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

 
• ทะเลทรายซาฮารา่ ตามรอยภาพยนต ์MIB 4 ขีอ่ฐูชมพระอาทติยข์ ึน้ ราคารวมอูฐแลว้ 

• เขา้ชมดา้นในสเุหรา่กษตัรยิฮ์สัซนัที ่2 รวมคา่เขา้ชมขา้งในแลว้ 
• เยอืนเมอืงแทนเจยีร ์แหง่ ชอ่งแคบยบิรอลตา 
• เมอืงสฟ้ีา เชฟชาอูน สฟ้ีา น า้เงนิ ท ัง้เมอืง 
• มือ้ค า่พรอ้มชมโชวแ์ฟนตาเซยี เมอืงมาราเกซ  

• อาหารด ีมไีทย-จนี-ซฟีู้ ด 
• เขา้ชมสวนยปิแซงลอเรน้ซ ์นกัออกแบบแฟชัน่ดไีซนแ์หง่ปารสี 

 

วนัท่ี 1/11 เม.ย                           กรุงเทพฯ-อาบูดาบี     

18.00 น.    พร้อมกนัท่ีสนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ดยสารขาออกระหวา่งประเทศ ชั้น 4 ประตู 9 เคาเตอร์ Q  
   สายการบินเอทิฮดั เจา้หนา้ท่ีบริษทัฯ รอท าการเชค็อินกรุณาสังเกตุป้าย MEMORY MOROCCO 

20.45 น.      ออกเดินทางโดยเท่ียวบินท่ี  EY401 BKKAUH 20.45-00.15  เชิญเพลิดเพลินกบัจอทีวีส่วนตวัทุกท่ีนัง่ 
 
 

MEMORY MOROCCO 9 DAYS 
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วนัท่ี 2/                 อาบูดาบี–โมรอคโค-คาซาบลงัก้า- เชฟชาอูน  - L - D 

00.15 น.    ถึงสนามบินนานาชาติเมืองอาบูดาบีเปล่ียนเคร่ืองบินไปคาซาบลงักา้  
02.35 น.      ออกเดินทางโดยเท่ียวบินท่ี  EY613 AUHCMN 02.35-07.45 เชิญเพลิดเพลินกบัจอทีวีส่วนตวัทุกท่ีนัง่ 
07.45 น. น าเคร่ืองลงจอดท่ีสนามบินนานาชาติเมืองคาซาบลงัก้า Casablanca (เวลาทอ้งถ่ิน ชา้กว่าประเทศไทย 7 ช.ม.)   

คณะผา่นตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากร รับกระเป๋าพบมคัคุเทศกท์อ้งถ่ินแลว้น าท่านเร่ิมออกเดินทาง 
น าท่านชมเขา้ชมด้านในสุเหร่ากษัตริย์ฮัสซันท่ี 2 (รวมค่าเขา้ชมแลว้) สุเหร่าแห่งกษตัริยฮ์สัซนัท่ี 2  สร้างเสร็จ
สมบูรณ์เม่ือปีค.ศ. 1993 ในวาระเฉลิมพระชนมค์รบ 60 พรรษาของกษตัริยฮ์สัซนัท่ี 2 แห่งโมร็อกโกเป็นสุเหร่าท่ีมี
ขนาดใหญ่มากจุคนได ้25,000 คนและมีหอคอยสูง 210 เมตรมีขนาดใหญ่เป็นอนัดบั 3 รองจากเมืองเมกกะ และเมดิ
น่าแห่งซาอุดิอาระเบีย สุเหร่าน้ีงดงามประณีตดว้ยสถาปัตยกรรมแบบโมรอคโคทุกแขนง อิสระชมทิวทศัน์รอบๆ 
น าท่านเดินทางสู่เมืองราบัต (Rabat) เมืองหลวงแห่งราชอาณาจกัรมาตั้งแต่ปี ค.ศ.1956 เม่ือโมรอคโคหลุดพน้จาก
การเขา้แทรกแซงทางการเมืองของฝร่ังเศส และเป็นท่ีตั้งของพระราชวงัหลวง เป็นเมืองสีขาวท่ีสะอาดและสวยงาม 

เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัราคารอาหารจีน 
ชมสุเหร่าหลวง ท่ีทุกเท่ียงวนัศุกร์ กษตัริยแ์ห่งโมรอคโคจะทรงมา้จากพระราชวงัมายงัสุเหร่า เพื่อประกอบ
ศาสนกิจ ชมสุสานของกษัตริย์โมฮัมเหม็ดท่ี 5 พระอยักาของกษตัริยอ์งคปั์จจุบนั ซ่ึงมีทหารยามยนืเฝ้าสง่าทุก
ประตู และเปิดหค้นทุกชาติทุกศาสนาเขา้ไปเคารพพระศพท่ีฝังอยูเ่บ้ืองล่าง ดา้นหนา้ของสุสาน คือสุเหร่าฮัสซันท่ี
เร่ิมสร้างมาตั้งแต่ศตวรรษท่ี 2 แต่ไม่ส าเร็จ จากนั้นเดินทางสู่ เมืองแทนเจียร์ Tangier (เดินทางประมาณ 2-3 ช.ม) 
ชมป้อมปราการเมืองแทนเจียร์ Tangier Kasbah ท่ีคุณจะสามารถมองเห็นช่องแคบยบิรอลตาได ้

ค ่า          รับประทานอาหารค ่า ภตัตาคารในโรงแรม 
       พกัคา้งคืนในเมืองแทนเจียร์ โรงแรม 4 ดาว มาตราฐานทอ้งถ่ิน BARCELO TANGIER HOTEL 
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วนัท่ี 3/13 เม.ย                         เชฟชาอูน – เมืองเฟซ  B L D 

เชา้   รับประทานอาหารเชา้ท่ีในโรงแรมฯ – เช็คเอา้ทโ์รงแรม 
น าท่านออกเดินทางสู่เมืองเชฟชาอูน (CHEFCHAOUEN) เดินทางประมาณ 2 ช.ม 
น าท่านชมเมืองเชฟชาอูน (CHEFCHAOUEN) เมืองท่ีเตม็ไปดว้ยสีน ้าเงินบา้นเรือนบนเนินเขาไดท้าดว้ยสีน ้าเงิน 
เป็นอีกหน่ึงสถานท่ี ท่ีไม่ควรพลาดเก็บภาพความประทบัใจ เมืองเชฟชาอูนเป็นเมืองท่ีอยูท่างทิศตะวนัตกเฉียง
เหนือของโมร็อกโค ตั้งอยู ่ในเทือกเขา RIF โดยเมืองน้ีก่อตั้งขึ้นในปี 1471  เป็นป้อมปราการขนาดเลก็ ซ่ึงยงัคงอยู ่
มาจนถึงทุกวนัน้ี โดย เบนอาลี ซา เบน ต่อสู้กบัการรุกรานของชาวโปรตุเกส ใน ปี 1920 เมืองน้ีไดต้กเป็นเมืองขึ้น
ของสเปน ณ ปัจจุบนัเมืองน้ีมีประชากรประมาณ 40,000 คน ก็ยงัคงใชภ้าษาสเปนกนัอยา่งแพร่หลาย เม่ือในปี 
1956 เมืองน้ีไดก้ลบัสู่การปกครองของโมรอคโคจากความช่วยเหลือของฝร่ังเศส อิสระเก็บภาพแห่งความ
ประทบัใจเดินชมเมืองเลก็ๆ และมีร้านคา้ขายสินคา้พื้นเมืองท่ีเป็นเอกลกัษณ์ของเมืองน้ี  

เท่ียง รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัราคารอาหารทอ้งถ่ิน 
น าท่านเดินทางสู่เมืองเฟซ (Fes) เดินทางประมาณ 2 ช.ม น าท่านเท่ียวชมเมืองเฟซเมืองหลวงเก่าในศตวรรษท่ี 8 ท่ี
มีความส าคญัทางประวติัศาสตร์ เป็นเมืองแหล่งท่องเท่ียวท่ีมีช่ือเสียงของโมรอคโค น าท่านเดินผา่นเขา้ไปในเขต
เมดิน่าแลว้เหมือนขา้มกาลเวลายอ้นสู่อดีต ในเขตเมืองเก่าไดแ้บ่งออกเป็น 100 ส่วน มีซอยกวา่ 10,000 ซอย มีซอย
แคบสุดคือ 50 ซ.ม.ถึง กวา้ง 3 เมตร จะแบ่งเป็นยา่นต่างๆ เช่น ยา่นเคร่ืองใชท้องเหลือง ยา่นงานเคร่ืองจกัสาน งาน
แกะสลกัไม ้และยา่นเคร่ืองเทศ ระหวา่งท่ีเดินตามทางในเมดิน่าท่านจะไดพ้บกบัน ้าพุธรรมชาติ เพื่อใหช้าวมุสลิม
ใดล้า้งหนา้ลา้งมือก่อนเขา้ในบริเวณมสัยดิ ชมเมเดอร์ซา บูอมิาเนีย ซ่ึงเป็นโรงเรียนสอนพระคมัภีร์ เป็น
สถาปัตยกรรมแบบมวัร์ท่ีสวยงามประณีต ผา่นแวะชมสุสานของมูเล ไอดริสท่ี 2 ท่ีชาวโมรอคโคถือวา่เป็นแหล่ง
มาแสวงบุญท่ีศกัด์ิสิทธ์ิ ผา่นชมสุเหร่าใหญ่ไคเราวีน ซ่ึงเป็นทั้งมหาวิทยาลยัสอนศาสนาแห่งแรกของโมรอคโค 
น าท่านเดินชมยา่นเคร่ืองหนงัและแวะชม บ่อฟอกและย้อมสีหนังแบบโบราณ อนุรักษโ์ดยองคก์รยเูนสโก ้ 

