อยคนจึง
ตอ้งมีห้องเป็นจ านวนมาก มีทั้งส่วนท่ีเป็นวงัเก่า หอ้งนัง่เล่น หอ้งรับรอง บางห้องก็วา่งเปล่า ยเูนสโกไ้ดป้ฏิสังขรณ์
ข้ึนมาจากอาคารเดิมเพียง 1 ใน 3 ของอาคารทั้งหมด  จากนั้นเดินทางสู่เมืองไอท์ เบนฮาดดู (Ait Benhaddou) ชม
เมืองไอท ์เบนฮาดดู เป็นเมืองท่ีอาคารต่าง ๆสร้างจากดิน เป็นเมืองท่ีมีช่ือเสียงในเร่ืองการหารายไดจ้ากกองถ่ายท า
ภาพยนตร์กวา่ 20 เร่ือง โดยเฉพาะป้อมดินท่ีงดงามและมีความใหญ่ท่ีสุดในภาคใตข้องโมรอคโค คือ ป้อมไอท์ 
เบนฮาดดู (Kasbash of Ait Ben Hadou) เป็นป้อมดินซ่ึงตั้งอยูท่่ามกลางสวนอลัมอนด ์ เป็นปราสาทท่ีใชใ้นการ
ถ่ายท าภาพยนตห์ลายเร่ืองท่ีโด่งดงัอาทิ Lawrance of Arabia , Jesus of Nazareth และ Gladiator ปัจจุบนัอยูใ่น
ความดูแลขององคก์ารยเูนสโก ้ 

กลางวนั         รับประทานอาหารกลางวนัท่ีภตัตาคาร 
บ่าย  เดินทางสู่เมืองมาราเกช (Marakesh) ซ่ึงเป็นเมืองท่องเท่ียวท่ีส าคญัท่ีตั้งอยูเ่ชิงเขาแอตลาส ในอดีตเมืองโอเอซิส

แห่งน้ีเป็นท่ีพกัของกองคาราวานอูฐท่ีมาจากทางตอนใตข้องโมรอคโค ถือเป็นเมืองชุมทางของพอ่คา้ต่างๆท่ีน า
สินคา้จากทางตอนใต ้ไปขายยงัยโุรป และ น าสินคา้จากทางเหนือ ผา่นเทือกเขา ไฮแลตลาส ไปยงัทะเลทราย ซาฮา
ร่า ไปยงัตอนใต ้นอกจากน้ียงัเป็นอดีตเมืองหลวงในช่วงหลายราชวงส์ เร่ิมตั้งแต่สมยัราชวงศอ์ลัโมราวิด ช่วงศ.ต.
ท่ี 11  ราชวงศอ์ลัโมฮดั และ ราชวงศซ์าเตียน  ปัจจุบนัเป็นเมืองท่ีมีนกัท่องเท่ียวมาเยือนมากท่ีสุด สภาพบา้นเมืองท่ี
เราเห็นไดคื้อ สองขา้งทางแวดลอ้มดว้ยบา้นเรือนท่ีถูกฉาบดว้ยปูนสีส้มๆ ซ่ึงเป็นส่ิงท่ีรัฐบาลก าหนดไว ้ แต่คน
ทอ้งถ่ินจะเรียกวา่ Pink City หรือ เมืองสีชมพู อาจกล่าวไดว้า่มาราเกชเป็นเมืองท่ีมีเสน่ห์ท่ีสุดในโลกแห่งหน่ึง จึง
ไดส้มญานามวา่เป็น A city of Drama นัน่คือมีความสวยงามดัง่เมืองในละครท่ีไม่น่าเป็นชีวติจริงได ้  
น าท่านเยอืน จัตุรัสกลางเมือง Djemaa Fnaa Square ท่ีมีขนาดใหญ่ รายลอ้มไปดว้ยอาคาร ร้านคา้ ตลาด ทั้ง 4 
ดา้น เดินเล่นถ่ายรูปความมีชีวติชีวา ท่ีมีสีสันและกล่ินอายแบบโมรอคโคขนานแท ้ พร้อมจบัจ่ายหาซ้ือของฝาก 
ของท่ีระลึกพื้นเมืองต่างๆ ไดท่ี้ ตลาดเก่า (Old Market) ท่ีอยูร่ายรอบจตุัรัสอยา่งเพลิดเพลิน 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ท่ี Fantasia ท่านจะไดต่ื้นตาต่ืนใจกบัความอลงัการของสถานท่ีและสีสันของชาวโมรอค
กนัเบอร์เบอร์ท่ีตอ้นรับท่านดว้ยอาหารและพร้อมชมการแสดงพื้นเมือง 

