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คาซาบลงักา้ - ราบตั -เซฟซาอนู-แมกเนส-เฟส 
เมอรซ์กูา้ร-์วอซาเซท-มาราเกช 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
• ตะลยุทะเลทราย  ข่ีอูฐชมพระอาทิตยข้ึ์น ราคารวมข่ีอูฐแลว้ 

• เขา้ชมดา้นในสุเหรา่กษัตรยิฮ์สัซนัที่ 2 รวมค่าเขา้ชมขา้งในแลว้ 

• ชมป้อมฟ้าขาว ที่ถ่ายท า ภาพยนต ์Mission Impossible ปี 15  

• เมืองสีฟ้า เชฟชาอนู สีฟ้าน ้าเงนิ ทั้งเมือง 

• ชมโชวแ์ฟนตาเซีย เมืองมาราเกซ  

• บินดสีายการบินเอทฮิดัเที่ยวบนิ ถึงเชา้ กลบัเชา้ เขา้-ออกเมืองคาซาบลงักา้ 

 

 

MEMORY MOROCCO  

10 DAYS 
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วนัท่ี 1/ กรุงเทพฯ-อาบูดาบี     

16.30 น.    พรอ้มกนัท่ีสนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ดยสารขาออกระหวา่งประเทศ ชั้น 4 ประตู 8 เคาเตอร ์Q  

  สายการบินเอทิฮัด เจา้หน้าท่ีบริษัทฯ รอท าการเช็คอินกรุณาสงัเกตุป้าย MEMORY MOROCCO 

19.30 น.  ออกเดินทางโดยเที่ยวบินท่ี  EY407 BKKAUH 19.30-23.10  (ใชเ้วลาบินประมาณ 7 ช.ม)   

23.10 น.   ถึงสนามบินนานาชาติเมืองอาบูดาบีเพื่อเปล่ียนเครื่องบินไปคาซาบลงักา้  

 

วนัท่ี 2/  อาบูดาบี – โมรอคโค - คาซาบลงักา้ – ราบตั                                                                           

02.45 น.    ออกเดินทางโดยเที่ยวบินท่ี  EY613 AUHCMN 02.45-07.55 (ใชเ้วลาบินประมาณ 9 ช.ม)   

07.55 น. เครื่องลงจอดท่ีสนามบินนานาชาติเมืองคาซาบลงักา้ Casablanca (เวลาทอ้งถ่ิน ชา้กวา่ประเทศไทย 6 ช.ม.)   

น าท่านผ่านด่านตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากร รบักระเป๋าและพบมคัคุเทศกท์อ้งถ่ิน จากน้ันน าท่านออก

เดินทาง 

เชา้ เดินทางสู่ 'คาซาบลงักา้' มีความหมายในภาษาสเปนว่าบา้นสีขาว เป็นเมืองท่าและเป็นท่ีตั้งของท่าอากาศ

ยานระหวา่งประเทศแลว้ ยงัถูกใชเ้ป็นฉากในภาพยนตรฮ์อลลีวดูเรื่อง Casablanca ออกฉายในปี ค.ศ. 1942  

น าท่านเขา้ชมดา้นในสุเหร่ากษัตริยฮ์สัซนัที่ 2 (รวมค่าเขา้ชมแลว้) สุเหร่าแห่งกษัตริยฮ์สัซนัท่ี 2  สรา้งเสร็จ

สมบรูณเ์มื่อปีค.ศ.1993 ในวาระเฉลิมพระชนมค์รบ 60 พรรษาของกษัตริยฮ์สัซนัท่ี 2 แห่งโมรอคโคเป็น

สุเหร่าท่ีมีขนาดใหญ่มากจุคนได ้25,000 คน ชมความงดงามประณีตดว้ยสถาปัตยกรรมแบบโมรอคโคทุก

แขนง อิสระชมวิวรอบๆภายนอกสุเหร่าริมฝั่งทะเลซึ่งเป็นสถานท่ีพกัผ่อนท่ีสวยงามของชาวโมรอคโค 

เท่ียง รบัประทานอาหารกลางวนั เมนูซีฟู๊ ด 

เดินทางสู่เมืองราบตั (Rabat) น าท่านชมเมืองราบตัเมืองหลวงแห่งราชอาณาจกัรมาตั้งแต่ปี ค.ศ.1956 เป็น

ท่ีตั้งของพระราชวงัหลวง เป็นเมืองสีขาวท่ีสะอาดและสวยงาม ชมสุเหร่าหลวง ท่ีทุกเที่ยงวนัศุกร ์กษัตริยแ์ห่ง

