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 สัมผัสมนต์เสน่ห์แห่งโมรอคโค ที่บ้านเรือนที่ทาทาบด้วยสีฟ้าขาว “ เชฟ ชาอูน “
 ชมเมืองสีขาว ซึ่ งเป็ นสัญลักษณ์ของเมืองหลวงแห่งโมรอคโค ณ เมืองราบัต
 ตื่นตากับเมืองเฟส เมืองหลวงเก่าในศ.ต. ที่ 8 เมืองที่มีตรอกมากที่สดุ ในโลก
 มาราเกช หรือ เมืองสีชมพู ที่มีจตุรัสอั นเป็ นกลิ่นอายอาหรับในสมัยโบราณ

 นั่งรถ 4 WD ตะลุยทะเลทรายซาฮาร่า สู่เมอร์ซกู ้า Merzouga
 พักค้างคืนและนอนดูดาวในทะเลทรายซาฮาร่า
 ขี่อูฐ เพือ่ ไปชมพระอาทิตย์ข้ ึนจากขอบฟ้า ในทะเลทรายซาฮาร่า
 พักโรงแรมมาตรฐาน ระดับ 4 ดาว / 5 ดาว โรงแรมมี WIFI
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กาหนดการเดิ นทาง
กุมภาพันธ์–มิ ถนุ ายน 2561
วันแรก
กรุงเทพฯ (Bangkok) – อาบู ดาบี (Abu Dhabi)
17.00 น.
พร้อมกันทีส่ นามบินสุวรรณภูม ิ เคาน์เตอร์สายการบินเอทิฮทั แอร์เวย์ส เคาน์เตอร์ Q ประตูทางเข้าที่
8 เจ้าหน้าที่ คอยอํานวยความสะดวก และทําการเช็คอิน
20.35 น.
ออกเดินทางสู่อาบูดาบี (Abu Dhabi) โดยสายการบิ นอิ ทิฮดั แอร์เวย์ส เทีย่ วบินที่ EY 401 BKK
AUH 20.35 – 0010 (7.00 ช.ม) เชิญเพลิดเพลินกับจอทีวสี ่วนตัวทุกทีน่ งั ่ พร้อมบริการอาหารและ
เครือ่ งดื่มบนเครือ่ งบิน
วันที่สอง
00.10 น.
02.45 น.
08.35 น.

กลางวัน
บ่าย

อาบู ดาบี (Abu Dhabi) – คาซาบลังกา (Casablanca) – ราบัต(Rabat)
ถึง สนามบินอาบู ดาบี ประเทศสหรัฐอาหรับ เอมิเรตส์ พักเปลีย่ นอิรยิ าบถและเปลีย่ นเครือ่ ง
บินต่อ สู่เมืองคาซาบลังกา สายการบินเอทิฮดั แอร์เวย์ส เทีย่ วบิน EY 613 0230 AUH CMN 0230 0740 บินต่ออีกประมาณ 9.10 ชัวโมง
่ (รวมเวลาบิน และเปลีย่ นเครือ่ ง 18.30 ชม.)
เดินทางถึงสนามสนามบินนานาชาติเมืองคาซาบลังก้า (Casablanca) ประเทศโมรอคโค (เวลา
ท้องถิน่ ในประเทศโมรอคโคช้ากว่าประเทศไทย 6-7 ช.ม.) หลังผ่านตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร พบ
มัคคุเทศก์ทอ้ งถิน่ แล้ว ท่านสู่เมือง คาซาบลังก้า คําว่า 'คาซา' แปลว่า บ้าน และ 'บลังก้า' แปลว่า สี
ขาว คาซาบลังก้า เป็ นเมืองทีค่ นทัวโลกรู
่
จ้ กั และอาจรูจ้ กั มากกว่า 'ราชอาณาจักรโมรอคโค' ด้วยซํ้า
เพราะนอกจากจะเป็ นเมืองท่าและเป็ นทีต่ งั ้ ของท่าอากาศยานระหว่างประเทศแล้วยังถูกใช้เป็ นฉากใน
ภาพยนตร์ฮอลลีวดู้ เรือ่ ง Casablanca (โดยทีไ่ ม่ได้ถ่ายทําในคาซาบลังก้าเลย) เป็ นเรือ่ งราวความรัก
ระหว่างนายทหารอเมริกนั และหญิงคนรัก ในช่วงสงครามโลกครัง้ ที่ 2 ทําให้คาซาบลังก้าเป็ นทีร่ จู้ กั ไป
ทัวโลก
่
และปั จจุบนั เป็ นเมืองเศรษฐกิจหลักของโมรอคโคทีม่ ปี ระชากรอาศัยอยูป่ ระมาณเกือบ 5 ล้าน
คน ชมเมืองคาซาบลังก้า ผ่านย่านธุรกิจสําคัญ จัตุรสั สหประชาชาติ ผ่านชมย่านบ้านพักตากอากาศ
และวิวทิวทัศน์รมิ มหาสมุทรแอตแลนติคซึง่ เป็ นย่านทีเ่ ศรษฐีและผูม้ ฐี านะทางสังคมนิยมมาอยูก่ นั
รวมถึงกษัตริยซ์ าอุดอิ ารเบียก็มาสร้างพระราชวังไว้ทเ่ี มืองคาซาบลังก้าแห่งนี้พร้อมทัง้ มีมสั ยิดและ
หอสมุดส่วนพระองค์ นําท่านชม บริ เวณภายนอกของ สุเหร่าแห่งกษัตริ ยฮ์ สั ซันที่ 2 เป็ นสุเหร่าทีม่ ี
ขนาดใหญ่เป็ นอันดับ 2 รองจากเมืองเมกกะ สุเหร่านี้งดงามประณีตด้วยสถาปั ตยกรรมแบบโมรอคโค
ทุกแขนง สามารถจุผคู้ นทีเ่ ข้าร่วมพิธที างศาสนาอิสลามได้รว่ ม 80,000 คน โดยแยกเป็ นภายในสุเหร่า
25,000 คน ภายนอกสุเหร่าอีก 55,000 คน ชมทิวทัศน์รอบๆ สุเหร่าอันเป็ นจุดชมวิวริมฝั ง่ มหาสมุทร
แอตแลนติค ซึง่ เป็ นสถานทีพ่ กั ผ่อนทีส่ วยงามของชาวโมรอคโคทีช่ อบมาเดินเล่นหลังจากปฏิบตั ิ
ศาสนกิจเสร็จแล้ว
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (1)
นําท่านออกเดินทางสู่ เมืองราบัต (Rabat) เมืองหลวงแห่งราชอาณาจักรโมรอคโค (ระยะทาง 94 กม.

