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      “สัมผัสประสบการณ์กับเส้นทางแปลกใหม่ กับกลิ่นอายดนิแดนฟ้าจรดทราย ประเทศโมร็อคโค”  
• เท่ียวเมืองท่ีเป่ียมด้วยมนต์เสนห์่ นครสฟีา้เชฟชาอูน เมืองสพีาสเทล แหง่โมร็อกโกเมืองเลก็ๆ ท่ีห้ามพลาดเม่ือมาเยือนโมร็อคโก 

 • สมัผสับรรยากาศ คาซาบลงัก้า เมืองแหง่ต านานภาพยนตร์ช่ือดงัระดบัโลก ชายฝ่ังมหาสมทุรแอตแลนติก  

•เยือน เฟส ราชธานีแหง่แรกของโมร็อคโค ท่ีคงเสนห์่ความเป็นโมร็อคโคไว้ได้อยา่งดีเยี่ยม เดินย้อนเวลา สูอ่ดีต ซมึซบับรรยากาศใน

เมืองเก่าอยา่งแท้จริง  

•ชมเมืองเก่ายคุโรมนั ท่ี โวลบูิลสิ และเมืองตากอากาศ อิเฟรน  

• เท่ียวมาราเกช มหศัจรรย์แหง่เมืองโอเอซิส อดีตเมืองหลวงแหง่ราชวงศ์ อลัโมราวิด เป็น A City of Drama 

•สมัผสัมนต์เสน่ห์เมดินา่ (เมืองเก่า) แหง่ปอ้มไอดยูะท่ี ราบตั เพลนิกบัสสีนัของบ้านเรือนท่ีทาทาบด้วยสฟีา้-ขาว 

•เปิดประตสููท่ะเลทรายซาฮาร่า เมืองเมอร์ซูก้า ผจญภยัตะลยุทะเลทรายโดยรถขบัเคลือ่นแบบ 4WD 

• ขี่อูฐยามเช้าในทะเลทรายซาฮาร่า เมอร์ซูก้าร์ ทะเลทรายที่ใหญ่ท่ีสดุในโลก 

•มหศัจรรย์แหง่มาราเกช เมืองสชีมพ ูสมัผสักลิน่ไอเมืองอาหรับโบราณ 

•พร้อมท่ีพกัมาตรฐานระดบั 4 ดาว 
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รายละเอียดการเดินทาง 
 

 

 

 

17.00 น. คณะพรอ้มกนั ณ สนามบินสุวรรณภมิู หน้าเคาน์เตอร ์สายการบิน OMAN AIR ชั้น 4 แถว Q 

พรอ้มเจา้หน้าที่และมคัคุเทศกข์องบริษัทฯคอยใหก้ารตอ้นรบั 

 20.05 น. ออกเดินทาง สู่มสักตั MCT โดยสายการบิน OMAN AIR เที่ยวบินที่ WY816  

(บริการอาหารและเครื่องด่ืมบนเครื่อง) ที่นัง่บนเครื่อง 3-3-3 

23.25 น. เดินทาง ถึงสนามบินประเทศโอมาน (MCT มสักตั) (ใชเ้วลาในการเดินทาง 6 ชัว่โมง 20  นาที) 

เวลาที่มสักตั ชา้กว่าไทย  -3 ชัว่โมง  เพ่ือแวะเปล่ียนเครื่อง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

01.25 น.ออกเดินทาง สู่ สนามบิน CMN มุฮมัมดั ฟิฟท ์อินเตอรเ์นชัน่แนล (คาซาบลงักา)  

ประเทศโมร็อกโก  โดยสายการบิน OMAN AIR เที่ยวบินที่ WY171 

(ใชเ้วลาในการเดินทาง 8 ชัว่โมง 50 นาที ) 

07.45 น.เดินทาง ถึงสนามบิน CMN มุฮมัมดั ฟิฟท ์อินเตอรเ์นชัน่แนล (คาซาบลงักา)  

(เวลาทอ้งถ่ินที่น่ีชา้กว่าประเทศไทย 7 ชัว่โมง)  

น าทา่นผ่านพิธีตรวจคนเขา้เมืองและรบักระเป๋าสมัภาระ 

 

 

 

 

 

วนัแรก  สนามบินสุวรรณภูมิ - โอมาน MCT       

วนัท่ีสอง มัสกตั MCT– คาซาบลงักา CMN       
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เดินทางเขา้เมืองคาซาบลงักา้ เมอืงท่าหลักและเมอืงที่ใหญ่ที่สุดของโมร๊อกโก คาซาบลงัก้า มีความหมายในภาษาสเปนว่า 
“บ้านสขีาว” ปัจจบุนัเมืองแห่งนีเ้ป็นศนูย์กลางทางเศรษฐกิจและอตุสาหกรรมของประเทศ  
น าทกุท่านแวะชม ถ่ายรูปด้านนอก  สุเหร่าแห่งกษัตริย์ฮัสซันที่ 2 

(Hassan II Mosque) สถาปัตยกรรมทางศาสนา เป็นความยิ่งใหญ่และเป็น
ความภาคภูมิใจของชาวโมร๊อกโก ใหญ่เป็นอนัดบัท่ี 13ของมสัยิดระดบั
โลก มสัยิดแห่งน้ีถูกออกแบบโดยสถาปนิกชาวฝรัง่เศส มเิชล แปงโซ แต่
เป็นศิลปะสไตล์โมร็อกโค ที่ใชเ้ทคโนโลยีสมยัใหม่ผสมผสานเขา้ไปดว้ย 

ซึ่งส่ิงปลูกสรา้งน้ีสามารถจุผูค้นไดถึ้ง 25,000 คนและมหีอคอยสูงถึง 

120 เมตร จุดประสงคใ์นการสรา้งมสัยิดแห่งน้ีคือ ในวาระเฉลิมพระ

ชนมค์รบ 60 พรรษาของกษัตริยฮ์สัซนัที่ 2 แห่งโมร็อกโกนอกจากน้ียงัถือเป็นสถานที่ส าคญัในการตอ้นรบัแขกบา้นแขกเมอืง 

เมือ่ประมุขประเทศใดเยี่ยมเยือน ก็มกัจะมาเยี่ยมชม  

บา่ย  จากน้ันเดินทางต่อไปยงัเมอืง RABAT (ใชเ้วลาประมาณ 1 ชัว่โมง 30 นาที ) ซึ่งเป็นเมอืงหลวงเมอืงหลวงแห่ง

ราชอาณาจกัรมาในอดีต ตั้งแต่ปี ค.ศ.1956 และเป็นที่ตั้งของพระราชวงัหลวง และท าเนียบทูตานุทูตจากต่างแดน เป็นเมอืง

สีขาวที่สะอาดและสวยงาม จากน้ันชมสุเหร่าหลวง และ พระราชวงัหลวง ที่ทุกเที่ยงวนัศุกร ์กษัตริยแ์ห่งโมรอคโคจะทรงมา้

จากพระราชวงัมายงัสุเหร่าเพ่ือประกอบศาสนกิจ  

ชมสุสานของกษตัริยโ์มฮมัเหม็ด ที่ 5 พระอยักาของกษัตริยอ์งคปั์จจุบนั ซึ่งมทีหารยามยืนเฝ้าสง่าทุกประตู และเปิดใหค้น

ทุกชาติทุกศาสนาเขา้ไปเคารพพระศพที่ฝังอยู่เบื้ องล่าง ดา้นหน้าของสุสาน คือสุเหร่าฮัสซนัที่เริ่มสรา้งมาตั้งแต่ศตวรรษที่ 2 

แต่ไมส่ าเร็จ และพังลงจนเหลือแต่เพียงเสาไว ้365 ตน้ ในบริเวณกวา้ง 183 x139 เมตร 

ค า่     รบัประทานอาหารค า่ ณ โรงแรมที่พกั 

  น าท่านเดนิทางเข้าสู่ที่พกั โรงแรม  THE RIVE @RABAT DAY1    ระดบั 4 ดาว หรือเทยีบเท่า 

 

 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

น าทุกท่านออกเดินทางสู่เมืองเชฟชาอูน (CHEFCHAOUEN)  

(ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 3 ชัว่โมง 50นาที  ประมาณ 253 กม.) 