โมรอคโคจะทรงมา้จากพระราชวงัมายงัสุเหร่า เพื่อประกอบศาสนกิจ ชมสุสานของกษัตริยโ์มฮมัเหม็ดที่ 5 

พระอยักาของกษัตริยอ์งคปั์จจุบนั เปิดใหค้นทุกชาติทุกศาสนาเขา้ไปเคารพพระศพท่ีฝังอยูเ่บื้ องล่าง ดา้นหน้า

ของสุสาน คือสุเหร่าฮัสซนั ท่ีเริ่มสรา้งมาตั้งแต่ศตวรรษท่ี 2 แต่ไม่ส าเร็จ จากน้ันท่านสู่ป้อมอูดายา (Odaya) 

หรือป้อมสีฟ้าขาว เป็นสถานท่ีถ่ายท าภาพยนตเ์รื่อง Mission Impossible ปี 15 เกบ็ภาพแห่งความ

ประทบัใจ  

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ภตัตาคารในโรงแรม 

                  พกัโรงแรมในเมืองราบตัระดบั 5 ดาวมาตราฐานทอ้งถ่ิน FARAH HOTEL หรือเทียบเท่า 
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วนัท่ี 3/       ราบตั – เชฟชาอูน  B L D 

เชา้           รบัประทานอาหารเชา้ท่ีโรงแรม – เช็คเอา้ทโ์รงแรม 

น าท่านออกเดินทางสู่เมืองเชฟชาอูน (CHEFCHAOUEN) เดินทางประมาณ 4 ช.ม เป็นเมืองท่ีเต็มไปดว้ยสี

น ้าเงินทุกบา้นเรือนบนเนินเขาไดท้าดว้ยสีน ้าเงินทั้งเมือง เป็นอีกหน่ึงสถานท่ี ท่ีไม่ควรพลาดเก็บภาพความ

ประทบัใจ เมืองเชฟชาอูนเป็นเมืองท่ีอยูท่างทิศตะวนัตกเฉียงเหนือของโมรอคโค ตั้งอยู ่ในเทือกเขา RIF โดย

เมืองน้ีก่อตั้งขึ้ นในปี 1471  เป็นป้อมปราการขนาดเล็ก ซึ่งยงัคงอยู ่มาจนถึงทุกวนัน้ี โดย เบนอาลี ซา เบน 

ต่อสูก้บัการรุกรานของชาวโปรตุเกส ใน ปี 1920 เมืองน้ีไดต้กเป็นเมืองขึ้ นของสเปน ณ ปัจจุบนัเมืองน้ีมี

ประชากรประมาณ 40,000 คน ยงัคงใชภ้าษาสเปนกนัอยา่งแพร่หลาย เมื่อในปี 1956 เมืองน้ีไดก้ลบัสู่การ

ปกครองของโมรอคโค  

เท่ียง รบัประทานอาหารกลางวนั ภตัตาคารอาหารทอ้งถ่ิน 

อิสระเก็บภาพแห่งความประทบัใจเดินชมเมืองเล็กๆ และมีรา้นคา้ขายสินคา้พื้ นเมืองท่ีเป็นเอกลกัษณข์อง

เมืองน้ี  

ค า่        รบัประทานอาหารค า่ ภตัตาคารในโรงแรม 
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   พกัโรงแรมในเมืองเชฟชาอูน PARADOR HOTEL หรือเทียบเท่า 

 

วนัท่ี 4/    

เชฟชาอูน – เมืองโบราณโรมนัโวลบูิลิส – เมืองเมคเนส – 

เมืองเฟซ 
 B L D 

เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ท่ีในโรงแรมฯ – เช็คเอา้ทโ์รงแรม 

น าท่านเดินทางสู่ เมืองโบราณโรมนัโวลบูิลิส (Roman city of Volubilis)  (ระยะทาง 195 กม. ประมาณ 3 

ชม.) ปัจจุบนัเหลือแต่ซากปรกัหกัพงัท่ีเกิดจากแผ่นดินไหวครั้งรุนแรงในปี ค.ศ. 1755 แต่ยงัคงเห็นร่องรอย

ความยิ่งใหญ่ของเมืองในจกัรวรรดิโรมนัในอดีต อดีตเมืองโบราณแห่งจกัรวรรดิโรมนัน้ีมีความส าคญัในยุค

ศตวรรษท่ี 3 และล่มสลายถูกปล่อยเป็นเมืองรา้งในศตวรรษที่ 11 เมืองโรมนัโบราณแห่งน้ีไดร้บัการขึ้ น
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ทะเบียนเป็นมรดกโลกในปี ค.ศ.1997 จากน้ันน าท่านเดินทางสู่เมืองเมคเนส (Meknes) หน่ึงในเมืองมรดก

