แกรนด์โมรอคโค 12 วัน 9 คืน โดยอิทิฮัด แอร์เวย์ส (EY)
(สัมผัสดินแดนฟ้าจรดทราย.....นอนดูดาวที่ทะเลทรายซาฮาร่า)
TOUR CODE : MC990312FZ

อำนวยกำรทัวร์โดย คุณสิทธิชัย อุดมกิจธนกุล (เส็ง) ผู้บุกเบิกเส้นทำงทัวร์โมรอคโคมำกว่ำ 12 ปี
*** จุดเด่นของรำยกำรทัวร์โมรอคโค ***













บินเข้ำ-ออก คำซำบลังก้ำ โดยสำยกำรบิน Etihad Airways
เส้นทำงท่องที่ยวเป็นวงกลม เที่ยวครบเมืองสวย ชมธรรมชำติอันหลำกหลำย ไม่วนรถไปมำ
ชมเมืองสีขำว ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของเมืองหลวงแห่งโมรอคโค ณ เมืองราบัต
สัมผัสมนต์เสน่ห์แห่งโมรอคโค ที่บ้ำนเรือนที่ทำทำบด้วยสีฟ้ำขำว “ เชฟ ชาอูน “
ตื่นตำกับเมืองเฟส เมืองหลวงเก่ำในศ.ต. ที่ 8 ที่ได้ชื่อว่ำเมืองที่มีตรอกมำกที่สุดในโลกถึง 9,400 ตรอก
มาราเกช (Marakesh) หรือ เมืองสีชมพู ที่มีจตุรัสอันเป็นกลิ่นอำยอำหรับในสมัยโบรำณที่ยังคงอยู่
นั่งรถ 4 WD ตะลุยทะเลทรำยซำฮำร่ำ สู่เมอร์ซูก้ำ Merzouga
ชมป้อมปราการ Skala de laville แห่งเมืองเอซาเวร่า เมืองมรดกโลกริมขอบมหำสมุทรแอตแลนติก ที่มีเสน่ห์อย่ำงเป็นเอกลักษณ์
ชมเมืองเอลจาดีดา้ เดิมชื่อ มาซากัน (Mazagan) เป็นเมืองโบรำณที่ตั้งอยู่บนอ่ำวชำยฝั่งทะเลแอตแลนติค
พักค้ำงคืนและนอนดูดำวในทะเลทรำยซำฮำร่ำ
ขี่อูฐ เพื่อไปชมพระอำทิตย์ขึ้นจำกขอบฟ้ำ ในทะเลทรำยซำฮำร่ำ
พักโรงแรมมำตรฐำน ระดับ 4 ดำว / 5 ดำว โรงแรมมี WIFI

กาหนดการเดินทาง ปี 2560
กันยายน
ตุลาคม
พฤศจิกายน
ธันวาคม

วันที่ 23 ก.ย. – 04 ต.ค. 60
วันที่ 07 – 18 ต.ค. 60 // วันที่ 21 ต.ค. – 01 พ.ย. 60
วันที่ 04 – 15 พ.ย. 60 // วันที่ 18 – 29 พ.ย. 60
วันที่ 02 – 13 ธ.ค. 60

ธันวาคม วันที่ 23 ธ.ค. 60 – 03 ม.ค. 61 (ปีใหม่)
วันแรก
17.00 น.
20.35 น.

วันที่สอง
00.10 น.
02.45 น.
08.35 น.

ท่านละ 82,900 บาท
ท่านละ 82,900 บาท
ท่านละ 82,900 บาท
ท่านละ 82,900 บาท
ท่านละ 88,900 บาท

กรุงเทพฯ (Bangkok) – อาบู ดาบี (Abu Dhabi)
B- L- Dสมำชิกพร้อมกันที่ สนำมบินสุวรรณภูมิ เคำน์เตอร์สำยกำรบินเอทิฮัท แอร์เวย์ส เคำน์เตอร์ Q ประตูทำงเข้ำที่ 8 เจ้ำหน้ำที่ คอย
อำนวยควำมสะดวก และทำกำรเช็คอิน
บินสู่อำบูดำบี (Abu Dhabi) โดยสำยกำรบินอิทิฮัด แอร์เวย์ส เที่ยวบินที่ EY 401 BKK AUH 2035 – 0010 (7.00 ช.ม)
เชิญเพลิดเพลินกับจอทีวีส่วนตัวทุกที่นั่ง พร้อมบริกำรอำหำรและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน
อาบู ดาบี (Abu Dhabi) – คาซาบลังกา (Casablanca) – ราบัต(Rabat)
B- L1 D1
ถึง สนำมบินอำบู ดำบี ประเทศสหรัฐอำหรับ เอมิเรตส์ พักเปลี่ยนอิริยำบถและเปลี่ยนเครื่อง
บินต่อ สู่เมืองคำซำบลังกำ สำยกำรบินเอทิฮัด แอร์เวย์ส เที่ยวบิน EY 613 0230 AUH CMN 0230 - 0740 บินต่ออีกประมำณ
9.10 ชั่วโมง (รวมเวลำบิน และเปลี่ยนเครื่อง 18.30 ชม.)
เครื่องลงจอดที่สนำมบินนำนำชำติเมืองคาซาบลังก้า (Casablanca) ประเทศโมรอคโค (เวลำท้องถิ่นในประเทศโมรอคโค
ช้ำกว่ำประเทศไทย 6 - 7 ช.ม.) หลังผ่ำนตรวจคนเข้ำเมืองและศุลกำกร พบมัคคุเทศก์ท้องถิ่นแล้ว
ท่ำนสู่เมือง คำซำบลังก้ำ คำว่ำ 'คำซำ' แปลว่ำ บ้ำน และ 'บลังก้ำ' แปลว่ำ สีขำว คำซำบลังก้ำ เป็นเมืองที่คนทั่วโลกรู้จัก และอำจ
รู้จักมำกกว่ำ 'รำชอำณำจักรโมรอคโค' ด้วยซ้ำเพรำะนอกจำกจะเป็นเมืองท่ำและเป็นที่ตั้งของท่ำอำกำศยำนระหว่ำงประเทศแล้วยัง
ถูกใช้เป็นฉำกในภำพยนตร์ฮอลลีวู้ดเรื่อง Casablanca (โดยที่ไม่ได้ถ่ำยทำในคำซำบลังก้ำเลย) เป็นเรื่องรำวควำมรักระหว่ำง
นำยทหำรอเมริกันและหญิงคนรัก ในช่วงสงครำมโลกครัง้ ที่ 2 ทำให้คำซำบลังก้ำเป็นที่รู้จักไปทั่วโลก และปัจจุบันเป็นเมือง

