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“สั มผัสทีแ่ ตกต่ าง..นอนดูดาวและขีอ่ ูฐทีท่ ะเลทรายซาฮาร่ า”
เทีย่ วเพิม่ เมืองที่ แทนเจียร์ , เชฟเชาเอิน, เอลจาดีด้า และเอซาเวร่ า
ประเทศ “โมรอคโค” ดินแดนบนสุดขอบทวีปแอฟริกาตะวันตกเฉียงเหนือ ทีม่ กี ลิน่ อายแห่งชาว
แขกมัวร์ทม่ี เี อกลักษณ์พเิ ศษชนพืน้ เมืองชาวแอฟริกนั เบอร์เบอร์ ทีม่ รี ปู แบบวัฒนธรรมผสมผสานกับ
ตะวันตก ด้วยระยะทางทีถ่ ูกคันด้
่ วยช่องแคบยิบรอลต้า ห่างจากยุโรปเพียง 14 กิโลเมตร
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ั่
 สัมผัสบรรยากาศเมืองริมขอบชายฝงมหาสมุ
ทรแอตแลนติก ในเมืองทีม่ ชี ่อื เสียงระดับโลกอย่าง คาซาบลังก้า
เมืองแห่งตานานภาพยนตร์ช่อื ดังในอดีต
 ชมเมืองเอลจาดีด้า เดิมชื่อ มาซากัน (Mazagan) เป็นภาษาโปรตุเกส เป็นเมืองโบราณทีต่ งั ้ อยูบ่ นอ่าว
ั่
ชายฝงทะเลแอตแลนติ
ค เคยเป็นเมืองท่าทีส่ าคัญของโมรอคโคทีท่ าการค้ากับชาวฟินีเชียน
 เยีย่ มเมืองมหัศจรรย์แห่งมาราเกช เมืองโอเอซิสบนลุ่มน้าเทนซิฟท์ อดีตเมืองหลวงแห่งราชวงศ์อลั โมราวิด
เมืองนี้ถูกกล่าวขานให้เป็ น A City of Drama
 เปิดประตูส่ทู ะเลทรายซาฮาร่า ผ่านเมืองวอซาเซท ทีม่ ชี ่อื เสียงด้านการท่องเทีย่ วแบบผจญภัยท่ามกลาง
ทะเลทราย เมืองนี้ถูกกล่าวขานให้เป็นเมืองฮอลิว๊ดู แห่งโมรอคโค
 ขีอ่ ูฐและนอนดูดาวท่ามกลางทะเลทรายซาฮาร่า ทีเ่ มอร์ซูก้า
 เยือนอดีตเมืองหลวงเก่าแห่ง เฟส เมืองทีค่ งเสน่หค์ วามเป็นโมรอคโคไว้ได้อย่างดีเยีย่ ม การเดินเล่นในเมือง
เก่าให้ความรูส้ กึ เหมือนการย้อนเวลาสู่อดีต ซึง่ ไม่มที ใ่ี ดจะเสมอเหมือนได้
 ชมเมืองเก่ายุคโรมัน ทีโ่ วลูบิลิสและเมืองตากอากาศอิ เฟรน
 เยือนสุดยอดมนต์เสน่ห์ สุดแสนโรแมนติก ทีต่ อ้ งมาเยือนสักครัง้ ในชีวติ ที่ เชฟ เชาเอิ น
 สัมผัสมชื่นชมกับทิวทัศน์อนั แสนโรแมนติก สถานทีศ่ ลิ ปิ นหลายท่านสร้างสรรค์ผลงานจากบรรยากาศชายฝงั ่
มหาสมุทรแอตแลนติกที่ เอซาเวร่า
 มนต์เสน่หใ์ นเมืองเมดิน่า..ให้ท่านซึมซับบรรยากาศในเมืองเก่าอย่างแท้จริง

กาหนดการเดิ นทางปี 2561 11-21 เมษายน 2561
1) วันแรกของการเดิ นทาง :
กรุงเทพฯ – อาบูดาบี
15.30 น.
พร้อมกันทีส่ นามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ ดยสารขาออกระหว่างประเทศสายการบินเอทิฮดั แอร์เวย์ Etihad
Airways (EY) แถว Q ประตู 7
18.20 น.
ออกเดินทางสูเ่ มืองคาซาบลังก้า ประเทศโมรอคโค โดยเทีย่ วบินที่ EY 405 (1820-2200) (ใช้เวลาบินช่วงแรก
ประมาณ 6.35 ชัวโมง)
่
ท่านจะได้เพลิดเพลินกับจอทีวสี ว่ นตัวทุกทีน่ งั ่
22.00 น.
เดินทางถึงสนามบินอาบูดาบี รอเปลีย่ นเครื่องบินไปคาซาบลังก้า
2) วันที่สองของการเดิ นทาง :
อาบูดาบี – แทนเจียร์
( -,L,D )
02.45 น.
บินต่อด้วยเทีย่ วบิน EY 613 (0245 - 0835) ออกเดินทางไปคาซาบลังก้า บินต่ออีกประมาณ 8.50 ชัวโมง
่
(ระยะเวลาบินและแวะเปลีย่ นเครื่อง รวม 20.15 ชัวโมง)
่
มีบริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง
08.35 น.
สายการบินเอทิฮดั นาเครื่องลงจอดทีส่ นามบินนานาชาติเมืองคาซาบลังก้า (Casablanca) ประเทศโมรอคโค
(เวลาท้องถิน่ ช้ากว่าประเทศไทย 7 ช.ม.) นาท่านผ่านตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร พบมัคคุเทศก์ทอ้ งถิน่
กลางวัน
รับประทานอาหารกลางวัน
นาท่านเดินทางสูเ่ มืองแทนเจียร์ (Tangier) เป็ นเมืองริมชายฝงั ่ และเป็ นเมืองท่าทีส่ าคัญ ทีต่ งั ้ อยู่ทางตอน
เหนือของประเทศโมร็อกโก และอยู่ทางตอนใต้ของ “ช่องแคบยิบรอลตาร์” ปจั จุบนั เมืองท่าแห่งนี้ได้กลายเป็ น
จุดหมายปลายทางด้านการท่องเทีย่ วทีส่ าคัญอีกแห่งของโมร็อกโกอีกด้วย ชมวิ วช่องแคบยิบรอลต้า ทีค่ นั ่
แบ่งระหว่างทวีปยุโรป และ ทวีปแอฟริกา ตามตานานเล่าว่า เป็นเพราะเทพเฮอร์ควิ ลิส ทีต่ อ้ งการเดินทางผ่าน
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ไปยังสุดขอบตะวันตกจึงยกแผ่นหินออกทาให้เกิดช่องแคบยิบรอลต้าขึน้ จากนัน้ นาชม แกรนด์ ซัคโค (Grand
Socco) หรือที่รจู้ กั กันว่า "บิ๊ กสแควร์" จัตุรสั ทีร่ ายล้อมไปด้วยเขตเมืองเก่า หรือย่านเมดินา ซึง่ ถูกจัดอันดับ
ให้เป็ นหนึ่งในสถานทีท่ ่องเทีย่ วทีด่ ที ส่ี ดุ ของเมืองแทนเจียร์ อีกทัง้ ยังถือว่าเป็ นตลาดหลักของเมืองอีกด้วย