เป็นเมอืงโบราณยาวนานกวา่ 538ปีที่หา้มพลาด เป็นเมอืงที่เหมอืนเป็นฉากจากหนังภาพยนตรห์รือภาพในนิทาน สถานที่

แห่งน้ีเป็นเมอืงที่มผูีค้นใชช้ีวติกนัอยู่จริงในประเทศโมร๊อกโก เอกลักษณ์เฉพาะตวัของเมอืงน้ีคือความแปลกตาของอาคาร

บา้นเรือนที่มสีีสนัสดใสทาสีเป็นสีฟ้าและขาวทั้งเมือง ซึ่งตดักบัสีเขียวของป่าไมเ้น่ืองจากตัวเมอืงอยู่ในหุบเขาริฟ (RIF 

MOUNTAIN) เกิดเป็นภาพที่ชวนใหนั้กท่องเที่ยวหลงใหลในความงดงามและเสน่หข์องเมอืงน้ี ความเป็นมติรของผูค้นก็ท าให้

เมอืงเชฟชาอูนมเีสน่หอ์ย่างหาท่ีเปรียบไมไ่ด ้ทุกท่านสามารถเดินชมบา้นเรือนไดท้ัว่ทั้งเมอืง โดยที่สถาปัตยกรรมของเมอืง

ยงัคงเป็นแบบโมร๊อกโก ซุม้ประตูโคง้สามารถมองเห็นไดท้ัว่ทั้งเมอืง และยงัมนี ้ าพุที่ปูดว้ยกระเบื้ องโมเสกแบบโมร๊อกโกให้

เห็นไดต้ามมุมต่าง ๆ ของเมอืง   

วนัท่ีสาม ราบตั - เชฟชาอนู - เฟส    

http://www.culturedcreatures.co/morocco-blue-city/
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อิสระใหทุ้กทา่นไดเ้ดินชมถา่ยรูปหมู่บา้นสีฟ้า เพราะไมว่า่จะถ่ายมุมไหนก็สวยไมแ่พก้นั ส ารวจตรอกซอกซอยต่างๆที่เต็ม

ไปดว้ยรา้นขายของที่ระลึก, เครื่องประดบั, พรม และเลือกชิมขนมพ้ืนเมอืง ถัว่ ชีส กลับไปเป็นของฝากไดอ้ย่างเพลิดเพลิน 

 

เที่ยง  รบัประทานอาหาร ณ รา้นอาหาร 

หลังจากน้ันน าท่านเดินทางต่อ สู่เมืองเฟซ (FES) เมอืงหลวงเก่าอีกแห่งที่มปีระวติัศาสตร์อนัยาวนานใน ศ.ต. ที่ 8 ที่มี

ความส าคญัทางประวติัศาสตร ์ตั้งอยู่ระหวา่งพ้ืนที่อุดมสมบูรณ์ที่ต่อจากเชิงเทือกเขารีฟ (Rif Mountain) ทางตอนเหนือกบั

เขตเทือกเขาแอตลาสตอนกลาง (Middle Atlas) มแีมน่ ้ าเฟส (River Fes) ไหลผ่านกลางเมอืงเมอืงเฟส เป็นเมอืงศกัด์ิสิทธ์ิ

เมอืงหน่ึงของศาสนาอิสลามไดร้บัการขนานามวา่ “มกักะฮแ์ห่งตะวนัตก”และ “เอเธนสแ์ห่งแอฟริกา”  

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ โรงแรมที่พกั 

 น าทา่นเดินทางเขา้สู่ที่พกั โรงแรม VOLUBULIS HOTEL@FES DAY2 ระดบั 4 ดาวหรือเทียบเทา่ 

 

 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

น าท่านชมเมืองเฟซ เมอืงแห่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียง ซึ่งในปี ค.ศ.1981 องคก์ารยูเนสโกไดป้ระกาศใหเ้ขตเมอืงเก่าของเฟส

เป็นเมอืงมรดกโลกทางประวติัศาสตร ์  ตอนน้ีทางรฐับาลโมร๊อกโกมกีารดูและเมอืงเฟสโดยเฉพาะเขตเมอืงเก่าซึ่งเป็น

ศูนยก์ลางของวฒันธรรมและอารยธรรมในยุคเก่าของโมร๊อกโก  น าท่านชมจุดชมววิเมือ่มองลงมาจะเห็นเขตเมอืงเก่าทั้งเมอืง 

ต่อดว้ยชมประตูพระราชวงัหลวงแห่งเฟส พระราชวงัที่มีสถาปัตยกรรมที่สวยงามและสง่างามอย่างมาก เป็นเอกลกัษณ์แห่ง

ราชวงศโ์มร๊อกโก จากน้ันน าทุกท่านเขา้สู่เมอืงเก่า ซึ่งเสมอืนท่านยอ้นยุคไปสู่บรรยากาศ1200ปีที่แลว้ เพราะเมอืงน้ียงัมีวถีิ

ชีวติและความเป็นอยู่ในลักษณะดั้งเดิมหลายศตวรรษ 

ชมเมเดอรซ์า บูอิมาเนีย (MEDERSA BOU IMANLA) ซึ่งเป็นโรงเรียนสอนพระคมัภีร ์เป็นสถาปัตยกรรมแบบมวัร ์ 

ที่สวยงามประณีต ในเขตเมอืงเก่าไดแ้บ่งออกเป็น 100 ส่วน มซีอยกวา่ 10,000 ซอย มซีอยแคบสุดคือ 50 ซ.ม. ถึงกวา้ง 3 

เมตร จะแบ่งเป็นย่านต่างๆ เช่น ย่านเครื่องใชท้องเหลือง ทองแดง จะมีรา้นคา้เล็กๆที่หน้ารา้นจะมีหมอ้ กะทะ อุปกรณ์

เครื่องครวั ย่านขายพรมที่วางเรียงรายอย่างสวยงาม ย่านงานเครื่องจกัสาน งานแกะสลักไม ้และย่านเครื่องเทศ (Souk El 

Attarine)ท่านจะไดส้ัมผัสทั้งรูป รสและกล่ินในย่านเครื่องเทศที่มีการจดัเรียงสินคา้ไดอ้ย่างเป็นระเบียบเรียบรอ้ยสวยงาม 

ระหวา่งที่เดินตามทางในเมดิน่า ท่านจะไดพ้บกับน ้ าพุธรรมชาติ (Nejjarine Fountain) เพ่ือใหช้าวมุสลิมใหล้า้งหน้าลา้งมือ

