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ตารางการเดินทาง 

วันที� สถานที�ท่องเที�ยว 
รายละเอียด อาหาร โรงแรมที�พัก ระดับ + ดาว 

หรือเทียบเท่า เชา้ กลางวัน เย็น 

วันที�หนึ�ง 
กรุงเทพฯ สนามบินสุวรรณภูมิ – ดูไบ  
(สหรัฐอาหรบัเอมิเรตส์) � � � � 

วันที�สอง 
ดูไบ (DXB) สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์-คาซาบลังกา 
(CMN)-เมืองมาราเกช-สุเหร่าแห่งกษัตริย์ฮัสซันที� 2 � � � 

PALM PLAZA OR ADAM PARK 
HOTEL 

วันที�สาม 
เมืองมาราเกช - สุสานแห่งราชวงศ์ซาเดียน - 
พระราชวังบาเฮีย � � � 

PALM PLAZA OR ADAM PARK   
HOTEL 

วันที�สี� 
เมืองมาราเกช - MAJORELLE GARDEN - เมืองไอท์ 
เบนฮาดดู - ออร์ซาเอท � � � KARAM OURZAZATE HOTEL 

วันที�หา้ 
ออร์ซาเอท - โอเอซิส TINGHIR -ทอดร้าจอร์จ  
หุบเขากุหลาบ - เมอร์ซูกา้ � � � YASMINA MERZOUGA HOTEL 

วันที�หก เมอร์ซูกา้ ชมพระอาทิตย์ขึN น-เฟส (FES) � � � 
VOLUBULIS OR AL MENZEH 

ZALLAGH FES HOTEL 

วันที�เจ็ด 
เฟส (FES) - เมเดอร์ซา บูอิมาเนีย - สุสานมูเลย์ อิส
มาอิล -(KAIRAOUINE MOSQUE) -แมกเนส -(BAB 
MANSOUR GATE) - พระราชวังเฟส 

� � � 
VOLUBULIS OR AL MENZEH 

ZALLAGH FES HOTEL 

วันที�แปด เฟส (FES) - เมืองเชฟชาอูน - ราบัต (RABAT) � � � 
RIVE OR ONOMO RABAT 

HOTEL 

วันที�เกา้ 
ราบัต (RABAT) สุสานของกษัตริย์โมฮัมเหม็ด ที� 5 หอ
คอยฮัสสัน (Hassan Tower)  - คาซาบลังกา 
(CASABLANCA AIRPORT) 

� � � � 

วันที�สิบ ดูไบ (DXB) -  สนามบินสุวรรณภูมิ  (BKK) � � � � 
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สัมผัสประสบการณ์กับเสน้ทางแปลกใหม่ กับกลิ�นอายดินแดนฟ้าจรดทราย ประเทศโมร็อกโก 

� เที�ยวเมืองที�เปี� ยมดว้ยมนต์เสน่ห์ นครสีฟ้าเชฟชาอูน เมืองสีพาสเทล แห่งโมร็อกโกเมืองเล็กๆ ที�หา้มพลาดเมื�อ
มาเยือน 
� สัมผัสบรรยากาศ คาซาบลังกา้ เมืองแห่งตํานานภาพยนตร์ชื�อดังระดับโลก ชายฝั�งมหาสมุทรแอตแลนติก  
�เยือน เฟส ราชธานีแห่งแรกของโมร็อคโค ที�คงเสน่ห์ความเป็นโมร็อคโคไวไ้ดอ้ย่างดีเยี�ยม เดินยอ้นเวลา สู่อดีต 
ซึมซับบรรยากาศในเมืองเก่าอย่างแทจ้ริง  
�ชมเมืองเก่ายุคโรมัน ที� โวลูบิลิส และเมืองตากอากาศ อิเฟรน  
� เที�ยวมาราเกช มหัศจรรย์แห่งเมืองโอเอซิส อดีตเมืองหลวงแห่งราชวงศ์ อัลโมราวิด เป็น A City of Drama 
�สัมผัสมนต์เสน่ห์เมดิน่า (เมืองเก่า) แห่งป้อมไอดูยะที� ราบัต เพลินกับสีสันของบ้านเรือนที�ทาทาบดว้ยสีฟ้า-ขาว 
�เปิดประตูสู่ทะเลทรายซาฮาร่า เมืองเมอร์ซูกา้ ผจญภัยตะลุยทะเลทรายโดยรถขับเคลื�อนแบบ 4WD 
� ขี�อูฐยามเชา้ในทะเลทรายซาฮาร่า เมอร์ซูกา้ร์ ทะเลทรายที�ใหญ่ที�สุดในโลก 
�มหัศจรรย์แห่งมาราเกช เมืองสีชมพู สัมผัสกลิ�นไอเมืองอาหรับโบราณ 
�พรอ้มที�พักมาตรฐานระดับ 4 ดาว 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตารางเส้นทางการบ ิน 

เส้นทางการบิน 
เวลาออกเดินทาง-เวลา

ถึงปลายทาง 
เที�ยวบิน ระยะเวลาในการเดินทาง โดยประมาณ 

กรุงเทพฯ BKK-DXB ดูไบ 01:35 – 04:45 EK385 6 ชั�วโมง 10 นาท ี

ดูไบ DXB-CMN คาซาบลังกา 07:30 – 12:45 EK751 9 ชั�วโมง 15 นาท ี

คาซาบลังกา CMN -  DXB ดูไบ 14:45 – 01:15 +1 วัน EK752 6 ชั�วโมง 30 นาท ี

ดูไบ DXB – BKK กรุงเทพฯ 03:45 – 13:20 +1 วัน EK376 6 ชั�วโมง 35 นาท ี
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รายและเอียดการเดินทาง 

วันแรก   กรุงเทพฯ สนามบินสุวรรณภูมิ – ดูไบ (สหรัฐอาหรับเอมิเรตส)์                                             

(-/-/-) 

23.00 น. คณะเดินทางพรอ้มกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ดยสารขาออก ประตูที� 8 เคาน์เตอร์ T  โดย

สายการบินเอมิเรตส์  

( EK ) โดยมีเจา้หน้าที�ของบริษัทฯ คอยใหก้ารตอ้นรับและอํานวยความสะดวกเรื�องเอกสารและสัมภาระ 

วันที,สอง  ดูไบ (DXB) สหรัฐอาหรับเอมิเรตส ์- คาซาบลังกา (CMN) - เมืองมาราเกช 

(MARAKESH)                 (-/-/D) 

mn.op น. �เหินฟ้าสู่ ดูไบ (DXB) ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ โดยสายการบินเอมิเรตส์ EMIRATES เที�ยวบินที� 
EK385(บริการอาหารบนเครื�อง ใชเ้วลาบิน 6 ชั �วโมง 10 นาที)  

04.45 น. เดินทางถึง สนามบินนานาชาติดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ เพื�อแวะเปลี�ยนเครื�อง 
   

( การต่อเครื�องที� DXB ดูไบ ระยะเวลาการเชื�อมต่อ : 2 ชั �วโมง 45 นาที ) 
07.30 น. � ออกเดินทางจากสนามบินนานาชาติดูไบ DXB  สู่ สนามบินมุฮัมมัด ฟิฟท์ อินเตอร์เนชั �นแนล 
   (คาซาบลังกา) CMN 

ประเทศโมร็อกโก โดยสายการบินเอมิเรตส์ EMIRATES เที�ยวบินที� EK751 
12.45 น. เดินทางถึง สนามบินมุฮัมมัด ฟิฟท์ อินเตอร์เนชั �นแนล (คาซาบลังกา) CMN  

(เวลาทอ้งถิ�นที�นี�ชา้กว่าประเทศไทย u ชั �วโมง)  
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นําท่านผ่านพิธีตรวจคนเขา้เมืองและรับกระเป๋าสัมภาระ เดินทางเขา้สู่เมืองคาซาบลังกา้ เมืองท่าหลักและ
เมืองที�ใหญที่�สุดของโมร๊อกโก คาซาบลังกา้ มีความหมายในภาษาสเปนว่า “บา้นสีขาว” ปัจจุบันเมืองแห่งนีN
เป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมของประเทศ นําทุกท่านแวะชมถ่ายรูปดา้นนอก  สุเหร่าแห่ง
กษัตริย์ฮัสซันที� z (Hassan II Mosque) สุเหร่าแห่งกษัตริย์ฮัสซันที� 2 ถือว่าเป็นมัสยิดที�ยิ�งใหญ่ที�สุดใน

