
 

 

 

 

 

 

 
 

รหสัโปรแกรม : 14913  (กรณุาแจง้รหสัโปรแกรมทกุคร ัง้ทีส่อบถาม) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ก าหนดการเดนิทาง  

27 ก.ย.-06 ต.ค. 62 / 05-14 ต.ค. 62 / 18-27 ต.ค. 62  

15-24 พ.ย. 62 / 05-14 ธ.ค. 62 

วนัแรกของการเดนิทาง     กรงุเทพมหานคร-อาบดูาบี ้
17.00 น. คณะพรอ้มกัน ที ่สนามบนิสุวรรณภูม ิประตูทางเขา้หมายเลข 8-9 เคานเ์ตอรเ์ช็คอนิแถว 

Q สายการบนิ Etihad Airways เจา้หนา้ทีบ่รษัิทฯ คอยใหก้ารตอ้นรับ และอ านวยความสะดวก

ทางดา้นเอกสารการเดนิทาง และสมัภาระกอ่นขึน้เครือ่ง 

 
บรรยากาศภายใน Miracle Lounge 

คลกิชม http://bit.ly/2NMk5YE 

 

20.45 น. ออกเดนิทางสู ่กรุงคาซาบลงักา้ โดยสายการบนิ Etihad Airways เทีย่วบนิที ่EY401 

  (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 6.30 ช ัว่โมง) 

23.45 น. เดนิทางถงึสนามบนิ กรุงอาบูดาบี ้(ประเทศสหรัฐอาหรับเอมเิรตส)์ แวะเปลีย่นเทีย่วบนิ 

วนัทีส่องของการเดนิทาง     อาบดูาบี-้เมอืงคาซาบลงักา้-เมอืงราบตั 
02.30 น. ออกเดนิทางสู ่กรุงคาซาบลงักา้ โดยสายการบนิ Etihad Airways เทีย่วบนิที ่EY613 

  (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 8.10 ช ัว่โมง) 

07.40 น. เดนิทางถงึ สนามบนินานาชาตเิมอืงคาซาบลงักา้ (Casablanca) Anfa International 

Airport ประเทศโมรอคโค (เวลาทอ้งถิน่ ชา้กว่าประเทศไทย 7 ชั่วโมง) (สายการบนิ มี

บรกิารอาหารเชา้บนเครือ่ง) น าทา่นผ่านพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงและศลุกากร พบมัคคเุทศก์

ทอ้งถิน่     น าทา่นเขา้ชม สเุหรา่แหง่กษตัรยิฮ์สัซนัที ่2 Mosque of Hassan II มขีนาดใหญ่

เป็นอนัดบั 2 รองจากเมอืงเมกกะ (ชมดา้นในสุเหร่า ซึง่รวมคา่เขา้ชมแลว้) สุเหร่านี้

งดงามประณีตดว้ยสถาปัตยกรรมแบบโมรอคโคทุกแขนง มหีอประกาศเชญิชวนเมือ่เขา้เวลา

ละหมาดทีส่งูทีส่ดุในโลก มคีวามสงูถงึ 210 เมตรชมทวิทัศน์รอบ ๆ สเุหร่าอันเป็นจุดชมววิรมิฝ่ัง

ทะเล ซึง่เป็นสถานที่พักผ่อนที่สวยงามของชาวโมรอคโคที่ชอบมาเดนิเล่นหลังจากปฏิบัติ

ศาสนกจิเสร็จแลว้  

เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

น าท่านออกเดนิทางสู ่เมอืงราบตั Rabat (ระยะทาง 87 กโิลเมตร ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 

1.20 ชัว่โมง) น าทา่นชมเมอืงราบัตเมอืงหลวงแห่งราชอาณาจักรมาตัง้แตปี่ ค.ศ. 1956 เมือ่โม

รอคโคหลุดพน้จากการเขา้แทรกแซงทางการเมืองของฝร่ังเศส และเป็นทีต่ัง้ของพระราชวัง

หลวงและน าเนยีบทตูานุทตูจากตา่งแดน เป็นเมอืงสขีาวทีส่ะอาดและสวยงาม บา้นเรอืนออกแนว

สไตลฝ์ร่ังเศส ผสมผสานศลิปะมุสลมิแบบโบราณที่ไดรั้บการอนุรักษ์ไว ้และ ไดร้บัการขึน้

ทะเบยีนเป็นเมอืงมรดกโลกจากยูเนสโก  ้เมือ่ปี 2012 จากนัน้ชม สุสานของกษตัรยิโ์มฮมั

เหม็ดที ่5 Mausoleum Mohammad V พระอัยกาของกษัตรยิอ์งคปั์จจุบัน ซึง่มทีหารยามยนื

เฝ้าสง่าทุกประตู และเปิดใหค้นทุกชาติทุกศาสนาเขา้ไปเคารพพระศพที่ฝังอยู่เบื้องล่าง 

http://bit.ly/2NMk5YE


ดา้นหนา้ของสสุาน คอื สเุหร่าฮัสซันทีเ่ริม่สรา้งมาตัง้แตศ่รวรรษที ่2 แตไ่ม่ส าเร็จ และพังลงจน

เหลอืแต่เพยีงเสาไว ้365 ตน้ ในบรเิวณกวา้ง 183x139 เมตร จากนัน้น าทา่นชม ป้อมอูไดยะ 

Oudaya’S Kasbah ป้อมขนาดใหญ ่2 ชัน้ ทีต่ัง้อยูร่มิมหาสมุทรแอตแลนตกิลอ้มรอบดว้ยก าแพง

