
 
 

 

 
ไฮไลท์โมรอคโค 10 วนั 7 คืน โดยสายการบินเอมิเรตส์(EK) 

(สัมผัสดินแดนฟ้าจรดทราย.....นอนดูดาวทีทะเลทรายซาฮาร่า) 

วนัที 06  - 15 เม.ย. 61 (สงกรานต์) บิน เอมิเรตส์ (EK) 

TOUR CODE :  MC990110YZ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 



 
 

 

*** จดุเด่นของรายการทวัร์โมรอคโค *** 

 บินเข้า-ออก คาซาบลงัก้า โดยสายการบิน เอมิเรตส์  Emirates (EK) 

 เส้นทางทอ่งทียวเป็นวงกลม เทียวครบเมืองสวย ชมธรรมชาติอนัหลากหลาย ไม่วนรถไปมา  

 ชมเมืองสีขาว ซงึเป็นสญัลกัษณ์ของเมืองหลวงแหง่โมรอคโค ณ เมืองราบัต  

 สมัผสัมนต์เสนห์่แหง่โมรอคโค ทีบ้านเรือนทีทาทาบด้วยสีฟ้าขาว “ เชฟ ชาอูน “ 

 ตืนตากบัเมืองเฟส เมืองหลวงเก่าในศ.ต. ที 8 ทีได้ชือว่าเมืองทีมีตรอกมากทีสดุในโลกถึง 9,400 ตรอก 

 มาราเกช (Marakesh) หรือ เมืองสีชมพ ู ทีมีจตรัุสอนัเป็นกลินอายอาหรับในสมยัโบราณทียงัคงอยู่ 

 นงัรถ 4 WD ตะลยุทะเลทรายซาฮาร่า สูเ่มอร์ซูก้า Merzouga  

 พกัค้างคืนและนอนดดูาวในทะเลทรายซาฮาร่า 

 ขีอฐู เพือไปชมพระอาทิตย์ขนึจากขอบฟ้า ในทะเลทรายซาฮาร่า 

 พกัโรงแรมมาตรฐาน ระดบั 4 ดาว / 5 ดาว โรงแรมมี WIFI 
 

TOUR CODE :  MC990110YZ 
กาํหนดการเดนิทาง ปี 2561 

เมษายน       วนัที 06  - 15 เม.ย. 61 (สงกรานต์) บิน เอมิเรตส์ (EK) ท่านละ   75,900 บาท 
 

วนัแรก กรุงเทพฯ (Bangkok) – ดูไบ  (Dubai) B- L- D- 

22.00 น. สมาชิกพร้อมกนัที สนามบินสุวรรณภูมิ เช็คอิน เคาน์เตอร์สายการบินเอมิเรตส์ EK   

 
 

วนัทีสอง ดูไบ  (Dubai) – คาซาบลงักา (Casablanca) – ราบัต(Rabat) B- L- D1 

01.15 น. 

 

04.45 น. 

บินสู่ดูไบ (Dubai)  โดยสายการบินเอมิเรตส์  เทียวบินที  EK 385 BKK DXB  0115 – 0445  

เชิญเพลิดเพลินกบัจอทีวีส่วนตวัทุกทีนงั พร้อมบริการอาหารและเครืองดืมบนเครืองบิน 

ถึง สนามบินดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับ เอมิเรตส์ พกัเปลียนอิริยาบถและเปลียนเครือง  

07.25 น. บินต่อ สู่เมืองคาซาบลงักา โดยสายการบินเอมิเรตส์  เทียวบินที  EK  751  DXB CMN 0725 - 1255   

12.55 น. เครืองลงจอดทีสนามบินนานาชาติเมืองคาซาบลังก้า (Casablanca) ประเทศโมรอคโค  (เวลาทอ้งถินในประเทศโมรอคโค 

 ชา้กวา่ประเทศไทย 6 - 7 ช.ม.)  หลงัผา่นตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากร พบมคัคุเทศกท์อ้งถินแลว้ 

 เดินทางสู่เมืองราบัต (Rabat) เมืองหลวงแห่งราชอาณาจกัรโมรอคโค (ระยะทาง 94 กม.เวลาเดินทางประมาณ 1.30 ชม.) 

นาํท่าน ชมสุสานของกษตัริย์โมฮัมเหม็ดที 5 พระอยักา(ปู่ ) ของกษตัริยอ์งคปั์จจุบนั ซึงมีทหารยามยนืเฝ้าสง่าทุกประตู และเปิดให้คนทกุ

ชาติทุกศาสนาเขา้ไปเคารพพระศพทีฝังอยูเ่บืองล่าง ดา้นหน้าของสุสาน คือสุเหร่าฮสัซนัทีเริมสร้างมาตงัแต่ศตวรรษที 12 แต่ไม่สาํเร็จ 

และพงัลงจนเหลือแต่เพียงเสาไว ้365 ตน้ ในบริเวณกวา้ง 183x139 เมตร  นาํท่านชม ป้อมอูดายา (Oudayas Fortress) ป้อมขนาดใหญ่ 2 

ชนั ทีตงัอยูริ่มมหาสมุทรแอตแลนติก ลอ้มรอบดว้ยกาํแพงสูงใหญ่ เป็นป้อมทีสเปนสร้างขึนเมือสมยัทีสเปนยดึครองโมรอคโค ดา้นในมี

สวนดอกไมแ้บบสเปน และเป็น เมดน่ิา หรือชุมชนชาวเมืองซึงเตม็ไปดว้ยบา้นเรือนทาทาบดว้ยสีฟ้า-ขาว บรรยากาศริมทะเลคลา้ยเมือง

ซานโตรินี นบัเป็นหนึงในป้อมปราการทีสาํคญัของโมรอคโคในอดีตใชป้้องกนัขา้ศึกจากการรุกรานทงัจากประเทศทีล่าอาณานิคมและ

ในยคุทีโจรสลดัชุกชุม  

คาํ  รับประทานอาหารคาํ ทีโรงแรม 

  พกัที โรงแรม ระดบั 5* 
 

 

วนัทีสาม ราบัต (Rabat) - แทนเจียร์ (Tangier) – เชฟชาอูน (Chefchaouen) B1 L2 D2 



 
 

 

เชา้  รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม-เช็คเอา้ท ์

นาํท่านเดินทางสู่เมืองแทนเจียร์ (Tangier) เป็นเมืองริมชายฝัง และเป็นเมืองท่าทีสาํคญั ทีตงัอยูท่างตอนเหนือของประเทศโมร็อกโก และ 

อยูท่างตอนใตข้อง “ช่องแคบยบิรอลตาร์” ปัจจุบนัเมืองท่าแห่งนีไดก้ลายเป็นจุดหมายปลายทางดา้นการท่องเทียวทีสาํคญัอีกแห่งของโม 

ร็อกโคอีกดว้ยนอกจากนีแลว้เมืองแทนเจียร์ยงัเป็นเมืองทีมีความสาํคญัทางดา้นประวติัศาสตร์ไม่นอ้ยไปกวา่เมืองอืนๆ อีกทงัรอบ ๆ ตวั 

เมืองยงัมีความโดดเด่นดว้ยทศันียภาพทีสวยงาม รวมไปถึงหาดทรายและผูค้นทีแสนจะเป็นมิตร ชมวิวช่องแคบยบิรอลตา้ ทีคนัแบ่ง 

ระหวา่งทวปียโุรป และ ทวปีแอฟริกาตามตาํนานเล่าวา่ เป็นเพราะเทพเฮอร์คิวลิส ทีตอ้งการเดินทางผ่านไปยงัสุดขอบตะวนัตกจึงยกแผน่ 

หินออกทาํให้เกิดช่องแคบยบิรอลตา้ขึน 

 จากนนันาํชม แกรนด ์ซคัโค (Grand Socco) หรือทีรู้จกักนัวา่ "บิกสแควร์" จตัุรัสทีรายลอ้มไปดว้ยเขตเมืองเก่า หรือยา่นเมดินา ซึงถูกจดั

อนัดบัให้เป็นหนึงในสถานทีท่องเทียวทีดีทีสุดของเมืองแทนเจียร์ อีกทงัยงัถือวา่เป็นตลาดหลกัของเมืองอีกดว้ย 
กลางวนั  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

