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คาซาบลงักา้ - ราบตั -เซฟซาอนู-แมกเนส-เฟส-เมอรซู์กา้ร-์วอซาเซท-มาราเกช 

 

 

 ตะลยุทะเลทราย  ขีอ่ฐูชมพระอาทติยข์ ึน้ ราคารวมขีอ่ฐูแลว้ 

 เขา้ชมดา้นในสเุหรา่กษตัรยิฮ์สัซนัที ่2 รวมคา่เขา้ชมขา้งในแลว้ 

 ชมป้อมฟ้าขาว ทีถ่า่ยท า ภาพยนต ์Mission Impossible ปี 15  

 เมอืงสฟ้ีา เชฟชาอนู สฟ้ีาน า้เงนิ ท ัง้เมอืง 

 ชมโชวแ์ฟนตาเซยี เมอืงมาราเกซ  

 บนิดสีายการบนิเอทฮิดัเทีย่วบนิ ถงึเชา้ กลบัเชา้ เขา้-ออกเมอืงคาซาบลงักา้ 

 

 

MEMORY MOROCCO 10 DAYS 
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วันที ่1/                           กรุงเทพฯ-อาบูดาบ ี     

 

16.30 น.    พรอ้มกนัทีส่นามบนิสวุรรณภมู ิอาคารผูโ้ดยสารขาออกระหวา่งประเทศ ชัน้ 4 ประต ู8 เคาเตอร ์Q  

   สายการบนิเอทฮิดั เจา้หนา้ทีบ่รษัิทฯ รอท าการเชค็อนิกรณุาสงัเกตปุ้าย MEMORY MOROCCO 

19.30 น.     ออกเดนิทางโดยเทีย่วบนิที ่ EY407 BKKAUH 19.30-23.10  (ใชเ้วลาบนิประมาณ 7 ช.ม)   

23.10 น.    ถงึสนามบนินานาชาตเิมอืงอาบดูาบเีพือ่เปลีย่นเครือ่งบนิไปคาซาบลังกา้  

 

วันที ่2/                 อาบดูาบ ี– โมรอคโค - คาซาบลงักา้ - ราบตั  - L - D 

 

02.45 น.  ออกเดนิทางโดยเทีย่วบนิที ่ EY613 AUHCMN 02.45-07.55 (ใชเ้วลาบนิประมาณ 9 ช.ม)   

07.55 น. เครือ่งลงจอดทีส่นามบนินานาชาตเิมอืงคาซาบลงักา้ Casablanca (เวลาทอ้งถิน่ ชา้กวา่ประเทศไทย 6 ช.

ม.)   

น าทา่นผา่นดา่นตรวจคนเขา้เมอืงและศลุกากร รับกระเป๋าและพบมคัคเุทศกท์อ้งถิน่ จากนัน้น าทา่นออก

เดนิทาง 

เชา้ เดนิทางสู ่'คาซาบลงักา้' มคีวามหมายในภาษาสเปนวา่บา้นสขีาว เป็นเมอืงทา่และเป็นทีต่ัง้ของทา่อากาศ

ยานระหวา่งประเทศแลว้ ยงัถกูใชเ้ป็นฉากในภาพยนตรฮ์อลลวีดูเรือ่ง Casablanca ออกฉายในปี ค.ศ. 1942  

 

น าทา่นเขา้ชมดา้นในสเุหรา่กษตัรยิฮ์สัซนัที ่2 (รวมคา่เขา้ชมแลว้) สเุหรา่แหง่กษัตรยิฮ์สัซนัที ่2  สรา้ง

เสร็จสมบรูณ์เมือ่ปี ค.ศ.1993 ในวาระเฉลมิพระชนมค์รบ 60 พรรษาของกษัตรยิฮ์สัซนัที ่2 แหง่โมรอคโคเป็น

สเุหรา่ทีม่ขีนาดใหญม่ากจคุนได ้25,000 คน ชมความงดงามประณีตดว้ยสถาปัตยกรรมแบบโมรอคโคทกุ

แขนง อสิระชมววิรอบๆภายนอกสเุหรา่รมิฝ่ังทะเลซึง่เป็นสถานทีพั่กผอ่นทีส่วยงามของชาวโมรอคโค 

 

เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวนั เมนูซฟีู๊ ด 

 

เดนิทางสูเ่มอืงราบตั (Rabat) น าทา่นชมเมอืงราบตัเมอืงหลวงแหง่ราชอาณาจกัรมาตัง้แตปี่ ค.ศ.1956 เป็น

ทีต่ัง้ของพระราชวังหลวง เป็นเมอืงสขีาวทีส่ะอาดและสวยงาม  

 

ชมสเุหรา่หลวง ทีท่กุเทีย่งวันศกุร ์กษัตรยิแ์หง่โมรอคโคจะทรงมา้จากพระราชวังมายงัสเุหรา่ เพือ่ประกอบ

ศาสนกจิ  

 

