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NT614
ทวัรโ์มร็อกโก คาซาบลงักา ราบัต ขอีฐูชมทะเลทรายซาฮาร่า 9 วัน 6 คนื (EY)
ทัวรโ์มร็อกโก , 9 วัน 6 คนื ,

Atlas Almohades  , Palm Plaza Hotel  , KARAM PALACE  , Barcelo Hotel  , Parador Hotel

โมร็อกโก - คาซาบลงักา้ - เชฟชาอูน - จุดชมววิบนป้อมปราการ - เมอืงโบราณโรมนัโวลบูลิส ิ- เมอืงเมคเนส
เมอืงเฟซ - พระราชวงัหลวงแหง่เฟซ - เมอืงอเิฟรน - เมอืงออรฟ์อยด์ - โอเอซสิ -  เมอืงวอซาเซท - เมอืงราบตั 

เมอืงไอทเ์บนฮาดดู - มสัยดิคูตูเบยี - จตัุรสักลางเมอืง - จตัุรสัโมฮมัเหมดท ี5 - สวนจารด์นี มาจอแรล
โบสถค์าซาบลงักา - ป้อมอูดายา - สเุหรา่กษตัรยิฮ์สัซนัท ี2 - พระราชวงับาเฮยี

กาํหนดการเดนิทาง

รายละเอยีดการเดนิทาง

วนัท ี1
กรุงเทพฯ - อาบูดาบี

15.30 น.
พรอ้มกันท ีสนามบนิสวุรรณภมู ิอาคารผูโ้ดยสารขาออกระหวา่งประเทศ ชนั 4 ประต ู9 เคาเตอร ์Q สายการบนิเอทฮิดั
เจา้หนา้ทบีรษัิทฯรอทําการเช็คอนิ กรุณาสงัเกตป้าย MEMORY MOROCCO

20.45 น.
ออกเดนิทาง โดย สายการบนิเอทฮิดั (Etihad Airways) เทยีวบนิท ีEY401

วนัท ี2



อาบูดาบ ี- โมร็อกโก - คาซาบลงักา้ - เชฟชาอนู

00.15 น.
ถงึ สนามบนินานาชาตเิมอืงอาบูดาบ ีเพอืแวะเปลยีนเครืองไป คาซาบลงักา้

08.10 น.
ถงึ สนามบนินานาชาตเิมอืงคาซาบลงักา้ Casablanca (เวลาทอ้งถนิชา้กวา่ประเทศไทย 7 ชวัโมง)
คณะผา่นการตรวจคนเขาเ้มอืงและศลุกากร รับกระเป๋า พบมัคคเุทศกท์อ้งถนิเรียบรอ้งแลว้

นําทา่นออกเดนิทางสู ่เมอืงเชฟชาอนู (CHEFCHAOUEN) ใชเ้วลาเดนิทางประมาณเดนิทางประมาณ 4 ชวัโมง

เทยีง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตราคารอาหารทอ้งถนิ

บา่ย
นําทา่นชม เมอืงเชฟชาอนู (CHEFCHAOUEN) เมอืงทเีต็มไปดว้ยสนี ้าํเงนิ ทกุบา้นเรือนบนเนนิเขาไดท้าดว้ยสนี ้าํเงนิทังเมอืง
เป็นอกีหนงึสถานททีไีม่ควรพลาดเก็บภาพความประทับใจ เมอืงเชฟชาอูนเป็นเมอืงทอียู่ทางทศิ ตะวันตกเฉียงเหนือของโมร็อกโก
ตังอยู่ในเทอืกเขา RIF โดยเมอืงนีกอ่ตังขนึในปี ค.ศ. 1471 เป็นป้อมปราการขนาด เล็ก ซงึยังคงอยู่มาจนถงึทกุวันนี โดยเบนอาลซีา เบน
ตอ่สูก้ับการรุกรานของชาวโปรตเุกส ในปี1920 เมอืงนีได ้ตกเป็นเมอืงขนึของสเปน ณ ปัจจบัุน เมอืงนีมปีระชากรประมาณ 40,000 คน
ก็ยังคงใชภ้าษาสเปนกันอย่างแพร่หลาย เมอืในปี1956 เมอืงนีไดก้ลับสูก่ารปกครองของโมร็อกโกจากความชว่ยเหลอืของฝรังเศส
ใหท้า่นไดอ้สิระเก็บภาพแหง่ความประทับใจ เดนิชมเมอืงเล็กๆและมรีา้นคา้ขายสนิคา้พนืเมอืงทเีป็นเอกลักษณ์ของเมอืงนีอกีดว้ย

