
 

 

รหัสทัวร UTV1901146 
ทัวรโมรอคโค 10 วัน 7 คืน (EY) 
 บินเขา คาซาบลังกา (เชา)– บินออกจาก ราบัต (ค่ํา) เที่ยวไดเต็มที ่โดยสายการบิน 

Etihad Airways  
 เสนทางทองที่ยวเปนวงกลม เท่ียวครบเมืองสวย ชมธรรมชาติอันหลากหลาย ไมวนรถไป

มา  
 ชมเมืองสีขาว ซ่ึงเปนสัญลักษณของเมืองหลวงแหงโมรอคโค ณ เมืองราบัต  
 สัมผัสมนตเสนหแหงโมรอคโค ที่บานเรือนที่ทาทาบดวยสีฟ�าขาว “ เชฟ ชาอูน “ 
 ต่ืนตากับเมืองเฟส เมืองหลวงเกาในศ.ต. ท่ี 8 ที่ไดช่ือวาเมืองท่ีมีตรอกมากท่ีสุดในโลกถึง 

9,400 ตรอก 
 มาราเกช (Marakesh) หรือ เมืองสีชมพู  ที่มีจัตุรัสอันเปนกล่ินอายอาหรับในสมัย

โบราณที่ยังคงอยู 
 น่ังรถมา ชมเมืองมาราเกช ชมความงามของเมืองสีชมพูผานประสบการณหลังรถมา 
 น่ังรถ 4 WD ตะลุยทะเลทรายซาฮารา สูเมอรซูกา Merzouga  
 พักคางคืนและนอนดูดาวในทะเลทรายซาฮารา 
 ข่ีอูฐ เพ่ือไปชมพระอาทิตยข้ึนจากขอบฟ�า ในทะเลทรายซาฮารา 
 พักโรงแรมมาตรฐาน ระดับ 4 ดาว / 5 ดาว โรงแรมมี WIFI 

 

 
 



 

 

โปรแกรมการเดินทาง 
วันแรก กรุงเทพฯ (Bangkok) – อาบู ดาบี (Abu Dhabi) B

- 
L
- 

D- 

17.00 
น. 
 
20.35 
น. 

สมาชิกพรอมกันท่ี สนามบินสุวรรณภูม ิ เคานเตอรสายการบินเอทิฮัท แอรเวยส 
เคานเตอร Q ประตูทางเขาที ่8 เจาหนาท่ี คอยอํานวยความสะดวก และทาการ
เช็คอิน  
บินสูอาบูดาบี (Abu Dhabi)  โดยสายการบินอิทิฮัด แอรเวยส เท่ียวบินที่  
EY 401 BKK AUH  2035 – 0010 (7.00 ช.ม)  
เชิญเพลิดเพลินกับจอทีวีสวนตัวทุกท่ีน่ัง พรอมบริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบน
เคร่ืองบิน 

 
วันที่
สอง 

อาบู ดาบี (Abu Dhabi) – คาซาบลังกา (Casablanca) – 
ราบัต(Rabat) – แทนเจียร (Tangier) 

B
- 

L
1 

D1 

00.10 
น. 

ถึง สนามบินอาบู ดาบี ประเทศสหรัฐอาหรับ เอมิเรตส พักเปล่ียนอิริยาบถและ
เปล่ียนเคร่ือง  

02.45 
น. 

บินตอ สูเมืองคาซาบลังกา สายการบินเอทิฮดั แอรเวยส เที่ยวบิน EY 613 
0230 AUH CMN 0230 - 0740  บินตออีกประมาณ 9.10 ช่ัวโมง (รวม
เวลาบิน และเปล่ียนเคร่ือง 18.30 ชม.) 

08.35 
น. 

เคร่ืองลงจอดท่ีสนามบินนานาชาติเมืองคาซาบลังกา (Casablanca) ประเทศ
โมรอคโค  (เวลาทองถ่ินในประเทศโมรอคโค 

 ชากวาประเทศไทย 6 - 7 ช.ม.)  หลังผานตรวจคนเขาเมืองและศุลกากร พบ
มัคคุเทศกทองถิ่นแลว 

เดินทางสูเมืองราบัต (Rabat) เมืองหลวงแหงราชอาณาจักรโมรอคโค 
(ระยะทาง 115 กม.เวลาเดินทางประมาณ 1.30 ชม.) 
นําทานชม ป�อมอูดายา (Oudayas Fortress) ป�อมขนาดใหญ 2 ช้ัน ท่ีต้ังอยู

ริมมหาสมุทรแอตแลนติก ลอมรอบดวยกําแพง 
สูงใหญ เปนป�อมที่สเปนสรางข้ึนเมื่อสมัยที่สเปนยึดครองโมรอคโค ดานในมีสวน

ดอกไมแบบสเปน และเปน เมดินา 
 หรือชุมชนชาวเมืองซ่ึงเต็มไปดวยบานเรือนทาทาบดวยสีฟ�า-ขาว บรรยากาศริม

ทะเลคลายเมืองซานโตรินี นับเปน 
หน่ึงในป�อมปราการที่สําคัญของโมรอคโคในอดีตใชป�องกันขาศึกจากการรุกราน

ทั้งจากประเทศที่ลาอาณานิคมและ 
ในยุคที่โจรสลัดชุกชุม  



 

 

กลางวั
น 

 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  

บาย นําทานเดินทางสูเมืองแทนเจียร (Tangier) เปนเมืองริมชายฝم�ง และเปนเมืองทา
ที่สําคัญ ที่ต้ังอยูทางตอนเหนือของประเทศโมร็อกโก และอยูทางตอนใตของ 
“ชองแคบยิบรอลตาร” ปจจุบันเมืองทาแหงน้ีไดกลายเปนจุดหมายปลายทางดาน
การทองเท่ียวที่สําคัญอีกแหงของโมร็อกโคอีกดวย นอกจากน้ีแลวเมืองแทนเจียร
ยังเปนเมืองท่ีมีความสําคัญทางดานประวัติศาสตรไมนอยไปกวาเมืองอ่ืนๆ อีก
ทั้งรอบ ๆ ตัวเมืองยังมีความโดดเดนดวยทัศนียภาพที่สวยงาม รวมไปถึงหาด
ทรายและผูคนท่ีแสนจะเปนมิตร ชมวิวชองแคบยิบรอลตา ท่ีค่ันแบงระหวางทวีป
ยุโรป และ ทวีปแอฟริกา ตามตํานานเลาวา เปนเพราะเทพเฮอรคิวลิส ที่ตองการ
เดินทางผานไปยังสุดขอบตะวันตกจึงยกแผนหินออกทําใหเกิดชองแคบยิบรอล
ตาข้ึน จากน้ันนําชม แกรนด ซัคโค (Grand Socco) หรือท่ีรูจักกันวา "บ๊ิกส
แควร" จัตุรัสท่ีรายลอมไปดวยเขตเมืองเกา หรือยานเมดินา ซ่ึงถูกจัดอันดับให
เปนหน่ึงในสถานที่ทองเที่ยวที่ดีท่ีสุดของเมืองแทนเจียร อีกท้ังยังถือวาเปนตลาด
หลักของเมืองอีกดวย 

ค่ํา  รับประทานอาหารค่ํา ท่ีโรงแรม 
  พักท่ี โรงแรม CESAR HOTEL (TANGIER)  ระดับ 5 * หรือเทียบเทา 
 
 
วันที่
สาม 

แทนเจียร (Tangier) – เชฟชาอูน (Chefchaouen)  B
1 

L
2 

D2 

เชา  รับประทานอาหารเชาในโรงแรม-เช็คเอาท 
นําทานเดินทางตอ สู นครสีฟ�า  เชฟชาอูน (Chefchaouen)  เมืองที่ไดช่ือวา “ 
มนตเสนหแหงโมร็อกโค “ แมวาโมรอคโคจะเปนประเทศที่ต้ังอยูทางทิศตะวันตก
เฉียงเหนือของทวีปแอฟริกา แตเพราะการที่มีอาณาเขตติดตอกับทะเลเมดิเตอร
เรเนียนและมหาสมุทรแอตแลนติก จึงทําใหภูมิอากาศของประเทศเปนแบบเมดิ
เตอรเรเนียนคลายตอนใตของอิตาลีและ สเปน เมืองเชฟชาอูน 
(Chefchaouen) เปนเมืองเล็กๆต้ังอยูในหุบเขาริฟ (Rif Mountain หรือ Er-
Rif) ประวัติความเปนมาของเมืองน้ันยาวนานกวา 540 ป ในอดีตกอนท่ีโมรอค
โคจะไดรับเสรีภาพในการปกครองประเทศท้ังหมดในป 1956 เมืองเชฟชาอูน
เคยอยูใตการปกครองของสเปนมากอน และจนบัดน้ีประชากรที่มีประมาณ 
40,000 คน ก็ยังคงใชภาษาสเปนกันอยางแพรหลาย อากาศบริสุทธิ์และความ
สะอาดของเมืองเชฟชาอูนไดสรางบรรยากาศผอนคลายสบายๆท่ีทําให



