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VACATIONS TIME TO MOROCCO (EK) 
 โมร็อกโก  วนั  คืน โดยสายการบินเอมิเรตส ์
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ตารางการเดินทาง 

วนัที สถานทีท่องเทียว 
รายละเอียด อาหาร โรงแรมทีพกั ระดบั  ดาว 

หรือเทียบเท่า เชา้ กลางวนั เย็น 

วนัทีหนึง 
กรุงเทพฯ สนามบินสุวรรณภูมิ – ดูไบ  

(สหรฐัอาหรบัเอมิเรตส)์ 
    

วนัทีสอง 
ดูไบ (DXB) สหรฐัอาหรบัเอมิเรตส-์คาซาบลังกา 

(CMN)-เมืองมาราเกช-สุเหร่าแห่งกษัตริยฮ์ัสซนัที 2 
   

PALM PLAZA OR ADAM PARK 

HOTEL 

วนัทีสาม 
เมืองมาราเกช - สุสานแห่งราชวงศซ์าเดียน - 

พระราชวงับาเฮีย 
   

PALM PLAZA OR ADAM PARK   

HOTEL 

วนัทีส ี
เมืองมาราเกช - MAJORELLE GARDEN - เมืองไอท์ 

เบนฮาดดู - ออรซ์าเอท 
   KARAM OURZAZATE HOTEL 

วนัทีหา้ 
ออรซ์าเอท - โอเอซิส TINGHIR -ทอดรา้จอรจ์  

หุบเขากุหลาบ - เมอรซ์ูกา้ 
   YASMINA MERZOUGA HOTEL 

วนัทีหก เมอรซู์กา้ ชมพระอาทิตยขึ์น-เฟส (FES)    
VOLUBULIS OR AL MENZEH 

ZALLAGH FES HOTEL 

วนัทีเจ็ด 

เฟส (FES) - เมเดอรซ์า บูอิมาเนีย - สุสานมูเลย ์อิส

มาอิล -(KAIRAOUINE MOSQUE) -แมกเนส -(BAB 

MANSOUR GATE) - พระราชวงัเฟส 
   

VOLUBULIS OR AL MENZEH 

ZALLAGH FES HOTEL 

วนัทีแปด เฟส (FES) - เมืองเชฟชาอูน - ราบตั (RABAT)    
RIVE OR ONOMO RABAT 

HOTEL 

วนัทีเกา้ 

ราบตั (RABAT) สุสานของกษัตริยโ์มฮมัเหม็ด ที 5 หอ

คอยฮัสสนั (Hassan Tower)  - คาซาบลงักา 

(CASABLANCA AIRPORT) 
    

วนัทีสิบ ดูไบ (DXB) -  สนามบินสุวรรณภูมิ  (BKK)     
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สมัผสัประสบการณก์บัเสน้ทางแปลกใหม่ กบักลินอายดินแดนฟ้าจรดทราย ประเทศโมร็อกโก 

 เทียวเมืองทีเปียมดว้ยมนตเ์สน่ห ์นครสีฟ้าเชฟชาอูน เมืองสีพาสเทล แห่งโมร็อกโกเมืองเล็กๆ ทีหา้มพลาดเมือ

มาเยือน 

 สมัผสับรรยากาศ คาซาบลงักา้ เมืองแห่งตาํนานภาพยนตรช์ือดังระดับโลก ชายฝังมหาสมุทรแอตแลนติก  

เยือน เฟส ราชธานีแห่งแรกของโมร็อคโค ทีคงเสน่หค์วามเป็นโมร็อคโคไวไ้ดอ้ยา่งดีเยียม เดินยอ้นเวลา สู่อดีต 

ซึมซบับรรยากาศในเมืองเก่าอยา่งแทจ้ริง  

ชมเมืองเก่ายุคโรมนั ที โวลูบิลิส และเมืองตากอากาศ อิเฟรน  

 เทียวมาราเกช มหศัจรรยแ์ห่งเมืองโอเอซิส อดีตเมืองหลวงแห่งราชวงศ ์อลัโมราวิด เป็น A City of Drama 

สมัผสัมนตเ์สน่หเ์มดิน่า (เมืองเก่า) แห่งป้อมไอดยูะที ราบตั เพลินกบัสีสนัของบา้นเรือนทีทาทาบดว้ยสีฟ้า-ขาว 

เปิดประตูสู่ทะเลทรายซาฮาร่า เมืองเมอรซ์ูกา้ ผจญภยัตะลุยทะเลทรายโดยรถขบัเคลือนแบบ 4WD 

 ขอีูฐยามเชา้ในทะเลทรายซาฮาร่า เมอรซ์ูกา้ร ์ทะเลทรายทีใหญ่ทีสุดในโลก 

มหศัจรรยแ์ห่งมาราเกช เมืองสีชมพ ูสมัผัสกลินไอเมืองอาหรบัโบราณ 

พรอ้มทีพกัมาตรฐานระดับ 4 ดาว 

 

 

รายและเอียดการเดินทาง 

วันแรก   กรุงเทพฯ สนามบินสุวรรณภูมิ – ดูไบ (สหรฐัอาหรบัเอมิเรตส)์                                             

(-/-/-) 

23.00 น. คณะเดินทางพรอ้มกนั ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ดยสารขาออก ประตูที 8 เคาน์เตอร ์T  โดย

สายการบินเอมิเรตส ์ 

( EK ) โดยมีเจา้หน้าทีของบริษัทฯ คอยใหก้ารตอ้นรบัและอาํนวยความสะดวกเรืองเอกสารและสมัภาระ 

 

   

ตารางเส้นทางการบิน 

เสน้ทางการบิน 
เวลาออกเดินทาง-เวลา

ถึงปลายทาง 
เทียวบิน ระยะเวลาในการเดินทาง โดยประมาณ 

กรุงเทพฯ BKK-DXB ดไูบ 01:35 – 04:45 EK385 6 ชวัโมง 10 นาท ี

ดไูบ DXB-CMN คาซาบลงักา 07:30 – 12:45 EK751 9 ชวัโมง 15 นาท ี

คาซาบลงักา CMN -  DXB ดไูบ 14:45 – 01:15 +1 วนั EK752 6 ชวัโมง 30 นาท ี

ดไูบ DXB – BKK กรุงเทพฯ 03:45 – 13:20 +1 วนั EK376 6 ชวัโมง 35 นาท ี
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วันทีสอง  ดูไบ (DXB) สหรฐัอาหรบัเอมิเรตส ์- คาซาบลงักา (CMN) - เมืองมาราเกช 

(MARAKESH)                 (-/-/D) 

.  น. เหินฟ้าสู่ ดูไบ (DXB) ประเทศสหรฐัอาหรบัเอมิเรตส ์โดยสายการบินเอมิเรตส ์EMIRATES เทียวบินที 

EK385(บริการอาหารบนเครือง ใชเ้วลาบิน 6 ชวัโมง 10 นาที)  

04.45 น. เดินทางถึง สนามบินนานาชาติดูไบ ประเทศสหรฐัอาหรบัเอมิเรตส ์เพือแวะเปลียนเครือง 
   

( การต่อเครืองที DXB ดูไบ ระยะเวลาการเชือมต่อ : 2 ชวัโมง 45 นาที ) 

07.30 น.  ออกเดินทางจากสนามบินนานาชาติดูไบ DXB  สู่ สนามบินมุฮัมมดั ฟิฟท์ อนิเตอรเ์นชนัแนล 

   (คาซาบลงักา) CMN 

ประเทศโมร็อกโก โดยสายการบินเอมิเรตส ์EMIRATES เทียวบินที EK751 

12.45 น. เดินทางถึง สนามบินมุฮัมมดั ฟิฟท์ อนิเตอรเ์นชนัแนล (คาซาบลงักา) CMN  

(เวลาทอ้งถินทีนีชา้กวา่ประเทศไทย  ชวัโมง)  

นําท่านผ่านพิธีตรวจคนเขา้เมืองและรบักระเป๋าสัมภาระ เดินทางเขา้สู่เมืองคาซาบลงักา้ เมืองท่าหลกัและ

