
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ก าหนดการเดินทาง  

27 ก.ย.-06 ต.ค. 62 / 05-14 ต.ค. 62 / 18-27 ต.ค. 62  

15-24 พ.ย. 62 / 05-14 ธ.ค. 62 

วนัแรกของการเดินทาง     กรงุเทพมหานคร-อาบูดาบ้ี 

17.00 น. คณะพร้อมกนั ท่ี สนามบินสวุรรณภมิู ประตทูางเขา้หมายเลข 8-9 เคานเ์ตอรเ์ช็คอินแถว 

Q สายการบิน Etihad Airways เจา้หนา้ท่ีบริษทัฯ คอยให้การตอ้นรับ และอาํนวยความสะดวก

ทางดา้นเอกสารการเดินทาง และสมัภาระก่อนข้ึนเคร่ือง 

20.45 น.  ออกเดินทางสู่ กรงุคาซาบลงักา้ โดยสายการบิน Etihad Airways เท่ียวบินท่ี EY401 
  (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 6.30 ชัว่โมง) 

23.45 น.  เดินทางถึงสนามบิน กรงุอาบดูาบ้ี (ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์) แวะเปล่ียนเท่ียวบิน 

วนัท่ีสองของการเดินทาง     อาบูดาบ้ี-เมืองคาซาบลงักา้-เมืองราบตั 

02.30 น.  ออกเดินทางสู่ กรงุคาซาบลงักา้ โดยสายการบิน Etihad Airways เท่ียวบินท่ี EY613 
  (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 8.10 ชัว่โมง) 

07.40 น. เดินทางถึง สนามบินนานาชาติเมืองคาซาบลงักา้ (Casablanca) Anfa International 

Airport ประเทศโมรอคโค (เวลาทอ้งถ่ิน ชา้กวา่ประเทศไทย 7 ชัว่โมง) (สายการบิน มีบริการ

อาหารเชา้บนเคร่ือง) นําท่านผ่านพิธีการตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากร พบมคัคุเทศก์ท้องถ่ิน        

นาํท่านเขา้ชม สเุหร่าแห่งกษตัริยฮั์สซันท่ี 2 Mosque of Hassan II มีขนาดใหญ่เป็น

อันดับ 2 รองจากเมืองเมกกะ (ชมดา้นในสุเหร่า ซ่ึงรวมค่าเขา้ชมแลว้)  สุเหร่าน้ี

งดงามประณีตดว้ยสถาปัตยกรรมแบบโมรอคโคทุกแขนง มีหอประกาศเชิญชวนเม่ือเขา้เวลาละหมาดท่ี

สูงท่ีสุดในโลก มีความสูงถึง 210 เมตรชมทิวทศัน์รอบ ๆ สุเหร่าอนัเป็นจุดชมวิวริมฝ่ังทะเล ซ่ึงเป็น

สถานท่ีพกัผอ่นท่ีสวยงามของชาวโมรอคโคท่ีชอบมาเดินเล่นหลงัจากปฏิบติัศาสนกิจเสร็จแลว้  
เท่ียง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

นาํท่านออกเดินทางสู่ เมืองราบตั Rabat (ระยะทาง 87 กิโลเมตร ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 1.20 

ชัว่โมง) นาํท่านชมเมืองราบตัเมืองหลวงแห่งราชอาณาจกัรมาตั้งแต่ปี ค.ศ. 1956 เม่ือโมรอคโคหลุดพน้

จากการเขา้แทรกแซงทางการเมืองของฝร่ังเศส และเป็นท่ีตั้งของพระราชวงัหลวงและนาํเนียบทูตานุทูต

จากต่างแดน เป็นเมืองสีขาวท่ีสะอาดและสวยงาม บา้นเรือนออกแนวสไตลฝ์ร่ังเศส ผสมผสานศิลปะ

มุสลิมแบบโบราณท่ีไดรั้บการอนุรักษ์ไว ้และ ไดร้บัการข้ึนทะเบียนเป็นเมืองมรดกโลกจาก

ยเูนสโก้ เ ม่ือปี 2012 จากนั้ นชม สสุานของกษัตริย์โมฮัมเหม็ดท่ี 5 Mausoleum 

Mohammad V พระอยักาของกษตัริยอ์งคปั์จจุบนั ซ่ึงมีทหารยามยนืเฝ้าสง่าทุกประตู และเปิดให้คน

ทุกชาติทุกศาสนาเขา้ไปเคารพพระศพท่ีฝังอยูเ่บ้ืองล่าง ดา้นหนา้ของสุสาน คือ สุเหร่าฮสัซนัท่ีเร่ิมสร้าง

มาตั้งแต่ศรวรรษท่ี 2 แต่ไม่สาํเร็จ และพงัลงจนเหลือแต่เพียงเสาไว ้365 ตน้ ในบริเวณกวา้ง 183x139 

เมตร จากนั้นนาํท่านชม ป้อมอูไดยะ Oudaya’S Kasbah ป้อมขนาดใหญ่ 2 ชั้น ท่ีตั้งอยู่ริม

มหาสมุทรแอตแลนติกลอ้มรอบดว้ยกาํแพงสูงใหญ่ ดา้นในเป็นเมดิน่าบา้นเรือนทาดว้ยสีฟ้าท่ีสะอาดตา

น่าเดินเล่นเป็นอยา่งมาก 



ค ่า  รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารภายในโรงแรม 

พกัคา้งคืน ณ โรงแรม     Rabat Hotel 5*   หรอืเทียบเท่า  (คืนท่ี 1) 