 

 

นักทองเที่ยวท่ีเหน่ือยลามาจากการตระเวนเท่ียวที่เมืองอ่ืนหายเหน่ือยได สําหรับ
ทานที่ช่ืนชอบในสถาปตยกรรมแบบโมรอคโค  ไมควรพลาดเมืองเล็ก ๆ แหงน้ี ท่ี
บานเรือนทาทาบดวยสีฟ�าและสีขาว ซ่ึงจะสรางความประทับใจใหแกผูมาเยือนมิ
รูลืม 
นําทานเดินชมเมืองเชฟชาอูน   เมืองที่ถือวาเปนสวรรคของคนรักสีฟ�าและสีขาว 
โดยเฉพาะสีฟ�า น่ันก็เพราะวาเชฟชาอูนเปนเมืองท่ีบานเรือนเกือบทุกหลังเปนสี
ขาว และมีคร่ึงลางไปจนถึงบริเวณถนน บันได และทางเดิน เปนสีฟ�าสดใส
เหมือนวันที่ทองฟ�าไรเมฆ ประกอบกับอากาศบริสุทธ์ิและความสะอาดของเมือง
ไดสรางบรรยากาศผอนคลายสบายๆท่ีทําใหนักทองเท่ียวที่เหน่ือยลามาจากการ
ตระเวนเที่ยวที่เมืองอ่ืนหายเหน่ือยได สําหรับทานที่ช่ืนชอบในสถาปตยกรรม
แบบโมรอคโค  ไมควรพลาดเมืองเล็ก ๆ ที่บานเรือนทาทาบดวยสีฟ�าและสีขาว 
แหงน้ีทีเดียว 

กลางวั
น 

 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

บาย นําทานเดินชมเมืองเชฟชาอูน   เมืองที่ถือวาเปนสวรรคของคนรักสีฟ�าและสีขาว 
โดยเฉพาะสีฟ�า น่ันก็เพราะวาเชฟชาอูนเปนเมืองท่ีบานเรือนเกือบทุกหลังเปนสี
ขาว และมีคร่ึงลางไปจนถึงบริเวณถนน บันได และทางเดิน เปนสีฟ�าสดใส
เหมือนวันที่ทองฟ�าไรเมฆ ประกอบกับอากาศบริสุทธิ์และความสะอาดของเมือง
ไดสรางบรรยากาศผอนคลายสบายๆที่ทําใหนักทองเท่ียวท่ีเหน่ือยลามาจากการ
ตระเวนเที่ยวที่เมืองอ่ืนหายเหน่ือยได สําหรับทานที่ช่ืนชอบในสถาปตยกรรม
แบบโมรอคโค  ไมควรพลาดเมืองเล็ก ๆ ท่ีบานเรือนทาทาบดวยสีฟ�าและสีขาว 
แหงน้ีทีเดียว 

ค่ํา  รับประทานอาหารค่ํา ท่ีโรงแรม 
  พักคางคืนในนครสีฟ�า เชพชาอูนโรงแรม PARADOR  HOTEL ระดับ  4* 

หรือเทียบเทา 
 
วันที่ส่ี เมคเนส (Meknes) -  เฟส (Fes) B

2 
L
3 

D3 

เชา รับประทานอาหารเชาในโรงแรม-เช็คเอาท 
บาย นําทานออกเดินทางสูเมือง เมคเนส (Meknes) (ระยะทาง 195 กม. ใชเวลา

เดินทางประมาณ 3.30 ชม.)  แวะชม เมืองโบราณโรมันโวลูบิลิส 
 (Roman city of Volubilis) ที่ปจจุบันเหลือแตซากปรักหักพังท่ีเกิดจาก

แผนดินไหวคร้ังรุนแรงในป ค.ศ. 1755 แตยังคงเห็นไดถึงรองรอย 



 

 

ความย่ิงใหญของเมืองในจักรวรรดิโรมันในอดีต อดีตเมืองโบราณแหงจักรวรรดิ
โรมันแหงน้ีมีความสําคัญย่ิงในยุคศตวรรษที่ 3 และลม 

สลายถูกปลอยเปนเมืองรางในศตวรรษที่ 11 เมืองโรมันโบราณแหงน้ีไดรับการ
ข้ึนทะเบียนเปนมรดกโลกในป ค.ศ.1997  
ผานชมเมือง มูเล ไอดริส (Moulay Idriss) เมืองโรมันโบราณเมืองหน่ึงที่เปน
เมืองศูนยกลางทางศาสนาอันศักด์ิสิทธิ์ของชาวมุสลิมใน 
โมรอคโค ทุกๆ ป ชวงเดือนสิงหาคมถึงกันยายน จะมีเหลานักจาริกแสวงบุญมา

เยือนเมืองแหงน้ีเพ่ือประกอบพิธีทางศาสนาเปรียบไดกับ 
เมืองเมกกะของประเทศซาอุดิอารเบีย  เมคเนส (Meknes) หน่ึงในเมืองมรดก

โลกรับรองโดยยูเนสโกเมื่อป ค.ศ.1996 อดีตเมืองหลวงใน 
สมัยสุลตาน มูเล อิสมาอิล (Mouley Ismail)  แหงราชวงศอะลาวิท (Alawite 

Dynasty)  ไดช่ือวาเปนกษัตริยจอมโหดผูช่ืนชอบการทํา 
สงครามในชวงศตวรรษท่ี 17  ดวยทําเลท่ีต้ังท่ีมีแมน้ําไหลผานกลางเมือง เมกเน

สจึงเปนเมืองศูนยกลางการผลิตมะกอก ไวน และพืช 
พรรณตางๆ  มี กําแพงเมืองลอมรอบเมืองเกาที่ยาวประมาณ 40 กม. ซึ่งมี

ประตูเมืองใหญโตถึง 7 ประตู แวะชม ประตูบับมันซู 
 (Bab Mansour  Monumental Gate) เปนประตูที่ไดช่ือวาสวยท่ีสุด 
ตกแตงดวยโมเสคและกระเบ้ืองกระเบ้ืองสีเขียวสดบนผนังสีแสด 

กลางวั
น 

 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

บาย จากน้ันเดินทางสู เมืองเฟส (Fes) ซ่ึงต้ังอยูบนพ้ืนที่ท่ีอุดมสมบูรณท่ีตอจากเชิง
เทือกเขารีฟซึ่งเฟสเปนเมืองแหลงทองเท่ียวที่มีช่ือเสียงและ 

มีเสนหอันนาประทับใจ (ระยะทาง 82 กม. ใชเวลาเดินทางประมาณ 1ชม.) 
เมืองหลวงเกาในศ.ต. ที่ 8 ที่มีความความสําคัญทางประวัติศาสตรและศาสนา
ต้ังแตยุค ศตวรรษ ท่ี 8  เปนแหลงทองเที่ยวที่มีช่ือเสียงของโมรอคโค 
นําทานชมประตูพระราชวังหลวงแหงเฟส (The Royal Palace) ประตูทางเขา
พระราชวังเปนสถาปตยกรรมที่สวยและสงางาม เปนเอกลักษณแหงราชวงศโม
รอคโค บริเวณใกลเคียงพระราชวังเคยเปนที่อยูของชุมชนชาวยิวที่ทํารายได
ใหแกราชวงศ เพราะชาวยิวฉลาดทําการคาเกงเปนพอคาผูกขาดการคาเกลือแต
ปจจุบันชาวยิวสวนใหญไดเดินทางกลับไปอยูในดินแดนแหงพันธสัญญา(ประเทศ
อิสราเอล) คงเหลือประชากรชาวยิวอยูไมมากนัก นําทานเดินทางเขาสูเขาวงกต
อันซับซอนแหงเมดินาเมืองเฟสผานประตู Bab Bou Jeloud ท่ีสรางต้ังแตป 
1913  ที่ใชโมเสดสีฟ�าตกแตง เดินผานเขาไปในเขตเมดินาแลวเหมือนขาม



 

 