โมร็อกโก มีขนาดใหญ่เป็นอันดับ 13 ของมัสยิดโลก สถาปัตยกรรมของมัสยิดแหง่นีN อาจไม่ไดเ้ก่าแก่มากนัก 
เพราะพึ�งเสร็จมาเมื�อปี 1993 ระยะเวลาในการก่อสรา้งทัNงหมด 6 ปี มัสยิดแห่งนีN ไดรั้บการออกแบบโดยมิ
เชล แปงโช สถาปนิกชาวฝรั �งเศส ใชศิ้ลปะสไตล์โมร็อกโกมีการใช้เทคโนโลยีสุดทันสมัยผสมผสานเขา้ไปดว้ย 
มีหอคอยสูง 120 เมตร สามารถจุคนไดสู้งถึง 25,000 คน วัตถุประสงค์หลักสําหรับการสรา้งมัสยิดแห่งนีN ก็
คือวาระเฉลิมฉลองพระชนม์ครบ 60 พรรษา ขององค์กษัตริย์ฮัสซันที� 2 แห่งโมร็อกโกและใช้เป็นสถานที�
สําคัญในการตอ้นรับแขกบา้นแขกเมือง 
จากนัNนนําทุกท่านเดินทางมุ่ง สู่ เมืองมาราเกช โมร็อกโก (Marrakech) โดยระยะทางประมาณ z+m 
กิโลเมตร  

คํ �า       รับประทานอาหารคํ �า ณ โรงแรมที�พัก 
  � นําท่านเดินทางเขา้สู่ที�พัก  โรงแรม PALM PLAZA OR ADAM PARK  ระดับ + ดาวหรือเทียบเท่า 

 

วันที,สาม  เมืองมาราเกช (MARAKESH)                                         (B/L/D) 

เชา้  รับประทานอาหารเช้า ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

เมืองมาราเกช (MARAKESH) เป็นเมืองแห่งทะเลทรายซาฮาร่า ทะเลทรายในทวีปแอฟริกาที�มีขนาดใหญ่

เป็นอันดับสองของโลก และเป็นทะเลทรายที�รอ้นที�สุดของโลกอีกดว้ย ซึ�งเป็นเมืองท่องเที�ยวที�สําคัญที�ตัNงอยู่

เชิงเขาแอตลาส ในอดีตเมืองโอเอซิสแห่งนีN เป็นที�พักของกองคาราวานอูฐที�มาจากทางตอนใตข้องโมรอคโค 

ถือเป็นเมืองชุมทางของพ่อคา้ต่างๆ นอกจากนีN ยังเป็นอดีตเมืองหลวงในช่วงสมัยราชวงศ์อัลโมราวิดช่วง ศ.ต.

ที� 11 ปัจจุบันเป็นเมืองที�มีนักท่องเที�ยวมาเยือนมากที�สุด สภาพบ้านเมืองที�เราเห็นได้คือ สองข ้างทาง

แวดลอ้มดว้ยบา้นเรือนที�ถูกฉาบดว้ยปูนสีสม้  ๆ ซึ�งเป็นสิ�งที�รัฐบาลกําหนดไว ้ แต่คนทอ้งถิ�นจะเรียกว่า PINK 
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CITY หรือ เมืองสีชมพู อาจกล่าวไดว้่ามาราเกชเป็นเมืองที�มีเสน่ห์ที�สุดในโลกแห่งหนึ�ง จึงไดส้มญานามว่า

เป็น A CITY OF DRAMA นั�นคือมีความสวยงามดั �งเมืองในละครที�ไม่น่าเป็นชีวิตจริงได ้

นําท่านเดินทางสู่ เขตเมืองเก่า หรือที�เรียกว่า เมดิน่า ซึ�งมีกําแพงเมืองลอ้มรอบ นําชมสุสานแห่งราชวงศ์

ซาเดียน (SAADLAN TOMBS) ที�แห่งนีN ถูกทิN งรา้งมากกว่า 2 ศตวรรษ ภายหลังไดรั้บการบูรณะ และเปิดให ้

เข ้าชมความงดงามในแบบฉบับของศิลปะแบบมัวริส(MOORISH) แท้ๆ ความวิจิตรอลังการของหอ้งโถง

ภายใน เสาคอลัมน์หินอ่อนสีสวย ลวดลายงานปูนที�ประดับประดาบนผนังและเพดาน สวนสวยภายนอกที�

สรา้งขึN นใหม่ โดยเขาว่า ทําตามแบบ Allah's Paradise  
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จากนัNนนํา ชมพระราชวังบาเฮีย BAHIA PALACE พระราชวังของท่านมหาอํามาตย์ผูส้ําเร็จราชการแผ่นดิน

แทนยุวกษัตริย์ ในอดีต สร้างขึN นในช่วงปลายศตวรรษที� n� ซึ�งตัNงใจจะให ้เป็นพระราชวังที�ยิ�งใหญ่และ

หรูหราที�สุดในสมัยนัNน ภายในพระราชวังบาเฮียมีหอ้งทัNงหมดราว 150 หอ้ง ตกแต่งดว้ยปูนปัN นแกะสลัก

และการวาดลวดลายบนไมแ้ละประดับประดาดว้ยโมเสกที�มีลวดลายละเอียดอ่อนชอ้ยสวยงาม   

เที�ยง  รับประทานอาหารเที�ยง ณ รา้นอาหาร  LE PETIT THAI RESTAURANT  

 นําทุกท่านชม จัตุรัสกลางเมือง (DJEMAA FNAA SQUARE) ที�มีขนาดใหญ่ รายลอ้มไปดว้ยอาคาร รา้นคา้ 

ตลาด ทัNง 4 ดา้น เดินเล่นถ่ายรูปความมีชีวิตชีวาที�มีสีสันและกลิ�นอายแบบโมรอคโคขนานแท ้พรอ้มจับจ่าย

หาซืN อของฝาก ของที�ระลึกพืN นเมืองต่างๆ รายลอ้มไปดว้ยอาคาร รา้นคา้ ตลาดทัNง + ดา้น  

ชม มัสยิด คูตูเบีย (KOUTOUBIA MOSQUE) ซึ�งเป็นมัสยิดใหญ่เก่าแก่ที�สุดในเมืองไม่ว่าจะเดินไปแห่งใดใน

ตัวเมืองก็จะเห็นมัสยิดนีN ได ้จากหอวังที�มีความสูง 226 ฟิต (70 เมตร) ไม่ว่าอยู่ที�ไหนในมาราเกซ เราก็จะ

มองเห็นสุเหร่าแห่งนีN  อิสระใหท้างเก็บภาพเมืองมาราเกซ เมืองที�ขึN นชื�อว่ามีเสน่ห์ดึงดูดนักท่องเที�ยวติด

อันดับโลก  

คํ �า       รับประทานอาหารคํ �า ณ โรงแรมที�พัก 

  � นําท่านเดินทางเขา้สู่ที�พัก  โรงแรม PALM PLAZA OR ADAM PARK  ระดับ + ดาวหรือเทียบเท่า 
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วันที,สี, เมืองมาราเกช (MARAKESH) -เมืองไอท ์เบนฮาดดู (AIT BENHADDOU) -  

ออรซ์าเอท (OUARZAZATE)        (B/L/D)                                           

 

เชา้  รับประทานอาหารเช้า ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

นําท่านชม MAJORELLE GARDEN หรือ JARDIN MAJORELLE & MUSEUM OF ISLAMICART ว่ากันว่าเป็น

สวรรค์น้อย  ๆย่านเมืองมาราเกช สวนแห่งนีN เป็นที�รวบรวมพันธ์ุไมน้านาจากทั �วโลก โดยเฉพาะตน้

กระบองเพชรนับพันตน้ หลากหลายสายพันธ์ุ มีสวนบัว และป่าไม่ดูร่มรื�น กับบรรดากระถางดินที�ศิลปิน

เจา้ของเดิม Jacques Majorelle ที�สรรหาสีมาป้ายทาทับ ตกแต่งทําใหส้วนแห่งนีN ดูโดดเด่นสะดุดตาขึNนมา