ค่า

รับประทานอาหารค่า
พักผ่อนค้างคืนในเมืองแทนเจียร์ Holiday Inn ระดับ 5 ดาว หรือเทียบเท่า
3) วันที่สามของการเดิ นทาง :
เชฟ เชาเอิ น - เมคเนส (Meknes) - เมืองโรมันโวลูบิลิส - เฟซ (Fes) ( B,L,D )
เช้า
รับประทานอาหารเช้า
นาท่านเดินทางต่อ สูเ่ มืองเชฟเชาเอิน (Chefchaouen) เมืองนี้ถอื เป็ นสถานทีท่ ่องเทีย่ วทีค่ ่อนข้างมีช่อื เสียงอีก
แห่งและยังเป็ นเมืองทีม่ ชี ายแดนติดกับสเปนด้วย ด้วยความทีร่ ปู ร่างลักษณะของยอดเขาของทีน่ ่เี หมือนกับเขา
แพะ (Chaoua) ดังนัน้ ชื่อเมือง Chefchaouen จึงมีความหมายทีต่ รงตัวเลยว่า “มองทีเ่ ขาแพะนันซิ
่ ” ด้วย
ลักษณะเมืองทีอ่ ยู่บนภูเขา จึงทาให้นกั ท่องเทีย่ วทีม่ านี่ต่างได้ลม้ิ รสของความเงียบสงบ บรรยากาศโรแมนติก
และได้สมั ผัสถึงการพักผ่อนอย่างแท้จริง เดินชมเมดิน่าของเมือง เชฟเชาเอิน ทีบ่ า้ นเรือนตกแต่งด้วยอาคารสี
ฟ้า รวมถึงนาเดินเล่นชม Plaza Uta El-Hamman ซึง่ เต็มไปด้วยร้านค้าและคาเฟ่ในบรรยากาศยามเย็น ทีน่ ่ยี งั
มีช่อื เสียงทางด้านช้อปปิ้ งอีกด้วย ทีม่ ที งั ้ สินค้าหัตถกรรมพืน้ บ้านทีห่ าไม่ได้จากไหนในโมรอคโค เช่นเสือ้ ผ้าขน
สัตว์ รวมทัง้ ชีสทีท่ าจากแพะ
อาลาเมือง เชฟ เชาเอิน สววรรค์บนดินแห่งท้องทะเลแอตแลนติก

กลางวัน
บ่าย

เดินทางสู่ เมคเนส (Meknes) ระยะทาง 210 กม. ใช้เวลาเดิ นทาง 3.30 ชม. เป็ นเมืองหลวงโบราณในสมัย
สุลต่านมูเล อิสมาอิล (Mouley Ismail) แห่งราชวงศ์อะลาวิท (Alawite Dynasty) กษัตริยจ์ อมโหดผูช้ ่นื ชอบการ
ทาสงครามใน ศ.ต. ที่ 17 ด้วยทาเลทีต่ งั ้ ทีม่ แี ม่น้าไหลผ่านกลางเมือง เมกเนสจึงเป็ นเมืองศูนย์กลางการผลิต
มะกอก ไวน์ และพืชพรรณต่างๆ นาท่านชมกาแพงเมืองล้อมรอบเมืองเก่าทีย่ าวประมาณ 40 กม. ซึง่ เดิมเคยมี
ประตูเมืองใหญ่โตถึง 14 ประตู ชม ประตูบบั มันซู (Bab Mansour Monumental Gate) ทีไ่ ด้ชอ่ื ว่าสวยทีส่ ดุ
ตกแต่งด้วยโมเสดและกระเบือ้ งสีเขียวบนผนังสีแสด
รับประทานอาหารกลางวันทีเ่ มคเนส
จากเมคเนสออกเดินทางต่ออีก 80 กิโลเมตร ประมาณ 1 ชม. ระหว่างทางแวะชม เมืองโบราณโรมันโวลูบิลิส
(Roman city of Volubilis) ทีป่ จั จุบนั เหลือแต่ซากปรักหักพังทีเ่ กิดจากแผ่นดินไหวครัง้ รุนแรงในปี ค.ศ. 1755
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แต่ยงั คงเห็นได้ถงึ ร่องรอยความยิง่ ใหญ่ของเมืองในจักรวรรดิโรมันในอดีต จากวิหารเทพเจ้าของเมืองโบราณ
โวลูบลิ สิ ท่านสามารถมองเห็นเมืองมูเลไอดริส (Moulay Idriss) เมืองศูนย์กลางศาสนาอันศักดิสิ์ ทธิของชาว
มุสลิมในโมรอคโค ทุกๆปี ช่วงเดือนสิงหาคมถึงกันยายน จะมีเหล่านักจาริกแสวงบุญมาเยือนเมืองแห่งนี้เพื่อ
ประกอบพิธที างศาสนา เปรียบได้กบั เมืองเมกกะของประเทศซาอุดอิ ารเบีย
นาท่านเดินทางต่อไปยังเมืองเฟซ (Fes) เป็ นเมืองโบราณตัง้ อยูบ่ นพืน้ ทีอ่ ุดมสมบูรณ์ทต่ี ่อจากเชิงเทือกเขารีฟ
(Rif Mountain) ทางตอนเหนือกับเขตเทือกเขาแอตลาสตอนกลาง (Middle Atlas) มีแม่น้าเฟส (River Fes)
ไหลผ่านกลางเมือง ในช่วงฤดูใบไม้ผลิ(เมษายน-พฤษภาคม) จะเห็นดอกไม้ปา่ สีสนั สดใสขึน้ ตลอดข้าง
ทาง และทีน่ ่เี ป็ นเมืองทีย่ งั คงมีบรรยากาศของเมืองโบราณทีผ่ คู้ นยังใช้ลาเป็ นพาหนะและบรรทุกของกันอยู่
ท่านจะได้สมั ผัสบรรยากาศเมืองเก่าแก่ทส่ี ดุ ในบรรดาเมืองหลวงเก่าทัง้ สีแ่ ห่ง แต่สิ่งที่สาคัญของเมืองเฟสคือ
ในปี ค.ศ.1981 องค์การยูเนสโกได้ประกาศให้เขตเมืองเก่าของเฟสเป็ นเมืองมรดกโลกทาง
ประวัติศาสตร์
ค่า
รับประทานอาหารค่า
พักผ่อนค้างคืนในเมืองเฟซ HOTEL BARCELO,FES ระดับ4ดาว หรือเทียบเท่า
4) วันที่สี่ของการเดิ นทาง :
เฟซ (Fes) - เมดิ น่าแห่งเฟส
( B,L,D )
เช้า
รับประทานอาหารเช้า

