
 
 

 

ไฮไลท์โมรอคโค 10 วัน 7 คืน โดยสายการบินเอมิเรตส์(EK) 
(สัมผัสดินแดนฟ้าจรดทราย.....นอนดูดาวท่ีทะเลทรายซาฮาร่า) 

วันท่ี 23  ธ.ค.  61 – 01 ม.ค. 62 (ปีใหม่)  บิน เอมเิรตส์ (EK) 

TOUR CODE :  MC990210YZ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 



 
 

 

อ ำนวยกำรทัวร์โดย คุณสิทธิชัย อุดมกิจธนกุล (เส็ง) ผู้บุกเบิกเส้นทำงทัวร์โมรอคโคมำกว่ำ 12 ปี 

*** จดุเดน่ของรายการทัวร์โมรอคโค *** 

 บินเข้า-ออก คาซาบลังก้า โดยสายการบิน  เอมิเรตส์  Emirates (EK) 
 เส้นทางท่องที่ยวเป็นวงกลม เที่ยวครบเมืองสวย ชมธรรมชาติอนัหลากหลาย ไม่วนรถไปมา  

 ชมเมืองสีขาว ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของเมืองหลวงแห่งโมรอคโค ณ เมืองรำบัต  

 สัมผัสมนต์เสน่ห์แห่งโมรอคโค ที่นครสีฟ้ำ  “ เชฟ ชำอูน “  

 ตื่นตากบัเมืองเฟส เมืองหลวงเก่าในศ.ต. ที่ 8 ที่ได้ชื่อว่าเมืองที่มีตรอกมากที่สุดในโลกถึง 9,400 ตรอก 

 มำรำเกช (Marakesh) หรือ เมืองสีชมพู  ที่มีจตุรสัอนัเป็นกล่ินอายอาหรบัในสมัยโบราณที่ยงัคงอยู่ 

 น่ังรถม้ำ ชมเมืองมำรำเกช ชมควำมงำมของเมืองสีชมพูผ่ำนประสบกำรณ์หลังรถม้ำ  
 นัง่รถ 4 WD ตะลุยทะเลทรายซาฮาร่า สู่เมอร์ซูก้า Merzouga  

 พกัค้างคืนและนอนดูดาวในทะเลทรายซาฮาร่า 

 ขี่อูฐ เพื่อไปชมพระอาทิตย์ขึน้จากขอบฟ้า ในทะเลทรายซาฮาร่า 

 พกัโรงแรมมาตรฐาน ระด ับ 4 ดาว / 5 ดาว โรงแรมมี WIFI 
 

TOUR CODE :  MC990210YZ 
ก ำหนดกำรเดินทำง ปี 2561 

ธันวาคม      วันที ่23 ธันวาคม 2561 – 01 มกราคม 2562  (ปีใหม่) ท่านละ   75,900 บาท 
 

วันแรก กรุงเทพฯ (Bangkok) – ดูไบ  (Dubai) B- L- D- 
22.00 น. สมาชกิพร้อมกันท่ี  สนามบินสุวรรณภูม ิเชค็อิน เคาน์เตอร์สายการบินเอมิเรตส์ EK   
 
 

วันทีส่อง  ดูไบ  (Dubai) – คาซาบลงักา (Casablanca) – ราบัต(Rabat) B- L- D1 
01.15 น. 
 
04.45 น. 

บินสู่ ดูไบ (Dubai)  โดยสายการบินเอมิเรตส์  เท่ียวบินท่ี  EK 385 BKK DXB  0115 – 0445  
เชญิเพลิดเพลินกับจอทีวีส่วนตวัทุกท่ีน่ัง พร้อมบริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ืองบิน 
ถึง สนามบินดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับ  เอมิเรตส์  พกัเปล่ียนอิริยาบถและเปล่ียนเคร่ือง   

07.25 น. บินต่อ สู่ เมืองคาซาบลังกา โดยสายการบินเอมิเรตส์  เท่ียวบินท่ี  EK  751  DXB CMN 0725 - 1255   
12.55 น. เคร่ืองลงจอดท่ีสนามบินนานาชาตเิมืองคาซาบลงัก้า (Casablanca) ประเทศโมรอคโค  (เวลาท้องถ่ินในประเทศโมรอคโค  

 ชา้กว่าประเทศไทย 6 - 7 ช.ม.)  หลังผ่านตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากร  พบมัคคุเทศก์ท้องถ่ินแล้ว  
เดินทางสู่เมืองราบัต (Rabat) เมืองหลวงแห่งราชอาณาจักรโมรอคโค  (ระยะทาง 94 กม .เวลาเดินทางประมาณ 1.30 ชม.) 
น าท่าน ชมสสุานของกษัตริย์โมฮัมเหม็ดที ่5 พระอัยกา(ปู่) ของกษัตริย์องค์ปัจจุบัน ซ ึ่งมีทหารยามยืนเฝ้าสง่าทุกประตแูละเปิดให้คนทุก  
ชาต ิทุกศาสนาเขา้ไปเคารพพระศพท่ีฝังอยู่ เบ้ืองล่าง ด้านหน้าของสุสาน คอืสุเหร่าฮัสซนัท่ีเร่ิมสร้างมาตั้งแต่ศตวรรษท่ี 12 แต่ไม่ส  าเร็จ 
และพงัลงจนเหลือแต่เพยีงเสาไว้ 365 ตน้ ในบริเวณกว้าง 183x139 เมตร  น าท่านชม ป้อมอูดายา (Oudayas Fortress) ป้อมขนาดใหญ่ 2 

 ชั้น ท่ีตั้งอยู่ ริมมหาสมุทรแอตแลนตกิ ล้อมรอบด้วยก าแพงสูงใหญ่ เป็นป้อมท่ีสเปนสร้างขึ้นเมื่อสมัยท่ีสเปนยึดครองโมรอคโค  



 
 

 

 ด้านในมีสวนดอกไม้แบบสเปน และเป็น เมดิน่า หรือชุมชนชาวเมืองซ ึ่งเตม็ไปด้วยบ้านเรือนทาทาบด้วยสีฟ้า-ขาว บรรยากาศริมทะเล
คล้ายเมืองซานโตรินี นับเป็นหน่ึงในป้อมปราการท่ีส  าคัญของโมรอคโคในอดีตใช้ป้องกันขา้ศึกจากการรุกรานท้ังจากประเทศท่ีล่าอาณา
นิคมและในยุคท่ีโจรสลัดชุกชุม  

ค  า่  รับประทานอาหารค  า่ ท่ีโรงแรม 
  พกัท่ี  โรงแรม GOLDEN TULIP FARAH HOTEL (RABAT) ระดับ  5* หรือ เทียบเท่า 
 
 

วันทีส่าม  ราบัต (Rabat) - แทนเจียร์ (Tangier) – เชฟชาอูน (Chefchaouen) B1 L2 D2 
เชา้  รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม-เชค็เอ้าท์ 

น าท่านเดินทางสู่เมืองแทนเจียร์ (Tangier) เป็นเมืองริมชายฝ่ัง และเป็นเมืองท่าท่ีส  าคญั ท่ีตั้งอยู่ทางตอนเหนือของประเทศโมร็อกโก และ 
อยู่ทางตอนใตข้อง “ช่องแคบยิบรอลตาร์” ปัจจุบันเมืองท่าแห่งน้ีได้กลายเป็นจุดหมายปลายทางด้านการท่องเท่ียวท่ีส  าคญัอีกแห่งของโม  
ร็อกโคอีกด้วยนอกจากน้ีแล้วเมืองแทนเจียร์ยังเป็นเมืองท่ีมีความส าคญัทางด้านประวัตศิาสตร์ไม่น้อยไปกว่าเมืองอ่ืนๆ อีกท้ังรอบ ๆ ตวั 
เมืองยังมีความโดดเด่นด้วยทัศนียภาพท่ีสวยงาม รวมไปถึงหาดทรายและผูค้นท่ีแสนจะเป็นมิตร ชมวิวช่องแคบยิบรอลตา้ ท่ีคัน่แบ่ง  
ระหว่างทวีปยุโรป และ ทวีปแอฟริกาตามต  านานเล่าว่า เป็นเพราะเทพเฮอร์ควิลิส ท่ีต้องการเดินทางผ่านไปยังสุดขอบตะวันตกจึงยกแผ่น  
หินออกท าให้เกิดช่องแคบยิบรอลตา้ขึ้น  

 จากน้ันน าชม แกรนด์ ซคัโค (Grand Socco) หรือท่ีรู้จักกันว่า "บ๊ิกสแควร์" จัตรัุสท่ีรายล้อมไปด้วยเขตเมืองเก่า หรือย่านเมดินา  ซ ึ่ งถูกจัด
อันดับให้เป็นหน่ึงในสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีดีท่ีสุดของเมืองแทนเจียร์ อีกท้ังยังถือว่าเป็นตลาดหลักของเมืองอีกด้วย  

กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
บ่าย น าท่านเดินทางต่อ สู่  นครสฟ้ีา  เชฟชาอูน (Chefchaouen)  เมืองท่ีได้ชือ่ว่า “ มนตเ์สน่ห์แห่งโมร็อกโค “ แม้ว่าโมรอคโคจะเป็นประเทศ

ท่ีตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของทวีปแอฟริกา แต่เพราะการท่ีมีอาณาเขตตดิต่อกับทะเลเมดิเตอร์เรเนียนและมหาสมุทรแอตแลนติก 
จึงท าให้ภูมิอากาศของประเทศเป็นแบบเมดิเตอร์เรเนียนคล้ายตอนใตข้องอิตาลีและ สเปน เมืองเชฟชาอูน (Chefchaouen) เป็นเมืองเล็กๆ
ตั้งอยู่ ในหุบเขาริฟ (Rif Mountain หรือ Er-Rif) ประวัตคิวามเป็นมาของเมืองน้ันยาวนานกว่า 540 ปี ในอดีตก่อนท่ีโมรอคโคจะได้รับ
เสรีภาพในการปกครองประเทศท้ังหมดในปี 1956 เมืองเชฟชาอูนเคยอยู่ ใตก้ารปกครองของสเปนมาก่อน และจนบัดน้ีประชากรท่ีมี
ประมาณ 40,000 คน ก็ยังคงใชภ้าษาสเปนกันอย่างแพร่หลาย อากาศบริสุทธ์ิและความสะอาดของเมืองเชฟชาอูนได้สร้างบรรยากาศผ่อน
คลายสบายๆท่ีท าให้นักท่องเท่ียวท่ีเหน่ือยล้ามาจากการตระเวนเท่ียวท่ีเมืองอ่ืนหายเหน่ือยได้ ส  าหรับท่านท่ีชืน่ชอบในสถาปัตยกรรม
แบบโมรอคโค  ไม่ควรพลาดเมืองเล็ก ๆ แห่งน้ี ท่ีบ้านเรือนทาทาบด้วยสีฟ้าและสีขาว ซ ึ่งจะสร้างความประทับใจให้แก่ผูม้าเยือนมิรู้ลืม  
น าท่านเดินชมเมืองเชฟชาอูน   เมืองท่ีถือว่าเป็นสวรรคข์องคนรักสีฟ้าและสีขาว โดยเฉพาะสีฟ้า น่ันก็เพราะว่าเชฟชาอูนเป็นเมืองท่ี
บ้านเรือนเกือบทุกหลังเป็นสีขาว และมีคร่ึงล่างไปจนถึงบริเวณถนน บันได และทางเดิน เป็นสีฟ้าสดใสเหมือนวันท่ีท้องฟ้าไร้เมฆ 
ประกอบกับอากาศบริสุทธ์ิและความสะอาดของเมืองได้สร้างบรรยากาศผ่อนคลายสบายๆท่ีท าให้นักท่องเท่ียวท่ีเหน่ือยล้ามาจากการ
ตระเวนเท่ียวท่ีเมืองอ่ืนหายเหน่ือยได้ ส  าหรับท่านท่ีชืน่ชอบในสถาปัตยกรรมแบบโมรอคโค  ไม่ควรพลาดเมืองเล็ก ๆ ท่ีบ้านเรือนทา
ทาบด้วยสีฟ้าและสีขาว แห่งน้ีทีเดียว 

ค  า่  รับประทานอาหารค  า่ ท่ีโรงแรม 
  พกัท่ี    Riad หรือ โรงแรม PARADOR  HOTEL ระดับ 4 * หรือ เทียบเท่า  

(เน่ืองจากโรงแรมท่ีเชฟชาอูนมีน้อย อาจจะไปพกัเมืองขา้งเคยีง) 
 

วันทีส่ี่ เชฟชาอูน(Chefchaouen) – เมคเนส (Meknes) – เฟส (Fes) B2 L3 D3 
เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม -เชค็เอ้าท์  
 น าท่านออกเดินทางสู่เมือง เมคเนส (Meknes) (ระยะทาง 195 กม . ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 3.30 ชม.)  แวะชม เมืองโบราณโรมันโวลูบิลสิ 

 (Roman city of Volubilis) ท่ีปัจจุบันเหลือแต่ซากปรักหักพงัท่ีเกิดจากแผ่นดินไหวคร้ังรุนแรงในปี ค.ศ. 1755 แต่ยังคงเห็นได้ถึงร่องรอย  
ความยิ่งใหญ่ของเมืองในจักรวรรดิโรมันในอดีต อดีตเมืองโบราณแห่งจักรวรรดิโรมันแห่งน้ีมีความส าคญัยิ่งในยุคศตวรรษท่ี 3 และล่ม 
สลายถูกปล่อยเป็นเมืองร้างในศตวรรษท่ี 11 เมืองโรมันโบราณแห่งน้ีได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกในปี ค.ศ.1997   



 
 

 

 ผ่านชมเมืองมูเล่ ไอดริส (Moulay Idriss) เมืองโรมันโบราณเมืองหน่ึงท่ีเป็นเมืองศูนย์กลางทางศาสนาอันศักด์ิสิทธิของชาวมุสลิมใน 
โมรอคโค ทุกๆ ปีขวงเดือนสิงหาคมถึงกันยายน จะมีเหล่านักจาริกแสวงบุญมาเยือนเมืองแห่งน้ีเพือ่ประกอบพธีิทางศาสนาเปรียบได้กับ  
เมืองเมกกะของประเทศซาอุดิอารเบีย  

 เมคเนส (Meknes) หน่ึงในเมืองมรดกโลกรับรองโดยยูเนสโกเมื่อปี ค.ศ.1996 อดีตเมืองหลวงในสมัยสุลต่าน มูเล อิสมาอิล (Mouley 
Ismail)  แห่งราชวงศ์อะลาวิท (Alawite Dynasty)  ได้ชือ่ว่าเป็นกษัตริย์จอมโหดผูช้ื่นชอบการท าสงครามในช่วงศตวรรษท่ี 17 ด้วยท าเล
ท่ีตั้งท่ีมีแม่น ้าไหลผ่านกลางเมือง เมกเนสจึงเป็นเมืองศูนย์กลางการผลิตมะกอก ไวน์ และพืชพรรณต่างๆ   มีก  าแพงเมืองล้อมรอบเมืองเก่า
ท่ียาวประมาณ 40 กม. ซ ึ่งมีประตเูมืองใหญ่โตถึง 7 ประต ูแวะชม ประตูบับมันซู (Bab Mansour Monumental Gate) เป็นประตท่ีูได้ชื่อว่า
สวยท่ีสุด ตกแต่งด้วยโมเสคและกระเบ้ืองสีเขยีวสดบนผนังสีแสด  

กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
 จากน้ันเดินทางสู่ เมืองเฟส (Fes) ซ ึ่งตั้งอยู่บนพืน้ท่ีท่ีอุดมสมบูรณ์ท่ีต่อจากเชงิเทือกเขา รีฟซ ึ่งเฟสเป็นเมืองแหล่งท่องเท่ียวท่ีมีชือ่เสียงและ