ก่อนเขา้ในบริเวณมสัยิด   

วนัท่ีส่ี  เฟส    
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นอกจากน้ีที่ตามซอกมุมอาจเห็นภาพชายสูงอายุหนวดเครารุงรังนั่งแกะสลักไมช้ิ้ นเล็กๆอยู่บริเวณตามทางเดินแคบๆในเขต

เมอืงเก่า บางทีเราก็ยงัจะเห็นผูห้ญิงที่น่ีสวมเส้ือผา้ที่ปิดตั้งแต่หัวจนถึงเทา้จะเห็นไดก้็เฉพาะตาด าอันคมกริบเท่าน้ัน แวะชม

สุสานของมูเล ไอดริสที่ 2 (Moulay Idriss Mausolem II) ที่ชาวโมร๊อกโกถือวา่เป็นแหล่งมาแสวงบุญท่ีศักด์ิสิทธ์ิ พาท่านไป

ชมสุเหรา่ใหญไ่คเราวีน (Kairaouine Mosque) ซึ่งเป็นทั้งมหาวิทยาลัยสอนศาสนาแห่งแรกของโมร็อกโก และเก่าแก่ที่สุด

แห่งหน่ึงของโลกเลยทีเดียว  (เฉพาะผูท้ี่นับถือศาสนา อิสลามเท่าน้ัน)  

 

 

 

 

 

เที่ยง  รบัประทานอาหารเที่ยง ณ รา้นอาหาร   

จากนั้นน าทา่นเดินชมยา่นเคร่ืองหนงัและแวะชม บอ่ฟอกและยอ้มสีหนงัแบบโบราณ ที่เป็น

เอกลักษณ์เฉพาะของเมอืงเฟส ถูกอนุรกัษ์โดยองค์กรยูเนสโก โรงฟอกหนังของเมอืงเฟสจะ

ประกอบไปดว้ยอ่างหินจ านวนมากวางเรียงกนัเป็นแถว  แต่ละบ่อจะเต็มไปดว้ยสียอ้มและ

ของเหลวเติมเต็มทัว่ทุกบ่อ ราวกบัเป็นจานสีที่มขีนาดใหญ่ โดยหนังเหล่าน้ีไดม้าจากทั้ง ววั แกะ 

แพะ และอูฐ น าเขา้สู่กระบวนการกลายเป็นเครื่องหนังคุณภาพชั้นสูง เช่นกระเป๋า เส้ือผา้ รองเทา้ 

โดยไมม่กีารใชเ้ครื่องจกัร นับเป็นภูมปัิญญาที่มตีั้งแต่ยุคกลาง อิสระชอ้ปป้ิงสินคา้ทอ้งถ่ิน

มากมาย เมอืงเฟซจึงเป็นสถานที่ท่ีไมค่วรพลาดในการมาเยือนอย่างยิ่ง 

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ โรงแรมที่พกั 

 น าทา่นเดินทางเขา้สู่ที่พกั โรงแรม L’ESCALE HOTEL@FES  DAY3 ระดบั 4 ดาวหรือเทียบเทา่ 

 

 

 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

จากน้ันน าทุกท่านเดินทางต่อ สู่เมืองแมคเนส (MEKNES)(ใชเ้วลาเดินทาง

ประมาณ  45นาที) หน่ึงในเมอืงมรดกโลกรบัรองโดยยูเนสโกเมือ่ปี ค.ศ.1996 

อดีตเมอืงหลวงในสมยัสุลต่าน มูเล อิสมาอิแห่งราชวงศอะ์ลาวทิ (Alawite Dynasty) 

ไดช้ื่อเป็นกษัตริยจ์อมโหดผูช้ื่นชอบการท าสงครามในช่วงศตวรรษที่ 17 ดว้ยท าเล

ที่ตั้งที่มแีมน่ ้ าไหลผ่านกลางเมอืงเมกเนสจงึเป็นเมืองศูนยก์ลางการ ผลิตมะกอกไวน์

และพืชพรรณต่างๆ มกี าแพงเมอืงลอ้มรอบเมอืงเก่าที่ยาวประมาณ 40 กม. ซึ่งมี

วนัท่ีหา้    เฟซ – อินเฟรน IFRAN –มิเดล MIDLET – เออรฟู์ด ์ERFOUD-รสิซาน่ี RISSAN   

     เมอรซ์ูกา้ MERZOUGA     
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ประตูเมอืงใหญ่โตถึง 7 ประตู 

น าท่าน ชมประตบูบัมนัซู (BAB MANSOUR MONUMENTAL) มปีระตูเมอืงใหญ่โตถึง 7 ประตูไดช้ื่อวา่สวยที่สุด ตกแต่งดว้ย

โมเสดและกระเบื้ องสีเขียวบนผนังสีแสดนับแสนชิ้ น ท าใหป้ระตูแห่งน้ีมเีอกลักษณ์และสวยงามอย่างหาท่ีเปรียบไมไ่ด ้

น าทุกท่านเดินทาง สู่เมืองอิเฟรน (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 1 ชัว่โมง 30 นาที ) เมอืงที่ชาวฝรัง่เศสที่เคยปกครอง และ

นิยมมาสรา้งที่พกัตากอากาศบริเวณน้ี ตั้งอยู่บนความสูงประมาณ 1,650 เมตร เหนือระดบัน ้าทะเล บา้นเรือนที่น้ีส่วนใหญ่

เป็นหลังคาอิฐสีแดง มดีอกไมบ้านสะพรัง่และทะเลสาบที่สวยงาม เป็นสถานที่พกัผ่อนทั้งฤดูหนาวและฤดูรอ้น เสน้ทางน้ีผ่าน

เทือกเขาแอตลาส เทือกเขาแอตลาส (Atlas Mountains) เป็นแนวเทือกเขาที่อยู่ทางตะวนัตกเฉียงเหนือและทางเหนือของ

ทวปีแอฟริกา พาดผ่านตั้งแต่ชายฝัง่ตะวนัตกเฉียงใตข้องประเทศโมร็อกโกที่บริเวณอ่าวอากาเดีย (Agadir) ริมฝัง่มหาสมุทร

แอตแลนติก ขึ้ นไปจนจดชายฝัง่ตะวนัออกเฉียงเหนือของประเทศตูนิเซีย มคีวามยาวของเทือกเขาโดยรวมประมาณ 2,500 

กิโลเมตร ภูมปิระเทศเขียวชอุ่มไปดว้ยป่าไม ้สองขา้งทางเปล่ียนสภาพจากความแหง้แลว้เป็นป่าไม ้พุ่ม และสลับกบัความ

แหง้แลง้ของภูเขาเหมาะเป็นเมอืงพกัผ่อนจนไดร้บัฉายา(เจนีวาแห่งโมร็อคโค)  

น าท่านเดินทาง สู่เมืองมิเดล (MIDLET)  เป็นเมอืงที่ตั้งอยู่บนระดบัความสูงที่ 1,508 เมตร (4,948 ฟุต) คือเมอืงเล็กๆ 

ที่ตั้งอยู่ท่ามกลางหุบเขาแอตลาส เมอืงที่เป็นศูนยก์ลางการคา้ การท าเหมอืงแร่  ทอผา้ ทอพรม และเย็บปักถกัรอ้ย ของ

โมร็อกโก  

 

 

 

 

 

 

 

