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Code: IP03-MAR-VacationTime-MOR_VA10D7N-107EK-Jan-Apr-83-A221117 

 

VACATIONS TIME TO MOROCCO (EK) 

 โมร็อกโก 10 วนั 7 คนื โดยสายการบนิเอมเิรตส ์

 

 



Page 2 of 23 

 

 

 

 

 

 

 

ตารางการเดนิทาง 

วันที ่ สถานทีท่อ่งเทีย่ว 
รายละเอยีด อาหาร โรงแรมทีพ่ัก ระดับ 4 ดาว 

หรอืเทยีบเทา่ เชา้ กลางวัน เย็น 

วันทีห่นึง่ 
กรงุเทพฯ สนามบนิสวุรรณภมู ิ– ดไูบ  

(สหรัฐอาหรับเอมเิรตส)์ 
    

วันทีส่อง 

ดไูบ (DXB) สหรัฐอาหรับเอมเิรตส-์คาซาบลังกา 

(CMN)-เมอืงมาราเกช-สเุหรา่แหง่กษัตรยิฮ์สัซนั

ที ่2 

   
PALM PLAZA OR ADAM 

PARK HOTEL 

วันทีส่าม 
เมอืงมาราเกช - สสุานแหง่ราชวงศซ์าเดยีน - 

พระราชวังบาเฮยี 
   

PALM PLAZA OR ADAM 

PARK   HOTEL 

วันทีส่ี ่
เมอืงมาราเกช - MAJORELLE GARDEN - เมอืง

ไอท ์เบนฮาดด ู- ออรซ์าเอท 
   

KARAM OURZAZATE 

HOTEL 

วันทีห่า้ 
ออรซ์าเอท - โอเอซสิ TINGHIR -ทอดรา้จอรจ์  

หบุเขากหุลาบ - เมอรซ์กูา้ 
   

YASMINA MERZOUGA 

HOTEL 

วันทีห่ก เมอรซ์กูา้ ชมพระอาทติยข์ึน้-เฟส (FES)    

VOLUBULIS OR AL 

MENZEH ZALLAGH FES 

HOTEL 

วันทีเ่จ็ด 

เฟส (FES) - เมเดอรซ์า บอูมิาเนยี - สสุานมเูลย ์

อสิมาอลิ -(KAIRAOUINE MOSQUE) -แมกเนส 

-(BAB MANSOUR GATE) - พระราชวังเฟส 

   

VOLUBULIS OR AL 

MENZEH ZALLAGH FES 

HOTEL 

วันทีแ่ปด เฟส (FES) - เมอืงเชฟชาอนู - ราบตั (RABAT)    
RIVE OR ONOMO RABAT 

HOTEL 

วันทีเ่กา้ 

ราบตั (RABAT) สสุานของกษัตรยิโ์มฮมัเหม็ด ที ่

5 หอคอยฮสัสนั (Hassan Tower)  - คาซาบ

ลังกา (CASABLANCA AIRPORT) 

    

วันทีส่บิ ดไูบ (DXB) -  สนามบนิสวุรรณภมู ิ (BKK)     
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สมัผัสประสบการณ์กบัเสน้ทางแปลกใหม ่กบักลิน่อายดนิแดนฟ้าจรดทราย ประเทศโมร็อกโก 

 เทีย่วเมอืงทีเ่ป่ียมดว้ยมนตเ์สน่ห ์ นครสฟ้ีาเชฟชาอนู เมอืงสพีาสเทล แหง่โมร็อกโกเมอืงเล็กๆ ทีห่า้มพลาด

เมือ่มาเยอืน 

 สมัผัสบรรยากาศ คาซาบลังกา้ เมอืงแหง่ต านานภาพยนตรช์ือ่ดังระดับโลก ชายฝ่ังมหาสมทุรแอตแลนตกิ  

เยอืน เฟส ราชธานแีหง่แรกของโมร็อคโค ทีค่งเสน่หค์วามเป็นโมร็อคโคไวไ้ดอ้ยา่งดเียีย่ม เดนิยอ้นเวลา สู่

อดตี ซมึซบับรรยากาศในเมอืงเกา่อยา่งแทจ้รงิ  

ชมเมอืงเกา่ยคุโรมนั ที ่โวลบูลิสิ และเมอืงตากอากาศ อเิฟรน  

 เทีย่วมาราเกช มหศัจรรยแ์หง่เมอืงโอเอซสิ อดตีเมอืงหลวงแหง่ราชวงศ ์อลัโมราวดิ เป็น A City of Drama 

สมัผัสมนตเ์สน่หเ์มดน่ิา (เมอืงเกา่) แหง่ป้อมไอดยูะที ่ ราบตั เพลนิกบัสสีนัของบา้นเรอืนทีท่าทาบดว้ยสฟ้ีา-

ขาว 

เปิดประตสููท่ะเลทรายซาฮารา่ เมอืงเมอรซ์กูา้ ผจญภยัตะลยุทะเลทรายโดยรถขบัเคลือ่นแบบ 4WD 

 ขีอ่ฐูยามเชา้ในทะเลทรายซาฮารา่ เมอรซ์กูา้ร ์ทะเลทรายทีใ่หญท่ีส่ดุในโลก 

มหัศจรรยแ์หง่มาราเกช เมอืงสชีมพ ูสมัผัสกลิน่ไอเมอืงอาหรับโบราณ 

พรอ้มทีพ่ักมาตรฐานระดับ 4 ดาว 

 

รายและเอยีดการเดนิทาง 

วนัแรก  กรงุเทพฯ สนามบนิสวุรรณภมู ิ– ดไูบ (สหรฐัอาหรบัเอมเิรตส)์                       (-/-/-) 

 

23.00 น. คณะเดนิทางพรอ้มกนั ณ ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิอาคารผูโ้ดยสารขาออก ประตทูี ่8 เคานเ์ตอร ์T  โดย

สายการบนิเอมเิรตส ์( EK ) โดยมเีจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ คอยใหก้ารตอ้นรับและอ านวยความสะดวกเรือ่ง

เอกสารและสมัภาระ 

 

 

ตารางเสน้ทางการบนิ 

เสน้ทางการบนิ 
เวลาออกเดนิทาง-

เวลาถงึปลายทาง 
เทีย่วบนิ ระยะเวลาในการเดนิทาง โดยประมาณ 

กรงุเทพฯ BKK-DXB ดไูบ 01:35 – 04:45 EK385 6 ชัว่โมง 10 นาท ี

ดไูบ DXB-CMN คาซาบลังกา 07:30 – 12:45 EK751 9 ชัว่โมง 15 นาท ี

คาซาบลังกา CMN -  DXB 

ดไูบ 

14:45 – 01:15 +1 

วัน 
EK752 6 ชัว่โมง 30 นาท ี

ดไูบ DXB – BKK กรงุเทพฯ 
03:45 – 13:20 +1 

วัน 
EK376 6 ชัว่โมง 35 นาท ี



Page 4 of 23 

 

 

 

วนัทีส่อง  ดไูบ (DXB) สหรฐัอาหรบัเอมเิรตส ์- คาซาบลงักา (CMN) - เมอืงมาราเกช (MARAKESH)                 

(-/-/D) 

 

01.35 น. เหนิฟ้าสู ่ดไูบ (DXB) ประเทศสหรัฐอาหรับเอมเิรตส ์โดยสายการบนิเอมเิรตส ์EMIRATES เทีย่วบนิที ่

EK385(บรกิารอาหารบนเครือ่ง ใชเ้วลาบนิ 6 ชัว่โมง 10 นาท)ี  

04.45 น. เดนิทางถงึ สนามบนินานาชาตดิไูบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมเิรตส ์เพือ่แวะเปลีย่นเครือ่ง 

( การตอ่เครือ่งที ่DXB ดไูบ ระยะเวลาการเชือ่มตอ่ : 2 ชัว่โมง 45 นาท ี) 

07.30 น. ออกเดนิทางจากสนามบนินานาชาตดิไูบ DXB  สู ่สนามบนิมฮุมัมดั ฟิฟท ์อนิเตอรเ์นชัน่แนล 

   (คาซาบลังกา) CMN 

ประเทศโมร็อกโก โดยสายการบนิเอมเิรตส ์EMIRATES เทีย่วบนิที ่EK751 

12.45 น. เดนิทางถงึ สนามบนิมฮุมัมดั ฟิฟท ์อนิเตอรเ์นชัน่แนล (คาซาบลังกา) CMN  

(เวลาทอ้งถิน่ทีน่ีช่า้กวา่ประเทศไทย 6 ชัว่โมง)  

 

น าทา่นผา่นพธิตีรวจคนเขา้เมอืงและรับกระเป๋าสมัภาระ เดนิทางเขา้สูเ่มอืงคาซาบลังกา้ เมอืงทา่หลัก

และเมอืงทีใ่หญท่ีส่ดุของโมร๊อกโก คาซาบลังกา้ มคีวามหมายในภาษาสเปนวา่ “บา้นสขีาว” ปัจจบุนั

