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พกัโรงแรมระดบั 4-5 ดาว* 

คาซาบลงักาㆍราบตัㆍเชฟชาอนุㆍเฟสㆍอิเฟรน 

มิเดลทㆍ์แอรฟ์ูดㆍ์เมอรช์ถูา้ㆍทินเฮียรㆍ์ทอดรา้กอรจ์ 

วอซาเซทㆍมาราเกซㆍเอซาเวรา่ㆍคาซาบลงักา 
 

***พิเศษ...อาหารไทย 1 ม้ือ และ อาหารจนี ***พิเศษ...อาหารไทย 1 ม้ือ และ อาหารจนี 22  ม้ือม้ือ  และ และ อาหารซีฟู้ดอาหารซีฟู้ด  1 ม้ือ1 ม้ือ******  

  

*** บริษัททวัร ์ขอสงวนสิทธ์ิ รบัจองทวัร ์ส าหรบัผูท้ี่จะเดินทางไดร้บัวคัซีน ครบ 2 เข็มแลว้เท่าน้ัน *** 

 

Morocco  
New Year Celebration 2023               
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26 ธ.ค.65(1)    กรุงเทพฯ (Bangkok) – อาบู ดาบี (Abu Dhabi)   

16.00 น.   สมาชิกพรอ้มกนัที่ สนามบินสุวรรณภูมิ เคาน์เตอรส์ายการบินเอทิฮทั แอรเ์วยส์ เคานเ์ตอร ์Q ประตทูางเขา้ที่ 8 

เจา้หนา้ที่ คอยอ านวยความสะดวก และทาการเช็คอิน 

19.10 น.  บินสู่อาบูดาบี (Abu Dhabi)  โดยสายการบินอิทิฮดั แอรเ์วยส์ เที่ยวบินที่  EY 407 

เชิญเพลิดเพลินกบัจอทีวีสว่นตวัทุกที่นัง่ พรอ้มบริการอาหารและเครื่องด่ืมบนเครื่องบิน 

23.15 น.   ถึง สนามบินอาบู ดาบี ประเทศสหรฐัอาหรบั เอมิเรตส ์พกัเปล่ียนอิริยาบถและเปลี่ยนเครื่อง  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27 ธ.ค.65(2)   อาบู ดาบี (Abu Dhabi) – คาซาบลงักา (Casablanca) – ราบตั (Rabat) -เชฟชาอูน (Chefchaouen) 

02.20 น.   บินต่อ สูเ่มืองคาซาบลงักา สายการบินเอทิฮดั แอรเ์วยส์ เท่ียวบิน EY 613  

08.05 น.   เครื่องลงจอดท่ีสนามบินนานาชาติเมืองคาซาบลังกา้ (Casablanca) ประเทศโมรอคโค  (เวลาทอ้งถ่ินในประเทศโม

รอคโค ชา้กว่าประเทศไทย 6 - 7 ช.ม.)  หลังผ่านตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากร พบมคัคุเทศกท์อ้งถ่ินแลว้เดินทางสู่

เมืองราบตั (Rabat) เมืองหลวงแห่งราชอาณาจกัรโมรอคโค (ระยะทาง 115 กม.เวลาเดินทางประมาณ 1.30 ชม.) 

น าท่านชมสุสานของกษัตริยโ์มฮัมเหม็ดที่ 5 พระอยักา(ปู่ ) ของกษัตริยอ์งคปั์จจุบนั ซึ่งมีทหารยามยืนเฝ้าสง่าทุกประตู

และเปิดใหค้นทุกชาติทุกศาสนาเขา้ไปเคารพพระศพท่ีฝังอยูเ่บื้ องล่าง ดา้นหน้าของสุสาน คือสุเหร่าฮัสซนัท่ีเริ่มสรา้งมา

ตั้งแต่ศตวรรษท่ี 12 แต่ไม่ส าเร็จและพงัลงจนเหลือแต่เพียงเสาไว ้365 ตน้ ในบริเวณกวา้ง 183x139 เมตร   

น าท่านชม ป้อมอูดายา (Oudayas Fortress) ป้อมขนาดใหญ่ 2 ชั้น ท่ีตั้งอยู่ริมมหาสมุทรแอตแลนติก ลอ้มรอบดว้ย

ก าแพงสูงใหญ่ เป็นป้อมท่ีสเปนสรา้งขึ้ นเมื่อสมยัท่ีสเปนยึดครองโมรอคโค ดา้นในมีสวนดอกไมแ้บบสเปน และเป็น เมดิ

น่า  หรือชุมชนชาวเมืองซึ่งเต็มไปดว้ยบา้นเรือนทาทาบดว้ยสีฟ้า-ขาว บรรยากาศริมทะเลคลา้ยเมืองซานโตรินี นับเป็น

หน่ึงในป้อมปราการที่ส าคญัของโมรอคโคในอดีตใชป้้องกนัขา้ศึกจากการรุกรานทั้งจากประเทศท่ีล่าอาณานิคมและในยุค

ท่ีโจรสลดัชุกชุม   

กลางวนั    รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถ่ิน  

บ่าย  น าท่านเดินทางสู่เมืองน าท่านเดินทางต่อ สู่ นครสีฟ้า  เชฟชาอูน (Chefchaouen)  เมืองที่ไดช่ื้อวา่ “ มนตเ์สน่หแ์ห่งโม

ร็อกโค “ แมว้่าโมรอคโคจะเป็นประเทศท่ีตั้งอยู่ทางทิศตะวนัตกเฉียงเหนือของทวีปแอฟริกา แต่เพราะการท่ีมีอาณาเขต

ติดต่อกบัทะเลเมดิเตอร์เรเนียนและมหาสมุทรแอตแลนติก จึงท าใหภู้มิอากาศของประเทศเป็นแบบเมดิเตอร์เรเนียน

คลา้ยตอนใตข้องอิตาลีและ สเปน เมืองเชฟชาอูน (Chefchaouen) เป็นเมืองเล็กๆตั้งอยู่ในหุบเขาริฟ (Rif Mountain 

หรือ Er-Rif) ประวัติความเป็นมาของเมืองน้ันยาวนานกว่า 540 ปี ในอดีตก่อนท่ีโมรอคโคจะไดร้ับเสรีภาพในการ
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ปกครองประเทศทั้งหมดในปี 1956 เมืองเชฟชาอูนเคยอยู่ใตก้ารปกครองของสเปนมาก่อน และจนบัดน้ีประชากรท่ีมี

ประมาณ 40,000 คน ก็ยงัคงใชภ้าษาสเปนกนัอย่างแพร่หลาย อากาศบริสุทธ์ิและความสะอาดของเมืองเชฟชาอูนได้

สรา้งบรรยากาศผ่อนคลายสบายๆท่ีท าใหนั้กท่องเท่ียวท่ีเหน่ือยลา้มาจากการตระเวนเท่ียวท่ีเมืองอื่นหายเหน่ือยได ้

ส าหรบัท่านที้ ช่ืนชอบในสถาปัตยกรรมแบบโมรอคโค  ไม่ควรพลาดเมืองเล็ก ๆ แห่งน้ี ท่ีบา้นเรือนทาทาบดว้ยสีฟ้าและสี

ขาว ซึ่งจะสรา้งความประทบัใจใหแ้ก่ผูม้าเยือนมิรูลื้ม 

  ค า่   รบัประทานอาหารค า่ ณ  โรงแรม 

พกัท่ี PARADOR HOTEL ระดบั 4 * หรือเทียบเท่า 

 

28 ธ.ค.65(3)    เชฟชาอูน (Chefchaouen) - โวลบูิลิส (Volubilis) - เฟส (Fes) 

เชา้     รบัประทานอาหารเชา้ในโรงแรม-เช็คเอา้ท ์

น าท่านเดินชมเมืองเชฟชาอูน   เมืองท่ีถือว่าเป็นสวรรค์ของคนรักสีฟ้าและสีขาว โดยเฉพาะสีฟ้า นั่นก็เพราะว่าเชฟ

ชาอูนเป็นเมืองท่ีบา้นเรือนเกือบทุกหลงัเป็นสีขาว และมีครึ่งล่างไปจนถึงบริเวณถนน บนัได และทางเดิน เป็นสีฟ้าสดใส

เหมือนวนัท่ีทอ้งฟ้าไรเ้มฆ ประกอบกบัอากาศบริสุทธ์ิและความสะอาดของเมืองไดส้รา้งบรรยากาศผ่อนคลายสบายๆท่ี

ท าใหนั้กท่องเท่ียวท่ีเหน่ือยลา้มาจากการตระเวนเท่ียวท่ีเมืองอื่นหายเหน่ือยได ้ส าหรบัท่านท่ีช่ืนชอบในสถาปัตยกรรม

แบบโมรอคโค  ไม่ควรพลาดเมืองเล็ก ๆ ท่ีบา้นเรือนทาทาบดว้ยสีฟ้าและสีขาว แห่งน้ีทีเดียว 

   น าท่านออกเดินทางสู่เมือง เมคเนส (Meknes) (ระยะทาง 195 กม. ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 3.30 ชม.)  แวะชม 

เมืองโบราณโรมันโวลูบิลิส (Roman city of Volubilis) ท่ีปัจจุบันเหลือแต่ซากปรักหักพังท่ีเกิดจากแผ่นดินไหวครั้ง

รุนแรงในปี ค.ศ. 1755 แต่ยงัคงเห็นไดถึ้งร่องรอยความย่ิงใหญ่ของเมืองในจกัรวรรดิโรมนัในอดีต อดีตเมืองโบราณแห่ง