เที่ยง  รบัประทานอาหารเที่ยง ณ รา้นอาหาร  

น าท่านเดินทางเขา้สู่เสน้ทางแห่งทะเลทราย ผ่านชม หุบเขาดาเดส DADES GORGE แนวเขาและธรรมชาติของหุบเขาท่ีถูก

กดักร่อนจากแรงลม ท าใหหุ้บเขากลายเป็นรูปร่างต่างๆ โดยจุดหมายอยู่ที เมืองเออรฟ์ูด ์ERFOUD ซึ่งเป็นโอเอซิส OASIS 

ศูนยก์ลางทางการคา้ขายของกองคาราวานซึ่ง เดินทางมาจากซาอุดิอาระเบีย SAUDI ARABIA และซูดาน SUDAN และ

เดินทางสู่เมืองเมอรซ์ูกา้ร ์ไปชมทะเลทรายซาฮาร่า “SAHARA” เป็นทะเลทรายในทวปีแอฟริกาที่มีขนาดใหญ่ที่สุดของโลก 

โดยกินเน้ือที่กวา่ 9 ลา้นตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 1ใน 3 ของทวปีแอฟริกา ลัดเลาะขอบทะเลทรายสู่เขตซาฮาร่า ผ่าน

ชมทศันียภาพอนัยิ่งใหญ่ของภูเขาหินที่เต็มไปดว้ยซากฟอสซิลของหอยและแมงกะพรุนโบราณในอดีตเมือ่ 350 ลา้นปีก่อน 

ซึ่งดินแดนแห่งน้ีเคยอยู่ใตท้อ้งทะเลมาก่อน จึง่เป็นที่ก าเนิดของซากฟอสซิลต่างๆ 

 

 

 

 

 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B9%82%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B9%87%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B9%82%E0%B8%81
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%95%E0%B8%B9%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%8B%E0%B8%B5%E0%B8%A2
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ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ โรงแรมทีพ่กั  

          อิสระใหท้า่นพกัผ่อนดูดาวทา่มกลางทะเลทรายตามอธัยาศยั  

 น าทา่นเดินทางเขา้สู่ทีพ่กั LES PORTES DEDESERT HOTEL@MERZOUGA DAY4 ระดบั 4 ดาวหรอืเทยีบเทา่ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

***พิเศษ  ก่อนพระอาทิตยข้ึ์นน าทา่นข่ีอูฐ ชมพระอาทิตยข้ึ์นท่ีทะเลทรายซาฮารา่  ใหทุ้กท่านไดด่ื้มด า่กบัภาพพระ

อาทิตยด์วงโตๆค่อยๆโผล่ขึ้ นจากสนัทรายยามเชา้ สาดส่องแสงสีทองปลุกทุกชีวติใหต่ื้นจากนิทรา เป็นภาพแห่งความ

ประทบัใจที่ทุกท่านจะจดจ าไมรู่ลื้มเลือน  

ออกจากทะเลทรายผ่าน เดินทางผ่าน โอเอซิสTINGHIR ซึ่งเป็นชุมชนที่เกาะกลุ่มอยู่รวมกนั ท่ามกลางความแหง้แลง้ในเขต

ทะเลทราย ที่ยงัมคีวามชุ่มชื้ น มตีาน ้า หรือ ล าธารน ้า ซึ่งใชใ้นการปลูก ตน้ปาล์ม ตน้อลัมอนด ์ น าท่านเดินทางสู่ ทอดรา้

จอรจ์ TODRA GORGES ชมความงามของช่องเขาที่ซ่อนตวัอยูในโอเอซิส ล าธารที่ไหลผ่านช่องเขากับหน้าผาที่สูงชนัแปลกตา 

เป็นแหล่งปีนหน้าผาส าหรบันักเส่ียงภยัทั้งหลาย    ผ่านหบุเขาดาเดส DADES VALLEY AND GORGE  แนวเขาและธรรมชาติ

ของหุบเขาท่ีถูกกรดักร่อน จากแรงลมท าใหหุ้บเขากลายเป็นรูปร่างต่าง ๆ สวยงาม ผ่านชมหบุเขากุหลาบ ซึ่งเทศกาลดอก

กุหลาบจะมขีึ้ นในเดือนพฤษภาคม  ดว้ยร่มเงาตน้ปาล์มที่โอเอซิสน้ี ท าใหเ้ป็นสวรรคน้์อยๆของนักเดินทางชาวทะเลทรายมา

ตั้งแต่สมยัโบราณกาล  

เที่ยง  รบัประทานอาหารเที่ยง ณ รา้นอาหาร  

น าท่านเดินทางต่อตามถนนคาชบาหท์ี่มป้ีอมหลายรอ้ยแห่งตั้งเรียงรายตามถนนดงักล่าว  

สู่เมืองวอซาเซท OUARZAZATE ซึ่งเคยเป็นที่ตั้งทางยุทธศาสตร ์ในปี ค.ศ. 1928 ฝรัง่เศสตั้งกองก าลังทหารและพฒันาที่น้ี

ใหเ้ป็นศูนยก์ลางการบริหาร ปัจจุบนัเมอืงวอซาเซทเป็นเมอืงถูกส่งเสริมใหเ้ป็นเมอืงท่องเที่ยว และมีการพฒันาพ้ืนที่ใน

ทะเลทรายเพื่อการท ากิจกรรมต่าง ๆ ที่แวดลอ้มไปดว้ยสตูดิโอส าหรบัการถ่ายท าภาพยนตร ์ไมว่า่จะเป็น เรื่อง CLEO 

PATTRA, THE MUMMY, KINGDOM OF HEAVEN และอีกหลายเรื่องนักที่มกัจะใชเ้มอืงแห่งน้ีเป็นฉากส าหรบัถ่ายท าใน

ภาพยนตร ์ทั้งน้ีเพราะลักษณะภูมปิระเทศท่ียงัคงความเป็นเอกลักษณ์แบบชนเผ่าเบอรเ์บอร ์ซึ่งเป็นชนเผ่าดั้งเดิมของชาวโม 

ร๊อกโก  วอซาเซทอาจกล่าวไดว้าเป็นจุดมุง่หมายของนักท่องเที่ยวที่มองหาความแตกต่าง และความผจญภยัที่หาไมไ่ดจ้ากที่

ไหน วอซาเซทเป็นเมอืงที่ส าคญัที่สุดของทางตอนใต ้และท่ีน่ียงัเป็นทางเชื่อมระหวา่งเหนือกบัใต ้และตะวนัออกกบัตะวนัตก  

วนัท่ีหก เมอรซู์กา้ MERZOUGA - ทอดา้จอรจ์ (TODRA GORGE) - OUARZAZATE  
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ค า่     รบัประทานอาหารค า่ ณ โรงแรมที่พกั 

    น าทา่นเดินทางเขา้สู่ทีพ่กั  LE ZAT HOTEL@ OUARZAZATE DAY5 ระดบั 4 ดาวหรือเทียบเทา่ 

 

 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

เดินทางสู่ เมืองไอท ์เบนฮาดดู  (AIT BENHADDOU) ชมเมอืงไอท ์เบนฮาดดู เป็นเมอืงที่มอีาคารต่างๆ สรา้งจากดิน เป็น

เมอืงที่มีชื่อเสียงในเรื่องการหารายไดจ้ากกองถ่ายท าภาพยนตรก์วา่ 20 เรื่อง โดยเฉพาะป้อมดินที่งดงามและมคีวามใหญ่

