
 

 

รหัสทัวร WCT1902737 
ทัวรโมรอคโค แกรนดโมรอคโค 9 วัน 6 คืน (QR) 
คาซาบลังกา – มาราเกซ – วอซาเวท – ทินเฮียร – ทอดาจอรจ – แอรฟูด – เมอร
ซูกา - อิเฟรน – เฟส – เชฟชาอูน – โวลูบิลัส – แมกเนส – ราบัติ 
 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

โปรแกรมการเดินทาง 
วันที1่ กรุงเทพฯ  
23.00 น. พรอมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโดยสารขาออก ช้ัน 4 แถว Q เคานเตอรสาย

การบินกาตาร แอรเวยประตูทางเขาท่ี 8 โดยมีเจาหนาท่ีของบริษัทฯ คอยใหการ
ตอนรับในการตรวจเอกสารและสัมภาระในการเดินทางใหกับทาน 

 
วันที2่ กรุงเทพฯ – โดฮา – คาซาบลังกา – ชมเมือง – มาราเกซ  
02.10 น. เหิรฟ�าสู กรุงโดฮา โดยสายการบินกาตาร แอรเวย เที่ยวบินที ่QR 837   
05.30 น. เดินทางถึง กรุงโดฮา ประเทศกาตาร (แวะเปลี่ยนเท่ียวบิน) 
08.40 น. ออกเดินทางสู เมืองคาซาบลังกา โดยสายการบินเอทิฮัด เท่ียวบินที่ QR 1397     
14.30 น. เดินทางมาถึง สนามบินนานาชาติเมืองคาซาบลังกา (CASABLANCA) ประเทศโม

รอคโค (เวลาทองถิ่น ชากวาประเทศไทย 6 ช.ม.) นําทานผานดานตรวจคนเขาเมือง
และศุลกากร จากน้ัน พบ
มัคคุเทศกทองถิน่  นําทานเดิน
ทางเขาสูตัวเมืองเมืองคาซา 
บลังกา (CASABLANCA) นํา
ทานเก็บภาพความงามของ
สุเหราแหงกษัตริยฮัสซันที่ 2 
(HASSAN II MOSQUE) ซึ่ง
มีขนาดใหญเปนอันดับ 3 รอง
จากเมืองเมกกะ สุเหราน้ีงดงาม
ประณีตดวยสถาปตยกรรมแบบโมรอคโคทุกแขนง ชมทิวทัศนรอบๆ สุเหราอันเปนจุด
ชมวิวริมฝم�งทะเล ซึ่งเปนสถานท่ีพักผอนที่สวยงามของชาวโมรอคโคที่ชอบมาเดินเลน
หลังจากปฏิบัติศาสนกจิเสร็จแลว  จากน้ัน นําทานเดินทางสู เมืองมาราเกซ 
(MARAKESH) เมืองทองเที่ยวท่ี
สําคัญ ต้ังอยูแถบเชิงเขาแอตลาส 
(ATLAS) ในอดีตเมืองโอเอซิส
แหงน้ีเปนที่พักของกองคาราวาน
อูฐ ท่ีมาจากทางตอนใตของโม
รอคโค ถือเปนเมืองชมุทางของ
พอตางๆ นอกจากน้ียังเปนอดีต
เมืองหลวงในชวงสมัยราชวงศอัล
โมราวดิ ชวง ค.ศ.ท่ี 11 ปจจุบัน
เปนเมืองท่ีมีนักทองเที่ยวมาเยือนมากที่สุด สภาพบานเมืองท่ีเราเห็นไดคือ สองขาง



 

 

ทางแวดลอมดวยบานเรือนที่ถูกฉาบดวยปูนสีสมๆ ซึ่งเปนสิ่งท่ีรัฐบาลกําหนดไว แตคน
ทองถิ่นจะเรียกวา PINK CITY หรือ เมืองสีชมพู อาจกลาวไดวามาราเกชเปนเมืองที่มี
เสนหท่ีสุดในโลกแหงหน่ึง จึงไดสมญานามวาเปน A CITY OF DRAMA น่ันคือมี
ความสวยงามด่ังเมืองในละครท่ีไมนาเปนชีวติจริงได นําทานชม สุสานแหงราชวงศ
ซาเดียน (SAADIAN TOMBS) เปนที่ฝงพระศพของกษัตริยและเหลาเชื้อพระวงศใน
สมัยราชวงศซาเดียน สถานที่แหงน้ีถูกทิง้รางมากกวา 2 ศตวรรษ ภายหลังไดรับการ
บูรณะ และเปดใหเขาชมความงดงามของงานศิลปะแบบมัวริช (MOORISH) แทๆ
ความวิจติรอลังการของหองโถงภายใน เสาคอลัมนหินออนสีสวย ลวดลายงานปูนท่ี
ประดับประดาบนผนังและเพดาน นําทานเดินทางไปเยี่ยมชมพระราชวังบาเฮีย 
(BAHIA PALACE) เปนพระราชวังของทานมหาอํามาตย ผูสําเร็จราชการแผนดิน
แทนยุวกษัตริยในอดีต สรางขึ้นในชวงปลายศตวรรษที่ 19 โดย Si Moussa 
สถาปตยกรรมออกเปนแนวสมัยใหม โดยที่ต้ังใจจะใหเปนพระราชวงัที่ยิ่งใหญและ
หรูหราท่ีสุดในสมัยน้ัน แตดวยความที่มีการวางแผนกอสรางและตกแตงอยางเรงรบี จงึ
เปนท่ีวิจารณกันวารายละเอียดหลายๆอยางในพระราชวังแหงน้ียงัไมสมบรูณลงตัว 
พระราชวังมีการตกแตงโดยการแกะสลักปูนปم�น (STUCCO) มีการวาดลายบนไม และ
ประดับประดาดวยโมเสกเปนลวดลายท่ีสวยงามละเอียดออนมาก จากน้ันนําทานชม
ความงดงามภายนอกของ มัสยิด คูตูเบีย (KOUTOUBIA MOSQUE) ซึ่งเปนมัสยิด
ใหญเกาแกที่สุดในเมืองไมวาจะเดินไปแหงใดในตัวเมืองก็จะเห็นมัสยิดน้ีได จากหอวัง
ที่มีความสูง 226 ฟต (70 เมตร) จากน้ันนําทานเยือน จัตุรัสกลางเมือง DJEMAA 
FNAA SQUARE ท่ีมขีนาดใหญ รายลอมไปดวยอาคาร รานคา ตลาด ทั้ง 4 ดาน 
เดินเลนถายรูปความมชีีวิตชีวาท่ีมีสีสันและกลิ่นอายแบบโมรอคโคขนานแท พรอม
จับจายหาซ้ือของฝาก ของที่ระลึกพ้ืนเมืองตางๆ ไดที่ ตลาดเกา (OLD MARKET) ที่
อยูรายรอบจัตุรัสอยางเพลิดเพลิน จากน้ัน นําทานเดินทางเขาที่พัก 

