แกรนด์ โมรอคโค 12 วัน 9 คืน โดยอิทฮิ ัด แอร์ เวย์ส (EY)
(สั มผัสดินแดนฟ้าจรดทราย.....นอนดูดาวทีท่ ะเลทรายซาฮาร่ า

*** จุดเด่นของรายการทัวร์ โมรอคโค ***









บินเข้า-ออก คาซาบลังก้า โดยสายการบิน Etihad Airways
เส้นทางท่องที่ยวเป็ นวงกลม เที่ยวครบเมืองสวย ชมธรรมชาติอนั หลากหลาย ไม่วนรถไปมา
ชมเมืองสี ขาว ซึ่งเป็ นสัญลักษณ์ของเมืองหลวงแห่งโมรอคโค ณ เมืองราบัต
สัมผัสมนต์เสน่ห์แห่งโมรอคโค ที่บา้ นเรื อนที่ทาทาบด้วยสี ฟ้าขาว “ เชฟ ชาอูน “
ตื่นตากับเมืองเฟส เมืองหลวงเก่าในศ.ต. ที่ 8 ที่ได้ชื่อว่าเมืองที่มีตรอกมากที่สุดในโลกถึง 9,400 ตรอก
มาราเกช (Marakesh) หรือ เมืองสี ชมพู ที่มีจตุรัสอันเป็ นกลิ่นอายอาหรับในสมัยโบราณที่ยงั คงอยู่
นัง่ รถ 4 WD ตะลุยทะเลทรายซาฮาร่ า สู่เมอร์ ซูกา้ Merzouga
ชมป้อมปราการ Skala de laville แห่ งเมืองเอซาเวร่ า เมืองมรดกโลกริ มขอบมหาสมุทรแอตแลนติก ที่มีเสน่ห์อย่างเป็ นเอกลักษณ์






ชมเมืองเอลจาดีด้า เดิมชื่อ มาซากัน (Mazagan) เป็ นเมืองโบราณที่ต้ งั อยูบ่ นอ่าวชายฝั่งทะเลแอตแลนติค
พักค้างคืนและนอนดูดาวในทะเลทรายซาฮาร่ า
ขี่อฐู เพือ่ ไปชมพระอาทิตย์ข้ นึ จากขอบฟ้ า ในทะเลทรายซาฮาร่ า
พักโรงแรมมาตรฐาน ระดับ 4 ดาว / 5 ดาว โรงแรมมี WIFI

• สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม...
• สำนักงำนโทร.0-2969 3664, 0-2949 5134-39 - ID LINE : @oceansmiletour
• คุณแท็ก โทร.084-758-7773, 083-768-3318
• ID Line : 0847587773 - E-mail : tax81oceansmile@gmail.com
• คุณเล็ก โทร.089-457-9494, 088-832-1924
• ID Line : lekocean - E-Mail : oceansmile1@gmail.com
• คุณแตง โทร.062-596-7088, 087-044-2448
• ID Line : 0625967088 - E-mail : piriyah.tang@gmail.com
กาหนดการเดินทาง ปี 2561
กุมภาพันธ์
มีนาคม

วันที่ 03 – 14 ก.พ. 61 // วันที่ 17 – 28 ก.พ. 61
วันที่ 03 – 14 มี.ค. 61 // วันที่ 17 – 28 มี.ค. 61

เมษายน

วันที่ 05 - 16 เม.ย. 61 (สงกรานต์ )

เมษายน
พฤษภาคม
มิถุนายน

วันที่ 26 เม.ย. – 07 พ.ค. 61
วันที่ 12 – 23 พ.ค. 61 // 26 พ.ค. – 06 มิ.ย. 61
วันที่ 16 – 27 มิ.ย. 61

วันแรก
17.00 น.
20.35 น.

วันที่สอง
00.10 น.
02.45 น.
08.35 น.

ท่ านละ 82,900 บาท
ท่ านละ 82,900 บาท

ท่ านละ 88,900 บาท
ท่ านละ 82,900 บาท
ท่ านละ 82,900 บาท
ท่ านละ 82,900 บาท

กรุงเทพฯ (Bangkok) – อาบู ดาบี (Abu Dhabi)
B- L- Dสมาชิกพร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ เคาน์เตอร์สายการบินเอทิฮทั แอร์เวย์ส เคาน์เตอร์ Q ประตูทางเข้าที่ 8 เจ้าหน้าที่ คอยอานวย
ความสะดวก และทาการเช็คอิน
บินสู่อาบูดาบี (Abu Dhabi) โดยสายการบินอิทิฮดั แอร์เวย์ส เที่ยวบินที่ EY 401 BKK AUH 2035 – 0010 (7.00 ช.ม)
เชิญเพลิดเพลินกับจอทีวีส่วนตัวทุกที่นงั่ พร้อมบริ การอาหารและเครื่ องดื่มบนเครื่ องบิน
อาบู ดาบี (Abu Dhabi) – คาซาบลังกา (Casablanca) – ราบัต(Rabat)
B- L1 D1
ถึง สนามบินอาบู ดาบี ประเทศสหรัฐอาหรับ เอมิเรตส์ พักเปลี่ยนอิริยาบถและเปลี่ยนเครื่ อง
บินต่อ สู่ เมืองคาซาบลังกา สายการบินเอทิฮดั แอร์เวย์ส เที่ยวบิน EY 613 0230 AUH CMN 0230 - 0740 บินต่ออีกประมาณ 9.10
ชัว่ โมง (รวมเวลาบิน และเปลี่ยนเครื่ อง 18.30 ชม.)
เครื่ องลงจอดที่สนามบินนานาชาติเมืองคาซาบลังก้า (Casablanca) ประเทศโมรอคโค (เวลาท้องถิ่นในประเทศโมรอคโค
ช้ากว่าประเทศไทย 6 - 7 ช.ม.) หลังผ่านตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร พบมัคคุเทศก์ทอ้ งถิ่นแล้ว
ท่านสู่เมือง คาซาบลังก้า คาว่า 'คาซา' แปลว่า บ้าน และ 'บลังก้า' แปลว่า สี ขาว คาซาบลังก้า เป็ นเมืองที่คนทัว่ โลกรู ้จกั และอาจรู ้จกั
มากกว่า 'ราชอาณาจักรโมรอคโค' ด้วยซ้ าเพราะนอกจากจะเป็ นเมืองท่าและเป็ นที่ต้ งั ของท่าอากาศยานระหว่างประเทศแล้วยังถูกใช้เป็ น
ฉากในภาพยนตร์ ฮอลลีวดู้ เรื่ อง Casablanca (โดยที่ไม่ได้ถ่ายทาในคาซาบลังก้าเลย) เป็ นเรื่ องราวความรักระหว่างนายทหารอเมริ กนั และ
หญิงคนรัก ในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 ทาให้คาซาบลังก้าเป็ นที่รู้จกั ไปทัว่ โลก และปั จจุบนั เป็ นเมืองเศรษฐกิจหลักของโมรอคโคที่มี
ประชากรอาศัยอยูป่ ระมาณเกือบ 5 ล้านคน ชมเมืองคาซาบลังก้า ผ่านย่านธุรกิจสาคัญ จัตุรัสสหประชาชาติ ผ่านชมย่านบ้านพักตาก
อากาศและวิวทิวทัศน์ริมมหาสมุทรแอตแลนติคซึ่ งเป็ นย่านที่เศรษฐี และผูม้ ีฐานะทางสังคมนิยมมาอยูก่ นั รวมถึงกษัตริ ยซ์ าอุดิอารเบียก็มา
สร้างพระราชวังไว้ที่เมืองคาซาบลังก้าแห่ งนี้ พร้อมทั้งมีมสั ยิดและหอสมุดส่ วนพระองค์ นาท่านชม บริเวณภายนอกของ สุ เหร่ าแห่ ง