วนัท่ีสามของการเดินทาง     เมืองเชฟเชาเอิน-เมืองโวลบิูส-เมืองเฟซ 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

นาํท่านเดินทางสู่ เมืองเชฟเชาเอิน Chefchaouen (ระยะทาง 252 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทาง

ประมาณ 4 ชัว่โมง) เมืองน้ีถือเป็นท่ีมีสถานท่ีท่องเท่ียวค่อนขา้งมีช่ือเสียงอีกแห่งหน่ึงของโมรอคโค  
เท่ียง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

นาํท่านเดินเล่นชมความสวยงามของ เมืองเชฟเชาเอิน Chefchaouen เป็นเมืองท่ีมีรูปร่างลกัษณะ

ของยอดเขาเหมือนกบัเขาแพะ Chaoua ดงันั้นช่ือเมืองจึงมีความหมายท่ีตรงตวั ดว้ยลกัษณะเมืองท่ีอยู่

บนภูเขา ตกแต่งบา้นดว้ยสีฟ้า ทาํใหมี้ความโดดเด่นเป็นเอกลกัษณ์ มีความเงียบสงบ บรรยากาศอนัแสน

โรแมนติค เหมาะแก่การเดินเล่นชิว ๆ เมืองเชฟเชาเอินน้ีเหมาะสําหรับนักท่องเท่ียวท่ีช่ืนชอบการ

ถ่ายภาพเป็นอยา่งมาก ไดเ้วลาพอสมควร นาํท่านเดินทางสู่ เมืองโบราณโรมนัโวลบิูลิส Roman 

City of Volubilis (ระยะทาง 164 กิโลเมตร ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 3 ชัว่โมง) ท่ีปัจจุบนัเหลือแต่

ซากปรักหกัพงัท่ีเกิดจากแผน่ดินไหวคร้ังรุนแรงในปี ค.ศ. 1755 แต่ยงัคงเห็นไดถึ้งร่องรอยความยิ่งใหญ่

ของเมืองในจกัรวรรดิโรมนัในอดีต เม่ือท่านยืนอยู่บริเวณ วิหารเทพเจา้ของเมืองโบราณโรมนัโวลูบิ

ลิสแห่งน้ี ท่านจะสามารถมองเห็น เมืองมเูลไอดริส Moulay Idriss เมืองศูนยก์ลางศาสนาอนั

ศกัด์ิสิทธ์ิของชาวมุสลิมในโมรอคโค ทุกๆ ปีช่วงเดือน สิงหาคมถึงกนัยายน จะมีเหล่านกัจาริกแสวงบุญ

เดินทางมาเยอืนเมืองมูเลไอดริสแห่งน้ีเป็นจาํนวนมาก เพ่ือมาประกอบพิธีทางศาสนา ไดเ้วลาพอสมควร

นาํท่านเดินทางสู่ เมืองเฟซ Fes (ระยะทาง 94 กิโลเมตร ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 1.30 ชัว่โมง) ซ่ึง

ยงัคงมีบรรยากาศของเมืองโบราณท่ีผูค้นยงัใชล้าเป็นพาหนะและบรรทุกของกนัอยู ่สัมผสับรรยากาศ

เมืองเก่าแก่ท่ีสุดในบรรดาเมืองอิมพีเรียลทั้งส่ี 
ค ่า  รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 

พกัคา้งคืน ณ โรงแรม     Palais Medina & Spa 5*   หรอืเทียบเท่า  (คืนท่ี 2) 

วนัท่ีสี่ของการเดินทาง     เมืองเฟซ 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

นาํท่านเท่ียวชม เมืองเฟซ Fes เมืองเหลวงเก่าใน ศตวรรษท่ี 8 ท่ีมีความสาํคญัทางประวติัศาสตร์เป็น

เมืองแหล่งท่องเท่ียวท่ีมีช่ือเสียงของโมรอคโค เร่ิมดว้ย จุดชมวิวบนป้อมปราการแห่งราชวงศ์

ซาเดียน ต่อดว้ยชม ประตพูระราชวงัหลวงแห่งเฟซ The Royal Palace ท่ีมีทหารยามยืนเฝ้า

หนา้ประตูอยา่งสง่างาม ประตูทางเขา้พระราชวงัเป็นสถาปัตยกรรมท่ีสวยและสง่างาม เป็นเอกลกัษณ์

แห่งราชวงศโ์มรอคโค บริเวณใกลเ้คียงพระราชวงัเคยเป็นชุมชนชาวยิวท่ีทาํรายไดใ้ห้แก่ราชวงศ์ เพราะ

ชาวยวิฉลาดทาํการคา้เก่ง แต่ปัจจุบนัชาวยิวส่วนใหญ่ไดเ้ดินทางกลบัไปอยูใ่นดินแดนแห่งพนัธสัญญา 

(ประเทศอิสราเอล) คงเหลือชาวยิวอยูไ่ม่มากนกั ชม ชมุชนชาวยิว The Synagouge ท่ีมาอาศยัอยู่

ตั้งแต่สมยัศตวรรษท่ี 7 ซ่ึงกระจายอยูทุ่กเมืองในอดีต ชาวยิวเป็นชนชาติท่ีขยนั ฉลาด ส่วนใหญ่มีอาชีพ

เป็นพอ่คา้ จึงทาํใหสุ้ลต่านและกษตัริยใ์นอดีตนาํชาวยวิมาเป็นบริวารอยูโ่ดยรอบวงั เพ่ือการเก็บภาษีจาก

การคา้ไดง่้ายข้ึน จากนั้นนาํท่านเดินทางเขา้สู่ เขาวงกตอนัซบัซอ้นแห่งเมดิน่าเมืองเฟซ ผ่าน



