
 

 

 

 

 

 

 

1 *ภาพใชเ้พื่อการโฆษณาเท่านัน้* 
 

รหสัทวัร ์AMR334-01 

VACATIONS TIME TO MOROCCO (EK) 

 โมร็อกโก 10 วนั 7 คืน โดยสายการบินเอมิเรตส ์
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

2 *ภาพใชเ้พื่อการโฆษณาเท่านัน้* 
 

 

 

 

 

ตารางการเดินทาง 

วนัที่ สถานที่ท่องเท่ียว 
รายละเอียด อาหาร โรงแรมท่ีพกั ระดบั 4 ดาว 

หรือเทียบเทา่ เชา้ กลางวนั เย็น 

วนัที่หน่ึง 
กรุงเทพฯ สนามบินสุวรรณภูมิ – ดูไบ  

(สหรฐัอาหรบัเอมิเรตส)์ 
    

วนัที่สอง 
ดูไบ (DXB) สหรฐัอาหรบัเอมิเรตส-์คาซาบลงักา 

(CMN)-เมืองมาราเกช-สุเหร่าแหง่กษัตริยฮ์สัซนัที่ 2 
  ✓ 

PALM PLAZA OR ADAM PARK 

HOTEL 

วนัที่สาม 
เมืองมาราเกช - สุสานแหง่ราชวงศซ์าเดียน - 

พระราชวงับาเฮีย 
✓ ✓ ✓ 

PALM PLAZA OR ADAM PARK   

HOTEL 

วนัที่สี่ 
เมืองมาราเกช - MAJORELLE GARDEN - เมืองไอท ์

เบนฮาดดู - ออรซ์าเอท 
✓ ✓ ✓ KARAM OURZAZATE HOTEL 

วนัที่หา้ 
ออรซ์าเอท - โอเอซิส TINGHIR -ทอดรา้จอรจ์  

หุบเขากุหลาบ - เมอรซ์ูกา้ 
✓ ✓ ✓ YASMINA MERZOUGA HOTEL 

วนัที่หก เมอรซ์ูกา้ ชมพระอาทิตยข์ึ้ น-เฟส (FES) ✓ ✓ ✓ 
VOLUBULIS OR AL MENZEH 

ZALLAGH FES HOTEL 

วนัที่เจ็ด 

เฟส (FES) - เมเดอรซ์า บูอิมาเนีย - สุสานมูเลย ์อิส

มาอิล -(KAIRAOUINE MOSQUE) -แมกเนส -(BAB 

MANSOUR GATE) - พระราชวงัเฟส 

✓ ✓ ✓ 
VOLUBULIS OR AL MENZEH 

ZALLAGH FES HOTEL 

วนัที่แปด เฟส (FES) - เมืองเชฟชาอูน - ราบตั (RABAT) ✓ ✓ ✓ 
RIVE OR ONOMO RABAT 

HOTEL 

วนัที่เกา้ 

ราบตั (RABAT) สุสานของกษัตริยโ์มฮมัเหม็ด ท่ี 5 หอ

คอยฮสัสนั (Hassan Tower)  - คาซาบลงักา 

(CASABLANCA AIRPORT) 

✓ ✓   

วนัที่สิบ ดูไบ (DXB) -  สนามบินสุวรรณภูมิ  (BKK)     



 

 

 

 

 

 

 

3 *ภาพใชเ้พื่อการโฆษณาเท่านัน้* 
 

 

 

สมัผสัประสบการณ์กบัเสน้ทางแปลกใหม่ กบักล่ินอายดินแดนฟ้าจรดทราย ประเทศโมร็อกโก 

➢ เท่ียวเมืองท่ีเป่ียมดว้ยมนตเ์สน่ห ์นครสีฟ้าเชฟชาอูน เมืองสีพาสเทล แห่งโมร็อกโกเมืองเล็กๆ ท่ีหา้มพลาดเมื่อ

มาเยือน 

➢ สมัผสับรรยากาศ คาซาบลงักา้ เมืองแห่งต านานภาพยนตรช์ื่อดงัระดบัโลก ชายฝัง่มหาสมุทรแอตแลนติก  

➢เยือน เฟส ราชธานีแห่งแรกของโมร็อคโค ท่ีคงเสน่หค์วามเป็นโมร็อคโคไวไ้ดอ้ยา่งดีเย่ียม เดินยอ้นเวลา สู่อดีต 

ซึมซบับรรยากาศในเมืองเก่าอยา่งแทจ้ริง  

➢ชมเมืองเก่ายุคโรมนั ท่ี โวลูบิลิส และเมืองตากอากาศ อิเฟรน  

➢ เท่ียวมาราเกช มหศัจรรยแ์ห่งเมืองโอเอซิส อดีตเมืองหลวงแห่งราชวงศ ์อลัโมราวิด เป็น A City of Drama 

➢สมัผสัมนตเ์สน่หเ์มดิน่า (เมืองเก่า) แห่งป้อมไอดูยะท่ี ราบตั เพลินกบัสีสนัของบา้นเรือนท่ีทาทาบดว้ยสีฟ้า-ขาว 

➢เปิดประตูสู่ทะเลทรายซาฮาร่า เมืองเมอรซ์กูา้ ผจญภยัตะลุยทะเลทรายโดยรถขบัเคล่ือนแบบ 4WD 

➢ ขี่อูฐยามเชา้ในทะเลทรายซาฮารา่ เมอรซ์กูา้ร ์ทะเลทรายท่ีใหญท่ี่สุดในโลก 

➢มหศัจรรยแ์ห่งมาราเกช เมืองสีชมพ ูสมัผสักล่ินไอเมืองอาหรบัโบราณ 

➢พรอ้มท่ีพกัมาตรฐานระดบั 4 ดาว 

 

 

รายและเอียดการเดินทาง 

วนัแรก   กรุงเทพฯ สนามบินสุวรรณภูมิ – ดูไบ (สหรฐัอาหรบัเอมิเรตส)์                                             

(-/-/-) 

23.00 น. คณะเดินทางพรอ้มกนั ณ ทา่อากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ดยสารขาออก ประตูที่ 8 เคาน์เตอร ์T  โดย

สายการบินเอมิเรตส ์ 

( EK ) โดยมีเจา้หน้าท่ีของบริษัทฯ คอยใหก้ารตอ้นรบัและอ านวยความสะดวกเรื่องเอกสารและสมัภาระ 

ตารางเส้นทางการบนิ 

เสน้ทางการบิน 
เวลาออกเดินทาง-เวลา

ถึงปลายทาง 
เที่ยวบิน ระยะเวลาในการเดินทาง โดยประมาณ 

กรุงเทพฯ BKK-DXB ดไูบ 01:35 – 04:45 EK385 6 ชั่วโมง 10 นาท ี

ดไูบ DXB-CMN คาซาบลงักา 07:30 – 12:45 EK751 9 ชั่วโมง 15 นาท ี

คาซาบลงักา CMN -  DXB ดไูบ 14:45 – 01:15 +1 วนั EK752 6 ชั่วโมง 30 นาท ี

ดไูบ DXB – BKK กรุงเทพฯ 03:45 – 13:20 +1 วนั EK376 6 ชั่วโมง 35 นาท ี



 

 

 

 

 

 

 

4 *ภาพใชเ้พื่อการโฆษณาเท่านัน้* 
 

วนัท่ีสอง  ดูไบ (DXB) สหรฐัอาหรบัเอมิเรตส ์- คาซาบลงักา (CMN) - เมืองมาราเกช 

(MARAKESH)                 (-/-/D) 

01.35 น. เหินฟ้าสู ่ดูไบ (DXB) ประเทศสหรฐัอาหรบัเอมิเรตส ์โดยสายการบินเอมิเรตส ์EMIRATES เท่ียวบินท่ี 

EK385(บริการอาหารบนเครื่อง ใชเ้วลาบิน 6 ชัว่โมง 10 นาที)  

04.45 น. เดินทางถึง สนามบินนานาชาติดูไบ ประเทศสหรฐัอาหรบัเอมิเรตส ์เพื่อแวะเปล่ียนเครื่อง 

   

( การต่อเครื่องท่ี DXB ดูไบ ระยะเวลาการเชื่อมต่อ : 2 ชัว่โมง 45 นาที ) 

07.30 น.  ออกเดินทางจากสนามบินนานาชาติดูไบ DXB  สู่ สนามบินมุฮมัมดั ฟิฟท ์อินเตอรเ์นชัน่แนล 

   (คาซาบลงักา) CMN 

ประเทศโมร็อกโก โดยสายการบินเอมิเรตส ์EMIRATES เท่ียวบินท่ี EK751 

12.45 น. เดินทางถึง สนามบินมุฮมัมดั ฟิฟท ์อินเตอรเ์นชัน่แนล (คาซาบลงักา) CMN  

(เวลาทอ้งถ่ินท่ีน่ีชา้กวา่ประเทศไทย 6 ชัว่โมง)  

