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ั้ ส
่ อบถาม)

THE CHARMING OF MOROCCO
โมร็อกโก ทะเลทรายซาฮาร่า 10 วัน
คาซาบลังกา เมืองราบัต นครสีฟ้า-เชฟชาอูน เมืองเฟซ เมืองเมอร์ซกู า้ ร์
ทอดร้าจอร์จ เมืองวอซาเซท ไอท์-เบนฮาดดู เมืองมาราเกช พระราชวังบาเฮีย
พิเศษ 4WD ตะลุยทะเลยทราย ขี่อฐู เพื่อไปชมพระอาทิตย์ข้ ึน และ อาหารไทย

วันแรก
กรุงเทพฯ-สนามบินสุวรรณภูมิ
22.00 น. พร้อมกัน ณ สนามบิ นสุวรรณภู มิ อาคารผูโ้ ดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชัน้ 4 ประตู 9 แถว T สาย
การบินเอมิเรตส์ (EK) เจ้าหน้าที่คอยต้อนรับและอานวยความสะดวก

บรรยากาศภายใน Miracle Lounge
คลิกชม http://bit.ly/2NMk5YE

วันที่สอง สนามบินสุวรรณภูมิ-ดูไบ-คาซาบลังกา-สุเหร่าแห่งกษัตริยฮ์ สั ซันที่ 2
01.15 น. ออกเดิ นทางสู ่ เมื องดูไบ ประเทศสหรัฐ อาหรับเอมิ เรตส์ โดยสายการบิ นเอมิ เรตส์ เที่ยวบิ นที่ EK 385
(บริ การอาหารและเครื่ องดื่ มบนเครื่ องบิน)
04.45 น. ถึงสนามบิน เมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ แวะเปลี่ยนเครื่ อง
07.25 น. เดินทางสู ่ เมืองคาซาบลังก้า เที่ยวบินที่ EK 157 (บริ การอาหารและเครื่ องดื่ มบนเครื่ องบิน)
12.55 น. ถึงสนามบิน เมืองคาซาบลังก้า ประเทศโมร็อกโก ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมื องเรี ยบร้อยแล้ว
จากนั้นนาท่านเดนทางเข้าสู ่ เมืองคาซาบลังก้า (Casablanca) “คาซาบลังก้า” หมายถึง บ้านสี ขาว คาว่า “คาซา”
แปลว่า บ้าน และ “บลังก้า” แปลว่า สี ขาว เป็ นเมื องที่คนทั่วโลกรู จ้ กั และอาจรู จ้ กั มากกว่าราชอาณาจักรโมร็ อกโก
เพราะนอกจากจะเป็ นเมื องท่าและเป็ นที่ตงั้ ของท่าอากาศยานระหว่างประเทศแล้ว ยังถูกใช้เป็ นฉากในภาพยนตร์ฮอลลี
วูดเรื่ อง Casablanca (โดยที่ไม่ได้ถา่ ยทาในคาซาบลังก้าเลย) เป็ นเรื่ องราวความรักระหว่างนายทหารอเมริ กนั และหญิง
คนรัก ในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 ทาให้คาซาบลังก้าเป็ นที่
รู ้จ ัก ไปทั่ว โลก และปั จ จุ บ ัน เป็ นเมื อ งเศรษฐกิ จ หลัก ของ
โมร็ อกโกที่มีประชากรอาศัยอยูป่ ระมาณเกื อบ 5 ล้านคน นา
ท่านเข้าชม สุเหร่าแห่งกษัตริยฮ์ สั ซันที่ 2 มีขนาดใหญ่เป็ น
อันดับ 2 รองจากเมื องเมกกะ สุ เ หร่า นี้ งดงามประณี ตด้ว ย
สถาปั ต ยกรรมแบบโมร็ อกโกทุ ก แขนง ชมทิ ว ทัศ น์ ร อบๆ
สุ เหร่ าอันเป็ นจุ ดชมวิ ว ริ มฝั่ง ทะเล ซึ่ งเป็ นสถานที่พักผ่อนที่
สวยงามของชาวโมร็ อกโกที่ชอบมาเดิ นเล่นหลังจากปฏิ บตั ิ
ศาสนกิจเสร็ จแล้วจากนั้นนาท่านชม จัตุรสั สหประชาชาติ ซึ่ งเป็ นย่านใจกลางเมื องและย่านธุ รกิจสาคัญ นาท่านช้
อปปิ้ งหาซื้ อของฝาก ของที่ระลึก หรื อของพื้ นเมื องนานาชนิ ด
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บริ การอาหารค่ า ณ ภัตตาคาร นาท่านเข้าสูท่ ่ ีพกั  Imperial Hotel L หรื อระดับเดียวกัน
คาซาบลังกา-เมืองราบัต-สุสานของกษัตริยโ์ มฮัมเหม็ ดที่ 5-เมืองเชฟชาอูน
บริ การอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม นาท่านเดินทางสู ่ เมืองราบัต (Rabat) ราบัตเป็ นเมื องหลวงแห่ง
ราชอาณาจักรโมร็ อกโกมาตัง้ แต่ปี ค.ศ.1956 เมื่ อโมร็ อกโกหลุดพ้นจากการเข้าแทรกแซงทางการเมื องของฝรั่งเศส
เป็ นที่ตงั้ ของพระราชวังหลวง และทาเนี ยบทูตานุ ทูตจากต่างแดน เป็ นเมื องสี ขาวที่สะอาดและสวยงามนาท่านเข้าชม
สุสานของกษัตริยโ์ มฮัมเหม็ ดที่ 5 สถาปัตยกรรมแบบโมร็ อกโกพระอัยกาของกษัตริ ยอ์ งค์ปัจจุบนั ซึ่ งมีทหารยาม
ยื นเฝ้าอย่างสง่าทุกประตู และเปิ ดให้คนทุกชาติทุกศาสนาเข้าไปเคารพพระศพที่ฝงั อยูเ่ บื้ องล่าง ด้านหน้าของสุ สาน คื อ
สุเหร่าฮัสซันที่เริ่ มสร้างมาตัง้ แต่ศตวรรษที่ 12 แต่ไม่สาเร็ จ และพังลงจนเหลื อแต่เพียงเสาไว้ 365 ต้น ในบริ เวณกว้าง