เมืองทีใหญ่ทีสุดของโมร๊อกโก คาซาบลงักา้ มีความหมายในภาษาสเปนวา่ “บา้นสีขาว” ปัจจุบนัเมืองแห่งนี

เป็นศูนยก์ลางทางเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมของประเทศ นําทุกท่านแวะชมถ่ายรูปดา้นนอก  สุเหร่าแห่ง

กษัตริยฮ์สัซนัที  (Hassan II Mosque) สุเหร่าแห่งกษัตริยฮ์ัสซนัที 2 ถือวา่เป็นมสัยิดทียิงใหญ่ทีสุดใน
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โมร็อกโก มีขนาดใหญ่เป็นอนัดับ 13 ของมสัยิดโลก สถาปัตยกรรมของมสัยิดแห่งนีอาจไม่ไดเ้ก่าแก่มากนัก 

เพราะพงึเสร็จมาเมือปี 1993 ระยะเวลาในการก่อสรา้งทังหมด 6 ปี มสัยิดแห่งนีไดร้บัการออกแบบโดยมิ

เชล แปงโช สถาปนิกชาวฝรังเศส ใชศิ้ลปะสไตลโ์มร็อกโกมีการใชเ้ทคโนโลยีสุดทนัสมยัผสมผสานเขา้ไปดว้ย 

มีหอคอยสูง 120 เมตร สามารถจุคนไดสู้งถึง 25,000 คน วตัถุประสงคห์ลกัสาํหรบัการสรา้งมสัยิดแห่งนีก็

คือวาระเฉลิมฉลองพระชนมค์รบ 60 พรรษา ขององคก์ษัตริยฮ์สัซนัที 2 แห่งโมร็อกโกและใชเ้ป็นสถานที

สาํคญัในการตอ้นรบัแขกบา้นแขกเมือง 

จากนันนําทุกท่านเดินทางมุ่ง สู่ เมืองมาราเกช โมร็อกโก (Marrakech) โดยระยะทางประมาณ  

กิโลเมตร  

คาํ       รบัประทานอาหารคาํ ณ โรงแรมทีพกั 

   นําท่านเดินทางเขา้สู่ทีพกั  โรงแรม PALM PLAZA OR ADAM PARK  ระดบั  ดาวหรือเทียบเท่า 

 

 

วันทีสาม  เมืองมาราเกช (MARAKESH)                                         (B/L/D) 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

เมืองมาราเกช (MARAKESH) เป็นเมืองแห่งทะเลทรายซาฮาร่า ทะเลทรายในทวีปแอฟริกาทีมีขนาดใหญ่

เป็นอนัดับสองของโลก และเป็นทะเลทรายทีรอ้นทีสุดของโลกอีกดว้ย ซึงเป็นเมืองท่องเทียวทีสาํคญัทีตงัอยู่

เชิงเขาแอตลาส ในอดีตเมืองโอเอซิสแห่งนีเป็นทีพกัของกองคาราวานอูฐทีมาจากทางตอนใตข้องโมรอคโค 

ถือเป็นเมืองชุมทางของพ่อคา้ต่างๆ นอกจากนียงัเป็นอดีตเมืองหลวงในช่วงสมยัราชวงศอ์ลัโมราวิดช่วง ศ.ต.

ที 11 ปัจจุบันเป็นเมืองทีมีนักท่องเทียวมาเยือนมากทีสุด สภาพบา้นเมืองทีเราเห็นไดค้ือ สองขา้งทาง

แวดลอ้มดว้ยบา้นเรือนทีถูกฉาบดว้ยปูนสีสม้ๆ ซึงเป็นสิงทีรฐับาลกาํหนดไว ้แต่คนทอ้งถินจะเรียกว่า PINK 

CITY หรือ เมืองสีชมพู อาจกล่าวไดว้่ามาราเกชเป็นเมืองทีมีเสน่หที์สุดในโลกแห่งหนึง จึงไดส้มญานามว่า

เป็น A CITY OF DRAMA นันคือมีความสวยงามดงัเมืองในละครทีไม่น่าเป็นชีวิตจริงได ้

นําท่านเดินทางสู่ เขตเมืองเก่า หรือทีเรียกว่า เมดิน่า ซึงมีกาํแพงเมืองลอ้มรอบ นําชมสุสานแห่งราชวงศ์

ซาเดียน (SAADLAN TOMBS) ทีแห่งนีถูกทิงรา้งมากกว่า 2 ศตวรรษ ภายหลงัไดร้ับการบูรณะ และเปิดให้

เขา้ชมความงดงามในแบบฉบับของศิลปะแบบมัวริส(MOORISH) แท้ๆ  ความวิจิตรอลังการของหอ้งโถง

ภายใน เสาคอลมัน์หินอ่อนสีสวย ลวดลายงานปูนทีประดับประดาบนผนังและเพดาน สวนสวยภายนอกที

สรา้งขึนใหม่ โดยเขาวา่ ทาํตามแบบ Allah's Paradise  



                       

 
 

2204-1601-MORVA10D7N                                                    www.smileytour.com                                                             Page 6 of 23 
 

 

จากนันนํา ชมพระราชวังบาเฮีย BAHIA PALACE พระราชวงัของท่านมหาอํามาตยผ์ูส้ําเร็จราชการแผ่นดิน

แทนยุวกษัตริย์ ในอดีต สรา้งขึนในช่วงปลายศตวรรษที  ซึงตังใจจะใหเ้ป็นพระราชวังทียิงใหญ่และ

หรูหราทีสุดในสมยันัน ภายในพระราชวงับาเฮียมีหอ้งทังหมดราว 150 หอ้ง ตกแต่งดว้ยปูนปันแกะสลัก

และการวาดลวดลายบนไมแ้ละประดบัประดาดว้ยโมเสกทีมีลวดลายละเอียดอ่อนชอ้ยสวยงาม   
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เทียง  รบัประทานอาหารเทียง ณ รา้นอาหาร  LE PETIT THAI RESTAURANT  

 นําทุกท่านชม จตุัรสักลางเมือง (DJEMAA FNAA SQUARE) ทีมีขนาดใหญ่ รายลอ้มไปดว้ยอาคาร รา้นคา้ 

ตลาด ทัง 4 ดา้น เดินเล่นถ่ายรูปความมีชีวิตชีวาทีมีสีสันและกลินอายแบบโมรอคโคขนานแท ้พรอ้มจบัจ่าย

หาซือของฝาก ของทีระลึกพืนเมืองต่างๆ รายลอ้มไปดว้ยอาคาร รา้นคา้ ตลาดทัง  ดา้น  

ชม มสัยิด คูตูเบีย (KOUTOUBIA MOSQUE) ซึงเป็นมสัยิดใหญ่เก่าแก่ทีสุดในเมืองไม่วา่จะเดินไปแห่งใดใน

ตวัเมืองก็จะเห็นมสัยิดนีได ้จากหอวงัทีมีความสูง 226 ฟิต (70 เมตร) ไม่วา่อยูท่ีไหนในมาราเกซ เราก็จะ

มองเห็นสุเหร่าแห่งนี อสิระใหท้างเก็บภาพเมืองมาราเกซ เมืองทีขึนชือว่ามีเสน่หด์ึงดูดนักท่องเทียวติด

อนัดับโลก  

คาํ       รบัประทานอาหารคาํ ณ โรงแรมทีพกั 

   นําท่านเดินทางเขา้สู่ทีพกั  โรงแรม PALM PLAZA OR ADAM PARK  ระดบั  ดาวหรือเทียบเท่า 
   

วันทีส ี เมืองมาราเกช (MARAKESH) -เมืองไอท ์เบนฮาดดู (AIT BENHADDOU) -  

ออรซ์าเอท (OUARZAZATE)        (B/L/D)                                           

 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  
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นําท่านชม MAJORELLE GARDEN หรือ JARDIN MAJORELLE & MUSEUM OF ISLAMICART วา่กนัวา่เป็น

สวรรค์น้อยๆ ยา่นเมืองมาราเกช สวนแห่งนีเป็นทีรวบรวมพนัธุไ์มน้านาจากทวัโลก โดยเฉพาะตน้

กระบองเพชรนับพนัตน้ หลากหลายสายพนัธุ ์มีสวนบวั และป่าไม่ดูร่มรืน กบับรรดากระถางดินทีศิลปิน

