
 

 

รหัสทัวร UTVEY10D7N 
ทัวรโมรอคโค 10 วัน 7 คืน (EY) 
 บินเขา คาซาบลังกา (เชา)– บินออกจาก ราบัต (คํ่า) เท่ียวไดเต็มท่ี โดยสายการบิน 

Etihad Airways  
 เสนทางทองที่ยวเปนวงกลม เท่ียวครบเมืองสวย ชมธรรมชาติอันหลากหลาย ไมวนรถไป

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

9,400 ตรอก 
 มาราเกช (Marakesh) หรือ เมืองสีชมพู  ที่มีจัตุรัสอันเปนกลิ่นอายอาหรับในสมัย

โบราณที่ยังคงอยู 
 

 



 

 

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 สายการบนิเอทิฮดั 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
ไดสรางบรรยากาศผอนคลายสบายๆที่ทําใหนักทองเที่ยวที่เหนื่อยลามาจากการ
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 ทีโ่รงแรม 
  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
โรมนัแหงน้ีมีความสําคัญยิ่งในยุคศตวรรษท่ี 3 และลม 

สลายถูกปลอยเปนเมืองรางในศตวรรษที่ 11 เมืองโรมันโบราณแหงน้ีไดรับการ
ขึ้นทะเบียนเปนมรดกโลกในป ค.ศ.1997  
ผานชมเมือง มูเล ไอดริส (Moulay Idriss) เมืองโรมันโบราณเมืองหน่ึงที่เปน
เมืองศูนยกลางทางศาสนาอันศกัดิ์สิทธิ์ของชาวมุสลิมใน 
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  ดวยทําเลที่ต้ังที่มีแมน้ําไหลผานกลางเมือง 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
เทือกเขารีฟซึ่งเฟสเปนเมืองแหลงทองเที่ยวที่มีช่ือเสียงและ 

มีเสนหอันนาประทับใจ (ระยะทาง 82 กม. ใชเวลาเดินทางประมาณ 1ชม.) 
เมืองหลวงเกาในศ.ต. ที ่ 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 
ซึ่งชางฝมือท่ีทําทองเหลืองเปนชางที่ไดรับการถายทอดกันมาตั้งแตบรรพบรุุษ 
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  (พรอมนําสัมภาระสําหรับคางคืน
ในทะเลทราย แยกไวตางหาก) 

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

กลางวั
น 

 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  

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

ผานเมือง เออราชิดิยา (Errachidia)  เมืองที่มีความสําคัญทางดานยุทธศาสตร 
ซึ่งอยูใกลกับพรมแดนของประเทศแอลจีเรีย เดินทางสูเมืองเอรฟูด (Erfoud) 
เมืองที่เคยเปนศูนยกลางกองคาราวานพอคาท่ีเดินทางมาจากทางตะวันออก
กลางอยางซาอุดิอารเบียและซูดานในแอฟริกา  
นําทานพรอมสัมภาระ(ใบเล็ก) เดินทางโดยรถ 4x4 เขาสูทะลทรายซาฮารา 
เมอรซูกา (Merzouga) (ระยะทาง54 ก.ม. ใชเวลา 45 นาที) ผานภูเขาหิน ท่ี
เต็มไปดวยซากฟอสซิล ของหอย และ แมงกะพรุนโบราณ ในอดีต เมื่อประมาณ 
350 ลานปกอน  ดินแดนแหงน้ีเคยอยูใตทองทะเลตอมาเม่ือแผนดินผุดขึ้นมา 
จึงเกิดซากฟอสซิลขึ้นมากมาย  



 

 

คํ่า  รับประทานอาหารคํ่า ที่เมอรซูกา 
  พกัที ่  เต็นท หรือโรงแรม KASBAH TOMBOUCTOU ในเมอรซูกา หรือ

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

*** เชิญทานเพลิดเพลินกับบรรยากาศยามคํา่คืนของทะเลทรายซาฮารา และชมดวงดาว
บนทองฟ�า *** 

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

 