อย่างน่าเหลือเชื�อ สวนแห่งนีN เดิมเป็นบ้านของศิลปินชาวฝรั�งเศส เขาสรา้งบ้าน และสวนเอาไวอ้ยู่เอง พรอ้ม

สรา้งงานศิลปะของเขาต่อมาสถานที�แห่งนีN ไดถู้กใช้เป็นพิพิธภัณฑ์ รวบรวมเอาศิลปะของโมรอคโคไว ้และมี

มุมแสดงงานศิลปะของเจา้ของเดิมเอาไวด้ว้ย 
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9 *ภาพใช้เพื�อการโฆษณาเท่านั �น* 
 

 

เที�ยง รับประทานอาหารเที�ยง ณ AIT BEN HADDOU RESTAURANT (CHEZ MAKTOUB) 

เดินทางสู่ เมืองไอท์ เบนฮาดดู  (AIT BENHADDOU) ชมเมืองไอท์ เบนฮาดดู เป็นเมืองที�มีอาคารต่างๆ 

สรา้งจากดิน เป็นเมืองที�มีชื�อเสียงในเรื�องการหารายไดจ้ากกองถ่ายทําภาพยนตร์กว่า 20 เรื�อง โดยเฉพาะ

ป้อมดินที�งดงามและมีความใหญ่ที�สดุในภาคใตข้องโมรอคโค คือ ป้อมไอท์ เบนฮาดดู (KASBASH OF AIT 

BEB HADOU) เป็นป้อมดินซึ�งตัNงอยู่ท่ามกลางสวนอัลมอนด์ เป็นปราสาทที�ใชใ้นการถ่ายทําภาพยนตร์หลาย

เรื�องที�โด่งดังอาทิ Lawrance of Arabia , Jesus of Nazareth และ Gladiator ปัจจุบันอยู่ในความดูแลของ

องค์การยูเนสโก ้

นําท่านเดินทาง สู่เมืองวอซาเซท OUARZAZATE ซึ�งเคยเป็นที�ตัNงทางยุทธศาสตร์ ในปี ค.ศ. n�z� ฝรั�งเศส

ตัNงกองกําลังทหารและพัฒนาที�นีN ใหเ้ป็นศูนย์กลางการบริหาร ปัจจุบันเมืองวอซาเซทเป็นเมืองถูกส่งเสริมให ้

เป็นเมืองท่องเที�ยว และมีการพัฒนาพืN นที�ในทะเลทรายในการทํากิจกรรมต่าง  ๆที�แวดลอ้มไปดว้ยสตูดิโอ

สําหรับการถ่ายทําภาพยนตร์ ไม่ว่าจะเป็น เรื�อง CLEO PATTRA, THE MUMMY, KINGDOM OF HEAVEN 

และอีกมากมายที�มักจะใช้เมืองแห่งนีN เป็นฉากสําหรับถ่ายทําในภาพยนตร์ ทัNงนีN เพราะลักษณะภูมิประเทศที�

ยังคงความเป็นเอกลักษณ์แบบชนเผ่าเบอร์เบอร์ ซึ�งเป็นชนเผ่าดัNงเดิมของชาวโมร๊อกโก  วอซาเซท อาจ
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10 *ภาพใช้เพื�อการโฆษณาเท่านั �น* 
 

กล่าวไดว้าเป็นจุดมุ่งหมายของนักท่องเที�ยวที�มองหาความแตกต่าง และการผจญภัยที�หาไม่ไดจ้ากที�ไหน  

วอซาเซทเป็นเมืองที� สําคัญที�สุดของทางตอนใต ้และที�นี�ยังเป็นทางเชื�อมระหว่างเหนือกับใต ้และตะวันออก

กับตะวันตก (โปรดเตรียมทิปเล็กน้อยใหแ้ก่เจา้หน้าที�โรงถ่าย /โรงถ่ายภาพยนต์) 

คํ �า       รับประทานอาหารคํ �า ณ โรงแรมที�พัก 
  � นําท่านเดินทางเขา้สู่ที�พัก  โรงแรม KARAM OURZAZATE  ระดับ + ดาวหรือเทียบเท่า 

(กรุณาแยกสัมภาระสําหรับ n คืน /ของใชส้่วนตัว /ยา /ใส่กระเป๋าใบเล็ก เพื�อนั�ง 4WDเขา้สู่ที�พักในวัน

ถัดไป) 
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11 *ภาพใช้เพื�อการโฆษณาเท่านั �น* 
 

วันที,หา้ ออรซ์าเอท (OUARZAZATE) - เมอรซู์กา้  ( MERZOUGA )                                                      

(B/L/D)                                           

เชา้  รับประทานอาหารเช้า ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

  เดินทางสู่ โอเอซิส TINGHIR ซึ�งเป็นชุมชนที�เกาะกลุ่มอยู่รวมกัน ท่ามกลางความแหง้แล้งในเขตทะเลทราย 

ที�ยังมีความชุ่มชืN น มีตานํNา หรือ ลําธารนํNา ซึ�งใชใ้นการปลูก ตน้ปาล์ม ตน้อัลมอนด์  

นําท่านเดินทาง สู่ ทอดรา้จอร์จ TODRA GORGES ชมความงามของช่องเขาที�ซ่อนตัวอยูในโอเอซิส ลําธารที�

ไหลผ่านช่องเขากับหน้าผาที�สูงชันแปลกตา เป็นแหล่งปีนหน้าผาสําหรับนักเสี�ยงภัยทัNงหลาย  ผ่านหุบเขา

ดาเดส DADES VALLEY AND GORGE แนวเขาและธรรมชาติของหุบเขาที�ถูกกรัดกร่อน จากแรงลมทําใหหุ้บ

เขากลายเป็นรูปร่างต่าง ๆ สวยงาม  

   

  ผ่านชมหุบเขากุหลาบ ROSE VALLEY หุบเขาแห่งดอกกุหลาบซึ�งทอดตัวยาวหลายสิบกิโลเมตรตามริมฝั�ง 

เป็นหนึ�งในภูมิประเทศที�ไดร้ับความนิยมมากที�สุดทางตอนใตข้องโมร็อกโก เป็นเสน้ทางที�ตอ้งผ่านชมและมี

ความสวยงามมาก ซึ�งในเดือน เมษายน – พฤษภาคม จะเป็นช่วงเทศกาลโมร็อกโกหุบเขากุหลาบ Rose 

Valley Morocco Festival  การเฉลิมฉลองการเก็บเกี�ยวดอกกุหลาบในเมืองเล็ก ๆ ของ Kelaat M’gouna 

ตัNงอยู่ในหุบเขา Dades ซึ�งเป็นที�รูจ้ักในชื�อ "หุบเขาแห่งดอกกุหลาบ" ซึ�งเป็นช่วงที�ดอกกุหลาบผลิบานและ

พ่นนํNาหอมออกมาผสมกับกลิ�นของตน้อัลมอนด์ ทําใหเ้ป็นสวรรค์น้อยๆของนักเดินทางชาวทะเลทรายมา

ตัNงแต่สมัยโบราณกาล  
เที�ยง  รับประทานอาหารเที�ยง ณ INAS WELCOME RESTAURANT (TINGHIR) 
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12 *ภาพใช้เพื�อการโฆษณาเท่านั �น* 
 

นําท่านสู่จุดพักรถ เพื�อเปลี�ยนรถจากรถบัสเป็นรถ 

4WD / รถ n คันจะนั�งได ้+ – p ท่าน กรุณานํา

สัมภาระที�แยกไวแ้ลว้ใส่ทา้ยรถ+WD (ใชร้ะยะเวลา

เดินทางประมาณ zm – om นาที เขา้สู่ที�พักกลาง

ทะเลทราย )  

 

 

คํ �า       รับประทานอาหารคํ �า ณ โรงแรมที�พัก 
  � นําท่านเดินทางเขา้สู่ที�พัก  โรงแรม YASMINA MERZOUGA HOTEL ระดับ + ดาวหรือเทียบเท่า 

 

วันที,หก  เมอรซู์กา้  ( MERZOUGA ) - เฟส (FES)                 (B/L/D)                                          

เชา้  รับประทานอาหารเช้า ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

นําท่านขี�อูฐ ชมพระอาทิตยขึ์Nนที�ทะเลทรายซาฮาร่า  ใหทุ้กท่านได้ดื�มดํ �ากับภาพพระอาทติย์ดวงโตๆค่อยๆ