        พกัคา้งคืนในมาราเกชโรงแรม Les Jardins de L’Agdal Hotel ระดบั 5 ดาว  
 

 

วนัท่ี (8) สวนจาร์ดีน มาจอแรล-มสัยดิ คูตูเบีย-พระราชวงับาเฮีย-คาซาบลงักา้  B6 L7 D7 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ท่ีโรงแรม-เช็คเอา้ท ์
น าาท่านไปชมสวนจาร์ดีน มาจอแรล (Jardin Majorelle) หรือ สวนยปิแซงลอเร้นซ์ (Yves Saint Laurent Gardens)  
ช่ือน้ีเป็นท่ีคุน้เคยของสาวๆ ท่ีช่ืนชอบแฟชัน่สุดหรูของ Yves St. Laurent นกัออกแบบแฟชัน่ดีไซน์แห่งปารีส 
ฝร่ังเศส ซ่ึงเป็นผูอ้อกแบบสวนแห่งน้ี ในช่วงท่ีโมรอคโคตกเป็นอาณานิคมของประเทศฝร่ังเศส ยปิแซงลอเร้นซ์
มาท่ีประเทศโมรอคโค เพื่อพกัผอ่นหลงัจากเคร่งเครียดจากงานออกแบบแฟชัน่โชว ์ บา้นหลงัน้ีเคยเป็นของเศรษฐี
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แห่งมาราเกช หลงัจากยปิแซงมาเยอืนมาราเกช ก็ไดเ้กิดความหลงใหลในเมืองแห่งน้ี และซ้ือบา้นหลงัน้ีไวเ้ป็นท่ี
พกัผอ่น  ชมสวนท่ีถูกออกแบบโดยใชท่ี้สดใส ฉูดฉาด เช่นสีน ้าเงิน และสีส้ม เป็นองคป์ระกอบ ไม่วา่จะเป็นเสา 
แจกนั และชมการจดัวางพรรณไมอ้นัหลากหลาย แห่งทะเลทราย ท่ีจดัไดอ้ยา่งสวยงามและลงตวั  
น าท่านชมมัสยดิ คูตูเบีย (Koutoubia Mosque)  ซ่ึงเป็นมสัยดิใหญ่เก่าแก่ท่ีสุดในเมือง ไม่วา่จะเดินไปแห่งใดใน
ตวัเมืองก็จะเห็นมสัยดิน้ีได ้ จากหอคอยท่ีมีความสูง 226 ฟิต (70 เมตร) จากนั้นเดินทางไปชมสวนเมนารา 
(Menara Garden)  ซ่ึงแต่เดิมสร้างเป็นบ่อเก็บน ้าจากเทือกเขาแอตลาส  ใชเ้ป็นท่ีฝึกกองก าลงัทหารในการสู้รบ
ทางน ้า และใชเ้ป็นท่ีส่งน ้าไปสู่สวนต่างๆ ในสวนเมนารา แห่งน้ีรายลอ้มดว้ยตน้มะกอกและตน้สน มีตวัอาคารท่ี
งดงามโดยมีเทือกเขาแอตลาสเป็นฉากหลงั สวนแห่งน้ีเป็นสวนตน้แบบท่ีราชวงศโ์มรอคโคนิยมกนัในเวลาต่อมา  
น าท่านชม พระราชวงับาเฮีย (Bahia Palace) เป็นพระราชวงัของท่านมหาอ ามาตย ์ผูส้ าเร็จราชการแผน่ดินแทนยุ
วกษตัริยใ์นอดีต  สร้างข้ึนในช่วงปลายศตวรรษท่ี 19 โดย Si Moussa สถาปัตยกรรมออกเป็นแนวสมยัใหม่ โดยท่ี
ตั้งใจจะใหเ้ป็นพระราชวงัท่ียิ่งใหญ่และหรูหราท่ีสุดในสมยันั้น สร้างข้ึนและตั้งช่ือวงัตามช่ือของภรรยาคือ นางบา
เฮีย ซ่ีงมีรูปโฉมท่ีงดงาม เป็นท่ีรักใคร่ยิง่ของท่านมหาอ ามาตย ์ พระราชวงัแห่งน้ีมีการตกแต่งโดยการแกะสลกัปูน
ป้ัน (Stucco) บนเพดานและบานประตูมีการวาดลายโดยใชสี้ธรรมชาติบนไมส้นซีดาร์ และผนงัประดบัประดาดว้ย
โมเสกเป็นลวดลายท่ีสวยงามละเอียดอ่อนมาก ชมสวนในบา้นซ่ึงเป็นสไตลริ์ยาด (Riad) ประกอบไปดว้ยลาน
กลางบา้น ซ่ึงประดบัดว้ยน ้าพุ และสวนไมด้อก ไมป้ระดบั ตามสไตลก์ารแต่งบา้นแบบโมรอคโค 