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 หากมสีัตวและพืช
พันธุใดที่สามารถเติบโตในทะเลทรายได ก็ตองปรับตัวกนัอยางมาก เชนเดียวกับ
มนุษยที่ตองหาวิธีในการใชชีวติใหอยูรอดได ใหทานไดสัมผัสบรรยากาศยามเชา
ในทะเลทรายซาฮารา  จากสภาพการไรฝนและอุณหภูมิท่ีรอนจัดในทะเลทรายมี
ผลทําใหความช้ืนสัมพัทธของอากาศเหนือทะเลทราย เกือบเปนศูนยตลอดป ชม
พระอาทิตยขึ้นจากบนเนินทราย ซึ่งเปนภาพท่ีสวยงาม นาประทับใจ   ไดเวลานํา
ทานขี่อูฐกลับสูโรงแรมท่ีพัก 

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

เมืองเอรฟูด(Erfoud) เพ่ือเปลี่ยนเปนรถโคช เดินทางสูเมืองทินเฮียร แวะชม
โอเอซิส Tinerhir ซึ่งเปนชุมชนที่เกาะกลุมอยูรวมกัน ทามกลางความแหงแลง
ในเขตทะเลทราย ที่ยังมีความชุมช้ืน มีตาน้ํา หรือ ลําธารน้ํา ซึ่งใชในการปลูก 
ตนปาลม ตนอัลมอนด โอเอซิสแหงน้ีเคยเปนที่ต้ังของกองทหารที่เดินทางมาจาก
เมืองวอซาเซท ผานหุบเขาดาเดดส (Dades) ซึ่งเปนแนวเขาและธรรมชาติของ



 

 

หุบเขาท่ีถูกกัดกรอนจากแรงลม ทําใหหุบเขากลายเปนรูปรางตางๆ สวยงาม 
จากน้ันเดินทางสูทอดรากอรจ (Todra Gorge) โกรกธารที่มีโขดผาสูง 985 
ฟุต หรือ 300 เมตร ทั้งสองดานที่เกือบตั้งทํามุมสามเหลี่ยมกับแมน้ําโทดรา ถือ
วาเปนโกรกธารและหุบเขาท่ีสวยที่สุดทางใตของโมรอคโค ชมความงดงามของ
ชองเขาท่ีซอนตัวอยูในโอเอซิส โดยมี ลําน้ําใส ๆ ที่ไหลผานชองเขากับหนาผาสูง
ชันแปลกตา สถานที่แหงน้ีเปนแหลงปนหนาผาสําหรับนักทองเที่ยวที่รักการเส่ียง
ภัย 

กลางวั
น 

 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

บาย เดินทางสูเมืองวอซาเซท (Ouarzazate) เคยเปนที่ต้ังทางยุทธศาสตร ในป ค.ศ. 
1928 ฝร่ังเศสไดตั้งกองกําลังทหารและพัฒนาที่น่ีใหเปนศูนยกลางการบริหาร 
วอซาเซทเปนเมืองที่ถูกสงเสริมใหเปนเมืองทองเท่ียวแวดลอมไปดวยสตูดิโอ
ภาพยนตร และมีการพัฒนาพื้นท่ีในทะเลทรายเพ่ือการทํากิจกรรมตางๆ เชนการ
ขี่มอเตอรไซด อูฐ กิจกรรมผจญภัยกลางทะเลทราย (สําหรับในฤดูหนาว – ฤดู
ใบไมผลิ (พ.ย.– เม.ย.)) ควรเตรียมเสื้อกันหนาวใหเพียงพอ เพราะเมืองน้ีอยูใกล
ภูเขา  แอตลาส ที่มีหิมะปกคลุมในชวงดังกลาว   

 วอซาเซท อาจกลาวไดวาเปนจุดมุงหมายของนักทองเที่ยวที่มองหาความ
แตกตาง และความผจญภัยที่หาไมไดจากที่ไหน วอซาเซทเปนเมืองที่สําคัญที่สุด
ของทางตอนใต และที่น่ียังเปนทางเช่ือมระหวางเหนือกับใต และตะวันออกกับ
ตะวันตก สําหรับนักทองเท่ียวบางคนที่ชอบรสชาติของความเปนทางใต ณ แหงน้ี
เปนจุดเร่ิมตนของการสํารวจเมืองตางๆไดทุกวัน กอนถึงเมืองซอซาเซท แวะชม
ผลิตภัณฑที่ทําจากกุหลาบที่เมือง มากูนา (M’Gouna) (เทศกาลกุหลาบจะจัด
ขึ้นประมาณเดือนพฤษภาคม) 

