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แกรนด์โมรอคโค  วัน  คืน โดยอิทิฮัด แอร์เวย์ส (EY) 

(สัมผัสดินแดนฟ้าจรดทราย.....นอนดูดาวทีทะเลทรายซาฮาร่า) 
บินถึง คาซาบลังก้า          บินออกจาก คาซาบลงัก้า 
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*** จุดเด่นของรายการทัวรโ์มรอคโค *** 

 บินเขา้ - ออกจาก คาซาบลงักา้ โดยสายการบิน Etihad Airways  

 เสน้ทางท่องทียวเป็นวงกลม เทียวครบเมืองสวย ชมธรรมชาติอนัหลากหลาย ไม่วนรถไปมา  

 ชมเมืองสีขาว ซงึเป็นสญัลกัษณข์องเมืองหลวงแห่งโมรอคโค ณ เมืองราบัต  

 สมัผสัมนตเ์สน่หแ์ห่งโมรอคโค ทีบา้นเรือนทีทาทาบดว้ยสีฟ้าขาว “ เชฟ ชาอูน “ 

 ตืนตากบัเมืองเฟส เมืองหลวงเก่าในศ.ต. ที  ทไีดชื้อว่าเมอืงทีมตีรอกมากทีสดุในโลกถึง ,  ตรอก 

 มาราเกช นังรถม้า ชมเมือง ชมความงามของเมืองสีชมพูผ่านประสบการณห์ลังรถม้า 

 นงัรถ 4 WD ตะลยุทะเลทรายซาฮารา่ สู่เมอรซ์ูกา้ Merzouga  

 พกัคา้งคืนและนอนดดูาวในทะเลทรายซาฮาร่า 

 ขีอฐู เพือไปชมพระอาทิตยข์ึนจากขอบฟ้า ในทะเลทรายซาฮาร่า 

 พกัโรงแรมมาตรฐาน ระดบั  ดาว /  ดาว โรงแรมมี WIFI 

 ราคาทเีสนอในรายการ แยกค่าทปิต่าง ๆ ให้เหน็ชัดเจน ไม่สอดใส้ 

 นาํดืม วันละ  ขวด เนืองจากอากาศในประเทศโมรอคโค คอ่นข้างแห้ง 
 
 

 

 

วันแรก กรุงเทพฯ (Bangkok) – อาบู ดาบ ี(Abu Dhabi) B- L- D- 

17.00 น. 

 

19.10 น. 

สมาชิกพร้อมกนัที สนามบินสุวรรณภูมิ เคาน์เตอร์สายการบินเอทิฮทั แอร์เวยส์ เคาน์เตอร์ Q ประตูทางเขา้ที 8 เจา้หนา้ที คอยอาํนวย

ความสะดวก และทาการเช็คอนิ  

บินสู่อาบูดาบี (Abu Dhabi)  โดยสายการบินอิทิฮดั แอร์เวยส์ เทียวบินที  EY 407 BKK AUH  19.10 – .  ( .  ช.ม)  

เชิญเพลิดเพลินกบัจอทีวีส่วนตวัทุกทีนงั พร้อมบริการอาหารและเครืองดืมบนเครืองบิน 

23.15 น. ถึง สนามบินอาบู ดาบี ประเทศสหรัฐอาหรับ เอมิเรตส์ พกัเปลยีนอริิยาบถและเปลียนเครือง  
 

วันทีสอง อาบู ดาบี (Abu Dhabi) – คาซาบลงักา (Casablanca) – ราบัต(Rabat) – แทนเจียร์ (Tangier) B- L1 D1 

02.15 น. บินต่อ สู่เมืองคาซาบลงักา สายการบินเอทิฮดั แอร์เวยส์ เทียวบิน EY 613 AUH CMN 02.15 – .   บินต่ออีกประมาณ .  ชวัโมง 

(รวมเวลาบิน และเปลียนเครือง .  ชม.) 

08.00 น. เครืองลงจอดทีสนามบินนานาชาติเมืองคาซาบลังก้า (Casablanca) ประเทศโมรอคโค  (เวลาทอ้งถินในประเทศโมรอคโค 

 ชา้กวา่ประเทศไทย  -  ช.ม.)  หลงัผา่นตรวจคนเขา้เมอืงและศุลกากร พบมคัคุเทศกท์อ้งถินแลว้ 

ชมเมืองคาซาบลงักา้ ผา่นย่านธุรกิจสําคญั จตุัรัสสหประชาชาติ ผา่นชมยา่นบา้นพกัตากอากาศและววิทิวทศัน์ริมมหาสมุทรแอตแลนติซึง 

เป็นยา่นทีเศรษฐีและผูม้ีฐานะทางสังคมนิยมมาอยูก่ันรวมถึงกษตัริยซ์าอุดิอารเบียก็มาสร้างพระราชวงัไวที้เมืองคาซาบลงักา้แห่งนีพร้อม 

ทงัมีมสัยิดและหอสมุดส่วนพระองค ์ นาํท่านชม บริเวณภายนอกของ สุเหร่าแห่งกษตัริยฮ์สัซนัที  เป็นสุเหร่าทีมขีนาดใหญ่เป็นอนัดบั  

 รองจากเมืองเมกกะ สุเหร่านีงดงามประณีตดว้ยสถาปัตยกรรมแบบโมรอคโคทุกแขนง สามารถจุผูค้นทีเขา้ร่วมพธีิทางศาสนาอิสลามได้ 

ร่วม ,  คน โดยแยกเป็นภายในสุเหร่า ,  คน  ภายนอกสุเหร่าอีก ,  คน  ชมทิวทศัน์รอบๆ สุเหร่าอนัเป็นจุดชมวิวริมฝัง 

มหาสมุทรแอตแลนติค ซึงเป็นสถานทีพกัผอ่นทีสวยงามของชาวโมรอคโคทีชอบมาเดินเล่นหลงัจากปฏิบตัิศาสนกิจเสร็จแลว้ 

กลางวนั  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

บ่าย เดินทางสู่เมืองราบัต (Rabat) เมืองหลวงแห่งราชอาณาจกัรโมรอคโค (ระยะทาง 115 กม.เวลาเดินทางประมาณ 1.30 ชม.) 

ชมเมืองราบัต เมืองหลวงแห่งราชอาณาจกัรโมรอคโค ตงัแต่ปีค.ศ.1956 เมอืโมรอคโคหลุดพน้จากการเขา้แทรกแซงทางการเมืองของ

ฝรังเศส เป็นทีตงัของพระราชวงัหลวง และทาํเนียบทูตานุทูตจากต่างแดน เป็นเมืองสีขาวทีสะอาดและสวยงาม จากนนั ชมสุเหร่าหลวง 

และ พระราชวังหลวง  ทีทุกเทียงวนัศุกร์ กษตัริยแ์ห่งโมรอคโคจะทรงมา้จากพระราชวงัมายงัสุเหร่า เพือประกอบศาสนกิจ  ชมสุสานของ

กษตัริย์โมฮัมเหม็ดที 5 พระอยักา(ปู่ ) ของกษตัริยอ์งคปั์จจุบนั ซึงมีทหารยามยืนเฝ้าสง่าทุกประตูและเปิดให้คนทกุชาติทุกศาสนาเขา้ไป

เคารพพระศพทีฝังอยูเ่บืองล่าง ดา้นหนา้ของสุสาน คือสุเหร่าฮสัซนัทีเริมสร้างมาตงัแต่ศตวรรษที 12 แต่ไม่สาํเร็จ และพงัลงจนเหลือแต่
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เพียงเสาไว ้  ตน้ ในบริเวณกวา้ง x  เมตร  

นาํท่านชม ป้อมอูดายา (Oudayas Fortress) ป้อมขนาดใหญ่ 2 ชนั ทีตงัอยูริ่มมหาสมุทรแอตแลนติก ลอ้มรอบดว้ยกาํแพงสูงใหญ่ เป็น 

ป้อมทีสเปนสร้างขึนเมอืสมยัทีสเปนยึดครองโมรอคโค ดา้นในมีสวนดอกไมแ้บบสเปน และเป็น เมดิน่า  หรือชุมชนชาวเมืองซึงเตม็ไป 

ดว้ยบา้นเรือนทาทาบดว้ยสีฟ้า-ขาว บรรยากาศริมทะเลคลา้ยเมืองซานโตรินี นบัเป็นหนึงในป้อมปราการทีสําคญัของโมรอคโคในอดีต 

ใชป้้องกนัขา้ศึกจากการรุกรานทงัจากประเทศทีล่าอาณานิคมและในยคุทีโจรสลดัชุกชุม 

คาํ  รับประทานอาหารคาํ ทีโรงแรม 

  พกัที โรงแรม FARAH RABAT HOTEL   ระดบั 5 * หรือเทียบเท่า 
 

 

วันทีสาม แทนเจียร์ (Tangier) – เชฟชาอูน (Chefchaouen)  B1 L2 D2 

เชา้  รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม-เช็คเอา้ท์ 

นาํท่านเดินทางสู่เมืองแทนเจียร์ (Tangier) เป็นเมืองริมชายฝัง และเป็นเมืองท่าทีสาํคญั ทีตงัอยูท่างตอนเหนือของประเทศโมร็อกโก และ

อยูท่างตอนใตข้อง “ช่องแคบยิบรอลตาร์” ปัจจุบนัเมืองท่าแห่งนีไดก้ลายเป็นจุดหมายปลายทางดา้นการท่องเทียวทีสาํคญัอกีแห่งของโม

ร็อกโคอีกดว้ย นอกจากนีแลว้เมืองแทนเจียร์ยงัเป็นเมืองทีมีความสาํคญัทางดา้นประวตัิศาสตร์ไม่น้อยไปกว่าเมืองอืนๆ อีกทงัรอบ ๆ ตวั