กลำงวัน
บ่ำย

ค่ำ
วันที่สาม
เช้ำ

กลำงวัน
บ่ำย

เศรษฐกิจหลักของโมรอคโคที่มีประชำกรอำศัยอยู่ประมำณเกือบ 5 ล้ำนคน ชมเมืองคำซำบลังก้ำ ผ่ำนย่ำนธุรกิจสำคัญ จัตุรัส
สหประชำชำติ ผ่ำนชมย่ำนบ้ำนพักตำกอำกำศและวิวทิวทัศน์ริมมหำสมุทรแอตแลนติคซึ่งเป็นย่ำนที่เศรษฐีและผู้มฐี ำนะทำงสังคม
นิยมมำอยู่กันรวมถึงกษัตริย์ซำอุดิอำรเบียก็มำสร้ำงพระรำชวังไว้ที่เมืองคำซำบลังก้ำแห่งนี้พร้อมทั้งมีมัสยิดและหอสมุดส่วน
พระองค์ นำท่ำนชม บริเวณภายนอกของ สุเหร่าแห่งกษัตริย์ฮัสซันที่ 2 เป็นสุเหร่ำที่มีขนำดใหญ่เป็นอันดับ 2 รองจำกเมืองเมกกะ
สุเหร่ำนี้งดงำมประณีตด้วยสถำปัตยกรรมแบบโมรอคโคทุกแขนง สำมำรถจุผู้คนที่เข้ำร่วมพิธีทำงศำสนำอิสลำมได้ร่วม 80,000
คน โดยแยกเป็นภำยในสุเหร่ำ 25,000 คน ภำยนอกสุเหร่ำอีก 55,000 คน ชมทิวทัศน์รอบๆ สุเหร่ำอันเป็นจุดชมวิวริมฝั่ง
มหำสมุทรแอตแลนติค ซึ่งเป็นสถำนทีพ่ ักผ่อนที่สวยงำมของชำวโมรอคโคที่ชอบมำเดินเล่นหลังจำกปฏิบัติศำสนกิจเสร็จแล้ว
 รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร
เดินทำงสู่เมืองราบัต (Rabat) เมืองหลวงแห่งรำชอำณำจักรโมรอคโค (ระยะทำง 94 กม.เวลำเดินทำงประมำณ 1.30 ชม.)
นำท่ำน ชมสุสานของกษัตริย์โมฮัมเหม็ดที่ 5 พระอัยกำ(ปู)่ ของกษัตริย์องค์ปัจจุบัน ซึง่ มีทหำรยำมยืนเฝ้ำสง่ำทุกประตู และเปิดให้
คนทุกชำติทุกศำสนำเข้ำไปเคำรพพระศพที่ฝังอยู่เบื้องล่ำง ด้ำนหน้ำของสุสำน คือสุเหร่ำฮัสซันที่เริ่มสร้ำงมำตั้งแต่ศตวรรษที่ 12
แต่ไม่สำเร็จ และพังลงจนเหลือแต่เพียงเสำไว้ 365 ต้น ในบริเวณกว้ำง 183x139 เมตร นำท่ำนชม ป้อมอูดายา (Oudayas
Fortress) ป้อมขนำดใหญ่ 2 ชั้น ที่ตงั้ อยู่ริมมหำสมุทรแอตแลนติก ล้อมรอบด้วยกำแพงสูงใหญ่ เป็นป้อมที่สเปนสร้ำงขึ้นเมื่อสมัย
ที่สเปนยึดครองโมรอคโค ด้ำนในมีสวนดอกไม้แบบสเปน และเป็น เมดินา่ หรือชุมชนชำวเมืองซึ่งเต็มไปด้วยบ้ำนเรือนทำทำบ
ด้วยสีฟ้ำ-ขำว บรรยำกำศริมทะเลคล้ำยเมืองซำนโตรินี นับเป็นหนึ่งในป้อมปรำกำรที่สำคัญของโมรอคโคในอดีตใช้ป้องกันข้ำศึก
จำกกำรรุกรำนทั้งจำกประเทศที่ล่ำอำณำนิคมและในยุคที่โจรสลัดชุกชุม
 รับประทำนอำหำรค่ำ ที่โรงแรม
 พักที่ โรงแรม ระดับ 5*
ราบัต (Rabat) - แทนเจียร์ (Tangier) – เชฟชาอูน (Chefchaouen)
B2 L3 D3
 รับประทำนอำหำรเช้ำในโรงแรม-เช็คเอ้ำท์
นำท่ำนเดิน ทำงสู่ เมื องแทนเจียร์ (Tangier) เป็น เมืองริมชำยฝั่ ง และเป็ น เมือ งท่ ำที่ สำคั ญ ที่ตั้ งอยู่ท ำงตอนเหนื อของประเทศ
โมร็อกโก และอยู่ทำงตอนใต้ของ “ช่องแคบยิบรอลตำร์” ปัจจุบันเมืองท่ำแห่งนี้ได้กลำยเป็นจุดหมำยปลำยทำงด้ำนกำรท่องเที่ยวที่
สำคัญอีกแห่งของโมร็อกโคอีกด้วย นอกจำกนี้แล้วเมืองแทนเจียร์ยังเป็นเมืองที่มีควำมสำคัญทำงด้ำนประวัติศำสตร์ไม่น้อยไปกว่ำ
เมืองอื่นๆ อีกทั้งรอบ ๆ ตัวเมืองยังมีควำมโดดเด่นด้วยทัศนียภำพที่สวยงำม รวมไปถึงหำดทรำยและผู้คนที่แสนจะเป็นมิตร ชมวิว
ช่องแคบยิบรอลต้ำ ที่คั่นแบ่งระหว่ำงทวีปยุโรป และ ทวีปแอฟริกำ ตำมตำนำนเล่ำว่ำ เป็น เพรำะเทพเฮอร์คิวลิส ที่ต้องกำรเดิน
ทำงผ่ำนไปยังสุดขอบตะวันตกจึงยกแผ่นหินออกทำให้เกิดช่องแคบยิบรอลต้ำขึ้น จำกนั้นนำชม แกรนด์ ซัคโค (Grand Socco)
หรือที่รู้จักกันว่ำ "บิ๊กสแควร์" จัตุรัสที่รำยล้อมไปด้วยเขตเมืองเก่ำ หรือย่ำนเมดินำ ซึ่งถูกจัดอันดับให้เป็นหนึ่งในสถำนที่ท่องเที่ยว
ที่ดีที่สุดของเมืองแทนเจียร์ อีกทั้งยังถือว่ำเป็นตลำดหลักของเมืองอีกด้วย
 รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร
นำท่ำนเดินทำงต่อ สู่ นครสีฟ้า เชฟชาอูน (Chefchaouen) เมืองที่ได้ชื่อว่ำ “ มนต์เสน่ห์แห่งโมร็อกโค “ แม้ว่ำโมรอคโคจะเป็น
ประเทศที่ตั้งอยู่ทำงทิศตะวันตกเฉียงเหนือของทวีปแอฟริกำ
แต่เพรำะกำรที่มีอำณำเขตติดต่อกับทะเลเมดิเตอร์เรเนียนและ
มหำสมุทรแอตแลนติก จึงทำให้ภูมิอำกำศของประเทศเป็นแบบเมดิเตอร์เรเนียนคล้ำยตอนใต้ของอิตำลีและ สเปน เมืองเชฟชำอูน
(Chefchaouen) เป็นเมืองเล็กๆตั้งอยู่ในหุบเขำริฟ (Rif Mountain หรือ Er-Rif) ประวัติควำมเป็นมำของเมืองนั้นยำวนำนกว่ำ 540 ปี
ในอดีตก่อนที่โมรอคโคจะได้รับเสรีภำพในกำรปกครองประเทศทั้งหมดในปี 1956 เมืองเชฟชำอูนเคยอยู่ใต้กำรปกครองของ
สเปนมำก่อน และจนบัดนี้ประชำกรทีม่ ีประมำณ 40,000 คน ก็ยังคงใช้ภำษำสเปนกันอย่ำงแพร่หลำย อำกำศบริสุทธิ์และควำม
สะอำดของเมืองเชฟชำอูนได้สร้ำงบรรยำกำศผ่อนคลำยสบำยๆที่ทำให้นักท่องเที่ยวที่เหนื่อยล้ำมำจำกกำรตระเวนเที่ยวที่เมืองอื่น
หำยเหนื่อยได้ สำหรับท่ำนที่ชื่นชอบในสถำปัตยกรรมแบบโมรอคโค ไม่ควรพลำดเมืองเล็ก ๆ แห่งนี้ ที่บ้ำนเรือนทำทำบด้วยสีฟ้ำ
และสีขำว ซึ่งจะสร้ำงควำมประทับใจให้แก่ผู้มำเยือนมิรู้ลืม
นำท่ำนเดินชมเมืองเชฟชำอูน เมืองทีถ่ ือว่ำเป็นสวรรค์ของคนรักสีฟ้ำและสีขำว โดยเฉพำะสีฟ้ำ นั่นก็เพรำะว่ำเชฟชำอูนเป็นเมือง
ที่บ้ำนเรือนเกือบทุกหลังเป็นสีขำว และมีครึ่งล่ำงไปจนถึงบริเวณถนน บันได และทำงเดิน เป็นสีฟ้ำสดใสเหมือนวันที่ท้องฟ้ำไร้