ค ่า          รับประทานอาหารค ่า ภตัตาคารในโรงแรม (กรุณาแพค็กระเป๋าส าหรับพักในโรงแรมกลางทะเลทราย 1 คืน) 
 พกัคา้งคืนในเมืองเฟซ โรงแรม 4 ดาว มาตราฐานทอ้งถ่ิน BARCELO FES HOTEL 

 
 

 
 

ทียบเท่า 
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วนัท่ี 4/14 เม.ย                             เฟซ-อเิฟรน –เออร์ฟอย์ด-มอร์ซูก้า   B L D 

เชา้  รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม– เช็คเอา้ทโ์รงแรม 
จากนั้นน าท่านเดินทางสู่เมืองอเิฟรน (เดินทางประมาณ 1 ช่ัวโมง) ขา้มเขา Middle Atlas ภูมิประเทศเขียวชอุ่มไป
ดว้ยป่าไม ้  สวนตน้ซีดาร์ เป็นตน้สนขนาดใหญ่ ผา่นเส้นทางความสูง 3,090 เมตร แวะชมบรรยากาศเมืองตาก
อากาศ เมืองอิเฟรนตั้งอยูท่ี่ความสูง 1,665 เมตรจากระดบัน ้าทะเล เป็นเมืองแห่งสวนและเขา บา้นเรือนถูกทาดว้ย
หลงัคาสีแดง มีอากาศหนาวเยน็ จนไดช่ื้อวา่เป็น สวิสเซอร์แลนดข์องโมรอคโค มีสภาพแวดลอ้มคลา้ยกบั
เทือกเขาอลัไพน์ในสวิตเซอร์แลนด ์ ถูกสร้างในสมยัตกเป็นเมืองขึ้นของฝร่ังเศสเม่ือปี 1928 มีสถาปัตยกรรมคลา้ย
กบัในยโุรป แวะถ่ายภาพกนัท่ี Ain Vittel เป็นสถานท่ีพกัผอ่นหยอ่นใจของคนทอ้งถ่ิน  อนุสรณ์สิงโตหิน Lion 
Head Monument ซ่ึงตั้งอยูใ่จกลางเมือง จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ เมืองมิเดล Midelt อยูท่่ามกลางเทือกเขาแอตลาส 
ตั้งอยูท่ี่ระดบัความสูง 1,508 เมตร เพื่อเดินทางสู่ทะเลทรายซาฮาร่า (เดินทางประมาณ 3 ช่ัวโมง) 

เท่ียง         รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัราคารอาหารทอ้งถ่ิน เมนูปลาเทร้าส์ 
บ่าย น าท่านเดินทางผา่นเมืองออร์ฟอย์ด (เดินทางประมาณ 3 ช่ัวโมง) เมืองท่ีเคยเป็นศูนยก์ลางกองคาราวานพ่อคา้ ท่ี

เดินทางมาจากตะวนัออกกลางอยา่งซาอุดิอารเบียและซูดาน บนเส้นทางผา่นขา้มเขตแหง้แลง้แต่มีโอเอซิสท่ีหุบ
เขาเดดส์ (Dades) ซ่ึงแนวเขาและธรรมชาติของหุบเขาท่ีถูกกดักร่อนจากแรงลม ท าใหหุ้บเขากลายเป็นรูปร่าง
ต่างๆสวยงาม เม่ือถึงออร์ฟอยด์ น าท่านเปล่ียนจากรถบสัเป็นรถ 4x4 เดินทางเขา้สู่โรงแรมกลางทะลทรายซาฮารา  

ค ่า                  รับประทานอาหารค ่าท่ีโรงแรม จากนั้นพกัผอ่นนอนดูดาว ตามอธัยาศยั  
  พกัผอ่นคา้งคืนโรงแรมกลางทะเลทราย  
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วนัท่ี 5/15 เม.ย                                     เมอร์ซูก้า - ทินเฮียร์– ทอด้าจอร์จ วอซาเซท  B L D 

