
  
  

  
 

 

 
 
 

 
 

 

 
คาซาบลงักา้ - ราบตั -เซฟซาอนู-แมกเนส-เฟส-เมอรซ์กูา้ร-์วอซาเซท-มาราเกช 

 

 
• ตะลยุทะเลทราย  ขีอ่ฐูชมพระอาทติยข์ ึน้ ราคารวมขีอ่ฐูแลว้ 
• เขา้ชมดา้นในสเุหรา่กษตัรยิฮ์สัซนัที ่2 รวมคา่เขา้ชมขา้งในแลว้ 
• ชมป้อมฟ้าขาว ทีถ่า่ยท า ภาพยนต ์Mission Impossible ปี 15  
• เมอืงสฟ้ีา เชฟชาอนู สฟ้ีาน า้เงนิ ท ัง้เมอืง 
• ชมโชวแ์ฟนตาเซยี เมอืงมาราเกซ  
• บนิดสีายการบนิเอทฮิดัเทีย่วบนิ ถงึเชา้ กลบัเชา้ เขา้-ออกเมอืงคาซาบลงักา้ 

 
 
 
 

MEMORY MOROCCO 10 DAYS 
 



  
  

  
 

 

วนัท่ี 1/                           กรุงเทพฯ-อาบูดาบี     

16.30 น.    พร้อมกนัท่ีสนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ดยสารขาออกระหวา่งประเทศ ชั้น 4 ประตู 8 เคาเตอร์ Q  
   สายการบินเอทิฮดั เจา้หนา้ท่ีบริษทัฯ รอท าการเชค็อินกรุณาสงัเกตุป้าย MEMORY MOROCCO 

19.30 น.      ออกเดินทางโดยเท่ียวบินท่ี  EY407 BKKAUH 19.30-23.10  (ใชเ้วลาบินประมาณ 7 ช.ม)   
23.10 น.    ถึงสนามบินนานาชาติเมืองอาบูดาบีเพื่อเปล่ียนเคร่ืองบินไปคาซาบลงักา้  
 

วนัท่ี 2/                 อาบูดาบี – โมรอคโค - คาซาบลงัก้า - ราบัต  - L - D 

02.45 น.      ออกเดินทางโดยเท่ียวบินท่ี  EY613 AUHCMN 02.45-07.55 (ใชเ้วลาบินประมาณ 9 ช.ม)   
07.55 น. เคร่ืองลงจอดท่ีสนามบินนานาชาติเมืองคาซาบลงัก้า Casablanca (เวลาทอ้งถ่ิน ชา้กวา่ประเทศไทย 6 ช.ม.)   

น าท่านผา่นด่านตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากร รับกระเป๋าและพบมคัคุเทศกท์อ้งถ่ิน จากนั้นน าท่านออกเดินทาง 
เชา้ เดินทางสู่ 'คาซาบลงัก้า' มีความหมายในภาษาสเปนวา่บา้นสีขาว เป็นเมืองท่าและเป็นท่ีตั้งของท่าอากาศยาน

ระหวา่งประเทศแลว้ ยงัถูกใชเ้ป็นฉากในภาพยนตร์ฮอลลีวดูเร่ือง Casablanca ออกฉายในปี ค.ศ. 1942  
น าท่านเขา้ชมด้านในสุเหร่ากษัตริย์ฮัสซันที่ 2 (รวมค่าเขา้ชมแลว้) สุเหร่าแห่งกษตัริยฮ์สัซนัท่ี 2  สร้างเสร็จสมบูรณ์
เม่ือปีค.ศ.1993 ในวาระเฉลิมพระชนมค์รบ 60 พรรษาของกษตัริยฮ์สัซนัท่ี 2 แห่งโมรอคโคเป็นสุเหร่าท่ีมีขนาด
ใหญ่มากจุคนได ้25,000 คน ชมความงดงามประณีตดว้ยสถาปัตยกรรมแบบโมรอคโคทุกแขนง อิสระชมววิรอบๆ
ภายนอกสุเหร่าริมฝ่ังทะเลซ่ึงเป็นสถานท่ีพกัผอ่นท่ีสวยงามของชาวโมรอคโค 