บ่าย นาํท่านเดินทางต่อ สู่ นครสีฟ้า  เชฟชาอูน (Chefchaouen)  เมืองทีไดชื้อว่า “ มนตเ์สน่ห์แห่งโมร็อกโค “ แมว้า่โมรอคโคจะเป็นประเทศ

ทีตงัอยูท่างทิศตะวนัตกเฉียงเหนือของทวีปแอฟริกา แต่เพราะการทีมีอาณาเขตติดต่อกบัทะเลเมดิเตอร์เรเนียนและมหาสมุทรแอตแลนติก 

จึงทาํให้ภูมิอากาศของประเทศเป็นแบบเมดิเตอร์เรเนียนคลา้ยตอนใตข้องอิตาลีและ สเปน เมืองเชฟชาอนู (Chefchaouen) เป็นเมืองเล็กๆ

ตงัอยูใ่นหุบเขาริฟ (Rif Mountain หรือ Er-Rif) ประวติัความเป็นมาของเมืองนนัยาวนานกว่า 540 ปี ในอดีตก่อนทีโมรอคโคจะไดรั้บ

เสรีภาพในการปกครองประเทศทงัหมดในปี 1956 เมืองเชฟชาอนูเคยอยูใ่ตก้ารปกครองของสเปนมาก่อน และจนบดันีประชากรทีมี

ประมาณ 40,000 คน ก็ยงัคงใชภ้าษาสเปนกนัอยา่งแพร่หลาย อากาศบริสุทธิและความสะอาดของเมืองเชฟชาอูนไดส้ร้างบรรยากาศผอ่น

คลายสบายๆทีทาํให้นกัท่องเทียวทีเหนือยลา้มาจากการตระเวนเทียวทีเมืองอืนหายเหนือยได ้ สาํหรับท่านทีชืนชอบในสถาปัตยกรรม

แบบโมรอคโค  ไม่ควรพลาดเมืองเล็ก ๆ แห่งนี ทีบา้นเรือนทาทาบดว้ยสีฟ้าและสีขาว ซึงจะสร้างความประทบัใจให้แก่ผูม้าเยอืนมิรู้ลืม 

นาํท่านเดินชมเมืองเชฟชาอูน   เมืองทีถือวา่เป็นสวรรคข์องคนรักสีฟ้าและสีขาว โดยเฉพาะสีฟ้า นนัก็เพราะวา่เชฟชาอนูเป็นเมืองที

บา้นเรือนเกือบทุกหลงัเป็นสีขาว และมีครึงล่างไปจนถึงบริเวณถนน บนัได และทางเดิน เป็นสีฟ้าสดใสเหมือนวนัทีทอ้งฟ้าไร้เมฆ 

ประกอบกบัอากาศบริสุทธิและความสะอาดของเมืองไดส้ร้างบรรยากาศผอ่นคลายสบายๆทีทาํให้นกัท่องเทียวทีเหนือยลา้มาจากการ

ตระเวนเทียวทีเมืองอืนหายเหนือยได ้ สาํหรับท่านทีชืนชอบในสถาปัตยกรรมแบบโมรอคโค  ไม่ควรพลาดเมืองเล็ก ๆ ทีบา้นเรือนทา

ทาบดว้ยสีฟ้าและสีขาว แห่งนีทีเดียว 

คาํ  รับประทานอาหารคาํ ทีโรงแรม 

  พกัที   Riad หรือ โรงแรมระดบั 4 * (เนืองจากโรงแรมทีเชฟชาอนูมีน้อย อาจจะไปพกัเมืองขา้งเคียง) 
 

วนัทีสี เชฟชาอูน(Chefchaouen) – เมคเนส (Meknes) – เฟส (Fes) B2 L3 D3 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม-เช็คเอา้ท ์

 นาํท่านออกเดินทางสู่เมือง เมคเนส (Meknes) (ระยะทาง 195 กม. ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 3.30 ชม.)  แวะชม เมืองโบราณ 

โรมันโวลูบิลสิ (Roman city of Volubilis) ทีปัจจุบนัเหลือแต่ซากปรักหกัพงัทีเกิดจากแผน่ดินไหวครังรุนแรงในปี ค.ศ. 1755  

แต่ยงัคงเห็นไดถึ้งร่องรอยความยงิใหญ่ของเมืองในจกัรวรรดิโรมนัในอดีต อดีตเมืองโบราณแห่งจกัรวรรดิโรมนัแห่งนีมี 

ความสาํคญัยิงในยคุศตวรรษที 3 และล่มสลายถูกปล่อยเป็นเมืองร้างในศตวรรษที 11 เมืองโรมันโบราณแห่งนไีด้รับการขึน 

ทะเบียนเป็นมรดกโลกในปี ค.ศ.1997  ผา่นชมเมืองมูเล่ ไอดริส (Moulay Idriss) เมืองโรมนัโบราณเมืองหนึงทีเป็นเมือง 

ศูนยก์ลางทางศาสนาอนัศกัดิสิทธิของชาวมุสลิมในโมรอคโค ทุกๆ ปี ช่วงเดือนสิงหาคมถึงกนัยายน จะมีเหล่านกัจาริกแสวง 

บุญมาเยอืนเมืองแห่งนีเพอืประกอบพธีิทางศาสนาเปรียบไดก้บัเมืองเมกกะของประเทศซาอดิุอารเบีย 

 เมคเนส (Meknes) หนงึในเมืองมรดกโลกรับรองโดยยูเนสโกเมือปี ค.ศ.1996 อดีตเมืองหลวงในสมยัสุลต่าน มูเล อิสมาอิล (Mouley 

Ismail)  แห่งราชวงศอ์ะลาวิท (Alawite Dynasty)  ไดชื้อวา่เป็นกษตัริยจ์อมโหดผูชื้นชอบการทาํสงครามในช่วงศตวรรษที 17 ดว้ยทาํเล

ทีตงัทีมีแม่นาํไหลผา่นกลางเมือง เมกเนสจึงเป็นเมืองศูนยก์ลางการผลิตมะกอก ไวน์ และพืชพรรณต่างๆ  มีกาํแพงเมืองลอ้มรอบเมืองเก่า

ทียาวประมาณ 40 กม. ซึงมีประตูเมืองใหญ่โตถึง 7 ประตู แวะชม ประตูบบัมันซู (Bab Mansour Monumental Gate) เป็นประตูทีไดชื้อวา่

สวยทีสุด ตกแต่งดว้ยโมเสคและกระเบืองสีเขียวสดบนผนงัสีแสด 

กลางวนั  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 



 
 

 

 จากนนัเดินทางสู่ เมืองเฟส (Fes) ซึงตงัอยูบ่นพนืทีทีอุดมสมบูรณ์ทีต่อจากเชิงเทือกเขารีฟซึงเฟสเป็นเมืองแหล่งท่องเทียวทีมีชือเสียงและ

มีเสน่ห์อนัน่าประทบัใจนาํท่านเดินทางสู่ เมืองเฟส (Fes) (ระยะทาง 82 กม. ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 1ชม.) เมืองหลวงเก่าในศ.ต. ที 8 ทีมี

ความสาํคญัทางประวติัศาสตร์เป็นเมืองสาํคญัทางดา้นศาสนาตงัแต่ยคุ ศตวรรษ ที 8  เป็นแหล่งท่องเทียวทีมีชือเสียงของโมรอคโค นาํ

ท่านถ่ายรูปทีจุดชมวิวบนป้อมปราการแห่งราชวงศซ์าเดียน ต่อดว้ยชมประตูพระราชวงัหลวงแห่งเฟส (The Royal Palace) ประตูทางเขา้

พระราชวงัเป็นสถาปัตยกรรมทีสวยและสงา่งาม เป็นเอกลกัษณ์แห่งราชวงศโ์มรอคโค บริเวณใกลเ้คียงพระราชวงัเคยเป็นทีอยูข่องชุมชน

ชาวยวิทีทาํรายไดใ้ห้แก่ราชวงศ ์ เพราะชาวยวิฉลาดทาํการคา้เก่ง เป็นพอ่คา้ผกูขาดการคา้เกลือ แต่ปัจจุบนัชาวยวิส่วนใหญ่ไดเ้ดินทาง

