กําหนดการเดินทาง
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
วันแรกของการเดินทาง
17.00 น.

กรุงเทพมหานคร-อาบูดาบี

คณะพร้อมกัน ที สนามบินสุวรรณภูมิ ประตูทางเข้าหมายเลข 8-9 เคาน์เตอร์เช็คอิ นแถว
Q

สายการบิน Etihad

Airways

เจ้าหน้าทีบริ ษทั ฯ คอยให้การต้อนรับ และอํานวยความสะดวก

ทางด้านเอกสารการเดินทาง และสัมภาระก่อนขึ*นเครื อง
20.45 น.
23.45 น.

ออกเดินทางสู่ กร ุงคาซาบลังก้า โดยสายการบิน Etihad Airways เทียวบินที EY401
(ใช้เวลาเดินทางประมาณ 6.30 ชัว/ โมง)
เดินทางถึงสนามบิน กร ุงอาบูดาบี4 (ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์) แวะเปลียนเทียวบิน

วันที/สองของการเดินทาง
02.30 น.
07.40 น.

อาบูดาบี-เมืองคาซาบลังก้า-เมืองราบัต

ออกเดินทางสู่ กร ุงคาซาบลังก้า โดยสายการบิน Etihad Airways เทียวบินที EY613
(ใช้เวลาเดินทางประมาณ 8.10 ชัว/ โมง)
เดินทางถึง สนามบิ นนานาชาติเมืองคาซาบลังก้า (Casablanca) Anfa International
Airport ประเทศโมรอคโค (เวลาท้องถิน ช้ากว่าประเทศไทย 7 ชัวโมง) (สายการบิน

มีบริการ

อาหารเช้าบนเครื, อ ง) นําท่ านผ่านพิธีก ารตรวจคนเข้า เมื อ งและศุ ลกากร พบมัคคุ เทศก์ท้อ งถิ น
นําท่านเข้าชม สุเหร่าแห่ งกษัตริยฮ์ ัสซันที, 2

Mosque of Hassan II

มีขนาดใหญ่ เป็ น

อันดับ 2 รองจากเมืองเมกกะ (ชมด้านในสุเหร่ า ซึ, งรวมค่ าเข้าชมแล้ว) สุ เหร่ านี*
งดงามประณี ตด้วยสถาปั ตยกรรมแบบโมรอคโคทุกแขนง มีหอประกาศเชิญชวนเมือเข้าเวลาละหมาดที
สู งที สุ ดในโลก มีความสู งถึง 210 เมตรชมทิ วทัศน์รอบ ๆ สุ เหร่ าอันเป็ นจุดชมวิวริ มฝั งทะเล ซึ งเป็ น
เที/ยง

สถานทีพักผ่อนทีสวยงามของชาวโมรอคโคทีชอบมาเดินเล่นหลังจากปฏิบตั ิศาสนกิจเสร็ จแล้ว
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นําท่านออกเดิ นทางสู่ เมืองราบัต Rabat (ระยะทาง 87 กิ โลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.20
ชัวโมง) นําท่านชมเมืองราบัตเมืองหลวงแห่งราชอาณาจักรมาตั*งแต่ปี ค.ศ. 1956 เมือโมรอคโคหลุดพ้น
จากการเข้าแทรกแซงทางการเมืองของฝรังเศส และเป็ นทีตั*งของพระราชวังหลวงและนําเนี ยบทูตานุทูต
จากต่างแดน เป็ นเมืองสี ขาวทีสะอาดและสวยงาม บ้านเรื อนออกแนวสไตล์ฝรังเศส ผสมผสานศิลปะ
มุสลิ มแบบโบราณที ได้รับการอนุ รักษ์ไว้ และ ได้รบั การขึ4 นทะเบี ยนเป็นเมืองมรดกโลกจาก
ยูเ นสโก้ เมื อปี 2012 จากนั* นชม ส สุ านของกษัต ริ ย ์โ มฮั ม เหม็ ด ที/ 5

Mausoleum

Mohammad V พระอัยกาของกษัตริ ยอ
์ งค์ปัจจุบนั ซึงมีทหารยามยืนเฝ้ าสง่าทุกประตู และเปิ ดให้คน

ทุกชาติทุกศาสนาเข้าไปเคารพพระศพทีฝังอยูเ่ บื*องล่าง ด้านหน้าของสุ สาน คือ สุ เหร่ าฮัสซันทีเริ มสร้าง
มาตั*งแต่ศรวรรษที 2 แต่ไม่สาํ เร็ จ และพังลงจนเหลือแต่เพียงเสาไว้ 365 ต้น ในบริ เวณกว้าง 183x139
เมตร จากนั*นนําท่านชม ป้อมอูไดยะ Oudaya’S

Kasbah

ป้ อมขนาดใหญ่ 2 ชั*น ที ตั*งอยู่ริม

มหาสมุทรแอตแลนติกล้อมรอบด้วยกําแพงสูงใหญ่ ด้านในเป็ นเมดิน่าบ้านเรื อนทาด้วยสี ฟ้าทีสะอาดตา
คํ/า

น่าเดินเล่นเป็ นอย่างมาก
รับประทานอาหารคํ/า ณ ภัตตาคารภายในโรงแรม
พักค้างคืน ณ โรงแรม Rabat Hotel 5* หรือเทียบเท่า (คืนที/ 1)