สงูใหญ ่ดา้นในเป็นเมดน่ิาบา้นเรอืนทาดว้ยสฟ้ีาทีส่ะอาดตาน่าเดนิเลน่เป็นอยา่งมาก 

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคารภายในโรงแรม 

พกัคา้งคนื ณ โรงแรม     Rabat Hotel 5*   หรอืเทยีบเทา่  (คนืที ่1) 

วนัทีส่ามของการเดนิทาง     เมอืงเชฟเชาเอนิ-เมอืงโวลบูสิ-เมอืงเฟซ 
เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงเชฟเชาเอนิ Chefchaouen (ระยะทาง 252 กโิลเมตร ใชเ้วลาเดนิทาง

ประมาณ 4 ชั่วโมง) เมืองนี้ถอืเป็นทีม่สีถานทีท่่องเทีย่วค่อนขา้งมชีือ่เสยีงอกีแห่งหนึ่งของโม

รอคโค  

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

น าท่านเดนิเล่นชมความสวยงามของ เมอืงเชฟเชาเอนิ Chefchaouen เป็นเมอืงทีม่รีูปร่าง

ลักษณะของยอดเขาเหมอืนกับเขาแพะ Chaoua ดังนัน้ชือ่เมอืงจงึมคีวามหมายทีต่รงตัว ดว้ย

ลักษณะเมอืงทีอ่ยู่บนภูเขา ตกแต่งบา้นดว้ยสฟ้ีา ท าใหม้คีวามโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์ มคีวาม

เงยีบสงบ บรรยากาศอันแสนโรแมนตคิ เหมาะแก่การเดนิเลน่ชวิ ๆ เมอืงเชฟเชาเอนินี้เหมาะ

ส าหรับนักท่องเทีย่วทีช่ ืน่ชอบการถ่ายภาพเป็นอย่างมาก ไดเ้วลาพอสมควร น าทา่นเดนิทางสู ่

เมอืงโบราณโรมนัโวลูบลิสิ Roman City of Volubilis (ระยะทาง 164 กโิลเมตร ใชเ้วลา

เดนิทางประมาณ 3 ชัว่โมง) ทีปั่จจุบันเหลอืแตซ่ากปรักหักพังทีเ่กดิจากแผ่นดนิไหวครัง้รุนแรง

ในปี ค.ศ. 1755 แตย่ังคงเห็นไดถ้งึร่องรอยความยิง่ใหญ่ของเมอืงในจักรวรรดโิรมันในอดตี เมือ่

ทา่นยนือยู่บรเิวณ วหิารเทพเจา้ของเมอืงโบราณโรมันโวลูบลิสิแห่งนี้ ท่านจะสามารถมองเห็น 

เมอืงมูเลไอดรสิ Moulay Idriss เมอืงศนูยก์ลางศาสนาอันศักดิส์ทิธิข์องชาวมุสลมิในโมรอคโค 

ทกุๆ ปีชว่งเดอืน สงิหาคมถงึกันยายน จะมเีหลา่นักจารกิแสวงบญุเดนิทางมาเยอืนเมอืงมูเลไอด

ริสแห่งนี้เป็นจ านวนมาก เพื่อมาประกอบพิธีทางศาสนา ไดเ้วลาพอสมควรน าท่านเดนิทางสู ่

เมอืงเฟซ Fes (ระยะทาง 94 กโิลเมตร ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1.30 ชั่วโมง) ซึง่ยังคงมี

บรรยากาศของเมอืงโบราณทีผู่ค้นยังใชล้าเป็นพาหนะและบรรทุกของกันอยู่ สัมผัสบรรยากาศ

เมอืงเกา่แกท่ีส่ดุในบรรดาเมอืงอมิพเีรยีลทัง้สี ่

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 

พกัคา้งคนื ณ โรงแรม     Palais Medina & Spa 5*   หรอืเทยีบเทา่  (คนืที ่2) 

วนัทีส่ ีข่องการเดนิทาง     เมอืงเฟซ 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าท่านเที่ยวชม เมืองเฟซ Fes เมืองเหลวงเก่าใน ศตวรรษที่ 8 ที่มีความส าคัญทาง

ประวัตศิาสตร์เป็นเมอืงแหล่งท่องเทีย่วทีม่ชี ือ่เสยีงของโมรอคโค เริ่มดว้ย จุดชมววิบนป้อม

ปราการแห่งราชวงศซ์าเดยีน ต่อดว้ยชม ประตูพระราชวงัหลวงแห่งเฟซ The Royal 

Palace ทีม่ทีหารยามยนืเฝ้าหนา้ประตอูยา่งสงา่งาม ประตทูางเขา้พระราชวังเป็นสถาปัตยกรรมที่

สวยและสงา่งาม เป็นเอกลกัษณ์แหง่ราชวงศโ์มรอคโค บรเิวณใกลเ้คยีงพระราชวังเคยเป็นชมุชน

ชาวยวิทีท่ ารายไดใ้หแ้กร่าชวงศ ์เพราะชาวยวิฉลาดท าการคา้เกง่ แตปั่จจุบันชาวยวิสว่นใหญ่ได ้

เดนิทางกลับไปอยู่ในดนิแดนแห่งพันธสญัญา (ประเทศอสิราเอล) คงเหลอืชาวยวิอยู่ไม่มากนัก 

ชม ชุมชนชาวยวิ The Synagouge ทีม่าอาศัยอยู่ตัง้แตส่มัยศตวรรษที ่7 ซึง่กระจายอยู่ทุก

เมอืงในอดตี ชาวยวิเป็นชนชาตทิีข่ยัน ฉลาด สว่นใหญ่มอีาชพีเป็นพ่อคา้ จงึท าใหส้ลุต่านและ