ประต ูBab Bou Jelound ท่ีสร้างตั้งแต่ปี 1913 ท่ีใชโ้มเสดสีฟ้าตกแต่ง เดินผา่นเขา้ไปในเขตเมดิน่า

แลว้เหมือนขา้มกาลเวลายอ้นสู่อดีต นาํท่านเดินผา่นตลาดสดขายขา้วปลาอาหาร และผกั ผลไมส้ดต่าง ๆ  

นานาชนิด ชม เมเดอรซ์า บอิูมาเนีย Merdersa Bou Imania ซ่ึงเป็นโรงเรียนสอนพระคมัภีร์ 

เป็นสถาปัตยกรรมแบบมวัร์ท่ีสวยงามประณีตในเขตเมืองเก่าไดแ้บ่งออกเป็น 100 ส่วน มีซอยกว่า 

10,000 ซอย มีซอยแคบสุดคือ 50 เซนติเมตร ถึงกวา้ง 3 เมตร จะแบ่งเป็นยา่นต่าง ๆ เช่น ยา่นเคร่ืองใช้

ทองเหลือง ทองแดง จะมีร้านคา้เล็ก ๆ ท่ีหน้าร้านจะมีหมอ้ กระทะ อุปกรณ์เคร่ืองครัว วางแขวนห้อย

เต็มไปหมด ย่านขายพรหมท่ีวางเรียงรายอยา่งสวยงาม ยา่นงานเคร่ืองจกัรสาน งานแกะสลกัไม ้และ 

ยา่นเคร่ืองเทศ Souk El Attarine ท่านจะไดส้ัมผสัทั้งรูป รส และกล่ินในยา่นเคร่ืองเทศท่ีมีการ

จดัเรียงสินคา้ไดอ้ย่างเป็นระเบียบเรียบร้อยสวยงาม ระหว่างท่ีเดินตามทางในเมดิน่าท่านจะไดพ้บกบั 

น า้พุธรรมชาติ Nejjarine Fountain เพ่ือให้ชาวมุสลิมให้ลา้งหนา้ลา้งมือก่อนเขา้ไปในบริเวณ

มสัยดิ นอกจากน้ีท่ีตามซอกตามมุมอาจเห็นภาพชายสูงอายหุนวดเครารุงรังนัง่แกะสลกัไมช้ิ้นเล็ก ๆ อยู่

บริเวณตามทางเดินแคบ ๆ ในเขตเมืองเก่า บางทีเราก็ยงัจะเห็นผูห้ญิงท่ีน่ีสวมเส้ือผา้ท่ีปิดตั้งแต่หัวจนถึง

เทา้จะเห็นไดก็้เฉพาะตาดาํอนัคมกริบเท่านั้น แวะชม สสุานของมเูล ไอดริสท่ี 2 Moulay Idriss 

Mausoleum II ท่ีชาวโมรอคโคถือวา่เป็นแหล่งมาแสวงบุญท่ีศกัด์ิสิทธ์ิ 
เท่ียง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถ่ินในเมดิน่า 

นาํท่านเดินต่อในเมดิน่าแห่งเฟส ผ่านชม สเุหร่าโคเราวีน Kairaouine Mosque ซ่ึงเป็นทั้ง

มหาวทิยาลยัสอนศาสนาแห่งแรกของโมรอคโคและเก่าแก่ท่ีสุดแห่งหน่ึงของโลกเลยทีเดียว (อนญุาต

เฉพาะผ ูท่ี้นบัถือศาสนาอิสลามเท่านัน้เท่ีสามารถเขา้ชมดา้นในได)้ จากนั้นนาํท่านเดินชม 

ย่านเคร่ืองหนัง และแวะชม บ่อฟอกหนังและยอ้มสีหนังแบบโบราณ  ท่ีเป็นเอกลักษณ์

เฉพาะของเมืองฟซ ถูกอนุรกัษโ์ดยองค์การยเูนสโก ้ทั้งหมดน้ีเป็นเสน่ห์ของการเดินเท่ียวชม

เมืองท่ีตอ้งเดินแหวกวา่ยเขา้ไปในกลุ่มคนชาวพ้ืนเมือง ชอ้ปป้ิงสินคา้ทอ้งถ่ิน เมืองเฟซจึงเป็นสถานท่ีท่ี

ไม่ควรพลาดในการเยอืนเป็นอยา่งยิง่ 
ค ่า  รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 

พกัคา้งคืน ณ โรงแรม     Palais Medina & Spa 5*     หรอืเทียบเท่า  (คืนท่ี 3) 

วนัหา้ของการเดินทาง     เมืองเฟซ-เมืองอิเฟรน-เมืองเออรฟ์อยด์-เมืองเมอรซ์กูา้ 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

นาํท่านเดินทางสู่ เมืองอิเฟรน Ifrane  (ระยะทาง 65 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.20 

ชัว่โมง)  เป็นเมืองท่ีมีความสูงเหนือระดบันํ้ าทะเลประมาณ 1,650 เมตร ท่ีพกัตากอากาศซ่ึงในอดีต

ฝร่ังเศสไดม้าสร้างข้ึนบริเวณน้ี ในช่วง ค.ศ. 1930 บางคร้ังเรียกว่า เจนีวาแห่งโมรอคโค บา้นส่วน

ใหญ่มีหลงัคาสีแดง มีดอกไม ้และทะเลสาบสวยงาม เป็นสถานท่ีพกัผ่อนทั้ งฤดูหนาวและฤดูร้อน 