เท่ียง รับประทานอาหารกลางวนั เมนูซีฟู๊ ด 
เดินทางสู่เมืองราบัต (Rabat) น าท่านชมเมืองราบตัเมืองหลวงแห่งราชอาณาจกัรมาตั้งแต่ปี ค.ศ.1956 เป็นท่ีตั้งของ
พระราชวงัหลวง เป็นเมืองสีขาวท่ีสะอาดและสวยงาม ชมสุเหร่าหลวง ท่ีทุกเท่ียงวนัศุกร์ กษตัริยแ์ห่งโมรอคโคจะ
ทรงมา้จากพระราชวงัมายงัสุเหร่า เพื่อประกอบศาสนกิจ ชมสุสานของกษัตริย์โมฮัมเหม็ดที่ 5 พระอยักาของ
กษตัริยอ์งคปั์จจุบนั เปิดใหค้นทุกชาติทุกศาสนาเขา้ไปเคารพพระศพท่ีฝังอยูเ่บ้ืองล่าง ดา้นหนา้ของสุสาน คือ
สุเหร่าฮัสซัน ท่ีเร่ิมสร้างมาตั้งแต่ศตวรรษท่ี 2 แต่ไม่ส าเร็จ จากนั้นท่านสู่ป้อมอูดายา (Odaya) หรือป้อมสีฟ้าขาว 
เป็นสถานท่ีถ่ายท าภาพยนตเ์ร่ือง Mission Impossible ปี 15 เกบ็ภาพแห่งความประทบัใจ  

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ภตัตาคารในโรงแรม 
                  พกัโรงแรมในเมืองราบตัระดบั 5 ดาว FARAH HOTEL หรือเทียบเท่า 



  
  

  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วนัท่ี 3/                                                   ราบัต – เชฟชาอูน  B L D 

เชา้               รับประทานอาหารเชา้ท่ีโรงแรม – เช็คเอา้ทโ์รงแรม 
น าท่านออกเดินทางสู่เมืองเชฟชาอูน (CHEFCHAOUEN) เดินทางประมาณ 4 ช.ม เป็นเมืองท่ีเตม็ไปดว้ยสีน ้าเงิน
ทุกบา้นเรือนบนเนินเขาไดท้าดว้ยสีน ้าเงินทั้งเมือง เป็นอีกหน่ึงสถานท่ี ท่ีไม่ควรพลาดเกบ็ภาพความประทบัใจ 
เมืองเชฟชาอนูเป็นเมืองท่ีอยูท่างทิศตะวนัตกเฉียงเหนือของโมรอคโค ตั้งอยู ่ในเทือกเขา RIF โดยเมืองน้ีก่อตั้งข้ึน
ในปี 1471  เป็นป้อมปราการขนาดเลก็ ซ่ึงยงัคงอยู ่มาจนถึงทุกวนัน้ี โดย เบนอาลี ซา เบน ต่อสู้กบัการรุกรานของ
ชาวโปรตุเกส ใน ปี 1920 เมืองน้ีไดต้กเป็นเมืองข้ึนของสเปน ณ ปัจจุบนัเมืองน้ีมีประชากรประมาณ 40,000 คน 
ยงัคงใชภ้าษาสเปนกนัอยา่งแพร่หลาย เม่ือในปี 1956 เมืองน้ีไดก้ลบัสู่การปกครองของโมรอคโค  

เท่ียง รับประทานอาหารกลางวนั ภตัตาคารอาหารทอ้งถ่ิน 
อิสระเกบ็ภาพแห่งความประทบัใจเดินชมเมืองเลก็ๆ และมีร้านคา้ขายสินคา้พื้นเมืองท่ีเป็นเอกลกัษณ์ของเมืองน้ี  

ค ่า          รับประทานอาหารค ่า ภตัตาคารในโรงแรม 



  
  

  
 

 

   พกัโรงแรมในเมืองเชฟชาอนู PARADOR HOTEL หรือเทียบเท่า 

วนัท่ี 4/     เชฟชาอูน – โบราณโรมนัโวลูบิลสิ – เมืองเมคเนส – เมืองเฟซ  B L D 

เชา้   รับประทานอาหารเชา้ท่ีในโรงแรมฯ – เช็คเอา้ทโ์รงแรม 
น าท่านเดินทางสู่ เมืองโบราณโรมันโวลูบิลสิ (Roman city of Volubilis)  (ระยะทาง 195 กม. ประมาณ 3 ชม.) 
ปัจจุบนัเหลือแต่ซากปรักหกัพงัท่ีเกิดจากแผน่ดินไหวคร้ังรุนแรงในปี ค.ศ. 1755 แต่ยงัคงเห็นร่องรอยความยิง่ใหญ่
ของเมืองในจกัรวรรดิโรมนัในอดีต อดีตเมืองโบราณแห่งจกัรวรรดิโรมนัน้ีมีความส าคญัในยคุศตวรรษท่ี 3 และ
ล่มสลายถูกปล่อยเป็นเมืองร้างในศตวรรษท่ี 11 เมืองโรมนัโบราณแห่งน้ีไดรั้บการข้ึนทะเบียนเป็นมรดกโลกในปี 
ค.ศ.1997 จากนั้นน าท่านเดินทางสู่เมืองเมคเนส (Meknes) หน่ึงในเมืองมรดกโลกรับรองโดยยเูนสโกเม่ือปี ค.ศ.



