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***พกัโรงแรม 4+5 ดาว*** 

** พิเศษ...นอนมาราเกต 2 คืน และ เฟต 2 คืน **  

นอนแคมป์ 1 คืน พรอ้มอพัเกรดมีหอ้งน ้าในตวั*** 

 

FANTASTIC Morocco 11D/8N 
 

เดินทางวนัที่ 8-18 เมษายน 2566 
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คาซาบลงักาㆍราบตัㆍเชฟชาอนุㆍเฟสㆍอิเฟรน 

มิเดลทㆍ์แอรฟ์ดูㆍ์เมอรช์ถูา้ㆍทินเฮียรㆍ์ทอดรา้กอรจ์ 

วอซาเซทㆍมาราเกซㆍเอซาเวรา่ㆍคาซาบลงักา 
 

***พิเศษ...อาหารไทย 1 ม้ือ และ อาหารจนี 1 ม้ือ และ อาหารซีฟู้ด 1 ม้ือ*** 

 

 

 

 

DAY ITINERARY 
MEAL 

B      L      D 
HOTEL 

วนัแรก 
กรุงเทพฯ (Bangkok) – อาบู ดาบ ี(Abu Dhabi) 

EY 407   BKK-AUH   19.10-23.15 
    

วนัทีส่อง 

อาบู ดาบ ี(Abu Dhabi) – คาซาบลงักา 

(Casablanca) – ราบตั (Rabat) -เชฟชาอูน 

(Chefchaouen) 

EY 613   AUH-CMN  02.20-08.05 

 ✓ ✓ Hotel Chechaouen 4* 

วนัทีส่าม 
เชฟชาอูน (Chefchaouen) - โวลูบลิสิ (Volubilis) 

- เฟส (Fes) 
✓ ✓ ✓ Hotel Fes 4* 

วนัทีส่ ี ่ เฟส (Fes)  ✓ ✓ ✓ Hotel Fes 4* 

วนัทีห่า้ 
เฟส (Fes) – อเิฟรน (Ifrane) –มเิดลท(์Midelt) – 

แอรฟ์ูด ์(Erfoud)– เมอรซ์ูกา้(Merzouga)  
✓ ✓ ✓ Hotel Merzouga: 4* 

วนัทีห่ก 
มอรซ์ูกา้ (Merzouga)- ทนิเฮยีร ์(Tinerhir) – ทอด

รา้กอรจ์(Todra Gorge)- วอซาเซท(Ouarzazate) 
✓ ✓ ✓ Hotel Ouarzazat 4* 

วนัทีเ่จ็ด 
วอซาเซท(Ouarzazate) – มาราเกช (Marakech)

  
✓ ✓ ✓ Hotel Marrakech 5* 

วนัทีแ่ปด 
มาราเกช (Marakech) - เอซาเวรา่ (Essaouira)  

**พเิศษ รบัประทานกลางวนัอาหารไทย  
✓ ✓ ✓ Hotel Marrakech 5* 

วนัทีเ่กา้ 

เอซาเวรา่ (Essaouira)– คาซาบลงักา

(Casablanca) 

**พเิศษ รบัประทานกลางวนัซฟีู๊ ด และ อาหารเย็นเมนูจนี 

✓ ✓ ✓ Hotel Casablanca 5* 

วนัทีส่บิ 

คาซาบลงักา(Casablanca) – อาบูดาบ ี(Abu 

Dhabi)  

EY 612   CMN-AUH  09.25-19.40 //  

EY 402   AUH-BKK   22.50-07.55 

✓    

วนัทีส่บิเอ็ด 
อาบูดาบ ี(Abu Dhabi) - กรุงเทพฯ (Bangkok)
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วนัแรกของการเดินทาง(1)    กรุงเทพฯ (Bangkok) – อาบู ดาบี (Abu Dhabi)   

16.00 น.   สมาชิกพรอ้มกนัท่ี สนามบินสุวรรณภูมิ เคาน์เตอรส์ายการบินเอทิฮทั แอรเ์วยส์ เคานเ์ตอร ์G ประตทูางเขา้

ที่ 4 เจา้หน้าท่ี คอยอ านวยความสะดวก และทาการเช็คอิน 

19.10 น.  บินสู่อาบูดาบี (Abu Dhabi)  โดยสายการบินอิทิฮดั แอรเ์วยส์ เท่ียวบินท่ี  EY 407 

เชิญเพลิดเพลินกบัจอทีวีส่วนตวัทุกท่ีนัง่ พรอ้มบริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเครื่องบิน 

23.15 น.   ถึง สนามบินอาบู ดาบี ประเทศสหรฐัอาหรบั เอมิเรตส ์พกัเปล่ียนอิริยาบถและเปลี่ยนเครื่อง  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วนัที่สองของการเดินทาง(2)    อาบู ดาบี (Abu Dhabi) – คาซาบลงักา (Casablanca) – ราบตั (Rabat) –  

    เชฟชาอูน (Chefchaouen) 

02.20 น.   บินต่อ สู่เมืองคาซาบลงักา สายการบินเอทิฮดั แอรเ์วยส์ เท่ียวบิน  EY 613  

08.05 น.   เคร่ืองลงจอดท่ีสนามบินนานาชาติเมืองคาซาบลังกา้ (Casablanca) ประเทศโมรอคโค  (เวลาทอ้งถิ่นใน

ประเทศโมรอคโค ชา้กว่าประเทศไทย 6 ช.ม.)  หลงัผ่านตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากร พบมคัคุเทศกท์อ้งถ่ิน

แลว้เดินทางสู่เมืองราบัต (Rabat) เมืองหลวงแห่งราชอาณาจกัรโมรอคโค (ระยะทาง 115 กม.เวลาเดินทาง

ประมาณ 1.30 ชม.) 

น าท่านชมหอคอยฮาซัน (Hassan Tower) และ สุสานของกษัตริยโ์มฮัมเหม็ดที่ 5 พระอัยกา (ปู่) ของ

กษัตริยอ์งคปั์จจุบนั ซึ่งมีทหารยามยืนเฝ้าสง่าทุกประตูและเปิดใหค้นทุกชาติทุกศาสนาเขา้ไปเคารพพระศพท่ีฝัง

อยู่เบื้ องล่าง ดา้นหน้าของสุสาน คือสุเหร่าฮัสซันท่ีเร่ิมสรา้งมาตั้งแต่ศตวรรษท่ี 12 แต่ไม่ส าเร็จและพังลงจน

เหลือแต่เพียงเสาไว ้365 ตน้ ในบริเวณกวา้ง 183 x139 เมตร ชมหอคอยฮาซนั (Hassan Tower) 
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น าท่านชม ป้อมอูดายา (Oudayas Fortress) ป้อมขนาดใหญ่ 2 ชั้น ท่ีตั้งอยูริ่มมหาสมุทรแอตแลนติก ลอ้มรอบ

ดว้ยก าแพงสูงใหญ่ เป็นป้อมท่ีสเปนสรา้งขึ้ นเมื่อสมัยท่ีสเปนยึดครองโมรอคโค ดา้นในมีสวนดอกไมแ้บบสเปน 

และเป็น เมดิน่า  หรือชุมชนชาวเมืองซึ่งเต็มไปดว้ยบา้นเรือนทาทาบดว้ยสีฟ้า-ขาว บรรยากาศริมทะเลคลา้ย

เมืองซานโตรินี นับเป็นหน่ึงในป้อมปราการท่ีส าคญัของโมรอคโคในอดีตใชป้้องกนัขา้ศึกจากการรุกรานทั้งจาก

ประเทศท่ีล่าอาณานิคมและในยุคท่ีโจรสลดัชุกชุม   

กลางวัน    รบัประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคารทอ้งถิ่น  

บ่าย  น าท่านเดินทางสู่เมืองน าท่านเดินทางต่อ สู่ นครสีฟ้า  เชฟชาอูน (Chefchaouen)  เมืองท่ีไดช้ื่อวา่ “ มนตเ์สน่ห์

แห่งโมร็อกโค “ แมว้า่โมรอคโคจะเป็นประเทศท่ีตั้งอยูท่างทิศตะวนัตกเฉียงเหนือของทวีปแอฟริกา แต่เพราะการ

ท่ีมีอาณาเขตติดต่อกบัทะเลเมดิเตอรเ์รเนียนและมหาสมุทรแอตแลนติก จึงท าใหภู้มิอากาศของประเทศเป็นแบบ

เมดิเตอรเ์รเนียนคลา้ยตอนใตข้องอิตาลีและ สเปน เมืองเชฟชาอูน (Chefchaouen) เป็นเมืองเล็กๆตั้งอยู่ในหุบ

เขาริฟ (Rif Mountain หรือ Er-Rif) ประวติัความเป็นมาของเมืองน้ันยาวนานกว่า 540 ปี ในอดีตก่อนท่ีโมรอค

โคจะไดร้บัเสรีภาพในการปกครองประเทศทั้งหมดในปี 1956 เมืองเชฟชาอูนเคยอยูใ่ตก้ารปกครองของสเปนมา

ก่อน และจนบดัน้ีประชากรท่ีมีประมาณ 40,000 คน ก็ยงัคงใชภ้าษาสเปนกนัอย่างแพร่หลาย อากาศบริสุทธ์ิ

และความสะอาดของเมืองเชฟชาอูนไดส้รา้งบรรยากาศผ่อนคลายสบายๆท่ีท าใหนั้กท่องเท่ียวท่ีเหน่ือยลา้มาจาก

การตระเวนเท่ียวท่ีเมืองอื่นหายเหน่ือยได้ ส าหรบัท่านท้ีชื่นชอบในสถาปัตยกรรมแบบโมรอคโค  ไม่ควรพลาด