เดินทางเส้นทางน้ีผ่าน เทือกเขาแอตลาส ช่ือท่ีคุน้เคยกนัมานานสองขา้งทางเปล่ียนสภาพจากความ

แห้งแลง้เป็นป่าไม ้พุ่ม และสลบักบัความแห้งแลง้ของภูเขา นาํท่านเดินทางสู่ เมืองมิเดล Midelt 

(ระยะทาง 136 กิโลเมตร ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 2.30 ชัว่โมง)   
เท่ียง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  



นาํท่านเดินทางเขา้สู่เส้นทางแห่งทะเลทราย ผ่านชม หบุเขาดาเดส Dades Gorge แนวเขาและ

ธรรมชาติของหุบเขาท่ีถูกกดักร่อนจากแรงลม ทาํให้หุบเขากลายเป็นรูปร่างต่าง ๆ โดยจุดหมายอยู่ท่ี 

เมืองเออฟอรด์ Erfoud ซ่ึงเป็นโอเอซิส Oasis ศูนยก์ลางทางการคา้ขายของกองคาราวานซ่ึง

เดินทางมาจากซาอุดิอาระเบีย Saudi Arabia และซูดาน Sudan เดินทางสู่ เมืองเมอรซ์กูา้ร ์โดย 
น าท่านนัง่รถขบัเคลื่อนสี่ลอ้ 4WD ไปท่อง ทะเลทรายซาฮารา่ Sahara เป็นทะเลทรายใน
ทวีปแอฟรกิาท่ีมีขนาดใหญ่เป็นอนัดบัสองของโลก (รองจากทะเลทรายในทวีปแอนตาร์

กติกา) และเป็นทะเลทรายรอ้นท่ีใหญ่ท่ีสดุของโลก ณ เมืองเมอรซ์กูา้ Merzouga ลดัเลาะ

ของทะเลทรายสู่เขตซาฮาร่า นาํท่านเปล่ียนเป็น รถขบัเคลื่อนสี่ลอ้ 4x4 เดินทางสู่ ทะเลทราย    
ซาฮารา่ Sahara Desert  

ค ่า  รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 

พกัคา้งคืน ณ โรงแรม    Auberge Tombouctou Hotel 4*     หรอืเทียบเท่า  (คืนท่ี 4) 

วนัท่ีหกของการเดินทาง   เมืองเออรฟ์อยด์-ทอดา้จอรจ์-เมืองทินเฮียร-์เมืองวอซาเซท 

เชา้ตรู่  น าท่านขีอ่ฐู สูเ่นินทรายอันกวา้งใหญ่สดุสายตา เพ่ือรอชม พระอาทิตยท์อแสงยามเชา้  

แสงทองยามเชา้สาดสูท่ าเลทราย เป็นบรรยากาศยามเชา้ท่ีคณุจะประทบัใจมิรูล้ืม       
  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

นาํท่านเดินทางสู่ ทอดรา้จอรจ์ Todra George (ระยะทาง 182 กิโลเมตร ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 

2.20 ชัว่โมง) ชมความงามของช่องเขาท่ีซ่อนตวัอยูใ่นโอเอซิส ลาํนํ้ าเกลือท่ีไหลผา่นช่องเขากบัหนา้ผาท่ี

สูงชันแปลกตา เป็นแหล่งปีนหน้าผาสําหรับนักเส่ียงภยัทั้ งหลาย นาํท่านเดินทางสู่ หบุเขาดาเดส 

Dades Gorge แนวเขาและธรรมชาติของหุบเขาท่ีถูกกรัดกร่อนจากแรงลมทาํให้หุบเขากลายเป็น

รูปร่างต่าง ๆ สวยงาม แวะชม โอเอซิส Tinghir ชุมชนท่ีเกาะกลุ่มอยูร่วมกนัท่ามกลางความแห้งแลง้ 

ยงัมีความชุ่มช้ืนของโอเอซิส ตน้ปาลม์ เคยเป็นท่ีตั้งของกองทหารท่ีเดินทางมาจากวอซาเซท 
เท่ียง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

นาํท่านเดินทางเดินทางต่อตามถนนคาชบาห์ท่ีมีป้อมหลายร้อยแห่งตั้งเรียงรายตามถนนดงักล่าวสู่เมือง

วอซาเซท Ouarzazate  (ระยะทาง 168 กิโลเมตร ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 3 ชัว่โมง) เคยเป็นท่ีตั้ง

ทางยทุธศาสตร์ ในปี ค.ศ. 1928 ฝร่ังเศสไดต้ั้งกองกาํลงัทหารและพฒันาท่ีน่ีใหเ้ป็นศูนยก์ลางการบริหาร 

วอซาเซทเป็นเมืองถูกส่งเสริมให้เป็นเมืองท่องเท่ียวท่ีแวดลอ้มไปด้วยสตูดิโอภาพยนตร์ และมีการ

พฒันาพ้ืนท่ีในทะเลทรายเพ่ือการทาํกิจกรรมต่าง ๆ เช่นการข่ีมอเตอร์ไซด์ อูฐ กิจกรรมผจญภยักลาง

ทะเลทราย (สาํหรับในฤดูหนาว-ฤดูใบไมผ้ลิ (พ.ย.-เม.ย.)) ควรเตรียมเส้ือกนัหนาวให้เพียงพอ เพราะ

เมืองน้ีอยูใ่กลภู้เขาแอตลาสท่ีมีหิมะปกคลุมในช่วงดงักล่าว วอซาเซทอาจกล่าวไดว้า่เป็นจุดมุ่งหมายของ