เมืองยงัมีความโดดเด่นดว้ยทศันียภาพทีสวยงาม รวมไปถึงหาดทรายและผูค้นทีแสนจะเป็นมิตร ชมวิวช่องแคบยิบรอลตา้ ทีคนัแบ่ง

ระหว่างทวีปยโุรป และ ทวีปแอฟริกา ตามตาํนานเล่าว่า เป็นเพราะเทพเฮอร์คิวลิส ทีตอ้งการเดินทางผ่านไปยงัสุดขอบตะวนัตกจึงยก

แผ่นหินออกทาํให้เกิดช่องแคบยิบรอลตา้ขึน จากนนันาํชม แกรนด ์ซคัโค (Grand Socco) หรือทีรู้จกักนัว่า "บิกสแควร์" จตุัรัสทีรายลอ้ม

ไปดว้ยเขตเมืองเก่า หรือย่านเมดินา ซึงถูกจดัอนัดบัให้เป็นหนึงในสถานทีทอ่งเทียวทีดีทีสุดของเมืองแทนเจียร์ อีกทงัยงัถือว่าเป็นตลาด

หลกัของเมืองอีกดว้ย 

กลางวนั  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

บ่าย นาํท่านเดินทาง สู่ นครสีฟ้า  เชฟชาอูน (Chefchaouen)   เมืองทีไดช้ือว่า “ มนตเ์สน่ห์แห่งโมร็อกโค “ แมว่้าโมรอคโคจะเป็นประเทศที

ตงัอยู่ทางทิศตะวนัตกเฉียงเหนือของทวปีแอฟริกา แต่เพราะการทีมีอาณาเขตติดต่อกบัทะเลเมดิเตอร์เรเนียนและมหาสมุทรแอตแลนติก 

จึงทาํให้ภูมิอากาศของประเทศเป็นแบบเมดิเตอร์เรเนียนคลา้ยตอนใตข้องอิตาลีและ สเปน เมืองเชฟชาอูน (Chefchaouen) เป็นเมืองเลก็ๆ

ตงัอยู่ในหุบเขาริฟ (Rif Mountain หรือ Er-Rif) ประวติัความเป็นมาของเมืองนนัยาวนานกว่า  ปี ในอดีตก่อนทีโมรอคโคจะไดรั้บ

เสรีภาพในการปกครองประเทศทงัหมดในปี  เมืองเชฟชาอนูเคยอยูใ่ตก้ารปกครองของสเปนมาก่อน และจนบดันีประชากรทีมี

ประมาณ ,  คน ก็ยงัคงใชภ้าษาสเปนกนัอยา่งแพร่หลาย อากาศบริสุทธิและความสะอาดของเมืองเชฟชาอูนไดส้ร้างบรรยากาศผอ่น

คลายสบายๆทีทาํให้นกัท่องเทียวทีเหนือยลา้มาจากการตระเวนเทียวทีเมืองอนืหายเหนือยได ้ สาํหรับท่านทีชืนชอบในสถาปัตยกรรม

แบบโมรอคโค  ไม่ควรพลาดเมืองเลก็ ๆ แห่งนี ทีบา้นเรือนทาทาบดว้ยสีฟ้าและสีขาว ซึงจะสร้างความประทบัใจให้แก่ผูม้าเยือนมิรู้ลืม 

นาํท่านเดินชมเมืองเชฟชาอูน   เมืองทีถือว่าเป็นสวรรคข์องคนรักสีฟ้าและสีขาว โดยเฉพาะสีฟ้า นนัก็เพราะว่าเชฟชาอนูเป็นเมืองที

บา้นเรือนเกือบทุกหลงัเป็นสีขาว และมีครึงล่างไปจนถึงบริเวณถนน บนัได และทางเดิน เป็นสีฟ้าสดใสเหมือนวนัทีทอ้งฟ้าไร้เมฆ 

ประกอบกบัอากาศบริสุทธิและความสะอาดของเมืองไดส้ร้างบรรยากาศผอ่นคลายสบายๆทีทาํให้นกัท่องเทียวทีเหนือยลา้มาจากการ

ตระเวนเทียวทีเมืองอืนหายเหนือยได ้สาํหรับท่านทีชืนชอบในสถาปัตยกรรมแบบโมรอคโค  ไม่ควรพลาดเมืองเล็ก ๆ ทีบา้นเรือนทา

ทาบดว้ยสีฟ้าและสีขาว แห่งนีทีเดียว 

คาํ  รับประทานอาหารคาํ ทีโรงแรม 

  พกัคา้งคืนในนครสีฟ้า เชพชาอูนโรงแรม PARADOR  HOTEL ระดบั  4* หรือเทียบเท่า 
 

 

วันทีสี เมคเนส (Meknes) -  เฟส (Fes) B2 L3 D3 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม-เช็คเอา้ท ์

เชา้ นาํท่านออกเดินทางสู่เมือง เมคเนส (Meknes) (ระยะทาง 195 กม. ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 3.30 ชม.)  แวะชม เมืองโบราณโรมันโวลูบิลิส 

 (Roman city of Volubilis) ทปัีจจุบนัเหลือแต่ซากปรักหกัพงัทีเกิดจากแผน่ดินไหวครังรุนแรงในปี ค.ศ. 1755 แต่ยงัคงเห็นไดถึ้งร่องรอย 

ความยงิใหญ่ของเมืองในจกัรวรรดิโรมนัในอดีต อดีตเมืองโบราณแห่งจกัรวรรดิโรมนัแห่งนีมีความสําคญัยิงในยคุศตวรรษที 3 และล่ม 

สลายถูกปล่อยเป็นเมืองร้างในศตวรรษที 11 เมืองโรมันโบราณแห่งนไีด้รับการขึนทะเบียนเป็นมรดกโลกในปี ค.ศ.1997  

ผา่นชมเมือง มูเล่ ไอดริส (Moulay Idriss) เมืองโรมนัโบราณเมอืงหนึงทีเป็นเมืองศูนยก์ลางทางศาสนาอนัศกัดิสิทธิของชาวมุสลิมใน 

โมรอคโค ทุกๆ ปี ช่วงเดือนสิงหาคมถึงกนัยายน จะมีเหล่านกัจาริกแสวงบุญมาเยือนเมอืงแห่งนีเพอืประกอบพธีิทางศาสนาเปรียบไดก้บั 

เมืองเมกกะของประเทศซาอุดิอารเบยี  เมคเนส (Meknes) หนึงในเมืองมรดกโลกรับรองโดยยูเนสโกเมือปี ค.ศ.1996 อดีตเมืองหลวงใน 

สมยัสุลต่าน มูเล อิสมาอิล (Mouley Ismail)  แห่งราชวงศ์อะลาวิท (Alawite Dynasty)  ไดชื้อวา่เป็นกษตัริยจ์อมโหดผูช้ืนชอบการทาํ 
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สงครามในช่วงศตวรรษที 17  ดว้ยทาํเลทีตงัทีมแีม่นาํไหลผา่นกลางเมือง เมกเนสจึงเป็นเมืองศูนยก์ลางการผลิตมะกอก ไวน์ และพืช 

พรรณต่างๆ  มี กาํแพงเมืองลอ้มรอบเมืองเก่าทียาวประมาณ  กม. ซึงมีประตูเมืองใหญ่โตถึง  ประตู แวะชม ประตูบับมันซู 

 (Bab Mansour  Monumental Gate) เป็นประตูทีไดช้ือว่าสวยทีสุด ตกแต่งดว้ยโมเสคและกระเบืองกระเบืองสีเขียวสดบนผนงัสีแสด 

กลางวนั  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

บ่าย จากนนัเดินทางสู่ เมืองเฟส (Fes) ซึงตงัอยูบ่นพนืทีทีอุดมสมบูรณ์ทีต่อจากเชิงเทือกเขารีฟซึงเฟสเป็นเมืองแหลง่ท่องเทียวทีมีชือเสียงและ 

มีเสน่ห์อนัน่าประทบัใจ (ระยะทาง  กม. ใชเ้วลาเดินทางประมาณ ชม.) เมืองหลวงเก่าในศ.ต. ที  ทีมคีวามความสําคญัทาง

ประวตัิศาสตร์และศาสนาตงัแต่ยคุ ศตวรรษ ที   เป็นแหล่งท่องเทียวทีมชีือเสียงของโมรอคโค 

นาํท่านชมประตูพระราชวงัหลวงแห่งเฟส (The Royal Palace) ประตูทางเขา้พระราชวงัเป็นสถาปัตยกรรมทีสวยและสง่างาม เป็น

เอกลกัษณแ์ห่งราชวงศโ์มรอคโค บริเวณใกลเ้คียงพระราชวงัเคยเป็นทีอยูข่องชุมชนชาวยิวทีทาํรายไดใ้ห้แก่ราชวงศ ์ เพราะชาวยวิฉลาด

ทาํการคา้เก่งเป็นพ่อคา้ผูกขาดการคา้เกลือแต่ปัจจุบนัชาวยิวส่วนใหญ่ไดเ้ดินทางกลบัไปอยูใ่นดินแดนแห่งพนัธสัญญา(ประเทศอิสราเอล) 

คงเหลือประชากรชาวยวิอยู่ไม่มากนกั นาํท่านเดินทางเขา้สู่เขาวงกตอนัซบัซอ้นแห่งเมดินาเมอืงเฟสผ่านประตู Bab Bou Jeloud ทีสร้าง

ตงัแต่ปี   ทีใชโ้มเสดสีฟ้าตกแต่ง เดินผา่นเขา้ไปในเขตเมดิน่าแลว้เหมือนขา้มกาลเวลายอ้นสู่อดีต นาํท่านเดินผา่นตลาดสดขายขา้ว