โลกรบัรองโดยยูเนสโกเมื่อปี ค.ศ.1996 อดีตเมืองหลวงในสมยัสุลต่าน มูเล อิสมาอิแห่งราชวงศอะ์ลาวทิ 

(Alawite Dynasty) ไดช้ื่อเป็นกษัตริยจ์อมโหดผูช้ื่นชอบ การท าสงครามในช่วงศตวรรษที่ 17 ดว้ยท าเลท่ีตั้งท่ี

มีแม่น ้าไหลผ่านกลางเมืองเมกเนสจึงเป็นเมืองศูนยก์ลางการ ผลิตมะกอกไวน์และพืชพรรณต่างๆ มีก าแพง

เมืองลอ้มรอบเมืองเก่าท่ียาวประมาณ 40 กม. ซึ่งมีประตูเมืองใหญ่โตถึง 7 ประตู แวะชม ประตบูบัมนัซู 

เป็นประตูท่ีไดช้ื่อวา่สวยที่สุด ตกแต่งดว้ยโมเสดและกระเบื้ องสีเขียวสดบนผนังสีแสด จากน้ันเดินทางสู่เมือง

เฟซตั้งอยูบ่นพื้ นท่ีท่ีอุดมสมบูรณท่ี์ต่อจาก เชิงเทือกเขารีฟซึ่งเฟสเป็นเมืองแหล่งท่องเท่ียวที่มีชื่อเสียงและมี

เสน่หอ์นัน่าประทบัใจ (เดินทางสู่เฟซ 82 ก.ม ประมาณ 1 ชม) 

เท่ียง รบัประทานอาหารกลางวนั อาหารทอ้งถ่ิน 

น าท่านเท่ียวชมเมืองเฟซ (Fes) เมืองหลวงเก่าในศตวรรษที่ 8 ท่ีมีความส าคญัทางประวติัศาสตร ์ เป็นเมือง

แหล่งท่องเท่ียวที่มีชื่อเสียงของโมรอคโค น าท่านสู่จุดชมวิวบนป้อมปราการต่อดว้ยชมประตพูระราชวงั

หลวงแห่งเฟซ (The Royal Palace) ประตูทางเขา้พระราชวงัเป็นสถาปัตยกรรมท่ีสวยงาม เป็นเอกลกัษณแ์ห่ง

ราชวงศโ์มรอคโค บริเวณใกลเ้คียงพระราชวงัเคยเป็นชุมชนชาวยิวท่ีท ารายไดใ้หแ้ก่ราชวงศ ์ น าท่านเดินผ่าน

เขา้ไปในเขตเมดิน่าแลว้เหมือนขา้มกาลเวลายอ้นสู่อดีต ในเขตเมืองเก่าไดแ้บ่งออกเป็น 100 ส่วน มีซอยกวา่ 

10,000 ซอย มีซอยแคบสุดคือ 50 ซ.ม.ถึง กวา้ง 3 เมตร จะแบ่งเป็นยา่นต่างๆ เช่น ยา่นเครื่องใช้

ทองเหลือง ยา่นงานเครื่องจกัรสาน งานแกะสลกัไม ้และยา่นเครื่องเทศ ระหวา่งท่ีเดินตามทางในเมดิน่าท่าน

จะไดพ้บกบัน ้าพุธรรมชาติ เพื่อใหช้าวมุสลิมใดล้า้งหน้าลา้งมือก่อนเขา้ในบริเวณมสัยิด ชมเมเดอรซ์า บูอิมา

เนีย ซึ่งเป็นโรงเรียนสอนพระคมัภีร ์เป็นสถาปัตยกรรมแบบมวัรท่ี์สวยงามประณีต ผ่านแวะชมสุสานของมูเล 

ไอดริสที่ 2 ท่ีชาวโมรอคโคถือวา่เป็นแหล่งมาแสวงบุญท่ีศกัด์ิสิทธ์ิ ผ่านชมสุเหร่าใหญ่ไคเราวีน ซึ่งเป็นทั้ง

มหาวิทยาลยัสอนศาสนาแห่งแรกของโมรอคโค 

น าท่านเดินชมยา่นเครื่องหนังและแวะชม บ่อฟอกและยอ้มสีหนังแบบโบราณ อนุรกัษ์โดยองคก์รยูเนสโก ้ 