กาลเวลายอนสูอดีต นําทานเดินผานตลาดสดขายขาวปลาอาหาร และผัก ผลไม
สดตางๆนาๆ ในเขตเมืองเกาไดแบงออกเปน 100 สวน มีซอยกวา 9,400 ซอย 
มีซอยแคบสุดคือ 50 ซ.ม. ถึงกวาง 3 เมตร จะแบงเปนยานตางๆ เชน ยาน
เคร่ืองใชทองเหลือง ทองแดง จะมีรานคาเล็ก ๆ ที่หนารานจะมีหมอ กะทะ 
อุปกรณเคร่ืองครัว วางแขวนหอยเต็มไปหมด ยานขายพรมที่วางเรียงรายอยาง
สวยงาม ยานงานเคร่ืองจักสาน งานแกะสลักไม และยานเคร่ืองเทศ (Souk El 
Attarine) ทานจะไดสัมผัสทั้งรูป รสและกล่ินในยานเคร่ืองเทศท่ีมีการจัดเรียง
สินคาไดอยางเปนระเบียบเรียบรอยสวยงามระหวางท่ีเดินตามทางในเมดินาทาน
จะไดพบกับน้ําพุธรรมชาติ (Nejjarine Fountain) เพ่ือใหชาวมุสลิมใหลาง
หนาลางมือกอนเขาในบริเวณมัสยิด  นอกจากน้ีที่ตามซอกมุมอาจเห็นภาพชาย
สูงอายุหนวดเครารุงรังน่ังแกะสลักไมช้ินเล็กๆอยูบริเวณตามทางเดินแคบๆใน
เขตเมืองเกาบางทีเราก็ยังจะเห็นผูหญิงท่ีน่ีสวมเส้ือผาท่ีปดต้ังแตหัวจนถึงเทาจะ
เห็นไดก็เฉพาะตาดําอันคมกริบเทาน้ัน  แวะชมสุสานของกษัตริย 
 มูเล ไอดริสที่ 2 (Moulay Idriss Mausolem II) ท่ีชาวโมรอคโคถือวาเปน
แหลงมาแสวงบุญท่ีศักด์ิสิทธ์ิ โดยชายชาวมุสลิมจะมาขอพรกอนการเขาสุหนัต
และหญิงสาวชาวมุสลิมมักจะมาขอพรเพ่ือใหไดบุตร  ชมสุเหราใหญไคเราวีน 
(Kairaouine Mosque)ซ่ึงเปนท้ังมหาวทิยาลัยสอนศาสนาแหงแรกของโมรอค
โคและเกาแกท่ีสุดแหงหน่ึงของโลกเลยทีเดียว (เฉพาะผูท่ีนับถือศาสนาอิสลาม
เทาน้ัน)  
ชมยานเคร่ืองหนังและแวะชม บอฟอกและยอมสีหนังแบบโบราณประจําเมือง
เฟส (Chouara Tannery) ท่ีเปนเอกลักษณเฉพาะของเมืองเฟส ถูกอนุรักษ
โดยองคกรยูเนสโก  เมืองเฟส จึงเปนสถานท่ีไมควรพลาดในการมาเยือนอยาง
ย่ิง 
นําทานชม เมเดอรซา บูอิมาเนีย (Merdersa Bou Imania) ซึ่งเปนโรงเรียน
สอนพระคัมภีร เปนสถาปตยกรรมแบบมัวรที่สวยงามประณีต ชมรานทองเหลือง 
ซึ่งชางฝมือท่ีทําทองเหลืองเปนชางที่ไดรับการถายทอดกันมาต้ังแตบรรพบุรุษ 
หลายช่ัวอายุคน ในอดีตชางฝมือ และ ชางหัตถกรรมเหลาน้ีไดสรางสรรคผลงาน
อันวิจิตรงดงามในแควน อัล อันดาลูซ ประเทศสเปนเม่ือคร้ังท่ีชาวโมรอคคัน
เบอรเบอรปกครองแควน อัล อันดาลูซ ของสเปน และชมการผลิตโมเสค 
(Mosaic) และเคร่ืองใชที่ทําจากเซรามิค ชมกรรมวิธีการทํา ซิลิจ Zeilige ซ่ึง
เปนกรรมวิธีที่สืบทอดกันมาแตด้ังเดิม  ดังความงามไดปรากฏจนเปนท่ีเล่ืองลือ
กันในประเทศสเปน โดยเฉพาะการปูกระเบ้ืองโมเสคที่ตัดและจัดลวดลายท่ีละช้ิน
หรือท่ีเรียกวา ซิลลิจ  ไดอยางลงตัว  



 

 

ค่ํา  รับประทานอาหารค่ํา ท่ีโรงแรม 
  พักท่ี โรงแรม PALAIS MEDINA HOTEL ระดับ  5* หรือเทียบเทา 
*** คืนน้ี กรุณาจัดเตรียมเส้ือผา และของใชจําเปน ใสกระเป�าเล็ก เพ่ือใชในการคางแรมใน

ทะเลทรายซาฮารา ในคืนพรุงน้ี *** 
  
 
วันทีห่า เฟส (Fes) – อิเฟรน (Ifrane) - มิเดลท(Midelt) – แอรฟูด 

(Erfoud) –  เมอรซูกา(Merzouga) 
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เชา รับประทานอาหารเชาในโรงแรม-เช็คเอาท  (พรอมนําสัมภาระสําหรับคางคืน
ในทะเลทราย แยกไวตางหาก) 

 นําทานเดินทางสู เมืองอิเฟรน (Ifrane) (ระยะทาง 70 กม. ใชเวลาเดินทาง
ประมาณ 1.20 ชม.)  
อิเฟรน (Ifrane) เปนเมืองพักตากอากาศบนความสูงกวา 1,650 เมตรเหนือ
ระดับน้ําทะเล ซ่ึงในอดีตฝร่ังเศสไดมาสรางเมืองข้ึนบริเวณน้ี เปนสถานที่
พักผอนทั้งฤดูหนาวและฤดูรอน บางก็เรียกเมืองอิเฟรนวา เจนีวาแหงโมรอคโค 
หรือ “สวิตเซอรแลนดแหงโมรอคโค” บานสวนใหญมีหลังคาสีแดง มีดอกไม และ
ทะเลสาบสวยงาม นําทานเดินเลนภายในเมืองและเก็บภาพบรรายากาศอัน
สวยงามอีกแหงของโมรอคโค ถายรูปกับอนุสรณสิงหโตหิน ซ่ึงเปนสัญลักษณ
แทนสิงหโตตัวสุดทายท่ีถูกลาจนหมดไปจากเทือกเขาแหงน้ี  จากน้ันนําทาน
เดินทางตอสูเมือง มิเดลท (Midelt) 

กลางวั
น 

 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  

บาย นําทานเดินทางสูเมืองเมอรซูกา (Merzouga) เมืองในทะเลทรายซาฮารา 
(ระยะทาง 268 กม). ใชเวลาเดินทางประมาณ 4 ชม.)  

ผานเมือง เออราชิดิยา (Errachidia)  เมืองท่ีมีความสําคัญทางดานยุทธศาสตร 
ซึ่งอยูใกลกับพรมแดนของประเทศแอลจีเรีย เดินทางสูเมืองเอรฟูด (Erfoud) 
เมืองท่ีเคยเปนศูนยกลางกองคาราวานพอคาที่เดินทางมาจากทางตะวันออก
กลางอยางซาอุดิอารเบียและซูดานในแอฟริกา  
นําทานพรอมสัมภาระ(ใบเล็ก) เดินทางโดยรถ 4x4 เขาสูทะลทรายซาฮารา 
เมอรซูกา (Merzouga) (ระยะทาง54 ก.ม. ใชเวลา 45 นาท)ี ผานภูเขาหิน ท่ี
เต็มไปดวยซากฟอสซิล ของหอย และ แมงกะพรุนโบราณ ในอดีต เมื่อประมาณ 
350 ลานปกอน  ดินแดนแหงน้ีเคยอยูใตทองทะเลตอมาเม่ือแผนดินผุดข้ึนมา 
จึงเกิดซากฟอสซิลข้ึนมากมาย  



 

 

ค่ํา  รับประทานอาหารค่ํา ท่ีเมอรซูกา 
  พักท่ี   เต็นท หรือโรงแรม KASBAH TOMBOUCTOU ในเมอรซูกา หรือ

เทียบเทา (พักเต็นท ในกรณีที่โรงแรมในทะเลทรายเต็ม) 
(เต็นท ในทะเลทรายแบบมาตรฐาน จะเปนแตนท ที่เปนหองน้ํารวม ภายในเต็นท 
จะมีเพียงที่นอน หมอน ผาหม ) 