183x139 เมตร
บริ การอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร นาท่านแวะถ่ายรู ปความงดงามของ ป้ อมอูดายา (Oudayas Fortress) ป้อม
ขนาดใหญ่ 2 ชัน้ ที่ตงั้ อยูร่ ิ มมหาสมุทรแอตแลนติก ล้อมรอบด้วยกาแพงสู งใหญ่ เป็ นป้ อมที่สเปนสร้างขึ้นเมื่ อสมัยที่
สเปนยึดครองโมร็ อกโก ด้านในมีสวนดอกไม้แบบสเปน และเป็ นเมดิน่า หรื อชุมชนชาวเมื องซึ่งเต็มไปด้วยบ้านเรื อนทา
ทาบด้วยสี ฟ้า -ขาว ที่สะอาดตาน่าเดิ นเล่น บรรยากาศริ มทะเลคล้ายเมื องซานโตริ นี นับเป็ นหนึ่ งในป้ อมปราการที่
สาคัญของโมร็ อกโก ในอดีตใช้ป้องกันข้าศึ กจากการรุ กรานทัง้ จากประเทศที่ลา่ อาณานิ คมและในยุคที่โจรสลัดชุกชุม
จากนั้นนาท่านเดินทางสู ่ เชฟชาอูน (Chefchaouen) เป็ นท่องเที่ยวที่มีช่ ื อเสี ยงอีกแห่งและยังเป็ นเมื องที่มีชายแดน
ติ ด กับ สเปนด้ว ยความที่ รู ป ร่ า งลัก ษณะของยอดเขาของที่ นี่ เหมื อ นกับ เขาแพะ (Chaoua) ดัง นั้ น ชื่ อเมื อ งจึ ง มี
ความหมายที่ตรงตัวเลยว่า “มองที่เขาแพะนั่นซิ ” ด้วยลักษณะเมื องที่อยูบ่ นภูเขา จึงทาให้นักท่องเที่ยวที่ มาที่น่ ี ต่างได้ล้ ิม
รสของความเงียบสงบ บรรยากาศโรแมนติก และได้สมั ผัสถึงการพักผ่อนอย่างแท้จริ ง
บริ การอาหารค่ า ณ ภัตตาคาร นาท่านเข้าสูท่ ่ ีพกั  EL Cortijo Hotel&Spa หรื อระดับเดียวกัน
เมดิน่า เชฟชาอูน-เมืองเฟซ-จุดชมวิว-เมเดอร์ซา บูอิมาเนี ย-สุสานของมูเล ไอดริสที่ 2
บริ การอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม จากนั้น
นาท่านเดินเล่นชมเมื องและเมดิน่าของ นครสี ฟ้า เชฟชา
อู น สถานที่ แห่ง นี้ เป็ นเมื อ งที่ มี ผูค้ นใช้ชี วิ ตกันอยู จ่ ริ ง ใน
ประเทศโมร๊อกโก เอกลักษณ์เฉพาะตัวของเมื องนี้ คื อความ
แปลกตาของอาคารบ้านเรื อนที่มีสีสนั สดใสทาสี เป็ นสี ฟ้า
และขาวทัง้ เมื อง เมื องที่ได้ช่ ื อว่ามนต์เสน่ห์แห่ง โมร็ อกโก
ซึ่ งเต็ มไปด้วยร้านค้าและคาเฟ่ ที่น่ ี ยังมี ช่ ื อเสี ยงทางด้านช้
อปปิ้ งอีกด้วย ที่น่ ี ยังมีทงั้ สิ นค้าหัตถกรรมพื้ นบ้านที่หาไม่ได้
จากไหนในโมร็ อกโก เช่นเสื้ อผ้าขนสัตว์ รวมทัง้ ชีสที่ทาจากแพะ ท่านสามารถเดิ นชมบ้านเรื อนได้ทว่ั ทัง้ เมื อง โดยที่
สถาปัตยกรรมของเมื องยังคงเป็ นแบบโมร็ อกโก ความเป็ นมิตรของผูค้ นก็ทาให้เมื องเชฟชาอูนมีเสน่หอ์ ย่างหาที่เปรี ยบ
ไม่ได้ ทุกท่านสามารถเดิ นชมบ้านเรื อนได้ท่วั ทัง้ เมื อง โดยที่สถาปัตยกรรมของเมื องยังคงเป็ นแบบโมร็ อกโกซุม้ ประตู
โค้งสามารถมองเห็ นได้ทว่ ั ทัง้ เมื อง และยังมีน้าพุท่ ีปูดว้ ยกระเบื้ องโมเสกแบบโมร๊อกโกให้เห็ นได้ตามมุมต่าง ๆ ของเมื อง
บริ การอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร หลังจากนั้นนาท่านเดินทางต่อสู ่ เมืองเฟซ (FES) เมื องหลวงเก่าอีกแห่งที่มี
ประวัติศาสตร์อนั ยาวนานใน ศ.ต. ที่ 8 ที่มีความสาคัญทางประวัติศาสตร์ ตัง้ อยูร่ ะหว่างพื้ นที่อุดมสมบูรณ์ท่ ีตอ่ จากเชิง
เทื อกเขารี ฟ (Rif Mountain) ทางตอนเหนื อกับเขตเทื อกเขาแอตลาสตอนกลาง (Middle Atlas) มีแม่น้าเฟซ (River
Fes) ไหลผ่านกลางเมื องเมื องเฟซ เป็ นเมื องศักดิ์ สิทธิ์ เมื องหนึ่ งของศาสนาอิ สลามได้รับการขนานามว่า “มักกะฮ์แห่ง
ตะวันตก”และ “เอเธนส์แห่งแอฟริ กา” จากนั้นนาท่านขึ้นชม จุดชมวิวบนป้ อมปราการ แห่งราชวงศ์ซาเดียน เมื่ อ
มองลงมาจะเห็ นเขตเมื องเก่าทัง้ เมื อง ต่อด้วยชมประตูพระราชวังหลวงแห่งเฟส พระราชวังที่มีสถาปัตยกรรมที่สวยงาม
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และสง่างามอย่างมาก เป็ นเอกลักษณ์แห่งราชวงศ์โมร็ อกโก นาท่านเดิ นชม เมเดอร์ซา บูอิมาเนี ย (MEDERSA
BOU IMANLA) ซึ่ งเป็ นโรงเรี ยนสอนพระคัมภีร์ เป็ นสถาปัตยกรรมแบบมัวร์ท่ ีสวยงามประณี ต ในเขตเมื องเก่าได้