เมอืงแหง่นีเ้ป็นศนูยก์ลางทางเศรษฐกจิและอตุสาหกรรมของประเทศ  

 

 

น าทกุทา่นแวะชมถา่ยรปูดา้นนอก  สเุหรา่แหง่กษัตรยิฮ์สัซนัที ่ 2 (Hassan II Mosque) สเุหรา่แหง่

กษัตรยิฮ์สัซนัที ่2 ถอืวา่เป็นมสัยดิทีย่ ิง่ใหญท่ีส่ดุในโมร็อกโก มขีนาดใหญเ่ป็นอนัดบั 13 ของมสัยดิโลก  

- สถาปัตยกรรมของมสัยดิแหง่นีอ้าจไมไ่ดเ้กา่แกม่ากนัก เพราะพึง่เสร็จมาเมือ่ปี 1993 ระยะเวลาใน

การกอ่สรา้งทัง้หมด 6 ปี มสัยดิแหง่นีไ้ดรั้บการออกแบบโดยมเิชล แปงโช สถาปนกิชาวฝร่ังเศส ใช ้

ศลิปะสไตลโ์มร็อกโกมกีารใชเ้ทคโนโลยสีดุทันสมยัผสมผสานเขา้ไปดว้ย มหีอคอยสงู 120 เมตร 

สามารถจคุนไดส้งูถงึ 25,000 คน วตัถปุระสงคห์ลกัส าหรับการสรา้งมสัยดิแหง่นีก้็คอืวาระเฉลมิ

ฉลองพระชนมค์รบ 60 พรรษา ขององคก์ษัตรยิฮ์สัซนัที ่ 2 แหง่โมร็อกโกและใชเ้ป็นสถานทีส่ าคญั

ในการตอ้นรับแขกบา้นแขกเมอืง 
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จากนัน้น าทกุทา่นเดนิทางมุง่ สู ่ เมอืงมาราเกช โมร็อกโก (Marrakech) โดยระยะทางประมาณ 240 

กโิลเมตร  

 

ค ่า       รับประทานอาหารค ่า ณ โรงแรมทีพ่ัก 

ทีพ่ัก    โรงแรม PALM PLAZA OR ADAM PARK  ระดับ 4 ดาวหรอืเทยีบเทา่ 

 

วนัทีส่าม  เมอืงมาราเกช (MARAKESH)                                         (B/L/D) 

 

เชา้  รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

 

เมอืงมาราเกช (MARAKESH) เป็นเมอืงแห่งทะเลทรายซาฮาร่า ทะเลทรายในทวปีแอฟรกิาทีม่ขีนาด

ใหญเ่ป็นอนัดับสองของโลก และเป็นทะเลทรายทีร่อ้นทีส่ดุของโลกอกีดว้ย  

- เป็นเมอืงท่องเทีย่วทีส่ าคัญทีต่ัง้อยู่เชงิเขาแอตลาส ในอดตีเมอืงโอเอซสิแห่งนี้เป็นทีพั่กของกอง

คาราวานอูฐทีม่าจากทางตอนใตข้องโมรอคโค ถอืเป็นเมอืงชมุทางของพ่อคา้ต่างๆ นอกจากนี้ยัง

เป็นอดตีเมอืงหลวงในชว่งสมยัราชวงศอ์ลัโมราวดิชว่ง ศ.ต.ที ่11 ปัจจุบันเป็นเมอืงทีม่นัีกท่องเทีย่ว

มาเยอืนมากทีส่ดุ สภาพบา้นเมอืงทีเ่ราเห็นไดค้อื สองขา้งทางแวดลอ้มดว้ยบา้นเรอืนทีถู่กฉาบดว้ย

ปนูสสีม้ๆ ซึง่เป็นสิง่ทีรั่ฐบาลก าหนดไว ้แต่คนทอ้งถิน่จะเรยีกว่า PINK CITY หรอื เมอืงสชีมพู อาจ

กล่าวไดว้่ามาราเกชเป็นเมอืงทีม่เีสน่หท์ีสุ่ดในโลกแห่งหนึง่ จงึไดส้มญานามว่าเป็น A CITY OF 

DRAMA น่ันคอืมคีวามสวยงามดั่งเมอืงในละครทีไ่มน่่าเป็นชวีติจรงิได ้

 

น าทา่นเดนิทางสู ่เขตเมอืงเกา่ หรอืทีเ่รยีกวา่ เมดน่ิา ซึง่มกี าแพงเมอืงลอ้มรอบ  

 

น าชมสสุานแหง่ราชวงศซ์าเดยีน (SAADLAN TOMBS) ทีแ่ห่งนี้ถูกทิง้รา้งมากกว่า 2 ศตวรรษ ภายหลัง

ไดรั้บการบูรณะ และเปิดใหเ้ขา้ชมความงดงามในแบบฉบับของศลิปะแบบมัวรสิ (MOORISH) แท ้ๆ  

ความวจิติรอลังการของหอ้งโถงภายใน เสาคอลัมนห์นิออ่นสสีวย ลวดลายงานปนูทีป่ระดับประดาบนผนัง

และเพดาน สวนสวยภายนอกทีส่รา้งขึน้ใหม ่โดยเขาวา่ ท าตามแบบ Allah's Paradise  
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จากนัน้น า ชมพระราชวังบาเฮยี BAHIA PALACE พระราชวังของท่านมหาอ ามาตยผ์ูส้ าเร็จราชการ

แผ่นดนิแทนยุวกษัตรยิ์ ในอดีต สรา้งขึน้ในช่วงปลายศตวรรษที่ 19 ซึง่ตัง้ใจจะใหเ้ป็นพระราชวังที่

ย ิง่ใหญ่และหรูหราทีส่ดุในสมัยนัน้ ภายในพระราชวังบาเฮยีมหีอ้งทัง้หมดราว 150 หอ้ง ตกแต่งดว้ยปนู

ปั้นแกะสลักและการวาดลวดลายบนไมแ้ละประดับประดาดว้ยโมเสกที่มีลวดลายละเอียดอ่อนชอ้ย

สวยงาม   
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เทีย่ง  รับประทานอาหารเทีย่ง ณ รา้นอาหาร  LE PETIT THAI RESTAURANT  

  

 น าทกุทา่นชม จตัรัุสกลางเมอืง (DJEMAA FNAA SQUARE) ทีม่ขีนาดใหญ ่รายลอ้มไปดว้ยอาคาร 

รา้นคา้ ตลาด ทัง้ 4 ดา้น เดนิเลน่ถา่ยรปูความมชีวีติชวีาทีม่สีสีนัและกลิน่อายแบบโมรอคโคขนานแท ้

พรอ้มจับจา่ยหาซือ้ของฝาก ของทีร่ะลกึพืน้เมอืงตา่งๆ รายลอ้มไปดว้ยอาคาร รา้นคา้ ตลาดทัง้ 4 ดา้น  

 

 ชม มสัยดิ คตูเูบยี (KOUTOUBIA MOSQUE) ซึง่เป็นมสัยดิใหญเ่กา่แกท่ีส่ดุในเมอืงไมว่า่จะเดนิไปแหง่

ใดในตวัเมอืงก็จะเห็นมสัยดินีไ้ด ้จากหอวังทีม่คีวามสงู 226 ฟิต (70 เมตร) ไมว่า่อยูท่ีไ่หนในมาราเกซ 

เราก็จะมองเห็นสเุหรา่แหง่นี ้อสิระใหท้างเกบ็ภาพเมอืงมาราเกซ เมอืงทีข่ ึน้ชือ่วา่มเีสน่หด์งึดดู

นักทอ่งเทีย่วตดิอนัดับโลก  

 

ค ่า       รับประทานอาหารค ่า ณ โรงแรมทีพ่ัก 

ทีพ่ัก    โรงแรม PALM PLAZA OR ADAM PARK  ระดับ 4 ดาวหรอืเทยีบเทา่ 

   

วนัทีส่ ี ่ เมอืงมาราเกช (MARAKESH) -เมอืงไอท ์เบนฮาดด ู(AIT BENHADDOU) -  

ออรซ์าเอท (OUARZAZATE)        (B/L/D)                                           

 

 

เชา้  รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

 

น าทา่นชม MAJORELLE GARDEN หรอื JARDIN MAJORELLE & MUSEUM OF ISLAMICART วา่กนั

วา่เป็นสวรรคน์อ้ยๆ ยา่นเมอืงมาราเกช  

- สวนแหง่นีเ้ป็นทีร่วบรวมพันธุไ์มน้านาจากทัว่โลก โดยเฉพาะตน้กระบองเพชรนับพนัตน้ หลากหลาย

สายพันธุ ์มสีวนบวั และป่าไมด่รูม่รืน่ กบับรรดากระถางดนิทีศ่ลิปินเจา้ของเดมิ Jacques Majorelle 



Page 8 of 23 

 

 

 

ทีส่รรหาสมีาป้ายทาทับ ตกแตง่ท าใหส้วนแหง่นีด้โูดดเดน่สะดดุตาขึน้มาอยา่งน่าเหลอืเชือ่ สวนแหง่