ชมสสุานของกษตัรยิโ์มฮมัเหม็ดที ่5 พระอยักาของกษัตรยิอ์งคปั์จจบุัน เปิดใหค้นทกุชาตทิกุศาสนาเขา้

ไปเคารพพระศพทีฝั่งอยูเ่บือ้งลา่ง ดา้นหนา้ของสสุาน คอืสเุหรา่ฮสัซนั ทีเ่ริม่สรา้งมาตัง้แตศ่ตวรรษที ่2 แต่

ไมส่ าเร็จ  
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จากนัน้ทา่นสูป้่อมอดูายา (Odaya) หรอืป้อมสฟ้ีาขาว เป็นสถานทีถ่า่ยท าภาพยนตเ์รือ่ง Mission 

Impossible ปี 15 เก็บภาพแหง่ความประทับใจ  

 

ค ่า รับประทานอาหารค า่ ภตัตาคารในโรงแรม 

                  พักโรงแรมในเมอืงราบตัระดับ 5 ดาว FARAH HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วันที ่3/                                                   ราบตั – เชฟชาอนู  B L D 

 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ทีโ่รงแรม – เชค็เอา้ทโ์รงแรม 

 

น าทา่นออกเดนิทางสูเ่มอืงเชฟชาอนู (CHEFCHAOUEN) เดนิทางประมาณ 4 ช.ม เป็นเมอืงทีเ่ต็มไปดว้ยสี

น ้าเงนิทกุบา้นเรอืนบนเนนิเขาไดท้าดว้ยสนี ้าเงนิทัง้เมอืง เป็นอกีหนึง่สถานที ่ทีไ่มค่วรพลาดเก็บภาพความ

ประทบัใจ เมอืงเชฟชาอนูเป็นเมอืงทีอ่ยูท่างทศิตะวันตกเฉียงเหนอืของโมรอคโค ตัง้อยู ่ในเทอืกเขา RIF 

โดยเมอืงนีก้อ่ตัง้ขึน้ในปี 1471  เป็นป้อมปราการขนาดเล็ก ซึง่ยงัคงอยู ่มาจนถงึทกุวันนี ้โดย เบนอาล ีซา 

เบน ตอ่สูก้บัการรกุรานของชาวโปรตเุกส ใน ปี 1920 เมอืงนีไ้ดต้กเป็นเมอืงขึน้ของสเปน ณ ปัจจบุนัเมอืงนีม้ี

ประชากรประมาณ 40,000 คน ยงัคงใชภ้าษาสเปนกนัอยา่งแพรห่ลาย เมือ่ในปี 1956 เมอืงนีไ้ดก้ลับสูก่าร

ปกครองของโมรอคโค  

 

เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวนั ภตัตาคารอาหารทอ้งถิน่ 



Page 4 of 15 

 

 

 

อสิระเกบ็ภาพแหง่ความประทับใจเดนิชมเมอืงเล็กๆ และมรีา้นคา้ขายสนิคา้พืน้เมอืงทีเ่ป็นเอกลักษณ์ของ

เมอืงนี ้ 

 

ค ่า          รับประทานอาหารค า่ ภตัตาคารในโรงแรม 

   พักโรงแรมในเมอืงเชฟชาอนู PARADOR HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 
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วันที ่4/    
 เชฟชาอนู – โบราณโรมนัโวลบูลิสิ – เมอืงเมคเนส – เมอืง

เฟซ 
 B L D 

 

เชา้   รับประทานอาหารเชา้ทีใ่นโรงแรมฯ – เชค็เอา้ทโ์รงแรม 

 

น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงโบราณโรมนัโวลบูลิสิ (Roman city of Volubilis)  (ระยะทาง 195 กม. ประมาณ 3 

ชม.) ปัจจบุนัเหลอืแตซ่ากปรักหักพังทีเ่กดิจากแผน่ดนิไหวครัง้รนุแรงในปี ค.ศ. 1755 แตย่งัคงเห็นรอ่งรอย

ความยิง่ใหญข่องเมอืงในจักรวรรดโิรมนัในอดตี อดตีเมอืงโบราณแหง่จักรวรรดโิรมนันีม้คีวามส าคญัในยคุ

ศตวรรษที ่ 3 และลม่สลายถกูปลอ่ยเป็นเมอืงรา้งในศตวรรษที ่ 11 เมอืงโรมนัโบราณแหง่นีไ้ดรั้บการขึน้

ทะเบยีนเป็นมรดกโลกในปี ค.ศ.1997  

 

จากนัน้น าทา่นเดนิทางสูเ่มอืงเมคเนส (Meknes) หนึง่ในเมอืงมรดกโลกรับรองโดยยเูนสโกเมือ่ปี ค.ศ.