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

วันที่เจ็ด วอซาเซท(Ouarzazate) – มาราเกช (Marakech) B
6 

L
7 

D7 

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 การออกแบบอาคารซึ่งเหมาะกับความเชื่อและความเปนอยูของเหลา
เจาผูปกครอง ในป�อมทาอูเริทน้ีในอดีตมีคนงานและคนรบัใชจํานวนหลายรอย
คนจึงตองมีหองเปนจํานวนมาก มีทั้งสวนที่เปนวังเกา หองน่ังเลน หองรับรอง 
บางหองก็วางเปลา ยูเนสโกไดปฏิสังขรณขึ้นมาจากอาคารเดิมเพียง 1 ใน 3 ของ
อาคารทั้งหมด  จากน้ันเดินทางสูเมืองไอท เบนฮาดดู (Ait Benhaddou) ชม
เมืองไอท เบนฮาดดู เปนเมืองที่อาคารตาง ๆสรางจากดิน เปนเมืองที่มีชื่อเสียง
ในเร่ืองการหารายไดจากกองถายทําภาพยนตรกวา 20 เร่ือง โดยเฉพาะป�อมดิน
ทีง่ดงามและมีความใหญที่สุดในภาคใตของโมรอคโค คือ  
ป�อมไอท เบนฮาดดู (Kasbash of Ait Ben Hadou) เปนป�อมดินซึ่งตั้งอยู
ทามกลางสวนอัลมอนด เปนปราสาทที่ใชในการถายทําภาพยนตหลายเรื่องที่โดง
ดังอาทิ Lawrance of Arabia , Jesus of Nazareth และ Gladiator 
ปจจุบนัอยูในความดูแลขององคการยูเนสโก 

กลางวั
น 

 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

บาย เดินทางสูเมืองมาราเกช (Marakesh) โดยขามสวนที่สูงที่สุดของเทือกเขา
แอตลาส ระหวางทาง แวะถายภาพทิวเขาและภาพถนนที่คดเค้ียวบนเทือกเขา
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  ปจจุบันเปนเมืองที่มีนักทองเท่ียวมา
เยือนมากที่สุด สภาพบานเมืองที่เราเห็นไดคือ สองขางทางแวดลอมดวย
บานเรือนท่ีถูกฉาบดวยปูนสีสมๆ ซึ่งเปนสิ่งที่รัฐบาลกําหนดไว แตคนทองถิ่นจะ
เรียกวา Pink City หรือ เมืองสีชมพู อาจกลาวไดวามาราเกชเปนเมืองที่มีเสนห
ที่สุดในโลกแหงหน่ึง จึงไดสมญานามวาเปน A city of Drama น่ันคือมีความ
สวยงามดั่งเมืองในละครที่ไมนาเปนชีวิตจริงได   
นําทานเยือน จัตุรัสกลางเมือง Djemaa El Fnaa Square ที่มีขนาดใหญ ราย



 

 

ลอมไปดวยอาคาร รานคา ตลาด ทั้ง 4 ดาน เดินเลนถายรูปความมีชีวิตชีวา ที่มี
สีสันและกลิ่นอายแบบโมรอคโคขนานแท พรอมจับจายหาซื้อของฝาก ของท่ี
ระลึกพื้นเมืองตางๆ ไดที่ ตลาดเกา (Old Market) ที่อยูรายรอบจัตุรัสอยาง
เพลิดเพลิน  

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

วันที่
แปด 

มาราเกช (Marakech) – คาซาบลังกา(Casablanca) B
7 

L
8 

D8 

เชา รับประทานอาหารเชาในโรงแรม-เช็คเอาท 
 นําทานไปชมสวนจารดีน มาจอแรล (Jardin Majorelle) หรือ สวนยิปแซงลอ