น าท่านผ่านพิธีตรวจคนเขา้เมืองและรบักระเป๋าสมัภาระ เดินทางเขา้สูเ่มืองคาซาบลงักา้ เมืองท่าหลกัและ

เมืองท่ีใหญ่ที่สุดของโมร๊อกโก คาซาบลงักา้ มีความหมายในภาษาสเปนวา่ “บา้นสีขาว” ปัจจุบนัเมืองแห่งน้ี



 

 

 

 

 

 

 

5 *ภาพใชเ้พื่อการโฆษณาเท่านัน้* 
 

เป็นศูนยก์ลางทางเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมของประเทศ น าทุกทา่นแวะชมถ่ายรูปดา้นนอก  สุเหรา่แห่ง

กษัตริยฮ์สัซนัท่ี 2 (Hassan II Mosque) สุเหร่าแห่งกษัตริยฮ์สัซนัท่ี 2 ถือวา่เป็นมสัยิดท่ียิ่งใหญ่ที่สุดใน

โมร็อกโก มีขนาดใหญ่เป็นอนัดบั 13 ของมสัยิดโลก สถาปัตยกรรมของมสัยิดแห่งน้ีอาจไม่ไดเ้ก่าแก่มากนัก 

เพราะพึ่งเสร็จมาเม่ือปี 1993 ระยะเวลาในการก่อสรา้งทั้งหมด 6 ปี มสัยิดแห่งน้ีไดร้บัการออกแบบโดยมิ

เชล แปงโช สถาปนิกชาวฝรัง่เศส ใชศิ้ลปะสไตลโ์มร็อกโกมีการใชเ้ทคโนโลยีสุดทนัสมยัผสมผสานเขา้ไปดว้ย 

มีหอคอยสูง 120 เมตร สามารถจุคนไดสู้งถึง 25,000 คน วตัถุประสงคห์ลกัส าหรบัการสรา้งมสัยิดแห่งน้ีก็

คือวาระเฉลิมฉลองพระชนมค์รบ 60 พรรษา ขององคก์ษัตริยฮ์สัซนัท่ี 2 แห่งโมร็อกโกและใชเ้ป็นสถานท่ี

ส าคญัในการตอ้นรบัแขกบา้นแขกเมือง 

จากน้ันน าทุกทา่นเดินทางมุ่ง สู ่ เมืองมาราเกช โมร็อกโก (Marrakech) โดยระยะทางประมาณ 240 

กิโลเมตร  

ค า่       รบัประทานอาหารค า่ ณ โรงแรมท่ีพกั 

   น าทา่นเดินทางเขา้สู่ท่ีพกั  โรงแรม PALM PLAZA OR ADAM PARK  ระดบั 4 ดาวหรือเทียบเท่า 

 

วนัท่ีสาม  เมืองมาราเกช (MARAKESH)                                         (B/L/D) 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

เมืองมาราเกช (MARAKESH) เป็นเมืองแห่งทะเลทรายซาฮาร่า ทะเลทรายในทวีปแอฟริกาท่ีมีขนาดใหญ่

เป็นอนัดบัสองของโลก และเป็นทะเลทรายท่ีรอ้นท่ีสุดของโลกอีกดว้ย ซ่ึงเป็นเมืองท่องเท่ียวท่ีส าคญัที่ตั้งอยู่

เชิงเขาแอตลาส ในอดีตเมืองโอเอซิสแห่งน้ีเป็นท่ีพกัของกองคาราวานอูฐท่ีมาจากทางตอนใตข้องโมรอคโค 

ถือเป็นเมืองชุมทางของพ่อคา้ต่างๆ นอกจากน้ียงัเป็นอดีตเมืองหลวงในช่วงสมยัราชวงศอ์ลัโมราวิดช่วง ศ.ต.

ท่ี 11 ปัจจุบันเป็นเมืองท่ีมีนักท่องเท่ียวมาเยือนมากท่ีสุด สภาพบา้นเมืองท่ีเราเห็นไดค้ือ สองขา้งทาง

แวดลอ้มดว้ยบา้นเรือนท่ีถูกฉาบดว้ยปูนสีสม้ๆ ซ่ึงเป็นสิ่งท่ีรฐับาลก าหนดไว ้แต่คนทอ้งถ่ินจะเรียกว่า PINK 

CITY หรือ เมืองสีชมพู อาจกล่าวไดว้่ามาราเกชเป็นเมืองท่ีมีเสน่หท่ี์สุดในโลกแห่งหน่ึง จึงไดส้มญานามว่า

เป็น A CITY OF DRAMA นัน่คือมีความสวยงามดัง่เมืองในละครท่ีไม่น่าเป็นชีวิตจริงได ้

น าท่านเดินทางสู่ เขตเมืองเก่า หรือท่ีเรียกว่า เมดิน่า ซ่ึงมีก าแพงเมืองลอ้มรอบ น าชมสุสานแห่งราชวงศ์

ซาเดียน (SAADLAN TOMBS) ท่ีแห่งน้ีถูกท้ิงรา้งมากกว่า 2 ศตวรรษ ภายหลงัไดร้บัการบูรณะ และเปิดให้

เขา้ชมความงดงามในแบบฉบับของศิลปะแบบมัวริส(MOORISH) แท้ๆ  ความวิจิตรอลังการของหอ้งโถง

ภายใน เสาคอลมัน์หินอ่อนสีสวย ลวดลายงานปูนท่ีประดบัประดาบนผนังและเพดาน สวนสวยภายนอกท่ี

สรา้งขึ้ นใหม่ โดยเขาวา่ ท าตามแบบ Allah's Paradise  
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จากน้ันน า ชมพระราชวงับาเฮีย BAHIA PALACE พระราชวงัของท่านมหาอ ามาตยผ์ูส้ าเร็จราชการแผ่นดิน

แทนยุวกษัตริย์ ในอดีต สรา้งขึ้ นในช่วงปลายศตวรรษท่ี 19 ซ่ึงตั้งใจจะใหเ้ป็นพระราชวังท่ียิ่งใหญ่และ



 

 

 

 

 

 

 

7 *ภาพใชเ้พื่อการโฆษณาเท่านัน้* 
 

หรูหราท่ีสุดในสมยัน้ัน ภายในพระราชวงับาเฮียมีหอ้งทั้งหมดราว 150 หอ้ง ตกแต่งดว้ยปูนป้ันแกะสลัก

และการวาดลวดลายบนไมแ้ละประดบัประดาดว้ยโมเสกท่ีมีลวดลายละเอียดอ่อนชอ้ยสวยงาม   

เท่ียง  รบัประทานอาหารเท่ียง ณ รา้นอาหาร  LE PETIT THAI RESTAURANT  

 น าทุกทา่นชม จตุัรสักลางเมือง (DJEMAA FNAA SQUARE) ท่ีมีขนาดใหญ่ รายลอ้มไปดว้ยอาคาร รา้นคา้ 

ตลาด ทั้ง 4 ดา้น เดินเล่นถ่ายรูปความมีชีวิตชีวาท่ีมีสีสนัและกล่ินอายแบบโมรอคโคขนานแท ้พรอ้มจบัจ่าย

หาซ้ือของฝาก ของท่ีระลึกพื้ นเมืองต่างๆ รายลอ้มไปดว้ยอาคาร รา้นคา้ ตลาดทั้ง 4 ดา้น  

ชม มสัยิด คูตูเบีย (KOUTOUBIA MOSQUE) ซ่ึงเป็นมสัยิดใหญ่เก่าแกท่ี่สุดในเมืองไม่วา่จะเดินไปแห่งใดใน

ตวัเมืองก็จะเห็นมสัยิดน้ีได ้จากหอวงัท่ีมีความสูง 226 ฟิต (70 เมตร) ไม่วา่อยูท่ี่ไหนในมาราเกซ เรากจ็ะ

มองเห็นสุเหร่าแห่งน้ี อสิระใหท้างเก็บภาพเมืองมาราเกซ เมืองท่ีขึ้ นชือ่วา่มีเสน่หดึ์งดูดนักทอ่งเท่ียวติด

อนัดบัโลก  

ค า่       รบัประทานอาหารค า่ ณ โรงแรมท่ีพกั 

   น าทา่นเดินทางเขา้สู่ท่ีพกั  โรงแรม PALM PLAZA OR ADAM PARK  ระดบั 4 ดาวหรือเทียบเท่า 

   

วนัท่ีสี่ เมืองมาราเกช (MARAKESH) -เมืองไอท ์เบนฮาดดู (AIT BENHADDOU) -  

ออรซ์าเอท (OUARZAZATE)        (B/L/D)                                           

 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

น าท่านชม MAJORELLE GARDEN หรือ JARDIN MAJORELLE & MUSEUM OF ISLAMICART วา่กนัวา่เป็น