ค่ำ
วันที่สี่
เช้ำ

กลำงวัน

เมฆ ประกอบกับอำกำศบริสุทธิ์และควำมสะอำดของเมืองได้สร้ำงบรรยำกำศผ่อนคลำยสบำยๆที่ทำให้นักท่องเที่ยวที่เหนื่อยล้ำมำ
จำกกำรตระเวนเที่ยวที่เมืองอื่นหำยเหนื่อยได้ สำหรับท่ำนที่ชื่นชอบในสถำปัตยกรรมแบบโมรอคโค ไม่ควรพลำดเมืองเล็ก ๆ ที่
บ้ำนเรือนทำทำบด้วยสีฟ้ำและสีขำว แห่งนี้ทีเดียว
 รับประทำนอำหำรค่ำ ที่โรงแรม
 พักที่ Riad หรือ โรงแรมระดับ 4 *
เชฟชาอูน(Chefchaouen) – เมคเนส (Meknes) – เฟส (Fes)
B3 L4 D4
รับประทำนอำหำรเช้ำในโรงแรม-เช็คเอ้ำท์
นำท่ำนออกเดินทำงสู่เมือง เมคเนส (Meknes) (ระยะทำง 195 กม. ใช้เวลำเดินทำงประมำณ 3.30 ชม.) แวะชม เมืองโบราณ
โรมันโวลูบิลิส (Roman city of Volubilis) ที่ปัจจุบันเหลือแต่ซำกปรักหักพังที่เกิดจำกแผ่นดินไหวครั้งรุนแรงในปี ค.ศ. 1755
แต่ยังคงเห็นได้ถึงร่องรอยควำมยิ่งใหญ่ของเมืองในจักรวรรดิโรมันในอดีต อดีตเมืองโบรำณแห่งจักรวรรดิโรมันแห่งนี้มี
ควำมสำคัญยิ่งในยุคศตวรรษที่ 3 และล่มสลำยถูกปล่อยเป็นเมืองร้ำงในศตวรรษที่ 11 เมืองโรมันโบราณแห่งนี้ได้รับการขึ้น
ทะเบียนเป็นมรดกโลกในปี ค.ศ.1997 ผ่ำนชมเมืองมูเล่ ไอดริส (Moulay Idriss) เมืองโรมันโบรำณเมืองหนึ่งที่เป็นเมือง
ศูนย์กลำงทำงศำสนำอันศักดิ์สิทธิของชำวมุสลิมในโมรอคโค ทุกๆ ปี ช่วงเดือนสิงหำคมถึงกันยำยน จะมีเหล่ำนักจำริกแสวง
บุญมำเยือนเมืองแห่งนี้เพื่อประกอบพิธีทำงศำสนำเปรียบได้กับเมืองเมกกะของประเทศซำอุดิอำรเบีย
เมคเนส (Meknes) หนึ่งในเมืองมรดกโลกรับรองโดยยูเนสโกเมื่อปี ค.ศ.1996 อดีตเมืองหลวงในสมัยสุลต่ำน มูเล อิสมำอิล
(Mouley Ismail) แห่งรำชวงศ์อะลำวิท (Alawite Dynasty) ได้ชื่อว่ำเป็นกษัตริย์จอมโหดผู้ชื่นชอบกำรทำสงครำมในช่วงศตวรรษ
ที่ 17 ด้วยทำเลที่ตั้งที่มีแม่น้ำไหลผ่ำนกลำงเมือง เมกเนสจึงเป็นเมืองศูนย์กลำงกำรผลิตมะกอก ไวน์ และพืชพรรณต่ำงๆ มีกำแพง
เมืองล้อมรอบเมืองเก่ำที่ยำวประมำณ 40 กม. ซึ่งมีประตูเมืองใหญ่โตถึง 7 ประตู แวะชม ประตูบับมันซู (Bab Mansour
Monumental Gate) เป็นประตูที่ได้ชื่อว่ำสวยที่สุด ตกแต่งด้วยโมเสคและกระเบื้องสีเขียวสดบนผนังสีแสด
 รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร
จำกนั้นเดินทำงสู่ เมืองเฟส (Fes) ซึง่ ตั้งอยู่บนพื้นที่ที่อุดมสมบูรณ์ที่ต่อจำกเชิงเทือกเขำรีฟซึ่งเฟสเป็นเมืองแหล่งท่องเที่ยวที่มี
ชื่อเสียงและมีเสน่ห์อันน่ำประทับใจนำท่ำนเดินทำงสู่ เมืองเฟส (Fes) (ระยะทำง 82 กม. ใช้เวลำเดินทำงประมำณ 1ชม.) เมือง
หลวงเก่ำในศ.ต. ที่ 8 ที่มคี วำมสำคัญทำงประวัติศำสตร์เป็นเมืองสำคัญทำงด้ำนศำสนำตั้งแต่ยุค ศตวรรษ ที่ 8 เป็นแหล่งท่องเที่ยว
ที่มีชื่อเสียงของโมรอคโค นำท่ำนถ่ำยรูปที่จุดชมวิวบนป้อมปรำกำรแห่งรำชวงศ์ซำเดียน ต่อด้วยชมประตูพระรำชวังหลวงแห่ง
เฟส (The Royal Palace) ประตูทำงเข้ำพระรำชวังเป็นสถำปัตยกรรมที่สวยและสง่ำงำม เป็นเอกลักษณ์แห่งรำชวงศ์โมรอคโค
บริเวณใกล้เคียงพระรำชวังเคยเป็นที่อยู่ของชุมชนชำวยิวที่ทำรำยได้ให้แก่รำชวงศ์ เพรำะชำวยิวฉลำดทำกำรค้ำเก่ง เป็นพ่อค้ำ
ผูกขำดกำรค้ำเกลือ แต่ปัจจุบันชำวยิวส่วนใหญ่ได้เดินทำงกลับไปอยู่ในดินแดนแห่งพันธสัญญำ(ประเทศอิสรำเอล) คงเหลือ
ประชำกรชำวยิวอยู่ไม่มำกนัก จำกนั้นนำท่ำนเดินทำงเข้ำสู่เขำวงกตอันซับซ้อนแห่งเมดินำเมืองเฟส ผ่ำนประตู Bab Bou Jeloud
ที่สร้ำงตั้งแต่ปี 1913 ทีใ่ ช้โมเสดสีฟ้ำตกแต่ง เดินผ่ำนเข้ำไปในเขตเมดินำ่ แล้วเหมือนข้ำมกำลเวลำย้อนสู่อดีต นำท่ำนเดินผ่ำน
ตลำดสดขำยข้ำวปลำอำหำร และผัก ผลไม้สดต่ำงๆนำๆ ในเขตเมืองเก่ำได้แบ่งออกเป็น 100 ส่วน มีซอยกว่ำ 9,400 ซอย มีซอย
แคบสุดคือ 50 ซ.ม. ถึงกว้ำง 3 เมตร จะแบ่งเป็นย่ำนต่ำงๆ เช่น ย่ำนเครื่องใช้ทองเหลือง ทองแดง จะมีร้ำนค้ำเล็ก ๆ ที่หน้ำร้ำนจะมี
หม้อ กะทะ อุปกรณ์เครื่องครัว วำงแขวนห้อยเต็มไปหมด ย่ำนขำยพรมที่วำงเรียงรำยอย่ำงสวยงำม ย่ำนงำนเครื่องจักสำน งำน
แกะสลักไม้ และย่ำนเครื่องเทศ (Souk El Attarine) ท่ำนจะได้สัมผัสทั้งรูป รสและกลิ่นในย่ำนเครื่องเทศที่มีกำรจัดเรียงสินค้ำได้
อย่ำงเป็นระเบียบเรียบร้อยสวยงำมระหว่ำงที่เดินตำมทำงในเมดิน่ำท่ำนจะได้พบกับน้ำพุธรรมชำติ(Nejjarine Fountain) เพื่อให้ชำว
มุสลิมให้ล้ำงหน้ำล้ำงมือก่อนเข้ำในบริเวณมัสยิด นอกจำกนี้ที่ตำมซอกมุมอำจเห็นภำพชำยสูงอำยุหนวดเครำรุงรังนั่งแกะสลักไม้
ชิ้นเล็กๆอยู่บริเวณตำมทำงเดินแคบๆในเขตเมืองเก่ำบำงทีเรำก็ยังจะเห็นผู้หญิงที่นี่สวมเสื้อผ้ำที่ปิดตั้งแต่หัวจนถึงเท้ำจะเห็นได้ก็
เฉพำะตำดำอันคมกริบเท่ำนั้น แวะชมสุสำนของกษัตริย์ มูเล ไอดริสที่ 2 (Moulay Idriss Mausolem II) ที่ชำวโมรอคโคถือว่ำเป็น
แหล่งมำแสวงบุญที่ศักดิ์สิทธิ์ โดยชำยชำวมุสลิมจะมำขอพรก่อนกำรเข้ำสุหนัตและหญิงสำวชำวมุสลิมมักจะมำขอพรเพื่อให้ได้
บุตร ชมสุเหร่ำใหญ่ไคเรำวีน (Kairaouine Mosque)ซึ่งเป็นทัง้ มหำวิทยำลัยสอนศำสนำแห่งแรกของโมรอคโคและเก่ำแก่ที่สุดแห่ง
หนึ่งของโลกเลยทีเดียว (เฉพำะผู้ที่นับถือศำสนำอิสลำมเท่ำนั้น) ชมย่ำนเครื่องหนังและแวะชม บ่อฟอกและย้อมสีหนังแบบ
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โบรำณประจำเมืองเฟส (Chouara Tannery) ที่เป็นเอกลักษณ์เฉพำะของเมืองเฟส ถูกอนุรักษ์โดยองค์กรยูเนสโก้ เมืองเฟส จึงเป็น
สถำนที่ไม่ควรพลำดในกำรมำเยือนอย่ำงยิ่ง
 รับประทำนอำหำรค่ำ ที่โรงแรม
 พักที่ โรงแรม ระดับ 5*
เฟส (Fes) – อิเฟรน (Ifrane) – มิเดลท์ (Midelt)
B4 L5 D5
รับประทำนอำหำรเช้ำในโรงแรม-เช็คเอ้ำท์
นำท่ำนข้ำสู่เมืองเก่ำเฟส ชม เมเดอร์ซำ บูอิมำเนีย (Merdersa Bou Imania) ซึ่งเป็นโรงเรียนสอนพระคัมภีร์ เป็นสถำปัตยกรรมแบบ
มัวร์ที่สวยงำมประณีต ชมร้ำนทองเหลือง ซึ่งช่ำงฝีมือทีท่ ำทองเหลืองเป็นช่ำงที่ได้รับกำรถ่ำยทอดกันมำตั้งแต่บรรพบุรุษ หลำยชั่ว
อำยุคน ในอดีตช่ำงฝีมือ และ ช่ำงหัตถกรรมเหล่ำนี้ ได้สร้ำงสรรค์ผลงำนอันวิจิตรงดงำม ในแคว้น อัล อันดำลูซ ประเทศสเปน
เมื่อครั้งที่ชำวโมรอคคันเบอร์เบอร์ปกครองแคว้น อัล อันดำลูซ ของสเปน และชมกำรผลิตโมเสค และเครื่องใช้ทที่ ำจำกเซรำมิค
โดยเฉพำะกำรปูกระเบื้องโมเสคที่ตัดและจัดลวดลำยที่ละชิ้นหรือที่เรียกว่ำ ซิลลิจ ได้อย่ำงลงตัว
 รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร ในเมืองเฟซ
นำท่ำนเดินทำงสู่เมืองอิเฟรน (Ifrane) (ระยะทำง 70 กม. ใช้เวลำเดินทำงประมำณ 1.20 ชม.)
อิเฟรน (Ifrane) เป็นเมืองพักตำกอำกำศบนควำมสูงกว่ำ 1,650 เมตรเหนือระดับน้ำทะเล ซึ่งในอดีตฝรั่งเศสได้มำสร้ำงเมืองขึ้นใน
บริเวณนี้ ใช้เป็นสถำนที่พักผ่อนทั้งฤดูหนำวและฤดูร้อน บ้ำงก็เรียกเมืองอิเฟรนว่ำ “เจนีวำแห่งโมรอคโค” หรือ “สวิตเซอร์แลนด์
แห่งโมรอคโค” บ้ำนส่วนใหญ่มีหลังคำสีแดง มีดอกไม้ และทะเลสำบสวยงำม นำท่ำนเดินเล่นภำยในเมืองและเก็บภำพบรรำยำ
กำศอันสวยงำมอีกแห่งของโมรอคโค ถ่ำยรูปกับอนุสรณ์สิงห์โตหิน ซึ่งเป็นสัญลักษณ์แทนสิงห์โตตัวสุดท้ำยที่ถูกล่ำจนหมดไป
จำกเทือกเขำแห่งนี้ เพลิดเพลินไปกับกำรเดินเล่นในเมืองเล็ก ๆ ที่มีอำกำศบริสุทธิ์ และธรรมชำติอันน่ำประทับใจ ได้เวลำอัน
สมควร
นำท่ำนเดินทำงสู่เมืองมิเดลท์ (Midelt) (ใช้เวลำเดินทำง ประมำณ 2 ช.ม.) เป็นจุดแวะพักของนักผจญภัย ที่ชอบควำมท้ำทำยในกำร
เดินเขำที่มีบรรยำกำศแห้งแล้ง ของทะเลทรำยซำฮำร่ำ ผ่ำนภูมิประเทศที่เขียวชอุ่มไปด้วยป่ำไม้ ป่ำสนซีดำร์ บำงช่วงต้นไม้เป็นพุ่ม
เตี้ยแปลกตำ บำงช่วงเป็นพื้นรำบทุ่งหญ้ำสำหรับเลี้ยงสัตว์ ที่มีทิวเขำเป็นฉำกหลัง อันงดงำม
 รับประทำนอำหำรค่ำ ที่โรงแรม
 พักที่ โรงแรม ระดับ 4*
*** คืนนี้ กรุณาจัดเตรียมเสื้อผ้า และของใช้จาเป็น ใส่กระเป๋าเล็ก เพื่อใช้ในการค้างแรมในทะเลทรายซาฮาร่า ในคืนพรุ่งนี้ ***
มิเดลท์(Midelt) – แอร์ฟูด์ (Erfoud)– เมอร์ซูก้า(Merzouga)
B5 L6 D6
รับประทำนอำหำรเช้ำในโรงแรม-เช็คเอ้ำท์
นำท่ำนเดินทำงสู่เมืองเมอร์ซูก้ำ (Merzouga) เดินทำงข้ำมเขำ มิดเดิล แอตลำส (Middle Atlas) ผ่ำนเส้นทำงควำมสูง 3,090 เมตร ปก
คลุมด้วยหิมะ และต้นสนขนำดใหญ่ ผ่ำนแนวเขำที่มีรูปร่ำงแปลกตำ และสวยงำม ซึ่งเกิดจำกกัดกร่อนของแรงลมตำมธรรมชำติ
ทำให้หุบเขำบริเวณนี้มีรูปร่ำงต่ำงๆ มีลักษณะเป็นแคนย่อน จนบำงครั้ง นักท่องเที่ยวชมว่ำ สวยงำมกว่ำแกรนด์ แคนย่อนของ
อเมริกำ ผ่ำนเมืองเออรำชิดิยำ (Erachidia) เมืองที่มีแหล่งโอเอซิสที่ใหญ่และสำคัญ และเป็นเมืองซึง่ เป็นจุดยุทธศำสตร์ที่สำคัญ
ของโมรอคโค มีพรมแดนติดกับประเทศ แอลจีเรีย
เดินทำงสู่เมืองเอร์ฟูด์ (Erfoud) เมืองที่เคยเป็นศูนย์กลำงของกองคำรำวำนพ่อค้ำที่เดินทำงมำจำกทำงตะวันออกกลำงอย่ำงเช่นซำ
อุดิอำรเบียและซูดำนในแอฟริกำ
 รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร
นำท่ำนชมโรงงำนที่ตัดภูเขำเพื่อนำเอำหินซึ่งมีซำกฟอสซิล มำผลิตเป็นเครื่องใช้ ในอดีตเมื่อประมำณ 350 ล้ำนปีก่อน ดินแดน
แห่งนี้เคยอยู่ใต้ท้องทะเล ต่อมำเมื่อแผ่นดินผุดขึ้นมำ จึงเกิดซำกฟอสซิลขึ้นมำกมำย
นำท่ำนพร้อมสัมภำระ(ใบเล็ก) เดินทำงโดยรถ 4x4 (4WD) เข้ำสู่ทะลทรำยซำฮำร่ำ เมอร์ซูก้ำ (Merzouga) (ระยะทำง 54 ก.ม. ใช้
เวลำ 45 นำที) ผ่ำนภูเขำหิน ที่เต็มไปด้วยซำกฟอสซิล ของหอย และ แมงกะพรุนโบรำณ
(รถ 4 WD นั่งคันละ 4 – 5 ท่ำน)