เชา้ตรู่ ก่อนพระอาทิตยข์ึ้นน าท่านขี่อูฐชมพระอาทิตยข์ึ้นท่ีทะเลทรายซาฮาร่า **พเิศษ** รวมค่าขี่อูฐ 1 ท่าน อูฐ 1 ตัว 
        กลบัมารับประทานอาหารเชา้ท่ีโรงแรม– เช็คเอา้ทโ์รงแรม 

นัง่รถขบัเคล่ือนส่ีลอ้กลบัออกมาแลว้เปลี่ยนเป็นรถโคช้เดินทางต่อไปท่ีเมืองทินเฮียร์ แวะชมโอเอซิส Tinerhir    
(เดินทางประมาณ 3 ช่ัวโมง) ชุมชนท่ีเกาะกลุ่มอยูร่วมกนั ท่ามกลางความแหง้แลง้ ยงัมีความชุ่มช้ืนของโอเอซิส 
ตน้ปาลม์ เคยเป็นท่ีตั้งของกองทหารท่ีเดินทางมาจากวอซาเซท จากนั้นเดินทางสู่ทอด้าจอร์จ ชมความงามของ
ช่องเขาท่ีซ่อนตวัอยูใ่นโอเอซิส ล าน ้าใสไหลผา่นช่องเขากบัหนา้ผาสูงชนัแปลกตาเป็นแหล่งปีนหนา้ผา 

เท่ียง              รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัราคารอาหารทอ้งถ่ิน 
บ่าย เดินทางสู่เมืองวอซาเซท (Ouarzazate) เดินทางประมาณ 3 ช่ัวโมง  เคยเป็นท่ีตั้งทางยุทธศาสตร์ในปี ค.ศ. 1928 

ฝร่ังเศสไดต้ั้งกองก าลงัทหารและพฒันาท่ีน่ีใหเ้ป็นศูนยก์ลางการบริหาร วอซาเซทเป็นเมืองถูกส่งเสริมให้เป็น
เมืองท่องเท่ียวท่ีแวดลอ้มไปดว้ยสตูดิโอภาพยนตร์ และมีการพฒันาพื้นท่ีในทะเลทรายเพื่อการท ากิจกรรมต่างๆ 
เช่น การขี่มอเตอร์ไซด ์อูฐ กิจกรรมผจญภยักลางทะเลทราย (ส าหรับในฤดูหนาว – ฤดูใบไมผ้ลิ (พ.ย.– เม.ย.) ควร
เตรียมเส้ือกนัหนาวใหเ้พียงพอ เพราะเมืองน้ีอยูใ่กลภู้เขาแอตลาสท่ีมีหิมะปกคลุมในช่วงดงักล่าว วอซาเซทอาจ
กล่าวไดว้า่เป็นจุดมุ่งหมายของนกัท่องเท่ียวท่ีมองหาความแตกต่าง และความผจญภยัท่ีหาไม่ไดจ้ากท่ีไหน วอซา
เซทเป็นเมืองท่ีส าคญัท่ีสุดของทางตอนใต ้ และท่ีน่ียงัเป็นทางเช่ือมระหวา่งเหนือกบัใต ้ และตะวนัออกกบั
ตะวนัออก ส าหรับนกัท่องเท่ียวบางคนท่ีชอบรสชาติของความเป็นทางใต ้ ณ แห่งน้ีเป็นจุดเร่ิมตน้ของการส ารวจ
เมืองต่างๆไดทุ้กวนั   

ค ่า    รับประทานอาหารค ่า ภตัตาคารในโรงแรม 
   พกัคา้งคืนในเมืองวอซาเซท โรงแรม 4 ดาว มาตราฐานทอ้งถ่ิน IBIS OUARZAZATE HOTEL 
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วนัท่ี 6/16 เม.ย                                                        วอซาเซท – มาราเกซ  B L D 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ท่ีโรงแรม – เช็คเอา้ทโ์รงแรม 
 เดินทางสู่เมืองไอท์ เบนฮาดดู (Ait Benhaddou) ชมเมืองไอท ์เบนฮาดดู เป็นเมืองท่ีช่ือเสียงในเร่ืองการหารายได้
จากกองถ่ายท าภาพยนตร์กวา่ 20 เร่ือง โดยเฉพาะป้อมท่ีงดงามและมีความใหญ่ท่ีสุดในโมรอคโค คือ ป้อมไอท์ 
เบนฮาดด ู(Kasbash of Ait Ben Hadou) เป็นป้อมหินทรายซ่ึงตั้งอยูท่่ามกลางสวนอลัมอนด์ เป็นปราสาทท่ีใชใ้น
การถ่ายท าภาพยนตร์หลายเร่ืองท่ีโด่งดงัอาทิ Lawrance of Arabia, Jesus of Nazareth และ Gladiator ปัจจุบนัอยู่
ในความดูแลขององคก์ารยเูนสโก ้ 

