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ก ำหนดกำรเดินทำง  

คณะวนัท่ี    29 ธนัวำคม 2560-08 มกรำคม  2561   

วนัแรกของกำรเดินทำง     สนามบินสวุรรณภมิู 

22.00 น. คณะพร้อมกนั ท่ี สนามบินสวุรรณภมิู ประตทูางเขา้หมายเลข 8-9 เคานเ์ตอรเ์ช็คอินแถว 

Q สายการบิน Qatar  Airways เจ้าหน้าท่ีบริษทัฯ คอยให้การตอ้นรับ และอ านวยความสะดวก

ทางดา้นเอกสารการเดินทาง และสมัภาระก่อนข้ึนเคร่ือง 

วนัท่ีสองของกำรเดินทำง     สวุรรณภมิู-กรงุโดฮา-เมืองงคาซาบลงักา้-เมืองราบตั 

01.35 น.  ออกเดินทางสู่ เมืองคาซาบลงักา้ โดยสายการบิน Qatar Airways เท่ียวบินท่ี QR 837 
  (ใชเ้วลำบินประมำณ 7 ชัว่โมง 10 นำที) 

04.45 น.  เดินทางถึงสนามบิน กรงุโดฮา (ประเทศการ์ตา้) แวะเปล่ียนเท่ียวบิน 

07.20 น.  ออกเดินทางสู่ กรงุคาซาบลงักา้ โดยสายการบิน Qatar Airways เท่ียวบินท่ี QR 1395 
  (ใชเ้วลำบินประมำณ 8 ชัว่โมง 20 นำที) (สายการบิน มีบริการอาหารเชา้บนเคร่ือง) 
12.40 น. เดินทางถึง สนามบินนานาชาติเมืองคาซาบลังกา้ (Casablanca) Anfa International 

Airport ประเทศโมรอคโค (เวลาทอ้งถ่ิน ชา้กวา่ประเทศไทย 7 ชัว่โมง) (สายการบิน มีบริการ

อาหารวา่งบนเคร่ือง) น าท่านผา่นพิธีการตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากร พบมคัคุเทศกท์อ้งถ่ิน  
บ่าย รบัประทานอาหารกลางวนัเบาๆ  แซนวชิ บนรถขณะเดินทางไปเมืองราบตั 

น าท่านเดินทางสู่ เมืองราบตั น าท่านชมเมืองราบตัเมืองหลวงแห่งราชอาณาจกัรมาตั้งแต่ปี ค.ศ. 1956 

เป็นท่ีตั้งของพระราชวงัหลวงและท าเนียบทูตานุทูตจากต่างแดน เป็นเมืองสีขาวท่ีสะอาดและสวยงาม 

ชม สุสานของกษตัริยโ์มฮัมเหม็ดท่ี 5 พระอยักาของกษตัริยอ์งค์ปัจจุบัน มีทหารยามยืนเฝ้าทุก

ประตู เปิดให้คนทุกชาติทุกศาสนาเขา้ไปเคารพพระศพท่ีฝังอยูเ่บ้ืองล่าง ดา้นหนา้ของสุสาน คือ สุเหร่า

ฮสัซนัท่ีเร่ิมสร้างมาตั้งแต่ศรวรรษท่ี 2 แต่ไม่ส าเร็จ และพงัลงจนเหลือแต่เพียงเสาไว ้365 ตน้ ในบริเวณ

กวา้ง 183x139 เมตร น าท่านชม หอคอยฮัสซนั Hassan Tower ซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงของสุเหร่าฮสัซนั 

ซ่ึงตั้งตระหง่านดูเด่นเป็นสง่าอยา่งสวยงาม จากนั้นน าชม ป้อมอูดายะ Oudaya’S Kasbah ป้อม

ขนาดใหญ่ 2 ชั้น ท่ีตั้ งอยู่ริมมหาสมุทรแอตแลนติกลอ้มรอบด้วยก าแพงสูงใหญ่ ด้านในเป็นเมดิน่า

บา้นเรือนทาดว้ยสีฟ้าสลบักบัส่ีขาวดูสะอาดตา  
ค ่า  รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารภายในโรงแรม 

พกัคา้งคืน ณ โรงแรม     Golden Tulip Farah Rabat 5*   หรือเทียบเท่า (คืนท่ี 1) 
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วนัท่ีสำมของกำรเดินทำง     เมืองราบตั-เมืองแทนเจียร-์เมืองเชฟชาอนู 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

ออกเดินทางสู่ เมืองแทนเจียร์ Tangier (ระยะทาง 250 กิโงเมตร ใชเ้วลาในการเดินทางประมาณ   

3 ชัว่โมง) เป็นเมืองริมชายฝ่ังและเป็นเมืองท่าท่ีส าคญั ตั้งอยูท่างตอนเหนือของประเทศโมรอคโค และ

อยู่ทางตอนใตข้อง “ช่องแคบยิบรอลตาร์” ปัจจุบนัเมืองท่าแห่งน้ีไดก้ลายเป็นจุดหมายปลายทาง

ดา้นการท่องเท่ียวท่ีส าคญัอีกเมืองหน่ึงของโมรอคโค นอกจากน้ีแลว้เมืองแทนเจียร์ยงัเป็นเมืองท่ีมี

ความส าคญัทางดา้นประวติัศาสตร์ไม่น้อยกว่าเมืองอ่ืนๆ อีกทั้งรอบ ๆ ตวัเมืองยงัมีความโดดเด่นดว้ย

ทศันียภาพท่ีสวยงาม รวมทั้งหาดทรายและผูค้นท่ีแสนจะเป็นมิตร ส าหรับการท่องเท่ียวในเมือง 

แทนเจียร์นั้น แน่นอนวา่สถานท่ีแห่งแรกท่ีจะแนะน าให้ไปเยอืนคือ แกรนด์ ซคัโค Grand Socco 

หรือท่ีรู้จกักนัวา่ “บ๊ิกสแควร”์ จตัุรัสท่ีรายลอ้มไปดว้ยเขตเมืองเก่า หรือยา่นเมดิน่า ซ่ึงถูกจดัอนัดบัให้

เป็นหน่ึงในสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีดีท่ีสุดของเมืองแทนเจียร์ อีกทั้งยงัถือวา่เป็นตลาดหลกัของเมืองอีกดว้ย 

ชม เพลส เดอ ฟรานซ์  Place de France เป็นจัตุรัสศูนยร์วมของนักท่องเท่ียวนานาชาติ มี