ค่าํ
รับประทานอาหารค่าํ ณ ภัตตาคารในโรงแรม

ทพีกั
Parador Hotel หรือเทยีบเทา่

วนัท ี3
เชฟชาอนู - โบราณโรมนัโวลบูลิส ิ- เมอืงเมคเนส - เมอืงเฟซ

เชา้
รับประทานอาหารเชา้ ภายในในโรงแรม

นําทา่นเดนิทางสู ่เมอืงโบราณโรมนัโวลบูลิส ิ(Roman city of Volubilis) (ระยะทาง 195 กม. ประมาณ 3 ชม.) ปัจจบัุน
เหลอืแตซ่ากปรักหักพังทเีกดิจากแผน่ดนิไหวคร ้งัรุนแรงในปี ค.ศ. 1755 แตยั่งคงเห็นร่องรอยความยงิใหญ่ของเมอืงในจักรวรรดโิรมันในอดตี
เมอืงโบราณแหง่จักรวรรดโิรมันนีมคีวามสําคัญในยุคศตวรรษท ี3 และลม่สลายถูกปลอ่ยเป็นเมอืงรา้งในศตวรรษท ี11
เมอืงโรมันโบราณแหง่นีไดรั้บการขนึทะเบยีนเป็นมรดกโลกในปี ค.ศ.1997 

จากนันนําทา่นเดนิทางสู ่เมอืงเมคเนส (Meknes) หนงึในเมอืงมรดกโลก รับรองโดยยูเนสโกเมอืปี ค.ศ.1996 อดตีเมอืงหลวงในสมัยสลุตา่น มูเล
อสิมาอ ิแหง่ราชวงศอ์ะลาวท ิ(Alawite Dynasty) ไดช้อืเป็นกษัตรยิจ์อมโหดผูช้นืชอบการทําสงครามในชว่งศตวรรษท ี17
ดว้ยทําเลทตัีงทมีแีม่น ้าํไหลผา่นกลางเมอืง เมกเนสจงึเป็นเมอืงศนูยก์ลางการผลติ มะกอก ไวน ์และพชืพรรณตา่งๆ
ชมประตบัูบมันซเูป็นประตทูไีดช้อืวา่สวยทสีดุ ตกแตง่ดว้ยโมเสดและกระเบอืงสเีขยีวสด บนผนังสแีสด 

จากนันเดนิทางสู ่เมอืงเฟซ ตังอยู่บนพนืททีอีุดมสมบรูณ์ เป็นเมอืงแหลง่ทอ่งเทยีวทมีชีอืเสยีงและมเีสน่หอั์นน่าประทับใจ

เทยีง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตราคารอาหารทอ้งถนิ

บา่ย
นําทา่นเทยีวชม เมอืงเฟซ (Fes) เมอืงหลวงเกา่ในศตวรรษท ี8 ทมีคีวามสําคัญทางประวัตศิาสตร ์เป็นเมอืงแหลง่
ทอ่งเทยีวทมีชีอืเสยีงของโมริ็อกโก 

นําทา่นสู ่จดุชมววิบนป้อมปราการ ตอ่ดว้ยชม ประตพูระราชวงัหลวงแหง่เฟซ (The Royal Palace)
ประตทูางเขา้พระราชวังเป็นสถาปัตยกรรมทสีวยงาม เป็นเอกลักษณ์แหง่ราชวงศโ์มร็อกโก บรเิวณใกลเ้คยีงพระราชวัง
เคยเป็นชมุชนชาวยวิททํีารายไดใ้หแ้กร่าชวงศ ์



นําทา่นเดนิผา่นเขา้ไปใน เขตเมดนิา่ แลว้เหมอืนขา้มกาลเวลายอ้นสูอ่ดตี ในเขตเมอืงเกา่ไดแ้บง่ออกเป็น 100 สว่น มซีอยกวา ่10,000 ซอย
มซีอยแคบสดุคอื 50 ซ.ม.ถงึ กวา้ง 3 เมตร จะแบง่เป็นย่านตา่ง  ๆเชน่ ย่านเครืองใชท้องเหลอืง ย่านงานเครืองจักสาน ย่านงานแกะสลักไม ้
และย่านเครืองเทศ ระหวา่งทเีดนิตามทางในเมดน่ิาทา่นจะไดพบกับน ้าํพธุรรมชาต ิเพอืใหช้าวมุสลมิใดล้า้งหนา้ ลา้งมอืกอ่นเขา้ในบรเิวณมัสยดิ 

ชม เมเดอรซ์า บูอมิาเนยี ซงึเป็นโรงเรียนสอนพระคัมภรี ์เป็นสถาปัตยกรรมแบบมัวร ์ทมีคีวามสวยงามประณีต 

