
 
 

 

 
 

ไฮไลท์โมรอคโค 10 วนั 7 คนื โดยอทิฮัิด แอร์เวย์ส (EY) 
(สัมผสัดินแดนฟ้าจรดทราย.....นอนดูดาวที่ทะเลทรายซาฮาร่า) 

 

 

 



 
 

 

*** จุดเด่นของรายการทัวร์โมรอคโค *** 
 บนิเข้า-ออก คาซาบลงัก้า โดยสายการบนิ Etihad Airways  

 เส้นทางทอ่งท่ียวเป็นวงกลม เท่ียวครบเมืองสวย ชมธรรมชาตอินัหลากหลาย ไมว่นรถไปมา  

 ชมเมืองสีขาว ซึง่เป็นสญัลกัษณ์ของเมืองหลวงแหง่โมรอคโค ณ เมืองราบัต  

 สมัผสัมนต์เสนห์่แหง่โมรอคโค ท่ีบ้านเรือนท่ีทาทาบด้วยสีฟ้าขาว “ เชฟ ชาอูน “ 

 ต่ืนตากบัเมืองเฟส เมืองหลวงเก่าในศ.ต. ท่ี 8 ท่ีได้ช่ือว่าเมืองท่ีมีตรอกมากท่ีสดุในโลกถึง 9,400 ตรอก 

 มาราเกช (Marakesh) หรือ เมืองสีชมพู  ท่ีมีจตรัุสอนัเป็นกลิ่นอายอาหรับในสมยัโบราณท่ียงัคงอยู่ 

 นัง่รถ 4 WD ตะลยุทะเลทรายซาฮาร่า สูเ่มอร์ซูก้า Merzouga  

 พกัค้างคืนและนอนดดูาวในทะเลทรายซาฮาร่า 

 ข่ีอฐู เพ่ือไปชมพระอาทิตย์ขึน้จากขอบฟ้า ในทะเลทรายซาฮาร่า 

 พกัโรงแรมมาตรฐาน ระดบั 4 ดาว / 5 ดาว โรงแรมมี WIFI 
 

• สอบถามรายละเอียดเพิ่มเตมิ... 
• ส านกังานโทร.0-2969 3664, 0-2949 5134-39 - ID LINE : @oceansmiletour 
• คณุแท็ก โทร.084-758-7773, 083-768-3318 
• ID Line : 0847587773 - E-mail : tax81oceansmile@gmail.com 
• คณุเล็ก โทร.089-457-9494, 088-832-1924 
• ID Line : lekocean - E-Mail : oceansmile1@gmail.com 
• คณุแตง โทร.062-596-7088, 087-044-2448 
• ID Line : 0625967088 - E-mail : piriyah.tang@gmail.com 

 
ก าหนดการเดนิทาง ปี 2561 

กมุภาพนัธ์ วนัที่ 05 – 14 ก.พ. 61   //  วนัที ่18 – 27  ก.พ. 61    ท่านละ   69,900 บาท 

มีนาคม วนัที่ 01 – 10 มี.ค. 61   //  วนัที่ 15 – 24 มี.ค. 61 ท่านละ   69,900 บาท 

เมษายน วนัที่ 26  เม.ย.  – 05  พ.ค. 61 ท่านละ   69,900 บาท 
พฤษภาคม วนัที่ 10 – 19 พ.ค. 61 //  24 พ.ค. – 02 มิ.ย. 61 ท่านละ   69,900 บาท 

มิถุนายน วนัที่  07 – 16 ม.ิย. 61 //  20 – 29 ม.ิย. 61 ท่านละ   69,900 บาท 
 

 

วนัแรก กรุงเทพฯ (Bangkok) – อาบู ดาบี (Abu Dhabi) B- L- D- 

17.00 น. 
 
20.35 น. 

สมาชิกพร้อมกนัท่ี สนามบินสุวรรณภูมิ เคาน์เตอร์สายการบินเอทิฮทั แอร์เวยส์ เคาน์เตอร์ Q ประตูทางเขา้ท่ี 8 เจา้หนา้ท่ี คอยอ านวย
ความสะดวก และทาการเช็คอิน  
บินสู่อาบูดาบี (Abu Dhabi)  โดยสายการบินอิทิฮดั แอร์เวยส์ เท่ียวบินท่ี  EY 401 BKK AUH  2035 – 0010 (7.00 ช.ม)  
เชิญเพลิดเพลินกบัจอทีวีส่วนตวัทุกท่ีนัง่ พร้อมบริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ืองบิน 

 
 

mailto:piriyah.tang@gmail.com


 
 

 

วนัที่สอง อาบู ดาบี (Abu Dhabi) – คาซาบลังกา (Casablanca) – ราบัต(Rabat) B- L1 D1 

00.10 น. ถึง สนามบินอาบู ดาบี ประเทศสหรัฐอาหรับ เอมิเรตส์ พกัเปล่ียนอิริยาบถและเปล่ียนเคร่ือง  
02.45 น. บินต่อ สู่เมืองคาซาบลงักา สายการบินเอทิฮดั แอร์เวยส์ เท่ียวบิน EY 613 0230 AUH CMN 0230 - 0740  บินต่ออีกประมาณ 9.10 

ชัว่โมง (รวมเวลาบิน และเปล่ียนเคร่ือง 18.30 ชม.) 
08.35 น. เคร่ืองลงจอดท่ีสนามบินนานาชาติเมืองคาซาบลังก้า (Casablanca) ประเทศโมรอคโค  (เวลาทอ้งถ่ินในประเทศโมรอคโค 

 ชา้กวา่ประเทศไทย 6 - 7 ช.ม.)  หลงัผา่นตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากร พบมคัคุเทศกท์อ้งถ่ินแลว้  
น าท่านสู่เมือง คาซาบลงักา้  ค  าวา่ 'คาซา' แปลวา่ บา้น และ 'บลงักา้' แปลวา่ สีขาว คาซาบลงักา้ เป็นเมืองท่ีคนทัว่โลกรู้จกั และอาจรู้จกั
มากกวา่ 'ราชอาณาจกัรโมรอคโค' ดว้ยซ ้าเพราะนอกจากจะเป็นเมืองท่าและเป็นท่ีตั้งของท่าอากาศยานระหวา่งประเทศแลว้ยงัถูกใชเ้ป็น
ฉากในภาพยนตร์ฮอลลีวูด้เร่ือง Casablanca (โดยท่ีไม่ไดถ่้ายท าในคาซาบลงักา้เลย) เป็นเร่ืองราวความรักระหวา่งนายทหารอเมริกนัและ
หญิงคนรัก ในช่วงสงครามโลกคร้ังท่ี 2 ท าให้คาซาบลงักา้เป็นท่ีรู้จกัไปทัว่โลก และปัจจุบนัเป็นเมืองเศรษฐกิจหลกัของโมรอคโคท่ีมี
ประชากรอาศยัอยูป่ระมาณเกือบ 5 ลา้นคน ชมเมืองคาซาบลงักา้ ผา่นยา่นธุรกิจส าคญั จตุัรัสสหประชาชาติ ผา่นชมยา่นบา้นพกัตาก
อากาศและวิวทิวทศัน์ริมมหาสมุทรแอตแลนติคซ่ึงเป็นยา่นท่ีเศรษฐีและผูมี้ฐานะทางสงัคมนิยมมาอยูก่นัรวมถึงกษตัริยซ์าอุดิอารเบียก็มา
สร้างพระราชวงัไวท่ี้เมืองคาซาบลงักา้แห่งน้ีพร้อมทั้งมีมสัยดิและหอสมุดส่วนพระองค ์น าท่านชม บริเวณภายนอกของ สุเหร่าแห่ง
กษตัริย์ฮัสซันที่ 2 เป็นสุเหร่าท่ีมีขนาดใหญ่เป็นอนัดบั 2 รองจากเมืองเมกกะ สุเหร่าน้ีงดงามประณีตดว้ยสถาปัตยกรรมแบบโมรอคโคทุก
แขนง สามารถจุผูค้นท่ีเขา้ร่วมพิธีทางศาสนาอิสลามไดร่้วม 80,000 คน โดยแยกเป็นภายในสุเหร่า 25,000 คน  ภายนอกสุเหร่าอีก 55,000 
คน  ชมทิวทศัน์รอบๆ สุเหร่าอนัเป็นจุดชมวิวริมฝ่ังมหาสมุทรแอตแลนติค ซ่ึงเป็นสถานท่ีพกัผอ่นท่ีสวยงามของชาวโมรอคโคท่ีชอบมา
เดินเล่นหลงัจากปฏิบติัศาสนกิจเสร็จแลว้  

กลางวนั  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
บ่าย เดินทางสู่เมืองราบัต (Rabat) เมืองหลวงแห่งราชอาณาจกัรโมรอคโค (ระยะทาง 94 กม.เวลาเดินทางประมาณ 1.30 ชม.) 

