
 

 

รหัสทัวร UTV1901144 
ทัวรโมรอคโค แกรนดโมรอคโค 12 วัน 9 คืน (EY) 
 
น่ังรถ 4 WD ป�อมปราการ Skala de laville ขี่อูฐ 
สัมผัสดินแดนฟ�าจรดทราย.....นอนดูดาวที่ทะเลทรายซาฮารา 
พักเมือง  มาราเกช 2 คนื เที่ยวสบาย ไมเหน่ือย 

 

 
 



 

 

Highlight 

 พัก เมือง มาราเกช 2 คืน  เท่ียวสบาย ไมเหน่ือย 
 เสนทางทองที่ยวเปนวงกลม เท่ียวครบเมืองสวย ชมธรรมชาติอันหลากหลาย ไมวน

รถไปมา  
 ชมเมืองสีขาว ซึ่งเปนสัญลักษณของเมืองหลวงแหงโมรอคโค ณ เมืองราบัต  
 สัมผัสมนตเสนหแหงโมรอคโค ท่ีบานเรือนท่ีทาทาบดวยสีฟ�าขาว “ เชฟ ชาอูน “  
 ตื่นตากบัเมืองเฟส เมืองหลวงเกาในศ.ต. ท่ี 8 ท่ีไดชื่อวาเมืองที่มีตรอกมากที่สุดใน

โลกถึง 9,400 ตรอก  
 มาราเกช (Marakesh) หรือ เมืองสีชมพู  ที่มีจตุรัสอันเปนกลิ่นอายอาหรับในสมัย

โบราณท่ียังคงอยู   
 น่ังรถมา ชมเมืองมาราเกช ชมความงามของเมืองสีชมพูผานประสบการณหลังรถ

มา 
 น่ังรถ 4 WD ตะลุยทะเลทรายซาฮารา สูเมืองเมอรซูกา Merzouga  
 ชมป�อมปราการ Skala de laville  แหงเมืองเอซาเวรา เมืองมรดกโลกริมขอบ

มหาสมุทรแอตแลนติก ที่มีเสนหอยางเปนเอกลักษณ 
 ชมเมืองเอลจาดีดา เดิมช่ือ มาซากัน (Mazagan) เปนเมืองโบราณท่ีตั้งอยูบนอาว

ชายฝم�งทะเลแอตแลนติค  
 พักคางคืนและนอนดูดาวในทะเลทรายซาฮารา 
 ขี่อูฐ เพื่อไปชมพระอาทิตยขึ้นจากขอบฟ�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. 

สมาชิกพรอมกันที ่ สนามบินสุวรรณภูมิ เคานเตอรสายการบินเอทิฮัท แอรเวยส 
เคานเตอร Q ประตูทางเขาที ่8 เจาหนาที ่คอยอํานวยความสะดวก และทาการ
เช็คอิน  
บินสูอาบูดาบี (Abu Dhabi)  โดยสายการบินอิทิฮัด แอรเวยส เท่ียวบินที่  
EY 401 BKK AUH  2035 – 0010 (7.00 ช.ม)  
เชิญเพลิดเพลินกับจอทีวีสวนตัวทุกที่น่ัง พรอมบริการอาหารและเครื่องด่ืมบน
เครื่องบิน 

 



 

 

วันที่
สอง 

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

B
- 

L
1 

D1 

00.10 
น. 

ถึง สนามบินอาบู ดาบี ประเทศสหรัฐอาหรับ เอมิเรตส พักเปลี่ยนอิริยาบถและ
เปลี่ยนเครื่อง  

02.45 
น. 

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

08.35 
น. 

เครื่องลงจอดที่สนามบินนานาชาติเมืองคาซาบลังกา (Casablanca) ประเทศ
โมรอคโค  (เวลาทองถิ่นในประเทศโมรอคโค 

 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 ชั้น ท่ีตั้งอยู
ริมมหาสมุทรแอตแลนติก ลอมรอบดวยกําแพง 

สูงใหญ เปนป�อมที่สเปนสรางขึ้นเม่ือสมัยท่ีสเปนยึดครองโมรอคโค ดานในมีสวน
ดอกไมแบบสเปน และเปน เมดินา 

 หรือชุมชนชาวเมืองซึ่งเต็มไปดวยบานเรือนทาทาบดวยสีฟ�า-ขาว บรรยากาศริม
ทะเลคลายเมืองซานโตรินี นับเปน 

หน่ึงในป�อมปราการทีส่ําคัญของโมรอคโคในอดีตใชป�องกันขาศึกจากการรุกราน
ทั้งจากประเทศที่ลาอาณานิคมและ 

ในยุคที่โจรสลัดชกุชุม  
กลางวั
น 

 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  

บาย นําทานเดินทางสูเมืองแทนเจียร (Tangier) เปนเมืองริมชายฝم�ง และเปนเมืองทา
ที่สําคัญ ที่ต้ังอยูทางตอนเหนือของประเทศโมร็อกโก และอยูทางตอนใตของ 
“ชองแคบยิบรอลตาร” ปจจุบันเมืองทาแหงน้ีไดกลายเปนจุดหมายปลายทางดาน
การทองเที่ยวท่ีสําคัญอีกแหงของโมร็อกโคอีกดวย นอกจากน้ีแลวเมืองแทนเจียร
ยังเปนเมืองที่มีความสําคัญทางดานประวัตศิาสตรไมนอยไปกวาเมืองอ่ืนๆ อีก
ทั้งรอบ ๆ ตัวเมืองยังมีความโดดเดนดวยทศันียภาพที่สวยงาม รวมไปถึงหาด
ทรายและผูคนที่แสนจะเปนมิตร ชมวิวชองแคบยิบรอลตา ที่ค่ันแบงระหวางทวีป
ยุโรป และ ทวีปแอฟริกา ตามตํานานเลาวา เปนเพราะเทพเฮอรคิวลิส ที่ตองการ
เดินทางผานไปยังสุดขอบตะวันตกจึงยกแผนหินออกทําใหเกิดชองแคบยิบรอล



 

 

ตาขึ้น จากน้ันนําชม แกรนด ซัคโค (Grand Socco) หรือที่รูจักกันวา "บ๊ิกส
แควร" จัตุรัสท่ีรายลอมไปดวยเขตเมืองเกา หรือยานเมดินา ซึ่งถูกจัดอันดับให
เปนหน่ึงในสถานที่ทองเท่ียวที่ดีที่สุดของเมืองแทนเจียร อีกทั้งยังถือวาเปนตลาด
หลักของเมืองอีกดวย 

คํ่า  รับประทานอาหารคํ่า ที่โรงแรม 
  พักที ่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)  เมืองที่ไดชื่อวา “ 
มนตเสนหแหงโมร็อกโค “ แมวาโมรอคโคจะเปนประเทศที่ตั้งอยูทางทิศตะวันตก
เฉียงเหนือของทวีปแอฟริกา แตเพราะการที่มีอาณาเขตติดตอกับทะเลเมดิเตอร
เรเนียนและมหาสมุทรแอตแลนติก จึงทําใหภูมิอากาศของประเทศเปนแบบเมดิ
เตอรเรเนียนคลายตอนใตของอิตาลีและ สเปน เมืองเชฟชาอูน 
(Chefchaouen) เปนเมืองเล็กๆตั้งอยูในหุบเขาริฟ (Rif Mountain หรือ Er-
Rif) ประวัติความเปนมาของเมืองน้ันยาวนานกวา 540 ป ในอดีตกอนที่โมรอค
โคจะไดรับเสรีภาพในการปกครองประเทศทั้งหมดในป 1956 เมืองเชฟชาอูน
เคยอยูใตการปกครองของสเปนมากอน และจนบัดน้ีประชากรที่มีประมาณ 
40,000 คน ก็ยังคงใชภาษาสเปนกันอยางแพรหลาย อากาศบรสิุทธิ์และความ
สะอาดของเมืองเชฟชาอูนไดสรางบรรยากาศผอนคลายสบายๆท่ีทําให
นักทองเที่ยวท่ีเหน่ือยลามาจากการตระเวนเท่ียวที่เมืองอ่ืนหายเหน่ือยได สําหรับ
ทานที่ช่ืนชอบในสถาปตยกรรมแบบโมรอคโค  ไมควรพลาดเมืองเล็ก ๆ แหงน้ี ที่
บานเรือนทาทาบดวยสีฟ�าและสีขาว ซึ่งจะสรางความประทับใจใหแกผูมาเยือนมิ
รูลืม 
นําทานเดินชมเมืองเชฟชาอูน   เมืองที่ถือวาเปนสวรรคของคนรักสีฟ�าและสีขาว 
โดยเฉพาะสีฟ�า น่ันก็เพราะวาเชฟชาอูนเปนเมืองที่บานเรือนเกือบทุกหลังเปนสี
ขาว และมีครึ่งลางไปจนถึงบริเวณถนน บันได และทางเดิน เปนสีฟ�าสดใส
เหมือนวันที่ทองฟ�าไรเมฆ ประกอบกับอากาศบริสุทธิ์และความสะอาดของเมือง
ไดสรางบรรยากาศผอนคลายสบายๆที่ทําใหนักทองเท่ียวที่เหนื่อยลามาจากการ
ตระเวนเที่ยวที่เมืองอ่ืนหายเหน่ือยได สําหรับทานที่ชื่นชอบในสถาปตยกรรม
แบบโมรอคโค  ไมควรพลาดเมืองเล็ก ๆ ที่บานเรือนทาทาบดวยสีฟ�าและสีขาว 