ค่ำ

 รับประทำนอำหำรค่ำ ที่เมอร์ซูก้ำ
 พักที่ เต็นท์ หรือโรงแรม ในเมอร์ซูก้ำ (พักเต็นท์ ในกรณีที่โรงแรมในทะเลทรำยเต็ม)
*** เชิญท่ำนเพลิดเพลินกับบรรยำกำศยำมค่ำคืนของทะเลทรำยซำฮำร่ำ และชมดวงดำวบนท้องฟ้ำ ***
*** ท่านที่ประสงค์จะพักเต็นท์ (ไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่ม) กรุณาแจ้งล่วงหน้า เนื่องจากโรงแรมบางแห่ง ไม่มีเต็นท์ไว้บริการ ***

วันที่เจ็ด
เช้ำตรู่

เช้ำ

กลำงวัน
บ่ำย

ค่ำ

วันที่แปด
เช้ำ

มอร์ซูก้า (Merzouga)- ทินเฮียร์ (Tinerhir) – ทอดร้ากอร์จ(Todra Gorge)- วอซาเซท(Ouarzazate)
B6 L7 D7
ก่อนพระอำทิตย์ขึ้นนำท่ำนขี่อูฐชมเพื่อชมพระอำทิตย์ขึ้นที่เนินทรำยในทะเลทรำยซำฮำร่ำ (ขี่อูฐ ท่ำนละ 1 ตัว)
ทะเลทรำยซำฮำร่ำ (SAHARA DESERT) เป็นทะเลทรำยที่มีอำณำเขตกว้ำงใหญ่ที่สุดในโลกคือ มีเนื้อที่ประมำณ 9.3 ล้ำนตำรำง
กิโลเมตร (ใหญ่เท่ำอเมริกำทั้งประเทศ) และตัง้ อยู่ทำงตอนเหนือของทวีปแอฟริกำ ทะเลทรำยซำฮำร่ำมีสิ่งแวดล้อมที่ไม่เอื้อต่อกำร
ดำรงอยู่ของชีวิตมนุษย์ สัตว์ หรือพืช เพรำะฝนตกน้อยมำก และพื้นที่ไม่เหมำะแก่กำรเพำะปลูกหรือเลี้ยงสัตว์ หำกมีสัตว์และพืช
พันธุ์ใดที่สำมำรถเติบโตในทะเลทรำยได้ ก็ต้องปรับตัวกันอย่ำงมำก เช่นเดียวกับมนุษย์ที่ต้องหำวิธีในกำรใช้ชีวิตให้อยู่รอดได้ ให้
ท่ำนได้สัมผัสบรรยำกำศยำมเช้ำในทะเลทรำยซำฮำร่ำ จำกสภำพกำรไร้ฝนและอุณหภูมิที่ร้อนจัดในทะเลทรำยมีผลทำให้ควำมชื้น
สัมพัทธ์ของอำกำศเหนือทะเลทรำย เกือบเป็นศูนย์ตลอดปี ชมพระอำทิตย์ขึ้นจำกบนเนินทรำย ซึ่งเป็นภำพที่สวยงำม น่ำประทับใจ
ได้เวลำนำท่ำนขี่อูฐกลับสู่โรงแรมที่พัก
รับประทำนอำหำรเช้ำในโรงแรม-เช็คเอ้ำท์
นำคณะนั่งรถขับเคลื่อนสีล่ ้อ 4x4 (4WD) ออกจำกทะเลทรำยซำฮำร่ำ มุ่งหน้ำสู่เมืองเอร์ฟูด์(Erfoud) เพื่อเปลี่ยนเป็นรถโค้ช เดินทำง
สู่เมืองทินเฮียร์ แวะชมโอเอซิส Tinerhir ซึ่งเป็นชุมชนที่เกำะกลุ่มอยู่รวมกัน ท่ำมกลำงควำมแห้งแล้งในเขตทะเลทรำย ที่ยังมีควำม
ชุ่มชื้น มีตำน้ำ หรือ ลำธำรน้ำ ซึ่งใช้ในกำรปลูก ต้นปำล์ม ต้นอัลมอนด์ โอเอซิสแห่งนี้เคยเป็นที่ตั้งของกองทหำรที่เดินทำงมำจำก
เมืองวอซำเซท ผ่ำนหุบเขำดำเดดส์ (Dades) ซึ่งเป็นแนวเขำและธรรมชำติของหุบเขำที่ถูกกัดกร่อนจำกแรงลม ทำให้หุบเขำ
กลำยเป็นรูปร่ำงต่ำงๆ สวยงำม จำกนัน้ เดินทำงสู่ทอดร้ำกอร์จ (Todra Gorge) โกรกธำรที่มีโขดผำสูง 985 ฟุต หรือ 300 เมตร ทัง้
สองด้ำนที่เกือบตั้งทำมุมสำมเหลี่ยมกับแม่น้ำโทดร้ำ ถือว่ำเป็นโกรกธำรและหุบเขำที่สวยที่สุดทำงใต้ของโมรอคโค ชมควำม
งดงำมของช่องเขำที่ซ่อนตัวอยู่ในโอเอซิส โดยมี ลำน้ำใส ๆ ที่ไหลผ่ำนช่องเขำกับหน้ำผำสูงชันแปลกตำ สถำนที่แห่งนี้เป็นแหล่ง
ปีนหน้ำผำสำหรับนักท่องเที่ยวที่รักกำรเสี่ยงภัย
 รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร
เดินทำงสู่เมืองวอซำเซท (Ouarzazate) เคยเป็นที่ตั้งทำงยุทธศำสตร์ ในปี ค.ศ. 1928 ฝรั่งเศสได้ตั้งกองกำลังทหำรและพัฒนำที่นี่ให้
เป็นศูนย์กลำงกำรบริหำร วอซำเซทเป็นเมืองที่ถูกส่งเสริมให้เป็นเมืองท่องเที่ยวแวดล้อมไปด้วยสตูดิโอภำพยนตร์ และมีกำร
พัฒนำพื้นที่ในทะเลทรำยเพื่อกำรทำกิจกรรมต่ำงๆ เช่นกำรขี่มอเตอร์ไซด์ อูฐ กิจกรรมผจญภัยกลำงทะเลทรำย (สำหรับในฤดู
หนำว – ฤดูใบไม้ผลิ (พ.ย.– เม.ย.)) ควรเตรียมเสื้อกันหนำวให้เพียงพอ เพรำะเมืองนี้อยู่ใกล้ภูเขำ แอตลำส ที่มีหิมะปกคลุมในช่วง
ดังกล่ำว วอซำเซท อำจกล่ำวได้ว่ำเป็นจุดมุ่งหมำยของนักท่องเที่ยวที่มองหำควำมแตกต่ำง และควำมผจญภัยที่หำไม่ได้จำกที่ไหน
วอซำเซทเป็นเมืองที่สำคัญที่สุดของทำงตอนใต้ และที่นี่ยงั เป็นทำงเชื่อมระหว่ำงเหนือกับใต้ และตะวันออกกับตะวันตก สำหรับ
นักท่องเที่ยวบำงคนที่ชอบรสชำติของควำมเป็นทำงใต้ ณ แห่งนี้เป็นจุดเริ่มต้นของกำรสำรวจเมืองต่ำงๆได้ทุกวัน ก่อนถึงเมืองซอ
ซำเซท แวะชมผลิตภัณฑ์ที่ทำจำกกุหลำบที่เมือง มำกูน่ำ (M’Gouna) (เทศกำลกุหลำบจะจัดขึ้นประมำณเดือนพฤษภำคม)
 รับประทำนอำหำรค่ำ ที่โรงแรม
 พักที่ โรงแรม ระดับ 4*
วอซาเซท(Ouarzazate) – มาราเกช (Marakech)
B7 L8 D8
รับประทำนอำหำรเช้ำในโรงแรม-เช็คเอ้ำท์
นำชมป้อมทำอูเริท (Kasbah Taourirt) พระรำชวังของผู้ปกครองมำรำเกซ ตระกูล กลำวี (Glaoui Palace) เป็นป้อม ดิน หรือ วังที่
สร้ำงจำกดิน ซึ่งภำยในประกอบด้วยห้องหับต่ำงๆจำนวนมำกรวมถึงฮำเร็ม และที่ประกอบพิธีกรรมทำงศำสนำ ซึ่งเชื่อมต่อกันด้วย
ทำงเล็กๆอยู่ภำยใน ในห้องต่ำง ๆ ยังมีลวดลำยผนังอำคำรและรูปแบบสถำปัตยกรรมอันหลำกหลำยของกำรสร้ำงอำคำรของชำว
เบอร์เบอร์ กำรออกแบบอำคำรซึ่งเหมำะกับควำมเชื่อและควำมเป็นอยู่ของเหล่ำเจ้ำผู้ปกครอง ในป้อมทำอูเริทนี้ในอดีตมีคนงำน