ร้านอาหาร ร้านกาแฟ ตกแต่งสไตลเ์ก๋ ๆ ส าหรับคอกาแฟใหเ้ลือกซ้ือรับประทานกนัได ้ 
เท่ียง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

น าท่านชมความยิ่งใหญ่ของ ป้อมปราการเมืองแทนเจียร์ Tangier Kasbah ซ่ึงเป็นหน่ึงใน
แหล่งท่องเท่ียวท่ีนกัท่องเท่ียวตอ้งมาเยือน เป็นหน่ึงในสถานท่ีท่องเท่ียวหลกัของ เมืองแทนเจียร์ โดย
ป้อมปราการตั้งอยูเ่หนือสุดของเมือง เป็นอีกวิวพอยท์ส าคญัท่ีคุณจะสามารถมองเห็นช่องแคบยิบรอล
ตาร์ไดเ้ป็นอยา่งดี น าท่านไปชม พระราชวงัสลุต่าน ดาร ์เอล มาคเซ่น Dar el Makhzen เป็น
ท่ีประทับของสุลต่านของโมร็อคโค ถูกสร้างข้ึนโดยมูเลย ์อีสมาอิล ในช่วงศตวรรษท่ี 17 ท่ีมีความ
งดงามไปด้วยเพดานแกะสลักไม้และลานหิน  จากนั้ นน าท่านออกเดินทางสู่ เมืองเชฟชาอูน 
Chefchaouen (ระยะทาง 115 กิโลเมตร ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 2.30 ชัว่โมง) 
พกัคา้งคืน ณ โรงแรม     Atlas Chaouen  3*  Superior  หรือเทียบเท่า (คืนท่ี 2) 

วนัท่ีสี่ของกำรเดินทำง     เมืองเชฟชาอนู-เมืองโรมนัโวลบิูลิส-เมืองแมคเนส-เมืองเฟซ 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าท่าน เดินเล่น ชิลล ์ชิลล  ์ชมความสวยงามของ เมืองเชฟชาอนู Chefchaouen ซ่ึงเป็นเมือง
เลก็ ๆ ท่ีตั้งอยูใ่น หบุเขาริฟ Rif Mountain หรือ Er-Rif ประวติัศาสตร์ความเป็นมาของเมืองนั้น
ยาวนานกวา่ 538 ปี ในอดีตก่อนท่ีโมรอคโคไดรั้บเสรีภาพการปกครองประเทศทั้งหมด ในปี 1956 เมือง
เชฟชาอูนเคยตกอยูภ่ายใตก้ารปกครองของสเปนมาก่อน และปัจจุบนัน้ีประชากรมากกวา่ 40,000 คน ก็
ยงัคงใชภ้าสเปนกนัอยา่งแพร่หลาย ส าหรับนักท่องเท่ียวท่ีช่ืนชอบและแสวงหาในสถาปัตยกรรมแบบ
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โมรอคโคท่ีมีสีฟ้าและสีขาว ท่านไม่ความท่ีจะพลาดเมืองเล็ก ๆ แห่งน้ี สาเหตุท่ีเมืองเชฟชาอูนถือวา่เป็น
สวรรคข์องคนรักสีฟ้าและสีขาว โดยอยา่งเฉพาะอยา่งยิ่งสีฟ้า นัน่ก็เพราะวา่ เชฟชาอนูเป็นเมืองท่ีมี
บา้นเรือนเกือบทุกหลงัเป็นสขีาว และมีคร่ึงล่างไปจนถึงบริเวณถนน บนัได และทางเดิน 

เป็นสีฟ้าสดใส ยิ่งวนัท่ีมีทอ้งฟ้าโปร่งแลว้ มองไปมองมาดูคลา้ยกบัทอ้งฟ้าท่ีไม่มีเมฆมาบดบงัความ
งามเลย ในอดีตนั้นบา้นเรือนไม่ไดแ้ต่งแตม้ดว้ยสีฟ้าอยา่งปัจจุบนั เดิมบา้นท่ีสร้างอยูท่ี่เชฟชาอูนจะเป็น
สีขาวลว้น แต่ต่อมามีชาวยิวและชาวมุสลิมท่ีเป็นผูอ้พยพมาจากสเปน ซ่ึงเป็นประชากรดั้งเดิมของเมือง 
สมยัก่อนชาวมุสลิมมกัจจะทาสีเขียวไวท่ี้ประตูบา้นซ่ึงเป็นส่ีส าคญัทางศาสนาอิสลาม แต่แลว้ภายหลงั
ชาวยวิไดริ้เร่ิมท่ีจะทาสีช่วงล่างของบา้นใหเ้ป็นสีฟ้าในช่วงยคุ 1930 จากนั้นเป็นตน้มาทั้งชาวยวิและชาว
มุสลิมในเมืองเชฟชาอูนก็ทางสีบา้นเป็นสีฟ้ามาตลอดจวบจนปัจจุบนั ซ่ึงความนิยมในการทางประตูสี
ฟ้าก็กระจายอยู่ในหลาย ๆ เมืองในภูมิภาคน้ีอย่างเช่น Sidi Bou Said เมืองทางตอนเหนือของ
ประเทศตูนีเซีย เมืองเชฟชาอูนเป็นเมืองเล็ก ๆ ท่ีนักท่องเท่ียวสามารถเดินชมบา้นเรือนไดท้ัว่ทั้ งเมือง 
โดยท่ีสถาปัตยกรรมของเมืองเชฟชาอูนนั้นเป็นแบบโมรอคโค ดงันั้นซุม้ประตูโคง้จึงสามารถมองเห็น
ไดท้ัว่ทั้งเมือง นอกจากนั้นยงัมีน ้ าพท่ีุปูดว้ยกระเบ้ืองโมเสกแบบโมรอคโคให้เห็นไดต้ามมุมต่าง ๆ เชฟ
ชาอูนเป็นเมืองท่ีสงบและเป็นตวัอย่างท่ีดีในเร่ืองความกลมกลืนและปรองดองกนัระหวา่งชาวยิวและ
ชาวมุสลิมท่ีอาศัยอยู่ร่วมกันอย่างสันติ แม้ว่าจะเป็นสองสีท่ีแตกต่างกัน สีเขียวและสีฟ้า แต่คนใน
หมู่บา้นก็มีความรักใคร่กนัเป็นอย่างดี ไดเ้วลาพอสมควรเดินทางสู่ เมืองโรมัน โวลบิูลิส Roman 