กษัตริย์ในอดตีน าชาวยิวมาเป็นบริวารอยู่โดยรอบวัง เพื่อการเก็บภาษีจากการคา้ไดง้่ายขึน้ 

จากนัน้น าทา่นเดนิทางเขา้สู ่เขาวงกตอนัซบัซอ้นแหง่เมดนิา่เมอืงเฟซ ผา่นประตู Bab Bou 

Jelound ทีส่รา้งตัง้แตปี่ 1913 ทีใ่ชโ้มเสดสฟ้ีาตกแตง่ เดนิผ่านเขา้ไปในเขตเมดน่ิาแลว้เหมอืน

ขา้มกาลเวลายอ้นสูอ่ดตี น าทา่นเดนิผา่นตลาดสดขายขา้วปลาอาหาร และผัก ผลไมส้ดตา่ง ๆ  

นานาชนดิ ชม เมเดอรซ์า บูอมิาเนยี Merdersa Bou Imania ซึง่เป็นโรงเรยีนสอนพระคัมภรี ์

เป็นสถาปัตยกรรมแบบมัวร์ทีส่วยงามประณีตในเขตเมอืงเก่าไดแ้บ่งออกเป็น 100 สว่น มซีอย

กวา่ 10,000 ซอย มซีอยแคบสดุคอื 50 เซนตเิมตร ถงึกวา้ง 3 เมตร จะแบง่เป็นย่านตา่ง ๆ เชน่ 

ย่านเครื่องใชท้องเหลือง ทองแดง จะมีรา้นคา้เล็ก ๆ ที่หนา้รา้นจะมีหมอ้ กระทะ อุปกรณ์

เครื่องครัว วางแขวนหอ้ยเต็มไปหมด ย่านขายพรหมที่วางเรียงรายอย่างสวยงาม ย่านงาน

เครือ่งจักรสาน งานแกะสลักไม ้และ ย่านเครือ่งเทศ Souk El Attarine ทา่นจะไดส้มัผัสทัง้รูป 

รส และกลิน่ในยา่นเครือ่งเทศทีม่กีารจัดเรยีงสนิคา้ไดอ้ยา่งเป็นระเบยีบเรยีบรอ้ยสวยงาม ระหวา่ง

ทีเ่ดนิตามทางในเมดน่ิาท่านจะไดพ้บกับ น า้พุธรรมชาต ิNejjarine Fountain เพื่อใหช้าว

มุสลมิใหล้า้งหนา้ลา้งมอืกอ่นเขา้ไปในบรเิวณมัสยดิ นอกจากนี้ทีต่ามซอกตามมุมอาจเห็นภาพ



ชายสงูอายุหนวดเครารุงรังน่ังแกะสลักไมช้ ิน้เล็ก ๆ อยู่บรเิวณตามทางเดนิแคบ ๆ ในเขตเมอืง

เกา่ บางทเีราก็ยังจะเห็นผูห้ญงิทีน่ี่สวมเสือ้ผา้ทีปิ่ดตัง้แตห่ัวจนถงึเทา้จะเห็นไดก็้เฉพาะตาด าอัน

คมกรบิเทา่นัน้ แวะชม สสุานของมูเล ไอดรสิที ่2 Moulay Idriss Mausoleum II ทีช่าวโมรอค

โคถอืวา่เป็นแหลง่มาแสวงบญุทีศ่กัดิส์ทิธิ ์

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถิน่ในเมดนิา่ 

น าทา่นเดนิตอ่ในเมดน่ิาแห่งเฟส ผ่านชม สุเหร่าโคเราวนี Kairaouine Mosque ซึง่เป็นทัง้

มหาวทิยาลัยสอนศาสนาแห่งแรกของโมรอคโคและเก่าแก่ทีสุ่ดแห่งหนึ่งของโลกเลยทเีดยีว 

(อนุญาตเฉพาะผูท้ ีน่บัถอืศาสนาอสิลามเทา่น ัน้เทีส่ามารถเขา้ชมดา้นในได)้ จากนัน้น า

ท่านเดนิชม ย่านเครือ่งหนงั และแวะชม บ่อฟอกหนงัและยอ้มสหีนงัแบบโบราณ ทีเ่ป็น

เอกลกัษณ์เฉพาะของเมอืงเฟซ ถูกอนุรกัษโ์ดยองคก์ารยูเนสโก ้ทัง้หมดนี้เป็นเสน่หข์อง

การเดนิเทีย่วชมเมอืงทีต่อ้งเดนิแหวกว่ายเขา้ไปในกลุ่มคนชาวพื้นเมอืง ชอ้ปป้ิงสนิคา้ทอ้งถิน่ 

เมอืงเฟซจงึเป็นสถานทีท่ีไ่มค่วรพลาดในการเยอืนเป็นอย่างยิง่ 

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 

พกัคา้งคนื ณ โรงแรม     Palais Medina & Spa 5*     หรอืเทยีบเทา่  (คนืที ่3) 

วนัหา้ของการเดนิทาง     เมอืงเฟซ-เมอืงอเิฟรน-เมอืงเออรฟ์อยด์-เมอืงเมอรซ์ูกา้ 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงอเิฟรน Ifrane  (ระยะทาง 65 กโิลเมตร ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1.20 

ชัว่โมง)  เป็นเมอืงทีม่คีวามสงูเหนือระดับน ้าทะเลประมาณ 1,650 เมตร ทีพั่กตากอากาศซึง่ใน

อดตีฝร่ังเศสไดม้าสรา้งขึน้บรเิวณนี้ ในชว่ง ค.ศ. 1930 บางครัง้เรยีกวา่ เจนวีาแหง่โมรอคโค 