น าท่าน ชมสุสานของกษตัริย์โมฮัมเหม็ดที่ 5 พระอยักา(ปู่ ) ของกษตัริยอ์งคปั์จจุบนั ซ่ึงมีทหารยามยนืเฝ้าสง่าทุกประตู และเปิดใหค้นทุก
ชาติทุกศาสนาเขา้ไปเคารพพระศพท่ีฝังอยูเ่บ้ืองล่าง ดา้นหน้าของสุสาน คือสุเหร่าฮสัซนัท่ีเร่ิมสร้างมาตั้งแต่ศตวรรษท่ี 12 แต่ไม่ส าเร็จ 
และพงัลงจนเหลือแต่เพียงเสาไว ้365 ตน้ ในบริเวณกวา้ง 183x139 เมตร  น าท่านชม ป้อมอูดายา (Oudayas Fortress) ป้อมขนาดใหญ่ 2 
ชั้น ท่ีตั้งอยูริ่มมหาสมุทรแอตแลนติก ลอ้มรอบดว้ยก าแพงสูงใหญ่ เป็นป้อมท่ีสเปนสร้างข้ึนเม่ือสมยัท่ีสเปนยดึครองโมรอคโค ดา้นในมี
สวนดอกไมแ้บบสเปน และเป็น เมดน่ิา หรือชุมชนชาวเมืองซ่ึงเตม็ไปดว้ยบา้นเรือนทาทาบดว้ยสีฟ้า-ขาว บรรยากาศริมทะเลคลา้ยเมือง
ซานโตรินี นบัเป็นหน่ึงในป้อมปราการท่ีส าคญัของโมรอคโคในอดีตใชป้้องกนัขา้ศึกจากการรุกรานทั้งจากประเทศท่ีล่าอาณานิคมและ
ในยคุท่ีโจรสลดัชุกชุม  

ค ่า  รับประทานอาหารค ่า ท่ีโรงแรม 
  พกัท่ี โรงแรม ระดบั 5* 
 

วนัที่สาม ราบัต (Rabat) - แทนเจียร์ (Tangier) – เชฟชาอูน (Chefchaouen) B1 L2 D2 

เชา้  รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม-เช็คเอา้ท ์
น าท่านเดินทางสู่เมืองแทนเจียร์ (Tangier) เป็นเมืองริมชายฝ่ัง และเป็นเมืองท่าท่ีส าคญั ท่ีตั้งอยูท่างตอนเหนือของประเทศโมร็อกโก และ
อยูท่างตอนใตข้อง “ช่องแคบยบิรอลตาร์” ปัจจุบนัเมืองท่าแห่งน้ีไดก้ลายเป็นจุดหมายปลายทางดา้นการท่องเท่ียวท่ีส าคญัอีกแห่งของโม
ร็อกโคอีกดว้ย นอกจากน้ีแลว้เมืองแทนเจียร์ยงัเป็นเมืองท่ีมีความส าคญัทางดา้นประวติัศาสตร์ไม่น้อยไปกว่าเมืองอ่ืนๆ อีกทั้งรอบ ๆ ตวั
เมืองยงัมีความโดดเด่นดว้ยทศันียภาพท่ีสวยงาม รวมไปถึงหาดทรายและผูค้นท่ีแสนจะเป็นมิตร ชมวิวช่องแคบยบิรอลตา้ ท่ีคัน่แบ่ง
ระหวา่งทวีปยโุรป และ ทวีปแอฟริกา ตามต านานเล่าวา่ เป็นเพราะเทพเฮอร์คิวลิส ท่ีตอ้งการเดินทางผา่นไปยงัสุดขอบตะวนัตกจึงยก
แผน่หินออกท าให้เกิดช่องแคบยบิรอลตา้ข้ึน จากนั้นน าชม แกรนด ์ซคัโค (Grand Socco) หรือท่ีรู้จกักนัวา่ "บ๊ิกสแควร์" จตุัรัสท่ีรายลอ้ม
ไปดว้ยเขตเมืองเก่า หรือยา่นเมดินา ซ่ึงถูกจดัอนัดบัให้เป็นหน่ึงในสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีดีท่ีสุดของเมืองแทนเจียร์ อีกทั้งยงัถือวา่เป็นตลาด
หลกัของเมืองอีกดว้ย 

กลางวนั  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 



 
 

 

บ่าย น าท่านเดินทางต่อ สู่ นครสีฟ้า  เชฟชาอูน (Chefchaouen)  เมืองท่ีไดช่ื้อวา่ “ มนตเ์สน่ห์แห่งโมร็อกโค “ แมว้า่โมรอคโคจะเป็นประเทศ
ท่ีตั้งอยูท่างทิศตะวนัตกเฉียงเหนือของทวีปแอฟริกา แต่เพราะการท่ีมีอาณาเขตติดต่อกบัทะเลเมดิเตอร์เรเนียนและมหาสมุทรแอตแลนติก 
จึงท าให้ภูมิอากาศของประเทศเป็นแบบเมดิเตอร์เรเนียนคลา้ยตอนใตข้องอิตาลีและ สเปน เมืองเชฟชาอูน (Chefchaouen) เป็นเมืองเล็กๆ
ตั้งอยูใ่นหุบเขาริฟ (Rif Mountain หรือ Er-Rif) ประวติัความเป็นมาของเมืองนั้นยาวนานกวา่ 540 ปี ในอดีตก่อนท่ีโมรอคโคจะไดรั้บ
เสรีภาพในการปกครองประเทศทั้งหมดในปี 1956 เมืองเชฟชาอูนเคยอยูใ่ตก้ารปกครองของสเปนมาก่อน และจนบดัน้ีประชากรท่ีมี
ประมาณ 40,000 คน ก็ยงัคงใชภ้าษาสเปนกนัอยา่งแพร่หลาย อากาศบริสุทธ์ิและความสะอาดของเมืองเชฟชาอูนไดส้ร้างบรรยากาศผอ่น
คลายสบายๆท่ีท าให้นกัท่องเท่ียวท่ีเหน่ือยลา้มาจากการตระเวนเท่ียวท่ีเมืองอ่ืนหายเหน่ือยได ้ส าหรับท่านท่ีช่ืนชอบในสถาปัตยกรรม
แบบโมรอคโค  ไม่ควรพลาดเมืองเล็ก ๆ แห่งน้ี ท่ีบา้นเรือนทาทาบดว้ยสีฟ้าและสีขาว ซ่ึงจะสร้างความประทบัใจให้แก่ผูม้าเยอืนมิรู้ลืม 
น าท่านเดินชมเมืองเชฟชาอูน   เมืองท่ีถือวา่เป็นสวรรคข์องคนรักสีฟ้าและสีขาว โดยเฉพาะสีฟ้า นัน่ก็เพราะว่าเชฟชาอูนเป็นเมืองท่ี
บา้นเรือนเกือบทุกหลงัเป็นสีขาว และมีคร่ึงล่างไปจนถึงบริเวณถนน บนัได และทางเดิน เป็นสีฟ้าสดใสเหมือนวนัท่ีทอ้งฟ้าไร้เมฆ 
ประกอบกบัอากาศบริสุทธ์ิและความสะอาดของเมืองไดส้ร้างบรรยากาศผอ่นคลายสบายๆท่ีท าให้นกัท่องเท่ียวท่ีเหน่ือยลา้มาจากการ
ตระเวนเท่ียวท่ีเมืองอ่ืนหายเหน่ือยได ้ส าหรับท่านท่ีช่ืนชอบในสถาปัตยกรรมแบบโมรอคโค  ไม่ควรพลาดเมืองเล็ก ๆ ท่ีบา้นเรือนทา
ทาบดว้ยสีฟ้าและสีขาว แห่งน้ีทีเดียว 

ค ่า  รับประทานอาหารค ่า ท่ีโรงแรม 
  พกัท่ี   Riad หรือ โรงแรมระดบั 4 * (เน่ืองจากโรงแรมท่ีเชฟชาอูนมีน้อย อาจจะไปพกัเมืองขา้งเคียง) 
 

วนัที่ส่ี เชฟชาอูน(Chefchaouen) – เมคเนส (Meknes) – เฟส (Fes) B2 L3 D3 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม-เช็คเอา้ท ์
 น าท่านออกเดินทางสู่เมือง เมคเนส (Meknes) (ระยะทาง 195 กม. ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 3.30 ชม.)  แวะชม เมืองโบราณ 