วันที/สามของการเดินทาง
เช้า

เที/ยง

เมืองเชฟเชาเอิ น-เมืองโวลูบิส-เมืองเฟซ

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นําท่ านเดิ นทางสู่ เมื องเชฟเชาเอิ น Chefchaouen (ระยะทาง 252 กิ โลเมตร ใช้เวลาเดิ นทาง
ประมาณ 4 ชัวโมง) เมืองนี*ถือเป็ นทีมีสถานทีท่องเทียวค่อนข้างมีชือเสี ยงอีกแห่งหนึงของโมรอคโค
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นําท่านเดินเล่นชมความสวยงามของ เมืองเชฟเชาเอิน Chefchaouen เป็ นเมืองทีมีรูปร่ างลักษณะ
ของยอดเขาเหมือนกับเขาแพะ Chaoua ดังนั*นชือเมืองจึงมีความหมายทีตรงตัว ด้วยลักษณะเมืองทีอยู่
บนภูเขา ตกแต่งบ้านด้วยสี ฟ้า ทําให้มีความโดดเด่นเป็ นเอกลักษณ์ มีความเงียบสงบ บรรยากาศอันแสน
โรแมนติ ค เหมาะแก่การเดิ นเล่นชิ ว ๆ เมืองเชฟเชาเอิ นนี* เหมาะสําหรั บนักท่องเที ยวที ชื นชอบการ
ถ่ายภาพเป็ นอย่างมาก ได้เวลาพอสมควร นําท่านเดินทางสู่ เมืองโบราณโรมันโวลูบิลิส Roman
ั เหลือแต่
City of Volubilis (ระยะทาง 164 กิโลเมตร ใช้เวลาเดิ นทางประมาณ 3 ชัวโมง) ที ปั จจุบน
ซากปรักหักพังทีเกิดจากแผ่นดินไหวครั*งรุ นแรงในปี ค.ศ. 1755 แต่ยงั คงเห็นได้ถึงร่ องรอยความยิงใหญ่
ของเมืองในจักรวรรดิ โรมันในอดีต เมือท่านยืนอยู่บริ เวณ วิหารเทพเจ้าของเมืองโบราณโรมันโวลูบิ
ลิสแห่ งนี* ท่านจะสามารถมองเห็น เมืองมูเลไอดริส Moulay

Idriss

เมืองศูนย์กลางศาสนาอัน

ศักดิJสิทธิJของชาวมุสลิมในโมรอคโค ทุกๆ ปี ช่วงเดือน สิ งหาคมถึงกันยายน จะมีเหล่านักจาริ กแสวงบุญ
เดินทางมาเยือนเมืองมูเลไอดริ สแห่งนี*เป็ นจํานวนมาก เพือมาประกอบพิธีทางศาสนา ได้เวลาพอสมควร
นําท่านเดินทางสู่ เมืองเฟซ Fes (ระยะทาง 94 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.30 ชัวโมง) ซึ ง
ยังคงมีบรรยากาศของเมืองโบราณทีผูค้ นยังใช้ลาเป็ นพาหนะและบรรทุกของกันอยู่ สัมผัสบรรยากาศ
คํ/า

เมืองเก่าแก่ทีสุดในบรรดาเมืองอิมพีเรี ยลทั*งสี
รับประทานอาหารคํ/า ณ ภัตตาคาร
พักค้างคืน ณ โรงแรม Palais Medina & Spa 5* หรือเทียบเท่า (คืนที/ 2)

วันที/สี/ของการเดินทาง
เช้า

เมืองเฟซ

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นําท่านเทียวชม เมืองเฟซ Fes เมืองเหลวงเก่าใน ศตวรรษที 8 ทีมีความสําคัญทางประวัติศาสตร์ เป็ น
เมืองแหล่งท่องเที ยวที มีชือเสี ยงของโมรอคโค เริ มด้วย จุดชมวิวบนป้อมปราการแห่ งราชวงศ์
ซาเดียน ต่อด้วยชม ประต ูพระราชวังหลวงแห่งเฟซ The Royal Palace ทีมีทหารยามยืนเฝ้ า
หน้าประตูอย่างสง่างาม ประตูทางเข้าพระราชวังเป็ นสถาปั ตยกรรมทีสวยและสง่างาม เป็ นเอกลักษณ์
แห่งราชวงศ์โมรอคโค บริ เวณใกล้เคียงพระราชวังเคยเป็ นชุมชนชาวยิวทีทํารายได้ให้แก่ราชวงศ์ เพราะ
ชาวยิวฉลาดทําการค้าเก่ง แต่ปัจจุบนั ชาวยิวส่ วนใหญ่ได้เดินทางกลับไปอยูใ่ นดินแดนแห่ งพันธสัญญา
(ประเทศอิสราเอล) คงเหลือชาวยิวอยูไ่ ม่มากนัก ชม ช ุมชนชาวยิว The Synagouge ทีมาอาศัยอยู่
ตั*งแต่สมัยศตวรรษที 7 ซึงกระจายอยูท่ ุกเมืองในอดีต ชาวยิวเป็ นชนชาติทีขยัน ฉลาด ส่ วนใหญ่มีอาชีพ