บา้นสว่นใหญ่มหีลังคาสแีดง มดีอกไม ้และทะเลสาบสวยงาม เป็นสถานทีพั่กผ่อนทัง้ฤดูหนาว

และฤดูรอ้น เดนิทางเสน้ทางนี้ผ่าน เทอืกเขาแอตลาส ชือ่ทีคุ่น้เคยกันมานานสองขา้งทาง

เปลี่ยนสภาพจากความแหง้แลง้เป็นป่าไม ้พุ่ม และสลับกับความแหง้แลง้ของภูเขา น าท่าน

เดนิทางสู ่เมอืงมเิดล Midelt (ระยะทาง 136 กโิลเมตร ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2.30 ชัว่โมง)   

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

น าทา่นเดนิทางเขา้สูเ่สน้ทางแห่งทะเลทราย ผ่านชม หุบเขาดาเดส Dades Gorge แนวเขา

และธรรมชาตขิองหุบเขาทีถู่กกัดกร่อนจากแรงลม ท าใหหุ้บเขากลายเป็นรูปร่างต่าง ๆ โดย

จุดหมายอยู่ที ่เมอืงเออฟอรด์ Erfoud ซึง่เป็นโอเอซสิ Oasis ศนูยก์ลางทางการคา้ขายของ

กองคาราวานซึง่เดนิทางมาจากซาอดุอิาระเบยี Saudi Arabia และซดูาน Sudan เดนิทางสู ่

เมอืงเมอรซู์กา้ร  ์โดย น าทา่นน ัง่รถขบัเคลือ่นสีล่อ้ 4WD ไปท่อง ทะเลทรายซาฮาร่า 

Sahara เป็นทะเลทรายในทวปีแอฟรกิาทีม่ขีนาดใหญเ่ป็นอนัดบัสองของโลก (รองจาก

ทะเลทรายในทวปีแอนตารก์ตกิา) และเป็นทะเลทรายรอ้นทีใ่หญท่ีสุ่ดของโลก ณ เมอืง

เมอรซู์กา้ Merzouga ลดัเลาะของทะเลทรายสูเ่ขตซาฮาร่า น าทา่นเปลีย่นเป็น รถขบัเคลือ่นสี่

ลอ้ 4x4 เดนิทางสู ่ทะเลทราย  ซาฮารา่ Sahara Desert  

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 

พกัคา้งคนื ณ โรงแรม    Auberge Tombouctou Hotel 4*     หรอืเทยีบเทา่  (คนืที ่4) 

วนัทีห่กของการเดนิทาง   เมอืงเออรฟ์อยด์-ทอดา้จอรจ์-เมอืงทนิเฮยีร-์เมอืงวอซาเซท 

เชา้ตรู ่  น าทา่นขีอู่ฐ สูเ่นนิทรายอนักวา้งใหญส่ดุสายตา เพือ่รอชม พระอาทติยท์อแสงยามเชา้  

แสงทองยามเชา้สาดสูท่ าเลทราย เป็นบรรยากาศยามเชา้ทีค่ณุจะประทบัใจมริูล้มื       

  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าท่านเดนิทางสู ่ทอดรา้จอรจ์ Todra George (ระยะทาง 182 กโิลเมตร ใชเ้วลาเดนิทาง

ประมาณ 2.20 ชัว่โมง) ชมความงามของชอ่งเขาทีซ่อ่นตัวอยู่ในโอเอซสิ ล าน ้าเกลอืทีไ่หลผ่าน

ชอ่งเขากับหนา้ผาทีสู่งชันแปลกตา เป็นแหล่งปีนหนา้ผาส าหรับนักเสีย่งภัยทัง้หลาย น าท่าน

เดนิทางสู ่หุบเขาดาเดส Dades Gorge แนวเขาและธรรมชาตขิองหุบเขาทีถู่กกรัดกร่อนจาก

แรงลมท าใหห้บุเขากลายเป็นรูปร่างตา่ง ๆ สวยงาม แวะชม โอเอซสิ Tinghir ชมุชนทีเ่กาะกลุม่

อยูร่วมกนัทา่มกลางความแหง้แลง้ ยังมคีวามชุม่ชืน้ของโอเอซสิ ตน้ปาลม์ เคยเป็นทีต่ัง้ของกอง

ทหารทีเ่ดนิทางมาจากวอซาเซท 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

น าทา่นเดนิทางเดนิทางตอ่ตามถนนคาชบาหท์ีม่ป้ีอมหลายรอ้ยแห่งตัง้เรยีงรายตามถนนดังกลา่ว

สูเ่มอืงวอซาเซท Ouarzazate  (ระยะทาง 168 กโิลเมตร ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 3 ชัว่โมง) 

เคยเป็นทีต่ัง้ทางยุทธศาสตร์ ในปี ค.ศ. 1928 ฝร่ังเศสไดต้ัง้กองก าลังทหารและพัฒนาทีน่ี่ให ้

เป็นศนูยก์ลางการบรหิาร วอซาเซทเป็นเมอืงถูกสง่เสรมิใหเ้ป็นเมอืงทอ่งเทีย่วทีแ่วดลอ้มไปดว้ย

สตูดโิอภาพยนตร์ และมีการพัฒนาพื้นที่ในทะเลทรายเพื่อการท ากจิกรรมต่าง ๆ เช่นการขี่

มอเตอร์ไซด ์อูฐ กจิกรรมผจญภัยกลางทะเลทราย (ส าหรับในฤดูหนาว-ฤดูใบไมผ้ล ิ(พ.ย.-



เม.ย.)) ควรเตรียมเสือ้กันหนาวใหเ้พยีงพอ เพราะเมอืงนี้อยู่ใกลภู้เขาแอตลาสทีม่หีมิะปกคลุม