สวรรคน์้อยๆ ยา่นเมืองมาราเกช สวนแหง่น้ีเป็นท่ีรวบรวมพนัธุไ์มน้านาจากทัว่โลก โดยเฉพาะตน้

กระบองเพชรนับพนัตน้ หลากหลายสายพนัธุ ์มีสวนบวั และป่าไม่ดูร่มรื่น กบับรรดากระถางดินท่ีศิลปิน



 

 

 

 

 

 

 

8 *ภาพใชเ้พื่อการโฆษณาเท่านัน้* 
 

เจา้ของเดิม Jacques Majorelle ท่ีสรรหาสีมาป้ายทาทบั ตกแต่งท าใหส้วนแห่งน้ีดโูดดเด่นสะดุดตาขึ้ นมา

อยา่งน่าเหลือเช่ือ สวนแห่งน้ีเดิมเป็นบา้นของศิลปินชาวฝรัง่เศส เขาสรา้งบา้น และสวนเอาไวอ้ยูเ่อง พรอ้ม

สรา้งงานศิลปะของเขาต่อมาสถานท่ีแห่งน้ีไดถู้กใชเ้ป็นพิพิธภณัฑ ์รวบรวมเอาศิลปะของโมรอคโคไว ้และมี

มุมแสดงงานศิลปะของเจา้ของเดิมเอาไวด้ว้ย 

 

เท่ียง รบัประทานอาหารเท่ียง ณ AIT BEN HADDOU RESTAURANT (CHEZ MAKTOUB) 

เดินทางสู ่เมืองไอท ์เบนฮาดดู  (AIT BENHADDOU) ชมเมืองไอท ์เบนฮาดดู เป็นเมืองท่ีมีอาคารตา่งๆ 

สรา้งจากดิน เป็นเมืองท่ีมีช่ือเสียงในเรื่องการหารายไดจ้ากกองถา่ยท าภาพยนตรก์วา่ 20 เรื่อง โดยเฉพาะ

ป้อมดินท่ีงดงามและมีความใหญท่ี่สุดในภาคใตข้องโมรอคโค คือ ป้อมไอท ์เบนฮาดดู (KASBASH OF AIT 

BEB HADOU) เป็นป้อมดินซึ่งตั้งอยูท่่ามกลางสวนอลัมอนด ์เป็นปราสาทท่ีใชใ้นการถ่ายท าภาพยนตรห์ลาย

เรื่องที่โด่งดงัอาทิ Lawrance of Arabia , Jesus of Nazareth และ Gladiator ปัจจุบนัอยูใ่นความดูแลของ

องคก์ารยูเนสโก ้



 

 

 

 

 

 

 

9 *ภาพใชเ้พื่อการโฆษณาเท่านัน้* 
 

น าท่านเดินทาง สู่เมืองวอซาเซท OUARZAZATE ซ่ึงเคยเป็นท่ีตั้งทางยุทธศาสตร ์ในปี ค.ศ. 1928 ฝรัง่เศส

ตั้งกองก าลงัทหารและพฒันาท่ีน้ีใหเ้ป็นศูนยก์ลางการบริหาร ปัจจุบนัเมืองวอซาเซทเป็นเมืองถูกส่งเสริมให้

เป็นเมืองท่องเท่ียว และมีการพฒันาพื้ นท่ีในทะเลทรายในการท ากิจกรรมต่างๆ ท่ีแวดลอ้มไปดว้ยสตูดิโอ

ส าหรบัการถา่ยท าภาพยนตร ์ไม่วา่จะเป็น เรื่อง CLEO PATTRA, THE MUMMY, KINGDOM OF HEAVEN 

และอีกมากมายท่ีมกัจะใชเ้มืองแห่งน้ีเป็นฉากส าหรบัถา่ยท าในภาพยนตร ์ทั้งน้ีเพราะลกัษณะภูมิประเทศที่

ยงัคงความเป็นเอกลกัษณแ์บบชนเผ่าเบอรเ์บอร ์ซ่ึงเป็นชนเผ่าดั้งเดิมของชาวโมร๊อกโก  วอซาเซท อาจ

กล่าวไดว้าเป็นจุดมุ่งหมายของนักท่องเท่ียวท่ีมองหาความแตกตา่ง และการผจญภยัท่ีหาไม่ไดจ้ากท่ีไหน  

วอซาเซทเป็นเมืองท่ี ส าคญัท่ีสุดของทางตอนใต ้และท่ีน่ียงัเป็นทางเชือ่มระหวา่งเหนือกบัใต ้และตะวนัออก

กบัตะวนัตก (โปรดเตรยีมทิปเล็กน้อยใหแ้ก่เจา้หน้าท่ีโรงถ่าย /โรงถา่ยภาพยนต)์ 

ค า่       รบัประทานอาหารค า่ ณ โรงแรมท่ีพกั 



 

 

 

 

 

 

 

10 *ภาพใชเ้พื่อการโฆษณาเท่านัน้* 
 

   น าทา่นเดินทางเขา้สู่ท่ีพกั  โรงแรม KARAM OURZAZATE  ระดบั 4 ดาวหรือเทียบเท่า 

(กรุณาแยกสมัภาระส าหรบั 1 คนื /ของใชส้่วนตวั /ยา /ใส่กระเป๋าใบเล็ก เพื่อนัง่ 4WDเขา้สู่ท่ีพกัในวนั

ถดัไป) 

วนัท่ีหา้ ออรซ์าเอท (OUARZAZATE) - เมอรซู์กา้  ( MERZOUGA )                                                      

(B/L/D)                                           

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

  เดินทางสู ่โอเอซิส TINGHIR ซ่ึงเป็นชุมชนท่ีเกาะกลุ่มอยูร่วมกนั ท่ามกลางความแหง้แลง้ในเขตทะเลทราย 

ท่ียงัมีความชุ่มช้ืน มีตาน ้า หรือ ล าธารน ้า ซ่ึงใชใ้นการปลูก ตน้ปาลม์ ตน้อลัมอนด์  

น าท่านเดินทาง สู่ ทอดรา้จอรจ์ TODRA GORGES ชมความงามของช่องเขาท่ีซ่อนตวัอยูในโอเอซิส ล าธารท่ี

ไหลผ่านช่องเขากบัหนา้ผาท่ีสูงชนัแปลกตา เป็นแหล่งปีนหน้าผาส าหรบันักเสี่ยงภยัทั้งหลาย  ผ่านหุบเขา

ดาเดส DADES VALLEY AND GORGE แนวเขาและธรรมชาติของหุบเขาท่ีถูกกรดักร่อน จากแรงลมท าใหหุ้บ

เขากลายเป็นรูปร่างต่าง ๆ สวยงาม  

   

  ผ่านชมหุบเขากุหลาบ ROSE VALLEY หุบเขาแห่งดอกกุหลาบซึ่งทอดตวัยาวหลายสิบกิโลเมตรตามริมฝ่ัง 

เป็นหน่ึงในภูมิประเทศท่ีไดร้บัความนิยมมากท่ีสุดทางตอนใตข้องโมร็อกโก เป็นเสน้ทางท่ีตอ้งผ่านชมและมี

ความสวยงามมาก ซ่ึงในเดือน เมษายน – พฤษภาคม จะเป็นช่วงเทศกาลโมร็อกโกหุบเขากุหลาบ Rose 

Valley Morocco Festival  การเฉลิมฉลองการเก็บเกี่ยวดอกกุหลาบในเมืองเล็ก ๆ ของ Kelaat M’gouna 

ตั้งอยูใ่นหุบเขา Dades ซ่ึงเป็นท่ีรูจ้กัในชื่อ "หุบเขาแห่งดอกกุหลาบ" ซ่ึงเป็นช่วงท่ีดอกกุหลาบผลิบานและ

พ่นน ้าหอมออกมาผสมกบักล่ินของตน้อลัมอนด ์ท าใหเ้ป็นสวรรคน์้อยๆของนักเดินทางชาวทะเลทรายมา

ตั้งแต่สมยัโบราณกาล  



 

 

 

 

 

 

 

11 *ภาพใชเ้พื่อการโฆษณาเท่านัน้* 
 

เท่ียง  รบัประทานอาหารเท่ียง ณ INAS WELCOME RESTAURANT (TINGHIR) 

น าท่านสูจุ่ดพกัรถ เพื่อเปล่ียนรถจากรถบสัเป็นรถ 

4WD / รถ 1 คนัจะนัง่ได ้4 – 5 ทา่น กรุณาน า

สมัภาระท่ีแยกไวแ้ลว้ใส่ทา้ยรถ4WD (ใชร้ะยะเวลา

เดินทางประมาณ 20 – 30 นาที เขา้สู่ท่ีพกักลาง

ทะเลทราย )  

 

 