เป็ นพ่อค้า จึงทําให้สุลต่านและกษัตริ ยใ์ นอดีตนําชาวยิวมาเป็ นบริ วารอยูโ่ ดยรอบวัง เพือการเก็บภาษีจาก
การค้าได้ง่ายขึ*น จากนั*นนําท่านเดินทางเข้าสู่ เขาวงกตอันซับซ้อนแห่งเมดิน่าเมืองเฟซ ผ่าน
ประต ู Bab Bou Jelound ทีสร้างตั*งแต่ปี 1913 ทีใช้โมเสดสี ฟ้าตกแต่ง เดินผ่านเข้าไปในเขตเมดิน่า
แล้วเหมือนข้ามกาลเวลาย้อนสู่อดีต นําท่านเดินผ่านตลาดสดขายข้าวปลาอาหาร และผัก ผลไม้สดต่าง ๆ
นานาชนิ ด ชม เมเดอร์ซา บูอิมาเนีย Merdersa Bou Imania ซึ งเป็ นโรงเรี ยนสอนพระคัมภีร์
เป็ นสถาปั ตยกรรมแบบมัวร์ ทีสวยงามประณี ตในเขตเมืองเก่ าได้แบ่งออกเป็ น 100 ส่ วน มีซอยกว่า
10,000 ซอย มีซอยแคบสุ ดคือ 50 เซนติเมตร ถึงกว้าง 3 เมตร จะแบ่งเป็ นย่านต่าง ๆ เช่น ย่านเครื องใช้
ทองเหลือง ทองแดง จะมีร้านค้าเล็ก ๆ ทีหน้าร้านจะมีหม้อ กระทะ อุปกรณ์เครื องครัว วางแขวนห้อย
เต็มไปหมด ย่านขายพรหมที วางเรี ยงรายอย่างสวยงาม ย่านงานเครื องจักรสาน งานแกะสลักไม้ และ
ย่านเครื องเทศ Souk

El Attarine

ท่านจะได้สัมผัสทั*งรู ป รส และกลินในย่านเครื องเทศทีมีการ

จัดเรี ยงสิ นค้าได้อย่างเป็ นระเบียบเรี ยบร้อยสวยงาม ระหว่างที เดิ นตามทางในเมดิน่าท่านจะได้พบกับ
นําพุธรรมชาติ Nejjarine Fountain เพือให้ชาวมุสลิมให้ลา้ งหน้าล้างมือก่อนเข้าไปในบริ เวณ
มัสยิด นอกจากนี*ทีตามซอกตามมุมอาจเห็นภาพชายสู งอายุหนวดเครารุ งรังนังแกะสลักไม้ชิ*นเล็ก ๆ อยู่
บริ เวณตามทางเดินแคบ ๆ ในเขตเมืองเก่า บางทีเราก็ยงั จะเห็นผูห้ ญิงทีนีสวมเสื* อผ้าทีปิ ดตั*งแต่หัวจนถึง
เท้าจะเห็นได้ก็เฉพาะตาดําอันคมกริ บเท่านั*น แวะชม ส ุสานของมูเล ไอดริสที/ 2 Moulay Idriss
Mausoleum II ทีชาวโมรอคโคถือว่าเป็ นแหล่งมาแสวงบุญทีศักดิJสิทธิJ

เที/ยง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ/นในเมดิน่า
นําท่านเดินต่อในเมดิ น่าแห่ งเฟส ผ่านชม ส ุเหร่าโคเราวี น Kairaouine

Mosque

ซึ งเป็ นทั*ง

มหาวิทยาลัยสอนศาสนาแห่งแรกของโมรอคโคและเก่าแก่ทีสุ ดแห่ งหนึ งของโลกเลยทีเดียว (อน ุญาต
เฉพาะผูท้ ี/นบั ถื อศาสนาอิ สลามเท่านัน4 เที/สามารถเข้าชมด้านในได้) จากนั*นนําท่านเดิ นชม
ย่านเครื, อ งหนัง และแวะชม บ่ อฟอกหนังและย้อมสีห นัง แบบโบราณ ที, เ ป็ นเอกลักษณ์
เฉพาะของเมืองเฟซ ถูกอนุรกั ษ์โดยองค์การยูเนสโก้ ทั*งหมดนี* เป็ นเสน่ห์ของการเดินเทียวชม
เมืองทีต้องเดินแหวกว่ายเข้าไปในกลุ่มคนชาวพื*นเมือง ช้อปปิ* งสิ นค้าท้องถิน เมืองเฟซจึงเป็ นสถานทีที
คํ/า

ไม่ควรพลาดในการเยือนเป็ นอย่างยิง
รับประทานอาหารคํ/า ณ ภัตตาคาร
พักค้างคืน ณ โรงแรม Palais Medina & Spa 5* หรือเทียบเท่า (คืนที/ 3)

วันห้าของการเดินทาง
เช้า

เมืองเฟซ-เมืองอิ เฟรน-เมืองเออร์ฟอย์ด-เมืองเมอร์ซกู า้

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นําท่านเดิ นทางสู่ เมืองอิ เฟรน Ifrane (ระยะทาง 65 กิ โลเมตร ใช้เวลาเดิ นทางประมาณ 1.20
ชัวโมง) เป็ นเมืองที มีความสู งเหนื อระดับนํ*าทะเลประมาณ 1,650 เมตร ที พักตากอากาศซึ งในอดี ต
ฝรังเศสได้มาสร้างขึ*นบริ เวณนี* ในช่วง ค.ศ. 1930 บางครั*งเรี ยกว่า เจนี วาแห่งโมรอคโค บ้านส่ วน
ใหญ่มีหลังคาสี แดง มี ดอกไม้ และทะเลสาบสวยงาม เป็ นสถานที พักผ่อนทั*งฤดู หนาวและฤดู ร้อ น
เดินทางเส้นทางนี* ผ่าน เทือกเขาแอตลาส ชือทีคุน้ เคยกันมานานสองข้างทางเปลียนสภาพจากความ