เท่ียง รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัราคาร อาหารทอ้งถ่ิน 
บ่าย  เดินทางสู่เมืองมาราเกช (Marakesh) เดินทางประมาณ 3-4 ช่ัวโมง ซ่ึงเป็นเมืองท่องเท่ียวท่ีส าคญัท่ีตั้งอยูเ่ชิงเขา

แอตลาส ในอดีตเมืองโอเอซิสแห่งน้ีเป็นท่ีพกัของกองคาราวานอูฐท่ีมาจากทางตอนใตข้องโมรอคโค ถือเป็น
เมืองชุมทางของพ่อคา้ต่างๆ นอกจากน้ียงัเป็นอดีตเมืองหลวงในช่วงสมยัราชวงศอ์ลัโมราวิดช่วง ศ.ต.ท่ี 11 
ปัจจุบนัเป็นเมืองท่ีมีนกัท่องเท่ียวมาเยอืนมากท่ีสุด สภาพบา้นเมืองท่ีเราเห็นไดค้ือ สองขา้งทางแวดลอ้มดว้ย
บา้นเรือนท่ีถูกฉาบดว้ยปูนสีส้มๆ ซ่ึงเป็นส่ิงท่ีรัฐบาลก าหนดไว ้ แต่คนทอ้งถ่ินจะเรียกวา่ Pink City หรือ เมืองสี
ชมพู อาจกล่าวไดว้า่มาราเกชเป็นเมืองท่ีมีเสน่ห์ท่ีสุดในโลกแห่งหน่ึง น าท่านชมมัสยิด คูตูเบีย (Koutoubia 
Mosque)  ซ่ึงเป็นมสัยดิใหญ่เก่าแก่ท่ีสุดในเมือง ไม่วา่จะเดินไปแห่งใดในตวัเมืองก็จะเห็นมสัยดิน้ีได ้จากหอวงัท่ี
มีความสูง 226 ฟิต (70 เมตร)    น าท่านเยอืน จัตุรัสกลางเมือง Djemaa Fnaa Square ท่ีมีขนาดใหญ่ รายลอ้มไป
ดว้ยอาคาร ร้านคา้ ตลาด ทั้ง 4 ดา้น เดินเล่นถ่ายรูปความมีชีวิตชีวา ท่ีมีสีสันและกล่ินอายแบบโมรอคโคขนานแท ้
พร้อมจบัจ่ายหาซ้ือของฝาก ของท่ีระลึกพื้นเมืองต่างๆ ไดท่ี้ ตลาดเก่า ท่ีอยูร่ายรอบจตัุรัส 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ท่ี Fantasia ท่านจะไดต่ื้นตาต่ืนใจกบัความอลงัการของสถานท่ีและสีสันของชาวโม
รอคกนัท่ีตอ้นรับท่านดว้ยอาหารและพร้อมชมการแสดงพื้นเมือง 

        พกัคา้งคืนในเมืองมาราเกซ โรงแรม 5 ดาว มาตราฐานทอ้งถ่ิน RIAD ENNAKHIL HOTEL 
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วนัท่ี 7/17 เม.ย               สวนจาร์ดีน มาจอแรล-มัสยิด คูตูเบีย-พระราชวังบาเฮีย-คาสบลงัก้า  B L D  