ปลาอาหาร และผกั ผลไมส้ดต่างๆนาๆ ในเขตเมืองเก่าไดแ้บ่งออกเป็น  ส่วน มีซอยกว่า ,4  ซอย มีซอยแคบสุดคือ  ซ.ม. ถึงกวา้ง 

 เมตร จะแบ่งเป็นยา่นตา่งๆ เช่น ยา่นเครืองใชท้องเหลือง ทองแดง จะมีร้านคา้เลก็ ๆ ทีหนา้ร้านจะมีหมอ้ กะทะ อปุกรณเ์ครืองครัว วาง

แขวนห้อยเต็มไปหมด ยา่นขายพรมทีวางเรียงรายอยา่งสวยงาม ยา่นงานเครืองจกัสาน งานแกะสลกัไม ้ และยา่นเครืองเทศ (Souk El 

Attarine) ท่านจะไดส้ัมผสัทงัรูป รสและกลินในยา่นเครืองเทศทีมีการจดัเรียงสินคา้ไดอ้ย่างเป็นระเบียบเรียบร้อยสวยงามระหว่างทีเดิน

ตามทางในเมดิน่าท่านจะไดพ้บกบันาํพุธรรมชาติ (Nejjarine Fountain) เพอืใหช้าวมุสลิมให้ลา้งหนา้ลา้งมือก่อนเขา้ในบริเวณมสัยิด  

นอกจากนีทีตามซอกมุมอาจเห็นภาพชายสูงอายหุนวดเครารุงรังนังแกะสลกัไมชิ้นเลก็ๆอยูบ่ริเวณตามทางเดินแคบๆในเขตเมืองเก่าบางที

เราก็ยงัจะเห็นผูห้ญิงทีนีสวมเสือผา้ทีปิดตงัแต่หวัจนถึงเทา้จะเห็นไดก้็เฉพาะตาดาํอนัคมกริบเท่านัน  แวะชมสุสานของกษตัริย ์

 มูเล ไอดริสที  (Moulay Idriss Mausolem II) ทีชาวโมรอคโคถือวา่เป็นแหล่งมาแสวงบุญทีศกัดิสิทธิ โดยชายชาวมุสลิมจะมาขอพร

ก่อนการเขา้สุหนตัและหญิงสาวชาวมุสลิมมกัจะมาขอพรเพือให้ไดบุ้ตร  ชมสุเหร่าใหญ่ไคเราวีน (Kairaouine Mosque)ซึงเป็นทงั

มหาวิทยาลยัสอนศาสนาแห่งแรกของโมรอคโคและเก่าแก่ทีสุดแห่งหนึงของโลกเลยทีเดียว (เฉพาะผูที้นบัถือศาสนาอสิลามเท่านนั)  

ชมยา่นเครืองหนงัและแวะชม บ่อฟอกและยอ้มสีหนงัแบบโบราณประจาํเมืองเฟส (Chouara Tannery) ทีเป็นเอกลกัษณเ์ฉพาะของเมือง

เฟส ถูกอนุรักษโ์ดยองคก์รยเูนสโก ้ เมอืงเฟส จึงเป็นสถานทีไม่ควรพลาดในการมาเยือนอยา่งยิง 

นาํท่านชม เมเดอร์ซา บอูมิาเนีย (Merdersa Bou Imania) ซึงเป็นโรงเรียนสอนพระคมัภีร์ เป็นสถาปัตยกรรมแบบมวัร์ทีสวยงามประณีต 

ชมร้านทองเหลือง ซึงช่างฝีมือทีทาํทองเหลืองเป็นช่างทีไดรั้บการถ่ายทอดกนัมาตงัแต่บรรพบุรุษ หลายชวัอายคุน ในอดีตช่างฝีมือ และ 

ช่างหตัถกรรมเหล่านีไดส้ร้างสรรคผ์ลงานอนัวิจิตรงดงามในแควน้ อลั อนัดาลูซ ประเทศสเปนเมอืครงัทีชาวโมรอคคนัเบอร์เบอร์

ปกครองแควน้ อลั อนัดาลูซ ของสเปน และชมการผลิตโมเสค (Mosaic) และเครืองใชที้ทาํจากเซรามิค ชมกรรมวิธีการทาํ ซิลิจ Zeilige 

ซึงเป็นกรรมวิธีทีสืบทอดกนัมาแต่ดงัเดิม  ดงัความงามไดป้รากฏจนเป็นทีเลอืงลือกนัในประเทศสเปน โดยเฉพาะการปูกระเบืองโมเสคที

ตดัและจดัลวดลายทีละชินหรือทีเรียกว่า ซิลลิจ  ไดอ้ยา่งลงตวั  

คาํ  รับประทานอาหารคาํ ทีโรงแรม 

  พกัที โรงแรม PALAIS MEDINA HOTEL ระดบั  5* หรือเทียบเท่า * คืนนี กรุณาจัดเตรียมเสือผ้า เพือไปค้างในทะเลทราย * 

*** คนืนี กรุณาจัดเตรียมเสือผ้า และของใช้จําเป็น ใส่กระเป๋าเล็ก เพือใช้ในการค้างแรมในทะเลทรายซาฮาร่า ในคืนพรุ่งนี *** 
  

 

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

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม-เช็คเอา้ท ์ (พร้อมนาํสัมภาระสําหรับคา้งคืนในทะเลทราย แยกไวต้่างหาก) 

 นาํท่านเดินทางสู่ เมืองอิเฟรน (Ifrane) (ระยะทาง 70 กม. ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 1.20 ชม.)  

อิเฟรน (Ifrane) เป็นเมืองพกัตากอากาศบนความสูงกว่า 1,650 เมตรเหนือระดบันาํทะเล ซึงในอดีตฝรังเศสไดม้าสร้างเมืองขึนบริเวณนี 

เป็นสถานทีพกัผอ่นทงัฤดูหนาวและฤดูร้อน บา้งก็เรียกเมืองอิเฟรนว่า เจนีวาแห่งโมรอคโค หรือ “สวิตเซอร์แลนด์แห่งโมรอคโค” บา้น

ส่วนใหญ่มีหลงัคาสีแดง มีดอกไม ้และทะเลสาบสวยงาม นาํท่านเดินเล่นภายในเมืองและเก็บภาพบรรายากาศอนัสวยงามอีกแห่งของโม

รอคโค ถ่ายรูปกบัอนุสรณ์สิงห์โตหิน ซึงเป็นสัญลกัษณ์แทนสิงห์โตตวัสุดทา้ยทีถูกล่าจนหมดไปจากเทือกเขาแห่งนี  จากนนันาํท่าน

เดินทางต่อสู่เมือง มิเดลท์ (Midelt) 

กลางวนั  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

บ่าย นาํท่านเดินทางสู่เมืองเมอร์ซูก้า (Merzouga) เมืองในทะเลทรายซาฮาร่า (ระยะทาง 268 กม). ใชเ้วลาเดินทางประมาณ  ชม.)  

ผา่นเมือง เออราชิดิยา (Errachidia)  เมืองทีมคีวามสาํคญัทางดา้นยุทธศาสตร์ ซึงอยู่ใกลก้บัพรมแดนของประเทศแอลจีเรีย เดินทางสู่เมือง
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เอร์ฟดู ์(Erfoud) เมืองทีเคยเป็นศูนยก์ลางกองคาราวานพ่อคา้ทีเดินทางมาจากทางตะวนัออกกลางอยา่งซาอดุิอารเบียและซูดานใน

แอฟริกา  

นาํท่านพร้อมสัมภาระ(ใบเล็ก) เดินทางโดยรถ 4x4 เขา้สู่ทะลทรายซาฮารา เมอร์ซูกา้ (Merzouga) (ระยะทาง54 ก.ม. ใชเ้วลา  นาที) 

ผา่นภเูขาหิน ทีเตม็ไปดว้ยซากฟอสซิล ของหอย และ แมงกะพรุนโบราณ ในอดีต เมือประมาณ  ลา้นปีก่อน  ดินแดนแห่งนีเคยอยูใ่ต้

ทอ้งทะเลต่อมาเมือแผน่ดินผุดขึนมา จึงเกิดซากฟอสซิลขึนมากมาย  

คาํ  รับประทานอาหารคาํ ทีเมอร์ซูกา้ 

  พกัที โรงแรม KASBAH TOMBOUCTOU ในเมอร์ซูกา้ หรือเทียบเทา่ (พกัเต็นท ์ในกรณีทีโรงแรมในทะเลทรายเต็ม) 

(เต็นท์ ในทะเลทรายแบบมาตรฐาน จะเป็นแต๊นท์ ทีเป็นห้องนํารวม ภายในเต็นท์ จะมีเพียงทีนอน หมอน ผ้าห่ม ) 

*** เชิญท่านเพลิดเพลินกบับรรยากาศยามคาํคืนของทะเลทรายซาฮาร่า และชมดวงดาวบนทอ้งฟ้า *** 

*** ท่านทปีระสงคจ์ะพักเต็นท์แบบ ลักซูรี มีห้องนําในตัว  (มีค่าใช้จ่ายเพมิ  USD )*** 

*** กรุณาแจง้ลว่งหน้า เนืองจากโรงแรมบางแห่ง ไม่มีเต็นท์ไว้บริการ *** 
 

วันทีหก มอร์ซูก้า (Merzouga) - ทินเฮยีร์ (Tinerhir) – ทอดร้ากอร์จ(Todra Gorge)- วอซาเซท(Ouarzazate) B5 L6 D6 

เชา้ตรู่ ก่อนพระอาทิตยข์ึนนาํท่านขีอูฐชมเพอืชมพระอาทิตยข์ึนทีเนินทรายในทะเลทรายซาฮาร่า (ขีอูฐ ท่านละ  ตวั) 