 

 

แหงน้ีทีเดียว 
กลางวั
น 

 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

บาย นําทานเดินชมเมืองเชฟชาอูน   เมืองที่ถือวาเปนสวรรคของคนรกัสีฟ�าและสีขาว 
โดยเฉพาะสีฟ�า น่ันก็เพราะวาเชฟชาอูนเปนเมืองที่บานเรือนเกือบทุกหลังเปนสี
ขาว และมีครึ่งลางไปจนถึงบริเวณถนน บันได และทางเดิน เปนสีฟ�าสดใส
เหมือนวันที่ทองฟ�าไรเมฆ ประกอบกบัอากาศบริสุทธิ์และความสะอาดของเมือง
ไดสรางบรรยากาศผอนคลายสบายๆท่ีทําใหนักทองเที่ยวท่ีเหน่ือยลามาจากการ
ตระเวนเท่ียวที่เมืองอ่ืนหายเหน่ือยได สําหรับทานที่ช่ืนชอบในสถาปตยกรรม
แบบโมรอคโค  ไมควรพลาดเมืองเล็ก ๆ ท่ีบานเรือนทาทาบดวยสีฟ�าและสีขาว 
แหงน้ีทีเดียว 

คํ่า  รับประทานอาหารคํ่า ที่โรงแรม 
  พักคางคืนในนครสีฟ�า เชพชาอูนโรงแรม PARADOR  HOTEL ระดับ  4* 

หรือเทียบเทา 
 
วันที่สี ่ 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 เมืองโบราณโรมันโวลบูิลิส 
 (Roman city of Volubilis) ที่ปจจุบันเหลือแตซากปรักหกัพังที่เกิดจาก

แผนดินไหวครั้งรุนแรงในป ค.ศ. 1755 แตยังคงเห็นไดถึงรองรอย 
ความยิ่งใหญของเมืองในจักรวรรดิโรมันในอดีต อดีตเมืองโบราณแหงจักรวรรดิ

โรมันแหงน้ีมีความสําคัญยิ่งในยุคศตวรรษท่ี 3 และลม 
สลายถูกปลอยเปนเมืองรางในศตวรรษที่ 11 เมืองโรมันโบราณแหงน้ีไดรับการ
ขึ้นทะเบียนเปนมรดกโลกในป ค.ศ.1997  
ผานชมเมือง มูเล ไอดริส (Moulay Idriss) เมืองโรมันโบราณเมืองหน่ึงที่เปน
เมืองศูนยกลางทางศาสนาอันศักดิ์สิทธิ์ของชาวมุสลิมใน 
โมรอคโค ทุกๆ ป ชวงเดือนสิงหาคมถึงกันยายน จะมีเหลานักจาริกแสวงบุญมา

เยือนเมืองแหงน้ีเพื่อประกอบพิธีทางศาสนาเปรียบไดกบั 
เมืองเมกกะของประเทศซาอุดิอารเบีย  เมคเนส (Meknes) หน่ึงในเมืองมรดก

โลกรับรองโดยยูเนสโกเม่ือป ค.ศ.1996 อดีตเมืองหลวงใน 
สมัยสุลตาน มูเล อิสมาอิล (Mouley Ismail)  แหงราชวงศอะลาวทิ (Alawite 



 

 

Dynasty)  ไดชื่อวาเปนกษตัริยจอมโหดผูช่ืนชอบการทํา 
สงครามในชวงศตวรรษที่ 17  ดวยทําเลท่ีตั้งที่มีแมน้ําไหลผานกลางเมือง เมกเน

สจึงเปนเมืองศูนยกลางการผลิตมะกอก ไวน และพืช 
พรรณตางๆ  มี กําแพงเมืองลอมรอบเมืองเกาท่ียาวประมาณ 40 กม. ซึ่งมี

ประตูเมืองใหญโตถึง 7 ประตู แวะชม ประตบูับมันซ ู
 (Bab Mansour  Monumental Gate) เปนประตูที่ไดชื่อวาสวยที่สุด 
ตกแตงดวยโมเสคและกระเบ้ืองกระเบ้ืองสีเขียวสดบนผนังสีแสด 

กลางวั
น 

 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

บาย 
 

จากน้ันเดินทางสู เมืองเฟส (Fes) ซึ่งตั้งอยูบนพื้นท่ีที่อุดมสมบูรณที่ตอจากเชิง
เทือกเขารีฟซึ่งเฟสเปนเมืองแหลงทองเที่ยวที่มีช่ือเสยีงและ 

มีเสนหอันนาประทับใจ (ระยะทาง 82 กม. ใชเวลาเดินทางประมาณ 1ชม.) 
เมืองหลวงเกาในศ.ต. ที่ 8 ที่มคีวามความสําคัญทางประวัติศาสตรและศาสนา
ตั้งแตยุค ศตวรรษ ที่ 8  เปนแหลงทองเที่ยวที่มีชื่อเสียงของโมรอคโค 
นําทานชมประตูพระราชวังหลวงแหงเฟส (The Royal Palace) ประตูทางเขา
พระราชวังเปนสถาปตยกรรมท่ีสวยและสงางาม เปนเอกลักษณแหงราชวงศโม
รอคโค บริเวณใกลเคียงพระราชวงัเคยเปนที่อยูของชุมชนชาวยิวที่ทํารายได
ใหแกราชวงศ เพราะชาวยิวฉลาดทําการคาเกงเปนพอคาผูกขาดการคาเกลือแต
ปจจุบันชาวยิวสวนใหญไดเดินทางกลับไปอยูในดินแดนแหงพันธสัญญา(ประเทศ
อิสราเอล) คงเหลือประชากรชาวยิวอยูไมมากนัก นําทานเดินทางเขาสูเขาวงกต
อันซับซอนแหงเมดินาเมืองเฟสผานประตู Bab Bou Jeloud ที่สรางตั้งแตป 
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
เครื่องใชทองเหลือง ทองแดง จะมีรานคาเล็ก ๆ ที่หนารานจะมีหมอ กะทะ 
อุปกรณเครื่องครวั วางแขวนหอยเต็มไปหมด ยานขายพรมท่ีวางเรียงรายอยาง
สวยงาม ยานงานเครื่องจักสาน งานแกะสลักไม และยานเครื่องเทศ (Souk El 
Attarine) ทานจะไดสัมผัสทั้งรูป รสและกลิ่นในยานเครื่องเทศที่มีการจัดเรียง
สินคาไดอยางเปนระเบียบเรียบรอยสวยงามระหวางที่เดินตามทางในเมดินาทาน
จะไดพบกับน้ําพุธรรมชาติ (Nejjarine Fountain) เพื่อใหชาวมุสลิมใหลาง
หนาลางมือกอนเขาในบริเวณมัสยิด  นอกจากน้ีที่ตามซอกมุมอาจเห็นภาพชาย
สูงอายุหนวดเครารุงรังน่ังแกะสลักไมชิ้นเล็กๆอยูบริเวณตามทางเดินแคบๆใน



 

 