แห้งแล้งเป็ นป่ าไม้ พุ่ม และสลับกับความแห้งแล้งของภูเขา นําท่านเดิ นทางสู่ เมืองมิเดล Midelt
เที/ยง

(ระยะทาง 136 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2.30 ชัวโมง)
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นําท่านเดินทางเข้าสู่ เส้นทางแห่ งทะเลทราย ผ่านชม ห ุบเขาดาเดส Dades

Gorge

แนวเขาและ

ธรรมชาติของหุ บเขาที ถูกกัดกร่ อนจากแรงลม ทําให้หุบเขากลายเป็ นรู ปร่ างต่าง ๆ โดยจุดหมายอยู่ที
เมืองเออฟอร์ด Erfoud ซึ งเป็ นโอเอซิ ส Oasis ศูนย์กลางทางการค้าขายของกองคาราวานซึ ง
เดินทางมาจากซาอุดิอาระเบีย Saudi Arabia และซูดาน Sudan เดินทางสู่ เมืองเมอร์ซกู า้ ร์ โดย
นําท่านนัง/ รถขับเคลื/อนสี/ลอ้ 4WD ไปท่อง ทะเลทรายซาฮาร่า Sahara เป็นทะเลทรายใน
ทวีปแอฟริกาที/มีขนาดใหญ่เป็นอันดับสองของโลก (รองจากทะเลทรายในทวีปแอนตาร์
กติกา) และเป็นทะเลทรายร้อนที/ใหญ่ที/ส ุดของโลก ณ เมืองเมอร์ซกู า้ Merzouga ลัดเลาะ

คํ,า

ของทะเลทรายสู่ เขตซาฮาร่ า นําท่ านเปลี ยนเป็ น รถขับเคลื,อนสี,ลอ้ 4x4 เดิ นทางสู่ ทะเลทราย
ซาฮาร่า Sahara Desert
รับประทานอาหารคํ,า ณ ภัตตาคาร
พักค้างคืน ณ โรงแรม Auberge Tombouctou Hotel 4* หรือเทียบเท่า (คืนที/ 4)

วันที/หกของการเดินทาง เมืองเออร์ฟอย์ด-ทอด้าจอร์จ-เมืองทินเฮี ยร์-เมืองวอซาเซท
เช้าตรู่

นําท่านขีอ, ฐู สูเ่ นินทรายอันกว้างใหญ่ สดุ สายตา เพื,อรอชม พระอาทิตย์ทอแสงยามเช้า
แสงทองยามเช้าสาดสูท่ ําเลทราย เป็ นบรรยากาศยามเช้าที,คณ
ุ จะประทับใจมิรลู้ ืม
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นําท่านเดินทางสู่ ทอดร้าจอร์จ Todra George (ระยะทาง 182 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ
2.20 ชัวโมง) ชมความงามของช่องเขาทีซ่อนตัวอยูใ่ นโอเอซิส ลํานํ*าเกลือทีไหลผ่านช่องเขากับหน้าผาที
สู งชันแปลกตา เป็ นแหล่งปี นหน้าผาสําหรั บนักเสี ยงภัยทั*งหลาย นําท่านเดิ นทางสู่ ห ุบเขาดาเดส
Dades Gorge

แนวเขาและธรรมชาติของหุ บเขาที ถูกกรัดกร่ อนจากแรงลมทําให้หุบเขากลายเป็ น

รู ปร่ างต่าง ๆ สวยงาม แวะชม โอเอซิส Tinghir ชุมชนทีเกาะกลุ่มอยูร่ วมกันท่ามกลางความแห้งแล้ง
เที/ยง

ยังมีความชุ่มชื*นของโอเอซิส ต้นปาล์ม เคยเป็ นทีตั*งของกองทหารทีเดินทางมาจากวอซาเซท
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นําท่านเดินทางเดินทางต่อตามถนนคาชบาห์ทีมีป้อมหลายร้อยแห่งตั*งเรี ยงรายตามถนนดังกล่าวสู่ เมือง
วอซาเซท Ouarzazate (ระยะทาง 168 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชัวโมง) เคยเป็ นทีตั*ง
ทางยุทธศาสตร์ ในปี ค.ศ. 1928 ฝรังเศสได้ต* งั กองกําลังทหารและพัฒนาทีนีให้เป็ นศูนย์กลางการบริ หาร
วอซาเซทเป็ นเมื องถูกส่ งเสริ มให้เป็ นเมื องท่องเที ยวที แวดล้อมไปด้วยสตูดิโอภาพยนตร์ และมีการ
พัฒนาพื*นที ในทะเลทรายเพือการทํากิจกรรมต่าง ๆ เช่นการขีมอเตอร์ ไซด์ อูฐ กิ จกรรมผจญภัยกลาง
ทะเลทราย (สําหรับในฤดูหนาว-ฤดูใบไม้ผลิ (พ.ย.-เม.ย.)) ควรเตรี ยมเสื* อกันหนาวให้เพียงพอ เพราะ
เมืองนี*อยูใ่ กล้ภูเขาแอตลาสทีมีหิมะปกคลุมในช่วงดังกล่าว วอซาเซทอาจกล่าวได้วา่ เป็ นจุดมุ่งหมายของ
นักท่องเทียวทีมองหาความแตกต่าง และความผจญภัยทีหาไม่ได้จากทีไหน วอซาเซทเป็ นเมืองทีสําคัญ
ทีสุ ดของทางตอนใต้ และทีนี ยังเป็ นทางเชือมระหว่างเหนื อกับใต้ และตะวันออกกับตะวันตก สําหรับ