โรมันโวลูบิลสิ (Roman city of Volubilis) ท่ีปัจจุบนัเหลือแต่ซากปรักหกัพงัท่ีเกิดจากแผน่ดินไหวคร้ังรุนแรงในปี ค.ศ. 1755  
แต่ยงัคงเห็นไดถึ้งร่องรอยความยิง่ใหญ่ของเมืองในจกัรวรรดิโรมนัในอดีต อดีตเมืองโบราณแห่งจกัรวรรดิโรมนัแห่งน้ีมี 
ความส าคญัยิ่งในยคุศตวรรษท่ี 3 และล่มสลายถูกปล่อยเป็นเมืองร้างในศตวรรษท่ี 11 เมืองโรมันโบราณแห่งนีไ้ด้รับการขึน้ 
ทะเบียนเป็นมรดกโลกในปี ค.ศ.1997  ผา่นชมเมืองมูเล่ ไอดริส (Moulay Idriss) เมืองโรมนัโบราณเมืองหน่ึงท่ีเป็นเมือง 
ศูนยก์ลางทางศาสนาอนัศกัด์ิสิทธิของชาวมุสลิมในโมรอคโค ทุกๆ ปี ช่วงเดือนสิงหาคมถึงกนัยายน จะมีเหล่านกัจาริกแสวง 
บุญมาเยอืนเมืองแห่งน้ีเพ่ือประกอบพิธีทางศาสนาเปรียบไดก้บัเมืองเมกกะของประเทศซาอุดิอารเบีย 
เมคเนส (Meknes) หนึ่งในเมืองมรดกโลกรับรองโดยยูเนสโกเมื่อปี ค.ศ.1996 อดีตเมืองหลวงในสมยัสุลต่าน มูเล อิสมาอิล (Mouley 
Ismail)  แห่งราชวงศอ์ะลาวิท (Alawite Dynasty)  ไดช่ื้อวา่เป็นกษตัริยจ์อมโหดผูช่ื้นชอบการท าสงครามในช่วงศตวรรษท่ี 17 ดว้ยท าเล
ท่ีตั้งท่ีมีแม่น ้าไหลผา่นกลางเมือง เมกเนสจึงเป็นเมืองศูนยก์ลางการผลิตมะกอก ไวน์ และพืชพรรณต่างๆ  มีก  าแพงเมืองลอ้มรอบเมืองเก่า
ท่ียาวประมาณ 40 กม. ซ่ึงมีประตูเมืองใหญ่โตถึง 7 ประตู แวะชม ประตูบับมนัซู (Bab Mansour Monumental Gate) เป็นประตูท่ีไดช่ื้อวา่
สวยท่ีสุด ตกแต่งดว้ยโมเสคและกระเบ้ืองสีเขียวสดบนผนงัสีแสด 

กลางวนั  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 



 
 

 

 จากนั้นเดินทางสู่ เมืองเฟส (Fes) ซ่ึงตั้งอยูบ่นพ้ืนท่ีท่ีอุดมสมบูรณ์ท่ีต่อจากเชิงเทือกเขารีฟซ่ึงเฟสเป็นเมืองแหล่งท่องเท่ียวท่ีมีช่ือเสียงและ
มีเสน่ห์อนัน่าประทบัใจน าท่านเดินทางสู่ เมืองเฟส (Fes) (ระยะทาง 82 กม. ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 1ชม.) เมืองหลวงเก่าในศ.ต. ท่ี 8 ท่ีมี
ความส าคญัทางประวติัศาสตร์เป็นเมืองส าคญัทางดา้นศาสนาตั้งแต่ยคุ ศตวรรษ ท่ี 8  เป็นแหล่งท่องเท่ียวท่ีมีช่ือเสียงของโมรอคโค น า
ท่านถ่ายรูปท่ีจุดชมวิวบนป้อมปราการแห่งราชวงศซ์าเดียน ต่อดว้ยชมประตูพระราชวงัหลวงแห่งเฟส (The Royal Palace) ประตูทางเขา้
พระราชวงัเป็นสถาปัตยกรรมท่ีสวยและสง่างาม เป็นเอกลกัษณ์แห่งราชวงศโ์มรอคโค บริเวณใกลเ้คียงพระราชวงัเคยเป็นท่ีอยูข่องชุมชน
ชาวยวิท่ีท ารายไดใ้ห้แก่ราชวงศ ์เพราะชาวยวิฉลาดท าการคา้เก่ง เป็นพอ่คา้ผกูขาดการคา้เกลือ แต่ปัจจุบนัชาวยิวส่วนใหญ่ไดเ้ดินทาง
กลบัไปอยูใ่นดินแดนแห่งพนัธสญัญา(ประเทศอิสราเอล) คงเหลือประชากรชาวยิวอยูไ่ม่มากนกั  จากนั้นน าท่านเดินทางเขา้สู่เขาวงกต
อนัซบัซอ้นแห่งเมดินาเมืองเฟส  ผา่นประตู Bab Bou Jeloud ท่ีสร้างตั้งแต่ปี 1913  ท่ีใชโ้มเสดสีฟ้าตกแต่ง เดินผา่นเขา้ไปในเขตเมดิน่า
แลว้เหมือนขา้มกาลเวลายอ้นสู่อดีต น าท่านเดินผา่นตลาดสดขายขา้วปลาอาหาร และผกั ผลไมส้ดต่างๆนาๆ ในเขตเมืองเก่าไดแ้บ่ง
ออกเป็น 100 ส่วน มีซอยกวา่ 9,400 ซอย มีซอยแคบสุดคือ 50 ซ.ม. ถึงกวา้ง 3 เมตร จะแบ่งเป็นยา่นต่างๆ เช่น ยา่นเคร่ืองใชท้องเหลือง 
ทองแดง จะมีร้านคา้เล็ก ๆ ท่ีหนา้ร้านจะมีหมอ้ กะทะ อุปกรณ์เคร่ืองครัว วางแขวนห้อยเตม็ไปหมด ยา่นขายพรมท่ีวางเรียงรายอยา่ง
สวยงาม ยา่นงานเคร่ืองจกัสาน งานแกะสลกัไม ้และยา่นเคร่ืองเทศ (Souk El Attarine) ท่านจะไดส้มัผสัทั้งรูป รสและกล่ินในยา่น
เคร่ืองเทศท่ีมีการจดัเรียงสินคา้ไดอ้ยา่งเป็นระเบียบเรียบร้อยสวยงามระหวา่งท่ีเดินตามทางในเมดิน่าท่านจะไดพ้บกบัน ้าพธุรรมชาติ
(Nejjarine Fountain) เพ่ือให้ชาวมุสลิมให้ลา้งหนา้ลา้งมือก่อนเขา้ในบริเวณมสัยดิ  นอกจากน้ีท่ีตามซอกมุมอาจเห็นภาพชายสูงอายหุนวด
เครารุงรังนัง่แกะสลกัไมช้ิ้นเลก็ๆอยูบ่ริเวณตามทางเดินแคบๆในเขตเมืองเก่าบางทีเราก็ยงัจะเห็นผูห้ญิงท่ีน่ีสวมเส้ือผา้ท่ีปิดตั้งแต่หวั
จนถึงเทา้จะเห็นไดก้็เฉพาะตาด าอนัคมกริบเท่านั้น  แวะชมสุสานของกษตัริย ์มูเล ไอดริสท่ี 2 (Moulay Idriss Mausolem II) ท่ีชาวโมรอค
โคถือวา่เป็นแหล่งมาแสวงบุญท่ีศกัด์ิสิทธ์ิ โดยชายชาวมุสลิมจะมาขอพรก่อนการเขา้สุหนตัและหญิงสาวชาวมุสลิมมกัจะมาขอพรเพ่ือให้
ไดบุ้ตร  ชมสุเหร่าใหญ่ไคเราวีน (Kairaouine Mosque)ซ่ึงเป็นทั้งมหาวิทยาลยัสอนศาสนาแห่งแรกของโมรอคโคและเก่าแก่ท่ีสุดแห่ง
หน่ึงของโลกเลยทีเดียว (เฉพาะผูท่ี้นบัถือศาสนาอิสลามเท่านั้น) ชมยา่นเคร่ืองหนงัและแวะชม บ่อฟอกและยอ้มสีหนงัแบบโบราณ
ประจ าเมืองเฟส (Chouara Tannery) ท่ีเป็นเอกลกัษณ์เฉพาะของเมืองเฟส ถูกอนุรักษโ์ดยองคก์รยเูนสโก ้ เมืองเฟส จึงเป็นสถานท่ีไม่ควร
พลาดในการมาเยอืนอยา่งยิ่ง 

ค ่า  รับประทานอาหารค ่า ท่ีโรงแรม 
  พกัท่ี โรงแรม ระดบั  5*  
*** คนืนี ้กรุณาจัดเตรียมเส้ือผ้า และของใช้จ าเป็น ใส่กระเป๋าเล็ก เพือ่ใช้ในการค้างแรมในทะเลทรายซาฮาร่า ในคนืพรุ่งนี ้*** 
  