กลางวนั         รับประทานอาหารกลางวนัท่ีภตัตาคาร 
    บ่าย เดินทางสู่ 'คาซาบลงัก้า'  (ระยะทาง 237 กม. ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 3 ชม.)  

ถึงคาซาบลงักา้ น าท่านนัง่รถชมบรรยากาศ ริมมหาสมุทรแอตแลนติคยามค ่าคืน ต่อดว้ยการชอ้ปป้ิงท่ีหา้ง 
Morocco Mall เป็นหา้งท่ีบรรดาไฮโซ และเศรษฐี ในคาซาบลงักา้  นิยมมาจบัจ่าย ซ้ือสินคา้แบรนดด์งั  

ค ่า                  รับประทานอาหารค ่า ท่ีภตัตาคาร 
         พกัคา้งคืนในคาซาบลงักา้โรงแรม Kenzi Tower Hotel ระดบั 5 ดาว   
 
 
 
 

วนัท่ี (9) คาซาบลงักา้ (Casablanca) – อาบูดาบี (Abu Dhabi)  –  กรุงเทพฯ(Bangkok)  B7 - - 

เชา้                รับประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม ฯ  
06.45น.        เดินทางสู่สนามบินเมืองคาซาบลงักา้ 
10.35น.    บินสู่อาบูดาบี (Abu Dhabi)  โดยเท่ียวบินท่ี EY 612 CMN AUH 1035-2210 (7.35 ชม.)   
23.50 น.      เปล่ียนเคร่ืองสู่เมืองไทย EY 406   AUH BKK 2350 – 0905  (6.15 ชม.)   
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วนัท่ี (10) กรุงเทพฯ (Bangkok)  - - - 

09.05 น.  คณะเดินทางถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ดว้ยความสวสัดิภาพ  
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 

 

อตัรานีร้วม  

 ตัว๋เคร่ืองบินไป – กลบั คือ กรุงเทพฯ – อาบูดาบี  –คาซาบลงักา้ – อาบูดาบี  - กรุงเทพฯ โดยสารการบินอิทิฮดั แอร์เวยส์ 
ชั้นประหยดั 

 ภาษีสนามบินท่าอากาศยานสุวรรณภูมิและปลายทางต่างประเทศ  
 ค่าท่ีพกัตามโรงแรม ท่ีพกั 7 คืน พร้อมอาหารเชา้บุฟเฟต์  
 ค่าอาหาร ม้ือตามท่ีระบุในรายการ  
 ค่าน ้าระหวา่งม้ืออาหารทุกม้ือ / น ้าด่ืมระหวา่งวนั 3 ขวด/ท่าน 
 ค่ารถโคช้ปรับอากาศน าเท่ียวตามท่ีระบุ  
 ค่าเขา้ชมสถานท่ีต่างๆ ตามรายการ 
 หวัหนา้ทวัร์ อ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 
 ค่าข่ีอูฐ ค่าทปิคนจูงอูฐ  (หากท่านไม่ประสงคจ์ะข่ีอูฐ ไม่สามารถคืนเงินได ้เน่ืองจากเป็นการสมนาคุณจากบริษทั) 
 ค่าธรรมเนียมวซ่ีา ระยะสั้นตามระยะเวลาของทวัร์ 
 ประกนัภยัการเดินทาง 500,000 บาท (บาดเจบ็เขา้รับการรักษา) / 1,000,000 บาท (ในกรณีเสียชีวติ) 