ค า่          รบัประทานอาหารค า่ ภตัตาคารในโรงแรม 

 พกัโรงแรมในเมืองเฟซระดบั 4 ดาว BACELO HOTEL หรือเทียบเท่า 
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วนัท่ี 5/      เฟซ-อิเฟรน –เออรฟ์อยด์-มอรซ์ูกา้   B L D 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ในโรงแรม – เช็คเอา้ทโ์รงแรม 

จากน้ันน าท่านเดินทางสู่เมืองอิเฟรนขา้มเขา Middle Atlas ภูมิประเทศเขียวชอุ่มไปดว้ยป่าไม ้ สวนตน้ซีดาร ์

ตน้สนขนาดใหญ่ ผ่านเสน้ทางความสูง 3,090 เมตร แวะชมบรรยากาศเมืองตากอากาศเมืองอินเฟรนเมืองท่ี

ไดข้ึ้ นชื่อวา่เป็นสวิสเซอรแ์ลนดข์องโมรอคโค จากน้ันเดินทางต่อสู่ทะเลทรายซาฮาร่า 

เท่ียง         รบัประทานอาหารกลางวนั ภตัตาคารอาหารทอ้งถ่ิน 

บ่าย น าท่านเดินทางผ่านเมืองออรฟ์อยด์ เมืองท่ีเคยเป็นศูนยก์ลางกองคาราวานพ่อคา้ ท่ีเดินทางมาจาก

ตะวนัออกกลางอยา่งซาอุดิอาระเบียและซูดาน บนเสน้ทางผ่านขา้มเขตแหง้แลง้แต่มีโอเอซิสท่ีหุบเขาเดดส ์

(Dades) ซึ่งแนวเขาและธรรมชาติของหุบเขาท่ีถูกกดักร่อนจากแรงลม ท าใหหุ้บเขากลายเป็นรูปร่างต่างๆ

สวยงาม ไดเ้วลาพอสมควรน าท่านเดินทางโดยรถ 4x4 เขา้สูท่ะลทรายซาฮาร่า  

        **หมายเหตุ** กรุณาแพ็คกระเป๋าส าหรบัพกักลางทะเลทราย 1 คืน  

ค า่             รบัประทานอาหารค า่ภตัตาคารในโรงแรม 

  พกัโรงแรมในเมืองเมอรซ์ูกา้ NORMAD KASBA หรอืเทียบเท่า 
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วนัท่ี 6/   เมอรซ์ูกา้ - ทินเฮียร–์ ทอดา้จอรจ์ วอซาเซท  B L D 

เชา้ตรู่ ก่อนพระอาทิตยข์ึ้ นน าท่านขี่อูฐชมพระอาทิตยข์ึ้ นท่ีทะเลทรายซาฮาร่า **พิเศษ** รวมคา่ขี่อูฐ 1 ท่าน อูฐ 

1 ตวั 

        รบัประทานอาหารเชา้ท่ีโรงแรม – เช็คเอา้ทโ์รงแรม 

นัง่รถขบัเคล่ือนสี่ลอ้กลบัออกมาแลว้เปล่ียนเป็นรถโคช้เดินทางต่อไปที่เมืองทินเฮียร ์ แวะชมโอเอซิส 

Tinerhir    ชุมชนท่ีเกาะกลุ่มอยูร่วมกนั ท่ามกลางความแหง้แลง้ ยงัมีความชุ่มชื้ นของโอเอซิส ตน้ปาลม์ เคย

เป็นท่ีตั้งของกองทหารท่ีเดินทางมาจากวอซาเซท จากน้ันเดินทางสู่ทอดา้จอรจ์ ชมความงามของช่องเขาท่ี

ซ่อนตวัอยูใ่นโอเอซิส ล าน ้าใสไหลผ่านช่องเขากบัหน้าผาสูงชนัแปลกตาเป็นแหล่งปีนหน้าผาส าหรบันักเสี่ยง

ภยัทั้งหลาย 

เท่ียง              รบัประทานอาหารกลางวนัท่ีทอดา้จอรจ์ อาหารทอ้งถ่ิน 

บ่าย เดินทางสู่เมืองดาเดส (Dades) เป็นเมืองตั้งอยูท่ี่ขอบท่ีราบสูงทะเลทราย ท่ีทางออกของหุบเขา Dadè s 

ตอนบน สูงจากระดบัน ้าทะเล มากกวา่ 1500 ม. เป็นบริเวณปลายเขตทะเลทรายซาฮารา โดยในอดีตเป็น

เสน้ทางการคา้และจุดพกัเดินทางหลกั เมืองดังกล่าวมีชื่อเสียงจากบา้นเรือนสไตลบ์า้นดิน โดยชาวเมืองท่ี