1996 อดตีเมอืงหลวงในสมยัสลุตา่น มเูล อสิมาอแิหง่ราชวงศอะ์ลาวท ิ (Alawite Dynasty) ไดช้ือ่เป็น

กษัตรยิจ์อมโหดผูช้ ืน่ชอบ การท าสงครามในชว่งศตวรรษที ่ 17 ดว้ยท าเลทีต่ัง้ทีม่แีมน่ ้าไหลผา่นกลางเมอืง

เมกเนสจงึเป็นเมอืงศนูยก์ลางการ ผลติมะกอกไวนแ์ละพชืพรรณตา่งๆ มกี าแพงเมอืงลอ้มรอบเมอืงเกา่ทีย่าว

ประมาณ 40 กม. ซึง่มปีระตเูมอืงใหญโ่ตถงึ 7 ประต ู 

 

แวะชม ประตบูบัมนัซู เป็นประตทูีไ่ดช้ ือ่วา่สวยทีส่ดุ ตกแตง่ดว้ยโมเสดและกระเบือ้งสเีขยีวสดบนผนังสแีสด 

จากนัน้เดนิทางสูเ่มอืงเฟซตัง้อยูบ่นพืน้ทีท่ีอ่ดุมสมบรูณ์ทีต่อ่จาก เชงิเทอืกเขารฟีซึง่เฟสเป็นเมอืงแหลง่

ทอ่งเทีย่วทีม่ชี ือ่เสยีงและมเีสน่หอ์นัน่าประทับใจ (เดนิทางสูเ่ฟซ 82 ก.ม ประมาณ 1 ชม) 

 

เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวนั อาหารทอ้งถิน่ 

 

น าทา่นเทีย่วชมเมอืงเฟซ (Fes) เมอืงหลวงเกา่ในศตวรรษที ่8 ทีม่คีวามส าคญัทางประวัตศิาสตร ์เป็นเมอืง

แหลง่ทอ่งเทีย่วทีม่ชี ือ่เสยีงของโมรอคโค  

 

น าทา่นสูจ่ดุชมววิบนป้อมปราการ ตอ่ดว้ยชมประตพูระราชวงัหลวงแหง่เฟซ (The Royal Palace) 

ประตทูางเขา้พระราชวังเป็นสถาปัตยกรรมทีส่วยงาม เป็นเอกลักษณ์แหง่ราชวงศโ์มรอคโค บรเิวณใกลเ้คยีง

พระราชวังเคยเป็นชมุชนชาวยวิทีท่ ารายไดใ้หแ้กร่าชวงศ ์ 

 

น าทา่นเดนิผา่นเขา้ไปในเขตเมดน่ิาแลว้เหมอืนขา้มกาลเวลายอ้นสูอ่ดตี ในเขตเมอืงเกา่ไดแ้บง่ออกเป็น 100 

สว่น มซีอยกวา่ 10,000 ซอย มซีอยแคบสดุคอื 50 ซ.ม.ถงึ กวา้ง 3 เมตร จะแบง่เป็นยา่นตา่งๆ เชน่ ยา่น

เครือ่งใชท้องเหลอืง ยา่นงานเครือ่งจักรสาน งานแกะสลกัไม ้และยา่นเครือ่งเทศ  
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ระหวา่งทีเ่ดนิตามทางในเมดน่ิาทา่นจะไดพ้บกบัน า้พธุรรมชาต ิ เพือ่ใหช้าวมสุลมิใดล้า้งหนา้ลา้งมอืกอ่น

เขา้ในบรเิวณมสัยดิ  

 

ชมเมเดอรซ์า บอูมิาเนยี ซึง่เป็นโรงเรยีนสอนพระคัมภรี ์เป็นสถาปัตยกรรมแบบมวัรท์ีส่วยงามประณีต  

 

ผา่นแวะชมสสุานของมเูล ไอดรสิที ่ 2 ทีช่าวโมรอคโคถอืวา่เป็นแหลง่มาแสวงบญุทีศ่กัดิส์ทิธิ ์ ผา่นชม

สเุหรา่ใหญไ่คเราวนี ซึง่เป็นทัง้มหาวทิยาลัยสอนศาสนาแหง่แรกของโมรอคโค 

 

น าทา่นเดนิชมยา่นเครือ่งหนังและแวะชม บอ่ฟอกและยอ้มสหีนงัแบบโบราณ อนุรักษ์โดยองคก์รยเูนสโก ้ 

 

ค ่า          รับประทานอาหารค า่ ภตัตาคารในโรงแรม 

 พักโรงแรมในเมอืงเฟซระดับ 4 ดาว BACELO HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 

 

วันที ่5/                              เฟซ-อเิฟรน –เออรฟ์อยด์-มอรซู์กา้   B L D 

 

เชา้  รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม – เชค็เอา้ทโ์รงแรม 

 

จากนัน้น าทา่นเดนิทางสูเ่มอืงอเิฟรนขา้มเขา Middle Atlas ภมูปิระเทศเขยีวชอุม่ไปดว้ยป่าไม ้  สวนตน้ซี

ดาร ์ ตน้สนขนาดใหญ ่ ผา่นเสน้ทางความสงู 3,090 เมตร แวะชมบรรยากาศเมอืงตากอากาศเมอืงอนิเฟรน