อตัรานีไ้ม่รวม   

 ค่าภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3 % และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % กรณีออกใบก ากบัภาษี 
 ค่าธรรมเนียมหนงัสือเดินทาง  
 ค่าใชจ่้ายส่วนตวั เช่น อาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีสั่งพิเศษ / ค่าซกัรีด / ค่าโทรศพัท ์เป็นตน้ 
 ค่าบริการยกกระเป๋าในโรงแรม   
 ค่าปรับน า้หนักกระเป๋าทีเ่กนิกว่าทีท่างสายการบินก าหนด  

 ค่าธรรมเนียมทปิ หวัหนา้ทวัร์ (ข้ึนอยูก่บัความพอใจในบริการ)  
 

เงื่อนไขการยกเลกิและการปรับเงินค่าบริการ 

 แจง้ล่วงหนา้ 2 สัปดาห์ก่อนการเดินทาง หกัค่าใชจ่้าย 70%  ของราคาทวัร์  
 แจง้ล่วงหนา้นอ้ยกวา่ 2 สัปดาห์ก่อนการเดินทาง ไม่สามารถคืนค่าทวัร์ให้ได้ 

 หากมีการออกตัว๋เคร่ืองบินหรือจองโรงแรมไปแลว้ ทางบริษทัฯ จะคิดค่าบริการตามจริง 
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 หากทางบริษทัฯตอ้งออกตัว๋เคร่ืองบินก่อนไดรั้บวซ่ีา ทางบริษทัฯจะแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้และหากวซ่ีาของผูเ้ดินทางไม่
ผา่น ทางบริษทัฯจะท าการ REFUND กบัทางสายการบิน หรือ ข้ึนอยูก่บั CONDITION ของทางสายการบิน 

 

โปรดอ่านอย่างละเอยีด ! 

 บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทาง โดยท่ีจะแจง้ใหผู้เ้ดินทางทราบล่วงหนา้ก่อน อยา่งนอ้ย 20 วนั ก่อน
ออกเดินทาง และยนิดีจะจดัหาคณะอ่ืนหากท่านตอ้งการ 

 บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงรายการท่องเท่ียว กรณีท่ีเกิดเหตุจ าเป็นสุดวสิัย อาทิ การล่าชา้ของสาย การบิน
, การนดัหยดุงาน, การประทว้ง, ภยัธรรมชาติ, การก่อจลาจล, อุบติัเหตุ, ปัญหาการจราจร ฯลฯ ทั้งน้ีจะค านึงถึง
ผลประโยชน์และจะรักษาผลประโยชน์และความปลอดภยัของท่านไวใ้หไ้ดม้ากท่ีสุด 

 บริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึน และจะไม่คืนเงินค่าทวัร์ท่ีท่านช าระมาแลว้ หากท่านถูกปฏิเสธวซ่ีา หรือการ
เขา้ออกเมือง อนัเน่ืองจากการกระท าท่ีส่อไปในทางผดิกฎหมาย หรือการหลบหนีเขา้เมือง ฯลฯ 

 ราคาอาจมีการปรับข้ึน หากสายการบินมีการปรับราคาน ้ามนัของสายการบิน โดยมีเอกสารยนืยนั 
 กรณีท่านท่ีจะออกตัว๋บินภายในประเทศเพื่อร่วมมาเดินทางกบักรุ๊ป กรุณาแจง้ฝ่ายขายเพื่อขอค ายนืยนัวา่ทวัร์นั้นสามารถ

ออกเดินทางไดแ้น่นอน มิฉะนั้นทางบริษทัจะไม่รับผดิชอบค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึน  
***เมื่อท่านจองทวัร์และช าระเงินมัดจ าแล้ว หมายถึงท่านยอมรับในข้อความและเงื่อนไขทีบ่ริษัทฯ แจ้งไว้แล้ว*** 

โรงแรมและห้อง 

ห้องพกัในโรงแรมเป็นแบบห้องพกัคู่ ( TWN/DBL ) ในกรณีท่ีท่านมีความประสงคจ์ะพกัแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง ข้ึนอยูก่บั
ขอ้ก าหนดของห้องพกัและรูปแบบของห้องพกัของแต่ละโรงแรมมกัมีความแตกต่างกนั ซ่ึงอาจไม่สามารถจดัห้องท่ีพกัแบบ 3 
เตียงได ้ หรือ อาจจะท าใหท้่านไม่ไดห้อ้งพกัติดกนัตามท่ีตอ้งการได ้ ในกรณีท่ีมีการจดัประชุมนานาชาติ ( TRADE FAIR ) เป็น
ผลให้ค่าโรงแรมสูงข้ึน 3-4 เท่าตวั บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปล่ียนหรือยา้ยเมืองเพื่อให้เกิดความเหมาะสม 