เจา้ของเดิม Jacques Majorelle ทีสรรหาสีมาป้ายทาทับ ตกแต่งทาํใหส้วนแห่งนีดูโดดเด่นสะดุดตาขึนมา

อย่างน่าเหลือเชือ สวนแห่งนีเดิมเป็นบา้นของศิลปินชาวฝรงัเศส เขาสรา้งบา้น และสวนเอาไวอ้ยู่เอง พรอ้ม

สรา้งงานศิลปะของเขาต่อมาสถานทีแห่งนีไดถู้กใชเ้ป็นพิพิธภณัฑ ์รวบรวมเอาศิลปะของโมรอคโคไว ้และมี

มุมแสดงงานศิลปะของเจา้ของเดิมเอาไวด้ว้ย 

เทียง รบัประทานอาหารเทียง ณ AIT BEN HADDOU RESTAURANT (CHEZ MAKTOUB) 
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 เดินทางสู่ เมืองไอท ์เบนฮาดดู  (AIT BENHADDOU) ชมเมืองไอท ์เบนฮาดดู เป็นเมืองทีมีอาคารต่างๆ 

สรา้งจากดิน เป็นเมืองทีมีชือเสียงในเรืองการหารายไดจ้ากกองถ่ายทาํภาพยนตรก์ว่า 20 เรอืง โดยเฉพาะ

ป้อมดินทีงดงามและมีความใหญ่ทีสุดในภาคใตข้องโมรอคโค คือ ป้อมไอท ์เบนฮาดดู (KASBASH OF AIT 

BEB HADOU) เป็นป้อมดินซึงตงัอยูท่่ามกลางสวนอลัมอนด์ เป็นปราสาททีใชใ้นการถ่ายทาํภาพยนตรห์ลาย

เรอืงทีโด่งดงัอาทิ Lawrance of Arabia , Jesus of Nazareth และ Gladiator ปัจจุบนัอยูใ่นความดูแลของ

องคก์ารยูเนสโก ้

 

นําท่านเดินทาง สู่เมืองวอซาเซท OUARZAZATE ซึงเคยเป็นทีตงัทางยุทธศาสตร ์ในปี ค.ศ.  ฝรงัเศส

ตงักองกาํลงัทหารและพฒันาทีนีใหเ้ป็นศูนยก์ลางการบริหาร ปัจจุบนัเมืองวอซาเซทเป็นเมืองถูกส่งเสริมให้

เป็นเมืองท่องเทียว และมีการพฒันาพืนทีในทะเลทรายในการทํากิจกรรมต่างๆ ทีแวดลอ้มไปดว้ยสตูดิโอ

สําหรับการถ่ายทําภาพยนตร์ ไม่ว่าจะเป็น เรือง CLEO PATTRA, THE MUMMY, KINGDOM OF HEAVEN 

และอีกมากมายทีมกัจะใชเ้มืองแห่งนีเป็นฉากสาํหรบัถ่ายทําในภาพยนตร ์ทังนีเพราะลักษณะภูมิประเทศที

ยังคงความเป็นเอกลักษณ์แบบชนเผ่าเบอร์เบอร์ ซึงเป็นชนเผ่าดังเดิมของชาวโมร๊อกโก  วอซาเซท อาจ

กล่าวไดว้าเป็นจุดมุ่งหมายของนักท่องเทียวทีมองหาความแตกต่าง และการผจญภัยทีหาไม่ไดจ้ากทีไหน  
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วอซาเซทเป็นเมืองที สาํคญัทีสุดของทางตอนใต ้และทีนียงัเป็นทางเชือมระหว่างเหนือกบัใต ้และตะวนัออก

กบัตะวนัตก (โปรดเตรียมทิปเล็กนอ้ยใหแ้ก่เจา้หน้าทีโรงถ่าย /โรงถ่ายภาพยนต์) 

คาํ       รบัประทานอาหารคาํ ณ โรงแรมทีพกั 

   นําท่านเดินทางเขา้สู่ทีพกั  โรงแรม KARAM OURZAZATE  ระดบั  ดาวหรือเทียบเท่า 

(กรุณาแยกสมัภาระสาํหรบั  คืน /ของใชส้่วนตัว /ยา /ใส่กระเป๋าใบเล็ก เพือนัง 4WDเขา้สู่ทีพกัในวนั

ถัดไป) 

 

วันทีหา้ ออรซ์าเอท (OUARZAZATE) - เมอรซู์กา้  ( MERZOUGA )                                                      

(B/L/D)                                           

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

  เดินทางสู่ โอเอซิส TINGHIR ซึงเป็นชุมชนทีเกาะกลุ่มอยู่รวมกนั ท่ามกลางความแหง้แลง้ในเขตทะเลทราย 

ทียงัมีความชุ่มชืน มีตานํา หรือ ลาํธารนํา ซึงใชใ้นการปลูก ตน้ปาลม์ ตน้อัลมอนด์  

นําท่านเดินทาง สู่ ทอดรา้จอรจ์ TODRA GORGES ชมความงามของช่องเขาทีซ่อนตัวอยูในโอเอซิส ลาํธารที

ไหลผ่านช่องเขากบัหน้าผาทีสูงชนัแปลกตา เป็นแหล่งปีนหน้าผาสาํหรบันักเสียงภัยทงัหลาย  ผ่านหุบเขา

ดาเดส DADES VALLEY AND GORGE แนวเขาและธรรมชาติของหุบเขาทีถูกกรดักร่อน จากแรงลมทาํใหหุ้บ

เขากลายเป็นรูปร่างต่าง ๆ สวยงาม  

  ผ่านชมหุบเขากุหลาบ ROSE VALLEY หุบเขาแห่งดอกกุหลาบซึงทอดตวัยาวหลายสิบกิโลเมตรตามริมฝัง 

เป็นหนึงในภูมิประเทศทีไดร้บัความนิยมมากทีสุดทางตอนใตข้องโมร็อกโก เป็นเสน้ทางทีตอ้งผ่านชมและมี

ความสวยงามมาก ซึงในเดือน เมษายน – พฤษภาคม จะเป็นช่วงเทศกาลโมร็อกโกหุบเขากุหลาบ Rose 

Valley Morocco Festival  การเฉลิมฉลองการเก็บเกียวดอกกุหลาบในเมืองเล็ก ๆ ของ Kelaat M’gouna 

ตงัอยูใ่นหุบเขา Dades ซึงเป็นทีรูจ้กัในชือ "หุบเขาแห่งดอกกุหลาบ" ซึงเป็นช่วงทีดอกกุหลาบผลิบานและ

พ่นนําหอมออกมาผสมกบักลินของตน้อลัมอนด ์ทําใหเ้ป็นสวรรคน้์อยๆของนักเดินทางชาวทะเลทรายมา

ตงัแต่สมยัโบราณกาล  
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เทียง  รบัประทานอาหารเทียง ณ INAS WELCOME RESTAURANT (TINGHIR) 

นําท่านสู่จุดพกัรถ เพือเปลียนรถจากรถบสัเป็นรถ 

4WD / รถ  คนัจะนังได ้  –  ท่าน กรุณานํา

สมัภาระทีแยกไวแ้ลว้ใส่ทา้ยรถ WD (ใชร้ะยะเวลา

เดินทางประมาณ  –  นาที เขา้สู่ทีพกักลาง

ทะเลทราย )  

 

 

คาํ       รบัประทานอาหารคาํ ณ โรงแรมทีพกั 

   นําท่านเดินทางเขา้สู่ทีพกั  โรงแรม YASMINA MERZOUGA HOTEL ระดบั  ดาวหรือเทียบเท่า 

 

วันทีหก  เมอรซู์กา้  ( MERZOUGA ) - เฟส (FES)                 (B/L/D)                                          

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

นําท่านขอีูฐ ชมพระอาทิตยขึ์นทีทะเลทรายซาฮาร่า  ใหทุ้กท่านไดดื้มดาํกบัภาพพระอาทิตยด์วงโตๆค่อยๆ

โผล่ขนึจากสนัทรายยามเชา้ สาดส่องแสงสีทองปลุกทุกชีวิตใหตื้นจากนิทรา เป็นภาพแห่งความประทบัใจที