นกัท่องเท่ียวท่ีมองหาความแตกต่าง และความผจญภยัท่ีหาไม่ไดจ้ากท่ีไหน วอซาเซทเป็นเมืองท่ีสาํคญั

ท่ีสุดของทางตอนใต ้และท่ีน่ียงัเป็นทางเช่ือมระหวา่งเหนือกบัใต ้และตะวนัออกกบัตะวนัตก สาํหรับ

นกัท่องเท่ียวบางคนท่ีชอบรสชาติของความเป็นทางใต ้ณ จุดก่ึงกลางแห่งน้ีและยงัเป็นจุดเร่ิมตน้ของการ

สาํรวจเมืองต่าง ๆ ไดทุ้กวนั  
ค ่า  รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 

พกัคา้งคืน ณ โรงแรม     Karam Palace  4*     หรอืเทียบเท่า  (คืนท่ี 5) 



วนัท่ีเจ็ดของการเดินทาง     เมืองวอซาเซท-เมืองไอท ์เบนฮาดด-ูเมืองมาราเกซ 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

นาํท่านเขา้ชม ป้อมทาเริท Kasbah Taourirt เป็นป้อมแห่งตระกูลกลาวี ภายใตห้มู่อาคารขนาด

ใหญ่ ซ่ึงภายในประกอบดว้ยหอ้งต่าง ๆ จาํนวนมากซ่อนอยูเ่ช่ือมต่อกนัดว้ยถนนเล็ก ๆ และเส้นทางลบั

คดเค้ียวตามอาคารท่ีเบียดเสียดกนั พระราชวงัของผูป้กครองมาราเกซ ตระกูลกลาวี Glaoui Palace 

อยูภ่ายใน ซ่ึงยงัมีลวดลายผนงัอาคารและรูปแบบสถาปัตยกรรมอนัหลากหลายของการสร้างอาคารของ

ชาวเบอร์เบอร์ การออกแบบอาคารซ่ึงเหมาะกบัความเช่ือและความเป็นอยูข่องเหล่าเจา้ผูป้กครอง ในยคุ

ของตระกลู Glaoui ท่ีน่ีมีคนงานและคนรับใชจ้าํนวนหลายร้อยคนจึงตอ้งมีห้องเป็นจาํนวนมาก มีทั้ง

ส่วนท่ีเป็นวงัเก่า ห้องนัง่เล่น ห้องรับรอง บางห้องก็วา่งเปล่า องคก์ารยเูนสโกไ้ดป้ฏิสังขรณ์ข้ึนมาจาก

อาคารเดิมเพียง 1 ใน 3 ของอาคารทั้งหมด นาํท่านออกเดินทางสู่ เมืองไอท์ เบนฮาดด  ูAit 

Benhaddou (ระยะทาง 40 กิโลเมตร ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 40 นาที) ชมเมืองไอท์ เบนฮาดดู เป็น

เมืองท่ีมีช่ือเสียงในเร่ืองการหารายไดจ้ากกองถ่ายทาํภาพยนตร์กวา่ 20 เร่ือง โดยเฉพาะป้อมท่ีงดงามและ

มีความใหญท่ีสุดในโมรอคโค ภาคใต ้คือ ป้อมไอท ์เบนฮาดด ูKasbash of Ait Ben Hadou 

เป็นป้อมหินทรายซ่ึงตั้งอยูท่่ามกลางสวนอลัมอนด ์เป็นปราสาทท่ีใชใ้นการถ่ายทาํภาพยนตร์หลายเร่ือง

ท่ีโด่งดงั อาทิ Lawrence of Arabia, Jesus of Nazareth และ Gladiator ปัจจุบนัอยูใ่น

ความดูแลขององคก์ารยเูนสโก ้
เท่ียง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

นาํท่านเดินทางสู่ เมืองมาราเกซ Marakesh (ระยะทาง 184 กิโลเมตร ใชเ้วลาเดินทางประมาณ     

4 ชัว่โมง) ซ่ึงเป็นเมืองท่องเท่ียวท่ีสาํคญัท่ีตั้งอยูเ่ชิงเขาแอตลาส ในอดีตเมืองโอเอซิสแห่งน้ีเป็นท่ีพกัของ

กองคาราวานอูฐท่ีมาจากทางตอนใตข้องโมรอคโค ถือเป็นเมืองชุมทางของพ่อคา้ต่าง ๆ นอกจากน้ียงั

เป็นอดีตเมืองหลวงในช่วงสมยัราชวงศอ์ลัโมราวดิ ช่วงศตวรรษท่ี 11 ปัจจุบนัเป็นเมืองท่ีมีนกัท่องเท่ียว

มาเยอืนมากท่ีสุด สภาพบา้นเมืองท่ีเราเห็นไดคื้อ สองขา้งทางแวดลอ้มดว้ยบา้นเรือนท่ีถูกฉาบดว้ยปูนสี

สม้ๆ ซ่ึงเป็นส่ิงท่ีรัฐบาลกาํหนดไว ้แต่คนทอ้งถ่ินจะเรียกวา่ Pink City หรือ เมือง สชีมพู อาจกล่าว

ไดว้า่มาราเกซเป็นเมืองท่ีมีเสน่ห์ท่ีสุดในโลกแห่งหน่ึง จึงไดส้มญานามวา่เป็น A City of Drama 

นั่นคือมีความสวยงามดั่งเมืองในละครท่ีไม่น่าเป็นชีวิตจริงได้ นําท่านเยือน จตัรุสักลางเมือง 

Djemaa Fnaa Square ท่ีมีขนาดใหญ่รายลอ้มไปดว้ยอาคาร ร้านคา้ ตลาด ทั้ง 4 ดา้น เดินเล่น