เมอืงทีไ่ดข้ ึน้ชือ่วา่เป็นสวสิเซอรแ์ลนดข์องโมรอคโค  

 

จากนัน้เดนิทางตอ่สูท่ะเลทรายซาฮารา่ 

 

เทีย่ง         รับประทานอาหารกลางวัน ภตัตาคารอาหารทอ้งถิน่ 

 

บา่ย น าทา่นเดนิทางผา่นเมอืงออรฟ์อยด์ เมอืงทีเ่คยเป็นศนูยก์ลางกองคาราวานพอ่คา้ ทีเ่ดนิทางมาจาก

ตะวันออกกลางอยา่งซาอดุอิาระเบยีและซดูาน บนเสน้ทางผา่นขา้มเขตแหง้แลง้แตม่โีอเอซสิทีห่บุเขาเดดส ์
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(Dades) ซึง่แนวเขาและธรรมชาตขิองหบุเขาทีถ่กูกดักรอ่นจากแรงลม ท าใหห้บุเขากลายเป็นรูปรา่งตา่งๆ

สวยงาม  

 

ไดเ้วลาพอสมควรน าทา่นเดนิทางโดยรถ 4x4 เขา้สูท่ะลทรายซาฮารา่  

        **หมายเหต*ุ* กรณุาแพ็คกระเป๋าส าหรับพักกลางทะเลทราย 1 คนื  

 

ค ่า                  รับประทานอาหารค ่าภตัตาคารในโรงแรม 

  พักโรงแรมในเมอืงเมอรซ์กูา้ NORMAD KASBA หรอืเทยีบเทา่ 
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วันที ่6/                                     เมอรซู์กา้ - ทนิเฮยีร–์ ทอดา้จอรจ์ วอซาเซท  B L D 

 

เชา้ตรู ่ กอ่นพระอาทติยข์ึน้น าทา่นขีอ่ฐูชมพระอาทติยข์ึน้ทีท่ะเลทรายซาฮารา่ **พเิศษ** รวมคา่ขีอ่ฐู 1 ทา่น 

อฐู 1 ตวั 

         

 รับประทานอาหารเชา้ทีโ่รงแรม – เชค็เอา้ทโ์รงแรม 

 

น่ังรถขบัเคลือ่นสีล่อ้กลับออกมาแลว้เปลีย่นเป็นรถโคช้เดนิทางตอ่ไปทีเ่มอืงทนิเฮยีร ์ 

 

แวะชมโอเอซสิ Tinerhir    ชมุชนทีเ่กาะกลุม่อยูร่วมกนั ทา่มกลางความแหง้แลง้ ยงัมคีวามชุม่ชืน้ของ

โอเอซสิ ตน้ปาลม์ เคยเป็นทีต่ัง้ของกองทหารทีเ่ดนิทางมาจากวอซาเซท  

 

จากนัน้เดนิทางสูท่อดา้จอรจ์ ชมความงามของชอ่งเขาทีซ่อ่นตัวอยูใ่นโอเอซสิ ล าน ้าใสไหลผา่นชอ่งเขา

กบัหนา้ผาสงูชนัแปลกตาเป็นแหลง่ปีนหนา้ผาส าหรับนักเสีย่งภยัทัง้หลาย 

 

เทีย่ง              รับประทานอาหารกลางวันทีท่อดา้จอรจ์ อาหารทอ้งถิน่ 

 

บา่ย เดนิทางสูเ่มอืงดาเดส (Dades) เป็นเมอืงตัง้อยูท่ีข่อบทีร่าบสงูทะเลทราย ทีท่างออกของหบุเขา Dadès 

ตอนบน สงูจากระดับน ้าทะเล มากกวา่ 1500 ม. เป็นบรเิวณปลายเขตทะเลทรายซาฮารา โดยในอดตีเป็น

เสน้ทางการคา้และจดุพักเดนิทางหลัก เมอืงดังกลา่วมชีือ่เสยีงจากบา้นเรอืนสไตลบ์า้นดนิ โดยชาวเมอืงที่

อาศัยอยูส่ว่นมากเป็นชนเผา่บารเ์บอร ์ทีต่ัง้รกรากมาตัง้แตอ่ดตีกาล  

 

น าทา่นแวะจดุชมววิ Boumalne Dades ทีส่ามารถเห็นววิเมอืงนีท้ัง้เมอืง 

 

ค ่า    รับประทานอาหารค า่ ภตัตาคารในโรงแรม 

  พักโรงแรมในเมอืงวอซาเซทระดับ 4 ดาว  KAREM HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 
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วันที ่7/                                                        วอซาเซท – มาราเกซ  B L D 

 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ทีโ่รงแรม – เชค็เอา้ทโ์รงแรม 

   

เดนิทางสูเ่มอืงวอซาเซท (Ouarzazate) เคยเป็นทีต่ัง้ทางยทุธศาสตรใ์นปี ค.ศ. 1928 ฝร่ังเศสไดต้ัง้