ผา่นชม สสุานของมูเล ไอดรสิท ี2 ทชีาวโมร็อกโกถอืวา่เป็นแหลง่มาแสวงบญุทศัีกดสิทิธิ

ผา่นชม สเุหรา่ใหญไ่คเราวนี ซงึเป็นมหาวทิยาลัยสอนศาสนาแหง่แรกของโมร็อกโก

นําทา่นเดนิชม ยา่นเครอืงหนงั และแวะชมบอ่ฟอกและยอ้มสหีนังแบบโบราณ ทอีนุรักษ์โดยองคกร์ยูเนสโก ้

ค่าํ
รับประทานอาหารค่าํ ณ ภัตตาคารในโรงแรม (กรุณาแพ็คกระเป๋า สําหรับพักในโรงแรมกลางทะเลทราย 1 คนื)

ทพีกั
Barcelo Hotel หรือเทยีบเทา่

วนัท ี4
เฟซ - อเิฟรน - เออรฟ์อยด์ - มอรซู์กา้

เชา้
จากนันนําทา่นเดนิทางสู ่เมอืงอเิฟรน (เดนิทางประมาณ 1 ชวัโมง) ขา้มเขา Middle Atlas ภมูปิระเทศเขยีวชอุ่มไปดว้ยป่าไม ้สวนตน้ซดีาร์
เป็นตน้สนขนาดใหญ่ ผา่นเสน้ทางความสงู 3,090 เมตร แวะชมบรรยากาศเมอืงตากอากาศ เมอืงอเิฟรนตังอยู่ทคีวามสงู 1,665 เมตร
จากระดับน ้าํทะเล เป็นเมอืงแหง่สวนและเขา บา้นเรือนถูกทาดว้ยหลังคาสแีดง มอีากาศหนาวเย็น จนไดช้อืวา่เป็นสวสิเซอรแ์ลนดข์องโมร็อกโก
มสีภาพแวดลอ้มคลา้ยกับเทอืกเขาอัลไพนใ์นสวติเซอรแ์ลนด ์ถูกสรา้งในสมัยตกเป็นเมอืงขนึของฝรังเศสเมอืปี 1928
มสีถาปัตยกรรมคลา้ยกับในยุโรป

แวะถ่ายภาพกันท ีAin Vittel และ อนุสรณ์สงิโตหนิ (LionHead Monument) ซงึตังอยู่กลางเมอืง
เป็นสถานทพัีกผอ่นหย่อนใจของคนทอ้งถนิ 

จากนันนําทา่นเดนิทางสู ่เมอืงมเิดล (Midelt) อยู่ทา่มกลางเทอืกเขาแอตลาส ตังอยู่ทรีะดับความสงู 1,508 เมตร เพอืเดนิทางสู่
ทะเลทรายซาฮารา่ (เดนิทางประมาณ 3 ชวัโมง)

เทยีง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตราคารอาหารทอ้งถนิ เมนูปลาเทรา้ส์

บา่ย
นําทา่นเดนิทางผา่น เมอืงออรฟ์อยด์ (เดนิทางประมาณ 3 ชวัโมง)
เมอืงทเีคยเป็นศนูยก์ลางกองคาราวานพอ่คา้ทเีดนิทางมาจากตะวันออกกลางอย่างซาอุดอิารเบยีและซดูาน
บนเสน้ทางผา่นขา้มเขตแหง้แลง้แตม่โีอเอซสิ ทหีบุเขาเดดส ์(Dades) ซงึแนวเขาและธรรมชาตขิองหบุเขาทถีูกกัดกร่อนจากแรงลม
ทําใหห้บุเขากลายเป็นรูปร่างตา่งๆสวยงาม 

เมอืถงึออรฟ์อยด์ นําทา่นเปลยีนจากรถบัสเป็นรถ4x4 เดนิทางเขาสู้ ่โรงแรมกลางทะลทรายซาฮารา่

ค่าํ
รับประทานอาหารค่าํ ภายในโรงแรม

ทพีกั
**พกัผอ่นคา้งคนืโรงแรมกลางทะเลทราย**

วนัท ี5
เมอรซู์กา้ - ทนิเฮยีร ์- ทอดา้จอรจ์ วอซาเซท

เชา้ตรู่
นําทา่น ขอีฐูชมพระอาทติยข์นึ ณ ทะเลทรายซาฮารา่ (รวมคา่ขอีูฐ1 ทา่น อูฐ1 ตัว)



