
                      (MOR-VA10D7N-EK) 

 

 

1 *ภาพใชเ้พื่อการโฆษณาเทา่นัน้* 

 

VACATIONS TIME TO MOROCCO (EK) 

 โมร็อกโก 10 วนั 7 คืน โดยสายการบินเอมิเรตส ์
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ตารางการเดินทาง 

วนัท่ี สถานท่ีท่องเท่ียว 
รายละเอียด อาหาร โรงแรมท่ีพกั ระดบั 4 ดาว 

หรือเทียบเท่า เชา้ กลางวนั เยน็ 

วนัท่ีหน่ึง 
กรุงเทพฯ สนามบินสุวรรณภูมิ – ดูไบ  

(สหรฐัอาหรบัเอมิเรตส)์ 
    

วนัท่ีสอง 
ดูไบ (DXB) สหรฐัอาหรบัเอมิเรตส-์คาซาบลงักา 

(CMN)-เมืองมาราเกช-สุเหร่าแห่งกษัตริยฮ์สัซนัท่ี 2 
   

PALM PLAZA OR ADAM PARK 

HOTEL 

วนัท่ีสาม 
เมืองมาราเกช - สุสานแห่งราชวงศซ์าเดียน - 

พระราชวงับาเฮีย 
   

PALM PLAZA OR ADAM PARK   

HOTEL 

วนัท่ีส่ี 
เมืองมาราเกช - MAJORELLE GARDEN - เมืองไอท ์

เบนฮาดดู - ออรซ์าเอท 
   KARAM OURZAZATE HOTEL 

วนัท่ีหา้ 
ออรซ์าเอท - โอเอซิส TINGHIR -ทอดรา้จอรจ์  

หุบเขากุหลาบ - เมอรซ์กูา้ 
   YASMINA MERZOUGA HOTEL 

วนัท่ีหก เมอรซ์กูา้ ชมพระอาทิตยข์ึ้ น-เฟส (FES)    
VOLUBULIS OR AL MENZEH 

ZALLAGH FES HOTEL 

วนัท่ีเจ็ด 

เฟส (FES) - เมเดอรซ์า บูอิมาเนีย - สุสานมเูลย ์อิส

มาอิล -(KAIRAOUINE MOSQUE) -แมกเนส -(BAB 

MANSOUR GATE) - พระราชวงัเฟส 

   
VOLUBULIS OR AL MENZEH 

ZALLAGH FES HOTEL 

วนัท่ีแปด เฟส (FES) - เมืองเชฟชาอนู - ราบตั (RABAT)    
RIVE OR ONOMO RABAT 

HOTEL 

วนัท่ีเกา้ 

ราบตั (RABAT) สุสานของกษัตริยโ์มฮมัเหม็ด ท่ี 5 หอ

คอยฮสัสนั (Hassan Tower)  - คาซาบลงักา 

(CASABLANCA AIRPORT) 

    

วนัท่ีสิบ ดูไบ (DXB) -  สนามบินสุวรรณภูมิ  (BKK)     
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สมัผสัประสบการณก์บัเสน้ทางแปลกใหม่ กบักล่ินอายดินแดนฟ้าจรดทราย ประเทศโมร็อกโก 

 เท่ียวเมืองท่ีเป่ียมดว้ยมนตเ์สน่ห ์นครสีฟ้าเชฟชาอูน เมืองสีพาสเทล แห่งโมร็อกโกเมืองเล็กๆ ท่ีหา้มพลาดเมื่อมาเยือน 

 สมัผสับรรยากาศ คาซาบลงักา้ เมืองแห่งต านานภาพยนตรช่ื์อดงัระดบัโลก ชายฝั่งมหาสมุทรแอตแลนติก  

เยือน เฟส ราชธานีแห่งแรกของโมร็อคโค ท่ีคงเสน่หค์วามเป็นโมร็อคโคไวไ้ดอ้ยา่งดีเยี่ยม เดินยอ้นเวลา สู่อดีต ซึมซบั

บรรยากาศในเมืองเก่าอยา่งแทจ้ริง  

ชมเมืองเก่ายุคโรมนั ท่ี โวลบิูลิส และเมืองตากอากาศ อิเฟรน  

 เท่ียวมาราเกช มหศัจรรยแ์ห่งเมืองโอเอซิส อดีตเมืองหลวงแห่งราชวงศ ์อลัโมราวิด เป็น A City of Drama 

สมัผสัมนตเ์สน่หเ์มดิน่า (เมืองเก่า) แห่งป้อมไอดูยะท่ี ราบตั เพลินกบัสีสนัของบา้นเรือนท่ีทาทาบดว้ยสีฟ้า-ขาว 

เปิดประตูสู่ทะเลทรายซาฮาร่า เมืองเมอรซ์ูกา้ ผจญภยัตะลุยทะเลทรายโดยรถขบัเคล่ือนแบบ 4WD 

 ขี่อฐูยามเชา้ในทะเลทรายซาฮาร่า เมอรซ์ูกา้ร ์ทะเลทรายท่ีใหญ่ท่ีสุดในโลก 

มหศัจรรยแ์ห่งมาราเกช เมืองสีชมพ ูสมัผสักล่ินไอเมืองอาหรบัโบราณ 

พรอ้มท่ีพกัมาตรฐานระดบั 4 ดาว 

 

 

 

รายและเอียดการเดินทาง 

วนัแรก   กรุงเทพฯ สนามบินสุวรรณภูมิ – ดูไบ(สหรฐัอาหรบัเอมิเรตส)์                                             (-/-/-) 

23.00 น. คณะเดินทางพรอ้มกนั ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ดยสารขาออก ประตูท่ี 8 เคาน์เตอร ์T  โดยสายการบินเอมิเรตส ์ 

( EK ) โดยมีเจา้หน้าท่ีของบริษทัฯ คอยใหก้ารตอ้นรบัและอ านวยความสะดวกเร่ืองเอกสารและสมัภาระ 

วนัท่ีสอง  ดูไบ (DXB) สหรฐัอาหรบัเอมิเรตส ์- คาซาบลงักา (CMN) - เมืองมาราเกช (MARAKESH)                 (-/-/D) 

01.35 น. เหินฟ้าสู่ ดูไบ (DXB) ประเทศสหรฐัอาหรบัเอมิเรตส ์โดยสายการบินเอมิเรตส ์EMIRATES เท่ียวบินท่ี EK385 

(บริการอาหารบนเคร่ือง ใชเ้วลาบิน 6 ชัว่โมง 10 นาที)  

04.45 น. เดินทางถึง สนามบินนานาชาติดูไบ ประเทศสหรฐัอาหรบัเอมิเรตส ์เพื่อแวะเปล่ียนเคร่ือง 

ตารางเส้นทางการบนิ 

เสน้ทางการบิน 
เวลาออกเดินทาง-เวลาถงึ

ปลายทาง 
เที่ยวบิน ระยะเวลาในการเดินทาง โดยประมาณ 

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

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

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

ดไูบ DXB – BKK กรุงเทพฯ 03:45 – 13:20 +1 วนั EK376 6 ชั่วโมง 35 นาท ี
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( การต่อเคร่ืองท่ี DXB ดูไบ ระยะเวลาการเช่ือมต่อ : 2 ชัว่โมง 45 นาที ) 

07.30 น.  ออกเดินทางจากสนามบินนานาชาติดูไบ DXB  สู่ สนามบินมุฮมัมดั ฟิฟท ์อินเตอรเ์นชัน่แนล (คาซาบลงักา) CMN 

ประเทศโมร็อกโก โดยสายการบินเอมิเรตส ์EMIRATES เท่ียวบินท่ี EK751 

12.45 น. เดินทางถึง สนามบินมุฮมัมดั ฟิฟท ์อินเตอรเ์นชัน่แนล (คาซาบลงักา) CMN (เวลาทอ้งถ่ินท่ีน่ีชา้กวา่ประเทศไทย 6 ชัว่โมง)  

น าท่านผ่านพิธีตรวจคนเขา้เมืองและรบักระเป๋าสมัภาระ เดินทางเขา้สู่เมืองคาซาบลงักา้ เมืองท่าหลกัและเมืองท่ีใหญ่ท่ีสุดของโมร๊

อกโก คาซาบลงักา้ มีความหมายในภาษาสเปนวา่ “บา้นสีขาว” ปัจจบุนัเมืองแห่งน้ีเป็นศูนยก์ลางทางเศรษฐกจิและอุตสาหกรรม

ของประเทศ น าทุกท่านแวะชมถ่ายรปูดา้นนอก  สุเหร่าแห่งกษัตริยฮ์สัซนัท่ี 2 (Hassan II Mosque) สุเหร่าแห่งกษัตริยฮ์สัซนัท่ี 2 