MOR UTR01(EY)FEB-JUN

คํ่า

วันที่สาม
เช้า

กลางวัน
บ่าย

4

เวลาเดินทางประมาณ 1.30 ชม.)นําท่าน ชมสุสานของกษัตริ ยโ์ มฮัมเหม็ดที่ 5 พระอัยกา(ปู่ ) ของ
กษัตริยอ์ งค์ปัจจุบนั ซึง่ มีทหารยามยืนเฝ้ าสง่าทุกประตู และเปิ ดให้คนทุกชาติทุกศาสนาเข้าไปเคารพ
พระศพทีฝ่ ั งอยูเ่ บือ้ งล่าง ด้านหน้าของสุสาน คือสุเหร่าฮัสซันทีเ่ ริม่ สร้างมาตัง้ แต่ศตวรรษที่ 12 แต่ไม่
สําเร็จ และพังลงจนเหลือแต่เพียงเสาไว้ 365 ต้น ในบริเวณกว้าง 183x139 เมตร นําท่านชม ป้ อมอู
ดายา (Oudayas Fortress) ป้ อมขนาดใหญ่ 2 ชัน้ ทีต่ งั ้ อยูร่ มิ มหาสมุทรแอตแลนติก ล้อมรอบด้วย
กําแพงสูงใหญ่ เป็ นป้ อมทีส่ เปนสร้างขึน้ เมือ่ สมัยทีส่ เปนยึดครองโมรอคโค ด้านในมีสวนดอกไม้แบบ
สเปน และเป็ น เมดิ น่า หรือชุมชนชาวเมืองซึง่ เต็มไปด้วยบ้านเรือนทาทาบด้วยสีฟ้า -ขาว บรรยากาศ
ริมทะเลคล้ายเมืองซานโตรินี นับเป็ นหนึ่งในป้ อมปราการทีส่ ําคัญของโมรอคโคในอดีตใช้ป้องกันข้าศึก
จากการรุกรานทัง้ จากประเทศทีล่ ่าอาณานิคมและในยุคทีโ่ จรสลัดชุกชุม
รับประทานอาหารคํ่า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (2)
นําท่านเข้าทีพ่ กั โรงแรมระดับ 5 ดาว หรือเทียบเท่า
ราบัต (Rabat) - แทนเจียร์ (Tangier) – เชฟชาอูน (Chefchaouen)
รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมทีพ่ กั (3) นําท่านเดินทางสู่เมืองแทนเจียร์ (Tangier) เป็ นเมืองริม
ชายฝั ง่ และเป็ นเมืองท่าทีส่ ําคัญ ทีต่ งั ้ อยูท่ างตอนเหนือของประเทศโมร็อกโก และอยูท่ างตอนใต้ของ
ช่องแคบยิ บรอลตาร์ ปั จจุบนั เมืองท่าแห่งนี้ได้กลายเป็ นจุดหมายปลายทางด้านการท่องเทีย่ วทีส่ ําคัญ
อีกแห่งของโมร็อกโคอีกด้วย นอกจากนี้แล้วเมืองแทนเจียร์ยงั เป็ นเมืองทีม่ คี วามสําคัญทางด้าน
ประวัตศิ าสตร์ไม่น้อยไปกว่าเมืองอื่นๆ อีกทัง้ รอบๆ ตัวเมืองยังมีความโดดเด่นด้วยทัศนียภาพที่
สวยงาม รวมไปถึงหาดทรายและผูค้ นทีแ่ สนจะเป็ นมิตร ชมวิวช่องแคบยิบรอลต้า ทีค่ นแบ่
ั ่ งระหว่าง
ทวีปยุโรป และ ทวีปแอฟริกา ตามตํานานเล่าว่า เป็ นเพราะเทพเฮอร์ควิ ลิส ทีต่ อ้ งการเดินทางผ่านไป
ยังสุดขอบตะวันตกจึงยกแผ่นหินออกทําให้เกิดช่องแคบยิบรอลต้าขึน้ จากนัน้ นําชม แกรนด์ ซัคโค
(Grand Socco) หรือทีร่ จู้ กั กันว่า "บิก๊ สแควร์" จัตุรสั ทีร่ ายล้อมไปด้วยเขตเมืองเก่า หรือย่านเมดินา ซึง่
ถูกจัดอันดับให้เป็ นหนึ่งในสถานทีท่ ่องเทีย่ วทีด่ ที ส่ี ุดของเมืองแทนเจียร์ อีกทัง้ ยังถือว่าเป็ นตลาดหลัก
ของเมืองอีกด้วย
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (4)
นําท่านเดินทางสู่ นครสีฟ้า เชฟชาอูน (Chefchaouen) เมืองทีไ่ ด้ช่อื ว่า มนต์เสน่ หแ์ ห่งโมร็อกโค
แม้ว่าโมรอคโคจะเป็ นประเทศทีต่ งั ้ อยูท่ างทิศตะวันตกเฉียงเหนือของทวีปแอฟริกา แต่เพราะการทีม่ ี
อาณาเขตติดต่อกับทะเลเมดิเตอร์เรเนียนและมหาสมุทรแอตแลนติก จึงทําให้ภูมอิ ากาศของประเทศ
เป็ นแบบเมดิเตอร์เรเนียนคล้ายตอนใต้ของอิตาลีและ สเปน เมืองเชฟชาอูน (Chefchaouen) เป็ น
เมืองเล็กๆตัง้ อยูใ่ นหุบเขาริฟ (Rif Mountain หรือ Er-Rif) ประวัตคิ วามเป็ นมาของเมืองนัน้ ยาวนาน
กว่า 540 ปี ในอดีตก่อนทีโ่ มรอคโคจะได้รบั เสรีภาพในการปกครองประเทศทัง้ หมดในปี 1956 เมือง
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เชฟชาอูนเคยอยูใ่ ต้การปกครองของสเปนมาก่อน และจนบัดนี้ประชากรทีม่ ปี ระมาณ 40,000 คน ก็
ยังคงใช้ภาษาสเปนกันอย่างแพร่หลาย อากาศบริสุทธิ ์และความสะอาดของเมืองเชฟชาอูนได้สร้าง
บรรยากาศผ่อนคลายสบายๆทีท่ าํ ให้นกั ท่องเทีย่ วทีเ่ หนื่อยล้ามาจากการตระเวนเทีย่ วทีเ่ มืองอื่นหาย
เหนื่อยได้ สําหรับท่านทีช่ ่นื ชอบในสถาปั ตยกรรมแบบโมรอคโค ไม่ควรพลาด!! เมืองเล็ก ๆ แห่งนี้ ที่
บ้านเรือนทาทาบด้วยสีฟ้าและสีขาว ซึง่ จะสร้างความประทับใจให้แก่ผมู้ าเยือนมิรลู้ มื .....จากนัน้ นําท่าน
เดินชมเมืองเชฟชาอูน เมืองทีถ่ อื ว่าเป็ นสวรรค์ของคนรักสีฟ้าและสีขาว โดยเฉพาะสีฟ้า นันก็
่ เพราะว่า
เชฟชาอูนเป็ นเมืองทีบ่ า้ นเรือนเกือบทุกหลังเป็ นสีขาว และมีครึง่ ล่างไปจนถึงบริเวณถนน บันได และ
ทางเดิน เป็ นสีฟ้าสดใสเหมือนวันทีท่ อ้ งฟ้ าไร้เมฆ ประกอบกับอากาศบริสุทธิ ์และความสะอาดของเมือง
ได้สร้างบรรยากาศผ่อนคลายสบายๆทีท่ ําให้นกั ท่องเทีย่ วทีเ่ หนื่อยล้ามาจากการตระเวนเทีย่ วทีเ่ มืองอื่น
หายเหนื่อยได้ สําหรับท่านทีช่ ่นื ชอบในสถาปั ตยกรรมแบบโมรอคโค ไม่ควรพลาดเมืองเล็กๆ ที่
บ้านเรือนทาทาบด้วยสีฟ้าและสีขาว แห่งนี้ทเี ดียว
รับประทานอาหารคํ่า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (5)
นําท่านเข้าทีพ่ กั Riad หรือ โรงแรมระดับ 4 หรือเทียบเท่า
(เนื่องจากโรงแรมทีเ่ ชฟชาอูนมีน้อย อาจจะไปพักเมืองข้างเคียง)
เชฟชาอูน(Chefchaouen) – เมคเนส (Meknes) – เฟส (Fes)
รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม (6) นําท่านไปยัง เมืองเมคเนส (Meknes) (ระยะทาง 195 กม. ใช้
เวลาเดินทางประมาณ 3.30 ชม.) แวะชม เมืองโบราณโรมันโวลูบิลิส (Roman city of Volubilis) ที่
ปั จจุบนั เหลือแต่ซากปรักหักพังทีเ่ กิดจากแผ่นดินไหวครัง้ รุนแรงในปี ค.ศ. 1755 แต่ยงั คงเห็นได้ถงึ
ร่องรอยความยิง่ ใหญ่ของเมืองในจักรวรรดิโรมันในอดีต อดีตเมืองโบราณแห่งจักรวรรดิโรมันแห่งนี้ม ี
ความสําคัญยิง่ ในยุคศตวรรษที่ 3 และล่มสลายถูกปล่อยเป็ นเมืองร้างในศตวรรษที่ 11 เมืองโรมัน
โบราณแห่งนี้ ได้รบั การขึ้นทะเบียนเป็ นมรดกโลกในปี ค.ศ.1997 ผ่านชมเมืองมูเล่ ไอดริ ส
(Moulay Idriss) เมืองโรมันโบราณเมืองหนึ่งทีเ่ ป็ นเมืองศูนย์กลางทางศาสนาอันศักดิ ์สิทธิของชาว