นีเ้ดมิเป็นบา้นของศลิปินชาวฝร่ังเศส เขาสรา้งบา้น และสวนเอาไวอ้ยูเ่อง พรอ้มสรา้งงานศลิปะของ

เขาตอ่มาสถานทีแ่หง่นีไ้ดถ้กูใชเ้ป็นพพิธิภณัฑ ์รวบรวมเอาศลิปะของโมรอคโคไว ้และมมีมุแสดง

งานศลิปะของเจา้ของเดมิเอาไวด้ว้ย 

 

 

เทีย่ง รับประทานอาหารเทีย่ง ณ AIT BEN HADDOU RESTAURANT (CHEZ MAKTOUB) 

  

 เดนิทางสู ่เมอืงไอท ์เบนฮาดด ู (AIT BENHADDOU)  

 ชมเมอืงไอท ์เบนฮาดด ูเป็นเมอืงทีม่อีาคารตา่งๆ สรา้งจากดนิ  

- เป็นเมอืงทีม่ชี ือ่เสยีงในเรือ่งการหารายไดจ้ากกองถา่ยท าภาพยนตรก์วา่ 20 เรือ่ง โดยเฉพาะป้อมดนิ

ทีง่ดงามและมคีวามใหญท่ีส่ดุในภาคใตข้องโมรอคโค คอื ป้อมไอท ์เบนฮาดด ู(KASBASH OF AIT 

BEB HADOU) เป็นป้อมดนิซึง่ตัง้อยูท่า่มกลางสวนอลัมอนด ์เป็นปราสาททีใ่ชใ้นการถา่ยท า

ภาพยนตรห์ลายเรือ่งทีโ่ดง่ดังอาท ิLawrance of Arabia , Jesus of Nazareth และ Gladiator 

ปัจจบุนัอยูใ่นความดแูลขององคก์ารยเูนสโก ้
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น าทา่นเดนิทาง สูเ่มอืงวอซาเซท OUARZAZATE ซึง่เคยเป็นทีต่ัง้ทางยทุธศาสตร ์ในปี ค.ศ. 1928 

ฝร่ังเศสตัง้กองก าลังทหารและพัฒนาทีน่ีใ้หเ้ป็นศนูยก์ลางการบรหิาร  

- ปัจจบุนัเมอืงวอซาเซทเป็นเมอืงถกูสง่เสรมิใหเ้ป็นเมอืงทอ่งเทีย่ว และมกีารพัฒนาพืน้ทีใ่น

ทะเลทรายในการท ากจิกรรมตา่งๆ ทีแ่วดลอ้มไปดว้ยสตดูโิอส าหรับการถา่ยท าภาพยนตร ์ไมว่า่จะ

เป็น เรือ่ง CLEO PATTRA, THE MUMMY, KINGDOM OF HEAVEN และอกีมากมายทีม่กัจะใช ้

เมอืงแหง่นีเ้ป็นฉากส าหรับถา่ยท าในภาพยนตร ์ทัง้นีเ้พราะลักษณะภมูปิระเทศทีย่งัคงความเป็น

เอกลักษณ์แบบชนเผา่เบอรเ์บอร ์ซึง่เป็นชนเผา่ดัง้เดมิของชาวโมร๊อกโก   

- วอซาเซท อาจกลา่วไดว้าเป็นจดุมุง่หมายของนักทอ่งเทีย่วทีม่องหาความแตกตา่ง และการผจญภยั

ทีห่าไมไ่ดจ้ากทีไ่หน  

- วอซาเซทเป็นเมอืงที ่ส าคญัทีส่ดุของทางตอนใต ้และทีน่ีย่งัเป็นทางเชือ่มระหวา่งเหนอืกบัใต ้และ

ตะวันออกกบัตะวันตก (โปรดเตรยีมทปิเล็กนอ้ยใหแ้กเ่จา้หนา้ทีโ่รงถา่ย /โรงถา่ยภาพยนต)์ 

 

ค ่า       รับประทานอาหารค ่า ณ โรงแรมทีพ่ัก 

ทีพ่ัก    โรงแรม KARAM OURZAZATE  ระดับ 4 ดาวหรอืเทยีบเทา่ 

(กรณุาแยกสมัภาระส าหรับ 1 คนื /ของใชส้ว่นตัว /ยา /ใสก่ระเป๋าใบเล็ก เพือ่น่ัง 4WDเขา้สูท่ีพั่กในวันถัดไป) 
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วนัทีห่า้ ออรซ์าเอท (OUARZAZATE) - เมอรซู์กา้  ( MERZOUGA )                                                      

(B/L/D)                                           

 

เชา้  รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

   

  เดนิทางสู ่โอเอซสิ TINGHIR ซึง่เป็นชมุชนทีเ่กาะกลุม่อยูร่วมกนั ทา่มกลางความแหง้แลง้ในเขต

ทะเลทราย ทีย่งัมคีวามชุม่ชืน้ มตีาน ้า หรอื ล าธารน ้า ซึง่ใชใ้นการปลกู ตน้ปาลม์ ตน้อลัมอนด ์ 

 

  น าทา่นเดนิทาง สู ่ทอดรา้จอรจ์ TODRA GORGES ชมความงามของชอ่งเขาทีซ่อ่นตัวอยใูนโอเอซสิ ล า

ธารทีไ่หลผา่นชอ่งเขากบัหนา้ผาทีส่งูชนัแปลกตา เป็นแหลง่ปีนหนา้ผาส าหรับนักเสีย่งภยัทัง้หลาย  

ผา่นหบุเขาดาเดส DADES VALLEY AND GORGE แนวเขาและธรรมชาตขิองหบุเขาทีถ่กูกรัดกรอ่น จาก

แรงลมท าใหห้บุเขากลายเป็นรปูรา่งตา่ง ๆ สวยงาม  

 

   

  ผา่นชมหบุเขากหุลาบ ROSE VALLEY หบุเขาแหง่ดอกกหุลาบซึง่ทอดตวัยาวหลายสบิกโิลเมตรตามรมิ

ฝ่ัง  

- เป็นหนึง่ในภมูปิระเทศทีไ่ดรั้บความนยิมมากทีส่ดุทางตอนใตข้องโมร็อกโก เป็นเสน้ทางทีต่อ้งผา่น

ชมและมคีวามสวยงามมาก ซึง่ในเดอืน เมษายน – พฤษภาคม จะเป็นชว่งเทศกาลโมร็อกโกหบุเขา

กหุลาบ Rose Valley Morocco Festival  การเฉลมิฉลองการเก็บเกีย่วดอกกหุลาบในเมอืงเล็ก ๆ 

ของ Kelaat M’gouna ตัง้อยูใ่นหบุเขา Dades ซึง่เป็นทีรู่จั้กในชือ่ "หบุเขาแหง่ดอกกหุลาบ" ซึง่เป็น

ชว่งทีด่อกกหุลาบผลบิานและพน่น ้าหอมออกมาผสมกบักลิน่ของตน้อลัมอนด ์ท าใหเ้ป็นสวรรค์

นอ้ยๆของนักเดนิทางชาวทะเลทรายมาตัง้แตส่มยัโบราณกาล  

 

เทีย่ง  รับประทานอาหารเทีย่ง ณ INAS WELCOME RESTAURANT (TINGHIR) 
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น าทา่นสูจ่ดุพักรถ เพือ่เปลีย่นรถจากรถบสัเป็นรถ 4WD / รถ 1 คันจะน่ังได ้4 – 5 ทา่น กรณุาน าสมัภาระ

ทีแ่ยกไวแ้ลว้ใสท่า้ยรถ 4WD (ใชร้ะยะเวลาเดนิทางประมาณ 20 – 30 นาท)ี เขา้สูท่ีพั่กกลางทะเลทราย 

 

ค ่า       รับประทานอาหารค ่า ณ โรงแรมทีพ่ัก 

ทีพ่ัก    โรงแรม YASMINA MERZOUGA HOTEL ระดับ 4 ดาวหรอืเทยีบเทา่ 

 

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

 

เชา้  รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 

น าทา่นขีอ่ฐู ชมพระอาทติยข์ึน้ทีท่ะเลทรายซาฮารา่  ใหท้กุทา่นไดด้ืม่ด า่กบัภาพพระอาทติยด์วงโตๆ

คอ่ยๆโผลข่ึน้จากสนัทรายยามเชา้ สาดสอ่งแสงสทีองปลกุทกุชวีติใหต้ืน่จากนทิรา เป็นภาพแหง่ความ

ประทับใจทีท่กุทา่นจะจดจ าไมรู่ล้มืเลอืน  

  

หลังจากนัน้น าทกุทา่นขึน้รถ 4WD เพือ่กลับออกจากทีพ่กักลางทะเลทราย กลับขึน้รถบสัเพือ่เทีย่วใน

สถานทีต่อ่ไป 

 

น าทา่นเดนิทางตอ่ สูเ่มอืงเฟซ (FES) เมอืงหลวงเกา่อกีแหง่ทีม่ปีระวตัศิาสตรอ์นัยาวนานใน ศ.ต. ที ่8 ที่