จกัรวรรดิโรมนัแห่งน้ีมีความส าคญัย่ิงในยุคศตวรรษท่ี 3 และล่มสลายถูกปล่อยเป็นเมืองรา้งในศตวรรษท่ี 11 เมืองโรมนั

โบราณแห่งน้ีไดร้บัการขึ้ นทะเบียนเป็นมรดกโลกในปี ค.ศ.1997    เดินทางถึงเมือง เมคเนส (Meknes) หน่ึงในเมือง

มรดกโลกรับรองโดยยูเนสโกเม่ือปี ค.ศ.1996 อดีตเมืองหลวงในสมัยสุลต่านมูเล อิสมาอิล (Mouley Ismail)  แห่ง

ราชวงศ์อะลาวิท (Alawite Dynasty)  ไดช่ื้อว่าเป็นกษัตริยจ์อมโหดผูช่ื้นชอบการท าสงครามในช่วงศตวรรษท่ี 17  ดว้ย

ท าเลท่ีตั้งท่ีมีแม่น ้าไหลผ่านกลางเมือง เมกเนสจึงเป็นเมืองศูนยก์ลางการผลิตมะกอก ไวน์ และพืชพรรณต่างๆ  มีก าแพง

เมืองลอ้มรอบเมืองเก่าท่ียาวประมาณ 40 กม. ซึ่งมีประตูเมืองใหญ่โตถึง 7 ประตู  

กลางวนั    รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถ่ิน 

แวะชม ประตบูบัมนัซู (Bab Mansour Monumental Gate) เป็นประตูท่ีไดช่ื้อวา่สวยท่ีสุด ตกแต่งดว้ยโมเสคและกระเบื้ อง

กระเบื้ องสีเขียวสดบนผนังสีแสดจากน้ันเดินทางสู่ เมืองเฟส (Fes) น าท่านเดินทางสู่ (ระยะทาง 82 กม. ใชเ้วลา

เดินทางประมาณ 1ชม.) เมืองหลวงเก่าในศ.ต. ท่ี 8 ท่ีมีความความส าคัญทางประวัติศาสตร์และศาสนาตั้งแต่ ยุค 

ศตวรรษ ท่ี 8  เป็นแหล่งท่องเที่ยวท่ีมีช่ือเสียงของโมรอคโค ซึ่งตั้งอยู่บนพื้ นท่ีท่ีอุดมสมบูรณ์ท่ีต่อจากเชิงเทือกเขารีฟซึ่ง

เฟสเป็นเมืองแหล่งท่องเที่ยวท่ีมีช่ือเสียงและมีเสน่หอ์นัน่าประทบัใจ 

  ค า่      รบัประทานอาหารค า่ ที่โรงแรม 

พกัท่ี โรงแรม BARCELO FES ระดบั  4* หรือเทียบเท่า 
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29 ธ.ค.65(4)   เฟส (Fes)  

เชา้     รบัประทานอาหารเชา้ในโรงแรม-เช็คเอา้ท ์

น าท่านชมประตูพระราชวังหลวงแห่งเฟส (The Royal Palace) ประตูทางเขา้พระราชวงัเป็นสถาปัตยกรรมท่ีสวยและ

สง่างาม เป็นเอกลกัษณ์แห่งราชวงศโ์มรอคโค บริเวณใกลเ้คียงพระราชวงัเคยเป็นท่ีอยู่ของชุมชนชาวยิวท่ีท ารายไดใ้หแ้ก่

ราชวงศ ์เพราะชาวยิวฉลาดท าการคา้เก่ง เป็นพ่อคา้ผูกขาดการคา้เกลือ แต่ปัจจุบนัชาวยิวส่วนใหญ่ไดเ้ดินทางกลับไปอยู่

ในดินแดนแห่งพนัธสญัญา(ประเทศอิสราเอล) คงเหลือประชากรชาวยิวอยู่ไม่มากนัก  จากน้ันน าท่านเดินทางเขา้สู่เขา

วงกตอันซับซอ้นแห่งเมดินาเมืองเฟส  ผ่านประตู Bab BouJeloudท่ีสรา้งตั้งแต่ปี 1913  ท่ีใชโ้มเสดสีฟ้าตกแต่ง เดิน

ผ่านเขา้ไปในเขตเมดิน่าแลว้เหมือนขา้มกาลเวลายอ้นสู่อดีต น าท่านเดินผ่านตลาดสดขายขา้วปลาอาหาร และผกั ผลไม้

สดต่างๆนาๆ ในเขตเมืองเก่าไดแ้บ่งออกเป็น 100 ส่วน มีซอยกว่า 9,400 ซอย มีซอยแคบสุดคือ 50 ซ.ม. ถึงกวา้ง 3 

เมตร จะแบ่งเป็นยา่นต่างๆ เช่น ย่านเครื่องใชท้องเหลือง ทองแดง จะมีรา้นคา้เล็ก ๆ ท่ีหน้ารา้นจะมีหมอ้ กะทะ อุปกรณ์

เครื่องครวั วางแขวนหอ้ยเต็มไปหมด ย่านขายพรมท่ีวางเรียงรายอย่างสวยงาม ย่านงานเครื่องจกัสาน งานแกะสลกัไม ้

และยา่นเครื่องเทศ (Souk El Attarine) ท่านจะไดส้มัผสัทั้งรูป รสและกล่ินในยา่นเครื่องเทศท่ีมีการจดัเรยีงสินคา้ไดอ้ยา่ง

เป็นระเบียบเรียบรอ้ยสวยงามระหว่างท่ีเดินตามทางในเมดิน่าท่านจะไดพ้บกับน ้ าพุธรรมชาติ(Nejjarine Fountain) 

เพื่อใหช้าวมุสลิมใหล้า้งหน้าลา้งมือก่อนเขา้ในบริเวณมสัยิด  นอกจากน้ีท่ีตามซอกมุมอาจเห็นภาพชายสูงอายุหนวดเครา

รุงรงันัง่แกะสลักไมช้ิ้นเล็กๆอยู่บริเวณตามทางเดินแคบๆในเขตเมืองเก่าบางทีเราก็ยงัจะเห็นผูห้ญิงท่ีน่ีสวมเสื้ อผา้ท่ีปิด

ตั้งแต่หัวจนถึงเทา้จะเห็นไดก้็เฉพาะตาด าอันคมกริบเท่าน้ัน  แวะชมสุสานของกษัตริย ์มูเล ไอดริสที่ 2 (Moulay 

IdrissMausolem II) ท่ีชาวโมรอคโคถือว่าเป็นแหล่งมาแสวงบุญท่ีศักด์ิสิทธ์ิ โดยชายชาวมุสลิมจะมาขอพรก่อนการเขา้

สุหนัตและหญิงสาวชาวมุสลิมมักจะมาขอพรเพื่อใหไ้ด้บุตร  ผ่านชมเมืองมูเล่ ไอดริส (Moulay Idriss) เมืองโรมัน

โบราณเมืองหน่ึงท่ีเป็นเมืองศูนยก์ลางทางศาสนาอันศกัด์ิสิทธิของชาวมุสลิมในโมรอคโค ทุกๆ ปีช่วงเดือนสิงหาคมถึง

กนัยายน จะมีเหล่านักจาริกแสวงบุญมาเยือนเมืองแห่งน้ีเพื่อประกอบพิธีทางศาสนาเปรียบไดก้บัเมืองเมกกะของประเทศ

ซาอุดิอาระเบีย ชมสุเหร่าใหญ่ไคเราวีน (Kairaouine Mosque)ซึ่งเป็นทั้งมหาวิทยาลยัสอนศาสนาแห่งแรกของโมรอคโค

และเก่าแก่ท่ีสุดแห่งหน่ึงของโลกเลยทีเดียว (เฉพาะผูท่ี้นับถือศาสนาอิสลามเท่าน้ัน) ชมย่านเครื่องหนังและแวะชม บ่อ

ฟอกและยอ้มสีหนังแบบโบราณประจ าเมืองเฟส (Chouara Tannery) ท่ีเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของเมืองเฟส ถูกอนุรกัษ์

โดยองคก์รยูเนสโก ้ เมืองเฟส จึงเป็นสถานที่ไม่ควรพลาดในการมาเยือนอยา่งย่ิง  

  กลางวนั   รบัประทานอาหารจนี ณ ภตัตาคารทอ้งถ่ิน 

น าท่านเขา้สู่เมืองเก่าเฟส ชม เมเดอรซ์า บูอิมาเนีย (MerdersaBouImania) ซึ่งเป็นโรงเรียนสอนพระคัมภีร์ เป็น

สถาปัตยกรรมแบบมวัร์ท่ีสวยงามประณีต ชมรา้นทองเหลือง ซึ่งช่างฝีมือท่ีท าทองเหลืองเป็นช่างท่ีไดร้บัการถ่ายทอดกนั

มาตั้งแต่บรรพบุรุษ หลายชัว่อายุคน ในอดีตช่างฝีมือ และ ช่างหัตถกรรมเหล่าน้ี ไดส้รา้งสรรค์ผลงานอันวิจิตรงดงาม  

ในแควน้ อลั อนัดาลูซ ประเทศสเปน เมื่อครั้งท่ีชาวโมรอคคนัเบอรเ์บอรป์กครองแควน้ อลั อนัดาลูซ ของสเปน และชม
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การผลิตโมเสค (Mosaic) และเครื่องใชท่ี้ท าจากเซรามิค ชมกรรมวิธีการท า ซิลิจ Zeiligeซึ่งเป็นกรรมวิธีท่ีสืบทอดกนัมา

แต่ดั้งเดิม  ดังความงามไดป้รากฏจนเป็นท่ีเล่ืองลือกันในประเทศสเปน โดยเฉพาะการปูกระเบื้ องโมเสคท่ีตัดและจัด