โผล่ขึN นจากสันทรายยามเชา้ สาดส่องแสงสีทองปลุกทุกชีวิตให้ตื�นจากนิทรา เป็นภาพแห่งความประทับใจที�

ทุกท่านจะจดจําไม่รูลื้มเลือน  

 หลังจากนัNนนําทุกท่านขึN นรถ +WD เพื�อกลับออกจากที�พักกลางทะเลทราย กลับขึN นรถบัสเพื�อเที�ยวใน

สถานที�ต่อไป 

นําท่านเดินทางต่อ สู่เมืองเฟซ (FES) เมืองหลวงเก่าอีกแห่งที�มีประวัติศาสตร์อันยาวนานใน ศ.ต. ที� � ที�มี

ความสําคัญทางประวัติศาสตร์ ตัNงอยู่ระหว่างพืN นที�อดุมสมบูรณ์ที�ต่อจากเชิงเทือกเขารีฟ (Rif Mountain) 

ทางตอนเหนือกับเขตเทือกเขาแอตลาสตอนกลาง (Middle Atlas) มีแม่นํNาเฟส (River Fes) ไหลผ่านกลาง

เมืองเมืองเฟส เป็นเมืองศักดิ�สิทธิ�เมืองหนึ�งของศาสนาอิสลามไดร้ับการขนานามว่า “มักกะฮ์แห่งตะวันตก”

และ “เอเธนส์แห่งแอฟริกา”  
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13 *ภาพใช้เพื�อการโฆษณาเท่านั �น* 
 

เที�ยง รับประทานอาหารเที�ยง ณ CHEZ WONG RESTAURANT (FES) 
นําท่านชมเมืองเฟซ (FES) เมืองแห่งท่องเที�ยวที�มีชื�อเสียง ซึ�งในปี ค.ศ.n��n องค์การยูเนสโกไดป้ระกาศ

ใหเ้ขตเมืองเก่าของเฟสเป็นเมืองมรดกโลกทางประวัติศาสตร์   ตอนนีN ทางรัฐบาลโมร๊อกโกมีการดูและเมือง

เฟสโดยเฉพาะเขตเมืองเก่าซึ�งเป็นศูนย์กลางของวัฒนธรรมและอารยธรรมในยุคเก่าของโมร็อกโก  นําท่าน

ชมจุดชมวิวเมื�อมองลงมาจะเห็นเขตเมืองเก่าทัNงเมือง ต่อดว้ยชมประตูพระราชวังหลวงแห่งเฟส พระราชวังที�

มีสถาปัตยกรรมที�สวยงามและสง่างามอย่างมาก เป็นเอกลักษณ์แห่งราชวงศ์โมร๊อกโก จากนัNนนําทุกท่าน

เขา้สู่เมืองเก่า ซึ�งเสมือนท่านยอ้นยุคไปสู่บรรยากาศnzmmปีที�แลว้ เพราะเมืองนีN ยังมีวิถีชีวิตและความ

เป็นอยู่ในลักษณะดัNงเดิมหลายศตวรรษ 

 
คํ �า       รับประทานอาหารคํ �า ณ โรงแรมที�พัก 
  � นําท่านเดินทางเขา้สู่ที�พัก  โรงแรม VOLUBULIS OR AL MENZEH ZALLAGH FES HOTEL ระดับ + ดาว

หรือเทียบเท่า 
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14 *ภาพใช้เพื�อการโฆษณาเท่านั �น* 
 

วันที,เจ็ด   เฟส (FES)                                            (B/L/D)                                           

เชา้  รับประทานอาหารเช้า ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

นําท่านชมเมเดอร์ซา บูอิมาเนีย (Madrasa Bou Inania ) เมืองที�มีชื�อเสียงที�สุด Madrasa (โรงเรียนสําหรับ

การเรียนรูที้�สูงขึN นในศาสตร์อิสลาม) ก่อตัNงขึN นโดย Marinidสุลต่านอาบูอัลฮะซันใน 1335-36 แต่เป็นชื�อ

ในขณะนีN หลังจากลูกชายของเขาอาบู Inan) ซึ�งเป็นโรงเรียนสอนพระคัมภีร์ เป็นสถาปัตยกรรมแบบมัวร์ ที�

สวยงามประณีต ในเขตเมืองเก่าไดแ้บ่งออกเป็น nmm ส่วน มีซอยกว่า nm,mmm ซอย มีซอยแคบสุดคือ pm 

ซ.ม. ถึงกวา้ง o เมตร จะแบ่งเป็นย่านต่างๆ เช่น ย่านเครื�องใช้ทองเหลือง ทองแดง จะมีรา้นคา้เล็กๆที�หน้า

รา้นจะมีหมอ้ กะทะ อุปกรณ์เครื�องครัว ย่านขายพรมที�วางเรียงรายอย่างสวยงาม ย่านงานเครื�องจักสาน 

งานแกะสลักไม ้และย่านเครื�องเทศ (Souk El Attarine)  ท่านจะไดส้ัมผัสทัNงรูป รสและกลิ�นในย่าน

เครื�องเทศที�มีการจัดเรียงสินคา้ไดอ้ย่างเป็นระเบียบเรียบรอ้ยสวยงาม ระหว่างที�เดินตามทางในเมดิน่า 

ท่านจะไดพ้บกับนํNาพุธรรมชาติ (Nejjarine Fountain) เพื�อใหช้าวมุสลิมใหล้า้งหน้าลา้งมือก่อนเขา้ในบริเวณ

มัสยิด  นอกจากนีN ที�ตามซอกมุมอาจเห็นภาพชายสูงอายุหนวดเครารุงรังนั�งแกะสลักไมชิ้N นเล็กๆอยู่บริเวณ

ตามทางเดินแคบๆในเขตเมืองเก่า บางทีเราก็ยังจะเห็นผูห้ญิงที�นี�สวมเสืN อผา้ที�ปิดตัNงแต่หัวจนถึงเทา้จะเห็น

ไดก็้เฉพาะตาดําอันคมกริบเท่านัNน  

แวะชม สถาปัตยกรรมของสุสานมูเลย์ อิสมาอิล (Mausoleum of Moulay Ismail) ซึ�งเป็นรัฐอิมพีเรียลที�คุณ

จะผ่านระหว่างการเดินทางในโมร็อกโก สุสานของศตวรรษที� 18 เป็นที�รูจั้กกันดีว่าเป็นสถานที�พํานักของ

สุลต่านที�มีชื�อเสียงที�สุดของประเทศ เป็นสถานที�ทางจิตวิญญาณและเงียบสงบ เชื�อกันว่าจะนําพรมาสู่ผู้มา

เยือน ที�เริ�มด ้วยห ้องทางเข้าเล็กๆ ที�ทาสีเหลืองบัตเตอร์คัพ ภายในห้องมีนํNาพุขนาดเล็กอยู่ตรงกลาง 

จากนัNนจะนําไปสู่สนามหญา้แบบเปิดโล่งแห่งแรกที�เชื�อมต่อถึงกัน และลานสุดทา้ยอยู่หน้าหอ้งหลุมฝังศพ 

มุสลิมเขา้ไดเ้ฉพาะหอ้งหลุมฝังศพเท่านัNน หอ้งเฉลียงมีความสูงหลายชัNนโดยมีหน้าต่างหลายแถวอยู่ดา้นบน

ซึ�งใหแ้สงแดดส่องเขา้มาอย่างสวยงาม 
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แวะชม (KAIRAOUINE MOSQUE) สถาปัตยกรรมและการตกแต่งอันน่าทึ�งที�สามารถพบไดใ้นทุกซอกทุกมุม

ของมัสยิด ถือไดว้่า 

'เป็นสถาบันการศึกษาที�เก่าแก่ที�สุดในโลก' มัสยิด Karaouine ในโมร็อกโก (หรือที�เรียกว่ามัสยิด Al-

Qarawiyyin) ก่อตัNงขึN นในปี 859 โดย Fatima Al-Fihri ลูกสาวของ Mohammed Al-Fihri ซึ�งเป็นพ่อค้าที�

รํ �ารวยในขณะนัNน ครอบครัวนีN เป็นส่วนหนึ�งของกลุ่มผู้อพยพที�ตัดสินใจยา้ยจาก Kairouan ในตูนิเซียไปยัง