กลำงวัน
บ่ำย

ค่ำ

วันที่เก้า
เช้ำ

กลำงวัน

และคนรับใช้จำนวนหลำยร้อยคนจึงต้องมีห้องเป็นจำนวนมำก มีทั้งส่วนที่เป็นวังเก่ำ ห้องนัง่ เล่น ห้องรับรอง บำงห้องก็ว่ำงเปล่ำ
ยูเนสโก้ได้ปฏิสังขรณ์ขึ้นมำจำกอำคำรเดิมเพียง 1 ใน 3 ของอำคำรทั้งหมด จำกนั้นเดินทำงสู่เมืองไอท์ เบนฮำดดู (Ait Benhaddou)
ชมเมืองไอท์ เบนฮำดดู เป็นเมืองที่อำคำรต่ำง ๆสร้ำงจำกดิน เป็นเมืองที่มีชอื่ เสียงในเรื่องกำรหำรำยได้จำกกองถ่ำยทำภำพยนตร์
กว่ำ 20 เรื่อง โดยเฉพำะป้อมดินที่งดงำมและมีควำมใหญ่ที่สุดในภำคใต้ของโมรอคโค คือ
ป้อมไอท์ เบนฮำดดู (Kasbash of Ait Ben Hadou) เป็นป้อมดินซึง่ ตั้งอยู่ท่ำมกลำงสวนอัลมอนด์ เป็นปรำสำทที่ใช้ในกำรถ่ำยทำ
ภำพยนต์หลำยเรื่องที่โด่งดังอำทิ Lawrance of Arabia , Jesus of Nazareth และ Gladiator ปัจจุบันอยู่ในควำมดูแลขององค์กำร
ยูเนสโก้
 รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร
เดินทำงสู่เมืองมำรำเกช (Marakesh) โดยข้ำมส่วนที่สูงที่สุดของเทือกเขำแอตลำส ระหว่ำงทำง แวะถ่ำยภำพทิวเขำและภำพถนนที่
คดเคี้ยวบนเทือกเขำแอตลำส แวะชมสหกรณ์แม่บ้ำนเบอร์เบอร์ ซึ่งเป็นแหล่งผิลต น้ำมันอำร์กัน (Argan Oil) ให้ท่ำนได้เลือกซื้อ
ผลิตภัณฑ์อำร์กันที่มีเชื่อเสียงอันที่รู้จักไปทั่วโลก จำกนั้นเดินทำงต่อสู่เมือง มำรำเกช (Marakesh) เป็นเมืองท่องเที่ยวที่สำคัญที่
ตั้งอยู่เชิงเขำแอตลำส ในอดีตเมืองโอเอซิสแห่งนี้เป็นที่พักของกองคำรำวำนอูฐที่มำจำกทำงตอนใต้ของโมรอคโค ถือเป็นเมืองชุม
ทำงของพ่อค้ำต่ำงๆที่นำสินค้ำจำกทำงตอนใต้ ไปขำยยังยุโรป และ นำสินค้ำจำกทำงเหนือ ผ่ำนเทือกเขำ ไฮแลตลำส ไปยัง
ทะเลทรำย ซำฮำร่ำ ไปยังตอนใต้ นอกจำกนี้ยังเป็นอดีตเมืองหลวงในช่วงหลำยรำชวงส์ เริ่มตั้งแต่สมัยรำชวงศ์อัลโมรำวิด ช่วงศ.ต.
ที่ 11 รำชวงศ์อัลโมฮัด และ รำชวงศ์ซำเตียน ปัจจุบันเป็นเมืองที่มีนักท่องเที่ยวมำเยือนมำกที่สุด สภำพบ้ำนเมืองที่เรำเห็นได้คือ
สองข้ำงทำงแวดล้อมด้วยบ้ำนเรือนที่ถูกฉำบด้วยปูนสีส้มๆ ซึ่งเป็นสิง่ ที่รัฐบำลกำหนดไว้ แต่คนท้องถิ่นจะเรียกว่ำ Pink City หรือ
เมืองสีชมพู อำจกล่ำวได้ว่ำมำรำเกชเป็นเมืองที่มีเสน่ห์ที่สุดในโลกแห่งหนึง่ จึงได้สมญำนำมว่ำเป็น A city of Drama นั่นคือมี
ควำมสวยงำมดั่งเมืองในละครที่ไม่น่ำเป็นชีวิตจริงได้
นำท่ำนเยือน จัตุรัสกลำงเมือง Djemaa El Fnaa Square ที่มีขนำดใหญ่ รำยล้อมไปด้วยอำคำร ร้ำนค้ำ ตลำด ทั้ง 4 ด้ำน เดินเล่น
ถ่ำยรูปควำมมีชีวิตชีวำ ที่มีสีสันและกลิ่นอำยแบบโมรอคโคขนำนแท้ พร้อมจับจ่ำยหำซื้อของฝำก ของที่ระลึกพื้นเมืองต่ำงๆ ได้ที่
ตลำดเก่ำ (Old Market) ที่อยู่รำยรอบจัตุรัสอย่ำงเพลิดเพลิน
 รับประทำนอำหำรค่ำ ที่โรงแรม
 พักที่ โรงแรม ระดับ 5*
มาราเกช (Marakech) – เอซาเวร่า (Essaouira)
B8 L9 D9
รับประทำนอำหำรเช้ำในโรงแรม-เช็คเอ้ำท์
นำท่ำนไปชมสวนจาร์ดีน มาจอแรล (Jardin Majorelle) หรือ สวนยิปแซงลอเร้นซ์ (Yves Saint Laurent Gardens) ชื่อนี้เป็นที่
คุ้นเคยของสำวๆ ที่ชื่นชอบแฟชั่นสุดหรูของ Yves St. Laurent นักออกแบบแฟชั่นดีไซน์แห่งปำรีส ฝรั่งเศส ซึง่ เป็นผู้ออกแบบ
สวนแห่งนี้ ในช่วงที่โมรอคโคตกเป็นอำณำนิคมของประเทศฝรั่งเศส ยิปแซงลอเร้นซ์มำที่ประเทศโมรอคโค เพื่อพักผ่อนหลังจำก
เคร่งเครียดจำกงำนออกแบบแฟชั่นโชว์ บ้ำนหลังนี้เคยเป็นของเศรษฐีแห่งมำรำเกช หลังจำกยิปแซงมำเยือนมำรำเกช ก็ได้เกิดควำม
หลงใหลในเมืองแห่งนี้ และซื้อบ้ำนหลังนี้ไว้เป็นที่พักผ่อน ชมสวนที่ถกู ออกแบบโดยใช้ที่สดใส ฉูดฉำด เช่นสีน้ำเงิน และสีส้ม
เป็นองค์ประกอบ ไม่ว่ำจะเป็นเสำ แจกัน และชมกำรจัดวำงพรรณไม้อันหลำกหลำย แห่งทะเลทรำย ที่จัดได้อย่ำงสวยงำมและลง
ตัว
นำท่ำนชม พระราชวังบาเฮีย (Bahia Palace) เป็นพระรำชวังของท่ำนมหำอำมำตย์ ผู้สำเร็จรำชกำรแผ่นดินแทนยุวกษัตริย์ในอดีต
สร้ำงขึ้นในช่วงปลำยศตวรรษที่ 19 โดย Si Moussa สถำปัตยกรรมออกเป็นแนวสมัยใหม่ โดยที่ตั้งใจจะให้เป็นพระรำชวังที่
ยิ่งใหญ่และหรูหรำที่สุดในสมัยนั้น สร้ำงขึ้นและตั้งชื่อวังตำมชื่อของภรรยำคือ นำงบำเฮีย ซี่งมีรูปโฉมที่งดงำม เป็นที่รักใคร่ยิ่ง
ของท่ำนมหำอำมำตย์ พระรำชวังแห่งนี้มีกำรตกแต่งโดยกำรแกะสลักปูนปั้น (Stucco) บนเพดำนและบำนประตูมีกำรวำดลำยโดย
ใช้สีธรรมชำติบนไม้สนซีดำร์ และผนังประดับประดำด้วยโมเสกเป็นลวดลำยที่สวยงำมละเอียดอ่อนมำก ชมสวนในบ้ำนซึ่งเป็น
สไตล์ริยำด (Riad) ประกอบไปด้วยลำนกลำงบ้ำน ซึ่งประดับด้วยน้ำพุ และสวนไม้ดอก ไม้ประดับ ตำมสไตล์กำรแต่งบ้ำนแบบโม
รอคโค
 รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร

บ่ำย

ค่ำ

วันที่สิบ
เช้ำ

กลำงวัน
บ่ำย

ค่ำ

นำท่ำนเดินทำงสู่เมืองมรดกโลก เอซาเวร่า (Essaouira) คำว่ำ เอซำเวร่ำ หมำยถึงรูปภำพ ไม่ว่ำจะถ่ำยจำกมุมไหนๆ ภำพที่ได้มำนั้น
จะออกมำสวยอย่ำงไม่มีที่ติ เอซำเวร่ำ เป็นเมืองเล็กๆ ริมขอบมหำสมุทรแอตแลนติก ที่มีเสน่ห์อย่ำงเป็นเอกลักษณ์ ในเขตเมืองเก่ำ
(เมดิน่ำ) มีกำแพงเมืองเก่ำขนำดหนำซ้อนกัน 2 ชั้น ทีใ่ ช้ป้องกันพำยุหน้ำร้อนที่พัดมำประจำทุกปีบ้ำนเรือนและร้ำนค้ำภำยในเขต
กำแพงเมืองทำด้วยปูนสีขำวกลมกลืนไปกับประตูสีฟ้ำสถำปัตยกรรมเหล่ำนี้ถูกหล่อหลอมมำจำกวัฒนธรรมอันหลำกหลำย ครั้ง
หนึ่งที่นี่เคยเป็นแหล่งที่อยู่ของพ่อค้ำชำวยิวและชำวยิวกลุ่มนี้เองที่เคยเปลี่ยนเมืองนี้เป็นเมืองที่มั่งคัง่ ที่สุดของโมรอคโคใน
ศตวรรษที่ 17 และ 18 ชมพระอำทิตย์ตก ณ.ชำยฝั่งมหำสมุทรแอตแลนติกที่ ป้อมปราการเมือง Skala de laville ซึ่งเป็นจุด
ยุทธศำสตร์ที่สำคัญของเมือง สวนบนป้อมมีปืนใหญ่วำงเรียงรำยอยู่เป็นแนวแถว และในอดีตส่วนล่ำงของป้อมใช้เป็นคลังเก็บ
อำวุธยุทโธปกรณ์ โรงม้ำศึกที่ใช้ในกำรสงครำม
รับประทำนอำหำรค่ำ ที่โรงแรม
 พักที่ โรงแรม ระดับ 5*
เอซาเวร่า (Essaouira)– เอล จาดีด้า (El Jadida) คาซาบลังกา(Casablanca)
B9 L10 D10
รับประทำนอำหำรเช้ำในโรงแรม
นำเดินทำงสู่เมืองเอล จาดีด้า เดิมชื่อ มาซากัน (Mazagan) เป็นภำษำโปรตุเกส เป็นเมืองโบรำณที่ตั้งอยู่บนอ่ำวชำยฝั่งทะเลแอ
ตแลนติค เคยเป็นเมืองท่ำที่สำคัญของโมรอคโคที่ทำกำรค้ำกับชำวฟินีเชียน ต่อมำปี ค.ศ. 1502 ชำวโปรตุเกสขึ้นฝั่งที่นี่และได้
สร้ำงป้อมปรำกำร เรียกว่ำ El Brijia El Jaida หลังจำกมีกำรสร้ำงเมืองขึ้นในปี ค.ศ. 1506 ได้เรียกเมืองว่ำมำซำกัน ซึ่งกลำยเป็น
เมืองท่ำที่สำคัญของชำวโปรตุเกส ในปี ค.ศ.1562 ป้อมถูกโจมตีโดยโดยชำวอำหรับหลำยครั้งแต่ไม่สำเร็จ ระหว่ำงค.ศ.1580 1640 ตกอยู่ภำยใต้กำรปกครองของชำวสเปน และกลับมำถูกปกครองโดยชำวโปรตุเกสอีกครั้ง ชมสถำปัตยกรรมที่แสดงให้เห็น
ถึงกำรแลกเปลี่ยนอิทธิพลระหว่ำงวัฒนธรรมยุโรปและโมรอคโค ได้รับกำรขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกในปี ค.ศ. 2004
 รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร
นำชมอ่ำงเก็บน้ำใต้ดินที่ใช้หล่อเลี้ยงผูค้ นในเมืองเอล จำดีด้ำ และเมืองนี้ยังมีท่ำเรือที่ป็นจุดเริ่มต้นของกำรสำรวจหำดินแดน
ใหม่ ๆ โดยได้เดินทำงไปสำรวจยังประเทศบรำซิลในอเมริกำใต้ และสำรวจมำถึงประเทศอินเดีย อีกด้วย
เดินทำงสู่ 'คาซาบลังก้า' (ระยะทำง 95 กม. ใช้เวลำเดินทำงประมำณ 1.40 ชม.) อิสระให้ท่ำนช้อปปิ้งที่ห้ำง Morocco Mall เป็น
ห้ำงที่บรรดำไฮโซ และเศรษฐี ในคำซำบลังก้ำ นิยมมำจับจ่ำย ซื้อสินค้ำแบรนด์ดัง
 รับประทำนอำหำรค่ำ ที่ ภัตตำคำร
 พักที่ โรงแรม ระดับ 5*

วันที่สิบเอ็ด
เช้ำ
07.00 น.
10.30 น.
22.10 น.
23.50 น.

คาซาบลังกา(Casablanca) – (Abu Dhabi) – กรุงเทพฯ (Bangkok)
B10 Lรับประทำนอำหำรเช้ำในโรงแรม
นำท่ำนเดินทำงสู่สนำมบินโมฮัมเหม็ดที่ 6 เมือง คำซำบลังกำ
บินสู่อำบูดำบี (Abu Dhabi) โดยสำยกำรบินอิทิฮัด แอร์เวย์ส เที่ยวบินที่ EY 612 CMN AUH 1035-2210 (7.35 ชม.)
ถึงสนำมบินอำบู ดำบี , สหรัฐอำหรับ เอมิเรตส์ พักเปลี่ยนอริยำบถและเปลี่ยนเครื่อง
เดินทำงต่อสู่เมืองไทย โดยสำยกำรบิน อิทิฮัด แอร์เวย์ส เที่ยวบินที่ EY 406 AUH BKK 2350 – 0905 (6.15 ชม.)

D-

วันที่สิบสอง
09.05 น.

กรุงเทพฯ (Bangkok)
คณะเดินทำงถึง ท่ำอำกำศยำนสุวรรณภูมิ ด้วยควำมสวัสดิภำพ 
*****************************************

D-

B-

L-

แกรนด์โมรอคโค 12 วัน 9 คืน โดยอิทิฮัด แอร์เวย์ส (EY)
(สัมผัสดินแดนฟ้าจรดทราย.....นอนดูดาวที่ทะเลทรายซาฮาร่า)
TOUR CODE : MC990312FZ
กาหนดการเดินทาง
ปี 2560

ระดับที่พกั

พักห้องคู่

พักห้องเดี่ยว เด็ก 3 – 11 ปี พักกับ
จ่ายเพิ่ม
ผู้ใหญ่ 2 ท่าน

กันยายน

วันที่ 23 ก.ย. – 04 ต.ค. 60

4 – 5 ดาว

82,900.-

14,500.-

80,500.-

ตุลาคม

วันที่ 07 – 18 ต.ค. 60

4 – 5 ดาว

82,900.-

14,500.-

80,500.-

ตุลาคม

วันที่ 21 ต.ค. – 01 พ.ย. 60

4 – 5 ดาว

82,900.-

14,500.-

80,500.-

พฤศจิกายน วันที่ 04 – 15 พ.ย. 60

4 – 5 ดาว

82,900.-

14,500.-

80,500.-

พฤศจิกายน วันที่ 18 – 29 พ.ย. 60

4 – 5 ดาว

82,900.-

14,500.-

80,500.-

ธันวาคม

วันที่ 02 – 13 ธ.ค. 60

4 – 5 ดาว

82,900.-

14,500.-

80,500.-

ธันวาคม

วันที่ 23 ธ.ค. 60 – 03 ม.ค. 61
(ปีใหม่)