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ท่ีโรงแรม – เช็คเอา้ทโ์รงแรม 
เดินทางพาท่านไปชมสวนจาร์ดีน มาจอแรล (Jardin Majorelle) หรือ สวนยปิแซงลอเร้นซ์ (Yves Saint Laurent 
Gardens) ช่ือน้ีเป็นท่ีคุน้เคยของสาวๆ ท่ีช่ืนชอบแฟชัน่สุดหรูของ Yves St. Laurent นกัออกแบบแฟชัน่ดีไซน์
แห่งปารีส ฝร่ังเศส ซ่ึงเป็นผูอ้อกแบบสวนแห่งน้ี ชมสวนท่ีถูกออกแบบโดยใชสี้ฟ้า และสีส้มเป็นองคป์ระกอบ 
ไม่วา่จะเป็นเสา แจกนั และชมนานาพรรณของตน้ไมแ้ห่งทะเลทราย น าท่านชมสวนเมนารา (Menara Garden) 
ซ่ึงแต่เดิมสร้างเป็นบ่อเก็บน ้า และลอ้มรอบดว้ยตน้มะกอกและสน มีตวัอาคารท่ีงดงามและเทือกเขาแอตลาสเป็น
ฉากหลงั น าท่านเยีย่มชม พระราชวังบาเฮีย (Bahia Palace) เป็นพระราชวงัของท่านมหาอ ามาตย ์ผูส้ าเร็จราชการ
แผน่ดินแทนยคุกษตัริยใ์นอดีต  สร้างขึ้นในช่วงปลายศตวรรษท่ี 19 โดย Si Moussa สถาปัตยกรรมออกแบบเป็น
แนวสมยัใหม่ โดยท่ีตั้งใจจะใหเ้ป็นพระราชวงัท่ียิง่ใหญ่และหรูหราท่ีสุดในสมยันั้น ตวัพระราชวงัมีการตกแต่ง
โดยการแกะสลกัปูนป้ันมีการวาดลายบนไมแ้ละประดบัประดาดว้ยโมเสดเป็นลวดลายท่ีสวยงามละเอียดอ่อน  

เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัราคารอาหารไทย 
บ่าย เดินทางสู่ 'คาซาบลงัก้า' (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ช่ัวโมง) มีความหมายในภาษาสเปนวา่บา้นสีขาว เป็นเมืองท่า

และเป็นท่ีตั้งของท่าอากาศยานระหวา่งประเทศแลว้ ยงัถูกใชเ้ป็นฉากในภาพยนตร์ฮอลลีวูดเร่ือง Casablanca ออก
ฉายในปี ค.ศ. 1942 แวะถ่ายภาพท่ี โบสถค์าซาบลงักา (Casablanca Cathedral) โบสถศ์กัด์ิสิทธ์ิแห่งพระเยซู เป็น
โบสถโ์รมนัคาทอลิกเก่า สร้างในปี 1930 จากนั้นแวะถ่ายภาพ จตัุรัสโมฮมัเหมด็ท่ี 5 (Mohammed V Square) 
ปัจจุบนัเป็นศูนยป์กครองของเทศบาล อาคารเป็นสถาปัตยกรรมแบบฮิสแปนิก - มุสลิมและอิทธิพลของอาร์ตเดโค 
อาคารสีขาวประดบัดว้ยหินสีทอง เป็นท่ีตั้งของสวนเขตร้อนท่ีสวยงาม ในปี 1976 ไดส้ร้างน ้าพุเพิ่มพร้อมกบัการ
แสดงดนตรีน ้าพ ุอิสระท่านไดช้อ้ปป้ิง เลือกซ้ือของฝากของท่ีระลึกกนัท่ี Morocco Mall 

ค ่า                รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัราคารอาหารทอ้งถ่ิน เมนูซีฟูด  
                พกัคา้งคืนในเมืองคาซาบลงักา้โรงแรม 4 ดาว มาตราฐานทอ้งถ่ิน ODYSSEE HOTEL 
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วนัท่ี 8/18 เม.ย                                       สนามบินคาซาบลงัก้า –สนามบินอาบูดาบ ี  B L - 

เชา้               รับประทานอาหารเชา้ท่ีโรงแรม – เช็คเอา้ทโ์รงแรม 
07.30 น.      น าท่านออกเดินทางสู่สนามบินคาสบลงักา้ เดินทางกลบัสู่ไทยโดยอิทิฮาดแวะเปลี่ยนเคร่ืองท่ีอาบูดาบี 
09.50 น.    บินสู่เมืองอาบูดาบีโดยเท่ียวบินท่ี EY612 CMN-AUH 09.50-20.25 (ใช้เวลาบินประมาณ 6  ช.ม)   
20.25 น.      ถึงสนามบินอาบูดาบี เปล่ียนเคร่ืองเพื่อเดินทางกลบัสู่ประเทศไทย 
21.35 น.    ออกเดินทางสู่ประเทศไทยโดยเท่ียวบิน EY402 AUH-BKK 21.35-07.10 (ใช้เวลาบินประมาณ 7 ช.ม) 
 

วนัท่ี 9 /19 เม.ย                      - สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ                                    

07.10 น. คณะเดินทางถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ดว้ยความสวสัดิภาพ  
 
  

 

วันเดินทาง 63 (คณะ 20 ท่านขึน้ไป) ระดับที่พกั พกัคู่ พกัเดี่ยวเพิม่ 

11-19 เม.ย 4 ดาว 62,900 9,000 
*หมายเหตุ* ราคาทวัร์น้ีไม่มีแจกกระเป๋าเดินทางหรือสมนาคุณ 
 