มคีวามส าคญัทางประวตัศิาสตร ์ 

- ตัง้อยูร่ะหวา่งพืน้ทีอ่ดุมสมบรูณ์ทีต่อ่จากเชงิเทอืกเขารฟี (Rif Mountain) ทางตอนเหนอืกบัเขต

เทอืกเขาแอตลาสตอนกลาง (Middle Atlas) มแีมน่ ้าเฟส (River Fes) ไหลผา่นกลางเมอืงเมอืงเฟส 

เป็นเมอืงศกัดิส์ทิธิเ์มอืงหนึง่ของศาสนาอสิลามไดรั้บการขนานามวา่ “มกักะฮแ์หง่ตะวันตก”และ 

“เอเธนสแ์หง่แอฟรกิา”  
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เทีย่ง รับประทานอาหารเทีย่ง ณ CHEZ WONG RESTAURANT (FES) 

 

น าทา่นชมเมอืงเฟซ (FES) เมอืงแหง่ทอ่งเทีย่วทีม่ชี ือ่เสยีง  

- ในปี ค.ศ.1981 องคก์ารยเูนสโกไดป้ระกาศใหเ้ขตเมอืงเกา่ของเฟสเป็นเมอืงมรดกโลกทาง

ประวัตศิาสตร ์  ตอนนีท้างรัฐบาลโมร๊อกโกมกีารดแูละเมอืงเฟสโดยเฉพาะเขตเมอืงเก่าซึง่เป็น

ศนูยก์ลางของวฒันธรรมและอารยธรรมในยคุเกา่ของโมร็อกโก   

 

น าทา่นชมจดุชมววิเมือ่มองลงมาจะเห็นเขตเมอืงเกา่ทัง้เมอืง ตอ่ดว้ยชมประตพูระราชวังหลวงแหง่เฟส 

พระราชวังทีม่สีถาปัตยกรรมทีส่วยงามและสงา่งามอยา่งมาก เป็นเอกลกัษณ์แหง่ราชวงศโ์มร๊อกโก 

จากนัน้น าทกุทา่นเขา้สูเ่มอืงเกา่ ซึง่เสมอืนทา่นยอ้นยคุไปสูบ่รรยากาศ1200ปีทีแ่ลว้ เพราะเมอืงนีย้งัมวีถิี

ชวีติและความเป็นอยูใ่นลักษณะดัง้เดมิหลายศตวรรษ 

 

ค ่า       รับประทานอาหารค ่า ณ โรงแรมทีพ่ัก 

ทีพ่ัก    โรงแรม VOLUBULIS OR AL MENZEH ZALLAGH FES HOTEL ระดับ 4 ดาวหรอืเทยีบเทา่ 
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วนัทีเ่จ็ด   เฟส (FES)                                            (B/L/D)                                           

 

เชา้  รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 

น าทา่นชมเมเดอรซ์า บอูมิาเนยี (Madrasa Bou Inania ) เมอืงทีม่ชี ือ่เสยีงทีส่ดุ  

- Madrasa (โรงเรยีนส าหรับการเรยีนรูท้ีส่งูขึน้ในศาสตรอ์สิลาม) กอ่ตัง้ขึน้โดย Marinid สลุตา่น

อาบอูลัฮะซนัใน 1335-36 แตเ่ป็นชือ่ในขณะนีห้ลังจากลกูชายของเขาอาบ ูInan) ซึง่เป็นโรงเรยีน

สอนพระคัมภรี ์เป็นสถาปัตยกรรมแบบมวัร ์ทีส่วยงามประณีต  

- ในเขตเมอืงเกา่ไดแ้บง่ออกเป็น 100 สว่น มซีอยกวา่ 10,000 ซอย มซีอยแคบสดุคอื 50 ซ.ม. ถงึ

กวา้ง 3 เมตร จะแบง่เป็นยา่นตา่งๆ เชน่ ยา่นเครือ่งใชท้องเหลอืง ทองแดง จะมรีา้นคา้เล็กๆทีห่นา้

รา้นจะมหีมอ้ กะทะ อปุกรณ์เครือ่งครัว ยา่นขายพรมทีว่างเรยีงรายอยา่งสวยงาม ยา่นงานเครือ่งจัก

สาน งานแกะสลกัไม ้และยา่นเครือ่งเทศ (Souk El Attarine)   

- ทา่นจะไดส้มัผัสทัง้รปู รสและกลิน่ในยา่นเครือ่งเทศทีม่กีารจัดเรยีงสนิคา้ไดอ้ยา่งเป็นระเบยีบ

เรยีบรอ้ยสวยงาม ระหวา่งทีเ่ดนิตามทางในเมดน่ิา  

- ทา่นจะไดพ้บกบัน ้าพธุรรมชาต ิ(Nejjarine Fountain) เพือ่ใหช้าวมสุลมิใหล้า้งหนา้ลา้งมอืกอ่นเขา้

ในบรเิวณมสัยดิ  นอกจากนีท้ีต่ามซอกมมุอาจเห็นภาพชายสงูอายหุนวดเครารงุรังน่ังแกะสลักไมช้ ิน้

เล็กๆอยูบ่รเิวณตามทางเดนิแคบๆในเขตเมอืงเกา่ บางทเีราก็ยงัจะเห็นผูห้ญงิทีน่ีส่วมเสือ้ผา้ทีปิ่ด

ตัง้แตห่วัจนถงึเทา้จะเห็นไดก้็เฉพาะตาด าอนัคมกรบิเทา่นัน้  

 

แวะชม สถาปัตยกรรมของสสุานมเูลย ์อสิมาอลิ (Mausoleum of Moulay Ismail) ซึง่เป็นรัฐอมิพเีรยีลที่

จะผา่นระหวา่งการเดนิทางในโมร็อกโก  

- สุสานของศตวรรษที่ 18 เป็นที่รูจั้กกันดีว่าเป็นสถานที่พ านักของสุลต่านที่มชี ือ่เสยีงที่สุดของ

ประเทศ เป็นสถานทีท่างจติวญิญาณและเงยีบสงบ เชือ่กันว่าจะน าพรมาสูผู่ม้าเยอืน ทีเ่ร ิม่ดว้ยหอ้ง

ทางเขา้เล็กๆ ทีท่าสเีหลอืงบตัเตอรค์ัพ ภายในหอ้งมนี ้าพขุนาดเล็กอยูต่รงกลาง  

- จากนัน้จะน าไปสูส่นามหญา้แบบเปิดโลง่แหง่แรกทีเ่ชือ่มตอ่ถงึกนั และลานสดุทา้ยอยูห่นา้หอ้งหลุม

ฝังศพ มสุลมิเขา้ไดเ้ฉพาะหอ้งหลมุฝังศพเทา่นัน้ หอ้งเฉลยีงมคีวามสงูหลายชัน้โดยมหีนา้ตา่งหลาย

แถวอยูด่า้นบนซึง่ใหแ้สงแดดสอ่งเขา้มาอยา่งสวยงาม 
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แวะชม (KAIRAOUINE MOSQUE) สถาปัตยกรรมและการตกแต่งอันน่าทึง่ทีส่ามารถพบไดใ้นทุกซอก

ทกุมมุของมสัยดิ ถอืไดว้า่เป็นสถาบนัการศกึษาทีเ่กา่แกท่ีส่ดุในโลก  

- มัสยดิ Karaouine ในโมร็อกโก (หรอืทีเ่รยีกว่ามัสยดิ Al-Qarawiyyin) ก่อตัง้ขึน้ในปี 859 โดย 

Fatima Al-Fihri ลกูสาวของ Mohammed Al-Fihri ซึง่เป็นพอ่คา้ทีร่ ่ารวยในขณะนัน้ ครอบครัวนี้เป็น

สว่นหนึง่ของกลุม่ผูอ้พยพทีต่ัดสนิใจยา้ยจาก Kairouan ในตูนเิซยีไปยังเมอืง Fes ในโมร็อกโกเมือ่

ตน้ศตวรรษที ่9 ทัง้ฟาตมิาและนอ้งสาวของเธอไดรั้บการศกึษาอยา่งดแีละไดรั้บมรดกเงนิจ านวน

มากจากพ่อของพวกเขาหลังจากทีเ่ขาเสยีชวีติ แทนทีจ่ะใชท้รัพยส์มบัตใินชวีติประจ าวันของเธอ

เปลอืง ฟาตมิาใหค้ ามัน่วา่จะใชจ้า่ยทัง้หมดเพือ่สรา้งมสัยดิทีเ่หมาะสมกับชมุชนทีเ่ธอรัก ดว้ยสตรทีี่

มกีารศกึษาดแีละมคีวามมุง่มัน่อยา่งแรงกลา้ ในไมช่า้ โครงการนี้จงึเตบิโตจากการเป็นเพยีงสถานที่

สักการะเป็นสถานทีส่ าหรับการสอนศาสนาและการอภปิรายทางการเมอืง ตลอดหลายทศวรรษ ที่

ชาวโมร๊อกโกถอืวา่เป็นแหลง่มาแสวงบญุทีศ่ักดิส์ทิธิ ์ 

- สิง่ทีน่่าสนใจเป็นพเิศษเกีย่วกับมัสยดิคอืมกีารขยายไปทั่วราชวงศต์่อเนื่องจนสามารถไดรั้บความ