กลบัไปอยูใ่นดินแดนแห่งพนัธสญัญา(ประเทศอิสราเอล) คงเหลือประชากรชาวยวิอยูไ่ม่มากนกั  จากนนันาํท่านเดินทางเขา้สู่เขาวงกต

อนัซบัซอ้นแห่งเมดินาเมืองเฟส  ผา่นประตู Bab Bou Jeloud ทีสร้างตงัแต่ปี 1913  ทีใชโ้มเสดสีฟ้าตกแต่ง เดินผา่นเขา้ไปในเขตเมดิน่า

แลว้เหมือนขา้มกาลเวลายอ้นสู่อดีต นาํท่านเดินผา่นตลาดสดขายขา้วปลาอาหาร และผกั ผลไมส้ดต่างๆนาๆ ในเขตเมืองเก่าไดแ้บ่ง

ออกเป็น 100 ส่วน มีซอยกวา่ 9,400 ซอย มีซอยแคบสุดคือ 50 ซ.ม. ถึงกวา้ง 3 เมตร จะแบ่งเป็นยา่นต่างๆ เช่น ยา่นเครืองใชท้องเหลือง 

ทองแดง จะมีร้านคา้เล็ก ๆ ทีหนา้ร้านจะมีหมอ้ กะทะ อุปกรณ์เครืองครัว วางแขวนห้อยเตม็ไปหมด ยา่นขายพรมทีวางเรียงรายอยา่ง

สวยงาม ยา่นงานเครืองจกัสาน งานแกะสลกัไม ้ และยา่นเครืองเทศ (Souk El Attarine) ท่านจะไดส้มัผสัทงัรูป รสและกลินในยา่น

เครืองเทศทีมีการจดัเรียงสินคา้ไดอ้ยา่งเป็นระเบียบเรียบร้อยสวยงามระหวา่งทีเดินตามทางในเมดิน่าท่านจะไดพ้บกบันาํพธุรรมชาติ

(Nejjarine Fountain) เพอืให้ชาวมุสลิมให้ลา้งหนา้ลา้งมือก่อนเขา้ในบริเวณมสัยดิ  นอกจากนีทีตามซอกมุมอาจเห็นภาพชายสูงอายหุนวด

เครารุงรังนงัแกะสลกัไมชิ้นเล็กๆอยูบ่ริเวณตามทางเดินแคบๆในเขตเมืองเก่าบางทีเราก็ยงัจะเห็นผูห้ญิงทีนีสวมเสือผา้ทีปิดตงัแต่หวั

จนถึงเทา้จะเห็นไดก้็เฉพาะตาดาํอนัคมกริบเท่านนั  แวะชมสุสานของกษตัริย ์มูเล ไอดริสที 2 (Moulay Idriss Mausolem II) ทีชาวโมรอค

โคถือวา่เป็นแหล่งมาแสวงบุญทีศกัดิสิทธิ โดยชายชาวมุสลิมจะมาขอพรก่อนการเขา้สุหนตัและหญิงสาวชาวมุสลิมมกัจะมาขอพรเพือให้

ไดบุ้ตร  ชมสุเหร่าใหญ่ไคเราวนี (Kairaouine Mosque)ซึงเป็นทงัมหาวทิยาลยัสอนศาสนาแห่งแรกของโมรอคโคและเก่าแก่ทีสุดแห่ง

หนึงของโลกเลยทีเดียว (เฉพาะผูที้นบัถือศาสนาอิสลามเท่านนั) ชมยา่นเครืองหนงัและแวะชม บ่อฟอกและยอ้มสีหนงัแบบโบราณ

ประจาํเมืองเฟส (Chouara Tannery) ทีเป็นเอกลกัษณ์เฉพาะของเมืองเฟส ถูกอนุรักษโ์ดยองคก์รยเูนสโก ้ เมืองเฟส จึงเป็นสถานทีไม่ควร

พลาดในการมาเยอืนอยา่งยิง 

คาํ  รับประทานอาหารคาํ ทีโรงแรม 

  พกัที โรงแรม ระดบั  5*  

*** คืนนี กรุณาจัดเตรียมเสือผ้า และของใช้จําเป็น ใส่กระเป๋าเล็ก เพือใช้ในการค้างแรมในทะเลทรายซาฮาร่า ในคืนพรุ่งนี *** 
  

วนัทีห้า เฟส (Fes) – อเิฟรน (Ifrane) - มิเดลท์(Midelt) – แอร์ฟูด์ (Erfoud) –  เมอร์ซูก้า(Merzouga) B3 L4 D4 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม-เช็คเอา้ท ์

 นาํท่านเดินทางสู่ เมืองอิเฟรน (Ifrane) (ระยะทาง 70 กม. ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 1.20 ชม.) อิเฟรน เป็นเมืองพกัตากอากาศบนความสูง

กวา่ 1,650 เมตรเหนือระดบันาํทะเล ซึงในอดีตฝรังเศสไดม้าสร้างเมืองขึนบริเวณนี เป็นสถานทีพกัผอ่นทงัฤดูหนาวและฤดูร้อน บา้งก็

เรียกเมืองอิเฟรนวา่ เจนีวาแห่งโมรอคโค หรือ “สวติเซอร์แลนด์แห่งโมรอคโค” บา้นส่วนใหญ่มีหลงัคาสีแดง มีดอกไม ้ และทะเลสาบ

สวยงาม นาํท่านเดินเล่นภายในเมืองและเก็บภาพบรรายากาศอนัสวยงามอีกแห่งของโมรอคโค ถ่ายรูปกบัอนุสรณ์สิงห์โตหิน ซึงเป็น

สญัลกัษณ์แทนสิงห์โตตวั สุดทา้ยทีถูกล่าจนหมดไปจากเทือกเขาแห่งนี  จากนนันาํท่านเดินทางต่อสู่เมือง มิเดลท์ (Midelt) 

กลางวนั  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

บ่าย นาํท่านเดินทางสู่เมืองเมอร์ซูก้า (Merzouga) เมืองในทะเลทรายซาฮาร่า (ระยะทาง 268 กม). ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 4 ชม.)  

ผา่นเมือง เออราชิดิยา (Errachidia)  เมืองทีมีความสาํคญัทางดา้นยทุธศาสตร์ ซึงอยูใ่กลก้บัพรมแดนของประเทศแอลจีเรีย เดินทางสู่เมือง

เอร์ฟดู ์(Erfoud) เมืองทีเคยเป็นศูนยก์ลางกองคาราวานพอ่คา้ทีเดินทางมาจากทางตะวนัออกกลางอยา่งซาอดิุอารเบียและซูดานใน

แอฟริกา  

นาํท่านพร้อมสัมภาระ(ใบเล็ก) เดินทางโดยรถ 4x4 เขา้สู่ทะลทรายซาฮารา เมอร์ซูกา้ (Merzouga) (ระยะทาง54 ก.ม. ใชเ้วลา 45 นาที) 

ผา่นภูเขาหิน ทีเตม็ไปดว้ยซากฟอสซิล ของหอย และ แมงกะพรุนโบราณ ในอดีต เมือประมาณ 350 ลา้นปีก่อน  ดินแดนแห่งนีเคยอยูใ่ต้

ทอ้งทะเลต่อมาเมือแผน่ดินผดุขึนมา จึงเกิดซากฟอสซิลขึนมากมาย  

คาํ  รับประทานอาหารคาํ ทีเมอร์ซูกา้ 

  พกัที   เตน็ท ์หรือโรงแรม ในเมอร์ซูกา้ (พกัเตน็ท ์ในกรณีทีโรงแรมในทะเลทรายเตม็) 

 *** เชิญท่านเพลิดเพลินกบับรรยากาศยามคาํคืนของทะเลทรายซาฮาร่า และชมดวงดาวบนทอ้งฟ้า *** 

*** ท่านทปีระสงค์จะพักเตน็ท์ (ไม่มีค่าใช้จ่ายเพมิ)  กรุณาแจ้งล่วงหน้า เนืองจากโรงแรมบางแห่ง ไม่มีเตน็ท์ไว้บริการ *** 
 



 
 