นาท่านเทีย่ วชมเมืองเฟซ (Fes) เมืองหลวงเก่าในศ.ต. ที่ 8 ทีม่ คี วามสาคัญทางประวัตศิ าสตร์ เป็ นเมืองแหล่ง
ท่องเทีย่ วทีม่ ชี ่อื เสียงของโมรอคโค เริม่ ด้วยจุดชมวิวบนป้อมปราการแห่งราชวงศ์ซาเดียน ต่อด้วยชมประตู
พระราชวังแห่งเฟซ (The Royal Palace) ประตูทางเข้าพระราชวังเป็ นสถาปตั ยกรรมทีส่ วยและสง่างาม เป็ น
เอกลักษณ์แห่งราชวงศ์โมรอคโค บริเวณใกล้เคียงพระราชวังเคยเป็ นชุมชนชาวยิวทีท่ ารายได้ให้แก่ราชวงศ์
ั บนั ชาวยิวส่วนใหญ่ได้เดินทางกลับไปอยูใ่ นดินแดนแห่งพันธสัญญา
เพราะชาวยิวฉลาดทาการค้าเก่งแต่ปจจุ
(ประเทศอิสราเอล) คงเหลือชาวยิวอยู่ไม่มากนัก ชมชุมชนชาวยิว (The Synagouge) ทีม่ าอาศัยอยู่ตงั ้ แต่ใน
สมัยศ.ต.ที่ 7 ซึง่ กระจายอยู่ทุกเมืองในอดีต ชาวยิวเป็ นชนชาติทข่ี ยัน ฉลาด ส่วนใหญ่มอี าชีพเป็ นพ่อค้า จึงทา
ให้สลุ ต่านและกษัตริยใ์ นอดีตนาชาวยิวมาเป็ นบริวารอยูโ่ ดยรอบวัง เพื่อการเก็บภาษีจากการค้าได้ง่ายขึน้
จากนัน้ นาท่านเดินทางเข้าสูท่ ่านเดินเข้าสูเ่ ขาวงกตอันซับซ้อนแห่งเมดินาเมืองเฟซ ผ่านประตู Bab Bou
Jeloud ทีส่ ร้างตัง้ แต่ปี 1913 ทีใ่ ช้โมเสดสีฟ้าตกแต่ง เดินผ่านเข้าไปในเขตเมดิน่าแล้วเหมือนข้ามกาลเวลา
ย้อนสูอ่ ดีต นาท่านเดินผ่านตลาดสดขายข้างปลาอาหาร และผัก ผลไม้สดต่างๆนาๆ ชม เมเดอร์ซา บูอิมา
เนี ย (Merdersa Bou Imania) ซึง่ เป็ นโรงเรียนสอนพระคัมภีร์ เป็ นสถาปตั ยกรรมแบบมัวร์ทส่ี วยงามประณีต
ในเขตเมืองเก่าได้แบ่งออกเป็ น 100 ส่วน มีซอยกว่า 10,000 ซอย มีซอยแคบสุดคือ 50 ซ.ม. ถึงกว้าง 3 เมตร
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จะแบ่งเป็ นย่านต่างๆ เช่น ย่านเครื่องใช้ทองเหลือง ทองแดง จะมีรา้ นค้าเล็กๆทีห่ น้าร้านจะมีหม้อ กระทะ
อุปกรณ์เครื่องครัว วางแขวนห้อยเต็มไปหมด ย่านขายพรมทีว่ างเรียงรายอย่างสวยงาม ย่านงานเครื่องจักสาน
งานแกะสลักไม้ และย่านเครือ่ งเทศ (Souk El Attarine) ท่านจะได้สมั ผัสทัง้ รูป รสและกลิน่ ในย่านเครื่องเทศ
ทีม่ กี ารจัดเรียงสินค้าได้อย่างเป็นระเบียบเรียบร้อยสวยงาม ระหว่างที่เดินตามทางในเมดิน่าท่านจะได้พบกับ
น้าพุธรรมชาติ (Nejjarine Fountain) เพื่อให้ชาวมุสลิมให้ลา้ งหน้าล้างมือก่อนเข้าในบริเวณมัสยิด
นอกจากนี้ทต่ี ามซอกมุมอาจเห็นภาพชายสูงอายุหนวดเครารุงรังนังแกะสลั
่
กไม้ชน้ิ เล็กๆอยู่บริเวณตามทางเดิน
แคบๆในเขตเมืองเก่า บางทีเราก็ยงั จะเห็นผูห้ ญิงทีน่ ่สี วมเสือ้ ผ้าทีป่ ิ ดตัง้ แต่หวั จนถึงเท้าจะเห็นได้กเ็ ฉพาะตาดา
อันคมกริบเท่านัน้

กลางวัน

ค่า

รับประทานอาหารกลางวัน ในเมดิน่า
นาท่านเดินต่อในเมดิน่าแห่งเฟส แวะชมสุสานของมูเล ไอดริสที่ 2 (Moulay Idriss Mausolem II) ทีช่ าวโมรอค
โคถือว่าเป็ นแหล่งมาแสวงบุญทีศ่ กั ดิสิ์ ทธิ ์ ผ่านชม สุเหร่าใหญ่ไคเราวีน (Kairaouine Mosque) ซึง่ เป็ นทัง้
มหาวิทยาลัยสอนศาสนาแห่งแรกของโมรอคโคและเก่าแก่ทส่ี ดุ แห่งหนึ่งของโลกเลยทีเดียว (เข้าด้านในได้
เฉพาะผูท้ น่ี บั ถือศาสนาอิสลามเท่านัน้ ) จากนัน้ นาท่านเดินชมย่านเครื่องหนังและแวะชม บ่อฟอกและย้อมสี
หนังแบบโบราณ ทีเ่ ป็ นเอกลักษณ์เฉพาะของเมืองเฟส ถูกอนุรกั ษ์โดยองค์กรยูเนสโก้ ทัง้ หมดนี้เป็ นเสน่หข์ อง
การเดินเทีย่ วชมเมืองทีต่ อ้ งเดินแหวกว่ายเข้าไปในกลุม่ คนชาวพืน้ เมือง ช้อปปิ้ งสินค้าท้องถิน่ เมืองเฟซจึงเป็ น
สถานทีท่ ไ่ี ม่ควรพลาดในการมาเยือนอย่างยิง่ โดยเฉพาะเมื่อท่านเดินผ่านประตูเข้าไปจะพบตรอกซอยเล็ก ๆ
มากมาย วกวน ซับซ้อน ซึง่ ยุคอิสลามเก่าแก่ถนนเมืองหลวงหลาย ๆ เมืองจะมีความเหมือนกันคือความวกวน
ซับซ้อน เหมือนเขาวงกต ไม่แปลกทีห่ ลายคนจะไปหลงอยู่ในตรอกซอยได้ ท่ามกลางบรรยากาศตลาดทีม่ ี
ชีวติ ชีวาและผูค้ นมากมาย
รับประทานอาหารค่า พักผ่อนค้างคืนในเมืองเฟซ HOTEL BARCELO, FES ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า

5) วันที่ห้าของการเดิ นทาง :
เฟซ (Fes) - อิ เฟรน (Ifrane) – เออร์ฟยู ด์ (Erfoud) – เมอร์ซูก้า (Merzouga)( B,L,D )
เช้า
รับประทานอาหารเช้าทีห่ อ้ งอาหารของโรงแรม
ออกเดินทางสูเ่ ขตทะเลทรายซาฮาร่า ระหว่างทางผ่าน เมืองอิ เฟรน (Ifrane) ซึง่ ห่างจากเฟซ ลงทางใต้
ประมาณ 60 กม. เป็ นเมืองทีค่ วามสูงประมาณ 1,650 เมตร เหนือระดับน้าทะเล เป็ นทีพ่ กั ตากอากาศซึง่ ใน
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กลางวัน