เชา้
รับประทานอาหารเชา้ ภายในโรงแรม

นังรถขับเคลอืนสลีอ้กลับออกมาแลว้เปลยีนเป็นรถโคช้เดนิ ทางตอ่ไปท ีเมอืงทนิเฮยีร ์(เดนิทางประมาณ 3 ชวัโมง) 

แวะชม โอเอซสิ (Tinerhir) ชมุชนทเีกาะกลุม่อยู่รวมกัน ทา่มกลางความแหง้แลง้ยังมคีวามชุม่ชนืของโอเอซสิตน้ปาลม ์

จากนันเดนิทางสู ่ทอดา้จอรจ์ ชมความงามของชอ่งเขาทซีอ่นตัวอยู่ในโอเอซสิ มลํีาน ้าํใสไหลผา่นชอ่งเขากับหนา้ผาสงูชนัแปลกตา

เทยีง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตราคารอาหารทอ้งถนิ

บา่ย
เดนิทางสู ่เมอืงวอซาเซท (Ouarzazate) เดนิทางประมาณ 3 ชวัโมง เคยเป็นทตัีงทางยุทธศาสตรใ์นปี ค.ศ. 1928
เมอืงวอซาเซทเป็นเมอืงถูกสง่เสรมิใหเ้ป็นเมอืงทอ่งเทยีวทแีวดลอ้มไปดว้ยสตดูโิอภาพยนตร ์และมกีารพฒ้นาพนืทใีนทะเลทราย
เพอืการทํากจิกรรมตา่ง  ๆเชน่ การขมีอเตอรไ์ซด ์การขอีูฐ กจิกรรมผจญภัยกลางทะเลทราย เมอืงวอซาเซท
อาจกลา่วไดว้า่เป็นจดุมุ่งหมายของนักทอ่งเทยีวทมีองหาความแตกตา่ง และความผจญภัยทหีาไม่ไดจา้กทไีหน

ค่าํ
รับประทานอาหารค่าํ ณ ภัตตาคารในโรงแรม

ทพีกั
KARAM PALACE หรือเทยีบเทา่

วนัท ี6
วอซาเซท - มาราเกซ

เชา้
รับประทานอาหารเชา้ทโีรงแรม 

เดนิทางสู ่เมอืงไอทเ์บนฮาดด ู(Ait Benhaddou) เป็นเมอืงทชีอืเสยีงในเรืองการหารายไดจ้ากกองถ่ายทําภาพยนตรก์วา่ 20 เรือง
โดยเฉพาะป้อมทงีดงามและมคีวามใหญ่ทสีดุในโมร็อกโก คอื ป้อมไอทเ์บนฮาดด ู(Kasbash of Ait Ben Hadou) เป็นป้อมหนิทราย
ซงึตังอยู่ทา่มกลางสวนอัลมอนด ์เป็นปราสาททใีชใ้นการถ่ายทําภาพยนตรห์ลายเรืองทโีดง่ดัง อาทเิชน่ Lawrance of Arabia, Jesus of
Nazareth และ Gladiator ปัจจบัุนอยู่ในความดแูลขององคก์ารยเูนสโก ้

เทยีง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารทอ้งถนิ

บา่ย
เดนิทางสู ่เมอืงมาราเกช (Marakesh) เดนิทางประมาณ 3-4 ชวัโมง ซงึเป็นเมอืงทอ่งเทยีวทสํีาคัญทตัีงอยู่เชงิเขาแอตลาส
ในอดตีเมอืงโอเอซสิแหง่นี เป็นทพัีกของกองคาราวานอูฐทมีาจากทางตอนใตข้องโมร็อกโก ถอืเป็นเมอืงชมุทางของพอ่คา้ตา่งๆ
นอกจากนัยังเป็นอดตีเมอืงหลวงในชว่งสมัยราชวงศอั์ลโมราวดิชว่ง ศ.ต.ท ี11 ปัจจบัุนเป็นเมอืงทมีนัีกทอ่งเทยีวมาเยือนมากทสีดุ
บา้นเรือนถูกฉาบดว้ยปนูสชีมพแูละสสีม้  ๆซงึเป็นสงิทรัีฐบาลกําหนดไว ้แตค่นทอ้งถนิจะเรียกวา่ Pink City หรือ เมอืงสชีมพู
อาจกลา่วไดว้า่มาราเกชเป็นเมอืงทมีเีสน่หท์สีดุในโลกแหง่หนงึ 
นําทา่นชม มสัยดิคตูเูบยี (Koutoubia Mosque) ซงึเป็นมัสยดิใหญ่เกา่แกท่สีดุในเมอืง ไม่วา่จะเดนิไปแหง่ใดในตัวเมอืงก็จะเห็นมัสยดินี
มคีวามสงู 226 ฟิ ต (70 เมตร) 