ค า่       รบัประทานอาหารค า่ ณ โรงแรมท่ีพกั 

   น าทา่นเดินทางเขา้สู่ท่ีพกั  โรงแรม YASMINA MERZOUGA HOTEL ระดบั 4 ดาวหรือเทียบเท่า 

 

วนัท่ีหก  เมอรซู์กา้  ( MERZOUGA ) - เฟส (FES)                 (B/L/D)                                           

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าท่านข่ีอูฐ ชมพระอาทิตยข์ึ้ นท่ีทะเลทรายซาฮาร่า  ใหทุ้กทา่นไดด่ื้มด า่กบัภาพพระอาทิตยด์วงโตๆค่อยๆ

โผล่ข้ึนจากสนัทรายยามเชา้ สาดส่องแสงสทีองปลุกทุกชีวิตใหต่ื้นจากนิทรา เป็นภาพแห่งความประทบัใจท่ี

ทุกท่านจะจดจ าไม่รูลื้มเลือน  

 หลงัจากน้ันน าทุกทา่นขึ้ นรถ 4WD เพื่อกลบัออกจากท่ีพกักลางทะเลทราย กลบัขึ้ นรถบสัเพือ่เท่ียวใน

สถานท่ีต่อไป 

น าท่านเดินทางต่อ สู่เมืองเฟซ (FES) เมืองหลวงเก่าอีกแห่งท่ีมีประวติัศาสตรอ์นัยาวนานใน ศ.ต. ท่ี 8 ท่ีมี

ความส าคญัทางประวติัศาสตร ์ตั้งอยูร่ะหวา่งพื้ นท่ีอุดมสมบูรณท่ี์ต่อจากเชิงเทือกเขารีฟ (Rif Mountain) 

ทางตอนเหนือกบัเขตเทือกเขาแอตลาสตอนกลาง (Middle Atlas) มแีม่น ้าเฟส (River Fes) ไหลผ่านกลาง

เมืองเมืองเฟส เป็นเมืองศกัด์ิสิทธ์ิเมืองหน่ึงของศาสนาอิสลามไดร้บัการขนานามวา่ “มกักะฮแ์ห่งตะวนัตก”

และ “เอเธนสแ์ห่งแอฟริกา”  



 

 

 

 

 

 

 

12 *ภาพใชเ้พื่อการโฆษณาเท่านัน้* 
 

เท่ียง รบัประทานอาหารเท่ียง ณ CHEZ WONG RESTAURANT (FES) 

น าท่านชมเมืองเฟซ (FES) เมืองแห่งท่องเท่ียวท่ีมีช่ือเสียง ซ่ึงในปี ค.ศ.1981 องคก์ารยูเนสโกไดป้ระกาศ

ใหเ้ขตเมืองเก่าของเฟสเป็นเมืองมรดกโลกทางประวติัศาสตร ์  ตอนน้ีทางรฐับาลโมร๊อกโกมกีารดูและเมือง

เฟสโดยเฉพาะเขตเมืองเก่าซ่ึงเป็นศูนยก์ลางของวฒันธรรมและอารยธรรมในยุคเกา่ของโมร็อกโก  น าทา่น

ชมจุดชมวิวเม่ือมองลงมาจะเห็นเขตเมืองเก่าทั้งเมือง ต่อดว้ยชมประตูพระราชวงัหลวงแห่งเฟส พระราชวงัท่ี

มีสถาปัตยกรรมท่ีสวยงามและสง่างามอยา่งมาก เป็นเอกลกัษณแ์ห่งราชวงศโ์มร๊อกโก จากน้ันน าทุกทา่น

เขา้สู่เมืองเก่า ซ่ึงเสมือนท่านยอ้นยุคไปสู่บรรยากาศ1200ปีท่ีแลว้ เพราะเมืองน้ียงัมีวิถีชีวิตและความ

เป็นอยูใ่นลกัษณะดั้งเดิมหลายศตวรรษ 

 

ค า่       รบัประทานอาหารค า่ ณ โรงแรมท่ีพกั 

   น าทา่นเดินทางเขา้สู่ท่ีพกั  โรงแรม VOLUBULIS OR AL MENZEH ZALLAGH FES HOTEL ระดบั 4 ดาว

หรือเทียบเท่า 

 



 

 

 

 

 

 

 

13 *ภาพใชเ้พื่อการโฆษณาเท่านัน้* 
 

 

วนัท่ีเจด็   เฟส (FES)                                            (B/L/D)                                           

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าท่านชมเมเดอรซ์า บูอิมาเนีย (Madrasa Bou Inania ) เมืองท่ีมชีื่อเสียงท่ีสุด Madrasa (โรงเรียนส าหรบั

การเรียนรูท่ี้สูงขึ้ นในศาสตรอ์ิสลาม) ก่อตั้งขึ้ นโดย Marinidสุลต่านอาบูอลัฮะซนัใน 1335-36 แต่เป็นชื่อ

ในขณะน้ีหลงัจากลูกชายของเขาอาบู Inan) ซ่ึงเป็นโรงเรียนสอนพระคมัภีร ์เป็นสถาปัตยกรรมแบบมวัร ์ท่ี

สวยงามประณีต ในเขตเมืองเก่าไดแ้บ่งออกเป็น 100 ส่วน มีซอยกวา่ 10,000 ซอย มีซอยแคบสุดคือ 50 

ซ.ม. ถึงกวา้ง 3 เมตร จะแบ่งเป็นยา่นต่างๆ เช่น ยา่นเครื่องใชท้องเหลือง ทองแดง จะมีรา้นคา้เล็กๆท่ีหน้า

รา้นจะมีหมอ้ กะทะ อปุกรณเ์ครื่องครวั ยา่นขายพรมท่ีวางเรียงรายอยา่งสวยงาม ยา่นงานเครื่องจกัสาน 

งานแกะสลกัไม ้และยา่นเครื่องเทศ (Souk El Attarine)  ท่านจะไดส้มัผสัทั้งรูป รสและกล่ินในยา่น

เครื่องเทศที่มีการจดัเรยีงสินคา้ไดอ้ยา่งเป็นระเบียบเรียบรอ้ยสวยงาม ระหวา่งท่ีเดินตามทางในเมดิน่า 

ท่านจะไดพ้บกบัน ้าพุธรรมชาติ (Nejjarine Fountain) เพื่อใหช้าวมุสลิมใหล้า้งหน้าลา้งมือกอ่นเขา้ในบริเวณ

มสัยิด  นอกจากน้ีท่ีตามซอกมุมอาจเห็นภาพชายสูงอายุหนวดเครารุงรงันัง่แกะสลกัไมช้ิ้ นเล็กๆอยูบ่ริเวณ

ตามทางเดินแคบๆในเขตเมืองเก่า บางทีเรากย็งัจะเห็นผูห้ญิงท่ีน่ีสวมเสื้ อผา้ท่ีปิดตั้งแตห่วัจนถึงเทา้จะเห็น

ไดก้็เฉพาะตาด าอนัคมกริบเท่าน้ัน  

แวะชม สถาปัตยกรรมของสุสานมูเลย ์อิสมาอิล (Mausoleum of Moulay Ismail) ซ่ึงเป็นรฐัอิมพีเรียลท่ีคุณ

จะผ่านระหว่างการเดินทางในโมร็อกโก สุสานของศตวรรษท่ี 18 เป็นท่ีรูจ้กักนัดีว่าเป็นสถานท่ีพ านักของ

สุลต่านท่ีมีชื่อเสียงท่ีสุดของประเทศ เป็นสถานท่ีทางจิตวิญญาณและเงียบสงบ เชื่อกนัว่าจะน าพรมาสู่ผูม้า

เยือน ท่ีเริ่มดว้ยหอ้งทางเขา้เล็กๆ ท่ีทาสีเหลืองบัตเตอร์คัพ ภายในหอ้งมีน ้ าพุขนาดเล็กอยู่ตรงกลาง 

จากน้ันจะน าไปสู่สนามหญา้แบบเปิดโล่งแห่งแรกท่ีเชื่อมต่อถึงกนั และลานสุดทา้ยอยู่หน้าหอ้งหลุมฝังศพ 



 

 

 

 

 

 

 

14 *ภาพใชเ้พื่อการโฆษณาเท่านัน้* 
 

มุสลิมเขา้ไดเ้ฉพาะหอ้งหลุมฝังศพเท่าน้ัน หอ้งเฉลียงมีความสูงหลายชั้นโดยมีหน้าต่างหลายแถวอยูด่า้นบน

ซ่ึงใหแ้สงแดดส่องเขา้มาอยา่งสวยงาม 

แวะชม (KAIRAOUINE MOSQUE) สถาปัตยกรรมและการตกแต่งอนัน่าท่ึงท่ีสามารถพบไดใ้นทุกซอกทุกมุม