นักท่องเทียวบางคนทีชอบรสชาติของความเป็ นทางใต้ ณ จุดกึงกลางแห่งนี*และยังเป็ นจุดเริ มต้นของการ
คํ/า

สํารวจเมืองต่าง ๆ ได้ทุกวัน
รับประทานอาหารคํ/า ณ ภัตตาคาร
พักค้างคืน ณ โรงแรม Karam Palace

วันที/เจ็ดของการเดินทาง
เช้า

4*

หรือเทียบเท่า (คืนที/ 5)

เมืองวอซาเซท-เมืองไอท์ เบนฮาดดู-เมืองมาราเกซ

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นําท่านเข้าชม ป้อมทาเริท Kasbah Taourirt เป็ นป้ อมแห่ งตระกูลกลาวี ภายใต้หมู่อาคารขนาด
ใหญ่ ซึงภายในประกอบด้วยห้องต่าง ๆ จํานวนมากซ่อนอยูเ่ ชือมต่อกันด้วยถนนเล็ก ๆ และเส้นทางลับ
คดเคี*ยวตามอาคารทีเบียดเสี ยดกัน พระราชวังของผูป้ กครองมาราเกซ ตระกูลกลาวี Glaoui Palace
อยูภ่ ายใน ซึงยังมีลวดลายผนังอาคารและรู ปแบบสถาปั ตยกรรมอันหลากหลายของการสร้างอาคารของ
ชาวเบอร์เบอร์ การออกแบบอาคารซึงเหมาะกับความเชือและความเป็ นอยูข่ องเหล่าเจ้าผูป้ กครอง ในยุค
ของตระกูล Glaoui ทีนีมีคนงานและคนรับใช้จาํ นวนหลายร้อยคนจึงต้องมีห้องเป็ นจํานวนมาก มีท* งั
ส่ วนทีเป็ นวังเก่า ห้องนังเล่น ห้องรับรอง บางห้องก็วา่ งเปล่า องค์การยูเนสโก้ได้ปฏิสังขรณ์ข* ึนมาจาก
อาคารเดิ มเพียง 1 ใน 3 ของอาคารทั*งหมด นําท่ านออกเดิ นทางสู่ เมื องไอท์ เบนฮาดด ู Ait
Benhaddou (ระยะทาง 40 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 40 นาที ) ชมเมืองไอท์ เบนฮาดดู เป็ น

เมืองทีมีชือเสี ยงในเรื องการหารายได้จากกองถ่ายทําภาพยนตร์กว่า 20 เรื อง โดยเฉพาะป้ อมทีงดงามและ
มีความใหญทีสุ ดในโมรอคโค ภาคใต้ คือ ป้อมไอท์ เบนฮาดด ู Kasbash of Ait Ben Hadou
เป็ นป้ อมหิ นทรายซึงตั*งอยูท่ ่ามกลางสวนอัลมอนด์ เป็ นปราสาททีใช้ในการถ่ายทําภาพยนตร์ หลายเรื อง
ทีโด่งดัง อาทิ Lawrence of Arabia, Jesus of Nazareth และ Gladiator ปั จจุบนั อยูใ่ น
เที/ยง

ความดูแลขององค์การยูเนสโก้
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นําท่านเดิ นทางสู่ เมืองมาราเกซ Marakesh (ระยะทาง 184 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ
4 ชัวโมง) ซึงเป็ นเมืองท่องเทียวทีสําคัญทีตั*งอยูเ่ ชิงเขาแอตลาส ในอดีตเมืองโอเอซิสแห่งนี*เป็ นทีพักของ
กองคาราวานอูฐทีมาจากทางตอนใต้ของโมรอคโค ถือเป็ นเมืองชุมทางของพ่อค้าต่าง ๆ นอกจากนี* ยงั
เป็ นอดีตเมืองหลวงในช่วงสมัยราชวงศ์อลั โมราวิด ช่วงศตวรรษที 11 ปั จจุบนั เป็ นเมืองทีมีนกั ท่องเทียว
มาเยือนมากทีสุด สภาพบ้านเมืองทีเราเห็นได้คือ สองข้างทางแวดล้อมด้วยบ้านเรื อนทีถูกฉาบด้วยปูนสี
ส้มๆ ซึงเป็ นสิ งทีรัฐบาลกําหนดไว้ แต่คนท้องถินจะเรี ยกว่า Pink City หรื อ เมือง สีชมพู อาจกล่าว
ได้วา่ มาราเกซเป็ นเมืองทีมีเสน่ห์ทีสุ ดในโลกแห่ งหนึ ง จึงได้สมญานามว่าเป็ น A City of Drama
นันคื อ มี ค วามสวยงามดังเมื อ งในละครที ไม่ น่ า เป็ นชี วิต จริ ง ได้ นํา ท่ า นเยือ น จัต ุรัส กลางเมื อ ง
Djemaa Fnaa Square