ค่ํา บริการอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร  
พักที่:  ZALAGH KASBAH HOTEL & SPA หรือระดับเทียบเทา 
 
วันที3่ มาราเกช – ชมพระราชวัง – วอซาเซท 
เชา บริการอาหารเชา ณ โรงแรมที่พัก 
 นําทานชม MAJORELLE GARDEN หรือ JARDIN MAJORELLE & MUSEUM 

OF ISLAMIC OF ART วากันวาเปนสวรรคนอยๆ ยานเมืองมาราเกช สวนแหงน้ีเปน
ที่รวบรวมพันธุไมนานาจากท่ัวโลก โดยเฉพาะตนกระบองเพชรนับพันตน หลากหลาย
สายพันธุ มีสวนบัว และป�าไมดูรมร่ืน กับบรรดากระถางดินที่ ศิลปนเจาของเดิม 
JACQUES MAJORELLE ที่สรรหาสีมาป�ายทาทับ ตกแตงทําใหสวนแหงน้ีดูโดด
เดนสะดุดตาขึ้นมาอยางนาเหลือเช่ือ สวนแหงน้ีเดิมเปนบานของศิลปนชาวฝร่ังเศส เขา



 

 

สรางบาน และสวนเอาไวอยูเอง พรอมสรางงานศิลปะของเขาตอมาสถานที่แหงน้ีไดถูก
ใชเปนพิพิธภัณฑ รวบรวมเอาศิลปะของโมรอคโคไว และมีมุมแสดงงานศิลปะของเจา
ของเดิมเอาไวดวย 

เท่ียง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
บาย จากน้ันเดินทางสู “เมืองวอซาเซท” (OUARZAZATE) ซึ่งเคยเปนที่ต้ังทางยุทธศาสตร 

ในป ค.ศ.1928 ฝรั่งเศสไดต้ังกองกําลังทหารและพัฒนาท่ีน่ีใหเปนศูนยกลางการ
บริหาร วอซาเซทเปนเมืองถูกสงเสริมให
เปนเมืองทองเท่ียวที่แวดลอมไปดวย
สตูดิโอ ภาพยนตร และมีการพัฒนาพ้ืนที่
ในทะเลทรายเพ่ือการทํากิจกรรมตางๆ 
เชนการข่ีมอเตอรไซด อูฐ กิจกรรมผจญ
ภัยกลางทะเลทราย (สําหรับในฤดูหนาว-
ฤดูใบไมผลิ (พ.ย.-เม.ย.) ควรเตรียมเส้ือ
กันหนาวใหเพียงพอ เพราะเมืองน้ีอยูใกลภูเขาแอตลาส ที่มีหิมะปกคลุมในชวง
ดังกลาว วอซาเซท อาจกลาวไดวาเปนจุดมุงหมายของนักทองเที่ยวท่ีมองหาความ
แตกตาง และความผจญภัยที่หาไมไดจากท่ีไหน วอซาเซทเปนเมืองที่สําคัญท่ีสุดของ
ทางตอนใต และที่น่ียังเปนทางเช่ือมระหวางเหนือกับใต และตะวันออกกับตะวันออก 
สําหรับนักทองเท่ียวบางคนที่ชอบรสชาติของความเปนทางใต ณ จุดกึ่งกลางแหงน้ี 
และยังเปนจุดเร่ิมตนของการสํารวจเมืองตางๆไดทุกวัน นําทานผานชม ป�อมทาเริท 
“KASBAH TAOURIRT” เปนป�อมแหงตระกูลกลาวี ภายใตหมูอาคารขนาดใหญ ซึ่ง
ภายในประกอบดวยหองตางๆ จํานวนมากซอนอยูเช่ือมตอกันดวยถนนเล็กๆ และ
เสนทางลับคดเค้ียวตามอาคารท่ีเบียดเสียดกัน จากน้ันนําทานเดินทางเขาท่ีพัก 

ค่ํา บริการอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร  
พักที:่  KARAM PALACE HOTEL หรือระดับเทียบเทา 
 
วันที4่ วอซาเซส – ทินเฮียร – เมอรซูกา 
เชา บริการอาหารเชา ณ โรงแรมที่พัก  
 นําทานชม ถนนคาชบาห ที่มีป�อมหลายรอยแหงต้ังเรียงรายตามถนนดังกลาว นําทาน

ออกเดินทางสูเมืองทินเฮียร (TINGHIR) ชุมชนที่เกาะกลุมอยูรวมกัน ทามกลางความ
แหงแลง ยังมีความชุมช้ืนของโอเอซิส ตนปาลม เคยเปนที่ตั้งของกองทหารที่เดินทาง
มาจากวอซาเซท นําทานเดินทางสู “ทอดาจอรจ” (TODRA GORGE) เปนแหลงปน
หนาผา เพราะมีหนาผาสูงชัน ชมความงามของชองเขาที่ซอนตัวอยูในโอเอซิสลําน้ําใส