 
เอกสารประกอบการขอวซ่ีา Morocco 

1.  หนังสือเดินทาง ต้องมีอายุเหลือการใช้งานอย่างน้อย 6 เดือน นับจากวนัเดินทาง และต้องมีหน้าว่างเหลือส าหรับ
ประทบัตราวซ่ีา และตราประทบัเขา้ประทบัเขา้-ออกอยา่งนอ้ย 2 หนา้เตม็ 
2. รูปถ่าย ตอ้งเป็นรูปถ่ายหน้าตรงเป็นรูปสี ขนาด 3.5 x 4.5 ซ.ม. หน้าใหญ่เท่ากับรูปถ่ายในพาสปอร์ตของท่าน  
ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน จ านวน 2 ใบ และตอ้งเป็นรูปถ่ายท่ีมีพื้นหลงัสีขาว เท่านั้น ทางสถานฑูตไม่รับพิจารณารูปถ่ายท่ีเป็น
รูปสต๊ิกเกอร์ หรือรูปพิมพจ์ากคอมพิวเตอร์ รูปโพลาลอยด ์และรูปถ่ายท่ีมีววิดา้นหลงั หรือรูปท่ีน ามาตดัต่อ 
3. หลกัฐานการงาน 
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  กรณีเป็นเจา้ของกิจการ ตอ้งแสดง ส าเนา ใบทะเบียนการคา้ และหนังสือรับรองการจดทะเบียนท่ีมีช่ือของผูเ้ดินทาง
แสดงความเป็น  เจา้ของกิจการ เป็นกรรมการ หรือ หุน้ส่วน  (ไม่ตอ้งใชต้วัจริง) 
  ***** ส าคญัมาก จะตอ้งเซ็นช่ือรับรองส าเนา และประทบัตราบริษทัเป็นส าคญั *****  
กรณีเป็นพนักงาน ต้องมีหนังสือรับรองการท างานจากทางบริษทั หรือหน่วยงานท่ีสังกัด มีข้อความระบุต าแหน่ง 
เงินเดือน รายได ้ วนัเร่ิมท างาน และช่วงเวลาท่ีไดรั้บอนุมติัใหล้าหยดุงาน เป็นภาษาองักฤษเท่านั้น และจะตอ้งประทบัตรา
บริษทัรับรองเป็นส าคญั 
กรณีเป็นนกัเรียน หรือ นกัศึกษา ตอ้งมีหนงัสือรับรองจากทางโรงเรียน หรือสถาบนัท่ีก าลงัศึกษาอยู ่พร้อมตราประทบั
ของทางโรงเรียน (เป็นภาษาองักฤษเท่านั้น) และส าเนาบตัรนกัเรียน หรือบตัรนกัศึกษา พร้อมทั้งเซ็นช่ือรับรองส าเนา 

1. หลกัฐานการเงิน  
- หนงัสือรับรองสถานะทางการเงินในช่ือของผูเ้ดินทาง จากทางธนาคารเป็นภาษาองักฤษ พร้อมตราประทบัจาก
ทางธนาคาร **ย  ้า** ไม่สามารถใชส้ าเนาบญัชี เงินฝากธนาคารยอ้นหลงั 6 เดือน  

     กรณีทีม่ีผู้รับรองค่าใช้จ่ายให้ 
     - หนังสือรับรองสถานะทางการเงินจากธนาคาร ระบุช่ือเจ้าของบัญชี และ ต้องระบุช่ือผู้ถูกรับรองค่าใช้จ่าย ด้วย 
พร้อมจดหมายรับรองค่าใช้จ่าย ระบุถึงความสัมพนัธ์ 

5.  ส าเนาทะเบียนบ้าน และส าเนาบัตรประชาชน- ส าเนาใบทะเบียนสมรส - ส าเนาใบเปลีย่นช่ือ-นามสกุล 

***เอกสารที่เป็นส าเนา ไม่ต้องขีดคร่อม หรือเขียนทับบนหน้าเอกสาร**** 
สถานทูตโมรอคโค ไม่รับพจิรณาเอกสารที่ ขีดคร่อม หรือเขียนทับบนหน้าเอกสาร 

 