กองก าลังทหารและพัฒนาทีน่ีใ่หเ้ป็นศนูยก์ลางการบรหิาร วอซาเซทเป็นเมอืงถกูสง่เสรมิใหเ้ป็นเมอืง

ทอ่งเทีย่วทีแ่วดลอ้มไปดว้ยสตดูโิอภาพยนตร ์ 

 

น าทา่นชม ไอท ์ เบนฮาดด ู (Ait Benhaddou) เป็นเมอืงทีช่ ือ่เสยีงในเรือ่งการหารายไดจ้ากกองถา่ยท า

ภาพยนตรก์วา่ 20 เรือ่ง โดยเฉพาะป้อมทีง่ดงามและมขีนาดใหญท่ีส่ดุในโมรอคโคภาคใต ้ คอื ป้อมไอท ์

เบนฮาดด ู (Kasbash of Ait Ben Hadou) เป็นป้อมหนิทรายซึง่ตัง้อยูท่า่มกลางสวนอลัมอนด ์ เป็น

ปราสาททีใ่ชใ้นการถา่ยท าภาพยนตรห์ลายเรือ่งทีโ่ดง่ดังอาท ิ Lawrance of Arabia, Jesus of Nazareth 

และ Gladiator ปัจจบุนัอยูใ่นความดแูลขององคก์ารยเูนสโก ้ 

 

เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวนั ภตัตาคารอาหารทอ้งถิน่ 
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บา่ย  เดนิทางสูเ่มอืงมาราเกช (Marakesh) ซึง่เป็นเมอืงทอ่งเทีย่วทีส่ าคัญทีต่ัง้อยูเ่ชงิเขาแอตลาส ในอดตี

เมอืงโอเอซสิแหง่นีเ้ป็นทีพ่กัของกองคาราวานอฐูทีม่าจากทางตอนใตข้องโมรอคโค ถอืเป็นเมอืงชมุทาง

ของพอ่คา้ตา่งๆ นอกจากนีย้งัเป็นอดตีเมอืงหลวงในชว่งสมยัราชวงศอ์ลัโมราวดิชว่ง ศ.ต.ที ่11 ปัจจบุนัเป็น

เมอืงทีม่นัีกทอ่งเทีย่วมาเยอืนมากทีส่ดุ  

สภาพบา้นเมอืงทีเ่ราเห็นไดค้อื สองขา้งทางแวดลอ้มดว้ยบา้นเรอืนทีถ่กูฉาบดว้ยปนูสสีม้ๆ ซึง่เป็นสิง่ที่

รัฐบาลก าหนดไว ้แตค่นทอ้งถิน่จะเรยีกวา่ Pink City หรอื เมอืงสชีมพ ูอาจกลา่วไดว้า่มาราเกชเป็นเมอืงทีม่ี

เสน่หท์ีส่ดุในโลกแหง่หนึง่ จงึไดส้มญานามวา่เป็น A city of Drama น่ันคอืมคีวามสวยงามดั่งเมอืงใน

ละครทีไ่มน่่าจะเป็นชวีติจรงิได ้  

 

น าทา่นเยอืน จตัรุสักลางเมอืง Djemaa Fnaa Square ทีม่ขีนาดใหญ ่ รายลอ้มไปดว้ยอาคาร รา้นคา้ 

ตลาด ทัง้ 4 ดา้น เดนิเลน่ถา่ยรปูความมชีวีติชวีา ทีม่สีสีนัและกลิน่อายแบบโมรอคโคขนานแท ้พรอ้มอสิระ

ซือ้ของฝาก ของทีร่ะลกึพืน้เมอืงตา่งๆ ไดท้ี ่ตลาดเกา่ ทีอ่ยูร่ายรอบจตัรัุส 

 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ที ่ Fantasia Show เป็นกึง่โรงละครกลางแจง้โชวบ์อกเลา่เรือ่งราวของชนเผา่ใน

กลางทะเลทราย มกีารขีม่า้ยงิปืนแบบผาดโผนและโชวร์ะบ าหนา้ทอ้ง        

 พักโรงแรมในเมอืงมาราเกชระดับ 5 ดาว PALM PLAZA HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 
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วันที ่8/ สวนจารด์นี มาจอแรล-มสัยดิ คตูเูบยี-พระราชวงับาเฮยี-คาซาบลงักา้  B L D  

 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ทีโ่รงแรม – เชค็เอา้ทโ์รงแรม 

 

เดนิทางพาทา่นไปชมสวนจารด์นี มาจอแรล (Jardin Majorelle) หรอื สวนยปิแซงลอเรน้ซ ์(Yves Saint 

Laurent Gardens) ชือ่นีเ้ป็นทีคุ่น้เคยของสาวๆ ทีช่ ืน่ชอบแฟชัน่สดุหรขูอง Yves St. Laurent นักออกแบบ