  
  

  
 

 

1996 อดีตเมืองหลวงในสมยัสุลต่าน มูเล อิสมาอิแห่งราชวงศอะ์ลาวทิ (Alawite Dynasty) ไดช่ื้อเป็นกษตัริยจ์อม
โหดผูช่ื้นชอบ การท าสงครามในช่วงศตวรรษท่ี 17 ดว้ยท าเลท่ีตั้งท่ีมีแม่น ้าไหลผา่นกลางเมืองเมกเนสจึงเป็นเมือง
ศูนยก์ลางการ ผลิตมะกอกไวนแ์ละพืชพรรณต่างๆ มีก าแพงเมืองลอ้มรอบเมืองเก่าท่ียาวประมาณ 40 กม. ซ่ึงมี
ประตูเมืองใหญ่โตถึง 7 ประตู แวะชม ประตูบับมันซู เป็นประตูท่ีไดช่ื้อวา่สวยท่ีสุด ตกแต่งดว้ยโมเสดและ
กระเบ้ืองสีเขียวสดบนผนงัสีแสด จากนั้นเดินทางสู่เมืองเฟซตั้งอยูบ่นพื้นท่ีท่ีอุดมสมบูรณ์ท่ีต่อจาก เชิงเทือกเขารีฟ
ซ่ึงเฟสเป็นเมืองแหล่งท่องเท่ียวท่ีมีช่ือเสียงและมีเสน่ห์อนัน่าประทบัใจ (เดินทางสู่เฟซ 82 ก.ม ประมาณ 1 ชม) 

เท่ียง รับประทานอาหารกลางวนั อาหารทอ้งถ่ิน 
น าท่านเท่ียวชมเมืองเฟซ (Fes) เมืองหลวงเก่าในศตวรรษท่ี 8 ท่ีมีความส าคญัทางประวติัศาสตร์ เป็นเมืองแหล่ง
ท่องเท่ียวท่ีมีช่ือเสียงของโมรอคโค น าท่านสู่จุดชมววิบนป้อมปราการต่อดว้ยชมประตูพระราชวงัหลวงแห่งเฟซ 
(The Royal Palace) ประตูทางเขา้พระราชวงัเป็นสถาปัตยกรรมท่ีสวยงาม เป็นเอกลกัษณ์แห่งราชวงศโ์มรอคโค 
บริเวณใกลเ้คียงพระราชวงัเคยเป็นชุมชนชาวยวิท่ีท ารายไดใ้หแ้ก่ราชวงศ ์ น าท่านเดินผา่นเขา้ไปในเขตเมดิน่าแลว้
เหมือนขา้มกาลเวลายอ้นสู่อดีต ในเขตเมืองเก่าไดแ้บ่งออกเป็น 100 ส่วน มีซอยกวา่ 10,000 ซอย มีซอยแคบสุดคือ 
50 ซ.ม.ถึง กวา้ง 3 เมตร จะแบ่งเป็นยา่นต่างๆ เช่น ยา่นเคร่ืองใชท้องเหลือง ยา่นงานเคร่ืองจกัรสาน งานแกะสลกั
ไม ้ และยา่นเคร่ืองเทศ ระหวา่งท่ีเดินตามทางในเมดิน่าท่านจะไดพ้บกบัน า้พุธรรมชาติ เพื่อใหช้าวมุสลิมใดล้า้ง
หนา้ลา้งมือก่อนเขา้ในบริเวณมสัยดิ ชมเมเดอร์ซา บูอมิาเนีย ซ่ึงเป็นโรงเรียนสอนพระคมัภีร์ เป็นสถาปัตยกรรม
แบบมวัร์ท่ีสวยงามประณีต ผา่นแวะชมสุสานของมูเล ไอดริสที ่ 2 ท่ีชาวโมรอคโคถือวา่เป็นแหล่งมาแสวงบุญท่ี
ศกัด์ิสิทธ์ิ ผา่นชมสุเหร่าใหญ่ไคเราวนี ซ่ึงเป็นทั้งมหาวิทยาลยัสอนศาสนาแห่งแรกของโมรอคโค 
น าท่านเดินชมยา่นเคร่ืองหนงัและแวะชม บ่อฟอกและย้อมสีหนังแบบโบราณ อนุรักษโ์ดยองคก์รยเูนสโก ้ 