ของมสัยิด ถือไดว้า่ 

'เป็นสถาบันการศึกษาท่ีเก่าแก่ท่ีสุดในโลก ' มัสยิด Karaouine ในโมร็อกโก (หรือท่ีเรียกว่ามัสยิด Al-

Qarawiyyin) ก่อตั้งขึ้ นในปี 859 โดย Fatima Al-Fihri ลูกสาวของ Mohammed Al-Fihri ซ่ึงเป็นพ่อค้าท่ี

ร า่รวยในขณะน้ัน ครอบครวัน้ีเป็นส่วนหน่ึงของกลุ่มผูอ้พยพท่ีตัดสินใจยา้ยจาก Kairouan ในตูนิเซียไปยงั

เมือง Fes ในโมร็อกโกเมื่อตน้ศตวรรษท่ี 9 ทั้งฟาติมาและน้องสาวของเธอไดร้บัการศึกษาอย่างดีและไดร้บั

มรดกเงินจ านวนมากจากพ่อของพวกเขาหลังจากท่ีเขาเสียชีวิต แทนท่ีจะใชท้รพัยส์มบัติในชีวิตประจ าวนั

ของเธอเปลือง ฟาติมาใหค้ ามัน่วา่จะใชจ้่ายทั้งหมดเพื่อสรา้งมสัยิดท่ีเหมาะสมกบัชุมชนท่ีเธอรกั ดว้ยสตรีท่ี

มีการศึกษาดีและมีความมุ่งมัน่อย่างแรงกลา้ ในไม่ชา้ โครงการน้ีจึงเติบโตจากการเป็นเพียงสถานท่ี

สกัการะเป็นสถานท่ีส าหรบัการสอนศาสนาและการอภิปรายทางการเมือง ตลอดหลายทศวรรษ ท่ีชาวโมร๊

อกโกถือว่าเป็นแหล่งมาแสวงบุญท่ีศักด์ิสิทธ์ิ สิ่งท่ีน่าสนใจเป็นพิเศษเกี่ยวกับมัสยิดคือมีการขยายไปทัว่

ราชวงศ์ต่อเน่ืองจนสามารถไดร้บัความแตกต่างจากการเป็นมัสยิดท่ีใหญ่ท่ีสุดในแอฟริกาเหนือ ปัจจุบัน

สามารถรองรบัผูส้กัการะไดม้ากถึง 20,000 คน 

จากน้ันน าท่านเดิน ชมย่านเครื่องหนังและแวะชม บ่อฟอกและยอ้มสีหนังแบบโบราณ ท่ีเป็นเอกลักษณ์

เฉพาะของเมืองเฟส ถูกอนุรักษ์โดยองค์กรยูเนสโก โรงฟอกหนังของเมืองเฟสจะประกอบไปดว้ยอ่างหิน

จ านวนมากวางเรียงกนัเป็นแถว แต่ละบ่อจะเต็มไปดว้ยสียอ้มและของเหลวเติมเต็มทัว่ทุกบ่อ ราวกบัเป็น

จานสีท่ีมีขนาดใหญ่ โดยหนังเหล่าน้ีไดม้าจากทั้ง วัว แกะ แพะ และอูฐ น าเขา้สู่กระบวนการกลายเป็น

เครื่องหนังคุณภาพชั้นสูง เช่นกระเป๋า เสื้ อผา้ รองเทา้ โดยไม่มีการใชเ้ครื่องจกัร นับเป็นภูมิปัญญาท่ีมีตั้งแต่

ยุคกลาง อิสระชอ้ปป้ิงสินคา้ทอ้งถ่ินมากมาย เมืองเฟซจึงเป็นสถานท่ีท่ีไม่ควรพลาดในการมาเยือนอยา่งยิ่ง 
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เท่ียง รบัประทานอาหารเท่ียง ณ CHEZ WONG RESTAURANT (FES) 

น าท่านเดินทาง สู่เมืองแมกเนส (Meknes) เป็นเมืองหลวงโบราณในสมยัสุลต่าน มูเล อิสมาอิล (Mouley 

Ismail) แห่งราชวงศอ์ะลาวิท (Alawite Dynasty) กษัตริยจ์อมโหดผูช้ืน่ชอบการท าสงครามใน ศ.ต. ท่ี 17 

ดว้ยเมืองเมคเนสมีท าเลท่ีตั้งโดยมีแม่น ้าไหลผ่านกลางเมือง เมืองแมกเนสจึงเป็นเมืองศูนยก์ลางการผลิต

มะกอก ไวน์ และพืชพรรณตา่งๆ มีก าแพงเมืองลอ้มรอบเมืองเก่าท่ียาวประมาณ 40 กม. ซ่ึงมีประตูเมือง
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ใหญ่โตถึง 7 ประตู ประตูบบัมนัซู เป็นประตูท่ีไดช้ื่อวา่สวยท่ีสุด ตกแต่งดว้ยโมเสดและกระเบ้ืองสีเขียวสด

บนผนังสีแสดอยา่งสวยงาม 

 

น าท่านแวะชม ประตู (BAB MANSOUR GATE) ประต ูBab Al Mansour ไดร้บัการตั้งชื่อตาม El-Mansour 

ซ่ึงเป็นคริสเตียน คนทรยศท่ีเปล่ียนมานับถือศาสนาอิสลาม ประตูขนาด 16 เมตรไดร้บัการออกแบบให้

เป็นประตูโคง้เกือกมา้ และประตูไมสู้ง 52 ฟุตตั้งอยูน่อกจตุรสั el-Hedim อนักวา้งใหญ ่องคป์ระกอบทาง

สถาปัตยกรรมท่ีตกแตง่ดว้ยอกัษรอาหรบัแปลวา่ “ฉนัคือประตูท่ีสวยท่ีสุดในโมร็อกโก ฉนัเหมือนพระจนัทร์

บนทอ้งฟ้า 

น าท่านแวะชม พระราชวงัเฟส (ROYAL PALACE OF FES) เป็นแลนด์มารก์ท่ีก าหนดจุดสงัเกตของเมืองซ่ึง

เป็นสญัลักษณ์ของราชวงศ์ ประวติัศาสตร ์และสถาปัตยกรรม ตั้งอยู่ในเขตราชวงศ์ท่ีสรา้งขึ้ นโดยราชวงศ ์

Marinid ในศตวรรษท่ี 13 ซีอี อาคารอนัโอ่อ่าท่ีกวา้งขวางประกอบดว้ยลานขนาดใหญ่ ลานกวา้ง และประตู

ท่ีวิจิตรงดงาม และการตกแต่งภายในท่ีแสดงถึงความสง่างามของโมร็อกโก สถานท่ีน้ีไม่เปิดใหบุ้คคลทัว่ไป

เขา้ชมแต่สามารถถ่ายภาพภายนอกได ้ 

ค า่       รบัประทานอาหารค า่ ณ โรงแรมท่ีพกั 

   น าทา่นเดินทางเขา้สู่ท่ีพกั  โรงแรม VOLUBULIS OR AL MENZEH ZALLAGH FES HOTEL ระดบั 4 ดาว

หรือเทียบเท่า 

 

วนัท่ีแปด   เฟส (FES) - เมืองเชฟชาอูน (CHEFCHAOUEN)  - ราบตั (RABAT)                                       

(B/L/D)                                           

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
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น าทุกทา่นออกเดินทาง สู่เมืองเชฟชาอูน (CHEFCHAOUEN) (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 3 ชัว่โมง 50 นาที  

ประมาณ 220 กม.) เป็นเมืองโบราณยาวนานกวา่ 538ปีท่ีหา้มพลาด เป็นเมืองท่ีเหมือนเป็นฉากจากหนัง

ภาพยนตรห์รือภาพในนิทาน สถานท่ีแหง่น้ีเป็นเมืองท่ีมีผูค้นใชช้ีวิตกนัอยูจ่ริงในประเทศโมรอ๊กโก 

เอกลกัษณเ์ฉพาะตวัของเมืองน้ีคือความแปลกตาของอาคารบา้นเรือนท่ีมีสีสนัสดใสทาสีเป็นสีฟ้าและขาวทั้ง

เมือง ซ่ึงตดักบัสีเขียวของป่าไมเ้น่ืองจากตวัเมืองอยูใ่นหุบเขาริฟ  

(RIF MOUNTAIN) เกิดเป็นภาพท่ีชวนใหนั้กท่องเท่ียวหลงใหลในความงดงามและเสน่หข์องเมืองน้ี ความ

เป็นมติรของผูค้นก็ท าใหเ้มืองเชฟชาอูนมีเสน่หอ์ยา่งหาท่ีเปรียบไม่ได ้ทุกทา่นสามารถเดินชมบา้นเรือนได้

ทัว่ทั้งเมือง โดยท่ีสถาปัตยกรรมของเมืองยงัคงเป็นแบบโมร๊อกโก ซุม้ประตูโคง้สามารถมองเห็นไดท้ัว่ทั้ง

เมือง และยงัมีน ้าพุท่ีปูดว้ยกระเบ้ืองโมเสกแบบโมร๊อกโกใหเ้ห็นไดต้ามมุมต่าง ๆ ของเมือง  

 

อิสระใหทุ้กทา่นไดเ้ดินชมถ่ายรูปหมู่บา้นสีฟ้า เพราะไม่วา่จะถ่ายมุมไหนก็สวยไม่แพก้นั ส ารวจตรอกซอก

ซอยต่างๆท่ีเต็มไปดว้ยรา้นขายของท่ีระลึก, เครื่องประดบั, พรม และเลือกชิมขนมพื้ นเมือง ถัว่ ชีส กลบัไป

เป็นของฝากไดอ้ยา่งเพลิดเพลิน 

เท่ียง  รบัประทานอาหารเท่ียง ณ  SKY CHINESE RESTAURANT (CHEFCHAOUEN) 

  น าทุกทา่นออกเดินทาง สู่เมืองราบตั (RABAT) (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 4 ชัว่โมง ประมาณ 253 กม.) 