แบ่งออกเป็ น 100 ส่วน มีซอยกว่า 10,000 ซอย มีซอยแคบสุ ดคื อ 50 ซ.ม. ถึงกว้าง 3 เมตร จะแบ่งเป็ นย่านขาย
ของต่างๆ ระหว่างที่เดินตามทางเดินท่านจะได้พบกับ น้ าพุธรรมชาติ (Nejjarine Fountain) เพื่ อให้ชาวมุสลิมให้
ล้างหน้าล้างมื อก่อนเข้าในบริ เวณมัสยิ ด จากนั้นแวะชมสุสานของมูเล ไอดริ สที่ 2 (Moulay Idriss Mausolem
II) ที่ชาวโมร๊ อกโกถื อว่าเป็ นแหล่งมาแสวงบุญที่ศกั ดิ์ สิทธิ์ จากนั้นนาท่านชม สุเหร่าใหญ่ ไคเราวีน (Kairaouine
Mosque) ซึ่งเป็ นทัง้ มหาวิทยาลัยสอนศาสนาแห่งแรกของโมร็ อกโก และเก่าแก่ท่ ีสุดแห่งหนึ่ งของโลกเลยทีเดียว
บริ การอาหารค่ า ณ ภัตตาคาร นาท่านเข้าสูท่ ่ ีพกั  L’escale Hotel หรื อระดับเดียวกัน
เมืองมิเดล-เมืองเมอร์ซกู า้ ร์-นัง่ รถ 4WD ตะลุยทะเลยทรายซาฮาร่า
บริ การอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม จากนั้นนาท่านเดินทางสู ่ เมืองมิเดล (MIDELT) เมื องเล็กๆที่ตงั้
บนกลางหุบเขาแอตลาส อยูบ่ นความสู ง 1,508 เมตรจากระดับน้าทะเล เป็ นเมื องศูนย์กลางการค้า การทาเหมื องแร่
ทอผ้า ทอพรม และ เย็บปักถักร้อยที่สาคัญของโมร็ อกโก
บริ การอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร จากนั้นนาท่านเดินทางเข้าสู เ่ ส้นทางแห่งทะเลทรายโดยจุดหมายอยูท่ ี เมือง
เออร์ฟูด ์ (ERFOUD) ซึ่ งเป็ นโอเอซิ ส OASIS ศู นย์ก ลางทางการค้าขายของกองคาราวานซึ่ ง เดิ นทางมาจาก
ซาอุ ดิอ าระเบี ย SAUDI ARABIA และซู ดาน SUDAN และเดิ นทางสู ่เมื องเมอร์ซูกา้ ร์ (Merzouga) ไปชม
ทะเลทรายซาฮาร่า “SAHARA” โดยรถ 4WD ตะลุยทะเลยทราย เป็ นทะเลทราย ในทวีปแอฟริ กาที่มีขนาดใหญ่
เป็ นอันดับสองของโลก (รองจากทะเลทรายในทวีปแอนตาร์กติกา) และเป็ นทะเลทรายร้อนที่ใหญ่ท่ ีสุดของโลก ลัดเลาะ
ไปตามขอบของทะเลทรายพร้อมชมบรรยากาศพระอาทิตย์ตกดิน
บริ การอาหารค่ า ณ ภัตตาคาร นาท่านเข้าสูท่ ่ ีพกั ณ Tombouctou Hotel หรื อระดับเดียวกัน
ขี่ อูฐเพื่อไปชมพระอาทิ ตย์ข้ ึ น-โอเอซิส TINGHIR-ทอดร้าจอร์จ-หุบเขาดาเดส-เมืองวอซาเซท
ก่ อ นพระอาทิ ตย์ ข้ ึ น น าท่ า นขี่ อู ฐ เพื่ อไปชมพระอาทิ ตย์ ข้ ึ นที่ เนิ นทรายในทะเลทรายซาฮาร่ า
ทะเลทรายซาฮาร่า (SAHARA DESERT) เป็ นทะเลทรายที่
มีเนื้ อที่ประมาณ 9.3 ล้านตารางกิ โลเมตร และตัง้ อยูท่ าง
ตอนเหนื อของทวี ป แอฟริ กา ทะเลทรายซาฮาร่ า มี
สิ่ งแวดล้อมที่ไม่เอื้ อต่อการดารงอยู ่ของชีวิตมนุ ษย์ สัตว์
หรื อพื ช เพราะฝนตกน้อยมาก และพื้ นที่ไม่เหมาะแก่การ
เพาะปลู ก หรื อเลี้ ยงสัต ว์ หากมี สัต ว์แ ละพื ช พัน ธุ ์ ใ ดที่
สามารถเติบโตในทะเลทรายได้ ก็ตอ้ งปรับตัวกันอย่างมาก
เช่นเดียวกับมนุ ษย์ท่ ีต้องหาวิ ธีในการใช้ชีวิตให้อยูร่ อดได้
ให้ทา่ นได้สมั ผัสบรรยากาศยามเช้าในทะเลทรายซาฮาร่า จากสภาพการไร้ฝนและอุณหภูมิท่ ีรอ้ นจัดในทะเลทรายมีผล
ทาให้ความชื้ นสัมพัทธ์ของอากาศเหนื อทะเลทราย เกื อบเป็ นศูนย์ตลอดปี ชมพระอาทิตย์ข้ ึนจากบนเนิ นทราย ซึ่ งเป็ น
ภาพที่สวยงาม น่าประทับใจ ได้เวลานาท่านขี่อูฐกลับสู โ่ รงแรมที่พกั บริ การอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
จากนั้นนาท่านเดินทางผ่าน โอเอซิส TINGHIR ซึ่ งเป็ นชุมชนที่เกาะกลุม่ อยูร่ วมกัน ท่ามกลางความแห้งแล้งในเขต
ทะเลทราย ที่ยังมี ความชุม่ ชื้ น มี ตาน้า หรื อ ลาธารน้า ซึ่ งใช้ในการปลูกต้นปาล์ม ต้นอัลมอนด์ นาท่านเดิ นทางสู ่
ทอดร้าจอร์จ (TODRA GORGES) โกรกธารที่มีโขดผาสู ง 985 ฟุต หรื อ 300 เมตร ทัง้ สองด้านที่เกื อบตัง้ ทามุม
สามเหลี่ยมกับแม่น้าโทดร้า ถื อว่าเป็ นโกรกธารและหุบเขาที่สวยที่สุดทางใต้ของโมร็ อคโค ชมความงามของช่องเขาที่
ซ่อนตัวอยูในโอเอซิ ส ลาธารที่ไหลผ่านช่องเขากับหน้าผาที่สูงชันแปลกตา เป็ นแหล่งปี นหน้าผาสาหรับนักเสี่ ยงภัย
ทัง้ หลาย