ค่า

อดีตฝรังเศสได้
่
มาสร้างขึน้ บริเวณนี้ ในช่วง ค.ศ. 1930 บางครัง้ เรียกเมืองแห่งนี้ว่า เจนีวาแห่งโมรอคโค บ้าน
ส่วนใหญ่มหี ลังคาสีแดง มีดอกไม้บาน และทะเลสาบสวยงาม เป็นสถานทีพ่ กั ผ่อนทัง้ ฤดูหนาวและฤดูรอ้ น
เส้นทางนี้ผ่านเทือกเขาแอตลาส ชื่อทีค่ นุ้ เคยกันมานาน เดินทางข้าม Middle Atlas ภูมปิ ระเทศเขียวชอุ่มไป
ด้วยปา่ ไม้ สองข้างทางเปลีย่ นสภาพจากความแห้งแล้วเป็ นปา่ ไม้ พุ่ม และสลับกับความแห้งแล้งของภูเขา
รับประทานอาหารกลางวันระหว่างทาง ที่ Midelt
หลังอาหารกลางวันออกเดินทางสู่ เออร์ฟยู ด์ (Erfoud) ซึง่ เป็ นโอเอซิสศูนย์กลางการค้าขายของคาราวานซึง่
เดินทางมาจากซาอุดอิ าระเบีย และซูดาน ระหว่างทางจะผ่านโอเอซิส การทาระบบชลประทานใต้ดนิ (ใครทีเ่ คย
เทีย่ วเส้นทางสายไหมในจีนมาแล้วคงพอจะนึกออก) ก่อนเข้าทีพ่ กั แวะชม ฟอสซิ ลเวิ รด์ และนาท่านเดินทางสู่
เมืองเมอร์ซกู า้ ร์ โดยท่านจะนังรถขั
่ บเคลื่อนสีล่ อ้ 4 WD ไปท่อง ทะเลทรายซาฮาร่า “Sahara” เป็ นทะเลทราย
ในทวีปแอฟริกาทีม่ ขี นาดใหญ่เป็ นอันดับสองของโลก (รองจากทะเลทรายในทวีปแอนตาร์กติกา) และเป็ น
ทะเลทรายร้อนทีใ่ หญ่ทส่ี ดุ ของโลก ลัดเลาะขอบทะเลทรายสู่เขตซาฮาร่า
เข้าสูท่ พ่ี กั โรงแรมกลางทะเลทรายซาฮาร่า TOMBUCTOU HOTEL, MERZOUGA หรือเทียบเท่า
การเข้าพักทะเลทราย ท่านต้องใช้กระเป๋าสัมภาระใบเล็ก แยกไว้เพื่อนาไปใช้ในทะเลทราย
รับประทานอาหารค่าทีโ่ รงแรม จากนัน้ พักผ่อนนอนดูดาว ตามอัธยาศัย

6) วันที่หกของการเดิ นทาง : เออร์ฟยู ด์ - ทิ นเฮียร์ (Tinghir) - ทอดร้าจอร์จ (Todra Gorge) –วอซาเซท (B,L,D)
เช้าตรู่
ก่อนพระอาทิตย์ขน้ึ ปลุกท่านตื่นเพื่อไปขีอ่ ฐู ชมพระอาทิตย์ขน้ึ ทีท่ ะเลทรายซาฮาร่า

กลางวัน

กลับมารับประทานอาหารเช้าทีโ่ รงแรม
จากนัน้ เดินทางสู่ ทอดร้าจอร์จ “Todra George” ชมความงามของช่องเขาทีซ่ ่อนตัวอยู่ในโอเอซิส ลาน้าเกลือ
ทีไ่ หลผ่านช่องเขา กับหน้าผาสูงชันแปลกตา เป็ นแหล่งปี นหน้าผาสาหรับนักเสีย่ งภัยทัง้ หลาย แวะชม โอเอซิ ส
“Tinerhir” ชุมชนทีเ่ กาะกลุม่ อยู่รวมกัน ท่ามกลางความแห้งแล้ง ยังมีความชุม่ ชืน้ ของโอเอซิส ต้นปาล์ม เคย
เป็ นทีต่ งั ้ ของกองทหารทีเ่ ดินทางมาจากวอซาเซท
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
จากนัน้ เดินทางต่อบนเส้นทางทีไ่ ด้รบั การขนานนามว่า ถนนแห่งคาชบาห์หรือป้อมปราการนับพัน เนื่องจาก
ตลอดสองข้างทางจะมีคาชบาห์น้อยใหญ่หลายร้อยแห่งเรียงรายสุดลูกหูลกู ตาตามถนนดังกล่าวสู่ เมืองวอซา
เซท (Ouarzazate) ซึง่ เคยเป็ นทีต่ งั ้ ทางยุทธศาสตร์ ในปี ค.ศ.1928 ฝรังเศสได้
่
ตงั ้ กองกาลังทหารและพัฒนาทีน่ ่ี
ให้เป็ นศูนย์กลางการบริหาร วอซาเซทเป็ นเมืองถูกส่งเสริมให้เป็นเมืองท่องเทีย่ วทีแ่ วดล้อมไปด้วยสตูดโิ อ
ภาพยนตร์ และมีการพัฒนาพืน้ ทีใ่ นทะเลทรายเพื่อการทากิจกรรมต่างๆ เช่นการขีม่ อเตอร์ไซด์ อูฐ กิจกรรม
ผจญภัยกลางทะเลทราย (สาหรับในฤดูหนาว-ฤดูใบไม้ผลิ (พ.ย.-เม.ย.) ควรเตรียมเสือ้ กันหนาวให้เพียงพอ
เพราะเมืองนี้อยู่ใกล้ภูเขาแอตลาส ทีม่ หี มิ ะปกคลุมในช่วงดังกล่าว วอซาเซท อาจกล่าวได้ว่าเป็ นจุดมุ่งหมาย
ของนักท่องเทีย่ วทีม่ องหาความแตกต่าง และความผจญภัยทีห่ าไม่ได้จากทีไ่ หน วอซาเซทเป็ นเมืองทีส่ าคัญ
ทีส่ ดุ ของทางตอนใต้ และทีน่ ่ยี งั เป็ นทางเชื่อมระหว่างเหนือกับใต้ และตะวันออกกับตะวันออก สาหรับ
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นักท่องเทีย่ วบางคนทีช่ อบรสชาติของความเป็ นทางใต้ ณ จุดกึง่ กลางแห่งนี้ และยังเป็ นจุดเริม่ ต้นของการ
สารวจเมืองต่างๆได้ทุกวัน
ค่า
รับประทานอาหารค่า พักผ่อนค้างคืนในเมืองวอซาเซท HOTEL KARAM FRAMISSIMA ระดับ 4 ดาว
7) วันที่เจ็ดของการเดิ นทาง : วอซาเซท-ไอท์ เบน ฮาดดู (Ait Benhaddou) - มาราเกช – Fantasia Show (B,L,D)
เช้า
รับประทานอาหารเช้า
นาท่านชม ป้ อมทาเริท “Kasbah Taourirt” (ชมด้านใน ซึ่งรวมค่าเข้าชมแล้ว) เป็ นป้อมแห่งตระกูลกลาวี
ภายใต้หมู่อาคารขนาดใหญ่ ซึง่ ภายในประกอบด้วยห้องต่างๆ จานวนมากซ่อนอยู่เชื่อมต่อกันด้วยถนนเล็กๆ
และเส้นทางลับคดเคีย้ วตามอาคารทีเ่ บียดเสียดกัน จากนัน้ นาท่านชมคฤหาสน์ของผูป้ กครองมาราเกซ ตระกูล
ั
กลาวี (Glaoui Palace) อยู่ภายใน ซึง่ ยังมีลวดลายผนังอาคารและรูปแบบสถาปตยกรรมอั
นหลากหลายของ
การสร้างอาคารของชาวเบอร์เบอร์ การออกแบบอาคารซึง่ เหมาะกับความเชื่อและความเป็ นอยูข่ องเหล่าเจ้า
ผูป้ กครอง ในยุคของตระกูล Glaoui ทีน่ ่มี คี นงานและคนรับใช้จานวนหลายร้อยคนจึงต้องมีหอ้ งเป็ นจานวนมาก
มีทงั ้ ส่วนทีเ่ ป็ นวังเก่า ห้องนังเล่
่ น ห้องรับรอง บางห้องก็ว่างเปล่า ยูเนสโก้ได้ปฏิสงั ขรณ์ขน้ึ มาจากอาคารเดิม
เพียง 1 ใน 3 ของอาคารทัง้ หมด