 ทะเลทรายซาฮาร่า (SAHARA DESERT) เป็นทะเลทรายทีมีอาณาเขตกวา้งใหญ่ทีสุดในโลกคือ มีเนือทีประมาณ .  ลา้นตารางกิโลเมตร 

(ใหญเ่ท่าอเมริกาทงัประเทศ) และตงัอยูท่างตอนเหนือของทวีปแอฟริกา ทะเลทรายซาฮาร่ามีสิงแวดลอ้มทีไม่เอือต่อการดาํรงอยูข่องชีวิต

มนุษย ์ สัตว ์หรือพืช เพราะฝนตกนอ้ยมาก และพืนทไีม่เหมาะแก่การเพาะปลูกหรือเลียงสัตว ์หากมีสัตวแ์ละพืชพนัธ์ุใดทีสามารถเติบโต

ในทะเลทรายได ้ก็ตอ้งปรับตวักนัอยา่งมาก เช่นเดียวกบัมนุษยที์ตอ้งหาวิธีในการใชชี้วติให้อยูร่อดได ้ให้ท่านไดส้ัมผสับรรยากาศยามเชา้

ในทะเลทรายซาฮาร่า  จากสภาพการไร้ฝนและอุณหภมูิทีร้อนจดัในทะเลทรายมีผลทาํให้ความชืนสัมพทัธ์ของอากาศเหนือทะเลทราย 

เกือบเป็นศูนยต์ลอดปี ชมพระอาทิตยข์ึนจากบนเนินทราย ซึงเป็นภาพทีสวยงาม น่าประทบัใจ   ไดเ้วลานาํท่านขีอูฐกลบัสู่โรงแรมทีพกั 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม-เช็คเอา้ท ์

 นาํคณะนงัรถขบัเคลือนสีลอ้ x4 (4WD) ออกจากทะเลทรายซาฮาร่า มุ่งหน้าสู่เมืองเอร์ฟูด(์Erfoud) เพอืเปลียนเป็นรถโคช้ เดินทางสู่เมือง

ทินเฮียร์ แวะชมโอเอซิส Tinerhir ซึงเป็นชุมชนทีเกาะกลุ่มอยูร่วมกนั ท่ามกลางความแห้งแลง้ในเขตทะเลทราย ทียงัมีความชุ่มชืน มีตา

นาํ หรือ ลาํธารนาํ ซึงใชใ้นการปลูก ตน้ปาลม์ ตน้อลัมอนด ์โอเอซิสแห่งนีเคยเป็นทีตงัของกองทหารทีเดินทางมาจากเมืองวอซาเซท ผา่น

หุบเขาดาเดดส์ (Dades) ซึงเป็นแนวเขาและธรรมชาติของหุบเขาทีถูกกดักร่อนจากแรงลม ทาํให้หุบเขากลายเป็นรูปร่างต่างๆ สวยงาม 

จากนนัเดินทางสู่ทอดร้ากอร์จ (Todra Gorge) โกรกธารทีมโีขดผาสูง  ฟุต หรือ  เมตร ทงัสองดา้นทีเกือบตงัทาํมุมสามเหลียมกบั

แม่นาํโทดร้า ถือว่าเป็นโกรกธารและหุบเขาทีสวยทีสุดทางใตข้องโมรอคโค ชมความงดงามของช่องเขาทีซ่อนตวัอยูใ่นโอเอซิส โดยมี 

ลาํนาํใส ๆ ทีไหลผา่นช่องเขากบัหนา้ผาสูงชนัแปลกตา สถานทีแห่งนีเป็นแหล่งปีนหนา้ผาสาํหรับนกัท่องเทียวทีรักการเสียงภยั 

กลางวนั  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

บ่าย เดินทางสู่เมืองวอซาเซท (Ouarzazate) เคยเป็นทีตงัทางยทุธศาสตร์ ในปี ค.ศ.  ฝรังเศสไดต้งักองกาํลงัทหารและพฒันาทีนีให้เป็น

ศูนยก์ลางการบริหาร วอซาเซทเป็นเมืองทีถูกส่งเสริมให้เป็นเมืองทอ่งเทียวแวดลอ้มไปดว้ยสตูดิโอภาพยนตร์ และมีการพฒันาพืนทีใน

ทะเลทรายเพือการทาํกิจกรรมต่างๆ เช่นการขีมอเตอร์ไซด ์อูฐ กิจกรรมผจญภยักลางทะเลทราย (สาํหรับในฤดูหนาว – ฤดูใบไมผ้ลิ 

(พ.ย.– เม.ย.)) ควรเตรียมเสือกนัหนาวให้เพียงพอ เพราะเมืองนีอยูใ่กลภู้เขา  แอตลาส ทีมหิีมะปกคลุมในช่วงดงักล่าว   

 วอซาเซท อาจกล่าวไดว่้าเป็นจุดมุ่งหมายของนกัท่องเทียวทีมองหาความแตกต่าง และความผจญภยัทีหาไม่ไดจ้ากทีไหน วอซาเซทเป็น

เมืองทีสาํคญัทีสุดของทางตอนใต ้ และทีนียงัเป็นทางเชือมระหว่างเหนือกบัใต ้ และตะวนัออกกบัตะวนัตก สาํหรับนกัท่องเทียวบางคนที

ชอบรสชาติของความเป็นทางใต ้ณ แห่งนีเป็นจุดเริมตน้ของการสาํรวจเมืองต่างๆไดทุ้กวนั ก่อนถึงเมืองซอซาเซท แวะชมผลิตภณัฑที์ทาํ

จากกุหลาบทีเมือง มากูน่า (M’Gouna) (เทศกาลกุหลาบจะจดัขึนประมาณเดือนพฤษภาคม) 

คาํ  รับประทานอาหารคาํ ทีโรงแรม 

  พกัที โรงแรม KARAM PALACE HOTEL ระดบั 4* หรือเทียบเท่า 
 

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

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม-เช็คเอา้ท ์

 นาํชมป้อมทาอเูริท (Kasbah Taourirt) พระราชวงัของผูป้กครองมาราเกซ ตระกูล กลาวี (Glaoui Palace) เป็นป้อม ดิน หรือ วงัทีสร้างจาก

ดิน ซึงภายในประกอบดว้ยห้องหบัต่างๆจาํนวนมากรวมถึงฮาเร็ม และทีประกอบพิธีกรรมทางศาสนา ซึงเชือมต่อกนัดว้ยทางเล็กๆอยู่

ภายใน ในห้องต่าง ๆ ยงัมีลวดลายผนงัอาคารและรูปแบบสถาปัตยกรรมอนัหลากหลายของการสร้างอาคารของชาวเบอร์เบอร์ การ
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ออกแบบอาคารซึงเหมาะกบัความเชือและความเป็นอยูข่องเหล่าเจา้ผูป้กครอง ในป้อมทาอูเริทนีในอดีตมีคนงานและคนรับใชจ้าํนวน

หลายร้อยคนจึงตอ้งมีห้องเป็นจาํนวนมาก มีทงัส่วนทีเป็นวงัเก่า ห้องนงัเล่น ห้องรับรอง บางห้องก็วา่งเปล่า ยเูนสโกไ้ดป้ฏิสังขรณ์ขนึมา

จากอาคารเดิมเพียง 1 ใน 3 ของอาคารทงัหมด  จากนนัเดินทางสู่เมืองไอท ์เบนฮาดดู (Ait Benhaddou) ชมเมอืงไอท์ เบนฮาดดู เป็นเมือง

ทอีาคารต่าง ๆสร้างจากดิน เป็นเมืองทีมชีือเสียงในเรืองการหารายไดจ้ากกองถ่ายทาํภาพยนตร์กว่า 20 เรือง โดยเฉพาะป้อมดินทีงดงาม

และมีความใหญ่ทีสุดในภาคใตข้องโมรอคโค คือ ป้อมไอท ์ เบนฮาดดู (Kasbash of Ait Ben Hadou) เป็นป้อมดินซึงตงัอยูท่่ามกลาง

สวนอลัมอนด ์ เป็นปราสาททีใชใ้นการถ่ายทาํภาพยนตห์ลายเรืองทีโด่งดงัอาทิ Lawrance of Arabia , Jesus of Nazareth และ Gladiator 

ปัจจุบนัอยูใ่นความดูแลขององคก์ารยูเนสโก ้

กลางวนั  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

บ่าย เดินทางสู่เมืองมาราเกช (Marakesh) โดยขา้มส่วนทีสูงทีสุดของเทือกเขาแอตลาส ระหว่างทาง แวะถ่ายภาพทิวเขาและภาพถนนทีคดเคยีว

บนเทือกเขาแอตลาส แวะชมสหกรณ์แม่บา้นเบอร์เบอร์ ซึงเป็นแหล่งผิลต นาํมนัอาร์กนั (Argan Oil) ให้ท่านไดเ้ลือกซือผลิตภณัฑอ์าร์กนั

ทมีีเชือเสียงอนัทีรู้จกัไปทวัโลก จากนนัเดินทางต่อสู่เมือง มาราเกช (Marakesh) เป็นเมืองท่องเทียวทีสาํคญัทีตงัอยูเ่ชิงเขาแอตลาส ใน

อดีตเมืองโอเอซิสแห่งนีเป็นทีพกัของกองคาราวานอูฐทีมาจากทางตอนใตข้องโมรอคโค ถือเป็นเมืองชุมทางของพ่อคา้ต่างๆทีนาํสินคา้

จากทางตอนใต ้ไปขายยงัยโุรป และ นาํสินคา้จากทางเหนือ ผ่านเทือกเขา ไฮแลตลาส ไปยงัทะเลทราย ซาฮาร่า ไปยงัตอนใต ้นอกจากนี

ยงัเป็นอดีตเมืองหลวงในช่วงหลายราชวงส์ เริมตงัแต่สมยัราชวงศอ์ลัโมราวิด ช่วงศ.ต.ที   ราชวงศอ์ลัโมฮดั และ ราชวงศซ์าเตียน  