ทุกท่านจะจดจาํไม่รูลื้มเลือน  

 หลงัจากนันนําทุกท่านขึนรถ WD เพือกลบัออกจากทีพกักลางทะเลทราย กลบัขึนรถบสัเพอืเทียวใน

สถานทีต่อไป 

นําท่านเดินทางต่อ สู่เมืองเฟซ (FES) เมืองหลวงเก่าอีกแห่งทีมีประวติัศาสตรอ์นัยาวนานใน ศ.ต. ที  ทีมี

ความสาํคญัทางประวติัศาสตร ์ตังอยู่ระหวา่งพืนทีอุดมสมบูรณที์ต่อจากเชิงเทือกเขารีฟ (Rif Mountain) 

ทางตอนเหนือกบัเขตเทือกเขาแอตลาสตอนกลาง (Middle Atlas) มีแม่นําเฟส (River Fes) ไหลผ่านกลาง

เมืองเมืองเฟส เป็นเมืองศกัดิสิทธิเมืองหนึงของศาสนาอิสลามไดร้บัการขนานามว่า “มกักะฮแ์ห่งตะวนัตก”

และ “เอเธนสแ์ห่งแอฟริกา”  
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เทียง รบัประทานอาหารเทียง ณ CHEZ WONG RESTAURANT (FES) 

นําท่านชมเมืองเฟซ (FES) เมืองแห่งท่องเทียวทีมีชอืเสียง ซึงในปี ค.ศ.  องคก์ารยูเนสโกไดป้ระกาศ

ใหเ้ขตเมืองเก่าของเฟสเป็นเมืองมรดกโลกทางประวติัศาสตร ์  ตอนนีทางรฐับาลโมร๊อกโกมีการดูและเมือง

เฟสโดยเฉพาะเขตเมืองเก่าซึงเป็นศูนยก์ลางของวฒันธรรมและอารยธรรมในยุคเก่าของโมร็อกโก  นําท่าน

ชมจุดชมวิวเมือมองลงมาจะเห็นเขตเมืองเก่าทังเมือง ต่อดว้ยชมประตูพระราชวงัหลวงแห่งเฟส พระราชวงัที

มีสถาปัตยกรรมทีสวยงามและสง่างามอยา่งมาก เป็นเอกลกัษณแ์ห่งราชวงศโ์มร๊อกโก จากนันนําทุกท่าน

เขา้สู่เมืองเก่า ซึงเสมือนท่านยอ้นยุคไปสู่บรรยากาศ ปีทีแลว้ เพราะเมืองนียงัมีวิถีชีวิตและความ

เป็นอยูใ่นลกัษณะดงัเดิมหลายศตวรรษ 

 

คาํ       รบัประทานอาหารคาํ ณ โรงแรมทีพกั 

   นําท่านเดินทางเขา้สู่ทีพกั  โรงแรม VOLUBULIS OR AL MENZEH ZALLAGH FES HOTEL ระดบั  ดาว

หรือเทียบเท่า 
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วันทีเจ็ด   เฟส (FES)                                            (B/L/D)                                           

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

นําท่านชมเมเดอรซ์า บูอิมาเนีย (Madrasa Bou Inania ) เมืองทีมีชอืเสียงทีสุด Madrasa (โรงเรียนสาํหรบั

การเรียนรูท้ีสูงขึนในศาสตรอ์ิสลาม) ก่อตงัขึนโดย Marinidสุลต่านอาบูอลัฮะซนัใน 1335-36 แต่เป็นชือ

ในขณะนีหลงัจากลูกชายของเขาอาบู Inan) ซึงเป็นโรงเรียนสอนพระคมัภีร ์เป็นสถาปัตยกรรมแบบมวัร ์ที

สวยงามประณีต ในเขตเมืองเก่าไดแ้บ่งออกเป็น  ส่วน มีซอยกวา่ ,  ซอย มีซอยแคบสุดคือ  

ซ.ม. ถึงกวา้ง  เมตร จะแบ่งเป็นย่านต่างๆ เช่น ยา่นเครืองใชท้องเหลือง ทองแดง จะมีรา้นคา้เล็กๆทีหน้า

รา้นจะมีหมอ้ กะทะ อุปกรณ์เครืองครวั ยา่นขายพรมทีวางเรียงรายอยา่งสวยงาม ย่านงานเครืองจกัสาน 

งานแกะสลกัไม ้และยา่นเครอืงเทศ (Souk El Attarine)  ท่านจะไดส้มัผสัทังรูป รสและกลินในยา่น

เครอืงเทศทีมีการจดัเรียงสินคา้ไดอ้ยา่งเป็นระเบียบเรียบรอ้ยสวยงาม ระหวา่งทีเดินตามทางในเมดิน่า 

ท่านจะไดพ้บกบันําพุธรรมชาติ (Nejjarine Fountain) เพือใหช้าวมุสลิมใหล้า้งหน้าลา้งมือก่อนเขา้ในบริเวณ

มสัยิด  นอกจากนีทีตามซอกมุมอาจเห็นภาพชายสูงอายุหนวดเครารุงรงันังแกะสลักไมช้ินเล็กๆอยูบ่ริเวณ

ตามทางเดินแคบๆในเขตเมืองเก่า บางทีเราก็ยงัจะเห็นผูห้ญิงทีนีสวมเสือผา้ทีปิดตงัแต่หวัจนถึงเทา้จะเห็น

ไดก็้เฉพาะตาดําอันคมกริบเท่านัน  

แวะชม สถาปัตยกรรมของสุสานมูเลย ์อิสมาอิล (Mausoleum of Moulay Ismail) ซึงเป็นรฐัอิมพีเรียลทีคุณ

จะผ่านระหว่างการเดินทางในโมร็อกโก สุสานของศตวรรษที 18 เป็นทีรูจ้กักันดีว่าเป็นสถานทีพาํนักของ

สุลต่านทีมีชือเสียงทีสุดของประเทศ เป็นสถานทีทางจิตวิญญาณและเงียบสงบ เชือกนัว่าจะนําพรมาสู่ผูม้า

เยือน ทีเริมดว้ยหอ้งทางเขา้เล็กๆ ทีทาสีเหลืองบัตเตอร์คัพ ภายในหอ้งมีนําพุขนาดเล็กอยู่ตรงกลาง 

จากนันจะนําไปสู่สนามหญา้แบบเปิดโล่งแห่งแรกทีเชือมต่อถึงกัน และลานสุดทา้ยอยู่หน้าหอ้งหลุมฝังศพ 

มุสลิมเขา้ไดเ้ฉพาะหอ้งหลุมฝังศพเท่านัน หอ้งเฉลียงมีความสูงหลายชนัโดยมีหน้าต่างหลายแถวอยูด่า้นบน

ซึงใหแ้สงแดดส่องเขา้มาอยา่งสวยงาม 
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แวะชม (KAIRAOUINE MOSQUE) สถาปัตยกรรมและการตกแต่งอันน่าทึงทีสามารถพบไดใ้นทุกซอกทุกมุม

ของมสัยิด ถือไดว้า่ 

'เป็นสถาบันการศึกษาทีเก่าแก่ทีสุดในโลก' มัสยิด Karaouine ในโมร็อกโก (หรือทีเรียกว่ามัสยิด Al-

Qarawiyyin) ก่อตังขึนในปี 859 โดย Fatima Al-Fihri ลูกสาวของ Mohammed Al-Fihri ซึงเป็นพ่อค้าที

รํารวยในขณะนัน ครอบครัวนีเป็นส่วนหนึงของกลุ่มผูอ้พยพทีตัดสินใจยา้ยจาก Kairouan ในตูนิเซียไปยัง

เมือง Fes ในโมร็อกโกเมือตน้ศตวรรษที 9 ทงัฟาติมาและน้องสาวของเธอไดร้บัการศึกษาอยา่งดีและไดร้บั

มรดกเงินจาํนวนมากจากพ่อของพวกเขาหลังจากทีเขาเสียชีวิต แทนทีจะใชท้รัพยส์มบัติในชีวิตประจาํวนั