อาศยัอยูส่่วนมากเป็นชนเผ่าบารเ์บอร ์ ท่ีตั้งรกรากมาตั้งแต่อดีตกาล น าท่านแวะจุดชมวิว Boumalne Dades 

ท่ีสามารถเห็นวิวเมืองน้ีทั้งเมือง 

ค า่    รบัประทานอาหารค า่ ภตัตาคารในโรงแรม 

  พกัโรงแรมในเมอืงวอซาเซท KAREM HOTEL หรือเทียบเท่า 
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วนัท่ี 7/ วอซาเซท – มาราเกซ  B L D 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ท่ีโรงแรม – เช็คเอา้ทโ์รงแรม 

  เดินทางสู่เมืองวอซาเซท (Ouarzazate) เคยเป็นท่ีตั้งทางยุทธศาสตรใ์นปี ค.ศ. 1928 ฝรัง่เศสไดต้ั้งกอง

ก าลงัทหารและพฒันาท่ีน่ีใหเ้ป็นศูนยก์ลางการบริหาร วอซาเซทเป็นเมืองถูกส่งเสริมใหเ้ป็นเมืองท่องเท่ียวที่

แวดลอ้มไปดว้ยสตูดิโอภาพยนตร ์น าท่านชม ไอท ์ เบนฮาดดู (Ait Benhaddou) เป็นเมืองท่ีชื่อเสียงในเรื่อง

การหารายไดจ้ากกองถ่ายท าภาพยนตรก์วา่ 20 เรื่อง โดยเฉพาะป้อมท่ีงดงามและมีขนาดใหญ่ที่สุดในโมรอค

โคภาคใต ้ คือ ป้อมไอท ์ เบนฮาดดู (Kasbash of Ait Ben Hadou) เป็นป้อมหินทรายซึ่งตั้งอยูท่่ามกลาง

สวนอลัมอนด ์เป็นปราสาทท่ีใชใ้นการถ่ายท าภาพยนตรห์ลายเรื่องท่ีโด่งดงัอาทิ Lawrance of Arabia, Jesus 

of Nazareth และ Gladiator ปัจจุบนัอยูใ่นความดูแลขององคก์ารยูเนสโก ้ 

เท่ียง รบัประทานอาหารกลางวนั ภตัตาคารอาหารทอ้งถ่ิน 

บ่าย  เดินทางสู่เมืองมาราเกช (Marakesh) ซึ่งเป็นเมืองท่องเท่ียวที่ส าคญัที่ตั้งอยูเ่ชิงเขาแอตลาส ในอดีตเมือง

โอเอซิสแห่งน้ีเป็นท่ีพกัของกองคาราวานอูฐท่ีมาจากทางตอนใตข้องโมรอคโค ถือเป็นเมืองชุมทางของพ่อคา้

ต่างๆ นอกจากน้ียงัเป็นอดีตเมืองหลวงในช่วงสมยัราชวงศอ์ลัโมราวิดช่วง ศ.ต.ท่ี 11 ปัจจุบนัเป็นเมืองท่ีมี

นักท่องเท่ียวมาเยือนมากที่สุด สภาพบา้นเมืองท่ีเราเห็นไดค้ือ สองขา้งทางแวดลอ้มดว้ยบา้นเรือนท่ีถูกฉาบ

ดว้ยปูนสีสม้ๆ ซึ่งเป็นสิ่งท่ีรฐับาลก าหนดไว ้แต่คนทอ้งถ่ินจะเรียกวา่ Pink City หรือ เมืองสีชมพ ูอาจกล่าวได้

วา่มาราเกชเป็นเมืองท่ีมีเสน่หท่ี์สุดในโลกแห่งหน่ึง จึงไดส้มญานามว่าเป็น A city of Drama นัน่คือมีความ

สวยงามดัง่เมืองในละครท่ีไม่น่าจะเป็นชีวิตจริงได ้ น าท่านเยือน จตัรุสักลางเมือง Djemaa Fnaa Square ท่ี

มีขนาดใหญ่ รายลอ้มไปดว้ยอาคาร รา้นคา้ ตลาด ทั้ง 4 ดา้น เดินเล่นถ่ายรูปความมีชีวิตชีวา ท่ีมีสีสนัและ

กล่ินอายแบบโมรอคโคขนานแท ้พรอ้มอิสระซื้ อของฝาก ของท่ีระลึกพื้ นเมืองต่างๆ ไดท่ี้ ตลาดเก่า ท่ีอยูร่าย