 

วนัทีหก มอร์ซูก้า (Merzouga) - ทินเฮียร์ (Tinerhir) – ทอดร้ากอร์จ(Todra Gorge)- วอซาเซท(Ouarzazate) B5 L6 D6 

เชา้ตรู่ ก่อนพระอาทิตยขึ์นนาํท่านขีอูฐชมเพอืชมพระอาทิตยขึ์นทีเนินทรายในทะเลทรายซาฮาร่า (ขีอูฐ ท่านละ 1 ตวั) 

 ทะเลทรายซาฮาร่า (SAHARA DESERT) เป็นทะเลทรายทีมีอาณาเขตกวา้งใหญ่ทีสุดในโลกคือ มีเนือทีประมาณ 9.3 ลา้นตารางกิโลเมตร 

(ใหญ่เท่าอเมริกาทงัประเทศ) และตงัอยูท่างตอนเหนือของทวีปแอฟริกา ทะเลทรายซาฮาร่ามีสิงแวดลอ้มทีไม่เอือต่อการดาํรงอยูข่องชีวิต

มนุษย ์สตัว ์หรือพชื เพราะฝนตกนอ้ยมาก และพนืทีไม่เหมาะแก่การเพาะปลูกหรือเลียงสตัว ์หากมีสตัวแ์ละพืชพนัธุ์ใดทีสามารถเติบโต

ในทะเลทรายได ้ก็ตอ้งปรับตวักนัอยา่งมาก เช่นเดียวกบัมนุษยที์ตอ้งหาวธีิในการใชชี้วิตให้อยูร่อดได ้ให้ท่านไดส้มัผสับรรยากาศยามเชา้

ในทะเลทรายซาฮาร่า  จากสภาพการไร้ฝนและอณุหภูมิทีร้อนจดัในทะเลทรายมีผลทาํให้ความชืนสมัพทัธ์ของอากาศเหนือทะเลทราย 

เกือบเป็นศูนยต์ลอดปี ชมพระอาทิตยขึ์นจากบนเนินทราย ซึงเป็นภาพทีสวยงาม น่าประทบัใจ   ไดเ้วลานาํท่านขีอูฐกลบัสู่โรงแรมทีพกั 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม-เช็คเอา้ท ์

 นาํคณะนงัรถขบัเคลือนสีลอ้ 4x4 (4WD) ออกจากทะเลทรายซาฮาร่า มุ่งหน้าสู่เมืองเอร์ฟดู(์Erfoud) เพอืเปลียนเป็นรถโคช้ เดินทางสู่เมือง

ทินเฮียร์ แวะชมโอเอซิส Tinerhir ซึงเป็นชุมชนทีเกาะกลุ่มอยูร่วมกนั ท่ามกลางความแห้งแลง้ในเขตทะเลทราย ทียงัมีความชุ่มชืน มีตา

นาํ หรือ ลาํธารนาํ ซึงใชใ้นการปลูก ตน้ปาลม์ ตน้อลัมอนด ์โอเอซิสแห่งนีเคยเป็นทีตงัของกองทหารทีเดินทางมาจากเมืองวอซาเซท ผา่น

หุบเขาดาเดดส์ (Dades) ซึงเป็นแนวเขาและธรรมชาติของหุบเขาทีถูกกดักร่อนจากแรงลม ทาํให้หุบเขากลายเป็นรูปร่างต่างๆ สวยงาม 

จากนนัเดินทางสู่ทอดร้ากอร์จ (Todra Gorge) โกรกธารทีมีโขดผาสูง 985 ฟตุ หรือ 300 เมตร ทงัสองดา้นทีเกือบตงัทาํมุมสามเหลียมกบั

แม่นาํโทดร้า ถือวา่เป็นโกรกธารและหุบเขาทีสวยทีสุดทางใตข้องโมรอคโค ชมความงดงามของช่องเขาทีซ่อนตวัอยูใ่นโอเอซิส โดยมี 

ลาํนาํใส ๆ ทีไหลผา่นช่องเขากบัหนา้ผาสูงชนัแปลกตา สถานทีแห่งนีเป็นแหล่งปีนหนา้ผาสาํหรับนกัท่องเทียวทีรักการเสียงภยั 

กลางวนั  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

บ่าย เดินทางสู่เมืองวอซาเซท (Ouarzazate) เคยเป็นทีตงัทางยทุธศาสตร์ ในปี ค.ศ. 1928 ฝรังเศสไดต้งักองกาํลงัทหารและพฒันาทีนีให้เป็น

ศูนยก์ลางการบริหาร วอซาเซทเป็นเมืองทีถูกส่งเสริมให้เป็นเมืองท่องเทียวแวดลอ้มไปดว้ยสตดิูโอภาพยนตร์ และมีการพฒันาพืนทีใน

ทะเลทรายเพอืการทาํกิจกรรมต่างๆ เช่นการขีมอเตอร์ไซด ์ อูฐ กิจกรรมผจญภยักลางทะเลทราย (สาํหรับในฤดูหนาว – ฤดูใบไมผ้ลิ 

(พ.ย.– เม.ย.)) ควรเตรียมเสือกนัหนาวให้เพยีงพอ เพราะเมืองนีอยูใ่กลภู้เขา  แอตลาส ทีมีหิมะปกคลุมในช่วงดงักล่าว  วอซาเซท อาจ

กล่าวไดว้า่เป็นจุดมุ่งหมายของนกัท่องเทียวทีมองหาความแตกต่าง และความผจญภยัทีหาไม่ไดจ้ากทีไหน วอซาเซทเป็นเมืองทีสาํคญั

ทีสุดของทางตอนใต ้ และทีนียงัเป็นทางเชือมระหวา่งเหนือกบัใต ้ และตะวนัออกกบัตะวนัตก สาํหรับนกัท่องเทียวบางคนทีชอบรสชาติ

ของความเป็นทางใต ้ณ แห่งนีเป็นจุดเริมตน้ของการสาํรวจเมืองต่างๆไดทุ้กวนั ก่อนถึงเมืองซอซาเซท แวะชมผลิตภณัฑที์ทาํจากกุหลาบ

ทีเมือง มากูน่า (M’Gouna) (เทศกาลกุหลาบจะจดัขึนประมาณเดือนพฤษภาคม) 

คาํ  รับประทานอาหารคาํ ทีโรงแรม 

  พกัที โรงแรม ระดบั 4* 
 

วนัทีเจ็ด วอซาเซท(Ouarzazate) – มาราเกช (Marakech) B6 L7 D7 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม-เช็คเอา้ท ์

 นาํชมป้อมทาอเูริท (Kasbah Taourirt) พระราชวงัของผูป้กครองมาราเกซ ตระกูล กลาว ี(Glaoui Palace) เป็นป้อม ดิน หรือ วงัทีสร้างจาก

ดิน ซึงภายในประกอบดว้ยห้องหบัต่างๆจาํนวนมากรวมถึงฮาเร็ม และทีประกอบพิธีกรรมทางศาสนา ซึงเชือมต่อกนัดว้ยทางเล็กๆอยู่

ภายใน ในห้องต่าง ๆ ยงัมีลวดลายผนงัอาคารและรูปแบบสถาปัตยกรรมอนัหลากหลายของการสร้างอาคารของชาวเบอร์เบอร์ การ

ออกแบบอาคารซึงเหมาะกบัความเชือและความเป็นอยูข่องเหล่าเจา้ผูป้กครอง ในป้อมทาอเูริทนีในอดีตมีคนงานและคนรับใชจ้าํนวน

หลายร้อยคนจึงตอ้งมีห้องเป็นจาํนวนมาก มีทงัส่วนทีเป็นวงัเก่า ห้องนงัเล่น ห้องรับรอง บางห้องก็วา่งเปล่า ยเูนสโกไ้ดป้ฏิสงัขรณ์ขึนมา

จากอาคารเดิมเพียง 1 ใน 3 ของอาคารทงัหมด  จากนนัเดินทางสู่เมืองไอท ์เบนฮาดดู (Ait Benhaddou) ชมเมืองไอท ์เบนฮาดดู เป็นเมือง

