
 

 

แกรนด์โมรอคโค 12 วัน 9 คนื โดยอทิฮัิด แอร์เวย์ส (EY) 
(สัมผสัดนิแดนฟ้าจรดทราย.....นอนดูดาวทีท่ะเลทรายซาฮาร่า 

 



 

 

 
*** จุดเด่นของรายการทวัร์โมรอคโค *** 

 บินเขา้-ออก คาซาบลงักา้ โดยสายการบิน Etihad Airways  
 เส้นทางท่องท่ียวเป็นวงกลม เท่ียวครบเมืองสวย ชมธรรมชาติอนัหลากหลาย ไม่วนรถไปมา  
 ชมเมืองสีขาว ซ่ึงเป็นสัญลกัษณ์ของเมืองหลวงแห่งโมรอคโค ณ เมืองราบัต  
 สัมผสัมนตเ์สน่ห์แห่งโมรอคโค ท่ีบา้นเรือนท่ีทาทาบดว้ยสีฟ้าขาว “ เชฟ ชาอูน “ 

 ต่ืนตากบัเมืองเฟส เมืองหลวงเก่าในศ.ต. ท่ี 8 ท่ีไดช่ื้อวา่เมืองท่ีมีตรอกมากท่ีสุดในโลกถึง 9,400 ตรอก 
 มาราเกช (Marakesh) หรือ เมืองสีชมพู  ท่ีมีจตุรัสอนัเป็นกล่ินอายอาหรับในสมยัโบราณท่ียงัคงอยู ่
 นัง่รถ 4 WD ตะลุยทะเลทรายซาฮาร่า สู่เมอร์ซูกา้ Merzouga  
 ชมป้อมปราการ Skala de laville  แห่งเมืองเอซาเวร่า เมืองมรดกโลกริมขอบมหาสมุทรแอตแลนติก ท่ีมีเสน่ห์อยา่งเป็นเอกลกัษณ์ 



 

 

 ชมเมืองเอลจาดีด้า เดิมช่ือ มาซากนั (Mazagan) เป็นเมืองโบราณท่ีตั้งอยูบ่นอ่าวชายฝ่ังทะเลแอตแลนติค  
 พกัคา้งคืนและนอนดูดาวในทะเลทรายซาฮาร่า 
 ข่ีอฐู เพือ่ไปชมพระอาทิตยข้ึ์นจากขอบฟ้า ในทะเลทรายซาฮาร่า 
 พกัโรงแรมมาตรฐาน ระดบั 4 ดาว / 5 ดาว โรงแรมมี WIFI 

• สอบถามรายละเอียดเพิ่มเตมิ... 
• ส ำนกังำนโทร.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 03 – 14 ก.พ. 61   //  วนัที ่17 – 28  ก.พ. 61    ท่านละ 82,900 บาท 
มีนาคม วนัที่ 03 – 14 มี.ค. 61   //  วนัที่ 17 – 28 มี.ค. 61 ท่านละ 82,900 บาท 

เมษายน วนัที ่05  - 16 เม.ย. 61 (สงกรานต์) ท่านละ   88,900 บาท 
เมษายน วนัที่ 26  เม.ย.  – 07  พ.ค. 61 ท่านละ 82,900 บาท 
พฤษภาคม วนัที่ 12 – 23 พ.ค. 61  //  26 พ.ค. – 06 มิ.ย. 61 ท่านละ 82,900 บาท 
มิถุนายน วนัที่  16 – 27 ม.ิย. 61 ท่านละ 82,900 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 

 
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 
ท่านสู่เมือง คาซาบลงักา้  ค  าว่า '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
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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 และเปิดให้คนทกุ
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) B2 L3 D3 
เชา้  รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม-เช็คเอา้ท ์

น าท่านเดินทางสู่เมืองแทนเจียร์ (Tangier) เป็นเมืองริมชายฝ่ัง และเป็นเมืองท่าท่ีส าคญั ท่ีตั้งอยูท่างตอนเหนือของประเทศโมร็อกโก และ
อยูท่างตอนใตข้อง “ช่องแคบยบิรอลตาร์” ปัจจุบนัเมืองท่าแห่งน้ีไดก้ลายเป็นจุดหมายปลายทางดา้นการท่องเท่ียวท่ีส าคญัอีกแห่งของโม
ร็อกโคอีกดว้ย นอกจากน้ีแลว้เมืองแทนเจียร์ยงัเป็นเมืองท่ีมีความส าคญัทางดา้นประวติัศาสตร์ไม่น้อยไปกว่าเมืองอ่ืนๆ อีกทั้งรอบ ๆ ตวั
เมืองยงัมีความโดดเด่นดว้ยทศันียภาพท่ีสวยงาม รวมไปถึงหาดทรายและผูค้นท่ีแสนจะเป็นมิตร ชมวิวช่องแคบยิบรอลตา้ ท่ีคัน่แบ่ง
ระหว่างทวีปยุโรป และ ทวีปแอฟริกา ตามต านานเล่าว่า เป็นเพราะเทพเฮอร์คิวลิส ท่ีตอ้งการเดินทางผ่านไปยงัสุดขอบตะวนัตกจึงยก
แผน่หินออกท าให้เกิดช่องแคบยบิรอลตา้ข้ึน จากนั้นน าชม แกรนด ์ซคัโค (Grand Socco) หรือท่ีรู้จกักนัว่า "บ๊ิกสแควร์" จตุัรัสท่ีรายลอ้ม
ไปดว้ยเขตเมืองเก่า หรือยา่นเมดินา ซ่ึงถูกจดัอนัดบัให้เป็นหน่ึงในสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีดีท่ีสุดของเมืองแทนเจียร์ อีกทั้งยงัถือว่าเป็นตลาด
หลกัของเมืองอีกดว้ย 