กลางวัน
บ่าย

ค่า
วันที่สาม
เช้า

กลางวัน
บ่าย

ค่า
วันที่สี่
เช้า

กษัตริย์ฮัสซันที่ 2 เป็ นสุ เหร่ าที่มีขนาดใหญ่เป็ นอันดับ 2 รองจากเมืองเมกกะ สุ เหร่ านี้ งดงามประณี ตด้วยสถาปัตยกรรมแบบโมรอคโคทุก
แขนง สามารถจุผคู ้ นที่เข้าร่ วมพิธีทางศาสนาอิสลามได้ร่วม 80,000 คน โดยแยกเป็ นภายในสุ เหร่ า 25,000 คน ภายนอกสุ เหร่ าอีก 55,000
คน ชมทิวทัศน์รอบๆ สุ เหร่ าอันเป็ นจุดชมวิวริ มฝั่งมหาสมุทรแอตแลนติค ซึ่ งเป็ นสถานที่พกั ผ่อนที่สวยงามของชาวโมรอคโคที่ชอบมา
เดินเล่นหลังจากปฏิบตั ิศาสนกิจเสร็ จแล้ว
 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
เดินทางสู่เมืองราบัต (Rabat) เมืองหลวงแห่งราชอาณาจักรโมรอคโค (ระยะทาง 94 กม.เวลาเดินทางประมาณ 1.30 ชม.)
นาท่าน ชมสุ สานของกษัตริย์โมฮัมเหม็ดที่ 5 พระอัยกา(ปู่ ) ของกษัตริ ยอ์ งค์ปัจจุบนั ซึ่ งมีทหารยามยืนเฝ้ าสง่าทุกประตู และเปิ ดให้คนทุก
ชาติทุกศาสนาเข้าไปเคารพพระศพที่ฝังอยูเ่ บื้องล่าง ด้านหน้าของสุ สาน คือสุ เหร่ าฮัสซันที่เริ่ มสร้างมาตั้งแต่ศตวรรษที่ 12 แต่ไม่สาเร็ จ
และพังลงจนเหลือแต่เพียงเสาไว้ 365 ต้น ในบริ เวณกว้าง 183x139 เมตร นาท่านชม ป้อมอูดายา (Oudayas Fortress) ป้ อมขนาดใหญ่ 2
ชั้น ที่ต้งั อยูร่ ิ มมหาสมุทรแอตแลนติก ล้อมรอบด้วยกาแพงสู งใหญ่ เป็ นป้ อมที่สเปนสร้างขึ้นเมื่อสมัยที่สเปนยึดครองโมรอคโค ด้านในมี
สวนดอกไม้แบบสเปน และเป็ น เมดิน่า หรื อชุมชนชาวเมืองซึ่ งเต็มไปด้วยบ้านเรื อนทาทาบด้วยสี ฟ้า-ขาว บรรยากาศริ มทะเลคล้ายเมือง
ซานโตริ นี นับเป็ นหนึ่ งในป้ อมปราการที่สาคัญของโมรอคโคในอดีตใช้ป้องกันข้าศึกจากการรุ กรานทั้งจากประเทศที่ล่าอาณานิ คมและ
ในยุคที่โจรสลัดชุกชุม
 รับประทานอาหารค่า ที่โรงแรม
 พักที่ โรงแรม ระดับ 5*
ราบัต (Rabat) - แทนเจียร์ (Tangier) – เชฟชาอูน (Chefchaouen)
B2 L3 D3
 รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม-เช็คเอ้าท์
นาท่านเดินทางสู่เมืองแทนเจียร์ (Tangier) เป็ นเมืองริ มชายฝั่ง และเป็ นเมืองท่าที่สาคัญ ที่ต้ งั อยูท่ างตอนเหนื อของประเทศโมร็ อกโก และ
อยูท่ างตอนใต้ของ “ช่องแคบยิบรอลตาร์ ” ปั จจุบนั เมืองท่าแห่ งนี้ ได้กลายเป็ นจุดหมายปลายทางด้านการท่องเที่ยวที่สาคัญอีกแห่ งของโม
ร็ อกโคอีกด้วย นอกจากนี้ แล้วเมืองแทนเจียร์ ยงั เป็ นเมืองที่มีความสาคัญทางด้านประวัติศาสตร์ ไม่น้อยไปกว่าเมืองอื่นๆ อีกทั้งรอบ ๆ ตัว
เมืองยังมีความโดดเด่นด้วยทัศนี ยภาพที่สวยงาม รวมไปถึ งหาดทรายและผูค้ นที่แสนจะเป็ นมิ ตร ชมวิวช่ องแคบยิบรอลต้า ที่ คนั่ แบ่ง
ระหว่างทวีปยุโรป และ ทวีปแอฟริ กา ตามตานานเล่าว่า เป็ นเพราะเทพเฮอร์ คิวลิ ส ที่ ตอ้ งการเดิ นทางผ่านไปยังสุ ดขอบตะวันตกจึงยก
แผ่นหิ นออกทาให้เกิดช่องแคบยิบรอลต้าขึ้น จากนั้นนาชม แกรนด์ ซัคโค (Grand Socco) หรื อที่รู้จกั กันว่า "บิ๊กสแควร์ " จัตุรัสที่รายล้อม
ไปด้วยเขตเมืองเก่า หรื อย่านเมดินา ซึ่ งถูกจัดอันดับให้เป็ นหนึ่ งในสถานที่ท่องเที่ยวที่ดีที่สุดของเมืองแทนเจียร์ อีกทั้งยังถื อว่าเป็ นตลาด
หลักของเมืองอีกด้วย
 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาท่านเดินทางต่อ สู่ นครสี ฟ้า เชฟชาอูน (Chefchaouen) เมืองที่ได้ชื่อว่า “ มนต์เสน่ห์แห่ งโมร็ อกโค “ แม้วา่ โมรอคโคจะเป็ นประเทศ
ที่ต้งั อยูท่ างทิศตะวันตกเฉี ยงเหนื อของทวีปแอฟริ กา แต่เพราะการที่มีอาณาเขตติดต่อกับทะเลเมดิเตอร์เรเนี ยนและมหาสมุทรแอตแลนติก
จึงทาให้ภูมิอากาศของประเทศเป็ นแบบเมดิเตอร์เรเนียนคล้ายตอนใต้ของอิตาลีและ สเปน เมืองเชฟชาอูน (Chefchaouen) เป็ นเมืองเล็กๆ
ตั้งอยูใ่ นหุ บเขาริ ฟ (Rif Mountain หรื อ Er-Rif) ประวัติความเป็ นมาของเมืองนั้นยาวนานกว่า 540 ปี ในอดีตก่อนที่โมรอคโคจะได้รับ
เสรี ภาพในการปกครองประเทศทั้งหมดในปี 1956 เมืองเชฟชาอูนเคยอยูใ่ ต้การปกครองของสเปนมาก่อน และจนบัดนี้ประชากรที่มี
ประมาณ 40,000 คน ก็ยงั คงใช้ภาษาสเปนกันอย่างแพร่ หลาย อากาศบริ สุทธิ์ และความสะอาดของเมืองเชฟชาอูนได้สร้างบรรยากาศผ่อน
คลายสบายๆที่ทาให้นกั ท่องเที่ยวที่เหนื่ อยล้ามาจากการตระเวนเที่ยวที่เมืองอื่นหายเหนื่ อยได้ สาหรับท่านที่ชื่นชอบในสถาปั ตยกรรม
แบบโมรอคโค ไม่ควรพลาดเมืองเล็ก ๆ แห่ งนี้ ที่บา้ นเรื อนทาทาบด้วยสี ฟ้าและสี ขาว ซึ่งจะสร้างความประทับใจให้แก่ผมู ้ าเยือนมิรู้ลืม
นาท่านเดินชมเมืองเชฟชาอูน
เมืองที่ถือว่าเป็ นสวรรค์ของคนรักสี ฟ้าและสี ขาว โดยเฉพาะสี ฟ้า นัน่ ก็เพราะว่าเชฟชาอูนเป็ นเมืองที่
บ้านเรื อนเกือบทุกหลังเป็ นสี ขาว และมีครึ่ งล่างไปจนถึงบริ เวณถนน บันได และทางเดิน เป็ นสี ฟ้าสดใสเหมือนวันที่ทอ้ งฟ้ าไร้เมฆ
ประกอบกับอากาศบริ สุทธิ์และความสะอาดของเมืองได้สร้างบรรยากาศผ่อนคลายสบายๆที่ทาให้นกั ท่องเที่ยวที่เหนื่ อยล้ามาจากการ
ตระเวนเที่ยวที่เมืองอื่นหายเหนื่ อยได้ สาหรับท่านที่ชื่นชอบในสถาปั ตยกรรมแบบโมรอคโค ไม่ควรพลาดเมืองเล็ก ๆ ที่บา้ นเรื อนทา
ทาบด้วยสี ฟ้าและสี ขาว แห่ งนี้ทีเดียว
 รับประทานอาหารค่า ที่โรงแรม
 พักที่ Riad หรื อ โรงแรมระดับ 4 * (เนื่องจากโรงแรมที่เชฟชาอูนมีน้อย อาจจะไปพักเมืองข้างเคียง)
เชฟชาอูน(Chefchaouen) – เมคเนส (Meknes) – เฟส (Fes)
B3 L4
รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม-เช็คเอ้าท์
นาท่านออกเดินทางสู่ เมือง เมคเนส (Meknes) (ระยะทาง 195 กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3.30 ชม.) แวะชม เมืองโบราณ