ที่สุดในภาคใตข้องโมรอคโค คือ ป้อมไอท ์เบนฮาดดู (KASBASH OF AIT BEB HADOU) เป็นป้อมดินซึ่งตั้งอยู่ท่ามกลาง

สวนอลัมอนด ์เป็นปราสาทท่ีใชใ้นการถ่ายท าภาพยนตรห์ลายเรื่องที่โด่งดงัอาทิ Lawrance of Arabia , Jesus of Nazareth 

และ Gladiator ปัจจุบนัอยู่ในความดูแลขององคก์ารยูเนสโก ้

 

 

 

 

 

 

เที่ยง รบัประทานอาหารเที่ยง ณ รา้นอาหาร  

จากน้ันเดินทางสู่ เมืองมาราเกช (MARAKESH) เมอืงแห่งทะเลทรายซาฮาร่า ทะเลทรายในทวปีแอฟริกาที่มขีนาดใหญ่เป็น

อนัดบัสองของโลก และเป็นทะเลทรายที่รอ้นที่สุดของโลกอีกดว้ย ซึ่งเป็นเมอืงท่องเที่ยวที่ส าคญัที่ตั้งอยู่เชิงเขาแอตลาส ใน

อดีตเมอืงโอเอซิสแห่งน้ีเป็นที่พกัของกองคาราวานอูฐที่มาจากทางตอนใตข้องโมรอคโค ถือเป็นเมอืงชุมทางของพ่อคา้ต่างๆ 

นอกจากน้ียงัเป็นอดีตเมอืงหลวงในช่วงสมยัราชวงศอ์ลัโมราวดิช่วง ศ.ต.ที่ 11 ปัจจุบนัเป็นเมอืงที่มนัีกท่องเที่ยวมาเยือนมาก

ที่สุด สภาพบา้นเมอืงที่เราเห็นไดค้ือ สองขา้งทางแวดลอ้มดว้ยบา้นเรือนที่ถูกฉาบดว้ยปูนสีสม้ๆ ซึ่งเป็นส่ิงที่รฐับาลก าหนดไว ้

แตค่นทอ้งถ่ินจะเรียกว่า PINK CITY หรือ เมืองสีชมพ ูอาจกล่าวไดว้า่มาราเกชเป็นเมอืงที่มเีสน่ห์ที่สุดในโลกแห่งหน่ึง จึง

ไดส้มญานามวา่เป็น A CITY OF DRAMA นัน่คือมคีวามสวยงามดัง่เมอืงในละครท่ีไมน่่าเป็นชีวติจริงได ้

 

ค า่      รบัประทานอาหารค า่ ณ โรงแรมที่พกั 

วนัท่ีเจด็ OUARZAZATE – AIT BENHADDOU เมืองไอท ์เบนฮาดดู –ATLAS MOUNT 

  MARRAKECH      
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 น าทา่นเดินทางเขา้สู่ที่พกั  MOROCCAN HOUSE HOTEL@ MARAKESH  DAY6  ระดบั 4 ดาวหรือเทียบเทา่ 

 

 

 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

น าท่านเดินทางสู่เขตเขตเมืองเก่า หรือที่เรียกวา่ เมดิน่า ซึ่งมกี าแพงเมอืงลอ้มรอบ น าชมสุสานแหง่ราชวงศซ์าเดียน 

(SAADLAN TOMBS) ที่แห่งน้ีถูกทิ้ งรา้งมากกวา่ 2 ศตวรรษ ภายหลังไดร้บัการบูรณะ และเปิดใหเ้ขา้ชมความงดงามในแบบ

ฉบบัของศิลปะแบบมวัริส(MOORISH) แท้ๆ  ความวจิติรอลังการของหอ้งโถงภายใน เสาคอลัมน์หินอ่อนสีสวย ลวดลายงาน

ปูนที่ประดบัประดาบนผนังและเพดาน สวนสวยภายนอกที่สรา้งขึ้ นใหม ่โดยเขาวา่ ท าตามแบบ Allah's Paradise  

 

 

 

 

  

 

จากน้ันน าชมพระราชวงับาเฮีย BAHIA PALACE พระราชวงัของท่านมหาอ ามาตยผู์ส้ าเร็จราชการแผ่นดินแทน 

ยุคกษัตริยใ์นอดีต สรา้งขึ้ นในช่วงปลายศตวรรษที่ 19 ซึ่งตั้งใจจะใหเ้ป็นพระราชวงัที่ยิ่งใหญ่และหรูหราท่ีสุดในสมยัน้ัน 

ภายในตกแต่งดว้ยปูนป้ันแกะสลักและการวาดลวดลายบนไมแ้ละประดบัประดาดว้ยโมเสกที่มลีวดลายละเอียดอ่อนชอ้ย

สวยงาม   

 

เที่ยง  รบัประทานอาหารเที่ยง ณ รา้นอาหาร  

น าทุกท่านชม จตัรุสักลางเมือง (DJEMAA FNAA SQUARE) ที่มขีนาดใหญ่ รายลอ้มไปดว้ยอาคาร รา้นคา้ ตลาด ทั้ง 4 ดา้น 

เดินเล่นถ่ายรูปความมชีีวติชีวาที่มสีีสนัและกล่ินอายแบบโมรอคโคขนานแท ้พรอ้มจบัจา่ยหาซื้ อของฝาก ของที่ระลึกพ้ืนเมือง

ต่างๆ รายลอ้มไปดว้ยอาคาร รา้นคา้ ตลาดทั้ง 4 ดา้น  

ชม มสัยิด คูตเูบีย (KOUTOUBIA MOSQUE) ซึ่งเป็นมสัยิดใหญ่เก่าแก่ที่สุดในเมืองไม่ว่าจะเดินไปแห่งใดในตัวเมืองก็จะเห็น

มสัยิดน้ีได ้จากหอวงัที่มคีวามสูง 226 ฟิต (70 เมตร) ไมว่า่อยู่ที่ไหนในมาราเกซ เราก็จะมองเห็นสุเหร่าแห่งน้ี อิสระใหท้าง

เก็บภาพเมอืงมาราเกซ เมอืงที่ข้ึนชื่อวา่มเีสน่หดึ์งดูดนักท่องเที่ยวติดอนัดบัโลก  

วนัท่ีแปด   MARRAKECH  - คาซาบลงักา   
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น าท่านชม MAJORELLE GARDEN หรือ JARDIN MAJORELLE & MUSEUM OF ISLAMIC ART  

วา่กนัวา่เป็นสวรรคน้์อยๆ ย่านเมอืงมาราเกช สวนแห่งน้ีเป็นที่

รวบรวมพนัธุไ์มน้านาจากทัว่โลก โดยเฉพาะตน้กระบองเพชรนับพนั

ตน้ หลากหลายสายพนัธุ ์มสีวนบวั และป่าไมดู่ร่มรื่น กบับรรดา

กระถางดินที่ศิลปินเจา้ของเดิม Jacques Majorelle ที่สรรหาสีมาป้าย

ทาทบั ตกแต่งท าใหส้วนแห่งน้ีดูโดดเด่นสะดุดตาขึ้ นมาอย่างน่า

เหลือเชื่อ สวนแห่งน้ีเดิมเป็นบา้นของศิลปินชาวฝรัง่เศส เขาสรา้ง

บา้น และสวนเอาไวอ้ยู่เอง พรอ้มสรา้งงานศิลปะของเขาต่อมาสถานที่

แห่งน้ีไดถู้กใชเ้ป็นพิพิธภณัฑ ์รวบรวมเอาศิลปะของโมรอคโคไว ้และมมุีมแสดงงานศิลปะของเจา้ของเดิมเอาไวด้ว้ย 