*** เชิญทานเพลิดเพลินกับบรรยากาศยามค่ําคืนของทะเลทรายซาฮารา และชมดวงดาว
บนทองฟ�า *** 

*** ทานท่ีประสงคจะพักเต็นทแบบ ลักซูรี่ มีหองน้ําในตัว  (มีคาใชจายเพ่ิม 50 USD )*** 
*** กรุณาแจงลวงหนา เน่ืองจากโรงแรมบางแหง ไมมีเต็นทไวบริการ *** 

 

วันทีห่ก มอรซูกา (Merzouga) - ทินเฮียร (Tinerhir) – ทอดรากอรจ
(Todra Gorge)- วอซาเซท(Ouarzazate) 
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เชาตรู กอนพระอาทิตยข้ึนนําทานข่ีอูฐชมเพ่ือชมพระอาทิตยข้ึนที่เนินทรายใน
ทะเลทรายซาฮารา (ข่ีอูฐ ทานละ 1 ตัว) 

 ทะเลทรายซาฮารา (SAHARA DESERT) เปนทะเลทรายท่ีมีอาณาเขตกวาง
ใหญที่สุดในโลกคือ มีเน้ือที่ประมาณ 9.3 ลานตารางกิโลเมตร (ใหญเทาอเมริกา
ทั้งประเทศ) และต้ังอยูทางตอนเหนือของทวีปแอฟริกา ทะเลทรายซาฮารามี
ส่ิงแวดลอมที่ไมเอ้ือตอการดํารงอยูของชีวิตมนุษย สัตว หรือพืช เพราะฝนตก
นอยมาก และพ้ืนที่ไมเหมาะแกการเพาะปลูกหรือเล้ียงสัตว หากมีสัตวและพืช
พันธุใดท่ีสามารถเติบโตในทะเลทรายได ก็ตองปรับตัวกันอยางมาก เชนเดียวกับ
มนุษยที่ตองหาวิธีในการใชชีวิตใหอยูรอดได ใหทานไดสัมผัสบรรยากาศยามเชา
ในทะเลทรายซาฮารา  จากสภาพการไรฝนและอุณหภูมิที่รอนจัดในทะเลทรายมี
ผลทําใหความช้ืนสัมพัทธของอากาศเหนือทะเลทราย เกือบเปนศูนยตลอดป ชม
พระอาทิตยข้ึนจากบนเนินทราย ซ่ึงเปนภาพท่ีสวยงาม นาประทับใจ   ไดเวลานํา
ทานข่ีอูฐกลับสูโรงแรมที่พัก 

เชา รับประทานอาหารเชาในโรงแรม-เช็คเอาท 
 นําคณะน่ังรถขับเคล่ือนส่ีลอ 4x4 (4WD) ออกจากทะเลทรายซาฮารา มุงหนาสู

เมืองเอรฟูด(Erfoud) เพ่ือเปล่ียนเปนรถโคช เดินทางสูเมืองทินเฮียร แวะชม
โอเอซิส Tinerhir ซึ่งเปนชุมชนท่ีเกาะกลุมอยูรวมกัน ทามกลางความแหงแลง
ในเขตทะเลทราย ที่ยังมีความชุมช้ืน มีตาน้ํา หรือ ลําธารน้ํา ซ่ึงใชในการปลูก 
ตนปาลม ตนอัลมอนด โอเอซิสแหงน้ีเคยเปนท่ีต้ังของกองทหารที่เดินทางมาจาก
เมืองวอซาเซท ผานหุบเขาดาเดดส (Dades) ซ่ึงเปนแนวเขาและธรรมชาติของ
หุบเขาที่ถูกกัดกรอนจากแรงลม ทําใหหุบเขากลายเปนรูปรางตางๆ สวยงาม 



 

 

จากน้ันเดินทางสูทอดรากอรจ (Todra Gorge) โกรกธารท่ีมีโขดผาสูง 985 
ฟุต หรือ 300 เมตร ทั้งสองดานท่ีเกือบต้ังทํามุมสามเหล่ียมกับแมน้ําโทดรา ถือ
วาเปนโกรกธารและหุบเขาที่สวยที่สุดทางใตของโมรอคโค ชมความงดงามของ
ชองเขาที่ซอนตัวอยูในโอเอซิส โดยมี ลําน้ําใส ๆ ที่ไหลผานชองเขากับหนาผาสูง
ชันแปลกตา สถานที่แหงน้ีเปนแหลงปนหนาผาสําหรับนักทองเท่ียวท่ีรักการเส่ียง
ภัย 

กลางวั
น 

 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

บาย เดินทางสูเมืองวอซาเซท (Ouarzazate) เคยเปนท่ีต้ังทางยุทธศาสตร ในป ค.ศ. 
1928 ฝร่ังเศสไดต้ังกองกําลังทหารและพัฒนาท่ีน่ีใหเปนศูนยกลางการบริหาร 
วอซาเซทเปนเมืองท่ีถูกสงเสริมใหเปนเมืองทองเท่ียวแวดลอมไปดวยสตูดิโอ
ภาพยนตร และมีการพัฒนาพ้ืนที่ในทะเลทรายเพ่ือการทํากิจกรรมตางๆ เชน
การข่ีมอเตอรไซด อูฐ กิจกรรมผจญภัยกลางทะเลทราย (สําหรับในฤดูหนาว – 
ฤดูใบไมผลิ (พ.ย.– เม.ย.)) ควรเตรียมเส้ือกันหนาวใหเพียงพอ เพราะเมืองน้ีอยู
ใกลภูเขา  แอตลาส ที่มีหิมะปกคลุมในชวงดังกลาว   

 วอซาเซท อาจกลาวไดวาเปนจุดมุงหมายของนักทองเท่ียวท่ีมองหาความ
แตกตาง และความผจญภัยที่หาไมไดจากที่ไหน วอซาเซทเปนเมืองที่สําคัญท่ีสุด
ของทางตอนใต และที่น่ียังเปนทางเช่ือมระหวางเหนือกับใต และตะวันออกกับ
ตะวันตก สําหรับนักทองเที่ยวบางคนท่ีชอบรสชาติของความเปนทางใต ณ แหงน้ี
เปนจุดเร่ิมตนของการสํารวจเมืองตางๆไดทุกวัน กอนถึงเมืองซอซาเซท แวะชม
ผลิตภัณฑที่ทําจากกุหลาบที่เมือง มากูนา (M’Gouna) (เทศกาลกุหลาบจะจัด
ข้ึนประมาณเดือนพฤษภาคม) 

ค่ํา  รับประทานอาหารค่ํา ท่ีโรงแรม 
  พักท่ี โรงแรม KARAM PALACE HOTEL ระดับ 4* หรือเทียบเทา 
 

วันทีเ่จ็ด วอซาเซท(Ouarzazate) – มาราเกช (Marakech) B
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เชา รับประทานอาหารเชาในโรงแรม-เช็คเอาท 
 นําชมป�อมทาอูเริท (Kasbah Taourirt) พระราชวังของผูปกครองมาราเกซ 

ตระกูล กลาวี (Glaoui Palace) เปนป�อม ดิน หรือ วังที่สรางจากดิน ซ่ึงภายใน
ประกอบดวยหองหับตางๆจํานวนมากรวมถึงฮาเร็ม และที่ประกอบพิธีกรรมทาง
ศาสนา ซ่ึงเช่ือมตอกันดวยทางเล็กๆอยูภายใน ในหองตาง ๆ ยังมีลวดลายผนัง
อาคารและรูปแบบสถาปตยกรรมอันหลากหลายของการสรางอาคารของชาว



 

 

เบอรเบอร การออกแบบอาคารซ่ึงเหมาะกับความเช่ือและความเปนอยูของเหลา
เจาผูปกครอง ในป�อมทาอูเริทน้ีในอดีตมีคนงานและคนรับใชจํานวนหลายรอย
คนจึงตองมีหองเปนจํานวนมาก มีท้ังสวนท่ีเปนวังเกา หองน่ังเลน หองรับรอง 
บางหองก็วางเปลา ยูเนสโกไดปฏิสังขรณข้ึนมาจากอาคารเดิมเพียง 1 ใน 3 ของ
อาคารทั้งหมด  จากน้ันเดินทางสูเมืองไอท เบนฮาดดู (Ait Benhaddou) ชม
เมืองไอท เบนฮาดดู เปนเมืองท่ีอาคารตาง ๆสรางจากดิน เปนเมืองท่ีมีช่ือเสียง
ในเร่ืองการหารายไดจากกองถายทําภาพยนตรกวา 20 เร่ือง โดยเฉพาะป�อมดิน
ที่งดงามและมีความใหญที่สุดในภาคใตของโมรอคโค คือ  
ป�อมไอท เบนฮาดดู (Kasbash of Ait Ben Hadou) เปนป�อมดินซ่ึงต้ังอยู
ทามกลางสวนอัลมอนด เปนปราสาทที่ใชในการถายทําภาพยนตหลายเร่ืองที่โดง
ดังอาทิ Lawrance of Arabia , Jesus of Nazareth และ Gladiator 
ปจจุบันอยูในความดูแลขององคการยูเนสโก 