ลวดลายท่ีละช้ินหรือท่ีเรียกวา่ ซิลลิจ  ไดอ้ยา่งลงตวั  

  ค า่     รบัประทานอาหารค า่ ที่โรงแรม 

พกัท่ี BARCELO FES ระดบั  4* หรือเทียบเท่า 

***กรุณาจดัเตรียมเส้ือผา้ ของใชจ้  าเป็น ใส่กระเป๋าเล็ก แยกไวเ้พื่อใชใ้นการคา้งแรมในทะเลทรายซาฮารา่ ในคืนวนัพรุ่งน้ี  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30 ธ.ค.65(5)    เฟส (Fes) – อิเฟรน (Ifrane) –มิเดลท(์Midelt) – แอรฟ์ูด ์(Erfoud)– เมอรซู์กา้(Merzouga)  

เชา้    รบัประทานอาหารเชา้ในโรงแรม-เช็คเอา้ท ์

น าท่านเดินทางผ่านเมืองอิเฟรน (Ifrane)  (ระยะทาง 70 กม. ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 1.20 ชม.) อิเฟรน(Ifrane)  

เป็นเมืองพกัตากอากาศบนความสูงกวา่ 1,650 เมตรเหนือระดบัน ้าทะเล ซึ่งในอดีตฝรัง่เศสไดม้าสรา้งเมืองขึ้ นใน

บริเวณน้ี ใชเ้ป็นสถานท่ีพกัผ่อนทั้งฤดูหนาวและฤดูรอ้น บา้งก็เรียกเมืองอเิฟรนวา่ “เจนีวาแหง่โมรอคโค” หรือ 

“สวิตเซอรแ์ลนดแ์ห่งโมรอคโค” บา้นส่วนใหญ่มีหลงัคาสีแดง มีดอกไม ้ และทะเลสาบสวยงาม น าทา่นเดินเล่นภายใน

เมืองและเก็บภาพบรรายากาศอนัสวยงามอีกแห่งของโมรอคโค ถ่ายรูปกบัอนุสรณส์ิงหโ์ตหนิ ซึ่งเป็นสญัลกัษณแ์ทน

สิงหโ์ตตวัสุดทา้ยท่ีถกูล่าจนหมดไปจากเทือกเขาแหง่น้ี  เพลิดเพลินไปกบัการเดินเล่นในเมืองเล็ก ๆ ท่ีมีอากาศบริสุทธ์ิ 

และธรรมชาติอนัน่าประทบัใจ ไดเ้วลาอนัสมควร 

น าท่านเดินทางสู่เมืองมิเดลท ์(Midelt) (ใชเ้วลาเดินทาง ประมาณ 2 ช.ม.) เป็นจุดแวะพกัของนักผจญภยั ท่ีชอบความ

ทา้ทายในการเดินเขาที่มีบรรยากาศแหง้แลง้ ของทะเลทรายซาฮารา่ ผ่านภูมปิระเทศท่ีเขียวชอุ่มไปดว้ยป่าไม ้ ป่าสนซี

ดาร ์ บางช่วงตน้ไมเ้ป็นพุม่เต้ียแปลกตา บางช่วงเป็นพื้ นราบทุ่งหญา้ส าหรบัเล้ียงสตัว ์ท่ีมีทิวเขาเป็นฉากหลงั อนังดงาม 

  กลางวนั     รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถ่ิน 

  บ่าย    น าท่านเดินทางสู่เมืองเมอรซู์กา้ (Merzouga) เดินทางขา้มเขา มิดเดิล แอตลาส (Middle Atlas) ผ่านเสน้ทางความสูง 

3,090 เมตร ปกคลุมดว้ยหิมะ และตน้สนขนาดใหญ่ ผ่านแนวเขาท่ีมีรูปร่างแปลกตา และสวยงาม ซึ่งเกิดจากกดักร่อน

ของแรงลมตามธรรมชาติ ท าใหหุ้บเขาบริเวณน้ีมีรูปร่างต่างๆ มีลักษณะเป็นแคนย่อน จนบางครั้ง นักท่องเท่ียวชมว่า  

สวยงามกว่าแกรนด์ แคนย่อนของอเมริกา  ผ่านเมืองเออราชิดิยา (Erachidia) เมืองท่ีมีแหล่งโอเอซิสท่ีใหญ่และส าคัญ  

และเป็นเมืองซึ่งเป็นจุดยุทธศาสตรท่ี์ส าคญัของโมรอคโค มีพรมแดนติดกบัประเทศ แอลจีเรี ย   เดินทางสู่เมืองเอรฟ์ูด ์

(Erfoud) เมืองท่ีเคยเป็นศูนยก์ลางของกองคาราวานพ่อคา้ท่ีเดินทางมาจากทางตะวนัออกกลางอย่างเช่นซาอุดิอารเบีย

และซูดานในแอฟริกาน าท่านชมโรงงานท่ีตัดภูเขาเพื่อน าเอาหินซึ่งมีซากฟอสซิล มาผลิตเป็นเครื่องใช ้ในอดีตเม่ือ

ประมาณ 350 ลา้นปีก่อน  ดินแดนแห่งน้ีเคยอยูใ่ตท้อ้งทะเล ต่อมาเม่ือแผ่นดินผุดขึ้ นมา จึงเกิดซากฟอสซิลขึ้ นมากมาย 

น าท่านหยิบกระเป๋าใบเล็กที่แยกเตรียมไวแ้ละของใชท้ี่จ  าเป็น เขา้พกัเมืองเมอรซู์กา้ร ์(MERZOUGA) เดินทางโดย

รถ 4x4 (4WD) (รถ 4 WD นัง่คนัละ 4–5 ท่าน) เขา้สู่ทะเลทรายซาฮาร่าในทวีปแอฟริกาท่ีมีขนาดใหญ่เป็นอนัดบัสอง
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ของโลก (รองจากทะเลทรายในทวีปแอนตารก์ติกา) และเป็นทะเลทรายรอ้นท่ีใหญ่ท่ีสุดของโลก(ระยะทาง 54 ก.ม. ใช้

เวลา 45 นาที) ผ่านภูเขาหิน ท่ีเต็มไปดว้ยซากฟอสซิล ของหอย และ แมงกะพรุนโบราณ 

  ค า่    รบัประทานอาหารค า่ ที่เมอรซู์กา้ 

พกัท่ี   MERZOUGA LUXURY CAMP ระดบั 4* หรือเทียบเท่า  

(เต็นท ์ในทะเลทรายแบบมาตรฐานจะเป็นเตน๊ท ์ท่ีเป็นหอ้งน ้ารวม ภายในเต็นท ์จะมีเพียงท่ีนอน หมอน ผา้ห่ม) 

*** เชิญท่านเพลิดเพลินกบับรรยากาศยามค า่คืนของทะเลทรายซาฮาร่า และชมดวงดาวบนทอ้งฟ้า *** 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 31 ธ.ค.65(6)    มอรซู์กา้ (Merzouga)- ทนิเฮียร ์(Tinerhir) – ทอดรา้กอรจ์(Todra Gorge)- วอซาเซท(Ouarzazate) 

เชา้ตรู่    ก่อนพระอาทิตยข์ึ้ นน าทา่นขี่อูฐชมเพื่อชมพระอาทิตยข้ึ์นท่ีเนินทรายในทะเลทรายซาฮารา่ (ข่ีอูฐ ท่านละ 1 ตวั) 

ทะเลทรายซาฮารา่ (SAHARA DESERT) เป็นทะเลทรายท่ีมีอาณาเขตกวา้งใหญ่ท่ีสุดในโลกคือ มีเน้ือท่ีประมาณ 9.3 

ลา้นตารางกโิลเมตร (ใหญ่เทา่อเมริกาทั้งประเทศ) และตั้งอยูท่างตอนเหนือของทวีปแอฟริกา ทะเลทรายซาฮารา่มี

สิ่งแวดลอ้มท่ีไม่เอื้ อต่อการด ารงอยูข่องชีวิตมนุษย ์ สตัว ์ หรือพืช เพราะฝนตกน้อยมาก และพื้ นที่ไม่เหมาะแก่การ

เพาะปลูกหรือเล้ียงสตัว ์ หากมีสตัวแ์ละพืชพนัธุใ์ดท่ีสามารถเติบโตในทะเลทรายได ้ ก็ตอ้งปรบัตวักนัอยา่งมาก 

เช่นเดียวกบัมนุษยท่ี์ตอ้งหาวิธีในการใชชี้วิตใหอ้ยูร่อดได ้ใหท้่านไดส้มัผสับรรยากาศยามเชา้ในทะเลทรายซาฮาร่า  จาก

สภาพการไรฝ้นและอุณหภูมิท่ีรอ้นจดัในทะเลทรายมีผลท าใหค้วามช้ืนสมัพทัธข์องอากาศเหนือทะเลทราย เกือบเป็น

ศูนยต์ลอดปี ชมพระอาทิตยข์ึ้ นจากบนเนินทราย ซึ่งสวยงาม น่าประทบัใจไดเ้วลาน าทา่นขี่อูฐกลบัสู่โรงแรมท่ีพกั 

  เชา้     รบัประทานอาหารเชา้ในโรงแรม-เช็คเอา้ท ์

น าคณะนัง่รถขบัเคล่ือนสี่ลอ้ 4x4 (4WD) ออกจากทะเลทรายซาฮาร่า มุ่งหน้าสู่เมืองเอรฟ์ูด(์Erfoud) เพื่อเปล่ียนเป็นรถ

โคช้ เดินทางสู่เมืองทินเฮียร ์แวะชมโอเอซิส Tinerhirซึ่งเป็นชุมชนท่ีเกาะกลุ่มอยู่รวมกนั ท่ามกลางความแหง้แลง้ในเขต