ออกเดินทางสูเ่ มืองไอท์ เบนฮาดดู (Ait Benhaddou) เมืองไอท์ เบนฮาดดู เป็ นเมืองทีช่ ่อื เสียงในเรื่องการหา
รายได้จากกองถ่ายทาภาพยนตร์กว่า 20 เรื่อง โดยเฉพาะป้อมทีง่ ดงามและมีความใหญ่ทส่ี ดุ ในโมรอคโค
ภาคใต้ คือ ป้ อมไอท์ เบนฮาดดู (Kasbash of Ait Ben Hadou) เป็ นป้อมดินซึง่ ตัง้ อยูท่ ่ามกลางสวนอัลมอนด์
เป็ นปราสาททีใ่ ช้ในการถ่ายทาภาพยนต์หลายเรื่องทีโ่ ด่งดังอาทิ Lawrance of Arabia , Jesus of Nazareth
และ Gladiator ปจั จุบนั อยูใ่ นความดูแลขององค์การยูเนสโก้ ได้รบ้ การขึน้ ทะเบียนเป็ นมรดกโลกในปี 1987
จากนัน้ นาท่านเดินทางสูเ่ มือง มาราเกช (Marakesh)

กลางวัน
บ่าย

รับประทานอาหารกลางวัน
ออกเดินทางสูเ่ มืองมาราเกช (Marakesh) (ระยะทาง 187กิโลเมตร ใช้เวลา 2.40 ชัวโมง)
่
ซึง่ เป็ นเมือง
ท่องเทีย่ วทีส่ าคัญทีต่ งั ้ อยู่เชิงเขาแอตลาส ในอดีตเมืองโอเอซิสแห่งนี้ เป็ นทีพ่ กั ของกองคาราวานอูฐ ทีม่ าจาก
ทางตอนใต้ของโมรอคโค ถือเป็ นเมืองชุมทางของพ่อค้าต่างๆ นอกจากนี้ยงั เป็ นอดีตเมืองหลวงในช่วงสมัย
ราชวงศ์อลั โมราวิดช่วงศ.ต.ที่ 11 ปจั จุบนั เป็ นเมืองทีม่ นี กั ท่องเทีย่ วมาเยือนมากทีส่ ดุ สภาพบ้านเมืองทีเ่ ราเห็น
ได้คอื สองข้างทางแวดล้อมด้วยบ้านเรือนทีถ่ ูกฉาบด้วยปูนสีสม้ ๆ ซึง่ เป็ นสิง่ ทีร่ ฐั บาลกาหนดไว้ แต่คนท้องถิน่
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จะเรียกว่า Pink City หรือ เมืองสีชมพู อาจกล่าวได้ว่ามาราเกชเป็ นเมืองทีม่ เี สน่หท์ ส่ี ดุ แห่งหนึ่งในโลก จึงได้
สมญานามว่าเป็ น A city of Drama นันคื
่ อมีความสวยงามดังเมื
่ องในละครทีไ่ ม่น่าเป็ นชีวติ จริงได้
นาท่านชมมัสยิ ด คูตเู บีย (Koutoubia Mosque) ซึง่ เป็ นมัสยิดใหญ่เก่าแก่ทส่ี ดุ ในเมือง ไม่ว่าจะเดินไปแห่งใด
ในตัวเมืองก็จะเห็นมัสยิดนี้ได้ หอขานละหมาดมีความสูง 226 ฟุต (หรือ 70 เมตร)
จากนัน้ นาท่านเยือน จัตรุ สั กลางเมือง Djemaa Fnaa Square ทีม่ ขี นาดใหญ่ รายล้อมไปด้วยอาคาร ร้านค้า
ตลาด ทัง้ 4 ด้าน เดินเล่นถ่ายรูปความมีชวี ติ ชีวา ทีม่ สี สี นั และกลิน่ อายแบบโมรอคโคขนานแท้ พร้อมจับจ่ายหา
ซือ้ ของฝาก ของทีร่ ะลึกพืน้ เมืองต่างๆ ได้ท่ี ตลาดเก่า (Old Market) ทีอ่ ยู่รายรอบจัตุรสั อย่างเพลิดเพลิน

ค่า

รับประทานอาหารค่า ที่ Fantasia ท่านจะได้ต่นื ตาตื่นใจกับความอลังการของสถานทีแ่ ละสีสนั ของชาว
โมรอคกันทีต่ อ้ นรับท่านด้วยอาหารและพร้อมชมการแสดงพืน้ เมือง
พักผ่อนค้างคืนในเมืองมาราเกช Les Jardins d’ Agdal HOTEL ระดับ 5 ดาว หรือเทียบเท่า

8) วันที่แปดของการเดิ นทาง :
มาราเกช (Marakesh) - เอซาเวร่า
(B,L,D )
เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมทีพ่ กั
นาท่านชมสวนจาร์ดีน มาจอแรล (Jardin Majorelle) หรือ สวนยิปแซงลอเร้นซ์ (Yves Saint Laurent
Gardens) ชื่อนี้เป็ นทีค่ นุ้ เคยของสาวๆ ทีช่ ่นื ชอบแฟชันสุ
่ ดหรูของ Yves St. Laurent นักออกแบบแฟชันดี
่ ไซน์
แห่งปารีส ฝรังเศส
่ ซึง่ เป็ นผูอ้ อกแบบสวนแห่งนี้ ในช่วงทีโ่ มรอคโคตกเป็ นอาณานิคมของประเทศฝรังเศส
่ ยิป
แซงลอเร้นซ์มาทีป่ ระเทศโมรอคโค เพื่อพักผ่อนหลังจากเคร่งเครียดจากงานออกแบบแฟชันโชว์
่
บ้านหลังนี้เคย
ตกเป็ นของเศรษฐีแห่งมาราเกช หลังจากยิปแซงมาเยือนมาราเกช ก็ได้เกิดความหลงใหลในเมืองแห่งนี้ และซือ้
บ้านหลังนี้ไว้เป็ นทีพ่ กั ผ่อน ชมสวนทีถ่ ูกออกแบบโดยใช้สฟี ้ า และสีสม้ เป็ นองค์ประกอบ ไม่ว่าจะเป็ นเสา แจกัน
และชมนานาพรรณของต้นไม้แห่งทะเลทราย ทีจ่ ดั ได้อย่างสวยงาม
จากนัน้ เดินทางไปเยีย่ มชม พระราชวังบาเฮีย (Bahia Palace) เป็ นพระราชวังของท่านมหาอามาตย์ ผูส้ าเร็จ
ราชการแผ่นดินแทนยุวกษัตริยใ์ นอดีต สร้างขึน้ ในช่วงปลายศตวรรษที่ 19 โดย Si Moussa สถาปตั ยกรรม
ออกเป็ นแนวสมัยใหม่ โดยทีต่ งั ้ ใจจะให้เป็ นพระราชวังทีย่ งิ่ ใหญ่และหรูหราทีส่ ดุ ในสมัยนัน้ แต่ดว้ ยความทีม่ กี าร
วางแผนก่อสร้างและตกแต่งอย่างเร่งรีบ จึงเป็ นทีว่ จิ ารณ์กนั ว่ารายละเอียดหลายๆอย่างในพระราชวังแห่งนี้ยงั
ไม่สมบูรณ์ลงตัว พระราชวังมีการตกแต่งโดยการแกะสลักปูนปนั ้ (Stucco) มีการวาดลายบนไม้ และประดับ
ประดาด้วยโมเสกเป็ นลวดลายทีส่ วยงามละเอียดอ่อนมาก
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กลางวัน