ของเธอเปลือง ฟาติมาใหค้าํมนัว่าจะใชจ้่ายทังหมดเพือสรา้งมสัยิดทีเหมาะสมกบัชุมชนทีเธอรกั ดว้ยสตรีที

มีการศึกษาดีและมีความมุ่งมันอย่างแรงกลา้ ในไม่ชา้ โครงการนีจึงเติบโตจากการเป็นเพียงสถานที

สกัการะเป็นสถานทีสาํหรบัการสอนศาสนาและการอภิปรายทางการเมือง ตลอดหลายทศวรรษ ทีชาวโมร๊

อกโกถือว่าเป็นแหล่งมาแสวงบุญทีศักดิสิทธิ สิงทีน่าสนใจเป็นพิเศษเกียวกับมัสยิดคือมีการขยายไปทัว

ราชวงศ์ต่อเนืองจนสามารถไดร้ับความแตกต่างจากการเป็นมัสยิดทีใหญ่ทีสุดในแอฟริกาเหนือ ปัจจุบัน

สามารถรองรบัผูส้กัการะไดม้ากถึง 20,000 คน 

จากนันนําท่านเดิน ชมย่านเครืองหนังและแวะชม บ่อฟอกและยอ้มสีหนังแบบโบราณ ทีเป็นเอกลักษณ์

เฉพาะของเมืองเฟส ถูกอนุรักษ์โดยองค์กรยูเนสโก โรงฟอกหนังของเมืองเฟสจะประกอบไปดว้ยอ่างหิน

จาํนวนมากวางเรียงกันเป็นแถว แต่ละบ่อจะเต็มไปดว้ยสียอ้มและของเหลวเติมเต็มทัวทุกบ่อ ราวกับเป็น

จานสีทีมีขนาดใหญ่ โดยหนังเหล่านีไดม้าจากทัง วัว แกะ แพะ และอูฐ นําเขา้สู่กระบวนการกลายเป็น

เครอืงหนังคุณภาพชนัสูง เช่นกระเป๋า เสือผา้ รองเทา้ โดยไม่มีการใชเ้ครืองจกัร นับเป็นภูมิปัญญาทีมีตังแต่

ยุคกลาง อิสระชอ้ปปิงสินคา้ทอ้งถินมากมาย เมืองเฟซจึงเป็นสถานทีทีไม่ควรพลาดในการมาเยือนอย่างยิง 
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เทียง รบัประทานอาหารเทียง ณ CHEZ WONG RESTAURANT (FES) 

นําท่านเดินทาง สู่เมืองแมกเนส (Meknes) เป็นเมืองหลวงโบราณในสมยัสุลต่าน มูเล อิสมาอิล (Mouley 

Ismail) แห่งราชวงศอ์ะลาวิท (Alawite Dynasty) กษัตริยจ์อมโหดผูช้ืนชอบการทาํสงครามใน ศ.ต. ที 17 

ดว้ยเมืองเมคเนสมีทาํเลทีตงัโดยมีแม่นําไหลผ่านกลางเมือง เมืองแมกเนสจึงเป็นเมืองศูนยก์ลางการผลิต

มะกอก ไวน์ และพืชพรรณต่างๆ มีกาํแพงเมืองลอ้มรอบเมืองเก่าทียาวประมาณ 40 กม. ซึงมีประตูเมือง

ใหญ่โตถึง 7 ประตู ประตูบบัมนัซู เป็นประตูทีไดช้ือว่าสวยทีสุด ตกแต่งดว้ยโมเสดและกระเบืองสีเขียวสด

บนผนังสีแสดอย่างสวยงาม 

 

นําท่านแวะชม ประตู (BAB MANSOUR GATE) ประตู Bab Al Mansour ไดร้บัการตงัชือตาม El-Mansour 

ซึงเป็นคริสเตียน คนทรยศทีเปลียนมานับถือศาสนาอิสลาม ประตูขนาด 16 เมตรไดร้บัการออกแบบให้

เป็นประตูโคง้เกือกมา้ และประตูไมสู้ง 52 ฟุตตงัอยูน่อกจตุรสั el-Hedim อนักวา้งใหญ่ องคป์ระกอบทาง

สถาปัตยกรรมทีตกแต่งดว้ยอกัษรอาหรบัแปลวา่ “ฉนัคือประตูทีสวยทีสุดในโมร็อกโก ฉันเหมือนพระจนัทร์

บนทอ้งฟ้า 
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นําท่านแวะชม พระราชวงัเฟส (ROYAL PALACE OF FES) เป็นแลนด์มาร์กทีกําหนดจุดสังเกตของเมืองซึง

เป็นสัญลักษณ์ของราชวงศ์ ประวตัิศาสตร์ และสถาปัตยกรรม ตังอยู่ในเขตราชวงศ์ทีสรา้งขึนโดยราชวงศ์ 

Marinid ในศตวรรษที 13 ซีอี อาคารอนัโอ่อ่าทีกวา้งขวางประกอบดว้ยลานขนาดใหญ่ ลานกวา้ง และประตู

ทีวิจิตรงดงาม และการตกแต่งภายในทีแสดงถึงความสง่างามของโมร็อกโก สถานทีนีไม่เปิดใหบุ้คคลทัวไป

เขา้ชมแตส่ามารถถ่ายภาพภายนอกได ้ 

คาํ       รบัประทานอาหารคาํ ณ โรงแรมทีพกั 

   นําท่านเดินทางเขา้สู่ทีพกั  โรงแรม VOLUBULIS OR AL MENZEH ZALLAGH FES HOTEL ระดบั  ดาว

หรือเทียบเท่า 

 

วันทีแปด   เฟส (FES) - เมืองเชฟชาอนู (CHEFCHAOUEN)  - ราบตั (RABAT)                                       

(B/L/D)                                           

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

นําทุกท่านออกเดินทาง สู่เมืองเชฟชาอูน (CHEFCHAOUEN) (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ  ชวัโมง  นาที  

ประมาณ  กม.) เป็นเมืองโบราณยาวนานกว่า ปีทีหา้มพลาด เป็นเมืองทีเหมือนเป็นฉากจากหนัง

ภาพยนตรห์รือภาพในนิทาน สถานทีแห่งนีเป็นเมืองทีมีผูค้นใชช้ีวิตกนัอยูจ่ริงในประเทศโมร๊อกโก 

เอกลกัษณ์เฉพาะตวัของเมืองนีคือความแปลกตาของอาคารบา้นเรือนทีมีสีสนัสดใสทาสีเป็นสีฟ้าและขาวทงั

เมือง ซึงตัดกบัสีเขียวของป่าไมเ้นืองจากตัวเมืองอยู่ในหุบเขาริฟ  

(RIF MOUNTAIN) เกิดเป็นภาพทีชวนใหนั้กท่องเทียวหลงใหลในความงดงามและเสน่หข์องเมืองนี ความ

เป็นมิตรของผูค้นก็ทําใหเ้มืองเชฟชาอูนมีเสน่หอ์ยา่งหาทีเปรียบไม่ได ้ทุกท่านสามารถเดินชมบา้นเรือนได้

ทวัทงัเมือง โดยทีสถาปัตยกรรมของเมืองยงัคงเป็นแบบโมร๊อกโก ซุม้ประตูโคง้สามารถมองเห็นไดท้ัวทงั

เมือง และยงัมีนําพุทีปูดว้ยกระเบืองโมเสกแบบโมร๊อกโกใหเ้ห็นไดต้ามมุมต่าง ๆ ของเมือง  
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อิสระใหทุ้กท่านไดเ้ดินชมถ่ายรูปหมู่บา้นสีฟ้า เพราะไม่วา่จะถ่ายมุมไหนก็สวยไม่แพก้นั สาํรวจตรอกซอก

ซอยต่างๆทีเต็มไปดว้ยรา้นขายของทีระลึก, เครืองประดับ, พรม และเลือกชิมขนมพืนเมือง ถัว ชีส กลบัไป

เป็นของฝากไดอ้ย่างเพลิดเพลิน 

เทียง  รบัประทานอาหารเทียง ณ  SKY CHINESE RESTAURANT (CHEFCHAOUEN) 

  นําทุกท่านออกเดินทาง สู่เมืองราบตั (RABAT) (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 4 ชวัโมง ประมาณ  กม.) 