กลางวั
น 

 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

บาย เดินทางสูเมืองมาราเกช (Marakesh) โดยขามสวนที่สูงที่สุดของเทือกเขา
แอตลาส ระหวางทาง แวะถายภาพทิวเขาและภาพถนนที่คดเค้ียวบนเทือกเขา
แอตลาส แวะชมสหกรณแมบานเบอรเบอร ซ่ึงเปนแหลงผิลต น้ํามันอารกัน 
(Argan Oil) ใหทานไดเลือกซ้ือผลิตภัณฑอารกันที่มีเช่ือเสียงอันท่ีรูจักไปทั่วโลก 
จากน้ันเดินทางตอสูเมือง มาราเกช (Marakesh) เปนเมืองทองเท่ียวที่สําคัญที่
ต้ังอยูเชิงเขาแอตลาส ในอดีตเมืองโอเอซิสแหงน้ีเปนที่พักของกองคาราวานอูฐ
ที่มาจากทางตอนใตของโมรอคโค ถือเปนเมืองชุมทางของพอคาตางๆท่ีนําสินคา
จากทางตอนใต ไปขายยังยุโรป และ นําสินคาจากทางเหนือ ผานเทือกเขา ไฮ
แลตลาส ไปยังทะเลทราย ซาฮารา ไปยังตอนใต นอกจากน้ียังเปนอดีตเมือง
หลวงในชวงหลายราชวงส เร่ิมต้ังแตสมัยราชวงศอัลโมราวิด ชวงศ.ต.ที่ 11  
ราชวงศอัลโมฮัด และ ราชวงศซาเตียน  ปจจุบันเปนเมืองที่มีนักทองเท่ียวมา
เยือนมากที่สุด สภาพบานเมืองที่เราเห็นไดคือ สองขางทางแวดลอมดวย
บานเรือนท่ีถูกฉาบดวยปูนสีสมๆ ซ่ึงเปนส่ิงที่รัฐบาลกําหนดไว แตคนทองถ่ินจะ
เรียกวา Pink City หรือ เมืองสีชมพู อาจกลาวไดวามาราเกชเปนเมืองที่มีเสนห
ที่สุดในโลกแหงหน่ึง จึงไดสมญานามวาเปน A city of Drama น่ันคือมีความ
สวยงามด่ังเมืองในละครที่ไมนาเปนชีวิตจริงได   
นําทานเยือน จัตุรัสกลางเมือง Djemaa El Fnaa Square ที่มีขนาดใหญ ราย
ลอมไปดวยอาคาร รานคา ตลาด ทั้ง 4 ดาน เดินเลนถายรูปความมีชีวิตชีวา ท่ีมี
สีสันและกล่ินอายแบบโมรอคโคขนานแท พรอมจับจายหาซ้ือของฝาก ของที่



 

 

ระลึกพ้ืนเมืองตางๆ ไดที่ ตลาดเกา (Old Market) ที่อยูรายรอบจัตุรัสอยาง
เพลิดเพลิน  

ค่ํา  รับประทานอาหารค่ํา  
  พักท่ี LES JARDINS DE l’ AGDAL HOTEL ระดับ  5* หรือเทียบเทา 
 

วันที่
แปด 

มาราเกช (Marakech) – คาซาบลังกา(Casablanca) B
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เชา รับประทานอาหารเชาในโรงแรม-เช็คเอาท 
 นําทานไปชมสวนจารดีน มาจอแรล (Jardin Majorelle) หรือ สวนยิปแซงลอ

เรนซ (Yves Saint Laurent Gardens) ช่ือน้ีเปนท่ีคุนเคยของสาวๆ ที่ช่ืน
ชอบแฟช่ันสุดหรูของ Yves St. Laurent นักออกแบบแฟช่ันดีไซนแหงปารีส 
ฝร่ังเศส ซ่ึงเปนผูออกแบบสวนแหงน้ี ในชวงท่ีโมรอคโคตกเปนอาณานิคมของ
ประเทศฝร่ังเศส ยิปแซงลอเรนซมาที่ประเทศโมรอคโค เพ่ือพักผอนหลังจาก
เครงเครียดจากงานออกแบบแฟช่ันโชว บานหลังน้ีเคยเปนของเศรษฐีแหงมารา
เกช หลังจากยิปแซงมาเยือนมาราเกช ก็ไดเกิดความหลงใหลในเมืองแหงน้ี และ
ซื้อบานหลังน้ีไวเปนท่ีพักผอน  ชมสวนที่ถูกออกแบบโดยใชท่ีสดใส ฉูดฉาด เชนสี
น้ําเงิน และสีสม เปนองคประกอบ ไมวาจะเปนเสา แจกัน และชมการจัดวาง
พรรณไมอันหลากหลาย แหงทะเลทราย ท่ีจัดไดอยางสวยงามและลงตัว 

 ชมสุเหรา คูโตเบีย (Kutobia Mosque) เปนสุเหรา ที่มีหอคอยสูง ถึง 70 
เมตร สรางในสมัยราชวงศ อัลโมฮัด ซ่ึงเปนหอคอย 1 ใน สามพ่ีนอง เปนที่รูจัก
กันทั่วโลก ถึงความย่ิงใหญ ในสมัยราชวงศน้ี  ชมซากสุเหราซ่ึงเปนอนุสรณ แหง
ความขัดแยงของ 2 ลัทธิ ซ่ึงมีมาในอดีต 
นําทานชม พระราชวังบาเฮีย (Bahia Palace) เปนพระราชวังของทานมหา
อํามาตย ผูสําเร็จราชการแผนดินแทนยุวกษัตริยในอดีต  สรางข้ึนในชวงปลาย
ศตวรรษที่ 19 โดย Si Moussa สถาปตยกรรมออกเปนแนวสมัยใหม โดยที่
ต้ังใจจะใหเปนพระราชวังท่ียิ่งใหญและหรูหราท่ีสุดในสมัยน้ัน สรางขึ้นและต้ังช่ือ
วังตามช่ือของภรรยาคือ นางบาเฮีย ซ่ีงมีรูปโฉมท่ีงดงาม เปนที่รักใครย่ิงของ
ทานมหาอํามาตย 
พระราชวังแหงน้ีมีการตกแตงโดยการแกะสลักปูนปم�น (Stucco) บนเพดานและ
บานประตูมีการวาดลายโดยใชสีธรรมชาติบนไมสนซีดาร และผนังประดับประดา
ดวยโมเสกเปนลวดลายที่สวยงามละเอียดออนมาก ชมสวนในบานซึ่งเปนสไตล
ริยาด (Riad) ประกอบไปดวยลานกลางบาน ซึ่งประดับดวยน้ําพุ และสวนไม
ดอก ไมประดับ ตามสไตลการแตงบานแบบโมรอคโค 



 

 

นําทาน สัมผัสประสบการณยอนอดีต สูยุคโบราณ น่ังรถมา ชมเมืองมาราเกช  
เมืองท่ีผูมีช่ือเสียงจากท่ัวโลก ตองการมาอยู ณ เมืองแหงน้ี 
ปจจุบัน มาราเกช เปนเมืองท่ีมีนักทองเท่ียวมาเยือนมากที่สุด สภาพบานเมืองที่
เราเห็นไดคือ สองขางทางแวดลอมดวยบานเรือนท่ีถูกฉาบดวยปูนสีสมๆ ซ่ึงเปน
ส่ิงที่รัฐบาลกําหนดไว แตคนทองถ่ินจะเรียกวา Pink City หรือ เมืองสีชมพู อาจ
กลาวไดวามาราเกชเปนเมืองที่มีเสนหท่ีสุดในโลกแหงหน่ึง จึงไดสมญานามวา
เปน A city of Drama น่ันคือมีความสวยงามด่ังเมืองในละครที่ไมนาเปนชีวิต
จริงได   