ค่า

จากนัน้ เดินทางต่อไปยัง สุสานแห่งราชวงศ์ซาเดียน (Saadian Tombs) เป็ นทีฝ่ งั พระศพของกษัตริยแ์ ละ
เหล่าเชือ้ พระวงศ์ในสมัยราชวงศ์ซาเดียน สถานทีแ่ ห่งนี้ถูกทิง้ ร้างมากกว่า 2 ศตวรรษ ภายหลังได้รบั การบูรณะ
และเปิ ดให้เข้าชมความงดงามของงานศิลปะแบบมัวริส (Moorish) แท้ๆความวิจติ รอลังการของห้องโถงภายใน
เสาคอลัมน์หนิ อ่อนสีสวย ลวดลายงานปูนทีป่ ระดับประดาบนผนังและเพดาน สวนสวยภายนอกทีส่ ร้างขึน้ ใหม่
โดยเขาว่าเป็ นการทาตามแบบสวนสวรรค์ของพระอัลเลาะห์ (Allah's Paradise)
รับประทานอาหารกลางวัน
ได้เวลาพอสมควรนาท่านเดินทางต่อสู่เมืองเอซาเวร่า (Essaouira) (ระยะทาง174 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทาง
1.30 ชัวโมง)
่
เอซาเวร่า หมายถึงรูปภาพ ไม่ว่าจะถ่ายจากมุมไหนๆ ภาพทีไ่ ด้มานัน้ จะออกมาสวยอย่างไม่มที ่ี
ติ เอซาเวร่าเป็ นเมืองเล็กๆ ริมขอบมหาสมุทรแอตแลนติก ทีม่ เี สน่หอ์ ย่างเป็ นเอกลักษณ์ ในเขตเมืองเก่า (เมดิ
น่า) มีกาแพงเมืองเก่าขนาดหนาซ้อนกัน 2 ชัน้ ทีใ่ ช้ป้องกันพายุหน้าร้อนทีพ่ ดั มาประจาทุกปี บ้านเรือนและ
ร้านค้าภายในเขตกาแพงเมืองทาด้วยปูนสีขาวกลมกลืนไปกับประตูสฟี ้ า สถาปตั ยกรรมเหล่านี้ถกู หล่อหลอมมา
จากวัฒนธรรมอันหลากหลาย ครัง้ หนึ่งทีน่ ่เี คยเป็ นแหล่งทีอ่ ยูข่ องพ่อค้าชาวยิว และชาวยิวกลุม่ นี้เองทีเ่ คย
เปลีย่ นเมืองนี้เป็ นเมืองทีม่ งคั
ั ่ งที
่ ส่ ดุ ของโมรอคโคในศตวรรษที่ 17 และ 18
นาท่านเทีย่ วชมเมืองเอซาเวร่า ให้ท่านเดินเล่นตลาดเก่าเมดิน่าแห่งเมืองนี้ ซึง่ มากมายผูค้ นมาจับจ่ายซือ้ ของ
และเดินชมบรรยากาศเมืองท่าเรือ และศูนย์กลางของเมือง ได้เวลาพอสมควรนาท่านชมพระอาทิตย์ตก ณ.
ั่
ชายฝงมหาสมุ
ทรแอตแลนติกที่ ป้ อมปราการเมือง Skala de laville ซึง่ เป็ นจุดยุทธศาสตร์ทส่ี าคัญของเมือง
สวนบนป้อมมีปืนใหญ่วางเรียงรายอยู่เป็ นแนวแถวและในอดีตส่วนล่างของป้อมใช้เป็ นคลังเก็บอาวุธทโธปกรณ์
โรงม้าศึกทีใ่ ช้ในการสงคราม
รับประทานอาหารค่า พักผ่อนค้างคืนในเมืองเอซาเวร่า ATLAS MEDINA AND SPA HOTEL
ESSAOUIRRA ระดับ 5 ดาว

9) วันที่เก้าของการเดิ นทาง:
เอซาเวร่า - เอลจาดีด้า (El Jadida) - คาซาบลังก้า
(B,L,D)
เช้า
รับประทานอาหารเช้า
ั่
ออกจากเมืองเอซาเวร่าโดยรถมุง่ ลงไปทางเหนือเลาะเลียบชายฝงมหาสมุ
ทรแอตแลนติกไปยังเมือง เอล จา
ดีด้า ระยะทาง 254 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทาง 3.5 ชัวโมง
่
นาท่านชมเมืองเอลจาดีด้า เดิมชื่อ มาซากัน (Mazagan) เป็ นภาษาโปรตุเกส เป็ นเมืองโบราณทีต่ งั ้ อยู่บน
ั่
อ่าวชายฝงทะเลแอตแลนติ
ค เคยเป็ นเมืองท่าทีส่ าคัญของโมรอคโคทีท่ าการค้ากับชาวฟินีเชียน ต่อมาปี ค.ศ.
ั ่ น่ ่แี ละได้สร้างป้อมปราการ เรียกว่า El Brijia El Jaida หลังจากมีการสร้างเมืองขึน้
1502 ชาวโปรตุเกสขึน้ ฝงที
ในปี ค.ศ. 1506 ได้เรียกเมืองว่ามาซากัน ซึง่ กลายเป็ นเมืองท่าทีส่ าคัญของชาวโปรตุเกส ในปี ค.ศ.1562 ป้อม
ถูกโจมตีโดยโดยชาวอาหรับแต่ไม่สาเร็จ ระหว่างค.ศ.1580 - 1640 ตกอยู่ภายใต้การปกครองของชาวสเปน
ั
และกลับมาถูกปกครองโดยชาวโปรตุเกสอีกครัง้ ชมสถาปตยกรรมที
แ่ สดงให้เห็นถึงการแลกเปลีย่ นอิทธิพล
ระหว่างวัฒนธรรมยุโรปและโมรอคโค ได้รบั การขึน้ ทะเบียนเป็ นมรดกโลกในปี ค.ศ. 2004 นาท่านชมบ่อเก็บน้า
ดื่มใต้ดนิ ประจาเมือง นอกจากนัน้ ทีน่ ่ยี งั ใช้เป็ นคุกใต้ดนิ ทีเ่ คยใช้เป็ นทีค่ ุมขังของทาสในสมัยโปรตุเกส และเป็ น
คลังเก็บอาวุธสงคราม
กลางวัน
รับประทานอาหารกลางวัน
บ่าย
จากนัน้ เดินทางสูค่ าซาบลังก้า (ระยะทาง 101 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทาง 1.30 ชัวโมง)
่
นาท่านเทีย่ วชมเมือง
'คาซาบลังก้า' หมายถึง บ้านสีขาว คาว่า 'คาซา' แปลว่า บ้าน และ 'บลังกา' แปลว่า สีขาว เป็ นเมืองทีค่ นทัว่
โลกรูจ้ กั และอาจรูจ้ กั มากกว่า 'ราชอาณาจักรโมรอคโค' ด้วยซ้า เพราะนอกจากจะเป็ นเมืองท่าและเป็ นทีต่ งั ้ ของ
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ค่า