เขตเมืองเกาบางทีเราก็ยังจะเห็นผูหญิงที่น่ีสวมเส้ือผาท่ีปดตั้งแตหัวจนถึงเทาจะ
เห็นไดก็เฉพาะตาดําอันคมกริบเทาน้ัน  แวะชมสุสานของกษัตริย 
 มูเล ไอดริสท่ี 2 (Moulay Idriss Mausolem II) ที่ชาวโมรอคโคถือวาเปน
แหลงมาแสวงบุญที่ศักด์ิสิทธ์ิ โดยชายชาวมุสลิมจะมาขอพรกอนการเขาสุหนัต
และหญิงสาวชาวมุสลิมมักจะมาขอพรเพ่ือใหไดบุตร  ชมสุเหราใหญไคเราวีน 
(Kairaouine Mosque)ซึ่งเปนทั้งมหาวิทยาลัยสอนศาสนาแหงแรกของโมรอค
โคและเกาแกที่สุดแหงหน่ึงของโลกเลยทีเดียว (เฉพาะผูท่ีนับถือศาสนาอิสลาม
เทาน้ัน)  
ชมยานเครื่องหนังและแวะชม บอฟอกและยอมสีหนังแบบโบราณประจําเมือง
เฟส (Chouara Tannery) ที่เปนเอกลักษณเฉพาะของเมืองเฟส ถูกอนุรักษ
โดยองคกรยูเนสโก  เมืองเฟส จึงเปนสถานที่ไมควรพลาดในการมาเยือนอยาง
ยิ่ง 
นําทานชม เมเดอรซา บูอิมาเนีย (Merdersa Bou Imania) ซึ่งเปนโรงเรียน
สอนพระคัมภีร เปนสถาปตยกรรมแบบมัวรทีส่วยงามประณีต ชมรานทองเหลือง 
ซึ่งชางฝมือท่ีทําทองเหลืองเปนชางที่ไดรับการถายทอดกันมาตั้งแตบรรพบุรุษ 
หลายชั่วอายุคน ในอดีตชางฝมือ และ ชางหัตถกรรมเหลาน้ีไดสรางสรรคผลงาน
อันวิจิตรงดงามในแควน อัล อันดาลูซ ประเทศสเปนเม่ือครั้งที่ชาวโมรอคคัน
เบอรเบอรปกครองแควน อัล อันดาลูซ ของสเปน และชมการผลิตโมเสค 
(Mosaic) และเครื่องใชที่ทําจากเซรามิค ชมกรรมวิธีการทํา ซิลิจ Zeilige ซึ่ง
เปนกรรมวิธีที่สืบทอดกันมาแตดั้งเดิม  ดังความงามไดปรากฏจนเปนที่เล่ืองลือ
กันในประเทศสเปน โดยเฉพาะการปูกระเบ้ืองโมเสคที่ตัดและจัดลวดลายท่ีละช้ิน
หรือที่เรียกวา ซิลลิจ  ไดอยางลงตัว  

คํ่า  รับประทานอาหารคํ่า ที่โรงแรม 
  พักที ่โรงแรม PALAIS MEDINA HOTEL ระดับ  5* หรือเทียบเทา 
*** คืนน้ี กรุณาจัดเตรยีมเสื้อผา และของใชจําเปน ใสกระเป�าเล็ก เพื่อใชในการคางแรมใน

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

(Erfoud)– เมอรซูกา(Merzouga) 
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เชา รับประทานอาหารเชาในโรงแรม-เช็คเอาท 
 นําทานเดินทางสูเมืองอิเฟรน (Ifrane)  (ระยะทาง 70 กม. ใชเวลาเดินทาง

ประมาณ 1.20 ชม.) 



 

 

อิเฟรน (Ifrane) เปนเมืองพักตากอากาศบนความสูงกวา 1,650 เมตรเหนือ
ระดับน้ําทะเล ซึ่งในอดีตฝร่ังเศสไดมาสรางเมืองขึ้นในบริเวณน้ี ใชเปนสถานที่
พักผอนทั้งฤดูหนาวและฤดูรอน บางก็เรยีกเมืองอิเฟรนวา “เจนีวาแหงโมรอคโค” 
หรือ “สวิตเซอรแลนดแหงโมรอคโค” บานสวนใหญมีหลังคาสีแดง มีดอกไม และ
ทะเลสาบสวยงาม นําทานเดินเลนภายในเมืองและเก็บภาพบรรายากาศอัน
สวยงามอีกแหงของโมรอคโค ถายรูปกบัอนุสรณสิงหโตหิน ซึ่งเปนสัญลักษณ
แทนสิงหโตตัวสุดทายท่ีถูกลาจนหมดไปจากเทือกเขาแหงน้ี  เพลิดเพลินไปกับ
การเดินเลนในเมืองเล็ก ๆ ที่มีอากาศบริสุทธิ์ และธรรมชาติอันนาประทับใจ ได
เวลาอันสมควร  
นําทานเดินทางสูเมืองมิเดลท (Midelt) (ใชเวลาเดินทาง ประมาณ 2 ช.ม.) เปน
จุดแวะพักของนักผจญภัย ที่ชอบความทาทายในการเดินเขาที่มีบรรยากาศแหง
แลง ของทะเลทรายซาฮารา ผานภูมิประเทศทีเ่ขียวชอุมไปดวยป�าไม ป�าสนซี
ดาร  บางชวงตนไมเปนพุมเต้ียแปลกตา บางชวงเปนพื้นราบทุงหญาสําหรับเล้ียง
สัตว ที่มีทิวเขาเปนฉากหลัง อันงดงาม  

กลางวั
น 

 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  

บาย นําทานเดินทางสูเมืองเมอรซูกา (Merzouga) เดินทางขามเขา มิดเดิล แอตลาส 
(Middle Atlas) ผานเสนทางความสูง 3,090 เมตร ปกคลุมดวยหิมะ และตน
สนขนาดใหญ ผานแนวเขาที่มีรูปรางแปลกตา และสวยงาม ซึ่งเกิดจากกัดกรอน
ของแรงลมตามธรรมชาติ ทําใหหุบเขาบริเวณน้ีมรีูปรางตางๆ มีลักษณะเปน
แคนยอน จนบางครัง้ นักทองเที่ยวชมวา  สวยงามกวาแกรนด แคนยอนของ
อเมริกา  ผานเมืองเออราชิดิยา (Erachidia) เมืองที่มีแหลงโอเอซิสท่ีใหญและ
สําคัญ  และเปนเมืองซึ่งเปนจุดยุทธศาสตรที่สําคัญของโมรอคโค มีพรมแดนติด
กับประเทศ แอลจีเรีย   

 เดินทางสูเมืองเอรฟูด (Erfoud) เมืองทีเ่คยเปนศูนยกลางของกองคาราวาน
พอคาท่ีเดินทางมาจากทางตะวันออกกลางอยางเชนซาอุดิอารเบียและซูดานใน
แอฟริกานําทานชมโรงงานที่ตัดภูเขาเพื่อนําเอาหินซึ่งมีซากฟอสซิล มาผลิตเปน
เครื่องใช ในอดีตเม่ือประมาณ 350 ลานปกอน  ดินแดนแหงน้ีเคยอยูใตทอง
ทะเล ตอมาเมือ่แผนดินผุดขึ้นมา จึงเกิดซากฟอสซิลขึ้นมากมาย 
นําทานพรอมสัมภาระ(ใบเล็ก) เดินทางโดยรถ 4x4 (4WD) (รถ 4 WD  น่ังคัน
ละ 4 – 5  ทาน) เขาสูทะลทรายซาฮารา เมอรซูกา (Merzouga) (ระยะทาง 
54 ก.ม. ใชเวลา 45 นาที) ผานภูเขาหิน ที่เต็มไปดวยซากฟอสซิล ของหอย และ 
แมงกะพรุนโบราณ  



 

 

คํ่า  รับประทานอาหารคํ่า ที่เมอรซูกา 
  พักที ่  เต็นท หรือโรงแรม KASBAH TOMBOUCTOU ในเมอรซูกา หรือ

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

 *** เชิญทานเพลิดเพลินกับบรรยากาศยามค่ําคืนของทะเลทรายซาฮารา และชมดวงดาว
บนทองฟ�า *** 

*** ทานที่ประสงคจะพักเต็นทแบบ ลักซูรี่ มีหองน้ําในตัว  (มีคาใชจายเพ่ิมทานละ 40 
USD )*** 

*** กรุณาแจงลวงหนา เน่ืองจากเต็นทแบบลักซูรี่ มีจํานวนจํากัด*** 
 

วันที่หก มอรซูกา (Merzouga)- ทินเฮียร (Tinerhir) – ทอดรากอรจ
(Todra Gorge)- วอซาเซท(Ouarzazate) 
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เชาตรู กอนพระอาทิตยขึ้นนําทานขี่อูฐชมเพื่อชมพระอาทิตยขึ้นที่เนินทรายใน
ทะเลทรายซาฮารา (ขี่อูฐ ทานละ 1 ตัว) 

 ทะเลทรายซาฮารา (SAHARA DESERT) เปนทะเลทรายที่มีอาณาเขตกวาง
ใหญที่สุดในโลกคือ มีเน้ือที่ประมาณ 9.3 ลานตารางกิโลเมตร (ใหญเทาอเมริกา
ทั้งประเทศ) และตั้งอยูทางตอนเหนือของทวีปแอฟริกา ทะเลทรายซาฮารามี
สิ่งแวดลอมท่ีไมเอ้ือตอการดํารงอยูของชีวิตมนุษย สัตว หรือพืช เพราะฝนตก
นอยมาก และพ้ืนที่ไมเหมาะแกการเพาะปลูกหรือเล้ียงสัตว หากมีสัตวและพืช
พันธุใดที่สามารถเติบโตในทะเลทรายได ก็ตองปรับตัวกนัอยางมาก เชนเดียวกับ
มนุษยที่ตองหาวิธีในการใชชีวติใหอยูรอดได ใหทานไดสัมผัสบรรยากาศยามเชา
ในทะเลทรายซาฮารา  จากสภาพการไรฝนและอุณหภูมิท่ีรอนจัดในทะเลทรายมี
ผลทําใหความช้ืนสัมพัทธของอากาศเหนือทะเลทราย เกือบเปนศูนยตลอดป ชม
พระอาทิตยขึ้นจากบนเนินทราย ซึ่งเปนภาพท่ีสวยงาม นาประทับใจ   ไดเวลานํา
ทานขี่อูฐกลับสูโรงแรมท่ีพัก 