 

 

ไหลผานชองเขากับหนาผาสูงชันแปลกตาเปนแหลงปนหนาผาสําหรับนักเส่ียงภัย
ทั้งหลาย ใหทานไดชมความอลังการของหุบเขาท่ีธรรมชาติสรางสรรคของโมรอคโค 

เท่ียง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
บาย จากน้ัน นําทานออกเดินทางสู เมืองเออรฟูด (ERFOUD) ซึ่งเปนโอเอซิสศูนยกลาง

การคาขายของคาราวานซึ่งเดินทางมาจากซาอุดิอาระเบีย และซูดาน เดินทางสูเมือง
เมอรซูก าร  (แยกสัมภาระ
สําหรับคางคืนในทะเลทราย) 
ท ะ เ ล ท ร า ย ซ า ฮ า ร า 
“SAHARA” เปนทะเลทราย
ในทวีปแอฟริกาที่ มี ขนาด
ใหญเปนอันดับสองของโลก 
(รองจากทะเลทรายในทวีป
แอนตารก ติ กา) และเป น
ทะเลทรายรอนท่ีใหญ ท่ีสุด
ของโลก ณ เมืองเมอรซูกา (MERZOUGA) ลัดเลาะขอบทะเลทรายสูเขตซาฮารา 
ผานชมชมทัศนียภาพอันยิ่งใหญของภูเขาหินท่ีเต็มไปดวยซากฟอสซิลของหาอยและ
แมงกะพรุนโบราณในอดีตเมื่อ 350 ลานปกอน ซึ่งดินแดนแหงนี้เคยอยูใตทองทะเล
มากอน จึ่งเปนท่ีกําเนิดของซากฟอสซิลตางๆ 

ค่ํา บริการอาหารค่ํา ณ หองอาหารของโรงแรม 
พักที่:  PALMS CLUB ERFOUD HOTEL หรือระดับเทียบเทา 
 
วันที5่ เมอรซูกา – ข่ีอูฐชมพระอาทิตยขึ้นกลางทะเลทราย –น่ังรถ 4WD – แอรฟอรด – เฟส  
05.00 นําทานออกเดินทางสู แอรฟอรด (Erfoud) ซึ่งเปนโอเอซิสศูนยกลางการคาขายของ

คาราวานซึ่งเดินทางมาจาก
ซาอุดิอาระเบีย และซูดาน เดินทาง
สูเมืองเมอรซูการ โดยนําทานน่ังรถ
ขับเคลื่อนสี่ลอ 4 WD ไปทอง 
ทะเลทรายซาฮารา “Sahara” 
เปนทะเลทรายในทวีปแอฟริกาที่มี
ขนาดใหญเปนอันดับสองของโลก 
(รองจากทะเลทรายในทวีปแอน
ตารกติกา) และเปนทะเลทรายรอน
ที่ใหญที่สุดของโลก ณ เมืองเมอรซูกา (Merzouga) ลัดเลาะขอบทะเลทรายสูเขตซา



 

 

ฮารา นําทานขี่อูฐ สูเนินทรายอันกวางใหญสุดตาเพ่ือรอชม พระอาทิตยทอแสงยาม
เชา แสงทองยามเชาสาดสูทะเลทราย เปนบรรยากาศยามเชาที่คุณจะประทับใจมิรูลืม 
(อยาลืมเตรียมเสื้อกันหนาวใหพรอม) ไดเวลาอันสมควร นําทานเดินทางกลับสูโรงแรม  

เชา บริการอาหารเชา ณ โรงแรมที่พัก 
 นําทานเดินทางสูเมืองเฟส ผานชม เมืองอิเฟรน (IFRANE) เมืองที่ความสูงประมาณ 

1,650 เมตร เหนือระดับน้ําทะเล ที่พักตากอากาศซึ่งในอดีตฝร่ังเศสไดมาสรางข้ึน
บริเวณน้ี ในชวง ค.ศ. 1930 บางคร้ังเรียกเมืองแหงน้ีวา เจนีวาแหงโมรอคโค บาน
สวนใหญมีหลังคาสีแดง มีดอกไมบาน และทะเลสาบสวยงาม เปนสถานที่พักผอนทั้ง
ฤดูหนาวและฤดูรอน เสนทางน้ีผานเทือกเขาแอตลาส ชื่อที่คุนเคยกันมานาน เดินทาง
ขาม Middle Atlas ภูมิประเทศเขียวชอุมไปดวยป�าไม สองขางทางเปลี่ยนสภาพจาก
ความแหงแลวเปนป�าไม พุม และสลับกับความแหงแลงของภูเขา 

เท่ียง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
บาย จากน้ัน นําทานเที่ยวชมเมืองเฟส 

(FES) เมืองหลวงเกา เมืองซึ่ง
ยังคงมีบรรยากาศของเมืองโบราณ
ที่ผูคนยังใชลาเปนพาหนะและ
บรรทกุของกันอยู สัมผสั
บรรยากาศเมืองเกาแกท่ีสุดใน
บรรดาเมืองอิมพิเรียลท้ังสี่ ตั้งแต 
ศตวรรษที่ 7 มคีวามสําคัญทาง
ประวติัศาสตร เปนเมืองแหลง
ทองเท่ียวท่ีมีช่ือเสียงของโมรอคโค เริม่ดวยจุดชมวิวบนป�อมปราการแหงราชวงศ
ซาเดียน 

ค่ํา บริการอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร และพักผอนตามอัธยาศัย 
พักที่:  ZALAGHMENZEHHOTELFES หรือระดับเทียบเทา 
 
วันที6่ เฟส – มาดีนา แหง เฟส – เชฟชาอูน  
เชา บริการอาหารเชา ณ โรงแรมที่พัก  
 นําทานเดินเขาสูเขาวงกตอันซับซอนแหง เมดินาเมืองเฟส ผานชม ประตู BAB BOU 