ถือวา่เป็นมสัยดิท่ียิง่ใหญ่ท่ีสุดในโมร็อกโก มีขนาดใหญ่เป็นอนัดบั 13 ของมสัยดิโลก สถาปัตยกรรมของมสัยดิแห่งน้ีอาจไม่ไดเ้ก่าแก่

มากนัก เพราะพึ่งเสร็จมาเมื่อปี 1993 ระยะเวลาในการก่อสรา้งทั้งหมด 6 ปี มสัยดิแห่งน้ีไดร้บัการออกแบบโดยมิเชล แปงโช 

สถาปนิกชาวฝรัง่เศส ใชศิ้ลปะสไตลโ์มร็อกโกมีการใชเ้ทคโนโลยสุีดทนัสมยัผสมผสานเขา้ไปดว้ย มีหอคอยสูง 120 เมตร สามารถจุ

คนไดสู้งถึง 25,000 คน วตัถุประสงคห์ลกัส าหรบัการสรา้งมสัยดิแห่งน้ีก็คือวาระเฉลิมฉลองพระชนมค์รบ 60 พรรษา ขององค์

กษัตริยฮ์สัซนัท่ี 2 แห่งโมร็อกโกและใชเ้ป็นสถานท่ีส าคญัในการตอ้นรบัแขกบา้นแขกเมือง 

จากน้ันน าทุกท่านเดินทางมุ่ง สู่ เมืองมาราเกช โมร็อกโก (Marrakech) โดยระยะทางประมาณ 240 กิโลเมตร  

ค า่       รบัประทานอาหารค า่ ณ โรงแรมท่ีพกั 

   น าท่านเดินทางเขา้สู่ท่ีพกั  โรงแรม PALM PLAZA OR ADAM PARK  ระดบั 4 ดาวหรือเทียบเท่า 

 

วนัท่ีสาม  เมืองมาราเกช (MARAKESH)                                                                                   (B/L/D) 
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เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

เมืองมาราเกช (MARAKESH) เป็นเมืองแห่งทะเลทรายซาฮาร่า ทะเลทรายในทวีปแอฟริกาท่ีมีขนาดใหญ่เป็นอนัดับสองของโลก 

และเป็นทะเลทรายท่ีรอ้นท่ีสุดของโลกอีกดว้ย ซ่ึงเป็นเมืองท่องเท่ียวท่ีส าคญัท่ีตั้งอยูเ่ชิงเขาแอตลาส ในอดีตเมืองโอเอซิสแห่งน้ีเป็นท่ี

พกัของกองคาราวานอูฐท่ีมาจากทางตอนใตข้องโมรอคโค ถือเป็นเมืองชุมทางของพ่อคา้ต่างๆ นอกจากน้ียงัเป็นอดีตเมืองหลวง

ในช่วงสมยัราชวงศ์อลัโมราวิดช่วง ศ.ต.ท่ี 11 ปัจจุบันเป็นเมืองท่ีมีนักท่องเท่ียวมาเยือนมากท่ีสุด สภาพบา้นเมืองท่ีเราเห็นไดค้ือ 

สองขา้งทางแวดลอ้มดว้ยบา้นเรือนท่ีถูกฉาบดว้ยปูนสีสม้ๆ ซ่ึงเป็นส่ิงท่ีรฐับาลก าหนดไว ้แต่คนทอ้งถ่ินจะ เรียกว่า PINK CITY หรือ 

เมืองสีชมพู อาจกล่าวไดว้่ามาราเกชเป็นเมืองท่ีมีเสน่หท่ี์สุดในโลกแห่งหน่ึง จึงไดส้มญานามว่าเป็น A CITY OF DRAMA นัน่คือมี

ความสวยงามดัง่เมืองในละครท่ีไม่น่าเป็นชีวิตจริงได ้

น าท่านเดินทางสู่ เขตเมืองเก่า หรือท่ีเรียกว่า เมดิน่า ซ่ึงมีก าแพงเมืองลอ้มรอบ น าชมสุสานแห่งราชวงศ์ซาเดียน (SAADLAN 

TOMBS) ท่ีแห่งน้ีถูกท้ิงรา้งมากกว่า 2 ศตวรรษ ภายหลงัไดร้บัการบูรณะ และเปิดใหเ้ขา้ชมความงดงามในแบบฉบบัของศิลปะแบบ

มวัริส(MOORISH) แท้ๆ  ความวิจิตรอลงัการของหอ้งโถงภายใน เสาคอลมัน์หินอ่อนสีสวย ลวดลายงานปูนท่ีประดบัประดาบนผนัง

และเพดาน สวนสวยภายนอกท่ีสรา้งขึ้ นใหม่ โดยเขาว่า ท าตามแบบ Allah's Paradise  
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จากน้ันน า ชมพระราชวงับาเฮีย BAHIA PALACE พระราชวงัของท่านมหาอ ามาตยผ์ูส้ าเร็จราชการแผ่นดินแทนยุวกษัตริย์ ในอดีต 

สรา้งขึ้ นในช่วงปลายศตวรรษท่ี 19 ซ่ึงตั้งใจจะใหเ้ป็นพระราชวงัท่ียิง่ใหญ่และหรูหราท่ีสุดในสมยัน้ัน ภายในพระราชวงับาเฮียมีหอ้ง

ทั้งหมดราว 150 หอ้ง ตกแต่งดว้ยปูนป้ันแกะสลกัและการวาดลวดลายบนไมแ้ละประดบัประดาดว้ยโมเสกท่ีมีลวดลายละเอียดอ่อน

ชอ้ยสวยงาม   

เท่ียง  รบัประทานอาหารเท่ียง ณ รา้นอาหาร  LE PETIT THAI RESTAURANT  

 น าทุกท่านชม จตุัรสักลางเมือง (DJEMAA FNAA SQUARE) ท่ีมีขนาดใหญ่ รายลอ้มไปดว้ยอาคาร รา้นคา้ ตลาด ทั้ง 4 ดา้น เดิน

เล่นถ่ายรปูความมีชีวิตชีวาท่ีมีสีสนัและกล่ินอายแบบโมรอคโคขนานแท ้พรอ้มจบัจา่ยหาซ้ือของฝาก ของท่ีระลึกพื้ นเมืองต่างๆ ราย

ลอ้มไปดว้ยอาคาร รา้นคา้ ตลาดทั้ง 4 ดา้น  

ชม มสัยดิ คูตูเบีย (KOUTOUBIA MOSQUE) ซ่ึงเป็นมสัยดิใหญ่เก่าแก่ท่ีสุดในเมืองไม่ว่าจะเดินไปแห่งใดในตวัเมืองก็จะเห็นมสัยดิน้ี

ได ้จากหอวงัท่ีมีความสูง 226 ฟิต (70 เมตร) ไม่ว่าอยูท่ี่ไหนในมาราเกซ เราก็จะมองเห็นสุเหร่าแห่งน้ี อิสระใหท้างเก็บภาพเมือง

มาราเกซ เมืองท่ีขึ้ นช่ือว่ามีเสน่หดึ์งดูดนักท่องเท่ียวติดอนัดบัโลก  

ค า่       รบัประทานอาหารค า่ ณ โรงแรมท่ีพกั 

   น าท่านเดินทางเขา้สู่ท่ีพกั  โรงแรม PALM PLAZA OR ADAM PARK  ระดบั 4 ดาวหรือเทียบเท่า 

   

วนัท่ีส่ี  เมืองมาราเกช (MARAKESH) -เมืองไอท ์เบนฮาดดู (AIT BENHADDOU) - ออรซ์าเอท (Ouarzazate)      (B/L/D)                                           
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เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

น าท่านชม MAJORELLE GARDEN หรือ JARDIN MAJORELLE & MUSEUM OF ISLAMICART ว่ากนัว่าเป็นสวรรคน์้อยๆ ยา่นเมืองมา

ราเกช สวนแห่งน้ีเป็นท่ีรวบรวมพนัธุไ์มน้านาจากทัว่โลก โดยเฉพาะตน้กระบองเพชรนับพนัตน้ หลากหลายสายพนัธุ์ มสีวนบวั 

และป่าไม่ดูร่มร่ืน กบับรรดากระถางดินท่ีศิลปินเจา้ของเดิม Jacques Majorelle ท่ีสรรหาสีมาป้ายทาทบั ตกแต่งท าใหส้วนแห่งน้ีดู

โดดเด่นสะดุดตาขึ้ นมาอยา่งน่าเหลือเช่ือ สวนแห่งน้ีเดิมเป็นบา้นของศิลปินชาวฝรัง่เศส เขาสรา้งบา้น และสวนเอาไวอ้ยูเ่อง พรอ้ม