อตัรานีร้วม  

☺ ค่าตัว๋เคร่ืองบิน กรุงเทพฯ – คาซาบลงักา้ – กรุงเทพฯ โดยเอทิฮดั ชั้นประหยดั พร้อมภาษีสนามบิน 

☺ 6 คืน โรงแรมฯ 4 ดาว  

☺ ค่าเขา้ชมสถานท่ีต่างๆ ตามรายการท่ีระบุ 

☺ ค่ารถโคช้ แอร์ ในการน าเท่ียวตามรายการ 

☺ บริการไกด์จากประเทศโมรอคโค  ภาษาองักฤษ และหวัหนา้ทวัร์คนไทย  

☺ ค่าประกนัอุบติัเหตุแบบหมู่คณะวงเงิน 1,000,000 บาท  

☺ ค่าอาหารตามท่ีระบุในรายการ 

☺ ค่าน ้าด่ืมระหวา่งม้ืออาหารทุกม้ือ / น ้าด่ืมระหวา่งวนั 2 ขวดเลก็/ท่าน 

☺ ค่าวีซ่าประเทศโมรอคโค แบบท่องเท่ียว (กรณีท่านยื่นวีซ่า หากยืนเอกสารและเล่มพาสปอร์ตแลว้ไม่สามารถดึงเล่ม
พาสปอร์ตออกมาจากสถานทตูได)้ 
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อตัรานีไ้ม่รวม  

  ค่าใชจ่้ายส่วนตวั 

  ค่าใชจ่้ายนอกเหนือระบุในโปรแกรม  

  ค่าทิปไกดข์ั้นต ่า 3 $  และคนรถ ขั้นต ่า 2 $ ต่อคน ต่อวนั หรือตลอดทริป 35 USD/ท่าน 

        ค่าทิปคนจูงอูฐ / ส าหรับหวัหนา้ทวัร์ทิปตามความพอใจ (ขึ้นต ่าวนัละ 95 บาท x 9วนั) 

 ภาษีมูลค่าเพิม่ 7 % , ภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3 % 

เง่ือนไขการส ารองท่ีนั่ง 
1. กรุณาจองล่วงหนา้อย่างน้อย 45 วนัก่อนการเดินทาง พร้อมช าระงวดแรก 10,000 บาท / ท่าน และส่งมอบเอกสารการ
เตรียมการยืน่ขอวีซ่าตามท่ีก าหนด ***(กรณีเป็นชาวต่างชาติ อาจจะตอ้งใชเ้วลานานกวา่ปกติ ประมาณ 1 เดือน) 

2. ส่วนท่ีเหลือช าระทนัทีก่อนการออกตัว๋ 35 วนัก่อนการเดินทาง เน่ืองจากจะตอ้งใชใ้นการออกตัว๋เคร่ืองบินและเอกสาร
ต่างๆ เพื่อยนืยนัการเดินทาง ในการประกอบการพิจารณาวีซ่าของทางสถานทูต 

3. กรณีวีซ่าไม่ผา่นการพิจารณาจากทางสถานทูตฯ บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการหักค่าธรรมเนียมการยืน่วีซ่า,   ค่าบริการ 
และค่าใชจ่้ายต่างๆท่ีเกิดขึ้นตามความเป็นจริง 

4. การยกเลิกตอ้งแจง้ล่วงหนา้ 40 วนัก่อนเดินทาง มิฉะนั้นทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการไม่คืนเงินมดัจ า งวดแรก 
5. กรณียกเลิกหลงัยนืวีซ่า หรือก่อนการเดินทางไม่เกิน 35 วนั บริษทัฯ มีความจ าเป็นตอ้งขอหกั 70 % ของค่าทวัร์ 
6.กรณียกเลิกกะทนัหนัหลงัออกตัว๋หรือก่อนการเดินทางไม่เกิน 30 วนั ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินเตม็จ านวน  