แฟชัน่ดไีซนแ์หง่ปารสี ฝร่ังเศส ซึง่เป็นผูอ้อกแบบสวนแหง่นี ้ เป็นสวนทีถ่กูออกแบบโดยใชส้ฟ้ีา และสสีม้

เป็นองคป์ระกอบ ไมว่า่จะเป็นเสา แจกนั และชมตน้ไมน้านาพรรณแหง่ทะเลทราย ทีจ่ัดไดอ้ยา่งสวยงาม  

 

น าทา่นชมมสัยดิ คตูเูบยี (Koutoubia Mosque)  ซึง่เป็นมสัยดิใหญเ่กา่แกท่ีส่ดุในเมอืง ไมว่า่จะเดนิไป

แหง่ใดในตวัเมอืงก็จะเห็นมสัยดินีไ้ด ้จากหอวังทีม่คีวามสงู 226 ฟิต (70 เมตร)  

 

น าทา่นเยีย่มชม พระราชวงับาเฮยี (Bahia Palace) เป็นพระราชวังของทา่นมหาอ ามาตย ์ ผูส้ าเร็จ

ราชการแผน่ดนิแทนยคุกษัตรยิใ์นอดตี  สรา้งขึน้ในชว่งปลายศตวรรษที ่19 โดย Si Moussa สถาปัตยกรรม

ออกแบบเป็นแนวสมยัใหม ่ โดยทีต่ัง้ใจจะใหเ้ป็นพระราชวังทีย่ ิง่ใหญแ่ละหรหูราทีส่ดุในสมยันัน้ ตวั

พระราชวังมกีารตกแตง่โดยการแกะสลักปนูปั้นมกีารวาดลายบนไมแ้ละประดับประดาดว้ยโมเสดเป็น

ลวดลายทีส่วยงามละเอยีดออ่นมาก  

 

เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวนั ภตัตาคารอาหารจนี 

 

น าทา่นเดนิทางสูเ่มอืงคาซาบลัง น าทา่นชมใจกลางเมอืงยา่นธรุกจิ ชมโบถสช์าวยวิ (The Church of our 

ladies of Lourdes) ภายในมภีาพกระจกสสีวยงามแสดงเรือ่งราวตา่งๆเกีย่วกบัศาสนา ตอ่ดว้ยจัตรัุส

สหประชาชาต ิ 

 

ค ่า          รับประทานอาหารค า่ ภตัตาคารอาหารไทย  
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 พักในโรงแรมเมอืงคาซาบลังกา้ระดับ 4 ดาว ODYSEE BOUTIQUE HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 

 

 

วันที ่9/                                                  คาซาบลงักา้ - อาบดูาบ ี                                B   

 

เชา้              รับประทานอาหารเชา้ทีโ่รงแรม – เชค็เอา้ทโ์รงแรม 

05.00 น.      น าทา่นออกเดนิทางสูส่นามบนิคาซาบลังกา้ เดนิทางกลับสูไ่ทยโดยเอทฮิดัแวะเปลีย่นเครือ่งทีอ่าบดูาบ ี

08.30 น.    ออกเดนิทางสูเ่มอืงอาบดูาบโีดยเทีย่วบนิที ่EY612 CMN-AUH 08.30-19.50 (ใชเ้วลาบนิประมาณ 7  

ช.ม)   

19.50 น.      ถงึสนามบนิอาบดูาบ ีรอเปลีย่นเครือ่งเพือ่เดนิทางกลับสูป่ระเทศไทย 

22.35 น.     ออกเดนิทางสูป่ระเทศไทยโดยเทีย่วบนิ EY402 AUH-BKK 22.35-08.05 (ใชเ้วลาบนิประมาณ 7 ช.ม) 

 

วันที ่10/                                          ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิ     

08.05 น. คณะเดนิทางถงึ ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิดว้ยความสวัสดภิาพ  
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ก าหนดเดนิทาง 66 (คณะ15ทา่นขึน้ไป)   ระดบัทีพ่กั พกัคู ่(บาท/ทา่น) พกัเดีย่วเพิม่ (บาท) 

11 – 20 ก.พ  4-5 ดาว 77,900 12,000  

29 เม.ย – 8 พ.ค  4-5 ดาว 79,900 12,000  

 

เงือ่นไขการส ารองทีน่ ัง่ 

1.จองพรอ้มช าระงวดแรก 31,000 บาท / ทา่น และสง่มอบเอกสารการเตรยีมการยืน่ขอวซีา่ตามทีก่ าหนด  

2.สว่นทีเ่หลอืช าระภายใน 45 วันกอ่นเดนิทาง หรอืตามวันทีร่ะบใุนใบยนืยนัจองทวัร ์เนือ่งจากจะตอ้งใชใ้นการออก

ตั๋วเครือ่งบนิและเอกสารตา่งๆ เพือ่ยนืยนัการเดนิทาง ในการประกอบการพจิารณาวซีา่ของทางสถานทตู 