ที มีขนาดใหญ่รายล้อมไปด้วยอาคาร ร้านค้า ตลาด ทั*ง 4 ด้าน เดินเล่น

ถ่ายรู ปความมีชีวิตชีวาทีมีสีสันและกลินอายแบบโมรอคโคขนานแท้ ท่านสามารถทีจะหาซื* อของฝาก
คํ,า

ของทีระลึกพื*นเมืองต่าง ๆ ได้ที ตลาดเก่า Old Market ทีอยูร่ ายรอบจัตุรัสอย่างเพลิดเพลิน
รับประทานอาหารคํ,า ที, Fantasia ท่านจะได้ต,ืนตาตื,นใจกับความอลังการของสถานที,
และสีสนั ของชาวโมรอคกันที,ตอ้ นรับท่านด้วยอาหารประจําชาติและพร้อมชมการแสดง
พักค้างคืน ณ โรงแรม Hotel Kenzi Farah 5* หรือเทียบเท่า (คืนที/ 6)

วันที/แปดของการเดินทาง
เช้า

เมืองมาราเกซ-เมืองคาซาบลังก้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นําท่านชม มัสยิดคูตาเบี ย Koutoubia Mosque ซึ งเป็ นมัสยิดใหญ่เก่าแก่ทีสุ ดในเมืองไม่วา่ จะ
เดินไปแห่งใดในตัวเมืองก็จะเห็นมัสยิดนี*ได้ จากหอบังทีมีคามสูง 226 ฟิ ต (70 เมตร) (ถ่ายรู ปเฉพาะด้าน
นอก ไม่ อ นุ ญ าตให้นัก ท่ อ งเที ยวเข้า ชมภายในได้) นํา ท่ า นชม ส สุ านแห่ ง ราชวงศ์ซ าเดี ย น
Saadian Tombs เป็ นทีฝังพระศพของกษัตริ ยแ์ ละเหล่าเชือพระวงศ์ในสมัยราชวงศ์ซาเดี ยน สถานที

แห่งนี*ถูกทิ*งร้างมามากกว่า 2 ศตวรรษ ภายหลังได้รับการบูรณะและเปิ ดให้เข้าชมความงดงามของงาน
ศิลปะแบบมัวริ ส จากนั*นเดินทางไปเยียมชม พระราชวังบาเฮี ย Bahia

Palace

เป็ นพระราชวัง

ของท่านมหาอํามาตย์ ผูส้ าํ เร็ จราชการแผ่นดินแทนยุวกษัตริ ยใ์ นอดีต สร้างขึ*นในช่วงปลายศตวรรษที 19
โดย Si Moussa สถาปั ตยกรรมออกเป็ นแนวสมัยใหม่ โดยทีตั*งใจจะให้เป็ นพระราชวังทียิงใหญ่และ
หรู หราทีสุดในสมัยนั*น แต่ดว้ ยความทีมีการวางแผนก่อสร้างและตกแต่งอย่างเร่ งรี บ จึงเป็ นทีวิจารณ์กนั
ว่ารายละเอียดหลาย ๆ อย่างในพระราชวังแห่ งนี* ยงั ไม่สมบูรณ์ลงตัว พระราชวังมีการตกแต่งโดยการ
แกะสลักปูนปั* น Stucco มีการวาดลายบนไม้และประดับประดาด้วยโมเสกเป็ นลวดลายที สวยงาม
เที/ยง

ละเอียดอ่อนมาก
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
ท่านชม สวนจาร์ดีน มาจอแรล Jardin Majorelle หรื อ สวนยิปแซงลอเร้นซ์ Yves Saint
Laurent Gardens ชือนี* เป็ นทีคุน
้ เคยของสาว ๆ ทีชืนชอบแฟชันสุ ดหรู ของ Yves St. Laurent

นักออกแบบแฟชันดีไซน์แห่ งปารี ส ฝรังเศส เป็ นผูอ้ อกแบบสวนแห่ งนี* ในช่วงทีโมรอคโคตกเป็ นอณา
นิ คมของประเทศฝรังเศส ยิปแซงลอเร้นซ์มาทีประเทศโมรอคโค เพือพักผ่อนหลังจากเคร่ งเครี ยดจาก
งานออกแบบแฟชันโชว์ บ้านหลังนี* เคยตกเป็ นของเศรษฐีแห่ งมาราเกซ หลังจากยิปแซงมาเยือนมารา
เกซก็ได้เกิดความหลงใหลในเมืองแห่งนี* และซื*อบ้านหลังนี*ไว้เพือเป็ นทีพักผ่อน ชมสวนทีถูกออกแบบ
โดยใช้สีฟ้าและสี ส้มเป็ นองค์ประกอบ ไม่ว่าจะเป็ นเสา แจกัน และชมนานาพรรณของต้นไม้แห่ ง
ทะเลทรายทีจัดได้อย่างสวยงามลงตัว จากนั*นนําท่านเดินกลับสู่ เมืองคาซาบลังก้า Casablanca
อีกครั*ง (ระยะทาง 243 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชัวโมง) เมือเดินทางมาถึงเมืองคาซาบลังก้า
แล้ว นําท่านช้อปปิ* งที Outlet Casablanca ซึงประเทศโมรอคโคนั*นแบรนด์ ZARA เป็ นแบรนด์ที
ขึ*นชื อมาก ๆ เนื องจาก อมาชิโอ ออเตกา Amacio