JELOUD เปนประตูขนาดใหญที่กั้นระหวางเมืองเกา กับเมืองใหม ท่ีใชโมเสดสีฟ�า
ตกแตง นําทานเดินผานตลาดสดขายขาวปลาอาหาร และผัก ผลไมสดตางๆ นําทาน
เดินชมในเมดินาแหงเฟส ผานชม สุเหราใหญไคราวีน (KAIRAOUINE MOSQUE) 
ซึ่งเปนทั้งมหาวิทยาลัยสอนศาสนาแหงแรกของโมรอคโคและเกาแกที่สุดแหงหน่ึงของ



 

 

โลกเลยทีเดียว (เฉพาะผูที่นับถือศาสนาอิสลามเทาน้ัน) จากน้ันนําทานเดินชมยาน
เครื่องหนังและแวะชม บอฟอกและยอมสีหนังแบบโบราณ ที่เปนเอกลักษณเฉพาะของ
เมืองเฟส ถูกอนุรักษโดยองคกรยูเนสโก น้ีเปนเสนหของการเดินเที่ยวชมเมืองท่ีตอง
เดินแหวกวายเขาไปในกลุมคนชาวพ้ืนเมือง ชอปปم�งสินคาทองถิ่น และผลไมแหง
อยางเชน อินทผาลัม วอลนัท อัลมอนด ที่คุณภาพดีและราคายอมเยา ชม เมเดอรซา 
บู อิมาเนีย (MERDERSA BOU IMANIA) ซึ่งเปนโรงเรียนสอนพระคัมภีร เปน
สถาปตยกรรมแบบมัวรที่สวยงามประณีต ในเขตเมืองเกาได มีซอยกวา 10,000 ซอย 
มีซอยแคบสุดคือ 50 ซ.ม. ถึงกวาง 3 เมตร จะแบงเปนยานตางๆ เชน ยานเครื่องใช
ทองเหลือง ทองแดง จะมีรานคาเล็กๆที่หนารานจะมีหมอ กระทะ อุปกรณเคร่ืองครัว 
วางแขวนหอยเต็มไปหมด ยานขายพรมที่วางเรียงรายอยางสวยงาม ยานงานเคร่ืองจัก
สาน งานแกะสลักไม ที่ตามซอกมุมอาจเห็นภาพชายสูงอายุหนวดเครารุงรังน่ัง
แกะสลักไมช้ินเล็กๆ อยูบริเวณตามทางเดินแคบๆ ในเขตเมืองเกา บางทีเราก็ยังจะ
เห็นผูหญิงท่ีน่ีสวมเส้ือผาที่ปดต้ังแตหัวจนถึงเทาจะเห็นไดก็เฉพาะตาดําอันคมกริบ
เทาน้ัน 

เท่ียง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
บาย จากน้ันนําทานถายรูปพระราชวังของทานอาบู เอล ฮัดซัน (MOSQUE ABOU EL 

HASSAN) ซึ่งถือวาเกาแกที่ สุดในโม
รอคโค และเดินชอปปم�งในชุมชนชาวยิว
แหงเฟส ทานเดินทางสูนครสีฟ�าเชฟชา
อูน (CHEFCHAOUEN) เมืองท่ีไดช่ือ
วามนตเสนหแหงโมรอคโค เปนเมือง
เล็ ก ๆ ต้ั ง อ ยู ใ น หุ บ เข า ริ ฟ  (RIF 
MOUNTAIN) ประวัติความเปนมาของ
เมืองน้ันยาวนานกวา 538 ป เมืองน้ี
เคยอยูใตการปกครองของสเปน และไดรับอิสรภาพในป ค.ศ.1956 จนไดรับอิทธิพล
วิถีชีวิตและภาษาสเปนในปจจุบันน้ี 

ค่ํา บริการอาหารค่ํา ณ หองอาหารของโรงแรม 
พักที:่  PARADORHOTEL หรือระดับเทียบเทา 
 
วันที7่ เชฟชาอูน – เมืองโบราณโวลูบิลิส – แมกเนส – ราบัต 
เชา บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 



 

 

 นําทานชมบานเรือนทาดวยสีฟ�าและสีขาว ถือวาเปนสวรรคของคนรักสีฟ�าและสีขาว 
โดยเฉพาะสีฟ�า น่ันก็เพราะวาเชฟชา
อูน เปนเมืองที่บานเรือนเกือบทุก
หลังเปนสีขาว และมีครึ่งลางไปจนถึง
บริเวณถนน บันได และทางเดิน เปน
สีฟ�าสดใสเหมือนวันที่ทองฟ�าไรเมฆ 
สามารถเดินชมบานเรือนได ท่ัวท้ัง
เมือง โดยท่ีสถาปตยกรรมของเมือง
ยังคงเปนแบบโมรอคโค ซุมประตูโคง
จึงสามารถมองเห็นไดท่ัวท้ังเมือง และยังมีน้ําพุท่ีปูดวยกระเบ้ืองโมเสกแบบโมรอคโค
ใหเห็นไดตามมุมตาง ๆ ของเมือง 

เท่ียง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
บาย นําทานแวะชม เมืองโบราณโรมันโวลูบิลิส (ROMAN CITY OF VOLUBILIS) ที่