D4

กลางวัน

ค่า
วันที่ห้า
เช้า

กลางวัน
บ่าย

โรมันโวลูบิลสิ (Roman city of Volubilis) ที่ปัจจุบนั เหลือแต่ซากปรักหักพังที่เกิดจากแผ่นดินไหวครั้งรุ นแรงในปี ค.ศ. 1755
แต่ยงั คงเห็นได้ถึงร่ องรอยความยิง่ ใหญ่ของเมืองในจักรวรรดิโรมันในอดีต อดีตเมืองโบราณแห่ งจักรวรรดิโรมันแห่ งนี้ มี
ความสาคัญยิ่งในยุคศตวรรษที่ 3 และล่มสลายถูกปล่อยเป็ นเมืองร้างในศตวรรษที่ 11 เมืองโรมันโบราณแห่ งนีไ้ ด้รับการขึน้
ทะเบียนเป็ นมรดกโลกในปี ค.ศ.1997 ผ่านชมเมืองมูเล่ ไอดริส (Moulay Idriss) เมืองโรมันโบราณเมืองหนึ่งที่เป็ นเมือง
ศูนย์กลางทางศาสนาอันศักดิ์สิทธิของชาวมุสลิมในโมรอคโค ทุกๆ ปี ช่วงเดือนสิ งหาคมถึงกันยายน จะมีเหล่านักจาริ กแสวง
บุญมาเยือนเมืองแห่ งนี้เพื่อประกอบพิธีทางศาสนาเปรี ยบได้กบั เมืองเมกกะของประเทศซาอุดิอารเบีย
เมคเนส (Meknes) หนึง่ ในเมืองมรดกโลกรับรองโดยยูเนสโกเมื่อปี ค.ศ.1996 อดีตเมืองหลวงในสมัยสุ ลต่าน มูเล อิสมาอิล (Mouley
Ismail) แห่ งราชวงศ์อะลาวิท (Alawite Dynasty) ได้ชื่อว่าเป็ นกษัตริ ยจ์ อมโหดผูช้ ื่ นชอบการทาสงครามในช่วงศตวรรษที่ 17 ด้วยทาเล
ที่ต้งั ที่มีแม่น้ าไหลผ่านกลางเมือง เมกเนสจึงเป็ นเมืองศูนย์กลางการผลิตมะกอก ไวน์ และพืชพรรณต่างๆ มีกาแพงเมืองล้อมรอบเมืองเก่า
ที่ยาวประมาณ 40 กม. ซึ่ งมีประตูเมืองใหญ่โตถึง 7 ประตู แวะชม ประตูบับมันซู (Bab Mansour Monumental Gate) เป็ นประตูที่ได้ชื่อว่า
สวยที่สุด ตกแต่งด้วยโมเสคและกระเบื้องสี เขียวสดบนผนังสี แสด
 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
จากนั้นเดินทางสู่ เมืองเฟส (Fes) ซึ่งตั้งอยูบ่ นพื้นที่ที่อุดมสมบูรณ์ที่ต่อจากเชิ งเทือกเขารี ฟซึ่ งเฟสเป็ นเมืองแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสี ยงและ
มีเสน่ห์อนั น่าประทับใจนาท่านเดินทางสู่ เมืองเฟส (Fes) (ระยะทาง 82 กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1ชม.) เมืองหลวงเก่าในศ.ต. ที่ 8 ที่มี
ความสาคัญทางประวัติศาสตร์เป็ นเมืองสาคัญทางด้านศาสนาตั้งแต่ยคุ ศตวรรษ ที่ 8 เป็ นแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสี ยงของโมรอคโค นา
ท่านถ่ายรู ปที่จุดชมวิวบนป้ อมปราการแห่ งราชวงศ์ซาเดี ยน ต่อด้วยชมประตูพระราชวังหลวงแห่ งเฟส (The Royal Palace) ประตูทางเข้า
พระราชวังเป็ นสถาปัตยกรรมที่สวยและสง่างาม เป็ นเอกลักษณ์แห่ งราชวงศ์โมรอคโค บริ เวณใกล้เคียงพระราชวังเคยเป็ นที่อยูข่ องชุมชน
ชาวยิวที่ทารายได้ให้แก่ราชวงศ์ เพราะชาวยิวฉลาดทาการค้าเก่ง เป็ นพ่อค้าผูกขาดการค้าเกลือ แต่ปัจจุบนั ชาวยิวส่ วนใหญ่ได้เดินทาง
กลับไปอยูใ่ นดินแดนแห่งพันธสัญญา(ประเทศอิสราเอล) คงเหลือประชากรชาวยิวอยูไ่ ม่มากนัก จากนั้นนาท่านเดินทางเข้าสู่ เขาวงกต
อันซับซ้อนแห่งเมดินาเมืองเฟส ผ่านประตู Bab Bou Jeloud ที่สร้างตั้งแต่ปี 1913 ที่ใช้โมเสดสี ฟ้าตกแต่ง เดินผ่านเข้าไปในเขตเมดิน่า
แล้วเหมือนข้ามกาลเวลาย้อนสู่ อดีต นาท่านเดินผ่านตลาดสดขายข้าวปลาอาหาร และผัก ผลไม้สดต่างๆนาๆ ในเขตเมืองเก่าได้แบ่ง
ออกเป็ น 100 ส่ วน มีซอยกว่า 9,400 ซอย มีซอยแคบสุ ดคือ 50 ซ.ม. ถึงกว้าง 3 เมตร จะแบ่งเป็ นย่านต่างๆ เช่น ย่านเครื่ องใช้ทองเหลือง
ทองแดง จะมีร้านค้าเล็ก ๆ ที่หน้าร้านจะมีหม้อ กะทะ อุปกรณ์เครื่ องครัว วางแขวนห้อยเต็มไปหมด ย่านขายพรมที่วางเรี ยงรายอย่าง
สวยงาม ย่านงานเครื่ องจักสาน งานแกะสลักไม้ และย่านเครื่ องเทศ (Souk El Attarine) ท่านจะได้สมั ผัสทั้งรู ป รสและกลิ่นในย่าน
เครื่ องเทศที่มีการจัดเรี ยงสิ นค้าได้อย่างเป็ นระเบียบเรี ยบร้อยสวยงามระหว่างที่เดินตามทางในเมดิน่าท่านจะได้พบกับน้ าพุธรรมชาติ
(Nejjarine Fountain) เพื่อให้ชาวมุสลิมให้ลา้ งหน้าล้างมือก่อนเข้าในบริ เวณมัสยิด นอกจากนี้ ที่ตามซอกมุมอาจเห็นภาพชายสู งอายุหนวด
เครารุ งรังนัง่ แกะสลักไม้ชิ้นเล็กๆอยูบ่ ริ เวณตามทางเดินแคบๆในเขตเมืองเก่าบางทีเราก็ยงั จะเห็นผูห้ ญิงที่นี่สวมเสื้ อผ้าที่ปิดตั้งแต่หวั
จนถึงเท้าจะเห็นได้ก็เฉพาะตาดาอันคมกริ บเท่านั้น แวะชมสุ สานของกษัตริ ย ์ มูเล ไอดริ สที่ 2 (Moulay Idriss Mausolem II) ที่ชาวโมรอค
โคถือว่าเป็ นแหล่งมาแสวงบุญที่ศกั ดิ์สิทธิ์ โดยชายชาวมุสลิมจะมาขอพรก่อนการเข้าสุ หนัตและหญิงสาวชาวมุสลิมมักจะมาขอพรเพื่อให้
ได้บุตร ชมสุเหร่ าใหญ่ไคเราวีน (Kairaouine Mosque)ซึ่งเป็ นทั้งมหาวิทยาลัยสอนศาสนาแห่ งแรกของโมรอคโคและเก่าแก่ที่สุดแห่ ง
หนึ่งของโลกเลยทีเดียว (เฉพาะผูท้ ี่นบั ถือศาสนาอิสลามเท่านั้น) ชมย่านเครื่ องหนังและแวะชม บ่อฟอกและย้อมสี หนังแบบโบราณ
ประจาเมืองเฟส (Chouara Tannery) ที่เป็ นเอกลักษณ์เฉพาะของเมืองเฟส ถูกอนุรักษ์โดยองค์กรยูเนสโก้ เมืองเฟส จึงเป็ นสถานที่ไม่ควร
พลาดในการมาเยือนอย่างยิ่ง
 รับประทานอาหารค่า ที่โรงแรม
 พักที่ โรงแรม ระดับ 5*
เฟส (Fes) – อิเฟรน (Ifrane) – มิเดลท์ (Midelt)
B4 L5 D5
รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม-เช็คเอ้าท์
นาท่านข้าสู่ เมืองเก่าเฟส ชม เมเดอร์ซา บูอิมาเนีย (Merdersa Bou Imania) ซึ่งเป็ นโรงเรี ยนสอนพระคัมภีร์ เป็ นสถาปัตยกรรมแบบมัวร์ที่
สวยงามประณี ต ชมร้านทองเหลือง ซึ่ งช่างฝี มือที่ทาทองเหลืองเป็ นช่างที่ได้รับการถ่ายทอดกันมาตั้งแต่บรรพบุรุษ หลายชัว่ อายุคน ใน
อดีตช่างฝี มือ และ ช่างหัตถกรรมเหล่านี้ ได้สร้างสรรค์ผลงานอันวิจิตรงดงาม ในแคว้น อัล อันดาลูซ ประเทศสเปน เมื่อครั้งที่ชาวโม
รอคคันเบอร์เบอร์ปกครองแคว้น อัล อันดาลูซ ของสเปน และชมการผลิตโมเสค และเครื่ องใช้ที่ทาจากเซรามิค โดยเฉพาะการปู
กระเบื้องโมเสคที่ตดั และจัดลวดลายที่ละชิ้นหรื อที่เรี ยกว่า ซิลลิจ ได้อย่างลงตัว
 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร ในเมืองเฟซ
นาท่านเดินทางสู่เมืองอิเฟรน (Ifrane) (ระยะทาง 70 กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.20 ชม.)
อิเฟรน (Ifrane) เป็ นเมืองพักตากอากาศบนความสู งกว่า 1,650 เมตรเหนื อระดับน้ าทะเล ซึ่งในอดีตฝรั่งเศสได้มาสร้ างเมืองขึ้นในบริ เวณนี้

ค่า

ใช้เป็ นสถานที่พกั ผ่อนทั้งฤดูหนาวและฤดูร้อน บ้างก็เรี ยกเมืองอิเฟรนว่า “เจนี วาแห่ งโมรอคโค” หรื อ “สวิตเซอร์ แลนด์แห่ งโมรอคโค”
บ้านส่วนใหญ่มีหลังคาสี แดง มีดอกไม้ และทะเลสาบสวยงาม นาท่านเดินเล่นภายในเมืองและเก็บภาพบรรายากาศอันสวยงามอีกแห่ ง
ของโมรอคโค ถ่ายรู ปกับอนุสรณ์สิงห์โตหิ น ซึ่ งเป็ นสัญลักษณ์แทนสิ งห์โตตัวสุดท้ายที่ถูกล่าจนหมดไปจากเทือกเขาแห่ งนี้ เพลิดเพลิน
ไปกับการเดินเล่นในเมืองเล็ก ๆ ที่มีอากาศบริ สุทธิ์ และธรรมชาติอนั น่าประทับใจ ได้เวลาอันสมควร
นาท่านเดินทางสู่เมืองมิเดลท์ (Midelt) (ใช้เวลาเดินทาง ประมาณ 2 ช.ม.) เป็ นจุดแวะพักของนักผจญภัย ที่ชอบความท้าทายในการเดิน
เขาที่มีบรรยากาศแห้งแล้ง ของทะเลทรายซาฮาร่ า ผ่านภูมิประเทศที่เขียวชอุ่มไปด้วยป่ าไม้ ป่ าสนซีดาร์ บางช่วงต้นไม้เป็ นพุม่ เตี้ยแปลก
ตา บางช่วงเป็ นพื้นราบทุ่งหญ้าสาหรับเลี้ยงสัตว์ ที่มีทิวเขาเป็ นฉากหลัง อันงดงาม
 รับประทานอาหารค่า ที่โรงแรม
 พักที่ โรงแรม ระดับ 4*
*** คืนนี้ กรุณาจัดเตรียมเสื้อผ้ า และของใช้ จาเป็ น ใส่ กระเป๋ าเล็ก เพือ่ ใช้ ในการค้ างแรมในทะเลทรายซาฮาร่ า ในคืนพรุ่ งนี้ ***