ปัจจุบนัเป็นเมืองทีมนีกัท่องเทียวมาเยือนมากทีสุด สภาพบา้นเมืองทีเราเห็นไดค้ือ สองขา้งทางแวดลอ้มด้วยบา้นเรือนทีถูกฉาบดว้ยปูนสี

ส้มๆ ซึงเป็นสิงทีรัฐบาลกาํหนดไว ้ แต่คนทอ้งถินจะเรียกว่า Pink City หรือ เมืองสีชมพู อาจกล่าวไดว่้ามาราเกชเป็นเมืองทีมีเสน่ห์ทีสุด

ในโลกแห่งหนึง จึงไดส้มญานามว่าเป็น A city of Drama นนัคือมีความสวยงามดงัเมืองในละครทีไม่น่าเป็นชีวิตจริงได ้  

นาํท่านเยือน จตัุรัสกลางเมือง Djemaa El Fnaa Square ทีมขีนาดใหญ่ รายลอ้มไปดว้ยอาคาร ร้านคา้ ตลาด ทงั  ดา้น เดินเล่นถ่ายรูป

ความมีชีวิตชีวา ทีมสีีสันและกลินอายแบบโมรอคโคขนานแท ้พร้อมจบัจ่ายหาซือของฝาก ของทีระลึกพืนเมอืงต่างๆ ไดที้ ตลาดเก่า (Old 

Market) ทีอยูร่ายรอบจตัุรัสอยา่งเพลิดเพลิน  

คาํ  รับประทานอาหารคาํ  

  พกัที LES JARDINS DE l’ AGDAL HOTEL ระดบั  5* หรือเทียบเทา่ 
 

วันทีแปด มาราเกช (Marakech) เต็มวัน B7 L8 D8 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม-เช็คเอา้ท ์

 ชมสุเหร่า คูโตเบีย (Kutobia Mosque) เป็นสุเหร่า ทีมหีอคอยสูง ถึง 70 เมตร สร้างในสมยัราชวงศ ์อลัโมฮดั ซึงเป็นหอคอย 1 ใน สามพี

นอ้ง เป็นทีรู้จกักนัทวัโลก ถึงความยิงใหญ่ ในสมยัราชวงศนี์  ชมซากสุเหร่าซึงเป็นอนุสรณ ์แห่งความขดัแยง้ของ 2 ลทัธิ ซึงมีมาในอดีต 

นาํท่านไปชมสวนจาร์ดีน มาจอแรล (Jardin Majorelle) หรือ สวนยิปแซงลอเร้นซ์ (Yves Saint Laurent Gardens) ชอืนีเป็นทีคุน้เคยของ

สาวๆ ทีชืนชอบแฟชนัสุดหรูของ Yves St. Laurent นกัออกแบบแฟชนัดีไซน์แห่งปารีส ฝรังเศส ซึงเป็นผูอ้อกแบบสวนแห่งนี ในช่วงที

โมรอคโคตกเป็นอาณานิคมของประเทศฝรังเศส ยิปแซงลอเร้นซม์าทีประเทศโมรอคโค เพือพกัผ่อนหลงัจากเคร่งเครียดจากงาน

ออกแบบแฟชนัโชว ์บา้นหลงันีเคยเป็นของเศรษฐีแห่งมาราเกช หลงัจากยิปแซงมาเยือนมาราเกช ก็ไดเ้กิดความหลงใหลในเมืองแห่งนี 

และซือบา้นหลงันีไวเ้ป็นทีพกัผ่อน  ชมสวนทีถูกออกแบบโดยใชที้สดใส ฉูดฉาด เช่นสีนาํเงิน และสีส้ม เป็นองคป์ระกอบ ไม่ว่าจะเป็น

เสา แจกนั และชมการจดัวางพรรณไมอ้นัหลากหลาย แห่งทะเลทราย ทีจดัไดอ้ยา่งสวยงามและลงตวั 

 นาํท่าน สัมผสัประสบการณ์ยอ้นอดีต สู่ยคุโบราณ นังรถมา้ ชมเมืองมาราเกช  เมืองทีผูม้ีชือเสียงจากทวัโลก ตอ้งการมาอยู ่ณ เมืองแห่งนี

ปัจจุบนั มาราเกช เป็นเมืองทีมนีกัท่องเทียวมาเยือนมากทีสุด สภาพบา้นเมืองทีเราเห็นไดค้ือ สองขา้งทางแวดลอ้มดว้ยบา้นเรือนทีถูกฉาบ

ดว้ยปูนสีส้มๆ ซึงเป็นสิงทีรัฐบาลกาํหนดไว ้แต่คนทอ้งถินจะเรียกว่า Pink City หรือ เมืองสีชมพ ูอาจกล่าวไดว้่ามาราเกชเป็นเมืองทีมี

เสน่ห์ทีสุดในโลกแห่งหนึง จึงไดส้มญานามว่าเป็น A city of Drama นนัคือมีความสวยงามดงัเมืองในละครทีไม่น่าเป็นชีวิตจริงได ้ 

กลางวนั  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

บ่าย นาํท่านชม พระราชวงับาเฮีย (Bahia Palace) เป็นพระราชวงัของท่านมหาอาํมาตย ์ ผูส้าํเร็จราชการแผน่ดินแทนยวุกษตัริยใ์นอดีต  สร้าง

ขนึในช่วงปลายศตวรรษที 19 โดย Si Moussa สถาปัตยกรรมออกเป็นแนวสมยัใหม่ โดยทีตงัใจจะให้เป็นพระราชวงัทียงิใหญ่และหรูหรา

ทสุีดในสมยันนั สร้างขึนและตงัชือวงัตามชือของภรรยาคือ นางบาเฮีย ซีงมีรูปโฉมทีงดงาม เป็นทีรักใคร่ยงิของท่านมหา

อาํมาตย ์ พระราชวงัแห่งนีมีการตกแตง่โดยการแกะสลกัปูนปัน (Stucco) บนเพดานและบานประตูมีการวาดลายโดยใชสี้ธรรมชาติบนไม้

สนซีดาร์ และผนงัประดบัประดาดว้ยโมเสกเป็นลวดลายทีสวยงามละเอยีดอ่อนมาก ชมสวนในบา้นซึงเป็นสไตล์ริยาด (Riad) ประกอบ

ไปดว้ยลานกลางบา้น ซึงประดบัดว้ยนาํพุ และสวนไมด้อก ไมป้ระดบั ตามสไตล์การแต่งบา้นแบบโมรอคโค  

นาํท่านเยือน จตุัรัสกลางเมือง Djemaa El Fnaa Square *** ตลาดแห่งนี จะคึกคกั หลงัพระอาทิตย ์ตกเดิน *** เป็นตลาดทีมีขนาดใหญ่ 
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รายลอ้มไปดว้ยอาคาร ร้านคา้ ตลาด ทงั 4 ดา้น เดินเล่นถ่ายรูปความมีชีวิตชีวา ทีมสีีสันและกลินอายแบบโมรอคโคขนานแท ้ พร้อม

จบัจ่ายหาซือของฝาก ของทีระลึกพนืเมอืงต่างๆ ไดท้ี ตลาดเก่า (Old Market) ทีอยู่รายรอบจตัุรัสอย่างเพลิดเพลิน 

คาํ รับประทานอาหารคาํทีภตัตาคาร 

  พกัที โรงแรม SHERATON HOTEL ระดบั  5* หรือเทียบเท่า 
 

วันทีเก้า มาราเกช (Marakech) – เอซาเวร่า (Essaouira) B7 L8 D8 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม-เช็คเอา้ท ์

 นาํท่านเดินทางสู่เมืองมรดกโลก เอซาเวร่า (Essaouira) คาํว่า เอซาเวร่า หมายถึงรูปภาพ ไม่ว่าจะถ่ายจากมุมไหนๆ ภาพทีไดม้านนัจะ

ออกมาสวยอย่างไม่มีทีติ เอซาเวร่า เป็นเมืองเล็กๆ ริมขอบมหาสมุทรแอตแลนติก ทีมเีสน่ห์อยา่งเป็นเอกลกัษณ์ ในเขตเมืองเก่า (เมดิน่า) 

มีกาํแพงเมืองเก่าขนาดหนาซอ้นกนั 2 ชนั ทีใชป้้องกนัพายหุนา้ร้อนทีพดัมาประจาํทุกปีบา้นเรือนและร้านคา้ภายในเขตกาํแพงเมืองทาํ

ดว้ยปูนสีขาวกลมกลืนไปกบัประตูสีฟ้าสถาปัตยกรรมเหล่านีถูกหล่อหลอมมาจากวฒันธรรมอนัหลากหลาย ครังหนึงทีนีเคยเป็นแหล่งที

อยูข่องพ่อคา้ชาวยิวและชาวยวิกลุ่มนีเองทีเคยเปลียนเมืองนีเป็นเมืองทีมงัคงัทีสุดของโมรอคโคในศตวรรษที 17 และ 18 ชมพระอาทิตย์

ตก ณ.ชายฝังมหาสมุทรแอตแลนติกที 

กลางวนั  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

บ่าย นาํท่านชม ป้อมปราการเมือง (Skala de laville) ซึงเป็นป้อมปราการทีใหญ่ และ แขง็แรง ใชป้กป้องเมือง หรือ เมดิน่า (Medina) เป็นจุด

ยทุธศาสตร์ทีสําคญัของเมือง ส่วนบนป้อมสกาล่าแห่งนี มีปืนใหญ่วางเรียงรายอยูเ่ป็นแนวแถว และในอดีตส่วนล่างของป้อมใชเ้ป็นคลงั