เมือง Fes ในโมร็อกโกเมื�อตน้ศตวรรษที� 9 ทัNงฟาติมาและน้องสาวของเธอไดร้ับการศึกษาอย่างดีและได้รับ

มรดกเงินจํานวนมากจากพ่อของพวกเขาหลังจากที�เขาเสียชีวิต แทนที�จะใชท้รัพย์สมบัติในชีวิตประจําวัน

ของเธอเปลือง ฟาติมาใหค้ํามั �นว่าจะใชจ้่ายทัNงหมดเพื�อสรา้งมัสยิดที�เหมาะสมกับชุมชนที�เธอรัก ดว้ยสตรีที�

มีการศึกษาดีและมีความมุ่งมั �นอย่างแรงกล้า ในไม่ช้า โครงการนีN จึงเติบโตจากการเป็นเพียงสถานที�

สักการะเป็นสถานที�สําหรับการสอนศาสนาและการอภิปรายทางการเมือง ตลอดหลายทศวรรษ ที�ชาวโมร๊

อกโกถือว่าเป็นแหล่งมาแสวงบุญที�ศักดิ�สิทธิ� สิ�งที�น่าสนใจเป็นพิเศษเกี�ยวกับมัสยิดคือมีการขยายไปทั �ว

ราชวงศ์ต่อเนื�องจนสามารถไดรั้บความแตกต่างจากการเป็นมัสยิดที�ใหญ่ที�สุดในแอฟริกาเหนือ ปัจจุบัน

สามารถรองรับผูส้ักการะไดม้ากถึง 20,000 คน 

จากนัNนนําท่านเดิน ชมย่านเครื�องหนังและแวะชม บ่อฟอกและยอ้มสีหนังแบบโบราณ ที�เป็นเอกลักษณ์

เฉพาะของเมืองเฟส ถูกอนุรักษ์โดยองค์กรยูเนสโก โรงฟอกหนังของเมืองเฟสจะประกอบไปดว้ยอ่างหิน

จํานวนมากวางเรียงกันเป็นแถว แต่ละบ่อจะเต็มไปดว้ยสียอ้มและของเหลวเติมเต็มทั �วทุกบ่อ ราวกับเป็น

จานสีที�มีขนาดใหญ่ โดยหนังเหล่านีN ได้มาจากทัNง วัว แกะ แพะ และอูฐ นําเข ้าสู่กระบวนการกลายเป็น

เครื�องหนังคุณภาพชัNนสูง เช่นกระเป๋า เสืN อผา้ รองเทา้ โดยไม่มีการใชเ้ครื�องจักร นับเป็นภูมิปัญญาที�มีตัNงแต่

ยุคกลาง อิสระชอ้ปปิN งสินคา้ทอ้งถิ�นมากมาย เมืองเฟซจึงเป็นสถานที�ที�ไม่ควรพลาดในการมาเยือนอย่างยิ�ง 
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เที�ยง รับประทานอาหารเที�ยง ณ CHEZ WONG RESTAURANT (FES) 

นําท่านเดินทาง สู่เมืองแมกเนส (Meknes) เป็นเมืองหลวงโบราณในสมัยสุลต่าน มูเล อิสมาอิล (Mouley 

Ismail) แห่งราชวงศ์อะลาวิท (Alawite Dynasty) กษัตริย์จอมโหดผูชื้�นชอบการทําสงครามใน ศ.ต. ที� 17 

ดว้ยเมืองเมคเนสมีทําเลที�ตัNงโดยมีแม่นํNาไหลผ่านกลางเมือง เมืองแมกเนสจึงเป็นเมืองศูนย์กลางการผลิต

มะกอก ไวน์ และพืชพรรณต่างๆ มีกําแพงเมืองลอ้มรอบเมืองเก่าที�ยาวประมาณ 40 กม. ซึ�งมีประตูเมือง

ใหญ่โตถึง 7 ประตู ประตูบับมันซู เป็นประตูที�ไดชื้�อว่าสวยที�สุด ตกแต่งดว้ยโมเสดและกระเบืN องสีเขียวสด

บนผนังสีแสดอย่างสวยงาม 

 

นําท่านแวะชม ประตู (BAB MANSOUR GATE) ประตู Bab Al Mansour ไดร้ับการตัNงชื�อตาม El-Mansour 

ซึ�งเป็นคริสเตียน คนทรยศที�เปลี�ยนมานับถือศาสนาอิสลาม ประตูขนาด 16 เมตรไดร้ับการออกแบบให้

เป็นประตูโคง้เกือกม้า และประตูไมสู้ง 52 ฟุตตัNงอยู่นอกจตุรัส el-Hedim อันกวา้งใหญ่ องค์ประกอบทาง

สถาปัตยกรรมที�ตกแต่งดว้ยอักษรอาหรับแปลว่า “ฉันคือประตูที�สวยที�สุดในโมร็อกโก ฉันเหมือนพระจันทร์

บนทอ้งฟ้า 
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นําท่านแวะชม พระราชวังเฟส (ROYAL PALACE OF FES) เป็นแลนด์มาร์กที�กําหนดจุดสังเกตของเมืองซึ�ง

เป็นสัญลักษณ์ของราชวงศ์ ประวัติศาสตร์ และสถาปัตยกรรม ตัNงอยู่ในเขตราชวงศ์ที�สร้างขึN นโดยราชวงศ์ 

Marinid ในศตวรรษที� 13 ซีอี อาคารอันโอ่อ่าที�กวา้งขวางประกอบดว้ยลานขนาดใหญ่ ลานกวา้ง และประตู

ที�วิจิตรงดงาม และการตกแต่งภายในที�แสดงถึงความสง่างามของโมร็อกโก สถานที�นีN ไม่เปิดใหบุ้คคลทั �วไป

เขา้ชมแต่สามารถถ่ายภาพภายนอกได ้ 

คํ �า       รับประทานอาหารคํ �า ณ โรงแรมที�พัก 
  � นําท่านเดินทางเขา้สู่ที�พัก  โรงแรม VOLUBULIS OR AL MENZEH ZALLAGH FES HOTEL ระดับ + ดาว

หรือเทียบเท่า 
 

วันที,แปด   เฟส (FES) - เมอืงเชฟชาอูน (CHEFCHAOUEN)  - ราบัต (RABAT)                                       

(B/L/D)                                           

เชา้  รับประทานอาหารเช้า ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

นําทุกท่านออกเดินทาง สู่เมืองเชฟชาอูน (CHEFCHAOUEN) (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ o ชั�วโมง pm นาที  

ประมาณ zzm กม.) เป็นเมืองโบราณยาวนานกว่า po�ปีที�หา้มพลาด เป็นเมืองที�เหมือนเป็นฉากจากหนัง

ภาพยนตร์หรือภาพในนิทาน สถานที�แห่งนีN เป็นเมืองที�มีผูค้นใช้ชีวิตกันอยู่จริงในประเทศโมร๊อกโก 

เอกลักษณ์เฉพาะตัวของเมืองนีN คือความแปลกตาของอาคารบา้นเรือนที�มีสีสันสดใสทาสีเป็นสีฟ้าและขาวทัNง

เมือง ซึ�งตัดกับสีเขียวของป่าไมเ้นื�องจากตัวเมืองอยูใ่นหุบเขาริฟ  

(RIF MOUNTAIN) เกิดเป็นภาพที�ชวนใหนั้กท่องเที�ยวหลงใหลในความงดงามและเสน่ห์ของเมืองนีN  ความ

เป็นมิตรของผูค้นก็ทําใหเ้มืองเชฟชาอูนมีเสน่ห์อย่างหาที�เปรียบไม่ได ้ทุกท่านสามารถเดินชมบา้นเรือนได้

ทั �วทัNงเมือง โดยที�สถาปัตยกรรมของเมืองยังคงเป็นแบบโมร๊อกโก ซุม้ประตูโคง้สามารถมองเห็นไดท้ั �วทัNง

เมือง และยังมีนํNาพุที�ปูดว้ยกระเบืN องโมเสกแบบโมร๊อกโกใหเ้ห็นไดต้ามมุมต่าง  ๆของเมือง  
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อิสระใหทุ้กท่านไดเ้ดินชมถ่ายรูปหมู่บ้านสีฟ้า เพราะไม่ว่าจะถ่ายมุมไหนก็สวยไม่แพก้ัน สํารวจตรอกซอก