วันที่หก
เช้า

มิเดลท์ (Midelt) – แอร์ ฟูด์ (Erfoud)– เมอร์ ซูก้า(Merzouga)
B5 L6 D6
รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม-เช็คเอ้าท์
นาท่านเดินทางสู่เมืองเมอร์ซูกา้ (Merzouga) เดินทางข้ามเขา มิดเดิล แอตลาส (Middle Atlas) ผ่านเส้นทางความสู ง 3,090 เมตร ปกคลุม
ด้วยหิ มะ และต้นสนขนาดใหญ่ ผ่านแนวเขาที่มีรูปร่ างแปลกตา และสวยงาม ซึ่งเกิดจากกัดกร่ อนของแรงลมตามธรรมชาติ ทาให้หุบเขา
บริ เวณนี้มีรูปร่ างต่างๆ มีลกั ษณะเป็ นแคนย่อน จนบางครั้ง นักท่องเที่ยวชมว่า สวยงามกว่าแกรนด์ แคนย่อนของอเมริ กา ผ่านเมืองเออ
ราชิดิยา (Erachidia) เมืองที่มีแหล่งโอเอซิสที่ใหญ่และสาคัญ และเป็ นเมืองซึ่ งเป็ นจุดยุทธศาสตร์ ที่สาคัญของโมรอคโค มีพรมแดนติด
กับประเทศ แอลจีเรี ย
เดินทางสู่เมืองเอร์ ฟดู ์ (Erfoud) เมืองที่เคยเป็ นศูนย์กลางของกองคาราวานพ่อค้าที่เดินทางมาจากทางตะวันออกกลางอย่างเช่นซาอุดิอาร
เบียและซูดานในแอฟริ กา
กลางวัน
 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย
นาท่านชมโรงงานที่ตดั ภูเขาเพื่อนาเอาหิ นซึ่งมีซากฟอสซิล มาผลิตเป็ นเครื่ องใช้ ในอดีตเมื่อประมาณ 350 ล้านปี ก่อน ดินแดนแห่ งนี้ เคย
อยูใ่ ต้ทอ้ งทะเล ต่อมาเมื่อแผ่นดินผุดขึ้นมา จึงเกิดซากฟอสซิ ลขึ้นมากมาย
นาท่านพร้อมสัมภาระ(ใบเล็ก) เดินทางโดยรถ 4x4 (4WD) เข้าสู่ ทะลทรายซาฮาร่ า เมอร์ซูกา้ (Merzouga) (ระยะทาง 54 ก.ม. ใช้เวลา 45
นาที) ผ่านภูเขาหิ น ที่เต็มไปด้วยซากฟอสซิ ล ของหอย และ แมงกะพรุ นโบราณ
(รถ 4 WD นัง่ คันละ 4 – 5 ท่าน)
ค่า
 รับประทานอาหารค่า ที่เมอร์ ซูกา้
 พักที่ เต็นท์ หรื อโรงแรม ในเมอร์ซูกา้ (พักเต็นท์ ในกรณีที่โรงแรมในทะเลทรายเต็ม)
*** เชิญท่านเพลิดเพลินกับบรรยากาศยามค่าคืนของทะเลทรายซาฮาร่ า และชมดวงดาวบนท้องฟ้ า ***
*** ท่ านที่ประสงค์ จะพักเต็นท์ (ไม่ มีค่าใช้ จ่ายเพิ่ม) กรุ ณาแจ้ งล่ วงหน้ า เนื่องจากโรงแรมบางแห่ ง ไม่ มีเต็นท์ ไว้บริการ ***
วันที่เจ็ด
เช้าตรู่

เช้า

มอร์ ซูก้า (Merzouga)- ทินเฮียร์ (Tinerhir) – ทอดร้ ากอร์ จ(Todra Gorge)- วอซาเซท(Ouarzazate)
B6 L7 D7
ก่อนพระอาทิตย์ข้ ึนนาท่านขี่อูฐชมเพื่อชมพระอาทิตย์ข้ ึนที่เนิ นทรายในทะเลทรายซาฮาร่ า (ขี่อูฐ ท่านละ 1 ตัว)
ทะเลทรายซาฮาร่ า (SAHARA DESERT) เป็ นทะเลทรายที่มีอาณาเขตกว้างใหญ่ที่สุดในโลกคือ มีเนื้ อที่ประมาณ 9.3 ล้านตารางกิโลเมตร
(ใหญ่เท่าอเมริ กาทั้งประเทศ) และตั้งอยูท่ างตอนเหนื อของทวีปแอฟริ กา ทะเลทรายซาฮาร่ ามีสิ่งแวดล้อมที่ไม่เอื้อต่อการดารงอยูข่ องชี วิต
มนุษย์ สัตว์ หรื อพืช เพราะฝนตกน้อยมาก และพื้นที่ไม่เหมาะแก่การเพาะปลูกหรื อเลี้ยงสัตว์ หากมีสตั ว์และพืชพันธุ์ใดที่สามารถเติบโต
ในทะเลทรายได้ ก็ตอ้ งปรับตัวกันอย่างมาก เช่นเดียวกับมนุษย์ที่ตอ้ งหาวิธีในการใช้ชีวิตให้อยูร่ อดได้ ให้ท่านได้สมั ผัสบรรยากาศยามเช้า
ในทะเลทรายซาฮาร่ า จากสภาพการไร้ฝนและอุณหภูมิที่ร้อนจัดในทะเลทรายมีผลทาให้ความชื้ นสัมพัทธ์ของอากาศเหนือทะเลทราย
เกือบเป็ นศูนย์ตลอดปี ชมพระอาทิตย์ข้ ึนจากบนเนิ นทราย ซึ่ งเป็ นภาพที่สวยงาม น่าประทับใจ ได้เวลานาท่านขี่อูฐกลับสู่ โรงแรมที่พกั
รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม-เช็คเอ้าท์
นาคณะนัง่ รถขับเคลื่อนสี่ ลอ้ 4x4 (4WD) ออกจากทะเลทรายซาฮาร่ า มุ่งหน้าสู่เมืองเอร์ ฟดู (์ Erfoud) เพื่อเปลี่ยนเป็ นรถโค้ช เดินทางสู่ เมือง
ทินเฮียร์ แวะชมโอเอซิส Tinerhir ซึ่ งเป็ นชุมชนที่เกาะกลุ่มอยูร่ วมกัน ท่ามกลางความแห้งแล้งในเขตทะเลทราย ที่ยงั มีความชุ่มชื้ น มีตา
น้ า หรื อ ลาธารน้ า ซึ่ งใช้ในการปลูก ต้นปาล์ม ต้นอัลมอนด์ โอเอซิ สแห่ งนี้ เคยเป็ นที่ต้งั ของกองทหารที่เดินทางมาจากเมืองวอซาเซท ผ่าน
หุบเขาดาเดดส์ (Dades) ซึ่ งเป็ นแนวเขาและธรรมชาติของหุ บเขาที่ถูกกัดกร่ อนจากแรงลม ทาให้หุบเขากลายเป็ นรู ปร่ างต่างๆ สวยงาม
จากนั้นเดินทางสู่ ทอดร้ากอร์จ (Todra Gorge) โกรกธารที่มีโขดผาสู ง 985 ฟุต หรื อ 300 เมตร ทั้งสองด้านที่เกือบตั้งทามุมสามเหลี่ยมกับ