บริ การอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร จากนั้นนาท่านเดิ นทางผ่านเส้นทาง หุบเขาดาเดส DADES VALLEY
AND GORGE แนวเขาและธรรมชาติ ของหุ บเขาที่ถูกกรัดกร่อนจากแรงลม ทาให้หุบเขากลายเป็ นรู ปร่างต่าง ๆ
สวยงาม ผ่านชมหุบเขากุหลาบ ซึ่งเทศกาลดอกกุหลาบจะมีข้ ึนในเดื อนพฤษภาคม ด้วยร่มเงาต้นปาล์มที่โอเอซิ สนี้ ทา
ให้เป็ นสวรรค์นอ้ ยๆของนักเดินทางชาวทะเลทรายมาตัง้ แต่สมัยโบราณกาล นาท่านเดินทางต่อไปยัง เมืองวอซาเซท
(Ouarzazate) ซึ่ งเคยเป็ นที่ตงั้ ทางยุทธศาสตร์ ในปี ค.ศ. 1928 ฝรั่งเศสตัง้ กองกาลังทหารและพัฒนาที่น้ ี ให้เป็ น
ศู นย์กลางการบริ หาร ปัจจุ บ นั เมื องวอซาเซทเป็ นเมื องถู กส่งเสริ มให้เ ป็ นเมื องท่องเที่ยว และมี การพัฒนาพื้ นที่ใน
ทะเลทรายเพื่ อการทากิจกรรมต่าง ๆ ที่แวดล้อมไปด้วยสตูดิโอสาหรั บการถ่ายทาภาพยนตร์ ไม่วา่ จะเป็ น เรื่ อง CLEO
PATTRA, THE MUMMY, KINGDOM OF HEAVEN และอีกหลายเรื่ องนักที่มกั จะใช้เมื องแห่งนี้ เป็ นฉากสาหรับ
ถ่ายทาในภาพยนตร์ ทัง้ นี้ เพราะลักษณะภูมิประเทศที่ยงั คงความเป็ นเอกลักษณ์แบบชนเผ่าเบอร์เบอร์ ซึ่ งเป็ นชนเผ่า
ดัง้ เดิ มของชาวโมร็ อกโก วอซาเซทอาจกล่าวได้วา่ เป็ นจุดมุง่ หมายของนักท่องเที่ยวที่มองหาความแตกต่างและความ
ผจญภัยที่หาไม่ได้จากที่ไหน วอซาเซทเป็ นเมื องที่สาคัญที่สุดของทางตอนใต้ และที่น่ ี ยังเป็ นทางเชื่ อมระหว่างเหนื อกับ
ใต้ และตะวันออกกับตะวันตก
คา่
บริ การอาหารค่ า ณ ภัตตาคาร นาท่านเข้าสูท่ ่ ีพกั ณ Kenzi Azghor Hotel หรื อระดับเดียวกัน
วันที่เจ็ด เมืองไอท์ เบนฮาดดู-ป้ อมไอท์ เบนฮาดดู-เมืองมาราเกช
เช้า
บริ การอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม นาท่านเดินทางสู ่ เมืองไอท์ เบนฮาดดู (AIT BENHADDOU)
เป็ นเมื อ งที่ ชื่ อเสี ย งในเรื่ องการหารายได้จ ากกองถ่า ยท า
ภาพยนตร์กว่า 20 เรื่ อง นาท่านถ่ายรู ป คซาร์แห่งเมืองเอ
ทเบนฮาดดู หรือ ป้ อมไอท์ เบนฮาดดู (KASBASH OF
AIT BEN HADOU) เป็ นป้อมดินซึ่งตัง้ อยูท่ า่ มกลางสวนอัล
มอนด์ เป็ นปราสาทที่ใช้ในการถ่ายทาภาพยนตร์หลายเรื่ องที่
โด่งดังอาทิ Lawrance of Arabia, Jesus of Nazareth,
Gladiator และและซีรีสช์ ่ ื อดัง Game of Thrones ปัจจุบนั
อยูใ่ นความดูแลขององค์การยูเนสโก้ ได้รบ้ การขึ้ นทะเบียน
เป็ นมรดกโลกในปี 1987
กลางวัน บริ การอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร จากนั้นนาท่านเดิ นทางสู ่ เมื องมาราเกช (Marakesh) เมื องท่องเที่ยวที่
สาคัญเชิงเขาแอตลาส ปัจจุบนั เป็ นเมื องที่มีนักท่องเที่ยวมาเยื อนมากที่สุด สภาพบ้านเมื องที่เรา เห็ นได้คือ สองข้าง
ทางแวดล้อมด้วยบ้านเรื อนที่ถูกฉาบด้วยปูนสี สม้ ๆ ซึ่ งเป็ นสิ่ งที่รัฐบาลกาหนดไว้ แต่คนท้องถิ่ นจะเรี ยกว่า Pink City
หรื อ เมื องสี ชมพู อาจกล่าวได้วา่ มาราเกชเป็ นเมื องที่มีเสน่หท์ ่ ีสุดในโลกแห่งหนึ่ ง จึ งได้สมญานามว่าเป็ น A city of
Drama นั่นคื อมีความสวยงามดัง่ เมื องในละครที่ไม่น่าเป็ นชีวิตจริ งได้
คา่
บริ การอาหารค่ า ณ ภัตตาคาร นาท่านเข้าสูท่ ่ ีพกั ณ Ayoub Hotel หรื อระดับเดียวกัน
วันที่แปด เมืองมาราเกช-มัสยิดคูตเู บีย-พระราชวังบาเฮีย-สวนจาร์ดีน มาจอแรล-คาซาบลังกา
เช้า
บริ การอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม นาท่านชมความ
งดงามภายนอกของ มัสยิดคูตเู บีย (Koutoubia Mosque) มัสยิด
ใหญ่เก่า แก่ท่ ี สุ ดในเมื องไม่ว ่า จะเดิ น ไปแห่งใดในตัวเมื องก็ จะเห็ น
มัส ยิ ดนี้ ได้ น าท่า นเข้า ชม พระราชวังบาเฮี ย (Bahia Palace)
พระราชวัง ของท่า นมหาอามาตย์ ผู ส้ าเร็ จ ราชการแผ่นดิ นแทนยุ
วกษัตริ ยใ์ นอดีต สร้างขึ้นในช่วงปลายศตวรรษที่ 19 โดยตัง้ ใจจะให้
เป็ นพระราชวังที่ ยิ่ งใหญ่และหรู หราที่สุ ดในสมัยนั้น ภายในตกแต่ง
กลางวัน