หมายเหตุ 
1. ในกรณีท่ีไม่ครบ 15 ท่าน จะไม่มีหวัหนา้ทวัร์เดินทางดว้ย ราคาปรับตามจ านวนผูเ้ดินทางจริง 
2.บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์น้ี เม่ือเกิดเหตุจ าเป็นสุดวิสัยจนไม่อาจแกไ้ขได้
และจะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีท่ีสูญหาย สูญเสียหรือได้รับบาดเจ็บท่ีนอกเหนือความรับผิดชอบของหัวหนา้ทวัร์และ
เหตสุุดวิสัยบางประการ เช่น การนดัหยดุงาน ภยัธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ  
3.เน่ืองจากรายการทวัร์น้ีเป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธ์ิการใชบ้ริการใดๆตามรายการ หรือ ถูกปฏิเสธการ
เขา้ประเทศไม่วา่ในกรณีใดก็ตาม ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินในทุกกรณี  
4. กรณียกเลิกการเดินทางภายหลงัจากไดว้ีซ่าแลว้ ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการแจง้สถานทูตฯเพื่อให้อยู่ในดุลพินิจ
ของสถานทูตฯ เร่ืองวีซ่าของท่าน เน่ืองจากการขอวีซ่าในแต่ละประเทศจะถูกบนัทึกไวเ้ป็นสถิติในนามของบริษทัฯ เม่ือ
ท่านไดช้ าระเงินมดัจ าหรือทั้งหมด ถือวา่ท่านรับทราบและยอมรับในเง่ือนไขต่างๆของเอกสารวีซ่า 
5.ก าหนดการเดินทางอาจมีการเปล่ียนแปลงไดเ้พื่อความเหมาะสม ทั้งน้ีทางบริษทัฯจะยึดถือผลประโยชน์ ตลอดจน
ความปลอดภยัของคณะผูเ้ดินทางเป็นส าคญั 
6. หากสายการบินมีการยกเลิกเท่ียวบินหรือหากมีเหตุการณ์ประการใดท่ีเกิดขึ้นจากสายการบินทางบริษทัฯ ขอสงวน
สิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์น้ีเพื่อใหเ้หมาะสมกบัสถานการณ์หนา้งานท่ีเกิดขึ้นจริง หรือหากมี
กระทบต่อท่านท่ีมีบินภายในประเทศทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่รับผิดชอบค่าใชจ่้ายใดๆท่ีเกิดขึ้น 
7. หากท่านท าการมดัจ าและจ่ายเงินเตม็จ านวนแลว้ถือวา่ท่านรับทราบรายละเอียดโปรแกรมและรับเง่ือนไขทุกอยา่งแลว้ 
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เอกสารประกอบการขอวซ่ีา Morocco 
- หนังสือเดินทาง ตอ้งมีอายุเหลือการใช้งานอย่างน้อย 6 เดือน นับจากวนัเดินทาง และตอ้งมีหน้าว่างเหลือส าหรับ
ประทบัตราวีซ่า และตราประทบัเขา้-ออกอยา่งนอ้ย 2 หนา้เตม็ 
- รูปถ่ายสี ขนาด 1.5 น้ิว หรือ 3.5 x 4.0 ซม. จ านวน 2 ใบพื้นหลงัฉากสีขาว ห้ามใส่เส้ือสีขาว 
- หลกัฐานการงาน 
กรณีเป็นเจา้ของกิจการ ตอ้งแสดงส าเนา ใบทะเบียนการคา้ และหนงัสือรับรองการจดทะเบียนท่ีมีช่ือของผูเ้ดินทางแสดง
ความเป็นเจา้ของกิจการ เป็นกรรมการ หรือ หุน้ส่วน  (ไม่ตอ้งใชต้วัจริง) **ย  ้า** ไม่ตอ้งขีดคร่อมเซ็นตท์บัเอกสาร 
กรณีเป็นพนักงาน ต้องมีหนังสือรับรองการท างานจากทางบริษัท หรือหน่วยงานท่ีสังกัด มีข้อความระบุต าแหน่ง 
เงินเดือน รายได้  วนัเร่ิมท างาน และช่วงเวลาท่ีได้รับอนุมัติให้ลาหยุดงาน เป็นภาษาอังกฤษเท่านั้ น และจะต้อง
ประทบัตราบริษทัรับรองเป็นส าคญั 
กรณีเป็นนกัเรียน หรือ นักศึกษา ตอ้งมีหนงัสือรับรองจากทางโรงเรียน หรือสถาบนัท่ีก าลงัศึกษาอยู่ พร้อมตราประทบั
ของทางโรงเรียน (เป็นภาษาองักฤษเท่านั้น) และส าเนาบตัรนกัเรียน หรือบตัรนกัศึกษา พร้อมทั้งเซ็นตช่ื์อรับรองส าเนา 
- หลักฐานการเงิน ใบรับรองสถานะทางการเงินในช่ือของผูเ้ดินทาง จากทางธนาคารเป็นภาษาองักฤษ พร้อมตราประทบั
จากทางธนาคาร **ย า้** ไม่สามารถใชส้ าเนาบญัชี เงินฝากธนาคารยอ้นหลงั 6 เดือน  
- ส าเนาทะเบียนบา้น และส าเนาบตัรประชาชน **ย า้** ไม่ตอ้งขีดคร่อม หรือเขียนทบับนหนา้เอกสาร 
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