กลางวนั  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บ่าย น าท่านเดินทางต่อ สู่ นครสีฟ้า  เชฟชาอูน (Chefchaouen)  เมืองท่ีไดช่ื้อว่า “ มนตเ์สน่ห์แห่งโมร็อกโค “ แมว้า่โมรอคโคจะเป็นประเทศ

ท่ีตั้งอยูท่างทิศตะวนัตกเฉียงเหนือของทวีปแอฟริกา แต่เพราะการท่ีมีอาณาเขตติดต่อกบัทะเลเมดิเตอร์เรเนียนและมหาสมุทรแอตแลนติก 
จึงท าให้ภูมิอากาศของประเทศเป็นแบบเมดิเตอร์เรเนียนคลา้ยตอนใตข้องอิตาลีและ สเปน เมืองเชฟชาอูน (Chefchaouen) เป็นเมืองเล็กๆ
ตั้งอยูใ่นหุบเขาริฟ (Rif Mountain หรือ Er-Rif) ประวติัความเป็นมาของเมืองนั้นยาวนานกว่า 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 นัน่ก็เพราะวา่เชฟชาอูนเป็นเมืองท่ี
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) B3 L4 D4 
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) หนึง่ในเมืองมรดกโลกรับรองโดยยูเนสโกเมื่อปี 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 แต่ปัจจุบนัชาวยวิส่วนใหญ่ไดเ้ดินทาง
กลบัไปอยูใ่นดินแดนแห่งพนัธสญัญา(ประเทศอิสราเอล) คงเหลือประชากรชาวยวิอยูไ่ม่มากนกั  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*  
  

วนัที่ห้า เฟส (Fes) – อเิฟรน (Ifrane) – มิเดลท์ (Midelt) B4 L5 D5 
เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม-เช็คเอา้ท ์
 น าท่านขา้สู่เมืองเก่าเฟส ชม เมเดอร์ซา บูอิมาเนีย (Merdersa Bou Imania) ซ่ึงเป็นโรงเรียนสอนพระคมัภีร์ เป็นสถาปัตยกรรมแบบมวัร์ท่ี

สวยงามประณีต ชมร้านทองเหลือง ซ่ึงช่างฝีมือท่ีท าทองเหลืองเป็นช่างท่ีไดรั้บการถ่ายทอดกนัมาตั้งแต่บรรพบุรุษ หลายชัว่อายคุน ใน
อดีตช่างฝีมือ และ ช่างหตัถกรรมเหล่าน้ี ไดส้ร้างสรรคผ์ลงานอนัวิจิตรงดงาม  ในแควน้ อลั อนัดาลูซ ประเทศสเปน เม่ือคร้ังท่ีชาวโม
รอคคนัเบอร์เบอร์ปกครองแควน้ อลั อนัดาลูซ ของสเปน และชมการผลิตโมเสค และเคร่ืองใชท่ี้ท าจากเซรามิค  โดยเฉพาะการปู
กระเบ้ืองโมเสคท่ีตดัและจดัลวดลายท่ีละช้ินหรือท่ีเรียกวา่ ซิลลิจ  ไดอ้ยา่งลงตวั 

กลางวนั  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร ในเมืองเฟซ 
บ่าย น าท่านเดินทางสู่เมืองอิเฟรน (Ifrane)  (ระยะทาง 70 กม. ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 1.20 ชม.) 

อิเฟรน (Ifrane) เป็นเมืองพกัตากอากาศบนความสูงกว่า 1,650 เมตรเหนือระดบัน ้าทะเล ซ่ึงในอดีตฝร่ังเศสไดม้าสร้างเมืองข้ึนในบริเวณน้ี 



 

 

ใชเ้ป็นสถานท่ีพกัผอ่นทั้งฤดูหนาวและฤดูร้อน บา้งก็เรียกเมืองอิเฟรนวา่ “เจนีวาแห่งโมรอคโค” หรือ “สวิตเซอร์แลนดแ์ห่งโมรอคโค” 
บา้นส่วนใหญ่มีหลงัคาสีแดง มีดอกไม ้ และทะเลสาบสวยงาม น าท่านเดินเล่นภายในเมืองและเก็บภาพบรรายากาศอนัสวยงามอีกแห่ง
ของโมรอคโค ถ่ายรูปกบัอนุสรณ์สิงห์โตหิน ซ่ึงเป็นสญัลกัษณ์แทนสิงห์โตตวัสุดทา้ยท่ีถูกล่าจนหมดไปจากเทือกเขาแห่งน้ี  เพลิดเพลิน
ไปกบัการเดินเล่นในเมืองเล็ก ๆ ท่ีมีอากาศบริสุทธ์ิ และธรรมชาติอนัน่าประทบัใจ ไดเ้วลาอนัสมควร  
น าท่านเดินทางสู่เมืองมิเดลท์ (Midelt) (ใชเ้วลาเดินทาง ประมาณ 2 ช.ม.) เป็นจุดแวะพกัของนกัผจญภยั ท่ีชอบความทา้ทายในการเดิน
เขาท่ีมีบรรยากาศแห้งแลง้ ของทะเลทรายซาฮาร่า ผา่นภูมิประเทศท่ีเขียวชอุ่มไปดว้ยป่าไม ้ ป่าสนซีดาร์  บางช่วงตน้ไมเ้ป็นพุม่เต้ียแปลก
ตา บางช่วงเป็นพ้ืนราบทุ่งหญา้ส าหรับเล้ียงสตัว ์ท่ีมีทิวเขาเป็นฉากหลงั อนังดงาม  