ปจจุบันเหลือแตซากปรักหักพังท่ีเกิดจากแผนดินไหวครั้งรุนแรงในป ค.ศ. 1755 แต
ยั งค ง เห็ น ได ถึ ง ร อ งรอยค วาม
ยิ่งใหญของเมืองในจักรวรรดิโรมัน
ในอดีต ผานชมเมืองมูเล ไอดริส 
(MOULAY IDRISS) เมืองโบราณ
เมืองห น่ึงที่ เป น เมื องศูนยกลาง
ศาสนาอันศักด์ิสิทธิของชาวมุสลิม
ใน โมรอคโค  ทุ กๆป  ช ว งเดือน
สิงหาคมจะมีเหลานักจาริกแสวงบุญมาเยือนเมืองแหงน้ีเพื่อประกอบพิธีทางศาสนา 
เปรียบไดกับเมืองเมกกะของประเทศซาอุดิอาระเบีย จากน้ันเดินทางตอไปยังเมือง
เมคเนส เปนเมืองหลวงโบราณในสมัย สุลตานมูเล อิสมาอิล (MOULEY ISMAIL) 
แหงราชวงศอะลาวิท (ALAWITE DYNASTY) กษัตริยจอมโหดผู ช่ืนชอบการทํา
สงครามใน ค.ศ. ท่ี 17 ดวยทําเลท่ีต้ังท่ีมีแมน้ําไหลผานกลางเมือง เมคเนสจึงเปนเมือง
ศูนยกลางการผลิตมะกอก ไวน และพืชพรรณตางๆ กอนถึง ชมกําแพงเมืองลอมรอบ
เมืองเกาท่ียาวประมาณ 40 กม. ซึ่งมีประตูเมืองใหญโตถึง 7 ประตู นําทานชมประตู
บับมันซู  (BAB MANSOUR MONUMENTAL GATE) ท่ีไดชื่อวาสวยท่ี สุด ซึ่ ง
ตกแตงดวยโมเสด และกระเบ้ืองสีเขียวบนผนังสีแสด นําทานออกเดินทางสูเมืองราบัต 

ค่ํา บริการอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร 
พักที:่  CHELLAH HOTEL หรือเทียบเทา 
 
 



 

 

วันที8่  ราบัต – ชมเมือง – สนามบิน 
เชา บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 
 นําทานชม เมืองราบัต เมืองหลวงแหงราชอาณาจักรมาต้ังแตป ค.ศ.1956 เมื่อโมรอค

โคหลุดพนจากการเขาแทรกแซงทาง
การเมืองของฝรั่งเศส และเปนที่ต้ังของ
พระราชวังหลวง และทําเนียบ
ทูตานุทูตจากตางแดน เปนเมืองสีขาว
ที่สะอาดและสวยงาม นําทานชม ป�อม
ไอดูยะ ป�อมขนาดใหญ 2 ช้ันท่ีต้ังอยู
ริมมหาสมุทรแอตแลนติก ลอมรอบ
ดวยกําแพงสูงใหญ ดานในเปนเมดินา บานเรือนทาทาบดวยสีฟ�า ที่สะอาดตานาเดิน
เลน เหมือนศิลปะบนกาํแพง จากน้ันชมสุเหราหลวง และ พระราชวงัหลวง ที่ทุกเที่ยง
วันศุกร กษัตริยแหงโมรอคโคจะทรงมาจากพระราชวงัมายังสุเหรา เพื่อประกอบ
ศาสนกิจชมความงามภายนอกของ THE ROYAL PALACE และ MECHOUAR 

เท่ียง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
บาย จากน้ันนําทานชมสุสานของกษัตริยโมฮัมเหม็ดท่ี 5 พระอัยการของกษัตริยองคปจจุบัน 

ซึ่งมีทหารยามยืนสงาเฝ�าทุกประตู และ
เปดใหคนทุกชาติทุกศาสนาเขาไป
เค ารพ พ ระศ พ ท่ี ฝ งอยู เ บ้ื อ งล า ง 
ดานหนาของสุสาน คือสุเหราฮัสซันที่
เร่ิมสรางมาต้ังแตศตวรรษที่ 12 แตไม
สําเร็จ และพังลงจนเหลือแตเพียงเสา
ไว 365 ตน ในบริเวณกวาง 183 X 
139 เมตร จากน้ันนําทานไปชม “หอคอยฮัสซัน” (HASSAN TOWER) สวนหน่ึงของ
มัสยิดฮัสซัน ซึ่งไดวางแผนไวใหเปนสุเหราท่ีใหญอันดับ 2 ของโลก สามารถบรรจุผูที่
เขามาสวดมนตไดพรอมกันคราวละ 40,000 คน ไดเวลาสมควร นําทานเดินทางสู 
สนามบินเมืองราบัต 

19.40 น. อําลา โมรอคโค ออกเดินทางสู กรุงโดฮา ประเทศกาตาร โดยสายการบินกาตาร แอร
เวย เที่ยวบินท่ี QR 1463  

 
วันที9่ โดฮา – กรุงเทพฯ   
06.20 น. เดินทางถึงสนามบินนานาชาติกรุงอาบู ดาบี ประเทศอิมิเรสต 
08.50 น. ออกเดินทางกลับสูกรุงเทพฯ โดยสายการบินเอทีฮัด แอรไลนส เที่ยวบินท่ี EY408 
18.25 น. เดินทางมาถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ  



 

 

หมายเหตุ... โปรแกรมการเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมะสม เน่ืองจากสภาพ ลม ,ฟ�า , 
อากาศ,การลาชาอันเน่ืองมาจากสายการบิน และสถานการณในตางประเทศที่ทางคณะ
เดินทางในขณะน้ัน เพ่ือความปลอดภัยในการเดินทาง โดย ไดมอบหมายให หัวหนา
ทัวรผูนําทัวร มีอํานาจตัดสินใจ ณ ขณะน้ันท้ังน้ีการตัดสินใจ  จะคํานึงถึงผลประโยชน
ของหมูคณะเปนสําคัญ 

 

อัตราคาบริการ 
ออกเดินทางช่วง  ผู้ใหญ่พกั 

ห้องละ 2 ท่าน 
เด็กอายุตํ�ากว่า 12 ปี  
พกักับผู้ใหญ่ 1 ท่าน 

เด็กอายุตํ�ากว่า 12 ปี 
พกักับผู้ใหญ่ 2 ท่าน 

( มีเตียงเสริม ) 