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

เมืองเอรฟูด(Erfoud) เพ่ือเปลี่ยนเปนรถโคช 
 เดินทางสูเมืองทินเฮียร แวะชมโอเอซิส Tinerhir ซึ่งเปนชุมชนที่เกาะกลุมอยู

รวมกัน ทามกลางความแหงแลงในเขตทะเลทราย ที่ยังมีความชุมชื้น มีตาน้ํา 
หรือ ลําธารน้ํา ซึ่งใชในการปลูก ตนปาลม ตนอัลมอนด โอเอซิสแหงน้ีเคยเปน



 

 

ที่ต้ังของกองทหารที่เดินทางมาจากเมืองวอซาเซท ผานหุบเขาดาเดดส 
(Dades) ซึ่งเปนแนวเขาและธรรมชาติของหุบเขาท่ีถูกกัดกรอนจากแรงลม ทํา
ใหหุบเขากลายเปนรูปรางตางๆ สวยงาม จากนั้นเดินทางสูทอดรากอรจ (Todra 
Gorge) โกรกธารที่มีโขดผาสูง 985 ฟุต หรือ 300 เมตร ทั้งสองดานที่เกือบ
ตั้งทํามุมสามเหลี่ยมกับแมน้ําโทดรา ถือวาเปนโกรกธารและหุบเขาท่ีสวยที่สุด
ทางใตของโมรอคโค ชมความงดงามของชองเขาที่ซอนตัวอยูในโอเอซิส โดยมี 
ลําน้ําใส ๆ ที่ไหลผานชองเขากับหนาผาสูงชันแปลกตา สถานที่แหงน้ีเปนแหลง
ปนหนาผาสําหรับนักทองเที่ยวท่ีรักการเสี่ยงภัย 

กลางวั
น 

 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

บาย เดินทางสูเมืองวอซาเซท (Ouarzazate) เคยเปนที่ต้ังทางยุทธศาสตร ในป ค.ศ. 
1928 ฝร่ังเศสไดตั้งกองกําลังทหารและพัฒนาที่น่ีใหเปนศูนยกลางการบริหาร 
วอซาเซทเปนเมืองที่ถูกสงเสริมใหเปนเมืองทองเท่ียวแวดลอมไปดวยสตูดิโอ
ภาพยนตร และมีการพัฒนาพื้นท่ีในทะเลทรายเพ่ือการทํากิจกรรมตางๆ เชนการ
ขี่มอเตอรไซด อูฐ กิจกรรมผจญภัยกลางทะเลทราย (สําหรับในฤดหูนาว – ฤดู
ใบไมผลิ (พ.ย.– เม.ย.)) ควรเตรียมเสื้อกันหนาวใหเพียงพอ เพราะเมืองน้ีอยูใกล
ภูเขา  แอตลาส ที่มีหิมะปกคลุมในชวงดังกลาว  วอซาเซท อาจกลาวไดวาเปน
จุดมุงหมายของนักทองเท่ียวที่มองหาความแตกตาง และความผจญภัยที่หาไมได
จากที่ไหน วอซาเซทเปนเมืองที่สําคัญที่สุดของทางตอนใต และที่น่ียังเปนทาง
เช่ือมระหวางเหนือกับใต และตะวันออกกับตะวันตก สําหรับนักทองเท่ียวบางคน
ที่ชอบรสชาติของความเปนทางใต ณ แหงน้ีเปนจุดเร่ิมตนของการสํารวจเมือง
ตางๆไดทุกวัน กอนถงึเมืองซอซาเซท แวะชมผลิตภัณฑท่ีทําจากกุหลาบที่เมือง 
มากูนา (M’Gouna) (เทศกาลกุหลาบจะจัดขึ้นประมาณเดือนพฤษภาคม) 

คํ่า  รับประทานอาหารคํ่า ที่โรงแรม 
  พักที ่โรงแรม KARAM PALACE HOTEL ระดับ 4* หรือเทียบเทา 
 

วันที่เจ็ด 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 ซึ่งภายใน
ประกอบดวยหองหับตางๆจํานวนมากรวมถึงฮาเร็ม และที่ประกอบพิธีกรรมทาง



 

 

ศาสนา ซึ่งเช่ือมตอกันดวยทางเล็กๆอยูภายใน ในหองตาง ๆ ยังมีลวดลายผนัง
อาคารและรูปแบบสถาปตยกรรมอันหลากหลายของการสรางอาคารของชาว
เบอรเบอร 

 การออกแบบอาคารซึ่งเหมาะกับความเชื่อและความเปนอยูของเหลาเจา
ผูปกครอง ในป�อมทาอูเริทน้ีในอดีตมีคนงานและคนรับใชจํานวนหลายรอยคนจึง
ตองมีหองเปนจํานวนมาก มีทั้งสวนที่เปนวังเกา หองน่ังเลน หองรับรอง บางหอง
ก็วางเปลา ยูเนสโกไดปฏิสังขรณขึ้นมาจากอาคารเดิมเพียง 1 ใน 3 ของอาคาร
ทั้งหมด  จากน้ันเดินทางสูเมืองไอท เบนฮาดดู (Ait Benhaddou) ชมเมือง
ไอท เบนฮาดดู เปนเมืองที่อาคารตาง ๆสรางจากดิน เปนเมืองที่มีชื่อเสียงใน
เร่ืองการหารายไดจากกองถายทําภาพยนตรกวา 20 เร่ือง โดยเฉพาะป�อมดินที่
งดงามและมีความใหญที่สุดในภาคใตของโมรอคโค คือ ป�อมไอท เบนฮาดดู 
(Kasbash of Ait Ben Hadou) เปนป�อมดินซึ่งตัง้อยูทามกลางสวนอัลมอนด 
เปนปราสาทที่ใชในการถายทําภาพยนตหลายเร่ืองที่โดงดังอาทิ Lawrance of 
Arabia , Jesus of Nazareth และ Gladiator ปจจุบันอยูในความดูแลของ
องคการยูเนสโก 

กลางวั
น 

 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

บาย เดินทางสูเมืองมาราเกช (Marakesh) โดยขามสวนที่สูงที่สุดของเทือกเขา
แอตลาส ระหวางทาง แวะถายภาพทิวเขาและภาพถนนทีค่ดเค้ียวบนเทือกเขา
แอตลาส แวะชมสหกรณแมบานเบอรเบอร ซึ่งเปนแหลงผิลต น้ํามันอารกัน 
(Argan Oil) ใหทานไดเลือกซื้อผลิตภัณฑอารกันที่มีเช่ือเสียงอันท่ีรูจักไปทั่วโลก 
จากน้ันเดินทางตอสูเมือง มาราเกช (Marakesh) เปนเมืองทองเที่ยวที่สําคัญที่
ตั้งอยูเชิงเขาแอตลาส ในอดีตเมืองโอเอซิสแหงน้ีเปนที่พักของกองคาราวานอูฐ
ที่มาจากทางตอนใตของโมรอคโค ถือเปนเมืองชุมทางของพอคาตางๆที่นําสินคา
จากทางตอนใต ไปขายยังยุโรป และ นําสินคาจากทางเหนือ ผานเทือกเขา ไฮ
แลตลาส ไปยังทะเลทราย ซาฮารา ไปยังตอนใต นอกจากน้ียังเปนอดีตเมือง
หลวงในชวงหลายราชวงส เร่ิมต้ังแตสมัยราชวงศอัลโมราวิด ชวงศ.ต.ท่ี 11  
ราชวงศอัลโมฮัด และ ราชวงศซาเตียน  

คํ่า  รับประทานอาหารคํ่า  
  พักที ่โรงแรม LES JARDINS DE l’ AGDAL HOTEL ระดับ  5* หรือ

เทียบเทา 
 



 

 

วันที่
แปด 

มาราเกช (Marakech)  B
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เชา รับประทานอาหารเชาในโรงแรม-เช็คเอาท 
 ชมสุเหรา คูโตเบีย (Kutobia Mosque) เปนสุเหรา ที่มีหอคอยสูง ถึง 70 