วนัที่ห้า เฟส (Fes) – อเิฟรน (Ifrane) - มิเดลท์(Midelt) – แอร์ฟูด์ (Erfoud) –  เมอร์ซูก้า(Merzouga) B3 L4 D4 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม-เช็คเอา้ท ์
 น าท่านเดินทางสู่ เมืองอิเฟรน (Ifrane) (ระยะทาง 70 กม. ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 1.20 ชม.) อิเฟรน เป็นเมืองพกัตากอากาศบนความสูง

กวา่ 1,650 เมตรเหนือระดบัน ้าทะเล ซ่ึงในอดีตฝร่ังเศสไดม้าสร้างเมืองข้ึนบริเวณน้ี เป็นสถานท่ีพกัผอ่นทั้งฤดูหนาวและฤดูร้อน บา้งก็
เรียกเมืองอิเฟรนวา่ เจนีวาแห่งโมรอคโค หรือ “สวติเซอร์แลนด์แห่งโมรอคโค” บา้นส่วนใหญ่มีหลงัคาสีแดง มีดอกไม ้และทะเลสาบ
สวยงาม น าท่านเดินเล่นภายในเมืองและเก็บภาพบรรายากาศอนัสวยงามอีกแห่งของโมรอคโค ถ่ายรูปกบัอนุสรณ์สิงห์โตหิน ซ่ึงเป็น
สญัลกัษณ์แทนสิงห์โตตวั สุดทา้ยท่ีถูกล่าจนหมดไปจากเทือกเขาแห่งน้ี  จากนั้นน าท่านเดินทางต่อสู่เมือง มิเดลท์ (Midelt) 

กลางวนั  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
บ่าย น าท่านเดินทางสู่เมืองเมอร์ซูก้า (Merzouga) เมืองในทะเลทรายซาฮาร่า (ระยะทาง 268 กม). ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 4 ชม.)  

ผา่นเมือง เออราชิดิยา (Errachidia)  เมืองท่ีมีความส าคญัทางดา้นยทุธศาสตร์ ซ่ึงอยูใ่กลก้บัพรมแดนของประเทศแอลจีเรีย เดินทางสู่เมือง
เอร์ฟดู ์(Erfoud) เมืองท่ีเคยเป็นศูนยก์ลางกองคาราวานพอ่คา้ท่ีเดินทางมาจากทางตะวนัออกกลางอยา่งซาอุดิอารเบียและซูดานใน
แอฟริกา  
น าท่านพร้อมสัมภาระ(ใบเล็ก) เดินทางโดยรถ 4x4 เขา้สู่ทะลทรายซาฮารา เมอร์ซูกา้ (Merzouga) (ระยะทาง54 ก.ม. ใชเ้วลา 45 นาที) 
ผา่นภูเขาหิน ท่ีเตม็ไปดว้ยซากฟอสซิล ของหอย และ แมงกะพรุนโบราณ ในอดีต เม่ือประมาณ 350 ลา้นปีก่อน  ดินแดนแห่งน้ีเคยอยูใ่ต้
ทอ้งทะเลต่อมาเม่ือแผน่ดินผดุข้ึนมา จึงเกิดซากฟอสซิลข้ึนมากมาย  

ค ่า  รับประทานอาหารค ่า ท่ีเมอร์ซูกา้ 
  พกัท่ี   เตน็ท ์หรือโรงแรม ในเมอร์ซูกา้ (พกัเตน็ท ์ในกรณีท่ีโรงแรมในทะเลทรายเตม็) 
 *** เชิญท่านเพลิดเพลินกบับรรยากาศยามค ่าคืนของทะเลทรายซาฮาร่า และชมดวงดาวบนทอ้งฟ้า *** 
*** ท่านที่ประสงค์จะพักเตน็ท์ (ไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่ม)  กรุณาแจ้งล่วงหน้า เน่ืองจากโรงแรมบางแห่ง ไม่มีเตน็ท์ไว้บริการ *** 
 



 
 

 

วนัที่หก มอร์ซูก้า (Merzouga) - ทินเฮียร์ (Tinerhir) – ทอดร้ากอร์จ(Todra Gorge)- วอซาเซท(Ouarzazate) B5 L6 D6 

เชา้ตรู่ ก่อนพระอาทิตยข้ึ์นน าท่านข่ีอูฐชมเพ่ือชมพระอาทิตยข้ึ์นท่ีเนินทรายในทะเลทรายซาฮาร่า (ข่ีอูฐ ท่านละ 1 ตวั) 
 ทะเลทรายซาฮาร่า (SAHARA DESERT) เป็นทะเลทรายท่ีมีอาณาเขตกวา้งใหญ่ท่ีสุดในโลกคือ มีเน้ือท่ีประมาณ 9.3 ลา้นตารางกิโลเมตร 

(ใหญ่เท่าอเมริกาทั้งประเทศ) และตั้งอยูท่างตอนเหนือของทวีปแอฟริกา ทะเลทรายซาฮาร่ามีส่ิงแวดลอ้มท่ีไม่เอ้ือต่อการด ารงอยูข่องชีวิต
มนุษย ์สตัว ์หรือพืช เพราะฝนตกนอ้ยมาก และพ้ืนท่ีไม่เหมาะแก่การเพาะปลูกหรือเล้ียงสตัว ์หากมีสตัวแ์ละพืชพนัธุ์ใดท่ีสามารถเติบโต
ในทะเลทรายได ้ก็ตอ้งปรับตวักนัอยา่งมาก เช่นเดียวกบัมนุษยท่ี์ตอ้งหาวิธีในการใชชี้วิตให้อยูร่อดได ้ให้ท่านไดส้มัผสับรรยากาศยามเชา้
ในทะเลทรายซาฮาร่า  จากสภาพการไร้ฝนและอุณหภูมิท่ีร้อนจดัในทะเลทรายมีผลท าให้ความช้ืนสมัพทัธ์ของอากาศเหนือทะเลทราย 
เกือบเป็นศูนยต์ลอดปี ชมพระอาทิตยข้ึ์นจากบนเนินทราย ซ่ึงเป็นภาพท่ีสวยงาม น่าประทบัใจ   ไดเ้วลาน าท่านข่ีอูฐกลบัสู่โรงแรมท่ีพกั 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม-เช็คเอา้ท ์
 น าคณะนัง่รถขบัเคล่ือนส่ีลอ้ 4x4 (4WD) ออกจากทะเลทรายซาฮาร่า มุ่งหนา้สู่เมืองเอร์ฟดู(์Erfoud) เพื่อเปล่ียนเป็นรถโคช้ เดินทางสู่เมือง

ทินเฮียร์ แวะชมโอเอซิส Tinerhir ซ่ึงเป็นชุมชนท่ีเกาะกลุ่มอยูร่วมกนั ท่ามกลางความแห้งแลง้ในเขตทะเลทราย ท่ียงัมีความชุ่มช้ืน มีตา
น ้า หรือ ล าธารน ้า ซ่ึงใชใ้นการปลูก ตน้ปาลม์ ตน้อลัมอนด ์โอเอซิสแห่งน้ีเคยเป็นท่ีตั้งของกองทหารท่ีเดินทางมาจากเมืองวอซาเซท ผา่น
หุบเขาดาเดดส์ (Dades) ซ่ึงเป็นแนวเขาและธรรมชาติของหุบเขาท่ีถูกกดักร่อนจากแรงลม ท าให้หุบเขากลายเป็นรูปร่างต่างๆ สวยงาม 
จากนั้นเดินทางสู่ทอดร้ากอร์จ (Todra Gorge) โกรกธารท่ีมีโขดผาสูง 985 ฟตุ หรือ 300 เมตร ทั้งสองดา้นท่ีเกือบตั้งท  ามุมสามเหล่ียมกบั
แม่น ้าโทดร้า ถือวา่เป็นโกรกธารและหุบเขาท่ีสวยท่ีสุดทางใตข้องโมรอคโค ชมความงดงามของช่องเขาท่ีซ่อนตวัอยูใ่นโอเอซิส โดยมี 
ล าน ้าใส ๆ ท่ีไหลผา่นช่องเขากบัหนา้ผาสูงชนัแปลกตา สถานท่ีแห่งน้ีเป็นแหล่งปีนหนา้ผาส าหรับนกัท่องเท่ียวท่ีรักการเส่ียงภยั 

กลางวนั  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บ่าย เดินทางสู่เมืองวอซาเซท (Ouarzazate) เคยเป็นท่ีตั้งทางยทุธศาสตร์ ในปี ค.ศ. 1928 ฝร่ังเศสไดต้ั้งกองก าลงัทหารและพฒันาท่ีน่ีให้เป็น