เก็บอาวธุยทุโธปกรณ์ โรงมา้ศึกทีใชใ้นการสงคราม  

ให้ท่านไดเ้พลิดชมกบัการเดินชมเมืองเก่า หรือ ทีเรียกกนัว่า เมดิน่า (Medina)  ชมวถิีความเป็นอยูข่องชาวเมืองในเขตเมืองเก่า จบัจ่ายช้

อปปิงสินคา้พนืเมือง สินคา้ทีโดดเด่น เป็นเอกลกัษณ ์ ประจาํเมอืง เอซาเวร่า (Essaouira) แห่งนี เป็นผลิตภณัฑ ์ ทีทาํมาจากไม ้ นาํมาทาํ

เป็นเฟอร์นิเจอร์  ตูก้ล หรือ กล่องเก็บของทีมเีครืองกล ทีออกแบบมาดว้ยความสลบัซบัซอ้น   บรรยากาศของเมดิน่าแห่งนี เต็มไปดว้ย

ร้านกาแฟ ทีเป็นเอกลกัษณ์ ท่านสามารถนงัดืม ชา กาแฟ ชมวิถีคนเมือง อีกทงัจตัุรัสของเมืองเอซาเวร่า  เป็นแหล่งรวมอาหารทะเล สด ๆ 

จากมหาสมุทรแอตแลนติค ทีมีให้ท่านเลือกซือรับประทาน ไม่วา่จะเป็น กุง้ลอ็บสเตอร์ ตวัใหญ่ หรือ ปูยกัษ ์ ปลาสด ๆ ในราคาทีไม่

แพง   พอช่วงเยน็ ๆ  ชมพระอาทิตยต์ก ณ ชายฝังมหาสมุทรแอตแลนติก เคลา้กบักลินอายของทะเล ซึงให้บรรยากาศสุดแสนโรแมนติค 

คาํ  รับประทานอาหารคาํ ทีโรงแรม 

  พกัที พกัที โรงแรม ATLAS ESSAOUIRA HOTEL ระดบั  5* หรือเทียบเท่า 
 

วันทีสิบ เอซาเวร่า (Essaouira) – คาซาบลงักา(Casablanca) B7 L8 D8 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม-เช็คเอา้ท ์

 นาํเดินทางสู่เมอืงเอล จาดีดา้ เดิมชือ มาซากนั (Mazagan) เป็นภาษาโปรตุเกส  เป็นเมืองโบราณทีตงัอยูบ่นอ่าวชายฝังทะเลแอตแลนติค 

เคยเป็นเมืองท่าทีสาํคญัของโมรอคโคทีทาํการคา้กบัชาวฟินีเชียน ต่อมาปี ค.ศ. 1502  ชาวโปรตุเกสขึนฝังทีนีและไดส้ร้างป้อมปราการ 

เรียกวา่ El Brijia El Jaida  หลงัจากมีการสร้างเมืองขึนในปี ค.ศ. 1506 ไดเ้รียกเมืองวา่มาซากนั ซึงกลายเป็นเมืองท่าทีสําคญัของชาว

โปรตุเกส ในปี ค.ศ.1562 ป้อมถูกโจมตีโดยโดยชาวอาหรับหลายครังแต่ไม่สําเร็จ ระหว่างค.ศ.1580 - 1640 ตกอยูภ่ายใตก้ารปกครองของ

ชาวสเปน และกลบัมาถูกปกครองโดยชาวโปรตุเกสอีกครัง ชมสถาปัตยกรรมทีแสดงให้เห็นถึงการแลกเปลียนอทิธิพลระหว่าง

วฒันธรรมยโุรปและโมรอคโค ไดรั้บการขึนทะเบียนเป็นมรดกโลกในปี ค.ศ. 2004 

กลางวนั  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

บ่าย นาํชมอ่างเก็บนาํใตด้ินทีใชห้ล่อเลียงผูค้นในเมืองเอล จาดีดา้ และเมืองนียงัมีท่าเรือทีป็นจุดเริมตน้ของการสํารวจหาดินแดนใหม ่ ๆ โดย

ไดเ้ดินทางไปสาํรวจยงัประเทศบราซิลในอเมริกาใต ้และสาํรวจมาถึงประเทศอินเดีย อีกดว้ย 

เดินทางสู่ 'คาซาบลงักา้'  (ระยะทาง 95 กม. ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 1.40 ชม.)  

คาํว่า 'คาซา' แปลว่า บา้น และ 'บลงักา้' แปลวา่ สีขาว คาซาบลงักา้ เป็นเมืองทีคนทวัโลกรู้จกั และอาจรู้จกัมากกว่า 'ราชอาณาจกัรโมรอค

โค' ดว้ยซาํเพราะนอกจากจะเป็นเมืองท่าและเป็นทีตงัของท่าอากาศยานระหว่างประเทศแลว้ยงัถูกใชเ้ป็นฉากในภาพยนตร์ฮอลลีวูด้เรือง 

Casablanca (โดยทีไม่ไดถ้่ายทาํในคาซาบลงักา้เลย) เป็นเรืองราวความรักระหว่างนายทหารอเมริกนัและหญิงคนรัก ในช่วงสงครามโลก

ครังที 2 ทาํให้คาซาบลงักา้เป็นทีรู้จกัไปทวัโลก และปัจจุบนัเป็นเมืองเศรษฐกิจหลกัของโมรอคโคทีมปีระชากรอาศยัอยูป่ระมาณเกือบ 5 

ลา้นคน ถึงคาซาบลงักา้ นาํท่านชอ้ปปิงทีห้าง Morocco Mall เป็นห้างทีบรรดาไฮโซ และเศรษฐี ในคาซาบลงักา้  นิยมมาจบัจ่าย ซือ

สินคา้แบรนดด์งั จากนนันงัรถชมบรรยากาศ ริมมหาสมุทรแอตแลนติคยามคาํคืน 

คาํ รับประทานอาหารคาํทีภตัตาคาร 
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  พกัที โรงแรม SHERATON HOTEL ระดบั  5* หรือเทียบเท่า 
  

วันทีสิบเอ็ด คาซาบลังกา(Casablanca) – อาบูดาบี (Abu Dhabi) – กรุงเทพฯ (Bangkok) B8 L- D- 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม-เช็คเอา้ท ์

 นาํท่านเดินทางสู่สนามบินนานาชาติเมืองคาซาบลังก้า   

.  น. บินสู่อาบูดาบี (Abu Dhabi)  โดยสายการบินอิทิฮดั แอร์เวยส์ เทียวบินที EY 612 CMN AUH 09.35 - 1  ( .  ชม.) 

.  น. ถึงสนามบินอาบู ดาบี , สหรัฐอาหรับ เอมิเรตส์  พกัเปลียนอริยาบถและเปลยีนเครือง 

.  น. เดินทางต่อสู่เมืองไทย โดยสายการบิน อทิิฮดั แอร์เวยส์ เทียวบินที  EY 408   AUH BKK 22.50 – 07.55  ( .  ชม.)   
 

วันทีสิบสอง กรุงเทพฯ (Bangkok) B- L- D- 

.  น. คณะเดินทางถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ดว้ยความสวสัดิภาพ  

***************************************** 

 

 

 

 

 

แกรนด์โมรอคโค 2 วัน 9 คืน โดยอิทิฮัด แอร์เวย์ส (EY) 
(สัมผัสดินแดนฟ้าจรดทราย.....นอนดูดาวทีทะเลทรายซาฮาร่า) 

บินถึง คาซาบลังก้า          บินออกจาก คาซาบลังก้า 

กําหนดการเดินทาง ปี 6 ระดับทีพกั พกัห้องคู่ 
พกัห้องเดียว

จ่ายเพมิ 

เด็ก  –  ปี พกั

กับผู้ใหญ่  ท่าน 

มกราคม วันที  –  ม.ค. 6  –  ดาว 105,900.- 20,500.- 86,500.- 

กุมภาพนัธ์ วันที  –  ก.พ.   //   –  ก.พ.   –  ดาว 105,900.- 20,500.- 86,500.- 

มีนาคม วันที  –  มี.ค.   //   –  มี.ค.   –  ดาว 105,900.- 20,500.- 86,500.- 

เมษายน วันที  –  เม.ย.  (สงกรานต์)  

วันที  –  เม.ย.  (สงกรานต์) 
 –  ดาว 109,900.- 24,200.- 89,500.- 

เมษายน วันที  เม.ย. –  พฤษภาคม   –  ดาว 105,900.- 20,500.- 86,500.- 

พฤษภาคม วันที  –  พ.ค.   //    –  พ.ค.   –  ดาว 105,900.- 20,500.- 86,500.- 

มิถุนายน วันที  –  มิ.ย.   //   –  มิ.ย.   –  ดาว 105,900.- 20,500.- 86,500.- 

กันยายน วันที  –  ก.ย.   –  ดาว 105,900.- 20,500.- 86,500.- 

ตุลาคม วันที   –   ต.ค.   //   –   ต.ค.   –  ดาว 105,900.- 20,500.- 86,500.- 

พฤศจิกายน วันที   –    พ.ย.   //    –   ต.ค.   –  ดาว 105,900.- 20,500.- 86,500.- 

ธันวาคม วันที   –  ธ.ค.    –  ดาว 105,900.- 20,500.- 86,500.- 

ธันวาคม วันที 22 ธ.ค.  –  ม.ค. 7 (ปีใหม่)  –  ดาว 105,900.- 20,500.- 86,500.- 

อพัเกรดชันบิสเนสคลาส เพิมท่านละ  (เริมต้นที)   120,000 .- บาท 
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อัตรานีรวม 

 ค่าตวัเครืองบิน (กรุ๊ป) ชันประหยัด  โดยสารการบินอิทิฮดั แอร์เวยส์ (EY)  