กลางวัน

คา่
วันที่เก้า
เช้า

14.55 น.
01.15 น.
วันที่สิบ
03.40 น.
12.50 น.

โดยการแกะสลักปูนปั้น มีการวาดลายบนไม้ และประดับประดาด้วยโมเสกเป็ นลวดลายที่สวยงามละเอียดอ่อนมาก นา
ท่านชม สวนจาร์ดีน มาจอแรล (Majorelle Garden หรื อ Jardin Majorelle & Museum of Islamic Art)
สวนแห่งนี้ เป็ นที่รวบรวมพันธุ ไ์ ม้นานาพันธุ จ์ ากทัว่ โลก โดยเฉพาะต้นกระบองเพชรนับพันต้นหลากหลายสายพันธุ ์ มี
สวนบัว และป่ าไม้ดูร่มรื่ นกับบรรดากระถางดิ นที่ศิ ลปิ นเจ้าของเดิ ม Jacques Majorelle ที่สรรหาสี มาป้ ายทาทับ
ตกแต่งทาให้สวนแห่งนี้ ดูโดดเด่นสะดุดตา
บริ การอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร จากนั้นนาท่านชม จัตุรสั กลางเมือง (Djemaa Fnaa Square) ที่รายล้อม
ไปด้วยอาคาร ร้านค้า ตลาดทัง้ 4 ด้าน เดิ นเล่นถ่ายรู ปความมีชีวิตชีวาที่มีสีสนั และกลิ่นอายแบบโมร็ อกโกขนานแท้
พร้อมจับจ่ายหาซื้ อของฝาก ของที่ระลึกพื้ นเมื องต่างๆ ได้ท่ ีตลาดเก่าที่อยูร่ ายรอบจัตุรัส ถึงเวลาอันสวมควรนาท่าน
เดินทางสูเ่ มื องคาซาบลังกา
บริ การอาหารค่ า นาท่านเข้าสูท่ ่ ีพกั  Imperial Hotel หรื อระดับเดียวกัน
คาซาบลังกา-ไอน์เดียบ-สนามบิน-ดูไบ
บริ การอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม จากนั้นนาท่านผ่านชม ไอน์เดี ยบ (AIN DIAB) เป็ นย่านตาก
อากาศริ มทะเลริ มมหาสมุทรแอตแลนติก เป็ นถิ่นพานักของผูม้ ีฐานะทางสังคม รวมทัง้ นักแสดงดาราชื่ อดังของฮอลลี
วูด้ บางรายก็มีบา้ นพักอยูแ่ ถบนี้ ด้วย นอกจากจะมีชายหาดสาหรับพักผ่อนแล้วยังมีภตั ตาคารหรู หราหลายระดับตาม
ความสามารถในการจ่าย สถานที่เล่นกีฬา สระว่ายน้าคอร์ทเทนนิ ส สนามวอลเลย์บอล และแม้แต่ดีสโกเธคก็มีบริ การ
สมควรแก่เวลานาท่านเนทางสูส่ นามบิน
ออกเดินทางสู ่ เมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ โดยสายการบินเอมิเรตส์ เที่ยวบินที่ EK752
(บริ การอาหารและเครื่ องดื่ มบนเครื่ อง)
เดินทางถึง เมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ แวะเปลี่ยนเครื่ อง
ดูไบ-กรุงเทพฯ-สนามบินสุวรรณภูมิ
ออกเดินทางสู ่ สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสายการบินเอมิเรตส์ เที่ยวบินที่ EK 376
(บริ การอาหารและเครื่ องดื่ มบนเครื่ อง)
เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ

โปรแกรมการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
ทัง้ นี้ ขึ้นอยูก่ บั สภาวะอากาศและเหตุสุดวิสยั ต่าง ๆ ที่ไม่สามารถคาดการณ์ลว่ งหน้า อาทิเช่น วันสาคัญทางศาสนา
การนัดชุมนุ ม หรื อเหตุการณ์ทางการเมื อง เป็ นต้น
กาหนดการเดินทาง
มีนาคม

31 มี.ค.-9 เม.ย. 2563

พฤษภาคม

1-10 พ.ค. 2563

ราคา

49,900
49,900

อัตราค่าบริการ
เด็ก (อายุตา่ กว่า 12 ปี ไม่มีเตียง)
พักเดี่ยว

ลดท่านละ
เพิ่มท่านละ

2,000
10,000

บาท
บาท

กรุณาอ่านรายละเอี ยดโปรแกรมทัวร์และรายละเอียดต่างๆของโปรแกรม
โดยละเอียดเมื่อท่านทาการซื้อโปรแกรมทัวร์แล้วทางบริษทั ถือว่าท่าน
รับทราบและยอมรับในเงื่อนไขต่างๆ ของบริษทั

อัตราค่าบริการนี้ รวม
 ค่าตัว๋ เครื่ องบินชัน้ ประหยัด (ECONOMY CLASS) โดยสายการบินเอมิเรตส์ (เดินทางไป-กลับพร้อมคณะ)
 ค่าที่พกั 3-4 ดาว (ห้องละ 2-3 ท่าน) ตามที่ระบุในรายการ (ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการย้ายเมื องเข้าพัก ในกรณี ท่ ีไม่สามารถเข้า
พักที่เมื องนั้นๆได้ เช่น ติดงานนิ ทรรศการ งานแสดงสิ นค้า งานประชุม เหตุสุดวิสยั ต่างๆ ฯลฯ)
 ค่าธรรมเนี ยมวีซา่ (สถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนี ยมทุกกรณี )
 ค่ารถปรับอากาศ และบริ การนาเที่ยวตามที่ระบุในรายการ
 ค่าเข้าชมสถานที่ และค่าธรรมเนี ยมตามที่ระบุในรายการ
 ค่ารถ 4WD (คันละ 5 ท่าน) / ค่าขี่อูฐ (ตัวละ 1 ท่าน)
 ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ
 ค่าประกันภัยในการเดินทาง 2,000,000/500,000 บาท (เงื่ อนไขตามกรมธรรม์)
 หัวหน้าทัวร์ผูม้ ีประสบการณ์นาเที่ยว คอยดูแลอานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง (ไม่รวมค่าทิป)
อัตราค่าบริการนี้ ไม่รวม
 ค่าภาษี มูลค่าเพิ่ม 7% ภาษี หกั ณ ที่จ่าย 3% กรณี ตอ้ งการใบเสร็จ
 ค่าน้าหนักของกระเป๋ าในกรณี เกินกว่าสายการบินกาหนดให้ 30 กิโลกรัมต่อหนึ่ งคน
 ค่าใช้จา่ ยส่วนตัวต่างๆ นอกรายการ อาทิ ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรี ด และค่าเครื่ องดื่ มในห้องพัก พนักงานยกกระเป๋ า