นําทา่นสู ่จตัรุสักลางเมอืง (Djemaa Fnaa Square) ทมีขีนาดใหญ่รายลม้ไปดว้ยอาคาร รา้นคา้ ตลาด ทัง 4 ดา้น
ใหท้า่นเดนิเลน่ถ่ายรูปความมชีวีติชวีา ทมีสีสีนัและกลนิอายแบบโมร็อกโกขนานแท ้พรอ้มจับจา่ยหาซอืของฝากของทรีะลกึพนืเมอืงตา่งๆ

ค่าํ
รับประทานอาหารค่าํ ท ีFantasia ทา่นจะไดต้นืตาตนืใจกับความอลังการของสถานทแีละสสีนัของชาวโมร็อกโก
ทตีอ้นรับทา่นดว้ยอาหารและพรอ้มชมการแสดงพนืเมอืง

ทพีกั
Palm Plaza Hotel หรือเทยีบเทา่

วนัท ี7



สวนจารด์นี มาจอแรล - มสัยดิคตูเูบยี - พระราชวงับาเฮยี - ราบตั

เชา้
รับประทานอาหารเชา้ทโีรงแรม 

นําทา่นเดนิทางไปชม สวนจารด์นี มาจอแรล (Jardin Majorelle) หรือ สวนยปิแซงลอเรน้ซ ์(Yves Saint Laurent Gardens)
ชอืนีเป็นทคีุน้เคยของสาวๆทชีนืชอบแฟชนั สดุหรูของ Yves St. Laurent นักออกแบบแฟชนั ดไีซน ์แหง่ปารีส ฝรังเศส
ซงึเป็นผูอ้อกแบบสวนแหง่นี ชมสวนทถีูกออกแบบโดยใชส้ฟ้ีา และสสีม้เป็นองคป์ระกอบ ไม่วา่จะเป็นเสา แจกัน
และชมนานาพรรณของตน้ไมแ้หง่ทะเลทราย 

นําทา่นชม สวนเมนารา (Menara Garden) ซงึแตเ่ดมิสรา้งเป็นบอ่เก็บน ้าํ และลอ้มรอบดว้ยตน้มะกอกและตน้สน
มตัีวอาคารทงีดงามและเทอืกเขาแอตลาสเป็นฉากหลัง

นําทา่นเยียมชม พระราชวงับาเฮยี (Bahia Palace) เป็นพระราชวังของทา่นมหาอามาตย ์ผูสํ้าเร็จราชการแผน่ดนิแทนยุคกษัตรยิใ์นอดตี
สรา้งขนึในชว่งปลายศตวรรษท ี19 โดย Si Moussa สถาปัตยกรรมออกแบบเป็นแนวสมัยใหม่
โดยทตัีงใจจะใหเ้ป็นพระราชวังทยีงิใหญ่และหรูหราทสีดุในสมัยนัน ตัวพระราชวังมกีารตกแตง่โดยการแกะสลักปนูปั้น
มกีารวาดลายบนไมแ้ละประดับประดาดว้ยโมเสดเป็นลวดลายทสีวยงามละเอยีดอ่อน

เทยีง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตราคารอาหารไทย

บา่ย
เดนิทางสู ่คาซาบลงักา้ (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 3 ชวัโมง) มคีวามหมายในภาษาสเปนวา่ บา้นสขีาว
เป็นเมอืงทา่และเป็นทตัีงของทา่อากาศยานระหวา่งประเทศแลว้ ยังถูกใชเ้ป็นฉากในภาพยนตรฮ์อลลวีดูเรือง Casablanca ออกฉายในปีค.ศ.
1942 

แวะถ่ายภาพท ีโบสถค์าซาบลงักา (Casablanca Cathedral) โบสถศั์กดสิทิธแิหง่พระเยซโูบสถโ์รมันคาทอลกิเกา่ สรา้งในปี ค.ศ. 1930 

จากนันแวะถ่ายภาพ จตัรุสัโมฮมัเหมดท ี5 (Mohammed V Square) ปัจจบัุนเป็นศนูยป์กครองของเทศบาล
อาคารเป็นสถาปัตยกรรมแบบฮสิแปนกิ - มุสลมิ อาคารสขีาวประดับดว้ยหนิสทีอง เป็นทตัีงของสวนเขตรอ้นทสีวยงาม ในปี1976
ไดส้รา้งนา้พเุพมิพรอ้มกับการแสดงดนตรีน ้าํพุ