ถ่ายรูปความมีชีวิตชีวาท่ีมีสีสันและกล่ินอายแบบโมรอคโคขนานแท ้ท่านสามารถท่ีจะหาซ้ือของฝาก

ของท่ีระลึกพ้ืนเมืองต่าง ๆ ไดท่ี้ ตลาดเกา่ Old Market ท่ีอยูร่ายรอบจตัุรัสอยา่งเพลิดเพลิน  
ค ่า รบัประทานอาหารค ่า ท่ี Fantasia ท่านจะไดต่ื้นตาต่ืนใจกบัความอลงัการของสถานท่ี

และสสีนัของชาวโมรอคกนัท่ีตอ้นรบัท่านดว้ยอาหารประจ าชาติและพรอ้มชมการแสดง 
พกัคา้งคืน ณ โรงแรม     Hotel Kenzi Farah 5*     หรอืเทียบเท่า    (คืนท่ี 6) 

วนัท่ีแปดของการเดินทาง     เมืองมาราเกซ-เมืองคาซาบลงักา้ 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

นาํท่านชม มสัยิดคตูาเบีย Koutoubia Mosque ซ่ึงเป็นมสัยิดใหญ่เก่าแก่ท่ีสุดในเมืองไม่วา่จะ

เดินไปแห่งใดในตวัเมืองก็จะเห็นมสัยดิน้ีได ้จากหอบงัท่ีมีคามสูง 226 ฟิต (70 เมตร) (ถ่ายรูปเฉพาะดา้น



นอก ไม่อนุญาตให้นักท่องเท่ียวเข้าชมภายในได้) นําท่านชม สสุานแห่งราชวงศ์ซาเดียน 

Saadian Tombs เป็นท่ีฝังพระศพของกษตัริยแ์ละเหล่าเช่ือพระวงศใ์นสมยัราชวงศ์ซาเดียน สถานท่ี

แห่งน้ีถูกท้ิงร้างมามากกวา่ 2 ศตวรรษ ภายหลงัไดรั้บการบูรณะและเปิดให้เขา้ชมความงดงามของงาน

ศิลปะแบบมวัริส  จากนั้นเดินทางไปเยี่ยมชม พระราชวงับาเฮีย Bahia Palace เป็นพระราชวงั

ของท่านมหาอาํมาตย ์ผูส้าํเร็จราชการแผน่ดินแทนยวุกษตัริยใ์นอดีต สร้างข้ึนในช่วงปลายศตวรรษท่ี 19 

โดย Si Moussa สถาปัตยกรรมออกเป็นแนวสมยัใหม่ โดยท่ีตั้งใจจะให้เป็นพระราชวงัท่ียิ่งใหญ่และ

หรูหราท่ีสุดในสมยันั้น แต่ดว้ยความท่ีมีการวางแผนก่อสร้างและตกแต่งอยา่งเร่งรีบ จึงเป็นท่ีวิจารณ์กนั

วา่รายละเอียดหลาย ๆ อย่างในพระราชวงัแห่งน้ียงัไม่สมบูรณ์ลงตวั พระราชวงัมีการตกแต่งโดยการ

แกะสลกัปูนป้ัน Stucco มีการวาดลายบนไมแ้ละประดบัประดาดว้ยโมเสกเป็นลวดลายท่ีสวยงาม

ละเอียดอ่อนมาก  
เท่ียง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

ท่านชม สวนจารดี์น มาจอแรล Jardin Majorelle หรือ สวนยิปแซงลอเรน้ซ ์Yves Saint 

Laurent Gardens ช่ือน้ีเป็นท่ีคุน้เคยของสาว ๆ ท่ีช่ืนชอบแฟชัน่สุดหรูของ Yves St. Laurent 

นกัออกแบบแฟชัน่ดีไซน์แห่งปารีส ฝร่ังเศส เป็นผูอ้อกแบบสวนแห่งน้ีในช่วงท่ีโมรอคโคตกเป็นอณา

นิคมของประเทศฝร่ังเศส ยิปแซงลอเร้นซ์มาท่ีประเทศโมรอคโค เพ่ือพกัผ่อนหลงัจากเคร่งเครียดจาก

งานออกแบบแฟชัน่โชว ์บา้นหลงัน้ีเคยตกเป็นของเศรษฐีแห่งมาราเกซ หลงัจากยิปแซงมาเยือนมารา

เกซก็ไดเ้กิดความหลงใหลในเมืองแห่งน้ี และซ้ือบา้นหลงัน้ีไวเ้พ่ือเป็นท่ีพกัผ่อน ชมสวนท่ีถูกออกแบบ

โดยใช้สีฟ้าและสีส้มเป็นองค์ประกอบ ไม่ว่าจะเป็นเสา แจกัน และชมนานาพรรณของตน้ไมแ้ห่ง

ทะเลทรายท่ีจดัไดอ้ยา่งสวยงามลงตวั จากนั้นนาํท่านเดินกลบัสู่ เมืองคาซาบลงักา้ Casablanca 

อีกคร้ัง (ระยะทาง 243 กิโลเมตร ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 3 ชัว่โมง) เม่ือเดินทางมาถึงเมืองคาซาบลงักา้

แลว้ นาํท่านชอ้ปป้ิงท่ี Outlet Casablanca ซ่ึงประเทศโมรอคโคนั้นแบรนด ์ZARA เป็นแบรนด์ท่ี

ข้ึนช่ือมาก ๆ เน่ืองจาก อมาชิโอ ออเตกา Amacio Ortega ผูท่ี้ก่อตั้งแบรนด์ ZARA มหาเศรษฐี