ซอยต่างๆที�เต็มไปดว้ยรา้นขายของที�ระลึก, เครื�องประดับ, พรม และเลือกชิมขนมพืN นเมือง ถั �ว ชีส กลับไป

เป็นของฝากไดอ้ย่างเพลิดเพลิน 

เที�ยง  รับประทานอาหารเที�ยง ณ  SKY CHINESE RESTAURANT (CHEFCHAOUEN) 

  นําทุกท่านออกเดินทาง สู่เมืองราบัต (RABAT) (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 4 ชั �วโมง ประมาณ zpo กม.) 
  จากนัNนเดินทางต่อไปยัง เมือง RABAT ซึ�งเป็นเมืองหลวงเมืองหลวงแห่งราชอาณาจักรมาในอดีต ตัNงแต่ปี 

ค.ศ.n�pu และเป็นที�ตัNงของพระราชวังหลวง และทําเนียบทูตานุทูตจากต่างแดน เป็นเมืองสีขาวที�สะอาด

และสวยงาม  

คํ �า       รับประทานอาหารคํ �า ณ โรงแรมที�พัก 
  � นําท่านเดินทางเขา้สู่ที�พัก  โรงแรม RIVE OR ONOMO RABAT HOTEL ระดับ + ดาวหรือเทยีบเท่า 
 

วันที,เกา้  ราบัต (RABAT) - คาซาบลังกา (CASABLANCA AIRPOR           (B/L/-)                                          

เชา้  รับประทานอาหารเชา้ ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

นําท่าน ชมสุสานของกษัตริย์โมฮัมเหม็ด ที� 5 (Mausoleum of Mohammad V)  สุสานตัNงอยู่บนแท่นยกสูง

ที�มุมตะวันออกเฉียงใตข้องเอสพลานาด เป็นโครงสรา้งรูปสี�เหลี�ยมผืนผา้ทําดว้ยคอนกรีตเสริมเหล็กหุม้ดว้ย

หินอ่อนสขีาวดา้นนอก ภายนอกถูกทําเครื�องหมายดว้ยทุกแห่งของซุม้มัวร์และหลังคาสีเขียวเสีN ยม ซุม้โคง้ยัง

มีรูปทรงหลายแฉกและพืNนผิวผนังดา้นบนนัNนแกะสลักดว้ยลวดลายเซ็บกา้แบบโมร็อกโกที�มีลักษณะเฉพาะ

ขา้งในหอ้งเก็บศพที�ถูกปกคลุมดว้ยโดมไมม้ะฮอกกานีที�มีกระจกสี ในขณะที�ผนังปูดว้ยกระเบืN อง โดยมีทหาร

ยามยืนเฝ้าสง่าทุกประตู และเปิดใหค้นทุกชาติทุกศาสนาเขา้ไปเคารพพระศพที�ฝงัอยู่เบืN องล่าง ดา้นหน้า
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ของสุสาน คือสุเหร่าฮัสซันที�เริ�มสรา้งมาตัNงแต่ศตวรรษที� 2 แต่ไม่สําเร็จ และพังลงจนเหลือแต่เพียงเสาไว ้

365 ตน้ ในบริเวณกวา้ง 183x139 เมตร 

 

  นําท่านชมหอคอยฮัสสัน ) หรือ สุเหร่าหลวง เป็นหนึ�งในสถาปัตยกรรมอันทะเยอทะยาน ของกษัตริย์โมฮัม

เหม็ดที� 5 โดยหอคอยมีสูงถึง 44 ม. (140 ฟุต) ก่อสรา้งมัสยิดเริ�มขึN นในปี ค. ศ. 1191 ตัNงใจว่าหอคอย
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แห่งนีN จะกลายเป็นมัสยิดและสุเหร่าที�สูงที�สุดในโลก และเพื�อเฉลิมฉลองการรบชนะของอัลมันซูร์ แต่ทว่า

เมื�ออัลมันซูร์เสียชีวิตในปี 1199 การก่อสรา้งมัสยิดก็หยุดลง  
เที�ยง  รับประทานอาหารเที�ยง ณ MARINA RESTAURANT  

  นําท่านเดินทาง สู่เมืองคาซาบลังกา (CMN)  เพื�อเดินทางเขา้สู่สนามบิน RAK มุฮัมมัด ฟิฟท์ อินเตอร์เนชั �น

แนล (คาซาบลังกา) ประเทศโมร็อคโค เพื�อทําการเช็คอินสัมภาระ 

14.45 น. �เหินฟ้าสู่ ดูไบ(DXB) ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ โดยสายการบินเอมิเรตส์ EMIRATES  

เที�ยวบินที� EK752 

วันที,สิบ   ดูไบ (DXB) -  สนามบินสุวรรณภูมิ  (BKK)                (-/-/-)                                          

01.15 น. เดินทางถึง สนามบินนานาชาติดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ เพื�อแวะเปลี�ยนเครื�อง 
  ( การต่อเครื�องที� DXB ดูไบ ระยะเวลาการเชื�อมต่อ : 2 ชั �วโมง 30 นาที ) 
03.45 น. � ออกเดินทางจากสนามบินนานาชาติดูไบ DXB  สู่ สนามบินสุวรรณภูมิ   BKK ประเทศไทย  
 โดยสายการบินเอมิเรตส์ EMIRATES เที�ยวบินที� EK376 
13.20 น. เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ  BKK ประเทศไทย ดว้ยความสวัสดิภาพและความประทับใจ มิรูล้ืมเลือน 
 
 

อัตราค่าบริการ ราคา สาํหรบั �N ท่าน  
กําหนดการเด ินทาง 

ราคาผู้ใหญ่ 
(พ ักห้องละ �-� ท่าน ) 

ราคาเด็กเสริมเตียง 

(พ ักกับ ผู้ใหญ่ � ท่าน ) 
ราคาเด ็กไม่เสร ิมเต ียง 

(พ ักกับ ผู้ใหญ่ � ท่าน ) 
พ ักเด ี&ยวจ่ายเพ ิ&ม 

�) ม.ค.- +, ก.พ.-- 
.)- �- ก.พ.--  

83,988 บาท 83,988 บาท 82,988 บาท 10,500 บาท 

+� – .. ม ี.ค. --  
.) – �- ม ี.ค.--  

94,988 บาท 94,988 บาท 93,988 บาท 11,000 บาท 

+- – ., เม.ย.-- 97,988 บาท 97,988 บาท 96,988 บาท 11,500 บาท 

UPDATE 16DEC22 
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หมายเหตุ รายการอาจมีการเปลี�ยนแปลงได ้ทัNงนีN โดยคํานึงถึงผลประโยชน์ของลูกคา้เป็นหลัก 

�ในกรณีที�คณะออกเดินทางตํ �ากว่า 15 ท่าน หรือมาตรฐานของการยืนยันการเดินทาง จะมีการเปลี�ยนแปลง 

ขนาดของภาหนะที�ใช้ในการนําเที�ยว ตลอดรายการทวัร์ โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหน้า  

�กรณีที�คณะทัวร์ออกเดินทางตํ �ากว่า 15 ท่าน หรอืตํ �ากว่ามาตรฐานของการยืนยันการเดินทาง ทางผูจั้ดรายการ ขอ

ยกเลิกการเดินทาง หรือ อาจแจง้ต่อทางคณะทัวร์ใหท้ราบว่ามีการเรียกเก็บค่าทัวร์เพิ�มในกรณีที�ตํ �ากว่า np ท่าน ตามความ

เหมาะสมและเป็นจริง 

 

ขอ้มูลเบืR องตน้ในการเตรียมเอกสารยื,นวีซ่าและการยื,นขอวีซ่า ใชเ้วลายื,นประมาณ  

7-10 วันทาํการ 

�การพิจารณาวีซ่าเป็นดุลยพินิจของสถานทูต มิใช่บริษัททัวร์ การเตรียมเอกสารที�ดีและถูกตอ้งจะช่วยใหก้ารพิจารณาของ

สถานทูตง่ายขึN นกรณีท่านใดตอ้งใชพ้าสปอร์ตเดินทาง ช่วงระหว่างยื�นวีซ่า หรือ ก่อนเดินทางกับทางบริษัท ท่านตอ้งแจง้ใหท้าง

บริษัทฯ ทราบล่วงหน้าเพื�อวางแผนในการขอวีซ่าของท่าน ซึ�งบางสถานทูตใชเ้วลาในการพิจารณาวีซ่าที�ค่อนขา้งนานและ อาจไม่