จากนันอสิระทา่นไดช้อ้ปปิง เลอืกซอืของฝากของทรีะลกึกันท ีMorocco Mall

ค่าํ
รับประทานอาหารค่าํ ณ ภัตราคารอาหารทอ้งถนิ เมนูซฟีู้ ด

ทพีกั
Atlas Almohades หรือเทยีบเทา่

วนัท ี8
คาซาบลงักา้ - ราบตั - อาบูดาบี

เชา้
รับประทานอาหารเชา้ทโีรงแรม

นําทา่นชมเขา้ชมดา้นใน สเุหรา่กษตัรยิฮ์สัซนัท ี2 (รวมคา่เขา้ชมแลว้) สรา้งเสร็จสมบรูณ์เมอืปีค.ศ. 1993 ในวาระเฉลมิพระชนมค์รบ 60
พรรษาของกษัตรยิฮั์สซนัท ี2 แหง่โมร็อกโก เป็นสเุหร่าทมีขีนาดใหญ่มาก จคุนได ้25,000 คน และมหีอคอยสงู 210 เมตร มขีนาดใหญ่เป็นอันดับ
3 รองจากเมอืงเมกกะ และเมดน่ิาแหง่ซาอุดอิาระเบยี สเุหร่านีงดงามประณีตดว้ยสถาปัตยกรรมแบบโมร็อกโกทกุแขนง
อสิระชมทวิทัศนร์อบๆภายนอกสเุหร่าอันเป็นจดุชมววิรมิฝังทะเล ซงึเป็นสถานทพัีกผอ่นทสีวยงามของชาวโมร็อกโกทชีอบมาเดนิเลน่

เดนิทางสู ่เมอืงราบตั (Rabat) เมอืงหลวงแหง่ราชอาณาจักรมาตังแตปี่ค.ศ.1956
เมอืโมร็อกโกหลดุพน้จากการเขา้แทรกแซงทางการเมอืงของฝรังเศส และเป็นทตัีงของพระราชวังหลวง เป็นเมอืงสขีาวทสีะอาดและสวยงาม

เทยีง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตราคารอาหารจนี



บา่ย
ชม สเุหรา่หลวง ททีกุเทยีงวันศกุร ์กษัตรยิแ์หง่โมร็อกโกจะทรงมา้จากพระราชวง้มายง้สเุหร่า เพอืประกอบศาสนกจิ 

ชม สสุานของกษตัรยิโ์มฮมัเหม็ดท ี5 พระอัยกาของกษตัรยิอง์คปั์จจบัุน ซงึมทีหารยามยืนเฝ้าสงา่ทกุประตู
และเปิดใหค้นทกุชาตทิกุศาสนาเขา้ไปเคารพพระศพทฝัีงอยู่เบอืงลา่ง ดา้นหนา้ของสสุาน คอืสเุหร่าฮัสซนัทเีรมิสรา้งมาตังแตศ่ตวรรษท ี2
แตไ่ม่สําเร็จ 

นําทา่นเขา้ชม ป้อมอดูายา (Kasbah of the Udayas) หรือ ป้อมสฟ้ีาขาว สรา้งในศตวรรษท ี12 เป็นสถานทถี่ายทําหนังเรือง Mission
Impossible ปี 15

เทยีง
รับประทานอาหารกลางวัน

จากนันอสิระชอ้ปปิง ใดต้ามอัธยาศัย

ไดเ้วลาอันสมควร นําทา่นเดนิทางสู ่สนามบนิราบตั

15.00 น.
ถงึ สนามบนิราบตั นําทา่นออกเดนิทางกลับสู ่ประเทศไทย

19.45 น.
บนิลัดฟ้าสู ่เมอืงอาบูดาบ ีโดย สายการบนิเอทฮิดั (Etihad Airways) เทยีวบนิท ีEY616

วนัท ี9
กรุงเทพมหานคร

06.25 น.
ถงึ สนามบนิอาบูดาบ ีรอเปลยีนเครืองเพอืเดนิทางกลับสู ่ประเทศไทย

08.50 น.
ออกเดนิทางสู ่ประเทศไทย โดย สายการบนิเอทฮิดั (Etihad Airways) เทยีวบนิ EY408

18.25 น.
คณะเดนิทางถงึ ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิโดยสวัสดภิาพ

อตัราคา่บรกิารทวัรโ์มร็อกโก
ขอ้มูลทัวรอั์ปเดทเมอื :
วันศกุรท์ ี13 กันยายน 2562 เวลา 16:14 น.