ทะเลทราย ท่ียงัมีความชุ่มช้ืน มีตาน ้า หรือ ล าธารน ้า ซึ่งใชใ้นการปลูก ตน้ปาล์ม ตน้อัลมอนด์ โอเอซิสแห่งน้ีเคยเป็น

ท่ีตั้งของกองทหารท่ีเดินทางมาจากเมืองวอซาเซท จากน้ันเดินทางสู่ทอดรา้กอรจ์ (Todra Gorge) โกรกธารท่ีมีโขดผาสูง 

985 ฟุต หรือ 300 เมตร ทั้งสองดา้นท่ีเกือบตั้งท ามุมสามเหล่ียมกบัแม่น ้าโทดรา้ ถือวา่เป็นโกรกธารและหุบเขาที่สวย

ท่ีสุดทางใตข้องโมรอคโค ชมความงดงามของช่องเขาท่ีซ่อนตวัอยู่ในโอเอซิส โดยมี ล าน ้าใส ๆ ท่ีไหลผ่านช่องเขากบัหน้า

ผาสูงชนัแปลกตา สถานที่แห่งน้ีเป็นแหล่งปีนหน้าผาส าหรบันักท่องเท่ียวท่ีรกัการเสี่ยงภยั 

  กลางวนั    รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถ่ิน 

  บ่าย    ผ่านหุบเขาดาเดดส ์(Dades) ซึ่งเป็นแนวเขาและธรรมชาติของหุบเขาท่ีถูกกดักร่อนจากแรงลม ท าใหหุ้บเขากลายเป็น

รูปร่างต่างๆ สวยงามเดินทางสู่เมืองวอซาเซท (Ouarzazate) เคยเป็นที่ตั้งทางยุทธศาสตร ์ในปี ค.ศ. 1928 ฝรัง่เศสได้

ตั้งกองก าลังทหารและพัฒนาท่ีน่ีใหเ้ป็นศูนยก์ลางการบริหาร วอซาเซทเป็นเมืองท่ีถูกส่งเสริมใหเ้ป็นเมืองท่องเท่ียว

แวดลอ้มไปดว้ยสตูดิโอภาพยนตร ์และมีการพฒันาพื้ นท่ีในทะเลทรายเพื่อการท ากิจกรรมต่างๆ เช่น การขี่มอเตอรไ์ซด ์

อูฐ กิจกรรมผจญภัยกลางทะเลทราย (ส าหรับในฤดูหนาว – ฤดูใบไมผ้ลิ (พ.ย.– เม.ย.)) ควรเตรียมเสื้ อกนัหนาวให้
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เพียงพอ เพราะเมืองน้ีอยู่ใกลภู้เขาแอตลาส ท่ีมีหิมะปกคลุมในช่วงดังกล่าว  วอซาเซท อาจกล่าวไดว้่าเป็นจุดมุ่งหมาย

ของนักท่องเที่ยวท่ีมองหาความแตกต่าง และความผจญภยัท่ีหาไม่ไดจ้ากท่ีไหน วอซาเซทเป็นเมืองท่ีส าคญัท่ีสุดของทาง

ตอนใต ้และท่ีน่ียงัเป็นทางเช่ือมระหวา่งเหนือกบัใต ้และตะวนัออกกบัตะวนัตก ส าหรบันักท่องเท่ียวบางคนท่ีชอบรสชาติ

ของความเป็นทางใต ้ณ แห่งน้ีเป็นจุดเริ่มตน้ของการส ารวจเมืองต่างๆไดทุ้กวนั ก่อนถึงเมืองซอซาเซท แวะชมผลิตภณัฑ์

ท่ีท าจากกุหลาบท่ีเมือง มากูน่า (M’Gouna) (เทศกาลกุหลาบจะจดัขึ้ นประมาณเดือนพฤษภาคม) 

  ค า่     รบัประทานอาหารค า่ ที่โรงแรม 

  พกัท่ี DAR CHAMAA HOTEL ระดบั 4* หรือเทียบเท่า 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

01 ม.ค.66 (7)   วอซาเซท(Ouarzazate) – มาราเกช (Marakech)  

เชา้    รบัประทานอาหารเชา้ในโรงแรม-เช็คเอา้ท ์

เดินทางสู่เมืองมาราเกซ ผ่านเสน้ทางขา้มเทือกเขาไฮแอทลาส ทาง คดเคี้ ยวกบัภูเขาสลบัซบัซอ้นสลบักบัทุ่งเกษตรแบบ

ขั้นบนัได ใหท้่านเพลิน ตากบัสีสนั วิถีชีวิตของคนทอ้งถ่ิน  

เดินทางสู่เมืองไอท ์เบนฮาดดู (AitBenhaddou) ชมเมืองไอท ์เบนฮาดดู เป็นเมืองที่อาคารต่าง ๆสรา้งจากดิน เป็นเมือง

ท่ีมีช่ือเสียงในเรื่องการหารายไดจ้ากกองถ่ายท าภาพยนตร์กว่า 20 เรื่อง โดยเฉพาะป้อมดินท่ีงดงามและมีความใหญ่

ท่ีสุดในภาคใตข้องโมรอคโค คือ ป้อมไอท ์เบนฮาดดู (Kasbash of Ait Ben Hadou) เป็นป้อม 

ดินซึ่งตั้งอยูท่่ามกลางสวนอลัมอนด ์เป็นปราสาทท่ีใชใ้นการถ่ายท าภาพยนตห์ลายเรื่องที่โด่งดงัอาทิ Lawrance of Arabia 

, Jesus of Nazareth และ Gladiator ปัจจุบนัอยูใ่นความดูแลของยูเนสโก ้

กลางวนั    รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถ่ิน 

บ่าย   เดินทางสู่เมืองมาราเกช (Marakesh) โดยขา้มส่วนท่ีสูงท่ีสุดของเทือกเขาแอตลาส ระหว่างทาง แวะถ่ายภาพทิวเขาและ

ภาพถนนที่คดเคี้ ยวบนเทือกเขาแอตลาส เดินทางถึง เมือง มาราเกช (Marakesh) เมืองท่องเที่ยวท่ีส าคญัท่ีตั้งอยูเ่ชิงเขา

แอตลาส ในอดีตเมืองโอเอซิสแห่งน้ีเป็นท่ีพกัของกองคาราวานอูฐท่ีมาจากทางตอนใต้ของโมรอคโค ถือเป็นเมืองชุมทาง

ของพ่อคา้ต่างๆท่ีน าสินคา้จากทางตอนใต ้ไปขายยงัยุโรป และ น าสินคา้จากทางเหนือ ผ่านเทือกเขา ไฮแลตลาส ไปยงั

ทะเลทราย ซาฮาร่า ไปยงัตอนใต ้นอกจากน้ียงัเป็นอดีตเมืองหลวงในช่วงหลายราชวงส ์เริ่มตั้งแต่สมยัราชวงศอ์ลัโมราวิด 

ช่วงศ.ต.ท่ี 11  ราชวงศ์อัลโมฮัด และ ราชวงศ์ซาเตียน เขา้ชมวิทยาลัยอิสลาม Ben Youssef Madrasa ท่ีก่อตั้งมา

ยาวนานมาตั้งแต่สมัยศตวรรษท่ี 14 แถมถือเป็นผลงานสถาปัตยกรรมอันยอดเย่ียมท่ีสุดแห่งหน่ึงในเมือง  มาร์รา

เกช ดว้ย ซึ่งมีหอ้งกว่า 100 หอ้งที่เคยใชเ้ป็นหอ้งเรียนในอดีตวิทยาลยัอิสลามแห่งน้ี ส่วนในโถงสวดมนตซ์ึ่งตกแต่งอยา่ง

วิจิตรงดงามก็เป็นไฮไลตท่ี์คนนิยมไปถ่ายรูป รวมถึงบริเวณลานท่ีเคยมีนักเรียนเป็นพนัๆ คนมารวมตวักนัดว้ย ใหท้่านได้

อิสระช๊อปป้ิงท่ีตลาดThe Souks  ตลาดใหญ่กลางเมืองมาราเกซสินคา้ก็มีอย่างหลากหลายตั้งแต่งานฝีมือ สไตลโ์มรอคโค

แท ้เครื่องเทศ เครื่องหอม เสื้ อผา้ เครื่องประดับ รองเทา้ กระเป๋า และอื่นๆ ใหท้่านไดเ้ลือกซื้ ออีกมากมาย แวะจตัุรสั 

Djemaa el Fna Square  จุดเช็คพอยท์ท่ีนักท่องเที่ยวทุกคนตอ้งไปเช็คอินเลยก็ว่าไดเ้มื่อมาเยือน มารร์าเกช สมัผัสความ
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คึกคักและเสน่ห์ของเมืองมาร์ราเกช ซึ่งมีอะไรใหดู้มากมาย ตั้งแต่การแสดงโชวง์ูของหมองู การแสดงเปิดหมวกต่างๆ 

ของคนทอ้งถ่ิน หรือจะไปเพน้ท์เฮนน่าเก๋ๆ ท่ีมือ และเม่ือพระอาทิตยต์ก ถนนสายเก่าแก่แห่งน้ีก็จะแปลงร่างเป็นย่าน

บนัเทิงอนัคึกคกัอีกดว้ย 

ค า่     รบัประทานอาหารค า่ ในโรงแรม 

พกัท่ี  MARRAKECH LES JARDINS DE L'AGDAL HOTEL & SPA หรือเทียบเท่า 5* 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 02 ม.ค.66 (8)    มาราเกช (Marakech) - เอซาเวร่า (Essaouira)  