สามารถดึงเล่มออกมาระหว่างการพิจารณาอนุมัติวีซ่าได ้ 
1.PASSPORT เล่มจริง ที�มีอายุเหลือเกิน u เดือน ใชเ้วลายื�นเล่มเขา้ไปในสถานทูต � – nm วัน  

z.รูปถ่ายขนาด n.p นิN ว จํานวน z รูปพืNนหลังขาว หา้มสวมเสืNอสีขาวและสีอ่อนในการถ่ายรูปและเห็นหน้าชัด  
(ถ่ายไวไ้ม่เกิน 6 เดือน เห็นหน้าชัดเจนเพื�อสแกนทําวีซ่าออนไลน์ ) 
o.สําเนาบัตรประชาชน / ทะเบียนบา้น  (หา้มขีดหรือเซ็นกํากับใดๆลงไป ) 
+.หลักฐานการทํางาน 
�กรณีที�ท่านเป็นเจา้ของกิจการ ขอหนังสือรับรองการจดทะเบียน (DBD)ที�มีชื�อของผูเ้ดินทางเป็นกรรมการหรือหุน้ส่วน อายุไม่เกิน 
3 เดือน หรือ สําเนาใบทะเบียนการคา้ (พค.m+mo)  
�กรณีที�กิจการของท่านไม่ไดจ้ดทะเบียนการคา้ เช่น ขายของออนไลน์ หรือเป็นครูสอนพิเศษ ตอ้งทําจดหมายชีN แจงการทํางานเป็น
ภาษาอังกฤษ, พร้อมเอกสารประกอบ เช่น รูปถ่ายรา้น เว็ปสินคา้  
� กรณีที�เป็นพนักงานบริษัทเอกชน ขอหนังสือรับรองการทํางาน จากบริษัทฯ ใหร้ะบุตําแหน่งลงไป และเงินเดือนที�ไดรั้บใน
ตําแหน่งงานนัNนๆ และชีN แจง้ว่าท่านทํางานที�บริษัทนีN มาแลว้กี�ปี , วันที�เริ�มทํางาน  
� กรณีที�เป็นขา้ราชการ รัฐวิสาหกิจ ขอหนังสือรับรองการทํางานจากหน่วยงานและสําเนาบัตรราชการ พรอ้มประทับตราองค์กร 
หากเกษียณอายุราชการ สําเนาบัตรขา้ราชการเกษียณอายุ 1 ชุด 
(ขอเป็นภาษาอังกฤษ  ระบุชื�อ-นามสกุล  ลงไปในหนังสือรับรองการทํางาน ตอ้งตรงตามหน้าพาสปอร์ต  
ใชค้ําว่า “TO WHOM IT MAY CONCERN ” แทนชื�อสถานทูตที�ยื�น) 
�กรณีที�เป็นนักเรียน หรือนักศึกษา ขอหนังสือรับรองการเรียนที�ออกจากสถาบันที�กําลังศึกษาอยู่ และสําเนาบัตรนักศึกษาพรอ้ม
ทัNง ประทับตราสถาบัน 
(ขอเป็นภาษาอังกฤษ  ระบุชื�อ-นามสกุล  ลงไปในหนังสือรับรองการเรียน ชื�อตอ้งตรงตามหน้าพาสปอร์ต) 
ใชค้ําว่า “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนชื�อสถานทูตที�ยื�น) 
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�กรณีที�เป็นเด็กอายุตํ�ากว่า zm ปี จะตอ้งมีใบอนุญาตจากผูป้กครองบิดาหรือมารดา หากเด็กเดินทางไปกับบิดาจะตอ้งมีใบรับรอง 
จากมารดา หรือหากเด็กเดินทางกับมารดาจะตอ้งมีใบรับรองจากบิดา หรือถา้เด็กไม่ไดเ้ดินทางกับบิดาและมารดา จะต้องมี
จดหมายยินยอมใหบุ้ตรเดินทางไปต่างประเทศจากทัNงบิดาและมารดาพรอ้มมีการรับรองค่าใชจ้่ายใหกั้บบุตร ท่านที�บุตรเดินทางไป
ดว้ย ตอ้งไปทําที�สํานักงานเขตที�ทําเบียนบา้นอยู่ 
p.หนังสือรับรองสถานะทางการเงินจากธนาคาร (ไม่รับ Statement หรือสําเนาสมุดเงินฝาก)   
�ขอ n ฉบบั ตอ้งออกโดยธนาคารเท่านัNน หนังสือนีN จะระบุชื�อเจา้ของบัญชี รายละเอียดบัญชี และยอดเงินคงเหลือในบัญช ีแปลงค่า
เป็น USD โดยใหธ้นาคารระบุชื�อผูเ้ดินทาง และชีN แจงว่าใชใ้นการยื�นวีซ่า เขา้โมร็อคโค ในพรีเรียส ......... วันที�เดินทาง เท่าไหร่ถึง
เท่าไหร่  
�ในกรณีที�มีบุตรหลานของท่านเดินทางดว้ย ใหท้ําใหบุ้ตรหลานของท่านดว้ย คนละฉบับ โดยระบุชื�อเจา้ของบัญชี รายละเอียด
บัญชี ยอดเงินคงเหลือในบัญชี แปลงค่าเป็น USD และใหธ้นาคารระบุว่าคุณเป็นผูอ้อกค่าใชจ่้ายทัNงหมดในการเดินทางให ้ 
MISS……………………………………. / MASTER ………………………..ในการเดินทางไปทริปโมร็อคโค 
*** การถ่ายสําเนาทุกฉบับจะตอ้งสามารถอ่านออกชัดเจน เนื�องจากเอกสารทุกฉบับ ทางสถานทูตโมร็อคโคจะตอ้งนําส่งตํารวจ
ตรวจคนเขา้เมืองของประเทศโมร็อคโค และหา้มขีดค่า/ขีดคร่อม หรือเซ็นรับรองเอกสารทุกฉบับ *** 

 

เงื,อนไขการจองทัวร ์

�งวดที� n : สํารองที�นั�งจ่ายมัดจํา 30,000 บาท /ท่าน ภายใน o วันหลังจากที�มีการจอง (เพื�อเป็นการยืนยันการเดินทาง) 
 พรอ้มส่งรายชื�อและหน้าพาสปอร์ตผูท้ี�จะเดินทางทันที  
�งวดที� z : ชําระยอดส่วนที�เหลือ ก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า zm วัน หากไม่ชําระค่าใชจ้่ายภายในกําหนด ทางบริษัทจะถือว่าท่าน

ยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ 

�กรณีที�ตอ้งการออกตั �วภายในประเทศ กรณีลูกคา้อยู่ต่างจังหวัด ใหท่้านติดต่อเจา้หน้าที�ก่อนออกบัตรโดยสารทุกครัNง หากออกบัตร

โดยสารโดยมิแจง้เจา้หน้าที� ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ�ไม่รับผิดชอบค่าใชจ่้ายที�เกิดขึN น 

�หลังจากชําระค่ามัดจําแลว้ สามารถเปลี�ยนชื�อผูเ้ดินทางได ้ก่อนที�บริษัทฯ จะทําการออกตั�วล่วงหน้า n-z อาทิตย์ก่อนการเดินทางแต่

ทัNงนีN ตอ้งยึดกฏของสายการบินเป็นหลัก  

เงื,อนไขการยกเลิกทัวร์ 

�กรณียกเลิกหลังจากวางเงินมัดจํา บริษัทฯจะคิดค่าใชจ่้ายที�เกิดขึN นจริง ณ วันนัNน ที�ไม่สามารถ คืนเงินได ้ 
(ตัวอย่างเช่น ค่าตั�วเครื�องบิน, ค่าวีซ่า, ค่ามัดจําหอ้งพัก เป็นตน้) 
�กรณียกเลิกหลังจากจ่ายเงินเต็มจํานวน บริษัทฯขอสงวนสิทธิ�ในการคืนเงินทัNงหมดในทุกกรณี 
�กรณีเจ็บป่วยจนไม่สามารถเดินทางได ้ ตอ้งมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทจะทําเรื�องยื�นเอกสารไปยังสายการ
บิน โรงแรม และในทุกๆการใหบ้ริการ เพื�อใหพ้ิจารณาอีกครัNง ทัNงนีN  อาจจะตอ้งใชร้ะยะเวลาในการดําเนินการ ซึ�งไม่สามารถแจง้ได้
ว่าสามารถคืนเงินไดทั้Nงหมดหรือบางส่วน หรือไม่ไดเ้ลย เพราะขึN นอยู่กับการพิจารณาและตัดสินใจของสายการบิน โรงแรมและใน
ทุกๆบริการอื�นๆเป็นสําคัญ 
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อัตราค่าบริการนีR รวม 