มุสลิมในโมรอคโค ทุกๆ ปี ช่วงเดือนสิงหาคมถึงกันยายน จะมีเหล่านักจาริกแสวงบุญมาเยือนเมือง
แห่งนี้เพื่อประกอบพิธที างศาสนาเปรียบได้กบั เมืองเมกกะของประเทศซาอุดอิ ารเบีย เมคเนส
(Meknes) หนึ่ งในเมืองมรดกโลกรับรองโดยยูเนสโกเมื่อปี ค.ศ.1996 อดีตเมืองหลวงในสมัย
สุลต่าน มูเล อิสมาอิล (Mouley Ismail) แห่งราชวงศ์อะลาวิท (Alawite Dynasty) ได้ช่อื ว่าเป็ นกษัตริย์
จอมโหดผูช้ ่นื ชอบการทําสงครามในช่วงศตวรรษที่ 17ด้วยทําเลทีต่ งั ้ ทีม่ แี ม่น้ําไหลผ่านกลางเมือง เมก
เนสจึงเป็ นเมืองศูนย์กลางการผลิตมะกอก ไวน์ และพืชพรรณต่างๆ มีกําแพงเมืองล้อมรอบเมืองเก่าที่
ยาวประมาณ 40 กม. ซึง่ มีประตูเมืองใหญ่โตถึง7 ประตู แวะชม ประตูบบั มันซู (Bab Mansour
Monumental Gate) เป็ นประตูทไ่ี ด้ช่อื ว่าสวยทีส่ ุด ตกแต่งด้วยโมเสคและกระเบือ้ งสีเขียวสดบนผนังสี
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แสด
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (7)
นําท่านออกเดินทางสู่ เมืองเฟส (Fes) ซึง่ ตัง้ อยูบ่ นพืน้ ทีท่ อ่ี ุดมสมบูรณ์ทต่ี ่อจากเชิงเทือกเขารีฟซึง่ เฟส
เป็ นเมืองแหล่งท่องเทีย่ วทีม่ ชี ่อื เสียงและมีเสน่ห์อนั น่าประทับใจนําท่านเดินทางสู่ เมืองเฟส (Fes)
(ระยะทาง 82 กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1ชม.) เมืองหลวงเก่าในศ.ต. ที่ 8 ทีม่ คี วามสําคัญทาง
ประวัตศิ าสตร์เป็ นเมืองสําคัญทางด้านศาสนาตัง้ แต่ยคุ ศตวรรษ ที่ 8 เป็ นแหล่งท่องเทีย่ วทีม่ ชี ่อื เสียง
ของโมรอคโค นําท่านถ่ายรูปทีจ่ ดุ ชมวิ วบนป้ อมปราการแห่งราชวงศ์ซาเดียน ต่อด้วยชมประตู
พระราชวังหลวงแห่งเฟส (The Royal Palace) ประตูทางเข้าพระราชวังเป็ นสถาปั ตยกรรมทีส่ วยและ
สง่างาม เป็ นเอกลักษณ์แห่งราชวงศ์โมรอคโค บริเวณใกล้เคียงพระราชวังเคยเป็ นทีอ่ ยู่ของชุมชน
ชาวยิวทีท่ ํารายได้ให้แก่ราชวงศ์ เพราะชาวยิวฉลาดทําการค้าเก่ง เป็ นพ่อค้าผูกขาดการค้าเกลือ แต่
ปั จจุบนั ชาวยิวส่วนใหญ่ได้เดินทางกลับไปอยูใ่ นดินแดนแห่งพันธสัญญา(ประเทศอิสราเอล)คงเหลือ
ประชากรชาวยิวอยูไ่ ม่มากนัก จากนัน้ นําท่านเดินทางเข้าสู่เขาวงกตอันซับซ้อนแห่งเมดิ นาเมือง
เฟส ผ่านประตู Bab Bou Jeloud ทีส่ ร้างตัง้ แต่ปี 1913 ทีใ่ ช้โมเสดสีฟ้าตกแต่ง เดินผ่านเข้าไปในเขต
เมดิน่าแล้วเหมือนข้ามกาลเวลาย้อนสู่อดีต นําท่านเดินผ่านตลาดสดขายข้าวปลาอาหาร และผัก ผลไม้
สดต่างๆนาๆ ในเขตเมืองเก่าได้แบ่งออกเป็ น 100 ส่วน มีซอยกว่า 9,400 ซอย มีซอยแคบสุดคือ 50
ซ.ม. ถึงกว้าง 3 เมตร จะแบ่งเป็ นย่านต่างๆ เช่น ย่านเครือ่ งใช้ทองเหลือง ทองแดง จะมีรา้ นค้าเล็ก ๆ
ทีห่ น้าร้านจะมีหม้อ กะทะ อุปกรณ์เครือ่ งครัว วางแขวนห้อยเต็มไปหมด ย่านขายพรมทีว่ างเรียงราย
อย่างสวยงาม ย่านงานเครื่องจักสาน งานแกะสลักไม้ และย่านเครือ่ งเทศ (Souk El Attarine) ท่านจะ
ได้สมั ผัสทัง้ รูปรสและกลิน่ ในย่านเครือ่ งเทศทีม่ กี ารจัดเรียงสินค้าได้อย่างเป็ นระเบียบเรียบร้อยสวยงาม
ระหว่างทีเ่ ดินตามทางในเมดิน่าท่านจะได้พบกับนํ้าพุธรรมชาติ( Nejjarine Fountain) เพื่อให้ชาวมุสลิม
ให้ลา้ งหน้าล้างมือก่อนเข้าในบริเวณมัสยิด นอกจากนี้ทต่ี ามซอกมุมอาจเห็นภาพชายสูงอายุหนวดเครา
รุงรังนังแกะสลั
่
กไม้ชน้ิ เล็กๆอยูบ่ ริเวณตามทางเดินแคบๆในเขตเมืองเก่าบางทีเราก็ยงั จะเห็นผูห้ ญิงทีน่ ่ี
สวมเสือ้ ผ้าทีป่ ิ ดตัง้ แต่หวั จนถึงเท้าจะเห็นได้กเ็ ฉพาะตาดําอันคมกริบเท่านัน้ แวะชมสุสานของกษัตริ ย์
มูเล ไอดริ สที่ 2 (Moulay Idriss Mausolem II) ทีช่ าวโมรอคโคถือว่าเป็ นแหล่งมาแสวงบุญทีศ่ กั ดิ ์สิทธิ ์
โดยชายชาวมุสลิมจะมาขอพรก่อนการเข้าสุหนัตและหญิงสาวชาวมุสลิมมักจะมาขอพรเพื่อให้ได้บุตร
ชมสุเหร่าใหญ่ไคเราวีน (Kairaouine Mosque)ซึง่ เป็ นทัง้ มหาวิทยาลัยสอนศาสนาแห่งแรกของโมรอค
โคและเก่าแก่ทส่ี ุดแห่งหนึ่งของโลกเลยทีเดียว (เฉพาะผูท้ น่ี บั ถือศาสนาอิสลามเท่านัน้ ) ชมย่านเครือ่ ง
หนังและแวะชม บ่อฟอกและย้อมสีหนังแบบโบราณประจําเมืองเฟส (Chouara Tannery) ทีเ่ ป็ น
เอกลักษณ์เฉพาะของเมืองเฟส ถูกอนุรกั ษ์โดยองค์กรยูเนสโก้ เมืองเฟส จึงเป็ นสถานทีไ่ ม่ควรพลาด
ในการมาเยือนอย่างยิง่
รับประทานอาหารคํ่า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (8)
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เฟส (Fes) – อิ เฟรน (Ifrane) – มิ เดลท์ (Midelt)
รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม (9) นําท่านข้าสู่เมืองเก่าเฟส ชม เมเดอร์ซา บูอิมาเนี ย
(Merdersa Bou Imania) ซึง่ เป็ นโรงเรียนสอนพระคัมภีร์ เป็ นสถาปั ตยกรรมแบบมัวร์ทส่ี วยงามประณีต
ชมร้านทองเหลือง ซึง่ ช่างฝีมอื ทีท่ าํ ทองเหลืองเป็ นช่างทีไ่ ด้รบั การถ่ายทอดกันมาตัง้ แต่บรรพบุรษุ หลาย
ชัวอายุ
่ คน ในอดีตช่างฝีมอื และ ช่างหัตถกรรมเหล่านี้ ได้สร้างสรรค์ผลงานอันวิจติ รงดงาม ในแคว้น
อัล อันดาลูซ ประเทศสเปน เมือ่ ครัง้ ที่ชาวโมรอคคันเบอร์เบอร์ปกครองแคว้น อัล อันดาลูซ ของสเปน
และชมการผลิตโมเสค และเครือ่ งใช้ทท่ี าํ จากเซรามิค โดยเฉพาะการปูกระเบือ้ งโมเสคทีต่ ดั และจัด
ลวดลายทีล่ ะชิน้ หรือทีเ่ รียกว่า ซิลลิจ ได้อย่างลงตัว
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (10)
นําท่านเดินทางสู่ เมืองอิ เฟรน (Ifrane) (ระยะทาง 70 กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.20 ชม.) อิเฟรน
เป็ นเมืองพักตากอากาศบนความสูงกว่า 1,650 เมตรเหนือระดับนํ้าทะเล ซึง่ ในอดีตฝรังเศสได้
่
มาสร้าง
เมืองขึน้ บริเวณนี้ เป็ นสถานทีพ่ กั ผ่อนทัง้ ฤดูหนาวและฤดูรอ้ น บ้างก็เรียกเมืองอิเฟรนว่ า เจนี วาแห่งโม