เมืองเล็ก ๆ แห่งน้ี ท่ีบา้นเรือนทาทาบดว้ยสีฟ้าและสีขาว ซึ่งจะสรา้งความประทบัใจใหแ้ก่ผูม้าเยือนมิรูลื้ม 

  ค า่   รบัประทานอาหารค า่ ณ  โรงแรม 

พกัที่ VANCII HOTEL ระดบั 4 * หรือเทียบเท่า 

วนัที่สามของการเดินทาง (3)    เชฟชาอูน (Chefchaouen) - โวลูบิลิส (Volubilis) - เฟส (Fes) 

เชา้     รบัประทานอาหารเชา้ในโรงแรม-เช็คเอา้ท ์

น าท่านเดินชมเมืองเชฟชาอูน   เมืองท่ีถือว่าเป็นสวรรคข์องคนรกัสีฟ้าและสีขาว โดยเฉพาะสีฟ้า นัน่ก็เพราะวา่

เชฟชาอูนเป็นเมืองท่ีบา้นเรือนเกือบทุกหลังเป็นสีขาว และมีคร่ึงล่างไปจนถึงบริเวณถนน บันได และทางเดิน 

เป็นสีฟ้าสดใสเหมือนวนัท่ีทอ้งฟ้าไรเ้มฆ ประกอบกบัอากาศบริสุทธ์ิและความสะอาดของเมืองไดส้รา้งบรรยากาศ

ผ่อนคลายสบายๆท่ีท าใหนั้กท่องเท่ียวท่ีเหน่ือยลา้มาจากการตระเวนเท่ียวท่ีเมืองอื่นหายเหน่ือยได ้ส าหรบัท่านท่ี

ชื่นชอบในสถาปัตยกรรมแบบโมรอคโค  ไม่ควรพลาดเมืองเล็ก ๆ ท่ีบา้นเรือนทาทาบดว้ยสีฟ้าและสีขาว แห่งน้ี

ทีเดียว 

  กลางวัน    รบัประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคารทอ้งถิ่น 

น าท่านออกเดินทางสู่เมือง เมคเนส (Meknes) (ระยะทาง 195 กม. ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 3.30 ชม.)  แวะ

ชม เมืองโบราณโรมันโวลูบิลิส (Roman city of Volubilis) ท่ีปัจจุบันเหลือแต่ซากปรักหักพังท่ีเกิดจาก

แผ่นดินไหวครั้งรุนแรงในปี ค.ศ. 1755 แต่ยงัคงเห็นไดถึ้งร่องรอยความย่ิงใหญ่ของเมืองในจกัรวรรดิโรมนัใน

อดีต อดีตเมืองโบราณแห่งจกัรวรรดิโรมนัแห่งน้ีมีความส าคัญย่ิงในยุคศตวรรษท่ี 3 และล่มสลายถูกปล่อยเป็น

เมืองรา้งในศตวรรษท่ี 11 เมืองโรมนัโบราณแห่งน้ีไดร้บัการขึ้ นทะเบียนเป็นมรดกโลกในปี ค.ศ.1997  เดินทาง

ถึงเมือง เมคเนส (Meknes) หน่ึงในเมืองมรดกโลกรบัรองโดยยูเนสโกเมื่อปี ค.ศ.1996 อดีตเมืองหลวงในสมยั

สุลต่านมูเล อิสมาอิล (Mouley Ismail)  แห่งราชวงศอ์ะลาวิท (Alawite Dynasty)  ไดช้ื่อวา่เป็นกษัตริยจ์อมโหดผู ้



 
 

 Fantastic Morocco 11D8N_on 8-18 APR23 (EY)        Page 5 

ชื่นชอบการท าสงครามในช่วงศตวรรษท่ี 17  ดว้ยท าเลท่ีตั้งท่ีมีแม่น ้าไหลผ่านกลางเมือง เมกเนสจึงเป็นเมือง

ศูนยก์ลางการผลิตมะกอก ไวน์ และพืชพรรณต่างๆ  มีก าแพงเมืองลอ้มรอบเมืองเก่าท่ียาวประมาณ 40 กม. ซึ่ง

มีประตูเมืองใหญ่โตถึง 7 ประตู  

แวะชม ประตบูบัมนัซู (Bab Mansour Monumental Gate) เป็นประตูท่ีไดช้ื่อว่าสวยท่ีสุด ตกแต่งดว้ยโมเสคและ

กระเบื้ องกระเบื้ องสีเขียวสดบนผนังสีแสด 

จากน้ันเดินทางสู่ เมืองเฟส (Fes) น าท่านเดินทางสู่ (ระยะทาง 82 กม. ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 1ชม.) เมือง

หลวงเก่าในศ.ต. ท่ี 8 ท่ีมีความความส าคัญทางประวติัศาสตร์และศาสนาตั้งแต่ยุค ศตวรรษ ท่ี 8  เป็นแหล่ง

ท่องเท่ียวท่ีมีชื่อเสียงของโมรอคโค ซึ่งตั้งอยูบ่นพื้ นท่ีท่ีอุดมสมบูรณท่ี์ต่อจากเชิงเทือกเขารีฟซึ่งเฟสเป็นเมืองแหล่ง

ท่องเท่ียวท่ีมีชื่อเสียงและมีเสน่หอ์นัน่าประทบัใจ 

  ค า่      รบัประทานอาหารค า่ ท่ีโรงแรม 

พกัที่ โรงแรม ROYAL MIRAGE DELUXE HOTEL FES ระดบั 4* หรือเทียบเท่า 

 

 

 

 

 

 

 

วนัที่สี่ของการเดินทาง (4)    เฟส (Fes)  

เชา้     รบัประทานอาหารเชา้ในโรงแรม-เช็คเอา้ท ์

น าท่านชมประตูพระราชวังหลวงแห่งเฟส (The Royal Palace) ประตูทางเขา้พระราชวงัเป็นสถาปัตยกรรมท่ี

สวยและสง่างาม เป็นเอกลกัษณแ์ห่งราชวงศโ์มรอคโค บริเวณใกลเ้คียงพระราชวงัเคยเป็นท่ีอยู่ของชุมชนชาวยิวท่ี

ท ารายไดใ้หแ้ก่ราชวงศ์ เพราะชาวยิวฉลาดท าการคา้เก่ง เป็นพ่อคา้ผูกขาดการคา้เกลือ แต่ปัจจุบนัชาวยิวส่วน

ใหญ่ไดเ้ดินทางกลบัไปอยูใ่นดินแดนแห่งพนัธส์ญัญา(ประเทศอิสราเอล) คงเหลือประชากรชาว  ยิวอยูไ่ม่มากนัก   

จากน้ันน าท่านเดินทางเขา้สู่ เขาวงกตอันซับซอ้นแห่งเมดินาเมืองเฟส  ผ่านประตู Bab BouJeloud ท่ีสรา้ง

ตั้งแต่ปี 1913 ท่ีใชโ้มเสดสีฟ้าตกแต่ง เดินผ่านเขา้ไปในเขตเมดิน่าแลว้เหมือนขา้มกาลเวลายอ้นสู่อดีต  

น าท่านเดินผ่านตลาดสดขายขา้วปลาอาหาร และผัก ผลไมส้ดต่างๆ นาๆ ในเขตเมืองเก่าไดแ้บ่งออกเป็น 100 

ส่วน มีซอยกว่า 9,400 ซอย มีซอยแคบสุดคือ 50 ซ.ม. ถึงกวา้ง 3 เมตร จะแบ่งเป็นย่านต่างๆ เช่น ย่าน

เคร่ืองใชท้องเหลือง ทองแดง จะมีรา้นคา้เล็ก ๆ ท่ีหน้ารา้นจะมีหมอ้ กระทะ อุปกรณ์เคร่ืองครวั วางแขวนหอ้ย

เต็มไปหมด ยา่นขายพรมท่ีวางเรียงรายอย่างสวยงาม ยา่นงานเคร่ืองจกัสาน งานแกะสลกัไม ้และยา่นเคร่ืองเทศ 

(Souk El Attarine) ท่านจะไดส้ัมผัสทั้งรูป รสและกล่ินในย่านเคร่ืองเทศท่ีมีการจัดเรียงสินคา้ไดอ้ย่างเป็น

ระเบียบเรียบรอ้ยสวยงามระหวา่งท่ีเดินตามทางในเมดิ  
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น าท่านจะไดพ้บกบัน ้าพุธรรมชาติ (Nejjarine Fountain) เพื่อใหช้าวมุสลิมใหล้า้งหน้าลา้งมือก่อนเขา้ในบริเวณ

มสัยิด  นอกจากน้ีท่ีตามซอกมุมอาจเห็นภาพชายสูงอายุหนวดเครารุงรังนัง่แกะสลักไมช้ิ้ นเล็กๆอยู่บริเวณตาม

ทางเดินแคบๆในเขตเมืองเก่าบางทีเราก็ยงัจะเห็นผูห้ญิงท่ีน่ีสวมเสื้ อผา้ท่ีปิดตั้งแต่หวัจนถึงเทา้จะเห็นไดก้็เฉพาะ

ตาด าอนัคมกริบเท่าน้ัน  แวะชมสุสานของกษัตริย ์มูเล ไอดริสที่ 2 (Moulay IdrissMausolem II) ท่ีชาวโมรอค

โคถือว่าเป็นแหล่งมาแสวงบุญท่ีศักด์ิสิทธ์ิ โดยชายชาวมุสลิมจะมาขอพรก่อนการเขา้สุหนัตและหญิงสาวชาว