ค า่       รบัประทานอาหารค า่ ณ รา้นอาหาร MARAKESH 

         จากนั้นน าทา่นเดินทางกลบัสู่ CASABLANCA คาซาบลงักา 

          น าทา่นเดินทางเขา้สู่ทีพ่กั KENZI BASMA HOTEL @CASABLANCA  DAY7 ระดบั 4 ดาวหรือเทียบเทา่ 

 

 

เชา้     CHECK OUT 05.00 AM. เพ่ือเดินทางสู่สนามบิน  

05.00 น.น าท่านเดินทาง สู่สนามบิน CMN มุฮมัมดั ฟิฟท ์อินเตอรเ์นชัน่แนล (คาซาบลงักา) 

ประเทศโมร็อคโค เพ่ือท าการเช็คอินสมัภาระ 

(รบัประทานอาหารเชา้ แบบกลอ่ง เพ่ืองา่ยตอ่การเดินทาง ) 

09.15 น.ออกเดินทางโดยสายการบิน OMAN AIR เที่ยวบินที่ WY172 

19.35 น.เดินทางถึงสนามบินประเทศโอมาน (มสักตั MCT) เพ่ือแวะเปล่ียนเครื่อง    

22.05 น.ออกเดินทางกลบัสู่สนามบินสุวรรณภมิู โดยสายการบิน OMAN AIR เที่ยวบินที่ WY817 

 

Yanisadtcu@hotmail.com 

 

06.45 น. เดินทางกลบัถึง สนามบินสุวรรณภมิู ดว้ยความสวสัด์ิภาพและความประทบัใจ มิรูลื้มเลือน 

 
 
 

 

วนัท่ีเกา้              CASABLANCA – AIRPORT – MCT มสักตั      

 

วนัท่ีสิบ               MCT มัสกตั  - กรุงเทพฯ     
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อัตราค่าบริการ 
ก าหนดการเดินทาง 

 

ราคาผูใ้หญ ่

(พกัหอ้งละ 2-3 

ทา่น) 

ราคาเด็กเสริมเตียง 

(พกักบัผูใ้หญ ่2 

ทา่น) 

ราคาเด็กไม่เสริมเตียง 

(พกักบัผูใ้หญ ่2 ทา่น) 
พกัเด่ียวจา่ยเพ่ิม 

21 -30 ก.ย.62 57,888 บาท 56,888 บาท 55,888 บาท 10,500 บาท 

17 - 26 ต.ค.62 

5 – 14 ธ.ค. 62 
58,888 บาท 57,888 บาท 56,888 บาท 10,500 บาท 

24 ธ.ค. – 02 ม.ค.62 

26 ธ.ค. – 04 ม.ค.62 
62,888  บาท 61,888  บาท 60,888  บาท 15,000 บาท 

25 ม.ค. – 03 ก.พ.63 

 08 – 17 ก.พ.63 

05 – 14 มี.ค.63 

21 – 30 มี.ค.63 

57,888  บาท 56,888  บาท 55,888  บาท 10,500 บาท 

UPDATE 4JULY2019 

 

หมายเหต ุรายการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได ้ทั้งน้ีโดยค านึงถึงผลประโยชนข์องลูกคา้เป็นหลกั 

ในกรณีทีค่ณะออกเดินทางต  า่กว่า 15 ทา่น หรอืมาตรฐานของการยนืยนัการเดินทาง จะมีการเปลี่ยนแปลง 

ขนาดของภาหนะทีใ่ชใ้นการน าเทีย่ว ตลอดรายการทวัร ์โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้  

กรณีทีค่ณะทวัรอ์อกเดินทางต  า่กว่า 15 ทา่น หรอืต  า่กว่ามาตรฐานของการยนืยนัการเดินทาง ทางผูจ้ดัรายการ ขอ

ยกเลิกการเดินทาง หรอื อาจแจง้ตอ่ทางคณะทวัรใ์หท้ราบว่ามีการเรยีกเก็บค่าทวัรเ์พิม่ในกรณีทีต่  า่กว่า 15 ทา่น ตาม

ความเหมาะสมและเป็นจรงิ 
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-การพิจารณาวีซ่าเป็นดุลยพินิจของสถานทูต มิใชบ่ริษัททวัร ์การเตรียมเอกสารท่ีดีและถูกตอ้งจะชว่ยใหก้ารพิจารณา ของสถานทูตง่ายข้ึน/ 

กรณีท่านใดตอ้งใชพ้าสปอรต์เดินทาง ชว่งระหวา่งยื่นวีซ่า หรือ ก่อนเดินทางกบัทางบริษัท ท่านตอ้งแจง้ใหท้างบริษัทฯ ทราบล่วงหนา้เพ่ือ

วางแผนในการขอวีซ่าของท่าน ซ่ึงบางสถานทูตใชเ้วลาในการพิจารณาวีซ่าท่ีค่อนขา้งนานและ อาจไม่สามารถดึงเล่มออกมาระหว่างการ

พิจารณาอนุมตัิวีซ่าได ้ 

1.PASSPORT เลม่จริง ที่มีอายเุหลือเกิน 6 เดือน ใชเ้วลาย่ืนเลม่เขา้ไปในสถานทูต 7 – 10 วัน  

2.รูปถา่ยขนาด 1.5 น้ิว จ  านวน 2 รูปพ้ืนหลงัขาว หา้มสวมเส้ือสีขาวและสีอ่อนในการถา่ยรูปและเห็นหนา้ชดั 

3.ส าเนาบตัรประชาชน / ทะเบียนบา้น  (หา้มขีดหรือเซน้ก ากบัใดๆลงไป ) 

4.หลกัฐานการท างาน 

กรณีที่ทา่นเป็นเจา้ของกิจการ ขอหนังสือรบัรองการจดทะเบียน (DBD)ที่มชีื่อของผูเ้ดินทางเป็นกรรมการหรือหุน้ส่วน อายุไมเ่กิน 

3 เดือน หรือ ส าเนาใบทะเบียนการคา้ (พค.0403)  

กรณีที่กิจการของทา่นไม่ไดจ้ดทะเบียนการคา้ เช่น ขายของออนไลน ์หรือเป็นครูสอนพิเศษ ตอ้งท าจดหมายชี้ แจงการท างาน

เป็นภาษาองักฤษ, พรอ้มเอกสารประกอบ เช่น รูปถ่ายรา้น เวป็สินคา้  

 กรณีที่เป็นพนกังานบริษทัเอกชน ขอหนังสือรบัรองการท างาน จากบริษัทฯ ใหร้ะบุต าแหน่งลงไป และเงินเดือนที่ไดร้บัใน

ต าแหน่งงานน้ันๆ และช้ีแจง้วา่ท่านท างานที่บริษัทน้ีมาแลว้กี่ปี , วนัทีเ่ริ่มท างาน  

(ขอเป็นภาษาองักฤษ  ระบุชื่อ-นามสกุล  ลงไปในหนังสือรบัรองการท างาน ตอ้งตรงตามหน้าพาสปอรต์  