4 – 5 ดาว

88,900.-

16,500.-

86,500.-

อัพเกรดชัน้ บิสเนสคลาส เพิ่มท่านละ (เริ่มต้นที)่ 102,000 บาท
อัตรานี้รวม
 ค่ำตั๋วเครื่องบิน (กรุ๊ป) ชั้นประหยัด โดยสำรกำรบินอิทิฮัด แอร์เวย์ส (EY)
 โรงแรม ที่พัก ระดับ 4 – 5 ดาว จานวน 9 คืน พร้อมอำหำรเช้ำบุฟเฟต์
 ค่ำเข้ำชมสถำนที่ต่ำงๆ ตำมรำยกำรที่ระบุ
 ค่ำรถโค้ช แอร์ ในกำรนำเที่ยวตำมรำยกำร
 บริกำรไกด์จำกประเทศโมรอคโค ภำษำอังกฤษ และหัวหน้ำทัวร์คนไทยผู้ชำนำญเส้นทำง กรณีกรุ๊ป 20 ท่ำนขึ้นไป
 ค่ำประกันกำรเดินทำง คุ้มครองอุบตั ิเหตุ 2,000,000 บำท ค่ำรักษำพยำบำล 500,000 บำท ( สำหรับอำยุ 70 ปีขึ้นไป คุ้มครอง 50%)
 ค่ำอำหำรตำมที่ระบุในรำยกำร และน้าดื่มระหว่างทัวร์ วันละ 3 ขวด
 ค่ำวีซ่ำประเทศโมรอคโค
 ค่ำรถ 4X4 (4WD) สู่ทะเลทรำยซำฮำร่ำ
 ค่ำขี่อูฐ ท่ำนละ 1 ตัว ชมพระอำทิตย์ขึ้นยำมเช้ำ (หำกท่ำนไม่ประสงค์จะขีอ่ ูฐ ไม่สำมำรถคืนเงินได้)
อัตรานี้ไม่รวม
 ค่ำใช้จ่ำยส่วนตัวอำทิ ค่ำซักรีด, โทรศัพท์-แฟกซ์, เครื่องดื่มมินิบำร์ และค่ำใช้จ่ำยอื่นๆที่ไม่ได้ระบุในรำยกำร
 ค่ำทิปไกด์ท้องถิ่น – คนขับรถบัส – คนขับรถ 4WD – คนจูงอูฐ – หัวหน้ำทัวร์คนไทย รวมทั้งหมด 96 USD ต่อท่าน
 ค่ำภำษีมูลค่ำเพิ่ม 7% ภำษีหัก ณ ทีจ่ ่ำย 3 %

เงื่อนไขการสารองที่นั่ง และ การชาระเงิน
1. กรุณำจองล่วงหน้ำอย่ำงน้อย 45 วันก่อนกำรเดินทำง พร้อมชำระเงินจองงวดแรก 30,000 บำท / ท่ำน และส่งมอบเอกสำรเพื่อยื่นขอวีซ่ำตำมที่
กำหนด
(กรณีเป็นชำวต่ำงชำติ อำจจะต้องใช้เวลำในกำรยื่นขอวีซ่ำนำนกว่ำปกติ ประมำณ 1 เดือน)
2. ส่วนที่เหลือชำระทันทีก่อนกำรออกตั๋ว 45 วันก่อนกำรเดินทำง เนื่องจำกจะต้องใช้ในกำรออกตั๋วเครื่องบินและเอกสำรต่ำงๆ เพื่อยืนยันกำร
เดินทำง ในกำรประกอบกำรพิจำรณำวีซ่ำของทำงสถำนทูต

***** เมื่อท่านจองทัวร์ และ ชาระมัดจาแล้ว หมายถึงท่านยอมรับในข้อความและเงื่อนไขที่บริษัทฯแจ้งแล้ว *****
กรณียกเลิก
ยกเลิก 45 วัน
(สงกรำนต์-ปีใหม่ 60 วัน)
ก่อนกำรเดินทำง
ไม่เก็บค่ำใช้จ่ำย (หำกไม่ได้มีกำรยื่นวีซ่ำล่วงหน้ำ)
ยกเลิก 30-44 วัน
(สงกรำนต์-ปีใหม่ 45-59 วัน) ก่อนกำรเดินทำง
หักค่ำมัดจำ 50,000 บำท + ค่ำวีซ่ำ (ถ้ำมี)
ยกเลิก 26-30 วัน
(สงกรำนต์-ปีใหม่ 41-44 วัน) ก่อนกำรเดินทำง
หัก 50 % ของรำคำทัวร์ + ค่ำวีซ่ำ (ถ้ำมี)
ยกเลิก 1- 25 วัน
(สงกรำนต์-ปีใหม่ 40 วัน)
ก่อนกำรเดินทำง
บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินค่ำทัวร์เต็มจำนวน 100%
***ผู้เดินทำงที่ไม่สำมำรถเข้ำ-ออกเมืองได้ เนื่องจำกกำรยื่นเอกสำรปลอม หักค่ำใช้จ่ำย 100% ***
***หำกมีกำรยกเลิกกำรจองทัวร์ หลังได้ทำกำรยื่นวีซ่ำเรียบร้อยแล้ว บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในกำรนำเล่มพำสปอร์ตไปยกเลิกวีซ่ำในทุกกรณี ไม่ว่ำค่ำใช้จ่ำย
ในกำรยื่นวีซ่ำจะรวมหรือแยกจำกรำยกำรทัวร์ก็ตำม***
หมายเหตุ
1.บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในกำรยกเลิกกำรเดินทำงในกรณีที่มีผู้เดินทาง ต่ากว่า 15 ท่าน โดยจะแจ้งให้ผู้เดินทำงทรำบล่วงหน้ำ อย่ำงน้อย 20 วัน ก่อนกำร
เดินทำง
2.บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จ ะเปลี่ยนแปลงรำยกำร หรือเปลี่ยนแปลงรำคำได้ตำมควำมจำเป็นและเหมำะสม ทั้งนี้ ขึ้ นอยู่กับสภำวะของสำยกำรบิน,
โรงแรมที่พัก, ภูมิอำกำศ, ภัยธรรมชำติ, กำรก่อกำรร้ำย, กำรนัดหยุดงำน ฯลฯ
3. เมื่อเกิดเหตุจำเป็นสุดวิสัยจนไม่อำจแก้ไขได้ ในกรณีที่สูญหำย สูญเสียหรือได้รับบำดเจ็บที่นอกเหนือควำมรับผิดชอบของหัวหน้ำทัวร์และเหตุสุดวิสัย
บำงประกำร เช่น กำรนัดหยุดงำน ภัยธรรมชำติ กำรจลำจล ต่ำงๆ ทำงบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ ที่จะไม่รับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น
4..เนื่องจำกรำยกำรทัวร์นี้เป็นแบบเหมำจ่ำยเบ็ดเสร็จ หำกท่ำนสละสิทธิ์กำรใช้บริกำรใดๆตำมรำยกำร หรือ ถูกปฏิเสธกำรเข้ำประเทศไม่ว่ำในกรณีใดก็
ตำม ทำงบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินในทุกกรณี
5. ในกรณีที่ท่ำนจะใช้หนังสือเดินทำงรำชกำร (เล่มสีน้ำเงิน) เดินทำงกับคณะ บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบ หำกท่ำนถูกปฎิเสธกำรเข้ำหรือออก
นอกประเทศใดประเทศหนึ่ง เพรำะโดยปกตินักท่องเที่ยวใช้หนังสือเดินทำงบุคคลธรรมดำ เล่มสีเลือดหมู
6. กรณียกเลิกกำรเดินทำงภำยหลังจำกได้วีซ่ำแล้ว ทำงบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในกำรแจ้งสถำนทูตฯเพื่อให้อยู่ในดุลพินิจของสถำนฑูตฯ เรื่องวีซ่ำของท่ำน
เนื่องจำกกำรขอวีซ่ำในแต่ละประเทศจะถูกบันทึกไว้เป็นสถิตใิ นนำมของบริษัทฯ

เมื่อท่ำนได้ชำระเงินมัดจำหรือทั้งหมด

ไม่ว่ำจะเป็นกำรชำระผ่ำน

ตัวแทนของบริษัทฯ หรือชำระโดยตรงกับทำงบริษัทฯ ทำงบริษัทฯ จะขอถือว่ำท่ำนรับทรำบและยอมรับในเงื่อนไขต่ำงๆของเอกสำรวีซ่ำ
7. หำกสำยกำรบินมีกำรยกเลิกเที่ยวบินหรือหำกมีเหตุกำรณ์ประกำรใดที่เกิดขึ้นจำกสำยกำรบินทำงบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรำยละเอียด
บำงประกำรในทัวร์นี้เพื่อให้เหมำะสมกับสถำนกำรณ์หน้ำงำนที่เกิดขึ้นจริง
**หมายเหตุ ** กาหนดการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้เพื่อความเหมาะสม ทั้งนี้ทางบริษัทฯ จะยึดถือความปลอดภัยเป็นหลัก และรายการ-ราคา
ทัวร์ อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ขึ้นอยู่กับสายการบินโดยจะยึดประโยชน์ของลูกค้าเป็นสาคัญ ”
ตั๋วเครื่องบิน


ในกำรเดินทำงเป็นหมู่คณะผู้โดยสำรจะต้องเดินทำงไป-กลับ หำกท่ำนต้องกำรเลื่อนวันเดินทำงกลับ ท่ำนจะต้องชำระ ค่ำใช้จ่ำยส่วนต่ำงที่สำยกำร
บินเรียกเก็บโดยสำยกำรบิน เป็นผู้กำหนด ซึ่งทำงบริษัทฯ ไม่สำมำรถเข้ำไปแทรกแซงได้ และในกรณีที่บริษัทได้ออกตั๋วเครื่องบินไปแล้ว หำกมีกำร
ยกเลิกกำรเดินทำง (ในกรณีที่ตั๋วเครื่องบินสำมำรถทำกำร Refund ได้เท่ำนั้น) ผู้เดินทำงต้องรอ Refund ตำมระบบของสำยกำรบินเท่ำนั้น