เชา้    รบัประทานอาหารเชา้ในโรงแรม-เช็คเอา้ท ์

ชมสุเหร่า คูโตเบีย (Kutobia Mosque) เป็นสุเหร่า ท่ีมีหอคอยสูง ถึง 70 เมตร สรา้งในสมยัราชวงศ์ อัลโมฮัด ซึ่งเป็น

หอคอย 1 ใน สามพี่น้อง เป็นท่ีรูจ้กักนัทัว่โลก ถึงความย่ิงใหญ่ ในสมัยราชวงศ์น้ี  ชมซากสุเหร่าซึ่งเป็นอนุสรณ์ แห่ง

ความขดัแยง้ของ 2 ลัทธิ ซึ่งมีมาในอดีตน าท่านไปชมสวนจาร์ดีน มาจอแรล (Jardin Majorelle) หรือ สวนยิปแซงลอ

เรน้ซ์ (Yves Saint Laurent Gardens) ช่ือน้ีเป็นท่ีคุน้เคยของสาวๆ ท่ีช่ืนชอบแฟชัน่สุดหรูของ Yves St. Laurent นัก

ออกแบบแฟชัน่ดีไซน์แห่งปารีส ฝรัง่เศส ซึ่งเป็นผูอ้อกแบบสวนแห่งน้ี ในช่วงท่ีโมรอคโคตกเป็นอาณานิคมของประเทศ

ฝรัง่เศส ยิปแซงลอเรน้ซม์าท่ีประเทศโมรอคโค เพื่อพกัผ่อนหลังจากเคร่งเครียดจากงานออกแบบแฟชัน่โ ชว ์บา้นหลังน้ี

เคยเป็นของเศรษฐีแห่งมาราเกช หลงัจากยิปแซงมาเยือนมาราเกช ก็ไดเ้กิดความหลงใหลในเมืองแห่งน้ี และซื้ อบา้นหลงั

น้ีไวเ้ป็นท่ีพกัผ่อน  ชมสวนที่ถูกออกแบบโดยใชท่ี้สดใส ฉูดฉาด เช่นสีน ้าเงิน และสีสม้ เป็นองคป์ระกอบ ไม่ว่าจะเป็นเสา 

แจกนั และชมการจดัวางพรรณไมอ้นัหลากหลาย แห่งทะเลทราย ท่ีจดัไดอ้ยา่งสวยงามและลงตวั 

น าท่าน สมัผสัประสบการณย์อ้นอดีต สู่ยุคโบราณ นัง่รถมา้ ชมเมืองมาราเกช  เมืองท่ีผูมี้ช่ือเสียงจากทัว่โลก ตอ้งการมา

อยู ่ณ เมืองแห่งน้ีปัจจุบนั มาราเกช เป็นเมืองท่ีมีนักท่องเที่ยวมาเยือนมากท่ีสุด สภาพบ้านเมืองท่ีเราเห็นไดค้ือ สองขา้ง

ทางแวดลอ้มดว้ยบา้นเรือนท่ีถูกฉาบดว้ยปูนสีสม้ๆ ซึ่งเป็นสิ่งท่ีรฐับาลก าหนดไว ้แต่คนทอ้งถ่ินจะเรียกวา่ Pink City หรือ 

เมืองสีชมพ ูอาจกล่าวไดว้่ามาราเกชเป็นเมืองท่ีมีเสน่หท่ี์สุดในโลกแห่งหน่ึง จึงไดส้มญานามวา่เป็น A city of Drama นัน่

คือมีความสวยงามดัง่เมืองในละครที่ไม่น่าเป็นชีวิตจริงได ้ 

 กลางวนั    รบัประทานอาหารไทย ณ ภตัตาคารทอ้งถ่ิน 

บ่าย    น าท่านชม พระราชวงับาเฮีย (Bahia Palace) เป็นพระราชวงัของท่านมหาอ ามาตย ์ผูส้ าเร็จราชการแผ่นดินแทน 

ยุวกษัตริยใ์นอดีต  สรา้งขึ้ นในช่วงปลายศตวรรษท่ี 19 โดย Si Moussa สถาปัตยกรรมออกเป็นแนวสมยัใหม่ โดยท่ีตั้งใจ

จะใหเ้ป็นพระราชวงัท่ีย่ิงใหญ่และหรูหราท่ีสุดในสมยัน้ัน สรา้งขึ้ นและตั้งช่ือวงัตามช่ือของภรรยาคือ นางบาเฮีย ซี่งมีรูป

โฉมท่ีงดงาม เป็นที่รกัใคร่ยิ่งของท่านมหาอ ามาตย ์ พระราชวงัแห่งน้ีมีการตกแต่งโดยการแกะสลกัปูนป้ัน (Stucco) บน

เพดานและบานประตูมีการวาดลายโดยใชส้ีธรรมชาติบนไมส้นซีดาร์ และผนังประดับประดาดว้ยโมเสกเป็นลวดลายท่ี

สวยงามละเอียดอ่อนมาก ชมสวนในบา้นซึ่งเป็นสไตลร์ิยาด (Riad) ประกอบไปดว้ยลานกลางบา้น ซึ่งประดบัดว้ยน ้าพุ 

และสวนไมด้อก ไมป้ระดบั ตามสไตลก์ารแต่งบา้นแบบโมรอคโค น าท่านชม ป้อมปราการเมือง (Skala de laville) ซึ่ง
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เป็นป้อมปราการท่ีใหญ่ และ แข็งแรง ใชป้กป้องเมือง หรือ เมดิน่า (Medina) เป็นจุดยุทธศาสตร์ท่ีส าคัญของเมือง 

ส่วนบนป้อมสกาล่าแห่งน้ี มีปืนใหญ่วางเรียงรายอยู่เป็นแนวแถว และในอดีตส่วนล่างของป้อมใชเ้ป็นคลังเก็บอาวุธ

ยุทโธปกรณ์ โรงมา้ศึกท่ีใชใ้นการสงคราม   ใหท้่านไดเ้พลิดชมกับการเดินชมเมืองเก่า หรือ ท่ีเรียกกันว่า เมดิน่า 

(Medina)   

น าท่านเดินทางสู่เมือง เอซาเวร่า (Essaouira) 

  ค า่    รบัประทานอาหารค า่ ที่โรงแรม 

พกัท่ี ATLA ESSAOUIRA หรือเทียบเท่า5*  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

03 ม.ค.66 (9)   เอซาเวร่า (Essaouira)– คาซาบลงักา(Casablanca)  

เชา้    รบัประทานอาหารเชา้ในโรงแรม-เช็คเอา้ท ์

น าท่านท่องเที่ยว เมืองมรดกโลก เอซาเวร่า (Essaouira) ค าว่า เอซาเวร่า หมายถึงรูปภาพ ไม่ว่าจะถ่ายจากมุมไหนๆ 

ภาพท่ีไดม้าน้ันจะออกมาสวยอย่างไม่มีท่ีติ เอซาเวร่า เป็นเมืองเล็กๆ ริมขอบมหาสมุทรแอตแลนติก ท่ีมีเสน่หอ์ย่างเป็น

เอกลกัษณ ์ในเขตเมืองเก่า (เมดิน่า) มีก าแพงเมืองเก่าขนาดหนาซอ้นกนั 2 ชั้น ท่ีใชป้้องกนัพายุหน้ารอ้นท่ีพดัมาประจ า

ทุกปีบา้นเรือนและรา้นคา้ภายในเขตก าแพงเมืองท าดว้ยปูนสีขาวกลมกลืนไปกบัประตูสีฟ้าสถาปัตยกรรมเหล่าน้ีถูกหล่อ

หลอมมาจากวฒันธรรมอนัหลากหลาย ครั้งหน่ึงท่ีน่ีเคยเป็นแหล่งท่ีอยูข่องพ่อคา้ชาวยิวและชาวยิวกลุ่มน้ีเองท่ีเคยเปล่ียน

เมืองน้ีเป็นเมืองที่มัง่คัง่ท่ีสุดของโมรอคโคในศตวรรษท่ี 17 และ 18 ชมพระอาทิตยต์ก ณ.ชายฝั่งมหาสมุทรแอตแลนติก 

ชมวิถีความเป็นอยู่ของชาวเมืองในเขตเมืองเก่า จบัจ่ายชอ้ปป้ิงสินคา้พื้ นเมือง สินคา้ท่ีโดดเด่น เป็นเอกลักษณ์ ประจ า

เมือง เอซาเวร่า (Essaouira) แห่งน้ี เป็นผลิตภณัฑ ์ท่ีท ามาจากไม ้น ามาท าเป็นเฟอรนิ์เจอร ์ ตูก้ล หรือ กล่องเก็บของท่ี

มีเครื่องกล ท่ีออกแบบมาดว้ยความสลบัซบัซอ้น   บรรยากาศของเมดิน่าแห่งน้ี เต็มไปดว้ยรา้นกาแฟ ท่ีเป็นเอกลกัษณ ์

ท่านสามารถนั่งด่ืม ชา กาแฟ ชมวิถีคนเมือง อีกทั้งจตุัรัสของเมืองเอซาเวร่ า  เป็นแหล่งรวมอาหารทะเล สด ๆ จาก

มหาสมุทรแอตแลนติค ท่ีมีใหท้่านเลือกซื้ อรบัประทาน ไม่ว่าจะเป็น กุง้ล็อบสเตอร ์ตัวใหญ่ หรือ ปู ยกัษ์ ปลาสด ๆ ใน

ราคาท่ีไม่แพง  พอช่วงเย็น ๆ  ชมพระอาทิตยต์ก ณ ชายฝั่งมหาสมุทรแอตแลนติก เคลา้กับกล่ินอายของทะเล ซึ่งให้

บรรยากาศสุดแสนโรแมนติค น าท่านเดินทางสู่ 'คาซาบลงักา้' (ระยะทาง 95 กม. ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 1.40 ชม.) 