สรา้งงานศิลปะของเขาต่อมาสถานท่ีแห่งน้ีไดถู้กใชเ้ป็นพิพธิภณัฑ ์รวบรวมเอาศิลปะของโมรอคโคไว ้และมีมุมแสดงงานศิลปะของ

เจา้ของเดิมเอาไวด้ว้ย 

เท่ียง รบัประทานอาหารเท่ียง ณ AIT BEN HADDOU RESTAURANT (CHEZ MAKTOUB) 



                      (MOR-VA10D7N-EK) 

 

 

8 *ภาพใชเ้พื่อการโฆษณาเทา่นัน้* 

 

 เดินทางสู่ เมืองไอท ์เบนฮาดดู  (AIT BENHADDOU) ชมเมืองไอท ์เบนฮาดดู เป็นเมืองท่ีมีอาคารต่างๆ สรา้งจากดิน เป็นเมืองท่ีมี

ช่ือเสียงในเร่ืองการหารายไดจ้ากกองถ่ายท าภาพยนตรก์วา่ 20 เร่ือง โดยเฉพาะป้อมดินท่ีงดงามและมีความใหญ่ท่ีสุดในภาคใตข้อง

โมรอคโค คอื ป้อมไอท ์เบนฮาดดู (KASBASH OF AIT BEB HADOU) เป็นป้อมดินซ่ึงตั้งอยูท่่ามกลางสวนอลัมอนด ์เป็นปราสาทท่ี

ใชใ้นการถ่ายท าภาพยนตรห์ลายเร่ืองท่ีโด่งดงัอาทิ Lawrance of Arabia , Jesus of Nazareth และ Gladiator ปัจจุบนัอยูใ่นความ

ดูแลขององคก์ารยเูนสโก ้

น าท่านเดินทาง สู่เมืองวอซาเซท OUARZAZATE ซ่ึงเคยเป็นท่ีตั้งทางยุทธศาสตร ์ในปี ค.ศ. 1928 ฝรัง่เศสตั้งกองก าลังทหารและ

พฒันาท่ีน้ีใหเ้ป็นศูนยก์ลางการบริหาร ปัจจุบนัเมืองวอซาเซทเป็นเมืองถูกส่งเสริมใหเ้ป็นเมืองท่องเท่ียว และมีการพฒันาพื้ นท่ีใน

ทะเลทรายในการท ากิจกรรมต่างๆ ท่ีแวดลอ้มไปดว้ยสตูดิโอส าหรบัการถ่ายท าภาพยนตร ์ไม่ว่าจะเป็น เร่ือง CLEO PATTRA, THE 

MUMMY, KINGDOM OF HEAVEN และอีกมากมายท่ีมกัจะใชเ้มืองแห่งน้ีเป็นฉากส าหรบัถ่ายท าในภาพยนตร ์ทั้งน้ีเพราะลกัษณะภูมิ

ประเทศท่ียงัคงความเป็นเอกลักษณ์แบบชนเผ่าเบอรเ์บอร์ ซ่ึงเป็นชนเผ่าดั้งเดิมของชาวโมร๊อกโก  วอซาเซท อาจกล่าวไดว้าเป็น

จุดมุ่งหมายของนักท่องเท่ียวท่ีมองหาความแตกต่าง และการผจญภยัท่ีหาไม่ไดจ้ากท่ีไหน วอซาเซทเป็นเมืองท่ี ส าคญัท่ีสุดของทาง

ตอนใต ้และท่ีน่ียงัเป็นทางเช่ือมระหว่างเหนือกบัใต ้และตะวนัออกกบัตะวนัตก (โปรดเตรียมทิปเล็กน้อยใหแ้ก่เจา้หน้าท่ีโรงถ่าย /

โรงถ่ายภาพยนต)์ 

ค า่       รบัประทานอาหารค า่ ณ โรงแรมท่ีพกั 

   น าท่านเดินทางเขา้สู่ท่ีพกั  โรงแรม KARAM OURZAZATE  ระดบั 4 ดาวหรือเทียบเท่า 

(กรุณาแยกสมัภาระส าหรบั 1 คืน /ของใชส่้วนตวั /ยา /ใส่กระเป๋าใบเล็ก เพื่อนัง่ 4WDเขา้สู่ท่ีพกัในวนัถดัไป) 
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9 *ภาพใชเ้พื่อการโฆษณาเทา่นัน้* 

 

วนัท่ีหา้  ออรซ์าเอท (Ouarzazate)  - เมอรซ์กูา้  ( MERZOUGA )                                                      (B/L/D)                                           

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

  เดินทางสู่ โอเอซิส TINGHIR ซ่ึงเป็นชุมชนท่ีเกาะกลุ่มอยูร่วมกนั ท่ามกลางความแหง้แลง้ในเขตทะเลทราย ท่ียงัมีความชุ่มช้ืน มีตา

น ้า หรือ ล าธารน ้า ซ่ึงใชใ้นการปลูก ตน้ปาลม์ ตน้อลัมอนด์  

น าท่านเดินทาง สู่ ทอดรา้จอรจ์ TODRA GORGES ชมความงามของช่องเขาท่ีซ่อนตวัอยใูนโอเอซิส ล าธารท่ีไหลผ่านช่องเขากบัหน้า

ผาท่ีสูงชนัแปลกตา เป็นแหล่งปีนหน้าผาส าหรบันักเส่ียงภยัทั้งหลาย  ผ่านหุบเขาดาเดส DADES VALLEY AND GORGE แนวเขาและ

ธรรมชาติของหุบเขาท่ีถูกกรดักร่อน จากแรงลมท าใหหุ้บเขากลายเป็นรูปร่างต่าง ๆ สวยงาม  

  ผ่านชมหุบเขากุหลาบ ROSE VALLEY หุบเขาแห่งดอกกุหลาบซ่ึงทอดตวัยาวหลายสิบกิโลเมตรตามริมฝัง่ เป็นหน่ึงในภูมิประเทศท่ี

ไดร้บัความนิยมมากท่ีสุดทางตอนใตข้องโมร็อกโก เป็นเสน้ทางท่ีตอ้งผ่านชมและมีความสวยงามมาก ซ่ึงในเดือน เมษายน – 

พฤษภาคม จะเป็นช่วงเทศกาลโมร็อกโกหุบเขากุหลาบ Rose Valley Morocco Festival  การเฉลิมฉลองการเก็บเกี่ยวดอกกุหลาบ

ในเมืองเล็ก ๆ ของ Kelaat M’gouna ตั้งอยูใ่นหุบเขา Dades ซ่ึงเป็นท่ีรูจ้กัในช่ือ "หุบเขาแห่งดอกกุหลาบ" ซ่ึงเป็นช่วงท่ีดอกกุหลาบ

ผลิบานและพ่นน ้าหอมออกมาผสมกบักล่ินของตน้อลัมอนด ์ท าใหเ้ป็นสวรรคน์้อยๆของนักเดินทางชาวทะเลทรายมาตั้งแต่สมยั

โบราณกาล  

เท่ียง  รบัประทานอาหารเท่ียง ณ INAS WELCOME RESTAURANT (TINGHIR) 

น าท่านสู่จุดพกัรถ เพื่อเปล่ียนรถจากรถบสัเป็นรถ 4WD / รถ 

1 คนัจะนัง่ได ้4 – 5 ท่าน กรุณาน าสมัภาระท่ีแยกไวแ้ลว้ใส่

ทา้ยรถ4WD (ใชร้ะยะเวลาเดินทางประมาณ 20 – 30 นาที 

เขา้สู่ท่ีพกักลางทะเลทราย )  

 

 

 

ค า่       รบัประทานอาหารค า่ ณ โรงแรมท่ีพกั 

   น าท่านเดินทางเขา้สู่ท่ีพกั  โรงแรม YASMINA MERZOUGA HOTEL ระดบั 4 ดาวหรือเทียบเท่า 

 



                      (MOR-VA10D7N-EK) 

 

 

10 *ภาพใชเ้พื่อการโฆษณาเทา่นัน้* 
 

วนัท่ีหก  เมอรซ์กูา้  ( MERZOUGA ) - เฟส (FES)                                           (B/L/D)                                           

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าท่านขีอ่ฐู ชมพระอาทิตยข์ึ้ นท่ีทะเลทรายซาฮาร่า  ใหทุ้กท่านไดด่ื้มด า่กบัภาพพระอาทิตยด์วงโตๆค่อยๆโผล่ขึ้ นจากสนัทรายยาม