โรงแรม- ห้องพัก – เต๊นท์







ห้องพักในโรงแรมเป็นแบบห้องพักคู่ ( TWN/DBL ) ในกรณีที่ท่ำนมีควำมประสงค์จะพักแบบ 3 ท่ำน / 3 เตียง ( TRIPLE ROOM ) ขึ้นอยู่กับ
ข้อกำหนดของห้องพักและรูปแบบของห้องพักของแต่ละโรงแรมมักมีควำมแตกต่ำงกัน ซึ่งอำจไม่สำมำรถจัดห้องที่พักแบบ 3 เตียงได้ หรือ อำจจะ
ทำให้ท่ำนไม่ได้ห้องพักติดกันตำมที่ต้องกำรได้
ในกรณีที่มีกำรจัดงำนประชุม หรืองำนเทศกำลตำมฤดูกำล เป็นผลให้ค่ำโรงแรมสูงขึ้น บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในกำรปรับเปลี่ยนหรือย้ำยเมืองหรือ
ปรับเปลี่ยน ประเภทของโรงแรมที่พัก เพื่อให้เกิดควำมเหมำะสม
ที่พักแบบ ริยาร์ด (RIAD) เป็นที่พักสไตล์โมรอคคัน ซึ่งภำยในที่พัก ไม่มีลิฟท์บริกำร
ที่พักแบบเต็นท์ ภำยในเต็นท์ ไม่มีเครื่องปรับอำกำศ มีเพียงที่นอน หมอน และ ผ้ำห่ม ไม่มีห้องน้ำส่วนตัว จะใช้เป็นห้องน้ำรวม
ภำยในห้องพักของโรงแรม ไม่มีกำต้มน้ำ และ ไม่มีน้ำดื่มไว้บริกำร

กระเป๋าเล็กถือติดตัวขึ้นเครื่องบิน





กรุณำงดนำของมีคม ทุกชนิด ใส่ในกระเป๋ำใบเล็กทีจ่ ะถือขึ้นเครื่องบิน เช่น มีดพับ กรรไกรตัดเล็บทุกขนำด ตะไบเล็บ เป็นต้น กรุณาใส่ในกระเป๋า
เดินทางใบใหญ่ ห้ำมนำติดตัวขึ้นบนเครื่องบินโดยเด็ดขำด
วัตถุที่เป็นลักษณะของเหลว อำทิ ครีม โลชั่น น้ำหอม ยำสีฟัน เจล สเปรย์ และเหล้ำ เป็นต้น จะถูกทำกำรตรวจอย่ำงละเอียดอีกครั้ง โดยจะอนุญำตให้
ถือขึ้นเครื่องได้ไม่เกิน 10 ชิ้น ในบรรจุภัณฑ์ละไม่เกิน 100 ml. แล้วใส่รวมเป็นที่เดียวกันในถุงใสพร้อมที่จะสำแดงต่อเจ้ำหน้ำที่รักษำควำมปลอดภัย
ตำมมำตรกำรองค์กำรกำรบินพลเรือนระหว่ำงประเทศ ( ICAO )
สำหรับน้ำหนักของกระเป๋ำเล็กถือติดตัวขึ้นเครื่องบิน ทำงสำยกำรบินอนุญำตให้น้ำหนัก 7 กิโลกรัม

สัมภาระและค่าพนักงานยกสัมภาระ




สำหรับน้ำหนักของสัมภำระที่ทำงสำยกำรบินอนุญำตให้โหลดใต้ท้องเครื่องบิน คือ 20-30 กิโลกรัม (สำหรับผู้โดยสำรชั้นประหยัด/ Economy Class
Passenger ซึ่งขึ้นกับแต่ละสำยกำรบิน) กำรเรียกเก็บค่ำระวำงน้ำหนักเพิ่มเป็นสิทธิ์ของสำยกำรบินที่ท่ำนไม่อำจปฎิเสธได้ หำก น้ำหนักกระเป๋ำ
เดินทำงเกินกว่ำที่สำยกำรบินกำหนด
*** กระเป๋าใบใหญ่ที่ต้องการโหลดเข้าใต้ท้องเครื่องบิน ห้ามใส่ Power Bank ***
สำหรับกระเป๋ำสัมภำระที่ทำงสำยกำรบินอนุญำตให้นำขึ้นเครื่องได้ ต้องมีน้ำหนักไม่เกิน 7 กิโลกรัมและมีควำมกว้ำง
( 9.75 นิ้ว ) + ยำว ( 21.5 นิ้ว ) + สูง ( 18 นิ้ว )

การชดเชยค่ากระเป๋าในกรณีเกิดการสูญหาย




ของมีค่ำทุกชนิด ขอแนะนา ไม่ควรใส่เข้าไปในกระเป๋าใบใหญ่ที่เช็คไปกับเครื่อง เพรำะหำกกระเป๋ำใหญ่เกิดกำรสูญหำย สายการบินจะรับผิดชอบ
ชดใช้ตามกฎไออาต้าเท่านั้น ซึ่งจะชดใช้ให้ประมำณ กิโลกรัมละ 20 USD คูณด้วยน้ำหนักกระเป๋ำจริง ทั้งนีจ้ ะชดเชยไม่เกิน USD 400 กรณีเดินทำง
ชั้นธรรมดำ (Economy) หรือ USD 600 กรณีเดินทำงชั้นธุรกิจ (Business)
ดังนั้นจึงไม่แนะนาให้โหลดของมีค่าทุกประเภทลงกระเป๋าใบใหญ่ รวมถึง Powr Bank ด้วย เนื่องจากความปลอดภัย
กรณีกระเป๋ำใบใหญ่ หรือ กระเป๋ำใบเล็ก (Hand Carry) เกิดกำรสูญหำย เกิดกำรสูญหำยระหว่ำงกำรท่องเที่ยว บริษัทฯ ไม่สำมำรถรับผิดชอบชดเชย
ค่ำเสียหำยให้ท่ำนได้ ดังนั้นท่ำนต้องระวังทรัพย์สินส่วนตัวของท่ำนเอง

***** เมื่อท่านจองทัวร์ และ ชาระมัดจาแล้ว หมายถึงท่านยอมรับในข้อความและเงื่อนไขที่บริษัทฯแจ้งแล้วข้างต้น *****

เอกสารประกอบการขอวีซ่า Morocco
1. หนังสือเดินทาง ต้องมีอำยุเหลือกำรใช้งำนอย่ำงน้อย 6 เดือน นับจำกวันเดินทำง และต้องมีหน้ำว่ำงเหลือ
สำหรับประทับตรำวีซ่ำ และตรำประทับเข้ำประทับเข้ำ-ออกอย่ำงน้อย 2 หน้ำเต็ม
2. รูปถ่าย ต้องเป็นรูปถ่ำยหน้ำตรงเป็นรูปสี ขนำด 3.5 x 4.5 ซ.ม. หน้ำใหญ่ เท่ำกับรูปถ่ำยในพำสปอร์ตของท่ำน
ถ่ำยไม่เกิน 6 เดือน จำนวน 2 ใบ และต้องเป็นรูปถ่ำยที่มีพื้นหลังสีขำว เท่ำนั้น ทำงสถำนฑูตไม่รับพิจำรณำรูปถ่ำยที่
เป็นรูปสติ๊กเกอร์ หรือรูปพิมพ์จำกคอมพิวเตอร์ รูปโพลำลอยด์ และรูปถ่ำยที่มีวิวด้ำนหลัง หรือรูปที่นำมำตัดต่อ
3. หลักฐานการงาน
กรณีเป็นเจ้ำของกิจกำร ต้องแสดง สำเนำ ใบทะเบียนกำรค้ำ และหนังสือรับรองกำรจดทะเบียนที่มีชื่อของผู้
เดินทำงแสดงควำมเป็น เจ้ำของกิจกำร เป็นกรรมกำร หรือ หุ้นส่วน (ไม่ต้องใช้ตัวจริง)
***** สำคัญมำก จะต้องเซ็นชื่อรับรองสำเนำ และประทับตรำบริษัทเป็นสำคัญ *****
กรณีเป็นพนักงำน ต้องมีหนังสือรับรองกำรท ำงำนจำกทำงบริษั ท หรือหน่วยงำนที่สังกัด มีข้อควำมระบุ
ตำแหน่ง เงินเดือน รำยได้ วันเริ่มทำงำน และช่วงเวลำที่ได้รับอนุมัติให้ลำหยุดงำน เป็นภำษำอังกฤษเท่ำนั้น
และจะต้องประทับตรำบริษัทรับรองเป็นสำคัญ
กรณีเป็นนักเรียน หรือ นักศึกษำ ต้องมีหนังสือรับรองจำกทำงโรงเรียน หรือสถำบันที่กำลังศึกษำอยู่ พร้อม
ตรำประทับของทำงโรงเรียน (เป็นภำษำอังกฤษเท่ำนั้น) และสำเนำบัตรนักเรียน หรือบัตรนักศึกษำ พร้อมทั้ง
เซ็นชื่อรับรองสำเนำ
4. หลักฐานการเงิน
- หนังสือรับรองสถำนะทำงกำรเงินในชื่อของผู้เดินทำง จำกทำงธนำคำรเป็นภำษำอังกฤษ พร้อมตรำ
ประทับจำกทำงธนำคำร **ย้ำ** ไม่สำมำรถใช้สำเนำบัญชี เงินฝำกธนำคำรย้อนหลัง 6 เดือน
กรณีที่มีผู้รับรองค่าใช้จ่ายให้
- หนังสือรับรองสถานะทางการเงิน จากธนาคาร ระบุชื่อเจ้าของบัญชี และ ต้องระบุชื่อผู้ถูกรับรอง
ค่าใช้จ่าย ด้วย พร้อมจดหมายรับรองค่าใช้จ่าย ระบุถึงความสัมพันธ์
5. สาเนาทะเบียนบ้าน และสาเนาบัตรประชาชน- สาเนาใบทะเบียนสมรส - สาเนาใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล

***เอกสารที่เป็นสาเนา ไม่ต้องขีดคร่อม หรือเขียนทับบนหน้าเอกสาร****
สถานทูตโมรอคโค ไม่รับพิจรณาเอกสารที่ ขีดคร่อม หรือเขียนทับบนหน้าเอกสาร