 ค่าทิปคนขับรถ 4WD (ขัน้ ตา่ คันละ 10 USD)
 ค่าทิปคนจูงอูฐ (ขัน้ ตา่ ท่านละ 1 USD)
 ค่าทิปไกด์ทอ้ งถิ่ นและคนขับรถท้องถิ่ น (60 USD)
 ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ไทย (1,000 บาท)
เงื่อนไขในการจองทัวร์
1. สาหรับการจอง กรุณาชาระเงินมัดจาท่านละ 20,000 บาท พร้อมสาเนาหนังสื อเดินทาง (หลังจองภายใน 1 วัน)
2. ชาระยอดส่วนที่เหลื อทัง้ หมดก่อนการเดินทางไม่นอ้ ยกว่า 30 วัน
3. หากไม่ชาระค่าใช้จา่ ยภายในกาหนด ทางบริ ษัทจะถื อว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ
4. หากท่านที่ตอ้ งการออกตัว๋ โดยสารภายในประเทศ (กรณี ลูกค้าอยูต่ า่ งจังหวัด) เพื่ อมายื่ นวีซา่ หรื อวันเดินทาง ให้ทา่ นติดต่อ
เจ้า หน้า ที่ ก่อ นออกบัตรโดยสารทุ ก ครั้ ง หากออกบัตรโดยสารโดยมิ แจ้ง เจ้า หน้า ที่ ทราบทางบริ ษั ท ขอสงวนสิ ท ธิ์ ไม่
รับผิดชอบค่าใช้จา่ ยที่เกิดขึ้น
การยกเลิกและคืนค่าทัวร์
1.
ยกเลิกการเดินทาง 65 วันขึ้นไป คื นมัดจาทัง้ หมด (ในกรณี ท่ ีย่ ื นวีซา่ แล้วขอเก็บค่าใช้จา่ ยตามที่เกิดขึ้นจริ ง)
2.
ยกเลิกการเดินทาง 41-64 วัน เก็บค่าใช้จา่ ยเบื้ องต้น 5,000 บาท
3.
ยกเลิกการเดินทาง 31-40 วัน เก็บเงินมัดจาทัง้ หมด
4.
ยกเลิกการเดินทาง 21-30 วัน เก็บค่าใช้จา่ ย 50% ของราคาค่าทัวร์ทงั้ หมด
5.
ยกเลิกการเดินทาง 20 วันก่อนเดินทาง ขอเก็บค่าใช้จา่ ย 100% ของราคาค่าทัวร์ทงั้ หมด
6.
กรณี เจ็บป่ วย จนไม่สามารถเดินทางได้ จะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง ทางบริ ษัทขอสงวนสิ ทธิ์ เรี ยกเก็ บ
ค่าใช้จา่ ยตามที่เกิดขึ้นจริ ง
7.
กรณี วีซ่าถูกปฏิ เสธจากสถานทูต (วี ซ่าไม่ผ่าน) ทางบริ ษัทจะทาการเก็ บค่าใช้จา่ ยตามที่เกิดขึ้นจริ ง เช่น ค่าวีซา่ และ
ค่าบริ การยื่ นวีซา่ ค่ามัดจาตัว๋ เครื่ องบินหรื อค่าตัว๋ เครื่ องบิน เป็ นต้น
หมายเหตุ
1. บริ ษัทขอสงวนสิ ทธิ์ ยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน้าในกรณี ท่ ีผูเ้ ดินไม่ถึง 30 ท่าน และทางบริ ษัทยินดีคืนเงินโดยหัก
เฉพาะค่าใช้จา่ ยที่เกิดขึ้นตามจริ ง
2. บริ ษัทขอสงวนสิ ทธิ์ ท่ ีจะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการ เมื่ อเกิดเหตุจาเป็ นสุ ดวิ สยั และไม่รับผิดชอบใดๆ
ในกรณี ท่ ีสูญหาย สูญเสียหรื อได้รับบาดเจ็บที่นอกเหนื อความรับผิดชอบของหัวหน้าทัวร์ เช่นภัยธรรมชาติ ปัญหาการเมื อง
เป็ นต้น
3. เนื่ องจากรายการทัวร์น้ ี เป็ นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็ จ หากท่านสละสิ ทธิ์ การใช้บริ การใดๆ หรื อถูกปฏิเสธการเข้าประเทศไม่วา่
กรณี ใดๆ ก็ตาม ทางบริ ษัทขอสงวนสิ ทธิ์ ไม่คืนเงิ นในทุกกรณี
4. เมื่ อท่านได้ชาระเงินมัดจาหรื อทัง้ หมดไม่วา่ จะเป็ นการชาระผ่านตัวแทนของบริ ษัทหรื อชาระโดยตรงกับทางบริ ษัท
จะถื อว่าท่านรับทราบและยอบรับเงื่ อนไขต่างๆ ของบริ ษัทฯที่ได้ระบุไว้โดยทัง้ หมด
5. สาหรับที่น่ัง LONG LEG หรื อที่น่ังบริ เวณทางออกฉุ กเฉิ น จะต้องเป็ นผูโ้ ดยสารที่มีคุณสมบัติตามที่สายการบิ นกาหนด
เช่น ต้องสามารถสื่ อสารภาษาอังกฤษได้ ไม่มีปัญหาด้านสุ ขภาพ สามารถช่วยเหลื อผูอ้ ่ ื นได้อย่างรวดเร็ วในกรณี เกิ ดเหตุ
ฉุ กเฉิ นและอานาจในการให้ท่ ีน่งั LONG LEG ขึ้นอยูก่ บั ทางเจ้าหน้าที่สายการบินตอนเวลาที่เช็คอินเท่านั้น
6. สาหรับห้องพัก 3 ท่าน (TRIPPLE ROOM ) อาจจะมีการจัดเป็ น 2 เตียง และ SOFA BED ซึ่ งขึ้นอยูก่ บั การออกแบบ
ของ แต่ละโรงแรม