กลางวั
น 

 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

บาย เดินทางสู 'คาซาบลังกา'  (ระยะทาง 237 กม. ใชเวลาเดินทางประมาณ 3.30 
ชม.) 
คําวา 'คาซา' แปลวา บาน และ 'บลังกา' แปลวา สีขาว คาซาบลังกา เปนเมืองที่
คนทั่วโลกรูจัก และอาจรูจักมากกวา 'ราชอาณาจักรโมรอคโค' ดวยซ้ําเพราะ
นอกจากจะเปนเมืองทาและเปนที่ต้ังของทาอากาศยานระหวางประเทศแลวยัง
ถูกใชเปนฉากในภาพยนตรฮอลลีวูดเร่ือง Casablanca (โดยที่ไมไดถายทําใน
คาซาบลังกาเลย) เปนเร่ืองราวความรักระหวางนายทหารอเมริกันและหญิงคน
รัก ในชวงสงครามโลกคร้ังท่ี 2 ทําใหคาซาบลังกาเปนที่รูจักไปท่ัวโลก และ
ปจจุบันเปนเมืองเศรษฐกิจหลักของโมรอคโคที่มีประชากรอาศัยอยูประมาณ
เกือบ 5 ลานคน ถึงคาซาบลังกา นําทานชอปปم�งที่หาง Morocco Mall เปน
หางท่ีบรรดาไฮโซ และเศรษฐี ในคาซาบลังกา  นิยมมาจับจาย ซื้อสินคาแบรนด
ดัง จากน้ันน่ังรถชมบรรยากาศ ริมมหาสมุทรแอตแลนติคยามค่ําคืน  

ค่ํา รับประทานอาหารค่ํา  
  พักท่ี โรงแรม SHERATON HOTEL ระดับ  5* หรือเทียบเทา 
 

วันทีเ่กา คาซาบลังกา(Casablanca) – อาบูดาบี (Abu Dhabi) – 
กรุงเทพฯ (Bangkok) 
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เชา รับประทานอาหารเชาในโรงแรม-เช็คเอาท 
 ชมเมืองคาซาบลังกา ผานยานธุรกิจสําคัญ จัตุรัสสหประชาชาติ ผานชมยาน

บานพักตากอากาศและวิวทิวทัศนริมมหาสมุทรแอตแลนติคซ่ึงเปนยานที่เศรษฐี
และผูมีฐานะทางสังคมนิยมมาอยูกันรวมถึงกษัตริยซาอุดิอารเบียก็มาสราง
พระราชวังไวที่เมืองคาซาบลังกาแหงน้ีพรอมท้ังมีมัสยิดและหอสมุดสวนพระองค  
นําทานชม บริเวณภายนอกของ สุเหราแหงกษัตริยฮัสซันท่ี 2 เปนสุเหราที่มี



 

 

ขนาดใหญเปนอันดับ 2 รองจากเมืองเมกกะ สุเหราน้ีงดงามประณีตดวย
สถาปตยกรรมแบบโมรอคโคทุกแขนง สามารถจุผูคนท่ีเขารวมพิธีทางศาสนา
อิสลามไดรวม 80,000 คน โดยแยกเปนภายในสุเหรา 25,000 คน  ภายนอก
สุเหราอีก 55,000 คน  ชมทิวทัศนรอบๆ สุเหราอันเปนจุดชมวิวริมฝم�ง
มหาสมุทรแอตแลนติค ซ่ึงเปนสถานที่พักผอนที่สวยงามของชาวโมรอคโคท่ีชอบ
มาเดินเลนหลังจากปฏิบัติศาสนกิจเสร็จแลว 

กลางวั
น 

 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

13.30 
น. 

นําทาน เดินทางสูเมืองราบัต  ชมเมืองราบัต เมืองหลวงแหงราชอาณาจักรโม
รอคโค ต้ังแตปค.ศ.1956 เม่ือโมรอคโคหลุดพนจากการเขาแทรกแซงทาง
การเมืองของฝร่ังเศส เปนที่ต้ังของพระราชวังหลวง และทําเนียบทูตานุทูตจาก
ตางแดน เปนเมืองสีขาวที่สะอาดและสวยงาม จากน้ัน ชมสุเหราหลวง และ 
พระราชวังหลวง  ที่ทุกเที่ยงวันศุกร กษัตริยแหงโมรอคโคจะทรงมาจาก
พระราชวังมายังสุเหรา เพ่ือประกอบศาสนกิจ  ชมสุสานของกษัตริยโมฮัมเหม็ด
ที่ 5 พระอัยกา(ปู�) ของกษัตริยองคปจจุบัน ซ่ึงมีทหารยามยืนเฝ�าสงาทุกประตู
และเปดใหคนทุกชาติทุกศาสนาเขาไปเคารพพระศพที่ฝงอยูเบ้ืองลาง ดานหนา
ของสุสาน คือสุเหราฮัสซันที่เร่ิมสรางมาต้ังแตศตวรรษที่ 12 แตไมสําเร็จ และพัง
ลงจนเหลือแตเพียงเสาไว 365 ตน ในบริเวณกวาง 183x139 เมตร  
ไดเวลาสมควร นําทานเดินทางสูสนามบิน RABAT-SALE AIRPORT  

19.15 
น. 

บินสูอาบูดาบี (Abu Dhabi)  โดยสายการบินอิทิฮัด แอรเวยส เที่ยวบินท่ี EY 
616 CMN AUH 1915-0520 (7.35 ชม.) 

 

วันที่สิบ กรุงเทพฯ (Bangkok) B
9 

L
- 

D- 

05.20 
น. 

ถึงสนามบินอาบู ดาบี , สหรัฐอาหรับ เอมิเรตส  พักเปล่ียนอริยาบถและเปล่ียน
เคร่ือง 

08.55 
น. 

เดินทางตอสูเมืองไทย โดยสายการบิน อิทิฮัด แอรเวยส เท่ียวบินที่  EY 408   
AUH BKK 0855 – 1805  (6.15 ชม.)   

18.05 
น. 

คณะเดินทางถึง ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ ดวยความสวัสดิภาพ  

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



 

 

อัตราคาบริการ 

กําหนดการเดินทาง ป 2562 ระดับที่
พัก พักหองคู 

พักหอง
เด่ียวจาย

เพ่ิม 

เด็ก 3 – 11 
ป พักกับ

ผูใหญ 2 ทาน 
กันยายน วันท่ี 19 – 28 ก.ย. 62 4 – 5 

ดาว 70,900.- 9,500.- 68,500.- 

ตุลาคม 
วันท่ี  10 – 19 ต.ค. 62  
วันท่ี  24  ต.ค. 62  – 2 
พ.ย. 62  

4 – 5 
ดาว 70,900.- 9,500.- 68,500.- 

พฤศจิกายน 
วันท่ี  7 – 16   พ.ย. 62 
วันท่ี  21 – 30  พ.ย. 
62 

4 – 5 
ดาว 70,900.- 9,500.- 68,500.- 

ธันวาคม วันท่ี  5 – 14 ธ.ค. 62   4 – 5 
ดาว 70,900.- 9,500.- 68,500.- 

ธันวาคม วันท่ี 26 ธ.ค. 62 – 4 
ม.ค. 63 (ปใหม) 

4 – 5 
ดาว 76,900.- 11,500.- 74,500.- 

อัพเกรดช้ันบิสเนสคลาส เพ่ิมทานละ  (เร่ิมตนที่)   102,000 .- บาท 
 
อัตราน้ีรวม 

 คาต๋ัวเคร่ืองบิน (กรุป) ช้ันประหยัด  โดยสารการบินอิทิฮัด แอรเวยส (EY)  
 โรงแรม ที่พัก ระดับ 4 – 5 ดาว  จํานวน 7 คืน พรอมอาหารเชา 
 คาเขาชมสถานท่ีตางๆ ตามรายการท่ีระบุ 
 คารถโคช แอร ในการนําเที่ยวตามรายการ 
 บริการไกดจากประเทศโมรอคโค  ภาษาอังกฤษ และหัวหนาทัวรคนไทยผูชํานาญเสนทาง 
กรณีกรุป 20 ทานขึ้นไป 
 คาประกันการเดินทาง คุมครองอุบัติเหตุ 2,000,000 บาท  คารักษาพยาบาล 500,000 
บาท ( สําหรับอายุ 70 ปข้ึนไป คุมครอง 50%) 
 คาอาหารตามท่ีระบุในรายการ และน้ําด่ืมระหวางทัวร วันละ  3  ขวด  
 คาวีซาประเทศโมรอคโค 
 คารถ 4X4 (4WD) สูทะเลทรายซาฮารา  



 

 

 คาข่ีอูฐ ทานละ 1 ตัว ชมพระอาทิตยข้ึนยามเชา (หากทานไมประสงคจะข่ีอูฐ ไมสามารถ
คืนเงินได) 