ค ่า  รับประทานอาหารค ่า ท่ีโรงแรม 
  พกัท่ี โรงแรม ระดบั  4* 

*** คนืนี ้กรุณาจัดเตรียมเส้ือผ้า และของใช้จ าเป็น ใส่กระเป๋าเล็ก เพือ่ใช้ในการค้างแรมในทะเลทรายซาฮาร่า ในคนืพรุ่งนี ้*** 
 

วนัที่หก มิเดลท์(Midelt) – แอร์ฟูด์ (Erfoud)– เมอร์ซูก้า(Merzouga) B5 L6 D6 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม-เช็คเอา้ท ์
 น าท่านเดินทางสู่เมืองเมอร์ซูกา้ (Merzouga) เดินทางขา้มเขา มิดเดิล แอตลาส (Middle Atlas) ผา่นเส้นทางความสูง 3,090 เมตร ปกคลุม

ดว้ยหิมะ และตน้สนขนาดใหญ่ ผา่นแนวเขาท่ีมีรูปร่างแปลกตา และสวยงาม ซ่ึงเกิดจากกดักร่อนของแรงลมตามธรรมชาติ ท าให้หุบเขา
บริเวณน้ีมีรูปร่างต่างๆ มีลกัษณะเป็นแคนยอ่น จนบางคร้ัง นกัท่องเท่ียวชมว่า  สวยงามกวา่แกรนด ์ แคนยอ่นของอเมริกา ผา่นเมืองเออ
ราชิดิยา (Erachidia) เมืองท่ีมีแหล่งโอเอซิสท่ีใหญ่และส าคญั  และเป็นเมืองซ่ึงเป็นจุดยทุธศาสตร์ท่ีส าคญัของโมรอคโค มีพรมแดนติด
กบัประเทศ แอลจีเรีย   
เดินทางสู่เมืองเอร์ฟดู ์ (Erfoud) เมืองท่ีเคยเป็นศูนยก์ลางของกองคาราวานพ่อคา้ท่ีเดินทางมาจากทางตะวนัออกกลางอยา่งเช่นซาอุดิอาร
เบียและซูดานในแอฟริกา 

กลางวนั  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
บ่าย น าท่านชมโรงงานท่ีตดัภูเขาเพ่ือน าเอาหินซ่ึงมีซากฟอสซิล มาผลิตเป็นเคร่ืองใช ้ในอดีตเม่ือประมาณ 350 ลา้นปีก่อน  ดินแดนแห่งน้ีเคย

อยูใ่ตท้อ้งทะเล ต่อมาเม่ือแผน่ดินผดุข้ึนมา จึงเกิดซากฟอสซิลข้ึนมากมาย 
น าท่านพร้อมสมัภาระ(ใบเล็ก) เดินทางโดยรถ 4x4 (4WD) เขา้สู่ทะลทรายซาฮาร่า เมอร์ซูกา้ (Merzouga) (ระยะทาง 54 ก.ม. ใชเ้วลา 45 
นาที) ผา่นภูเขาหิน ท่ีเตม็ไปดว้ยซากฟอสซิล ของหอย และ แมงกะพรุนโบราณ  
(รถ 4 WD  นัง่คนัละ 4 – 5  ท่าน) 

ค ่า  รับประทานอาหารค ่า ท่ีเมอร์ซูกา้ 
  พกัท่ี   เตน็ท ์หรือโรงแรม ในเมอร์ซูกา้ (พกัเตน็ท ์ในกรณีท่ีโรงแรมในทะเลทรายเตม็) 

 *** เชิญท่านเพลิดเพลินกบับรรยากาศยามค ่าคืนของทะเลทรายซาฮาร่า และชมดวงดาวบนทอ้งฟ้า *** 
*** ท่านที่ประสงค์จะพักเตน็ท์ (ไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่ม)  กรุณาแจ้งล่วงหน้า เน่ืองจากโรงแรมบางแห่ง ไม่มีเตน็ท์ไว้บริการ *** 

 

วนัที่เจ็ด มอร์ซูก้า (Merzouga)- ทินเฮียร์ (Tinerhir) – ทอดร้ากอร์จ(Todra Gorge)- วอซาเซท(Ouarzazate) B6 L7 D7 

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

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

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม-เช็คเอา้ท ์
 น าคณะนัง่รถขบัเคล่ือนส่ีลอ้ 4x4 (4WD) ออกจากทะเลทรายซาฮาร่า มุ่งหน้าสู่เมืองเอร์ฟดู(์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* 
 

วนัที่แปด วอซาเซท(Ouarzazate) – มาราเกช (Marakech) B7 L8 D8 
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 ห้องรับรอง บางห้องก็วา่งเปล่า 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 ผ่านเทือกเขา 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* 
 

วนัที่เก้า มาราเกช (Marakech) – เอซาเวร่า (Essaouira) B8 L9 D9 

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 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 น าท่านเดินทางสู่เมืองมรดกโลก เอซาเวร่า (Essaouira) ค าวา่ เอซาเวร่า หมายถึงรูปภาพ ไม่วา่จะถ่ายจากมุมไหนๆ ภาพท่ีไดม้านั้นจะ