ใชค้ าวา่ “TO WHOM IT MAY CONCERN ” แทนชื่อสถานทูตที่ยื่น) 

กรณีที่เป็นนกัเรียน หรือนกัศึกษา ขอหนังสือรบัรองการเรียนที่ออกจากสถาบนัที่ก าลังศึกษาอยู่  

(ขอเป็นภาษาองักฤษ  ระบุชื่อ-นามสกุล  ลงไปในหนังสือรบัรองการเรียน ชื่อตอ้งตรงตามหน้าพาสปอรต์) 

ใชค้ าวา่ “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนชื่อสถานทูตที่ยื่น) 

5.หนงัสือรบัรองสถานะทางการเงินจากธนาคาร (ไม่รบัสเตทเมนตห์รือส าเนาสมุดเงินฝาก)   

ขอ 1 ฉบบั ตอ้งออกโดยธนาคารเทา่นั้น หนงัสือน้ีจะระบุช่ือเจา้ของบญัชี รายละเอียดบญัชี และยอดเงินคงเหลือในบญัชี 

แปลงค่าเป็น USD โดยใหธ้นาคารระบุช่ือผูเ้ดินทาง และช้ีแจงว่าใชใ้นการย่ืนวีซ่า เขา้โมร็อคโค ในพรีเรียส .........วนัท่ีเดินทาง 

เทา่ไหรถึ่งเทา่ไหร ่ 

ในกรณีที่มีบุตรหลานของทา่นเดินทางดว้ย ใหท้  าใหบุ้ตรหลานของทา่นดว้ย คนละฉบบั โดยระบุช่ือเจา้ของบญัชี 

รายละเอียดบญัชี ยอดเงินคงเหลือในบญัชี แปลงค่าเป็น USD และใหธ้นาคารระบุว่าคุณเป็นผูอ้อกค่าใชจ้า่ยทัง้หมดในการ

เดินทางให ้ MISS……………………………………. / MASTER ………………………..ในการเดินทางไปทริปโมร็อคโค 

****การถา่ยส าเนาทุกฉบบัจะตอ้งสามารถอ่านออกชดัเจน เน่ืองจากเอกสารทุกฉบบั ทางสถานทูตโมร็อคโคจะตอ้งน าส่ง

ต ารวจตรวจคนเขา้เมืองของประเทศโมร็อคโค และหา้มขีดค่า/ขีดคร่อม หรือเซน้รบัรองเอกสารทุกฉบบั*** 

 

 

 

 

ขอ้มูลเบ้ืองตน้ในการเตรียมเอกสารยื่นวีซ่าและการยื่นขอวีซ่า ใชเ้วลายื่นประมาณ 7-10 วนัท าการ 
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งวดที่ 1 : ส ารองที่นัง่จา่ย  20,000 บาท /ท่าน ภายใน 3 วันหลงัจากที่มีการจอง  

         พรอ้มส่งรายช่ือและหนา้พาสปอรต์ผูท้ี่จะเดินทางทนัที  

งวดที่ 2 : ช าระส่วนที่เหลือ 20 วนั ลว่งหนา้ก่อนออกเดินทาง  

กรณีท่ีตอ้งการออกตัว๋ภายในประเทศ กรณีลูกคา้อยูต่่างจงัหวดั ให้ท่านติดต่อเจา้หนา้ท่ีก่อนออกบตัรโดยสารทุกคร้ัง หากออกบตัร

โดยสารโดยมิแจง้เจา้หนา้ท่ี ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผิดชอบค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึน 

หลงัจากช าระค่ามดัจ าแลว้ สามารถเปล่ียนช่ือผูเ้ดินทางได ้ก่อนท่ีบริษทัฯ จะท าการออกตัว๋ลว่งหนา้ 1-2 อาทิตยก่์อนการเดินทาง 

 

 

 

ส าหรบัหอ้งพกัแบบ 3 เตียง (TRP) มีบริการเฉพาะบางโรงแรมเท่าน้ัน แนะน าใหท้่านเปิดหอ้งพกั กรณีเดินทางเป็นผูใ้หญ่ 3 ท่าน  (1 TWN 

+ 1 SGL) หอ้ง จะสะดวกกบัท่านมากกวา่ 

ค่าท่ีพกัหอ้งละ 2 ท่าน ในโรงแรมตามท่ีระบุในรายการหรือระดบัเดียวกนั รวมทั้งส้ิน 7 คืน 

กรณีเดินทางเป็นตัว๋กรุป๊ หากออกตัว๋แลว้ไมส่ามารถขอคืนเงินไดแ้ละไมส่ามารถเปล่ียนวนัเดินทางได  ้

คา่ตัว๋เคร่ืองบนิไป - กลบัโดยสายการบนิ โอมานแอร์ (Oman Air) ชัน้ประหยดั  
โดยสายการบนิโอมานแอร์ (Oman Air) ก าหนดน า้หนกัชัน้ประหยดั อยู่ที่  30 กิโลกรัม //โดยมีกระเป๋า เดนิทาง 1 ใบใหญ่เท่านัน้ 

ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการทวัร์ 

ค่ารถปรบัอากาศน าเท่ียวตามรายการ พรอ้มคนขบัรถท่ีช านาญเสน้ทาง  

ค่าอาหารทุกมื้ อท่ีระบุตามรายการ ค่าบตัรเขา้ชมสถานท่ีและการแสดงทุกแห่งท่ีระบุตามรายการ 

น ้าด่ิม วนัละ 1 ขวด /แจกบนรถ  
ค่าธรรมเนียมวีซ่าเขา้-ออก ประเทศโมรอคโค แบบ SINGLE ENTRY       

ค่าบริการน าทวัรโ์ดยมคัคุเทศกท์อ้งถ่ินและหวัหนา้ทวัรผู์มี้ประสบการณ์ 

ค่าประกนัอุบติัเหตุในการเดินทางวงเงิน 1,000,000 บาท ค่ารกัษาพยาบาล 500,000 บาท วงเงินคุม้ครองอาหารเป็นพิษ (โดยแพทย์

จะตอ้งระบุในใบรบัรองแพทยว์า่”อาหารเป็นพิษเท่าน้ัน”) 

หมายเหตุ: ค่าประกนัอุบิติเหตุส าหรบัเด็กท่ีมีอายุต า่กว่า 6 เดือน และ ผูใ้หญ่อายุมากกวา่ 75 ปีทางบริษัทประกนัฯจะชดใชค้่าสินไหมทดแทน

เพียงคร่ึงหน่ึงของสญัญาฯ)  

 

 

 

 

 

 

 

 

อตัราค่าบริการน้ีรวม 

    

เง่ือนไข การจองทวัร ์    
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ค่าจดัท าหนังสือเดินทางภาษีต่าง ๆ เช่น ภาษี 7% ภาษีหกั ณ ที่จา่ย 3% ฯลฯ 

ค่าใชจ้า่ยส่วนตัวอื่นๆ  เช่น ค่าโทรศพัท,์ ค่าซกัรีด, มนิิบารแ์ละทีวชี่องพิเศษ ฯลฯ และท่ีไมไ่ดร้ะบุไวใ้นรายการ 