ทีอาคารต่าง ๆสร้างจากดิน เป็นเมืองทีมีชือเสียงในเรืองการหารายไดจ้ากกองถ่ายทาํภาพยนตร์กวา่ 20 เรือง โดยเฉพาะป้อมดินทีงดงาม

และมีความใหญที่สุดในภาคใตข้องโมรอคโค คือ  

ป้อมไอท ์ เบนฮาดดู (Kasbash of Ait Ben Hadou) เป็นป้อมดินซึงตงัอยูท่่ามกลางสวนอลัมอนด ์ เป็นปราสาททีใชใ้นการถ่ายทาํภาพยนต์

หลายเรืองทีโด่งดงัอาทิ Lawrance of Arabia , Jesus of Nazareth และ Gladiator ปัจจุบนัอยูใ่นความดูแลขององคก์ารยเูนสโก ้

กลางวนั  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 



 
 

 

บ่าย เดินทางสู่เมืองมาราเกช (Marakesh) โดยขา้มส่วนทีสูงทีสุดของเทือกเขาแอตลาส ระหวา่งทาง แวะถ่ายภาพทิวเขาและภาพถนนทีคดเคียว

บนเทือกเขาแอตลาส แวะชมสหกรณ์แม่บา้นเบอร์เบอร์ ซึงเป็นแหล่งผิลต นาํมนัอาร์กนั (Argan Oil) ให้ท่านไดเ้ลือกซือผลิตภณัฑอ์าร์กนั

ทีมีเชือเสียงอนัทีรู้จกัไปทวัโลก จากนนัเดินทางต่อสู่เมือง มาราเกช (Marakesh) เป็นเมืองท่องเทียวทีสาํคญัทีตงัอยูเ่ชิงเขาแอตลาส ใน

อดีตเมืองโอเอซิสแห่งนีเป็นทีพกัของกองคาราวานอูฐทีมาจากทางตอนใตข้องโมรอคโค ถือเป็นเมืองชุมทางของพ่อคา้ต่างๆทีนาํสินคา้

จากทางตอนใต ้ไปขายยงัยโุรป และ นาํสินคา้จากทางเหนือ ผ่านเทือกเขา ไฮแลตลาส ไปยงัทะเลทราย ซาฮาร่า ไปยงัตอนใต ้นอกจากนี

ยงัเป็นอดีตเมืองหลวงในช่วงหลายราชวงส์ เริมตงัแต่สมยัราชวงศอ์ลัโมราวดิ ช่วงศ.ต.ที 11  ราชวงศอ์ลัโมฮดั และ ราชวงศซ์าเตียน  

ปัจจุบนัเป็นเมืองทีมีนกัท่องเทียวมาเยือนมากทีสุด สภาพบา้นเมืองทีเราเห็นไดคื้อ สองขา้งทางแวดลอ้มดว้ยบา้นเรือนทีถูกฉาบดว้ยปูนสี

ส้มๆ ซึงเป็นสิงทีรัฐบาลกาํหนดไว ้ แต่คนทอ้งถินจะเรียกวา่ Pink City หรือ เมืองสีชมพ ู อาจกล่าวไดว้า่มาราเกชเป็นเมืองทีมีเสน่ห์ทีสุด

ในโลกแห่งหนึง จึงไดส้มญานามว่าเป็น A city of Drama นนัคือมีความสวยงามดงัเมืองในละครทีไม่น่าเป็นชีวิตจริงได ้  

นาํท่านเยอืน จตัุรัสกลางเมือง Djemaa El Fnaa Square ทีมีขนาดใหญ่ รายลอ้มไปดว้ยอาคาร ร้านคา้ ตลาด ทงั 4 ดา้น เดินเล่นถ่ายรูป

ความมีชีวิตชีวา ทีมีสีสนัและกลินอายแบบโมรอคโคขนานแท ้พร้อมจบัจ่ายหาซือของฝาก ของทีระลึกพนืเมืองต่างๆ ไดที้ ตลาดเก่า (Old 

Market) ทีอยูร่ายรอบจตัุรัสอยา่งเพลิดเพลิน  

คาํ  รับประทานอาหารคาํ  

  พกัที โรงแรม ระดบั  5* 
 

วนัทีแปด มาราเกช (Marakech) – คาซาบลงักา(Casablanca) B7 L8 D8 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม-เช็คเอา้ท ์

 นาํท่านไปชมสวนจาร์ดนี มาจอแรล (Jardin Majorelle) หรือ สวนยปิแซงลอเร้นซ์ (Yves Saint Laurent Gardens) ชือนีเป็นทีคุน้เคยของ

สาวๆ ทีชืนชอบแฟชนัสุดหรูของ Yves St. Laurent นกัออกแบบแฟชนัดีไซน์แห่งปารีส ฝรังเศส ซึงเป็นผูอ้อกแบบสวนแห่งนี ในช่วงที

โมรอคโคตกเป็นอาณานิคมของประเทศฝรังเศส ยปิแซงลอเร้นซ์มาทีประเทศโมรอคโค เพอืพกัผอ่นหลงัจากเคร่งเครียดจากงาน

ออกแบบแฟชนัโชว ์ บา้นหลงันีเคยเป็นของเศรษฐีแห่งมาราเกช หลงัจากยปิแซงมาเยอืนมาราเกช ก็ไดเ้กิดความหลงใหลในเมืองแห่งนี 

และซือบา้นหลงันีไวเ้ป็นทีพกัผอ่น  ชมสวนทีถูกออกแบบโดยใชที้สดใส ฉูดฉาด เช่นสีนาํเงิน และสีส้ม เป็นองคป์ระกอบ ไม่วา่จะเป็น

เสา แจกนั และชมการจดัวางพรรณไมอ้นัหลากหลาย แห่งทะเลทราย ทีจดัไดอ้ยา่งสวยงามและลงตวั 

นาํท่านชมมัสยดิ คูตูเบยี (Koutoubia Mosque)  ซึงเป็นมสัยดิใหญ่เก่าแก่ทีสุดในเมือง ไม่วา่จะเดินไปแห่งใดในตวัเมืองก็จะเห็นมสัยดินี

ได ้จากหอคอยทีมีความสูง 226 ฟิต (70 เมตร)  

 นาํท่านชม พระราชวงับาเฮยี (Bahia Palace) เป็นพระราชวงัของท่านมหาอาํมาตย ์ผูส้าํเร็จราชการแผน่ดินแทนยวุกษตัริยใ์นอดีต  สร้าง

ขึนในช่วงปลายศตวรรษที 19 โดย Si Moussa สถาปัตยกรรมออกเป็นแนวสมยัใหม่ โดยทีตงัใจจะให้เป็นพระราชวงัทียงิใหญ่และหรูหรา

ทีสุดในสมยันนั สร้างขึนและตงัชือวงัตามชือของภรรยาคือ นางบาเฮีย ซีงมีรูปโฉมทีงดงาม เป็นทีรักใคร่ยงิของท่านมหาอาํมาตย ์

พระราชวงัแห่งนีมีการตกแต่งโดยการแกะสลกัปูนปัน (Stucco) บนเพดานและบานประตูมีการวาดลายโดยใชสี้ธรรมชาติบนไมส้นซีดาร์ 

และผนงัประดบัประดาดว้ยโมเสกเป็นลวดลายทีสวยงามละเอียดอ่อนมาก ชมสวนในบา้นซึงเป็นสไตลริ์ยาด (Riad) ประกอบไปดว้ยลาน

กลางบา้น ซึงประดบัดว้ยนาํพ ุและสวนไมด้อก ไมป้ระดบั ตามสไตลก์ารแต่งบา้นแบบโมรอคโค 

กลางวนั  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

บ่าย เดินทางสู่ 'คาซาบลังก้า'  (ระยะทาง 237 กม. ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 3.30 ชม.) 