กลางวัน
บ่าย

ค่า

วันที่แปด
เช้า

กลางวัน
บ่าย

ค่า

วันที่เก้า
เช้า

แม่น้ าโทดร้า ถือว่าเป็ นโกรกธารและหุ บเขาที่สวยที่สุดทางใต้ของโมรอคโค ชมความงดงามของช่องเขาที่ซ่อนตัวอยูใ่ นโอเอซิ ส โดยมี
ลาน้ าใส ๆ ที่ไหลผ่านช่องเขากับหน้าผาสู งชันแปลกตา สถานที่แห่ งนี้ เป็ นแหล่งปี นหน้าผาสาหรับนักท่องเที่ยวที่รักการเสี่ ยงภัย
 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
เดินทางสู่เมืองวอซาเซท (Ouarzazate) เคยเป็ นที่ต้งั ทางยุทธศาสตร์ ในปี ค.ศ. 1928 ฝรั่งเศสได้ต้ งั กองกาลังทหารและพัฒนาที่นี่ให้เป็ น
ศูนย์กลางการบริ หาร วอซาเซทเป็ นเมืองที่ถูกส่ งเสริ มให้เป็ นเมืองท่องเที่ยวแวดล้อมไปด้วยสตูดิโอภาพยนตร์ และมีการพัฒนาพื้นที่ใน
ทะเลทรายเพื่อการทากิจกรรมต่างๆ เช่นการขี่มอเตอร์ ไซด์ อูฐ กิจกรรมผจญภัยกลางทะเลทราย (สาหรับในฤดูหนาว – ฤดูใบไม้ผลิ
(พ.ย.– เม.ย.)) ควรเตรี ยมเสื้ อกันหนาวให้เพียงพอ เพราะเมืองนี้ อยูใ่ กล้ภูเขา แอตลาส ที่มีหิมะปกคลุมในช่วงดังกล่าว วอซาเซท อาจ
กล่าวได้วา่ เป็ นจุดมุ่งหมายของนักท่องเที่ยวที่มองหาความแตกต่าง และความผจญภัยที่หาไม่ได้จากที่ไหน วอซาเซทเป็ นเมืองที่สาคัญ
ที่สุดของทางตอนใต้ และที่นี่ยงั เป็ นทางเชื่ อมระหว่างเหนื อกับใต้ และตะวันออกกับตะวันตก สาหรับนักท่องเที่ยวบางคนที่ชอบรสชาติ
ของความเป็ นทางใต้ ณ แห่งนี้เป็ นจุดเริ่ มต้นของการสารวจเมืองต่างๆได้ทุกวัน ก่อนถึงเมืองซอซาเซท แวะชมผลิตภัณฑ์ที่ทาจากกุหลาบ
ที่เมือง มากูน่า (M’Gouna) (เทศกาลกุหลาบจะจัดขึ้นประมาณเดือนพฤษภาคม)
 รับประทานอาหารค่า ที่โรงแรม
 พักที่ โรงแรม ระดับ 4*
วอซาเซท(Ouarzazate) – มาราเกช (Marakech)
B7 L8 D8
รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม-เช็คเอ้าท์
นาชมป้ อมทาอูเริ ท (Kasbah Taourirt) พระราชวังของผูป้ กครองมาราเกซ ตระกูล กลาวี (Glaoui Palace) เป็ นป้ อม ดิน หรื อ วังที่สร้างจาก
ดิน ซึ่งภายในประกอบด้วยห้องหับต่างๆจานวนมากรวมถึงฮาเร็ ม และที่ประกอบพิธีกรรมทางศาสนา ซึ่งเชื่ อมต่อกันด้วยทางเล็กๆอยู่
ภายใน ในห้องต่าง ๆ ยังมีลวดลายผนังอาคารและรู ปแบบสถาปั ตยกรรมอันหลากหลายของการสร้างอาคารของชาวเบอร์ เบอร์ การ
ออกแบบอาคารซึ่ งเหมาะกับความเชื่อและความเป็ นอยูข่ องเหล่าเจ้าผูป้ กครอง ในป้ อมทาอูเริ ทนี้ในอดีตมีคนงานและคนรับใช้จานวน
หลายร้อยคนจึงต้องมีห้องเป็ นจานวนมาก มีท้งั ส่วนที่เป็ นวังเก่า ห้องนัง่ เล่น ห้องรับรอง บางห้องก็วา่ งเปล่า ยูเนสโก้ได้ปฏิสงั ขรณ์ข้ ึนมา
จากอาคารเดิมเพียง 1 ใน 3 ของอาคารทั้งหมด จากนั้นเดินทางสู่ เมืองไอท์ เบนฮาดดู (Ait Benhaddou) ชมเมืองไอท์ เบนฮาดดู เป็ นเมือง
ที่อาคารต่าง ๆสร้างจากดิน เป็ นเมืองที่มีชื่อเสี ยงในเรื่ องการหารายได้จากกองถ่ายทาภาพยนตร์ กว่า 20 เรื่ อง โดยเฉพาะป้ อมดินที่งดงาม
และมีความใหญ่ที่สุดในภาคใต้ของโมรอคโค คือ
ป้ อมไอท์ เบนฮาดดู (Kasbash of Ait Ben Hadou) เป็ นป้ อมดินซึ่ งตั้งอยูท่ ่ามกลางสวนอัลมอนด์ เป็ นปราสาทที่ใช้ในการถ่ายทาภาพยนต์
หลายเรื่ องที่โด่งดังอาทิ Lawrance of Arabia , Jesus of Nazareth และ Gladiator ปัจจุบนั อยูใ่ นความดูแลขององค์การยูเนสโก้
 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
เดินทางสู่เมืองมาราเกช (Marakesh) โดยข้ามส่ วนที่สูงที่สุดของเทือกเขาแอตลาส ระหว่างทาง แวะถ่ายภาพทิวเขาและภาพถนนที่คดเคี้ยว
บนเทือกเขาแอตลาส แวะชมสหกรณ์แม่บา้ นเบอร์ เบอร์ ซึ่ งเป็ นแหล่งผิลต น้ ามันอาร์ กนั (Argan Oil) ให้ท่านได้เลือกซื้ อผลิตภัณฑ์อาร์กนั
ที่มีเชื่อเสี ยงอันที่รู้จกั ไปทัว่ โลก จากนั้นเดินทางต่อสู่ เมือง มาราเกช (Marakesh) เป็ นเมืองท่องเที่ยวที่สาคัญที่ต้ งั อยูเ่ ชิ งเขาแอตลาส ใน
อดีตเมืองโอเอซิ สแห่ งนี้ เป็ นที่พกั ของกองคาราวานอูฐที่มาจากทางตอนใต้ของโมรอคโค ถือเป็ นเมืองชุมทางของพ่อค้าต่างๆที่นาสิ นค้า
จากทางตอนใต้ ไปขายยังยุโรป และ นาสิ นค้าจากทางเหนื อ ผ่านเทือกเขา ไฮแลตลาส ไปยังทะเลทราย ซาฮาร่ า ไปยังตอนใต้ นอกจากนี้
ยังเป็ นอดีตเมืองหลวงในช่วงหลายราชวงส์ เริ่ มตั้งแต่สมัยราชวงศ์อลั โมราวิด ช่วงศ.ต.ที่ 11 ราชวงศ์อลั โมฮัด และ ราชวงศ์ซาเตียน
ปัจจุบนั เป็ นเมืองที่มีนกั ท่องเที่ยวมาเยือนมากที่สุด สภาพบ้านเมืองที่เราเห็นได้คือ สองข้างทางแวดล้อมด้วยบ้านเรื อนที่ถูกฉาบด้วยปูนสี
ส้มๆ ซึ่ งเป็ นสิ่ งที่รัฐบาลกาหนดไว้ แต่คนท้องถิ่นจะเรี ยกว่า Pink City หรื อ เมืองสี ชมพู อาจกล่าวได้วา่ มาราเกชเป็ นเมืองที่มีเสน่ห์ที่สุด
ในโลกแห่งหนึ่ ง จึงได้สมญานามว่าเป็ น A city of Drama นัน่ คือมีความสวยงามดัง่ เมืองในละครที่ไม่น่าเป็ นชี วิตจริ งได้
นาท่านเยือน จัตุรัสกลางเมือง Djemaa El Fnaa Square ที่มีขนาดใหญ่ รายล้อมไปด้วยอาคาร ร้านค้า ตลาด ทั้ง 4 ด้าน เดินเล่นถ่ายรู ป
ความมีชีวิตชี วา ที่มีสีสนั และกลิ่นอายแบบโมรอคโคขนานแท้ พร้อมจับจ่ายหาซื้อของฝาก ของที่ระลึกพื้นเมืองต่างๆ ได้ที่ ตลาดเก่า (Old
Market) ที่อยูร่ ายรอบจัตุรัสอย่างเพลิดเพลิน
 รับประทานอาหารค่า
 พักที่ โรงแรม ระดับ 5*
มาราเกช (Marakech) – เอซาเวร่ า (Essaouira)
B8 L9 D9
รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม-เช็คเอ้าท์
นาท่านไปชมสวนจาร์ ดนี มาจอแรล (Jardin Majorelle) หรื อ สวนยิปแซงลอเร้นซ์ (Yves Saint Laurent Gardens) ชื่ อนี้ เป็ นที่คุน้ เคยของ
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สาวๆ ที่ชื่นชอบแฟชัน่ สุ ดหรู ของ Yves St. Laurent นักออกแบบแฟชัน่ ดีไซน์แห่ งปารี ส ฝรั่งเศส ซึ่ งเป็ นผูอ้ อกแบบสวนแห่ งนี้ ในช่วงที่
โมรอคโคตกเป็ นอาณานิคมของประเทศฝรั่งเศส ยิปแซงลอเร้นซ์มาที่ประเทศโมรอคโค เพื่อพักผ่อนหลังจากเคร่ งเครี ยดจากงาน
ออกแบบแฟชัน่ โชว์ บ้านหลังนี้ เคยเป็ นของเศรษฐี แห่ งมาราเกช หลังจากยิปแซงมาเยือนมาราเกช ก็ได้เกิดความหลงใหลในเมืองแห่ งนี้
และซื้อบ้านหลังนี้ ไว้เป็ นที่พกั ผ่อน ชมสวนที่ถูกออกแบบโดยใช้ที่สดใส ฉูดฉาด เช่นสี น้ าเงิน และสี ส้ม เป็ นองค์ประกอบ ไม่วา่ จะเป็ น
เสา แจกัน และชมการจัดวางพรรณไม้อนั หลากหลาย แห่ งทะเลทราย ที่จดั ได้อย่างสวยงามและลงตัว
นาท่านชม พระราชวังบาเฮีย (Bahia Palace) เป็ นพระราชวังของท่านมหาอามาตย์ ผูส้ าเร็ จราชการแผ่นดินแทนยุวกษัตริ ยใ์ นอดีต สร้าง
ขึ้นในช่วงปลายศตวรรษที่ 19 โดย Si Moussa สถาปั ตยกรรมออกเป็ นแนวสมัยใหม่ โดยที่ต้ งั ใจจะให้เป็ นพระราชวังที่ยงิ่ ใหญ่และหรู หรา
ที่สุดในสมัยนั้น สร้างขึ้นและตั้งชื่อวังตามชื่ อของภรรยาคือ นางบาเฮีย ซี่ งมีรูปโฉมที่งดงาม เป็ นที่รักใคร่ ยงิ่ ของท่านมหาอามาตย์
พระราชวังแห่งนี้ มีการตกแต่งโดยการแกะสลักปูนปั้น (Stucco) บนเพดานและบานประตูมีการวาดลายโดยใช้สีธรรมชาติบนไม้สนซีดาร์
และผนังประดับประดาด้วยโมเสกเป็ นลวดลายที่สวยงามละเอียดอ่อนมาก ชมสวนในบ้านซึ่งเป็ นสไตล์ริยาด (Riad) ประกอบไปด้วยลาน
กลางบ้าน ซึ่ งประดับด้วยน้ าพุ และสวนไม้ดอก ไม้ประดับ ตามสไตล์การแต่งบ้านแบบโมรอคโค
 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาท่านเดินทางสู่เมืองมรดกโลก เอซาเวร่ า (Essaouira) คาว่า เอซาเวร่ า หมายถึงรู ปภาพ ไม่วา่ จะถ่ายจากมุมไหนๆ ภาพที่ได้มานั้นจะ
ออกมาสวยอย่างไม่มีที่ติ เอซาเวร่ า เป็ นเมืองเล็กๆ ริ มขอบมหาสมุทรแอตแลนติก ที่มีเสน่ห์อย่างเป็ นเอกลักษณ์ ในเขตเมืองเก่า (เมดิน่า)
มีกาแพงเมืองเก่าขนาดหนาซ้อนกัน 2 ชั้น ที่ใช้ป้องกันพายุหน้าร้อนที่พดั มาประจาทุกปี บ้านเรื อนและร้านค้าภายในเขตกาแพงเมืองทา
ด้วยปูนสี ขาวกลมกลืนไปกับประตูสีฟ้าสถาปัตยกรรมเหล่านี้ ถูกหล่อหลอมมาจากวัฒนธรรมอันหลากหลาย ครั้งหนึ่ งที่นี่เคยเป็ นแหล่งที่
อยูข่ องพ่อค้าชาวยิวและชาวยิวกลุ่มนี้ เองที่เคยเปลี่ยนเมืองนี้ เป็ นเมืองที่มงั่ คัง่ ที่สุดของโมรอคโคในศตวรรษที่ 17 และ 18 ชมพระอาทิตย์
ตก ณ.ชายฝั่งมหาสมุทรแอตแลนติกที่ ป้อมปราการเมือง Skala de laville ซึ่งเป็ นจุดยุทธศาสตร์ ที่สาคัญของเมือง สวนบนป้ อมมีปืนใหญ่
วางเรี ยงรายอยูเ่ ป็ นแนวแถว และในอดีตส่ วนล่างของป้ อมใช้เป็ นคลังเก็บอาวุธยุทโธปกรณ์ โรงม้าศึกที่ใช้ในการสงคราม
รับประทานอาหารค่า ที่โรงแรม
 พักที่ โรงแรม ระดับ 5*
เอซาเวร่ า (Essaouira)– เอล จาดีด้า (El Jadida) คาซาบลังกา(Casablanca)
B9 L10 D10
รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นาเดินทางสู่ เมืองเอล จาดีด้า เดิมชื่อ มาซากัน (Mazagan) เป็ นภาษาโปรตุเกส เป็ นเมืองโบราณที่ต้ งั อยูบ่ นอ่าวชายฝั่งทะเลแอตแลนติค
เคยเป็ นเมืองท่าที่สาคัญของโมรอคโคที่ทาการค้ากับชาวฟิ นี เชี ยน ต่อมาปี ค.ศ. 1502 ชาวโปรตุเกสขึ้นฝั่งที่นี่และได้สร้างป้ อมปราการ
เรี ยกว่า El Brijia El Jaida หลังจากมีการสร้างเมืองขึ้นในปี ค.ศ. 1506 ได้เรี ยกเมืองว่ามาซากัน ซึ่งกลายเป็ นเมืองท่าที่สาคัญของชาว
โปรตุเกส ในปี ค.ศ.1562 ป้ อมถูกโจมตีโดยโดยชาวอาหรับหลายครั้งแต่ไม่สาเร็ จ ระหว่างค.ศ.1580 - 1640 ตกอยูภ่ ายใต้การปกครองของ
ชาวสเปน และกลับมาถูกปกครองโดยชาวโปรตุเกสอีกครั้ง ชมสถาปั ตยกรรมที่แสดงให้เห็นถึงการแลกเปลี่ยนอิทธิ พลระหว่าง
วัฒนธรรมยุโรปและโมรอคโค ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็ นมรดกโลกในปี ค.ศ. 2004
 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาชมอ่างเก็บน้ าใต้ดินที่ใช้หล่อเลี้ยงผูค้ นในเมืองเอล จาดีดา้ และเมืองนี้ ยงั มีท่าเรื อที่ป็นจุดเริ่ มต้นของการสารวจหาดินแดน
ใหม่ ๆ โดยได้เดินทางไปสารวจยังประเทศบราซิ ลในอเมริ กาใต้ และสารวจมาถึงประเทศอินเดีย อีกด้วย
เดินทางสู่ 'คาซาบลังก้า' (ระยะทาง 95 กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.40 ชม.) อิสระให้ท่านช้อปปิ้ งที่ห้าง Morocco Mall เป็ นห้างที่
บรรดาไฮโซ และเศรษฐี ในคาซาบลังก้า นิ ยมมาจับจ่าย ซื้อสิ นค้าแบรนด์ดงั
 รับประทานอาหารค่า
 พักที่ โรงแรม ระดับ 5*
คาซาบลังกา(Casablanca) – (Abu Dhabi) – กรุ งเทพฯ (Bangkok)
B10 Lรับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นาท่านเดินทางสู่สนามบินโมฮัมเหม็ดที่ 6 เมือง คาซาบลังกา
บินสู่อาบูดาบี (Abu Dhabi) โดยสายการบินอิทิฮดั แอร์เวย์ส เที่ยวบินที่ EY 612 CMN AUH 1035-2210 (7.35 ชม.)
ถึงสนามบินอาบู ดาบี , สหรัฐอาหรับ เอมิเรตส์ พักเปลี่ยนอริ ยาบถและเปลี่ยนเครื่ อง
เดินทางต่อสู่ เมืองไทย โดยสายการบิน อิทิฮดั แอร์เวย์ส เที่ยวบินที่ EY 406 AUH BKK 2350 – 0905 (6.15 ชม.)