ศูนยก์ลางการบริหาร วอซาเซทเป็นเมืองท่ีถูกส่งเสริมให้เป็นเมืองท่องเท่ียวแวดลอ้มไปดว้ยสตูดิโอภาพยนตร์ และมีการพฒันาพ้ืนท่ีใน
ทะเลทรายเพ่ือการท ากิจกรรมต่างๆ เช่นการข่ีมอเตอร์ไซด ์อูฐ กิจกรรมผจญภยักลางทะเลทราย (ส าหรับในฤดูหนาว – ฤดูใบไมผ้ลิ 
(พ.ย.– เม.ย.)) ควรเตรียมเส้ือกนัหนาวให้เพียงพอ เพราะเมืองน้ีอยูใ่กลภู้เขา  แอตลาส ท่ีมีหิมะปกคลุมในช่วงดงักล่าว  วอซาเซท อาจ
กล่าวไดว้า่เป็นจุดมุ่งหมายของนกัท่องเท่ียวท่ีมองหาความแตกต่าง และความผจญภยัท่ีหาไม่ไดจ้ากท่ีไหน วอซาเซทเป็นเมืองท่ีส าคญั
ท่ีสุดของทางตอนใต ้และท่ีน่ียงัเป็นทางเช่ือมระหวา่งเหนือกบัใต ้และตะวนัออกกบัตะวนัตก ส าหรับนกัท่องเท่ียวบางคนท่ีชอบรสชาติ
ของความเป็นทางใต ้ณ แห่งน้ีเป็นจุดเร่ิมตน้ของการส ารวจเมืองต่างๆไดทุ้กวนั ก่อนถึงเมืองซอซาเซท แวะชมผลิตภณัฑท่ี์ท าจากกุหลาบ
ท่ีเมือง มากูน่า (M’Gouna) (เทศกาลกหุลาบจะจดัข้ึนประมาณเดือนพฤษภาคม) 

ค ่า  รับประทานอาหารค ่า ท่ีโรงแรม 
  พกัท่ี โรงแรม ระดบั 4* 
 

วนัที่เจ็ด วอซาเซท(Ouarzazate) – มาราเกช (Marakech) B6 L7 D7 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม-เช็คเอา้ท ์
 น าชมป้อมทาอูเริท (Kasbah Taourirt) พระราชวงัของผูป้กครองมาราเกซ ตระกูล กลาวี (Glaoui Palace) เป็นป้อม ดิน หรือ วงัท่ีสร้างจาก

ดิน ซ่ึงภายในประกอบดว้ยห้องหบัต่างๆจ านวนมากรวมถึงฮาเร็ม และท่ีประกอบพิธีกรรมทางศาสนา ซ่ึงเช่ือมต่อกนัดว้ยทางเล็กๆอยู่
ภายใน ในห้องต่าง ๆ ยงัมีลวดลายผนงัอาคารและรูปแบบสถาปัตยกรรมอนัหลากหลายของการสร้างอาคารของชาวเบอร์เบอร์ การ
ออกแบบอาคารซ่ึงเหมาะกบัความเช่ือและความเป็นอยูข่องเหล่าเจา้ผูป้กครอง ในป้อมทาอูเริทน้ีในอดีตมีคนงานและคนรับใชจ้  านวน
หลายร้อยคนจึงตอ้งมีห้องเป็นจ านวนมาก มีทั้งส่วนท่ีเป็นวงัเก่า ห้องนัง่เล่น หอ้งรับรอง บางห้องก็ว่างเปล่า ยเูนสโกไ้ดป้ฏิสงัขรณ์ข้ึนมา
จากอาคารเดิมเพียง 1 ใน 3 ของอาคารทั้งหมด  จากนั้นเดินทางสู่เมืองไอท ์เบนฮาดดู (Ait Benhaddou) ชมเมืองไอท ์เบนฮาดดู เป็นเมือง
ท่ีอาคารต่าง ๆสร้างจากดิน เป็นเมืองท่ีมีช่ือเสียงในเร่ืองการหารายไดจ้ากกองถ่ายท าภาพยนตร์กวา่ 20 เร่ือง โดยเฉพาะป้อมดินท่ีงดงาม
และมีความใหญ่ท่ีสุดในภาคใตข้องโมรอคโค คือ  
ป้อมไอท ์เบนฮาดดู (Kasbash of Ait Ben Hadou) เป็นป้อมดินซ่ึงตั้งอยูท่่ามกลางสวนอลัมอนด ์เป็นปราสาทท่ีใชใ้นการถ่ายท าภาพยนต์
หลายเร่ืองท่ีโด่งดงัอาทิ Lawrance of Arabia , Jesus of Nazareth และ Gladiator ปัจจุบนัอยูใ่นความดูแลขององคก์ารยเูนสโก ้

กลางวนั  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 



 
 

 

บ่าย เดินทางสู่เมืองมาราเกช (Marakesh) โดยขา้มส่วนท่ีสูงท่ีสุดของเทือกเขาแอตลาส ระหวา่งทาง แวะถ่ายภาพทิวเขาและภาพถนนท่ีคดเค้ียว
บนเทือกเขาแอตลาส แวะชมสหกรณ์แม่บา้นเบอร์เบอร์ ซ่ึงเป็นแหล่งผิลต น ้ามนัอาร์กนั (Argan Oil) ให้ท่านไดเ้ลือกซ้ือผลิตภณัฑอ์าร์กนั
ท่ีมีเช่ือเสียงอนัท่ีรู้จกัไปทัว่โลก จากนั้นเดินทางต่อสู่เมือง มาราเกช (Marakesh) เป็นเมืองท่องเท่ียวท่ีส าคญัท่ีตั้งอยูเ่ชิงเขาแอตลาส ใน
อดีตเมืองโอเอซิสแห่งน้ีเป็นท่ีพกัของกองคาราวานอูฐท่ีมาจากทางตอนใตข้องโมรอคโค ถือเป็นเมืองชุมทางของพ่อคา้ต่างๆท่ีน าสินคา้
จากทางตอนใต ้ไปขายยงัยโุรป และ น าสินคา้จากทางเหนือ ผา่นเทือกเขา ไฮแลตลาส ไปยงัทะเลทราย ซาฮาร่า ไปยงัตอนใต ้นอกจากน้ี
ยงัเป็นอดีตเมืองหลวงในช่วงหลายราชวงส์ เร่ิมตั้งแต่สมยัราชวงศอ์ลัโมราวิด ช่วงศ.ต.ท่ี 11  ราชวงศอ์ลัโมฮดั และ ราชวงศซ์าเตียน  
ปัจจุบนัเป็นเมืองท่ีมีนกัท่องเท่ียวมาเยือนมากท่ีสุด สภาพบา้นเมืองท่ีเราเห็นไดคื้อ สองขา้งทางแวดลอ้มดว้ยบา้นเรือนท่ีถูกฉาบดว้ยปูนสี
ส้มๆ ซ่ึงเป็นส่ิงท่ีรัฐบาลก าหนดไว ้แต่คนทอ้งถ่ินจะเรียกวา่ Pink City หรือ เมืองสีชมพ ูอาจกล่าวไดว้า่มาราเกชเป็นเมืองท่ีมีเสน่ห์ท่ีสุด
ในโลกแห่งหน่ึง จึงไดส้มญานามว่าเป็น A city of Drama นัน่คือมีความสวยงามดัง่เมืองในละครท่ีไม่น่าเป็นชีวิตจริงได ้  
น าท่านเยอืน จตุัรัสกลางเมือง Djemaa El Fnaa Square ท่ีมีขนาดใหญ่ รายลอ้มไปดว้ยอาคาร ร้านคา้ ตลาด ทั้ง 4 ดา้น เดินเล่นถ่ายรูป
ความมีชีวิตชีวา ท่ีมีสีสนัและกล่ินอายแบบโมรอคโคขนานแท ้พร้อมจบัจ่ายหาซ้ือของฝาก ของท่ีระลึกพ้ืนเมืองต่างๆ ไดท่ี้ ตลาดเก่า (Old 
Market) ท่ีอยูร่ายรอบจตุัรัสอยา่งเพลิดเพลิน  

ค ่า  รับประทานอาหารค ่า  
  พกัท่ี โรงแรม ระดบั  5* 
 

วนัที่แปด มาราเกช (Marakech) – คาซาบลงักา(Casablanca) B7 L8 D8 
เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม-เช็คเอา้ท ์
 น าท่านไปชมสวนจาร์ดนี มาจอแรล (Jardin Majorelle) หรือ สวนยปิแซงลอเร้นซ์ (Yves Saint Laurent Gardens) ช่ือน้ีเป็นท่ีคุน้เคยของ