ในช่วงดังกล่าว วอซาเซทอาจกล่าวไดว้่าเป็นจุดมุ่งหมายของนักท่องเที่ยวที่มองหาความ

แตกตา่ง และความผจญภัยทีห่าไม่ไดจ้ากทีไ่หน วอซาเซทเป็นเมอืงทีส่ าคัญทีส่ดุของทางตอน

ใต ้และทีน่ี่ยังเป็นทางเชือ่มระหวา่งเหนือกับใต ้และตะวันออกกับตะวันตก ส าหรับนักทอ่งเทีย่ว

บางคนทีช่อบรสชาตขิองความเป็นทางใต ้ณ จุดกึง่กลางแห่งนี้และยังเป็นจุดเริ่มตน้ของการ

ส ารวจเมอืงตา่ง ๆ ไดท้กุวนั  

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 

พกัคา้งคนื ณ โรงแรม     Karam Palace  4*     หรอืเทยีบเทา่  (คนืที ่5) 

วนัทีเ่จ็ดของการเดนิทาง     เมอืงวอซาเซท-เมอืงไอท ์เบนฮาดด-ูเมอืงมาราเกซ 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าทา่นเขา้ชม ป้อมทาเรทิ Kasbah Taourirt เป็นป้อมแห่งตระกลูกลาว ีภายใตห้มู่อาคารขนาด

ใหญ่ ซึง่ภายในประกอบดว้ยหอ้งต่าง ๆ จ านวนมากซ่อนอยู่เชือ่มต่อกันดว้ยถนนเล็ก ๆ และ

เสน้ทางลับคดเคีย้วตามอาคารทีเ่บยีดเสยีดกัน พระราชวังของผูป้กครองมาราเกซ ตระกลูกลาว ี

Glaoui Palace อยู่ภายใน ซึง่ยังมลีวดลายผนังอาคารและรูปแบบสถาปัตยกรรมอันหลากหลาย

ของการสรา้งอาคารของชาวเบอร์เบอร์ การออกแบบอาคารซึง่เหมาะกับความเชือ่และความ

เป็นอยู่ของเหลา่เจา้ผูป้กครอง ในยุคของตระกลู Glaoui ทีน่ี่มคีนงานและคนรับใชจ้ านวนหลาย

รอ้ยคนจงึตอ้งมหีอ้งเป็นจ านวนมาก มทีัง้สว่นทีเ่ป็นวังเกา่ หอ้งน่ังเลน่ หอ้งรับรอง บางหอ้งก็วา่ง

เปลา่ องคก์ารยูเนสโกไ้ดป้ฏสิงัขรณ์ขึน้มาจากอาคารเดมิเพยีง 1 ใน 3 ของอาคารทัง้หมด น า

ทา่นออกเดนิทางสู ่เมอืงไอท ์เบนฮาดดู Ait Benhaddou (ระยะทาง 40 กโิลเมตร ใชเ้วลา

เดนิทางประมาณ 40 นาท)ี ชมเมอืงไอท ์เบนฮาดด ูเป็นเมอืงทีม่ชี ือ่เสยีงในเรื่องการหารายได ้

จากกองถ่ายท าภาพยนตรก์วา่ 20 เรือ่ง โดยเฉพาะป้อมทีง่ดงามและมคีวามใหญทีส่ดุในโมรอค

โค ภาคใต ้คอื ป้อมไอท ์เบนฮาดดู Kasbash of Ait Ben Hadou เป็นป้อมหนิทรายซึง่ตัง้อยู่

ท่ามกลางสวนอัลมอนด์ เป็นปราสาททีใ่ชใ้นการถ่ายท าภาพยนตร์หลายเรื่องทีโ่ด่งดัง อาท ิ

Lawrence of Arabia, Jesus of Nazareth และ Gladiator ปัจจุบันอยู่ในความดแูลขององคก์าร

ยเูนสโก ้

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

น าท่านเดนิทางสู่ เมอืงมาราเกซ Marakesh (ระยะทาง 184 กโิลเมตร ใชเ้วลาเดนิทาง

ประมาณ     4 ชั่วโมง) ซึง่เป็นเมอืงท่องเทีย่วทีส่ าคัญทีต่ัง้อยู่เชงิเขาแอตลาส ในอดตีเมือง

โอเอซสิแห่งนี้เป็นทีพั่กของกองคาราวานอฐูทีม่าจากทางตอนใตข้องโมรอคโค ถอืเป็นเมอืงชมุ

ทางของพ่อคา้ต่าง ๆ นอกจากนี้ยังเป็นอดีตเมืองหลวงในช่วงสมัยราชวงศ์อัลโมราวดิ ช่วง

ศตวรรษที ่11 ปัจจุบันเป็นเมอืงทีม่นัีกทอ่งเทีย่วมาเยอืนมากทีส่ดุ สภาพบา้นเมอืงทีเ่ราเห็นได ้

คอื สองขา้งทางแวดลอ้มดว้ยบา้นเรอืนทีถู่กฉาบดว้ยปนูสสีม้ๆ ซึง่เป็นสิง่ทีรั่ฐบาลก าหนดไว ้แต่

คนทอ้งถิน่จะเรยีกวา่ Pink City หรอื เมอืง สชีมพู อาจกลา่วไดว้า่มาราเกซเป็นเมอืงทีม่เีสน่ห์

ทีส่ดุในโลกแหง่หนึง่ จงึไดส้มญานามวา่เป็น A City of Drama น่ันคอืมคีวามสวยงามดั่งเมอืงใน

ละครทีไ่ม่น่าเป็นชวีติจรงิได ้น าทา่นเยอืน จตัุรสักลางเมอืง Djemaa Fnaa Square ทีม่ขีนาด