มุสลิมมักจะมาขอพรเพื่อให้ได้บุตร  น าท่านชมสุเหร่าใหญ่ไคเราวีน (Kairaouine Mosque)ซึ่งเป็นทั้ง

มหาวิทยาลัยสอนศาสนาแห่งแรกของโมรอคโคและเก่าแก่ท่ีสุดแห่งหน่ึงของโลกเลยทีเดียว (เฉพาะผูท่ี้นับถือ

ศาสนาอิสลามเท่าน้ัน) ชมย่านเคร่ืองหนังและแวะชม บ่อฟอกและยอ้มสีหนังแบบโบราณประจ าเมืองเฟส 

(Chouara Tannery) ท่ีเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของเมืองเฟส ถูกอนุรักษ์โดยองค์กรยูเนสโก ้ เมืองเฟส จึงเป็น

สถานท่ีไม่ควรพลาดในการมาเยือนอยา่งย่ิง  

  กลางวัน   รบัประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคารทอ้งถิ่น 

น าท่านเขา้สู่เมืองเก่าเฟส ชม เมเดอรซ์า บูอิมาเนีย (Merdersa BouImania) ซึ่งเป็นโรงเรียนสอนพระคัมภีร์ 

เป็นสถาปัตยกรรมแบบมวัรท่ี์สวยงามประณีต ชมรา้นทองเหลือง ซึ่งช่างฝีมือท่ีท าทองเหลืองเป็นช่างท่ีไดร้บัการ

ถ่ายทอดกันมาตั้งแต่บรรพบุรุษ หลายชัว่อายุคน ในอดีตช่างฝีมือ และ ช่างหัตถกรรมเหล่าน้ี ไดส้รา้งสรรค์

ผลงานอนัวิจิตรงดงาม  ในแควน้ อลั อนัดาลูซ ประเทศสเปน เมื่อครั้งท่ีชาวโมรอคคนัเบอรเ์บอรป์กครองแควน้ 

อลั อนัดาลูซ ของสเปน และ น าท่านชมย่าน Mellah เป็นย่านท่ีเคยมีชาวยิวพกัอาศยัอยู่ตามตรอกซอกซอย ชม

การผลิตโมเสค (Mosaic) และเคร่ืองใชท่ี้ท าจากเซรามิค ชมกรรมวิธีการท า ซิลิจ Zeiligeซึ่งเป็นกรรมวิธีท่ีสืบ

ทอดกนัมาแต่ดั้งเดิม  ดังความงามไดป้รากฏจนเป็นท่ีเล่ืองลือกนัในประเทศสเปน โดยเฉพาะการปูกระเบื้ องโม

เสคท่ีตดัและจดัลวดลายท่ีละชิ้ นหรือท่ีเรียกวา่ ซิลลิจ  ไดอ้ยา่งลงตวั  

น าท่านสู่ ป้อมปราการและเมืองหลวง (Fes Jdid) พระราชวงัแห่งน้ีถูกครอบครองโดยส่วนใหญ่โดยพระราชวงั

ประวติัศาสตร ์ซึ่งครั้งหน่ึงเคยเป็นศูนยก์ลางของรฐับาลในโมร็อกโก 

ค า่    รบัประทานอาหารค า่ ท่ีโรงแรม 

พกัที่ โรงแรม ROYAL MIRAGE DELUXE HOTEL FES ระดบั 4* หรือเทียบเท่า 

***กรุณาจดัเตรียมเสื้ อผา้ ของใชจ้  าเป็น ใส่กระเป๋าเล็ก แยกไวเ้พ่ือใชใ้นการคา้งแรมในทะเลทรายซาฮารา่ ในคนืวนัพรุ่งน้ี  
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วนัที่หา้ของการเดินทาง(5)    เฟส (Fes) – อิเฟรน (Ifrane) –มิเดลท(์Midelt) – แอรฟ์ูด ์(Erfoud)– เมอรซ์ูกา้

(Merzouga)  

เชา้    รบัประทานอาหารเชา้ในโรงแรม-เช็คเอา้ท ์

น าท่านเดินทางผ่านเมืองอิเฟรน (Ifrane)  (ระยะทาง 70 กม. ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 1.20 ชม.) อิเฟรน

(Ifrane) เป็นเมืองพกัตากอากาศบนความสูงกวา่ 1,650 เมตรเหนือระดบัน ้าทะเล ซึ่งในอดีตฝรัง่เศสไดม้าสรา้ง

เมืองขึ้ นในบริเวณน้ี ใชเ้ป็นสถานท่ีพกัผ่อนทั้งฤดูหนาวและฤดูรอ้น บา้งก็เรียกเมืองอิเฟรนวา่ “เจนีวาแห่งโมรอค

โค” หรือ “สวิตเซอรแ์ลนดแ์ห่งโมรอคโค” บา้นส่วนใหญ่มีหลงัคาสีแดง มีดอกไม ้และทะเลสาบสวยงาม น าท่าน

เดินเล่นภายในเมืองและเก็บภาพบรรยากาศอนัสวยงามอีกแห่งของโมรอคโค ถ่ายรูปกบัอนุสรณส์ิงโตหิน ซึ่งเป็น

สญัลกัษณแ์ทนสิงโตตวัสุดทา้ยท่ีถูกล่าจนหมดไปจากเทือกเขาแห่งน้ี  เพลิดเพลินไปกบัการเดินเล่นในเมืองเล็ก ๆ 

ท่ีมีอากาศบริสุทธ์ิ และธรรมชาติอนัน่าประทบัใจ ไดเ้วลาอนัสมควร 

น าท่านเดินทางสู่เมืองมิเดลท ์(Midelt) (ใชเ้วลาเดินทาง ประมาณ 2 ช.ม.) เป็นจุดแวะพกัของนักผจญภยั ท่ีชอบ

ความทา้ทายในการเดินเขาท่ีมีบรรยากาศแหง้แลง้ ของทะเลทรายซาฮาร่า ผ่านภูมิประเทศท่ีเขียวชอุ่มไปดว้ยป่า

ไม ้ ป่าสนซีดาร ์  บางช่วงตน้ไมเ้ป็นพุ่มเต้ียแปลกตา บางช่วงเป็นพื้ นราบทุ่งหญา้ส าหรบัเล้ียงสตัว์ ท่ีมีทิวเขาเป็น

ฉากหลงั อนังดงาม 

กลางวัน    รบัประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคารทอ้งถิ่น 

บ่าย    น าท่านเดินทางสู่เมืองเมอรซ์ูกา้ (Merzouga) เดินทางขา้มเขา มิดเดิล แอตลาส (Middle Atlas) ผ่านเสน้ทาง

ความสูง 3,090 เมตร ปกคลุมดว้ยหิมะ และตน้สนขนาดใหญ่ ผ่านแนวเขาท่ีมีรูปร่างแปลกตา และสวยงาม ซึ่ง

เกิดจากกัดกร่อนของแรงลมตามธรรมชาติ ท าใหหุ้บเขาบริเวณน้ีมีรูปร่างต่างๆ มีลักษณะเป็นแคนย่อน จน

บางครั้ง นักท่องเท่ียวชมวา่  สวยงามกวา่แกรนด ์แคนยอ่นของอเมริกา  ผ่านเมืองเออราชิดิยา (Erachidia) เมือง

ท่ีมีแหล่งโอเอซิสท่ีใหญ่และส าคญั  และเป็นเมืองซึ่งเป็นจุดยุทธศาสตรท่ี์ส าคญัของโมรอคโค มีพรมแดนติดกับ

ประเทศ แอลจีเรีย   เดินทางสู่เมืองเอรฟ์ูด ์(Erfoud) เมืองท่ีเคยเป็นศูนยก์ลางของกองคาราวานพ่อคา้ท่ีเดินทาง

มาจากทางตะวนัออกกลางอย่างเช่นซาอุดิอารเบียและซูดานในแอฟริกาน าท่านชมโรงงานท่ีตัดภูเขาเพื่อน าเอา

หินซึ่งมีซากฟอสซิล มาผลิตเป็นเคร่ืองใช ้ในอดีตเมื่อประมาณ 350 ลา้นปีก่อน  ดินแดนแห่งน้ีเคยอยู่ใตท้อ้ง

ทะเล ต่อมาเมื่อแผ่นดินผุดขึ้ นมา จึงเกิดซากฟอสซิลข้ึนมากมาย 

น าท่านหยิบกระเป๋าใบเล็กที่แยกเตรียมไวแ้ละของใชท้ี่จ  าเป็น เขา้พักเมืองเมอรซ์ูกา้ร ์(MERZOUGA) 

เดินทางโดยรถ 4x4 (4WD) (รถ 4 WD นัง่คนัละ 4–5 ท่าน) เขา้สู่ทะเลทรายซาฮาร่าในทวีปแอฟริกาท่ีมีขนาด

ใหญ่เป็นอนัดับสองของโลก (รองจากทะเลทรายในทวีปแอนตารก์ติกา) และเป็นทะเลทรายรอ้นท่ีใหญ่ท่ีสุดของ

โลก (ระยะทาง 54 ก.ม. ใชเ้วลา 45 นาที) ผ่านภูเขาหิน ท่ีเต็มไปดว้ยซากฟอสซิล ของหอย และ แมงกะพรุน

โบราณ 

  ค า่    รบัประทานอาหารค า่ ท่ีพกั 

พกัที่   YASMINA LUXURY CAMP MERZOUGA ระดบั 4* หรือเทียบเท่า  

*** เชิญท่านเพลิดเพลินกบับรรยากาศยามค า่คืนของทะเลทรายซาฮาร่า และชมดวงดาวบนทอ้งฟ้า *** 

 