เชา้ สาดส่องแสงสีทองปลุกทุกชีวิตใหต่ื้นจากนิทรา เป็นภาพแห่งความประทบัใจท่ีทุกท่านจะจดจ าไม่รูลื้มเลือน  

 

 หลงัจากน้ันน าทุกท่านขึ้ นรถ 4WD เพื่อกลบัออกจากท่ีพกักลางทะเลทราย กลบัขึ้ นรถบสัเพื่อเท่ียวในสถานท่ีต่อไป 

น าท่านเดินทางต่อ สู่เมืองเฟซ (FES) เมืองหลวงเก่าอีกแห่งท่ีมีประวติัศาสตรอ์นัยาวนานใน ศ.ต. ท่ี 8 ท่ีมีความส าคญัทาง

ประวติัศาสตร ์ตั้งอยูร่ะหว่างพื้ นท่ีอุดมสมบูรณท่ี์ต่อจากเชิงเทือกเขารีฟ (Rif Mountain) ทางตอนเหนือกบัเขตเทือกเขาแอตลา

สตอนกลาง (Middle Atlas) มีแม่น ้าเฟส (River Fes) ไหลผ่านกลางเมืองเมืองเฟส เป็นเมืองศกัด์ิสิทธ์ิเมืองหน่ึงของศาสนาอิสลาม

ไดร้บัการขนานามว่า “มกักะฮแ์ห่งตะวนัตก”และ “เอเธนสแ์ห่งแอฟริกา”  

เท่ียง รบัประทานอาหารเท่ียง ณ CHEZ WONG RESTAURANT (FES) 

น าท่านชมเมืองเฟซ (FES) เมืองแห่งท่องเท่ียวท่ีมีช่ือเสียง ซ่ึงในปี ค.ศ.1981 องคก์ารยเูนสโกไดป้ระกาศใหเ้ขตเมืองเก่าของเฟส

เป็นเมืองมรดกโลกทางประวติัศาสตร ์  ตอนน้ีทางรฐับาลโมรอ๊กโกมีการดูและเมืองเฟสโดยเฉพาะเขตเมืองเก่าซึ่งเป็นศูนยก์ลาง

ของวฒันธรรมและอารยธรรมในยุคเก่าของโมร็อกโก  น าท่านชมจุดชมวิวเมื่อมองลงมาจะเห็นเขตเมืองเก่าทั้งเมือง ต่อดว้ยชม

ประตูพระราชวงัหลวงแห่งเฟส พระราชวงัท่ีมีสถาปัตยกรรมท่ีสวยงามและสง่างามอยา่งมาก เป็นเอกลกัษณแ์ห่งราชวงศโ์มร๊อกโก 
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11 *ภาพใชเ้พื่อการโฆษณาเทา่นัน้* 
 

จากน้ันน าทุกท่านเขา้สู่เมืองเก่า ซ่ึงเสมือนท่านยอ้นยุคไปสู่บรรยากาศ1200ปีท่ีแลว้ เพราะเมืองน้ียงัมีวิถีชีวิตและความเป็นอยูใ่น

ลกัษณะดั้งเดิมหลายศตวรรษ 

 

ค า่       รบัประทานอาหารค า่ ณ โรงแรมท่ีพกั 

   น าท่านเดินทางเขา้สู่ท่ีพกั  โรงแรม VOLUBULIS OR AL MENZEH ZALLAGH FES HOTEL ระดบั 4 ดาวหรือเทียบเท่า 

 

วนัท่ีเจ็ด   เฟส (FES)                                                                                                      (B/L/D)                                           

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าท่านชมเมเดอรซ์า บูอิมาเนีย (Madrasa Bou Inania ) เมืองท่ีมีช่ือเสียงท่ีสุด Madrasa (โรงเรียนส าหรบัการเรียนรูท่ี้สูงขึ้ นใน

ศาสตรอ์ิสลาม) ก่อตั้งขึ้ นโดย Marinidสุลต่านอาบอูลัฮะซนัใน 1335-36 แต่เป็นช่ือในขณะน้ีหลงัจากลูกชายของเขาอาบู Inan) ซ่ึง

เป็นโรงเรียนสอนพระคมัภีร ์เป็นสถาปัตยกรรมแบบมวัร ์ท่ีสวยงามประณีต ในเขตเมืองเก่าไดแ้บ่งออกเป็น 100 ส่วน มีซอยกวา่ 

10,000 ซอย มีซอยแคบสุดคือ 50 ซ.ม. ถึงกวา้ง 3 เมตร จะแบ่งเป็นยา่นต่างๆ เช่น ยา่นเคร่ืองใชท้องเหลือง ทองแดง จะมีรา้นคา้

เล็กๆท่ีหน้ารา้นจะมีหมอ้ กะทะ อุปกรณเ์คร่ืองครวั ยา่นขายพรมท่ีวางเรียงรายอยา่งสวยงาม ยา่นงานเคร่ืองจกัสาน งานแกะสลกั

ไม ้และยา่นเคร่ืองเทศ (Souk El Attarine)  ท่านจะไดส้มัผสัทั้งรูป รสและกล่ินในยา่นเคร่ืองเทศท่ีมีการจดัเรียงสินคา้ไดอ้ยา่งเป็น
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12 *ภาพใชเ้พื่อการโฆษณาเทา่นัน้* 
 

ระเบียบเรียบรอ้ยสวยงาม ระหวา่งท่ีเดินตามทางในเมดิน่า ท่านจะไดพ้บกบัน ้าพธุรรมชาติ (Nejjarine Fountain) เพื่อใหช้าวมสุลิม

ใหล้า้งหน้าลา้งมือก่อนเขา้ในบริเวณมสัยดิ  นอกจากน้ีท่ีตามซอกมุมอาจเห็นภาพชายสูงอายุหนวดเครารุงรงันัง่แกะสลกัไมช้ิ้น

เล็กๆอยูบ่ริเวณตามทางเดินแคบๆในเขตเมืองเก่า บางทีเราก็ยงัจะเห็นผูห้ญิงท่ีน่ีสวมเส้ือผา้ท่ีปิดตั้งแต่หวัจนถึงเทา้จะเห็นไดก้็

เฉพาะตาด าอนัคมกริบเท่าน้ัน  

แวะชม สถาปัตยกรรมของสุสานมูเลย ์อิสมาอิล (Mausoleum of Moulay Ismail) ซ่ึงเป็นรัฐอิมพีเรียลท่ีคุณจะผ่านระหว่างการ

เดินทางในโมร็อกโก สุสานของศตวรรษท่ี 18 เป็นท่ีรูจ้กักนัดีว่าเป็นสถานท่ีพ านักของสุลต่านท่ีมีช่ือเสียงท่ีสุดของประเทศ เป็น

สถานท่ีทางจิตวิญญาณและเงียบสงบ เช่ือกนัว่าจะน าพรมาสู่ผูม้าเยอืน ท่ีเร่ิมดว้ยหอ้งทางเขา้เล็กๆ ท่ีทาสีเหลืองบตัเตอรค์พั ภายใน

หอ้งมีน ้าพุขนาดเล็กอยู่ตรงกลาง จากน้ันจะน าไปสู่สนามหญา้แบบเปิดโล่งแห่งแรกท่ีเช่ือมต่อถึงกนั และลานสุดทา้ยอยู่หน้าหอ้ง

หลุมฝังศพ มุสลิมเขา้ไดเ้ฉพาะหอ้งหลุมฝังศพเท่าน้ัน หอ้งเฉลียงมีความสูงหลายชั้นโดยมีหน้าต่างหลายแถวอยู่ดา้นบนซ่ึงให้

แสงแดดส่องเขา้มาอยา่งสวยงาม 

แวะชม (KAIRAOUINE MOSQUE) สถาปัตยกรรมและการตกแต่งอนัน่าท่ึงท่ีสามารถพบไดใ้นทุกซอกทุกมุมของมสัยดิ ถือไดว้่า 

'เป็นสถาบันการศึกษาท่ีเก่าแก่ท่ีสุดในโลก' มสัยิด Karaouine ในโมร็อกโก (หรือท่ีเรียกว่ามสัยิด Al-Qarawiyyin) ก่อตั้งขึ้ นในปี 

859 โดย Fatima Al-Fihri ลูกสาวของ Mohammed Al-Fihri ซ่ึงเป็นพ่อคา้ท่ีร า่รวยในขณะน้ัน ครอบครัวน้ีเป็นส่วนหน่ึงของกลุ่มผู ้

อพยพท่ีตดัสินใจยา้ยจาก Kairouan ในตูนิเซียไปยงัเมือง Fes ในโมร็อกโกเมื่อตน้ศตวรรษท่ี 9 ทั้งฟาติมาและน้องสาวของเธอไดร้บั