Volubilis (ระยะทาง 194 กิโลเมตร ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 3 ชัว่โมง) อดีตเมืองโบราณแห่ง 
จกัวรรดิโรมนัท่ีมีความส าคญัยิ่งใหญ่ในยคุศตวรรษท่ี 3 และล่มสลายถูกปล่อยเป็นเมืองร้างในศตวรรษ
ท่ี 11  ปัจจุบันเหลือแต่เพียงซากปรักหักพงัท่ีเกิดจากแผ่นดินไหวคร้ังรุนแรงในปี ค.ศ. 1755 แต่ก็ยงั
สามารถท่ีจะพอไดเ้ห็นร่องรอยของความยิง่ใหญ่ของเมืองในจกัรวรรดิโรมนัในอดีต เมืองโรมนั โวลูบิ
ลิส แห่งน้ี ไดรั้บการข้ึนทะเบียนเป็นมรดกโลกในปี ค.ศ. 1997 ไดเ้วลาพอสมควรน าท่านเดินทางโดยรถ
โคช้สู่ เมืองแมคเนส Meknes (ระยะทาง 32 กิโลเมตร ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 45  นาที) อดีตเมือง
หลวงของโมรอคโค ตั้งอยู่ทางตอนใตข้องเมืองราบัต เคยเป็นฐานทัพทางการทหารท่ีส าคัญตั้ งแต่
ศตวรรษท่ี 11 ใชเ้ป็นเมืองหลวงในราวปลายคริสตศ์ตวรรษท่ี 17 เม่ือเปรียบเทียบกบัอดีตเมืองหลวงแห่ง
อ่ืน ๆ ของโมรอคโคแลว้ แมคเนสเป็นเมืองหลวงท่ีมีระยะเวลาสั้นท่ีสุดเพียง 50 ปีเท่านั้น แต่ถึงกระนั้น
เมืองแมคเนสแห่งน้ีก็ยงัคงเต็มไปดว้ยสถาปัตยกรรมแบบมวัร์-สเปนิช ท่ีงดงามมากมาย เช่นท่ีพบใน
สถาปัตยกรรมแบบมุสลิมของสเปนตอนใต ้ 

บ่าย  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

ชมก าแพงเมืองลอ้มรอบเมืองเก่า ท่ีมีความยาวประมาณ 40 กิโลเมตร ซ่ึงมีประตูเมืองใหญ่โตถึง 7 ประตู 
ชม ประตบูบัมนัซู Bab Mansour Monumental Gate ท่ีไดช่ื้อวา่เป็นประตูท่ีมีความสวยท่ีสุด 
เป็นเหมือนยอดมงกุฎ ตกแต่งดว้ยโมเสด ไมส้ลกัสวย ๆ ผสมกล่ินอายของสถาปัตยกรรมแบบยุโรป 



 

 

 

 

 

 

 

รหสัโปรแกรมทวัร ์GRAND MOROCCO 11D DEC17-QR-W57 

และกระเบ้ืองสีเขียวบนผนังสีแสด สีสันสวยงามสดใส และในเขตเมืองเก่าของแมคเนส ยงัมีประตูท่ี
สวยงามอีกหลายแห่งให้ท่านไดส้ัมผสั ออกเดินทางสู่ เมืองเฟซ Fes (ระยะทาง 65 กิโลเมตร ใชเ้วลา
เดินทางประมาณ 1 ชัว่โมง) ซ่ึงยงัคงมีบรรยากาศของเมืองโบราณท่ีผูค้นยงัใชล้าเป็นพาหนะและบรรทุก
ของกนัอยู ่สัมผสับรรยากาศเมืองเก่าแก่ท่ีสุดในบรรดาเมืองอิมพีเรียลทั้งส่ี น าท่านเท่ียวชม เมืองเฟซ 
Fes เมืองเหลวงเก่าใน ศตวรรษท่ี 8 ท่ีมีความส าคญัทางประวติัศาสตร์เป็นเมืองแหล่งท่องเท่ียวท่ีมี
ช่ือเสียงของโมรอคโค  

ค ่า  รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 

พกัคา้งคืน ณ โรงแรม     Barcelo Fes Medina Hotel 4* Superior   หรือเทียบเท่า (คืนท่ี 3) 

วนัท่ีหำ้ของกำรเดินทำง     เมืองเฟซ 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

เร่ิมดว้ย จุดชมวิวบนป้อมปราการแห่งราชวงศซ์าเดียน ต่อดว้ยชม ประตพูระราชวงัหลวง

แห่งเฟซ  The Royal Palace ท่ี มีทหารยามยืนเฝ้าหน้าประตูอย่างสง่างาม ประตูทางเข้า

พระราชวงัเป็นสถาปัตยกรรมท่ีสวยและสง่างาม เป็นเอกลกัษณ์แห่งราชวงศ์โมรอคโค บริเวณใกลเ้คียง

พระราชวงัเคยเป็นชุมชนชาวยิวท่ีท ารายไดใ้ห้แก่ราชวงศ์ เพราะชาวยิวฉลาดท าการคา้เก่ง แต่ปัจจุบนั

ชาวยวิส่วนใหญ่ไดเ้ดินทางกลบัไปอยูใ่นดินแดนแห่งพนัธสญัญา (ประเทศอิสราเอล) คงเหลือชาวยวิอยู่

ไม่มากนกั ชม ชมุชนชาวยิว The Synagouge ท่ีมาอาศยัอยูต่ ั้งแต่สมยัศตวรรษท่ี 7 ซ่ึงกระจายอยู่

ทุกเมืองในอดีต ชาวยวิเป็นชนชาติท่ีขยนั ฉลาด ส่วนใหญ่มีอาชีพเป็นพอ่คา้ จึงท าใหสุ้ลต่านและกษตัริย์

ในอดีตน าชาวยิวมาเป็นบริวารอยูโ่ดยรอบวงั เพ่ือการเก็บภาษีจากการคา้ไดง่้ายข้ึน จากนั้นน าท่านเดิน

ทางเขา้สู่ เขาวงกตอันซับซอ้นแห่งเมดิน่าเมืองเฟซ ผ่านประตู Bab Bou Jelound ท่ีสร้าง

ตั้งแต่ปี 1913 ท่ีใชโ้มเสดสีฟ้าตกแต่ง เดินผ่านเขา้ไปในเขตเมดิน่าแลว้เหมือนขา้มกาลเวลายอ้นสู่อดีต 