D-

วันที่สิบสอง
09.05 น.

กรุงเทพฯ (Bangkok)
คณะเดินทางถึง ท่าอากาศยานสุ วรรณภูมิ ด้วยความสวัสดิภาพ 
*****************************************

กำหนดกำรเดินทำง ปี 2561

กุมภาพ ันธ์
มีนาคม

ว ันที่ 03 – 14 ก.พ. 61
ว ันที่ 17 – 28 ก.พ. 61

B-

L-

D-

พักห้องคู่

พักห้อง
เดี่ยวจ่ำย
เพิ่ม

เด็ก 3 – 11 ปี พัก
กับผูใ้ หญ่ 2 ท่ำน

4 – 5 ดาว

82,900.-

14,500.-

80,500.-

4 – 5 ดาว

82,900.-

14,500.-

80,500.-

4 – 5 ดาว

88,900.-

16,500.-

86,500.-

ระดับที่
พัก

เมษายน

ว ันที่ 03 – 14 มี.ค. 61
ว ันที่ 17 – 28 มี.ค. 61
ว ันที่ 05 - 16 เม.ย. 61 (สงกรานต์)

เมษายน

ว ันที่ 26 เม.ย. – 07 พ.ค. 61

4 – 5 ดาว

82,900.-

14,500.-

80,500.-

พฤษภาคม

ว ันที่ 12 – 23 พ.ค. 61
ว ันที่ 26 พ.ค. – 06 มิ.ย. 61

4 – 5 ดาว

82,900.-

14,500.-

80,500.-

มิถน
ุ ายน

ว ันที่ 16 – 27 มิ.ย. 61

4 – 5 ดาว

82,900.-

14,500.-

80,500.-

อัพเกรดชัน้ บิสเนสคลาส เพิ่มท่ านละ (เริ่มต้ นที่) 102,000 .- บาท

อัตรานีร้ วม
 ค่ำตัว๋ เครื่ องบิน (กรุ๊ป) ชัน้ ประหยัด โดยสำรกำรบินอิทิฮดั แอร์ เวย์ส (EY)
 โรงแรม ที่พัก ระดับ 4 – 5 ดาว จานวน 9 คืน พร้ อมอำหำรเช้ ำบุฟเฟต์
 ค่ำเข้ ำชมสถำนที่ตำ่ งๆ ตำมรำยกำรที่ระบุ
 ค่ำรถโค้ ช แอร์ ในกำรนำเที่ยวตำมรำยกำร
 บริ กำรไกด์จำกประเทศโมรอคโค ภำษำอังกฤษ และหัวหน้ ำทัวร์ คนไทยผู้ชำนำญเส้ นทำง กรณีกรุ๊ป 20 ท่ำนขึ ้นไป
 ค่ำประกันกำรเดินทำง คุ้มครองอุบตั เิ หตุ 2,000,000 บำท ค่ำรักษำพยำบำล 500,000 บำท ( สำหรับอำยุ 70 ปี ขึ ้นไป
คุ้มครอง 50%)
 ค่ำอำหำรตำมที่ระบุในรำยกำร และนา้ ดื่มระหว่ างทัวร์ วันละ 3 ขวด
 ค่ำวีซำ่ ประเทศโมรอคโค
 ค่ำรถ 4X4 (4WD) สูท่ ะเลทรำยซำฮำร่ำ
 ค่ำขี่อฐู ท่ำนละ 1 ตัว ชมพระอำทิตย์ขึ ้นยำมเช้ ำ (หำกท่ำนไม่ประสงค์จะขี่อฐู ไม่สำมำรถคืนเงินได้ )
อัตรานีไ้ ม่ รวม
 ค่ำใช้ จำ่ ยส่วนตัวอำทิ ค่ำซักรี ด, โทรศัพท์-แฟกซ์, เครื่ องดื่มมินิบำร์ และค่ำใช้ จ่ำยอื่นๆที่ไม่ได้ ระบุในรำยกำร
 ค่ำทิปไกด์ท้องถิ่น – คนขับรถบัส – คนขับรถ 4WD – คนจูงอูฐ – หัวหน้ ำทัวร์ คนไทย รวมทัง้ หมด 96 USD ต่ อ
ท่ าน
 ค่ำภำษีมลู ค่ำเพิ่ม 7% ภำษีหกั ณ ที่จำ่ ย 3 %