ค ่า          รับประทานอาหารค ่า ภตัตาคารในโรงแรม 
 พกัโรงแรมในเมืองเฟซระดบั 4 ดาว BACELO HOTEL หรือเทียบเท่า 

 
 
 



  
  

  
 

 

วนัท่ี 5/                              เฟซ-อเิฟรน –เออร์ฟอย์ด-มอร์ซูก้า   B L D 

เชา้  รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม – เช็คเอา้ทโ์รงแรม 
จากนั้นน าท่านเดินทางสู่เมืองอเิฟรนขา้มเขา Middle Atlas ภูมิประเทศเขียวชอุ่มไปดว้ยป่าไม ้  สวนตน้ซีดาร์ ตน้
สนขนาดใหญ่ ผา่นเส้นทางความสูง 3,090 เมตร แวะชมบรรยากาศเมืองตากอากาศเมืองอินเฟรนเมืองท่ีไดข้ึ้นช่ือ
วา่เป็นสวิสเซอร์แลนดข์องโมรอคโค จากนั้นเดินทางต่อสู่ทะเลทรายซาฮาร่า 

เท่ียง         รับประทานอาหารกลางวนั ภตัตาคารอาหารทอ้งถ่ิน 
บ่าย น าท่านเดินทางผา่นเมืองออร์ฟอย์ด เมืองท่ีเคยเป็นศูนยก์ลางกองคาราวานพอ่คา้ ท่ีเดินทางมาจากตะวนัออกกลาง

อยา่งซาอุดิอาระเบียและซูดาน บนเส้นทางผา่นขา้มเขตแหง้แลง้แต่มีโอเอซิสท่ีหุบเขาเดดส์ (Dades) ซ่ึงแนวเขา
และธรรมชาติของหุบเขาท่ีถูกกดักร่อนจากแรงลม ท าใหหุ้บเขากลายเป็นรูปร่างต่างๆสวยงาม ไดเ้วลาพอสมควร
น าท่านเดินทางโดยรถ 4x4 เขา้สู่ทะลทรายซาฮาร่า  

        **หมายเหตุ** กรุณาแพค็กระเป๋าส าหรับพกักลางทะเลทราย 1 คืน  
ค ่า                  รับประทานอาหารค ่าภตัตาคารในโรงแรม 

  พกัโรงแรมในเมืองเมอร์ซูกา้ NORMAD KASBA หรือเทียบเท่า 
 



  
  

  
 

 

 
 
 
 

วนัท่ี 6/                                     เมอร์ซูก้า - ทินเฮียร์– ทอด้าจอร์จ วอซาเซท  B L D 

เชา้ตรู่ ก่อนพระอาทิตยข้ึ์นน าท่านข่ีอูฐชมพระอาทิตยข้ึ์นท่ีทะเลทรายซาฮาร่า **พเิศษ** รวมค่าข่ีอูฐ 1 ท่าน อูฐ 1 ตัว 
         รับประทานอาหารเชา้ท่ีโรงแรม – เช็คเอา้ทโ์รงแรม 

นัง่รถขบัเคล่ือนส่ีลอ้กลบัออกมาแลว้เปล่ียนเป็นรถโคช้เดินทางต่อไปท่ีเมืองทินเฮียร์ แวะชมโอเอซิส Tinerhir    
ชุมชนท่ีเกาะกลุ่มอยูร่วมกนั ท่ามกลางความแหง้แลง้ ยงัมีความชุ่มช้ืนของโอเอซิส ตน้ปาลม์ เคยเป็นท่ีตั้งของกอง
ทหารท่ีเดินทางมาจากวอซาเซท จากนั้นเดินทางสู่ทอด้าจอร์จ ชมความงามของช่องเขาท่ีซ่อนตวัอยูใ่นโอเอซิส 
ล าน ้าใสไหลผา่นช่องเขากบัหนา้ผาสูงชนัแปลกตาเป็นแหล่งปีนหนา้ผาส าหรับนกัเส่ียงภยัทั้งหลาย 

เท่ียง              รับประทานอาหารกลางวนัท่ีทอดา้จอร์จ อาหารทอ้งถ่ิน 
บ่าย เดินทางสู่เมืองดาเดส (Dades) เป็นเมืองตั้งอยูท่ี่ขอบท่ีราบสูงทะเลทราย ท่ีทางออกของหุบเขา Dadès ตอนบน สูง

จากระดบัน ้าทะเล มากกวา่ 1500 ม. เป็นบริเวณปลายเขตทะเลทรายซาฮารา โดยในอดีตเป็นเส้นทางการคา้และ



  
  

  
 

 