แตกตา่งจากการเป็นมัสยดิทีใ่หญ่ทีส่ดุในแอฟรกิาเหนือ ปัจจุบันสามารถรองรับผูส้ักการะไดม้ากถงึ 

20,000 คน 

 

จากนัน้น าท่านเดนิ ชมยา่นเครือ่งหนังและแวะชม บอ่ฟอกและยอ้มสหีนังแบบโบราณ ทีเ่ป็นเอกลักษณ์

เฉพาะของเมอืงเฟส ถกูอนุรักษ์โดยองคก์รยเูนสโก  

- โรงฟอกหนังของเมอืงเฟสจะประกอบไปดว้ยอา่งหนิจ านวนมากวางเรยีงกันเป็นแถว แต่ละบอ่จะเต็ม

ไปดว้ยสยีอ้มและของเหลวเตมิเต็มทั่วทุกบอ่ ราวกับเป็นจานสทีีม่ขีนาดใหญ่ โดยหนังเหล่านี้ไดม้า

จากทัง้ วัว แกะ แพะ และอูฐ น าเขา้สู่กระบวนการกลายเป็นเครือ่งหนังคุณภาพชัน้สงู เชน่กระเป๋า 

เสือ้ผา้ รองเทา้ โดยไมม่กีารใชเ้ครือ่งจักร นับเป็นภมูปัิญญาทีม่ตีัง้แตย่คุกลาง  

- อสิระชอ้ปป้ิงสนิคา้ทอ้งถิน่มากมาย เมอืงเฟซจงึเป็นสถานทีท่ีไ่มค่วรพลาดในการมาเยอืนอยา่งยิง่ 

 

เทีย่ง รับประทานอาหารเทีย่ง ณ CHEZ WONG RESTAURANT (FES) 
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น าทา่นเดนิทาง สูเ่มอืงแมกเนส (Meknes)  

- เป็นเมอืงหลวงโบราณในสมยัสลุตา่น มเูล อสิมาอลิ (Mouley Ismail) แหง่ราชวงศอ์ะลาวทิ 

(Alawite Dynasty) กษัตรยิจ์อมโหดผูช้ ืน่ชอบการท าสงครามใน ศ.ต. ที ่17 ดว้ยเมอืงเมคเนสมี

ท าเลทีต่ัง้โดยมแีมน่ ้าไหลผา่นกลางเมอืง เมอืงแมกเนสจงึเป็นเมอืงศนูยก์ลางการผลติมะกอก ไวน ์

และพชืพรรณตา่งๆ มกี าแพงเมอืงลอ้มรอบเมอืงเกา่ทีย่าวประมาณ 40 กม. ซึง่มปีระตเูมอืงใหญโ่ต

ถงึ 7 ประต ูประตบูบัมนัซ ูเป็นประตทูีไ่ดช้ ือ่วา่สวยทีส่ดุ ตกแตง่ดว้ยโมเสดและกระเบือ้งสเีขยีวสด

บนผนังสแีสดอยา่งสวยงาม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แวะชม ประต ู(BAB MANSOUR GATE)  

- ประต ูBab Al Mansour ไดรั้บการตัง้ชือ่ตาม El-Mansour ซึง่เป็นครสิเตยีน คนทรยศทีเ่ปลีย่นมานับ

ถอืศาสนาอสิลาม ประตขูนาด 16 เมตรไดรั้บการออกแบบใหเ้ป็นประตโูคง้เกอืกมา้ และประตไูมส้งู 

52 ฟตุตัง้อยูน่อกจตรัุส el-Hedim อนักวา้งใหญ ่องคป์ระกอบทางสถาปัตยกรรมทีต่กแตง่ดว้ยอกัษร

อาหรับแปลวา่ ฉันคอืประตทูีส่วยทีส่ดุในโมร็อกโก ฉันเหมอืนพระจันทรบ์นทอ้งฟ้า 

 

 

 

 

น าทา่นแวะชม พระราชวังเฟส (ROYAL PALACE OF FES)  
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- เป็นแลนด์มาร์กที่ก าหนดจุดสังเกตของเมอืงซึง่เป็นสัญลักษณ์ของราชวงศ์ ประวัตศิาสตร์ และ

สถาปัตยกรรม ตัง้อยูใ่นเขตราชวงศท์ีส่รา้งขึน้โดยราชวงศ ์Marinid ในศตวรรษที ่13 ซอี ีอาคารอัน

โออ่่าทีก่วา้งขวางประกอบดว้ยลานขนาดใหญ่ ลานกวา้ง และประตูทีว่จิติรงดงาม และการตกแต่ง

ภายในทีแ่สดงถงึความสง่างามของโมร็อกโก สถานที่นี้ไม่เปิดใหบุ้คคลทั่วไปเขา้ชมแต่สามารถ

ถา่ยภาพภายนอกได ้ 

 

ค ่า       รับประทานอาหารค ่า ณ โรงแรมทีพ่ัก 

ทีพ่ัก    โรงแรม VOLUBULIS OR AL MENZEH ZALLAGH FES HOTEL ระดับ 4 ดาวหรอืเทยีบเทา่ 

 

วนัทีแ่ปด   เฟส (FES) - เมอืงเชฟชาอนู (CHEFCHAOUEN)  - ราบตั (RABAT)            (B/L/D)                                           

 

เชา้  รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 

น าทกุทา่นออกเดนิทาง สูเ่มอืงเชฟชาอนู (CHEFCHAOUEN) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 3 ชัว่โมง 50 

นาท ี ประมาณ 220 กม.)  

- เป็นเมอืงโบราณยาวนานกวา่ 538ปีทีห่า้มพลาด เป็นเมอืงทีเ่หมอืนเป็นฉากจากหนังภาพยนตรห์รอื

ภาพในนทิาน สถานทีแ่หง่นีเ้ป็นเมอืงทีม่ผีูค้นใชช้วีติกนัอยูจ่รงิในประเทศโมร๊อกโก  

- เอกลักษณ์เฉพาะตัวของเมอืงนีค้อืความแปลกตาของอาคารบา้นเรอืนทีม่สีสีนัสดใสทาสเีป็นสฟ้ีา

และขาวทัง้เมอืง ซึง่ตดักบัสเีขยีวของป่าไมเ้นือ่งจากตวัเมอืงอยูใ่นหบุเขารฟิ (RIF MOUNTAIN) 

เกดิเป็นภาพทีช่วนใหนั้กทอ่งเทีย่วหลงใหลในความงดงามและเสน่หข์องเมอืงนี ้ความเป็นมติรของ

ผูค้นก็ท าใหเ้มอืงเชฟชาอนูมเีสน่หอ์ยา่งหาทีเ่ปรยีบไมไ่ด ้ 

- ทกุทา่นสามารถเดนิชมบา้นเรอืนไดท้ัว่ทัง้เมอืง โดยทีส่ถาปัตยกรรมของเมอืงยงัคงเป็นแบบโมร๊อก

โก ซุม้ประตโูคง้สามารถมองเห็นไดท้ัว่ทัง้เมอืง และยงัมนี ้าพทุีป่ดูว้ยกระเบือ้งโมเสกแบบโมร๊อกโก

ใหเ้ห็นไดต้ามมมุตา่ง ๆ ของเมอืง  

 

http://www.culturedcreatures.co/morocco-blue-city/
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อสิระใหท้กุทา่นไดเ้ดนิชมถา่ยรปูหมูบ่า้นสฟ้ีา เพราะไมว่า่จะถา่ยมมุไหนก็สวยไมแ่พก้นั ส ารวจตรอก

ซอกซอยตา่งๆทีเ่ต็มไปดว้ยรา้นขายของทีร่ะลกึ, เครือ่งประดับ, พรม และเลอืกชมิขนมพืน้เมอืง ถั่ว ชสี 

กลับไปเป็นของฝากไดอ้ยา่งเพลดิเพลนิ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เทีย่ง  รับประทานอาหารเทีย่ง ณ SKY CHINESE RESTAURANT (CHEFCHAOUEN) 

   

  น าทกุทา่นออกเดนิทาง สูเ่มอืงราบตั (RABAT) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 4 ชัว่โมง ประมาณ 253 กม.) 