Ortega

ผูท้ ีก่อตั*งแบรนด์ ZARA มหาเศรษฐี

อันดับหนึ งของโลกชาวสเปน ซึ งสเปนนั*นเป็ นประเทศเพือนบ้านที ดี ต่อกันแต่ต่างทวีปกับโมรอคโค
ดังนั*นประเทศโมรอคโคจึงมี Outlet
คํ/า

ZARA

หลายแห่ ง ซึ งนอกจากแบรนด์ ZARA แล้วก็ยงั มีแบ

รนด์ช* นั นําอืน ๆ อีกหลากหลายแบรนด์ให้ท่านได้เลือกช้อปปิ* ง
รับประทานอาหารคํ/า ณ ภัตตาคาร
พักค้างคืน ณ โรงแรม Golden Tulip Farah 5* หรือเทียบเท่า (คืนที/ 7)

วันเก้าของการเดินทาง

เมืองคาซาบลังก้า-กรุงอาบูดาบี-กรุงเทพมหานคร

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
จากนั*นนําท่านเดินทางสู่สนามบิน เพือเตรี ยมตัวเดินทางกลับสู่กรุ งเทพมหานคร

09.50 น.

ออกเดินทางสู่ กรุงเทพมหานคร โดยสายการบิน Etihad Airways เทียวบินที EY612

20.25 น.
23.30 น.

(ใช้เวลาเดินทางประมาณ 7.35 ชัว/ โมง)
เดินทางถึงสนามบิน กร ุงอาบูดาบี4 ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ (แวะเปลียนเทียวบิน)
ออกเดินทางสู่ กรุงเทพมหานคร โดยสายการบิน Etihad Airways เทียวบินที EY406
(ใช้เวลาเดินทางประมาณ 6.40 ชัว/ โมง)

วันที,สบิ ของการเดินทาง
09.10 น.

กรุงเทพมหานคร

เดินทางถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ
*****************************************

อัตราค่าบริการทัวร์ โมรอคโค 10 วัน
ผูใ้ หญ่ พักห้องคู่ หรื อ เด็ก 1 ท่าน พักกับผูใ้ หญ่ 1 ท่าน

ราคาท่านละ

69,900.-

บาท

เด็กเด็ก ตํากว่า 12 ปี (เสริ มเตียง-พักกับผูใ้ หญ่อีก 2 ท่าน)

ราคาท่านละ

67,900.-

บาท

ตํากว่า 12 ปี

ราคาท่านละ

66,900.-

บาท

(ไม่เสริ มเตียง-พักกับผูใ้ หญ่อีก 2 ท่าน)

ในกรณี ตอ้ งการพักห้องเดียว เพิมเงินอีกท่านละ

ราคาท่านละ

10,000.-

บาท

**ราคาอาจมีการปรับขึ4น – ลง ตามราคานํ4ามันที/ปรับขึ4นลง แต่จะปรับตามความเป็นจริงที/
สายการบินประกาศปรับ และที/มีเอกสารยืนยันเท่านัน4 (คิด ณ วันที/ 8 พฤษภาคม 2562) **

อัตราค่าบริการดังกล่าวนี4รวม
ค่าทีพักโรงแรมตามทีระบุไว้ในรายการระดับ 4-5 ดาว จํานวน 7 คืน
ค่าอาหารตามทีระบุไว้ในรายการ และค่านํ*าดืมตลอดการเดินทาง
ค่าเข้าชมสถานทีท่องเทียวต่าง ๆ ตามทีระบุไว้ในรายการ รวมขีอูฐในทะเลทรายซาฮาร่ า
ค่ารถโค้ชปรับอากาศพร้อมคนขับผูช้ าํ นาญทาง ในการนําเทียวตามรายการทีระบุไว้
เจ้าหน้าทีจากเมืองไทยและมัคคุเทศก์ทอ้ งถินพูดภาษาอังกฤษ
ค่าประกันอุบตั ิเหตุวงเงิน 1 ล้านบาท ตามเงือนไข (หากอายุเกิน 75 ปี ทุนประกันลดลง 50%)
ค่าวีซ่าเข้าประเทศโมรอคโค
ค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง
ค่าขี,อฐู ในทะเลทรายที,เมืองเมอร์ซกู า้ (ท่ านที,ไม่ได้ข,อี ูฐ ไม่สามารถคื นเงินได้ไม่ว่าในกรณี ใด ๆ ทังสิน
เนื,องจากเป็ นโปรแกรที,ทางบริษทั ฯ ได้มอบให้เป็ นพิเศษสําหรับท่าน โดยไม่ได้คิดค่าใช้จ่ายแต่ประการใด)

อัตราค่าบริการดังกล่าวนี4ไม่รวม
ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าทําหนังสื อเดินทาง, คาซักรี ด, ฯลฯ ค่าเครื องดืมทีสังพิเศษระหว่างมื*ออาหารและในโรงแรม
ค่าใช้จ่ายนอกเหนือทีระบุไว้ในโปรแกรม
ค่าภาษีมูลค่าเพิม 7% และ ค่าภาษีบริ การ 3%
ค่าทิปไกด์ทอ้ งถิ,น, คนขับรถ, ค่าทิปเจ้าหน้าที,ท,ีคอยจูงอูฐ, ไกด์จากเมืองไทย รวม 75 USD