ออกมาสวยอยา่งไม่มีท่ีติ เอซาเวร่า เป็นเมืองเล็กๆ ริมขอบมหาสมุทรแอตแลนติก ท่ีมีเสน่ห์อยา่งเป็นเอกลกัษณ์ ในเขตเมืองเก่า (เมดิน่า) 
มีก าแพงเมืองเก่าขนาดหนาซอ้นกนั 2 ชั้น ท่ีใชป้้องกนัพายหุนา้ร้อนท่ีพดัมาประจ าทุกปีบา้นเรือนและร้านคา้ภายในเขตก าแพงเมืองท า
ดว้ยปูนสีขาวกลมกลืนไปกบัประตูสีฟ้าสถาปัตยกรรมเหล่าน้ีถูกหล่อหลอมมาจากวฒันธรรมอนัหลากหลาย คร้ังหน่ึงท่ีน่ีเคยเป็นแหล่งท่ี
อยูข่องพอ่คา้ชาวยิวและชาวยวิกลุ่มน้ีเองท่ีเคยเปล่ียนเมืองน้ีเป็นเมืองท่ีมัง่ค ัง่ท่ีสุดของโมรอคโคในศตวรรษท่ี 17 และ 18 ชมพระอาทิตย์
ตก ณ.ชายฝ่ังมหาสมุทรแอตแลนติกท่ี ป้อมปราการเมือง Skala de laville ซ่ึงเป็นจุดยทุธศาสตร์ท่ีส าคญัของเมือง สวนบนป้อมมีปืนใหญ่
วางเรียงรายอยูเ่ป็นแนวแถว และในอดีตส่วนล่างของป้อมใชเ้ป็นคลงัเก็บอาวธุยทุโธปกรณ์ โรงมา้ศึกท่ีใชใ้นการสงคราม 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ท่ีโรงแรม 
  พกัท่ี โรงแรม ระดบั  5*  
 

วนัที่สิบ เอซาเวร่า (Essaouira)– เอล จาดด้ีา (El Jadida) คาซาบลงักา(Casablanca) B9 L10 D10 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 
 น าเดินทางสู่เมืองเอล จาดด้ีา เดมิช่ือ มาซากนั (Mazagan) เป็นภาษาโปรตุเกส  เป็นเมืองโบราณท่ีตั้งอยูบ่นอ่าวชายฝ่ังทะเลแอตแลนติค 

เคยเป็นเมืองท่าท่ีส าคญัของโมรอคโคท่ีท าการคา้กบัชาวฟินีเชียน ต่อมาปี ค.ศ. 1502  ชาวโปรตุเกสข้ึนฝ่ังท่ีน่ีและไดส้ร้างป้อมปราการ 
เรียกวา่ El Brijia El Jaida  หลงัจากมีการสร้างเมืองข้ึนในปี ค.ศ. 1506 ไดเ้รียกเมืองวา่มาซากนั ซ่ึงกลายเป็นเมืองท่าท่ีส าคญัของชาว
โปรตุเกส ในปี ค.ศ.1562 ป้อมถูกโจมตีโดยโดยชาวอาหรับหลายคร้ังแต่ไม่ส าเร็จ ระหวา่งค.ศ.1580 - 1640 ตกอยูภ่ายใตก้ารปกครองของ
ชาวสเปน และกลบัมาถูกปกครองโดยชาวโปรตุเกสอีกคร้ัง ชมสถาปัตยกรรมท่ีแสดงให้เห็นถึงการแลกเปล่ียนอิทธิพลระหวา่ง
วฒันธรรมยโุรปและโมรอคโค ไดรั้บการข้ึนทะเบียนเป็นมรดกโลกในปี ค.ศ. 2004  

กลางวนั  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บ่าย น าชมอ่างเก็บน ้าใตดิ้นท่ีใชห้ล่อเล้ียงผูค้นในเมืองเอล จาดีดา้ และเมืองน้ียงัมีท่าเรือท่ีป็นจุดเร่ิมตน้ของการส ารวจหาดินแดน 

ใหม่ ๆ โดยไดเ้ดินทางไปส ารวจยงัประเทศบราซิลในอเมริกาใต ้และส ารวจมาถึงประเทศอินเดีย อีกดว้ย 
เดินทางสู่ 'คาซาบลงัก้า'  (ระยะทาง 95 กม. ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 1.40 ชม.) อิสระให้ท่านชอ้ปป้ิงท่ีห้าง Morocco Mall เป็นห้างท่ี
บรรดาไฮโซ และเศรษฐี ในคาซาบลงักา้  นิยมมาจบัจ่าย ซ้ือสินคา้แบรนดด์งั 

ค ่า  รับประทานอาหารค ่า  
  พกัท่ี โรงแรม ระดบั  5*   
 

วนัที่สิบเอด็ คาซาบลงักา(Casablanca) – (Abu Dhabi) – กรุงเทพฯ (Bangkok) B10 L- D- 

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.)   
 



 

 

วนัที่สิบสอง กรุงเทพฯ (Bangkok) B- L- D- 

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

 
ก ำหนดกำรเดินทำง ปี 2561 

ระดบัท่ี

พกั 
พกัหอ้งค ู่ 

พกัหอ้ง

เด่ียวจ่ำย

เพ่ิม 

เด็ก 3 – 11 ปี พกั

กบัผ ูใ้หญ่ 2 ท่ำน 

กมุภาพนัธ ์
วนัที ่03 – 14 ก.พ. 61 
วนัที ่17 – 28  ก.พ. 61    4 – 5 ดาว 82,900.- 14,500.- 80,500.- 

มนีาคม วนัที ่03 – 14 ม.ีค. 61 
วนัที ่17 – 28 ม.ีค. 61 

4 – 5 ดาว 82,900.- 14,500.- 80,500.- 

เมษายน วนัที ่05  - 16 เม.ย. 61 (สงกรานต)์ 4 – 5 ดาว 88,900.-  
16,500.- 86,500.- 

เมษายน วนัที ่26  เม.ย.  – 07  พ.ค. 61 4 – 5 ดาว 82,900.-  14,500.- 80,500.- 

พฤษภาคม 
วนัที ่12 – 23 พ.ค. 61  
วนัที ่26 พ.ค. – 06 ม.ิย. 61 4 – 5 ดาว 82,900.- 14,500.- 80,500.- 