จุดพกัเดินทางหลกั เมืองดงักล่าวมีช่ือเสียงจากบา้นเรือนสไตลบ์า้นดิน โดยชาวเมืองท่ีอาศยัอยูส่่วนมากเป็นชน
เผา่บาร์เบอร์ ท่ีตั้งรกรากมาตั้งแต่อดีตกาล น าท่านแวะจุดชมวิว Boumalne Dades ท่ีสามารถเห็นวิวเมืองน้ีทั้งเมือง 

ค ่า    รับประทานอาหารค ่า ภตัตาคารในโรงแรม 
   พกัโรงแรมในเมืองวอซาเซทระดบั 4 ดาว  KAREM HOTEL หรือเทียบเท่า 

  
 
 

วนัท่ี 7/                                                        วอซาเซท – มาราเกซ  B L D 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ท่ีโรงแรม – เช็คเอา้ทโ์รงแรม 
  เดินทางสู่เมืองวอซาเซท (Ouarzazate) เคยเป็นท่ีตั้งทางยทุธศาสตร์ในปี ค.ศ. 1928 ฝร่ังเศสไดต้ั้งกองก าลงัทหาร

และพฒันาท่ีน่ีใหเ้ป็นศูนยก์ลางการบริหาร วอซาเซทเป็นเมืองถูกส่งเสริมใหเ้ป็นเมืองท่องเท่ียวท่ีแวดลอ้มไปดว้ย
สตูดิโอภาพยนตร์ น าท่านชม ไอท์ เบนฮาดดู (Ait Benhaddou) เป็นเมืองท่ีช่ือเสียงในเร่ืองการหารายไดจ้ากกอง
ถ่ายท าภาพยนตร์กวา่ 20 เร่ือง โดยเฉพาะป้อมท่ีงดงามและมีขนาดใหญ่ท่ีสุดในโมรอคโคภาคใต ้ คือ ป้อมไอท์ 



  
  

  
 

 

เบนฮาดดู (Kasbash of Ait Ben Hadou) เป็นป้อมหินทรายซ่ึงตั้งอยูท่่ามกลางสวนอลัมอนด ์เป็นปราสาทท่ีใชใ้น
การถ่ายท าภาพยนตร์หลายเร่ืองท่ีโด่งดงัอาทิ Lawrance of Arabia, Jesus of Nazareth และ Gladiator ปัจจุบนัอยู่
ในความดูแลขององคก์ารยเูนสโก ้ 

เท่ียง รับประทานอาหารกลางวนั ภตัตาคารอาหารทอ้งถ่ิน 
บ่าย  เดินทางสู่เมืองมาราเกช (Marakesh) ซ่ึงเป็นเมืองท่องเท่ียวท่ีส าคญัท่ีตั้งอยูเ่ชิงเขาแอตลาส ในอดีตเมืองโอเอซิส

แห่งน้ีเป็นท่ีพกัของกองคาราวานอูฐท่ีมาจากทางตอนใตข้องโมรอคโค ถือเป็นเมืองชุมทางของพอ่คา้ต่างๆ 
นอกจากน้ียงัเป็นอดีตเมืองหลวงในช่วงสมยัราชวงศอ์ลัโมราวิดช่วง ศ.ต.ท่ี 11 ปัจจุบนัเป็นเมืองท่ีมีนกัท่องเท่ียว
มาเยอืนมากท่ีสุด สภาพบา้นเมืองท่ีเราเห็นไดคื้อ สองขา้งทางแวดลอ้มดว้ยบา้นเรือนท่ีถูกฉาบดว้ยปูนสีส้มๆ ซ่ึง
เป็นส่ิงท่ีรัฐบาลก าหนดไว ้แต่คนทอ้งถ่ินจะเรียกวา่ Pink City หรือ เมืองสีชมพ ูอาจกล่าวไดว้า่มาราเกชเป็นเมือง
ท่ีมีเสน่ห์ท่ีสุดในโลกแห่งหน่ึง จึงไดส้มญานามวา่เป็น A city of Drama นัน่คือมีความสวยงามดัง่เมืองในละครท่ี
ไม่น่าจะเป็นชีวิตจริงได ้  น าท่านเยอืน จัตุรัสกลางเมือง Djemaa Fnaa Square ท่ีมีขนาดใหญ่ รายลอ้มไปดว้ย
อาคาร ร้านคา้ ตลาด ทั้ง 4 ดา้น เดินเล่นถ่ายรูปความมีชีวิตชีวา ท่ีมีสีสันและกล่ินอายแบบโมรอคโคขนานแท ้
พร้อมอิสระซ้ือของฝาก ของท่ีระลึกพื้นเมืองต่างๆ ไดท่ี้ ตลาดเก่า ท่ีอยูร่ายรอบจตุัรัส 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ท่ี Fantasia Show เป็นก่ึงโรงละครกลางแจง้โชวบ์อกเล่าเร่ืองราวของชนเผา่ในกลาง
ทะเลทราย มีการข่ีมา้ยงิปืนแบบผาดโผนและโชวร์ะบ าหนา้ทอ้ง        