ใหญร่ายลอ้มไปดว้ยอาคาร รา้นคา้ ตลาด ทัง้ 4 ดา้น เดนิเลน่ถ่ายรูปความมชีวีติชวีาทีม่สีสีนัและ

กลิน่อายแบบโมรอคโคขนานแท ้ทา่นสามารถทีจ่ะหาซือ้ของฝากของทีร่ะลกึพืน้เมอืงตา่ง ๆ ได ้

ที ่ตลาดเกา่ Old Market ทีอ่ยูร่ายรอบจัตรัุสอยา่งเพลดิเพลนิ  

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ที ่Fantasia ทา่นจะไดต้ืน่ตาตืน่ใจกบัความอลงัการของสถานทีแ่ละ

สสีนัของชาวโมรอคกนัทีต่อ้นรบัทา่นดว้ยอาหารประจ าชาตแิละพรอ้มชมการแสดง 

พกัคา้งคนื ณ โรงแรม     Hotel Kenzi Farah 5*     หรอืเทยีบเทา่    (คนืที ่6) 

วนัทีแ่ปดของการเดนิทาง     เมอืงมาราเกซ-เมอืงคาซาบลงักา้ 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าทา่นชม มสัยดิคูตาเบยี Koutoubia Mosque ซึง่เป็นมัสยดิใหญ่เกา่แกท่ีส่ดุในเมอืงไม่วา่จะ

เดนิไปแห่งใดในตัวเมอืงก็จะเห็นมัสยดินี้ได ้จากหอบังทีม่คีามสงู 226 ฟิต (70 เมตร) (ถ่ายรูป

เฉพาะดา้นนอก ไม่อนุญาตใหนั้กทอ่งเทีย่วเขา้ชมภายในได)้ น าทา่นชม สุสานแหง่ราชวงศ์

ซาเดยีน Saadian Tombs เป็นทีฝั่งพระศพของกษัตรยิแ์ละเหลา่เชือ่พระวงศใ์นสมัยราชวงศ์

ซาเดยีน สถานทีแ่ห่งนี้ถูกทิง้รา้งมามากกวา่ 2 ศตวรรษ ภายหลังไดรั้บการบรูณะและเปิดใหเ้ขา้

ชมความงดงามของงานศลิปะแบบมัวรสิ  จากนัน้เดนิทางไปเยีย่มชม พระราชวงับาเฮยี Bahia 

Palace เป็นพระราชวังของท่านมหาอ ามาตย ์ผูส้ าเร็จราชการแผ่นดนิแทนยุวกษัตรยิใ์นอดตี 

สรา้งขึน้ในชว่งปลายศตวรรษที ่19 โดย Si Moussa สถาปัตยกรรมออกเป็นแนวสมัยใหม่ โดยที่

ตัง้ใจจะใหเ้ป็นพระราชวังทีย่ ิ่งใหญ่และหรูหราทีสุ่ดในสมัยนั้น แต่ดว้ยความที่มีการวางแผน

ก่อสรา้งและตกแต่งอย่างเร่งรีบ จงึเป็นทีว่จิารณ์กันว่ารายละเอยีดหลาย ๆ อย่างในพระราชวัง



แห่งนี้ยังไม่สมบรูณ์ลงตัว พระราชวังมกีารตกแตง่โดยการแกะสลักปนูปั้น Stucco มกีารวาดลาย

บนไมแ้ละประดบัประดาดว้ยโมเสกเป็นลวดลายทีส่วยงามละเอยีดออ่นมาก  

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

ทา่นชม สวนจารด์นี มาจอแรล Jardin Majorelle หรือ สวนยปิแซงลอเรน้ซ ์Yves Saint 

Laurent Gardens ชือ่นี้เป็นทีคุ่น้เคยของสาว ๆ ทีช่ ืน่ชอบแฟชัน่สดุหรูของ Yves St. Laurent 

นักออกแบบแฟชั่นดีไซน์แห่งปารีส ฝร่ังเศส เป็นผูอ้อกแบบสวนแห่งนี้ในช่วงทีโ่มรอคโคตก

เป็นอณานคิมของประเทศฝร่ังเศส ยปิแซงลอเรน้ซม์าทีป่ระเทศโมรอคโค เพือ่พักผ่อนหลังจาก

เคร่งเครียดจากงานออกแบบแฟชั่นโชว ์บา้นหลังนี้เคยตกเป็นของเศรษฐแีห่งมาราเกซ หลัง

จากยปิแซงมาเยอืนมาราเกซก็ไดเ้กดิความหลงใหลในเมอืงแห่งนี้ และซือ้บา้นหลังนี้ไวเ้พือ่เป็น

ทีพั่กผ่อน ชมสวนทีถู่กออกแบบโดยใชส้ฟ้ีาและสสีม้เป็นองคป์ระกอบ ไม่ว่าจะเป็นเสา แจกัน 

และชมนานาพรรณของตน้ไมแ้หง่ทะเลทรายทีจ่ัดไดอ้ย่างสวยงามลงตัว จากนัน้น าทา่นเดนิกลับ

สู ่เมอืงคาซาบลงักา้ Casablanca อกีครัง้ (ระยะทาง 243 กโิลเมตร ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 

3 ชัว่โมง) เมือ่เดนิทางมาถงึเมอืงคาซาบลังกา้แลว้ น าทา่นชอ้ปป้ิงที ่Outlet Casablanca ซึง่

ประเทศโมรอคโคนัน้แบรนด ์ZARA เป็นแบรนดท์ีข่ ึน้ชือ่มาก ๆ เนื่องจาก อมาชโิอ ออเตกา 