  จากน้ันเดินทางต่อไปยงั เมือง RABAT ซ่ึงเป็นเมืองหลวงเมืองหลวงแห่งราชอาณาจกัรมาในอดีต ตั้งแต่ปี 

ค.ศ.1956 และเป็นท่ีตั้งของพระราชวงัหลวง และท าเนียบทูตานุทูตจากต่างแดน เป็นเมืองสีขาวท่ีสะอาด

และสวยงาม  

ค า่       รบัประทานอาหารค า่ ณ โรงแรมท่ีพกั 

   น าทา่นเดินทางเขา้สู่ท่ีพกั  โรงแรม RIVE OR ONOMO RABAT HOTEL ระดบั 4 ดาวหรอืเทียบเท่า 
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วนัท่ีเกา้  ราบตั (RABAT) - คาซาบลงักา (CASABLANCA AIRPOR           (B/L/-)                                           

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าท่าน ชมสุสานของกษัตริยโ์มฮมัเหม็ด ท่ี 5 (Mausoleum of Mohammad V)  สุสานตั้งอยูบ่นแท่นยกสูง

ท่ีมุมตะวนัออกเฉียงใตข้องเอสพลานาด เป็นโครงสรา้งรูปสี่เหล่ียมผืนผา้ท าดว้ยคอนกรีตเสริมเหล็กหุม้ดว้ย

หินอ่อนสีขาวดา้นนอก ภายนอกถูกท าเครื่องหมายดว้ยทุกแห่งของซุม้มวัรแ์ละหลงัคาสีเขียวเสี้ ยม ซุม้โคง้ยงั

มีรูปทรงหลายแฉกและพื้ นผิวผนังดา้นบนน้ันแกะสลกัดว้ยลวดลายเซ็บกา้แบบโมร็อกโกที่มีลกัษณะเฉพาะ

ขา้งในหอ้งเก็บศพท่ีถูกปกคลุมดว้ยโดมไมม้ะฮอกกานีท่ีมีกระจกส ีในขณะท่ีผนังปูดว้ยกระเบ้ือง โดยมีทหาร

ยามยืนเฝ้าสง่าทุกประตู และเปิดใหค้นทุกชาติทุกศาสนาเขา้ไปเคารพพระศพท่ีฝังอยูเ่บ้ืองล่าง ดา้นหนา้

ของสุสาน คือสุเหร่าฮสัซนัท่ีเริ่มสรา้งมาตั้งแตศ่ตวรรษท่ี 2 แต่ไม่ส าเร็จ และพงัลงจนเหลือแต่เพียงเสาไว ้

365 ตน้ ในบริเวณกวา้ง 183x139 เมตร 
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  น าท่านชมหอคอยฮสัสนั ) หรือ สุเหร่าหลวง เป็นหน่ึงในสถาปัตยกรรมอนัทะเยอทะยาน ของกษัตริยโ์มฮมั

เหม็ดท่ี 5 โดยหอคอยมีสูงถึง 44 ม. (140 ฟุต) ก่อสรา้งมสัยิดเริ่มขึ้ นในปี ค. ศ. 1191 ตั้งใจว่าหอคอย

แห่งน้ีจะกลายเป็นมสัยิดและสุเหร่าท่ีสูงท่ีสุดในโลก และเพื่อเฉลิมฉลองการรบชนะของอลัมนัซูร ์แต่ทว่า

เม่ืออลัมนัซูรเ์สียชีวิตในปี 1199 การก่อสรา้งมสัยิดก็หยุดลง  

เท่ียง  รบัประทานอาหารเท่ียง ณ MARINA RESTAURANT  

  น าท่านเดินทาง สู่เมืองคาซาบลงักา (CMN)  เพื่อเดินทางเขา้สู่สนามบิน RAK มุฮมัมดั ฟิฟท ์อินเตอรเ์นชัน่

แนล (คาซาบลงักา) ประเทศโมร็อคโค เพื่อท าการเช็คอินสมัภาระ 

14.45 น. เหินฟ้าสู ่ดูไบ(DXB) ประเทศสหรฐัอาหรบัเอมิเรตส ์โดยสายการบินเอมิเรตส ์EMIRATES  

เท่ียวบินท่ี EK752 

วนัท่ีสิบ   ดูไบ (DXB) -  สนามบินสุวรรณภูมิ  (BKK)                (-/-/-)                                           

01.15 น. เดินทางถึง สนามบินนานาชาติดูไบ ประเทศสหรฐัอาหรบัเอมิเรตส ์เพื่อแวะเปล่ียนเครื่อง 

  ( การต่อเครื่องท่ี DXB ดูไบ ระยะเวลาการเชื่อมต่อ : 2 ชัว่โมง 30 นาที ) 
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03.45 น.  ออกเดินทางจากสนามบินนานาชาติดูไบ DXB  สู่ สนามบินสุวรรณภูมิ   BKK ประเทศไทย  

 โดยสายการบินเอมิเรตส ์EMIRATES เท่ียวบินท่ี EK376 

13.20 น. เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ  BKK ประเทศไทย ดว้ยความสวสัดิภาพและความประทบัใจ มิรูลื้มเลือน 

 

 

อตัราค่าบริการ ราคา ส าหรบั 15 ท่าน  

ก าหนดการเดนิทาง 
ราคาผู้ใหญ ่

(พักห้องละ 2-3 ท่าน) 
ราคาเด็กเสริมเตียง 

(พักกับผูใ้หญ่ 2 ท่าน) 
ราคาเด็กไม่เสริมเตียง 

(พักกับผูใ้หญ่ 2 ท่าน) 
พักเด่ียวจ่ายเพิม่ 

17- 26 ก.พ.66  83,988 บาท 83,988 บาท 82,988 บาท 10,500 บาท 

02 – 11 มี.ค. 66  
17 – 26 มี.ค.66  

94,988 บาท 94,988 บาท 93,988 บาท 11,000 บาท 

06 – 15 เม.ย.66 97,988 บาท 97,988 บาท 96,988 บาท 11,500 บาท 

UPDATE 16DEC22 

 

 

หมายเหตุ รายการอาจมีการเปล่ียนแปลงได ้ทั้งน้ีโดยค านึงถึงผลประโยชน์ของลูกคา้เป็นหลกั 

➢ในกรณีท่ีคณะออกเดินทางต า่กวา่ 15 ท่าน หรือมาตรฐานของการยืนยนัการเดินทาง จะมีการเปล่ียนแปลง 

ขนาดของภาหนะท่ีใชใ้นการน าเท่ียว ตลอดรายการทวัร ์โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหน้า  

➢กรณีท่ีคณะทวัรอ์อกเดินทางต า่กวา่ 15 ท่าน หรือต า่กวา่มาตรฐานของการยืนยนัการเดินทาง ทางผูจ้ดัรายการ ขอ

ยกเลิกการเดินทาง หรอื อาจแจง้ต่อทางคณะทวัรใ์หท้ราบวา่มีการเรยีกเก็บค่าทวัรเ์พิ่มในกรณีท่ีต า่กวา่ 15 ท่าน ตามความ

เหมาะสมและเป็นจริง 
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ขอ้มูลเบื้ องตน้ในการเตรียมเอกสารยื่นวีซ่าและการยื่นขอวีซ่า ใชเ้วลายื่นประมาณ  

7-10 วนัท าการ 

➢การพิจารณาวีซ่าเป็นดุลยพินิจของสถานทูต มิใช่บริษัททวัร ์การเตรียมเอกสารท่ีดีและถูกตอ้งจะช่วยใหก้ารพิจารณาของ

สถานทูตง่ายข้ึนกรณีท่านใดตอ้งใชพ้าสปอรต์เดินทาง ช่วงระหวา่งยื่นวีซา่ หรือ ก่อนเดินทางกบัทางบริษัท ท่านตอ้งแจง้ใหท้าง