มีเสน่ห์อันน่าประทับใจน าท่านเดินทางสู่ เมืองเฟส (Fes) (ระยะทาง 82 กม. ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 1ชม.) เมืองหลวงเก่าในศ.ต. ท่ี 8 ท่ีมี
ความส าคญัทางประวัตศิาสตร์เป็นเมืองส  าคญัทางด้านศาสนาตั้งแต่ยุค ศตวรรษ ท่ี 8  เป็นแหล่งท่องเท่ียวท่ีมีชือ่เสียงของโมรอคโค น า
ท่านถ่ายรูปท่ีจุดชมวิวบนป้อมปราการแห่งราชวงศ์ซาเดียน ต่อด้วยชมประตูพระราชวังหลวงแห่งเฟส (The Royal Palace) ประตูทางเขา้
พระราชวังเป็นสถาปัตยกรรมท่ีสวยและสง่างาม เป็นเอกลักษณ์แห่งราชวงศ์โมรอคโค บริเวณใกล้เคยีงพระราชวังเคยเป็นท่ีอยู่ของชุมชน
ชาวยิวท่ีท ารายได้ให้แก่ราชวงศ์ เพราะชาวยิวฉลาดท าการคา้เก่ง เป็นพ่อคา้ผูกขาดการคา้เกลือ แต่ปัจจุบันชาวยิวส่วนใหญ่ได้เดินทาง
กลับไปอยู่ ในดินแดนแห่งพันธสัญญา(ประเทศอิสราเอล) คงเหลือประชากรชาวยิวอยู่ไม่มากนัก  จากน้ันน าท่านเดินทางเขา้สู่เขาวงกต
อันซบัซอ้นแห่งเมดินาเมืองเฟส  ผ่านประต ู Bab Bou Jeloud ท่ีสร้างตั้งแต่ปี 1913  ท่ีใชโ้มเสดสีฟ้าตกแต่ง เดินผ่านเขา้ไปในเขตเมดิน่า
แล้วเหมือนขา้มกาลเวลาย้อนสู่อดีต น าท่านเดินผ่านตลาดสดขายขา้วปลาอาหาร และผกั ผลไม้สดต่างๆนาๆ ในเขตเมืองเก่าได้แบ่ง
ออกเป็น 100 ส่วน มีซอยกว่า 9,400 ซอย มีซอยแคบสุดคอื 50 ซ.ม. ถึงกว้าง 3 เมตร จะแบ่งเป็นย่านต่างๆ เช่น ย่านเคร่ืองใชท้องเหลือง 
ทองแดง จะมีร้านคา้เล็ก ๆ ท่ีหน้า ร้านจะมีหม้อ กะทะ อุปกรณ์เคร่ืองครัว วางแขวนห้อยเตม็ไปหมด ย่านขายพรมท่ีวางเรียงรายอย่าง
สวยงาม ย่านงานเคร่ืองจักสาน งานแกะสลักไม้ และย่านเคร่ืองเทศ (Souk El Attarine) ท่านจะได้สัมผสัท้ังรูป รสและกล่ินในย่าน
เคร่ืองเทศท่ีมีการจัดเ รียงสินคา้ได้อย่างเป็นระเบียบเรียบร้อยสวยงามระหว่างท่ีเดินตามทางในเมดิน่าท่านจะได้พบกับน ้าพุธรรมชาติ
(Nejjarine Fountain) เพือ่ให้ชาวมุสลิมให้ล้างหน้าล้างมือก่อนเขา้ในบริเวณมัสยิด  นอกจากน้ีท่ีตามซอกมุมอาจเห็นภาพชายสูงอายุหนวด
เครารุงรังน่ังแกะสลักไม้ชิน้เล็กๆอยู่บริเวณตามทางเดินแคบๆในเขตเมืองเก่าบางทีเราก็ยังจะเห็นผูห้ญงิท่ีน่ีสวมเส้ือผา้ท่ีปิดตั้งแต่หัว
จนถึงเท้าจะเห็นได้ก็เฉพาะตาด าอันคมกริบเท่าน้ัน  แวะชมสุสานของกษัตริย์ มูเล ไอดริสท่ี 2 (Moulay Idriss Mausolem II) ท่ีชาวโมรอค
โคถือว่าเป็นแหล่งมาแสวงบุญท่ีศักด์ิสิทธ์ิ โดยชายชาวมุสลิมจะมาขอพรก่อนการเขา้สุหนัตและหญงิสาวชาวมุสลิมมักจะมาขอพรเพือ่ให้
ได้บุตร  ชมสุเหร่าใหญ่ไคเราวีน (Kairaouine Mosque)ซึ่งเป็นท้ังมหาวิทยาลัยสอนศาสนาแห่งแรกของโมรอคโคและเก่าแก่ท่ีสุดแห่ง
หน่ึงของโลกเลยทีเดียว (เฉพาะผูท่ี้นับถือศาสนาอิสลามเท่าน้ัน) ชมย่านเคร่ืองหนังและแวะชม บ่อฟอกและย้อมสีหนังแบบโบราณ
ประจ  าเมืองเฟส (Chouara Tannery) ท่ีเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของเมืองเฟส ถูกอนุรักษ์โดยองค์กรยูเนสโก้  เมืองเฟส จึงเป็นสถานท่ีไม่ควร
พลาดในการมาเยือนอย่างยิ่ง 

ค  า่  รับประทานอาหารค  า่ ท่ีโรงแรม 
  พกัท่ี  โรงแรม PALAIS MEDINA HOTEL  ระดับ   5* หรือ เทียบเท่า 

*** คนืน้ี กรุณาจัดเตรียมเสือ้ผ้า และของใช้จ าเป็น ใส่กระเป๋าเลก็ เพื่อใช้ในการค้างแรมในทะเลทรายซาฮาร่า ในคนืพรุ่งน้ี *** 
  

วันทีห้่า เฟส (Fes) – อเิฟรน (Ifrane) - มิเดลท์(Midelt) – แอร์ฟูด์ (Erfoud) –  เมอร์ซูก้า(Merzouga) B3 L4 D4 
เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม -เชค็เอ้าท์  
 น าท่านเดินทางสู่ เมืองอเิฟรน (Ifrane) (ระยะทาง 70 กม. ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 1.20 ชม.) อิเฟรน เป็นเมืองพกัตากอากาศบนความสูง

กว่า 1,650 เมตรเหนือระดับน ้าทะเล ซ ึ่งในอดีตฝร่ังเศสได้มาสร้างเมืองขึ้นบริเวณน้ี เป็นสถานท่ีพกัผ่อนท้ังฤดูหนาวและฤดูร้อน บ้างก็  



 
 

 

 เรียกเมืองอิเฟรนว่า เจนีวาแห่งโมรอคโค หรือ “สวิตเซอร์แลนด์แห่งโมรอคโค” บ้านส่วนใหญ่มีหลังคาสีแดง มีดอกไม้ และทะเลสาบ
สวยงาม น าท่านเดินเล่นภายในเมืองและเก็บภาพบรรายากาศอันสวยงามอีกแห่งของโมรอคโค ถ่ายรูปกับอนุสรณ์สิงห์โตหิน ซ ึ่งเป็น
สัญลักษณ์แทนสิงห์โตตวั สุดท้ายท่ีถูกล่าจนหมดไปจากเทือกเขาแห่งน้ี  จากน้ันน าท่านเดินทางต่อสู่เมือง มิเดลท์ (Midelt) 

กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
บ่าย น าท่านเดินทางสู่เมืองเมอร์ซูก้า (Merzouga) เมืองในทะเลทรายซาฮาร่า (ระยะทาง 268 กม). ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 4 ชม.)  

ผ่านเมือง เออราชดิิยา (Errachidia)  เมืองท่ีมีความส าคญัทางด้านยุทธศาสตร์ ซ ึ่งอยู่ ใกล้กับพรมแดนของประเทศแอลจีเรีย เดินทางสู่เมือง
เอร์ฟด์ู (Erfoud) เมืองท่ีเคยเป็นศูนย์กลางกองคาราวานพ่อคา้ท่ีเดินทางจากทางตะวันออกกลางอย่างซาอุดิอารเบียและซูดานในแอฟริกา  
น าท่านพร้อมสมัภาระ(ใบเลก็) เดินทางโดยรถ  4x4 เขา้สู่ทะลทรายซาฮารา เมอร์ซูก้า (Merzouga) (ระยะทาง54 ก.ม. ใชเ้วลา 45 นาที) 
ผ่านภูเขาหิน ท่ีเตม็ไปด้วยซากฟอสซลิ ของหอย และ แมงกะพรุนโบราณ ในอดีต เมื่อประมาณ 350 ล้านปีก่อน  ดินแดนแห่งน้ีเคยอยู่ ใต้
ท้องทะเลต่อมาเมื่อแผ่นดินผุดขึ้นมา จึงเกิดซากฟอสซลิขึ้นมากมาย  

ค  า่  รับประทานอาหารค  า่ ท่ีเมอร์ซูก้า 
  พกัท่ี   เตน็ท์ หรือโรงแรม  KASBAH TOMBOUCTOU ในเมอร์ซูก้า หรือเทียบเท่า (พกัเตน็ท์ ในกรณีท่ีโรงแรมในทะเลทรายเตม็) 

 *** เชญิท่านเพลิดเพลินกบับรรยากาศยามค  า่คนืของทะเลทรายซาฮาร่า และชมดวงดาวบนท้องฟ้า *** 
*** ท่ำนท่ีประสงค์จะพักเต็นท์ (ไม่มค่ีำใช้จ่ำยเพิ่ม)  กรุณำแจ้งล่วงหน้ำ เน่ืองจำกโรงแรมบำงแห่ง ไม่มเีต็นท์ไว้บริการ *** 

 

วันทีห่ก  เมอร์ซูก้า (Merzouga) - ทนิเฮียร์ (Tinerhir) – ทอดร้ากอร์จ(Todra Gorge)- วอซาเซท(Ouarzazate) B5 L6 D6 
เชา้ตรู่ ก่อนพระอาทิตย์ขึ้นน าท่านขีอู่ฐชมเพือ่ชมพระอาทิตย์ขึ้นท่ีเนินทรายในทะเลทรายซาฮาร่า (ขีอู่ฐ ท่านละ 1 ตวั) 
 ทะเลทรายซาฮาร่า (SAHARA DESERT) เป็นทะเลทรายท่ีมีอาณาเขตกว้างใหญ่ท่ีสุดในโลกคอื มีเน้ือท่ีประมาณ 9.3 ล้านตารางกิโลเมตร 