เมตร สรางในสมัยราชวงศ อัลโมฮัด ซึ่งเปนหอคอย 1 ใน สามพี่นอง เปนที่รูจัก
กันทั่วโลก ถงึความยิ่งใหญ ในสมัยราชวงศน้ี  ชมซากสุเหราซึ่งเปนอนุสรณ แหง
ความขัดแยงของ 2 ลัทธิ ซึ่งมีมาในอดีตนําทานไปชมสวนจารดีน มาจอแรล 
(Jardin Majorelle) หรือ สวนยิปแซงลอเรนซ (Yves Saint Laurent 
Gardens) ชื่อน้ีเปนที่คุนเคยของสาวๆ ที่ชื่นชอบแฟชั่นสุดหรูของ Yves St. 
Laurent นักออกแบบแฟชั่นดีไซนแหงปารีส ฝร่ังเศส ซึ่งเปนผูออกแบบสวนแหง
น้ี ในชวงที่โมรอคโคตกเปนอาณานิคมของประเทศฝรั่งเศส ยิปแซงลอเรนซมาที่
ประเทศโมรอคโค เพ่ือพักผอนหลังจากเครงเครียดจากงานออกแบบแฟชั่นโชว 
บานหลังน้ีเคยเปนของเศรษฐีแหงมาราเกช หลังจากยิปแซงมาเยือนมาราเกช ก็
ไดเกิดความหลงใหลในเมืองแหงนี้ และซื้อบานหลังน้ีไวเปนที่พักผอน  ชมสวนที่
ถูกออกแบบโดยใชที่สดใส ฉูดฉาด เชนสีน้ําเงิน และสีสม เปนองคประกอบ ไม
วาจะเปนเสา แจกัน และชมการจัดวางพรรณไมอันหลากหลาย แหงทะเลทราย 
ที่จัดไดอยางสวยงามและลงตัว  

 นําทาน สัมผัสประสบการณยอนอดีต สูยุคโบราณ น่ังรถมา ชมเมืองมาราเกช  
เมืองที่ผูมีชื่อเสียงจากทั่วโลก ตองการมาอยู ณ เมืองแหงน้ี 
ปจจุบัน มาราเกช เปนเมืองที่มีนักทองเที่ยวมาเยือนมากที่สุด สภาพบานเมืองที่
เราเห็นไดคือ สองขางทางแวดลอมดวยบานเรือนท่ีถูกฉาบดวยปนูสีสมๆ ซึ่งเปน
สิง่ที่รัฐบาลกําหนดไว แตคนทองถิ่นจะเรียกวา Pink City หรือ เมืองสีชมพู อาจ
กลาวไดวามาราเกชเปนเมืองที่มีเสนหท่ีสุดในโลกแหงหน่ึง จึงไดสมญานามวา
เปน A city of Drama น่ันคือมีความสวยงามดั่งเมืองในละครที่ไมนาเปนชีวิต
จริงได   

กลางวั
น 

 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

บาย นําทานชม พระราชวังบาเฮีย (Bahia Palace) เปนพระราชวังของทานมหา
อํามาตย ผูสําเร็จราชการแผนดินแทนยุวกษตัริยในอดีต  สรางขึน้ในชวงปลาย
ศตวรรษที่ 19 โดย Si Moussa สถาปตยกรรมออกเปนแนวสมัยใหม โดยที่
ตั้งใจจะใหเปนพระราชวังที่ยิ่งใหญและหรูหราท่ีสุดในสมัยน้ัน สรางขึ้นและตั้งชื่อ
วังตามชื่อของภรรยาคือ นางบาเฮีย ซี่งมีรูปโฉมท่ีงดงาม เปนที่รักใครยิ่งของทาน
มหาอํามาตย 



 

 

พระราชวังแหงน้ีมีการตกแตงโดยการแกะสลักปูนปم�น (Stucco) บนเพดานและ
บานประตูมีการวาดลายโดยใชสีธรรมชาติบนไมสนซีดาร และผนังประดับประดา
ดวยโมเสกเปนลวดลายท่ีสวยงามละเอียดออนมาก ชมสวนในบานซึ่งเปนสไตล
ริยาด (Riad) ประกอบไปดวยลานกลางบาน ซึ่งประดบัดวยน้ําพุ และสวนไม
ดอก ไมประดับ ตามสไตลการแตงบานแบบโมรอคโค 
นําทานเยือน จัตุรัสกลางเมือง Djemaa El Fnaa Square *** ตลาดแหงน้ี 
จะคึกคกั หลังพระอาทิตย ตกเดิน *** เปนตลาดที่มีขนาดใหญ รายลอมไปดวย
อาคาร รานคา ตลาด ทั้ง 4 ดาน เดินเลนถายรูปความมีชีวิตชวีา ที่มีสีสันและ
กลิ่นอายแบบโมรอคโคขนานแท พรอมจับจายหาซื้อของฝาก ของท่ีระลึก
พื้นเมืองตางๆ ไดที่ ตลาดเกา (Old Market) ทีอ่ยูรายรอบจัตุรัสอยาง
เพลิดเพลิน  

คํ่า รับประทานอาหารคํ่า ที่โรงแรม 
  พักโรงแรม LES JARDINS DE l’ AGDAL HOTEL ระดับ  5* หรือ

เทียบเทา 
 

วันที่เกา มาราเกช (Marakech) – เอซาเวรา (Essaouira) B
8 

L
9 

D9 

เชา รับประทานอาหารเชาในโรงแรม-เช็คเอาท 
 นําทานเดินทางสูเมืองมรดกโลก เอซาเวรา (Essaouira) คําวา เอซาเวรา 

หมายถึงรูปภาพ ไมวาจะถายจากมุมไหนๆ ภาพที่ไดมาน้ันจะออกมาสวยอยาง
ไมมีท่ีติ เอซาเวรา เปนเมืองเล็กๆ ริมขอบมหาสมุทรแอตแลนติก ที่มีเสนหอยาง
เปนเอกลักษณ ในเขตเมืองเกา (เมดินา) มีกําแพงเมืองเกาขนาดหนาซอนกัน 2 
ชั้น ที่ใชป�องกันพายุหนารอนท่ีพัดมาประจําทุกปบานเรือนและรานคาภายในเขต
กําแพงเมืองทําดวยปูนสีขาวกลมกลืนไปกับประตูสีฟ�าสถาปตยกรรมเหลาน้ีถูก
หลอหลอมมาจากวัฒนธรรมอันหลากหลาย ครั้งหน่ึงที่น่ีเคยเปนแหลงท่ีอยูของ
พอคาชาวยิวและชาวยิวกลุมน้ีเองที่เคยเปลี่ยนเมืองน้ีเปนเมืองที่ม่ังคั่งที่สุดของ
โมรอคโคในศตวรรษที ่ 17 และ 18 ชมพระอาทิตยตก ณ.ชายฝم�งมหาสมุทร
แอตแลนติกที่  

กลางวั
น 

 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

บาย นําทานชม ป�อมปราการเมือง (Skala de laville) ซึ่งเปนป�อมปราการที่ใหญ 
และ แข็งแรง ใชปกป�องเมือง หรือ เมดินา (Medina) เปนจุดยุทธศาสตรที่



 

 

สําคัญของเมือง สวนบนป�อมสกาลาแหงน้ี มีปนใหญวางเรียงรายอยูเปนแนว
แถว และในอดีตสวนลางของป�อมใชเปนคลังเก็บอาวุธยุทโธปกรณ โรงมาศึกที่ใช
ในการสงคราม   

 ใหทานไดเพลิดชมกับการเดินชมเมืองเกา หรือ ที่เรียกกันวา เมดินา (Medina)  
ชมวิถีความเปนอยูของชาวเมืองในเขตเมืองเกา จับจาย 
ชอปปم�งสินคาพ้ืนเมือง สินคาท่ีโดดเดน เปนเอกลักษณ ประจําเมือง เอซาเวรา 
(Essaouira) แหงน้ี เปนผลิตภัณฑ ที่ทํามาจากไม นํามาทําเปนเฟอรนิเจอร  ตู
กล หรอื กลองเก็บของที่มีเครื่องกล ท่ีออกแบบมาดวยความสลับซับซอน   
บรรยากาศของเมดินาแหงน้ี เต็มไปดวยรานกาแฟ ท่ีเปนเอกลักษณ ทาน
สามารถนั่งดื่ม ชา กาแฟ ชมวิถีคนเมือง อีกทั้งจัตุรัสของเมืองเอซาเวรา  เปน
แหลงรวมอาหารทะเล สด ๆ จากมหาสมุทรแอตแลนติค ท่ีมีใหทานเลือกซื้อ
รับประทาน ไมวาจะเปน กุงล็อบสเตอร ตัวใหญ หรือ ปูยักษ ปลาสด ๆ ในราคา
ที่ไมแพง   พอชวงเย็น ๆ  ชมพระอาทิตยตก ณ ชายฝم�งมหาสมุทรแอตแลนติก 
เคลากับกลิ่นอายของทะเล ซึ่งใหบรรยากาศสุดแสนโรแมนติค  