   

  จากนัน้เดนิทางตอ่ไปยงั เมอืง RABAT ซึง่เป็นเมอืงหลวงเมอืงหลวงแหง่ราชอาณาจักรมาในอดตี ตัง้แต่

ปี ค.ศ.1956 และเป็นทีต่ัง้ของพระราชวังหลวง และท าเนยีบทตูานุทตูจากตา่งแดน เป็นเมอืงสขีาวที่

สะอาดและสวยงาม  

 

ค ่า       รับประทานอาหารค ่า ณ โรงแรมทีพ่ัก 

ทีพ่ัก    โรงแรม RIVE OR ONOMO RABAT HOTEL ระดับ 4 ดาวหรอืเทยีบเทา่ 

 

วนัทีเ่กา้  ราบตั (RABAT) - คาซาบลงักา (CASABLANCA AIRPOR           (B/L/-)                                           

 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 

น าทา่น ชมสสุานของกษัตรยิโ์มฮมัเหม็ด ที ่5 (Mausoleum of Mohammad V)   

- สสุานตัง้อยูบ่นแทน่ยกสงูทีม่มุตะวันออกเฉียงใตข้องเอสพลานาด เป็นโครงสรา้งรปูสีเ่หลีย่มผนืผา้

ท าดว้ยคอนกรตีเสรมิเหล็กหุม้ดว้ยหนิออ่นสขีาวดา้นนอก ภายนอกถกูท าเครือ่งหมายดว้ยทกุแหง่

ของซุม้มวัรแ์ละหลังคาสเีขยีวเสีย้ม ซุม้โคง้ยงัมรีปูทรงหลายแฉกและพืน้ผวิผนังดา้นบนนัน้แกะสลัก

ดว้ยลวดลายเซบ็กา้แบบโมร็อกโกทีม่ลีักษณะเฉพาะขา้งในหอ้งเก็บศพทีถ่กูปกคลมุดว้ยโดมไม ้

มะฮอกกานทีีม่กีระจกส ีในขณะทีผ่นังปดูว้ยกระเบือ้ง โดยมทีหารยามยนืเฝ้าสงา่ทกุประต ูและเปิด

http://www.culturedcreatures.co/morocco-blue-city/
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ใหค้นทกุชาตทิกุศาสนาเขา้ไปเคารพพระศพทีฝั่งอยูเ่บือ้งลา่ง ดา้นหนา้ของสสุาน คอืสเุหรา่ฮสัซนัที่

เริม่สรา้งมาตัง้แตศ่ตวรรษที ่2 แตไ่มส่ าเร็จ และพังลงจนเหลอืแตเ่พยีงเสาไว ้365 ตน้ ในบรเิวณ

กวา้ง 183x139 เมตร 

 

   

  น าทา่นชมหอคอยฮสัสนั หรอื สเุหรา่หลวง  

- เป็นหนึง่ในสถาปัตยกรรมอันทะเยอทะยาน ของกษัตรยิโ์มฮัมเหม็ดที ่5 โดยหอคอยมสีงูถงึ 44 ม. 

(140 ฟตุ) กอ่สรา้งมัสยดิเริม่ขึน้ในปี ค. ศ. 1191 ตัง้ใจว่าหอคอยแห่งนี้จะกลายเป็นมัสยดิและ

สเุหรา่ทีส่งูทีส่ดุในโลก และเพือ่เฉลมิฉลองการรบชนะของอลัมนัซรู ์แตท่วา่เมือ่อลัมนัซรูเ์สยีชวีติใน

ปี 1199 การกอ่สรา้งมสัยดิก็หยดุลง  
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เทีย่ง  รับประทานอาหารเทีย่ง ณ MARINA RESTAURANT  

   

  น าทา่นเดนิทาง สูเ่มอืงคาซาบลังกา (CMN)  เพือ่เดนิทางเขา้สูส่นามบนิ RAK มฮุมัมดั ฟิฟท ์อนิเตอร์

เนชัน่แนล (คาซาบลังกา) ประเทศโมร็อคโค เพือ่ท าการเชค็อนิสมัภาระ 

14.45 น. เหนิฟ้าสู ่ดไูบ(DXB) ประเทศสหรัฐอาหรับเอมเิรตส ์โดยสายการบนิเอมเิรตส ์EMIRATES  

เทีย่วบนิที ่EK752 

 

วนัทีส่บิ   ดไูบ (DXB) -  สนามบนิสวุรรณภมู ิ (BKK)                (-/-/-)                                           

 

01.15 น. เดนิทางถงึ สนามบนินานาชาตดิไูบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมเิรตส ์เพือ่แวะเปลีย่นเครือ่ง 

  ( การตอ่เครือ่งที ่DXB ดไูบ ระยะเวลาการเชือ่มตอ่ : 2 ชัว่โมง 30 นาท ี) 

03.45 น.  ออกเดนิทางจากสนามบนินานาชาตดิไูบ DXB  สู ่สนามบนิสวุรรณภมู ิ  BKK ประเทศไทย  

 โดยสายการบนิเอมเิรตส ์EMIRATES เทีย่วบนิที ่EK376 

13.20 น. เดนิทางถงึ สนามบนิสวุรรณภมู ิ BKK ประเทศไทย ดว้ยความสวัสดภิาพและความประทับใจ มริูล้มืเลอืน 

 

อตัราคา่บรกิาร ราคา ส าหรบั 15 ทา่น  

ก าหนดการเดนิทาง 

ราคาผูใ้หญ ่

(พกัหอ้งละ 2-3 

ทา่น) 

ราคาเด็กเสรมิเตยีง 

(พกักบัผูใ้หญ ่2 

ทา่น) 

ราคาเด็กไมเ่สรมิ

เตยีง 

(พกักบัผูใ้หญ ่2 

ทา่น) 

พกัเดีย่วจา่ย

เพิม่ 

27 ม.ค.- 05 ก.พ.66 

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

02 – 11 ม.ีค. 66  

17 – 26 ม.ี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 

 

UPDATE19OCT22 
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หมายเหต ุรายการอาจมกีารเปลีย่นแปลงได ้ทัง้นีโ้ดยค านงึถงึผลประโยชนข์องลกูคา้เป็นหลกั 

ในกรณีทีค่ณะออกเดนิทางต ่ากวา่ 15 ทา่น หรอืมาตรฐานของการยนืยนัการเดนิทาง จะมกีารเปลีย่นแปลง 

ขนาดของภาหนะทีใ่ชใ้นการน าเทีย่ว ตลอดรายการทวัร ์โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้  

กรณีทีค่ณะทวัรอ์อกเดนิทางต า่กวา่ 15 ทา่น หรอืต า่กวา่มาตรฐานของการยนืยนัการเดนิทาง ทางผูจ้ดัรายการ ขอ

ยกเลกิการเดนิทาง หรอื อาจแจง้ตอ่ทางคณะทวัรใ์หท้ราบวา่มกีารเรยีกเก็บคา่ทวัรเ์พิม่ในกรณีทีต่ า่กวา่ 15 ทา่น ตาม

ความเหมาะสมและเป็นจรงิ 

 

เงือ่นไขการจองทวัร ์

งวดที ่1 : ส ารองทีน่ั่งจา่ยมดัจ า 31,000 บาท /ทา่น ภายใน 3 วันหลังจากทีม่กีารจอง (เพือ่เป็นการยนืยนัการเดนิทาง) 

 พรอ้มสง่รายชือ่และหนา้พาสปอรต์ผูท้ีจ่ะเดนิทางทันท ี 

งวดที ่2 : ช าระยอดสว่นทีเ่หลอื กอ่นการเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 20 วันหรอืตามเจา้หนา้ทีก่ าหนด หากไมช่ าระคา่ใชจ้า่ยภายใน

ก าหนด ทางบรษัิทจะถอืวา่ทา่นยกเลกิการเดนิทางโดยอตัโนมตั ิ

กรณีทีต่อ้งการออกตั๋วภายในประเทศ กรณีลกูคา้อยูต่า่งจังหวดั ใหท้า่นตดิตอ่เจา้หนา้ทีก่อ่นออกบตัรโดยสารทกุครัง้ หาก

ออกบตัรโดยสารโดยมแิจง้เจา้หนา้ที ่ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มรั่บผดิชอบคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้ 

หลังจากช าระคา่มดัจ าแลว้ สามารถเปลีย่นชือ่ผูเ้ดนิทางได ้กอ่นทีบ่รษัิทฯ จะท าการออกตัว๋ลว่งหนา้ 1-2 อาทติยก์อ่นการ

เดนิทางแตท่ัง้นีต้อ้งยดึกฏของสายการบนิเป็นหลัก  

 

เงือ่นไขการยกเลกิทวัร ์

กรณียกเลกิหลังจากวางเงนิมดัจ า บรษัิทฯจะคดิคา่ธรรมเนยีมทา่นละ 1,000 บาท+คา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้จรงิ ณ วันนัน้ ทีไ่ม่

สามารถ คนืเงนิได ้(ตวัอยา่งเชน่ คา่ตัว๋เครือ่งบนิ, คา่วซีา่, คา่มดัจ าหอ้งพกั เป็นตน้) 

กรณียกเลกิหลังจากจา่ยเงนิเต็มจ านวน บรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิทัง้หมดในทกุกรณี 

กรณีเจ็บป่วยจนไมส่ามารถเดนิทางได ้ ตอ้งมใีบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรอง บรษัิทจะท าเรือ่งยืน่เอกสารไปยงั

สายการบนิ โรงแรม และในทกุๆการใหบ้รกิาร เพือ่ใหพ้จิารณาอกีครัง้ ทัง้นี ้อาจจะตอ้งใชร้ะยะเวลาในการด าเนนิการ ซึง่