การศึกษาอยา่งดีและไดร้บัมรดกเงินจ านวนมากจากพ่อของพวกเขาหลงัจากท่ีเขาเสียชีวิต แทนท่ีจะใชท้รัพยส์มบติัในชีวิตประจ าวนั

ของเธอเปลือง ฟาติมาใหค้ ามัน่ว่าจะใชจ้่ายทั้งหมดเพื่อสรา้งมสัยิดท่ีเหมาะสมกบัชุมชนท่ีเธอรัก ดว้ยสตรีท่ีมีการศึกษาดีและมี

ความมุ่งมัน่อย่างแรงกลา้ ในไม่ชา้ โครงการน้ีจึงเติบโตจากการเป็นเพียงสถานท่ีสกัการะเป็นสถานท่ีส าหรบัการสอนศาสนาแล ะ

การอภิปรายทางการเมือง ตลอดหลายทศวรรษ ท่ีชาวโมร๊อกโกถือว่าเป็นแหล่งมาแสวงบุญท่ีศักด์ิสิทธ์ิ ส่ิงท่ีน่าสนใจเป็นพิเศษ

เกี่ยวกบัมสัยิดคือมีการขยายไปทัว่ราชวงศต่์อเน่ืองจนสามารถไดร้บัความแตกต่างจากการเป็นมสัยดิท่ีใหญ่ท่ีสุดในแอฟริกาเหนือ 

ปัจจุบนัสามารถรองรบัผูส้กัการะไดม้ากถึง 20,000 คน 

จากน้ันน าท่านเดิน ชมย่านเคร่ืองหนังและแวะชม บ่อฟอกและยอ้มสีหนังแบบโบราณ ท่ีเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของเมืองเฟส ถูก

อนุรกัษ์โดยองคก์รยูเนสโก โรงฟอกหนังของเมืองเฟสจะประกอบไปดว้ยอ่างหินจ านวนมากวางเรียงกนัเป็นแถว แต่ละบ่อจะเต็มไป

ดว้ยสียอ้มและของเหลวเติมเต็มทัว่ทุกบ่อ ราวกบัเป็นจานสีท่ีมีขนาดใหญ่ โดยหนังเหล่าน้ีไดม้าจากทั้ง ววั แกะ แพะ และอฐู น าเขา้

สู่กระบวนการกลายเป็นเคร่ืองหนังคุณภาพชั้นสูง เช่นกระเป๋า เส้ือผา้ รองเทา้ โดยไม่มีการใชเ้คร่ืองจกัร นับเป็นภูมิปัญญาท่ีมีตั้งแต่

ยุคกลาง อิสระชอ้ปป้ิงสินคา้ทอ้งถ่ินมากมาย เมืองเฟซจึงเป็นสถานท่ีท่ีไม่ควรพลาดในการมาเยอืนอยา่งยิง่ 
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เท่ียง รบัประทานอาหารเท่ียง ณ CHEZ WONG RESTAURANT (FES) 

น าท่านเดินทาง สู่เมืองแมกเนส (Meknes) เป็นเมืองหลวงโบราณในสมยัสุลต่าน มเูล อสิมาอลิ (Mouley Ismail) แห่งราชวงศอ์ะ

ลาวิท (Alawite Dynasty) กษัตริยจ์อมโหดผูช่ื้นชอบการท าสงครามใน ศ.ต. ท่ี 17 ดว้ยเมืองเมคเนสมีท าเลท่ีตั้งโดยมีแม่น ้าไหล

ผ่านกลางเมือง เมืองแมกเนสจึงเป็นเมืองศูนยก์ลางการผลิตมะกอก ไวน์ และพชืพรรณต่างๆ มกี าแพงเมืองลอ้มรอบเมืองเก่าท่ียาว

ประมาณ 40 กม. ซ่ึงมีประตูเมืองใหญ่โตถึง 7 ประตู ประตูบบัมนัซ ูเป็นประตูท่ีไดช่ื้อวา่สวยท่ีสุด ตกแต่งดว้ยโมเสดและกระเบ้ืองสี

เขยีวสดบนผนังสีแสดอยา่งสวยงาม 
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น าท่านแวะชม ประตู (BAB MANSOUR GATE) ประตู Bab Al Mansour ไดร้บัการตั้งช่ือตาม El-Mansour ซ่ึงเป็นคริสเตียน คน

ทรยศท่ีเปล่ียนมานับถือศาสนาอิสลาม ประตูขนาด 16 เมตรไดร้บัการออกแบบใหเ้ป็นประตโูคง้เกือกมา้ และประตูไมสู้ง 52 ฟุต

ตั้งอยูน่อกจตุรสั el-Hedim อนักวา้งใหญ่ องคป์ระกอบทางสถาปัตยกรรมท่ีตกแต่งดว้ยอกัษรอาหรบัแปลวา่ “ฉนัคือประตูท่ีสวย

ท่ีสุดในโมร็อกโก ฉนัเหมือนพระจนัทรบ์นทอ้งฟ้า 

น าท่านแวะชม พระราชวงัเฟส (ROYAL PALACE OF FES) เป็นแลนดม์ารก์ท่ีก าหนดจุดสงัเกตของเมืองซ่ึงเป็นสญัลกัษณข์องราชวงศ ์

ประวติัศาสตร์ และสถาปัตยกรรม ตั้งอยู่ในเขตราชวงศ์ท่ีสรา้งขึ้ นโดยราชวงศ์ Marinid ในศตวรรษท่ี 13 ซีอี อาคารอันโอ่อ่าท่ี

กวา้งขวางประกอบดว้ยลานขนาดใหญ่ ลานกวา้ง และประตูท่ีวิจิตรงดงาม และการตกแต่งภายในท่ีแสดงถึงความสง่างามของ

โมร็อกโก สถานท่ีน้ีไม่เปิดใหบุ้คคลทัว่ไปเขา้ชมแต่สามารถถ่ายภาพภายนอกได ้ 

 

ค า่       รบัประทานอาหารค า่ ณ โรงแรมท่ีพกั 

   น าท่านเดินทางเขา้สู่ท่ีพกั  โรงแรม VOLUBULIS OR AL MENZEH ZALLAGH FES HOTEL ระดบั 4 ดาวหรือเทียบเท่า 

 

วนัท่ีแปด   เฟส (FES) - เมืองเชฟชาอนู (CHEFCHAOUEN)  - ราบตั (RABAT)                                       (B/L/D)                                           

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าทุกท่านออกเดินทาง สู่เมืองเชฟชาอนู (CHEFCHAOUEN) (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 3 ชัว่โมง 50 นาที  ประมาณ 220 กม.) 

เป็นเมืองโบราณยาวนานกว่า 538ปีท่ีหา้มพลาด เป็นเมืองท่ีเหมือนเป็นฉากจากหนังภาพยนตรห์รือภาพในนิทาน สถานท่ีแห่งน้ี

เป็นเมืองท่ีมีผูค้นใชชี้วิตกนัอยูจ่ริงในประเทศโมรอ๊กโก เอกลกัษณเ์ฉพาะตวัของเมืองน้ีคือความแปลกตาของอาคารบา้นเรือนท่ีมี

สีสนัสดใสทาสีเป็นสีฟ้าและขาวทั้งเมือง ซ่ึงตดักบัสีเขยีวของป่าไมเ้น่ืองจากตวัเมืองอยูใ่นหุบเขาริฟ  

(RIF MOUNTAIN) เกิดเป็นภาพท่ีชวนใหนั้กท่องเท่ียวหลงใหลในความงดงามและเสน่หข์องเมืองน้ี ความเป็นมิตรของผูค้นก็ท าให้

เมืองเชฟชาอนูมีเสน่หอ์ยา่งหาท่ีเปรียบไม่ได ้ทุกท่านสามารถเดินชมบา้นเรือนไดท้ัว่ทั้งเมือง โดยท่ีสถาปัตยกรรมของเมืองยงัคง

เป็นแบบโมรอ๊กโก ซุม้ประตูโคง้สามารถมองเห็นไดท้ัว่ทั้งเมือง และยงัมีน ้าพุท่ีปูดว้ยกระเบ้ืองโมเสกแบบโมรอ๊กโกใหเ้ห็นไดต้ามมุม

ต่าง ๆ ของเมือง  

 

http://www.culturedcreatures.co/morocco-blue-city/
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อิสระใหทุ้กท่านไดเ้ดินชมถ่ายรปูหมู่บา้นสีฟ้า เพราะไม่วา่จะถ่ายมุมไหนก็สวยไม่แพก้นั ส ารวจตรอกซอกซอยต่างๆท่ีเต็มไปดว้ย

รา้นขายของท่ีระลึก, เคร่ืองประดบั, พรม และเลือกชิมขนมพื้ นเมือง ถัว่ ชีส กลบัไปเป็นของฝากไดอ้ยา่งเพลิดเพลิน 

เท่ียง  รบัประทานอาหารเท่ียง ณ  SKY CHINESE RESTAURANT (CHEFCHAOUEN) 

  น าทุกท่านออกเดินทาง สู่เมืองราบตั (RABAT) (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 4 ชัว่โมง ประมาณ 253 กม.) 