 
อัตราน้ีไมรวม 

 คาใชจายสวนตัวอาทิ คาซักรีด, โทรศัพท-แฟกซ, เคร่ืองด่ืมมินิบาร และคาใชจายอ่ืนๆท่ี
ไมไดระบุในรายการ 
 คาทิปหัวหนาทัวรคนไทย ทานละ  1,000 บาท  (โดยคาทิปจะขอเรียกเก็บ พรอม 
invoice ยอดเต็ม) 
 คาทิปไกดทองถ่ิน – คนขับรถบัส – คนขับรถ 4WD – คนจูงอูฐ  รวมทั้งหมด 54 USD 
ตอทาน (โดยคาทิปจะขอเรียกเก็บ พรอม invoice ยอดเต็ม) 
 คาภาษีมูลคาเพ่ิม 7%  ภาษีหัก ณ ท่ีจาย 3 % 
 

เง่ือนไขการสํารองที่น่ัง และ การชําระเงิน 
1. กรุณาจองลวงหนาอยางนอย 45 วันกอนการเดินทาง พรอมชําระเงินจองงวดแรก  
30,000 บาท / ทาน และสงมอบเอกสารเพ่ือย่ืนขอวีซาตามท่ีกําหนด  
 (กรณีเปนชาวตางชาติ อาจจะตองใชเวลาในการย่ืนขอวีซานานกวาปกติ ประมาณ 1 
เดือน) 

2. สวนที่ เหลือชําระกอนการเดินทาง  45 วัน  เน่ืองจากจะตองใชในการออกต๋ัว
เคร่ืองบินและเอกสารตางๆ เพ่ือยืนยันการเดินทาง ในการประกอบการพิจารณาวีซาของ
ทางสถานทตู 

***** เมื่อทานจองทัวร และ ชําระมัดจําแลว หมายถึงทานยอมรับในขอความและเง่ือนไข
ท่ีบริษัทฯแจงแลว ***** 

 
กรณียกเลิก 
 
ยกเลิก 45 วัน  (สงกรานต-ปใหม 60 วัน) กอนการเดินทาง ไมเก็บคาใชจาย (หาก
ไมไดมีการย่ืนวีซาลวงหนา)  
ยกเลิก 30-44 วัน (สงกรานต-ปใหม 45-59 วัน)  กอนการเดินทาง หักคามัดจํา 
50,000 บาท + คาวีซา (ถามี)   
ยกเลิก 26-30 วัน (สงกรานต-ปใหม 41-44 วัน)   กอนการเดินทาง หัก 50 %  ของ
ราคาทัวร + คาวีซา (ถามี)                
ยกเลิก  1- 25 วัน  (สงกรานต-ปใหม 40 วัน) กอนการเดินทาง บริษัทฯ สงวนสิทธ์ิไม
คืนเงินคาทัวรเต็มจํานวน 100%  



 

 

***ผูเดินทางที่ไมสามารถเขา-ออกเมืองได เน่ืองจากการย่ืนเอกสารปลอม หักคาใชจาย 100% 
*** 
หมายเหตุ :   คณะสวนตัว หรือ กรุปเหมา ไมสามารถทําการยกเลิกได เน่ืองจากเปนคณะท่ีจัด
ข้ึนเปนพิเศษเฉพาะกลุม ตองชําระเงิน 100 % 
***หากมีการยกเลิกการจองทัวร หลังไดทําการย่ืนวีซาเรียบรอยแลว บริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการ
นําเลมพาสปอรตไปยกเลิกวีซาในทุกกรณี ไมวาคาใชจายในการย่ืนวีซาจะรวมหรือแยกจาก
รายการทัวรก็ตาม*** 

หมายเหตุ 
1.บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีผูเดินทาง ต่ํากวา 15 ทาน โดย
จะแจงใหผูเดินทางทราบลวงหนา อยางนอย 20 วัน กอนการเดินทาง 
 2.บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายการ หรือเปล่ียนแปลงราคาไดตามความจําเปน
และเหมาะสม ทั้งน้ี ข้ึนอยูกับสภาวะของสายการบิน, โรงแรมที่พัก, ภูมิอากาศ, ภัยธรรมชาติ, 
การกอการราย, การนัดหยุดงาน ฯลฯ 
3. เมื่อเกิดเหตุจําเปนสุดวิสัยจนไมอาจแกไขได ในกรณีท่ีสูญหาย สูญเสียหรือไดรับบาดเจ็บที่
นอกเหนือความรับผิดชอบของหัวหนาทัวรและเหตุสุดวิสัยบางประการ เชน การนัดหยุดงาน 
สายการบินลาชา ภัยธรรมชาติ การจลาจล ตางๆ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ ที่จะไมรับผิดชอบ
ใด ๆ ทั้งส้ิน 
4..เน่ืองจากรายการทัวรน้ีเปนแบบเหมาจายเบ็ดเสร็จ หากทานสละสิทธ์ิการใชบริการใดๆตาม
รายการ หรือ ถูกปฏิเสธการเขาประเทศไมวาในกรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไมคืน
เงินในทุกกรณี  
5. ในกรณีท่ีทานจะใชหนังสือเดินทางราชการ (เลมสีน้ําเงิน) เดินทางกับคณะ  บริษัทฯ สงวน
สิทธ์ิที่จะไมรับผิดชอบ หากทานถูกปฎิเสธการเขาหรือออกนอกประเทศใดประเทศหน่ึง เพราะ
โดยปกตินักทองเที่ยวใชหนังสือเดินทางบุคคลธรรมดา เลมสีเลือดหม ู
6. กรณียกเลิกการเดินทางภายหลังจากไดวซีาแลว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการแจง
สถานทูตฯเพ่ือใหอยูในดุลพินิจของสถานฑูตฯ เร่ืองวีซาของทาน เน่ืองจากการขอวีซาในแตละ
ประเทศจะถูกบันทึกไวเปนสถิติในนามของบริษัทฯ เมื่อทานไดชําระเงินมัดจําหรือท้ังหมด ไมวา
จะเปนการชําระผานตัวแทนของบริษัทฯ หรือชําระโดยตรงกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะขอถือ
วาทานรับทราบและยอมรับในเง่ือนไขตางๆของเอกสารวีซา 



 

 

7. หากสายการบินมีการยกเลิกเท่ียวบินหรือหากมีเหตุการณประการใดท่ีเกิดข้ึนจากสายการบิน
ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิที่จะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวรน้ีเพ่ือใหเหมาะสมกับ
สถานการณหนางานที่เกิดข้ึนจริง 
**หมายเหตุ ** กําหนดการเดินทางอาจมีการเปล่ียนแปลงไดเพ่ือความเหมาะสม ทั้งน้ีทางบริษัท
ฯ จะยึดถือความปลอดภัยเปนหลัก และรายการ-ราคาทัวร อาจมีการเปล่ียนแปลงไดตามความ
เหมาะสม ข้ึนอยูกับสายการบินโดยจะยึดประโยชนของลูกคาเปนสําคัญ” 
 
ต๋ัวเคร่ืองบิน 
ในการเดินทางเปนหมูคณะผูโดยสารจะตองเดินทางไป-กลับ หากทานตองการเล่ือนวันเดินทาง
กลับ ทานจะตองชําระ คาใชจายสวนตางที่สายการบินเรียกเก็บโดยสายการบิน เปนผูกําหนด ซ่ึง
ทางบริษัทฯ ไมสามารถเขาไปแทรกแซงได และในกรณีท่ีบริษัทไดออกต๋ัวเครื่องบินไปแลว หาก
มีการยกเลิกการเดินทาง  (ในกรณีท่ีต๋ัวเคร่ืองบินสามารถทําการ Refund ไดเทาน้ัน) ผูเดินทาง
ตองรอ Refund ตามระบบของสายการบินเทาน้ัน 
โรงแรม- หองพัก – เต็นท 
หองพักในโรงแรมเปนแบบหองพักคู ( TWN/DBL ) ในกรณีที่ทานมีความประสงคจะพักแบบ 3 
ทาน / 3 เตียง ( TRIPLE ROOM ) ข้ึนอยูกับขอกําหนดของหองพักและรูปแบบของหองพัก
ของแตละโรงแรมมักมีความแตกตางกัน ซ่ึงอาจไมสามารถจัดหองที่พักแบบ 3 เตียงได  หรือ 
อาจจะทําใหทานไมไดหองพักติดกันตามท่ีตองการได  และบางโรงแรมไมมีลิฟทบริการ  ภายใน
หองพักของโรงแรม ไมมีกาตมน้ํา และ ไมมีน้ําด่ืมไวบริการ 
ในกรณีที่มีการจัดงานประชุม หรืองานเทศกาลตามฤดูกาล เปนผลใหคาโรงแรมสูงข้ึน บริษัทฯ
ขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปลี่ยนหรือยายเมืองหรือ ปรับเปล่ียน ประเภทของโรงแรมที่พัก เพ่ือให
เกิดความเหมาะสม 
ท่ีพักแบบ ริยารด (RIAD) เปนที่พักสไตลโมรอคคัน ซึ่งภายในท่ีพัก ไมมีลิฟทบริการ  
ท่ีพักแบบเต็นท     ภายในเต็นท ไมมีเคร่ืองปรับอากาศ มีเพียงที่นอน หมอน และ ผาหม ไมมี
หองน้ําสวนตัว จะใชเปนหองน้ํารวม  
กระเป�าเล็กถือติดตัวข้ึนเคร่ืองบิน 
กรุณางดนําของมีคม ทุกชนิด ใสในกระเป�าใบเล็กท่ีจะถือข้ึนเคร่ืองบิน เชน มีดพับ กรรไกรตัด
เล็บทุกขนาด ตะไบเล็บ เปนตน กรุณาใสในกระเป�าเดินทางใบใหญ หามนําติดตัวข้ึนบน
เคร่ืองบินโดยเด็ดขาด 