น าท่านเดินผา่นตลาดสดขายขา้วปลาอาหาร และผกั ผลไมส้ดต่าง ๆ นานาชนิด ชม เมเดอรซ์า บอิูมา

เนีย  Merdersa Bou Imania ซ่ึงเป็นโรงเรียนสอนพระคัมภีร์ เป็นสถาปัตยกรรมแบบมัวร์            

ท่ีสวยงามประณีตในเขตเมืองเก่าไดแ้บ่งออกเป็น 100 ส่วน มีซอยกว่า 10,000 ซอย มีซอยแคบสุดคือ   

50 เซนติเมตร ถึงกวา้ง 3 เมตร จะแบ่งเป็นยา่นต่าง ๆ เช่น ยา่นเคร่ืองใชท้องเหลือง ทองแดง จะมีร้านคา้

เล็ก ๆ ท่ีหน้าร้านจะมีหมอ้ กระทะ อุปกรณ์เคร่ืองครัว วางแขวนห้อยเต็มไปหมด ยา่นขายพรหมท่ีวาง

เรียงรายอย่างสวยงาม ย่านงานเคร่ืองจักรสาน งานแกะสลักไม้ และ ย่านเคร่ืองเทศ Souk El 

Attarine ท่านจะได้สัมผสัทั้ งรูป รส และกล่ินในย่านเคร่ืองเทศท่ีมีการจัดเรียงสินคา้ไดอ้ย่างเป็น

ระเบียบเรียบร้อยสวยงาม ระหว่างท่ีเดินตามทางในเมดิน่าท่านจะได้พบกับ น ้าพุธรรมชาติ 
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Nejjarine Fountain เพ่ือใหช้าวมุสลิมให้ลา้งหนา้ลา้งมือก่อนเขา้ไปในบริเวณมสัยดิ นอกจากน้ีท่ี

ตามซอกตามมุมอาจเห็นภาพชายสูงอายหุนวดเครารุงรังนัง่แกะสลกัไมช้ิ้นเล็ก ๆ อยูบ่ริเวณตามทางเดิน

แคบ ๆ ในเขตเมืองเก่า บางทีเราก็ยงัจะเห็นผูห้ญิงท่ีน่ีสวมเส้ือผา้ท่ีปิดตั้งแต่หัวจนถึงเทา้จะเห็นได้ก็

เฉพาะตาด าอนัคมกริบเท่านั้น 
เท่ียง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารพ้ืนเมือง 

จากนั้นน าท่าน ผ่านชม สุเหร่าโคเราวีน  Kairaouine Mosque ซ่ึงเป็นทั้ งมหาวิทยาลยัสอน

ศาสนาแห่งแรกของโมรอคโคและเก่าแก่ท่ีสุดแห่งหน่ึงของโลกเลยทีเดียว (เฉพาะผูท่ี้นับถือศาสนา

อิสลามเท่านั้น) จากนั้นน าท่านเดินชม ย่านเคร่ืองหนงั และแวะชม บ่อฟอกหนงัและยอ้มสีหนงั
แบบโบราณ  ท่ีเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของเมืองเฟซ ถูกอนุรักษ์โดยองค์การยูเนสโก ้

ทั้งหมดน้ีเป็นเสน่ห์ของการเดินเท่ียวชมเมืองท่ีตอ้งเดินแหวกวา่ยเขา้ไปในกลุ่มคนชาวพ้ืนเมือง ชอ้ปป้ิง

สินคา้ทอ้งถ่ิน เมืองเฟซจึงเป็นสถานท่ีท่ีไม่ควรพลาดในการเยือ่เป็นอยา่งยิง่ 
ค ่า  รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 

พกัคา้งคืน ณ โรงแรม    Barcelo Fes Medina Hotel 4* Superior  หรือเทียบเท่า   (คืนท่ี 4) 

วนัท่ีหกของกำรเดินทำง     เมืองเฟซ-อิเฟรน-มิเดลท-์เออฟอรด์-เมอรซ์กูา้ 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าท่านเดินทางสู่ เมืองอิเฟรน  Ifrane (ระยะทาง 65 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.20 

ชั่วโมง) เป็นเมืองท่ีมีความสูงเหนือระดับน ้ าทะเลประมาณ 1,650 เมตร ท่ีพกัตากอากาศซ่ึงในอดีต

ฝร่ังเศสไดม้าสร้างข้ึนบริเวณน้ี ในช่วง ค.ศ. 1930 บางคร้ังเรียกวา่ เจนีวาแห่งโมรอคโค บ้านส่วน

ใหญ่มีหลงัคาสีแดง มีดอกไม ้และทะเลสาบสวยงาม เป็นสถานท่ีพกัผ่อนทั้ งฤดูหนาวและฤดูร้อน 

เดินทางเส้นทางน้ีผ่านเทือกเขาแอตลาส ช่ือท่ีคุน้เคยกนัมานานสองขา้งทางเปล่ียนสภาพจากความแห้ง

แลง้เป็นป่าไม ้พุ่ม และสลบักบัความแห้งแลง้ของภูเขา ผ่าน Ziz Valley ก่อนขา้ม Middle Atlast 

ผา่นเมือง Midelt 
เท่ียง  รบัประทานอาหารกลางวนัระหวา่งทางท่ี Midelt 

น าท่านเดินทางเขา้สู่เส้นทางแห่งทะเลทราย ผ่านชม หุบเขาดาเดส Dades Gorge แนวเขาและ

ธรรมชาติของหุบเขาท่ีถูกกดักร่อนจากแรงลม ท าให้หุบเขากลายเป็นรูปร่างต่าง ๆ โดยจุดหมายอยู่ท่ี 

เมืองเออฟอร์ด Erfoud ซ่ึงเป็นโอเอซิส Oasis ศูนยก์ลางทางการคา้ขายของกองคาราวานซ่ึง

เดินทางมาจากซาอุดิอาระเบีย Saudi Arabia และซูดาน Sudan เดินทางสู่ เมืองเมอรซ์กูา้ร ์โดย 
น าท่านนั่งรถขบัเคลื่อนสี่ลอ้ 4WD ไปท่อง ทะเลทรายซาฮาร่า Sahara เป็นทะเลทรายใน
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ทวีปแอฟริกาท่ีมีขนาดใหญ่เป็นอันดับสองของโลก (รองจากทะเลทรายในทวีปแอนตาร์