  จากน้ันเดินทางต่อไปยงั เมือง RABAT ซ่ึงเป็นเมืองหลวงเมืองหลวงแห่งราชอาณาจกัรมาในอดีต ตั้งแต่ปี ค.ศ.1956 และเป็นท่ีตั้ง

ของพระราชวงัหลวง และท าเนียบทูตานุทูตจากต่างแดน เป็นเมืองสีขาวท่ีสะอาดและสวยงาม  

ค า่       รบัประทานอาหารค า่ ณ โรงแรมท่ีพกั 

   น าท่านเดินทางเขา้สู่ท่ีพกั  โรงแรม RIVE OR ONOMO RABAT HOTEL ระดบั 4 ดาวหรือเทียบเท่า 

วนัท่ีเกา้  ราบตั (RABAT) - คาซาบลงักา (CASABLANCA AIRPORT)                                     (B/L/-)                                           

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าท่าน ชมสุสานของกษัตริยโ์มฮมัเหม็ด ท่ี 5 (Mausoleum of Mohammad V)  สุสานตั้งอยูบ่นแท่นยกสูงท่ีมุมตะวนัออกเฉียงใต้

ของเอสพลานาด เป็นโครงสรา้งรูปส่ีเหล่ียมผืนผา้ท าดว้ยคอนกรีตเสริมเหล็กหุม้ดว้ยหินอ่อนสีขาวดา้นนอก ภายนอกถูกท า

เคร่ืองหมายดว้ยทุกแห่งของซุม้มวัรแ์ละหลงัคาสีเขยีวเส้ียม ซุม้โคง้ยงัมีรูปทรงหลายแฉกและพื้ นผิวผนังดา้นบนน้ันแกะสลกัดว้ย

ลวดลายเซ็บกา้แบบโมร็อกโกท่ีมีลกัษณะเฉพาะขา้งในหอ้งเก็บศพท่ีถูกปกคลุมดว้ยโดมไมม้ะฮอกกานีท่ีมีกระจกสี ในขณะท่ีผนังปู

ดว้ยกระเบ้ือง โดยมีทหารยามยนืเฝ้าสง่าทุกประตู และเปิดใหค้นทุกชาติทุกศาสนาเขา้ไปเคารพพระศพท่ีฝังอยูเ่บ้ืองล่าง ดา้นหน้า

http://www.culturedcreatures.co/morocco-blue-city/
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ของสุสาน คือสุเหร่าฮสัซนัท่ีเร่ิมสรา้งมาตั้งแต่ศตวรรษท่ี 2 แต่ไม่ส าเร็จ และพงัลงจนเหลือแต่เพียงเสาไว ้365 ตน้ ในบริเวณกวา้ง 

183x139 เมตร 

  น าท่านชมหอคอยฮสัสนั ) หรือ สุเหร่าหลวง เป็นหน่ึงในสถาปัตยกรรมอนัทะเยอทะยาน ของกษัตริยโ์มฮมัเหม็ดท่ี 5 โดยหอคอยมี

สูงถึง 44 ม. (140 ฟุต) ก่อสรา้งมสัยดิเร่ิมขึ้ นในปี ค. ศ. 1191 ตั้งใจว่าหอคอยแห่งน้ีจะกลายเป็นมสัยดิและสุเหร่าท่ีสูงท่ีสุดในโลก 

และเพื่อเฉลิมฉลองการรบชนะของอลัมนัซรู ์แต่ทว่าเมื่ออลัมนัซรูเ์สียชีวิตในปี 1199 การก่อสรา้งมสัยดิก็หยุดลง  

เท่ียง  รบัประทานอาหารเท่ียง ณ  MARINA RESTAURANT  

  น าท่านเดินทาง สู่เมืองคาซาบลงักา (CMN)  เพื่อเดินทางเขา้สู่สนามบิน RAK มุฮมัมดั ฟิฟท ์อนิเตอรเ์นชัน่แนล  

(คาซาบลงักา) ประเทศโมร็อคโค เพื่อท าการเช็คอินสมัภาระ 

14.45 น. เหินฟ้าสู่ ดูไบ(DXB) ประเทศสหรฐัอาหรบัเอมิเรตส ์โดยสายการบินเอมิเรตส ์EMIRATES เท่ียวบินท่ี EK752 

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

01.15 น. เดินทางถึง สนามบินนานาชาติดูไบ ประเทศสหรฐัอาหรบัเอมิเรตส ์เพื่อแวะเปล่ียนเคร่ือง 

  ( การต่อเคร่ืองท่ี DXB ดูไบ ระยะเวลาการเช่ือมต่อ : 2 ชัว่โมง 30 นาที ) 

03.45 น.  ออกเดินทางจากสนามบินนานาชาติดูไบ DXB  สู่ สนามบินสุวรรณภูม ิ  BKK ประเทศไทย  

 โดยสายการบินเอมิเรตส ์EMIRATES เท่ียวบินท่ี EK376 

13.20 น. เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูม ิ BKK ประเทศไทย ดว้ยความสวสัดิภาพและความประทบัใจ มริูลื้มเลือน 
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ก าหนดการเดนิทาง 
ราคาผู้ใหญ่ 

(พักห้องละ 2-3 ท่าน) 
ราคาเด็กเสริมเตียง 

(พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน) 
ราคาเด็กไม่เสริมเตียง 

(พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน) 
พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 

07 -16 ต.ค. 65 

13 - 22 ต.ค. 65 

14 - 23 ต.ค. 65 

15 - 24 ต.ค. 65 

79,988 บาท 79,988 บาท 78,988 บาท 9,500 บาท 

04 -13 พ.ย. 65 

18 -27 พ.ย. 65 
82,988 บาท 82,988 บาท 81,988 บาท 10,500 บาท 

02 -11 ธ.ค. 65 
03 -12 ธ.ค. 65 

84,988 บาท 84,988 บาท 83,988 บาท 10,500 บาท 

24 ธ.ค.-02 ม.ค. 66 
25 ธ.ค.-03 ม.ค. 66 
30 ธ.ค.-08 ม.ค. 66 

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

20 - 29 ม.ค. 66 
17 - 26 ก.พ. 66 
03 -12 มี.ค. 66 
17 - 26 มี.ค. 66 
24 มี.ค. – 02 เม.ย. 66 

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

UPDATE08AUG2022 

 

หมายเหตุ รายการอาจมีการเปล่ียนแปลงได ้ทั้งน้ีโดยค านึงถึงผลประโยชน์ของลูกคา้เป็นหลกั 

ในกรณีท่ีคณะออกเดินทางต า่กวา่ 15 ท่าน หรือมาตรฐานของการยนืยนัการเดินทาง จะมีการเปล่ียนแปลง 

ขนาดของภาหนะท่ีใชใ้นการน าเท่ียว ตลอดรายการทวัร ์โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหน้า  

กรณีท่ีคณะทวัรอ์อกเดินทางต า่กว่า 15 ท่าน หรือต า่กวา่มาตรฐานของการยนืยนัการเดินทาง ทางผูจ้ดัรายการ ขอยกเลิกการเดินทาง หรือ อาจ

แจง้ต่อทางคณะทวัรใ์หท้ราบว่ามีการเรียกเก็บค่าทวัรเ์พิ่มในกรณีท่ีต า่กวา่ 15 ท่าน ตามความเหมาะสมและเป็นจริง 
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ขอ้มลูเบ้ืองตน้ในการเตรียมเอกสารยืน่วีซ่าและการยืน่ขอวีซ่า ใชเ้วลายืน่ประมาณ 7-10 วนัท าการ 

การพจิารณาวีซ่าเป็นดุลยพินิจของสถานทูต มิใช่บริษัททวัร ์การเตรียมเอกสารท่ีดีและถูกตอ้งจะช่วยใหก้ารพิจารณาของสถานทูตง่ายขึ้ นกรณี

ท่านใดตอ้งใชพ้าสปอรต์เดินทาง ช่วงระหวา่งยืน่วีซ่า หรือ ก่อนเดินทางกบัทางบริษัท ท่านตอ้งแจง้ใหท้างบริษัทฯ ทราบล่วงหน้าเพื่อวางแผนในการ