มถินุายน วนัที ่ 16 – 27 ม.ิย.  61 4 – 5 ดาว 82,900.-  14,500.- 80,500.- 

อัพเกรดชัน้บิสเนสคลาส เพิ่มท่านละ (เร่ิมต้นที่)   102,000 .- บาท 

 

อัตรานีร้วม 

 คำ่ตัว๋เคร่ืองบนิ (กรุ๊ป) ชัน้ประหยัด  โดยสำรกำรบนิอิทิฮดั แอร์เวย์ส (EY)  

 โรงแรม ที่พัก ระดับ 4 – 5 ดาว  จ านวน 9 คืน พร้อมอำหำรเช้ำบฟุเฟต์ 

 คำ่เข้ำชมสถำนท่ีตำ่งๆ ตำมรำยกำรท่ีระบ ุ

 คำ่รถโค้ช แอร์ ในกำรน ำเท่ียวตำมรำยกำร 

 บริกำรไกด์จำกประเทศโมรอคโค  ภำษำองักฤษ และหวัหน้ำทวัร์คนไทยผู้ช ำนำญเส้นทำง กรณีกรุ๊ป 20 ทำ่นขึน้ไป 

 คำ่ประกนักำรเดนิทำง คุ้มครองอบุตัเิหต ุ2,000,000 บำท  คำ่รักษำพยำบำล 500,000 บำท ( ส ำหรับอำย ุ70 ปีขึน้ไป 

คุ้มครอง 50%) 

 คำ่อำหำรตำมท่ีระบใุนรำยกำร และน า้ดื่มระหว่างทัวร์ วันละ  3  ขวด  

 คำ่วีซำ่ประเทศโมรอคโค 

 คำ่รถ 4X4 (4WD) สูท่ะเลทรำยซำฮำร่ำ  

 คำ่ข่ีอฐู ทำ่นละ 1 ตวั ชมพระอำทิตย์ขึน้ยำมเช้ำ (หำกทำ่นไมป่ระสงค์จะข่ีอฐู ไมส่ำมำรถคืนเงินได้) 
 

อัตรานีไ้ม่รวม 

 คำ่ใช้จำ่ยสว่นตวัอำทิ คำ่ซกัรีด, โทรศพัท์-แฟกซ์, เคร่ืองดื่มมินิบำร์ และคำ่ใช้จ่ำยอ่ืนๆท่ีไมไ่ด้ระบใุนรำยกำร 
 คำ่ทิปไกด์ท้องถ่ิน – คนขบัรถบสั – คนขบัรถ 4WD – คนจงูอฐู – หวัหน้ำทวัร์คนไทย รวมทัง้หมด 96 USD ต่อ
ท่าน  
 คำ่ภำษีมลูคำ่เพิ่ม 7%  ภำษีหกั ณ ท่ีจำ่ย 3 % 

 



 

 

เงื่อนไขการส ารองที่น่ัง และ การช าระเงนิ 
1. กรุณำจองลว่งหน้ำอยำ่งน้อย 45 วนัก่อนกำรเดินทำง พร้อมช ำระเงินจองงวดแรก  30,000 บำท / ท่ำน และส่งมอบ
เอกสำรเพ่ือย่ืนขอวีซำ่ตำมท่ีก ำหนด  
 (กรณีเป็นชำวตำ่งชำต ิอำจจะต้องใช้เวลำในกำรย่ืนขอวีซำ่นำนกว่ำปกต ิประมำณ 1 เดือน) 

2. ส่วนท่ีเหลือช ำระทนัทีก่อนกำรออกตัว๋ 45 วนัก่อนกำรเดินทำง เน่ืองจำกจะต้องใช้ในกำรออกตัว๋เคร่ืองบินและ
เอกสำรตำ่งๆ เพ่ือยืนยนักำรเดนิทำง ในกำรประกอบกำรพิจำรณำวีซำ่ของทำงสถำนทตู 

เม่ือท่านจองทัวร์ และ ช าระมัดจ าแล้ว หมายถงึท่านยอมรับในข้อความและเงื่อนไขที่บริษัทฯแจ้งแล้ว 
 

กรณียกเลิก 
ยกเลิก 45 วนั (สงกรำนต์-ปีใหม ่60 วนั) ก่อนกำรเดนิทำง ไมเ่ก็บคำ่ใช้จำ่ย (หำกไมไ่ด้มีกำรย่ืนวีซ่ำลว่งหน้ำ)  
ยกเลิก 30-44 วนั (สงกรำนต์-ปีใหม ่45-59 วนั) ก่อนกำรเดนิทำงหกัคำ่มดัจ ำ 50,000 บำท + คำ่วีซ่ำ (ถ้ำมี) ยกเลิก 
26-30 วนั (สงกรำนต์-ปีใหม ่41-44 วนั) ก่อนกำรเดนิทำงหกั 50 %  ของรำคำทวัร์ + คำ่วีซำ่ (ถ้ำมี)  
ยกเลิก  1- 25 วนั (สงกรำนต์-ปีใหม ่40 วนั) ก่อนกำรเดนิทำงบริษัทฯ สงวนสิทธ์ิไมคื่นเงินคำ่ทวัร์เตม็จ ำนวน 100%  
***ผู้ เดนิทำงท่ีไมส่ำมำรถเข้ำ-ออกเมืองได้ เน่ืองจำกกำรย่ืนเอกสำรปลอม หกัคำ่ใช้จำ่ย 100% *** 
***หำกมีกำรยกเลิกกำรจองทวัร์ หลงัได้ท ำกำรย่ืนวีซำ่เรียบร้อยแล้ว บริษัทขอสงวนสิทธ์ิในกำรน ำเลม่พำสปอร์ตไปยกเลิกวี