เงื่อนไขการสารองที่น่ ัง และ การชาระเงิน
1.กรุณำจองล่วงหน้ ำอย่ำงน้ อย 45 วันก่อนกำรเดินทำง พร้ อมชำระเงินจองงวดแรก 30,000 บำท / ท่ำน และส่งมอบ
เอกสำรเพื่อยื่นขอวีซำ่ ตำมที่กำหนด
(กรณีเป็ นชำวต่ำงชำติ อำจจะต้ องใช้ เวลำในกำรยื่นขอวีซำ่ นำนกว่ำปกติ ประมำณ 1 เดือน)
2.ส่วนที่เหลือชำระทันทีก่อนกำรออกตัว๋ 45 วันก่อนกำรเดินทำง เนื่องจำกจะต้ องใช้ ในกำรออกตัว๋ เครื่ องบินและ
เอกสำรต่ำงๆ เพื่อยืนยันกำรเดินทำง ในกำรประกอบกำรพิจำรณำวีซำ่ ของทำงสถำนทูต
เมื่อท่ านจองทัวร์ และ ชาระมัดจาแล้ ว หมายถึงท่ านยอมรับในข้ อความและเงื่อนไขที่บริษัทฯแจ้ งแล้ ว
กรณียกเลิก
ยกเลิก 45 วัน (สงกรำนต์-ปี ใหม่ 60 วัน) ก่อนกำรเดินทำง ไม่เก็บค่ำใช้ จำ่ ย (หำกไม่ได้ มีกำรยื่นวีซ่ำล่วงหน้ ำ)
ยกเลิก 30-44 วัน (สงกรำนต์-ปี ใหม่ 45-59 วัน) ก่อนกำรเดินทำงหักค่ำมัดจำ 50,000 บำท + ค่ำวีซ่ำ (ถ้ ำมี) ยกเลิก
26-30 วัน (สงกรำนต์-ปี ใหม่ 41-44 วัน) ก่อนกำรเดินทำงหัก 50 % ของรำคำทัวร์ + ค่ำวีซำ่ (ถ้ ำมี)
ยกเลิก 1- 25 วัน (สงกรำนต์-ปี ใหม่ 40 วัน) ก่อนกำรเดินทำงบริ ษัทฯ สงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินค่ำทัวร์ เต็มจำนวน 100%
***ผู้เดินทำงที่ไม่สำมำรถเข้ ำ-ออกเมืองได้ เนื่องจำกกำรยื่นเอกสำรปลอม หักค่ำใช้ จำ่ ย 100% ***
***หำกมีกำรยกเลิกกำรจองทัวร์ หลังได้ ทำกำรยื่นวีซำ่ เรี ยบร้ อยแล้ ว บริ ษัทขอสงวนสิทธิ์ในกำรนำเล่มพำสปอร์ ตไปยกเลิกวี
ซ่ำในทุกกรณี ไม่วำ่ ค่ำใช้ จำ่ ยในกำรยื่นวีซำ่ จะรวมหรื อแยกจำกรำยกำรทัวร์ ก็ตำม***
หมายเหตุ
1.บริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ ในกำรยกเลิกกำรเดินทำงในกรณีท่ ีมีผ้ ูเดินทาง ต่ากว่ า 15 ท่ าน โดยจะแจ้ งให้ ผ้ เู ดินทำงทรำบ
ล่วงหน้ ำ อย่ำงน้ อย 20 วัน ก่อนกำรเดินทำง
2.บริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรำยกำร หรื อเปลี่ยนแปลงรำคำได้ ตำมควำมจำเป็ นและเหมำะสม ทังนี
้ ้ ขึ ้นอยู่กบั
สภำวะของสำยกำรบิน, โรงแรมที่พกั , ภูมิอำกำศ, ภัยธรรมชำติ, กำรก่อกำรร้ ำย, กำรนัดหยุดงำน ฯลฯ
3. เมื่อเกิดเหตุจำเป็ นสุดวิสยั จนไม่อำจแก้ ไขได้ ในกรณีที่สญ
ู หำย สูญเสียหรื อได้ รับบำดเจ็บที่นอกเหนือควำมรับผิดชอบของ
หัวหน้ ำทัวร์ และเหตุสดุ วิสยั บำงประกำร เช่น กำรนัดหยุดงำน ภัยธรรมชำติ กำรจลำจล ต่ำงๆ ทำงบริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ ที่จะ
ไม่รับผิดชอบใด ๆ ทังสิ
้ ้น
4.เนื่องจำกรำยกำรทัวร์ นี ้เป็ นแบบเหมำจ่ำยเบ็ดเสร็ จ หำกท่ำนสละสิทธิ์ กำรใช้ บริ กำรใดๆตำมรำยกำร หรื อ ถูกปฏิเสธกำร
เข้ ำประเทศไม่วำ่ ในกรณีใดก็ตำม ทำงบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินในทุกกรณี
5. ในกรณีที่ท่ำนจะใช้ หนังสือเดินทำงรำชกำร (เล่มสีน ้ำเงิน) เดินทำงกับคณะ บริ ษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบ หำก
ท่ำนถูกปฎิเสธกำรเข้ ำหรื อออกนอกประเทศใดประเทศหนึ่ง เพรำะโดยปกตินกั ท่องเที่ยวใช้ หนังสือเดินทำงบุคคลธรรมดำ
เล่มสีเลือดหมู
6. กรณียกเลิกกำรเดินทำงภำยหลังจำกได้ วีซำ่ แล้ ว ทำงบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในกำรแจ้ งสถำนทูตฯเพื่อให้ อยูใ่ นดุลพินิจของ
สถำนฑูตฯ เรื่ องวีซ่ำของท่ำน เนื่องจำกกำรขอวีซำ่ ในแต่ละประเทศจะถูกบันทึกไว้ เป็ นสถิตใิ นนำมของบริ ษัทฯ เมื่อท่ำนได้

ชำระเงินมัดจำหรื อทังหมด
้
ไม่วำ่ จะเป็ นกำรชำระผ่ำนตัวแทนของบริษัทฯ หรื อชำระโดยตรงกับทำงบริษัทฯ ทำงบริษัทฯ จะ
ขอถือว่ำท่ำนรับทรำบและยอมรับในเงื่อนไขต่ำงๆของเอกสำรวีซำ่
7. หำกสำยกำรบินมีกำรยกเลิกเที่ยวบินหรื อหำกมีเหตุกำรณ์ประกำรใดที่เกิดขึ ้นจำกสำยกำรบินทำงบริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่
จะเปลี่ยนแปลงรำยละเอียดบำงประกำรในทัวร์ นี ้เพื่อให้ เหมำะสมกับสถำนกำรณ์หน้ ำงำนที่เกิดขึ ้นจริง
**หมายเหตุ ** กาหนดการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ เพื่อความเหมาะสม ทัง้ นีท้ างบริษัทฯ จะยึดถือความ
ปลอดภัยเป็ นหลัก และรายการ-ราคาทัวร์ อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ตามความเหมาะสม ขึน้ อยู่กับสายการบิน
โดยจะยึดประโยชน์ ของลูกค้ าเป็ นสาคัญ”
ตั๋วเครื่องบิน
ในกำรเดินทำงเป็ นหมูค่ ณะผู้โดยสำรจะต้ องเดินทำงไป-กลับ หำกท่ำนต้ องกำรเลื่อนวันเดินทำงกลับ ท่ำนจะต้ องชำระ
ค่ำใช้ จำ่ ยส่วนต่ำงที่สำยกำรบินเรี ยกเก็บโดยสำยกำรบิน เป็ นผู้กำหนด ซึง่ ทำงบริษัทฯ ไม่สำมำรถเข้ ำไปแทรกแซงได้ และใน
กรณีที่บริ ษัทได้ ออกตัว๋ เครื่ องบินไปแล้ ว หำกมีกำรยกเลิกกำรเดินทำง (ในกรณีที่ตวั๋ เครื่ องบินสำมำรถทำกำร Refund ได้
เท่ำนัน)
้ ผู้เดินทำงต้ องรอ Refund ตำมระบบของสำยกำรบินเท่ำนัน้
โรงแรม- ห้ องพัก – เต็นท์
ห้ องพักในโรงแรมเป็ นแบบห้ องพักคู่ ( TWN/DBL ) ในกรณีที่ทำ่ นมีควำมประสงค์จะพักแบบ 3 ท่ำน / 3 เตียง ( TRIPLE
ROOM ) ขึ ้นอยูก่ บั ข้ อกำหนดของห้ องพักและรูปแบบของห้ องพักของแต่ละโรงแรมมักมีควำมแตกต่ำงกัน ซึง่ อำจไม่สำมำรถ
จัดห้ องที่พกั แบบ 3 เตียงได้ หรื อ อำจจะทำให้ ทำ่ นไม่ได้ ห้องพักติดกันตำมที่ต้องกำรได้ และบำงโรงแรมไม่มีลิฟท์บริกำร
ในกรณีที่มีกำรจัดงำนประชุม หรื องำนเทศกำลตำมฤดูกำล เป็ นผลให้ คำ่ โรงแรมสูงขึ ้น บริ ษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในกำร
ปรับเปลี่ยนหรื อย้ ำยเมืองหรื อ ปรับเปลี่ยน ประเภทของโรงแรมที่พกั เพื่อให้ เกิดควำมเหมำะสม
ที่พกั แบบ ริยาร์ ด (RIAD) เป็ นที่พกั สไตล์โมรอคคัน ซึง่ ภำยในที่พกั ไม่มีลิฟท์บริ กำร
ที่พกั แบบเต็นท์ ภำยในเต็นท์ ไม่มีเครื่ องปรับอำกำศ มีเพียงที่นอน หมอน และ ผ้ ำห่ม ไม่มีห้องน ้ำส่วนตัว จะใช้ เป็ นห้ องน ้ำ
รวม
ภำยในห้ องพักของโรงแรม ไม่มีกำต้ มน ้ำ และ ไม่มีน ้ำดื่มไว้ บริกำร
กระเป๋าเล็กถือติดตัวขึน้ เครื่องบิน
กรุณำงดนำของมีคม ทุกชนิด ใส่ในกระเป๋ ำใบเล็กที่จะถือขึ ้นเครื่ องบิน เช่น มีดพับ กรรไกรตัดเล็บทุกขนำด ตะไบเล็บ เป็ น
ต้ น กรุณาใส่ ในกระเป๋าเดินทางใบใหญ่ ห้ ำมนำติดตัวขึ ้นบนเครื่ องบินโดยเด็ดขำด
วัตถุที่เป็ นลักษณะของเหลว อำทิ ครี ม โลชัน่ น ้ำหอม ยำสีฟัน เจล สเปรย์ และเหล้ ำ เป็ นต้ น จะถูกทำกำรตรวจอย่ำงละเอียด
อีกครัง้ โดยจะอนุญำตให้ ถือขึ ้นเครื่ องได้ ไม่เกิน 10 ชิ ้น ในบรรจุภณ
ั ฑ์ละไม่เกิน 100 ml. แล้ วใส่รวมเป็ นที่เดียวกันในถุงใส
พร้ อมที่จะสำแดงต่อเจ้ ำหน้ ำที่รักษำควำมปลอดภัยตำมมำตรกำรองค์กำรกำรบินพลเรื อนระหว่ำงประเทศ ( ICAO )
สำหรับน ้ำหนักของกระเป๋ ำเล็กถือติดตัวขึ ้นเครื่ องบิน ทำงสำยกำรบินอนุญำตให้ น ้ำหนัก 7 กิโลกรัม
สัมภาระ