              พกัท่านเดียว / ห้อง 
                      จ่ายเพิ�ม 

 
09-17 ต.ค.//16-24 ต.ค.//28 ต.ค.-05 พ.ย.// 

06-14 พ.ย.//11-19 พ.ย.//13-21 พ.ย.// 
18-26 พ.ย.//20-28 พ.ย.//27 พ.ย.-05 ธ.ค.// 

49,900 49,900 49,900 12,900 

09-17 ธ.ค.//16-24 ธ.ค.//23-31 ธ.ค.//  54,900 54,900 54,900 12,900 
30 ธ.ค.-07 ม.ค. 2563 เทศกาลปีใหม่ 60,900 60,900 60,900 14,900 

03-11 ม.ค.//10-18 ม.ค.// 17-25 ม.ค.// 
24 ม.ค.-01 ก.พ.// 31 ม.ค.-08 ก.พ.// 

03-11 ก.พ.// 05-13 ก.พ.// 10-18 ก.พ.// 
12-20 ก.พ.// 19-27 ก.พ.//  

24 ก.พ.-03 มี.ค.//02-10 มี.ค.//  
09-17 มี.ค.//16-24 มี.ค.//20-28 มี.ค.// 
23-31 มี.ค.//27 มี.ค.-04 เม.ย. 2563 

49,900 49,900 49,900 12,000 

ต้องการเดินทางโดยชั�นธุรกจิ BUSINESS CLASS กรุณาสอบถามราคาเพิ�มเติมจากเจ้าหน้าที�บริษัทฯ 
 
อัตราคาบรกิารน้ีรวม 
 คาต๋ัวเครื่องบินไป-กลบั กรุงเทพฯ-คาซาบลังกา // ราบัต-กรุงเทพฯ (หรือสลับเมืองลงกอน-

หลัง) 
 คารถปรับอากาศนําเที่ยวตามระบุไวในรายการพรอมคนขับรถท่ีชํานาญเสนทางไมอนุญาตให

คนขับรถเกิน 12ช.ม./วัน  



 

 

 โรงแรมที่พักตามระบุหรือเทียบเทาในระดับเดียวกัน ราคาโรงแรมจะปรับข้ึน 3-4 เทาตัว หากวัน
เขาพักตรงกับงานเทศกาลเทรดแฟรหรือการประชมุตางๆ อันเปนผลท่ีทําใหตองมีการปรับเปลี่ยน
ยายเมือง โดยคํานึงถงึความเหมาะสมเปนหลกั  

 คาธรรมเนียมในการยืน่วีซา และคาธรรมเนียมวีซา ทางสถานทูตไมคืนใหทานไมวาทานจะผาน
การพิจารณาหรือไมกต็าม  

 คาอาหารที่ระบุในรายการ ใหทานไดเลิศรสกบัอาหารทองถิ่น  
 คาบริการนําทัวรโดยหัวหนาทัวรผูมีประสบการณนําเที่ยวใหความรู  และคอยดูแลอํานวยความ

สะดวกตลอดการเดินทาง  
 คาประกันอุบัติเหตุในการเดินทางวงเงินทานละ 1,000,000 บาท  

 
อัตราคาบรกิารน้ีไมรวม 
 คาภาษีมูลคาเพิ่ม 7 % และคาภาษีหัก ณ ที่จาย 3 %  
 คาใชจายสวนตัว อาทิ คาโทรศัพท , คาซกัรดี , คาเครื่องด่ืมและอาหารนอกเหนือจากท่ี

ระบุในรายการ  
 คาผกผันของภาษีนํ้ามันที่ทางสายการบินแจงเปลี่ยนแปลงกะทันหัน 
 คาพนักงานยกกระเป�า ณ โรงแรมที่พัก (ทางบริษัทฯไมไดจัดใหแกทานเน่ืองจากป�องกันการสูญ

หายจากมิจฉาชีพที่แฝงตัวเขามาในโรงแรมท่ีพัก และเพ่ือความสะดวกรวดเร็วในการเขาหองพัก
สําหรับทุกทาน)   

 คาทิปไกดทองถิ่น 3 USD ตอทาน / วัน และคาทิปพนักงานขับรถ 2 USD ตอทาน / วัน 
 คาทิปหัวหนาทัวร ทานละ 100 บาท ตอทาน / วัน 

 
 เงื่อนไขการสํารองที่น่ัง และการชําระเงิน  

 กรุณาจองลวงหนาพรอมชําระงวดแรก 30,000 บาท กอนการเดินทาง พรอมแฟกซสําเนาหนา
หนังสือเดินทาง PASSPORT  มายังบริษัท และคาใชจายสวนท่ีเหลือกรุณาชําระกอนการเดินทาง
ไมนอยกวา 14 วัน มฉิะน้ันจะถือวาทานยกเลิกการเดินทาง 

 บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการเดินทางกอนลวงหนา 10 วัน ซ่ึงจะเกิดขึ้นไดก็ตอเมื่อไมสามารถทํา
กรุปไดอยางนอย 20 ทาน และหรือ ผูรวมเดินทางในคณะไมสามารถผานการพิจารณาวีซาไดครบ 
20 ทาน ซึ่งในกรณีน้ี ทางบริษัทฯ ยินดีคืนเงนิใหท้ังหมดหักคาธรรมเนียมวีซา หรือจัดหาคณะทัวร
อ่ืนให ถาทานตองการ 

 บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ท่ีจะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวรน้ี เมื่อเกิดเหตุจําเปน สุดวิสัย 
จนไมอาจแกไขได และจะไมรับผดิชอบใดๆ ในกรณีท่ีสูญหาย สูญเสียหรือไดรับบาดเจ็บ ท่ี
นอกเหนือความ รบัผิดชอบของหัวหนาทัวรและเหตุสุดวิสัยบางประการเชน การนัดหยุดงาน ภัย
ธรรมชาติ การจลาจล ตางๆ 



 

 

 เน่ืองจากรายการทัวรน้ีเปนแบบเหมาจายเบ็ดเสร็จ หากทานสละสิทธ์ิการใชบริการใดๆตาม
รายการ หรือถูกปฏิเสธการเขา และออกประเทศไมวาในกรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิ
ไมคืนเงินในทุกกรณี  