กติกา) และเป็นทะเลทรายรอ้นท่ีใหญ่ท่ีสดุของโลก ณ เมืองเมอรซ์กูา้ Merzouga ลดัเลาะ

ของทะเลทรายสู่เขตซาฮาร่า น าท่านเปล่ียนเป็น รถขบัเคลื่อนสี่ลอ้ 4x4 เดินทางสู่ ทะเลทราย    
ซาฮาร่า Sahara Desert  

ค ่า  รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 

พกัคา้งคืน ณ โรงแรม     Auberge Tombouctou Hotel 4*     หรือเทียบเท่า (คืนท่ี 5) 

วนัท่ีเจ็ดของกำรเดินทำง  เมืองเมอรซ์กูา้-ทอดา้จอรจ์-เมืองทินเฮียร-์เมืองวอซาเซท 

เชา้ตรู่  น าท่านขีอ่ฐู สูเ่นินทรายอันกวา้งใหญ่สดุสายตา เพ่ือรอชม พระอาทิตยท์อแสงยามเชา้  

แสงทองยามเชา้สาดสูท่ะเลทราย เป็นบรรยากาศยามเชา้ท่ีคณุจะประทบัใจมิรูล้ืม       
  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าท่านเดินทางสู่ ทอดรา้จอร์จ Todra George ชมความงามของช่องเขาท่ีซ่อนตวัอยูใ่นโอเอซิส 

ล าน ้ าเกลือท่ีไหลผา่นช่องเขากบัหนา้ผาท่ีสูงชนัแปลกตา เป็นแหล่งปีนหนผ้าส าหรับนกัเส่ียงภยัทั้งหลาย 

น าท่านเดินทางสู่ หบุเขาดาเดส Dades Gorge แนวเขาและธรรมชาติของหุบเขาท่ีถูกกรัดกร่อน

จากแรงลมท าให้หุบเขากลายเป็นรูปร่างต่าง ๆ สวยงาม แวะชม โอเอซิส Tinegir ชุมชนท่ีเกาะกลุ่ม

อยูร่วมกนัท่ามกลางความแห้งแลง้ ยงัมีความชุ่มช้ืนของโอเอซิส ตน้ปาลม์ เคยเป็นท่ีตั้งของกองทหารท่ี

เดินทางมาจากวอซาเซท 
เท่ียง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถ่ิน 

น าท่านเดินทางเดินทางต่อตามถนนคาชบาห์ท่ีมีป้อมหลายร้อยแห่งตั้งเรียงรายตามถนนดังกล่าวสู่  

เมืองวอซาเซท Ouarzazate เคยเป็นท่ีตั้งทางยทุธศาสตร์ ในปี ค.ศ. 1928 ฝร่ังเศสไดต้ั้งกองก าลงั

ทหารและพฒันาท่ีน่ีใหเ้ป็นศูนยก์ลางการบริหาร วอซาเซทเป็นเมืองถูกส่งเสริมใหเ้ป็นเมืองท่องเท่ียวท่ี

แวดลอ้มไปดว้ยสตูดิโอภาพยนตร์ และมีการพฒันาพ้ืนท่ีในทะเลทรายเพ่ือการท ากิจกรรมต่าง ๆ เช่น

การข่ีมอเตอร์ไซด์ อูฐ กิจกรรมผจญภยักลางทะเลทราย (ส าหรับในฤดูหนาว-ฤดูใบไมผ้ลิ (พ.ย.-เม.ย.) 

ควรเตรียมเส้ือกนัหนาวให้เพียงพอ เพราะเมืองน้ีอยูใ่กลภู้เขาแอตลาสท่ีมีหิมะปกคลุมในช่วงดงักล่าว 

วอซาเซทอาจกล่าวไดว้า่เป็นจุดมุ่งหมายของนกัท่องเท่ียวท่ีมองหาความแตกต่าง และความผจญภยัท่ีหา

ไม่ไดจ้ากท่ีใหน วอซาเซทเป็นเมืองท่ีส าคญัท่ีสุดของทางตอนใต ้และท่ีน่ียงัเป็นทางเช่ือมระหวา่งเหนือ

กบัใต ้และตะวนัออกกบัตะวนัตก ส าหรับนกัท่องเท่ียวบางคนท่ีชอบรสชาติของความเป็นทางใต ้ณ จุด

ก่ึงกลางแห่งน้ีและยงัเป็นจุดเร่ิมตน้ของการส ารวจเมืองต่าง ๆ ไดทุ้กวนั  
ค ่า  รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารพ้ืนเมือง 
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พกัคา้งคืน ณ โรงแรม     Karam Palace Hotel Ouarzazate 4*     หรือเทียบเท่า  (คืนท่ี 6) 

วนัท่ีแปดของกำรเดินทำง     เมืองวอซาเซท-เมืองไอท ์เบนฮาดด-ูเมืองมาราเกซ 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าท่านออกเดินทางสู่ เมืองไอท์ เบนฮาดด ูAit Benhaddou ชมเมืองไอท์ เบนฮาดดู เป็นเมืองท่ี

มีช่ือเสียงในเร่ืองการหารายไดจ้ากกองถ่ายท าภาพยนตร์กว่า 20 เร่ือง โดยเฉพาะป้อมท่ีงดงามและมี

ความใหญ่ท่ีสุดในโมรอคโค ภาคใต ้คือ ป้อมไอท์ เบนฮาดดู Kasbash of Ait Ben Hadou 

เป็นป้อมหินทรายซ่ึงตั้งอยูท่่ามกลางสวนอลัมอนด ์เป็นปราสาทท่ีใชใ้นการถ่ายท าภาพยนตร์หลายเร่ือง

ท่ีโด่งดัง อาทิ Lawrence of Arabia, Jesus of Nazareth และ  Gladiator ปัจจุบันอยู่ใน

ความดูแลขององคก์ารยเูนสโก ้
เท่ียง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารพ้ืนเมือง 

น าท่านออกเดินทางสู่ เมืองมาราเกซ Marakesh ซ่ึงเป็นเมืองท่องเท่ียวท่ีส าคญัท่ีตั้ งอยู่เชิงเขา

แอตลาส ในอดีตเมืองโอเอซิสแห่งน้ีเป็นท่ีพกัของกองคาราวานอูฐท่ีมาจากทางตอนใตข้องโมรอคโค 

ถือเป็นเมืองชุมทางของพ่อคา้ต่าง ๆ นอกจากน้ียงัเป็นอดีตเมืองหลวงในช่วงสมยัราชวงศ์อลัโมราวิด 