  จากนันเดินทางต่อไปยงั เมือง RABAT ซึงเป็นเมืองหลวงเมืองหลวงแห่งราชอาณาจกัรมาในอดีต ตังแต่ปี 

ค.ศ.  และเป็นทีตงัของพระราชวงัหลวง และทาํเนียบทูตานุทูตจากต่างแดน เป็นเมืองสีขาวทีสะอาด

และสวยงาม  

คาํ       รบัประทานอาหารคาํ ณ โรงแรมทีพกั 

   นําท่านเดินทางเขา้สู่ทีพกั  โรงแรม RIVE OR ONOMO RABAT HOTEL ระดบั  ดาวหรือเทียบเท่า 

 

วันทีเกา้  ราบตั (RABAT) - คาซาบลงักา (CASABLANCA AIRPOR           (B/L/-)                                          

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

นําท่าน ชมสุสานของกษัตริยโ์มฮมัเหม็ด ที 5 (Mausoleum of Mohammad V)  สุสานตังอยูบ่นแท่นยกสูง

ทีมุมตะวนัออกเฉียงใตข้องเอสพลานาด เป็นโครงสรา้งรูปสีเหลียมผืนผา้ทาํดว้ยคอนกรีตเสริมเหล็กหุม้ดว้ย

หินอ่อนสีขาวดา้นนอก ภายนอกถูกทาํเครืองหมายดว้ยทุกแห่งของซุม้มวัรแ์ละหลงัคาสีเขียวเสียม ซุม้โคง้ยงั

มีรูปทรงหลายแฉกและพืนผิวผนังดา้นบนนันแกะสลกัดว้ยลวดลายเซ็บกา้แบบโมร็อกโกทีมีลกัษณะเฉพาะ

ขา้งในหอ้งเก็บศพทีถูกปกคลุมดว้ยโดมไมม้ะฮอกกานีทีมีกระจกสี ในขณะทีผนังปูดว้ยกระเบือง โดยมีทหาร

ยามยืนเฝ้าสง่าทุกประตู และเปิดใหค้นทุกชาติทุกศาสนาเขา้ไปเคารพพระศพทีฝังอยูเ่บืองล่าง ดา้นหน้า

ของสุสาน คือสุเหร่าฮสัซนัทีเรมิสรา้งมาตังแต่ศตวรรษที 2 แต่ไม่สาํเร็จ และพงัลงจนเหลือแต่เพียงเสาไว ้

365 ตน้ ในบริเวณกวา้ง 183x139 เมตร 
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  นําท่านชมหอคอยฮัสสนั ) หรือ สุเหร่าหลวง เป็นหนึงในสถาปัตยกรรมอนัทะเยอทะยาน ของกษัตริยโ์มฮัม

เหม็ดที 5 โดยหอคอยมีสูงถึง 44 ม. (140 ฟุต) ก่อสรา้งมสัยิดเริมขึนในปี ค. ศ. 1191 ตังใจว่าหอคอย

แห่งนีจะกลายเป็นมสัยิดและสุเหร่าทีสูงทีสุดในโลก และเพือเฉลิมฉลองการรบชนะของอัลมนัซูร์ แต่ทว่า

เมืออลัมนัซูรเ์สียชีวิตในปี 1199 การก่อสรา้งมสัยิดก็หยุดลง  
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เทียง  รบัประทานอาหารเทียง ณ MARINA RESTAURANT  

  นําท่านเดินทาง สู่เมืองคาซาบลงักา (CMN)  เพือเดินทางเขา้สู่สนามบิน RAK มุฮัมมดั ฟิฟท์ อินเตอรเ์นชัน

แนล (คาซาบลงักา) ประเทศโมร็อคโค เพือทําการเช็คอินสมัภาระ 

14.45 น. เหินฟ้าสู่ ดูไบ(DXB) ประเทศสหรฐัอาหรบัเอมิเรตส ์โดยสายการบินเอมิเรตส ์EMIRATES  

เทียวบินที EK752 

วันทีสิบ   ดูไบ (DXB) -  สนามบินสุวรรณภูมิ  (BKK)                (-/-/-)                                          

01.15 น. เดินทางถึง สนามบินนานาชาติดูไบ ประเทศสหรฐัอาหรบัเอมิเรตส ์เพือแวะเปลียนเครือง 

  ( การต่อเครืองที DXB ดูไบ ระยะเวลาการเชือมต่อ : 2 ชวัโมง 30 นาที ) 

03.45 น.  ออกเดินทางจากสนามบินนานาชาติดูไบ DXB  สู่ สนามบินสุวรรณภูมิ   BKK ประเทศไทย  

 โดยสายการบินเอมิเรตส ์EMIRATES เทียวบินที EK376 

13.20 น. เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ  BKK ประเทศไทย ดว้ยความสวสัดิภาพและความประทบัใจ มิรูลื้มเลือน 

 

 

 

กาํหนดการเดนิทาง 
ราคาผู้ใหญ่ 

(พักห้องละ -  ท่าน) 

ราคาเด็กเสริมเตียง 

(พักกับผู้ใหญ่  ท่าน) 

ราคาเด็กไมเ่สรมิเตียง 

(พักกับผู้ใหญ่  ท่าน) 
พักเดียวจ่ายเพิม 

 -  พ.ย.  

 -  พ.ย.  
82,988 บาท 82,988 บาท 81,988 บาท 10,500 บาท 

 -  ธ.ค.  

 -  ธ.ค.  
84,988 บาท 84,988 บาท 83,988 บาท 10,500 บาท 

 ธ.ค.-  ม.ค.  

 ธ.ค.-  ม.ค.  

 ธ.ค.-  ม.ค.  

86,988 บาท 86,988 บาท 85,988 บาท 12,000 บาท 

 ม.ค.-  ก.พ.  

-  ก.พ.   

 –  มี.ค.   

 –  มี.ค.   

 –  เม.ย.  

 

83,988 บาท 83,988 บาท 82,988 บาท 10,500 บาท 
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UPDATE19OCT22 

 

หมายเหตุ รายการอาจมีการเปลียนแปลงได ้ทงันีโดยคาํนึงถึงผลประโยชน์ของลูกคา้เป็นหลกั 

ในกรณีทีคณะออกเดินทางตาํกว่า 15 ท่าน หรือมาตรฐานของการยืนยนัการเดินทาง จะมีการเปลียนแปลง 

ขนาดของภาหนะทีใชใ้นการนําเทียว ตลอดรายการทวัร ์โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหน้า  

กรณีทีคณะทวัรอ์อกเดินทางตาํกวา่ 15 ท่าน หรือตํากวา่มาตรฐานของการยืนยนัการเดินทาง ทางผูจ้ดัรายการ ขอ

ยกเลิกการเดินทาง หรือ อาจแจง้ต่อทางคณะทวัรใ์หท้ราบวา่มีการเรียกเก็บค่าทวัรเ์พิมในกรณีทีตาํกวา่  ท่าน ตามความ

เหมาะสมและเป็นจริง 

 

 

ขอ้มูลเบืองตน้ในการเตรียมเอกสารยืนวีซา่และการยืนขอวีซ่า ใชเ้วลายนืประมาณ  

7-10 วันทาํการ 

การพิจารณาวีซ่าเป็นดุลยพินิจของสถานทูต มิใช่บริษัททวัร ์การเตรียมเอกสารทีดีและถูกตอ้งจะช่วยใหก้ารพิจารณาของ

สถานทูตง่ายขึนกรณีท่านใดตอ้งใชพ้าสปอรต์เดินทาง ช่วงระหว่างยืนวีซ่า หรือ ก่อนเดินทางกบัทางบริษัท ท่านตอ้งแจง้ใหท้าง

บริษัทฯ ทราบล่วงหน้าเพือวางแผนในการขอวีซ่าของท่าน ซึงบางสถานทูตใชเ้วลาในการพิจารณาวีซ่าทีค่อนขา้งนานและ อาจไม่

สามารถดึงเล่มออกมาระหวา่งการพิจารณาอนุมตัิวีซ่าได ้ 

1.PASSPORT เล่มจริง ทีมีอายุเหลือเกิน  เดือน ใชเ้วลายืนเล่มเขา้ไปในสถานทูต  –  วนั  