ถึงคาซาบลงักา้ นาํท่านนงัรถชมบรรยากาศ ริมมหาสมุทรแอตแลนติคยามคาํคืน ตอ่ดว้ยการช้อปปิงทีห้าง Morocco Mall เป็นห้างที

บรรดาไฮโซ และเศรษฐี ในคาซาบลงักา้  นิยมมาจบัจ่าย ซือสินคา้แบรนดด์งั  

คาํ รับประทานอาหารคาํ  

  พกัที โรงแรม ระดบั  5*  
 

วนัทีเก้า คาซาบลงักา(Casablanca) – ดูไบ  (Dubai) – กรุงเทพฯ (Bangkok) B7 L- D- 



 
 

 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

นาํท่าชมเมือง คาซาบลงักา้  คาํวา่ 'คาซา' แปลวา่ บา้น และ 'บลงักา้' แปลวา่ สีขาว คาซาบลงักา้ เป็นเมืองทีคนทวัโลกรู้จกั และอาจรู้จกั

มากกวา่ 'ราชอาณาจกัรโมรอคโค' ดว้ยซาํเพราะนอกจากจะเป็นเมืองท่าและเป็นทีตงัของท่าอากาศยานระหวา่งประเทศแลว้ยงัถูกใชเ้ป็น

ฉากในภาพยนตร์ฮอลลีวูด้เรือง Casablanca (โดยทีไม่ไดถ่้ายทาํในคาซาบลงักา้เลย) เป็นเรืองราวความรักระหวา่งนายทหารอเมริกนัและ

หญิงคนรัก ในช่วงสงครามโลกครังที 2 ทาํให้คาซาบลงักา้เป็นทีรู้จกัไปทวัโลก และปัจจบุนัเป็นเมืองเศรษฐกิจหลกัของโมรอคโคทีมี

ประชากรอาศยัอยูป่ระมาณเกือบ 5 ลา้นคน ชมเมืองคาซาบลงักา้ ผา่นยา่นธุรกิจสาํคญั จตัุรัสสหประชาชาติ ผา่นชมยา่นบา้นพกัตาก

อากาศและวิวทิวทศันริ์มมหาสมุทรแอตแลนติคซึงเป็นยา่นทีเศรษฐีและผูมี้ฐานะทางสงัคมนิยมมาอยูก่นัรวมถึงกษตัริยซ์าอดิุอารเบียก็มา

สร้างพระราชวงัไวที้เมืองคาซาบลงักา้แห่งนีพร้อมทงัมีมสัยดิและหอสมุดส่วนพระองค ์  นาํท่านชม บริเวณภายนอกของ สุเหร่าแห่ง

กษตัริย์ฮสัซันที 2 เป็นสุเหร่าทีมีขนาดใหญ่เป็นอนัดบั 2 รองจากเมืองเมกกะ สุเหร่านีงดงามประณีตดว้ยสถาปัตยกรรมแบบโมรอคโคทุก

แขนง สามารถจุผูค้นทีเขา้ร่วมพธีิทางศาสนาอิสลามไดร่้วม 80,000 คน โดยแยกเป็นภายในสุเหร่า 25,000 คน  ภายนอกสุเหร่าอีก 55,000 

คน  ชมทิวทศัน์รอบๆ สุเหร่าอนัเป็นจุดชมวิวริมฝังมหาสมุทรแอตแลนติค ซึงเป็นสถานทีพกัผอ่นทีสวยงามของชาวโมรอคโคทีชอบมา

เดินเล่นหลงัจากปฏิบติัศาสนกิจเสร็จแลว้ 

10.30 น. นาํท่านเดินทางสู่สนามบินโมฮมัเหมด็ที 6 เมือง คาซาบลงักา  

14.55 น. บินสู่ดูไบ (Dubai)  โดยสายการบินเอมิเรตส์  เทียวบินที  EK 752 CMN DXB 1455-0125  
 

วนัทีสิบ กรุงเทพฯ (Bangkok) B- L- D- 

01.25 น. ถึงสนามบินอาบู ดาบี , สหรัฐอาหรับ เอมิเรตส์  พกัเปลียนอิริยาบถและเปลียนเครือง 

03.40 น. เดินทางต่อสู่ประเทศไทย โดยสายการบินเอมิเรตส์  เทียวบินที  EK 376   DXB BKK 0340 – 1250 

12.50 น. คณะเดินทางถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภมิู ดว้ยความสวสัดิภาพ  

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

 

 

 

 

 

ไฮไลท์โมรอคโค 10 วนั 7 คืน โดยสายการบินเอมิเรตส์(EK) 

(สัมผัสดินแดนฟ้าจรดทราย.....นอนดูดาวทีทะเลทรายซาฮาร่า) 

TOUR CODE :  MC990110YZ 

กาํหนดการเดินทาง ปี 2561 
ระดับที

พัก 
พักห้องคู่ 

พักห้องเดยีว

จ่ายเพมิ 

เด็ก 3 – 11 ปี 

พักกบัผู้ใหญ่ 2 

ท่าน 

เมษายน วนัท ี06 – 15 เม.ย. 61 (สงกรานต์) 4 – 5 ดาว 75,900.- 11,500.- 72,500.- 

อพัเกรดชันบิสเนสคลาส เพิมท่านละ (เริมต้นที)   105,000 .- บาท 

 

อตัรานรีวม 

 ค่าตวัเครืองบิน (กรุ๊ป) ชันประหยัด  โดยสารการบินเอมิเรตส์ (EK) 

 โรงแรม ทีพกั ระดบั 4 – 5 ดาว  จํานวน 7 คืน พร้อมอาหารเชา้บุฟเฟต ์



 
 

 

 ค่าเขา้ชมสถานทีต่างๆ ตามรายการทีระบุ 

 ค่ารถโคช้ แอร์ ในการนาํเทียวตามรายการ 

 บริการไกดจ์ากประเทศโมรอคโค  ภาษาองักฤษ และหวัหนา้ทวัร์คนไทยผูช้าํนาญเส้นทาง กรณีกรุ๊ป 20 ท่านขึนไป 

 ค่าประกนัการเดินทาง คุม้ครองอุบติัเหต ุ2,000,000 บาท  ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาท ( สาํหรับอาย ุ70 ปีขึนไป คุม้ครอง 50%) 

 ค่าอาหารตามทีระบุในรายการ และนําดืมระหว่างทัวร์ วนัละ  3  ขวด  

 ค่าวซ่ีาประเทศโมรอคโค 

 ค่ารถ 4X4 (4WD) สู่ทะเลทรายซาฮาร่า  

 ค่าขีอูฐ ท่านละ 1 ตวั ชมพระอาทิตยขึ์นยามเชา้ (หากท่านไม่ประสงคจ์ะขีอูฐ ไม่สามารถคืนเงินได)้ 

อตัรานไีม่รวม 

 ค่าใชจ่้ายส่วนตวัอาทิ ค่าซกัรีด, โทรศพัท-์แฟกซ,์ เครืองดืมมินิบาร์ และคา่ใชจ่้ายอืนๆทีไม่ไดร้ะบุในรายการ 

 ค่าทิปไกดท์อ้งถิน – คนขบัรถบสั – คนขบัรถ 4WD – คนจูงอฐู – หวัหนา้ทวัร์คนไทย รวมทงัหมด 84 USD ต่อท่าน  

 ค่าภาษีมูลค่าเพมิ 7%  ภาษีหกั ณ ทีจ่าย 3 % 

 

เงือนไขการสํารองทีนัง และ การชําระเงนิ 

1. กรุณาจองล่วงหนา้อยา่งนอ้ย 45 วนัก่อนการเดินทาง พร้อมชาํระเงินจองงวดแรก  30,000 บาท / ท่าน และส่งมอบเอกสารเพือยนืขอวีซ่าตามที

กาํหนด  

 (กรณีเป็นชาวต่างชาติ อาจจะตอ้งใชเ้วลาในการยนืขอวซ่ีานานกวา่ปกติ ประมาณ 1 เดือน) 

2. ส่วนทีเหลือชาํระก่อนการเดินทาง  45 วนั  เนืองจากจะตอ้งใช้ในการออกตวัเครืองบินและเอกสารต่างๆ เพือยืนยนัการเดินทาง ในการ

ประกอบการพจิารณาวีซ่าของทางสถานทูต 

***** เมือท่านจองทวัร์ และ ชําระมัดจําแล้ว หมายถึงท่านยอมรับในข้อความและเงือนไขทบีริษัทฯแจ้งแล้ว ***** 
 

กรณียกเลกิ 

ยกเลิก 45 วนั  (สงกรานต์-ปีใหม ่60 วนั) ก่อนการเดินทาง หกัคา่มดัจํา 30,000 บาท + คา่วซีา่ (ถ้าม)ี 