กลางวนั   รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถ่ิน 

บ่าย  อิสระใหท้่านชอ้ปป้ิงท่ี หา้ง Morocco Mall เป็นหา้งท่ีบรรดาไฮโซ และเศรษฐี ในคาซาบลงักา้นิยมมาจบัจ่ายซื้ อสินคา้แบ

รนดด์งั ชมเมืองคาซาบลงักา้ ผ่านย่านธุรกิจส าคญั จตุัรสัสหประชาชาติ ผ่านชมยา่นบา้นพกัตากอากาศและวิว ทิวทัศน์

ริมมหาสมุทรแอตแลนติคซึ่งเป็นย่านท่ีเศรษฐีและผูมี้ฐานะทางสังคมนิยมมาอยู่กนัรวมถึงกษัตริยซ์า  อุดิอารเบียก็มา

สรา้งพระราชวงัไวท่ี้เมืองคาซาบลังกา้แห่งน้ีพรอ้มทั้งมีมสัยิดและหอสมุดส่วนพระองค์  น าท่านชม บริเวณภายนอกของ 

สุเหร่าแห่งกษัตริยฮ์ัสซันที่ 2 เป็นสุเหร่าท่ีมีขนาดใหญ่เป็นอันดับ 2 รองจาก เมืองเมกกะ สุเหร่าน้ีงดงามประณีตดว้ย

สถาปัตยกรรมแบบโมรอคโคทุกแขนง สามารถจุผูค้นท่ีเขา้ร่วมพิธี  ทางศาสนาอิสลามไดร้่วม 80,000 คน โดยแยกเป็น
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ภายในสุเหร่า 25,000 คน ภายนอกสุเหร่าอีก 55,000 คน ชมทิวทัศน์รอบๆ สุเหร่าอันเป็นจุดชมวิวริมฝั่งมหาสมุทรแอ

ตแลนติค ซึ่งเป็นสถานที่พกัผ่อนท่ีสวยงาม ของชาวโมรอคโคท่ีชอบมาเดินเล่นหลงัจากปฏิบติัศาสนกิจเสร็จแลว้ 

  ค า่     รบัประทานอาหารค า่ ที่โรงแรม 

  พกัท่ี CASABLANCA MOVENPICK HOTEL หรือเทียบเท่า5*  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

04 ม.ค.66(10)   คาซาบลงักา(Casablanca) – อาบูดาบี (Abu Dhabi)  

เชา้     รบัประทานอาหารเชา้ในโรงแรม-เช็คเอา้ท ์

06.30น. น าท่านเดินทางสู่สนามบนิ Mohammed V International Airport 

09.25 น.   บินสู่อาบูดาบี (Abu Dhabi)  โดยสายการบินอิทิฮดั แอรเ์วยส์ เท่ียวบินที่ EY 612 

19.40 น.   ถึงสนามบินอาบู ดาบี , สหรฐัอาหรบั เอมิเรตส ์ พกัเปล่ียนอริยาบถและเปลี่ยนเครื่อง 

22.50 น.    เดินทางต่อสู่ประเทศไทย โดยสายการบิน อิทิฮดั แอรเ์วยส์ เท่ียวบินที่  EY 402 

 

5 ม.ค.66 (11)   อาบูดาบี (Abu Dhabi) - กรุงเทพฯ (Bangkok)  

07.55 น.    คณะเดินทางถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ดว้ยความสวสัดิภาพ และความประทบัใจ 
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อตัราค่าบริการ 

ก าหนดการเดินทาง  :   26 ธนัวาคม 2565 – 05 มกราคม 2566 (ปีใหม่ 2566) 
 

ราคาตอ่ท่าน 

(พกัโรงแรม 4ดาว+5ดาว) 

ราคารวมตัว๋ 

ราคา 

ไม่รวมตัว๋ 

พกัหอ้งเดี่ยว 

ผูใ้หญ่พกัหอ้งคู่ 2 – 3 ท่าน/หอ้ง 96,900.- 65,900.- 18,000.- 

 

*** ราคาน้ีบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงราคาตามภาษีน ้ามนัและราคาตัว๋ของสายการบิน ณ วนัที่ 9 ส.ค. 65 

หากมีการเก็บเพ่ิมโดยไม่ไดแ้จง้ใหท้ราบล่วงหน้าหลงัจากออกราคาน้ีไปแลว้ 

*** การเดินทางในแตล่ะครั้งจะตอ้งมีผูโ้ดยสาร ผูใ้หญต่ั้งแต ่15 ท่านข้ึนไป  

หากผูโ้ดยสารท่ีเป็นผูใ้หญ่ต า่กวา่ 15 ทา่น บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเล่ือนการเดินทาง หรือเปล่ียนแปลงราคา 

*** บางโรงแรมไม่มีหอ้งพกัแบบ 3 เตียง กรณีลูกคา้พกั 3 ท่าน ลูกคา้ตอ้งจ่ายคา่หอ้งพกัเด่ียวเพิ่ม 

*** บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิ ไม่รบัจองทวัรส์  าหรบัลกูคา้ กรณีผูสู้งอายุที่มีความจ าเป็นตอ้งใชไ้มเ้ทา้ หรือวิลแชร ์และ 

บุคคลไรค้วามสามารถที่ไม่สามารถดูแลตวัเองได ้และ เด็กทารก เน่ืองจากอาหารและการเดินทางระยะไกลไม่

เหมาะสม 

ค่าทวัรร์วม :  

1.ค่าตัว๋เครื่องบินไป-กลบั ชั้นประหยดั โดยสายการบินเอทิฮดั แอรเ์วย ์(EY)  

2. ค่าภาษีสนามบิน ค่าภาษีน ้ามนั และค่าประกนัภยัทางอากาศ 

3. ค่าท่ีพกัโรงแรมระดบัมาตรฐาน ตลอดการเดินทาง (พกัหอ้งคู่)  

4. ค่าอาหารตามโปรแกรมท่ีระบุ  

5.ค่าน ้าด่ืมระหวา่งเดินทาง 1 ขวด ต่อท่าน/วนั  

6. ค่าพาหนะ รถรบั-ส่ง ตลอดการเดินทาง  

7. ค่าเขา้ชมสถานท่ี, ค่าขี่อูฐ ,ค่าวีซ่าโมรอคโค *** หากมีวีซ่าแลว้ ลด 3,000บาท 

8. ค่าประกนัอุบติัเหตุระหวา่งการเดินทางในวงเงนิท่านละ1,000,000บาท และค่ารกัษาพยาบาลใน ต่างประเทศวงเงิน 

500,000 บาท (ประกนัไม่ครอบคลุมผูท่ี้มีอายุตั้งแต่ 75 ปี  ข้ึนไป)  

ค่าทวัรไ์ม่รวม :  

1.ค่าทิป 

   - ไกดท์อ้งถิ่น, คนขบัรถฯ ท่านละ 90 ดอลลารต์ลอดการเดินทาง 
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   - ค่าทิปหวัหนา้ทวัรไ์ทย ท่านละ 45 ดอลลารต์ลอดการเดินทางหรือข้ึนอยูก่ับความพึงพอใจของท่าน   

2.ค่าใชจ้่ายส่วนตวัอาทิ ค่าโทรศพัท,์ ค่าซกัรีด, ค่าเครื่องด่ืมในหอ้งพกั และค่าอาหารท่ีสัง่มาเพิ่ม หอ้งพกัค่าอาหารและเครื่องด่ืมท่ี

สัง่พิเศษในรา้นอาหารนอกเหนือจากท่ีทางบริษัทจดัใหย้กเวน้จะ ตกลงกนัเป็นกรณีพิเศษ เช่น หากท่านทานไดเ้ฉพาะอาหารทะเล

เพียงอยา่งเดียว ท่านตอ้งมี ค่าใชจ้่ายเพ่ิม 

3.ค่าท าหนังสือเดินทาง (พาสปอรต์) 

4.ค่าน ้าหนักของกระเป๋าเดินทางท่ีเกินกวา่สายการบินก าหนด (23 กก./1ใบ/ท่าน) 

5.ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% 

6.ค่าธรรมเนียมน ้ามนัของสายการบิน (หากมีการปรบัขึ้ น) 

7.ค่าใชจ้่ายอ่ืนๆ ท่ีไม่ไดร้ะบุไวใ้นรายการ (ไม่มีแจกกระเป๋า) 

เงื่อนไขการช าระเงิน 

 บริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะขอเก็บเงินค่ามดัจ าเป็นจ านวน 50,000.- บาท ต่อการจองทวัรห์น้ึงท่าน  

 ส าหรบัส่วนท่ีเหลือ บริษัทฯ จะขอเก็บค่าทวัรท์ั้งหมดก่อนการเดินทางอย่างนอ้ย  30 วนัท าการ หากบริษัทฯ ไม่ได้

รบัเงินครบทั้งหมดก่อนวนัเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการใหบ้ริการ 

 เมื่อท่านตกลงช าระค่ามดัจ า หรือ ค่าทวัรท์ั้งหมดแลว้ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านไดอ้่านเงื่อนไขและยอมรบัขอ้ตกลงต่างๆ 

ทั้งหมดของทางบริษัทฯ เป็นท่ีเรียบรอ้ยแลว้ 

 

เงื่อนไขการยกเลิก 

ค่ามดัจ  าทวัรจ์ะถูกน าไปจา่ยค่าตัว๋เครื่องบิน ค่าโรงแรม ล่วงหนา้ซ่ึงไม่สามารถเรียกเงินคืนได ้หากผูเ้ดินทางยกเลิกหรือไม่

สามารถเดินทางไดด้ว้ยเหตผุลไดก็ตามจะเป็นไปตามเงื่อนไขตามน้ี 

 

การยกเลิก 

 แจง้ยกเลิกก่อนการเดินทาง 60 วนัท าการคืนค่ามดัจ  า 50,000.- บาท. 