คํ่า รับประทานอาหารคํ่า ที่โรงแรม 
  พักที ่โรงแรม Atlas Essaouira Hotel ระดับ  5*  หรือเทียบเทา 
 

วันที่สิบ เอซาเวรา (Essaouira)– เอล จาดีดา (El Jadida) คาซาบ
ลังกา(Casablanca) 
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เชา รับประทานอาหารเชาในโรงแรม 
 นําเดินทางสูเมืองเอล จาดีดา เดิมช่ือ มาซากัน (Mazagan) เปนภาษาโปรตุเกส  

เปนเมืองโบราณท่ีตั้งอยูบนอาวชายฝم�งทะเลแอตแลนติค เคยเปนเมืองทาท่ี
สําคัญของโมรอคโคทีท่ําการคากับชาวฟนีเชียน ตอมาป ค.ศ. 1502  ชาว
โปรตุเกสขึ้นฝم�งที่น่ีและไดสรางป�อมปราการ เรียกวา El Brijia El Jaida  
หลังจากมีการสรางเมืองขึ้นในป ค.ศ. 1506 ไดเรียกเมอืงวามาซากัน ซึ่ง
กลายเปนเมืองทาที่สําคัญของชาวโปรตุเกส ในป ค.ศ.1562 ป�อมถูกโจมตีโดย
โดยชาวอาหรับหลายคร้ังแตไมสําเร็จ ระหวางค.ศ.1580 - 1640 ตกอยูภายใต
การปกครองของชาวสเปน และกลับมาถูกปกครองโดยชาวโปรตุเกสอีกครั้ง ชม
สถาปตยกรรมท่ีแสดงใหเห็นถึงการแลกเปลีย่นอิทธิพลระหวางวัฒนธรรมยุโรป
และโมรอคโค ไดรับการขึ้นทะเบียนเปนมรดกโลกในป ค.ศ. 2004  

กลางวั
น 

 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 



 

 

บาย นําชมอางเก็บน้ําใตดินที่ใชหลอเล้ียงผูคนในเมืองเอล จาดีดา และเมืองนี้ยังมี
ทาเรือท่ีปนจุดเร่ิมตนของการสํารวจหาดินแดน 

ใหม ๆ โดยไดเดินทางไปสํารวจยังประเทศบราซิลในอเมริกาใต และสํารวจมาถึง
ประเทศอินเดีย อีกดวย 

เดินทางสู 'คาซาบลังกา'  (ระยะทาง 95 กม. ใชเวลาเดินทางประมาณ 1.40 
ชม.) อิสระใหทานชอปปم�งที่หาง Morocco Mall เปนหางที่บรรดาไฮโซ และ
เศรษฐี ในคาซาบลังกา  นิยมมาจับจาย ซื้อสินคาแบรนดดัง 

คํ่า  รับประทานอาหารคํ่า  
  พักที ่โรงแรม SHERATON HOTEL ระดับ  5* หรือเทียบเทา 
 

วันที่สิบ
เอ็ด 

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

บานพักตากอากาศและวิวทิวทัศนริมมหาสมุทรแอตแลนติคซึ่งเปนยานที่เศรษฐี
และผูมีฐานะทางสังคมนิยมมาอยูกันรวมถึงกษัตริยซาอุดิอารเบียก็มาสราง
พระราชวังไวที่เมืองคาซาบลังกาแหงน้ีพรอมทั้งมมีัสยิดและหอสมุดสวนพระองค  

 นําทานชม บริเวณภายนอกของ สุเหราแหงกษัตริยฮัสซันท่ี 2 เปนสุเหราท่ีมี
ขนาดใหญเปนอันดับ 2 รองจากเมืองเมกกะ สุเหราน้ีงดงามประณีตดวย
สถาปตยกรรมแบบโมรอคโคทุกแขนง สามารถจุผูคนที่เขารวมพิธีทางศาสนา
อิสลามไดรวม 80,000 คน โดยแยกเปนภายในสุเหรา 25,000 คน  ภายนอก
สุเหราอีก 55,000 คน  ชมทิวทัศนรอบๆ สุเหราอันเปนจุดชมวิวรมิฝم�ง
มหาสมุทรแอตแลนติค ซ่ึงเปนสถานที่พักผอนที่สวยงามของชาวโมรอคโคที่ชอบ
มาเดินเลนหลังจากปฏิบัติศาสนกิจเสร็จแลว 

กลางวั
น 

 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

13.30 
น. 

นําทาน เดินทางสูเมืองราบัต  ชมเมืองราบัต เมืองหลวงแหงราชอาณาจักรโม
รอคโค ตัง้แตปค.ศ.1956 เม่ือโมรอคโคหลุดพนจากการเขาแทรกแซงทาง
การเมืองของฝรั่งเศส เปนที่ต้ังของพระราชวังหลวง และทําเนียบทูตานุทูตจาก
ตางแดน เปนเมืองสีขาวที่สะอาดและสวยงาม จากน้ัน ชมสุเหราหลวง และ 
พระราชวังหลวง  ที่ทุกเที่ยงวันศุกร กษัตริยแหงโมรอคโคจะทรงมาจาก
พระราชวังมายังสุเหรา เพ่ือประกอบศาสนกิจ  ชมสุสานของกษัตริยโมฮัมเหม็ดที่ 



 

 

5 พระอัยกา(ปู�) ของกษัตริยองคปจจบุัน ซึ่งมีทหารยามยืนเฝ�าสงาทุกประตูและ
เปดใหคนทุกชาติทุกศาสนาเขาไปเคารพพระศพที่ฝงอยูเบ้ืองลาง ดานหนาของ
สุสาน คือสุเหราฮัสซันท่ีเร่ิมสรางมาตั้งแตศตวรรษที่ 12 แตไมสําเร็จ และพังลง
จนเหลือแตเพียงเสาไว 365 ตน ในบริเวณกวาง 183x139 เมตร  
ไดเวลาสมควร นําทานเดินทางสูสนามบิน RABAT-SALE AIRPORT  

19.15 
น. 

บินสูอาบูดาบี (Abu Dhabi)  โดยสายการบินอิทิฮัด แอรเวยส เท่ียวบินที่ EY 
616 CMN AUH 1915-0550 (7.35 ชม.) 

 

วันที่สิบ
สอง 

กรุงเทพฯ (Bangkok) B- L
- 

D- 

05.50 
น. 

ถึงสนามบินอาบู ดาบี , สหรัฐอาหรับ เอมิเรตส  พักเปลี่ยนอริยาบถและเปลี่ยน
เครื่อง 

08.55 
น. 

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

18.05 
น. 

คณะเดินทางถึง ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ ดวยความสวัสดิภาพ  

***************************************** 
 
อัตราคาบรกิาร 

กําหนดการเดินทาง ป 2561 ระดับ
ที่พัก พักหองคู 

พักหอง
เด่ียวจาย

เพ่ิม 

เด็ก 3 – 11 ป 
พักกับผูใหญ 

2 ทาน 
กันยาย
น วันที่ 15 – 26 กันยายน  62 4 – 5 

ดาว 82,900 14,500 80,500.- 

ตุลาคม วันที่ 6 – 17  ตุลาคม  62 
วันที่ 13 – 24 ตุลาคม 62 

4 – 5 
ดาว 82,900 14,500 80,500.- 

พฤศจิก
ายน 

วันที่  3 – 14  พฤศจิกายน 62 
วันที่ 17 – 28 พฤศจิกายน 62 

4 – 5 
ดาว 

82,900.
- 14,500.- 80,500.- 

ธันวาค
ม วันที่  1 – 12  ธันวาคม 62 4 – 5 

ดาว 
82,900.