.รูปถ่ายขนาด .  นิว จาํนวน  รูปพืนหลงัขาว หา้มสวมเสือสีขาวและสีอ่อนในการถ่ายรูปและเห็นหน้าชดั  

(ถ่ายไวไ้ม่เกิน 6 เดือน เห็นหน้าชดัเจนเพือสแกนทําวีซ่าออนไลน์ ) 

.สาํเนาบตัรประชาชน / ทะเบียนบา้น  (หา้มขีดหรือเซ็นกาํกบัใดๆลงไป ) 

.หลกัฐานการทาํงาน 

กรณีทีท่านเป็นเจา้ของกิจการ ขอหนังสือรบัรองการจดทะเบียน (DBD)ทีมีชือของผูเ้ดินทางเป็นกรรมการหรือหุน้ส่วน อายุไม่เกิน 

3 เดือน หรือ สาํเนาใบทะเบียนการคา้ (พค. )  

กรณีทีกิจการของท่านไม่ไดจ้ดทะเบียนการคา้ เช่น ขายของออนไลน์ หรือเป็นครูสอนพิเศษ ตอ้งทําจดหมายชีแจงการทาํงานเป็น

ภาษาองักฤษ, พรอ้มเอกสารประกอบ เช่น รูปถ่ายรา้น เว็ปสินคา้  

 กรณีทีเป็นพนักงานบริษัทเอกชน ขอหนังสือรบัรองการทาํงาน จากบริษัทฯ ใหร้ะบตุําแหน่งลงไป และเงินเดือนทีไดร้บัใน

ตาํแหน่งงานนันๆ และชีแจง้ว่าท่านทํางานทีบริษัทนีมาแลว้กีปี , วนัทีเริมทาํงาน  

 กรณีทีเป็นขา้ราชการ รฐัวิสาหกิจ ขอหนังสือรบัรองการทํางานจากหน่วยงานและสาํเนาบตัรราชการ พรอ้มประทับตราองคก์ร 

หากเกษียณอายุราชการ สาํเนาบตัรขา้ราชการเกษียณอายุ 1 ชุด 

(ขอเป็นภาษาองักฤษ  ระบุชือ-นามสกุล  ลงไปในหนังสือรบัรองการทํางาน ตอ้งตรงตามหน้าพาสปอรต์  

ใชค้าํว่า “TO WHOM IT MAY CONCERN ” แทนชือสถานทูตทียืน) 
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กรณีทีเป็นนักเรียน หรือนักศึกษา ขอหนังสือรบัรองการเรียนทีออกจากสถาบนัทีกาํลงัศึกษาอยู ่และสาํเนาบตัรนักศึกษาพรอ้ม

ทัง ประทับตราสถาบนั 

(ขอเป็นภาษาองักฤษ  ระบุชือ-นามสกุล  ลงไปในหนังสือรบัรองการเรียน ชือตอ้งตรงตามหน้าพาสปอรต์) 

ใชค้าํว่า “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนชือสถานทูตทียืน) 

กรณีทีเป็นเด็กอายุตาํกวา่  ปี จะตอ้งมีใบอนุญาตจากผูป้กครองบิดาหรือมารดา หากเด็กเดินทางไปกบับิดาจะตอ้งมีใบรบัรอง 

จากมารดา หรือหากเด็กเดินทางกบัมารดาจะตอ้งมีใบรบัรองจากบดิา หรือถา้เด็กไม่ไดเ้ดินทางกบับิดาและมารดา จะตอ้งมี

จดหมายยินยอมใหบุ้ตรเดินทางไปต่างประเทศจากทังบิดาและมารดาพรอ้มมีการรบัรองค่าใชจ้่ายใหก้บับุตร ท่านทีบุตรเดินทางไป

ดว้ย ตอ้งไปทาํทีสาํนักงานเขตทีทําเบียนบา้นอยู่ 

.หนังสือรบัรองสถานะทางการเงินจากธนาคาร (ไม่รบั Statement หรือสาํเนาสมุดเงินฝาก)   

ขอ  ฉบบั ตอ้งออกโดยธนาคารเท่านัน หนังสือนีจะระบุชือเจา้ของบญัชี รายละเอียดบญัชี และยอดเงินคงเหลือในบญัชี แปลงค่า

เป็น USD โดยใหธ้นาคารระบุชือผูเ้ดินทาง และชีแจงว่าใชใ้นการยืนวีซ่า เขา้โมร็อคโค ในพรีเรียส ......... วนัทีเดินทาง เท่าไหร่ถึง

เท่าไหร่  

ในกรณีทีมีบุตรหลานของท่านเดินทางดว้ย ใหท้าํใหบุ้ตรหลานของท่านดว้ย คนละฉบบั โดยระบุชือเจา้ของบญัชี รายละเอียด

บญัชี ยอดเงินคงเหลือในบญัชี แปลงค่าเป็น USD และใหธ้นาคารระบุวา่คุณเป็นผูอ้อกคา่ใชจ้่ายทังหมดในการเดินทางให ้ 

MISS……………………………………. / MASTER ………………………..ในการเดินทางไปทริปโมร็อคโค 

*** การถ่ายสาํเนาทุกฉบบัจะตอ้งสามารถอ่านออกชดัเจน เนืองจากเอกสารทุกฉบบั ทางสถานทูตโมร็อคโคจะตอ้งนําสง่ตํารวจ

ตรวจคนเขา้เมืองของประเทศโมร็อคโค และหา้มขีดค่า/ขีดคร่อม หรือเซ็นรบัรองเอกสารทุกฉบบั *** 

 

เงือนไขการจองทวัร ์

งวดที  : สาํรองทีนังจ่ายมดัจาํ 30,000 บาท /ท่าน ภายใน  วนัหลงัจากทีมีการจอง (เพือเป็นการยืนยนัการเดินทาง) 

 พรอ้มส่งรายชือและหน้าพาสปอรต์ผูที้จะเดินทางทันที  

งวดที  : ชาํระยอดส่วนทีเหลือ ก่อนการเดินทางไม่น้อยกวา่  วนั หากไม่ชาํระค่าใชจ้่ายภายในกาํหนด ทางบริษัทจะถือวา่ท่าน

ยกเลิกการเดินทางโดยอตัโนมตัิ 

กรณีทีตอ้งการออกตวัภายในประเทศ กรณีลูกคา้อยูต่่างจงัหวดั ใหท้่านติดต่อเจา้หน้าทีก่อนออกบตัรโดยสารทุกครงั หากออกบตัร

โดยสารโดยมิแจง้เจา้หน้าที ทางบริษัทขอสงวนสิทธิไม่รบัผิดชอบค่าใชจ้่ายทีเกิดขึน 

หลงัจากชาํระค่ามดัจาํแลว้ สามารถเปลียนชือผูเ้ดินทางได ้ก่อนทีบริษัทฯ จะทาํการออกตวัล่วงหน้า -  อาทิตยก์่อนการเดินทางแต่

ทังนีตอ้งยึดกฏของสายการบินเป็นหลกั  

เงือนไขการยกเลกิทวัร ์

กรณียกเลิกหลงัจากวางเงินมดัจาํ บริษัทฯจะคดิค่าใชจ่้ายทีเกิดขึนจริง ณ วนันัน ทีไม่สามารถ คืนเงินได ้ 

(ตวัอย่างเช่น ค่าตวัเครืองบิน, ค่าวีซ่า, ค่ามดัจาํหอ้งพกั เป็นตน้) 

กรณียกเลิกหลงัจากจ่ายเงินเต็มจาํนวน บริษัทฯขอสงวนสิทธิในการคืนเงินทงัหมดในทุกกรณ ี

กรณีเจ็บป่วยจนไม่สามารถเดินทางได ้ ตอ้งมีใบรบัรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรบัรอง บริษัทจะทาํเรืองยืนเอกสารไปยงัสายการ