อนัดบัหน่ึงของโลกชาวสเปน ซ่ึงสเปนนั้นเป็นประเทศเพ่ือนบา้นท่ีดีต่อกนัแต่ต่างทวีปกบัโมรอคโค 

ดงันั้นประเทศโมรอคโคจึงมี Outlet ZARA หลายแห่ง ซ่ึงนอกจากแบรนด์ ZARA แลว้ก็ยงัมีแบ

รนดช์ั้นนาํอ่ืน ๆ อีกหลากหลายแบรนดใ์หท่้านไดเ้ลือกชอ้ปป้ิง 
ค ่า  รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 

  พกัคา้งคืน ณ โรงแรม     Golden Tulip Farah 5*     หรอืเทียบเท่า   (คืนท่ี 7) 

วนัเกา้ของการเดินทาง     เมืองคาซาบลงักา้-กรงุอาบูดาบ้ี-กรงุเทพมหานคร 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

  จากนั้นนาํท่านเดินทางสู่สนามบิน เพ่ือเตรียมตวัเดินทางกลบัสู่กรุงเทพมหานคร 

09.50 น.  ออกเดินทางสู่ กรงุเทพมหานคร โดยสายการบิน Etihad Airways เท่ียวบินท่ี EY612 
  (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 7.35 ชัว่โมง) 

20.25 น.  เดินทางถึงสนามบิน กรงุอาบดูาบ้ี ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ (แวะเปล่ียนเท่ียวบิน) 

23.30 น.  ออกเดินทางสู่ กรงุเทพมหานคร โดยสายการบิน Etihad Airways เท่ียวบินท่ี EY406 

  (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 6.40 ชัว่โมง) 



วนัท่ีสบิของการเดินทาง     กรงุเทพมหานคร 

09.10 น.  เดินทางถึง ท่าอากาศยานสวุรรณภมิู โดยสวสัดิภาพ พร้อมความประทบัใจ 

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

 

อตัราค่าบรกิารทวัร ์โมรอคโค 10 วนั 

ผูใ้หญ่ พกัหอ้งคู่ หรือ เด็ก 1 ท่าน พกักบัผูใ้หญ่ 1 ท่าน  ราคาท่านละ 69,900.- บาท 

ในกรณีตอ้งการพกัหอ้งเด่ียว เพ่ิมเงินอีกท่านละ   ราคาท่านละ 67,900.- บาท 

เด็กเด็ก ตํ่ากวา่ 12 ปี   (เสริมเตียง-พกักบัผูใ้หญ่อีก 2 ท่าน)  ราคาท่านละ 66,900.- บาท 

 ต ํ่ากวา่ 12 ปี     (ไม่เสริมเตียง-พกักบัผูใ้หญ่อีก 2 ท่าน) ราคาท่านละ 10,000.- บาท 

 

**ราคาอาจมีการปรบัข้ึน – ลง ตามราคาน ้ามนัท่ีปรบัข้ึนลง แต่จะปรบัตามความเป็นจรงิท่ี 

สายการบินประกาศปรบั และท่ีมีเอกสารยนืยนัเท่านัน้ (คิด ณ วนัท่ี 8 พฤษภาคม 2562) ** 

 

อตัราค่าบรกิารดงักลา่วน้ีรวม 

ค่าท่ีพกัโรงแรมตามท่ีระบุไวใ้นรายการระดบั 4-5 ดาว จาํนวน 7 คืน 

ค่าอาหารตามท่ีระบุไวใ้นรายการ และค่านํ้ าด่ืมตลอดการเดินทาง 

ค่าเขา้ชมสถานท่ีท่องเท่ียวต่าง ๆ ตามท่ีระบุไวใ้นรายการ รวมข่ีอูฐในทะเลทรายซาฮาร่า 

ค่ารถโคช้ปรับอากาศพร้อมคนขบัผูช้าํนาญทาง ในการนาํเท่ียวตามรายการท่ีระบุไว ้

เจา้หนา้ท่ีจากเมืองไทยและมคัคุเทศกท์อ้งถ่ินพดูภาษาองักฤษ 

ค่าประกนัอุบติัเหตุวงเงิน 1 ลา้นบาท ตามเง่ือนไข (หากอายเุกิน 75 ปี ทุนประกนัลดลง 50%) 

ค่าวซ่ีาเขา้ประเทศโมรอคโค 

ค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง 
ค่าขี่อฐู ในทะเลทรายท่ีเมืองเมอรซ์กูา้ (ท่านท่ีไม่ไดข้ี่อูฐ ไม่สามารถคืนเงินได้ไม่ว่าในกรณีใด ๆ ทั้งสิ้น 

เนื่องจากเป็นโปรแกรท่ีทางบริษทัฯ ไดม้อบใหเ้ป็นพิเศษส าหรบัท่าน โดยไม่ไดคิ้ดค่าใชจ่้ายแต่ประการใด) 

 

อตัราค่าบรกิารดงักลา่วน้ีไมร่วม 

ค่าใชจ่้ายส่วนตวั เช่น ค่าทาํหนงัสือเดินทาง, คาซกัรีด, ฯลฯ ค่าเคร่ืองด่ืมท่ีสัง่พิเศษระหวา่งม้ืออาหารและในโรงแรม 

ค่าใชจ่้ายนอกเหนือท่ีระบุไวใ้นโปรแกรม 

ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% และ ค่าภาษีบริการ 3% 
ค่าทิปไกดท์อ้งถ่ิน, คนขบัรถ, ค่าทิปเจา้หนา้ท่ีท่ีคอยจูงอฐู, ไกดจ์ากเมืองไทย รวม 75 USD 