ท่าอากาศยานระหว่างประเทศแล้ว ยังถูกใช้เป็ นฉากในภาพยนตร์ฮอลลีวดู้ เรื่อง Casablanca (โดยทีไ่ ม่ได้ถ่าย
ทาในคาซาบลังก้าเลย) เป็ นเรื่องราวความรักระหว่างนายทหารอเมริกนั และหญิงคนรัก ในช่วงสงครามโลกครัง้
ที่ 2 ทาให้คาซาบลังก้าเป็ นทีร่ จู้ กั ไปทัวโลก
่
และปจั จุบนั เป็ นเมืองเศรษฐกิจหลักของโมรอคโคทีม่ ปี ระชากร
อาศัยอยู่ประมาณเกือบ 5 ล้านคน
รับประทานอาหารเย็น พักผ่อนค้างคืนในเมืองคาซาบลังก้า MOVENPIC Hotel ระดับ 5 ดาว หรือเทียบเท่า

10) วันที่สิบของการเดิ นทาง :
คาซาบลังก้า– ราบัต -อาบูดาบี
( B,L,-)
เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมทีพ่ กั
นาท่านชม สุเหร่าแห่งกษัตริยฮ์ สั ซันที่ 2 (ชมด้านใน ซึ่งรวมค่าเข้าชมแล้ว) มีขนาดใหญ่เป็นอันดับ 2 รอง
จากเมืองเมกกะ สุเหร่านี้งดงามประณีตด้วยสถาปตั ยกรรมแบบโมรอคโคทุกแขนง ชมทิวทัศน์รอบๆ สุเหร่า
ั่
อันเป็ นจุดชมวิวริมฝงทะเล
ซึง่ เป็ นสถานทีพ่ กั ผ่อนทีส่ วยงามของชาวโมรอคโคทีช่ อบมาเดินเล่นหลังจากปฏิบตั ิ
ศาสนกิจเสร็จแล้วนาชมเมืองคาซาบลังก้า โบถส์คริสเตียน (The Church of our ladies of Lourdes) ภายในมี
ภาพกระจกสีสวยงามแสดงเรื่องราวต่างๆเกีย่ วกับศาสนา นาท่านผ่านชม จัตุรสั สหประชาชาติ หรือ จตุรสั
โมฮัมหมัดที5่ ซึง่ เป็ นใจกลางเมืองย่านธุรกิจสาคัญ ให้ท่านถ่ายรูปบรรยากาศเมืองและชาวโมรอคโคท้องถิน่
ขายน้าในชุดประจาชาติอนั เป็ นสัญลักษณ์ของโมรอคโค
เทีย่ ง
รับประทานอาหารกลางวัน
นาท่านออกเดินทางสูเ่ มือง ราบัต (Rabat) ซึง่ มีระยะทาง94 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ2ชัวโมง
่
นาท่านชมเมืองราบัตเมืองหลวงแห่งราชอาณาจักรมาตัง้ แต่ปีค.ศ.1956 เมื่อโมรอคโคหลุดพ้นจากการเข้า
แทรกแซงทางการเมืองของฝรังเศส
่ และเป็ นทีต่ งั ้ ของพระราชวังหลวง และทาเนียบทูตานุทตู จากต่างแดน เป็ น
เมืองสีขาวทีส่ ะอาดและสวยงาม นาชมป้ อมอูไดยะ ป้อมขนาดใหญ่ 2 ชัน้ ทีต่ งั ้ อยู่รมิ มหาสมุทรแอตแลนติก
ล้อมรอบด้วยกาแพงสูงใหญ่ ด้านในเป็ นเมดิน่า บ้านเรือนทาทาบด้วยสีฟ้า ทีส่ ะอาดตาน่าเดินเล่น (ทายซิว่า
ทาไมเมดิน่าแห่งนี้ จึงใช้สฟี ้ า ) จากนัน้ ชมสุเหร่าหลวงทีท่ ุกเทีย่ งวันศุกร์ กษัตริยแ์ ห่งโมรอคโคจะทรงม้าจาก
พระราชวังมายังสุเหร่า เพื่อประกอบศาสนกิจ ชมสุสานของกษัตริยโ์ มฮัมเหม็ดที่ 5 พระอัยกาของกษัตริย์
องค์ปจั จุบนั ซึง่ มีทหารยามยืนเฝ้าสง่าทุกประตู และเปิ ดให้คนทุกชาติทุกศาสนาเข้าไปเคารพพระศพทีฝ่ งั อยู่
เบือ้ งล่าง ด้านหน้าของสุสาน คือสุเหร่าฮัสซันทีเ่ ริม่ สร้างมาตัง้ แต่ศตวรรษที่ 12 แต่ไม่สาเร็จ และพังลงจนเหลือ
แต่เพียงเสาไว้ 365 ต้น ในบริเวณกว้าง 183 x 139 เมตร

17:00 น.
เดินทางถึงสนามบินนานาชาติ ราบัต
20:15 น.
ออกเดินทางสูส่ นามบินอาบูดาบี โดยเทีย่ วบินที่ EY616 (2015-0710+1) ใช้เวลาบิน 7.15 ชัวโมง
่
11) วันที่สิบเอ็ดของการเดิ นทาง :
อาบูดาบี - กรุงเทพฯ
07.10 น.
ถึงสนามบินอาบูดาบี รอเปลีย่ นเครื่อง
08.55 น.
เหินฟ้ากลับกรุงเทพฯ โดยเทีย่ วบินที่ EY 408 (08.55-18.05)
18.05 น.
เดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยความปลอดภัย
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**********************************************

MIRACLE MOROCCO 11 DAYS
อัตราค่าบริ การ สาหรับคณะ 20 -25 ท่าน
วันเดิ นทาง ปี 2561

ผูใ้ หญ่พกั 2 ท่านๆ ละ

พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ ม

11-21 เมษายน 2561

83,900

12,500

ราคารวมทิ ปท้องถิ่ น และน้าดื่ม
ค่าบริการ รวม
1. ค่าตั ๋วเครื่องบิน ไปกลับ BKK-AUH-CMN-AUH-BKK ชัน้ ประหยัด โดยสายการบิน ETIHAD AIRWAYS (EY)
2. ค่าทีพ่ กั โรงแรมตามทีร่ ะบุในรายการระดับ 4-5 ดาว จานวน 8 คืน
3. ค่าอาหารตามทีร่ ะบุในรายการ และค่าน้าดื่มตลอดการเดินทาง
4. ค่าเข้าชมสถานทีต่ ่างๆ ตามรายการทีร่ ะบุ รวมขีอ่ ฐู ในทะเลทรายซาฮาร่า
5. ค่ารถโค้ชปรับอากาศขนาดใหญ่ พร้อมคนขับผูช้ านาญทาง ในการนาเทีย่ วตามรายการ
6. เจ้าหน้าทีจ่ ากเมืองไทยและมัคคุเทศน์ทอ้ งถิน่ พูดภาษาอังกฤษ
7. ค่าประกันอุบตั เิ หตุวงเงิน 1 ล้านบาทตามเงื่อนไข ค่ารักษาพยาบาลจากอุบตั เิ หตุ 5 แสนบาท
8. ค่าวีซ่าเข้าประเทศโมรอคโค
9. ค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง
10. ค่าทิปไกด์ และคนขับรถ.
ค่าบริการไม่รวม
1. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าหนังสือเดินทาง ,ค่าซักรีด ฯลฯ ค่าเครือ่ งดื่มสังพิ
่ เศษในโรงแรม
2. ค่าใช้จ่ายนอกเหนือระบุในโปรแกรม
3. ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ ขึน้ อยู่กบั ความพอใจของท่าน
4. ค่าภาษีมลู ค่าเพิม่ 7% และ ภาษีบริการ 3%