รอคโค หรือ สวิ ตเซอร์แลนด์แห่งโมรอคโค บ้านส่วนใหญ่มหี ลังคาสีแดง มีดอกไม้ และทะเลสาบ
สวยงาม นําท่านเดินเล่นภายในเมืองและเก็บภาพบรรายากาศอันสวยงามอีกแห่งของโมรอคโค ถ่ายรูป
กับอนุสรณ์สงิ ห์โตหิน ซึง่ เป็ นสัญลักษณ์แทนสิงห์โตตัว สุดท้ายทีถ่ ูกล่าจนหมดไปจากเทือกเขาแห่งนี้
จากนัน้ นําท่านเดินทางต่อสู่เมือง มิ เดลท์ (Midelt) (ใช้เวลาเดินทาง ประมาณ 2 ช.ม.) เป็ นจุดแวะพัก
ของนักผจญภัย ทีช่ อบความท้าทายในการเดินเขาทีม่ บี รรยากาศแห้งแล้ง ของทะเลทรายซาฮาร่า ผ่าน
ภูมปิ ระเทศทีเ่ ขียวชอุ่มไปด้วยป่ าไม้ ป่ าสนซีดาร์ บางช่วงต้นไม้เป็ นพุ่มเตีย้ แปลกตา บางช่วงเป็ นพืน้
ราบทุ่งหญ้าสําหรับเลีย้ งสัตว์ ทีม่ ที วิ เขาเป็ นฉากหลัง อันงดงาม
รับประทานอาหารคํ่า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (11)
นาท่านเข้าทีพ่ กั พักโรงแรมระดับ 4 ดาว
***คืนนี้ กรุณาจัดเตรียมเสือ้ ผ้าและของใช้จาเป็ น ใส่กระเป๋ าเล็ก เพื่อใช้ในการค้างแรมในทะเลทรายซา
ฮาร่า ในคืนพรุง่ นี้ ***
มิ เดลท์(Midelt) - แอร์ฟดู ์ (Erfoud) – เมอร์ซูก้า(Merzouga)
รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมทีพ่ กั (12) จากนัน้ นําท่านเดินทางสู่เมืองเมอร์ซูก้า (Merzouga)
เมืองในทะเลทรายซาฮาร่า (ระยะทาง 268กม). ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4 ชม.)ผ่านเมือง เออราชิดยิ า
(Errachidia) เมืองทีม่ คี วามสําคัญทางด้านยุทธศาสตร์ ซึง่ อยูใ่ กล้กบั พรมแดนของประเทศแอลจีเรีย
เดินทางสู่เมืองเอร์ฟดู ์ (Erfoud) เมืองทีเ่ คยเป็ นศูนย์กลางกองคาราวานพ่อค้าทีเ่ ดินทางมาจากทาง
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ตะวันออกกลางอย่างซาอุดอิ ารเบียและซูดานในแอฟริกา
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (13 )
นําท่านชมโรงงานทีต่ ดั ภูเขาเพื่อนําเอาหินซึง่ มีซากฟอสซิล มาผลิตเป็ นเครือ่ งใช้ ในอดีตเมือ่ ประมาณ
350 ล้านปี ก่อน ดินแดนแห่งนี้เคยอยูใ่ ต้ทอ้ งทะเล ต่อมาเมือ่ แผ่นดินผุดขึน้ มา จึงเกิดซากฟอสซิลขึน้
มากมายนําท่านพร้อมสัมภาระ(ใบเล็ก) เดินทางโดยรถ 4x4 (4WD) (รถ 4 WD นังคั
่ นละ 4 – 5 ท่าน)
เข้าสู่ทะลทรายซาฮาร่า เมอร์ซูก้า (Merzouga) (ระยะทาง 54 ก.ม. ใช้เวลา 45 นาที) ผ่านภูเขาหิน
ทีเ่ ต็มไปด้วยซากฟอสซิล ของหอย และ แมงกะพรุนโบราณ
รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร (14) ทีเ่ มอร์ซกู ้า
นําท่านเข้าทีพ่ กั เต็นท์ หรือโรงแรม ในเมอร์ซูก้า (พักเต็นท์ ในกรณี ที่โรงแรมในทะเลทรายเต็ม)
*** เชิญท่านเพลิดเพลินกับบรรยากาศยามคํ่าคืนของทะเลทรายซาฮาร่า และชมดวงดาวบนท้องฟ้ า ***
*** ท่านทีป่ ระสงค์จะพักเต็นท์ (ไม่มคี ่าใช้จ่ายเพิม่ ) กรุณาแจ้งล่วงหน้า เนื่องจากโรงแรมบางแห่ง ไม่ม ี
เต็นท์ไว้บริการ ***
มอร์ซูก้า (Merzouga) - ทิ นเฮียร์ (Tinerhir) – ทอดร้ากอร์จ(Todra Gorge)- วอซาเซท
(Ouarzazate)
ก่อนพระอาทิตย์ขน้ึ นําท่านขีอ่ ูฐชมเพื่อชมพระอาทิตย์ขน้ึ ทีเ่ นินทรายในทะเลทรายซาฮาร่า (ขี่อฐู ท่าน
ละ 1 ตัว)ทะเลทรายซาฮาร่า (SAHARA DESERT) เป็ นทะเลทรายทีม่ อี าณาเขตกว้างใหญ่ทส่ี ุดใน
โลกคือ มีเนื้อทีป่ ระมาณ 9.3 ล้านตารางกิโลเมตร (ใหญ่เท่าอเมริกาทัง้ ประเทศ) และตัง้ อยูท่ างตอน
เหนือของทวีปแอฟริกา ทะเลทรายซาฮาร่ามีสงิ่ แวดล้อมทีไ่ ม่เอือ้ ต่อการดํารงอยูข่ องชีวติ มนุษย์ สัตว์
หรือพืช เพราะฝนตกน้อยมาก และพืน้ ทีไ่ ม่เหมาะแก่การเพาะปลูกหรือเลีย้ งสัตว์ หากมีสตั ว์และพืช
พันธุใ์ ดทีส่ ามารถเติบโตในทะเลทรายได้ ก็ตอ้ งปรับตัวกันอย่างมาก เช่นเดียวกับมนุษ ย์ทต่ี อ้ งหาวิธใี น
การใช้ชวี ติ ให้อยูร่ อดได้ ให้ท่านได้สมั ผัสบรรยากาศยามเช้าในทะเลทรายซาฮาร่า จากสภาพการไร้ฝน
และอุณหภูมทิ ร่ี อ้ นจัดในทะเลทรายมีผลทําให้ความชืน้ สัมพัทธ์ของอากาศเหนือทะเลทราย เกือบเป็ น
ศูนย์ตลอดปี ชมพระอาทิตย์ขน้ึ จากบนเนินทราย ซึง่ เป็ นภาพทีส่ วยงาม น่าประทับใจ ได้เวลานําท่าน
ขีอ่ ูฐกลับสู่โรงแรมทีพ่ กั
รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมทีพ่ กั (14) นําคณะนังรถขั
่ บเคลื่อนสีล่ อ้ 4x4 (4WD) ออกจาก
ทะเลทรายซาฮาร่า มุง่ หน้าสู่เมืองเอร์ฟดู (์ Erfoud) เพื่อเปลีย่ นเป็ นรถโค้ช เดินทางสู่เมืองทิ นเฮียร์
แวะชมโอเอซิส Tinerhir ซึง่ เป็ นชุมชนทีเ่ กาะกลุ่มอยูร่ วมกัน ท่ามกลางความแห้งแล้งในเขตทะเลทราย
ทีย่ งั มีความชุ่มชืน้ มีตานํ้า หรือ ลําธารนํ้า ซึง่ ใช้ในการปลูก ต้นปาล์ม ต้นอัลมอนด์ โอเอซิสแห่งนี้เคย
เป็ นทีต่ งั ้ ของกองทหารทีเ่ ดินทางมาจากเมืองวอซาเซท ผ่านหุบเขาดาเดดส์ (Dades) ซึง่ เป็ นแนวเขา
และธรรมชาติของหุบเขาทีถ่ ูกกัดกร่อนจากแรงลม ทําให้หุบเขากลายเป็ นรูปร่างต่างๆ สวยงาม จากนัน้
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เดินทางสู่ทอดร้ากอร์จ (Todra Gorge) โกรกธารทีม่ โี ขดผาสูง 985 ฟุต หรือ 300 เมตร ทัง้ สองด้านที่
เกือบตัง้ ทํามุมสามเหลีย่ มกับแม่น้ําโทดร้า ถือว่าเป็ นโกรกธารและหุบเขาที่สวยทีส่ ุดทางใต้ของโมรอค
โค ชมความงดงามของช่องเขาทีซ่ ่อนตัวอยูใ่ นโอเอซิส โดยมี ลํานํ้าใส ๆ ทีไ่ หลผ่านช่องเขากับหน้าผา
สูงชันแปลกตา สถานทีแ่ ห่งนี้เป็ นแหล่งปี นหน้าผาสําหรับนักท่องเทีย่ วทีร่ กั การเสีย่ งภัย
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (15 )
เดินทางสู่เมืองวอซาเซท (Ouarzazate) เคยเป็ นทีต่ งั ้ ทางยุทธศาสตร์ ในปี ค.ศ. 1928 ฝรังเศสได้
่
ตงั ้
กองกําลังทหารและพัฒนาทีน่ ่ใี ห้เป็ นศูนย์กลางการบริหาร วอซาเซทเป็ นเมืองทีถ่ ูกส่งเสริมให้เป็ นเมือง