เรนซ (Yves Saint Laurent Gardens) ชื่อน้ีเปนที่คุนเคยของสาวๆ ที่ช่ืน
ชอบแฟชั่นสุดหรูของ Yves St. Laurent นักออกแบบแฟชั่นดีไซนแหงปารีส 
ฝร่ังเศส ซึ่งเปนผูออกแบบสวนแหงน้ี ในชวงที่โมรอคโคตกเปนอาณานิคมของ
ประเทศฝรั่งเศส ยิปแซงลอเรนซมาที่ประเทศโมรอคโค เพ่ือพักผอนหลังจาก
เครงเครียดจากงานออกแบบแฟชั่นโชว บานหลังน้ีเคยเปนของเศรษฐีแหงมารา
เกช หลังจากยิปแซงมาเยือนมาราเกช ก็ไดเกิดความหลงใหลในเมืองแหงน้ี และ
ซื้อบานหลังน้ีไวเปนที่พักผอน  ชมสวนที่ถูกออกแบบโดยใชที่สดใส ฉูดฉาด เชนสี
น้ําเงิน และสีสม เปนองคประกอบ ไมวาจะเปนเสา แจกัน และชมการจัดวาง
พรรณไมอันหลากหลาย แหงทะเลทราย ที่จัดไดอยางสวยงามและลงตัว 

 ชมสุเหรา คูโตเบีย (Kutobia Mosque) เปนสุเหรา ที่มีหอคอยสูง ถึง 70 
เมตร สรางในสมัยราชวงศ อัลโมฮัด ซึ่งเปนหอคอย 1 ใน สามพี่นอง เปนที่รูจัก
กันทั่วโลก ถงึความยิ่งใหญ ในสมัยราชวงศน้ี  ชมซากสุเหราซึ่งเปนอนุสรณ แหง
ความขัดแยงของ 2 ลัทธิ ซ่ึงมีมาในอดีต 
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 
นําทาน สัมผัสประสบการณยอนอดีต สูยุคโบราณ น่ังรถมา ชมเมืองมาราเกช  
เมืองที่ผูมีชื่อเสียงจากทั่วโลก ตองการมาอยู ณ เมืองแหงน้ี 
ปจจุบัน มาราเกช เปนเมืองที่มีนักทองเที่ยวมาเยือนมากที่สุด สภาพบานเมืองที่
เราเห็นไดคือ สองขางทางแวดลอมดวยบานเรือนท่ีถูกฉาบดวยปนูสีสมๆ ซึ่งเปน
สิ่งที่รัฐบาลกําหนดไว แตคนทองถิ่นจะเรียกวา Pink City หรือ เมืองสีชมพู อาจ
กลาวไดวามาราเกชเปนเมืองที่มีเสนหท่ีสุดในโลกแหงหน่ึง จึงไดสมญานามวา
เปน A city of Drama น่ันคือมีความสวยงามดั่งเมืองในละครที่ไมนาเปนชีวิต
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
คนทั่วโลกรูจกั และอาจรูจักมากกวา 'ราชอาณาจักรโมรอคโค' ดวยซํ้าเพราะ
นอกจากจะเปนเมืองทาและเปนที่ต้ังของทาอากาศยานระหวางประเทศแลวยัง
ถูกใชเปนฉากในภาพยนตรฮอลลีวูดเร่ือง Casablanca (โดยที่ไมไดถายทําใน
คาซาบลังกาเลย) เปนเร่ืองราวความรักระหวางนายทหารอเมริกันและหญิงคน
รัก ในชวงสงครามโลกครัง้ที่ 2 ทําใหคาซาบลังกาเปนที่รูจักไปท่ัวโลก และ
ปจจุบันเปนเมืองเศรษฐกิจหลักของโมรอคโคที่มีประชากรอาศัยอยูประมาณ
เกือบ 5 ลานคน ถึงคาซาบลังกา นําทานชอปปم�งที่หาง Morocco Mall เปน
หางท่ีบรรดาไฮโซ และเศรษฐี ในคาซาบลังกา  นิยมมาจับจาย ซื้อสินคาแบรนด
ดัง จากน้ันน่ังรถชมบรรยากาศ ริมมหาสมุทรแอตแลนติคยามคํ่าคืน  