บริษัทฯ ทราบล่วงหน้าเพื่อวางแผนในการขอวีซ่าของท่าน ซึ่งบางสถานทูตใชเ้วลาในการพิจารณาวีซ่าท่ีค่อนขา้งนานและ อาจไม่

สามารถดึงเล่มออกมาระหวา่งการพิจารณาอนุมติัวีซ่าได ้ 

1.PASSPORT เล่มจริง ท่ีมีอายุเหลือเกิน 6 เดือน ใชเ้วลายื่นเล่มเขา้ไปในสถานทูต 7 – 10 วนั  

2.รูปถ่ายขนาด 1.5 น้ิว จ านวน 2 รูปพ้ืนหลงัขาว หา้มสวมเสื้ อสีขาวและสีอ่อนในการถ่ายรูปและเห็นหน้าชดั  

(ถ่ายไวไ้ม่เกิน 6 เดือน เห็นหน้าชดัเจนเพ่ือสแกนท าวีซ่าออนไลน์ ) 

3.ส าเนาบตัรประชาชน / ทะเบียนบา้น  (หา้มขีดหรือเซ็นก ากบัใดๆลงไป ) 

4.หลกัฐานการท างาน 

➢กรณีท่ีท่านเป็นเจา้ของกิจการ ขอหนังสือรบัรองการจดทะเบียน (DBD)ท่ีมีชื่อของผูเ้ดินทางเป็นกรรมการหรือหุน้ส่วน อายุไม่เกิน 

3 เดือน หรือ ส าเนาใบทะเบียนการคา้ (พค.0403)  

➢กรณีท่ีกิจการของท่านไม่ไดจ้ดทะเบียนการคา้ เช่น ขายของออนไลน์ หรือเป็นครูสอนพิเศษ ตอ้งท าจดหมายช้ีแจงการท างานเป็น

ภาษาองักฤษ, พรอ้มเอกสารประกอบ เช่น รูปถ่ายรา้น เว็ปสินคา้  

➢ กรณีท่ีเป็นพนักงานบริษัทเอกชน ขอหนังสือรบัรองการท างาน จากบริษัทฯ ใหร้ะบุต าแหน่งลงไป และเงินเดือนท่ีไดร้บัใน

ต าแหน่งงานน้ันๆ และชี้ แจง้วา่ท่านท างานท่ีบริษัทน้ีมาแลว้กี่ปี , วนัท่ีเริ่มท างาน  

➢ กรณีท่ีเป็นขา้ราชการ รฐัวิสาหกิจ ขอหนังสือรบัรองการท างานจากหน่วยงานและส าเนาบตัรราชการ พรอ้มประทบัตราองคก์ร 

หากเกษียณอายุราชการ ส าเนาบตัรขา้ราชการเกษียณอายุ 1 ชุด 

(ขอเป็นภาษาองักฤษ  ระบุชื่อ-นามสกุล  ลงไปในหนังสือรบัรองการท างาน ตอ้งตรงตามหน้าพาสปอรต์  

ใชค้ าวา่ “TO WHOM IT MAY CONCERN ” แทนชื่อสถานทูตท่ียื่น) 

➢กรณีท่ีเป็นนักเรียน หรือนักศึกษา ขอหนังสือรบัรองการเรียนท่ีออกจากสถาบนัท่ีก าลงัศึกษาอยู ่และส าเนาบตัรนักศึกษาพรอ้ม

ทั้ง ประทบัตราสถาบนั 

(ขอเป็นภาษาองักฤษ  ระบุชื่อ-นามสกุล  ลงไปในหนังสือรบัรองการเรียน ช่ือตอ้งตรงตามหน้าพาสปอรต์) 

ใชค้ าวา่ “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนช่ือสถานทูตท่ียื่น) 

 

➢กรณีท่ีเป็นเด็กอายุต า่กวา่ 20 ปี จะตอ้งมีใบอนุญาตจากผูป้กครองบิดาหรือมารดา หากเด็กเดินทางไปกบับิดาจะตอ้งมใีบรบัรอง 

จากมารดา หรือหากเด็กเดินทางกบัมารดาจะตอ้งมีใบรบัรองจากบิดา หรือถา้เด็กไม่ไดเ้ดินทางกบับิดาและมารดา จะตอ้งมี

จดหมายยินยอมใหบุ้ตรเดินทางไปต่างประเทศจากทั้งบิดาและมารดาพรอ้มมีการรบัรองค่าใชจ้่ายใหก้บับุตร ท่านท่ีบุตรเดินทางไป

ดว้ย ตอ้งไปท าท่ีส านักงานเขตท่ีท าเบียนบา้นอยู่ 

5.หนังสือรบัรองสถานะทางการเงินจากธนาคาร (ไม่รบั Statement หรือส าเนาสมุดเงินฝาก)   

➢ขอ 1 ฉบบั ตอ้งออกโดยธนาคารเท่าน้ัน หนังสือน้ีจะระบุชื่อเจา้ของบญัชี รายละเอียดบญัชี และยอดเงินคงเหลือในบญัชี แปลงค่า

เป็น USD โดยใหธ้นาคารระบุชื่อผูเ้ดินทาง และชี้ แจงวา่ใชใ้นการยื่นวีซ่า เขา้โมร็อคโค ในพรีเรียส ......... วนัท่ีเดินทาง เท่าไหร่ถึง
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เท่าไหร ่ 

➢ในกรณีท่ีมีบุตรหลานของท่านเดินทางดว้ย ใหท้ าใหบุ้ตรหลานของท่านดว้ย คนละฉบบั โดยระบุชื่อเจา้ของบญัชี รายละเอียด

บญัชี ยอดเงินคงเหลือในบญัชี แปลงค่าเป็น USD และใหธ้นาคารระบุวา่คุณเป็นผูอ้อกค่าใชจ้่ายทั้งหมดในการเดินทางให ้ 

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

*** การถ่ายส าเนาทุกฉบบัจะตอ้งสามารถอ่านออกชดัเจน เน่ืองจากเอกสารทุกฉบบั ทางสถานทูตโมร็อคโคจะตอ้งน าส่งต ารวจ

ตรวจคนเขา้เมืองของประเทศโมร็อคโค และหา้มขีดค่า/ขีดคร่อม หรือเซ็นรบัรองเอกสารทุกฉบบั *** 

 

เง่ือนไขการจองทวัร ์

➢งวดท่ี 1 : ส ารองท่ีนัง่จ่ายมดัจ า 30,000 บาท /ท่าน ภายใน 3 วนัหลงัจากท่ีมีการจอง (เพื่อเป็นการยืนยนัการเดินทาง) 

 พรอ้มส่งรายชื่อและหน้าพาสปอรต์ผูท่ี้จะเดินทางทนัที  

➢งวดท่ี 2 : ช าระยอดส่วนท่ีเหลือ ก่อนการเดินทางไม่น้อยกวา่ 20 วนั หากไม่ช าระค่าใชจ้่ายภายในก าหนด ทางบริษัทจะถือวา่ท่าน

ยกเลิกการเดินทางโดยอตัโนมติั 

➢กรณีท่ีตอ้งการออกตัว๋ภายในประเทศ กรณีลูกคา้อยูต่่างจงัหวดั ใหท้่านติดต่อเจา้หน้าท่ีก่อนออกบตัรโดยสารทุกครั้ง หากออกบตัร

โดยสารโดยมิแจง้เจา้หน้าท่ี ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่รบัผิดชอบค่าใชจ้่ายท่ีเกิดข้ึน 

➢หลงัจากช าระค่ามดัจ าแลว้ สามารถเปล่ียนชื่อผูเ้ดินทางได ้ก่อนท่ีบริษัทฯ จะท าการออกตัว๋ล่วงหน้า 1-2 อาทิตยก์่อนการเดินทางแต่

ทั้งน้ีตอ้งยึดกฏของสายการบินเป็นหลกั  

เง่ือนไขการยกเลิกทวัร ์

➢กรณียกเลิกหลงัจากวางเงินมดัจ า บริษัทฯจะคิดค่าใชจ้่ายท่ีเกิดข้ึนจริง ณ วนัน้ัน ท่ีไม่สามารถ คืนเงินได ้ 

(ตวัอยา่งเช่น ค่าตัว๋เครื่องบิน, ค่าวีซ่า, ค่ามดัจ าหอ้งพกั เป็นตน้) 

➢กรณียกเลิกหลงัจากจ่ายเงินเต็มจ านวน บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินทั้งหมดในทุกกรณี 

➢กรณีเจ็บป่วยจนไม่สามารถเดินทางได ้ ตอ้งมีใบรบัรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรบัรอง บริษัทจะท าเรื่องยื่นเอกสารไปยงัสายการ