 แจง้ยกเลิกล่วงหนา้ 46-59 วนั ก่อนเดินทาง ยึดค่ามดัจ  า 50%  

- กรณีออกตัว๋แลว้ หากท่านมีเหตบุางประการท่ีไม่สามารถเดินทางได ้ บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการคืนค่าตัว๋ 

(Non Refund) เน่ืองจากเป็นนโยบายของสายการบิน 

 แจง้ยกเลิกล่วงหนา้ 1-45 วนั ก่อนเดินทาง ไม่สามารถคืนเงินค่าทวัรท์ั้งหมดเพราะเป็นช่วง High Season 

 แจง้ยกเลิกในวนัเดินทาง หรือถูกปฏิเสธการออกจากประเทศไทย หรือการเขา้ประเทศบริษัทฯจะไม่มีการคืนเงินทั้งหมด  

 

กระเป๋าเดินทางและสมัภาระ 

* กระเป๋าใบใหญ่ (ควรมีลอ้ลาก/เข็นได)้ ที่จะบรรทุกใส่ใตท้อ้งเครื่องบิน น ้าหนักไม่เกินท่านละ 20   กิโลกรมั (หาก

น ้าหนักเกิน ทางสายการบินอาจจะเรียกเก็บค่าระวางเพ่ิมได)้ ควรใส่กุญแจอยา่งหนาแน่น 

(สาหรบัผูโ้ดยสารชั้นประหยดัหรือ Economy Class Passenger) 
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* กระเป๋าส าหรบัหิ้ วขึ้ นเครื่อง สายการบินอนุญาตใหไ้ดไ้ม่เกิน 7 กิโลกรมั และความกวา้ง+ยาว+สูง ไม่เกิน 115 เซนติเมตร หรือ 

25 เซ็นติเมตร (9.75 น้ิว) x 56 เซนตเมตร (21.5 น้ิว) x 46 เซนตเมตร (18 น้ิว) 

* ในบางสายการบิน มีบินภายใน อนุญาตใหโ้หลดใตท้อ้งเครื่องได ้แค่ท่านละ 1 ใบ/ท่านเท่าน้ัน และ หิ้ วขึ้ นเครื่องได ้1 ใบ/ท่าน

เช่นกนั  

ขอ้มูลเพิ่มเติมเรื่องตัว๋เครื่องบินและที่นัง่บนเครื่องบิน 

1. ทางบริษัทไดส้ ารองท่ีนัง่พรอ้มช าระเงินมดัจ าค่าตัว๋เครื่องบินแลว้ หากท่านยกเลิกทวัร ์ไม่วา่จะดว้ยสาเหตุใด ทางบริษัทขอ

สงวนสิทธ์ิการเรียกเก็บค่ามดัจ าตัว๋เคร่ืองบิน ซึ่งมีค่าใชจ้่าย แลว้แต่สายการบินและช่วงเวลาเดินทาง  

2. หากตัว๋เครื่องบินท าการออกแลว้ แต่ท่านไม่สามารถออกเดินทางได ้ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิเรียกเก็บค่าใชจ้่ายตามท่ีเกิดข้ึนจริง  

3. ท่ีนัง่ Long Leg โดยปกติอยูบ่ริเวณทางออกประตูฉุกเฉิน หรือ ผูท่ี้จะนัง่ตอ้งมีคุณสมบติัตรงตามท่ีสายการบินก าหนด ซึ่งทาง

สายการบิน จะล็อคท่ีนัง่ไว ้ซึ่งทางบริษัทฯ ไม่สามารถจดัการได ้เช่น ตอ้งเป็นผูท่ี้มีร่างกายแข็งแรง และช่วยเหลือผูอ้ื่นไดอ้ย่าง

รวดเร็วในกรณีท่ีเครื่องบินมีปัญหา เช่น สามารถเปิดประตูฉุกเฉินได ้(น ้าหนักประมาณ 20 กิโลกรมั) ไม่ใช่ผูท่ี้มีปัญหาทางดา้น

สุขภาพและร่างกาย และอ านาจในการใหท่ี้นัง่ Long leg ข้ึนอยู่กบัทางเจา้หนา้ท่ีเช็คอินสายการบิน ตอนเวลาท่ีเช็คอินเท่านั้น  

หมายเหต ุ 

1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเล่ือนการเดินทางในกรณีท่ีลูกคา้เดินทางไม่ถึง 15 ท่าน  

2. ขอสงวนสิทธ์ิการเก็บค่าน ้ามนัและภาษีสนามบินทุกแห่งเพ่ิม หากสายการบินมีการปรบัขึ้ นก่อนวนัเดินทาง 

3. ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนเท่ียวบิน โดยมิตอ้งแจง้ล่วงหน้า เน่ืองจากสาเหตุต่างๆ 

4.บริษัทฯจะไม่รบัผิดชอบใดๆทั้งสิ้ นหากเกิดกรณีความล่าชา้จากสายการบิน,การเมือง,การประทว้ง,การนัดหยุดงาน, การก่อการ

จลาจล, ภยัธรรมชาติ, การจราจรติดขดั , อุบติัเหตุ ภยัธรรมชาติ  

5.กรณีท่ีสถานท่ีท่องเท่ียวใดๆ ท่ีไม่สามารถเขา้ชมไดเ้น่ืองจากเหตุสุดวิสยัของสภาพอากาศเหตุการณท่ี์อยูเ่หนือการควบคุมของ

บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนค่าใชจ้่ายใดๆทั้งสิ้ น 

6. บริษัทฯ จะไม่รบัผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้ น หากวา่มีการน าสิ่งของผิดกฎหมาย หรือความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสียดว้ยเหตุผล

ใดๆก็ตามท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองพิจารณาแลว้หรือโดนปฏิเสธการเขา้เมืองทั้งในประเทศและต่างประเทศ ซึ่งอยูน่อกเหนือความ

รบัผิดชอบของบริษัทฯ 

7.กรณีท่ีท่านสละสิทธ์ิในการใชบ้ริการใดๆ หรือไม่เขา้ชมสถานท่ีใดๆก็ตามท่ีระบุในรายการท่องเท่ียวหรือไม่เดินทางพรอ้มคณะ

ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนค่าใชจ้่ายใดๆทั้งสิ้ น 

8. บริษัทฯจะไม่รบัผิดชอบในกรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองของประเทศไทยงดออกเอกสารเขา้เมืองใหก้บัชาวต่างชาติ หรือ คนต่าง

ดา้วท่ีพ านักอยูใ่นประเทศไทย หรือเหตุการณท่ี์เหนือการณค์วบคุมของบริษัท 

9.กรณีที่ท่านใชห้นังสือเดินทางราชการ (เล่มสีน ้าเงิน) เดินทางเพื่อการท่องเท่ียวกบัคณะทวัร ์หากท่านถูกปฏิเสธในการเขา้-

ออกประเทศใดๆก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนค่าใชจ้่ายและรบัผิดชอบใดๆทั้งสิ้ น 

10.บริษัทฯจะไม่รบัผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้ น หากเกิดสิ่งของสูญหาย อนัเน่ืองเกิดจากความประมาทของท่าน,เกิดจากการโจรกรรมและ

อุบติัเหตุจากความประมาทของนักท่องเท่ียวเอง 
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11. เมื่อท่านตกลงช าระค่ามดัจ าหรือค่าทวัรท์ั้งหมดแลว้ ทางบริษัทฯ จะถือวา่ท่านไดย้อมรบัเงื่อนไขขอ้ตกลงต่างๆ ทั้งหมด 

12.เม่ือท่านไดช้ าระเงนิมดัจ  าหรือค่าทวัรท์ั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นการช าระผ่านตวัแทนของบริษัทฯ หรือช าระโดยตรงกบัทาง

บริษัทฯ /ทางบริษัทฯ จะขอถือว่าท่านรบัทราบและยอมรบัในเงื่อนไขตา่งๆ ของทางบริษัทฯ แลว้ 

สถานที่เขา้ชม (Reservation Fee & Entrance Fee) 

การจดัท าโปรแกรมทวัรเ์ป็นการก าหนดโปรแกรมทวัรต์ลอดทั้งปี หากวนัเดินทางดงักล่าวตรงกบัวนัท่ีสถานท่ีเขา้ชมน้ันๆ 

ปิดท าการ หรือ ปิดโดยมิไดแ้จง้ให ้

ทราบล่วงหน้า หรือ การเปิดจองผ่านระบบออนไลน์ โดยในวนัท่ีคณะจะเขา้ชมไม่สามารถจองผ่านระบบดงักล่าวได ้ทางบริษัทจะ

คืนเงิน Entrance Fee (ราคากรุ๊ปทัวร์) ตามท่ีระบุไวใ้นเอกสารของสถานท่ีน้ันๆ หรือสลับโปรแกรม เพ่ือใหท้่านไดเ้ขา้สถานท่ี

ดงักล่าวได ้แต่หากมีการล่าชา้ หรือเหตุใดเหตุหน่ึงในระหวา่งการเดินทาง เป็นผลท าใหท้่านไม่สามารถเขา้สถานท่ีดงักล่าวได ้ทาง

บริษัทฯ จะไม่มีการคืนเงินใดๆใหแ้ก่ท่าน เน่ืองจากไดช้ าระ Reservation Fee ไปแลว้ 

 