เงอืนไขการใหบ้รกิารทวัรโ์มร็อกโก

อัตราคา่บรกิารรวม

• คา่ตวัเครอืงบนิ กรงุเทพฯ - คาซาบลงักา้ - กรงุเทพฯ โดยสายการบนิเอทฮิดั ชันประหยัด พรอ้มภาษีสนามบนิ

• พกั 6 คนื โรงแรมฯ 4 ดาว

• คา่เขา้ชมสถานทตีา่งๆ ตามรายการทรีะบุ

• คา่รถโคช้ แอร ์ในการนําเทยีวตามรายการ

• บรกิารไกดจ์ากประเทศโมร็อกโก ภาษาองักฤษ และหวัหนา้ทัวรค์นไทย

• คา่ประกนัอบุัตเิหตแุบบหมูค่ณะ วงเงนิ 1,000,000 บาท

• คา่อาหารตามทรีะบุในรายการ

• คา่น ้าํดมืระหวา่ง มอือาหารทุกมอื / น ้าํดมืระหวา่งวัน 2 ขวดเลก็/ท่าน

• คา่วซีา่ประเทศโมรอคโค

อัตราคา่บรกิารไมร่วม

• คา่ใชจ้่ายสว่นตวั

• คา่ใชจ้่ายนอกเหนอืระบุในโปรแกรม

• คา่ทปิไกด ์และคนขบัรถ ขนัต่าํ 3$ และคนขบัรถ 2$ ตอ่วนั หรอืตลอดทรปิ 35 USD/ทา่น

• คา่ทปิคนจงูอูฐ / สําหรบัหวัหนา้ทปิตามความพอใจ (ขนัต่าํวนัละ 95 บาท)

• คา่ภาษีมลูคา่เพมิ 7% และภาษีหกั ณ ทจี่าย 3%

เงอือนไขการสํารองทนัีง

• กรณุาจองลว่งหนา้อยา่งนอ้ย 45 วันกอ่นการเดนิทาง พรอ้มชําระงวดแรก 10,000 บาท / ทา่น และสง่มอบเอกสารการเตรยีมการยนืขอวซีา่ตามทกีาํหนด
***(กรณเีป็นชาวตา่งชาต ิอาจจะตอ้งใชเ้วลานานกวา่ปกต ิประมาณ 1 เดอืน)

• สว่นทเีหลอืชําระทันทกีอ่นยนืวซีา่และการออกตวั 35 วัน กอ่นการเดนิทาง เนอืงจากจะตอ้งใชใ้นการออกตวัเครอืงบนิและเอกสารตา่งๆ เพอืยนืยันการเดนิทาง
ในการประกอบการพจิารณาวซีา่ของทางสถานทูต

• กรณวีซีา่ไมผ่า่นการพจิารณาจากทางสถานทูตฯ บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธใินการหกัคา่ธรรมเนยีมการยนืวซีา่, คา่บรกิาร
และคา่ใชจ้่ายตา่งๆทเีกดิขนึตามความเป็นจรงิ

เงอืนไขการยกเลกิ

• การยกเลกิตอ้งแจง้ลว่งหนา้ 40 วันกอ่นเดนิทาง มฉิะนันทางบรษัิทขอสงวนสทิธใินการไมค่นืเงนิมดัจํางวดแรก

• กรณยีกเลกิหลงัยนืวซีา่ หรอืกอ่นการเดนิทางไมเ่กนิ 35 วัน บรษัิทฯมคีวามจําเป็นตอ้งขอหกั 70 % ของคา่ทัวร์

• กรณยีกเลกิกะทันหนัหลงัออกตวั หรอืกอ่นการเดนิทางไมเ่กนิ 30วัน ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธไิมค่นืเงนิเตม็จํานวน

หมายเหตุ

• หากมผีูเ้ดนิทางไมถ่งึ 15 ท่าน ราคาจะปรบัเปลยีนตามผูเ้ดนิทางจรงิ

• บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธทิจีะเปลยีนแปลงรายละเอยีดบางประการในทัวรน์ ีเมอืเกดิเหตจุําเป็นสดุวสิยัจนไมอ่าจแกไ้ขไดแ้ละจะไมร่บัผดิชอบใดๆ
ในกรณทีสีญูหาย สญูเสยีหรอืไดร้บับาดเจ็บทนีอกเหนอืความรบัผดิชอบของหวัหนา้ทัวรแ์ละเหตสุดุวสิยับางประการ เช่น การนัดหยดุงาน ภยัธรรมชาต ิ



การจลาจล ตา่งๆ

• เนอืงจากรายการทัวรน์เีป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสทิธกิารใชบ้รกิารใดๆตามรายการ หรอื ถกูปฏเิสธการเขา้ประเทศไมว่า่ในกรณใีดกต็าม
ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธไิมค่นืเงนิในทุกกรณี