บิน โรงแรม และในทุกๆการใหบ้ริการ เพ่ือใหพิ้จารณาอีกครั้ง ทั้งน้ี อาจจะตอ้งใชร้ะยะเวลาในการด าเนินการ ซึ่งไม่สามารถแจง้ได้

วา่สามารถคืนเงินไดท้ั้งหมดหรือบางส่วน หรือไม่ไดเ้ลย เพราะขึ้ นอยูก่บัการพิจารณาและตดัสินใจของสายการบิน โรงแรมและใน

ทุกๆบริการอื่นๆเป็นส าคญั 

 

 

อตัราค่าบริการน้ีรวม 

✓ค่าตัว๋เครื่องบินไป-กลบั ชั้นประหยดั โดยสายการบินเอมิเรตส ์EMIRATES (EK) 

( กรณีเดินทางเป็นตัว๋กรุ๊ป หากออกตัว๋แลว้ไม่สามารถขอคืนเงินไดแ้ละไม่สามารถเปล่ียนวนัเดินทางได ้) 
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✓ค่าท่ีพกัหอ้งละ 2 ทา่น เป็น TWIN ROOM หรือ TRP ROOM ในโรงแรม ตามท่ีระบุในรายการหรือระดบัเดียวกนั รวม

ทั้งสิ้ น 7 คืน 

✓ค่าพาหนะ รถรบั-สง่ ตลอดการเดินทาง พรอ้มคนขบัรถที่ช านาญเสน้ทาง 

✓ค่าอาหารทุกมื้ อท่ีระบุตามรายการ 

✓ค่าบตัรเขา้ชมสถานท่ีและการแสดงทุกแหง่ท่ีระบุตามรายการ 

✓ค่าธรรมเนียมวีซ่าออนไลน์ (ปรบัใหม่ ณ วนัท่ี 1 ส.ค.65)  Embassy of the Kingdom of Morocco / 

แบบ SINGLE ENTRY       

✓ค่าบรกิารน าทวัรโ์ดยมคัคุเทศกท์อ้งถ่ินและหวัหน้าทวัรผ์ูม้ีประสบการณ์ 

✓ค่าน ้าด่ืมระหวา่งเดินทาง 1 ขวด ต่อทา่น/วนั 

✓ค่าประกนัอุบติัเหตุในการเดินทางวงเงนิ 1,000,000 บาท และคา่รกัษาพยาบาล 500,000 บาท  

อตัราค่าบริการน้ีไม่รวม 

ค่าจดัท าหนังสือเดินทาง 

ภาษีต่าง ๆ เช่น ภาษี 7% ภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% ฯลฯ 

ค่าใชจ้่ายส่วนตวัอื่นๆ  เช่น ค่าโทรศพัท,์ ค่าซกัรีด, มินิบารแ์ละทีวีช่องพิเศษ ฯลฯ และท่ีไม่ไดร้ะบุไวใ้น

รายการ 

ค่าบริการยกกระเป๋าในโรงแรม ซ่ึงท่านจะตอ้งดูแลกระเป๋าและทรพัยสิ์นดว้ยตวัท่านเอง 

ค่าใชจ้่ายส่วนตวัอื่นๆ  เช่น ค่าโทรศพัท,์ ค่าซกัรีด, มินิบารแ์ละทีวีช่องพิเศษ ฯลฯ ที่ไม่ไดร้ะบุไวใ้นรายการ 

ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมสัง่พิเศษ นอกเหนือรายการและน ้าด่ิมนอกเหนือจากท่ีแจง้ไว ้ท่านละ 1 ขวด/วนั 

ค่าทิปมคุัเทศก ์พนักงานขบัรถ ในประเทศโมรอคโก และ หวัหน้าทวัรจ์ากเมืองไทย 

 (เป็นอตัราปกติตามหลกัสากลของการท่องเท่ียว ) 

ค่าทิปมคัคุเทศกท์อ้งถ่ิน      ท่านละ 3 USD / ท่าน / วนั (คิดเป็น 8วนั เท่ากบั 24USD) 

พนักงานขบัรถในประเทศ    ท่านละ 2 USD / ท่าน / วนั (คิดเป็น 8วนั เท่ากบั 16USD) 

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

รวมค่าทิป 70 USD/ท่าน 
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หมายเหต ุ

➢บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิยกเลิกการเดินทางกอ่นล่วงหน้า 15 วนั ในกรณีท่ีไม่สามารถท ากรุป๊ไดอ้ยา่งน้อย 15 ท่าน  ซ่ึงใน

กรณีน้ีทางบริษัทฯ ยินดีคืนเงินใหท้ั้งหมด หรอืจดัหาคณะทวัรอ์ื่นใหถ้า้ตอ้งการ 

➢บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัรน้ี์ เม่ือเกิดเหตุจ าเป็นสุดวิสยั จนไม่อาจแกไ้ขได้

และจะไม่รบัผิดชอบใดๆ ในกรณีท่ีสูญหาย สญูเสียหรือไดร้บับาดเจบ็ท่ีนอกเหนือความรบัผิดชอบของหวัหน้าทวัรแ์ละเหตุ

สุดวิสยับางประการ เชน่ การนัดหยุดงาน ภยัธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ 

➢บริษัทฯ ไม่รบัผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณท่ี์เกิดจากสายการบิน ภยัธรรมชาติ ปฏิวติั และอื่น ๆ ท่ีนอกเหนือการ

ควบคุมของทางบริษัทฯ หรือ ค่าใชจ้่ายเพิ่มท่ีเกิดขึ้ นทางตรง หรือทางออ้ม เช่น การเจ็บป่วย การถูกท ารา้ย การสญูหาย 

จากสายการบินเม่ือเท่ียวบิน “ดีเลย”์ หรือล่าชา้? หรือ เหตุสุดวิสยั หรืออุบติัเหตุต่าง ๆ 

➢ราคาน้ีคิดตามราคาบตัรโดยสารเครื่องบิน ณ ปัจจุบนั หากมีการปรบัราคาบตัรโดยสารสูงขึ้ น ตามอตัราคา่น ้ามนั หรือ 

ค่าเงินแลกเปล่ียน ทางบริษัท สงวนสิทธ์ิท่ีจะปรบัราคาตัว๋ ตามสถานการณด์งักล่าวและแจง้ใหท้่านทราบ 

➢เน่ืองจากรายการทวัรน้ี์เป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากทา่นสละสิทธ์ิการใชบ้ริการใดๆ ตามรายการ หรือ ถูกปฏิเสธ

การเขา้ประเทศไม่วา่ในกรณีใดก็ตาม ทางบรษิัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินในทุกกรณี 

➢กรณีผูเ้ดินทางไม่สามารถ เขา้-ออกเมืองไดเ้น่ืองจากปลอมแปลง หรือการหา้มของเจา้หน้าท่ี ไม่วา่เหตุผลใดๆ ทาง

บริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการ ไม่คืนค่าทวัรท์ั้งหมด 

➢หากลูกคา้ทา่นใด ยืน่วีซ่าแลว้ไม่ไดร้บัการอนุมติั ลูกคา้ตอ้งช าระค่าวีซา่ตามท่ีสถานฑตูฯ เรียกเก็บ 

➢ในกรณีท่ีท่านผูโ้ดยสารตอ้งการใชพ้าสปอรต์เล่มสีน ้าเงิน (ราชการ) ในการเดินทาง บรษัิทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่รบัผิดชอบ

ใดๆในการท่ีทา่นอาจจะถูกปฏิเสธมิใหเ้ขา้เมือง เพราะโดยปกติในการท่องเท่ียวจะใชเ้ล่มสีเลือดหมู 

➢การขอท่ีนัง่ Long Leg โดยปกติจะอยูบ่ริเวณทางออกประตฉุูกเฉิน และผูท่ี้จะนัง่ตอ้งมีคุณสมบติัตรงตามท่ีสายการบิน

ก าหนด เช่น ตอ้งเป็นผูท่ี้มีร่างกายแข็งแรง และช่วยเหลือผูอ้ื่นไดอ้ยา่งรวดเร็วในกรณีท่ีเครื่องบินมีปัญหา เช่น  สามารถเปิด

ประตูฉุกเฉินได ้(โดยน ้าหนักประตูน้ันอยูท่ี่ประมาณ 20 กิโลกรมั) ไม่ใช่ผูท่ี้มีปัญหาทางดา้นสุขภาพและร่างกาย และ

อ านาจในการใหท่ี้นัง่ Long leg ขึ้ นอยูก่บัทางเจา้หนา้ท่ีเช็คอินสายการบิน ตอนเวลาท่ีเช็คอนิเท่าน้ัน 

➢ภาพท่ีใชใ้นการประกอบการท าโปรแกรมใชเ้พื่อความเขา้ใจในมุมมองสถานท่ีท่องเท่ียว ภาพใชเ้พื่อการโฆษณาเท่าน้ัน 