บิน โรงแรม และในทุกๆการใหบ้ริการ เพือใหพ้ิจารณาอีกครงั ทังนี อาจจะตอ้งใชร้ะยะเวลาในการดาํเนินการ ซึงไม่สามารถแจง้ได้
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ว่าสามารถคืนเงินไดท้งัหมดหรือบางส่วน หรือไม่ไดเ้ลย เพราะขึนอยูก่บัการพิจารณาและตดัสินใจของสายการบิน โรงแรมและใน

ทุกๆบริการอนืๆเป็นสาํคญั 

 

อตัราคา่บริการนีรวม 

ค่าตวัเครืองบินไป-กลับ ชนัประหยดั โดยสายการบินเอมิเรตส ์EMIRATES (EK) 

( กรณีเดินทางเป็นตวักรุ๊ป หากออกตวัแลว้ไม่สามารถขอคืนเงินไดแ้ละไม่สามารถเปลียนวนัเดินทางได ้) 

ค่าทีพกัหอ้งละ  ท่าน เป็น TWIN ROOM หรือ TRP ROOM ในโรงแรม ตามทีระบุในรายการหรือระดบัเดียวกนั รวมทังสิน 7 คืน 

ค่าพาหนะ รถรบั-ส่ง ตลอดการเดินทาง พรอ้มคนขบัรถทีชาํนาญเสน้ทาง 

ค่าอาหารทุกมือทีระบุตามรายการ 

ค่าบตัรเขา้ชมสถานทีและการแสดงทุกแห่งทีระบุตามรายการ 

ค่าธรรมเนียมวีซ่าออนไลน์ (ปรบัใหม่ ณ วนัที  ส.ค. )  Embassy of the Kingdom of Morocco /แบบ SINGLE ENTRY       

ค่าบริการนําทัวรโ์ดยมคัคุเทศกท์อ้งถินและหวัหน้าทวัรผ์ูม้ีประสบการณ์ 

ค่านําดืมระหวา่งเดินทาง 1 ขวด ต่อท่าน/วนั 

ค่าประกนัอุบติัเหตุในการเดินทางวงเงิน 1,000,000 บาท และค่ารกัษาพยาบาล 500,000 บาท  

อตัราคา่บริการนีไม่รวม 

ค่าจดัทาํหนังสือเดินทาง 

ภาษีต่าง ๆ เช่น ภาษี % ภาษีหกั ณ ทีจ่าย % ฯลฯ 

ค่าใชจ้่ายส่วนตวัอนืๆ  เช่น ค่าโทรศพัท์, ค่าซกัรีด, มินิบารแ์ละทีวีช่องพิเศษ ฯลฯ และทีไม่ไดร้ะบุไวใ้นรายการ 

ค่าบริการยกกระเป๋าในโรงแรม ซึงท่านจะตอ้งดูแลกระเป๋าและทรพัยส์ินดว้ยตวัท่านเอง 

ค่าใชจ้่ายส่วนตวัอนืๆ  เช่น ค่าโทรศพัท์, ค่าซกัรีด, มินิบารแ์ละทีวีช่องพิเศษ ฯลฯ ทีไม่ไดร้ะบุไวใ้นรายการ 

ค่าอาหารและเครืองดืมสงัพิเศษ นอกเหนือรายการและนําดิมนอกเหนือจากทีแจง้ไว ้ท่านละ  ขวด/วนั 

ค่าทิปมคัุเทศก ์พนักงานขบัรถ ในประเทศโมรอคโก และ หวัหน้าทวัรจ์ากเมืองไทย 

 (เป็นอตัราปกติตามหลกัสากลของการท่องเทียว ) 

ค่าทิปมคัคุเทศกท์อ้งถิน      ท่านละ  USD / ท่าน / วนั (คิดเป็น 8วนั เท่ากบั 24USD) 

พนักงานขบัรถในประเทศ    ท่านละ  USD / ท่าน / วนั (คิดเป็น 8วนั เท่ากบั 16USD) 

ค่าทิปค่าทิปหวัหน้าทัวร ์     ท่านละ  USD / ท่าน / วนั (คิดเป็น 10วนั เท่ากบั 30USD) 

รวมค่าทิป 70 USD/ท่าน 

 

หมายเหต ุ

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน้า  วนั ในกรณีทีไม่สามารถทาํกรุ๊ปไดอ้ยา่งน้อย  ท่าน  ซงึในกรณีนี

ทางบริษัทฯ ยินดีคืนเงินใหท้งัหมด หรือจดัหาคณะทัวรอ์ืนใหถ้า้ตอ้งการ 
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บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิทีจะเปลียนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวรนี์ เมือเกิดเหตุจาํเป็นสุดวิสยั จนไม่อาจแกไ้ขไดแ้ละจะไม่

รบัผิดชอบใดๆ ในกรณีทีสูญหาย สูญเสียหรือไดร้บับาดเจ็บทีนอกเหนือความรบัผิดชอบของหวัหน้าทวัรแ์ละเหตุสุดวิสยับางประการ 

เช่น การนัดหยุดงาน ภยัธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ 

บริษัทฯ ไม่รบัผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณที์เกิดจากสายการบิน ภยัธรรมชาติ ปฏิวตัิ และอืน ๆ ทีนอกเหนือการควบคุมของ

ทางบริษัทฯ หรือ ค่าใชจ้่ายเพิมทีเกิดขึนทางตรง หรือทางออ้ม เช่น การเจ็บป่วย การถูกทาํรา้ย การสูญหาย จากสายการบินเมือ

เทียวบิน “ดีเลย”์ หรือล่าชา้? หรือ เหตุสุดวิสยั หรืออุบติัเหตุต่าง ๆ 

ราคานีคิดตามราคาบตัรโดยสารเครืองบิน ณ ปัจจุบนั หากมีการปรบัราคาบตัรโดยสารสูงขึน ตามอตัราค่านํามนั หรือ ค่าเงิน

แลกเปลียน ทางบริษัท สงวนสิทธิทีจะปรบัราคาตวั ตามสถานการณด์งักล่าวและแจง้ใหท้่านทราบ 

เนืองจากรายการทัวรนี์เป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธิการใชบ้ริการใดๆ ตามรายการ หรือ ถูกปฏิเสธการเขา้

ประเทศไม่วา่ในกรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิไม่คืนเงินในทุกกรณี 

กรณีผูเ้ดินทางไม่สามารถ เขา้-ออกเมืองไดเ้นืองจากปลอมแปลง หรือการหา้มของเจา้หน้าที ไม่ว่าเหตุผลใดๆ ทางบริษัทขอ

สงวนสิทธิในการ ไม่คืนค่าทวัรท์ังหมด 

หากลูกคา้ท่านใด ยืนวีซ่าแลว้ไม่ไดร้บัการอนุมตัิ ลูกคา้ตอ้งชาํระค่าวีซ่าตามทีสถานฑูตฯ เรียกเก็บ 

ในกรณีทีท่านผูโ้ดยสารตอ้งการใชพ้าสปอรต์เล่มสีนําเงิน (ราชการ) ในการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิไม่รบัผดิชอบใดๆใน

การทีท่านอาจจะถูกปฏิเสธมิใหเ้ขา้เมือง เพราะโดยปกติในการท่องเทียวจะใชเ้ล่มสีเลือดหมู 

การขอทีนัง Long Leg โดยปกติจะอยูบ่ริเวณทางออกประตูฉุกเฉิน และผูที้จะนังตอ้งมคีุณสมบตัิตรงตามทีสายการบินกาํหนด 

เช่น ตอ้งเป็นผูที้มีร่างกายแขง็แรง และช่วยเหลือผูอ้ืนไดอ้ยา่งรวดเร็วในกรณีทีเครืองบินมีปัญหา เช่น  สามารถเปิดประตูฉุกเฉินได ้

(โดยนําหนักประตูนันอยูที่ประมาณ  กิโลกรมั) ไม่ใชผู่ที้มีปัญหาทางดา้นสุขภาพและร่างกาย และอาํนาจในการใหที้นัง Long leg 

ขนึอยูก่บัทางเจา้หน้าทีเช็คอินสายการบิน ตอนเวลาทีเช็คอินเท่านัน 

ภาพทีใชใ้นการประกอบการทาํโปรแกรมใชเ้พือความเขา้ใจในมุมมองสถานทีท่องเทียว ภาพใชเ้พือการโฆษณาเท่านัน 