ช่วงศตวรรษท่ี 11 ปัจจุบนัเป็นเมืองท่ีมีนักท่องเท่ียวมาเยือนมากท่ีสุด สภาพบา้นเมืองท่ีเราเห็นไดคื้อ 

สองขา้งทางแวดลอ้มดว้ยบา้นเรือนท่ีถูกฉาบดว้ยปูนสีส้มๆ ซ่ึงเป็นส่ิงท่ีรัฐบาลก าหนดไว ้แต่คนทอ้งถ่ิน

จะเรียกวา่ Pink City หรือ เมืองสชีมพู อาจกล่าวไดว้า่มาราเกซเป็นเมืองท่ีมีเสน่ห์ท่ีสุดในโลกแห่ง

หน่ึง จึงไดส้มญานามวา่เป็น A City of Drama นัน่คือมีความสวยงามดัง่เมืองในละครท่ีไม่น่าเป็น

ชีวิตจริงได ้น าท่านเขา้สู่โรงแรมท่ีพกั เพ่ือเตรียมตวัพบกบัความอลงัการของโชวใ์นค ่าคืน น าท่านเยือน 

จัตรุสักลางเมือง Djemaa Fnaa Square ท่ีมีขนาดใหญ่รายลอ้มไปดว้ยอาคาร ร้านคา้ ตลาด ทั้ง 

4 ดา้น เดินเล่นถ่ายรูปความมีชีวิตชีวาท่ีมีสีสนัและกล่ินอายแบบโมรอคโคขนานแท ้พร้อมจบัจ่ายหาซ้ือ

ของฝากของท่ีระลึกพ้ืนเมืองต่าง ๆ ได้ท่ี  ตลาดเก่า  Old Market ท่ีอยู่รายรอบจัตุ รัสอย่าง

เพลิดเพลิน มีสินคา้พ้ืนเมืองวางจ าหน่ายมากมาย ท่านจะไดส้ัมผสัชีวิตความเป็นอยูข่องชาวเมืองมารา

เกซไดอ้ยา่งใกลชิ้ด ในช่วงบรรยากาศยามเยน็นั้น จตุรัสกลางเมืองแห่งน้ีคึกคกัยิง่นกั 
ค ่า รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารพ้ืนเมือง  

พกัคา้งคืน ณ โรงแรม     Ryad Mogador Palace Agdal Hotel 5*    หรือเทียบเท่า  (คืนท่ี 7)  

วนัท่ีเกำ้ของกำรเดินทำง     เมืองมาราเกซ-เมืองคาซาบลงักา้ 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
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น าท่านชม มัสยิดคูตาเบีย Koutoubia Mosque ซ่ึงเป็นมสัยิดใหญ่เก่าแก่ท่ีสุดในเมืองไม่ว่าจะ

เดินไปแห่งใดในตวัเมืองก็จะเห็นมสัยดิน้ีได ้จากหอบงัท่ีมีคามสูง 226 ฟิต (70 เมตร) (ถ่ายรูปเฉพาะดา้น

นอก ไม่อนุญาตให้นักท่องเท่ียวเขา้ชมภายในได้) จากนั้นเดินทางไปเยี่ยมชม พระราชวงับาเฮีย 

Bahia Palace เป็นพระราชวงัของท่านมหาอ ามาตย ์ผูส้ าเร็จราชการแผ่นดินแทนยวุกษตัริยใ์นอดีต 

สร้างข้ึนในช่วงปลายศตวรรษท่ี 19 โดย Si Moussa สถาปัตยกรรมออกเป็นแนวสมยัใหม่ โดยท่ีตั้งใจ

จะให้เป็นพระราชวงัท่ียิ่งใหญ่และหรูหราท่ีสุดในสมยันั้น แต่ดว้ยความท่ีมีการวางแผนก่อสร้างและ

ตกแต่งอยา่งเร่งรีบ จึงเป็นท่ีวจิารณ์กนัวา่รายละเอียดหลาย ๆ อยา่งในพระราชวงัแห่งน้ียงัไม่สมบูรณ์ลง

ตวั พระราชวงัมีการตกแต่งโดยการแกะสลกัปูนป้ัน Stucco มีการวาดลายบนไมแ้ละประดบัประดา

ดว้ยโมเสกเป็นลวดลายท่ีสวยงามละเอียดอ่อนมาก น าท่านชม สวนจาร์ดีน มาจอแรล Jardin 

Majorelle หรือ สวนยิปแซงลอเรน้ซ์  Yves Saint Laurent Gardens ช่ือน้ีเป็นท่ีคุน้เคย

ของสาว ๆ ท่ีช่ืนชอบแฟชั่นสุดหรูของ Yves St. Laurent นักออกแบบแฟชั่นดีไซน์แห่งปารีส 

ประเทศฝร่ังเศส เป็นผูอ้อกแบบสวนแห่งน้ีในช่วงท่ีโมรอคโคตกเป็นอนานิคมของประเทศฝร่ังเศส ยิป

แซงลอเร้นซ์มาท่ีประเทศโมรอคโค เพ่ือพกัผ่อนหลงัจากเคร่งเครียดจากงานออกแบบแฟชัน่โชว ์บา้น

หลงัน้ีเคยตกเป็นของเศรษฐีแห่งมาราเกซ หลงัจากยิปแซงมาเยือนมาราเกซก็ไดเ้กิดความหลงใหลใน

เมืองแห่งน้ี และซ้ือบา้นหลงัน้ีไวเ้พ่ือเป็นท่ีพกัผ่อน ชมสวนท่ีถูกออกแบบโดยใช้สีฟ้าและสีส้มเป็น

องคป์ระกอบ ไม่วา่จะเป็นเสา แจกนั และชมนานาพรรณของตน้ไมแ้ห่งทะเลทรายท่ีจดัไดอ้ยา่งสวยงาม  
เท่ียง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

จากนั้นน าท่านเดินกลบัสู่ เมืองคาซาบลงักา้ อีกคร้ัง ให้ท่านไดช้อ้ปป้ิงสินคา้ท่ีห้างสรรพสินคา้ท่ี

ใหญ่ท่ีสุดของประเทศโมรอคโค ท่ีมีช่ือวา่ โมรอคโค มอลล์ The Morocco Mall สร้างบนพ้ืนท่ี

ประมาณ 200,000 ตารางเมตร มีทุกส่ิงอย่างส าหรับให้ชาวโมรอคโคและนักท่องเท่ียวได้เลือกซ้ือ 