 เม่ือทานไดชําระเงินมัดจําหรือทั้งหมด ไมวาจะเปนการชําระผานตัวแทนของบริษัทฯ หรือชําระ
โดยตรงกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะขอถือวาทานรับทราบและยอมรับในเง่ือนไขตางๆของ
บริษัทฯ ที่ไดระบุไวโดยทั้งหมด 

 
หมายเหตุ 

 ทางบริษัทจะทําการยื่นวีซาของทานก็ตอเม่ือในคณะมีผูสํารองท่ีน่ังครบ 20 ทาน และ
ไดรับคิวการตอบรับจากทางสถานทูต เน่ืองจากบริษัทจะตองใชเอกสารตางๆท่ีเปนกรุป
ในการยื่นวีซา อาทิ ต๋ัวเครี่องบิน , หองพักที่คอนเฟรมมาจากทางยุโรป ,ประกันการ
เดินทาง ฯลฯ ทางทานจะตองรอใหคณะครบ 20 ทาน จึงจะสามารถยื่นวีซาใหกับทาง
ทานไดอยางถูกตอง  

 หากในชวงที่ทานเดินทางคิววีซากรุปในการยืน่วีซาเต็ม ทางบริษัทตองขอสงวนสิทธิ์ใน
การยื่นวีซาเด่ียว ซึ่งทางทานจะตองเดินทางมายื่นวีซาดวยตัวเอง ตามวัน และเวลานัด
หมายจากทางสถานทูต โดยมีเจาหนาท่ีของบริษัทคอยดูแล และอํานวยความสะดวก  

 เอกสารตางๆท่ีใชในการยื่นวีซาทองเที่ยวทวีปยุโรป ทางสถานทูตเปนผูกําหนดออกมา 
มิใชบริษัททัวรเปนผูกําหนด ทานท่ีมีความประสงคจะยื่นวีซาทองเท่ียวทวีปยุโรป กรุณา
จัดเตรียมเอกสารใหถูกตอง และครบถวนตามท่ีสถานทูตตองการ เพราะจะมีผลตอการ
พิจารณาวีซาของทาน บริษัททัวรเปนแตเพียงตัวกลาง และอํานวยความสะดวกในการยื่น
วีซาเทาน้ัน มิไดเปนผูพิจารณาวาวีซาใหกับทางทาน 

 กรณีวีซาท่ีทานยื่นไมผานการพิจารณา และคณะสามารถออกเดินทางได ทานจะตองเสีย
คาใชจายจริงท่ีเกิดขึ้นดังตอไปน้ี 

 คาธรรมเนียมการยื่นวซีาและคาดําเนินการทางสถานทูตจะไมคืนคาธรรมเนียมใดๆทั้งส้ิน
แมวาจะผานหรือไมผานการพิจารณา 

 คามัดจําต๋ัวเครื่องบิน หรือต๋ัวเคร่ืองบนิท่ีออกมาจริง ณ วันยืน่วีซา ซึ่งต๋ัวเปนเอกสารที่
สําคัญในการยื่นวีซา หากทานไมผานการพิจารณา ต๋ัวเคร่ืองบินถาออกตั๋วมาแลวจะตอง
ทําการ REFUND โดยจะมีคาธรรมเนียมที่ทานตองถูกหักบางสวน และสวนที่เหลือจะคืน
ใหทานภายใน 45-60 วัน (ตามกฎของแตละสายการบิน) ถายังไมออกตั๋วทานจะเสียแต
คามัดจําต๋ัวตามจริงเทาน้ัน 

 คาหองพักในการเขาพัก ถาคณะออกเดินทางได และทานไมผานการพิจารณาวีซา ตาม
กฎทานจะตองโดนคามดัจําหองพักทุกคืน ของการเดินทางหากทานไมปรากฏตัวตามวันที่
เขาพัก ทางโรงแรมจะตองยึดคาหอง 100% ในทันที ทางบริษัทฯจะแจงใหทานทราบ 



 

 

และมีเอกสารชี้แจงใหทานเขาใจ(ทั้งน้ีขึ้นอยูกับการตอรองระหวางบริษัทฯกับแลนด
โอเปอเรเตอรตางประเทศหรือโรงแรมท่ีพักตางประเทศเพ่ือที่จะไดประโยชนสูงสุดแก
ลูกคาเปนสําคัญ) 

 หากทานผานการพิจารณาวีซา แลวยกเลิกการเดินทางทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการยึด
คาใชจายท้ังหมด 100% 

 ทางบริษัทเร่ิมตน และจบ การบริการ ที่สนามบินสุวรรณภูม ิกรณีทานเดินทางมาจาก
ตางจังหวัด หรือตางประเทศ และจะสํารองต๋ัวเคร่ืองบิน หรือพาหนะอยางหน่ึงอยางใดท่ี
ใชในการเดินทางมาสนามบิน ทางบริษัทจะไมรับผิดชอบคาใชจายในสวนนี้ เพราะเปน
คาใชจายท่ีนอกเหนือจากโปรแกรมการเดินทางของบริษัท ฉะน้ันทานควรจะใหกรุป 
FINAL 100% กอนท่ีจะสํารองยานพาหนะ 

 
เงื่อนไขการยกเลิก   
 ยกเลิกกอนการเดินทาง  45 วัน - คืนคาใชจายทั้งหมด ยกเวนกรุปที่เดินทางชวงวันหยุด หรือ

เทศกาลท่ีตองการันตีมดัจํากับสายการบิน   หรือ กรุปที่มีการการันตคีามัดจําที่พักโดยตรงหรือ
โดยการผานตัวแทนในประเทศ หรือตางประเทศและไมอาจขอคืนเงินได      

 ยกเลิกกอนการเดินทาง 40 วนัขึ้นไป -  เก็บคาใชจาย ของมดัจําทั้งหมด    
 ยกเลิกกอนการเดินทาง  35 วันข้ึนไป  -  เกบ็คาใชจาย  80 % ของราคาทัวร 
 ยกเลิกกอนการเดินทาง  25 วัน - เก็บคาบรกิารทั้งหมด 100 % 