ท่องเทีย่ วแวดล้อมไปด้วยสตูดโิ อภาพยนตร์ และมีการพัฒนาพืน้ ทีใ่ นทะเลทรายเพื่อ การทํากิจกรรม
ต่างๆ เช่นการขีม่ อเตอร์ไซด์ อูฐ กิจกรรมผจญภัยกลางทะเลทราย (สําหรับในฤดูหนาว – ฤดูใบไม้ผลิ
(พ.ย.– เม.ย.) ควรเตรียมเสือ้ กันหนาวให้เพียงพอ เพราะเมืองนี้อยูใ่ กล้ภเู ขา แอตลาส ทีม่ หี มิ ะปกคลุม
ในช่วงดังกล่าว วอซาเซท อาจกล่าวได้ว่าเป็ นจุดมุง่ หมายของนัก ท่องเทีย่ วทีม่ องหาความแตกต่าง
และความผจญภัยทีห่ าไม่ได้จากทีไ่ หน วอซาเซทเป็ นเมืองทีส่ าํ คัญทีส่ ุดของทางตอนใต้ และทีน่ ่ยี งั เป็ น
ทางเชื่อมระหว่างเหนือกับใต้ และตะวันออกกับตะวันตก สําหรับนักท่องเทีย่ วบางคนทีช่ อบรสชาติของ
ความเป็ นทางใต้ ณ แห่งนี้เป็ นจุดเริม่ ต้นของการสํารวจเมืองต่างๆได้ทุกวัน ก่อนถึงเมืองซอซาเซท
แวะชมผลิตภัณฑ์ทท่ี าํ จากกุหลาบทีเ่ มือง มากูน่า (M’Gouna) (เทศกาลกุหลาบจะจัดขึน้ ประมาณเดือน
พฤษภาคม)
รับประทานอาหารคํ่า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (16)
นําท่านเข้าทีพ่ กั ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า
วอซาเซท(Ouarzazate) – มาราเกช (Marakech)
รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมทีพ่ กั (17) นําชมป้ อมทาอูเริ ท (Kasbah Taourirt) พระราชวังของ
ผูป้ กครองมาราเกซ ตระกูล กลาวี (Glaoui Palace) เป็ นป้ อม ดิน หรือ วังทีส่ ร้างจากดิน ซึง่ ภายใน
ประกอบด้วยห้องหับต่างๆจํานวนมากรวมถึงฮาเร็ม และทีป่ ระกอบพิธกี รรมทางศาสนา ซึง่ เชื่อมต่อกัน
ด้วยทางเล็กๆอยูภ่ ายใน ในห้องต่าง ๆ ยังมีลวดลายผนังอาคารและรูปแบบสถาปั ตยกรรมอัน
หลากหลายของการสร้างอาคารของชาวเบอร์เบอร์ การออกแบบอาคารซึง่ เหมาะกับความเชื่อและ
ความเป็ นอยู่ของเหล่าเจ้าผูป้ กครอง ในป้ อมทาอูเริทนี้ในอดีตมีคนงานและคนรับใช้จาํ นวนหลายร้อย
คนจึงต้องมีหอ้ งเป็ นจํานวนมาก มีทงั ้ ส่วนทีเ่ ป็ นวังเก่า ห้องนังเล่
่ น ห้องรับรอง บางห้องก็ว่างเปล่า
ยูเนสโก้ได้ปฏิสงั ขรณ์ขน้ึ มาจากอาคารเดิมเพียง 1 ใน 3 ของอาคารทัง้ หมด จากนัน้ เดินทางสู่เมือง
ไอท์ เบนฮาดดู (Ait Benhaddou) ชมเมืองไอท์ เบนฮาดดู เป็ นเมืองทีอ่ าคารต่าง ๆสร้างจากดิน เป็ น
เมืองทีม่ ชี ่อื เสียงในเรือ่ งการหารายได้จากกองถ่ายทําภาพยนตร์กว่า 20 เรือ่ ง โดยเฉพาะป้ อมดินที่
งดงามและมีความใหญ่ทส่ี ุดในภาคใต้ของโมรอคโค คือ ป้ อมไอท์ เบนฮาดดู (Kasbash of Ait Ben
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Hadou) เป็ นป้ อมดินซึง่ ตัง้ อยูท่ ่ามกลางสวนอัลมอนด์ เป็ นปราสาททีใ่ ช้ในการถ่ายทําภาพยนต์หลาย
เรือ่ งทีโ่ ด่งดังอาทิ Lawrance of Arabia , Jesus of Nazareth และ Gladiator ปั จจุบนั อยูใ่ นความดูแล
ขององค์การยูเนสโก้
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (18)
เดินทางสู่เมืองมาราเกช (Marakesh) โดยข้ามส่วนทีส่ ูงทีส่ ุดของเทือกเขาแอตลาส ระหว่างทาง แวะ
ถ่ายภาพทิวเขาและภาพถนนทีค่ ดเคีย้ วบนเทือกเขาแอตลาส แวะชมสหกรณ์แม่บา้ นเบอร์เบอร์ ซึง่ เป็ น
แหล่งผิลต นํ้ามันอาร์กนั (Argan Oil) ให้ท่านได้เลือกซือ้ ผลิตภัณฑ์อาร์กนั ทีม่ เี ชื่อเสียงอันทีร่ จู้ กั ไปทัว่
โลก จากนัน้ เดินทางต่อสู่เมือง มาราเกช (Marakesh) เป็ นเมืองท่องเทีย่ วทีส่ าํ คัญทีต่ งั ้ อยูเ่ ชิงเขา
แอตลาส ในอดีตเมืองโอเอซิสแห่งนี้เป็ นทีพ่ กั ของกองคาราวานอูฐทีม่ าจากทางตอนใต้ข องโมรอคโค ถือ
เป็ นเมืองชุมทางของพ่อค้าต่างๆทีน่ ําสินค้าจากทางตอนใต้ ไปขายยังยุโรป และ นําสินค้าจากทางเหนือ
ผ่านเทือกเขา ไฮแลตลาส ไปยังทะเลทราย ซาฮาร่า ไปยังตอนใต้ นอกจากนี้ยงั เป็ นอดีตเมืองหลวง
ในช่วงหลายราชวงส์ เริม่ ตัง้ แต่สมัยราชวงศ์อลั โมราวิด ช่วงศ.ต.ที่ 11 ราชวงศ์อลั โมฮัด และ ราชวงศ์
ซาเตียน ปั จจุบนั เป็ นเมืองทีม่ นี กั ท่องเทีย่ วมาเยือนมากทีส่ ุด สภาพบ้านเมืองทีเ่ ราเห็นได้คอื สองข้าง
ทางแวดล้อมด้วยบ้านเรือนทีถ่ ูกฉาบด้วยปูนสีสม้ ๆ ซึง่ เป็ นสิง่ ทีร่ ฐั บาลกําหนดไว้ แต่คนท้องถิน่ จะ
เรียกว่า Pink City หรือ เมืองสีชมพู อาจกล่าวได้ว่ามาราเกชเป็ นเมืองทีม่ เี สน่หท์ ส่ี ุดในโลกแห่งหนึ่ง จึง
ได้สมญานามว่าเป็ น A city of Drama นันคื
่ อมีความสวยงามดังเมื
่ องในละครทีไ่ ม่น่าเป็ นชีวติ จริงได้
นําท่านเยือน จัตุรสั กลางเมือง Djemaa El Fnaa Square ทีม่ ขี นาดใหญ่ รายล้อมไปด้วยอาคาร ร้านค้า
ตลาด ทัง้ 4 ด้าน เดินเล่นถ่ายรูปความมีชวี ติ ชีวา ทีม่ สี สี นั และกลิน่ อายแบบโมรอคโคขนานแท้ พร้อม
จับจ่ายหาซือ้ ของฝาก ของทีร่ ะลึกพืน้ เมืองต่างๆ ได้ท่ี ตลาดเก่า (Old Market) ทีอ่ ยูร่ ายรอบจัตุรสั อย่าง
เพลิดเพลิน
รับประทานอาหารคํ่า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (19)
นําท่านเข้าทีพ่ กั ระดับ 5 ดาว หรือเทียบเท่า
มาราเกช (Marakech) – เอซาเวร่า (Essaouira)
รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมทีพ่ กั (20) นําท่านไปชมสวนจาร์ดีน มาจอแรล (Jardin Majorelle)
หรือ สวนยิปแซงลอเร้นซ์ (Yves Saint Laurent Gardens) ชื่อนี้เป็ นทีค่ ุน้ เคยของสาวๆ ทีช่ ่นื ชอบ
แฟชันสุ
่ ดหรูของ Yves St. Laurent นักออกแบบแฟชันดี
่ ไซน์แห่งปารีส ฝรังเศส
่ ซึง่ เป็ นผูอ้ อกแบบสวน
แห่งนี้ ในช่วงทีโ่ มรอคโคตกเป็ นอาณานิคมของประเทศฝรังเศส
่ ยิปแซงลอเร้นซ์มาทีป่ ระเทศโมรอคโค
เพื่อพักผ่อนหลังจากเคร่งเครียดจากงานออกแบบแฟชันโชว์
่
บ้านหลังนี้เคยเป็ นของเศรษฐีแห่งมารา
เกช หลังจากยิปแซงมาเยือนมาราเกช ก็ได้เกิดความหลงใหลในเมืองแห่งนี้ และซือ้ บ้านหลังนี้ไว้เป็ นที่
พักผ่อน ชมสวนทีถ่ ูกออกแบบโดยใช้ทส่ี ดใส ฉูดฉาด เช่นสีน้ําเงิน และสีสม้ เป็ นองค์ประกอบ ไม่ว่าจะ