(ใหญ่เท่าอเมริกาท้ังประเทศ) และตั้งอยู่ทางตอนเหนือของทวีปแอฟริกา ทะเลทรายซาฮาร่ามีส่ิงแวดล้อมท่ีไม่เอ้ือต่อการด ารงอยู่ของชวีิต
มนุษย์ สัตว์ หรือพชื เพราะฝนตกน้อยมาก และพืน้ท่ีไม่เหมาะแก่การเพาะปลูกหรือเล้ียงสัตว์ หากมีสัตว์และพชืพนัธ์ุใดท่ีสามารถเตบิโต
ในทะเลทรายได้ ก็ตอ้งปรับตวักันอย่างมาก เช่นเดียวกับมนุษย์ท่ีตอ้งหาวิธีในการใชช้วีิตให้อยู่รอดได้ ให้ท่านได้สัมผสับรรยากาศยามเ ชา้
ในทะเลทรายซาฮาร่า  จากสภาพการไร้ฝนและอุณหภูมิท่ีร้อนจัดในทะเลทรายมีผลท าให้ความชืน้สัมพทัธ์ของอากาศเหนือทะเลทราย 
เกือบเป็นศูนย์ตลอดปี ชมพระอาทิตย์ขึ้นจากบนเนินทราย ซ ึ่งเป็นภาพท่ีสวยงาม น่าประทับใจ   ได้เวลาน าท่านขีอู่ฐกลับสู่ โรงแรมท่ีพกั  

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม -เชค็เอ้าท์  
 น าคณะน่ังรถขบัเคล่ือนส่ีล้อ 4x4 (4WD) ออกจากทะเลทรายซาฮาร่า มุ่งหน้าสู่ เมืองเอร์ฟด์ู(Erfoud) เพือ่เปล่ียนเป็นรถโค้ช  เดินทางสู่เมือง

ทินเฮียร์ แวะชมโอเอซสิ Tinerhir ซึ่งเป็นชุมชนท่ีเกาะกลุ่มอยู่รวมกัน ท่ามกลางความแห้งแล้งในเขตทะเลทราย ท่ียังมีความชุ่มชืน้ มีตา
น ้า หรือ ล าธารน ้า ซ ึ่งใชใ้นการปลูก ต้นปาล์ม ตน้อัลมอนด์ โอเอซสิแห่งน้ีเคยเป็นท่ีตั้งของกองทหารท่ีเ ดินทางมาจากเมืองวอซาเซท ผ่าน
หุบเขาดาเดดส์ (Dades) ซึ่งเป็นแนวเขาและธรรมชาติของหุบเขาท่ีถูกกัดกร่อนจากแรงลม ท าให้หุบเขากลายเป็นรูปร่างต่างๆ สวยงาม 
จากน้ันเดินทางสู่ทอดร้ากอร์จ (Todra Gorge) โกรกธารท่ีมีโขดผาสูง 985 ฟุต หรือ 300 เมตร ท้ังสองด้านท่ีเกือบตั้งท  ามุมสามเหล่ียมกับ
แม่น ้าโทดร้า ถือว่าเป็นโกรกธารและหุบเขาท่ีสวยท่ีสุดทางใตข้องโมรอคโค ชมความงดงามของช่องเขาท่ีซ่อนตวัอยู่ ในโอเอซสิ โดยม ี
ล าน ้าใส ๆ ท่ีไหลผ่านช่องเขากับหน้าผาสูงชันแปลกตา สถานท่ีแห่งน้ีเป็นแหล่งปีนหน้าผาส  าหรับนักท่องเท่ียวท่ีรักการเสี่ยงภัย 

กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
บ่าย เดินทางสู่เมืองวอซาเซท (Ouarzazate) เคยเป็นท่ีตั้งทางยุทธศาสตร์ ในปี ค.ศ. 1928 ฝร่ังเศสได้ตั้งกองก าลังทหารและพัฒนาท่ีน่ีให้เป็น

ศูนย์กลางการบริหาร วอซาเซทเป็นเมืองท่ีถูกส่งเสริมให้เป็นเมืองท่องเท่ียวแวดล้อมไปด้วยสตดิูโอภาพยนตร์ และมีการพัฒนาพืน้ท่ีใน
ทะเลทรายเพือ่การท ากิจกรรมต่างๆ เช่นการขีม่อเตอร์ไซด์ อูฐ กิจกรรมผจญภัยกลางทะเลทราย (ส  าหรับในฤดูหนาว – ฤดูใบไม้ผลิ 
(พ.ย.– เม.ย.)) ควรเตรียมเสื้อกันหนาวให้เพยีงพอ เพราะเมืองน้ีอยู่ ใกล้ภู เขา  แอตลาส ท่ีมีหิมะปกคลุมในช่วงดังกล่าว  วอซาเซท อาจ
กล่าวได้ว่าเป็นจุดมุ่งหมายของนักท่องเท่ียวท่ีมองหาความแตกต่าง และความผจญภัยท่ีหาไม่ได้จากท่ีไหน วอซาเซทเป็นเมืองท่ีส  าคญั
ท่ีสุดของทางตอนใต ้ และท่ีน่ียังเป็นทางเชือ่มระหว่างเหนือกับใต ้ และตะวันออกกับตะวันตก ส  าหรับนักท่องเท่ียวบางคนท่ีชอบรสชาติ
ของความเป็นทางใต ้ณ แห่งน้ีเป็นจุดเร่ิมตน้ของการส  ารวจเมืองต่างๆได้ทุกวัน ก่อนถึงเมืองซอซาเซท แวะชมผลิตภัณฑท่ี์ท าจากกหุลาบ
ท่ีเมือง มากนู่า (M’Gouna) (เทศกาลกหุลาบจะจัดขึ้นประมาณเดือนพฤษภาคม) 



 
 

 

ค  า่  รับประทานอาหารค  า่ ท่ีโรงแรม 
  พกัท่ี  โรงแรม KARAM PALACE HOTEL  ระดับ 4* หรือเทียบเท่า 
 

วันทีเ่จ็ด วอซาเซท(Ouarzazate) – มาราเกช (Marakech) B6 L7 D7 
เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม -เชค็เอ้าท์  
 น าชมป้อมทาอูเริท (Kasbah Taourirt) พระราชวังของผูป้กครองมาราเกซ ตระกลู กลาวี (Glaoui Palace) เป็นป้อม ดิน หรือ วังท่ีสร้างจาก

ดิน ซ ึ่งภายในประกอบด้วยห้องหับต่างๆจ  านวนมากรวมถึงฮาเร็ม และท่ีประกอบพธีิกรรมทางศาสนา ซ ึ่งเชือ่มต่อกันด้วยทางเล็กๆอยู่
ภายใน ในห้องต่าง ๆ ยังมีลวดลายผนังอาคารและรูปแบบสถาปัตยกรรมอันหลากหลายของการสร้างอาคารของชาว เบอร์เบอร์ การ
ออกแบบอาคารซ ึ่งเหมาะกับความเชือ่และความเป็นอยู่ของเหล่าเจ้าผูป้กครอง ในป้อมทาอูเริทน้ีในอดีตมีคนงานและคนรับใชจ้  านวน
หลายร้อยคนจึงตอ้งมี ห้องเป็นจ  านวนมาก มีท้ังส่วนท่ีเป็นวังเก่า ห้องน่ังเล่น ห้องรับรอง บางห้องก็ว่างเปล่า ยูเนสโก้ได้ปฏิสังขรณ์ขึ้นมา
จากอาคารเดิมเพยีง 1 ใน 3 ของอาคารท้ังหมด  จากน้ันเดินทางสู่เมืองไอท์ เบนฮาดดู (Ait Benhaddou) ชมเมืองไอท์ เบนฮาดดู เป็นเมือง
ท่ีอาคารต่าง ๆสร้างจากดิน เป็นเมืองท่ีมีชือ่เสียงในเร่ืองการหารายได้จากกองถ่ายท าภาพยนตร์กว่า 20 เร่ือง โดยเฉพาะป้อมดินท่ีงดงาม
และมีความใหญ่ท่ีสุดในภาคใตข้องโมรอคโค คอื  
ป้อมไอท์ เบนฮาดดู (Kasbash of Ait Ben Hadou) เป็นป้อมดินซึ่งตั้งอยู่ ท่ามกลางสวนอัลมอนด์ เป็นปราสาทท่ีใชใ้นการถ่ายท าภาพยนต์
หลายเร่ืองท่ีโด่งดังอาทิ Lawrance of Arabia , Jesus of Nazareth และ Gladiator ปัจจุบันอยู่ ในความดูแลขององค์การยูเนสโก้  

กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
บ่าย เดินทางสู่เมืองมาราเกช (Marakesh) โดยขา้มส่วนท่ีสูงท่ีสุดของเทือกเขาแอตลาส ระหว่างทาง แวะถ่ายภาพทิวเขาและภาพถนนท่ีคดเคี้ยว

บนเทือกเขาแอตลาส แวะชมสหกรณ์แม่บ้านเบอร์เบอร์ ซ ึ่งเป็นแหล่งผลิต น ้ามันอาร์กัน (Argan Oil) ให้ท่านได้เลือกซือ้ผลิตภัณฑอ์าร์กัน
ท่ีมีเชือ่เสียงอันท่ีรู้จักไปท่ัวโลก จากน้ันเดินทางต่อสู่เมือง มาราเกช (Marakesh) เป็นเมืองท่องเท่ียวท่ีส  าคญัท่ีตั้งอยู่ เชงิเขาแอตลาส ใน
อดีตเมืองโอเอซสิแห่งน้ีเป็นท่ีพกัของกองคาราวานอูฐท่ีมาจากทางตอนใตข้องโมรอคโค ถือเป็นเมืองชุมทางของพ่อคา้ต่างๆท่ีน าสินคา้
จากทางตอนใต ้ไปขายยังยุโรป และ น าสินคา้จากทางเหนือ ผ่านเทือกเขา ไฮแลตลาส ไปยังทะเลทราย ซาฮาร่า ไปยังตอนใต ้นอกจากน้ี
ยังเป็นอดีตเมืองหลวงในช่วงหลายราชวงส์ เร่ิมตั้งแต่สมัยราชวงศ์อัลโมราวิด ช่วงศ.ต.ท่ี 11  ราชวงศ์อัลโมฮัด และ ราชวงศ์ซาเตยีน  
ปัจจุบันเป็นเมืองท่ีมีนักท่องเท่ียวมาเยือนมากท่ีสุด สภาพบ้านเมืองท่ีเราเห็นได้คอื สองขา้งทางแวดล้อมด้วยบ้านเรือนท่ีถูกฉาบด้วย ปูนสี
ส้มๆ ซ ึ่งเป็นส่ิงท่ีรัฐบาลก าหนดไว้ แต่คนท้องถ่ินจะเรียกว่า Pink City หรือ เมืองสีชมพู อาจกล่าวได้ว่ามาราเกชเป็นเมืองท่ีมีเสน่ห์ท่ีสุด
ในโลกแห่งหน่ึง จึงได้สมญานามว่าเป็น A city of Drama น่ันคือมีความสวยงามด่ังเมืองในละครท่ีไม่น่าเป็นชวีิตจริงได้   
น าท่านเยือน จัตรัุสกลางเมือง Djemaa El Fnaa Square ท่ีมีขนาดใหญ่ รายล้อมไปด้วยอาคาร ร้านคา้ ตลาด ท้ัง 4 ด้าน เดินเล่นถ่ายรูป
ความมีชวีิตชวีา ท่ีมีสีสันและกล่ินอายแบบโมรอคโคขนานแท้ พร้อมจับจ่ายหาซ ือ้ของฝาก ของท่ีระลึกพื้นเมืองต่างๆ ได้ท่ี ตลาดเก่า (Old 
Market) ท่ีอยู่รายรอบจัตรัุสอย่างเพลิดเพลิน   

ค  า่  รับประทานอาหารค  า่  
  พกัท่ี  โรงแรม ADAM PARK HOTEL ระดับ   5* หรือเทียบเท่า 
 

วันทีแ่ปด มาราเกช (Marakech) – คาซาบลงักา(Casablanca) B7 L8 D8 
เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม -เชค็เอ้าท์  

น าท่านไปชมสวนจาร์ดีน มาจอแรล (Jardin Majorelle) หรือ สวนยิปแซงลอเร้นซ ์ (Yves Saint Laurent Gardens) ชือ่น้ีเป็นท่ีคุน้เคยของ
สาวๆ ท่ีชืน่ชอบแฟชัน่สุดหรูของ Yves St. Laurent นักออกแบบแฟชัน่ดีไซน์แห่งปารีส ฝร่ังเศส ซ ึ่งเป็นผูอ้อกแบบสวนแห่งน้ี ในช่วงท่ี
โมรอคโคตกเป็นอาณานิคมของประเทศฝร่ังเศส ยิปแซงลอเร้นซม์าท่ีประเทศโมรอคโค เพือ่พกัผ่อนหลังจากเคร่งเครียดจากงาน
ออกแบบแฟชั่นโชว์ บ้านหลังน้ีเคยเป็นของเศรษฐีแห่งมาราเกช หลังจากยิปแซงมาเยือนมาราเกช ก็ได้เกิดความหลงใหลในเมืองแห่งน้ี 
และซ ือ้บ้านหลังน้ีไว้เป็นท่ีพกัผ่อน  ชมสวนท่ีถูกออกแบบโดยใชท่ี้สดใส ฉูดฉาด เช่นสีน ้าเงนิ และสีส้ม เป็นองคป์ระกอบ ไม่ว่าจะเป็น
เสา แจกัน และชมการจัดวางพรรณไม้อันหลากหลาย แห่งทะเลทราย ท่ีจัดได้อย่างสวยงามและลงตวั   



 
 

 

 ชมสุเหร่า คูโตเบีย (Kutobia Mosque) เป็นสุเหร่า ท่ีมีหอคอยสูง ถึง 70 เมตร สร้างในสมัยราชวงศ์ อัลโมฮัด ซ ึ่งเป็นหอคอย 1 ใน สามพี่
น้อง เป็นท่ีรู้จักกันท่ัวโลก ถึงความยิ่งใหญ่ ในสมัยราชวงศ์น้ี  ชมซากสุเหร่าซ ึ่งเป็นอนุสรณ์ แห่งความขดัแย้งของ 2 ลัทธิ ซ ึ่งมีมาในอดีต 
น าท่านชม พระราชวังบาเฮีย (Bahia Palace) เป็นพระราชวังของท่านมหาอ ามาตย์ ผูส้  าเร็จราชการแผ่นดินแทนยุวกษัตริย์ในอดีต  สร้าง
ขึ้นในช่วงปลายศตวรรษท่ี 19 โดย Si Moussa สถาปัตยกรรมออกเป็นแนวสมัยใหม่ โดยท่ีตั้งใจจะให้เป็นพระราชวังท่ียิ่งใหญ่และหรูหรา
ท่ีสุดในสมัยน้ัน สร้างขึ้นและตั้งชื่อวังตามชือ่ของภรรยาคอื นางบาเฮีย ซ ีง่มีรูปโฉมท่ีงดงาม เป็นท่ีรักใคร่ยิ่งของท่านมหาอ ามาตย ์
พระราชวังแห่งน้ีมีการตกแต่งโดยการแกะสลักปูนป้ัน (Stucco) บนเพดานและบานประตมูีการวาดลายโดยใชส้ีธรรมชาตบินไม้สนซดีาร์ 
และผนังประดับประดาด้วยโมเสกเป็นลวดลายท่ีสวยงามละเอียดอ่อนมาก ชมสวนในบ้านซึ่งเป็นสไตล์ริยาด (Riad) ประกอบไปด้วยลาน
กลางบ้าน ซ ึ่งประดับด้วยน ้าพุ และสวนไม้ดอก ไม้ประดับ ตามสไตล์การแต่งบ้านแบบโมรอคโค  

 น าท่าน สมัผัสประสบการณ์ย้อนอดีต สู่ยุคโบราณ น่ังรมม้า ชมเมืองมาราเกช  เมืองทีผู้่มีช่ือเสยีงจากทัว่โลก ต้องการมาอยู่ ณ เมืองแห่งน้ี 
ปัจจุบัน มาราเกช เป็นเมืองท่ีมีนักท่องเท่ียวมาเยือนมากท่ีสุด สภาพบ้านเมืองท่ีเราเห็นได้คอื สองขา้งทางแวดล้อมด้วยบ้านเรือนท่ีถูกฉาบ
ด้วยปูนสีส้มๆ ซ ึ่งเป็นส่ิงท่ีรัฐบาลก าหนดไว้ แต่คนท้องถ่ินจะเรียกว่า Pink City หรือ เมืองสีชมพู อาจกล่าวได้ว่ามาราเกชเป็นเมืองท่ีมี
เสน่ห์ท่ีสุดในโลกแห่งหน่ึง จึงได้สมญานามว่าเป็น A city of Drama น่ันคือมีความสวยงามด่ังเมืองในละครท่ีไม่น่าเป็นชวีิตจริงได้   

กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
บ่าย เดินทางสู่ 'คาซาบลงัก้า'  (ระยะทาง 237 กม. ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 3.30 ชม .) 