รอบจตุัรสั 

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ท่ี Fantasia Show เป็นกึ่งโรงละครกลางแจง้โชวบ์อกเล่าเรื่องราวของชนเผ่าในกลาง

ทะเลทราย มีการขี่มา้ยิงปืนแบบผาดโผนและโชวร์ะบ าหน้าทอ้ง        

 พกัโรงแรมในเมืองมาราเกชระดบั 5 ดาวมาตราฐานทอ้งถ่ิน PALM PLAZA HOTEL หรือเทียบเท่า 
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วนัท่ี 8/ สวนจารด์ีน มาจอแรล-มัสยิด คูตูเบีย-พระราชวงับาเฮีย-คาซาบลงักา้  B L D  

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ท่ีโรงแรม – เช็คเอา้ทโ์รงแรม 

เดินทางพาท่านไปชมสวนจารด์ีน มาจอแรล (Jardin Majorelle) หรือ สวนยิปแซงลอเรน้ซ ์ (Yves Saint 

Laurent Gardens) ชื่อน้ีเป็นท่ีคุน้เคยของสาวๆ ท่ีชื่นชอบแฟชัน่สุดหรูของ Yves St. Laurent นักออกแบบ

แฟชัน่ดีไซน์แห่งปารีส ฝรัง่เศส ซึ่งเป็นผูอ้อกแบบสวนแห่งน้ี เป็นสวนท่ีถูกออกแบบโดยใชส้ีฟ้า และสีสม้เป็น

องคป์ระกอบ ไม่วา่จะเป็นเสา แจกนั และชมตน้ไมน้านาพรรณแห่งทะเลทราย ท่ีจดัไดอ้ยา่งสวยงาม  

น าท่านชมมสัยิด คูตูเบีย (Koutoubia Mosque)  ซึ่งเป็นมสัยิดใหญ่เก่าแก่ท่ีสุดในเมือง ไม่ว่าจะเดินไปแห่ง

ใดในตวัเมืองก็จะเห็นมสัยิดน้ีได ้ จากหอวงัท่ีมีความสูง 226 ฟิต (70 เมตร) น าท่านเยี่ยมชม พระราชวงั

บาเฮีย (Bahia Palace) เป็นพระราชวงัของท่านมหาอ ามาตย ์ ผูส้ าเร็จราชการแผ่นดินแทนยุคกษัตริยใ์น

อดีต  สรา้งขึ้ นในช่วงปลายศตวรรษท่ี 19 โดย Si Moussa สถาปัตยกรรมออกแบบเป็นแนวสมยัใหม่ โดยที่

ตั้งใจจะใหเ้ป็นพระราชวงัท่ียิ่งใหญ่และหรูหราท่ีสุดในสมยัน้ัน ตวัพระราชวงัมีการตกแต่งโดยการแกะสลักปูน

ป้ันมีการวาดลายบนไมแ้ละประดบัประดาดว้ยโมเสดเป็นลวดลายที่สวยงามละเอียดอ่อนมาก  

เท่ียง รบัประทานอาหารกลางวนั ภตัตาคารอาหารไทย 

น าท่านเดินทางสู่เมืองคาซาบลงักา้(เดินทางประมาณ 3 ชัว่โมง)น าท่านอิสระช็อปป้ิงหา้งชั้นน า Moroc Mall 

ค า่          รบัประทานอาหารค า่ ภตัตาคารอาหารจีน 
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 พกัในโรงแรมเมืองคาซาบลงักา้ ODYSEE BOUTIQUE HOTEL หรือเทียบเท่า 

 

 

วนัท่ี 9/ คาซาบลงักา้ - อาบูดาบี                                 B   

เชา้              รบัประทานอาหารเชา้ท่ีโรงแรม – เช็คเอา้ทโ์รงแรม 

05.00 น.      น าท่านออกเดินทางสู่สนามบินคาซาบลงักา้ เดินทางกลบัสู่ไทยโดยเอทิฮดัแวะเปล่ียนเครื่องท่ีอาบูดาบี 

08.30 น.    ออกเดินทางสู่เมืองอาบูดาบีโดยเท่ียวบินท่ี EY612 CMN-AUH 08.30-19.50 (ใชเ้วลาบินประมาณ 7  

ช.ม)   

19.50 น.      ถึงสนามบินอาบูดาบี รอเปล่ียนเครื่องเพื่อเดินทางกลบัสู่ประเทศไทย 

22.35 น.     ออกเดินทางสู่ประเทศไทยโดยเท่ียวบิน EY402 AUH-BKK 22.35-08.05 (ใชเ้วลาบินประมาณ 7     