 

 

วัตถุที่เปนลักษณะของเหลว อาทิ ครีม โลช่ัน น้ําหอม ยาสีฟน เจล สเปรย และเหลา เปนตน จะ
ถูกทําการตรวจอยางละเอียดอีกคร้ัง โดยจะอนุญาตใหถือข้ึนเคร่ืองไดไมเกิน 10 ช้ิน ในบรรจุ
ภัณฑละไมเกิน 100 ml. แลวใสรวมเปนที่เดียวกันในถุงใสพรอมที่จะสําแดงตอเจาหนาที่รักษา
ความปลอดภัยตามมาตรการองคการการบินพลเรือนระหวางประเทศ ( ICAO ) 
สําหรับน้ําหนักของกระเป�าเล็กถือติดตัวข้ึนเคร่ืองบิน ทางสายการบินอนุญาตใหน้ําหนัก 7  
กิโลกรัม 
สัมภาระและคาพนักงานยกสัมภาระ 
สําหรับน้ําหนักของสัมภาระท่ีทางสายการบินอนุญาตใหโหลดใตทองเคร่ืองบิน คือ 20-30 
กิโลกรัม (สําหรับผูโดยสารช้ันประหยัด/ Economy Class Passenger ซ่ึงข้ึนกับแตละสาย
การบิน) การเรียกเก็บคาระวางน้ําหนักเพ่ิมเปนสิทธ์ิของสายการบินท่ีทานไมอาจปฎิเสธได หาก 
น้ําหนักกระเป�าเดินทางเกินกวาที่สายการบินกําหนด  
*** กระเป�าใบใหญที่ตองการโหลดเขาใตทองเคร่ืองบิน หามใส  Power Bank *** 
สําหรับกระเป�าสัมภาระที่ทางสายการบินอนุญาตใหนําข้ึนเคร่ืองได ตองมีน้ําหนักไมเกิน 7 
กิโลกรัมและมีความกวาง ( 9.75 น้ิว ) + ยาว ( 21.5 น้ิว ) + สูง ( 18 น้ิว ) 
การชดเชยคากระเป�าในกรณีเกิดการสูญหาย 
ของมีคาทุกชนิด ขอแนะนํา ไมควรใสเขาไปในกระเป�าใบใหญที่เช็คไปกับเคร่ือง เพราะหาก
กระเป�าใหญเกิดการสูญหาย สายการบินจะรับผิดชอบชดใชตามกฎไออาตาเทาน้ัน ซ่ึงจะชดใช
ใหประมาณ กิโลกรัมละ 20 USD คูณดวยน้ําหนักกระเป�าจริง ท้ังน้ีจะชดเชยไมเกิน USD 
400 กรณีเดินทางช้ันธรรมดา (Economy) หรือ USD 600 กรณีเดินทางช้ันธุรกิจ 
(Business)  
ดังน้ันจึงไมแนะนําใหโหลดของมีคาทุกประเภทลงกระเป�าใบใหญ รวมถึง Powr Bank ดวย 
เน่ืองจากความปลอดภัย 
กรณีกระเป�าใบใหญ หรือ กระเป�าใบเล็ก (Hand Carry) เกิดการชํารุด หรือสูญหาย ใน
ระหวางการทองเที่ยว บริษัทฯ ไมสามารถรับผิดชอบหรือชดเชยคาเสียหายใหทานได ดังน้ันทาน
ตองระวังทรัพยสินสวนตัวของทานเอง 
***** เม่ือทานจองทัวร และ ชําระมัดจําแลว หมายถึงทานยอมรับในขอความและเง่ือนไขท่ี
บริษัทฯแจงแลวขางตน ***** 

 



 

 

เอกสารประกอบการขอวีซา Morocco 
1.  หนังสือเดินทาง ตองมีอายุเหลือการใชงานอยางนอย 6 เดือน นับจากวันเดินทาง และ
ตองมีหนาวางเหลือสําหรับประทับตราวีซา และตราประทับเขาประทับเขา-ออกอยางนอย 
2 หนาเต็ม 
2. รูปถาย ตองเปนรูปถายหนาตรงเปนรูปสี ขนาด 3.5 x 4.5 ซ.ม. หนาใหญเทากับรูปถายใน
พาสปอรตของทาน  
ถายไมเกิน 6 เดือน จํานวน 2 ใบ และตองเปนรูปถายท่ีมีพ้ืนหลังสีขาว เทาน้ัน ทางสถานฑูตไม
รับพิจารณารูปถายท่ีเปนรูปสต๊ิกเกอร หรือรูปพิมพจากคอมพิวเตอร รูปโพลาลอยด และรูปถาย
ท่ีมีวิวดานหลัง หรือรูปที่นํามาตัดตอ 
3. หลักฐานการงาน 
  กรณีเปนเจาของกิจการ ตองแสดง สําเนา ใบทะเบียนการคา และหนังสือรับรองการจด
ทะเบียนที่มีช่ือของผูเดินทางแสดงความเปน  เจาของกิจการ เปนกรรมการ หรือ หุนสวน  
(ไมตองใชตัวจริง) 
  ***** สําคัญมาก จะตองเซ็นช่ือรับรองสําเนา และประทับตราบริษัทเปนสําคัญ *****  
กรณีเปนพนักงาน ตองมีหนังสือรับรองการทํางานจากทางบริษัท หรือหนวยงานที่สังกัด มี
ขอความระบุตําแหนง เงินเดือน รายได  วันเร่ิมทํางาน และชวงเวลาท่ีไดรับอนุมัติใหลา
หยุดงาน เปนภาษาอังกฤษเทาน้ัน และจะตองประทับตราบริษัทรับรองเปนสําคัญ 
กรณีเปนนักเรียน หรือ นักศึกษา ตองมีหนังสือรับรองจากทางโรงเรียน หรือสถาบันที่กําลัง
ศึกษาอยู พรอมตราประทับของทางโรงเรียน (เปนภาษาอังกฤษเทาน้ัน) และสําเนาบัตร
นักเรียน หรือบัตรนักศึกษา พรอมทั้งเซ็นช่ือรับรองสําเนา 
4. หลักฐานการเงิน  

- หนังสือรับรองสถานะทางการเงินในช่ือของผู เดินทาง จากทางธนาคารเปน
ภาษาอังกฤษ พรอมตราประทับจากทางธนาคาร **ย้ํา** ไมสามารถใชสําเนาบัญชี 
เงินฝากธนาคารยอนหลัง 6 เดือน  

     กรณีที่มีผูรับรองคาใชจายให 
     - หนังสือรับรองสถานะทางการเงินจากธนาคาร ระบุช่ือเจาของบัญชี และ ตองระบุ
ช่ือผูถูกรับรองคาใชจาย ดวย พรอมจดหมายรับรองคาใชจาย ระบุถึงความสัมพันธ 

5.  สําเนาทะเบียนบาน และสําเนาบัตรประชาชน- สําเนาใบทะเบียนสมรส - สําเนาใบ
เปล่ียนช่ือ-นามสกุล 

***เอกสารที่เปนสําเนา ไมตองขีดครอม หรือเขียนทับบนหนาเอกสาร**** 
สถานทูตโมรอคโค ไมรับพิจรณาเอกสารท่ี ขีดครอม หรือเขียนทับบนหนาเอกสาร 

 