ค่าอาหารและเครื่องด่ืมสัง่พิเศษ นอกเหนือจากรายการที่ระบุไว ้และน ้าด่ิมนอกเหนือจากที่แจง้ไว ้ท่านละ 1 ขวด/วนั 

ค่าบริการยกกระเป๋าในโรงแรม ซ่ึงทา่นจะตอ้งดแูลกระเป๋าและทรพัยสิ์นดว้ยตวัทา่นเอง 

ค่าทิปต่าง 

ค่าทิปมคัคุเทศกท์อ้งถ่ินท่านละ 3 USD / ท่าน / วนั (คิดเป็น 8วนั เท่ากบั 24USD) 

พนักงานขบัรถในประเทศท่านละ 2 USD / ท่าน / วนั (คิดเป็น 8วนั เท่ากบั 16USD) 

ค่าทิปค่าทิปหวัหน้าทวัร ์ท่านละ 3 USD / ท่าน / วนั (คิดเป็น 10วนั เท่ากบั 30USD) 

รวม 70 USD  หรือประมาณ 2,331 บาท 

 

กรณียกเลิกหลงัจากวางเงินมดัจ า บริษัทฯจะคิดค่าใชจ้่ายท่ีเกิดข้ึนจริง ณ วนัน้ัน ท่ีไมส่ามารถ คืนเงินได ้ 

(ตวัอยา่งเชน่ ค่าตัว๋เครื่องบิน, ค่าวีซ่า, ค่ามดัจ าหอ้งพกั เป็นตน้) 

กรณีตัว๋เครื่องบินท าการออกแลว้ แต่ท่านไมส่ามารถออกเดินทางได ้ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิเรียกเก็บค่าใชจ้่ายตามท่ีเกิดข้ึนจริง  และรอ 

Refund จากทางสายการบิน โดยปกติใชเ้วลาประมาณ 3- 6 เดือนเป็นอยา่งนอ้ย 

กรณียกเลิกหลงัจากจ่ายเงิน FULL PAYMENT แลว้ และกรุฟ๊สามารถออกเดินทางไดต้ามปกติ  หรือใกลว้นัเดินทางแลว้ บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิ

ในการคืนเงินทั้งหมดในทุกกรณี 

กรณีเจ็บป่วยจนไมส่ามารถเดินทางได ้  ตอ้งมีใบรบัรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรบัรอง บริษัทจะท าเร่ืองยื่นเอกสารไปยงัสายการบิน 

โรงแรม และในทุกๆการใหบ้ริการ เพ่ือใหพิ้จารณาอีกครั้ง ทั้งน้ี อาจจะตอ้งใชร้ะยะเวลาในการด าเนินการ ซ่ึงไมส่ามารถแจง้ไดว้า่สามารถคืน

เงินไดท้ั้งหมดหรือบางสว่น หรือไมไ่ดเ้ลย เพราะข้ึนอยูก่บัการพิจารณาและตดัสินใจของสายการบิน โรงแรมและในทุกๆบริการอ่ืนๆเป็นส าคญั 

กรณีผูเ้ดินทางไมส่ามารถ เขา้-ออกเมืองไดเ้น่ืองจากปลอมแปลงหรือการหา้มของเจา้หนา้ท่ี ไมว่า่เหตุผลใดๆ ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการ 
ไมคื่นค่าทวัรท์ั้งหมด 

 
บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์น้ี เม่ือเกิดเหตุจ าเป็นสุดวิสัยจนไม่อาจแกไ้ขไดแ้ละจะไม่รับผดิชอบใดๆ ใน

กรณีท่ีสูญหาย สูญเสียหรือไดรั้บบาดเจ็บท่ีนอกเหนือความรับผดิชอบของหัวหนา้ทวัร์และเหตุสุดวิสัยบางประการ เช่น การนดัหยดุงาน ภยัธรรมชาติ 

การจลาจล ต่างๆบริษทัฯ ไม่รับผดิชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ท่ีเกิดจากสายการบิน ภยัธรรมชาติ ปฏิวติั และอ่ืน ๆ ท่ีนอกเหนือการควบคุมของทาง

บริษทัฯ หรือ ค่าใชจ่้ายเพ่ิมท่ีเกิดข้ึนทางตรง หรือทางออ้ม เช่น การเจ็บป่วย การถูกท าร้าย การสูญหาย ความล่าชา้ หรือ อุบติัเหตุต่าง ๆ 

บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงโปรแกรมรายการท่องเท่ียว โดยไม่ตอ้งแจง้ให้ทราบล่วงหนา้ 

บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงอตัราค่าบริการโดยไม่ตอ้งแจง้ให้ทราบล่วงหนา้ 

อตัราค่าบริการน้ีไม่รวม 

  

กรณียกเลิก 

หมายเหต ุ
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บริษทัจะไม่รับผดิชอบ หรือ คืนเงินค่าทวัร์ ในกรณีท่ีท่านถูกปฏิเสธในการให้วีซ่า หรือ ปฏิเสธเขา้เมือง ในทุกกรณี 

ในกรณีท่ีท่านผูโ้ดยสารตอ้งการใชพ้าสปอร์ตเล่มสีน ้ าเงิน (ราชการ) ในการเดินทาง บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผดิชอบใดๆในการท่ีท่านอาจจะ

ถูกปฏิเสธมิให้เขา้เมือง เพราะโดยปกติในการท่องเท่ียวจะใชเ้ล่มสีเลือดหมู 

ราคาน้ีคิดตามราคาบตัรโดยสารเคร่ืองบิน ณ ปัจจุบนั หากมีการปรับราคาบตัรโดยสารสูงข้ึน ตามอตัราค่าน ้ ามนัหรือ ค่าเงินแลกเปล่ียน ทางบริษทั 

สงวนสิทธ์ิท่ีจะปรับราคา ตามสถานการณ์ดงักล่าว 

การขอท่ีนัง่ Long Leg โดยปกติจะอยูบ่ริเวณทางออกประตูฉุกเฉิน และผูท่ี้จะนัง่ตอ้งมีคุณสมบติัตรงตามท่ีสายการบินก าหนด เชน่ ตอ้งเป็น

ผูท่ี้มีรา่งกายแข็งแรง และชว่ยเหลือผูอ่ื้นไดอ้ยา่งรวดเร็วในกรณีท่ีเครื่องบินมีปัญหา เชน่  สามารถเปิดประตูฉุกเฉินได ้(โดยน ้าหนักประตูน้ัน

อยูท่ี่ประมาณ 20 กิโลกรมั) ไมใ่ชผู่ท่ี้มีปัญหาทางดา้นสุขภาพและรา่งกาย และอ านาจในการใหท่ี้นัง่ Long leg ข้ึนอยูก่บัทางเจา้หนา้ท่ีเช็คอิน

สายการบิน ตอนเวลาท่ีเช็คอินเท่าน้ัน 

เน่ืองจากรายการทวัร์น้ีเป็นแบบเหมาจ่ายเบด็เสร็จ หากท่านสละสิทธ์ิการใชบ้ริการใดๆ ตามรายการ หรือ ถูกปฏิเสธการเขา้ประเทศไม่ว่าในกรณีใด

ก็ตาม ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินในทุกกรณี 

ภาพท่ีใชใ้นการประกอบการท าโปรแกรมใชเ้พ่ือความเขา้ใจในมุมมองสถานท่ีท่องเท่ียว ภาพใชเ้พ่ือการโฆษณาเท่านั้น 