3.กรณีวซีา่ไมผ่า่นการพจิารณาจากทางสถานทตูฯ บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการหักคา่ธรรมเนยีมการยืน่วซีา่,   

คา่บรกิาร และคา่ใชจ้า่ยตา่งๆทีเ่กดิขึน้ตามความเป็นจรงิ 

4.การยกเลกิทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิห์กัคา่ธรรมเนยีมทา่นละ 1,000 บาท+คา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้ตามจรงิ  

 

อตัรานีร้วม  

 คา่ตั๋วเครือ่งบนิ กรงุเทพฯ – คาซาบลังกา้ – กรงุเทพฯ โดยเอทฮิดั ชัน้ประหยดั พรอ้มภาษีสนามบนิ 

 7 คนื โรงแรมมาตราฐานทอ้งถิน่ระดับ 4-5 ดาว ตามทีร่ะบหุรอืเทยีบเทา่ 

 คา่เขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามรายการทีร่ะบ,ุ คา่รถโคช้ แอร ์ในการน าเทีย่วตามรายการ 

 บรกิารไกดจ์ากประเทศโมรอคโค  ภาษาองักฤษ และหัวหนา้ทวัรค์นไทย  

 คา่ประกนัอบุตัเิหตแุบบหมูค่ณะรายละเอยีดตามกรรมธรรม ์ 

 คา่อาหารตามทีร่ะบใุนรายการ, คา่น ้าดืม่ระหวา่งมือ้อาหารมือ้เทีย่ง-ค ่า / น ้าดืม่ระหวา่งวัน 2 ขวดเล็ก/ทา่น 

 คา่วซีา่ทอ่งเทีย่วประเทศโมรอคโค 

 

อตัรานีไ้มร่วม  

  คา่ใชจ้า่ยสว่นตวั 

  คา่ยานพาหนะทอ่งเทีย่วนอกเหนอืจากรายการทวัร ์(กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการชมสถานทีท่อ่งเทีย่วอสิระหรอืรายการ

เสรมิ) 

  คา่ใชจ้า่ยนอกเหนอืระบใุนโปรแกรม  

        คา่อาหารและเครือ่งดืม่สัง่พเิศษ อาทเิชน่ น ้าสม้ เบยีร ์วสิกี ้น ้าอดัลม ฯลฯ ทีไ่มร่วมอยูใ่นคา่ทวัร ์

        คา่ทปิไกดข์ัน้ต ่า 3 $  และคนรถ ขัน้ต า่ 2 $ ตอ่คน ตอ่วัน หรอืตลอดทรปิ 40 USD/ทา่น 

        คา่ทปิหัวหนา้ทัวรท์ปิตามความพอใจ (ขึน้ต ่าวันละ 100บาท x 10วัน) 

         คา่ทปิอืน่ๆ เชน่ ยกกระเป๋า, สนามบนิ /โรงแรม / คนจงูอฐู / รา้นอาหาร ฯลฯ 

 ภาษีมลูคา่เพิม่ 7 % , ภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3 % 

 คา่ใชจ้า่ยอืน่ๆทีไ่มไ่ดร้ะบใุนโปรแกรมและสิง่ทีไ่มไ่ดร้วมตามทีร่ะบ ุ
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หมายเหต ุ

1.บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในทัวรน์ี้ เมือ่เกดิเหตุจ าเป็นสุดวสิัยจนไม่อาจ

แกไ้ขไดแ้ละจะไม่รับผดิชอบใดๆ ในกรณีทีสู่ญหาย สูญเสยีหรอืไดรั้บบาดเจ็บทีน่อกเหนือความรับผดิชอบของ

หัวหนา้ทัวรแ์ละเหตสุดุวสิยับางประการ เชน่ การนัดหยดุงาน ภยัธรรมชาต ิการจลาจล ตา่งๆ  

2.เนื่องจากรายการทัวรน์ี้เป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสทิธิก์ารใชบ้รกิารใดๆตามรายการ หรอื ถูก

ปฏเิสธการเขา้ประเทศไมว่า่ในกรณีใดก็ตาม ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิไ์มค่นืเงนิในทกุกรณี  

3. กรณียกเลกิการเดนิทางภายหลังจากไดว้ซีา่แลว้ ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการแจง้สถานทูตฯเพือ่ใหอ้ยูใ่น

ดลุพนิจิของสถานทตูฯ เรือ่งวซีา่ของทา่น เนือ่งจากการขอวซีา่ในแตล่ะประเทศจะถกูบนัทกึไวเ้ป็นสถติใินนามของ

บรษัิทฯ เมือ่ทา่นไดช้ าระเงนิมดัจ าหรอืทัง้หมด ถอืวา่ทา่นรับทราบและยอมรับในเงือ่นไขตา่งๆของเอกสารวซีา่ 

4.ก าหนดการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงไดเ้พื่อความเหมาะสม ทั ้งนี้ทางบริษัทฯจะยดึถือผลประโยชน ์