ถึงคาซาบลังก้า น าท่านน่ังรถชมบรรยากาศ ริมมหาสมุทรแอตแลนตคิยามค  า่คนื ต่อด้วยการชอ้ปป้ิงท่ีห้าง Morocco Mall เป็นห้างท่ี
บรรดาไฮโซ และเศรษฐี ในคาซาบลังก้า  นิยมมาจับจ่าย ซ ือ้สินคา้แบรนด์ดัง  

ค  า่ รับประทานอาหารค  า่   
  พกัท่ี  โรงแรม SHERATON HOTEL ระดับ   5* หรือเทียบเท่า 
 

วันทีเ่ก้า คาซาบลงักา(Casablanca) – ดูไบ  (Dubai) – กรุงเทพฯ (Bangkok) B7 L- D- 
เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม  

น าท่าชมเมือง คาซาบลังก้า  ค  าว่า 'คาซา' แปลว่า บ้าน และ 'บลังก้า ' แปลว่า สีขาว คาซาบลังก้า เป็นเมืองท่ีคนท่ัวโลกรู้จัก และอาจรู้จัก
มากกว่า 'ราชอาณาจักรโมรอคโค ' ด้วยซ  า้เพราะนอกจากจะเป็นเมืองท่าและเป็นท่ีตั้งของท่าอากาศยานระหว่างประเทศแล้วยังถูกใชเ้ป็น
ฉากในภาพยนตร์ฮอลลีวู้ดเ ร่ือง Casablanca (โดยท่ีไม่ได้ถ่ายท าในคาซาบลังก้าเลย) เป็นเร่ืองราวความรักระหว่างนายทหารอเมริกันและ
หญงิคนรัก ในช่วงสงครามโลกคร้ังท่ี 2 ท าให้คาซาบลังก้าเป็นท่ีรู้จักไปท่ัวโลก และปัจจุบันเป็นเมืองเศรษฐกิจหลักของโมรอคโคท่ีมี
ประชากรอาศัยอยู่ประมาณเกือบ 5 ล้านคน ชมเมืองคาซาบลังก้า ผ่านย่านธุรกิจส  าคญั จัตรัุสสหประชาชาต ิ ผ่านชมย่านบ้านพกัตาก
อากาศและวิวทิวทัศน์ริมมหาสมุทรแอตแลนติคซ ึ่งเป็นย่านท่ีเศรษฐีและผูม้ีฐานะทางสังคมนิยมมาอยู่ กันรวมถึงกษัตริย์ซาอุดิอารเบียก็มา
สร้างพระราชวังไว้ท่ีเมืองคาซาบลังก้าแห่งน้ีพร้อมท้ังมีมัสยิดและหอสมุดส่วนพระองค ์  น าท่านชม บริเวณภายนอกของ สเุหร่าแห่ง
กษัตริย์ฮัสซันที ่2 เป็นสุเหร่าท่ีมีขนาดใหญ่เป็นอันดับ 2 รองจากเมืองเมกกะ สุเหร่าน้ีงดงามประณีตด้วยสถาปัตยกรรมแบบโมรอคโคทุก
แขนง สามารถจุผูค้นท่ีเขา้ร่วมพธีิทางศาสนาอิสลามได้ร่วม 80,000 คน โดยแยกเป็นภายในสุเหร่า 25,000 คน  ภายนอกสุเหร่าอีก 55,000 
คน  ชมทิวทัศน์รอบๆ สุเหร่าอันเป็นจุดชมวิวริมฝ่ังมหาสมุทรแอตแลนติค ซ ึ่งเป็นสถานท่ีพกัผ่อนท่ีสวยงามของชาวโมรอคโคท่ีชอบมา
เดินเล่นหลังจากปฏิบัตศิาสนกิจเสร็จแล้ว  

10.30 น. น าท่านเดินทางสู่สนามบินโมฮัมเหม็ดท่ี 6 เมือง คาซาบลังกา  
14.55 น. บินสู่ ดูไบ (Dubai)  โดยสายการบินเอมิเรตส์  เท่ียวบินท่ี  EK 752 CMN DXB 1455-0125  
 

วันทีส่บิ  กรุงเทพฯ (Bangkok) B- L- D- 
01.25 น. ถึงสนามบนิอาบ ูดาบ ี, สหรฐัอาหรบั เอมิเรตส์  พกัเปล่ียนอิริยาบถและเปล่ียนเคร่ือง 
03.40 น. เดินทางตอ่สู่ประเทศไทย โดยสายการบนิเอมิเรตส์  เทีย่วบนิที ่ EK 376   DXB BKK 0340 – 1250 
12.50 น. คณะเดินทางถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูม ิด้วยความสวัสดิภาพ  

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



 
 

 

ไฮไลท์โมรอคโค 10 วัน 7 คืน โดยสายการบินเอมิเรตส์(EK) 
(สัมผัสดินแดนฟ้าจรดทราย.....นอนดูดาวท่ีทะเลทรายซาฮาร่า) 

TOUR CODE :  MC990210YZ 

ก าหนดการเดินทาง ปี 2561  ระดับทีพ่กั  พกัห้องคู่  
พกัห้องเดี่ยว

จ่ายเพิม่ 

เด็ก 3 – 11 ปี 

พกักับผู้ใหญ่ 2 
ท่าน 

ธันวาคม วันที่ 23 ธ.ค. 61 – 01 ม.ค. 62  (ปีใหม่) 4 – 5 ดาว 75,900.-  11,500.-  72,500.-  

อัพเกรดช้ันบิสเนสคลาส เพิม่ท่านละ (เร่ิมต้นที)่   105,000 .- บาท 
 

อตัราน้ีรวม 

 ค่าตัว๋เคร่ืองบิน (กรุ๊ป) ช้ันประหยัด  โดยสารการบินเอมิเรตส์ (EK) 

 โรงแรม ทีพ่ัก ระดับ 4 – 5 ดาว  จ านวน 7 คนื พร้อมอาหารเชา้บุฟเฟต์ 

 ค่าเขา้ชมสถานท่ีต่างๆ ตามรายการท่ีระบุ 

 ค่ารถโคช้ แอร์ ในการน าเท่ียวตามรายการ 

 บริการไกด์จากประเทศโมรอคโค  ภาษาอังกฤษ และหัวหน้าทัวร์คนไทยผูช้  านาญเส้นทาง กรณีกรุ๊ป 20 ท่านขึ้นไป 

 ค่าประกันการเดินทาง คุม้ครองอุบัตเิหตุ 2,000,000 บาท  ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาท ( ส  าหรับอายุ 70 ปีขึ้นไป คุม้ครอง 50%) 

 ค่าอาหารตามท่ีระบุในรายการ  และน ้าดื่มระหว่างทวัร์ วันละ  3  ขวด  

 ค่าวีซ่าประเทศโมรอคโค  

 ค่ารถ 4X4 (4WD) สู่ทะเลทรายซาฮาร่า  

 ค่าขีอู่ฐ ท่านละ 1 ตวั ชมพระอาทิตย์ขึ้นยามเชา้ (หากท่านไม่ประสงคจ์ะขีอู่ฐ ไม่สามารถคนืเงนิได้) 
อตัราน้ีไม่รวม 

 ค่าใชจ่้ายส่วนตวัอาทิ ค่าซกัรีด, โทรศัพท์-แฟกซ์, เคร่ืองด่ืมมินิบา ร์ และค่าใชจ่้ายอ่ืนๆท่ีไม่ได้ระบุในรายการ 
 ค่าทิปไกด์ท้องถ่ิน – คนขบัรถบัส – คนขบัรถ 4WD – คนจูงอูฐ – หัวหน้าทัวร์คนไทย รวมทัง้หมด 84 USD ต่อท่าน  
 ค่าภาษีมูลค่าเพิม่ 7%  ภาษีหัก ณ ท่ีจ่าย 3 % 
 

เง ือ่นไขการส ารองทีน่ั่ง และ การช าระเงนิ 
1. กรุณาจองล่วงหน้าอย่างน้อย 45 วันก่อนการเดินทาง พร้อมช  าระเงนิจองงวดแรก  30,000 บาท / ท่าน และส่งมอบเอกสารเพือ่ยื่นขอวีซ่าตาม ท่ี

ก าหนด  
 (กรณีเป็นชาวต่างชาต ิอาจจะตอ้งใชเ้วลาในการยื่นขอวีซ่านานกว่าปกต ิประมาณ 1 เดือน) 