ซำ่ในทกุกรณี ไมว่ำ่คำ่ใช้จำ่ยในกำรย่ืนวีซำ่จะรวมหรือแยกจำกรำยกำรทวัร์ก็ตำม*** 

หมายเหตุ 

1.บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในกำรยกเลิกกำรเดินทำงในกรณีท่ีมีผู้เดินทาง ต ่ากว่า 15 ท่าน โดยจะแจ้งให้ผู้ เดินทำงทรำบ
ลว่งหน้ำ อยำ่งน้อย 20 วนั ก่อนกำรเดนิทำง 
 2.บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรำยกำร หรือเปล่ียนแปลงรำคำได้ตำมควำมจ ำเป็นและเหมำะสม ทัง้ นี ้ขึน้อยู่กบั

สภำวะของสำยกำรบนิ, โรงแรมท่ีพกั, ภมูิอำกำศ, ภยัธรรมชำต,ิ กำรก่อกำรร้ำย, กำรนดัหยดุงำน ฯลฯ 

3. เม่ือเกิดเหตจุ ำเป็นสดุวิสยัจนไมอ่ำจแก้ไขได้ ในกรณีท่ีสญูหำย สญูเสียหรือได้รับบำดเจ็บท่ีนอกเหนือควำมรับผิดชอบของ

หวัหน้ำทวัร์และเหตสุดุวิสยับำงประกำร เชน่ กำรนดัหยดุงำน ภยัธรรมชำติ กำรจลำจล ตำ่งๆ ทำงบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิ ท่ีจะ

ไมรั่บผิดชอบใด ๆ ทัง้สิน้ 

4.เน่ืองจำกรำยกำรทวัร์นีเ้ป็นแบบเหมำจ่ำยเบ็ดเสร็จ หำกท่ำนสละสิทธ์ิกำรใช้บริกำรใดๆตำมรำยกำร หรือ ถกูปฏิเสธกำร

เข้ำประเทศไมว่ำ่ในกรณีใดก็ตำม ทำงบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไมคื่นเงินในทกุกรณี  

5. ในกรณีท่ีท่ำนจะใช้หนงัสือเดินทำงรำชกำร (เล่มสีน ำ้เงิน) เดินทำงกับคณะ  บริษัทฯ สงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่รับผิดชอบ หำก
ท่ำนถูกปฎิเสธกำรเข้ำหรือออกนอกประเทศใดประเทศหนึ่ง เพรำะโดยปกตินกัท่องเท่ียวใช้หนงัสือเดินทำงบุคคลธรรมดำ 
เลม่สีเลือดหม ู
6. กรณียกเลิกกำรเดนิทำงภำยหลงัจำกได้วีซำ่แล้ว ทำงบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในกำรแจ้งสถำนทตูฯเพ่ือให้อยูใ่นดลุพินิจของ

สถำนฑตูฯ เร่ืองวีซ่ำของทำ่น เน่ืองจำกกำรขอวีซำ่ในแตล่ะประเทศจะถกูบนัทกึไว้เป็นสถิตใินนำมของบริษัทฯ เม่ือทำ่นได้



 

 

ช ำระเงินมดัจ ำหรือทัง้หมด ไมว่ำ่จะเป็นกำรช ำระผำ่นตวัแทนของบริษัทฯ หรือช ำระโดยตรงกบัทำงบริษัทฯ ทำงบริษัทฯ จะ

ขอถือวำ่ท่ำนรับทรำบและยอมรับในเง่ือนไขตำ่งๆของเอกสำรวีซำ่ 

7. หำกสำยกำรบนิมีกำรยกเลิกเท่ียวบนิหรือหำกมีเหตกุำรณ์ประกำรใดท่ีเกิดขึน้จำกสำยกำรบินทำงบริษัทฯ  ขอสงวนสิทธ์ิท่ี
จะเปล่ียนแปลงรำยละเอียดบำงประกำรในทวัร์นีเ้พ่ือให้เหมำะสมกบัสถำนกำรณ์หน้ำงำนท่ีเกิดขึน้จริง 
**หมายเหตุ ** ก าหนดการเดนิทางอาจมีการเปล่ียนแปลงได้เพื่อความเหมาะสม ทัง้นีท้างบริษัทฯ จะยึดถือความ

ปลอดภัยเป็นหลัก และรายการ-ราคาทัวร์ อาจมีการเปล่ียนแปลงได้ตามความเหมาะสม ขึน้อยู่กับสายการบิน

โดยจะยึดประโยชน์ของลูกค้าเป็นส าคัญ” 

ตั๋วเคร่ืองบิน 

ในกำรเดนิทำงเป็นหมูค่ณะผู้ โดยสำรจะต้องเดนิทำงไป-กลบั หำกทำ่นต้องกำรเล่ือนวนัเดนิทำงกลบั ท่ำนจะต้องช ำระ 

คำ่ใช้จำ่ยส่วนตำ่งท่ีสำยกำรบนิเรียกเก็บโดยสำยกำรบนิ เป็นผู้ก ำหนด ซึง่ทำงบริษัทฯ ไมส่ำมำรถเข้ำไปแทรกแซงได้ และใน

กรณีท่ีบริษัทได้ออกตัว๋เคร่ืองบนิไปแล้ว หำกมีกำรยกเลิกกำรเดนิทำง  (ในกรณีท่ีตัว๋เคร่ืองบนิสำมำรถท ำกำร Refund ได้