 โรงแรม ทีพัก ระดับ  –  ดาว  จํานวน  คืน พร้อมอาหารเชา้ 

 ค่าวีซ่าประเทศโมรอคโค 

 ค่าเขา้ชมสถานทีต่างๆ ตามรายการทรีะบุ 

 ค่ารถโคช้ แอร์ ในการนาํเทียวตามรายการ 

 บริการไกดจ์ากประเทศโมรอคโค  ภาษาองักฤษ และหวัหนา้ทวัร์คนไทยผูช้าํนาญเส้นทาง กรณีกรุ๊ป  ท่านขึนไป 

 ค่าประกนัการเดินทาง คุม้ครองอุบติัเหตุ 2,000,000 บาท  ค่ารักษาพยาบาล ,  บาท ( สําหรับอาย ุ70 ปีขึนไป คุม้ครอง 50%) 

 ค่าอาหารตามทีระบุในรายการ และนาํดืมระหว่างทัวร์ วันละ    ขวด  

 ค่ารถ 4X4 (4WD) สู่ทะเลทรายซาฮาร่า  

 ค่าขีอูฐ ท่านละ  ตวั ชมพระอาทิตยข์นึยามเชา้ (หากท่านไม่ประสงค์จะขีอูฐ ไม่สามารถคืนเงินได)้ 

อัตรานีไม่รวม 

 ค่าใชจ่้ายส่วนตวัอาทิ ค่าซกัรีด, โทรศพัท์-แฟกซ,์ เครืองดืมมินิบาร์ และค่าใชจ่้ายอืนๆทีไม่ไดร้ะบุในรายการ 

 ค่าทิปหวัหนา้ทวัร์คนไทย ท่านละ  1,200 บาท  (โดยค่าทิปจะขอเรียกเก็บ พร้อม invoice ยอดเต็ม) 

 ค่าทิปไกดท์อ้งถนิ – คนขบัรถบสั – คนขบัรถ 4WD – คนจูงอูฐ  รวมทังหมด 64 USD ต่อท่าน (โดยค่าทิปจะขอเรียกเก็บ พร้อม invoice ยอดเต็ม) 

 ค่าภาษีมูลค่าเพิม %  ภาษีหัก ณ ทีจ่าย  % 
 

เงือนไขการสํารองทีนงั และ การชําระเงิน 

1. กรุณาจองล่วงหน้าอย่างน้อย  วนัก่อนการเดินทาง พร้อมชาํระเงินจองงวดแรก  0,000 บาท / ท่าน และส่งมอบเอกสารเพือยืนขอวีซ่าตามที

กาํหนด  

 (กรณีเป็นชาวต่างชาติ อาจจะตอ้งใชเ้วลาในการยืนขอวีซ่านานกว่าปกติ ประมาณ 1 เดือน) 

2. ส่วนทีเหลือชําระก่อนการเดินทาง   วนั  เนืองจากจะต้องใช้ในการออกตวัเครืองบินและเอกสารต่างๆ เพือยืนยนัการเดินทาง ในการ

ประกอบการพิจารณาวีซ่าของทางสถานทูต 

***** เมือท่านจองทัวร์ และ ชําระมัดจําแล้ว หมายถึงท่านยอมรับในข้อความและเงือนไขทีบริษัทฯแจ้งแล้ว ***** 
 

กรณียกเลิก 

ยกเลิก 45 วนั  (สงกรานต-์ปีใหม่ 60 วนั) ก่อนการเดินทาง ไม่เก็บค่าใชจ่้าย (หากไม่ไดม้ีการยนืวีซ่าล่วงหนา้)  

ยกเลิก 30-44 วนั (สงกรานต-์ปีใหม่ 45-59 วนั)  ก่อนการเดินทาง หกัค่ามดัจาํ 50,000 บาท + ค่าวีซ่า (ถา้มี)   

ยกเลิก 26-30 วนั (สงกรานต-์ปีใหม่ 41-44 วนั)   ก่อนการเดินทาง หกั 50 %  ของราคาทวัร์ + ค่าวีซ่า (ถา้มี)                

ยกเลิก  - 25 วนั  (สงกรานต-์ปีใหม่ 40 วนั) ก่อนการเดินทาง บริษทัฯ สงวนสิทธิไม่คืนเงินค่าทวัร์เต็มจาํนวน %  

***ผูเ้ดินทางทีไม่สามารถเขา้-ออกเมืองได ้เนืองจากการยนืเอกสารปลอม หกัค่าใชจ่้าย 100% *** 

หมายเหตุ :   คณะส่วนตวั หรือ กรุ๊ปเหมา ไม่สามารถทาํการยกเลิกได ้เนืองจากเป็นคณะทีจดัขึนเป็นพิเศษเฉพาะกลุม่ ตอ้งชาํระเงิน  % 

***หากมีการยกเลิกการจองทวัร์ หลงัไดท้าํการยนืวซ่ีาเรียบร้อยแลว้ บริษทัขอสงวนสิทธิในการนาํเล่มพาสปอร์ตไปยกเลิกวซ่ีาในทกุกรณี ไม่ว่าค่าใชจ่้าย

ในการยืนวซ่ีาจะรวมหรือแยกจากรายการทวัร์ก็ตาม*** 

หมายเหตุ 

1.บริษทัฯ ขอสงวนสิทธิในการยกเลิกการเดินทางในกรณีทีมีผู้เดินทาง ตํากว่า  ท่าน โดยจะแจง้ให้ผูเ้ดินทางทราบล่วงหน้า อย่างน้อย 20 วนั ก่อนการ

เดินทาง 

 2.บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิทีจะเปลียนแปลงรายการ หรือเปลียนแปลงราคาได้ตามความจาํเป็นและเหมาะสม ทงันี ขึนอยู่กับสภาวะของสายการบิน, 

โรงแรมทีพกั, ภูมอิากาศ, ภยัธรรมชาติ, การก่อการร้าย, การนดัหยดุงาน ฯลฯ 

. เมือเกิดเหตุจาํเป็นสุดวิสัยจนไม่อาจแกไ้ขได ้ในกรณีทีสูญหาย สูญเสียหรือไดรั้บบาดเจ็บทีนอกเหนือความรับผิดชอบของหัวหนา้ทวัร์และเหตุสุดวสิัย

บางประการ เช่น การนดัหยดุงาน สายการบินล่าชา้ ภยัธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธิ ทีจะไม่รับผิดชอบใด ๆ ทงัสิน 



 
 

2312-2101-MOROCCO12                                          www.smileytour.com                                                             Page 11 of 12 

4..เนืองจากรายการทวัร์นีเป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธิการใชบ้ริการใดๆตามรายการ หรือ ถูกปฏิเสธการเขา้ประเทศไม่ว่าในกรณีใดก็

ตาม ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธิไม่คืนเงินในทุกกรณี  

5. ในกรณีทีท่านจะใชห้นังสือเดินทางราชการ (เล่มสีนาํเงิน) เดินทางกบัคณะ  บริษทัฯ สงวนสิทธิทีจะไม่รับผิดชอบ หากท่านถูกปฎิเสธการเขา้หรือออก

นอกประเทศใดประเทศหนึง เพราะโดยปกตินกัท่องเทียวใชห้นงัสือเดินทางบุคคลธรรมดา เล่มสีเลือดหมู 

6. กรณียกเลิกการเดินทางภายหลงัจากไดวี้ซ่าแลว้ ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธิในการแจง้สถานทูตฯเพือให้อยูใ่นดุลพินิจของสถานฑูตฯ เรืองวีซ่าของท่าน 

เนืองจากการขอวซ่ีาในแต่ละประเทศจะถูกบนัทึกไวเ้ป็นสถิติในนามของบริษทัฯ เมอืท่านไดช้าํระเงินมดัจาํหรือทงัหมด ไม่ว่าจะเป็นการชาํระผา่น

ตวัแทนของบริษทัฯ หรือชาํระโดยตรงกบัทางบริษทัฯ ทางบริษทัฯ จะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงือนไขต่างๆของเอกสารวีซ่า 

7. หากสายการบินมีการยกเลิกเทียวบินหรือหากมีเหตุการณ์ประการใดทีเกิดขึนจากสายการบินทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธิทีจะเปลียนแปลงรายละเอียด

บางประการในทวัร์นีเพอืให้เหมาะสมกบัสถานการณห์นา้งานทีเกิดขึนจริง 

**หมายเหตุ ** กําหนดการเดินทางอาจมีการเปลียนแปลงได้เพือความเหมาะสม ทังนีทางบริษัทฯ จะยึดถือความปลอดภัยเป็นหลัก และรายการ-ราคา

ทัวร์ อาจมีการเปลียนแปลงได้ตามความเหมาะสม ขึนอยู่กับสายการบินโดยจะยึดประโยชน์ของลูกค้าเป็นสําคัญ” 

 

ตวัเครืองบิน 

ในการเดินทางเป็นหมู่คณะผูโ้ดยสารจะตอ้งเดินทางไป-กลบั หากท่านตอ้งการเลือนวนัเดินทางกลบั ท่านจะตอ้งชาํระ ค่าใชจ่้ายส่วนต่างทีสายการบนิเรียก

เก็บโดยสายการบิน เป็นผูก้าํหนด ซึงทางบริษทัฯ ไม่สามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้และในกรณีทีบริษทัไดอ้อกตวัเครืองบินไปแลว้ หากมีการยกเลิกการ

เดินทาง  (ในกรณีทีตวัเครืองบินสามารถทาํการ Refund ไดเ้ท่านนั) ผูเ้ดินทางตอ้งรอ Refund ตามระบบของสายการบินเท่านัน 

โรงแรม- ห้องพัก – เต็นท์ 

ห้องพกัในโรงแรมเป็นแบบห้องพกัคู่ ( TWN/DBL ) ในกรณีทีท่านมีความประสงค์จะพกัแบบ 3 ทา่น / 3 เตียง ( TRIPLE ROOM ) ขนึอยูก่บัขอ้กาํหนด