ไมส่ามารถแจง้ไดว้า่สามารถคนืเงนิไดท้ัง้หมดหรอืบางสว่น หรอืไมไ่ดเ้ลย เพราะขึน้อยูก่บัการพจิารณาและตดัสนิใจของ

สายการบนิ โรงแรมและในทกุๆบรกิารอืน่ๆเป็นส าคญั 

 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม 

คา่ตั๋วเครือ่งบนิไป-กลับ ชัน้ประหยดั โดยสายการบนิเอมเิรตส ์EMIRATES (EK) 

( กรณีเดนิทางเป็นตัว๋กรุ๊ป หากออกตั๋วแลว้ไมส่ามารถขอคนืเงนิไดแ้ละไมส่ามารถเปลีย่นวันเดนิทางได ้) 

คา่ทีพ่ักหอ้งละ 2 ทา่น เป็น TWIN ROOM หรอื TRP ROOM ในโรงแรม ตามทีร่ะบใุนรายการหรอืระดบัเดยีวกนั รวม

ทัง้สิน้ 7 คนื 

คา่พาหนะ รถรับ-สง่ ตลอดการเดนิทาง พรอ้มคนขบัรถทีช่ านาญเสน้ทาง 

คา่อาหารทกุมือ้ทีร่ะบตุามรายการ 

คา่บตัรเขา้ชมสถานทีแ่ละการแสดงทกุแหง่ทีร่ะบุตามรายการ 
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คา่ธรรมเนยีมวซีา่ออนไลน ์(ปรับใหม ่ณ วันที ่1 ส.ค.65)  Embassy of the Kingdom of Morocco /แบบ SINGLE 

ENTRY       

คา่บรกิารน าทัวรโ์ดยมคัคเุทศกท์อ้งถิน่และหวัหนา้ทวัรผ์ูม้ปีระสบการณ์ 

คา่น ้าดืม่ระหวา่งเดนิทาง 1 ขวด ตอ่ทา่น/วัน 

คา่ประกนัอบุตัเิหตใุนการเดนิทางวงเงนิ 1,000,000 บาท และคา่รักษาพยาบาล 500,000 บาท  

 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

คา่จัดท าหนังสอืเดนิทาง 

ภาษีตา่ง ๆ เชน่ ภาษี 7% ภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3% ฯลฯ 

คา่ใชจ้า่ยสว่นตัวอืน่ๆ  เชน่ คา่โทรศัพท,์ คา่ซกัรดี, มนิบิารแ์ละทวีชีอ่งพเิศษ ฯลฯ และทีไ่มไ่ดร้ะบไุวใ้นรายการ 

คา่บรกิารยกกระเป๋าในโรงแรม ซึง่ทา่นจะตอ้งดแูลกระเป๋าและทรัพยส์นิดว้ยตวัทา่นเอง 

คา่ใชจ้า่ยสว่นตัวอืน่ๆ  เชน่ คา่โทรศัพท,์ คา่ซกัรดี, มนิบิารแ์ละทวีชีอ่งพเิศษ ฯลฯ ทีไ่มไ่ดร้ะบไุวใ้นรายการ 

คา่อาหารและเครือ่งดืม่สัง่พเิศษ นอกเหนอืรายการและน ้าดิม่นอกเหนอืจากทีแ่จง้ไว ้ทา่นละ 1 ขวด/วัน 

คา่ทปิมคัเุทศก ์พนักงานขบัรถ ในประเทศโมรอคโก และ หวัหนา้ทวัรจ์ากเมอืงไทย 

 (เป็นอตัราปกตติามหลักสากลของการทอ่งเทีย่ว ) 

คา่ทปิมคัคเุทศกท์อ้งถิน่      ทา่นละ 3 USD / ทา่น / วัน (คดิเป็น 8วัน เทา่กบั 24USD) 

พนักงานขบัรถในประเทศ    ทา่นละ 2 USD / ทา่น / วัน (คดิเป็น 8วัน เทา่กบั 16USD) 

คา่ทปิคา่ทปิหัวหนา้ทัวร ์     ทา่นละ 3 USD / ทา่น / วัน (คดิเป็น 10วัน เทา่กบั 30USD) 

รวมคา่ทปิ 70 USD/ทา่น 

 

หมายเหต ุ

บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิย์กเลกิการเดนิทางกอ่นลว่งหนา้ 15 วัน ในกรณีทีไ่มส่ามารถท ากรุ๊ปไดอ้ยา่งนอ้ย 15 ทา่น  ซึง่ใน

กรณีนีท้างบรษัิทฯ ยนิดคีนืเงนิใหท้ัง้หมด หรอืจดัหาคณะทัวรอ์ืน่ใหถ้า้ตอ้งการ 

บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในทวัรน์ี ้เมือ่เกดิเหตจุ าเป็นสดุวสิยั จนไมอ่าจแกไ้ขได ้

และจะไมรั่บผดิชอบใดๆ ในกรณีทีส่ญูหาย สญูเสยีหรอืไดรั้บบาดเจ็บทีน่อกเหนอืความรับผดิชอบของหัวหนา้ทวัรแ์ละ

เหตสุดุวสิยับางประการ เชน่ การนัดหยดุงาน ภยัธรรมชาต ิการจลาจล ตา่งๆ 

บรษัิทฯ ไมรั่บผดิชอบคา่เสยีหายในเหตกุารณ์ทีเ่กดิจากสายการบนิ ภยัธรรมชาต ิปฏวิัต ิและอืน่ ๆ ทีน่อกเหนอืการ

ควบคมุของทางบรษัิทฯ หรอื คา่ใชจ้า่ยเพิม่ทีเ่กดิขึน้ทางตรง หรอืทางออ้ม เชน่ การเจ็บป่วย การถกูท ารา้ย การสญูหาย 

จากสายการบนิเมือ่เทีย่วบนิ “ดเีลย”์ หรอืลา่ชา้? หรอื เหตสุดุวสิยั หรอือบุตัเิหตตุา่ง ๆ 

ราคานีค้ดิตามราคาบตัรโดยสารเครือ่งบนิ ณ ปัจจบุนั หากมกีารปรับราคาบตัรโดยสารสงูขึน้ ตามอตัราคา่น ้ามนั หรอื 

คา่เงนิแลกเปลีย่น ทางบรษัิท สงวนสทิธิท์ีจ่ะปรับราคาตัว๋ ตามสถานการณ์ดังกลา่วและแจง้ใหท้า่นทราบ 

เนือ่งจากรายการทวัรน์ีเ้ป็นแบบเหมาจา่ยเบด็เสร็จ หากทา่นสละสทิธิก์ารใชบ้รกิารใดๆ ตามรายการ หรอื ถกูปฏเิสธการ

เขา้ประเทศไมว่า่ในกรณีใดก็ตาม ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิไ์มค่นืเงนิในทกุกรณี 
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กรณีผูเ้ดนิทางไมส่ามารถ เขา้-ออกเมอืงไดเ้นือ่งจากปลอมแปลง หรอืการหา้มของเจา้หนา้ที ่ไมว่า่เหตผุลใดๆ ทาง

บรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการ ไมค่นืคา่ทวัรท์ัง้หมด 

หากลกูคา้ทา่นใด ยืน่วซีา่แลว้ไมไ่ดรั้บการอนุมตั ิลกูคา้ตอ้งช าระคา่วซีา่ตามทีส่ถานฑตูฯ เรยีกเก็บ 

ในกรณีทีท่า่นผูโ้ดยสารตอ้งการใชพ้าสปอรต์เลม่สนี ้าเงนิ (ราชการ) ในการเดนิทาง บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิไ์ม่

รับผดิชอบใดๆในการทีท่า่นอาจจะถกูปฏเิสธมใิหเ้ขา้เมอืง เพราะโดยปกตใินการทอ่งเทีย่วจะใชเ้ลม่สเีลอืดหม ู

การขอทีน่ั่ง Long Leg โดยปกตจิะอยูบ่รเิวณทางออกประตฉุูกเฉนิ และผูท้ีจ่ะน่ังตอ้งมคีณุสมบตัติรงตามทีส่ายการบนิ

ก าหนด เชน่ ตอ้งเป็นผูท้ีม่รีา่งกายแข็งแรง และชว่ยเหลอืผูอ้ ืน่ไดอ้ยา่งรวดเร็วในกรณีทีเ่ครือ่งบนิมปัีญหา เชน่  สามารถ

เปิดประตฉุูกเฉนิได ้(โดยน ้าหนักประตนัูน้อยูท่ีป่ระมาณ 20 กโิลกรัม) ไมใ่ชผู่ท้ีม่ปัีญหาทางดา้นสขุภาพและรา่งกาย และ

อ านาจในการใหท้ีน่ั่ง Long leg ขึน้อยูก่บัทางเจา้หนา้ทีเ่ชค็อนิสายการบนิ ตอนเวลาทีเ่ชค็อนิเทา่นัน้ 

ภาพทีใ่ชใ้นการประกอบการท าโปรแกรมใชเ้พือ่ความเขา้ใจในมมุมองสถานทีท่อ่งเทีย่ว ภาพใชเ้พือ่การโฆษณาเทา่นัน้ 