MOR UTR01(EY)FEB-JUN

กลางวัน
บ่าย

คํ่า

วันที่สิบ
เช้า

11

เป็ นเสา แจกัน และชมการจัดวางพรรณไม้อนั หลากหลาย แห่งทะเลทราย ทีจ่ ดั ได้อย่างสวยงามและลง
ตัว นําท่านชมมัสยิ ด คูตูเบีย (Koutoubia Mosque) ซึง่ เป็ นมัสยิดใหญ่เก่าแก่ทส่ี ุดในเมือง ไม่ว่าจะ
เดินไปแห่งใดในตัวเมืองก็จะเห็นมัสยิดนี้ได้ จากหอคอยทีม่ คี วามสูง 226 ฟิ ต (70 เมตร)
นําท่านชม พระราชวังบาเฮีย (Bahia Palace) เป็ นพระราชวังของท่านมหาอํามาตย์ ผูส้ าํ เร็จราชการ
แผ่นดินแทนยุวกษัตริยใ์ นอดีต สร้างขึน้ ในช่วงปลายศตวรรษที่ 19 โดย Si Moussa สถาปั ตยกรรม
ออกเป็ นแนวสมัยใหม่ โดยทีต่ งั ้ ใจจะให้เป็ นพระราชวังทีย่ งิ่ ใหญ่และหรูหราทีส่ ุดในสมัยนัน้ สร้างขึน้ และ
ตัง้ ชื่อวังตามชื่อของภรรยาคือ นางบาเฮีย ซีง่ มีรปู โฉมทีง่ ดงาม เป็ นทีร่ กั ใคร่ยงิ่ ของท่านมหาอํามาตย์
พระราชวังแห่งนี้มกี ารตกแต่งโดยการแกะสลักปูนปั น้ (Stucco) บนเพดานและบานประตูมกี ารวาดลาย
โดยใช้สธี รรมชาติบนไม้สนซีดาร์ และผนังประดับประดาด้วยโมเสกเป็ นลวดลายทีส่ วยงามละเอียดอ่อน
มาก ชมสวนในบ้านซึง่ เป็ นสไตล์รยิ าด (Riad) ประกอบไปด้วยลานกลางบ้าน ซึง่ ประดับด้วยนํ้าพุ และ
สวนไม้ดอก ไม้ประดับ ตามสไตล์การแต่งบ้านแบบโมรอคโค
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (21)
นําท่านเดินทางสู่เมืองมรดกโลก เอซาเวร่า (Essaouira) คําว่า เอซาเวร่า หมายถึงรูปภาพ ไม่ว่าจะ
ถ่ายจากมุมไหนๆ ภาพทีไ่ ด้มานัน้ จะออกมาสวยอย่างไม่มที ต่ี ิ เอซาเวร่า เป็ นเมืองเล็กๆ ริมขอบ
มหาสมุทรแอตแลนติก ทีม่ เี สน่หอ์ ย่างเป็ นเอกลักษณ์ ในเขตเมืองเก่า (เมดิน่า) มีกําแพงเมืองเก่าขนาด
หนาซ้อนกัน 2 ชัน้ ทีใ่ ช้ป้องกันพายุหน้าร้อนทีพ่ ดั มาประจํา ทุกปี บา้ นเรือนและร้านค้าภายในเขต
กําแพงเมืองทําด้วยปูนสีขาวกลมกลืนไปกับประตูสฟี ้ าสถาปั ตยกรรมเหล่านี้ถูกหล่อหลอมมาจาก
วัฒนธรรมอันหลากหลาย ครัง้ หนึ่งทีน่ ่เี คยเป็ นแหล่งทีอ่ ยูข่ องพ่อค้าชาวยิวและชาวยิวกลุ่มนี้เองทีเ่ คย
เปลีย่ นเมืองนี้เป็ นเมืองทีม่ งคั
ั ่ งที
่ ส่ ุดของโมรอคโคในศตวรรษที่ 17 และ 18 ชมพระอาทิตย์ตก ณ.
ชายฝั ง่ มหาสมุทรแอตแลนติกที่ ป้ อมปราการเมือง Skala de laville ซึง่ เป็ นจุดยุทธศาสตร์ทส่ี าํ คัญ
ของเมือง สวนบนป้ อมมีปืนใหญ่วางเรียงรายอยูเ่ ป็ นแนวแถว และในอดีตส่วนล่างของป้ อมใช้เป็ นคลัง
เก็บอาวุธยุทโธปกรณ์ โรงม้าศึกทีใ่ ช้ในการสงคราม
รับประทานอาหารคํ่า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (22)
นําท่านเข้าทีพ่ กั ระดับ 5 ดาว หรือเทียบเท่า
เอซาเวร่า (Essaouira) - เอล จาดีด้า (El Jadida) – คาซาบลังกา (Casablanca)
รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมทีพ่ กั (23) นําเดินทางสู่เมืองเอล จาดีด้า เดิมชื่อ มาซากัน
(Mazagan) เป็ นภาษาโปรตุเกส เป็ นเมืองโบราณทีต่ งั ้ อยูบ่ นอ่าวชายฝั ง่ ทะเลแอตแลนติค เคยเป็ น
เมืองท่าทีส่ ําคัญของโมรอคโคทีท่ าํ การค้ากับชาวฟิ นีเชียน ต่อมาปี ค.ศ. 1502 ชาวโปรตุเกสขึน้ ฝั ง่ ทีน่ ่ี
และได้สร้างป้ อมปราการ เรียกว่า El Brijia El Jaida หลังจากมีการสร้างเมืองขึน้ ในปี ค.ศ. 1506 ได้
เรียกเมืองว่ามาซากัน ซึง่ กลายเป็ นเมืองท่าทีส่ ําคัญของชาวโปรตุเกส ในปี ค.ศ.1562 ป้ อมถูกโจมตี
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กลางวัน
บ่าย

คํ่า

วันที่สิบเอ็ด
เช้า
07.00 น.
10.30 น.
22.10 น.
23.50 น.

12

โดยโดยชาวอาหรับหลายครัง้ แต่ไม่สาํ เร็จ ระหว่างค.ศ.1580 - 1640 ตกอยูภ่ ายใต้การปกครองของชาว
สเปน และกลับมาถูกปกครองโดยชาวโปรตุเกสอีกครัง้ ชมสถาปั ตยกรรมทีแ่ สดงให้เห็นถึงการ
แลกเปลีย่ นอิทธิพลระหว่างวัฒนธรรมยุโรปและโมรอคโค ได้รบั การขึน้ ทะเบียนเป็ นมรดกโลกในปี ค.ศ.
2004
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (24)
นําชมอ่างเก็บนํ้าใต้ดนิ ทีใ่ ช้หล่อเลีย้ งผูค้ นในเมืองเอล จาดีด้า และเมืองนี้ยงั มีท่าเรือทีป่ ็ นจุดเริม่ ต้นของ
การสํารวจหาดินแดนใหม่ ๆ โดยได้เดินทางไปสํารวจยังประเทศบราซิลในอเมริกาใต้ และสํารวจมาถึง
ประเทศอินเดีย อีกด้วย เดินทางสู่ คาซาบลังก้า (ระยะทาง 237 กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3.30
ชม.)ถึงคาซาบลังก้า นําท่านนังรถชมบรรยากาศ
่
ริมมหาสมุทรแอตแลนติคยามคํ่าคืน ต่อด้วยการช้อป
ปิ้ งทีห่ า้ ง Morocco Mall เป็ นห้างทีบ่ รรดาไฮโซ และเศรษฐี ในคาซาบลังก้า นิยมมาจับจ่าย ซือ้ สินค้า
แบรนด์ดงั
รับประทานอาหารคํ่า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (25)
นําท่านเข้าทีพ่ กั ระดับ 5 ดาว หรือเทียบเท่า
คาซาบลังกา(Casablanca) – (Abu Dhabi) – กรุงเทพฯ (Bangkok)
รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมทีพ่ กั (26)
นําท่านเดินทางสู่สนามบินโมฮัมเหม็ดที่ 6 เมือง คาซาบลังกา
บินสู่อาบูดาบี (Abu Dhabi) โดยสายการบินอิทฮิ ดั แอร์เวย์ส เทีย่ วบินที่ EY 612 CMN AUH 10352210 (7.35 ชม.)
ถึงสนามบินอาบู ดาบี , สหรัฐอาหรับ เอมิเรตส์ พักเปลีย่ นอริยาบถและเปลีย่ นเครือ่ ง
เดินทางต่อสู่เมืองไทย โดยสายการบิน อิทฮิ ดั แอร์เวย์ส เทีย่ วบินที่ EY 406 AUH BKK 2350 –
0905 (6.15 ชม.)

วันที่สิบสอง กรุงเทพฯ (Bangkok)
09.05 น.
เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมกิ รุงเทพฯโดยสวัสดิภาพ
************************************************
U
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อัตราค่าบริ การ (บาทต่อท่าน)
วันเดิ นทาง
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ผูใ้ หญ่

เด็กอายุตงั ้ แต่ 3-11 ปี
พักกับผูใ้ หญ่ 2 ท่าน
มีเตียงเสริ ม
80,500
80,500
86,500
80,500
80,500

พักเดี่ยวเพิ่ ม

3-14,17-28 กุมภาพันธ์ 2561
82,900
14,500
3-14,17-28 มีนาคม 2561
82,900
14,500
5-16 เมษายน 2561
88,900
16,500
26 เมษายน -7 พฤษภาคม 2561
82,900
14,500
12-23 พฤษภาคม 2561
82,900
14,500
26 พฤษภาคม -6 มิ ถนุ ายน 2561
อัตรานี้ รวม
1.
ค่าตั ๋วเครือ่ งบิน (กรุป๊ ) ชัน้ ประหยัด โดยสารการบินอิทฮิ ดั แอร์เวย์ส (EY)
2.
โรงแรม ทีพ่ กั ระดับ 4 – 5 ดาว จํานวน 9 คืน พร้อมอาหารเช้าบุฟเฟต์
3. ค่าอาหาร 26 มือ้ ตามรายการ และนํ้าดื่มระหว่างทัวร์ วันละ 3 ขวด
4.
ค่ารถนําเทีย่ วตามรายการ
5.
ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่
6.
บริการไกด์จากประเทศโมรอคโค ภาษาอังกฤษ และหัวหน้าทัวร์คนไทยผูช้ าํ นาญเส้นทาง กรณีกรุป๊ 20 ท่าน
ขึน้ ไป
7.
ค่าวีซ่าประเทศโมรอคโค
8.
ค่ารถ 4X4 (4WD) สู่ทะเลทรายซาฮาร่า
9.
ค่าขีอ่ ูฐ ท่านละ 1 ตัว ชมพระอาทิตย์ขน้ึ ยามเช้า (หากท่านไม่ประสงค์จะขีอ่ ูฐ ไม่สามารถคืนเงินได้)
10. ค่าประกันภัยอุบตั ิ เหตุเดิ นทางวงเงิ น 2 ล้านบาท
*** ทัง้ นี้ยอ่ มขึน้ อยูใ่ นข้อจํากัดทีม่ กี ารตกลงไว้กบั บริษทั ประกันภัย ***
U