Amacio Ortega ผูท้ีก่อ่ตัง้แบรนด ์ZARA มหาเศรษฐอีันดับหนึง่ของโลกชาวสเปน ซึง่สเปนนัน้

เป็นประเทศเพื่อนบา้นทีด่ตี่อกันแต่ต่างทวปีกับโมรอคโค ดังนั้นประเทศโมรอคโคจงึม ีOutlet 

ZARA หลายแหง่ ซึง่นอกจากแบรนด ์ZARA แลว้ก็ยังมแีบรนดช์ัน้น าอืน่ ๆ อกีหลากหลายแบรนด์

ใหท้า่นไดเ้ลอืกชอ้ปป้ิง 

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 

  พกัคา้งคนื ณ โรงแรม     Golden Tulip Farah 5*     หรอืเทยีบเทา่   (คนืที ่7) 

วนัเกา้ของการเดนิทาง     เมอืงคาซาบลงักา้-กรงุอาบดูาบี-้กรงุเทพมหานคร 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

  จากนัน้น าทา่นเดนิทางสูส่นามบนิ เพือ่เตรยีมตวัเดนิทางกลบัสูก่รุงเทพมหานคร 

09.50 น. ออกเดนิทางสู ่กรุงเทพมหานคร โดยสายการบนิ Etihad Airways เทีย่วบนิที ่EY612 

  (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 7.35 ช ัว่โมง) 

20.25 น. เดนิทางถงึสนามบนิ กรุงอาบูดาบี ้ประเทศสหรัฐอาหรับเอมเิรตส ์(แวะเปลีย่นเทีย่วบนิ) 

23.30 น. ออกเดนิทางสู ่กรุงเทพมหานคร โดยสายการบนิ Etihad Airways เทีย่วบนิที ่EY406 

  (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 6.40 ช ัว่โมง) 

วนัทีส่บิของการเดนิทาง     กรงุเทพมหานคร 

09.10 น.  เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานสวุรรณภูม ิโดยสวสัดภิาพ พรอ้มความประทบัใจ 

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

 

อตัราคา่บรกิารทวัร ์โมรอคโค 10 วนั 

ผูใ้หญ ่ พักหอ้งคู ่หรอื เด็ก 1 ทา่น พักกบัผูใ้หญ ่1 ทา่น          ราคาทา่นละ      69,900.- บาท 

เด็กเด็ก ต า่กวา่ 12 ปี   (เสรมิเตยีง-พักกบัผูใ้หญอ่กี 2 ทา่น)          ราคาทา่นละ      67,900.- บาท 

ต า่กวา่ 12 ปี     (ไมเ่สรมิเตยีง-พักกบัผูใ้หญอ่กี 2 ทา่น)              ราคาทา่นละ               66,900.- บาท 

ในกรณีตอ้งการพักหอ้งเดีย่ว เพิม่เงนิอกีทา่นละ                      ราคาทา่นละ      10,000.- บาท 

**ราคาอาจมกีารปรบัขึน้ – ลง ตามราคาน า้มนัทีป่รบัข ึน้ลง แตจ่ะปรบัตามความเป็นจรงิที ่

สายการบนิประกาศปรบั และทีม่เีอกสารยนืยนัเทา่น ัน้ (คดิ ณ วนัที ่8 พฤษภาคม 2562) ** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

อตัราคา่บรกิารดงักลา่วนีร้วม 

คา่ทีพั่กโรงแรมตามทีร่ะบไุวใ้นรายการระดับ 4-5 ดาว จ านวน 7 คนื 

คา่อาหารตามทีร่ะบไุวใ้นรายการ และคา่น ้าดืม่ตลอดการเดนิทาง 

คา่เขา้ชมสถานทีท่อ่งเทีย่วตา่ง ๆ ตามทีร่ะบไุวใ้นรายการ รวมขีอ่ฐูในทะเลทรายซาฮาร่า 

คา่รถโคช้ปรับอากาศพรอ้มคนขบัผูช้ านาญทาง ในการน าเทีย่วตามรายการทีร่ะบไุว ้

เจา้หนา้ทีจ่ากเมอืงไทยและมัคคเุทศกท์อ้งถิน่พูดภาษาอังกฤษ 

คา่ประกนัอบุตัเิหตวุงเงนิ 1 ลา้นบาท ตามเงือ่นไข (หากอายเุกนิ 75 ปี ทนุประกนัลดลง 50%) 

คา่วซีา่เขา้ประเทศโมรอคโค 

คา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ 

คา่ขีอู่ฐ ในทะเลทรายทีเ่มอืงเมอรซู์กา้ (ทา่นทีไ่ม่ไดข้ ีอู่ฐ ไม่สามารถคนืเงนิไดไ้ม่วา่ในกรณีใด ๆ ท ัง้ส ิน้ 

เนือ่งจากเป็นโปรแกรทีท่างบรษิทัฯ ไดม้อบใหเ้ป็นพเิศษส าหรบัทา่น โดยไมไ่ดค้ดิคา่ใชจ้า่ยแตป่ระการ

ใด) 

 

อตัราคา่บรกิารดงักลา่วนีไ้มร่วม 

ค่าใชจ้่ายส่วนตัว เช่น ค่าท าหนังสอืเดนิทาง, คาซักรีด, ฯลฯ ค่าเครื่องดืม่ทีส่ั่งพิเศษระหว่างมื้ออาหารและใน

โรงแรม 

คา่ใชจ้า่ยนอกเหนอืทีร่ะบไุวใ้นโปรแกรม 

คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% และ คา่ภาษีบรกิาร 3% 

คา่ทปิไกดท์อ้งถิน่, คนขบัรถ, คา่ทปิเจา้หนา้ทีท่ ีค่อยจูงอูฐ, ไกดจ์ากเมอืงไทย รวม 75 USD 