คํ่า รับประทานอาหารคํ่า  
  พักที ่โรงแรม SHERATON HOTEL ระดับ  5* หรือเทียบเทา 
 

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



 

 

บานพักตากอากาศและวิวทิวทัศนริมมหาสมุทรแอตแลนติคซึ่งเปนยานที่เศรษฐี
และผูมีฐานะทางสังคมนิยมมาอยูกันรวมถึงกษัตริยซาอุดิอารเบียก็มาสราง
พระราชวังไวที่เมืองคาซาบลังกาแหงน้ีพรอมทั้งมีมัสยิดและหอสมุดสวนพระองค  
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 1915-0520 (7.35 ชม.) 

 

วันที่สิบ กรุงเทพฯ (Bangkok) B
9 

L
- 

D- 

05.20 
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 2562 ระดับที่
พัก พักหองคู 

พักหอง
เด่ียวจาย

เพ่ิม 

เด็ก 3 – 11 
ป พักกับ

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

ดาว 70,900.- 9,500.- 68,500.- 

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

4 – 5 
ดาว 70,900.- 9,500.- 68,500.- 

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

4 – 5 
ดาว 70,900.- 9,500.- 68,500.- 

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

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

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

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

 คาต๋ัวเครื่องบิน (กรุป) ชั้นประหยดั  โดยสารการบนิอิทิฮัด แอรเวยส (EY)  
 โรงแรม ที่พัก ระดับ 4 – 5 ดาว  จํานวน 7 คืน พรอมอาหารเชา 
 คาเขาชมสถานที่ตางๆ ตามรายการที่ระบ ุ
 คารถโคช แอร ในการนําเท่ียวตามรายการ 
 บริการไกดจากประเทศโมรอคโค  ภาษาอังกฤษ และหัวหนาทัวรคนไทยผูชํานาญเสนทาง 
กรณีกรุป 20 ทานขึ้นไป 
 คาประกันการเดินทาง คุมครองอุบัติเหต ุ2,000,000 บาท  คารักษาพยาบาล 500,000 
บาท ( สําหรับอายุ 70 ปขึน้ไป คุมครอง 50%) 



 

 

 คาอาหารตามที่ระบุในรายการ และน้ําด่ืมระหวางทัวร วันละ  3  ขวด  
 คาวีซาประเทศโมรอคโค 
 คารถ 4X4 (4WD) สูทะเลทรายซาฮารา  
 คาขี่อูฐ ทานละ 1 ตัว ชมพระอาทิตยขึ้นยามเชา (หากทานไมประสงคจะขี่อูฐ ไมสามารถ
คืนเงินได) 

 
อัตราน้ีไมรวม 

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

เงื่อนไขการสํารองที่น่ัง และ การชําระเงิน 
1. กรุณาจองลวงหนาอยางนอย 45 วันกอนการเดินทาง พรอมชําระเงินจองงวดแรก  

30,000 บาท / ทาน และสงมอบเอกสารเพื่อยื่นขอวีซาตามที่กําหนด  
 (กรณีเปนชาวตางชาติ อาจจะตองใชเวลาในการยื่นขอวีซานานกวาปกติ ประมาณ 1 
เดือน) 

2. สวนที่เหลือชําระกอนการเดินทาง  45 วัน  เน่ืองจากจะตองใชในการออกตั๋ว
เครื่องบินและเอกสารตางๆ เพื่อยืนยันการเดินทาง ในการประกอบการพิจารณาวีซาของ
ทางสถานทูต 