เทำ่นัน้) ผู้ เดนิทำงต้องรอ Refund ตำมระบบของสำยกำรบนิเทำ่นัน้ 

โรงแรม- ห้องพัก – เตน็ท์ 

ห้องพกัในโรงแรมเป็นแบบห้องพกัคู่ ( TWN/DBL ) ในกรณีท่ีทำ่นมีควำมประสงค์จะพกัแบบ 3 ทำ่น / 3 เตียง ( TRIPLE 

ROOM ) ขึน้อยูก่บัข้อก ำหนดของห้องพกัและรูปแบบของห้องพกัของแตล่ะโรงแรมมกัมีควำมแตกตำ่งกนั ซึง่อำจไมส่ำมำรถ

จดัห้องท่ีพกัแบบ 3 เตียงได้  หรือ อำจจะท ำให้ทำ่นไมไ่ด้ห้องพกัติดกนัตำมท่ีต้องกำรได้  และบำงโรงแรมไมมี่ลิฟท์บริกำร 

ในกรณีท่ีมีกำรจดังำนประชมุ หรืองำนเทศกำลตำมฤดกูำล เป็นผลให้คำ่โรงแรมสงูขึน้ บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในกำร

ปรับเปล่ียนหรือย้ำยเมืองหรือ ปรับเปล่ียน ประเภทของโรงแรมท่ีพกั เพ่ือให้เกิดควำมเหมำะสม 

ท่ีพกัแบบ ริยาร์ด (RIAD) เป็นท่ีพกัสไตล์โมรอคคนั ซึง่ภำยในท่ีพกั ไมมี่ลิฟท์บริกำร  

ท่ีพกัแบบเต็นท์ ภำยในเต็นท์ ไมมี่เคร่ืองปรับอำกำศ มีเพียงท่ีนอน หมอน และ ผ้ำห่ม ไมมี่ห้องน ำ้สว่นตวั จะใช้เป็นห้องน ำ้

รวม  

ภำยในห้องพกัของโรงแรม ไมมี่กำต้มน ำ้ และ ไมมี่น ำ้ด่ืมไว้บริกำร 

กระเป๋าเล็กถือตดิตัวขึน้เคร่ืองบิน 

กรุณำงดน ำของมีคม ทกุชนิด ใสใ่นกระเป๋ำใบเล็กท่ีจะถือขึน้เคร่ืองบนิ เชน่ มีดพบั กรรไกรตดัเล็บทกุขนำด ตะไบเล็บ เป็น

ต้น กรุณาใส่ในกระเป๋าเดินทางใบใหญ่ ห้ำมน ำติดตวัขึน้บนเคร่ืองบินโดยเด็ดขำด 

วตัถท่ีุเป็นลกัษณะของเหลว อำทิ ครีม โลชัน่ น ำ้หอม ยำสีฟัน เจล สเปรย์ และเหล้ำ เป็นต้น จะถกูท ำกำรตรวจอย่ำงละเอียด

อีกครัง้ โดยจะอนญุำตให้ถือขึน้เคร่ืองได้ไมเ่กิน 10 ชิน้ ในบรรจภุณัฑ์ละไมเ่กิน 100 ml. แล้วใสร่วมเป็นท่ีเดียวกนัในถงุใส

พร้อมท่ีจะส ำแดงตอ่เจ้ำหน้ำท่ีรักษำควำมปลอดภยัตำมมำตรกำรองค์กำรกำรบนิพลเรือนระหวำ่งประเทศ ( ICAO ) 

ส ำหรับน ำ้หนกัของกระเป๋ำเล็กถือตดิตวัขึน้เคร่ืองบนิ ทำงสำยกำรบนิอนญุำตให้น ำ้หนกั 7  กิโลกรัม 

สัมภาระ



 

 

และค่าพนักงานยกสัมภาระ 

ส ำหรับน ำ้หนกัของสมัภำระท่ีทำงสำยกำรบนิอนญุำตให้โหลดใต้ท้องเคร่ืองบนิ คือ 20-30 กิโลกรัม (ส ำหรับผู้ โดยสำรชัน้

ประหยดั/ Economy Class Passenger ซึง่ขึน้กบัแตล่ะสำยกำรบนิ) กำรเรียกเก็บคำ่ระวำงน ำ้หนกัเพิ่มเป็นสิทธ์ิของสำยกำร

บนิท่ีทำ่นไมอ่ำจปฎิเสธได้ หำก น ำ้หนกักระเป๋ำเดนิทำงเกินกวำ่ท่ีสำยกำรบินก ำหนด  

*** กระเป๋าใบใหญ่ที่ต้องการโหลดเข้าใต้ท้องเคร่ืองบิน ห้ามใส่  Power Bank *** 

ส ำหรับกระเป๋ำสมัภำระท่ีทำงสำยกำรบนิอนญุำตให้น ำขึน้เคร่ืองได้ ต้องมีน ำ้หนกัไมเ่กิน 7 กิโลกรัมและมีควำมกว้ำง ( 9.75 

นิว้ ) + ยำว ( 21.5 นิว้ ) + สงู ( 18 นิว้ ) 

การชดเชยค่ากระเป๋าในกรณีเกิดการสูญหาย 

ของมีคำ่ทกุชนิด ขอแนะน า ไม่ควรใส่เข้าไปในกระเป๋าใบใหญ่ที่เช็คไปกับเคร่ือง เพรำะหำกกระเป๋ำใหญ่เกิดกำรสญู

หำย สายการบินจะรับผิดชอบชดใช้ตามกฎไออาต้าเท่านัน้ ซึง่จะชดใช้ให้ประมำณ กิโลกรัมละ 20 USD คณูด้วย