อัตรานี้ ไม่รวม
1.
ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการทีก่ ําหนด
2.
ค่านํ้าหนักเกิน 20 ก.ก.
3.
ค่าภาษีมลู ค่าเพิม่ 7% และ ภาษีบริการ 3%(กรณีนิตบิ ุคคล)
4.
ค่าภาษีนกั ท่องเทีย่ ว (ถ้ามี)
5.
ค่าทิปไกด์ทอ้ งถิน่ – คนขับรถบัส – คนขับรถ 4WD – คนจูงอูฐ – หัวหน้าทัวร์คนไทย รวมทัง้ หมด 84 USD
ต่อท่าน

MOR UTR01(EY)FEB-JUN

14

เงื่อนไขการจอง
1.
กรุณาวางเงิ นมัดจาท่านละ 40,000 บาท โดยการโอนเข้าบัญชี
2.
หลังการโอนกรุณานําส่งเอกสารการโอนมาที่ 02 –514 9027
3.
ค่าทัวร์ส่วนทีเ่ หลือชําระก่อนการเดินทาง 21 วัน
4.
กรุณาจองล่วงหน้ าอย่างน้ อย 4 สัปดาห์ก่อนเดิ นทาง
5.
หากจองก่อนวันเดิ นทางน้ อยกว่า 45 วัน ต้องชาระราคาทัวร์ทงั ้ หมด
การยกเลิ กการเดิ นทาง
1.
ยกเลิก 45 วัน (สงกรานต์-ปี ใหม่ 60 วัน)ก่อนการเดินทางไม่เก็บค่าใช้จา่ ย (หากไม่ได้มกี ารยื่นวีซ่าล่วงหน้า)
2.
ยกเลิก 30-44 วัน (สงกรานต์-ปี ใหม่ 45-59 วัน) ก่อนการเดินทางหักค่ามัดจํา 50,000 บาท + ค่าวีซ่า (ถ้ามี)
3.
ยกเลิก 26-30 วัน (สงกรานต์-ปี ใหม่ 41-44 วัน) ก่อนการเดินทางหัก 50 % ของราคาทัวร์ + ค่าวีซ่า (ถ้ามี)
4.
ยกเลิก 1- 25 วัน (สงกรานต์-ปี ใหม่ 40 วัน) ก่อนการเดินทางบริษทั ฯ สงวนสิทธิ ์ไม่คนื เงินค่าทัวร์เต็มจํานวน
100%
***ผูเ้ ดินทางทีไ่ ม่สามารถเข้า-ออกเมืองได้ เนื่องจากการยืน่ เอกสารปลอม หักค่าใช้จา่ ย 100% ***
***หากมีการยกเลิกการจองทัวร์ หลังได้ทาํ การยื่นวีซ่าเรียบร้อยแล้ว บริษทั ขอสงวนสิทธิ ์ในการนํ าเล่ม
พาสปอร์ตไปยกเลิกวีซ่าในทุกกรณี ไม่ว่าค่าใช้จ่ายในการยื่นวีซ่าจะรวมหรือแยกจากรายการทัวร์กต็ าม***
หมายเหตุ
1.
บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีทม่ี ผี เู้ ดินทาง ตํ่ากว่า 15 ท่าน โดยจะแจ้งให้ผเู้ ดินทาง
ทราบล่วงหน้า อย่างน้อย 20 วัน ก่อนการเดินทาง
2. บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ ์ทีจ่ ะเปลีย่ นแปลงรายการ หรือเปลีย่ นแปลงราคาได้ตามความจําเป็ นและเหมาะสม ทัง้ นี้
ขึน้ อยู่กบั สภาวะของสายการบิน, โรงแรมที่พกั , ภูมอิ ากาศ, ภัยธรรมชาติ, การก่อการร้าย, การนัดหยุดงาน
ฯลฯ
3.
เมื่อเกิดเหตุ จําเป็ นสุดวิสยั จนไม่อาจแก้ไขได้ ในกรณีท่สี ูญหาย สูญเสียหรือได้รบั บาดเจ็บที่นอกเหนือความ
รับผิดชอบของหัวหน้าทัวร์และเหตุสุดวิสยั บางประการ เช่น การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ
ทางบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ ์ ทีจ่ ะไม่รบั ผิดชอบใด ๆ ทัง้ สิน้
4.
เนื่องจากรายการทัวร์น้ีเป็ นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธิ ์การใช้บริการใดๆตามรายการ หรือ ถูก
ปฏิเสธการเข้าประเทศไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม ทางบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ ์ไม่คนื เงินในทุกกรณี
5.
ในกรณี ท่ีท่ า นจะใช้ห นั ง สือ เดิน ทางราชการ (เล่ ม สีน้ํ า เงิน ) เดิน ทางกับ คณะ บริษัท ฯ สงวนสิท ธิท์ ่ีจ ะไม่
รับผิดชอบ หากท่านถูกปฎิเสธการเข้าหรือออกนอกประเทศใดประเทศหนึ่ง เพราะโดยปกตินักท่องเที่ยวใช้
หนังสือเดินทางบุคคลธรรมดา เล่มสีเลือดหมู
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กรณียกเลิกการเดินทางภายหลังจากได้วซี ่าแล้ว ทางบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ ์ในการแจ้งสถานทูตฯเพื่อให้อยูใ่ น
ดุลพินิจของสถานฑูตฯ เรือ่ งวีซ่าของท่าน เนื่องจากการขอวีซ่าในแต่ละประเทศจะถูกบันทึกไว้เป็ นสถิตใิ นนาม
ของบริษทั ฯ เมือ่ ท่านได้ชาํ ระเงินมัดจําหรือทัง้ หมด ไม่ว่าจะเป็ นการชําระผ่านตัวแทนของบริษทั ฯ หรือชําระ
โดยตรงกับทางบริษทั ฯ ทางบริษทั ฯ จะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงือ่ นไขต่างๆของเอกสารวีซ่า
หากสายการบินมีการยกเลิกเทีย่ วบินหรือหากมีเหตุการณ์ประการใดทีเ่ กิดขึน้ จากสายการบินทางบริษทั ฯ ขอ
สงวนสิทธิ ์ที่จะเปลีย่ นแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์น้ีเพื่อให้เหมาะสมกับสถานการณ์หน้างานทีเ่ กิดขึน้
จริง
**หมายเหตุ ** กําหนดการเดินทางอาจมีการเปลีย่ นแปลงได้เพื่อความเหมาะสม ทัง้ นี้ทางบริษทั ฯ จะยึดถือ
ความปลอดภัยเป็ นหลัก และรายการ-ราคาทัวร์ อาจมีการเปลีย่ นแปลงได้ตามความเหมาะสม ขึน้ อยูก่ บั สายการ
บินโดยจะยึดประโยชน์ของลูกค้าเป็ นสําคัญ”