2. ส่วนท่ีเหลือช  าระก่อนการเดินทาง  45 วัน  เน่ืองจากจะตอ้งใชใ้นการออกตั๋ว เคร่ืองบินและเอกสารต่า งๆ เพื่อยืนยันการเ ดินทาง ในการ
ประกอบการพจิารณาวีซ่าของทางสถานทูต 

***** เมือ่ท่านจองทัวร์ และ ช าระมดัจ าแล้ว หมายมึงท่านยอมรับในข้อความและเง่ือนไขที่บริษทัฯแจ้งแล้ว ***** 



 
 

 

 

กรณียกเลิก 

ยกเลิก 45 วัน  (สงกรานต-์ปีใหม่ 60 วัน) ก่อนการเดินทาง หักค่ามัดจ า 30,000 บาท + ค่าวีซ่า (ถ้ามี) 
ยกเลิก 30-44 วัน (สงกรานต-์ปีใหม่ 45-59 วัน) ก่อนการเดินทาง หัก 50 %  ของราคาทัวร์ + ค่าวีซ่า (ถ้ามี)   
ยกเลิก 1-30 วัน (สงกรานต-์ปีใหม่ 44 วัน)   ก่อนการเดินทาง บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินค่าทัวร์เต็มจ านวน 100% 
*** ยกเลิกหลังจำกจ่ำยเงินเต็มจ ำนวน บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในกำรคืนเงินทัง้หมดในทุกกรณี ***              
***ผูเ้ดินทางทีไ่ม่สามารถเขา้-ออกเมืองได ้เน่ืองจากการยื่นเอกสารปลอม หักคา่ใชจ่้าย 100% *** 
หมายเหตุ :   คณะส่วนตวั หรือ กรุ๊ปเหมา ไม่สามารถท  าการยกเลิกได ้เน่ืองจากเป็นคณะทีจ่ัดขึ้นเป็นพเิศษเฉพาะกลุ่ม ตอ้งช  าระเงิน 
100 % 
***หากมีการยกเลิกการจองทัวร์ หลังได้ท าการยื่นวีซ่าเรียบร้อยแล้ว บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการน าเล่มพาสปอร์ตไปยกเลิกวีซ่าใน

ทุกกรณี ไม่วา่ค่าใช้จ่ายในการยื่นวีซ่าจะรวมหรือแยกจากรายการทัวร์ก็ตาม*** 

หมายเหตุ 
1.ในกรณีท ีม่ีผู้เดินทาง ตั้งแต่ 10 ท่าน แต่ไม่มงึ 15 ท่าน บริษัทฯ ขอเก็บค่าใชจ่้ายเพิม่ ท่านละ 2,500 บาท  หรือ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยกเ ลิกการ
เดินทางโดยจะแจ้งให้ผูเ้ดินทางทราบล่วงหน้า อย่างน้อย 20 วัน ก่อนการเดินทาง 
 2.บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายการ หรือเปล่ียนแปลงราคาได้ตามความจ  าเป็นและเหมาะสม ท้ังน้ี ขึ้นอยู่ กับสภาวะของสายการบิน, 

โรงแรมท่ีพกั, ภูมิอากาศ, ภัยธรรมชาต,ิ การก่อการร้าย, การนัดหยุดงาน ฯลฯ 

3. เมื่อเกิดเหตจุ  าเป็นสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้ ในกรณีท่ีสูญหาย สูญเสีย  ได้รับบาดเจ็บ หรือถูกท าร้าย ท่ีนอกเหนือความรับผดิชอบของหัวหน้า ทัว ร์และ

เหตสุุดวิสัยบางประการ เช่น การนัดหยุดงาน สายการบินล่าชา้ ภัยธรรมชาต ิการจลาจล ต่างๆ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิ ท่ีจะไม่รับผดิชอบใด ๆ ท้ังส้ิน 

4..เน่ืองจากรายการทัวร์น้ีเป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธ์ิการใชบ้ริการใด ๆ ตามรายการ หรือ ถูกปฏิเสธการเขา้ประเทศไ ม่ ว่ า ในกรณีใดก็

ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คนืเงนิในทุกกรณี  

5. ในกรณีท่ีท่านจะใชห้นังสือเดินทางราชการ (เล่มสีน ้าเงนิ) เดินทางกับคณะ  บริษัทฯ สงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่รับผดิชอบ หากท่านถูกปฎเิสธการเข้าหรือออก
นอกประเทศใดประเทศหน่ึง เพราะโดยปกตนัิกท่องเท่ียวใชห้นังสือเดินทางบุคคลธรรมดา เล่มสีเลือดหมู  
6. กรณียกเลิกการเดินทางภายหลังจากได้วีซ่าแล้ว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการแจ้งสถานทูตฯเพื่อให้อยู่ ในดุลพนิิจของสถานฑูตฯ เร่ืองวีซ่าของท่าน 

เน่ืองจากการขอวีซ่าในแต่ละประเทศจะถูกบันทึกไว้เป็นสถิตใินนามของบริษัทฯ  เมื่อท่านได้ช  าระเงนิมัดจ  าหรือท้ังหมด ไม่ว่าจะเป็นการช  าระผ่าน

ตวัแทนของบริษัทฯ หรือช  าระโดยตรงกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเง ือ่นไขต่างๆของเอกสารวีซ่า  

7. หากสายการบินมีการยกเลิกเท่ียวบินหรือหากมีเหตกุารณ์ประการใดท่ีเกิดขึ้นจากสายการบินทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะ เปล่ียนแปลงรายละเ อียด
บางประการในทัวร์น้ีเพือ่ให้เหมาะสมกับสถานการณ์หน้างานท่ีเกิดขึ้นจริง 
**หมายเหตุ ** ก  าหนดการเดินทางอาจมีการเปลีย่นแปลงได้เพื่อความเหมาะสม ทัง้น้ีทางบริษัทฯ จะยึดมอืความปลอดภัยเป็นหลกั และรายการ-ราคา

ทวัร์ อาจมีการเปลีย่นแปลงได้ตามความเหมาะสม ขึ้นอยู่กบัสายการบินโดยจะยดึประโยชน์ของลูกค้าเป็นส าคญั” 

 

ตั๋วเครื่องบิน 

ในการเดินทางเป็นหมู่คณะผูโ้ดยสารจะตอ้งเดินทางไป-กลับ  หากท่านตอ้งการเล่ือนวันเดินทางกลับ ท่านจะตอ้งช  าระ  ค่าใชจ่้ายส่วนต่างท่ีสายการบินเรียก

เก็บโดยสายการบิน เป็นผูก้  าหนด  ซึ่งทางบริษัทฯ ไม่สามารถเขา้ไปแทรกแซงได้  และในกรณีท่ีบริษัทได้ออกตัว๋เคร่ืองบินไปแล้ว หากมีการยกเลิกการ

เดินทาง  (ในกรณีท่ีตัว๋เคร่ืองบินสามารถท าการ Refund ได้เท่าน้ัน) ผูเ้ดินทางตอ้งรอ  Refund ตามระบบของสายการบินเท่าน้ัน  

 



 
 

 

โรงแรม- ห้องพัก – เต็นท์ 

ห้องพักในโรงแรมเป็นแบบห้องพกัคู่  ( TWN/DBL ) ในกรณีท่ีท่านมีความประสงคจ์ะพกัแบบ  3 ท่าน / 3 เตยีง ( TRIPLE ROOM ) ขึ้นอยู่ กับขอ้ก าหนด

ของห้องพกัและรูปแบบของห้องพักของแต่ละโรงแรมมักมีความแตกต่างกัน  ซึ่งอาจไม่สามารถจัดห้องท่ีพกัแบบ 3 เตยีงได้  หรือ อาจจะท าให้ท่านไม่ได้

ห้องพักตดิกันตามท่ีตอ้งการได้  และบางโรงแรมไม่มีลิฟท์บริการ  ภายในห้องพกัของโรงแรม ไม่มีกาตม้น ้า และ ไม่มีน ้าด่ืมไว้บริการ 

ในกรณีท่ีมีการจัดงานประชุม หรืองานเทศกาลตามฤดูกาล เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึ้น  บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปล่ียนหรือย้ายเมืองหรือ 

ปรับเปล่ียน ประเภทของโรงแรมท่ีพกั เพื่อให้เกิดความเหมาะสม 

ทีพ่ักแบบ              ริยาร์ด (RIAD) เป็นท่ีพกัสไตล์โมรอคคนั ซ ึ่งภายในท่ีพกั ไม่มีลิฟท์บริการ  

ทีพ่ักแบบเต็นท์     ภายในเตน็ท์ ไม่มีเคร่ืองปรับอากาศ มีเพยีงท่ีนอน หมอน และ ผา้ห่ม ไม่มีห้องน ้าส่วนตวั จะใชเ้ป็นห้องน ้ารวม  