 
เอกสารที่ใชในการยื่นขอวีซา VISA  (ลูกคาไมตองแสดงตัว) 

 หนังสือเดินทางท่ีเหลืออายุใชงานไมตํ่ากวา 6 เดือน และมีหนาพาสปอรตวางอยางนอย 3 หนา  
 รูปถายสี (ตองถายไวไมเกิน 6 เดือน ฉากหลงัเปนสีขาวเทาน้ัน ) 1.5 X 2.0 น้ิว จํานวน 3 รูป ข้ึนอยูกับ

ประเทศที่จะเดินทาง  
 หลักฐานแสดงสถานะการทํางาน 1 ชุด 

* คาขาย หลักฐานทางการคา เชน ใบรับรองจากกระทรวงพาณิชยหรือใบทะเบียนการคาที่มีช่ือผูเดินทาง 
อายุยอนหลังไมเกิน 3 เดือนนับจากเดือนท่ีจะเดินทาง *พนักงานและผูถือหุน หนังสือรับรองการทํางาน
เปนภาษาอังกฤษ  ในการออกจดหมายรับรองกรุณาระบุคําวา TO WHOM IT MAY CONCERN แทน
การใชช่ือแตละสถานทูต 
*ขาราชการและนักเรียน หนังสือรับรองจากตนสังกัด หนังสือรับรองเปนภาษาอังกฤษ 

  หลักฐานแสดงฐานะการเงินทานละ 1 ฉบับ ( สถานทูตรบับัญชีออมทรัพยเทาน้ัน สวนบัญชีอ่ืนๆนอกจาก
ออมทรัพยและเอกสารแสดงทางการเงินอ่ืนๆ สามารถยื่นแนบเพิ่มเติมได ท้ังน้ีเพ่ือใหหลักฐานการเงินของ
ทานสมบูรณทีสุ่ด)  
* หนังสือรับรองจากธนาคาร ในการออกจดหมายรับรองกรุณาระบุคําวา TO WHOM IT MAY 



 

 

CONCERN แทนการใชช่ือแตละสถานทูตพรอม Statement  และ สําเนาสมุดเงินฝาก ออมทรัพย โดย
ละเอียดทุกหนา ยอนหลัง 6 เดือน กรุณาสะกดชื่อใหตรงกับหนาพาสปอรต และหมายเลขบัญชีเลมเดียวกับ
สําเนาที่ทานจะใชยื่นวีซา (ใชเวลาดําเนินการขอประมาณ 3-5 วันทาํการ) 
* เด็กตองทําเอกสารรับรองบญัชีจากทางธนาคารบิดาหรือมารดา 
*สาม-ีภรรยาที่มีการจดทะเบียนสมรส สามารถใชเอกสารการเงินรวมกันได แตใหทางธนาคารออกเอกสาร
แยกคนละชุด 

 กรณีเด็กอายุต่ํากวา 20 ปบริบรูณ  / หากเด็กไมไดเดินทางกับบิดา/มารดาคนใดคนหน่ึง หรือบิดามารดา
ไมไดเดินทางท้ังสองคน ตองมีจดหมายยินยอมใหเดินทางไปตาง ประเทศจากบิดา และ มารดา ซึ่ง
จดหมายตองออกโดยที่วาการอําเภอ 

 สําเนาบัตรประชาชน หรือ สําเนาสูติบัตร 1 ชุด 
 สําเนาทะเบียนบาน 1 ชุด 
 สําเนาทะเบียนสมรส หรือ ทะเบียนหยา 1 ชดุ 
 สําเนาใบเปลี่ยนช่ือ-สกุล (ถามี) 1 ชุด 
  การบิดเบือนขอเท็จจริงประการใดก็ตามอาจจะถูกระงับมิใหเดินทางเขาประเทศในกลุมเชงเกนเปนการ

ถาวร และถึงแมวาทานจะถูกปฏิเสธวีซาสถานทูตไมคืนคาธรรมเนียมท่ีไดชําระไปแลวและหากตองการขอ
ยื่นคํารองใหมกต็องชําระคาธรรมเนียมใหมทกุครัง้  

 หากสถานทูตมีการเรียกสัมภาษณ ทางบริษัทฯขอความรวมมือในการเชิญทานไปสัมภาษณตามนัดหมาย
และโปรดแตงกายสุภาพ ทั้งน้ีทางบริษัทฯ จะสงเจาหนาที่ไปอํานวยความสะดวก และประสานงาน
ตลอดเวลาและหากสถานทูตขอเอกสารเพ่ิมเติมทางบริษัทใครขอรบกวนทานจัดสงเอกสารดังกลาวเชนกัน  

 กรณีท่ีทานยกเลิกการเดินทางภายหลังจากไดวีซาแลว ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการแจงสถานทูตยกเลิก
วีซาของทาน เน่ืองจากการขอวีซาในแตละประเทศจะถูกบันทึกไวเปนสถิติในนามของบริษทัฯ ทางสถานทูต
จะรับพิจารณาเฉพาะทานที่มีเอกสารพรอมและมีความประสงคที่จะเดินทางไปทองเที่ยวยังประเทศตามท่ี
ระบุเทาน้ัน การปฏิเสธวีซาอันเน่ืองมาจากหลักฐานในการขอยืน่วีซาปลอมหรือผิดวัตถุประสงคในการยื่น
ขอวีซาทองเท่ียว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงิน โดยจะหักคาใชจายที่เกิดขึ้นจริงและจะคืนใหทาน
หลังจากทัวรออกเดินทางภายใน 30 วัน โปรแกรมการเดินทางอาจเปล่ียนแปลงไดตามความเหมาะสม 
ท้ังน้ีจะคํานึงถึงประโยชนและความปลอดภัยของผูเดินทางเปนหลัก 