 
 

 Fantastic Morocco 11D8N_on 8-18 APR23 (EY)        Page 8 

 

 

 

 

 

 

 

วนัที่หกของการเดินทาง (6)    มอรซ์ูกา้ (Merzouga)- ทินเฮียร ์(Tinerhir) – ทอดรา้กอรจ์ (Todra Gorge) - วอซาเซท

(Ouarzazate) 

เชา้ตรู่    ก่อนพระอาทิตยข์ึ้ นน าท่านข่ีอูฐชมเพื่อชมพระอาทิตยข์ึ้ นท่ีเนินทรายในทะเลทรายซาฮาร่า (ขี่อูฐ ท่านละ 1 

ตวั) ทะเลทรายซาฮาร่า (SAHARA DESERT) เป็นทะเลทรายท่ีมีอาณาเขตกวา้งใหญ่ท่ีสุดในโลกคือ มีเน้ือท่ี

ประมาณ 9.3 ลา้นตารางกิโลเมตร (ใหญ่เท่าอเมริกาทั้งประเทศ) และตั้งอยูท่างตอนเหนือของทวีปแอฟริกา 

ทะเลทรายซาฮาร่ามีสิ่งแวดลอ้มท่ีไม่เอื้ อต่อการด ารงอยูข่องชีวิตมนุษย ์สตัว ์หรือพืช เพราะฝนตกน้อยมาก และ

พื้ นท่ีไม่เหมาะแก่การเพาะปลูกหรือเล้ียงสตัว ์ หากมีสตัวแ์ละพืชพนัธุใ์ดท่ีสามารถเติบโตในทะเลทรายได ้ ก็ตอ้ง

ปรบัตวักนัอยา่งมาก เช่นเดียวกบัมนุษยท่ี์ตอ้งหาวิธีในการใชช้ีวิตใหอ้ยูร่อดได ้ ใหท้่านไดส้มัผสับรรยากาศยาม

เชา้ในทะเลทรายซาฮาร่า  จากสภาพการไรฝ้นและอุณหภูมิท่ีรอ้นจดัในทะเลทรายมีผลท าใหค้วามชื้ นสมัพทัธ์

ของอากาศเหนือทะเลทราย เกือบเป็นศูนยต์ลอดปี ชมพระอาทิตยข์ึ้ นจากบนเนินทราย ซึ่งสวยงาม น่าประทบัใจ

ไดเ้วลาน าท่านข่ีอูฐกลบัสู่โรงแรมท่ีพกั 

  เชา้     รบัประทานอาหารเชา้ในโรงแรม-เช็คเอา้ท ์

น าคณะนัง่รถขับเคล่ือนสี่ลอ้ 4x4 (4WD) ออกจากทะเลทรายซาฮาร่า มุ่งหน้าสู่ เมืองเอรฟ์ูด(์Erfoud) เพื่อ

เปล่ียนเป็นรถโคช้ เดินทางสู่ เมืองทินเฮียร ์(Tingrhir)  แวะชมโอเอซิส Tinerhir ซึ่งเป็นชุมชนท่ีเกาะกลุ่มอยู่

รวมกนั ท่ามกลางความแหง้แลง้ในเขตทะเลทราย ท่ียงัมีความชุ่มชื้ น มีตาน ้า หรือ ล าธารน ้า ซึ่งใชใ้นการปลูก 

ตน้ปาลม์ ตน้อลัมอนด ์โอเอซิสแห่งน้ีเคยเป็นท่ีตั้งของกองทหารท่ีเดินทางมาจากเมืองวอซาเซท  

จากน้ันเดินทางสู่ ทอดรา้กอรจ์ (Todra Gorge) โกรกธารท่ีมีโขดผาสูง 985 ฟุต หรือ 300 เมตร ทั้งสองดา้นท่ี

เกือบตั้งท ามุมสามเหล่ียมกับแม่น ้าโทดรา้ ถือว่าเป็นโกรกธารและหุบเขาท่ีสวยท่ีสุดทางใตข้องโมรอคโค ชม

ความงดงามของช่องเขาท่ีซ่อนตัวอยู่ในโอเอซิส โดยมี ล าน ้าใส ๆ ท่ีไหลผ่านช่องเขากับหน้าผาสูงชันแปลกตา 

สถานท่ีแห่งน้ีเป็นแหล่งปีนหน้าผาส าหรบันักท่องเท่ียวท่ีรกัการเสี่ยงภยั 

กลางวัน    รบัประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคารทอ้งถิ่น 

บ่าย    ผ่านหุบเขาดาเดดส ์(Dades) ซึ่งเป็นแนวเขาและธรรมชาติของหุบเขาท่ีถูกกัดกร่อนจากแรงลม ท าใหหุ้บเขา

กลายเป็นรูปร่างต่างๆ สวยงามเดินทางสู่เมืองวอซาเซท (Ouarzazate) เคยเป็นท่ีตั้งทางยุทธศาสตร ์ในปี ค.ศ. 

1928 ฝรัง่เศสไดต้ั้งกองก าลังทหารและพฒันาท่ีน่ีใหเ้ป็นศูนยก์ลางการบริหาร วอซาเซทเป็นเมืองท่ีถูกส่งเสริม

ใหเ้ป็นเมืองท่องเท่ียวแวดลอ้มไปดว้ยสตูดิโอภาพยนตร ์และมีการพฒันาพื้ นท่ีในทะเลทรายเพื่อการท ากิจกรรม

ต่างๆ เช่น การขี่มอเตอรไ์ซด์ อูฐ กิจกรรมผจญภยักลางทะเลทราย (ส าหรบัในฤดูหนาว – ฤดูใบไมผ้ลิ (พ.ย.– 
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เม.ย.)) ควรเตรียมเสื้ อกนัหนาวใหเ้พียงพอ เพราะเมืองน้ีอยู่ใกลภู้เขาแอตลาส ท่ีมีหิมะปกคลุมในช่วงดังกล่าว  

วอซาเซท อาจกล่าวไดว้่าเป็นจุดมุ่งหมายของนักท่องเท่ียวท่ีมองหาความแตกต่าง และความผจญภัยท่ีหาไม่ได้

จากท่ีไหน วอซาเซทเป็นเมืองท่ีส าคัญท่ีสุดของทางตอนใต ้และท่ีน่ียังเป็นทางเชื่อมระหว่างเหนือกับใต ้และ

ตะวนัออกกบัตะวนัตก ส าหรบันักท่องเท่ียวบางคนท่ีชอบรสชาติของความเป็นทางใต ้ณ แห่งน้ีเป็นจุดเร่ิมตน้ของ

การส ารวจเมืองต่างๆได้ทุกวัน ก่อนถึงเมืองซอซาเซท แวะชมผลิตภัณฑ์ท่ีท าจากกุหลาบท่ี เมืองมากูน่า 

(Merzouga) (เทศกาลกุหลาบจะจดัขึ้ นประมาณเดือนพฤษภาคม) 

 ค า่     รบัประทานอาหารค า่ ท่ีโรงแรม 

  พกัที่ OSCAR HOTEL by ATLAS OUARZAZATE ระดบั 4* หรือเทียบเท่า 

 

 

 

 

 

 

 

วนัที่เจ็ดของการเดินทาง (7)    วอซาเซท (Ouarzazate) – มาราเกช (Marakech)  

เชา้    รบัประทานอาหารเชา้ในโรงแรม-เช็คเอา้ท ์

จากน้ันออกเดินทางสู่ เมืองเอ็ทเบน ฮาดดู (AIT BEN HADDOU) ทางตะวันออกเฉียงใตข้องเมืองมาราเกช 

เสน้ทางขา้มเทือกเขาไฮแอทลาส ทางคดเคี้ ยวกบัภูเขาสลบัซบัซอ้นสลบักบัทุ่งเกษตรแบบขั้นบนัได ใหท้่านเพลิน

ตากบัสีสนั วิถีชีวิตของคนทอ้งถ่ิน น าท่านชม เมืองเอ็ทเบน ฮาดดู เป็นเมืองท่ีชื่อเสียงในเร่ืองการหารายไดจ้าก

กองถ่ายท าภาพยนตรก์วา่ 20 เร่ือง โดยเฉพาะป้อมท่ีงดงามและมีความใหญ่ท่ีสุดในโมร็อคโคภาคใต ้คือ ป้อเอ็ท

เบน ฮาดดู (Kasbash of Ait Ben Haddou) เป็นป้อมหินทรายซึ่งตั้งอยูท่่ามกลางสวนอลัมอนด ์เป็นปราสาทท่ีใช้

ในการถ่ายท าภาพยนตร์หลายเร่ืองท่ีโด่งดังอาทิ Lawrence of Arabia, Jesus of Nazareth และ Gladiator 

ปัจจุบนัอยู่ในความดูแลขององคก์ารยูเนสโก จากน้ันใหท้่านไดแ้วะทานอาหารกลางวนั ระหว่างทางบนเสน้ทาง 

Tichka Pass 

กลางวัน    รบัประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคารทอ้งถิ่น 

บ่าย   หลังอาหารออกเดินทางสู่ เมืองมาราเกช (MARRAKECH) ซึ่งเป็นเมืองท่องเท่ียวท่ีส าคัญ ตั้งอยู่แถบ เชิงเขา

แอตลาส ในอดีต เมืองโอเอซิส แห่งน้ีเป็นท่ีพกัของกองคาราวานอูฐ ท่ีมาจากทางตอนใตข้องโมร็อคโค ถือเป็น