***** เม่ือทานจองทัวร และ ชําระมัดจําแลว หมายถึงทานยอมรับในขอความและเงื่อนไข
ที่บริษัทฯแจงแลว ***** 

 
กรณียกเลิก 
 
ยกเลิก 45 วัน  (สงกรานต-ปใหม 60 วัน) กอนการเดินทาง ไมเก็บคาใชจาย (หาก
ไมไดมีการยื่นวีซาลวงหนา)  
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%  
***ผูเดินทางท่ีไมสามารถเขา-ออกเมืองได เน่ืองจากการยื่นเอกสารปลอม หักคาใชจาย 100% 
*** 
หมายเหตุ :   คณะสวนตัว หรือ กรุปเหมา ไมสามารถทําการยกเลิกได เน่ืองจากเปนคณะที่จดั
ขึ้นเปนพิเศษเฉพาะกลุม ตองชําระเงิน 100 % 
***หากมีการยกเลิกการจองทัวร หลังไดทําการยื่นวีซาเรียบรอยแลว บริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการ
นําเลมพาสปอรตไปยกเลิกวีซาในทุกกรณี ไมวาคาใชจายในการยื่นวซีาจะรวมหรือแยกจาก
รายการทัวรก็ตาม*** 

หมายเหตุ 
1.บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีผูเดินทาง ตํ่ากวา 15 ทาน โดย
จะแจงใหผูเดินทางทราบลวงหนา อยางนอย 20 วัน กอนการเดินทาง 
 2.บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายการ หรือเปลี่ยนแปลงราคาไดตามความจําเปน
และเหมาะสม ทั้งน้ี ขึ้นอยูกับสภาวะของสายการบิน, โรงแรมที่พัก, ภูมิอากาศ, ภัยธรรมชาติ, 
การกอการราย, การนัดหยุดงาน ฯลฯ 
3. เมื่อเกิดเหตุจําเปนสุดวิสัยจนไมอาจแกไขได ในกรณีที่สูญหาย สูญเสียหรือไดรับบาดเจ็บที่
นอกเหนือความรับผิดชอบของหัวหนาทัวรและเหตุสุดวิสัยบางประการ เชน การนัดหยุดงาน 
สายการบินลาชา ภัยธรรมชาติ การจลาจล ตางๆ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ ท่ีจะไมรับผิดชอบ
ใด ๆ ทั้งสิ้น 
4..เน่ืองจากรายการทัวรน้ีเปนแบบเหมาจายเบ็ดเสร็จ หากทานสละสิทธิ์การใชบริการใดๆตาม
รายการ หรือ ถูกปฏิเสธการเขาประเทศไมวาในกรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไมคืน
เงินในทุกกรณี  
5. ในกรณีที่ทานจะใชหนังสือเดินทางราชการ (เลมสีน้ําเงิน) เดินทางกับคณะ  บริษัทฯ สงวน
สิทธิ์ที่จะไมรับผิดชอบ หากทานถูกปฎิเสธการเขาหรือออกนอกประเทศใดประเทศหน่ึง เพราะ
โดยปกตินักทองเที่ยวใชหนังสือเดินทางบุคคลธรรมดา เลมสีเลือดหมู 
6. กรณียกเลิกการเดินทางภายหลังจากไดวีซาแลว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการแจง
สถานทูตฯเพื่อใหอยูในดุลพินิจของสถานฑูตฯ เร่ืองวีซาของทาน เน่ืองจากการขอวีซาในแตละ
ประเทศจะถูกบันทึกไวเปนสถิติในนามของบรษิัทฯ เม่ือทานไดชําระเงินมัดจําหรือทั้งหมด ไมวา



 

 

จะเปนการชําระผานตัวแทนของบริษัทฯ หรือชําระโดยตรงกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะขอถือ
วาทานรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขตางๆของเอกสารวีซา 
7. หากสายการบินมีการยกเลิกเที่ยวบินหรือหากมีเหตุการณประการใดที่เกิดขึ้นจากสายการบิน
ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวรนี้เพื่อใหเหมาะสมกับ
สถานการณหนางานท่ีเกิดขึ้นจริง 
**หมายเหต ุ** กําหนดการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงไดเพ่ือความเหมาะสม ทั้งน้ีทางบริษัท
ฯ จะยึดถือความปลอดภัยเปนหลัก และรายการ-ราคาทัวร อาจมีการเปลี่ยนแปลงไดตามความ
เหมาะสม ขึ้นอยูกับสายการบินโดยจะยดึประโยชนของลูกคาเปนสําคัญ” 
 