 พกัโรงแรมในเมืองมาราเกชระดบั 5 ดาว PALM PLAZA HOTEL หรือเทียบเท่า 

 
 



  
  

  
 

 

วนัท่ี 8/               สวนจาร์ดนี มาจอแรล-มัสยดิ คูตูเบยี-พระราชวงับาเฮีย-คาซาบลงัก้า  B L D  

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ท่ีโรงแรม – เช็คเอา้ทโ์รงแรม 
เดินทางพาท่านไปชมสวนจาร์ดนี มาจอแรล (Jardin Majorelle) หรือ สวนยปิแซงลอเร้นซ์ (Yves Saint Laurent 
Gardens) ช่ือน้ีเป็นท่ีคุน้เคยของสาวๆ ท่ีช่ืนชอบแฟชัน่สุดหรูของ Yves St. Laurent นกัออกแบบแฟชัน่ดีไซน์
แห่งปารีส ฝร่ังเศส ซ่ึงเป็นผูอ้อกแบบสวนแห่งน้ี เป็นสวนท่ีถูกออกแบบโดยใชสี้ฟ้า และสีส้มเป็นองคป์ระกอบ 
ไม่วา่จะเป็นเสา แจกนั และชมตน้ไมน้านาพรรณแห่งทะเลทราย ท่ีจดัไดอ้ยา่งสวยงาม  
น าท่านชมมัสยดิ คูตูเบีย (Koutoubia Mosque)  ซ่ึงเป็นมสัยดิใหญ่เก่าแก่ท่ีสุดในเมือง ไม่วา่จะเดินไปแห่งใดใน
ตวัเมืองกจ็ะเห็นมสัยดิน้ีได ้ จากหอวงัท่ีมีความสูง 226 ฟิต (70 เมตร) น าท่านเยีย่มชม พระราชวังบาเฮีย (Bahia 
Palace) เป็นพระราชวงัของท่านมหาอ ามาตย ์ ผูส้ าเร็จราชการแผน่ดินแทนยคุกษตัริยใ์นอดีต  สร้างข้ึนในช่วง
ปลายศตวรรษท่ี 19 โดย Si Moussa สถาปัตยกรรมออกแบบเป็นแนวสมยัใหม่ โดยท่ีตั้งใจจะใหเ้ป็นพระราชวงัท่ี
ยิง่ใหญ่และหรูหราท่ีสุดในสมยันั้น ตวัพระราชวงัมีการตกแต่งโดยการแกะสลกัปูนป้ันมีการวาดลายบนไมแ้ละ
ประดบัประดาดว้ยโมเสดเป็นลวดลายท่ีสวยงามละเอียดอ่อนมาก  

เท่ียง รับประทานอาหารกลางวนั ภตัตาคารอาหารจีน 
น าท่านเดินทางสู่เมืองคาซาบลงั น าท่านชมใจกลางเมืองยา่นธุรกิจ ชมโบถส์ชาวยวิ (The Church of our ladies of 
Lourdes) ภายในมีภาพกระจกสีสวยงามแสดงเร่ืองราวต่างๆเก่ียวกบัศาสนา ต่อดว้ยจตุัรัสสหประชาชาติ  

ค ่า          รับประทานอาหารค ่า ภตัตาคารอาหารไทย  
 พกัในโรงแรมเมืองคาซาบลงักา้ระดบั 4 ดาว ODYSEE BOUTIQUE HOTEL หรือเทียบเท่า 



  
  

  
 

 

 
 

วนัท่ี 9/                                                  คาซาบลงักา้ - อาบูดาบี                                 B   

เชา้              รับประทานอาหารเชา้ท่ีโรงแรม – เช็คเอา้ทโ์รงแรม 
05.00 น.      น าท่านออกเดินทางสู่สนามบินคาซาบลงักา้ เดินทางกลบัสู่ไทยโดยเอทิฮดัแวะเปล่ียนเคร่ืองท่ีอาบูดาบี 
08.30 น.    ออกเดินทางสู่เมืองอาบูดาบีโดยเท่ียวบินท่ี EY612 CMN-AUH 08.30-19.50 (ใช้เวลาบินประมาณ 7  ช.ม)   
19.50 น.      ถึงสนามบินอาบูดาบี รอเปล่ียนเคร่ืองเพื่อเดินทางกลบัสู่ประเทศไทย 
22.35 น.     ออกเดินทางสู่ประเทศไทยโดยเท่ียวบิน EY402 AUH-BKK 22.35-08.05 (ใช้เวลาบินประมาณ 7 ช.ม) 
 