การจองและการชาระเงิ น
 ทางบริษทั ฯ ขอรับชาระมัดจา 30,000 บาท (สามหมืน่ บาท) พร้อมแฟกซ์หน้าพาสปอร์ตสาหรับการจอง ชาระ
หลังจากสารองทีน่ งภายใน
ั่
5 วันและส่งมอบเอกสารการยืน่ ขอวีซ่าตามกาหนดแจ้ง
 ส่วนทีเ่ หลือชาระทัง้ หมดก่อนเดินทางอย่างน้อย 30 วันทาการก่อนออกเดินทาง หากท่านไม่ชาระในเวลากาหนด จะ
ถือว่าท่านยกเลิกการจองโดยไม่คนื มัดจา
การยกเลิ ก
กรณียกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วันก่อนเดินทาง ทางบริษทั ฯ ทาการคืนเงินมัดจาให้
กรณียกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วันก่อนเดินทาง บริษทั ฯ มีความจาเป็ นต้องหักค่ามัดจา และค่าวีซ่า (ถ้ามี)
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-

-

กรณียกเลิกก่อนการเดินทาง 20 วันทาการก่อนเดินทาง หัก 50 % ขอราคาทัวร์ และค่าวีซ่า (ถ้ามี)
กรณียกเลิกก่อนการเดินทาง 1-20 วัน บริษทั ฯ สงวนสิทธิ ์ ในการคืนเงินค่าทัวร์ทงั ้ หมด
 ในกรณีคณะเหมาส่วนตัว หลังจากยืนยันจองและชาระมัดจาแล้ว หากยกเลิก ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิ ์ ไม่คนื เงินมัดจาใน
ทุกกรณี
 หากมีการยกเลิกการจองทัวร์ หลังได้ทาการยื่นวีซ่าแล้ว บริษทั ขอสงวนสิทธิขอน
์ าเล่มพาสปอร์ตไปยกเลิกวีซ่าในทุก
กรณี ไม่ว่าค่าใช้จ่ายในการยื่นวีซ่าจะรวมหรือแยกจากรายการทัวร์กต็ าม
หมายเหตุ
บริษทั ขอสงวนสิทธิในการยกเลิ
กการเดินทางหรือการเปลีย่ นแปลงรายการหรือเปลีย่ นแปลงราคาได้ตามความจาเป็ นและ
์
เหมาะสม ทัง้ นี้ขน้ึ อยู่กบั สภาวะของสายการบิน โรงแรมทีพ่ กั ภูมอิ ากาศ ภัยธรรมชาติ การนัดหยุดงานฯลฯ ตลอดจนสภาวะ
ทางเศรษฐกิจและการเมือง อันเป็ นสาเหตุให้ตอ้ งเลื่อนการเดินทางหรือไม่สามารถจัดพาคณะท่องเทีย่ วได้ตามรายการ
บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิในการเปลี
ย่ นแปลงราคาในกรณีทส่ี ายการบินปรับเปลีย่ นราคาสายการบิน หรือกรณีทค่ี ณะผูเ้ ดินทางต่ากว่า
์
กาหนด
บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิในการไม่
คนื ค่าวีซ่า, ค่ามัดจาตั ๋วเครื่องบิน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ หากทางบริษทั ฯ ได้ดาเนินการไปแล้ว
์
เมื่อท่านได้ตกลงจองทัวร์กบั บริษทั ฯ แล้ว ถือว่าท่านได้ยอมรับในเงื่อนไขต่างๆ ดังกล่าวข้างต้น
ขอสงวนสิทธิในการเปลี
ย่ นแปลงรายการตามความเหมาะสม และทัง้ นี้ขน้ึ อยู่กบั การ สถานการณ์ทางการเมือง ภัยธรรมชาติ หรือ
์
ปจั จัยอื่นๆ ทีอ่ าจควบคุมไม่ได้ อย่างไรก็ตามบริษทั ฯ จะคงไว้ซง่ึ ประโยชน์ของลูกค้าให้มากทีส่ ุด
การเดินทางอาจมีปญั หาเฉพาะหน้าเกิดขึน้ รวมถึงระยะเวลาในการเทีย่ วชมสถานทีต่ ่างๆ การสลับโปรแกรมการเทีย่ วชมเพื่อ
ประโยชน์ของคณะเดินทางเป็ นสาคัญ
เอกสารประกอบการทาวีซ่า โมรอคโค
(กรุณาจัดเตรียมหลักฐาน โดยห้ามขีดทับหรือคร่อมบนสาเนาภาพ ให้ขีดหรือเซ็นบริเวณที่ว่างข้างๆ สาเนาภาพ
หรือไม่ต้องเซ็นรับรองสาเนา)
1. หนังสือเดินทาง (พาสปอร์ต) ทีม่ อี ายุไม่ต่ากว่า 6 เดือน มีหน้าว่างไม่น้อยกว่า 4 หน้า
2. สาเนาหนังสือเดินทาง
3. รูปถ่ายปัจจุบนั หน้ าตรง ขนาด 3.5 x 4.5 ซม. 2 รูป แบบสีพนื้ หลังสีขาว หน้ าใหญ่พอเหมาะเท่ากับรูปถ่ายใน
พาสปอร์ตของท่าน ห้ามใช้รปู ถ่ายเล่น หรือ ห้ามใช้รปู ถ่ายจากโพราลอยด์ และห้ามใส่เสื้อสีขาวถ่ายเนื่ องจาก
สีกลืนกับพืน้ หลัง

4. จดหมายรับรองยอดเงินในบัญชีจากธนาคาร เป็ นภาษาอังกฤษ ประทับตรารับรองจากธนาคาร หรือ Bank Certificate
5. หนังสือรับรองการทางาน (ภาษาอังกฤษ ระบุตาแหน่ง และเงินเดือน)
- กรณีผเู้ ดินทางเป็ นเจ้าของกิจการ : ใช้หนังสือจดทะเบียนบริษทั ฯ ทีม่ รี ายชื่อผูป้ ระกอบกิจการ
- กรณีผเู้ ดินทางเป็ นเจ้าของร้านค้า : ใช้ทะเบียนพาณิชย์ทม่ี ชี ่อื ผูเ้ ป็ นเจ้าของร้านค้า
- กรณีทเ่ี ป็ นพนักงานบริษทั ฯ : ใช้จดหมายรับรองการทางานจากนายจ้าง ระบุตาแหน่ง ระยะเวลาการจ้าง เงินเดือน
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- กรณีทเ่ี ป็ นข้าราชการ : ใช้หนังสือรับรองจากหน่วยงาน
- กรณีเกษียณอายุราชการ ถ่ายสาเนาบัตรข้าราชการบานาญ
- กรณีเป็ นนักเรียนนักศึกษา ต้องมีหนังสือรับรองจากสถาบันศึกษานัน้ ว่ากาลังศึกษาอยู่ระบุชนั ้ ปี ทศ่ี กึ ษา
- กรณีคา้ ขาย, ทาธุรกิจส่วนตัว, ทาอาชีพอิสระ ต้องพิ มพ์จดหมายรับรองตัวเอง
6. สาเนาบัตรประชาชน
7. สาเนาทะเบียนบ้าน
8. ระยะเวลาดาเนินการ 10-15 วันทาการ
**********************************************************************************************