เอกสารเบื้องต้นในการขอยื่ นวีซ่าประเทศโมร็อกโก ใช้เวลาในการยื่ นและพิจารณา 10-15 วันทาการ และระหว่าง
การพิจารณาวีซ่าของสถานทูตผูย้ ื่ นไม่สามารถขอเล่มคื นได้ระหว่างการพิจารณา
1. พาสปอร์ต ที่ยงั ไม่หมดอายุ และมีอายุไม่ต่ ากว่า 6 เดื อน ก่อนวันหมดอายุ
2. แบบฟอร์มคาร้องขอวีซา่ ที่หรอกข้อมูลครบถ้วน (ตามเอกสารที่อยูด่ า้ นล่างโปรแกรมทัวร์)
3. รู ปถ่ายสีขนาด 3.5x4.0 ซม. จานวน 2 ใบ (**ต้องมีฉากหลังเป็ น สี ขาวเท่านั้น และมีอายุไม่เกิน 6 เดื อน และเหมื อนกัน
ทัง้ 2 รู ป)
4. สาเนาทะเบี ยนบ้า น / ส าเนาบัตรประชาชน / หรื อส าเนาบัตรข้า ราชการ / ส าเนาทะเบี ยนสมรส พร้อมแปลเป็ น
ภาษาอังกฤษ
5. ใบรับรองการทางานจากบริ ษัทที่ทา่ นทางานอยู ่ ต้องเป็ นภาษาอังกฤษเท่านั้น โดยระบุตาแหน่งและอัตราเงิ นเดื อนใน
ปัจจุบนั ,วันเดื อนปี ท่ ีเริ่ มทางานกับบริ ษัทนี้ และช่วงเวลาที่ขอลางานเพื่ อเดินทางไปท่องเที่ยว หลังจากนั้นจะกลับมาทางาน
ตามปกติหลังครบกาหนด
6. กรณี ที่เป็ นเจ้าของกิ จการขอใบทะเบี ยนการค้า หรื อหนังสื อรับรอง (ใบDBD) ที่ คดั ไว้ไม่เกิ น 3 เดื อน (พร้อม
แปลเป็ นภาษาอังกฤษ)
7. หนังสื อรับรองบัญชี จากธนาคาร (BANK CERTIFICATE ฉบับภาษาอังกฤษ) ที่มีอายุไม่เกิ น 15 วันนับจากวันที่มา
ยื่ นคาร้องขอวีซา่ และ บันทึ กรายการเคลื่ อนไหวทางบัญชี (BANK STATEMENT ฉบับภาษาอังกฤษ) ย้อนหลัง 6
เดื อน โดยรายการอัพเดตล่าสุดไม่เกิน 7 วัน นับจากก่อนวันที่มายื่ นคาร้องขอวีซา่ สถานฑูตไม่รบั พิจารณาบัญชี กระแส
รายวัน
8. กรณี ท่ ีเป็ นนักเรี ยน นักศึกษา จะต้องมี หนังสือรับรองจากทางสถาบันการศึกษาภาษาอังกฤษ (ตัวจริ ง) เท่านั้น
9. กรณี ที่ เ ด็ ก อายุ ต า่ กว่ า 20 ปี เดิ น ทางไปกับ บิ ด าหรื อมารดาท่า นใดท่า นหนึ่ ง จะต้อ งท าจดหมายยิ น ยอมเป็ น
ภาษาอังกฤษ โดยที่บิดา, มารดา และบุตรจะต้องไปยื่ นเรื่ องแสดงความจานงในการอนุ ญาตให้บุตรเดินทางไปกับอีก ท่าน
หนึ่ งได้ ณ ที่วา่ การอาเภอ หรื อสานักงานเขต โดยมีนายอาเภอหรื อผูอ้ านวยการเขตลงลายมื อชื่ อและประทับตรารับรอง
จากทาง ราชการอย่างถูกต้อง
10. การบิดเบื อนข้อเท็จจริ งประการใดก็ตาม อาจจะถูกระงับมิ ให้เดินทางเข้าประเทศในกลุม่ เชงเก้นเป็ นการถาวร และถึงแม้วา่
ท่า นจะถู ก ปฏิ เ สธวี ซ ่า สถานทู ตไม่คื น ค่า ธรรมเนี ยมที่ได้ช าระไปแล้ว และหากต้อ งการขอยื่ นคาร้อ งใหม่ก็ ตอ้ งช าระ
ค่าธรรมเนี ยมใหม่ทุกครั้ง หากสถานทูตมีการสุ ่มเรี ยกสัมภาษณ์บางท่าน ทางบริ ษัทฯ ขอความร่วมมื อในการเชิญท่านไป
สัมภาษณ์ตามนัดหมาย และโปรดแต่งกายสุ ภาพ ทัง้ นี้ บริ ษัทฯ จะส่งเจ้าหน้าที่ไปอานวยความสะดวกและประสานงาน
ตลอดเวลาและหากสถานทูตขอเอกสารเพิ่มเติมทางบริ ษัทใคร่ขอรบกวนท่านจัดส่งเอกสารดังกล่าวเช่นกัน
11. กรณี ยกเลิ กการเดิ นทางภายหลังจากได้วีซา่ แล้ว ทางบริ ษัทฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการแจ้งสถานทูตเพื่ อให้อยูใ่ นดุลพิ นิจของ
สถานฑูตฯ เรื่ องวีซา่ ของท่าน เนื่ องจากการขอวีซา่ ในแต่ละประเทศจะถูกบันทึกไว้เป็ นสถิติในนามของบริ ษัทฯ
12. เมื่ อท่านได้ชาระเงิ นมัดจาหรื อทัง้ หมดไม่วา่ จะเป็ นการชาระผ่านตัวแทนของบริ ษัทฯ หรื อชาระโดยตรงกั บทางบริ ษัทฯ ทาง
บริ ษัทฯจะขอถื อว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงื่ อนไขต่าง ๆ ของบริ ษัทฯ ที่ได้ระบุโดยทัง้ หมด
13. การยื่ นวีซา่ นั้น ผูเ้ ดินทางต้องชาระยอดมัดจาท่านละ 20,000 ต่อท่านก่อนเท่านั้น ถึงสามารถดาเนิ นการขัน้ ตอนการยื่ นวี
ซ่าได้

** เอกสารประกอบการยื่นวีซ่าเป็ นภาษาอังกฤษเท่านัน้ และทางบริษทั ไม่มีนโยบายรับแปลเอกสาร
หากท่านต้องการให้ทางเราดาเนิ นการแปลเอกสารให้ มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมฉบับละ 500 บาท **

แบบฟอร์มรายละเอียดเพิม่ เติม

(สาคัญมาก)

**ข้อมูลนี้ ใช้เพือ่ นัดหมายคิววีซ่ากับสถานทูต ไม่สามารถแก้ไขภายหลังได้
กรุณาระบุรายละเอียดทั้งหมดให้ครบถ้วนทุกข้อ เพือ่ ประโยชน์ของตัวท่านเอง
คาถามเป็ นภาษาไทย เพือ่ ให้ท่านเข้าใจง่าย
แต่กรุณาตอบคาถามเป็ นภาษาอังกฤษตัวบรรจง เท่านั้น ***
ชื่อ – นามสกุล ผูเ้ ดินทาง [ภาษาไทย]…………………………………………………………………………………………….………………………..
นามสกุล [ภาษาอังกฤษ]……………………………………………………………………………………………………………………….…………………….
นามสกุลตอนเกิด [ภาษาอังกฤษ]…………………………………………………………………………………………………………………….…………
ชื่อตัว [ภาษาอังกฤษ]……………………………………………………………………………………………………………………………………….…………..
วัน /เดือน / ปี (ค.ศ.) เกิด…………………………………………………………………………………………………………………..……………………
สถานทีเ่ กิด (จังหวัด/ประเทศ)………………………………………………………………………………………………………………………….………..
สัญชาติปัจจุบนั ...............................สัญชาติโดยกาเนิด หากต่างจากปัจจุบนั ……………………………………………….……..
ทีอ่ ยู่ปัจจุบนั ทีส่ ามารถติดต่อได้
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................รหัสไปรษณีย.์ .......................................
โทรศัพท์ (มือถือ) …………………………………………….……………………..……..…………E-mail………………………………………………….
ในกรณีเป็ นผูเ้ ยาว์ กรุณากรอก ชื่อตัว นามสกุล ทีอ่ ยู่(หากต่างจากผูข้ อ) และสัญชาติของผูม้ ีอานาจปกครอง/
ดูแลผูเ้ ยาว์
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………….....................................................................
สถานทีท่ างานหรือสถานศึกษา(ภาษาอังกฤษ) .............................................................................................
ทีอ่ ยู่ทีท่ างานหรือสถานศึกษา..........................................................................................................................
..........................................................................................................รหัสไปรษณีย.์ ........................................
ตาแหน่งงาน ..................................................................................................................................................
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