 

 



การจองและการช าระเงนิ 

ทางบรษัิทฯ ขอช าระ มดัจ า ทา่นละ 30,000.- บาท พรอ้มแฟกซห์นา้พาสปอรต์ส าหรับการจอง 

สว่นทีเ่หลอืช าระทัง้หมด กอ่นเดนิทางอยา่งนอ้ย 30 วนั มฉิะนัน้จะถอืวา่ทา่นยกเลกิการเดนิทาง 

 

เง ือ่นไขการยกเลกิ 

ตอ้งแจง้ลว่งหนา้อยา่งนอ้ย 30 วนัท างาน มฉิะนัน้ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิมัดจ า 

การณียกเลกิกอ่นการเดนิทางภายใน 15 วนัท างาน บรษัิทฯ มคีวามจ าเป็นตอ้งหัก 50% ของราคาทวัร ์

กรณียกเลกิกระทนัหันกอ่นเดนิทาง 7 วนั บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิทัง้หมด 

หมายเหต ุ

บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการเดนิทางหรอืมกีารเปลีย่นแปลงรายการหรอืเปลีย่นแปลงราคา   

ไดต้ามความจ าเป็นและเหมาะสม ทัง้นี้ข ึน้อยู่กับสภาวะของสายการบนิ โรงแรมทีพั่ก ภูมอิากาศ ภัยธรรมชาต ิการ

นัดหยุดงาน ฯลฯ ตลอดจนสภาวะทางเศรษฐกจิและการเมือง อันเป็นสาเหตุใหต้อ้งเลือ่นการเดนิทางหรือไม่

สามารถจัดพาคณะทอ่งเทีย่วไดต้ามรายการ 

บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิอ์อกเดนิทางไดก็้ตอ่เมือ่ มนีกัทอ่งเทีย่วไมต่ า่กวา่ 20 ทา่น  

บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงราคาในกรณีทีส่ายการบนิปรับเปลีย่นราคาสายการบนิ หรอืกรณีทีค่ณะผู ้

เดนิทางต า่กวา่ก าหนด 

บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ในการไม่คืนค่าวีซ่า, ค่ามัดจ าตั๋วเครื่องบิน และค่าใชจ้่ายอื่น ๆ หากทางบริษัทฯ ได ้

ด าเนนิการไปแลว้ 

เมือ่ทา่นไดต้กลงจองทวัรก์บับรษัิทฯ แลว้ ถอืวา่ทา่นไดย้อมรับในเงือ่นไขตา่ง ๆ ดงักลา่วขา้งตน้ 

 

เอกสารท าวซีา่ ประเทศโมรอคโค 

(กรุณาจดัเตรยีมหลกัฐาน โดยหา้มขดีทบัหรอืครอ่มบนส าเนาภาพ ใหข้ดีหรอืเซ็นตบ์รเิวณทีว่า่งขา้ง ๆ 

ส าเนาภาพ หรอืไมต่อ้งเซ็นตร์บัรองส าเนา) 

หนังสอืเดนิทาง (พาสปอรต์) ทีม่อีายไุมต่ า่กวา่ 6 เดอืน มหีนา้วา่งไมน่อ้ยกวา่ 4 หนา้ 

ส าเนาหนังสอืเดนิทาง 

รูปถา่ยปัจจุบนั หนา้ตรง ขนาด 3.5x4.5 ซม. จ านวน 2 รูป พืน้หลงัตอ้งเป็นสขีาวเท่าน ัน้ หนา้ใหญ่

พอเหมาะเท่ากบัรูปถ่ายในพาสปอรต์ของท่าน หา้มใชรู้ปถา่ยเล่น หรอื หา้มใชรู้ปถา่ยจากโพราลอยด ์

และหา้มใสเ่สือ้สขีาวถา่ย เนือ่งจากสจีะกลนืกบัพืน้หลงัท าใหเ้ห็นไมช่ดัเจน 

จดหมายรับรองยอดเงินในบัญชีจากธนาคาร เป็นภาษาอังกฤษ ประทับตรารับรองจากธนาคาร หรือ Bank 

Certificate 

หนังสอืรับรองการท างาน (ภาษาองักฤษ ระบตุ าแหน่ง และเงนิเดอืน) 

กรณีผูเ้ดนิทางเป็นเจา้ของกจิการ: ใชห้นังสอืจดทะเบยีนบรษัิทฯ ทีม่รีายชือ่ผูป้ระกอบกจิการ 

กรณีทีเ่ป็นพนักงานบรษัิท: ใชจ้ดหมายรับรองการท างานจากนายจา้ง ระบตุ าแหน่ง ระยะเวลาการจา้ง เงนิเดอืน 

กรณีทีเ่ป็นขา้ราชการ: ใชห้นังสอืรับรองจากหน่วยงาน 

กรณีเกษียณอายรุาชการ: ถา่ยส าเนาบตัรขา้ราชการบ านาญ 

กรณีเป็นนักเรยีนนักศกึษา: ตอ้งมหีนังสอืรับรองจากสถาบนัการศกึษา วา่ก าลงัศกึษาอยูร่ะบชุัน้ปีทีศ่กึษา 

กรณีคา้ขาย, ท าธรุกจิสว่นตวั, ท าอาชพีอสิระ ตอ้งพมิพจ์ดหมายรบัรองตนเอง 

ส าเนาบตัรประชาชน 

ส าเนาทะเบยีนบา้น ทัง้นีร้ะยะเวลาด าเนนิการ ประมาณ 10-15 วนั 