และค่ าพนักงานยกสัมภาระ
สำหรับน ้ำหนักของสัมภำระที่ทำงสำยกำรบินอนุญำตให้ โหลดใต้ ท้องเครื่ องบิน คือ 20-30 กิโลกรัม (สำหรับผู้โดยสำรชัน้
ประหยัด/ Economy Class Passenger ซึง่ ขึ ้นกับแต่ละสำยกำรบิน) กำรเรี ยกเก็บค่ำระวำงน ้ำหนักเพิ่มเป็ นสิทธิ์ของสำยกำร
บินที่ทำ่ นไม่อำจปฎิเสธได้ หำก น ้ำหนักกระเป๋ ำเดินทำงเกินกว่ำที่สำยกำรบินกำหนด
*** กระเป๋าใบใหญ่ ท่ ตี ้ องการโหลดเข้ าใต้ ท้องเครื่องบิน ห้ ามใส่ Power Bank ***
สำหรับกระเป๋ ำสัมภำระที่ทำงสำยกำรบินอนุญำตให้ นำขึ ้นเครื่ องได้ ต้ องมีน ้ำหนักไม่เกิน 7 กิโลกรัมและมีควำมกว้ ำง ( 9.75
นิ ้ว ) + ยำว ( 21.5 นิ ้ว ) + สูง ( 18 นิ ้ว )
การชดเชยค่ ากระเป๋าในกรณีเกิดการสูญหาย
ของมีคำ่ ทุกชนิด ขอแนะนา ไม่ ควรใส่ เข้ าไปในกระเป๋าใบใหญ่ ท่ เี ช็คไปกับเครื่อง เพรำะหำกกระเป๋ ำใหญ่เกิดกำรสูญ
หำย สายการบินจะรับผิดชอบชดใช้ ตามกฎไออาต้ าเท่ านัน้ ซึง่ จะชดใช้ ให้ ประมำณ กิโลกรัมละ 20 USD คูณด้ วย
น ้ำหนักกระเป๋ ำจริง ทังนี
้ ้จะชดเชยไม่เกิน USD 400 กรณีเดินทำงชันธรรมดำ
้
(Economy) หรื อ USD 600 กรณีเดินทำงชัน้
ธุรกิจ (Business)
ดังนัน้ จึงไม่ แนะนาให้ โหลดของมีค่าทุกประเภทลงกระเป๋าใบใหญ่ รวมถึง Powr Bank ด้ วย เนื่องจากความ
ปลอดภัย
กรณีกระเป๋ ำใบใหญ่ หรื อ กระเป๋ ำใบเล็ก (Hand Carry) เกิดกำรสูญหำย เกิดกำรสูญหำยระหว่ำงกำรท่องเที่ยว บริษัทฯ ไม่
สำมำรถรับผิดชอบชดเชยค่ำเสียหำยให้ ทำ่ นได้ ดังนันท่
้ ำนต้ องระวังทรัพย์สินส่วนตัวของท่ำนเอง
เมื่อท่ านจองทัวร์ และ ชาระมัดจาแล้ ว หมายถึงท่ านยอมรับในข้ อความและเงื่อนไขที่บริษัทฯแจ้ งแล้ วข้ างต้ น
เอกสารประกอบการขอวีซ่า Morocco
1. หนังสือเดินทาง ต้ องมีอำยุเหลือกำรใช้ งำนอย่ำงน้ อย 6 เดือน นับจำกวันเดินทำง และต้ องมีหน้ ำว่ำงเหลือ
สำหรับประทับตรำวีซ่ำ และตรำประทับเข้ ำประทับเข้ ำ-ออกอย่ำงน้ อย 2 หน้ ำเต็ม
2. รู ปถ่ าย ต้ องเป็ นรูปถ่ำยหน้ ำตรงเป็ นรูปสี ขนำด 3.5 x 4.5 ซ.ม. หน้ ำใหญ่เท่ำกับรูปถ่ำยในพำสปอร์ ตของท่ำน
ถ่ำยไม่เกิน 6 เดือน จำนวน 2 ใบ และต้ องเป็ นรู ปถ่ำยที่มีพื ้นหลังสีขำว เท่ำนัน้ ทำงสถำนฑูตไม่รับพิจำรณำรูปถ่ำยที่เป็ นรูป
สติก๊ เกอร์ หรื อรูปพิมพ์จำกคอมพิวเตอร์ รูปโพลำลอยด์ และรูปถ่ำยที่มีวิวด้ ำนหลัง หรื อรูปที่นำมำตัดต่อ
3. หลักฐานการงาน
กรณีเป็ นเจ้ ำของกิจกำร ต้ องแสดง สำเนำ ใบทะเบียนกำรค้ ำ และหนังสือรั บรองกำรจดทะเบียนที่มีชื่อของผู้เดินทำง
แสดงควำมเป็ น เจ้ ำของกิจกำร เป็ นกรรมกำร หรื อ หุ้นส่วน (ไม่ต้องใช้ ตวั จริง)
***** สำคัญมำก จะต้ องเซ็นชื่อรับรองสำเนำ และประทับตรำบริษัทเป็ นสำคัญ *****
กรณีเป็ นพนักงำน ต้ องมีหนังสือรับรองกำรทำงำนจำกทำงบริษัท หรื อหน่วยงำนที่สงั กัด มีข้อควำมระบุตำแหน่ง
เงินเดือน รำยได้ วันเริ่มทำงำน และช่วงเวลำที่ได้ รับอนุมตั ใิ ห้ ลำหยุดงำน เป็ นภำษำอังกฤษเท่ำนัน้ และจะต้ อง
ประทับตรำบริษัทรับรองเป็ นสำคัญ

กรณีเป็ นนักเรี ยน หรื อ นักศึกษำ ต้ องมีหนังสือรับรองจำกทำงโรงเรี ยน หรื อสถำบันที่กำลังศึก ษำอยู่ พร้ อมตรำประทับ
ของทำงโรงเรี ยน (เป็ นภำษำอังกฤษเท่ำนัน)
้ และสำเนำบัตรนักเรี ยน หรื อบัตรนักศึกษำ พร้ อมทังเซ็
้ นชื่อรับรองสำเนำ
4. หลักฐานการเงิน
- หนังสือรับรองสถำนะทำงกำรเงินในชื่อของผู้เดินทำง จำกทำงธนำคำรเป็ นภำษำอังกฤษ พร้ อมตรำประทับ
จำกทำงธนำคำร **ย ้ำ** ไม่สำมำรถใช้ สำเนำบัญชี เงินฝำกธนำคำรย้ อนหลัง 6 เดือน
กรณีท่ มี ีผ้ ูรับรองค่ าใช้ จ่ายให้
- หนังสือรับรองสถานะทางการเงินจากธนาคาร ระบุช่ ือเจ้ าของบัญชี และ ต้ องระบุช่ ือผู้ถูกรั บรอง
ค่ าใช้ จ่าย ด้ วย พร้ อมจดหมายรับรองค่ าใช้ จ่าย ระบุถงึ ความสัมพันธ์
5. สาเนาทะเบียนบ้ าน และสาเนาบัตรประชาชน- สาเนาใบทะเบียนสมรส - สาเนาใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล
***เอกสารที่เป็ นสาเนา ไม่ ต้องขีดคร่ อม หรือเขียนทับบนหน้ าเอกสาร****
สถานทูตโมรอคโค ไม่ รับพิจรณาเอกสารที่ ขีดคร่ อม หรื อเขียนทับบนหน้ าเอกสาร