เมืองชุมทางของพ่อต่างๆ นอกจากน้ียงัเป็นอดีตเมืองหลวงในช่วงสมัยราชวงศ์อัลโมราวิด ช่วงศตวรรษท่ี 11 

ปัจจุบันเป็นเมืองท่ีมีนักท่องเท่ียวมาเยือนมากท่ีสุด สภาพบา้นเมืองท่ีเราเห็นไดค้ือ สองขา้งทางแวดลอ้มดว้ย

บา้นเรือนท่ีถูกฉาบดว้ยปูนสีสม้ๆ ซึ่งเป็นสิ่งท่ีรัฐบาลก าหนดไว ้แต่คนทอ้งถ่ินจะเรียกว่า Pink City หรือ เมืองสี
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ชมพู อาจกล่าวไดว้่ามาราเกชเป็นเมืองท่ีมีเสน่ห์ท่ีสุดในโลกแห่งหน่ึง จึงไดส้มญานามว่าเป็น A City of Drama 

นัน่คือมีความสวยงามดัง่เมืองในละครท่ีไม่น่าเป็นชีวิตจริงได ้

น าท่านสัมผัสประสบการณ์ยอ้นอดีต สู่ยุคโบราณ นัง่รถมา้ ชมเมืองมาราเกช  เมืองท่ีผูม้ีชื่อเสียงจากทัว่โลก 

ตอ้งการมาอยู ่ณ เมืองแห่งน้ีปัจจุบนั มาราเกช เป็นเมืองท่ีมีนักท่องเท่ียวมาเยือนมากท่ีสุด สภาพบา้นเมืองท่ีเรา

เห็นไดค้ือ สองขา้งทางแวดลอ้มดว้ยบา้นเรือนท่ีถูกฉาบดว้ยปูนสีสม้ๆ ซึ่งเป็นสิ่งท่ีรฐับาลก าหนดไว ้แต่คนทอ้งถ่ิน

จะเรียกว่า Pink City หรือ เมืองสีชมพู อาจกล่าวไดว้่ามาราเกชเป็นเมืองท่ีมีเสน่ห์ท่ีสุดในโลกแห่งหน่ึง จึงได้

สมญานามวา่เป็น A city of Drama นัน่คือมีความสวยงามดัง่เมืองในละครท่ีไม่น่าเป็นชีวิตจริงได ้ 

น าท่านชมสุเหร่า คูโตเบีย (Kutobia Mosque) เป็นสุเหร่า ท่ีมีหอคอยสูง ถึง 70 เมตร สรา้งในสมยัราชวงศ ์อลั

โมฮัด ซึ่งเป็นหอคอย 1 ใน สามพี่น้อง เป็นท่ีรูจ้กักนัทัว่โลก ถึงความยิ่งใหญ่ ในสมยัราชวงศน้ี์  ชมซากสุเหร่าซึ่ง

เป็นอนุสรณ์ แห่งความขัดแยง้ของ 2 ลัทธิ ซึ่งมีมาในอดีต แวะจตัุรัส Djemaa el Fna Square  จุดเช็คพอยท์ท่ี

นักท่องเท่ียวทุกคนตอ้งไปเช็คอินเลยก็ว่าไดเ้มื่อมาเยือน มารร์าเกช สมัผสัความคึกคกัและเสน่หข์องเมืองมาร์รา

เกช ซึ่งมีอะไรใหดู้มากมาย ตั้งแต่การแสดงโชวง์ูของหมองู การแสดงเปิดหมวกต่างๆ ของคนทอ้งถ่ิน หรือจะไป

เพน้ท์เฮนน่าเก๋ๆ ท่ีมือ และเมื่อพระอาทิตยต์ก ถนนสายเก่าแก่แห่งน้ีก็จะแปลงร่างเป็นย่านบนัเทิงอนัคึกคักอีก

ดว้ย แลว้ใหท้่านอิสระช๊อปป้ิงท่ีตลาด The Souks  ตลาดใหญ่กลางเมืองมาราเกซสินคา้ก็มีอย่างหลากหลาย

ตั้งแต่งานฝีมือ สไตล์โมรอคโคแท ้เคร่ืองเทศ เคร่ืองหอม เสื้ อผา้ เคร่ืองประดับ รองเทา้ กระเป๋า และอื่นๆ ให้

ท่านไดเ้ลือกซื้ ออีกมากมาย  

ค า่    รบัประทานอาหารค า่ ในโรงแรม 

พกัที่  MARRAKECH KENZI MENARA PALACE HOTELหรือเทียบเท่า 5* 

 

 

 

 

 

 

 

วนัที่แปดของการเดินทาง (8)    มาราเกช (Marakech)  

เชา้    รบัประทานอาหารเชา้ในโรงแรม-เช็คเอา้ท ์

น าท่านไปชมสวนจารดี์น มาจอแรล (Jardin Majorelle) หรือ สวนยิปแซงลอเรน้ซ์ (Yves Saint Laurent 

Gardens) ชื่อน้ีเป็นท่ีคุน้เคยของสาวๆ ท่ีชื่นชอบแฟชัน่สุดหรูของ Yves St. Laurent นักออกแบบแฟชัน่ดีไซน์แห่ง

ปารีส ฝรัง่เศส ซึ่งเป็นผูอ้อกแบบสวนแห่งน้ี ในช่วงท่ีโมรอคโคตกเป็นอาณานิคมของประเทศฝรัง่เศส ยิปแซงลอ

เรน้ซม์าท่ีประเทศโมรอคโค เพื่อพกัผ่อนหลังจากเคร่งเครียดจากงานออกแบบแฟชัน่โชว ์บา้นหลังน้ีเคยเป็นของ

เศรษฐีแห่งมาราเกช หลงัจากยิปแซงมาเยือนมาราเกช ก็ไดเ้กิดความหลงใหลในเมืองแห่งน้ี และซื้ อบา้นหลงัน้ีไว ้
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เป็นท่ีพกัผ่อน  ชมสวนท่ีถูกออกแบบโดยใชท่ี้สดใส ฉูดฉาด เช่นสีน ้าเงิน และสีสม้ เป็นองคป์ระกอบ ไม่วา่จะเป็น

เสา แจกนั และชมการจดัวางพรรณไมอ้นัหลากหลาย แห่งทะเลทราย ท่ีจดัไดอ้ยา่งสวยงามและลงตวั 

กลางวัน    รบัประทานอาหารไทย ณ ภตัตาคารทอ้งถิ่น (พิเศษ เมนูอาหารไทย) 

บ่าย    น าท่านชม พระราชวังบาเฮีย (Bahia Palace) เป็นพระราชวงัของท่านมหาอ ามาตย ์ผูส้ าเร็จราชการแผ่นดิน

แทนยุวกษัตริย์ในอดีต  สรา้งขึ้ นในช่วงปลายศตวรรษท่ี 19 โดย Si Moussa สถาปัตยกรรมออกเป็นแนว

สมัยใหม่ โดยท่ีตั้งใจจะใหเ้ป็นพระราชวงัท่ีย่ิงใหญ่และหรูหราท่ีสุดในสมยัน้ัน สรา้งขึ้ นและตั้งชื่อวงัตามชื่อของ

ภรรยาคือ นางบาเฮีย ซี่งมีรูปโฉมท่ีงดงาม เป็นท่ีรกัใคร่ย่ิงของท่านมหาอ ามาตย ์ พระราชวงัแห่งน้ีมีการตกแต่ง

โดยการแกะสลักปูนป้ัน (Stucco) บนเพดานและบานประตูมีการวาดลายโดยใชส้ีธรรมชาติบนไมส้นซีดาร ์และ

ผนังประดับประดาดว้ยโมเสกเป็นลวดลายท่ีสวยงามละเอียดอ่อนมาก ชมสวนในบา้นซึ่งเป็นสไตล์ริยาด (Riad) 

ประกอบไปดว้ยลานกลางบา้น ซึ่งประดับดว้ยน ้าพุ และสวนไมด้อก ไมป้ระดับ ตามสไตล์การแต่งบา้นแบบโม

รอคโค  

  ค า่    รบัประทานอาหารค า่ ท่ีโรงแรม 

พกัที่  MARRAKECH KENZI MENARA PALACE HOTELหรือเทียบเท่า 5* 

 

 

 

 

 

 

 

วนัที่เกา้ของการเดินทาง (9)    มาราเกช (Marakech) - เอซาเวร่า (Essaouira) – คาซาบลงักา(Casablanca)  

เชา้    รบัประทานอาหารเชา้ในโรงแรม-เช็คเอา้ท ์

น าท่านเดินทางสู่เมือง เอซาเวร่า (Essaouira) น าท่านชม ป้อมปราการเมือง (Skala de laville) ซึ่งเป็นป้อม

ปราการท่ีใหญ่ และ แข็งแรง ใชป้กป้องเมือง หรือ เมดิน่า (Medina) เป็นจุดยุทธศาสตร์ท่ีส าคัญของเมือง 

ส่วนบนป้อมสกาล่าแห่งน้ี มีปืนใหญ่วางเรียงรายอยู่เป็นแนวแถว และในอดีตส่วนล่างของป้อมใชเ้ป็นคลังเก็บ

อาวุธยุทโธปกรณ์ โรงมา้ศึกท่ีใชใ้นการสงคราม   ให้ท่านไดเ้พลิดชมกบัการเดินชมเมืองเก่า หรือ ท่ีเรียกกนัว่า 

เมดิน่า (Medina)   

น าท่านท่องเท่ียว เมืองมรดกโลก เอซาเวร่า (Essaouira) ค าวา่ เอซาเวร่า หมายถึงรูปภาพ ไม่วา่จะถ่ายจากมุม