 

โปรดทราบ 

 
1. กรุณาช าระคา่มัดจ าทัวรแ์ละเงนิสว่นทีเ่หลอืในเวลาทีเ่จา้หนา้ทีก่ าหนด หากลกูคา้ไม่ช าระตามก าหนดระบบจะตัดชือ่ลกูคา้

กรุ๊ปนัน้ออกโดยอัตโนมัตเิพื่อเปิดโอกาสใหลู้กคา้ท่านอืน่ทีร่อควิอยู่ โดยถอืว่าลูกคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ย
โปรแกรมทวัร ์

2. ในกรณีทีเ่กดิเหตุใดๆจนท าใหลู้กคา้ไม่สามารถออกเดนิทางได ้เชน่ มลีูกคา้กลุ่มใหญ่ยกเลกิการเดนิทางกระทันหัน ภัย

ธรรมชาต ิเทีย่วบนิถูกยกเลกิ ฯลฯ บรษัิทฯจะพยายามหาโปรแกรมทัวร์อืน่ในราคาและชว่งเวลาใกลเ้คยีงกันทดแทน ทัง้นี ้
ลกูคา้ทราบและเขา้ใจดวีา่เหตกุารณ์ดังกลา่วถอืเป็นเหตสุดุวสิยั และเชือ่มั่นวา่บรษัิทฯไดพ้ยายามอย่างสดุความสามารถใน

การหาโปรแกรมทดแทนดงักลา่วแลว้  
 ดงันัน้ ลกูคา้จะไมย่กเหตนุี้มาเป็นขอ้เรยีกรอ้งใดๆกับบรษัิทฯ หากลกูคา้ประสงครั์บเงนิคนื บรษัิทฯยนิดคีนืเงนิตาม

เงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทวัร ์

3. กรณีลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางแลว้สง่ผลใหท้ัง้กรุ๊ปออกเดนิทางไมไ่ด ้บรษัิทฯขอสงวนสทิธไิมค่นืเงนิทัง้หมดในทกุกรณี 
4. การยืน่ขอวซี่าแบบกรุ๊ปจะใชเ้วลานานกว่าการยื่นขอวซี่าแบบเดีย่วมาก บ่อยครัง้ทีลู่กคา้จะทราบผลวซี่าก่อนการเดนิทาง

เพยีง 1 วนั (ขึน้อยูก่บัความครบถว้นรวดเร็วในการยืน่เอกสารของลกูคา้แตล่ะกรุ๊ป และปรมิาณงานในชว่งนัน้ๆของสถานฑตู) 
ซึง่หมายความวา่ลกูคา้อาจจะตอ้งช าระคา่ทวัรท์ัง้หมดกอ่นจะทราบผลวซีา่ 

เพือ่ป้องกนัปัญหาดงักลา่ว บรษัิทฯขอแนะน าใหล้กูคา้สละเวลาไปยืน่วซีา่เดีย่วเพือ่จะไดท้ราบผลวซีา่อย่างรวดเร็วกอ่น

ช าระคา่ทวัร ์กรุณาแจง้ความประสงคย์ืน่วซีา่เดีย่วกบัเจา้หนา้ทีท่นัท ี
5. ในการขอวซีา่ กรุณายืน่เอกสารตามชนดิและเงือ่นไขทีเ่จา้หนา้ทีก่ าหนดอย่างเคร่งครัด หากลกูคา้ไม่ปฏบิัตติามและวซีา่ไม่

ผา่น บรษัิทฯจะถอืวา่ลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทวัร ์
6. ในการยืน่วซี่าทีส่ถานฑูต บรษัิทฯจะจัดเจา้หนา้ทีเ่พื่ออ านวยความสะดวกกรุ๊ปละ 1 คน หากลูกคา้ตอ้งการเจา้หนา้ทีดู่แล

เฉพาะบคุคลเป็นกรณีพเิศษ บรษัิทฯจะคดิคา่บรกิารครัง้ละ 500 บาทตอ่ลกูคา้ 1 ทา่น 
7. การพจิารณาอนุมัตวิซีา่ทกุขัน้ตอน เป็นเอกสทิธิข์องสถานฑตูโดยจะไมม่กีารชีแ้จงเหตผุลและจะไม่คนืคา่วซีา่ในทกุกรณี หา

กวซีา่ไมผ่า่นบรษัิทฯจะถอืวา่ลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทวัร ์

8. กรณีสายการบนิปฏเิสธการออกตั๋วใหล้กูคา้เป็นรายบคุคลไม่ว่าในกรณีใด บรษัิทฯจะถอืวา่ลกูคา้ท่านนัน้ยกเลกิการเดนิทาง
ตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรม 

9. การอนุญาตใหเ้ขา้-ออกประเทศ เป็นเอกสทิธิข์องเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืง และจะไม่มกีารชีแ้จงเหตผุล หากลกูคา้ไม่ได ้
รับอนุญาตใหเ้ขา้-ออกประเทศ บรษัิทฯถอืวา่ลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทวัร์ 

10. หากลูกคา้ไม่ใชห้รือไม่สามารถใชบ้รกิารใดๆทีจั่ดไวใ้นโปรแกรมทัวร ์บรษัิทฯถอืว่าลกูคา้สมัครใจสละสทิธใินการใชบ้รกิาร

นัน้ๆและจะไมม่กีารคนืเงนิ 
11. บรษัิทฯ สงวนสทิธยิกเลกิหรอืเลือ่นการเดนิทางหากจ านวนผูเ้ดนิทางไม่ถงึจ านวนขัน้ต า่ทีบ่รษัิทฯก าหนดไว ้และ/หรอื ดว้ย

เหตสุดุวสิยัใดๆ บรษัิทฯยนิดคีนืคา่ใชจ้า่ยทีล่กูคา้ไดช้ าระมาแลว้เต็มจ านวน (ยกเวน้คา่วซีา่) กรณีลกูคา้ช าระดว้ยบัตรเครดติ 
บรษัิทฯสงวนสทิธหิกัคา่ธรรมเนยีมบตัรเครดติ 3% (บตัรในประเทศ) 

12. เนือ่งจากในปัจจบุนั พบปัญหากระเป๋าเดนิทางสญูหายหรอืลา่ชา้บอ่ยครัง้ บรษัิทฯขอแนะน าใหล้กูคา้ลดความเสีย่งโดยแบง่
สมัภาระและของใชจ้ าเป็นสว่นหนึง่แยกไวใ้นกระเป๋าอกีใบหนึ่งเพือ่โหลด หรอื ถอืขึน้เครือ่ง (กรณีถอืขึน้เครือ่ง ตอ้งปฏบิัติ

ตามเงือ่นไขทีส่ายการบนิก าหนด) และ/หรอื ซือ้ประกันกรณีกระเป๋าเดนิทางสญูหายหรอืลา่ชา้ หากกระเป๋าเดนิทางสญูหาย 

อาจตอ้งใชเ้วลาหลายเดอืนในการเรยีกรอ้งความรับผดิชอบจากสายการบนิ และทีส่ าคัญ ลกูคา้อาจไม่สามารถซือ้เสือ้ผา้และ
ของใชส้ว่นตวัไดใ้นบางสถานที ่

13. โดยปกต ิโปรแกรมทวัรจ์ะรวมกรมธรรมป์ระกนัชวีติและประกนัอบุตัเิหตไุวแ้ลว้ แตไ่ม่ครอบคลมุถงึการประกันสขุภาพทกุกรณี 
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เชน่ ทอ้งเสยี แพอ้าหาร แพอ้ากาศ โรคประจ าตัว ฯลฯ บรษัิทฯขอแนะน าใหท้่านซือ้ประกันสขุภาพระหวา่งเดนิทางไวเ้ผือ่
กรณีฉุกเฉนิทางการแพทยต์า่งๆ หากตอ้งการกรุณาแจง้ความจ านงคก์บัเจา้หนา้ทีท่นัท ี

14.  โปรแกรมทัวรน์ี้บรษัิทฯเป็นเพยีงตัวแทนขายมไิดเ้ป็นผูด้ าเนนิการ ลูกคา้สามารถสอบถามชือ่บรษัิททีเ่ป็นผูด้ าเนนิการทัวร์
โปรแกรมนี้ไดต้ลอดเวลา ทัง้นี้ บรษัิทฯขอจ ากัดความรับผดิชอบใดๆไม่เกนิจ านวนเงนิทีบ่ริษัทไดรั้บจรงิตามหลักฐานทาง

บญัชเีทา่นัน้ 
 

บรษิทัฯถอืวา่ ลูกคา้ไดอ้า่นและยอมรบัเงือ่นไขตา่งๆในโปรแกรมทวัรน์ีโ้ดยตลอดแลว้จงึช าระเงนิมดัจ า 

 
สนใจโปรแกรมทวัร ์กรุณาตดิตอ่เจา้หนา้ที ่

Office: 0 2980 0203-4, Hot Line: 08 1929 9293 คะ่ 

 