- 14,500.- 80,500.- 
ธันวาค
ม 

วันที่  22  ธันวาคม 62  – 2 
มกราคม 63  (ปใหม) 

4 – 5 
ดาว 

89,900.
- 16,500.- 87,500.- 



 

 

วันที่  24 ธันวาคม 62  –  4 
มกราคม 63  (ปใหม) 

อัพเกรดชั้นบิสเนสคลาส เพิ่มทานละ (เร่ิมตนที่)   102,000 .- บาท 
 
อัตราน้ีรวม 

 คาต๋ัวเครื่องบิน (กรุป) ชั้นประหยดั  โดยสารการบนิอิทิฮัด แอรเวยส (EY)  
 โรงแรม ที่พัก ระดับ 4 – 5 ดาว  จํานวน 9 คืน พรอมอาหารเชาบุฟเฟต 
 คาเขาชมสถานที่ตางๆ ตามรายการที่ระบ ุ
 คารถโคช แอร ในการนําเท่ียวตามรายการ 
 บริการไกดจากประเทศโมรอคโค  ภาษาอังกฤษ และหัวหนาทัวรคนไทยผูชํานาญ
เสนทาง กรณีกรุป 20 ทานขึ้นไป 
 คาประกันการเดินทาง คุมครองอุบัติเหต ุ2,000,000 บาท  คารักษาพยาบาล 
500,000 บาท ( สําหรับอายุ 70 ปขึ้นไป คุมครอง 50%) 
 คาอาหารตามที่ระบุในรายการ และน้ําด่ืมระหวางทัวร วันละ  3  ขวด  
 คาวีซาประเทศโมรอคโค 
 คารถ 4X4 (4WD) สูทะเลทรายซาฮารา  
 คาขี่อูฐ ทานละ 1 ตัว ชมพระอาทิตยขึ้นยามเชา (หากทานไมประสงคจะขี่อูฐ ไม
สามารถคืนเงินได) 

 
อัตราน้ีไมรวม 

 คาใชจายสวนตัวอาทิ คาซักรีด, โทรศัพท-แฟกซ, เครื่องด่ืมมินิบาร และคาใชจาย
อ่ืนๆท่ีไมไดระบุในรายการ 
 คาทิปหัวหนาทัวรคนไทย ทานละ  1,200 บาท (โดยคาทิปจะขอเรียกเก็บ พรอม 
invoice ยอดเต็ม) 
 คาทิปไกดทองถิ่น – คนขับรถบัส – คนขับรถ 4WD – คนจูงอูฐ  รวมท้ังหมด 64 
USD ตอทาน (โดยคาทิปจะขอเรียกเก็บ พรอม invoice ยอดเต็ม) 
 คาภาษีมูลคาเพ่ิม 7%  ภาษีหัก ณ ท่ีจาย 3 % 
 

เงื่อนไขการสํารองที่น่ัง และ การชําระเงิน 
1. กรุณาจองลวงหนาอยางนอย 45 วันกอนการเดินทาง พรอมชําระเงินจองงวด
แรก  30,000 บาท / ทาน และสงมอบเอกสารเพื่อยื่นขอวีซาตามที่กําหนด  



 

 

 (กรณีเปนชาวตางชาติ อาจจะตองใชเวลาในการยื่นขอวีซานานกวาปกติ ประมาณ 
1 เดือน) 

2. สวนที่เหลือชําระทันทีกอนการออกตั๋ว 45 วันกอนการเดินทาง เน่ืองจาก
จะตองใชในการออกตั๋วเครื่องบินและเอกสารตางๆ เพื่อยืนยันการเดินทาง ในการ
ประกอบการพิจารณาวีซาของทางสถานทูต 

***** เม่ือทานจองทัวร และ ชําระมัดจําแลว หมายถึงทานยอมรับในขอความและ
เงื่อนไขที่บริษัทฯแจงแลว ***** 

 
กรณียกเลิก 
 
ยกเลิก 45 วัน  (สงกรานต-ปใหม 60 วัน) กอนการเดินทาง ไมเก็บคาใชจาย 
(หากไมไดมีการยื่นวีซาลวงหนา)  
ยกเลิก 30-44 วัน (สงกรานต-ปใหม 45-59 วัน)  กอนการเดินทาง หักคามัด
จํา 50,000 บาท + คาวีซา (ถามี)   
ยกเลิก 26-30 วัน (สงกรานต-ปใหม 41-44 วัน)   กอนการเดินทาง หัก 50 %  
ของราคาทัวร + คาวีซา (ถามี)                
ยกเลิก  1- 25 วัน  (สงกรานต-ปใหม 40 วัน) กอนการเดินทาง บริษัทฯ สงวน
สิทธิ์ไมคืนเงินคาทัวรเต็มจํานวน 100%  
***ผูเดินทางท่ีไมสามารถเขา-ออกเมืองได เน่ืองจากการยื่นเอกสารปลอม หักคาใชจาย 
100% *** 
***หากมีการยกเลิกการจองทัวร หลังไดทําการยื่นวีซาเรียบรอยแลว บริษัทขอสงวนสิทธ์ิใน
การนําเลมพาสปอรตไปยกเลิกวีซาในทุกกรณี ไมวาคาใชจายในการยื่นวีซาจะรวมหรือแยก
จากรายการทัวรกต็าม*** 

หมายเหตุ 
1.บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีผูเดินทาง ตํ่ากวา 15 ทาน 
โดยจะแจงใหผูเดินทางทราบลวงหนา อยางนอย 20 วัน กอนการเดินทาง 
 2.บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายการ หรือเปลี่ยนแปลงราคาไดตามความ
จําเปนและเหมาะสม ท้ังน้ี ขึ้นอยูกับสภาวะของสายการบิน, โรงแรมที่พัก, ภูมิอากาศ, ภัย
ธรรมชาติ, การกอการราย, การนัดหยุดงาน ฯลฯ 
3. เมื่อเกิดเหตุจําเปนสุดวิสัยจนไมอาจแกไขได ในกรณีที่สูญหาย สูญเสียหรือไดรับ
บาดเจ็บที่นอกเหนือความรับผิดชอบของหัวหนาทัวรและเหตุสุดวิสัยบางประการ เชน การ



 

 

นัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ การจลาจล ตางๆ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ ที่จะไมรับผิดชอบ
ใด ๆ ทั้งสิ้น 
4..เน่ืองจากรายการทัวรน้ีเปนแบบเหมาจายเบ็ดเสร็จ หากทานสละสิทธิ์การใชบริการใดๆ
ตามรายการ หรือ ถูกปฏิเสธการเขาประเทศไมวาในกรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวน
สิทธิ์ไมคืนเงินในทุกกรณี  
5. ในกรณีที่ทานจะใชหนังสือเดินทางราชการ (เลมสีน้ําเงิน) เดินทางกับคณะ  บริษัทฯ 
สงวนสิทธิ์ที่จะไมรับผิดชอบ หากทานถูกปฎิเสธการเขาหรือออกนอกประเทศใดประเทศ
หน่ึง เพราะโดยปกตินักทองเที่ยวใชหนังสือเดินทางบุคคลธรรมดา เลมสีเลือดหมู 
6. กรณียกเลิกการเดินทางภายหลังจากไดวีซาแลว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการแจง
สถานทูตฯเพื่อใหอยูในดุลพินิจของสถานฑูตฯ เร่ืองวีซาของทาน เน่ืองจากการขอวีซาในแต
ละประเทศจะถูกบันทึกไวเปนสถิติในนามของบริษัทฯ เม่ือทานไดชําระเงินมัดจําหรือ
ทั้งหมด ไมวาจะเปนการชําระผานตัวแทนของบริษัทฯ หรือชําระโดยตรงกบัทางบริษัทฯ 
ทางบริษัทฯ จะขอถือวาทานรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขตางๆของเอกสารวีซา 
7. หากสายการบินมีการยกเลิกเที่ยวบินหรือหากมีเหตุการณประการใดที่เกิดขึ้นจากสาย
การบินทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ท่ีจะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวรน้ีเพ่ือให
เหมาะสมกับสถานการณหนางานท่ีเกิดขึ้นจริง 
**หมายเหต ุ** กําหนดการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงไดเพ่ือความเหมาะสม ทั้งน้ีทาง
บริษัทฯ จะยึดถือความปลอดภัยเปนหลัก และรายการ-ราคาทัวร อาจมีการเปลี่ยนแปลง
ไดตามความเหมาะสม ขึ้นอยูกับสายการบินโดยจะยึดประโยชนของลูกคาเปนสําคัญ” 
 
ตั๋วเครื่องบิน 
ในการเดินทางเปนหมูคณะผูโดยสารจะตองเดินทางไป-กลบั หากทานตองการเล่ือนวัน
เดินทางกลับ ทานจะตองชําระ คาใชจายสวนตางที่สายการบินเรียกเก็บโดยสายการบิน 
เปนผูกําหนด ซึ่งทางบริษัทฯ ไมสามารถเขาไปแทรกแซงได และในกรณีที่บรษิัทไดออกต๋ัว
เครื่องบินไปแลว หากมีการยกเลิกการเดินทาง  (ในกรณีที่ต๋ัวเครื่องบินสามารถทําการ 
Refund ไดเทาน้ัน) ผูเดินทางตองรอ Refund ตามระบบของสายการบินเทาน้ัน 
 
โรงแรม- หองพัก – เต็นท 
หองพักในโรงแรมเปนแบบหองพักคู ( TWN/DBL ) ในกรณีที่ทานมีความประสงคจะพัก



 

 