• กรณยีกเลกิการเดนิทางภายหลงัจากไดว้ซีา่แลว้ ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธใินการแจง้สถานทูตฯเพอืใหอ้ยูใ่นดลุพนิจิของสถานฑูตฯ เรอืงวซีา่ของท่าน
เนอืงจากการขอวซีา่ในแตล่ะประเทศจะถกูบันทกึไวเ้ป็นสถติใินนามของบรษัิทฯ เมอืท่านไดช้ําระเงนิมดัจําหรอืทังหมด
ไมว่า่จะเป็นการชําระผา่นตวัแทนของบรษัิทฯ หรอืชําระโดยตรง ทางบรษัิทฯจะถอืวา่ท่านรบัทราบและยอมรบัในเงอืนไขตา่งๆของเอกสารวซีา่

• หากสายการบนิมกีารยกเลกิเทยีวบนิหรอืหากมเีหตกุารณป์ระการใดทเีกดิขนึจากสายการบนิทางบรษัิทฯ
ขอสงวนสทิธทิจีะเปลยีนแปลงรายละเอยีดบางประการในทัวรน์เีพอืใหเ้หมาะสมกบัสถานการณห์นา้งานทเีกดิขนึจรงิ

• กาํหนดการเดนิทางอาจมกีารเปลยีนแปลงไดเ้พอืความเหมาะสม ทังนทีางบรษัิทฯจะยดึถอืผลประโยชน ์ตลอดจนความปลอดภยัของคณะผูเ้ดนิทางเป็นสาํคญั

**หากทา่นทําการมดัจาํและจา่ยเงนิเต็มจาํนวนแลว้ ถอืวา่ทา่นรบัทราบรายละเอยีดโปรแกรมและรบัเงอืนไขทุกอยา่งแลว้**

เอกสารประกอบการขอวซีา่ Morocco
• หนงัสอืเดนิทาง ตอ้งมอีายเุหลอืการใชง้านอยา่งนอ้ย 6 เดอืน นับจากวันเดนิทาง และตอ้งมหีนา้วา่งเหลอืสาํหรบัประทับตราวซีา่ และตราประทับเขา้-
ออกอยา่งนอ้ย 2 หนา้เตม็

• รปูถา่ยส  ีขนาด 1.5 นวิ หรอื 3.5 x 4.0 ซม. จํานวน 2 ใบ พนืหลงัฉากสขีาว หา้มใสเ่สอืสขีาว

• หลกัฐานการงาน
• กรณเีป็นเจา้ของกจิการ ตอ้งแสดงสาํเนา ใบทะเบยีนการคา้ และหนังสอืรบัรองการจดทะเบยีนทมีชีอืของผูเ้ดนิทางแสดงความเป็น เจา้ของกจิการ
เป็นกรรมการ หรอื หุน้สว่น (ไมต่อ้งใชต้วัจรงิ) **ไมต่อ้งขดีครอ่มเซน็ทับเอกสาร**

• กรณเีป็นพนกังาน ตอ้งมหีนังสอืรบัรองการทํางานจากทางบรษัิท หรอืหนว่ยงานทสีงักดั มขีอ้ความระบุตาํแหนง่ เงนิเดอืน รายได ้วันเรมิทํางาน
และช่วงเวลาทไีดร้บัอนมุตัใิหล้าหยดุงาน **เป็นภาษาองักฤษเท่านัน และจะตอ้งประทับตราบรษัิทรบัรองเป็นสาํคญั**

• กรณเีป็นนกัเรยีน หรอื นักศกึษา ตอ้งมหีนังสอืรบัรองจากทางโรงเรยีน หรอืสถาบันทกีาํลงัศกึษาอยู ่พรอ้มตราประทับของทางโรงเรยีน
(เป็นภาษาองักฤษเท่านัน) และสาํเนาบัตรนักเรยีน หรอืบัตรนักศกึษา พรอ้มทังเซน็ชอืรบัรองสาํเนา

• หลกัฐานการเงนิ ใบรบัรองสถานะทางการเงนิในชอืของผูเ้ดนิทาง จากทางธนาคารเป็นภาษาองักฤษ พรอ้มตราประทับจากทางธนาคาร
**ไมส่ามารถใชส้าํเนาบัญช  ีเงนิฝากธนาคารยอ้นหลงั 6 เดอืน**

• สาํเนาทะเบยีนบา้น และสาํเนาบัตรประชาชน **ไมต่อ้งขดีครอ่มเซน็ทับเอกสาร**
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