เอกสารในการใชย้ื่นวีซ่า  

1.หนังสือเดินทาง (Passport) พรอ้มส าเนา อายุเกิน 6 เดือน  

2. หลกัฐานการเงินจากธนาคาร หนังสือรบัรองสถานะทางการเงินจากธนาคาร (Bank Certificate) หน่ึงฉบบั ออกโดยธนาคาร 

เท่าน้ัน หนังสือน้ี จะระบุชื่อเจา้ของบญัชี รายละเอียดบญัชี และเงินคงเหลือในบญัชีออมทรพัย ์เท่าน้ัน  

3. รูปถ่ายสี ขนาด 2*1.5 น้ิวจ านวน 2 รูป (พื้ นหลงัสีขาว) หา้มสวมเสื้ อสีขาวและสีอ่อนในการ ถ่ายรูปใหเ้ห็นหน้าชดั (ขนาดรูป

จะเท่ากบัรูปในหนังสือเดินทางของไทย)  

4. ส าเนาบตัรประชาชนพรอ้มค าแปลภาษาองักฤษ โดยเฉพาะในส่วนชื่อและท่ีอยู ่ 

5. หลกัฐานการท างาน (ภาษาองักฤษและเป็นหลกัฐานปัจจุบนัเท่าน้ัน) ระบุต าแหน่ง ระยะเวลาการท างาน ระยะเวลาการ

เดินทางในโมรอคโค และเงินเดือน (เป็น ภาษาองักฤษ)  

กรณีเป็นพนักงาน จดหมายรบัรองการท างานจากบริษัท ระบุต าแหน่ง, เงินเดือน, วนัเริ่มท างาน และช่วงเวลาท่ี อนุมติัใหล้าหยุด 

พรอ้มประทบัตราของบริษัท  

กรณีเป็นขา้ราชการ/รฐัวิสาหกิจ   

    •  จดหมายรบัรองจากหน่วยงานและส าเนาบตัรราชการ พรอ้มประทบัตราองคก์ร เกษียณอายุราชการ  

   •  ส าเนาบตัรขา้ราชการเกษียณอายุ1 ชุด กรณีเป็นเจา้ของกิจการ  

6. ส าเนาใบทะเบียนการคา้และหนังสือรบัรองการจดทะเบียนที่มีช่ือของผูเ้ดินทางเป็นกรรมการหรือ หุน้สว่น พรอ้มทั้งเซ็นชื่อรบัรองส าเนา

และประทบัตราบริษัทฯ (อายุส าเนาไม่เกิน 3 เดือน) กรณีเป็นนักเรียนหรือนักศึกษา (ภาษาองักฤษและเป็นหลกัฐานปัจจุบนัเทา่น้ัน)  

7.จดหมายรบัรองจากทางโรงเรียนหรือสถาบนัที่ก าลงัศึกษาอยู ่และส าเนาบตัรนักศึกษาพรอ้มทั้ง เซ็นชื่อรบัรองส าเนา พรอ้มประทบัตรา

สถาบนั  

8.เด็กอายุต า่กวา่ 20 ปี  
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    • จะตอ้งมีใบอนุญาตจากผูป้กครองบิดาหรือมารดา หากเด็กเดินทางไปกบับดิาจะตอ้งมีใบรบัรอง จากมารดา หรือหากเด็กเดินทางกบั

มารดาจะตอ้งมีใบรบัรองจากบิดา หรือถา้เด็กไม่ไดเ้ดินทาง กบับิดาและมารดา จะตอ้งมีจดหมายยินยอมใหบุ้ตรเดินทางไปต่างประเทศจาก

ทั้งบิดาและมารดา  พรอ้มมีการรบัรองค่าใชจ้่ายใหก้บับุตร ท่านท่ีบุตรเดินทางไปดว้ย ตอ้งไปท าที่ส านักงานเขตท่ีทะเบียนบา้นอยู ่(พรอ้ม

แนบบตัรประชาชน ของบิดาและมารดา) และตอ้งไปเซ็นเอกสารต่อหน้า เจา้ท่ีรบัย่ืนวีซ่า กรณีเป็นแม่บา้น 

    • ส าเนาทะเบียนสมรส / ใบหยา่ /ใบมรณะ (กรณีคู่สมรสเสียชีวิต) ใชห้ลกัฐานการเงนิของตวัเอง หรอืของสามีก็ได ้ในกรณีท่ีไมไ่ด้

เดินทางไปกบัสามี จะตอ้งมีจดหมายรบัรองค่าใชจ้่ายจากสามี เป็นภาษาองักฤษ (พรอ้มกบัเขียนชื่อ-นามสกุล วนัเดือนปี เกิด ของสามี 

และบุตร ท่ีมีดว้ยกนั) จดหมายรบัรองการท างานจากบริษัท ระบุต าแหน่ง, เงินเดือน, วนัเริ่มท างาน และช่วงเวลาที่ อนุมติัใหล้าหยุด พรอ้ม

ประทบัตราของบริษัท  

9.กรณีเป็นขา้ราชการ/รฐัวิสาหกิจ  

  • จดหมายรบัรองจากหน่วยงานและส าเนาบตัรราชการ พรอ้มประทบัตราองคก์ร เกษียณอายุราชการ  

  • ส าเนาบตัรขา้ราชการเกษียณอายุ 1 ชุด  

10.กรณีเป็นเจา้ของกิจการ  

  • ส าเนาใบทะเบียนการคา้และหนังสือรบัรองการจดทะเบียนที่มีช่ือของผูเ้ดินทางเป็นกรรมการหรือ หุน้สว่น พรอ้มทั้งเซ็นชื่อรบัรองส าเนา

และประทบัตราบริษัทฯ (อายุส าเนาไม่เกิน 3 เดือน)  

11.กรณีเป็นนักเรียนหรือนักศึกษา (ภาษาองักฤษและเป็นหลกัฐานปัจจุบนัเทา่น้ัน)  

  • จดหมายรบัรองจากทางโรงเรียนหรือสถาบนัที่ก าลงัศึกษาอยู ่และส าเนาบตัรนักศึกษาพรอ้มทั้ง เซ็นชือ่รบัรองส าเนา พรอ้มประทบัตรา

สถาบนั  

**การถา่ยส าเนาทุกฉบบัจะตอ้งสามารถอ่านออกชดัเจน เน่ืองจากเอกสารทุกฉบบัจะตอ้งน าส่งต ารวจ ตรวจคนเขา้เมืองโมรอคโคและหา้ม

ขีดฆ่า หรือขีดคร่อม รบัรองเอกสารทุกฉบบั** 
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กรอกรายละเอียดเป็นภาษาองักฤษหรือภาษาไทยใหค้รบถว้น 

(ขอ้มูลตรงน้ีทางบริษัทฯ จะน าลงกรอกในเอกสารเขา้-ออก นอกประเทศ ส าคญัมาก  

(ขอใหทุ้กท่านกรอกขอ้มูลตามความจริง แลว้ส่งกลบัใหเ้จา้หนา้ที่) 

1. ยืนยนัการเดินทาง จองรายการทวัร.์................................................................................................................  

2. คณะช่ือ / นามสกลุ ผูจ้องทวัร.์....................................................................................................................... 

3. จ  านวน ผูเ้ดินทาง ........................... ท่าน ผูใ้หญ ่..............ท่าน เด็ก...............ท่าน 

***เน่ืองจากทางโรงแรมแจง้ส าหรบัเด็กท่ีอายุตั้งแต ่7 ปีข้ึนไปตอ้งนอนมีเตียง 

4. เบอรต์ิดตอ่ ***ส าคญัมาก ขอทราบเบอรต์ิดตอ่มากว่า 1 หมายเลข

.................................................................................................................................................... 

พรอ้มทั้งไดอ่้านรายละเอียดเงื่อนการเดินทางทั้งหมด โดยครบถว้น  

5. ประเภทหอ้งพกั 

 3.1 หอ้งพกัผูใ้หญ่ 2 ท่าน (TWN) ............หอ้ง(ปกติจะเป็นแบบ 2 เตียง) หรือ (DBL) ............หอ้ง  

 3.2  หอ้งพกั 1 เด็กพกักบั 1 ผูใ้หญ่…….....หอ้ง 

 3.3  หอ้งพกั 1 เด็กพกักบั 2 ผูใ้หญ่…….....หอ้ง (มีเตียง) 

 3.4  หอ้งพกั 1 เด็กพกักบั 2 ผูใ้หญ…่….....หอ้ง (ไม่มีเตียง) 

 3.5 หอ้งพกัผูใ้หญ่ 3 ท่าน (TRP)  เตียงเสริม ………..หอ้ง    

 3.6 หอ้งพกั 1 ท่าน (SGL) ………หอ้ง     

6. อาหาร          ไม่ทานเน้ือววั  ไม่ทานเน้ือหม ู  ไม่ทานสตัวปี์ก  ทานมงัสาวิรสั 

      อื่นๆ............................................................ 

     *** กรณีที่ไม่ทานเน้ือววั รบกวนระบุประเภทอาหารที่ท่านสามารถทานได ้(เฉพาะเสิรฟ์บนเครื่องบิน) 

อาหารประเภทมงัสาวิรสั  อาหารประเภทซีฟู้ด 

7.  เคยโดนปฎิเสธวีซ่าหรือไม่ ..........ไม่เคย  ..........เคย / ประเทศ....................................................... 

8. ตอ้งการเลือกที่นัง่ ..................ริมทางเดนิ .......................ริมหนา้ตา่ง  อื่นๆ.................................................  

(ทางบริษัทฯ จะด าเนินการแจง้ไปทางสายการบิน แต่ยงัไม่สามารถการนัตีไดเ้ลย) 

ลงช่ือ ผูจ้อง..................................................................................................... 