ขอวีซ่าของท่าน ซ่ึงบางสถานทูตใชเ้วลาในการพจิารณาวีซ่าท่ีค่อนขา้งนานและ อาจไม่สามารถดึงเล่มออกมาระหวา่งการพจิารณาอนุมติัวีซ่าได ้ 

1.PASSPORT เล่มจริง ท่ีมีอายุเหลือเกิน 6 เดือน ใชเ้วลายืน่เล่มเขา้ไปในสถานทูต 7 – 10 วนั  

2.รูปถ่ายขนาด 1.5 น้ิว จ านวน 2 รูปพื้ นหลงัขาว หา้มสวมเส้ือสีขาวและสีอ่อนในการถ่ายรูปและเห็นหน้าชดั  

(ถ่ายไวไ้ม่เกิน 6 เดือน เห็นหน้าชดัเจนเพื่อสแกนท าวีซ่าออนไลน์ ) 

3.ส าเนาบตัรประชาชน / ทะเบียนบา้น  (หา้มขดีหรือเซ็นก ากบัใดๆลงไป ) 

4.หลกัฐานการท างาน 

กรณีท่ีท่านเป็นเจา้ของกิจการ ขอหนังสือรบัรองการจดทะเบียน (DBD)ท่ีมีช่ือของผูเ้ดินทางเป็นกรรมการหรือหุน้ส่วน อายุไม่เกิน 3 เดือน หรือ 

ส าเนาใบทะเบียนการคา้ (พค.0403)  

กรณีท่ีกิจการของท่านไม่ไดจ้ดทะเบียนการคา้ เช่น ขายของออนไลน์ หรือเป็นครูสอนพิเศษ ตอ้งท าจดหมายช้ีแจงการท างานเป็นภาษาองักฤษ, 

พรอ้มเอกสารประกอบ เช่น รปูถ่ายรา้น เวป็สินคา้  

 กรณีท่ีเป็นพนักงานบริษัทเอกชน ขอหนังสือรบัรองการท างาน จากบริษัทฯ ใหร้ะบุต าแหน่งลงไป และเงินเดือนท่ีไดร้บัในต าแหน่งงานน้ันๆ และช้ี

แจง้ว่าท่านท างานท่ีบริษัทน้ีมาแลว้กี่ปี , วนัท่ีเร่ิมท างาน  

 กรณีท่ีเป็นขา้ราชการ รฐัวิสาหกิจ ขอหนังสือรบัรองการท างานจากหน่วยงานและส าเนาบตัรราชการ พรอ้มประทบัตราองคก์ร 

หากเกษียณอายุราชการ ส าเนาบตัรขา้ราชการเกษียณอายุ 1 ชุด 

(ขอเป็นภาษาองักฤษ  ระบุช่ือ-นามสกุล  ลงไปในหนังสือรบัรองการท างาน ตอ้งตรงตามหน้าพาสปอรต์  

ใชค้ าว่า “TO WHOM IT MAY CONCERN ” แทนช่ือสถานทูตท่ียืน่) 

กรณีท่ีเป็นนักเรียน หรือนักศึกษา ขอหนังสือรบัรองการเรียนท่ีออกจากสถาบนัท่ีก าลงัศึกษาอยู ่และส าเนาบตัรนักศึกษาพรอ้มทั้ง ประทบัตรา

สถาบนั 

(ขอเป็นภาษาองักฤษ  ระบุช่ือ-นามสกุล  ลงไปในหนังสือรบัรองการเรียน ช่ือตอ้งตรงตามหน้าพาสปอรต์) 

ใชค้ าว่า “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนช่ือสถานทูตท่ียืน่) 

กรณีท่ีเป็นเด็กอายุต า่กว่า 20 ปี จะตอ้งมีใบอนุญาตจากผูป้กครองบิดาหรือมารดา หากเด็กเดินทางไปกบับิดาจะตอ้งมีใบรบัรอง 

จากมารดา หรือหากเด็กเดินทางกบัมารดาจะตอ้งมีใบรบัรองจากบิดา หรือถา้เด็กไม่ไดเ้ดินทางกบับิดาและมารดา จะตอ้งมีจดหมายยนิยอมใหบุ้ตร

เดินทางไปต่างประเทศจากทั้งบิดาและมารดาพรอ้มมีการรบัรองค่าใชจ้า่ยใหก้บับุตร ท่านท่ีบุตรเดินทางไปดว้ย ตอ้งไปท าท่ีส านักงานเขตท่ีท าเบียน

บา้นอยู ่

5.หนังสือรบัรองสถานะทางการเงินจากธนาคาร (ไม่รบั Statement หรือส าเนาสมุดเงินฝาก)   

ขอ 1 ฉบบั ตอ้งออกโดยธนาคารเท่าน้ัน หนังสือน้ีจะระบุช่ือเจา้ของบญัชี รายละเอียดบญัชี และยอดเงินคงเหลือในบญัชี แปลงค่าเป็น USD โดยให้

ธนาคารระบุช่ือผูเ้ดินทาง และช้ีแจงว่าใชใ้นการยืน่วีซ่า เขา้โมร็อคโค ในพรีเรียส ......... วนัท่ีเดินทาง เท่าไหร่ถึงเท่าไหร่  

ในกรณีท่ีมบุีตรหลานของท่านเดินทางดว้ย ใหท้ าใหบุ้ตรหลานของท่านดว้ย คนละฉบบั โดยระบุช่ือเจา้ของบญัชี รายละเอยีดบญัชี ยอดเงินคงเหลือ

ในบญัชี แปลงค่าเป็น USD และใหธ้นาคารระบุวา่คุณเป็นผูอ้อกค่าใชจ้่ายทั้งหมดในการเดินทางให ้ MISS……………………………………. / MASTER 

………………………..ในการเดินทางไปทริปโมร็อคโค 
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*** การถ่ายส าเนาทุกฉบบัจะตอ้งสามารถอ่านออกชดัเจน เน่ืองจากเอกสารทุกฉบบั ทางสถานทูตโมร็อคโคจะตอ้งน าส่งต ารวจตรวจคนเขา้เมืองของ

ประเทศโมร็อคโค และหา้มขดีค่า/ขดีคร่อม หรือเซ็นรบัรองเอกสารทุกฉบบั *** 

เง่ือนไขการจองทวัร ์

งวดท่ี 1 : ส ารองท่ีนัง่จ่ายมดัจ า 30,000 บาท /ท่าน ภายใน 3 วนัหลงัจากท่ีมีการจอง (เพื่อเป็นการยนืยนัการเดินทาง) 

 พรอ้มส่งรายช่ือและหน้าพาสปอรต์ผูท่ี้จะเดินทางทนัที  

งวดท่ี 2 : ช าระยอดส่วนท่ีเหลือ ก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 20 วนั หากไม่ช าระค่าใชจ้า่ยภายในก าหนด ทางบริษัทจะถือวา่ท่านยกเลิกการเดินทางโดย

อตัโนมติั 

กรณีท่ีตอ้งการออกตัว๋ภายในประเทศ กรณีลูกคา้อยูต่่างจงัหวดั ใหท่้านติดต่อเจา้หน้าท่ีก่อนออกบตัรโดยสารทุกครั้ง หากออกบตัรโดยสารโดยมิแจง้

เจา้หน้าท่ี ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่รบัผิดชอบค่าใชจ้่ายท่ีเกิดขึ้ น 

หลงัจากช าระคา่มดัจ าแลว้ สามารถเปล่ียนช่ือผูเ้ดินทางได ้ก่อนท่ีบริษัทฯ จะท าการออกตัว๋ล่วงหน้า 1-2 อาทิตยก์่อนการเดินทางแต่ทั้งน้ีตอ้งยดึกฏของ

สายการบินเป็นหลกั  

เง่ือนไขการยกเลิกทวัร ์

กรณียกเลิกหลงัจากวางเงินมดัจ า บริษัทฯจะคิดคา่ใชจ้่ายท่ีเกดิขึ้ นจริง ณ วนัน้ัน ท่ีไม่สามารถ คืนเงินได ้ 

(ตวัอยา่งเช่น ค่าตัว๋เคร่ืองบิน, ค่าวีซ่า, ค่ามดัจ าหอ้งพกั เป็นตน้) 

กรณียกเลิกหลงัจากจา่ยเงินเต็มจ านวน บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินทั้งหมดในทุกกรณี 

กรณีเจ็บป่วยจนไมส่ามารถเดินทางได ้ ตอ้งมีใบรบัรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรบัรอง บริษัทจะท าเร่ืองยืน่เอกสารไปยงัสายการบิน โรงแรม และใน