สาวๆ ท่ีช่ืนชอบแฟชัน่สุดหรูของ Yves St. Laurent นกัออกแบบแฟชัน่ดีไซน์แห่งปารีส ฝร่ังเศส ซ่ึงเป็นผูอ้อกแบบสวนแห่งน้ี ในช่วงท่ี
โมรอคโคตกเป็นอาณานิคมของประเทศฝร่ังเศส ยปิแซงลอเร้นซ์มาท่ีประเทศโมรอคโค เพ่ือพกัผอ่นหลงัจากเคร่งเครียดจากงาน
ออกแบบแฟชัน่โชว ์บา้นหลงัน้ีเคยเป็นของเศรษฐีแห่งมาราเกช หลงัจากยปิแซงมาเยอืนมาราเกช ก็ไดเ้กิดความหลงใหลในเมืองแห่งน้ี 
และซ้ือบา้นหลงัน้ีไวเ้ป็นท่ีพกัผอ่น  ชมสวนท่ีถูกออกแบบโดยใชท่ี้สดใส ฉูดฉาด เช่นสีน ้าเงิน และสีส้ม เป็นองคป์ระกอบ ไม่วา่จะเป็น
เสา แจกนั และชมการจดัวางพรรณไมอ้นัหลากหลาย แห่งทะเลทราย ท่ีจดัไดอ้ยา่งสวยงามและลงตวั น าท่านชมมัสยดิ คูตูเบีย 
(Koutoubia Mosque)  ซ่ึงเป็นมสัยดิใหญ่เก่าแก่ท่ีสุดในเมือง ไม่วา่จะเดินไปแห่งใดในตวัเมืองก็จะเห็นมสัยดิน้ีได ้จากหอคอยท่ีมีความ
สูง 226 ฟิต (70 เมตร)  
น าท่านชม พระราชวงับาเฮีย (Bahia Palace) เป็นพระราชวงัของท่านมหาอ ามาตย ์ผูส้ าเร็จราชการแผน่ดินแทนยวุกษตัริยใ์นอดีต  สร้าง
ข้ึนในช่วงปลายศตวรรษท่ี 19 โดย Si Moussa สถาปัตยกรรมออกเป็นแนวสมยัใหม่ โดยท่ีตั้งใจจะให้เป็นพระราชวงัท่ียิง่ใหญ่และหรูหรา
ท่ีสุดในสมยันั้น สร้างข้ึนและตั้งช่ือวงัตามช่ือของภรรยาคือ นางบาเฮีย ซ่ีงมีรูปโฉมท่ีงดงาม เป็นท่ีรักใคร่ยิง่ของท่านมหาอ ามาตย ์
พระราชวงัแห่งน้ีมีการตกแต่งโดยการแกะสลกัปูนป้ัน (Stucco) บนเพดานและบานประตูมีการวาดลายโดยใชสี้ธรรมชาติบนไมส้นซีดาร์ 
และผนงัประดบัประดาดว้ยโมเสกเป็นลวดลายท่ีสวยงามละเอียดอ่อนมาก ชมสวนในบา้นซ่ึงเป็นสไตลริ์ยาด (Riad) ประกอบไปดว้ยลาน
กลางบา้น ซ่ึงประดบัดว้ยน ้ าพ ุและสวนไมด้อก ไมป้ระดบั ตามสไตลก์ารแต่งบา้นแบบโมรอคโค 

กลางวนั  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บ่าย เดินทางสู่ 'คาซาบลังก้า'  (ระยะทาง 237 กม. ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 3.30 ชม.) 

ถึงคาซาบลงักา้ น าท่านนัง่รถชมบรรยากาศ ริมมหาสมุทรแอตแลนติคยามค ่าคืน ต่อดว้ยการชอ้ปป้ิงท่ีห้าง Morocco Mall เป็นห้างท่ี
บรรดาไฮโซ และเศรษฐี ในคาซาบลงักา้  นิยมมาจบัจ่าย ซ้ือสินคา้แบรนดด์งั  

ค ่า รับประทานอาหารค ่า  
  พกัท่ี โรงแรม ระดบั  5*  
 

วนัที่เก้า คาซาบลงักา(Casablanca) – (Abu Dhabi) – กรุงเทพฯ (Bangkok) B8 L9 D9 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 
07.00 น. น าท่านเดินทางสู่สนามบินโมฮมัเหมด็ท่ี 6 เมือง คาซาบลงักา  
10.30 น. บินสู่อาบูดาบี (Abu Dhabi)  โดยสายการบินอิทิฮดั แอร์เวยส์ เท่ียวบินท่ี EY 612 CMN AUH 1035-2210 (7.35 ชม.) 
22.10 น. ถึงสนามบินอาบู ดาบี , สหรัฐอาหรับ เอมิเรตส์  พกัเปล่ียนอริยาบถและเปล่ียนเคร่ือง 
23.50 น. เดินทางต่อสู่เมืองไทย โดยสายการบิน อิทิฮดั แอร์เวยส์ เท่ียวบินท่ี  EY 406   AUH BKK 2350 – 0905  (6.15 ชม.)   
 



 
 

 

วนัที่สิบ กรุงเทพฯ (Bangkok) B9 L- D- 

09.05 น. คณะเดินทางถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ดว้ยความสวสัดิภาพ  
***************************************** 
 

ไฮไลท์โมรอคโค 10 วนั 7 คนื โดยอทิฮัิด แอร์เวย์ส (EY) 
(สัมผสัดินแดนฟ้าจรดทราย.........นอนดูดาวทีท่ะเลทรายซาฮาร่า) 

ก าหนดการเดินทาง ปี 2561 
ระดับที่
พกั 

พกัห้องคู่ 
พกัห้องเดี่ยว
จ่ายเพิม่ 

เด็ก 3 – 11 ปี 
พกักบัผู้ใหญ่ 2 

ท่าน 

กมุภาพนัธ์ 
วนัที ่05 – 14 ก.พ. 61 
วนัที ่18 – 27 ก.พ. 61 

4 – 5 ดาว 69,900.- 9,500.- 67,500.- 

มนีาคม 
วนัที ่01 – 10 ม.ีค. 61 
วนัที ่15 – 24 ม.ีค. 61 

4 – 5 ดาว 69,900.- 9,500.- 67,500.- 

เมษายน วนัที ่26 เม.ย. – 05 พ.ค. 61 4 – 5 ดาว 69,900.- 9,500.- 67,500.- 

พฤษภาคม 
วนัที ่10 – 16 พ.ค. 61 
วนัที ่24 พ.ค. – 02 ม.ิย. 61 

4 – 5 ดาว 69,900.- 9,500.- 67,500.- 

มถุินายน 
วนัที ่07 – 16 ม.ิย. 61 
วนัที ่20 – 29 ม.ิย. 61 

4 – 5 ดาว 69,900.- 9,500.- 67,500.- 

อพัเกรดช้ันบิสเนสคลาส เพิ่มท่านละ (เร่ิมต้นที่)   102,000 .- บาท 
 

อตัรานีร้วม 

 ค่าตัว๋เคร่ืองบิน (กรุ๊ป) ช้ันประหยัด  โดยสารการบินอิทิฮดั แอร์เวยส์ (EY)  

 โรงแรม ที่พกั ระดบั 4 – 5 ดาว  จ านวน 7 คนื พร้อมอาหารเชา้บุฟเฟต ์

 ค่าเขา้ชมสถานท่ีต่างๆ ตามรายการท่ีระบุ 

 ค่ารถโคช้ แอร์ ในการน าเท่ียวตามรายการ 

 บริการไกดจ์ากประเทศโมรอคโค  ภาษาองักฤษ และหวัหนา้ทวัร์คนไทยผูช้  านาญเส้นทาง กรณีกรุ๊ป 20 ท่านข้ึนไป 

 ค่าประกนัการเดินทาง คุม้ครองอุบติัเหตุ 2,000,000 บาท  ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาท ( ส าหรับอาย ุ70 ปีข้ึนไป คุม้ครอง 50%) 

 ค่าอาหารตามท่ีระบุในรายการ และน า้ดืม่ระหว่างทัวร์ วนัละ  3  ขวด  

 ค่าวีซ่าประเทศโมรอคโค 

 ค่ารถ 4X4 (4WD) สู่ทะเลทรายซาฮาร่า  

 ค่าข่ีอูฐ ท่านละ 1 ตวั ชมพระอาทิตยข้ึ์นยามเชา้ (หากท่านไม่ประสงคจ์ะข่ีอูฐ ไม่สามารถคืนเงินได)้ 
อตัรานีไ้ม่รวม 

 ค่าใชจ่้ายส่วนตวัอาทิ ค่าซกัรีด, โทรศพัท-์แฟกซ,์ เคร่ืองด่ืมมินิบาร์ และคา่ใชจ่้ายอ่ืนๆท่ีไม่ไดร้ะบุในรายการ 
 ค่าทิปไกดท์อ้งถ่ิน – คนขบัรถบสั – คนขบัรถ 4WD – คนจูงอูฐ – หวัหนา้ทวัร์คนไทย รวมทั้งหมด 84 USD ต่อท่าน  
 ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 7%  ภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3 % 



 
 

 