แบบ 3 ทาน / 3 เตียง ( TRIPLE ROOM ) ขึ้นอยูกับขอกําหนดของหองพักและรูปแบบ
ของหองพักของแตละโรงแรมมักมีความแตกตางกัน ซึ่งอาจไมสามารถจัดหองที่พักแบบ 3 
เตียงได  หรือ อาจจะทําใหทานไมไดหองพักติดกันตามที่ตองการได  และบางโรงแรมไมมี
ลิฟทบริการ ภายในหองพักของโรงแรม ไมมีกาตมน้ํา และ ไมมีน้ําด่ืมไวบริการ 
ในกรณีที่มีการจดังานประชุม หรืองานเทศกาลตามฤดูกาล เปนผลใหคาโรงแรมสูงขึ้น 
บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนหรือยายเมืองหรือ ปรับเปลี่ยน ประเภทของ
โรงแรมท่ีพัก เพ่ือใหเกิดความเหมาะสม 
ที่พักแบบ ริยารด (RIAD) เปนที่พักสไตลโมรอคคัน ซึ่งภายในที่พัก ไมมีลิฟทบริการ  
ที่พักแบบสแตนดารดเต็นท     ภายในเต็นท ไมมีเครื่องปรับอากาศ มีเพียงที่นอน หมอน 
และ ผาหม ไมมีหองน้ํา  จะใชเปนหองน้ํารวม  
ที่พักแบบลักซูรี่ เต็นท     ภายในเต็นท ไมมีเครื่องปรับอากาศ มีที่นอน หมอน และ ผาหม  
มีหองน้ําภายในเตนท  
 
กระเป�าเล็กถือติดตัวขึน้เครื่องบิน 
กรุณางดนําของมีคม ทุกชนิด ใสในกระเป�าใบเล็กที่จะถือขึ้นเครื่องบิน เชน มีดพับ กรรไกร
ตัดเล็บทุกขนาด ตะไบเล็บ เปนตน กรุณาใสในกระเป�าเดินทางใบใหญ หามนําติดตัวขึ้นบน
เครื่องบินโดยเด็ดขาด 
วัตถุที่เปนลักษณะของเหลว อาทิ ครีม โลชั่น น้ําหอม ยาสีฟน เจล สเปรย และเหลา เปน
ตน จะถูกทําการตรวจอยางละเอียดอีกครั้ง โดยจะอนุญาตใหถือขึ้นเครื่องไดไมเกิน 10 ชิ้น 
ในบรรจุภัณฑละไมเกิน 100 ml. แลวใสรวมเปนที่เดียวกันในถุงใสพรอมที่จะสําแดงตอ
เจาหนาท่ีรักษาความปลอดภัยตามมาตรการองคการการบินพลเรือนระหวางประเทศ ( 
ICAO ) 
สําหรับน้ําหนักของกระเป�าเล็กถือติดตัวขึ้นเครื่องบิน ทางสายการบนิอนุญาตใหน้ําหนัก 7  
กิโลกรัม 
 
สัมภาระและคาพนักงานยกสัมภาระ 
สําหรับน้ําหนักของสัมภาระที่ทางสายการบินอนุญาตใหโหลดใตทองเครื่องบิน คือ 20-30 
กิโลกรัม (สําหรับผูโดยสารชั้นประหยดั/ Economy Class Passenger ซึ่งขึ้นกับแตละ
สายการบิน) การเรียกเก็บคาระวางน้ําหนักเพิ่มเปนสิทธ์ิของสายการบินที่ทานไมอาจปฎิ



 

 

เสธได หาก น้ําหนักกระเป�าเดินทางเกินกวาที่สายการบินกําหนด  
*** กระเป�าใบใหญที่ตองการโหลดเขาใตทองเครือ่งบิน หามใส  Power Bank *** 
สําหรับกระเป�าสัมภาระที่ทางสายการบินอนุญาตใหนําขึ้นเครื่องได ตองมีนํ้าหนักไมเกิน 7 
กิโลกรัมและมีความกวาง ( 9.75 น้ิว ) + ยาว ( 21.5 น้ิว ) + สูง ( 18 นิ้ว ) 
 
การชดเชยคากระเป�าในกรณีเกิดการสูญหาย 
ของมีคาทุกชนิด ขอแนะนํา ไมควรใสเขาไปในกระเป�าใบใหญที่เชค็ไปกับเครื่อง เพราะ
หากกระเป�าใหญเกิดการสูญหาย สายการบินจะรับผิดชอบชดใชตามกฎไออาตาเทาน้ัน ซึ่ง
จะชดใชใหประมาณ กิโลกรัมละ 20 USD คูณดวยน้ําหนักกระเป�าจริง ท้ังน้ีจะชดเชยไม
เกิน USD 400 กรณีเดินทางช้ันธรรมดา (Economy) หรือ USD 600 กรณีเดินทางช้ัน
ธุรกิจ (Business)  
ดังน้ันจึงไมแนะนําใหโหลดของมีคาทุกประเภทลงกระเป�าใบใหญ รวมถึง Powr Bank 
ดวย เน่ืองจากความปลอดภัย 
กรณีกระเป�าใบใหญ หรือ กระเป�าใบเล็ก (Hand Carry) เกิดการสูญหาย เกิดการสูญ
หายระหวางการทองเที่ยว บริษัทฯ ไมสามารถรบัผิดชอบชดเชยคาเสียหายใหทานได 
ดังน้ันทานตองระวังทรัพยสินสวนตัวของทานเอง 
***** เม่ือทานจองทัวร และ ชําระมัดจําแลว หมายถึงทานยอมรับในขอความและเงื่อนไขที่
บริษัทฯแจงแลวขางตน ***** 

เอกสารประกอบการขอวีซา Morocco 
1.  หนังสือเดินทาง ตองมีอายุเหลือการใชงานอยางนอย 6 เดือน นับจากวันเดินทาง 
และตองมีหนาวางเหลือสําหรับประทับตราวีซา และตราประทับเขาประทับเขา-ออก
อยางนอย 2 หนาเต็ม 
2. รูปถาย ตองเปนรูปถายหนาตรงเปนรูปสี ขนาด 3.5 x 4.5 ซ.ม. หนาใหญเทากับรูป
ถายในพาสปอรตของทาน  
ถายไมเกิน 6 เดือน จํานวน 2 ใบ และตองเปนรูปถายที่มีพื้นหลังสีขาว เทาน้ัน ทางสถาน
ฑูตไมรับพิจารณารูปถายท่ีเปนรูปสต๊ิกเกอร หรือรูปพิมพจากคอมพิวเตอร รูปโพลาลอยด 
และรูปถายที่มีวิวดานหลัง หรือรูปที่นํามาตัดตอ 
3. หลักฐานการงาน 
  กรณีเปนเจาของกิจการ ตองแสดง สําเนา ใบทะเบียนการคา และหนังสือรับรองการ
จดทะเบียนที่มีชื่อของผูเดินทางแสดงความเปน  เจาของกิจการ เปนกรรมการ หรือ 



 

 

หุนสวน  (ไมตองใชตัวจริง) 
  ***** สําคัญมาก จะตองเซ็นชื่อรับรองสําเนา และประทับตราบริษัทเปนสําคัญ 
*****  
กรณีเปนพนักงาน ตองมีหนังสือรับรองการทํางานจากทางบริษัท หรือหนวยงานที่
สังกัด มีขอความระบุตําแหนง เงินเดือน รายได  วันเริ่มทํางาน และชวงเวลาที่ไดรับ
อนุมัติใหลาหยุดงาน เปนภาษาอังกฤษเทาน้ัน และจะตองประทับตราบริษัทรับรอง
เปนสําคัญ 
กรณีเปนนักเรียน หรือ นักศึกษา ตองมีหนังสือรับรองจากทางโรงเรียน หรือสถาบันที่
กําลังศึกษาอยู พรอมตราประทับของทางโรงเรียน (เปนภาษาอังกฤษเทาน้ัน) และ
สําเนาบัตรนักเรียน หรือบัตรนักศึกษา พรอมทั้งเซ็นชื่อรับรองสําเนา 
4. หลักฐานการเงิน  

- หนังสือรับรองสถานะทางการเงินในชื่อของผูเดินทาง จากทางธนาคารเปน
ภาษาอังกฤษ พรอมตราประทับจากทางธนาคาร **ยํ้า** ไมสามารถใชสําเนา
บัญชี เงินฝากธนาคารยอนหลัง 6 เดือน  

     กรณีที่มีผูรับรองคาใชจายให 
     - หนังสือรับรองสถานะทางการเงินจากธนาคาร ระบุชื่อเจาของบัญชี และ 
ตองระบุชื่อผูถูกรับรองคาใชจาย ดวย พรอมจดหมายรับรองคาใชจาย ระบุถึง
ความสัมพันธ 

5.  สําเนาทะเบียนบาน และสําเนาบัตรประชาชน- สําเนาใบทะเบียนสมรส - สําเนา
ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล 

***เอกสารที่เปนสําเนา ไมตองขีดครอม หรือเขียนทับบนหนาเอกสาร**** 
สถานทูตโมรอคโค ไมรับพิจรณาเอกสารที่ ขีดครอม หรือเขียนทับบนหนาเอกสาร 

 
 