การจองและการชําระเงิน
ทางบริ ษทั ฯ ขอชําระ มัดจํา ท่านละ 30,000.- บาท (สองหมืนบาทถ้วน) พร้อมแฟกซ์หน้าพาสปอร์ตสําหรับการจอง
ส่วนทีเหลือชําระทั*งหมด ก่อนเดินทางอย่างน้อย 30 วัน มิฉะนั*นจะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทาง

เงื/อนไขการยกเลิก
ต้องแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วันทํางาน มิฉะนั*นทางบริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิJในการคืนเงินมัดจํา
การณี ยกเลิกก่อนการเดินทางภายใน 15 วันทํางาน บริ ษทั ฯ มีความจําเป็ นต้องหัก 50% ของราคาทัวร์
กรณี ยกเลิกกระทันหันก่อนเดินทาง 7 วัน บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิJในการคืนเงินทั*งหมด

หมายเหต ุ
บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิทธิF ในการยกเลิกการเดิ นทางหรือมีการเปลี,ยนแปลงรายการหรือเปลี,ยนแปลงราคา
ได้ตามความจําเป็ นและเหมาะสม ทั*งนี* ข* ึนอยูก่ บั สภาวะของสายการบิน โรงแรมทีพัก ภูมิอากาศ ภัยธรรมชาติ การนัดหยุด
งาน ฯลฯ ตลอดจนสภาวะทางเศรษฐกิ จและการเมือง อันเป็ นสาเหตุให้ตอ้ งเลือนการเดินทางหรื อไม่สามารถจัดพาคณะ
ท่องเทียวได้ตามรายการ
บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิทธิF ออกเดินทางได้ก็ต่อเมื,อ มีนกั ท่องเที,ยวไม่ต,ํากว่า 20 ท่าน
บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิJในการเปลียนแปลงราคาในกรณี ทีสายการบินปรับเปลียนราคาสายการบิน หรื อกรณี ทีคณะผูเ้ ดินทาง
ตํากว่ากําหนด
บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิJในการไม่คืนค่าวีซ่า, ค่ามัดจําตัวR เครื องบิน และค่าใช้จ่ายอืน ๆ หากทางบริ ษทั ฯ ได้ดาํ เนินการไปแล้ว
เมือท่านได้ตกลงจองทัวร์กบั บริ ษทั ฯ แล้ว ถือว่าท่านได้ยอมรับในเงือนไขต่าง ๆ ดังกล่าวข้างต้น

เอกสารทําวีซ่า ประเทศโมรอคโค
(กร ุณาจัด เตรียมหลักฐาน โดยห้ามขี ดทับหรือ คร่อมบนสําเนาภาพ ให้ขี ด
หรือเซ็นต์บริเวณที/ว่างข้าง ๆ สําเนาภาพ หรือไม่ตอ้ งเซ็นต์รบั รองสําเนา)
หนังสื อเดินทาง (พาสปอร์ต) ที/มีอาย ุไม่ตํ/ากว่า 6 เดือน มีหน้าว่างไม่นอ้ ยกว่า 4 หน้า
สําเนาหนังสื อเดินทาง
รปู ถ่ายปัจจุบนั หน้าตรง ขนาด 3.5x4.5 ซม. จํานวน 2 รปู พื4 นหลังต้องเป็นสีขาวเท่านัน4 หน้าใหญ่
พอเหมาะเท่ากับรปู ถ่ายในพาสปอร์ตของท่าน ห้ามใช้รปู ถ่ายเล่น หรือ ห้ามใช้รปู ถ่ายจากโพราลอยด์
และห้ามใส่เสื4อสีขาวถ่าย เนื/องจากสีจะกลืนกับพื4นหลังทําให้เห็นไม่ชดั เจน
จดหมายรับรองยอดเงินในบัญชีจากธนาคาร เป็ นภาษาอังกฤษ ประทับตรารับรองจากธนาคาร หรื อ Bank Certificate
หนังสื อรับรองการทํางาน (ภาษาอังกฤษ ระบุตาํ แหน่ง และเงินเดือน)
กรณี ผเู ้ ดินทางเป็ นเจ้าของกิจการ: ใช้หนังสื อจดทะเบียนบริ ษทั ฯ ทีมีรายชือผูป้ ระกอบกิจการ
กรณี ทีเป็ นพนักงานบริ ษทั : ใช้จดหมายรับรองการทํางานจากนายจ้าง ระบุตาํ แหน่ง ระยะเวลาการจ้าง เงินเดือน
กรณี ทีเป็ นข้าราชการ: ใช้หนังสื อรับรองจากหน่วยงาน
กรณี เกษียณอายุราชการ: ถ่ายสําเนาบัตรข้าราชการบํานาญ

กรณี เป็ นนักเรี ยนนักศึกษา: ต้องมีหนังสื อรับรองจากสถาบันการศึกษา ว่ากําลังศึกษาอยูร่ ะบุช* นั ปี ทีศึกษา
กรณี คา้ ขาย, ทําธุรกิจส่วนตัว, ทําอาชีพอิสระ ต้องพิมพ์จดหมายรับรองตนเอง
สําเนาบัตรประชาชน
สําเนาทะเบียนบ้าน ทั*งนี*ระยะเวลาดําเนินการ ประมาณ 10-15 วัน