ภายในห้างสรรพสินคา้บริเวณตรงบนัไดเล่ือน ท่านจะไดเ้ห็นความสวยงามของสตัวโ์ลกใตท้อ้งทะเลท่ี

น ามาใส่ไวใ้นตูก้ระจกขนาดใหญ่มหึมา ดว้ยความจุของน ้ าทะเลประมาณ 1 ลา้นลิตร ภายในประกอบ

ไปดว้ยสตัวน์ ้ าทะเลต่างๆ กวา่ 30 สายพนัธ์ุท่ีหายาก 
ค ่า  รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร อาหารไทย Mai Thai Restaurant 

  พกัคา้งคืน ณ โรงแรม     Golden Tulip Farah Casablanca 5*    หรือเทียบเท่  (คืนท่ี 8) 

วนัท่ีสิบของกำรเดินทำง     เมืองคาซาบลงักา้-กรงุอาบูดาบ้ี-กรงุเทพมหานคร 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
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น าท่านเขา้ชมภายใน สเุหร่าแห่งกษตัริยฮั์สซนัท่ี 2 Mosque of Hassan II มีขนาดใหญ่เป็น

อันดับ 2 รองจากเมืองเมกกะ (ชมด้านในสุเหร่า ซ่ึงรวมค่าเขา้ชมแลว้)  สุเหร่าน้ี

งดงามประณีตดว้ยสถาปัตยกรรมแบบโมรอคโคทุกแขนง มีหอประกาศเชิญชวนเม่ือเขา้เวลาละหมาดท่ี

สูงท่ีสุดในโลก มีความสูงถึง 210 เมตรชมทิวทัศน์รอบ ๆ สุเหร่าอนัเป็นจุดชมวิวริมฝ่ังทะเล ซ่ึงเป็น

สถานท่ีพกัผอ่นท่ีสวยงามของชาวโมรอคโคท่ีชอบมาเดินเล่นหลงัจากปฏิบติัศาสนกิจเสร็จแลว้  

  จากนั้นน าท่านเดินทางสู่สนามบิน เพ่ือเตรียมตวัเดินทางกลบัสู่กรุงเทพมหานคร 

16.00 น.  ออกเดินทางสู่ กรงุเทพมหานคร โดยสายการบิน Qatar Airways เท่ียวบินท่ี QR 1395 

  (ใชเ้วลาบินประมาณ 9 ชัว่โมง) 

วนัท่ีสิบเอ็ดของกำรเดินทำง     สนามบินสวุรรณภมิู 

04.00 น.  เดินทางถึงสนามบิน กรงุโดอา ประเทศการ์ตา้ (แวะเปล่ียนเท่ียวบิน) 

08.40 น.  ออกเดินทางสู่ กรงุเทพมหานคร โดยสายการบิน Qatar Airways เท่ียวบินท่ี QR 832 

  (ใชเ้วลาบินประมาณ 6 ชัว่โมง 10 นาที) 

18.50 น.  เดินทางถึง ท่าอากาศยานสวุรรณภมิู โดยสวสัดิภาพ พร้อมความประทบัใจ 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อตัรำค่ำบรกิำรทวัร ์Grand Morocco 11 วนั 

ผูใ้หญ่ พกัหอ้งคู่ หรือ เด็ก 1 ท่าน พกักบัผูใ้หญ่ 1 ท่าน  ราคาท่านละ 79,900.-  บาท 

ในกรณีตอ้งการพกัหอ้งเด่ียว เพ่ิมเงินอีกท่านละ 12,000.- บาท 
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เด็ก ต ่ากวา่ 12 ปี  (เสริมเตียง-พกักบัผูใ้หญ่อีก 2 ท่าน)  ราคาท่านละ 76,900.-  บาท 

เด็ก ต ่ากวา่ 12 ปี  (ไม่เสริมเตียง-พกักบัผูใ้หญ่อีก 2 ท่าน)  ราคาท่านละ 74,900.-  บาท 

ชั้นธุรกิจเพ่ิมเงินจากราคาทวัร์เร่ิมตน้ท่ีประมาณท่านละ  100,000.- บาท 

ราคาสามารถยนืยนั ไดก็้ต่อเม่ือท่ีนัง่ Confirm เท่านั้น) 

**รำคำอำจมีกำรปรบัข้ึน – ลง ตำมรำคำน ้ำมนัท่ีปรบัข้ึนลง แต่จะปรบัตำมควำมเป็นจรงิท่ี 

สำยกำรบินประกำศปรบั และท่ีมีเอกสำรยนืยนัเท่ำนัน้ (คิด ณ วนัท่ี 7 ก.ย. 2560) ** 

 

อตัรำค่ำบรกิำรดงักลำ่วน้ีรวม 

ค่าท่ีพกัโรงแรมตามท่ีระบุไวใ้นรายการระดบั 3-5 ดาว จ านวน 8 คืน 

ค่าอาหารตามท่ีระบุไวใ้นรายการ และค่าน ้ าด่ืมตลอดการเดินทาง 

ค่าเขา้ชมสถานท่ีท่องเท่ียวต่าง ๆ ตามท่ีระบุไวใ้นรายการ รวมข่ีอูฐในทะเลทรายซาฮาร่า 

ค่ารถโคช้ปรับอากาศพร้อมคนขบัผูช้  านาญทาง ในการน าเท่ียวตามรายการท่ีระบุไว ้

เจา้หนา้ท่ีจากเมืองไทยและมคัคุเทศกท์อ้งถ่ินพดูภาษาองักฤษ 

ค่าประกนัอุบติัเหตุวงเงิน 1 ลา้นบาท ตามเง่ือนไข (หากอายเุกิน 75 ปี ทุนประกนัลดลง 50%) 

ค่าวซ่ีาเขา้ประเทศโมรอคโค, ค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง 

ค่าขีอ่ฐู ในทะเลทรายท่ีเมืองเมอรซ์กูา้ (ท่านท่ีไม่ได้ขี่อูฐ ไม่สามารถคืนเงินได้ไม่ว่าในกรณีใด ๆ ท้ังส้ิน)  
 

อตัรำค่ำบรกิำรดงักลำ่วน้ีไมร่วม 

ค่าใชจ่้ายส่วนตวั เช่น ค่าท าหนงัสือเดินทาง, คาซกัรีด, ฯลฯ ค่าเคร่ืองด่ืมท่ีสัง่พิเศษระหวา่งม้ืออาหารและในโรงแรม 