ตั๋วเครื่องบิน 
ในการเดินทางเปนหมูคณะผูโดยสารจะตองเดินทางไป-กลบั หากทานตองการเล่ือนวันเดินทาง
กลับ ทานจะตองชําระ คาใชจายสวนตางที่สายการบินเรียกเก็บโดยสายการบิน เปนผูกําหนด ซึ่ง
ทางบริษัทฯ ไมสามารถเขาไปแทรกแซงได และในกรณีที่บรษิัทไดออกต๋ัวเครื่องบินไปแลว หาก
มีการยกเลิกการเดินทาง  (ในกรณีที่ต๋ัวเครื่องบินสามารถทําการ Refund ไดเทาน้ัน) ผูเดินทาง
ตองรอ Refund ตามระบบของสายการบินเทาน้ัน 
โรงแรม- หองพัก – เต็นท 
หองพักในโรงแรมเปนแบบหองพักคู ( TWN/DBL ) ในกรณีที่ทานมีความประสงคจะพักแบบ 3 
ทาน / 3 เตียง ( TRIPLE ROOM ) ขึ้นอยูกับขอกําหนดของหองพักและรูปแบบของหองพัก
ของแตละโรงแรมมักมีความแตกตางกัน ซึ่งอาจไมสามารถจัดหองที่พักแบบ 3 เตียงได  หรือ 
อาจจะทําใหทานไมไดหองพักติดกันตามที่ตองการได  และบางโรงแรมไมมีลิฟทบริการ  ภายใน
หองพักของโรงแรม ไมมีกาตมน้ํา และ ไมมีน้ําด่ืมไวบริการ 
ในกรณีที่มีการจดังานประชุม หรืองานเทศกาลตามฤดูกาล เปนผลใหคาโรงแรมสูงขึ้น บรษิัทฯ
ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนหรือยายเมืองหรือ ปรับเปลี่ยน ประเภทของโรงแรมท่ีพัก เพือ่ให
เกิดความเหมาะสม 
ที่พักแบบ ริยารด (RIAD) เปนที่พักสไตลโมรอคคัน ซึ่งภายในที่พัก ไมมีลิฟทบริการ  
ที่พักแบบเต็นท     ภายในเต็นท ไมมีเครื่องปรับอากาศ มีเพียงที่นอน หมอน และ ผาหม ไมมี
หองน้ําสวนตัว จะใชเปนหองน้ํารวม  
กระเป�าเล็กถือติดตัวขึน้เครือ่งบิน 
กรุณางดนําของมีคม ทุกชนิด ใสในกระเป�าใบเล็กที่จะถือขึ้นเครื่องบิน เชน มีดพับ กรรไกรตัด



 

 