ทุกๆการใหบ้ริการ เพื่อใหพ้ิจารณาอีกครั้ง ทั้งน้ี อาจจะตอ้งใชร้ะยะเวลาในการด าเนินการ ซ่ึงไม่สามารถแจง้ไดว้่าสามารถคืนเงินไดท้ั้งหมดหรือ

บางส่วน หรือไม่ไดเ้ลย เพราะขึ้ นอยูก่บัการพิจารณาและตดัสินใจของสายการบิน โรงแรมและในทุกๆบริการอื่นๆเป็นส าคญั 

อตัราคา่บริการน้ีรวม 

ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั ชั้นประหยดั โดยสายการบินเอมิเรตส ์EMIRATES (EK) 

( กรณีเดินทางเป็นตัว๋กรุป๊ หากออกตัว๋แลว้ไมส่ามารถขอคืนเงินไดแ้ละไม่สามารถเปล่ียนวนัเดินทางได ้) 

ค่าท่ีพกัหอ้งละ 2 ท่าน เป็น TWIN ROOM หรือ TRP ROOM ในโรงแรม ตามท่ีระบุในรายการหรือระดบัเดียวกนั รวมทั้งส้ิน 7 คืน 

ค่าพาหนะ รถรบั-ส่ง ตลอดการเดินทาง พรอ้มคนขบัรถท่ีช านาญเสน้ทาง 

ค่าอาหารทุกม้ือท่ีระบุตามรายการ 

ค่าบตัรเขา้ชมสถานท่ีและการแสดงทุกแห่งท่ีระบุตามรายการ 

ค่าธรรมเนียมวีซ่าออนไลน์ (ปรบัใหม่ ณ วนัท่ี 1 ส.ค.65)  Embassy of the Kingdom of Morocco /แบบ SINGLE ENTRY       

ค่าบริการน าทวัรโ์ดยมคัคุเทศกท์อ้งถ่ินและหวัหน้าทวัรผ์ูม้ีประสบการณ์ 

ค่าน ้าด่ืมระหว่างเดินทาง 1 ขวด ต่อท่าน/วนั 

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

อตัราคา่บริการน้ีไมร่วม 
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ค่าจดัท าหนังสือเดินทาง 

ภาษีต่าง ๆ เช่น ภาษี 7% ภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% ฯลฯ 

ค่าใชจ้่ายส่วนตวัอื่นๆ  เช่น คา่โทรศพัท,์ ค่าซกัรีด, มินิบารแ์ละทีวช่ีองพิเศษ ฯลฯ และท่ีไม่ไดร้ะบุไวใ้นรายการ 

ค่าบริการยกกระเป๋าในโรงแรม ซ่ึงท่านจะตอ้งดูแลกระเป๋าและทรพัยสิ์นดว้ยตวัท่านเอง 

ค่าใชจ้่ายส่วนตวัอื่นๆ  เช่น คา่โทรศพัท,์ ค่าซกัรีด, มินิบารแ์ละทีวช่ีองพิเศษ ฯลฯ ท่ีไม่ไดร้ะบุไวใ้นรายการ 

ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมสัง่พิเศษ นอกเหนือรายการและน ้าด่ิมนอกเหนือจากท่ีแจง้ไว ้ท่านละ 1 ขวด/วนั 

ค่าทิปมคุัเทศก ์พนักงานขบัรถ ในประเทศโมรอคโก และ หวัหน้าทวัรจ์ากเมืองไทย 

 (เป็นอตัราปกติตามหลกัสากลของการท่องเท่ียว ) 

ค่าทิปมคัคุเทศกท์อ้งถ่ิน      ท่านละ 3 USD / ท่าน / วนั (คิดเป็น 8วนั เท่ากบั 24USD) 

พนักงานขบัรถในประเทศ    ท่านละ 2 USD / ท่าน / วนั (คิดเป็น 8วนั เท่ากบั 16USD) 

ค่าทิปค่าทิปหวัหน้าทวัร ์     ท่านละ 3 USD / ท่าน / วนั (คิดเป็น 10วนั เท่ากบั 30USD) 

รวมค่าทิป 70 USD/ท่าน 

 

หมายเหตุ 

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน้า 15 วนั ในกรณีท่ีไม่สามารถท ากรุป๊ไดอ้ยา่งน้อย 15 ท่าน  ซ่ึงในกรณีน้ีทางบริษัทฯ ยนิดีคืน

เงินใหท้ั้งหมด หรือจดัหาคณะทวัรอ์ื่นใหถ้า้ตอ้งการ 

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัรน้ี์ เมื่อเกิดเหตุจ าเป็นสุดวิสยั จนไม่อาจแกไ้ขไดแ้ละจะไม่รบัผิดชอบใดๆ ใน

กรณีท่ีสญูหาย สูญเสียหรือไดร้บับาดเจ็บท่ีนอกเหนือความรบัผิดชอบของหวัหนา้ทวัรแ์ละเหตุสุดวิสยับางประการ เช่น การนัดหยุดงาน ภยัธรรมชาติ 

การจลาจล ต่างๆ 

บริษัทฯ ไม่รบัผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณท่ี์เกิดจากสายการบิน ภยัธรรมชาติ ปฏวิติั และอื่น ๆ ท่ีนอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯ หรือ 

ค่าใชจ้่ายเพิ่มท่ีเกิดขึ้ นทางตรง หรือทางออ้ม เช่น การเจ็บป่วย การถูกท ารา้ย การสญูหาย จากสายการบินเมื่อเท่ียวบิน “ดีเลย”์ หรือล่าชา้? หรือ เหตุ

สุดวสิยั หรืออบุติัเหตุต่าง ๆ 

ราคาน้ีคิดตามราคาบตัรโดยสารเคร่ืองบิน ณ ปัจจุบนั หากมีการปรบัราคาบตัรโดยสารสูงขึ้ น ตามอตัราค่าน ้ามนั หรือ ค่าเงินแลกเปล่ียน ทาง

บริษัท สงวนสิทธ์ิท่ีจะปรบัราคาตัว๋ ตามสถานการณด์งักล่าวและแจง้ใหท่้านทราบ 

เน่ืองจากรายการทวัรน้ี์เป็นแบบเหมาจา่ยเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธ์ิการใชบ้ริการใดๆ ตามรายการ หรือ ถูกปฏเิสธการเขา้ประเทศไม่วา่ในกรณี

ใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินในทุกกรณี 

กรณีผูเ้ดินทางไม่สามารถ เขา้-ออกเมืองไดเ้น่ืองจากปลอมแปลง หรือการหา้มของเจา้หน้าท่ี ไม่ว่าเหตุผลใดๆ ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการ ไม่

คืนค่าทวัรท์ั้งหมด 

หากลูกคา้ท่านใด ยืน่วีซ่าแลว้ไม่ไดร้บัการอนุมติั ลูกคา้ตอ้งช าระค่าวีซ่าตามท่ีสถานฑตูฯ เรียกเก็บ 

ในกรณีท่ีท่านผูโ้ดยสารตอ้งการใชพ้าสปอรต์เล่มสีน ้าเงิน (ราชการ) ในการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่รบัผิดชอบใดๆในการท่ีท่านอาจจะถูก

ปฏเิสธมิใหเ้ขา้เมือง เพราะโดยปกติในการท่องเท่ียวจะใชเ้ล่มสีเลือดหมู 

การขอท่ีนัง่ Long Leg โดยปกติจะอยูบ่ริเวณทางออกประตูฉุกเฉิน และผูท่ี้จะนัง่ตอ้งมีคุณสมบติัตรงตามท่ีสายการบินก าหนด เช่น ตอ้งเป็นผูท่ี้มี

ร่างกายแขง็แรง และช่วยเหลือผูอ้ื่นไดอ้ยา่งรวดเร็วในกรณีท่ีเคร่ืองบินมีปัญหา เช่น  สามารถเปิดประตูฉุกเฉินได ้(โดยน ้าหนักประตูน้ันอยูท่ี่ประมาณ 

20 กิโลกรมั) ไม่ใช่ผูท่ี้มีปัญหาทางดา้นสุขภาพและร่างกาย และอ านาจในการใหท่ี้นัง่ Long leg ขึ้ นอยูก่บัทางเจา้หน้าท่ีเช็คอินสายการบิน ตอนเวลาท่ี

เช็คอินเท่าน้ัน 

ภาพท่ีใชใ้นการประกอบการท าโปรแกรมใชเ้พื่อความเขา้ใจในมุมมองสถานท่ีท่องเท่ียว ภาพใชเ้พื่อการโฆษณาเท่าน้ัน 