เงือ่นไขการส ารองที่นั่ง และ การช าระเงนิ 
1. กรุณาจองล่วงหนา้อยา่งนอ้ย 45 วนัก่อนการเดินทาง พร้อมช าระเงินจองงวดแรก  30,000 บาท / ท่าน และส่งมอบเอกสารเพ่ือยื่นขอวีซ่าตามท่ี

ก าหนด  
 (กรณีเป็นชาวต่างชาติ อาจจะตอ้งใชเ้วลาในการยืน่ขอวีซ่านานกวา่ปกติ ประมาณ 1 เดือน) 

2. ส่วนท่ีเหลือช าระก่อนการเดินทาง  45 วนั  เน่ืองจากจะตอ้งใช้ในการออกตัว๋เคร่ืองบินและเอกสารต่างๆ เพ่ือยืนยนัการเดินทาง ในการ
ประกอบการพิจารณาวีซ่าของทางสถานทูต 

***** เมือ่ท่านจองทวัร์ และ ช าระมดัจ าแล้ว หมายถึงท่านยอมรับในข้อความและเงือ่นไขทีบ่ริษัทฯแจ้งแล้ว ***** 
 

กรณยีกเลกิ 
ยกเลิก 45 วนั  (สงกรานต-์ปีใหม่ 60 วนั) ก่อนการเดินทาง ไม่เก็บค่าใชจ่้าย (หากไม่ไดมี้การยืน่วีซ่าล่วงหนา้)  
ยกเลิก 30-44 วนั (สงกรานต-์ปีใหม่ 45-59 วนั)  ก่อนการเดินทาง หกัค่ามดัจ า 50,000 บาท + ค่าวีซ่า (ถา้มี)   
ยกเลิก 26-30 วนั (สงกรานต-์ปีใหม่ 41-44 วนั)   ก่อนการเดินทาง หกั 50 %  ของราคาทวัร์ + ค่าวีซ่า (ถา้มี)                
ยกเลิก  1- 25 วนั  (สงกรานต-์ปีใหม่ 40 วนั) ก่อนการเดินทาง บริษทัฯ สงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินค่าทวัร์เต็มจ านวน 100%  
***ผูเ้ดินทางท่ีไม่สามารถเขา้-ออกเมืองได ้เน่ืองจากการยืน่เอกสารปลอม หกัค่าใชจ่้าย 100% *** 
หมายเหตุ :   คณะส่วนตวั หรือ กรุ๊ปเหมา ไม่สามารถท าการยกเลิกได ้เน่ืองจากเป็นคณะท่ีจดัข้ึนเป็นพิเศษเฉพาะกลุ่ม ตอ้งช าระเงิน 100 % 
***หากมีการยกเลิกการจองทวัร์ หลงัไดท้  าการยืน่วีซ่าเรียบร้อยแลว้ บริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการน าเล่มพาสปอร์ตไปยกเลิกวีซ่าในทุกกรณี ไม่วา่ค่าใชจ่้าย

ในการยืน่วีซ่าจะรวมหรือแยกจากรายการทวัร์ก็ตาม*** 

หมายเหตุ 

1.บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีผู้เดินทาง ต ่ากว่า 15 ท่าน โดยจะแจง้ให้ผูเ้ดินทางทราบล่วงหน้า อยา่งน้อย 20 วนั ก่อนการ
เดินทาง 
 2.บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายการ หรือเปล่ียนแปลงราคาได้ตามความจ าเป็นและเหมาะสม ทั้งน้ี ข้ึนอยู่กบัสภาวะของสายการบิน, 

โรงแรมท่ีพกั, ภูมิอากาศ, ภยัธรรมชาติ, การก่อการร้าย, การนดัหยดุงาน ฯลฯ 

3. เม่ือเกิดเหตุจ าเป็นสุดวิสยัจนไม่อาจแกไ้ขได ้ในกรณีท่ีสูญหาย สูญเสียหรือไดรั้บบาดเจ็บท่ีนอกเหนือความรับผิดชอบของหัวหน้าทวัร์และเหตุสุดวิสัย

บางประการ เช่น การนดัหยดุงาน สายการบินล่าชา้ ภยัธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิ ท่ีจะไม่รับผิดชอบใด ๆ ทั้งส้ิน 

4..เน่ืองจากรายการทวัร์น้ีเป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธ์ิการใช้บริการใดๆตามรายการ หรือ ถูกปฏิเสธการเขา้ประเทศไม่ว่าในกรณีใดก็

ตาม ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินในทุกกรณี  

5. ในกรณีท่ีท่านจะใชห้นงัสือเดินทางราชการ (เล่มสีน ้าเงิน) เดินทางกบัคณะ  บริษทัฯ สงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่รับผิดชอบ หากท่านถูกปฎิเสธการเขา้หรือออก
นอกประเทศใดประเทศหน่ึง เพราะโดยปกตินกัท่องเท่ียวใชห้นงัสือเดินทางบุคคลธรรมดา เล่มสีเลือดหมู 
6. กรณียกเลิกการเดินทางภายหลงัจากไดวี้ซ่าแลว้ ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการแจง้สถานทูตฯเพ่ือให้อยูใ่นดุลพินิจของสถานฑูตฯ เร่ืองวีซ่าของท่าน 

เน่ืองจากการขอวีซ่าในแต่ละประเทศจะถูกบนัทึกไวเ้ป็นสถิติในนามของบริษทัฯ เม่ือท่านไดช้ าระเงินมดัจ าหรือทั้งหมด ไม่วา่จะเป็นการช าระผา่น

ตวัแทนของบริษทัฯ หรือช าระโดยตรงกบัทางบริษทัฯ ทางบริษทัฯ จะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเง่ือนไขต่างๆของเอกสารวีซ่า 

7. หากสายการบินมีการยกเลิกเท่ียวบินหรือหากมีเหตุการณ์ประการใดท่ีเกิดข้ึนจากสายการบินทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียด
บางประการในทวัร์น้ีเพ่ือให้เหมาะสมกบัสถานการณ์หนา้งานท่ีเกิดข้ึนจริง 
**หมายเหตุ ** ก าหนดการเดนิทางอาจมีการเปลีย่นแปลงได้เพือ่ความเหมาะสม ทั้งนีท้างบริษทัฯ จะยดึถือความปลอดภยัเป็นหลกั และรายการ-ราคา

ทัวร์ อาจมีการเปลีย่นแปลงได้ตามความเหมาะสม ขึน้อยู่กบัสายการบินโดยจะยดึประโยชน์ของลูกค้าเป็นส าคญั” 

 

ตั๋วเคร่ืองบิน 

ในการเดินทางเป็นหมู่คณะผูโ้ดยสารจะตอ้งเดินทางไป-กลบั หากท่านตอ้งการเล่ือนวนัเดินทางกลบั ท่านจะตอ้งช าระ ค่าใชจ่้ายส่วนต่างท่ีสายการบินเรียก

เก็บโดยสายการบิน เป็นผูก้  าหนด ซ่ึงทางบริษทัฯ ไม่สามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้และในกรณีท่ีบริษทัไดอ้อกตัว๋เคร่ืองบินไปแลว้ หากมีการยกเลิกการ

เดินทาง  (ในกรณีท่ีตัว๋เคร่ืองบินสามารถท าการ Refund ไดเ้ท่านั้น) ผูเ้ดินทางตอ้งรอ Refund ตามระบบของสายการบินเท่านั้น 



 
 

 

โรงแรม- ห้องพัก – เต็นท์ 

ห้องพกัในโรงแรมเป็นแบบห้องพกัคู ่( TWN/DBL ) ในกรณีท่ีท่านมีความประสงคจ์ะพกัแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง ( TRIPLE ROOM ) ข้ึนอยูก่บัขอ้ก าหนด

ของห้องพกัและรูปแบบของห้องพกัของแต่ละโรงแรมมกัมีความแตกต่างกนั ซ่ึงอาจไม่สามารถจดัห้องท่ีพกัแบบ 3 เตียงได ้ หรือ อาจจะท าให้ท่านไม่ได้

ห้องพกัติดกนัตามท่ีตอ้งการได ้ และบางโรงแรมไม่มีลิฟทบ์ริการ  ภายในห้องพกัของโรงแรม ไม่มีกาตม้น ้ า และ ไม่มีน ้าด่ืมไวบ้ริการ 

ในกรณีท่ีมีการจดังานประชุม หรืองานเทศกาลตามฤดูกาล เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงข้ึน บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปล่ียนหรือยา้ยเมืองหรือ 

ปรับเปล่ียน ประเภทของโรงแรมท่ีพกั เพ่ือให้เกิดความเหมาะสม 

ที่พกัแบบ ริยาร์ด (RIAD) เป็นท่ีพกัสไตลโ์มรอคคนั ซ่ึงภายในท่ีพกั ไม่มีลิฟทบ์ริการ  