ค่าใชจ่้ายส่วนตวันอกเหนือท่ีระบุไวใ้นโปรแกรม เช่น ค่าอาหารท่ีสัง่นอกเหนือจากรายการอาหารท่ีก าหนดให ้ฯลฯ 
ค่ำทิปไกดท์อ้งถ่ิน วนัละ 3USD จ ำนวน 9 วนั  คิดเป็นเงิน  27USD 

ค่ำทิปคนคนขบัรถ วนัละ 2USD จ ำนวน 9 วนั คิดเป็นเงิน 18USD 

ค่ำทิป ไกดไ์ทย ข้ึนอย ูก่บัควำมพึงพอใจในกำรบรกิำร (โดยธรรมเนียม วนัละ 3USD จ ำนวน 10 วนั) 

ค่ำทิปคนคนจงูอฐูชมพระอำทิตยข้ึ์น คนละ 2USD  

ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% และ ค่าภาษีบริการ 3% 
 

กำรจองและกำรช ำระเงิน 

ทางบริษทัฯ ขอช าระ มดัจ ำ ท่ำนละ 20,000.- บำท (สองหม่ืนบาทถว้น) พร้อมแฟกซ์หนา้พาสปอร์ตส าหรับการจอง 
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ส่วนท่ีเหลือช าระทั้งหมด ก่อนเดินทางอยา่งนอ้ย 30 วนั มิฉะนั้นจะถือวา่ท่านยกเลิกการเดินทาง 
 

เง่ือนไขกำรยกเลิก 

ตอ้งแจง้ล่วงหนา้อยา่งนอ้ย 30 วนัท างาน มิฉะนั้นทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินมดัจ า 

กรณียกเลิกก่อนการเดินทางภายใน 15 วนัท างาน บริษทัฯ มีความจ าเป็นตอ้งหกั 50% ของราคาทวัร์ 

กรณียกเลิกกะทนัหนัก่อนเดินทาง 7 วนั บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินทั้งหมด 

หมำยเหต ุ

บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางหรือมีการเปลี่ยนแปลงรายการหรือเปลี่ยนแปลงราคา   

ไดต้ามความจ าเป็นและเหมาะสม ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัสภาวะของสายการบิน โรงแรมท่ีพกั ภูมิอากาศ ภยัธรรมชาติ การนดัหยดุ

งาน ฯลฯ ตลอดจนสภาวะทางเศรษฐกิจและการเมือง อนัเป็นสาเหตุให้ตอ้งเล่ือนการเดินทางหรือไม่สามารถจดัพาคณะ

ท่องเท่ียวไดต้ามรายการ 

บริษทัฯ ขอสงวนสทิธ์ิออกเดินทางไดก้็ต่อเม่ือ มีนกัท่องเท่ียวไม่ต ่ากวา่ 15 ท่าน  

บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงราคาในกรณีท่ีสายการบินปรับเปล่ียนราคาสายการบิน หรือกรณีท่ีคณะผูเ้ดินทาง

ต ่ากวา่ก าหนด 

บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการไม่คืนค่าวซ่ีา, ค่ามดัจ าตัว๋เคร่ืองบิน และค่าใชจ่้ายอ่ืน ๆ หากทางบริษทัฯ ไดด้ าเนินการไปแลว้ 

เม่ือท่านไดต้กลงจองทวัร์กบับริษทัฯ แลว้ ถือวา่ท่านไดย้อมรับในเง่ือนไขต่าง ๆ ดงักล่าวขา้งตน้ 
 

เอกสารท าวซ่ีา ประเทศโมรอคโค 

(กรณุำจัดเตรียมหลกัฐำน โดยห้ำมขีดทับหรือคร่อมบนส ำเนำภำพ ให้ขีด

หรอืเซ็นตบ์รเิวณท่ีว่ำงขำ้ง ๆ ส ำเนำภำพ หรอืไม่ตอ้งเซ็นตร์บัรองส ำเนำ) 

หนงัสือเดินทาง (พาสปอร์ต) ท่ีมีอำยไุม่ต ่ำกว่ำ 6 เดือน มีหนำ้ว่ำงไม่นอ้ยกว่ำ 4 หนำ้ 

ส าเนาหนงัสือเดินทาง 
รปูถ่ำยปัจจบุัน หนำ้ตรง ขนำด 3.5x4.5 ซม. จ ำนวน 2 รปู พ้ืนหลงัต้องเป็นสีขำวเท่ำนั้น หน้ำใหญ่

พอเหมำะเท่ำกบัรปูถ่ำยในพำสปอรต์ของท่ำน หำ้มใชร้ปูถ่ำยเล่น หรือ หำ้มใชร้ปูถ่ำยจำกโพรำลอยด ์

และหำ้มใสเ่สื้อสีขำวถ่ำย เน่ืองจำกสีจะกลืนกบัพ้ืนหลงัท ำใหเ้ห็นไม่ชดัเจน 

จดหมายรับรองยอดเงินในบญัชีจากธนาคาร เป็นภาษาองักฤษ ประทบัตรารับรองจากธนาคาร หรือ Bank Certificate 

หนงัสือรับรองการท างาน (ภาษาองักฤษ ระบุต าแหน่ง และเงินเดือน) 
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กรณีผูเ้ดินทางเป็นเจา้ของกิจการ: ใชห้นงัสือจดทะเบียนบริษทัฯ ท่ีมีรายช่ือผูป้ระกอบกิจการ 

กรณีท่ีเป็นพนกังานบริษทั: ใชจ้ดหมายรับรองการท างานจากนายจา้ง ระบุต าแหน่ง ระยะเวลาการจา้ง เงินเดือน 

กรณีท่ีเป็นขา้ราชการ: ใชห้นงัสือรับรองจากหน่วยงาน 

กรณีเกษียณอายรุาชการ: ถ่ายส าเนาบตัรขา้ราชการบ านาญ 

กรณีเป็นนกัเรียนนกัศึกษา: ตอ้งมีหนงัสือรับรองจากสถาบนัการศึกษา วา่ก าลงัศึกษาอยูร่ะบุชั้นปีท่ีศึกษา 

กรณีคา้ขาย, ท าธุรกิจส่วนตวั, ท าอาชีพอิสระ ตอ้งพิมพจ์ดหมำยรบัรองตนเอง 

ส าเนาบตัรประชาชน,ส าเนาทะเบียนบา้น ทั้งน้ีระยะเวลาด าเนินการ ประมาณ 10-15 วนั 

 