 

การจองและการช าระเงิน 

ทางบริษทัฯ ขอชาํระ มดัจ า ท่านละ 30,000.- บาท (สองหม่ืนบาทถว้น) พร้อมแฟกซ์หนา้พาสปอร์ตสาํหรับการจอง 

ส่วนท่ีเหลือชาํระทั้งหมด ก่อนเดินทางอยา่งนอ้ย 30 วนั มิฉะนั้นจะถือวา่ท่านยกเลิกการเดินทาง 
 



เง่ือนไขการยกเลิก 

ตอ้งแจง้ล่วงหนา้อยา่งนอ้ย 30 วนัทาํงาน มิฉะนั้นทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินมดัจาํ 

การณียกเลิกก่อนการเดินทางภายใน 15 วนัทาํงาน บริษทัฯ มีความจาํเป็นตอ้งหกั 50% ของราคาทวัร์ 

กรณียกเลิกกระทนัหนัก่อนเดินทาง 7 วนั บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินทั้งหมด 

หมายเหต ุ

บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางหรือมีการเปลี่ยนแปลงรายการหรือเปลี่ยนแปลงราคา   

ไดต้ามความจาํเป็นและเหมาะสม ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัสภาวะของสายการบิน โรงแรมท่ีพกั ภูมิอากาศ ภยัธรรมชาติ การนดัหยดุ

งาน ฯลฯ ตลอดจนสภาวะทางเศรษฐกิจและการเมือง อนัเป็นสาเหตุให้ตอ้งเล่ือนการเดินทางหรือไม่สามารถจดัพาคณะ

ท่องเท่ียวไดต้ามรายการ 

บริษทัฯ ขอสงวนสทิธ์ิออกเดินทางไดก้็ต่อเม่ือ มีนกัท่องเท่ียวไม่ต ่ากวา่ 20 ท่าน  

บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงราคาในกรณีท่ีสายการบินปรับเปล่ียนราคาสายการบิน หรือกรณีท่ีคณะผูเ้ดินทาง

ตํ่ากวา่กาํหนด 

บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการไม่คืนค่าวซ่ีา, ค่ามดัจาํตัว๋เคร่ืองบิน และค่าใชจ่้ายอ่ืน ๆ หากทางบริษทัฯ ไดด้าํเนินการไปแลว้ 

เม่ือท่านไดต้กลงจองทวัร์กบับริษทัฯ แลว้ ถือวา่ท่านไดย้อมรับในเง่ือนไขต่าง ๆ ดงักล่าวขา้งตน้ 

 

เอกสารท าวซ่ีา ประเทศโมรอคโค 

(กรณุาจดัเตรียมหลกัฐาน โดยหา้มขีดทับหรือคร่อมบนส าเนาภาพ ใหขี้ด

หรอืเซ็นตบ์รเิวณท่ีว่างขา้ง ๆ ส าเนาภาพ หรอืไม่ตอ้งเซ็นตร์บัรองส าเนา) 

หนงัสือเดินทาง (พาสปอร์ต) ท่ีมีอายไุม่ต ่ากว่า 6 เดือน มีหนา้ว่างไม่นอ้ยกว่า 4 หนา้ 

สาํเนาหนงัสือเดินทาง 
รปูถ่ายปัจจบุนั หนา้ตรง ขนาด 3.5x4.5 ซม. จ านวน 2 รปู พ้ืนหลงัตอ้งเป็นสีขาวเท่านัน้ หนา้ใหญ่

พอเหมาะเท่ากบัรปูถ่ายในพาสปอรต์ของท่าน หา้มใชร้ปูถ่ายเล่น หรือ หา้มใชร้ปูถ่ายจากโพราลอยด ์

และหา้มใสเ่สื้อสีขาวถ่าย เน่ืองจากสีจะกลืนกบัพ้ืนหลงัท าใหเ้ห็นไม่ชดัเจน 

จดหมายรับรองยอดเงินในบญัชีจากธนาคาร เป็นภาษาองักฤษ ประทบัตรารับรองจากธนาคาร หรือ Bank Certificate 

หนงัสือรับรองการทาํงาน (ภาษาองักฤษ ระบุตาํแหน่ง และเงินเดือน) 

กรณีผูเ้ดินทางเป็นเจา้ของกิจการ: ใชห้นงัสือจดทะเบียนบริษทัฯ ท่ีมีรายช่ือผูป้ระกอบกิจการ 

กรณีท่ีเป็นพนกังานบริษทั: ใชจ้ดหมายรับรองการทาํงานจากนายจา้ง ระบุตาํแหน่ง ระยะเวลาการจา้ง เงินเดือน 

กรณีท่ีเป็นขา้ราชการ: ใชห้นงัสือรับรองจากหน่วยงาน 

กรณีเกษียณอายรุาชการ: ถ่ายสาํเนาบตัรขา้ราชการบาํนาญ 

กรณีเป็นนกัเรียนนกัศึกษา: ตอ้งมีหนงัสือรับรองจากสถาบนัการศึกษา วา่กาํลงัศึกษาอยูร่ะบุชั้นปีท่ีศึกษา 

กรณีคา้ขาย, ทาํธุรกิจส่วนตวั, ทาํอาชีพอิสระ ตอ้งพิมพจ์ดหมายรบัรองตนเอง 

สาํเนาบตัรประชาชน 

สาํเนาทะเบียนบา้น ทั้งน้ีระยะเวลาดาํเนินการ ประมาณ 10-15 วนั 