                  ช.ม) 

วนัท่ี 10/                                          ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ     

08.05 น. คณะเดินทางถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ดว้ยความสวสัดิภาพ  
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อตัราค่าบริการ (บาทตอ่ท่าน) 

 

ก าหนดเดินทาง  

(คณะ15ท่านข้ึนไป)   

ระดบัที่

พกั 

พกัคู่  

(บาท/ท่าน) 

พกัเดี่ยวเพิ่ม 

(บาท) 

29 เม.ย – 8 พ.ค 2566 4-5 ดาว 79,900 12,000  

 

เงื่อนไขการส ารองที่นัง่ 

1.จองพรอ้มช าระงวดแรก 30,000 บาท / ท่าน และส่งมอบเอกสารการเตรียมการยื่นขอวีซ่าตามท่ีก าหนด  

2.ส่วนท่ีเหลือช าระภายใน 45 วนัก่อนเดินทาง หรือตามวนัท่ีระบุในใบยืนยนัจองทัวร ์เน่ืองจากจะตอ้งใชใ้นการ

ออกตัว๋เครื่องบินและเอกสารต่างๆ เพื่อยืนยนัการเดินทาง ในการประกอบการพิจารณาวีซ่าของทางสถานทูต 

3.กรณีวีซ่าไม่ผ่านการพิจารณาจากทางสถานทูตฯ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการหกัค่าธรรมเนียมการยื่นวีซ่า,   

ค่าบริการ และค่าใชจ้่ายต่างๆท่ีเกิดขึ้ นตามความเป็นจริง 

4.การยกเลิกทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิหกัเงินตามค่าใชจ้่ายท่ีเกิดข้ึนตามจริง  

อตัราน้ีรวม  

☺ ค่าตัว๋เครื่องบิน กรุงเทพฯ – คาซาบลงักา้ – กรุงเทพฯ โดยเอทิฮดั ชั้นประหยดั พรอ้มภาษีสนามบิน 

☺ 7 คืน โรงแรมมาตราฐานทอ้งถ่ินระดบั 4-5 ดาว ตามท่ีระบุหรือเทียบเท่า 

☺ ค่าเขา้ชมสถานท่ีต่างๆ ตามรายการท่ีระบุ, ค่ารถโคช้ แอร ์ในการน าเท่ียวตามรายการ 

☺ บริการไกดจ์ากประเทศโมรอคโค  ภาษาองักฤษ และหวัหน้าทวัรค์นไทย  

☺ ค่าประกนัอุบติัเหตุแบบหมู่คณะรายละเอียดตามกรรมธรรม ์ 

☺ ค่าอาหารตามท่ีระบุในรายการ, ค่าน ้าด่ืมระหวา่งม้ืออาหารมื้ อเท่ียง-ค า่ / น ้าด่ืมระหวา่งวนั 2 ขวดเล็ก/ท่าน 

☺ ค่าวีซ่าท่องเที่ยวประเทศโมรอคโค 

 

อตัราน้ีไม่รวม  

  ค่าใชจ้่ายส่วนตวั 

  ค่ายานพาหนะท่องเท่ียวนอกเหนือจากรายการทวัร ์(กรณีผูเ้ดินทางตอ้งการชมสถานท่ีท่องเที่ยวอิสระหรือ

รายการเสริม) 

  ค่าใชจ้่ายนอกเหนือระบุในโปรแกรม  
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        ค่าอาหารและเครื่องด่ืมสัง่พิเศษ อาทิเช่น น ้าสม้ เบียร ์วิสกี้  น ้าอดัลม ฯลฯ ที่ไม่รวมอยูใ่นค่าทวัร์ 

        ค่าทิปไกดข์ั้นต า่ 3 $  และคนรถ ขั้นต า่ 2 $ ต่อคน ต่อวนั หรือตลอดทริป 40 USD/ท่าน 

        ค่าทิปหวัหน้าทวัรทิ์ปตามความพอใจ (ข้ึนต า่วนัละ100บาท x 10วนั) 

         ค่าทิปอื่นๆ เช่น ยกกระเป๋า, สนามบิน /โรงแรม / คนจูงอูฐ / รา้นอาหาร ฯลฯ 

 ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % , ภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3 % 

 ค่าใชจ้่ายอื่นๆท่ีไม่ไดร้ะบุในโปรแกรมและสิ่งท่ีไม่ไดร้วมตามท่ีระบุ 

 

หมายเหต ุ

1.บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์น้ี เม่ือเกิดเหตุจ าเป็นสุดวิสัยจนไม่อาจ