ยกเลิก 30-44 วนั (สงกรานต์-ปีใหม ่45-59 วนั) ก่อนการเดินทาง หกั 50 %  ของราคาทวัร์ + คา่วีซา่ (ถ้าม)ี   

ยกเลิก 1-30 วนั (สงกรานต์-ปีใหม ่44 วนั)   ก่อนการเดินทาง บริษัทฯ สงวนสทิธิไมค่ืนเงินคา่ทวัร์เต็มจํานวน 100% 

*** ยกเลกิหลังจากจ่ายเงนิเต็มจาํนวน บริษทัฯขอสงวนสทิธิในการคนืเงนิทงัหมดในทกุกรณี ***              

***ผูเ้ดินทางทีไม่สามารถเขา้-ออกเมืองได ้เนืองจากการยนืเอกสารปลอม หกัค่าใชจ่้าย 100% *** 

หมายเหตุ :   คณะส่วนตวั หรือ กรุ๊ปเหมา ไม่สามารถทาํการยกเลิกได ้เนืองจากเป็นคณะทีจดัขึนเป็นพิเศษเฉพาะกลุ่ม ตอ้งชาํระเงิน 

100 % 

***หากมีการยกเลกิการจองทวัร์ หลงัได้ทําการยืนวีซา่เรียบร้อยแล้ว บริษัทขอสงวนสทิธิในการนําเลม่พาสปอร์ตไปยกเลิกวซีา่ใน

ทกุกรณี ไม่ว่าคา่ใช้จ่ายในการยนืวีซา่จะรวมหรือแยกจากรายการทวัร์ก็ตาม*** 

หมายเหตุ 

1.บริษทัฯ ขอสงวนสิทธิในการยกเลิกการเดินทางในกรณีทีมีผู้ เดินทาง ตํากว่า 15 ท่าน โดยจะแจง้ให้ผูเ้ดินทางทราบล่วงหน้า อยา่งน้อย 20 วนั ก่อนการ

เดินทาง 

 2.บริษทัฯ ขอสงวนสิทธิทีจะเปลียนแปลงรายการ หรือเปลียนแปลงราคาได้ตามความจาํเป็นและเหมาะสม ทงันี ขึนอยู่กบัสภาวะของสายการบิน, 

โรงแรมทีพกั, ภูมิอากาศ, ภยัธรรมชาติ, การก่อการร้าย, การนดัหยดุงาน ฯลฯ 

3. เมือเกิดเหตุจาํเป็นสุดวิสยัจนไม่อาจแกไ้ขได ้ในกรณีทีสูญหาย สูญเสีย ไดรั้บบาดเจ็บ หรือถูกทาํร้าย ทีนอกเหนือความรับผิดชอบของหัวหน้าทวัร์และ

เหตุสุดวิสยับางประการ เช่น การนดัหยดุงาน สายการบินล่าชา้ ภยัธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธิ ทีจะไม่รับผิดชอบใด ๆ ทงัสิน 

4..เนืองจากรายการทวัร์นีเป็นแบบเหมาจา่ยเบด็เสร็จ หากท่านสละสิทธิการใช้บริการใด ๆ ตามรายการ หรือ ถูกปฏิเสธการเขา้ประเทศไม่ว่าในกรณีใดก็

ตาม ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธิไม่คืนเงินในทุกกรณี  



 
 

 

5. ในกรณีทีท่านจะใชห้นงัสือเดินทางราชการ (เล่มสีนาํเงิน) เดินทางกบัคณะ  บริษทัฯ สงวนสิทธิทีจะไม่รับผิดชอบ หากท่านถูกปฎิเสธการเขา้หรือออก

นอกประเทศใดประเทศหนึง เพราะโดยปกตินกัท่องเทียวใชห้นงัสือเดินทางบุคคลธรรมดา เล่มสีเลือดหมู 

6. กรณียกเลิกการเดินทางภายหลงัจากไดวี้ซ่าแลว้ ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธิในการแจง้สถานทูตฯเพอืให้อยูใ่นดุลพินิจของสถานฑตูฯ เรืองวีซ่าของท่าน 

เนืองจากการขอวซ่ีาในแต่ละประเทศจะถูกบนัทึกไวเ้ป็นสถิติในนามของบริษทัฯ เมือท่านไดช้าํระเงินมดัจาํหรือทงัหมด ไม่วา่จะเป็นการชาํระผา่น

ตวัแทนของบริษทัฯ หรือชาํระโดยตรงกบัทางบริษทัฯ ทางบริษทัฯ จะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงือนไขต่างๆของเอกสารวีซ่า 

7. หากสายการบินมีการยกเลิกเทียวบินหรือหากมีเหตุการณ์ประการใดทีเกิดขึนจากสายการบินทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธิทีจะเปลียนแปลงรายละเอียด

บางประการในทวัร์นีเพอืให้เหมาะสมกบัสถานการณ์หนา้งานทีเกิดขึนจริง 

**หมายเหตุ ** กาํหนดการเดนิทางอาจมีการเปลยีนแปลงได้เพือความเหมาะสม ทังนทีางบริษทัฯ จะยดึถือความปลอดภยัเป็นหลกั และรายการ-ราคา

ทัวร์ อาจมีการเปลยีนแปลงได้ตามความเหมาะสม ขนึอยู่กบัสายการบนิโดยจะยดึประโยชน์ของลูกค้าเป็นสําคญั” 

 

ตัวเครืองบิน 

ในการเดินทางเป็นหมู่คณะผูโ้ดยสารจะตอ้งเดินทางไป-กลบั หากท่านตอ้งการเลือนวนัเดินทางกลบั ท่านจะตอ้งชาํระ ค่าใชจ่้ายส่วนต่างทีสายการบินเรียก

เก็บโดยสายการบิน เป็นผูก้าํหนด ซึงทางบริษทัฯ ไม่สามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้และในกรณีทีบริษทัไดอ้อกตวัเครืองบินไปแลว้ หากมีการยกเลิกการ

เดินทาง  (ในกรณีทีตวัเครืองบินสามารถทาํการ Refund ไดเ้ท่านนั) ผูเ้ดินทางตอ้งรอ Refund ตามระบบของสายการบินเท่านนั 

โรงแรม- ห้องพัก – เต็นท์ 

ห้องพกัในโรงแรมเป็นแบบห้องพกัคู ่( TWN/DBL ) ในกรณีทีท่านมีความประสงคจ์ะพกัแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง ( TRIPLE ROOM ) ขึนอยูก่บัขอ้กาํหนด

ของห้องพกัและรูปแบบของห้องพกัของแต่ละโรงแรมมกัมีความแตกต่างกนั ซึงอาจไม่สามารถจดัห้องทีพกัแบบ 3 เตียงได ้ หรือ อาจจะทาํให้ท่านไม่ได้

ห้องพกัติดกนัตามทีตอ้งการได ้ และบางโรงแรมไม่มีลิฟทบ์ริการ  ภายในห้องพกัของโรงแรม ไม่มีกาตม้นาํ และ ไม่มีนาํดืมไวบ้ริการ 

ในกรณีทีมีการจดังานประชุม หรืองานเทศกาลตามฤดูกาล เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึน บริษทัฯขอสงวนสิทธิในการปรับเปลียนหรือยา้ยเมืองหรือ 

ปรับเปลียน ประเภทของโรงแรมทีพกั เพอืให้เกิดความเหมาะสม 

ทีพกัแบบ              ริยาร์ด (RIAD) เป็นทีพกัสไตลโ์มรอคคนั ซึงภายในทีพกั ไม่มีลิฟทบ์ริการ  

ทีพกัแบบเต็นท์     ภายในเตน็ท ์ไม่มีเครืองปรับอากาศ มีเพียงทีนอน หมอน และ ผา้ห่ม ไม่มีห้องนาํส่วนตวั จะใชเ้ป็นห้องนาํรวม  

 