ไหนๆ ภาพท่ีไดม้าน้ันจะออกมาสวยอย่างไม่มีท่ีติ เอซาเวร่า เป็นเมืองเล็กๆ ริมขอบมหาสมุทรแอตแลนติก ท่ีมี

เสน่หอ์ยา่งเป็นเอกลกัษณ ์ในเขตเมืองเก่า (เมดิน่า) มีก าแพงเมืองเก่าขนาดหนาซอ้นกนั 2 ชั้น ท่ีใชป้้องกนัพายุ

หน้ารอ้นท่ีพดัมาประจ าทุกปีบา้นเรือนและรา้นคา้ภายในเขตก าแพงเมืองท าดว้ยปูนสีขาวกลมกลืนไปกบัประตูสี

ฟ้าสถาปัตยกรรมเหล่าน้ีถูกหล่อหลอมมาจากวฒันธรรมอนัหลากหลาย ครั้งหน่ึงท่ีน่ีเคยเป็นแหล่งท่ีอยูข่องพ่อคา้
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ชาวยิวและชาวยิวกลุ่มน้ีเองท่ีเคยเปล่ียนเมืองน้ีเป็นเมืองท่ีมัง่คัง่ท่ีสุดของโมรอคโคในศตวรรษท่ี 17 และ 18 ชม

พระอาทิตยต์ก ณ.ชายฝั่งมหาสมุทรแอตแลนติก 

ชมวิถีความเป็นอยู่ของชาวเมืองในเขตเมืองเก่า จบัจ่ายชอ้ปป้ิงสินคา้พื้ นเมือง สินคา้ท่ีโดดเด่น เป็นเอกลักษณ์ 

ประจ าเมือง เอซาเวร่า (Essaouira) แห่งน้ี เป็นผลิตภณัฑ ์ท่ีท ามาจากไม ้น ามาท าเป็นเฟอรนิ์เจอร ์ ตูก้ล หรือ 

กล่องเก็บของท่ีมีเคร่ืองกล ท่ีออกแบบมาดว้ยความสลับซบัซอ้น   บรรยากาศของเมดิน่าแห่งน้ี เต็มไปดว้ยรา้น

กาแฟ ท่ีเป็นเอกลักษณ ์ท่านสามารถนัง่ด่ืม ชา กาแฟ ชมวิถีคนเมือง อีกทั้งจตุัรสัของเมืองเอซาเวร่า  เป็นแหล่ง

รวมอาหารทะเล สด ๆ จากมหาสมุทรแอตแลนติค ท่ีมีใหท้่านเลือกซื้ อรบัประทาน ไม่ว่าจะเป็น กุง้ล็อบสเตอร์ 

ตัวใหญ่ หรือ ปูยักษ์ ปลาสด ๆ ในราคาท่ีไม่แพง  พอช่วงเย็น ๆ  ชมพระอาทิตย์ตก ณ ชายฝั่งมหาสมุทร

แอตแลนติก เคลา้กับกล่ินอายของทะเล ซึ่งใหบ้รรยากาศสุดแสนโรแมนติค น าท่านเดินทางสู่ 'คาซาบลังกา้' 

(ระยะทาง 95 กม. ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 1.40 ชม.) 

กลางวัน   รบัประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคารทอ้งถิ่น (พิเศษ เมนูซีฟู๊ ด) 

บ่าย  น าท่านชม บริเวณภายนอกของ สุเหร่าแห่งกษัตริยฮ์ัสซันที่ 2 เป็นสุเหร่าท่ีมีขนาดใหญ่เป็นอนัดับ 2 รองจาก 

เมืองเมกกะ สุเหร่าน้ีงดงามประณีตดว้ยสถาปัตยกรรมแบบโมรอคโคทุกแขนง สามารถจุผูค้นท่ีเขา้ร่วมพิธี ทาง

ศาสนาอิสลามไดร่้วม 80,000 คน โดยแยกเป็นภายในสุเหร่า 25,000 คน ภายนอกสุเหร่าอีก 55,000 คน 

ชมทิวทัศน์รอบๆ สุเหร่าอนัเป็นจุดชมวิวริมฝั่งมหาสมุทรแอตแลนติค ซึ่งเป็นสถานท่ีพกัผ่อนท่ีสวยงาม ของชาว

โมรอคโคท่ีชอบมาเดินเล่นหลงัจากปฏิบติัศาสนกิจเสร็จแลว้ 

อิสระใหท่้านชอ้ปป้ิงท่ี หา้ง Morocco Mall เป็นหา้งท่ีบรรดาไฮโซ และเศรษฐี ในคาซาบลงักา้นิยมมาจบัจ่ายซื้ อ

สินคา้แบรนดด์งั ชมเมืองคาซาบลงักา้ ผ่านยา่นธุรกิจส าคญั จตุัรสัสหประชาชาติ ผ่านชมยา่นบา้นพกัตากอากาศ

และวิว ทิวทศัน์ริมมหาสมุทรแอตแลนติคซึ่งเป็นย่านท่ีเศรษฐีและผูม้ีฐานะทางสงัคมนิยมมาอยูก่นัรวมถึงกษัตริย์

ซาอุดิอาระเบียก็มาสรา้งพระราชวงัไวท่ี้เมืองคาซาบลงักา้แห่งน้ีพรอ้มทั้งมีมสัยิดและหอสมุดส่วนพระองค์ 

  ค า่     รบัประทานอาหารจีน ณ ภตัตาคาร  

พกัที่ CASABLANCA MOVENPICK HOTEL หรือเทียบเท่า5* 
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วนัที่สิบของการเดินทาง (10)    คาซาบลงักา(Casablanca) – อาบูดาบี (Abu Dhabi)  

เชา้     รบัประทานอาหารเชา้ในโรงแรม-เช็คเอา้ท ์

06.30 น. น าท่านเดินทางสู่สนามบิน Mohammed V International Airport 

09.25 น.   บินสู่อาบูดาบี (Abu Dhabi)  โดยสายการบินอิทิฮดั แอรเ์วยส์ เที่ยวบินที่ EY 612 

19.40 น.   ถึงสนามบินอาบู ดาบี , สหรฐัอาหรบั เอมิเรตส ์ พกัเปลี่ยนอริยาบถและเปลี่ยนเครือ่ง 

22.50 น.    เดินทางต่อสู่ประเทศไทย โดยสายการบิน อิทฮิดั แอรเ์วยส์ เท่ียวบินท่ี  EY 402 

วนัที่สิบเอ็ดของการเดินทาง (11)    อาบูดาบี (Abu Dhabi) - กรุงเทพฯ (Bangkok)  

07.55 น.    คณะเดินทางถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ดว้ยความสวสัดิภาพ และความประทับใจ 

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

อตัราค่าบริการ 

ก าหนดการเดนิทาง  :   8 – 18 เมษายน 2566 (สงกรานต)์ 
 

ราคาตอ่ท่าน 

(พกัโรงแรม 4ดาว+5ดาว) 

ราคารวมตัว๋ 

ราคา 

ไม่รวมตัว๋ 

พกัหอ้งเดี่ยว 

ผูใ้หญ่พกัหอ้งคู่ 2 – 3 ท่าน/หอ้ง 98,900.- 63,900.- 19,000.- 

*** ราคาน้ีบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงราคาตามภาษีน ้ามนัและราคาตัว๋ของสายการบิน ณ วนัที่ 5 ม.ค. 66 

หากมีการเก็บเพิ่มโดยไม่ไดแ้จง้ใหท้ราบล่วงหน้าหลงัจากออกราคาน้ีไปแลว้ 

*** การเดินทางในแต่ละครั้งจะตอ้งมีผูโ้ดยสาร ผูใ้หญ่ตั้งแต ่15 ท่านข้ึนไป  

หากผูโ้ดยสารท่ีเป็นผูใ้หญ่ต า่กวา่ 15 ท่าน บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเล่ือนการเดินทาง หรือเปล่ียนแปลงราคา 

*** บางโรงแรมไม่มีหอ้งพกัแบบ 3 เตียง กรณีลูกคา้พกั 3 ท่าน ลูกคา้ตอ้งจ่ายค่าหอ้งพกัเด่ียวเพิ่ม 

*** บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิ ไม่รบัจองทวัรส์  าหรบัลกูคา้ กรณีผูสู้งอายุที่มีความจ าเป็นตอ้งใชไ้มเ้ทา้ หรือวิลแชร ์และ 

บุคคลไรค้วามสามารถที่ไม่สามารถดูแลตวัเองได ้และ เด็กทารก เน่ืองจากอาหารและการเดินทางระยะไกลไม่

เหมาะสม 
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ค่าทวัรร์วม :  

1.ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั ชัน้ประหยดั โดยสายการบินเอทิฮดั แอรเ์วย ์(EY)  

2. ค่าภาษีสนามบิน ค่าภาษีน ้ามนั และค่าประกนัภยัทางอากาศ 

3. ค่าท่ีพกัโรงแรมระดบัมาตรฐาน ตลอดการเดินทาง (พกัหอ้งคู่)  

4. ค่าอาหารตามโปรแกรมท่ีระบุ  

5. ค่าน ้าด่ืมระหวา่งเดินทาง 1 ขวด ต่อท่าน/วนั  

6. ค่าพาหนะ รถรบั-ส่ง ตลอดการเดินทาง  

7. ค่าเขา้ชมสถานท่ี, ค่าขี่อูฐ ,ค่าวีซ่าโมรอคโค *** หากมีวีซ่าแลว้ ลด 3,000บาท 

8. ค่าประกนัอุบติัเหตุระหวา่งการเดินทางในวงเงินท่านละ1,000,000บาท และค่ารกัษาพยาบาลใน ต่างประเทศวงเงิน 