�ค่าตั �วเครื�องบินไป-กลับ ชัNนประหยัด โดยสายการบินเอมิเรตส์ EMIRATES (EK) 

( กรณีเดินทางเป็นตั �วกรุ๊ป หากออกตั �วแลว้ไม่สามารถขอคืนเงินไดแ้ละไม่สามารถเปลี�ยนวันเดินทางได้ ) 

�ค่าที�พักหอ้งละ z ท่าน เป็น TWIN ROOM หรือ TRP ROOM ในโรงแรม ตามที�ระบุในรายการหรือระดับเดียวกัน รวม

ทัNงสิN น 7 คืน 

�ค่าพาหนะ รถรับ-ส่ง ตลอดการเดินทาง พรอ้มคนขับรถที�ชํานาญเสน้ทาง 

�ค่าอาหารทุกมืN อที�ระบุตามรายการ 

�ค่าบัตรเขา้ชมสถานที�และการแสดงทุกแห่งที�ระบุตามรายการ 

�ค่าธรรมเนียมวีซ่าออนไลน์ (ปรับใหม่ ณ วันที� n ส.ค.up)  Embassy of the Kingdom of Morocco / 

แบบ SINGLE ENTRY       

�ค่าบริการนําทัวร์โดยมัคคุเทศก์ทอ้งถิ�นและหัวหน้าทัวร์ผูม้ีประสบการณ์ 

�ค่านํNาดื�มระหว่างเดินทาง 1 ขวด ต่อท่าน/วัน 

�ค่าประกันอุบัติเหตุในการเดินทางวงเงิน 1,000,000 บาท และค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาท  

อัตราค่าบริการนีR ไม่รวม 

�ค่าจัดทําหนังสือเดินทาง 
�ภาษีต่าง ๆ เช่น ภาษี �% ภาษีหัก ณ ที�จ่าย o% ฯลฯ 
�ค่าใชจ้่ายส่วนตัวอื�นๆ  เช่น ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, มินิบาร์และทีวีช่องพิเศษ ฯลฯ และที�ไม่ได้ระบุไวใ้น
รายการ 
�ค่าบริการยกกระเป๋าในโรงแรม ซึ�งท่านจะต้องดูแลกระเป๋าและทรัพยส์ินดว้ยตัวท่านเอง 
�ค่าใชจ้่ายส่วนตัวอื�นๆ  เช่น ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, มินิบาร์และทีวีช่องพิเศษ ฯลฯ ที�ไม่ได้ระบุไวใ้นรายการ 
�ค่าอาหารและเครื�องดื�มสั �งพิเศษ นอกเหนือรายการและนํNาดิ�มนอกเหนือจากที�แจง้ไว ้ท่านละ n ขวด/วัน 
�ค่าทิปมัคุเทศก์ พนักงานขับรถ ในประเทศโมรอคโก และ หัวหน้าทัวร์จากเมืองไทย 
 (เป็นอัตราปกติตามหลักสากลของการท่องเที�ยว ) 
�ค่าทิปมัคคุเทศก์ทอ้งถิ�น      ท่านละ o USD / ท่าน / วนั (คิดเป็น 8วนั เท่ากับ 24USD) 
�พนักงานขับรถในประเทศ    ท่านละ z USD / ท่าน / วนั (คิดเป็น 8วนั เท่ากับ 16USD) 
�ค่าทิปค่าทิปหัวหน้าทัวร์      ท่านละ o USD / ท่าน / วนั (คิดเป็น 10วนั เท่ากับ 30USD) 
�รวมค่าทิป 70 USD/ท่าน 
 



                      (MOR-VA10D7N-EK) 
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หมายเหตุ 

�บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ�ยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน้า np วัน ในกรณีที�ไม่สามารถทํากรุ๊ปไดอ้ย่างน้อย np ท่าน  ซึ�งใน
กรณีนีN ทางบริษัทฯ ยินดีคืนเงินใหท้ัNงหมด หรือจัดหาคณะทัวร์อื�นใหถ้า้ตอ้งการ 
�บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ�ที�จะเปลี�ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นีN  เมื�อเกิดเหตุจําเป็นสุดวิสัย จนไม่อาจแกไ้ขได้
และจะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีที�สูญหาย สูญเสียหรือไดรั้บบาดเจ็บที�นอกเหนือความรับผิดชอบของหัวหน้าทัวร์และเหตุ
สุดวิสัยบางประการ เช่น การนัดหยุดงาน ภยัธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ 
�บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที�เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ ปฏิวัติ และอื�น ๆ ที�นอกเหนือการ
ควบคุมของทางบริษัทฯ หรือ ค่าใชจ้่ายเพิ�มที�เกิดขึN นทางตรง หรือทางออ้ม เช่น การเจ็บป่วย การถูกทํารา้ย การสูญหาย 
จากสายการบินเมื�อเที�ยวบิน “ดีเลย์” หรือล่าช้า? หรือ เหตุสุดวิสัย หรืออุบัติเหตุต่าง  ๆ
�ราคานีN คิดตามราคาบัตรโดยสารเครื�องบิน ณ ปัจจุบัน หากมีการปรับราคาบัตรโดยสารสูงขึN น ตามอัตราค่านํNามัน หรือ 
ค่าเงินแลกเปลี�ยน ทางบริษัท สงวนสิทธิ�ที�จะปรับราคาตั �ว ตามสถานการณ์ดังกล่าวและแจง้ใหท่้านทราบ 
�เนื�องจากรายการทัวร์นีN เป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธิ�การใช้บริการใดๆ ตามรายการ หรือ ถูกปฏิเสธ
การเขา้ประเทศไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ�ไม่คืนเงินในทุกกรณี 
�กรณีผูเ้ดินทางไม่สามารถ เขา้-ออกเมืองไดเ้นื�องจากปลอมแปลง หรือการหา้มของเจา้หน้าที� ไม่ว่าเหตุผลใด  ๆทาง
บริษัทขอสงวนสิทธิ�ในการ ไม่คืนค่าทัวรทั์Nงหมด 
�หากลูกคา้ท่านใด ยื�นวีซ่าแลว้ไม่ไดร้ับการอนุมัติ ลูกคา้ตอ้งชําระค่าวีซ่าตามที�สถานฑูตฯ เรียกเก็บ 

�ในกรณีที�ท่านผูโ้ดยสารตอ้งการใช้พาสปอร์ตเล่มสีนํNาเงิน (ราชการ) ในการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ�ไม่รับผิดชอบ

ใดๆในการที�ท่านอาจจะถูกปฏิเสธมิใหเ้ขา้เมือง เพราะโดยปกติในการท่องเที�ยวจะใชเ้ล่มสีเลือดหม ู

�การขอที�นั�ง Long Leg โดยปกติจะอยู่บริเวณทางออกประตูฉุกเฉิน และผูท้ี�จะนั�งตอ้งมีคุณสมบัติตรงตามที�สายการบิน

กําหนด เช่น ตอ้งเป็นผูที้�มีร่างกายแข็งแรง และช่วยเหลือผูอ้ื�นไดอ้ย่างรวดเร็วในกรณีที�เครื�องบินมีปัญหา เช่น  สามารถเปิด

ประตูฉุกเฉินได ้(โดยนํNาหนักประตูนัNนอยู่ที�ประมาณ zm กิโลกรัม) ไม่ใช่ผูที้�มีปัญหาทางดา้นสุขภาพและร่างกาย และ

อํานาจในการใหท้ี�นั�ง Long leg ขึNนอยู่กับทางเจา้หน้าที�เช็คอินสายการบิน ตอนเวลาที�เช็คอินเท่านัNน 

�ภาพที�ใชใ้นการประกอบการทําโปรแกรมใช้เพื�อความเขา้ใจในมุมมองสถานที�ท่องเที�ยว ภาพใชเ้พื�อการโฆษณาเท่านัNน 