เล็บทุกขนาด ตะไบเล็บ เปนตน กรุณาใสในกระเป�าเดินทางใบใหญ หามนําติดตัวขึ้นบน
เครื่องบินโดยเด็ดขาด 
วัตถุที่เปนลักษณะของเหลว อาทิ ครีม โลชั่น น้ําหอม ยาสีฟน เจล สเปรย และเหลา เปนตน จะ
ถูกทําการตรวจอยางละเอียดอีกครั้ง โดยจะอนุญาตใหถือขึ้นเครื่องไดไมเกิน 10 ชิ้น ในบรรจุ
ภัณฑละไมเกิน 100 ml. แลวใสรวมเปนที่เดียวกันในถุงใสพรอมที่จะสําแดงตอเจาหนาที่รักษา
ความปลอดภัยตามมาตรการองคการการบินพลเรือนระหวางประเทศ ( ICAO ) 
สําหรับน้ําหนักของกระเป�าเล็กถือติดตัวขึ้นเครื่องบิน ทางสายการบนิอนุญาตใหน้ําหนัก 7  
กิโลกรัม 
สัมภาระและคาพนักงานยกสัมภาระ 
สําหรับน้ําหนักของสัมภาระที่ทางสายการบินอนุญาตใหโหลดใตทองเครื่องบิน คือ 20-30 
กิโลกรัม (สําหรับผูโดยสารชั้นประหยดั/ Economy Class Passenger ซึ่งขึ้นกับแตละสาย
การบิน) การเรียกเกบ็คาระวางน้ําหนักเพ่ิมเปนสิทธิ์ของสายการบินที่ทานไมอาจปฎิเสธได หาก 
น้ําหนักกระเป�าเดินทางเกินกวาที่สายการบินกําหนด  
*** กระเป�าใบใหญที่ตองการโหลดเขาใตทองเครื่องบิน หามใส  Power Bank *** 
สําหรับกระเป�าสัมภาระที่ทางสายการบินอนุญาตใหนําขึ้นเครื่องได ตองมีนํ้าหนักไมเกิน 7 
กิโลกรัมและมีความกวาง ( 9.75 น้ิว ) + ยาว ( 21.5 น้ิว ) + สูง ( 18 นิ้ว ) 
การชดเชยคากระเป�าในกรณีเกิดการสูญหาย 
ของมีคาทุกชนิด ขอแนะนํา ไมควรใสเขาไปในกระเป�าใบใหญที่เชค็ไปกับเครื่อง เพราะหาก
กระเป�าใหญเกิดการสญูหาย สายการบินจะรบัผิดชอบชดใชตามกฎไออาตาเทาน้ัน ซึ่งจะชดใช
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 หมายถึงทานยอมรับในขอความและเงื่อนไขที่
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 และตองเปนรูปถายที่มีพื้นหลังสีขาว เทาน้ัน ทางสถานฑูตไม
รับพิจารณารูปถายที่เปนรูปสติ๊กเกอร หรือรูปพิมพจากคอมพิวเตอร รูปโพลาลอยด และรูปถาย
ที่มีวิวดานหลัง หรือรูปที่นํามาตัดตอ 
3. หลักฐานการงาน 
  กรณีเปนเจาของกิจการ ตองแสดง สําเนา ใบทะเบียนการคา และหนังสือรับรองการจด
ทะเบียนที่มีชื่อของผูเดินทางแสดงความเปน  เจาของกิจการ เปนกรรมการ หรือ หุนสวน  
(ไมตองใชตัวจริง) 
  ***** สําคัญมาก จะตองเซ็นช่ือรับรองสําเนา และประทับตราบริษัทเปนสําคัญ *****  
กรณีเปนพนักงาน ตองมีหนังสือรับรองการทํางานจากทางบริษัท หรือหนวยงานที่สังกัด มี
ขอความระบุตําแหนง เงินเดือน รายได  วันเริ่มทํางาน และชวงเวลาที่ไดรับอนุมัติใหลา
หยุดงาน เปนภาษาอังกฤษเทาน้ัน และจะตองประทับตราบริษัทรับรองเปนสําคัญ 
กรณีเปนนักเรียน หรือ นักศึกษา ตองมีหนังสือรับรองจากทางโรงเรียน หรือสถาบันที่กําลัง
ศึกษาอยู พรอมตราประทับของทางโรงเรียน (เปนภาษาอังกฤษเทาน้ัน) และสําเนาบัตร
นักเรียน หรือบัตรนักศึกษา พรอมทั้งเซ็นชื่อรับรองสําเนา 
4. หลักฐานการเงิน  

- หนังสือรับรองสถานะทางการเงินในชื่อของผูเดินทาง จากทางธนาคารเปน
ภาษาอังกฤษ พรอมตราประทับจากทางธนาคาร **ยํ้า** ไมสามารถใชสําเนาบัญชี 
เงินฝากธนาคารยอนหลัง 6 เดือน  

     กรณีที่มีผูรับรองคาใชจายให 
     - หนังสือรับรองสถานะทางการเงินจากธนาคาร ระบุชื่อเจาของบัญชี และ ตองระบุ
ชื่อผูถูกรับรองคาใชจาย ดวย พรอมจดหมายรับรองคาใชจาย ระบุถึงความสัมพันธ 

5.  สําเนาทะเบียนบาน และสําเนาบัตรประชาชน- สําเนาใบทะเบียนสมรส - สําเนาใบ
เปลี่ยนชื่อ-นามสกุล 

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



 

 

 