 

กระเป๋าเลก็มอืติดตัวขึ้นเครื่องบิน 

กรุณางดน าของมีคม  ทุกชนิด ใส่ในกระเป๋าใบเล็กท่ีจะถือขึ้นเคร่ืองบิน  เช่น มีดพบั  กรรไกรตัดเล็บทุกขนาด  ตะไบเล็บ เป็นตน้ กรุณาใส่ในกระเป๋าเดินทาง

ใบใหญ่ ห้ามน าตดิตวัขึ้นบนเคร่ืองบินโดยเด็ดขาด  

วัตถุท่ีเป็นลักษณะของเหลว  อาทิ ครีม  โลชัน่ น ้าหอม ยาสีฟัน เจล สเปรย ์และเหล้า เป็นตน้  จะถูกท าการตรวจอย่างละเอียดอีกคร้ัง  โดยจะอนุญาตให้ถือ

ขึ้นเคร่ืองได้ไม่เกิน 10 ชิน้ ในบรรจุภัณฑล์ะไม่เกิน 100 ml. แล้วใส่รวมเป็นท่ีเดียวกันในถุงใสพร้อมท่ีจะส  าแดงต่อเจ้าหน้าท่ีรักษาความปลอดภัยตาม

มาตรการองค์การการบินพลเ รือนระหว่างประเทศ  ( ICAO ) 

ส าหรับน ้าหนักของกระเป๋าเล็กถือตดิตวัขึ้นเคร่ืองบิน ทางสายการบินอนุญาตให้น ้าหนัก 7  กิโลกรัม 

สมัภาระและค่าพนักงานยกสมัภาระ 

ส าหรับน ้าหนักของสัมภาระท่ีทางสายการบินอนุญาตให้โหลดใตท้้องเคร่ืองบิน  คอื 20-30 กิโลกรัม  (ส าหรับผู ้โดยสารชั้นประหยัด/ Economy Class 

Passenger ซ ึ่งขึ้นกับแต่ละสายการบิน) การเรียกเก็บค่าระวางน ้าหนักเพิม่เป็นสิทธ์ิของสายการบินท่ีท่านไม่อาจปฎเิสธได้ หาก น ้าหนักกระเป๋าเดินทางเกิน

กว่าท่ีสายการบินก าหนด   

*** กระเป๋าใบใหญ่ทีต้่องการโหลดเข้าใต้ท้องเครื่องบิน ห้ามใส่  Power Bank *** 

ส าหรับกระเป๋าสัมภาระท่ีทางสายการบินอนุญาตให้น าขึ้นเคร่ืองได้  ตอ้งมีน ้าหนักไม่เกิน 7 กิโลกรัมและมีความกว้าง ( 9.75 น้ิว ) + ยาว ( 21.5 น้ิว ) + สูง ( 

18 น้ิว ) 

การชดเชยค่ากระเป๋าในกรณีเกดิการสูญหาย 

ของมีค่าทุกชนิด ขอแนะน า ไม่ควรใส่เข้าไปในกระเป๋าใบใหญ่ทีเ่ช็คไปกบัเครื่อง เพราะหากกระเป๋าใหญ่เกิดการสูญหาย สายการบินจะรับผดิชอบชดใช้

ตามกฎไออาต้าเท่าน้ัน ซ ึ่งจะชดใชใ้ห้ประมาณ กิโลกรัมละ 20 USD คูณด้วยน ้าหนักกระเป๋าจริง ท้ังน้ีจะชดเชยไม่เกิน USD 400 กรณีเดินทางชั้นธรรมดา 

(Economy) หรือ USD 600 กรณีเดินทางชั้นธุรกิจ (Business)  

ดังน้ันจึงไม่แนะน าให้โหลดของมีค่าทกุประเภทลงกระเป๋าใบใหญ่ รวมมงึ Powr Bank ด้วย เน่ืองจากความปลอดภัย 

กรณีกระเป๋าใบใหญ่ หรือ กระเป๋าใบเลก็ (Hand Carry) เกดิการช ารุด หรือสูญหาย ในระหว่างการท่องเท่ียว บริษัทฯ ไม่สามารถรับผดิชอบหรือชดเชย

ค่าเสียหายให้ท่านได้ ดังน้ันท่านตอ้งระวังทรัพย์สินส่วนตวัของท่านเอง  

***** เมือ่ท่านจองทัวร์ และ ช าระมดัจ าแล้ว หมายมึงท่านยอมรับในข้อความและเง่ือนไขที่บริษทัฯแจ้งแล้วข้างต้น ***** 

 

 



 
 

 

เอกสารประกอบการขอวซ่ีา Morocco 
1.  หนังสือเดินทาง ตอ้งมอีายุเหลือการใชง้านอยา่งน้อย 6 เดือน นับจากวนัเดินทาง และต้องมีหน้ าวา่งเหลือ
ส าหรับประทบัตราวซีา่ และตราประทบัเขา้ประทบัเขา้-ออกอยา่งน้อย 2 หน้าเต็ม 
2. รูปม่าย ตอ้งเป็นรูปถา่ยหน้าตรงเป็นรูปสี ขนาด 3.5 x 4.5 ซ.ม. หน้าใหญเ่ทา่กบัรูปถา่ยในพาสปอร์ตของทา่น  
ถา่ยไมเ่กนิ 6 เดือน จ านวน 2 ใบ และตอ้งเป็นรูปถา่ยท่ีมพีื้นหลงัสีขาว เทา่นั้น ทางสถานฑูตไมรั่บพิจารณารูปถา่ยท่ี
เป็นรูปสต๊ิกเกอร์ หรือรูปพิมพ์จากคอมพิวเตอร์ รูปโพลาลอยด์ และรูปถา่ยท่ีมวีวิดา้นหลงั หรือรูปท่ีน ามาตดัตอ่ 
3. หลักฐานการงาน 
  กรณีเป็นเจา้ของกจิการ ตอ้งแสดง ส าเนา ใบทะเบียนการคา้ และหนังสือรับรองการจดทะเบียนท่ีมีชื่อ ของผู้
เดินทางแสดงความเป็น  เจา้ของกจิการ เป็นกรรมการ หรือ หุ้นสว่น  (ไมต่อ้งใชต้วัจริง) 
  ***** ส าคญัมาก จะตอ้งเซ็นชื่อรับรองส าเนา และประทบัตราบริษทัเป็นส าคญั *****  
กรณีเป็นพนักงาน ตอ้งมหีนังสือรับรองการท างานจากทางบริษัท หรือหน่วยงานท่ีสังกดั มีข้อความระบุ
ต าแหนง่ เงินเดือน รายได ้ วนัเร่ิมท างาน และชว่งเวลาท่ีไดรั้บอนุมติัให้ลาหยุดงาน เ ป็นภาษาอังกฤษเทา่นั้ น 
และจะตอ้งประทบัตราบริษทัรับรองเป็นส าคญั 
กรณีเป็นนักเรียน หรือ นักศึกษา ตอ้งมหีนังสือรับรองจากทางโรงเ รียน หรือสถาบันท่ีก  าลังศึกษาอยู ่พร้อม
ตราประทบัของทางโรงเรียน (เป็นภาษาองักฤษเทา่นั้น) และส าเนาบตัรนักเรียน หรือบัตรนักศึกษา พร้อมทั้ง
เซ็นชื่อรับรองส าเนา 
4. หลักฐานการเงิน  

- หนังสือรับรองสถานะทางการเงินในชื่อของผูเ้ดินทาง จากทางธนาคารเป็นภาษาอังกฤษ พร้อมตรา
ประทบัจากทางธนาคาร **ย ้า** ไมส่ามารถใชส้ าเนาบญัชี เงินฝากธนาคารยอ้นหลงั 6 เดือน  

     กรณทีี่มีผู้ รับรองค่าใช้จ่ายให้  

     - หนังสือรับรองสมานะทางการเงินจากธนาคาร ระบุช่ือเจ้าของบัญชี และ  ต้องระบุช่ือผู้ มูกรับรอง
ค่าใช้จ่าย ด้วย พร้อมจดหมายรับรองค่าใช้จ่าย ระบุมึงความสัมพนัธ์ 

5.  ส าเนาทะเบียนบ้าน และส าเนาบัตรประชาชน- ส าเนาใบทะเบียนสมรส - ส าเนาใบเปลี่ยนช่ือ-นามสกุล 

***เอกสารท่ีเป็นส าเนา ไม่ต้องขีดคร่อม หรือเขียนทับบนหน้าเอกสาร**** 
สมานทูตโมรอคโค ไม่รับพจิรณาเอกสารท่ี ขีดคร่อม หรือเขียนทับบนหน้าเอกสาร 

 