ที่พกัแบบเต็นท์     ภายในเตน็ท ์ไม่มีเคร่ืองปรับอากาศ มีเพียงท่ีนอน หมอน และ ผา้ห่ม ไม่มีห้องน ้าส่วนตวั จะใชเ้ป็นห้องน ้ารวม  

 

กระเป๋าเลก็ถือติดตัวขึน้เคร่ืองบิน 

กรุณางดน าของมีคม ทุกชนิด ใส่ในกระเป๋าใบเล็กท่ีจะถือข้ึนเคร่ืองบิน เช่น มีดพบั กรรไกรตดัเล็บทุกขนาด ตะไบเล็บ เป็นตน้ กรุณาใส่ในกระเป๋าเดนิทาง

ใบใหญ่ ห้ามน าติดตวัข้ึนบนเคร่ืองบินโดยเด็ดขาด 

วตัถุท่ีเป็นลกัษณะของเหลว อาทิ ครีม โลชัน่ น ้าหอม ยาสีฟัน เจล สเปรย ์และเหลา้ เป็นตน้ จะถูกท าการตรวจอยา่งละเอียดอีกคร้ัง โดยจะอนุญาตให้ถือ

ข้ึนเคร่ืองไดไ้ม่เกิน 10 ช้ิน ในบรรจุภณัฑล์ะไม่เกิน 100 ml. แลว้ใส่รวมเป็นท่ีเดียวกนัในถุงใสพร้อมท่ีจะส าแดงต่อเจา้หนา้ท่ีรักษาความปลอดภยัตาม

มาตรการองคก์ารการบินพลเรือนระหวา่งประเทศ ( ICAO ) 

ส าหรับน ้าหนกัของกระเป๋าเล็กถือติดตวัข้ึนเคร่ืองบิน ทางสายการบินอนุญาตให้น ้าหนกั 7  กิโลกรัม 

สัมภาระและค่าพนักงานยกสัมภาระ 

ส าหรับน ้าหนกัของสมัภาระท่ีทางสายการบินอนุญาตให้โหลดใตท้อ้งเคร่ืองบิน คือ 20-30 กิโลกรัม (ส าหรับผูโ้ดยสารชั้นประหยดั/ Economy Class 

Passenger ซ่ึงข้ึนกบัแต่ละสายการบิน) การเรียกเก็บค่าระวางน ้ าหนกัเพ่ิมเป็นสิทธ์ิของสายการบินท่ีท่านไม่อาจปฎิเสธได ้หาก น ้าหนกักระเป๋าเดินทางเกิน

กวา่ท่ีสายการบินก าหนด  

*** กระเป๋าใบใหญ่ที่ต้องการโหลดเข้าใต้ท้องเคร่ืองบิน ห้ามใส่  Power Bank *** 

ส าหรับกระเป๋าสมัภาระท่ีทางสายการบินอนุญาตให้น าข้ึนเคร่ืองได ้ตอ้งมีน ้ าหนกัไม่เกิน 7 กิโลกรัมและมีความกวา้ง ( 9.75 น้ิว ) + ยาว ( 21.5 น้ิว ) + สูง ( 

18 น้ิว ) 

การชดเชยค่ากระเป๋าในกรณเีกิดการสูญหาย 

ของมีค่าทุกชนิด ขอแนะน า ไม่ควรใส่เข้าไปในกระเป๋าใบใหญ่ที่เช็คไปกบัเคร่ือง เพราะหากกระเป๋าใหญ่เกิดการสูญหาย สายการบินจะรับผดิชอบชดใช้

ตามกฎไออาต้าเท่านั้น ซ่ึงจะชดใชใ้ห้ประมาณ กิโลกรัมละ 20 USD คูณดว้ยน ้ าหนกักระเป๋าจริง ทั้งน้ีจะชดเชยไม่เกิน USD 400 กรณีเดินทางชั้นธรรมดา 

(Economy) หรือ USD 600 กรณีเดินทางชั้นธุรกิจ (Business)  

ดงันั้นจึงไม่แนะน าให้โหลดของมีค่าทุกประเภทลงกระเป๋าใบใหญ่ รวมถึง Powr Bank ด้วย เนื่องจากความปลอดภยั 

กรณกีระเป๋าใบใหญ่ หรือ กระเป๋าใบเล็ก (Hand Carry) เกดิการช ารุด หรือสูญหาย ในระหวา่งการท่องเท่ียว บริษทัฯ ไม่สามารถรับผิดชอบหรือชดเชย

ค่าเสียหายให้ท่านได ้ดงันั้นท่านตอ้งระวงัทรัพยสิ์นส่วนตวัของท่านเอง 

***** เมือ่ท่านจองทวัร์ และ ช าระมดัจ าแล้ว หมายถึงท่านยอมรับในข้อความและเงือ่นไขทีบ่ริษัทฯแจ้งแล้วข้างต้น ***** 

เอกสารประกอบการขอวซ่ีา Morocco 
1.  หนังสือเดินทาง ตอ้งมีอายุเหลือการใชง้านอยา่งนอ้ย 6 เดือน นบัจากวนัเดินทาง และตอ้งมีหนา้วา่งเหลือ
ส าหรับประทบัตราวซ่ีา และตราประทบัเขา้ประทบัเขา้-ออกอยา่งนอ้ย 2 หนา้เตม็ 
2. รูปถ่าย ตอ้งเป็นรูปถ่ายหน้าตรงเป็นรูปสี ขนาด 3.5 x 4.5 ซ.ม. หน้าใหญ่เท่ากบัรูปถ่ายในพาสปอร์ตของท่าน  



 
 

 

ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน จ านวน 2 ใบ และตอ้งเป็นรูปถ่ายท่ีมีพื้นหลงัสีขาว เท่านั้น ทางสถานฑูตไม่รับพิจารณารูปถ่ายท่ี
เป็นรูปสต๊ิกเกอร์ หรือรูปพิมพจ์ากคอมพิวเตอร์ รูปโพลาลอยด ์และรูปถ่ายท่ีมีววิดา้นหลงั หรือรูปท่ีน ามาตดัต่อ 
3. หลกัฐานการงาน 
  กรณีเป็นเจา้ของกิจการ ตอ้งแสดง ส าเนา ใบทะเบียนการคา้ และหนงัสือรับรองการจดทะเบียนท่ีมีช่ือของผู ้
เดินทางแสดงความเป็น  เจา้ของกิจการ เป็นกรรมการ หรือ หุน้ส่วน  (ไม่ตอ้งใชต้วัจริง) 
  ***** ส าคญัมาก จะตอ้งเซ็นช่ือรับรองส าเนา และประทบัตราบริษทัเป็นส าคญั *****  
กรณีเป็นพนักงาน ตอ้งมีหนังสือรับรองการท างานจากทางบริษทั หรือหน่วยงานท่ีสังกดั มีขอ้ความระบุ
ต าแหน่ง เงินเดือน รายได ้ วนัเร่ิมท างาน และช่วงเวลาท่ีไดรั้บอนุมติัให้ลาหยุดงาน เป็นภาษาองักฤษเท่านั้น 
และจะตอ้งประทบัตราบริษทัรับรองเป็นส าคญั 
กรณีเป็นนกัเรียน หรือ นกัศึกษา ตอ้งมีหนงัสือรับรองจากทางโรงเรียน หรือสถาบนัท่ีก าลงัศึกษาอยู่ พร้อม
ตราประทบัของทางโรงเรียน (เป็นภาษาองักฤษเท่านั้น) และส าเนาบตัรนกัเรียน หรือบตัรนกัศึกษา พร้อมทั้ง
เซ็นช่ือรับรองส าเนา 
4. หลกัฐานการเงิน  

- หนงัสือรับรองสถานะทางการเงินในช่ือของผูเ้ดินทาง จากทางธนาคารเป็นภาษาองักฤษ พร้อมตรา
ประทบัจากทางธนาคาร **ย  ้า** ไม่สามารถใชส้ าเนาบญัชี เงินฝากธนาคารยอ้นหลงั 6 เดือน  

     กรณีทีม่ีผู้รับรองค่าใช้จ่ายให้ 
     - หนังสือรับรองสถานะทางการเงินจากธนาคาร ระบุช่ือเจ้าของบัญชี และ ต้องระบุช่ือผู้ถูกรับรอง
ค่าใช้จ่าย ด้วย พร้อมจดหมายรับรองค่าใช้จ่าย ระบุถึงความสัมพนัธ์ 

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

***เอกสารที่เป็นส าเนา ไม่ต้องขดีคร่อม หรือเขยีนทับบนหน้าเอกสาร**** 
สถานทูตโมรอคโค ไม่รับพจิรณาเอกสารที่ ขดีคร่อม หรือเขยีนทับบนหน้าเอกสาร 

 