ของห้องพกัและรูปแบบของห้องพกัของแต่ละโรงแรมมกัมีความแตกต่างกนั ซึงอาจไม่สามารถจดัห้องทีพกัแบบ 3 เตียงได ้ หรือ อาจจะทาํให้ท่านไม่ได้

ห้องพกัติดกนัตามทีตอ้งการได ้ และบางโรงแรมไม่มีลิฟทบ์ริการ  ภายในห้องพกัของโรงแรม ไม่มีกาตม้นาํ และ ไม่มีนาํดืมไวบ้ริการ 

ในกรณีทีมกีารจดังานประชุม หรืองานเทศกาลตามฤดูกาล เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึน บริษทัฯขอสงวนสิทธิในการปรับเปลียนหรือยา้ยเมืองหรือ 

ปรับเปลียน ประเภทของโรงแรมทีพกั เพือให้เกิดความเหมาะสม 

ทีพักแบบ ริยาร์ด (RIAD) เป็นทีพกัสไตลโ์มรอคคนั ซึงภายในทีพกั ไม่มีลิฟทบ์ริการ  

ทีพักแบบเต็นท์     ภายในเต็นท ์ไม่มีเครืองปรับอากาศ มีเพียงทีนอน หมอน และ ผา้ห่ม ไม่มีห้องนาํส่วนตวั จะใชเ้ป็นห้องนาํรวม  

กระเป๋าเลก็ถือติดตัวขึนเครืองบิน 

กรุณางดนาํของมีคม ทุกชนิด ใส่ในกระเป๋าใบเลก็ทีจะถือขึนเครืองบิน เช่น มดีพบั กรรไกรตดัเลบ็ทุกขนาด ตะไบเลบ็ เป็นตน้ กรุณาใส่ในกระเป๋าเดินทาง

ใบใหญ่ ห้ามนาํติดตวัขึนบนเครืองบินโดยเด็ดขาด 

วตัถุทีเป็นลกัษณะของเหลว อาทิ ครีม โลชนั นาํหอม ยาสีฟัน เจล สเปรย ์และเหลา้ เป็นตน้ จะถูกทาํการตรวจอย่างละเอียดอกีครัง โดยจะอนุญาตให้ถือ

ขึนเครืองไดไ้ม่เกิน 10 ชิน ในบรรจุภณัฑล์ะไม่เกิน 100 ml. แลว้ใส่รวมเป็นทีเดียวกนัในถุงใสพร้อมทีจะสาํแดงต่อเจา้หนา้ทีรักษาความปลอดภยัตาม

มาตรการองคก์ารการบินพลเรือนระหว่างประเทศ ( ICAO ) 

สาํหรับนาํหนกัของกระเป๋าเล็กถือติดตวัขึนเครืองบิน ทางสายการบินอนุญาตให้นาํหนกั   กิโลกรัม 

สัมภาระและค่าพนักงานยกสัมภาระ 

สาํหรับนาํหนกัของสัมภาระทีทางสายการบินอนุญาตให้โหลดใตท้อ้งเครืองบิน คือ 20-30 กิโลกรัม (สาํหรับผูโ้ดยสารชนัประหยดั/ Economy Class 

Passenger ซึงขึนกบัแต่ละสายการบิน) การเรียกเก็บค่าระวางนาํหนกัเพิมเป็นสิทธิของสายการบินทีท่านไมอ่าจปฎิเสธได ้หาก นาํหนกักระเป๋าเดินทางเกิน

กว่าทีสายการบินกาํหนด  

*** กระเป๋าใบใหญ่ทีต้องการโหลดเข้าใต้ท้องเครืองบนิ ห้ามใส่  Power Bank *** 

สาํหรับกระเป๋าสัมภาระทีทางสายการบินอนุญาตให้นาํขึนเครืองได ้ตอ้งมีนาํหนกัไม่เกิน 7 กิโลกรัมและมีความกวา้ง ( 9.75 นิว ) + ยาว ( 21.5 นิว ) + สูง ( 

18 นิว ) 

การชดเชยค่ากระเป๋าในกรณีเกิดการสูญหาย 



 
 

2312-2101-MOROCCO12                                          www.smileytour.com                                                             Page 12 of 12 

ของมีค่าทุกชนิด ขอแนะนํา ไม่ควรใส่เข้าไปในกระเป๋าใบใหญ่ทีเช็คไปกบัเครือง เพราะหากกระเป๋าใหญ่เกิดการสูญหาย สายการบนิจะรับผิดชอบชดใช้

ตามกฎไออาต้าเท่านัน ซึงจะชดใชใ้ห้ประมาณ กิโลกรัมละ 20 USD คูณดว้ยนาํหนกักระเป๋าจริง ทงันีจะชดเชยไม่เกิน USD 400 กรณีเดินทางชนัธรรมดา 

(Economy) หรือ USD 600 กรณีเดินทางชนัธุรกิจ (Business)  

ดงันันจึงไม่แนะนําให้โหลดของมีค่าทุกประเภทลงกระเป๋าใบใหญ่ รวมถึง Powr Bank ด้วย เนืองจากความปลอดภัย 

กรณีกระเป๋าใบใหญ่ หรือ กระเป๋าใบเล็ก (Hand Carry) เกดิการชํารุด หรือสูญหาย ในระหว่างการท่องเทียว บริษทัฯ ไม่สามารถรับผิดชอบหรือชดเชย

ค่าเสียหายให้ท่านได ้ดงันนัท่านตอ้งระวงัทรัพยสิ์นส่วนตวัของท่านเอง 

***** เมือท่านจองทัวร์ และ ชําระมัดจําแล้ว หมายถึงท่านได้ทําความเข้าใจและยอมรับในข้อความและเงือนไขทีบริษัทฯแจ้งแล้ว

ข้างต้น ***** 

เอกสารประกอบการขอวซ่ีา Morocco 

.  หนังสือเดินทาง ตอ้งมีอายุเหลือการใชง้านอย่างนอ้ย  เดือน นับจากวนัเดินทาง และตอ้งมีหน้าว่างเหลือ

สาํหรับประทบัตราวีซ่า และตราประทบัเขา้ประทบัเขา้-ออกอยา่งนอ้ย  หนา้เตม็ 

. รูปถ่าย ตอ้งเป็นรูปถ่ายหน้าตรงเป็นรูปสี ขนาด .  x 4.5 ซ.ม. หน้าใหญ่เท่ากบัรูปถ่ายในพาสปอร์ตของท่าน  

ถ่ายไม่เกิน  เดือน จาํนวน 2 ใบ และตอ้งเป็นรูปถ่ายทีมีพืนหลงัสีขาว เท่านนั ทางสถานฑูตไม่รับพิจารณารูปถ่ายที

เป็นรูปสติกเกอร์ หรือรูปพิมพจ์ากคอมพิวเตอร์ รูปโพลาลอยด์ และรูปถ่ายทีมีวิวดา้นหลงั หรือรูปทีนาํมาตดัต่อ 

. หลักฐานการงาน 

  กรณีเป็นเจา้ของกิจการ ตอ้งแสดง สําเนา ใบทะเบียนการคา้ และหนังสือรับรองการจดทะเบียนทีมีชือของผู ้

เดินทางแสดงความเป็น  เจา้ของกิจการ เป็นกรรมการ หรือ หุน้ส่วน  (ไม่ตอ้งใชต้วัจริง) 

  ***** สําคญัมาก จะตอ้งเซ็นชือรับรองสาํเนา และประทบัตราบริษทัเป็นสําคญั *****  

กรณีเป็นพนักงาน ตอ้งมีหนังสือรับรองการทาํงานจากทางบริษทั หรือหน่วยงานทีสังกัด มีข้อความระบุ

ตาํแหน่ง เงินเดือน รายได ้ วนัเริมทาํงาน และช่วงเวลาทีไดรั้บอนุมติัให้ลาหยุดงาน เป็นภาษาองักฤษเท่านัน 

และจะตอ้งประทบัตราบริษทัรับรองเป็นสําคญั 

กรณีเป็นนักเรียน หรือ นักศึกษา ตอ้งมีหนังสือรับรองจากทางโรงเรียน หรือสถาบนัทีกาํลงัศึกษาอยู่ พร้อม

ตราประทบัของทางโรงเรียน (เป็นภาษาองักฤษเท่านนั) และสําเนาบตัรนกัเรียน หรือบตัรนกัศึกษา พร้อมทงั

เซ็นชือรับรองสาํเนา 

. หลักฐานการเงิน  

- หนังสือรับรองสถานะทางการเงินในชือของผูเ้ดินทาง จากทางธนาคารเป็นภาษาองักฤษ พร้อมตรา

ประทบัจากทางธนาคาร **ยาํ** ไม่สามารถใชส้าํเนาบญัชี เงินฝากธนาคารยอ้นหลงั  เดือน  

     กรณีทีมีผู้รับรองค่าใช้จ่ายให้ 

     - หนังสือรับรองสถานะทางการเงินจากธนาคาร ระบุชือเจ้าของบัญชี และ ต้องระบุชือผู้ถูกรับรอง

ค่าใช้จ่าย ด้วย พร้อมจดหมายรับรองค่าใช้จ่าย ระบุถึงความสัมพันธ์ 

.  สําเนาทะเบียนบ้าน และสําเนาบัตรประชาชน- สําเนาใบทะเบียนสมรส  

***เอกสารทีเป็นสําเนา ไม่ต้องขีดคร่อม หรือเขียนทับบนหน้าเอกสาร**** 

สถานทูตโมรอคโค ไม่รับพจิรณาเอกสารที ขีดคร่อม หรือเขียนทับบนหน้าเอกสาร 