ตลอดจนความปลอดภยัของคณะผูเ้ดนิทางเป็นส าคัญ 

5. หากสายการบนิมกีารยกเลกิเทีย่วบนิหรอืหากมเีหตุการณ์ประการใดทีเ่กดิขึน้จากสายการบนิทางบรษัิทฯ ขอ

สงวนสทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในทัวรน์ีเ้พือ่ใหเ้หมาะสมกบัสถานการณ์หนา้งานทีเ่กดิขึน้จรงิ 

6. หากสายการบนิมกีารยกเลกิเทีย่วบนิ, ล่าชา้ หรอืหากมเีหตุการณ์ประการใดทีเ่กดิขึน้จากสายการบนิ ทีส่่งผล

กระทบตอ่ทา่นทีม่บีนิภายในทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไมรั่บผดิชอบคา่ใชจ้า่ยใดๆทีเ่กดิขึน้ 

7. ในกรณีทีผ่ลตรวจเป็นตดิเชือ้โควดิ ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไมรั่บผดิชอบคา่ใชจ้า่ยใดๆทีเ่กดิขึน้ 

8. ตั๋วกรุ๊ปไมส่ามารถระบทุีน่ั่งได ้กรณีขอทีน่ั่งพเิศษ บรษัิทฯจะท าการขอทีก่ับทางสายการบนิให ้ทัง้นี้บรษัิทฯไม่

ยนืยนัจะไดต้ามค าขอซึง่ขึน้อยูก่บัสายการบนิและจ านวนทีน่ั่งผูโ้ดยสารในแตล่ะเทีย่วบนิ 

9. ในการทีม่กีระเป่าช ารุดเสยีหาย ทางบรษัิทฯจะชว่ยด าเนนิการประสานงานเพือ่ท าการขอเงนิค่าชดเชยกับสาย

การบนิให ้

10. ระหวา่งการเดนิทางการบรกิารยกประเป๋าเป็นเพยีงการบรกิารเสรมิ หากมกีารช ารุดหรอืเสยีหายทางบรษัิทฯจะ

ไมม่สีว่นในการรับผดิชอบใดๆ เพือ่ความความสบายใจของลกูคา้หากกงัวลเรือ่งรอยขดูหรอืการสญูหายกรณุาดแูละ

กระเป๋าดว้ยตัวเอง  

 

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 ี
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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 บรษัิทฯถอืวา่ลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทวัร ์
10. หากลูกคา้ไม่ใชห้รือไม่สามารถใชบ้รกิารใดๆทีจั่ดไวใ้นโปรแกรมทัวร ์บรษัิทฯถอืว่าลกูคา้สมัครใจสละสทิธใินการใชบ้รกิาร

นัน้ๆและจะไมม่กีารคนืเงนิ 

11. บรษัิทฯ สงวนสทิธยิกเลกิหรอืเลือ่นการเดนิทางหากจ านวนผูเ้ดนิทางไม่ถงึจ านวนขัน้ต า่ทีบ่รษัิทฯก าหนดไว ้และ/หรอื ดว้ย
เหตสุดุวสิยัใดๆ บรษัิทฯยนิดคีนืคา่ใชจ้า่ยทีล่กูคา้ไดช้ าระมาแลว้เต็มจ านวน (ยกเวน้คา่วซีา่) กรณีลกูคา้ช าระดว้ยบัตรเครดติ 

บรษัิทฯสงวนสทิธหิักคา่ธรรมเนยีมบตัรเครดติ 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 

เชน่ ทอ้งเสยี แพอ้าหาร แพอ้ากาศ โรคประจ าตัว ฯลฯ บรษัิทฯขอแนะน าใหท้่านซือ้ประกันสขุภาพระหวา่งเดนิทางไวเ้ผือ่
กรณีฉุกเฉนิทางการแพทยต์า่งๆ หากตอ้งการกรุณาแจง้ความจ านงคก์บัเจา้หนา้ทีท่นัท ี

14.  โปรแกรมทัวรน์ี้บรษัิทฯเป็นเพยีงตัวแทนขายมไิดเ้ป็นผูด้ าเนนิการ ลูกคา้สามารถสอบถามชือ่บรษัิททีเ่ป็นผูด้ าเนนิการทัวร์

โปรแกรมนี้ไดต้ลอดเวลา ทัง้นี้ บรษัิทฯขอจ ากัดความรับผดิชอบใดๆไม่เกนิจ านวนเงนิทีบ่รษัิทไดรั้บจรงิตามหลักฐานทาง
บญัชเีทา่นัน้ 

 
บรษิทัฯถอืวา่ ลูกคา้ไดอ้า่นและยอมรบัเงือ่นไขตา่งๆในโปรแกรมทวัรน์ีโ้ดยตลอดแลว้จงึช าระเงนิมดัจ า 

 
สนใจโปรแกรมทวัร ์กรุณาตดิตอ่เจา้หนา้ที ่

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

 