กระเป๋าเลก็ถือติดตัวขึนเครืองบิน 

กรุณางดนาํของมีคม ทุกชนิด ใส่ในกระเป๋าใบเล็กทีจะถือขึนเครืองบิน เช่น มีดพบั กรรไกรตดัเล็บทุกขนาด ตะไบเล็บ เป็นตน้ กรุณาใส่ในกระเป๋าเดนิทาง

ใบใหญ่ ห้ามนาํติดตวัขึนบนเครืองบินโดยเด็ดขาด 

วตัถุทีเป็นลกัษณะของเหลว อาทิ ครีม โลชนั นาํหอม ยาสีฟัน เจล สเปรย ์และเหลา้ เป็นตน้ จะถูกทาํการตรวจอยา่งละเอียดอีกครัง โดยจะอนุญาตให้ถือ

ขึนเครืองไดไ้ม่เกิน 10 ชิน ในบรรจุภณัฑล์ะไม่เกิน 100 ml. แลว้ใส่รวมเป็นทีเดียวกนัในถุงใสพร้อมทีจะสาํแดงต่อเจา้หนา้ทีรักษาความปลอดภยัตาม

มาตรการองคก์ารการบินพลเรือนระหวา่งประเทศ ( ICAO ) 

สาํหรับนาํหนกัของกระเป๋าเล็กถือติดตวัขึนเครืองบิน ทางสายการบินอนุญาตให้นาํหนกั 7  กิโลกรัม 

สัมภาระและค่าพนักงานยกสัมภาระ 

สาํหรับนาํหนกัของสมัภาระทีทางสายการบินอนุญาตให้โหลดใตท้อ้งเครืองบิน คือ 20-30 กิโลกรัม (สาํหรับผูโ้ดยสารชนัประหยดั/ Economy Class 

Passenger ซึงขึนกบัแต่ละสายการบิน) การเรียกเก็บค่าระวางนาํหนกัเพมิเป็นสิทธิของสายการบินทีท่านไม่อาจปฎิเสธได ้หาก นาํหนกักระเป๋าเดินทางเกิน

กวา่ทีสายการบินกาํหนด  

*** กระเป๋าใบใหญ่ทีต้องการโหลดเข้าใต้ท้องเครืองบนิ ห้ามใส่  Power Bank *** 

สาํหรับกระเป๋าสมัภาระทีทางสายการบินอนุญาตให้นาํขึนเครืองได ้ตอ้งมีนาํหนกัไม่เกิน 7 กิโลกรัมและมีความกวา้ง ( 9.75 นิว ) + ยาว ( 21.5 นิว ) + สูง ( 

18 นิว ) 

การชดเชยค่ากระเป๋าในกรณเีกิดการสูญหาย 

ของมีค่าทุกชนิด ขอแนะนํา ไม่ควรใส่เข้าไปในกระเป๋าใบใหญ่ทีเช็คไปกบัเครือง เพราะหากกระเป๋าใหญ่เกิดการสูญหาย สายการบินจะรับผดิชอบชดใช้



 
 

 

ตามกฎไออาต้าเท่านัน ซึงจะชดใชใ้ห้ประมาณ กิโลกรัมละ 20 USD คูณดว้ยนาํหนกักระเป๋าจริง ทงันีจะชดเชยไม่เกิน USD 400 กรณีเดินทางชนัธรรมดา 

(Economy) หรือ USD 600 กรณีเดินทางชนัธุรกิจ (Business)  

ดงันนัจึงไม่แนะนําให้โหลดของมีค่าทุกประเภทลงกระเป๋าใบใหญ่ รวมถึง Powr Bank ด้วย เนืองจากความปลอดภยั 

กรณกีระเป๋าใบใหญ่ หรือ กระเป๋าใบเล็ก (Hand Carry) เกดิการชํารุด หรือสูญหาย ในระหวา่งการท่องเทียว บริษทัฯ ไม่สามารถรับผิดชอบหรือชดเชย

ค่าเสียหายให้ท่านได ้ดงันนัท่านตอ้งระวงัทรัพยสิ์นส่วนตวัของท่านเอง 

***** เมือท่านจองทวัร์ และ ชําระมัดจําแล้ว หมายถึงท่านยอมรับในข้อความและเงือนไขทบีริษัทฯแจ้งแล้วข้างต้น ***** 

 

 

 

 

เอกสารประกอบการขอวซ่ีา Morocco 

1.  หนังสือเดินทาง ตอ้งมีอายุเหลือการใชง้านอยา่งน้อย 6 เดือน นบัจากวนัเดินทาง และตอ้งมีหนา้ว่างเหลือ

สาํหรับประทบัตราวซ่ีา และตราประทบัเขา้ประทบัเขา้-ออกอยา่งนอ้ย 2 หนา้เตม็ 

2. รูปถ่าย ตอ้งเป็นรูปถ่ายหน้าตรงเป็นรูปสี ขนาด 3.5 x 4.5 ซ.ม. หน้าใหญ่เท่ากบัรูปถ่ายในพาสปอร์ตของท่าน  

ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน จาํนวน 2 ใบ และตอ้งเป็นรูปถ่ายทีมีพนืหลงัสีขาว เท่านนั ทางสถานฑูตไม่รับพิจารณารูปถ่ายที

เป็นรูปสติกเกอร์ หรือรูปพิมพจ์ากคอมพิวเตอร์ รูปโพลาลอยด ์และรูปถ่ายทีมีววิดา้นหลงั หรือรูปทีนาํมาตดัต่อ 

3. หลกัฐานการงาน 

  กรณีเป็นเจา้ของกิจการ ตอ้งแสดง สาํเนา ใบทะเบียนการคา้ และหนงัสือรับรองการจดทะเบียนทีมีชือของผู ้

เดินทางแสดงความเป็น  เจา้ของกิจการ เป็นกรรมการ หรือ หุน้ส่วน  (ไม่ตอ้งใชต้วัจริง) 

  ***** สาํคญัมาก จะตอ้งเซ็นชือรับรองสาํเนา และประทบัตราบริษทัเป็นสําคญั *****  

กรณีเป็นพนักงาน ตอ้งมีหนังสือรับรองการทาํงานจากทางบริษทั หรือหน่วยงานทีสังกัด มีขอ้ความระบุ

ตาํแหน่ง เงินเดือน รายได ้ วนัเริมทาํงาน และช่วงเวลาทีไดรั้บอนุมติัให้ลาหยุดงาน เป็นภาษาองักฤษเท่านนั 

และจะตอ้งประทบัตราบริษทัรับรองเป็นสาํคญั 

กรณีเป็นนกัเรียน หรือ นกัศึกษา ตอ้งมีหนงัสือรับรองจากทางโรงเรียน หรือสถาบนัทีกาํลงัศึกษาอยู่ พร้อม

ตราประทบัของทางโรงเรียน (เป็นภาษาองักฤษเท่านนั) และสําเนาบตัรนกัเรียน หรือบตัรนกัศึกษา พร้อมทงั

เซ็นชือรับรองสาํเนา 

4. หลกัฐานการเงิน  

- หนงัสือรับรองสถานะทางการเงินในชือของผูเ้ดินทาง จากทางธนาคารเป็นภาษาองักฤษ พร้อมตรา

ประทบัจากทางธนาคาร **ยาํ** ไม่สามารถใชส้าํเนาบญัชี เงินฝากธนาคารยอ้นหลงั 6 เดือน  

     กรณีทมีีผู้รับรองค่าใช้จ่ายให้ 

     - หนังสือรับรองสถานะทางการเงินจากธนาคาร ระบุชือเจ้าของบัญชี และ ต้องระบุชือผู้ถูกรับรอง



 
 

 

ค่าใช้จ่าย ด้วย พร้อมจดหมายรับรองค่าใช้จ่าย ระบุถึงความสัมพนัธ์ 

5.  สําเนาทะเบียนบ้าน และสําเนาบัตรประชาชน- สําเนาใบทะเบียนสมรส - สําเนาใบเปลยีนชือ-นามสกุล 

***เอกสารทีเป็นสําเนา ไม่ต้องขดีคร่อม หรือเขียนทับบนหน้าเอกสาร**** 

สถานทูตโมรอคโค ไม่รับพจิรณาเอกสารที ขีดคร่อม หรือเขียนทับบนหน้าเอกสาร 
 