วนัท่ี 10/                                          ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ     

08.05 น. คณะเดินทางถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ดว้ยความสวสัดิภาพ  
 
  

ก าหนดเดนิทาง 65 (คณะ15ท่านขึน้ไป)   ระดบัที่พกั พกัคู่ (บาท/ท่าน) พกัเดีย่วเพิม่ (บาท) 

21-30 ต.ค  4-5 ดาว 69,900 12,000  
3-12 ธ.ค  4-5 ดาว 72,900 12,000  

24 ธ.ค-2 ม.ค 66  4-5 ดาว 75,900 12,000  
 
เง่ือนไขการส ารองที่น่ัง 
1.จองพร้อมช าระงวดแรก 30,000 บาท / ท่าน และส่งมอบเอกสารการเตรียมการยืน่ขอวีซ่าตามท่ีก าหนด  
2.ส่วนท่ีเหลือช าระภายใน 1 เดือนก่อนเดินทาง หรือตามวนัท่ีระบุในใบยนืยนัจองทวัร์ เน่ืองจากจะตอ้งใชใ้นการออกตัว๋
เคร่ืองบินและเอกสารต่างๆ เพื่อยนืยนัการเดินทาง ในการประกอบการพิจารณาวีซ่าของทางสถานทูต 
3.กรณีวีซ่าไม่ผา่นการพิจารณาจากทางสถานทูตฯ บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการหกัค่าธรรมเนียมการยืน่วีซ่า,   ค่าบริการ 
และค่าใชจ่้ายต่างๆท่ีเกิดข้ึนตามความเป็นจริง 
4.การยกเลิกทางบริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิหกัเงินตามค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนตามจริง  
อตัรานีร้วม  

☺ ค่าตัว๋เคร่ืองบิน กรุงเทพฯ – คาซาบลงักา้ – กรุงเทพฯ โดยเอทิฮดั ชั้นประหยดั พร้อมภาษีสนามบิน 

☺ 7 คืน โรงแรมมาตราฐานทอ้งถ่ินระดบั 4-5 ดาว ตามท่ีระบุหรือเทียบเท่า 



  
  

  
 

 

☺ ค่าเขา้ชมสถานท่ีต่างๆ ตามรายการท่ีระบุ, ค่ารถโคช้ แอร์ ในการน าเท่ียวตามรายการ 

☺ บริการไกดจ์ากประเทศโมรอคโค  ภาษาองักฤษ และหวัหนา้ทวัร์คนไทย  

☺ ค่าประกนัสุขภาพคุม้ครองรวมโควดิตามรายละเอียดกรรมธรรม ์ 

☺ ค่าอาหารตามท่ีระบุในรายการ, ค่าน ้าด่ืมระหวา่งม้ืออาหารม้ือเท่ียง-ค ่า / น ้าด่ืมระหวา่งวนั 2 ขวดเลก็/ท่าน 

☺ ค่าวีซ่าท่องเท่ียวประเทศโมรอคโค 

อตัรานีไ้ม่รวม  

  ค่าใชจ่้ายส่วนตวั 

  ค่ายานพาหนะท่องเท่ียวนอกเหนือจากรายการทวัร์ (กรณีผูเ้ดินทางตอ้งการชมสถานท่ีท่องเท่ียวอิสระหรือรายการเสริม) 

  ค่าใชจ่้ายนอกเหนือระบุในโปรแกรม  

        ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมสัง่พิเศษ อาทิเช่น น ้าส้ม เบียร์ วิสก้ี น ้าอดัลม ฯลฯ ท่ีไม่รวมอยูใ่นค่าทวัร์ 

        ค่าทิปไกดข์ั้นต ่า 3 $  และคนรถ ขั้นต ่า 2 $ ต่อคน ต่อวนั หรือตลอดทริป 50 USD/ท่าน 

        ค่าทิปคนจูงอูฐ / ส าหรับหวัหนา้ทวัร์ทิปตามความพอใจ (ข้ึนต ่าวนัละ 100บาท x 10วนั) 

         ค่าทิปยกกระเป๋า, สนามบิน /โรงแรม / ร้านอาหาร ฯลฯ 

 ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % , ภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3 % 

 ค่าใชจ่้ายอ่ืนๆท่ีไม่ไดร้ะบุในโปรแกรมและส่ิงท่ีไม่ไดร้วมตามท่ีระบุ 

 

หมายเหตุ 

1.บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์น้ี เม่ือเกิดเหตุจ าเป็นสุดวิสัยจนไม่อาจแกไ้ขไดแ้ละจะ

ไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีท่ีสูญหาย สูญเสียหรือไดรั้บบาดเจ็บท่ีนอกเหนือความรับผิดชอบของหวัหนา้ทวัร์และเหตุสุดวิสยับาง

ประการ เช่น การนดัหยดุงาน ภยัธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ  

2.เน่ืองจากรายการทวัร์น้ีเป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธ์ิการใชบ้ริการใดๆตามรายการ หรือ ถูกปฏิเสธการเขา้

ประเทศไม่วา่ในกรณีใดกต็าม ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินในทุกกรณี  

3. กรณียกเลิกการเดินทางภายหลงัจากไดว้ีซ่าแลว้ ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการแจง้สถานทูตฯเพื่อให้อยู่ในดุลพินิจของ

สถานทูตฯ เร่ืองวีซ่าของท่าน เน่ืองจากการขอวีซ่าในแต่ละประเทศจะถูกบนัทึกไวเ้ป็นสถิติในนามของบริษทัฯ เม่ือท่านไดช้ าระ

เงินมดัจ าหรือทั้งหมด ถือวา่ท่านรับทราบและยอมรับในเง่ือนไขต่างๆของเอกสารวีซ่า 

4.ก าหนดการเดินทางอาจมีการเปล่ียนแปลงได้เพื่อความเหมาะสม ทั้ งน้ีทางบริษทัฯจะยึดถือผลประโยชน์ ตลอดจนความ

ปลอดภยัของคณะผูเ้ดินทางเป็นส าคญั 



  
  

  
 

 

5. หากสายการบินมีการยกเลิกเท่ียวบินหรือหากมีเหตุการณ์ประการใดท่ีเกิดข้ึนจากสายการบินทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะ
เปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์น้ีเพื่อใหเ้หมาะสมกบัสถานการณ์หนา้งานท่ีเกิดข้ึนจริง 
6. หากสายการบินมีการยกเลิกเท่ียวบิน, ล่าชา้ หรือหากมีเหตุการณ์ประการใดท่ีเกิดข้ึนจากสายการบิน ท่ีส่งผลกระทบต่อท่านท่ี
มีบินภายในทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่รับผดิชอบค่าใชจ่้ายใดๆท่ีเกิดข้ึน 
7. ในกรณีท่ีผลตรวจเป็นติดเช้ือโควิด ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่รับผดิชอบค่าใชจ่้ายใดๆท่ีเกิดข้ึน 
8. ตัว๋กรุ๊ปไม่สามารถระบุท่ีนั่งได ้กรณีขอท่ีนั่งพิเศษ บริษทัฯจะท าการขอท่ีกบัทางสายการบินให้ ทั้งน้ีบริษทัฯไม่ยืนยนัจะได้
ตามค าขอซ่ึงข้ึนอยูก่บัสายการบินและจ านวนท่ีนัง่ผูโ้ดยสารในแต่ละเท่ียวบิน 
9. ในการท่ีมีกระเป่าช ารุดเสียหาย ทางบริษทัฯจะช่วยด าเนินการประสานงานเพื่อท าการขอเงินค่าชดเชยกบัสายการบินให ้
10. ระหว่างการเดินทางการบริการยกประเป๋าเป็นเพียงการบริการเสริม หากมีการช ารุดหรือเสียหายทางบริษทัฯจะไม่มีส่วนใน
การรับผดิชอบใดๆ เพื่อความความสบายใจของลูกคา้หากกงัวลเร่ืองรอยขดูหรือการสูญหายกรุณาดูและกระเป๋าดว้ยตวัเอง  

 

เอกสารประกอบการขอวซ่ีา Morocco 
- หนังสือเดินทาง ตอ้งมีอายเุหลือการใชง้านอยา่งนอ้ย 6 เดือน นบัจากวนัเดินทาง และตอ้งมีหน้าว่างเหลือส าหรับประทบัตราวี
ซ่า และตราประทบัเขา้-ออกอยา่งนอ้ย 2 หนา้เตม็ 
- รูปถ่ายสี พืน้หลังฉากสีขาว ห้ามใส่เส้ือสีขาว 
- ระบุอาชีพของผูเ้ดินทาง 
- ระบุหากมีวีซ่าอ่ืนๆในเล่มท่ียงัไม่หมดอาย ุ 

สแกนสีชัดเจนหนังสือเดินทางหน้าท่ีมีรูปถ่ายและรูปถ่ายสีส่งให้ทาง E-Mail หรือ Line 

รายละเอยีดกรรมธรรม์ประกนั 



  
  

  
 

 

 