แกไ้ขไดแ้ละจะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีท่ีสูญหาย สูญเสียหรือไดร้ับบาดเจ็บท่ีนอกเหนือความรับผิดชอบของ

หวัหน้าทวัรแ์ละเหตุสุดวิสยับางประการ เช่น การนัดหยุดงาน ภยัธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ  

2.เน่ืองจากรายการทัวร์น้ีเป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธ์ิการใชบ้ริการใดๆตามรายการ หรือ ถูก

ปฏิเสธการเขา้ประเทศไม่วา่ในกรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินในทุกกรณี  

3. กรณียกเลิกการเดินทางภายหลังจากไดว้ีซ่าแลว้ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการแจง้สถานทูตฯเพื่อใหอ้ยู่ใน

ดุลพินิจของสถานทูตฯ เรื่องวีซ่าของท่าน เน่ืองจากการขอวีซ่าในแต่ละประเทศจะถูกบันทึกไวเ้ป็นสถิติในนามของ

บริษัทฯ เมื่อท่านไดช้ าระเงินมดัจ าหรือทั้งหมด ถือวา่ท่านรบัทราบและยอมรบัในเง่ือนไขต่างๆของเอกสารวีซ่า 

4.ก าหนดการเดินทางอาจมีการเปล่ียนแปลงไดเ้พื่อความเหมาะสม ทั้งน้ีทางบริษัทฯจะยึดถือผลประโยชน์ ตลอดจน

ความปลอดภยัของคณะผูเ้ดินทางเป็นส าคญั 

5. หากสายการบินมีการยกเลิกเท่ียวบินหรือหากมีเหตุการณ์ประการใดท่ีเกิดขึ้ นจากสายการบินทางบริษัทฯ  ขอ

สงวนสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัรน้ี์เพื่อใหเ้หมาะสมกบัสถานการณห์น้างานท่ีเกิดข้ึนจริง 

6. หากสายการบินมีการยกเลิกเท่ียวบิน, ล่าชา้ หรือหากมีเหตุการณ์ประการใดท่ีเกิดขึ้ นจากสายการบิน ท่ีส่งผล

กระทบต่อท่านท่ีมีบินภายในทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่รบัผิดชอบค่าใชจ้่ายใดๆท่ีเกิดข้ึน 

7. ในกรณีท่ีผลตรวจเป็นติดเชื้ อโควิด ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่รบัผิดชอบค่าใชจ้่ายใดๆท่ีเกิดข้ึน 

8. ตัว๋กรุ๊ปไม่สามารถระบุท่ีนัง่ได ้กรณีขอท่ีนั่งพิเศษ บริษัทฯจะท าการขอท่ีกับทางสายการบินให ้ทั้งน้ีบริษัทฯไม่

ยืนยนัจะไดต้ามค าขอซึ่งขึ้ นอยูก่บัสายการบินและจ านวนท่ีนัง่ผูโ้ดยสารในแต่ละเท่ียวบิน 

9. ในการท่ีมีกระเป่าช ารุดเสียหาย ทางบริษัทฯจะช่วยด าเนินการประสานงานเพื่อท าการขอเงินค่าชดเชยกับสาย

การบินให ้



EG MOROCCO10D(EY)29APR-8MAY23    13 
 

 
 

10. ระหว่างการเดินทางการบริการยกประเป๋าเป็นเพียงการบริการเสริม หากมีการช ารุดหรือเสียหายทางบริษัทฯ

จะไม่มีส่วนในการรบัผิดชอบใดๆ เพื่อความความสบายใจของลูกคา้หากกังวลเรื่องรอยขูดหรือการสูญหายกรุณาดู

และกระเป๋าดว้ยตวัเอง  

 

 

 

เอกสารประกอบการขอวีซ่า Morocco 

- หนังสือเดินทาง ตอ้งมีอายุเหลือการใชง้านอย่างน้อย 6 เดือน นับจากวันเดินทาง และตอ้งมีหน้าว่างเหลือ

ส าหรบัประทับตราวีซ่า และตราประทับเขา้-ออกอย่างน้อย 2 หน้าเต็ม  สแกนสีชัดเจนหนังสือเดินทางหนา้ที่มี

รูปถ่ายและรูปถ่ายสีส่งใหท้าง E-Mail หรือ Line 

- รูปถ่ายสี พ้ืนหลงัฉากสีขาว หา้มใส่เสื้ อสีขาว 

- ระบุอาชีพของผูเ้ดินทาง 

- ระบุหากมีวีซ่าอื่นๆในเล่มที่ยงัไม่หมดอายุ  

 