น ำ้หนกักระเป๋ำจริง ทัง้นีจ้ะชดเชยไมเ่กิน USD 400 กรณีเดนิทำงชัน้ธรรมดำ (Economy) หรือ USD 600 กรณีเดินทำงชัน้

ธุรกิจ (Business)  

ดังนัน้จึงไม่แนะน าให้โหลดของมีค่าทุกประเภทลงกระเป๋าใบใหญ่ รวมถงึ Powr Bank ด้วย เน่ืองจากความ

ปลอดภัย 

กรณีกระเป๋ำใบใหญ่ หรือ กระเป๋ำใบเล็ก (Hand Carry) เกิดกำรสญูหำย เกิดกำรสญูหำยระหวำ่งกำรท่องเท่ียว บริษัทฯ ไม่

สำมำรถรับผิดชอบชดเชยคำ่เสียหำยให้ทำ่นได้ ดงันัน้ท่ำนต้องระวงัทรัพย์สินสว่นตวัของทำ่นเอง 

เม่ือท่านจองทัวร์ และ ช าระมัดจ าแล้ว หมายถงึท่านยอมรับในข้อความและเงื่อนไขที่บริษัทฯแจ้งแล้วข้างต้น 

เอกสารประกอบการขอวีซ่า Morocco 

1.  หนังสือเดินทาง ต้องมีอำยเุหลือกำรใช้งำนอยำ่งน้อย 6 เดือน นับจำกวนัเดนิทำง และต้องมีหน้ำวำ่งเหลือ
ส ำหรับประทบัตรำวีซ่ำ และตรำประทบัเข้ำประทบัเข้ำ-ออกอยำ่งน้อย 2 หน้ำเตม็ 
2. รูปถ่าย ต้องเป็นรูปถ่ำยหน้ำตรงเป็นรูปสี ขนำด 3.5 x 4.5 ซ.ม. หน้ำใหญ่เทำ่กบัรูปถ่ำยในพำสปอร์ตของทำ่น  
ถ่ำยไมเ่กิน 6 เดือน จ ำนวน 2 ใบ และต้องเป็นรูปถ่ำยท่ีมีพืน้หลงัสีขำว เทำ่นัน้ ทำงสถำนฑตูไมรั่บพิจำรณำรูปถ่ำยท่ีเป็นรูป
สติก๊เกอร์ หรือรูปพิมพ์จำกคอมพิวเตอร์ รูปโพลำลอยด์ และรูปถ่ำยท่ีมีวิวด้ำนหลงั หรือรูปท่ีน ำมำตดัตอ่ 
3. หลักฐานการงาน 
  กรณีเป็นเจ้ำของกิจกำร ต้องแสดง ส ำเนำ ใบทะเบียนกำรค้ำ และหนงัสือรับรองกำรจดทะเบียนท่ีมีช่ือของผู้ เดนิทำง
แสดงควำมเป็น  เจ้ำของกิจกำร เป็นกรรมกำร หรือ หุ้นส่วน  (ไมต้่องใช้ตวัจริง) 
  ***** ส ำคญัมำก จะต้องเซ็นช่ือรับรองส ำเนำ และประทบัตรำบริษัทเป็นส ำคญั *****  
กรณีเป็นพนกังำน ต้องมีหนงัสือรับรองกำรท ำงำนจำกทำงบริษัท หรือหนว่ยงำนท่ีสงักดั มีข้อควำมระบตุ ำแหนง่ 
เงินเดือน รำยได้  วนัเร่ิมท ำงำน และชว่งเวลำท่ีได้รับอนมุตัใิห้ลำหยดุงำน เป็นภำษำองักฤษเทำ่นัน้ และจะต้อง
ประทบัตรำบริษัทรับรองเป็นส ำคญั 



 

 

กรณีเป็นนกัเรียน หรือ นกัศกึษำ ต้องมีหนงัสือรับรองจำกทำงโรงเรียน หรือสถำบนัท่ีก ำลงัศกึษำอยู ่พร้อมตรำประทบั
ของทำงโรงเรียน (เป็นภำษำองักฤษเท่ำนัน้) และส ำเนำบตัรนกัเรียน หรือบตัรนกัศกึษำ พร้อมทัง้เซ็นช่ือรับรองส ำเนำ 
4. หลักฐานการเงนิ  

- หนงัสือรับรองสถำนะทำงกำรเงินในช่ือของผู้ เดนิทำง จำกทำงธนำคำรเป็นภำษำองักฤษ พร้อมตรำประทบั
จำกทำงธนำคำร **ย ำ้** ไมส่ำมำรถใช้ส ำเนำบญัชี เงินฝำกธนำคำรย้อนหลงั 6 เดือน  

     กรณีท่ีมีผู้รับรองค่าใช้จ่ายให้ 
     - หนังสือรับรองสถานะทางการเงินจากธนาคาร ระบุช่ือเจ้าของบัญชี และ ต้องระบุช่ือผู้ถูกรับรอง
ค่าใช้จ่าย ด้วย พร้อมจดหมายรับรองค่าใช้จ่าย ระบุถงึความสัมพันธ์ 

5.  ส าเนาทะเบียนบ้าน และส าเนาบัตรประชาชน- ส าเนาใบทะเบียนสมรส - ส าเนาใบเปล่ียนช่ือ-นามสกุล 
***เอกสารท่ีเป็นส าเนา ไม่ต้องขีดคร่อม หรือเขียนทับบนหน้าเอกสาร**** 
สถานทูตโมรอคโค ไม่รับพจิรณาเอกสารท่ี ขีดคร่อม หรือเขียนทับบนหน้าเอกสาร 
 
 