500,000 บาท (ประกนัไม่ครอบคลุมผูท่ี้มีอายุตั้งแต่ 75 ปี ขึ้ นไป)  

ค่าทวัรไ์ม่รวม :  

1.ค่าทิป 

   - ไกดท์อ้งถิ่น, คนขบัรถฯ ท่านละ 54 ดอลลารต์ลอดการเดินทาง 

   - คา่ทิปหวัหนา้ทวัรไ์ทย ท่านละ 33 ดอลลารต์ลอดการเดินทางหรือขึ้ นอยูก่บัความพึงพอใจของท่าน   

2.ค่าใชจ้่ายส่วนตวัอาทิ ค่าโทรศพัท์, ค่าซกัรีด, ค่าเครื่องด่ืมในหอ้งพกั และค่าอาหารท่ีสัง่มาเพิ่ม หอ้งพกัค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมท่ี

สัง่พิเศษในรา้นอาหารนอกเหนือจากท่ีทางบริษัทจดัใหย้กเวน้จะ ตกลงกนัเป็นกรณีพิเศษ เช่น หากท่านทานไดเ้ฉพาะอาหารทะเล

เพียงอยา่งเดียว ท่านตอ้งมี ค่าใชจ้่ายเพิ่ม 

3.ค่าท าหนังสือเดินทาง (พาสปอรต์) 

4.ค่าน ้าหนักของกระเป๋าเดินทางท่ีเกินกวา่สายการบินก าหนด (23 กก./1ใบ/ท่าน) 

5.ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% 

6.ค่าธรรมเนียมน ้ามนัของสายการบิน (หากมีการปรบัขึ้ น) 

7.ค่าใชจ้่ายอื่นๆ ท่ีไม่ไดร้ะบุไวใ้นรายการ (ไม่มีแจกกระเป๋า) 

เง่ือนไขการช าระเงิน 

 บริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะขอเก็บเงินค่ามดัจ าเป็นจ านวน 50,000.- บาท ต่อการจองทวัรห์น้ึงท่าน  

 ส าหรบัส่วนท่ีเหลือ บริษัทฯ จะขอเก็บค่าทวัรท์ั้งหมดก่อนการเดินทางอยา่งนอ้ย  30 วนัท าการ หากบริษัทฯ ไม่ได้

รบัเงินครบทั้งหมดก่อนวนัเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการใหบ้ริการ 

 เมื่อท่านตกลงช าระค่ามดัจ า หรือ ค่าทัวรท์ั้งหมดแลว้ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านไดอ้่านเงื่อนไขและยอมรบัขอ้ตกลงต่างๆ 

ทั้งหมดของทางบริษัทฯ เป็นท่ีเรียบรอ้ยแลว้ 

เง่ือนไขการยกเลิก 

ค่ามดัจ  าทวัรจ์ะถูกน าไปจา่ยค่าตัว๋เครื่องบิน ค่าโรงแรม ล่วงหนา้ซ่ึงไม่สามารถเรียกเงินคืนได ้หากผูเ้ดินทางยกเลิกหรือไม่

สามารถเดินทางไดด้ว้ยเหตุผลไดก็ตามจะเป็นไปตามเงื่อนไขตามน้ี 
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การยกเลิก 

 แจง้ยกเลิกก่อนการเดินทาง 60 วนัท าการคืนค่ามดัจ  า 50,000.- บาท. 

 แจง้ยกเลิกล่วงหนา้ 46-59 วนั ก่อนเดินทาง ยึดค่ามดัจ  า 50%  

- กรณีออกตัว๋แลว้ หากท่านมีเหตุบางประการท่ีไม่สามารถเดินทางได ้บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่าตัว๋ (Non 

Refund) เน่ืองจากเป็นนโยบายของสายการบิน 

 แจง้ยกเลิกล่วงหนา้ 1-45 วนั ก่อนเดินทาง ไม่สามารถคืนเงินค่าทวัรท์ั้งหมดเพราะเป็นช่วง High Season 

 แจง้ยกเลิกในวนัเดินทาง หรือถูกปฏิเสธการออกจากประเทศไทย หรือการเขา้ประเทศบริษัทฯจะไม่มีการคืนเงินทั้งหมด  

กระเป๋าเดินทางและสมัภาระ 

* กระเป๋าใบใหญ่ (ควรมีลอ้ลาก/เข็นได)้ ที่จะบรรทุกใสใ่ตท้อ้งเครื่องบิน น ้าหนักไม่เกินท่านละ 20   กิโลกรมั (หาก

น ้าหนักเกิน ทางสายการบินอาจจะเรียกเก็บค่าระวางเพ่ิมได)้ ควรใส่กุญแจอยา่งหนาแน่น 

(สาหรบัผูโ้ดยสารชั้นประหยดัหรือ Economy Class Passenger) 

* กระเป๋าส าหรบัหิ้ วข้ึนเคร่ือง สายการบินอนุญาตใหไ้ดไ้ม่เกิน 7 กิโลกรมั และความกวา้ง+ยาว+สูง ไม่เกิน 115 เซนติเมตร หรือ 25 

เซ็นติเมตร (9.75 น้ิว) x 56 เซนตเมตร (21.5 น้ิว) x 46 เซนตเมตร (18 น้ิว) 

* ในบางสายการบิน มีบินภายใน อนุญาตใหโ้หลดใตท้อ้งเครื่องได ้แค่ท่านละ 1 ใบ/ทา่นเท่าน้ัน และ หิ้ วข้ึนเคร่ืองได ้1 ใบ/ท่าน

เช่นกนั  

ขอ้มูลเพิ่มเติมเรื่องตัว๋เครื่องบินและที่นัง่บนเครื่องบิน 

1. ทางบริษัทไดส้ ารองท่ีนัง่พรอ้มช าระเงินมดัจ าค่าตัว๋เคร่ืองบินแลว้ หากท่านยกเลิกทวัร ์ไม่วา่จะดว้ยสาเหตุใด ทางบริษัทขอ

สงวนสิทธ์ิการเรียกเก็บค่ามดัจ าตัว๋เคร่ืองบิน ซึ่งมีค่าใชจ้่าย แลว้แต่สายการบินและช่วงเวลาเดินทาง  

2. หากตัว๋เคร่ืองบินท าการออกแลว้ แต่ท่านไม่สามารถออกเดินทางได ้ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิเรียกเก็บค่าใชจ้่ายตามท่ีเกิดข้ึนจริง  

3. ท่ีนัง่ Long Leg โดยปกติอยูบ่ริเวณทางออกประตูฉุกเฉิน หรือ ผูท่ี้จะนัง่ตอ้งมีคุณสมบติัตรงตามท่ีสายการบินก าหนด ซึ่งทาง

สายการบิน จะล็อคท่ีนัง่ไว ้ซึ่งทางบริษัทฯ ไม่สามารถจดัการได ้เช่น ตอ้งเป็นผูท่ี้มีร่างกายแข็งแรง และช่วยเหลือผูอ้ื่นไดอ้ยา่ง

รวดเร็วในกรณีท่ีเครื่องบินมีปัญหา เช่น สามารถเปิดประตูฉุกเฉินได ้(น ้าหนักประมาณ 20 กิโลกรมั) ไม่ใช่ผูท่ี้มีปัญหาทางดา้น

สุขภาพและร่างกาย และอ านาจในการใหท่ี้นัง่ Long leg ขึ้ นอยูก่บัทางเจา้หนา้ท่ีเช็คอนิสายการบิน ตอนเวลาท่ีเช็คอินเท่านั้น  

หมายเหต ุ 

1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเล่ือนการเดินทางในกรณีท่ีลูกคา้เดินทางไม่ถึง 15 ท่าน  

2. ขอสงวนสิทธ์ิการเก็บค่าน ้ามนัและภาษีสนามบินทุกแห่งเพิ่ม หากสายการบินมีการปรบัข้ึนก่อนวนัเดินทาง 

3. ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนเท่ียวบิน โดยมิตอ้งแจง้ล่วงหน้า เน่ืองจากสาเหตุต่างๆ 

4.บริษัทฯจะไม่รบัผิดชอบใดๆทั้งสิ้ นหากเกิดกรณีความล่าชา้จากสายการบิน,การเมือง,การประทว้ง,การนัดหยุดงาน, การก่อการ

จลาจล, ภยัธรรมชาติ, การจราจรติดขดั , อุบติัเหตุ ภยัธรรมชาติ  

5.กรณีท่ีสถานท่ีท่องเท่ียวใดๆ ท่ีไม่สามารถเขา้ชมไดเ้น่ืองจากเหตุสุดวิสยัของสภาพอากาศเหตุการณท่ี์อยูเ่หนือการควบคุมของ

บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิไม่คนืค่าใชจ้่ายใดๆทั้งสิ้ น 

6. บริษัทฯ จะไม่รบัผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้ น หากวา่มีการน าสิ่งของผิดกฎหมาย หรือความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสียดว้ยเหตุผล

ใดๆก็ตามท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองพิจารณาแลว้หรือโดนปฏิเสธการเขา้เมืองทั้งในประเทศและต่างประเทศซึ่งอยูน่อกเหนือความ

รบัผิดชอบของบริษัทฯ 

7.กรณีท่ีท่านสละสิทธ์ิในการใชบ้ริการใดๆ หรือไม่เขา้ชมสถานท่ีใดๆก็ตามท่ีระบุในรายการท่องเท่ียวหรือไม่เดินทางพรอ้มคณะ

ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิไม่คนืค่าใชจ้่ายใดๆทั้งสิ้ น 
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8. บริษัทฯจะไม่รบัผิดชอบในกรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองของประเทศไทยงดออกเอกสารเขา้เมืองใหก้บัชาวต่างชาติ หรือ คนต่าง

ดา้วท่ีพ านักอยูใ่นประเทศไทย หรือเหตุการณท่ี์เหนือการณค์วบคุมของบริษัท 

9.กรณีที่ท่านใชห้นังสือเดินทางราชการ (เล่มสีน ้าเงิน) เดินทางเพื่อการท่องเท่ียวกบัคณะทวัร ์หากท่านถูกปฏิเสธในการเขา้-

ออกประเทศใดๆก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่คนืค่าใชจ้่ายและรบัผิดชอบใดๆทั้งสิ้ น 

10.บริษัทฯจะไม่รบัผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้ น หากเกิดสิ่งของสูญหาย อนัเน่ืองเกิดจากความประมาทของท่าน,เกิดจากการโจรกรรมและ

อุบติัเหตุจากความประมาทของนักท่องเท่ียวเอง 

11. เมื่อท่านตกลงช าระค่ามดัจ าหรือค่าทวัรท์ั้งหมดแลว้ ทางบริษัทฯ จะถือวา่ท่านไดย้อมรบัเงื่อนไขขอ้ตกลงต่างๆ ทั้งหมด 

12.เม่ือท่านไดช้ าระเงินมดัจ  าหรือค่าทวัรท์ั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นการช าระผ่านตวัแทนของบริษัทฯ หรือช าระโดยตรงกบัทาง

บริษัทฯ /ทางบริษัทฯ จะขอถือว่าท่านรบัทราบและยอมรบัในเง่ือนไขตา่งๆ ของทางบริษัทฯ แลว้ 

สถานที่เขา้ชม (Reservation Fee & Entrance Fee) 

การจดัท าโปรแกรมทวัรเ์ป็นการก าหนดโปรแกรมทวัรต์ลอดทั้งปี หากวนัเดินทางดงักล่าวตรงกบัวนัท่ีสถานท่ีเขา้ชมน้ันๆ 

ปิดท าการ หรือ ปิดโดยมิไดแ้จง้ให ้

ทราบล่วงหน้า หรือ การเปิดจองผ่านระบบออนไลน์ โดยในวนัท่ีคณะจะเขา้ชมไม่สามารถจองผ่านระบบดังกล่าวได ้ทางบริษัทจะ

คืนเงิน Entrance Fee (ราคากรุ๊ปทัวร์) ตามท่ีระบุไวใ้นเอกสารของสถานท่ีน้ันๆ หรือสลับโปรแกรม เพื่อใหท้่านไดเ้ขา้สถานท่ี

ดงักล่าวได ้แต่หากมีการล่าชา้ หรือเหตุใดเหตุหน่ึงในระหวา่งการเดินทาง เป็นผลท าใหท้่านไม่สามารถเขา้สถานท่ีดงักล่าวได ้ทาง

บริษัทฯ จะไม่มีการคืนเงินใดๆใหแ้ก่ท่าน เน่ืองจากไดช้ าระ Reservation Fee ไปแลว้ 

เอกสารในการใชย้ืน่วีซ่าแบบออนไลน ์(E-Visa)  

(ใชเ้วลาท าการประมาณ 5-7 วนัท าการ) 

1.หนังสือเดินทาง (Passport) พรอ้มส าเนาตอ้ง (พาสปอรต์ตอ้งมีอายุเกิน 6 เดือนข้ึนไป)  

2. รูปถา่ยสี ขนาด 2น้ิว (ขนาด 3.5 x 4.0 ซม.) จ านวน 2 รูป (พื้ นหลงัสีขาว) หา้มสวมเสื้ อสีขาวและสอี่อนในการ ถ่ายรูปใหเ้ห็นหน้าชดั 

(ขนาดรูปจะเท่ากบัรูปในหนังสอืเดินทางของไทย)  

3.เด็กอายุต า่กวา่ 20 ปี (กรณีบดิา-มารดา ไม่ไดเ้ดินทางดว้ยกนั) 

    • จะตอ้งมีใบอนุญาตจากผูป้กครองบิดาหรือมารดา หากเด็กเดินทางไปกบับิดาจะตอ้งมีใบรบัรอง จากมารดา หรือหากเด็กเดินทางกบั

มารดาจะตอ้งมีใบรบัรองจากบดิา หรือถา้เด็กไม่ไดเ้ดินทาง กบับิดาและมารดา จะตอ้งมีจดหมายยินยอมใหบุ้ตรเดินทางไปต่างประเทศจาก

ทั้งบิดาและมารดา  พรอ้มมกีารรบัรองค่าใชจ้า่ยใหก้บับุตร ท่านท่ีบุตรเดินทางไปดว้ย ตอ้งไปท าท่ีส านักงานเขตท่ีทะเบียนบา้นอยู ่(พรอ้ม

แนบบตัรประชาชน ของบิดาและมารดา) และตอ้งไปเซ็นเอกสารต่อหน้าเจา้ 

4.หากมีวีซ่าอเมริกา / เชงเกน้ / องักฤษ / ออสเตรเลีย / นิวซีแลนด ์ท่ียงัไม่หมดอายุรบกวนแจง้ใหเ้จา้หน้าท่ีทราบ 

5.กรุณาแจง้ขอ้มูลอีเมล/์ เบอรโ์ทร/ อาชีพ (รบกวนแจง้ขอ้มูล) 

**การถ่ายส าเนาทุกฉบบัจะตอ้งสามารถอา่นออกชดัเจน เน่ืองจากเอกสารทุกฉบบัจะตอ้งน าส่งต ารวจ ตรวจคนเขา้เมืองโมรอคโคและ 

หา้มขีดฆ่า หรอืขีดคร่อม รบัรองเอกสารทุกฉบบั** 
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กรอกรายละเอียดเป็นภาษาองักฤษหรือภาษาไทยใหค้รบถว้น 

(ขอ้มูลตรงน้ีทางบรษัิทฯ จะน าลงกรอกในเอกสารเขา้-ออก นอกประเทศ ส าคญัมาก  

(ขอใหทุ้กท่านกรอกขอ้มูลตามความจริง แลว้ส่งกลบัใหเ้จา้หนา้ที่) 

1. ยืนยนัการเดินทาง จองรายการทวัร.์.......................................................................................... ......................  

2. คณะชื่อ / นามสกุล ผูจ้องทวัร.์.......................................................................... ............................................. 

3. จ  านวน ผูเ้ดินทาง ........................... ทา่น ผูใ้หญ่ ..............ท่าน  

4. เบอรต์ิดตอ่ – อีเมล ์***ส าคญัมาก ขอทราบเบอรต์ดิตอ่มากว่า 1 หมายเลข 

เบอรโ์ทร........................................................................................ อีเมล.์.......................................................................................... 

5. อาชีพ..........................................................เบอรต์ิดตอ่ที่ท างาน.....................................................................................................  

สถานที่ท างาน/โรงเรียน/มหาวิทยาลยั............................................................................................................................................... 

6. หากมวีีซ่าอเมริกา / เชงเกน้ / องักฤษ / ออสเตรเลีย / นิวซีแลนด ์ท่ียงัไม่หมดอายุรบกวนแจง้ใหเ้จา้หน้าท่ีทราบ 

................................................................................................................................................................................................................  

พรอ้มทั้งไดอ่้านรายละเอียดเง่ือนการเดินทางทั้งหมด โดยครบถว้น  

7. ประเภทหอ้งพกั 

 7.1 หอ้งพกัผูใ้หญ่ 2 ท่าน (TWN) ............หอ้ง(ปกติจะเป็นแบบ 2 เตียง) หรือ (DBL) ............หอ้ง  

 7.2  หอ้งพกั 1 เด็กพกักบั 1 ผูใ้หญ่…….....หอ้ง 

 7.3  หอ้งพกั 1 เด็กพกักบั 2 ผูใ้หญ่…….....หอ้ง (มีเตียง) 

 7.4  หอ้งพกั 1 เด็กพกักบั 2 ผูใ้หญ่…….....หอ้ง (ไม่มีเตียง) 

 7.5 หอ้งพกัผูใ้หญ่ 3 ท่าน (TRP)  เตียงเสริม ………..หอ้ง    

 7.6 หอ้งพกั 1 ท่าน (SGL) ………หอ้ง     

8. อาหาร           ไม่ทานเน้ือววั  ไม่ทานเน้ือหมู  ไม่ทานสตัวปี์ก  ทานมงัสาวิรสั 

      อื่นๆ............................................................ 

     *** กรณีท่ีไม่ทานเน้ือววั รบกวนระบุประเภทอาหารท่ีท่านสามารถทานได ้(เฉพาะเสิรฟ์บนเครื่องบิน) 

อาหารประเภทมงัสาวิรสั  อาหารประเภทซีฟู้ด 

9.  เคยโดนปฎิเสธวีซ่าหรือไม ่ ..........ไม่เคย  ..........เคย / ประเทศ....................................................... 

ลงช่ือ ผูจ้อง.....................................................................................................  
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หากสนใจจองกรุณาติดต่อ 
➢ สอบถามผ่าน Line กด -> https://lin.ee/5nDHUO6 
➢ จองทัวร์ผ่าน FB inbox ก็ได้เช่นกัน -> http://m.me/unithaitrip 
➢ หรือโทร 02-234-5936 

 

 

https://lin.ee/5nDHUO6
http://m.me/unithaitrip