ตั ๋วเครื่องบิ น
 ในการเดินทางเป็ นหมูค
่ ณะผูโ้ ดยสารจะต้องเดินทางไป-กลับ หากท่านต้องการเลื่อนวันเดินทางกลับ ท่านจะต้อง
ชําระ ค่าใช้จ่ายส่วนต่างทีส่ ายการบินเรียกเก็บโดยสายการบิน เป็ นผูก้ ําหนด ซึง่ ทางบริษทั ฯ ไม่สามารถเข้าไป
แทรกแซงได้ และในกรณีทบ่ี ริษทั ได้ออกตั ๋วเครือ่ งบินไปแล้ว หากมีการยกเลิกการเดินทาง (ในกรณี ที่ตั ๋ว
เครื่องบิ นสามารถทาการ Refund ได้เท่านัน้ ) ผูเ้ ดินทางต้องรอ Refund ตามระบบของสายการบินเท่านัน้
โรงแรม- ห้องพัก – เต๊นท์
1.
ห้องพักในโรงแรมเป็ นแบบห้องพักคู่ ( TWN/DBL ) ในกรณีทท่ี ่านมีความประสงค์จะพักแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง (
TRIPLE ROOM ) ขึน้ อยูก่ บั ข้อกําหนดของห้องพักและรูปแบบของห้องพักของแต่ละโรงแรมมักมีความ
แตกต่างกัน ซึง่ อาจไม่สามารถจัดห้องทีพ่ กั แบบ 3 เตียงได้ หรือ อาจจะทําให้ท่านไม่ได้หอ้ งพักติดกันตามที่
ต้องการได้
2.
ในกรณีทม่ี กี ารจัดงานประชุม หรืองานเทศกาลตามฤดูกาล เป็ นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึน้ บริษทั ฯขอสงวนสิทธิ ์ใน
การปรับเปลีย่ นหรือย้ายเมืองหรือ ปรับเปลีย่ น ประเภทของโรงแรมทีพ่ กั เพื่อให้เกิดความเหมาะสม
3.
ทีพ่ กั แบบ ริยาร์ด (RIAD) เป็ นทีพ่ กั สไตล์โมรอคคัน ซึง่ ภายในทีพ่ กั ไม่มลี ฟิ ท์บริการ
4.
ทีพ่ กั แบบเต็นท์ ภายในเต็นท์ ไม่มเี ครือ่ งปรับอากาศ มีเพียงทีน่ อน หมอน และ ผ้าห่ม ไม่มหี อ้ งนํ้าส่ วนตัว จะใช้
เป็ นห้องนํ้ารวม
5.
ภายในห้องพักของโรงแรม ไม่มีกาต้ มน้า และ ไม่มีน้าดื่มไว้บริ การ
กระเป๋าเล็กถือติ ดตัวขึ้นเครื่องบิ น
1.
กรุณางดนําของมีคม ทุกชนิด ใส่ในกระเป๋ าใบเล็กทีจ่ ะถือขึน้ เครือ่ งบิน เช่น มีดพับ กรรไกรตัดเล็บทุกขนาด
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ตะไบเล็บ เป็ นต้น กรุณาใส่ในกระเป๋ าเดินทางใบใหญ่ ห้ามนําติดตัวขึน้ บนเครือ่ งบินโดยเด็ดขาด
วัตถุทเ่ี ป็ นลักษณะของเหลว อาทิ ครีม โลชัน่ นํ้าหอม ยาสีฟัน เจล สเปรย์ และเหล้า เป็ นต้น จะถูกทําการตรวจ
อย่างละเอียดอีกครัง้ โดยจะอนุญาตให้ถอื ขึน้ เครือ่ งได้ไม่เกิน 10 ชิน้ ในบรรจุภณ
ั ฑ์ละไม่เกิน 100 ml. แล้วใส่
รวมเป็ นทีเ่ ดียวกันในถุงใสพร้อมทีจ่ ะสําแดงต่อเจ้าหน้าทีร่ กั ษาความปลอดภัยตามมาตรการองค์การการบินพล
เรือนระหว่างประเทศ ( ICAO )
สําหรับนํ้าหนักของกระเป๋ าเล็กถือติดตัวขึน้ เครือ่ งบิน ทางสายการบินอนุญาตให้น้ําหนัก 7 กิโลกรัม

สัมภาระและค่าพนักงานยกสัมภาระ
1.
สําหรับนํ้าหนักของสัมภาระทีท่ างสายการบินอนุญาตให้โหลดใต้ทอ้ งเครือ่ งบิน คือ 20-30 กิโลกรัม (สําหรับ
ผูโ้ ดยสารชัน้ ประหยัด/ Economy Class Passenger ซึง่ ขึน้ กับแต่ละสายการบิน) การเรียกเก็บค่าระวางนํ้าหนัก
เพิม่ เป็ นสิทธิ ์ของสายการบินทีท่ ่านไม่อาจปฎิเสธได้ หาก นํ้าหนักกระเป๋ าเดินทางเกินกว่าทีส่ ายการบินกําหนด
*** กระเป๋ าใบใหญ่ทต่ี อ้ งการโหลดเข้าใต้ทอ้ งเครือ่ งบิน ห้ามใส่ Power Bank ***
2.
สําหรับกระเป๋ าสัมภาระทีท่ างสายการบินอนุญาตให้นําขึน้ เครือ่ งได้ ต้องมีน้ําหนักไม่เกิน 7 กิโลกรัมและมีความ
กว้าง ( 9.75 นิ้ว ) + ยาว ( 21.5 นิ้ว ) + สูง ( 18 นิ้ว )
3.
การชดเชยค่ากระเป๋าในกรณี เกิ ดการสูญหาย
1.
ของมีค่าทุกชนิด ขอแนะนํา ไม่ควรใส่เข้าไปในกระเป๋ าใบใหญ่ทเ่ี ช็คไปกับเครือ่ ง เพราะหากกระเป๋ าใหญ่เกิด
การสูญหาย สายการบินจะรับผิดชอบชดใช้ตามกฎไออาต้าเท่านัน้ ซึง่ จะชดใช้ให้ประมาณ กิโลกรัมละ 20 USD
คูณด้วยนํ้าหนักกระเป๋ าจริง ทัง้ นี้จะชดเชยไม่เกิน USD 400 กรณีเดินทางชัน้ ธรรมดา (Economy) หรือ USD
600 กรณีเดินทางชัน้ ธุรกิจ (Business) ดังนัน้ จึงไม่แนะนําให้โหลดของมีค่าทุกประเภทลงกระเป๋ าใบใหญ่
รวมถึง Powr Bank ด้วย เนื่องจากความปลอดภัย
2.
กรณีกระเป๋ าใบใหญ่ หรือ กระเป๋ าใบเล็ก (Hand Carry) เกิดการสูญหาย เกิดการสูญหายระหว่างการท่องเทีย่ ว
บริษทั ฯ ไม่สามารถรับผิดชอบชดเชยค่าเสียหายให้ท่านได้ ดังนัน้ ท่านต้องระวังทรัพย์สนิ ส่วนตัวของท่านเอง
***** เมือ่ ท่านจองทัวร์ และ ชําระมัดจําแล้ว หมายถึงท่านยอมรับในข้อความและเงือ่ นไขทีบ่ ริษัทฯแจ้งแล้วข้างต้น *****
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เอกสารประกอบการขอวีซ่า Morocco
หนังสือเดินทาง ต้องมีอายุเหลือการใช้งานอย่างน้อย 6 เดือน นับจากวันเดินทาง และต้องมีหน้าว่างเหลือ
สําหรับประทับตราวีซ่า และตราประทับเข้าประทับเข้า-ออกอย่างน้อย 2 หน้าเต็ม
รูปถ่าย ต้องเป็ นรูปถ่ายหน้าตรงเป็ นรูปสี ขนาด 3.5 x 4.5 ซ.ม. หน้าใหญ่เท่ากับรูปถ่ายในพาสปอร์ตของท่าน
ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน จํานวน 2 ใบ และต้องเป็ นรูปถ่ายทีม่ พี น้ื หลังสีขาว เท่านัน้ ทางสถานฑูตไม่รบั พิจารณารูป
ถ่ายทีเ่ ป็ นรูปสติก๊ เกอร์ หรือรูปพิมพ์จากคอมพิวเตอร์ รูปโพลาลอยด์ และรู ปถ่ายทีม่ วี วิ ด้านหลัง หรือรูปทีน่ ํามา
ตัดต่อ
หลักฐานการงาน
กรณีเป็ นเจ้าของกิจการ ต้องแสดง สําเนา ใบทะเบียนการค้า และหนังสือรับรองการจดทะเบียนที่มชี ่อื
ของผูเ้ ดินทางแสดงความเป็ น เจ้าของกิจการ เป็ นกรรมการ หรือ หุน้ ส่วน (ไม่ตอ้ งใช้ตวั จริง)
***** สําคัญมาก จะต้องเซ็นชื่อรับรองสําเนา และประทับตราบริษทั เป็ นสําคัญ *****
กรณีเป็ นพนักงาน ต้องมีหนังสือรับรองการทํางานจากทางบริษทั หรือหน่วยงานทีส่ งั กัด มีขอ้ ความระบุ
ตําแหน่ง เงินเดือน รายได้ วันเริม่ ทํางาน และช่วงเวลาทีไ่ ด้รบั อนุ มตั ใิ ห้ลาหยุดงาน เป็ นภาษาอังกฤษ
เท่านัน้ และจะต้องประทับตราบริษทั รับรองเป็ นสําคัญ
กรณีเป็ นนักเรียน หรือ นักศึกษา ต้องมีหนังสือรับรองจากทางโรงเรียน หรือสถาบันที่กําลังศึกษาอยู่
พร้อมตราประทับของทางโรงเรียน (เป็ นภาษาอังกฤษเท่านัน้ ) และสําเนาบัตรนักเรียน หรือบัตรนักศึกษา
พร้อมทัง้ เซ็นชื่อรับรองสําเนา
หลักฐานการเงิน
- หนังสือรับรองสถานะทางการเงินในชื่อของผูเ้ ดินทาง จากทางธนาคารเป็ นภาษาอังกฤษ พร้อมตรา
ประทับจากทางธนาคาร **ยํา้ ** ไม่สามารถใช้สําเนาบัญชี เงินฝากธนาคารย้อนหลัง 6 เดือน
กรณีทม่ี ผี รู้ บั รองค่าใช้จา่ ยให้
- หนังสือรับรองสถานะทางการเงินจากธนาคาร ระบุช่อื เจ้าของบัญชี และ ต้องระบุช่อื ผูถ้ ูกรับรอง
ค่าใช้จา่ ย ด้วย พร้อมจดหมายรับรองค่าใช้จ่าย ระบุถงึ ความสัมพันธ์
สําเนาทะเบียนบ้าน และสําเนาบัตรประชาชน- สําเนาใบทะเบียนสมรส - สําเนาใบเปลีย่ นชื่อ-นามสกุล
***เอกสารทีเ่ ป็ นสําเนา ไม่ตอ้ งขีดคร่อม หรือเขียนทับบนหน้าเอกสาร****

สถานทูตโมรอคโค ไม่ รับพิจารณาเอกสารที่ ขีดคร่ อม หรื อเขียนทับบนหน้ าเอกสาร

