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รายละเอียดการเดินทาง 
 

 

 

 

17.00 น.คณะพรอ้มกนั ณ สนามบินสุวรรณภูมิ หนา้เคาน์เตอร ์สายการบิน OMAN AIR ชั้น 4 แถว Q 

พรอ้มเจา้หน้าท่ีและมคัคุเทศกข์องบริษัทฯคอยใหก้ารตอ้นรบั 

  

 

 

 

 

 

 

 

บรรยากาศภายใน Miracle Lounge 

คลิกชม http://bit.ly/2NMk5YE 

20.40 น.ออกเดินทาง สู่มสักตั MCT โดยสายการบิน OMAN AIR เที่ยวบินที่ WY816  

(บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง) ที่นัง่บนเครื่อง 3-3-3 

23.30 น.เดินทาง ถึงสนามบินประเทศโอมาน (MCT มสักตั) (ใชเ้วลาในการเดินทาง 5ชัว่โมง 50 นาที) 

เวลาท่ีมสักตั ชา้กว่าไทย -3 ชัว่โมง  เพ่ือแวะเปลี่ยนเครื่อง 

 

 

 

 

01.20 น.ออกเดินทางสู่ สนามบิน CMN มุฮมัมดั ฟิฟท ์อินเตอรเ์นชัน่แนล (คาซาบลงักา)  

ประเทศโมร็อกโก  โดยสายการบิน OMAN AIR เที่ยวบินที่ WY171 

วนัแรก  สนามบินสุวรรณภมิู - โอมาน MCT       

วนัที่สอง มสักตั MCT– คาซาบลงักา CMN       

http://bit.ly/2NMk5YE
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(ใชเ้วลาในการเดินทาง 8 ชัว่โมง 50 นาที ) 

07.10 น.เดินทาง ถึงสนามบิน CMN มุฮมัมดั ฟิฟท ์อินเตอรเ์นชัน่แนล (คาซาบลงักา)  

(เวลาทอ้งถิ่นที่น่ีชา้กว่าประเทศไทย 7 ชัว่โมง)  

น าท่านผ่านพิธีตรวจคนเขา้เมืองและรบักระเป๋าสมัภาระ 

เดินทางเขา้เมืองคาซาบลงักา้ เมืองท่าหลกัและเมืองท่ีใหญ่ท่ีสุดของโมรอ๊กโก คาซาบลงัก้า มีความหมายในภาษา
สเปนวา่ “บ้านสีขาว” ปัจจบุนัเมืองแหง่นีเ้ป็นศนูย์กลางทางเศรษฐกิจและอตุสาหกรรมของประเทศ  

น าทกุทา่นแวะชม ถ่ายรูปด้านนอก  สุเหร่าแห่งกษัตริย์ฮัสซันท่ี 2 (Hassan II Mosque) สถาปัตยกรรมทาง
ศาสนา เป็นความยิง่ใหญ่และเป็นความภาคภูมิใจของชาวโมร๊อกโก ใหญ่เป็นอนัดบัท่ี 13ของมสัยดิระดบัโลก มสัยิด
แห่งน้ีถูกออกแบบโดยสถาปนิกชาวฝรัง่เศส มิเชล แปงโซ แต่เป็นศิลปะสไตลโ์มร็อกโค ท่ีใชเ้ทคโนโลยีสมยัใหม่

ผสมผสานเขา้ไปดว้ย ซ่ึงส่ิงปลกูสรา้งน้ีสามารถจุผูค้นไดถึ้ง 25,000 คนและมีหอคอยสูงถึง 120 

เมตร จุดประสงคใ์นการสรา้งมสัยิดแห่งน้ีคือ ในวาระเฉลิมพระชนมค์รบ 60 พรรษาของกษัตริยฮ์สัซนัท่ี 2 แห่ง

โมร็อกโกนอกจากน้ียงัถือเป็นสถานท่ีส าคญัในการตอ้นรบัแขกบา้นแขกเมือง เมื่อประมุขประเทศใดเยี่ยมเยือน ก็

มกัจะมาเยี่ยมชม  

บ่าย  จากน้ันเดินทางต่อไปยงัเมือง RABAT (ใชเ้วลาประมาณ 1 ชัว่โมง 30 นาที ) ซ่ึงเป็นเมืองหลวงเมอืงหลวงแหง่

ราชอาณาจกัรมาในอดตี ตั้งแต่ปี ค.ศ.1956 และเป็นท่ีตั้งของ

พระราชวงัหลวง และท าเนียบทูตานุทูตจากต่างแดน เป็นเมืองสี

ขาวท่ีสะอาดและสวยงาม จากน้ันชมสุเหร่าหลวง และ พระราชวงั

หลวง ท่ีทุกเท่ียงวนัศุกร ์กษัตริยแ์ห่งโมรอคโคจะทรงมา้จาก

พระราชวงัมายงัสุเหร่าเพ่ือประกอบศาสนกิจ  

ชมสุสานของกษัตริยโ์มฮมัเหม็ด ที่ 5 พระอยักาของกษัตริย์

องคปั์จจุบนั ซ่ึงมีทหารยามยืนเฝ้าสง่าทุกประตู และเปิดใหค้นทุกชาติทุกศาสนาเขา้ไปเคารพพระศพท่ีฝังอยูเ่บ้ือง

ล่าง ดา้นหน้าของสุสาน คือสุเหร่าฮสัซนัท่ีเร่ิมสรา้งมาตั้งแต่ศตวรรษท่ี 2 แต่ไมส่ าเร็จ และพงัลงจนเหลือแต่เพียง

เสาไว ้365 ตน้ ในบริเวณกวา้ง 183 x139 เมตร 

ค า่     รบัประทานอาหารค า่ ณ โรงแรมที่พกั 

  น าท่านเดินทางเข้าสู่ท่ีพัก โรงแรม  THE RIVE @RABAT DAY1    ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า 

 

 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

น าทุกท่านออกเดินทางสู่เมืองเชฟชาอูน (CHEFCHAOUEN) (ใชเ้วลา

เดินทางประมาณ 3 ชัว่โมง 50นาที  ประมาณ 253 กม.) เป็นเมืองโบราณ

ยาวนานกวา่ 538ปีท่ีหา้มพลาด เป็นเมืองท่ีเหมือนเป็นฉากจากหนัง

ภาพยนตรห์รือภาพในนิทาน สถานท่ีแห่งน้ีเป็นเมืองท่ีมีผูค้นใชชี้วิตกนัอยูจ่ริง

ในประเทศโมรอ๊กโก เอกลกัษณเ์ฉพาะตวัของเมืองน้ีคือความแปลกตาของ

วนัที่สาม ราบตั - เชฟชาอูน - เฟส    

http://www.culturedcreatures.co/morocco-blue-city/
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อาคารบา้นเรือนท่ีมีสีสนัสดใสทาสีเป็นสีฟ้าและขาวทั้งเมือง ซ่ึงตดักบัสีเขียวของป่าไมเ้น่ืองจากตวัเมืองอยู่ในหุบ

เขาริฟ (RIF MOUNTAIN) เกิดเป็นภาพท่ีชวนใหนั้กท่องเท่ียวหลงใหลในความงดงามและเสน่หข์องเมืองน้ี ความ

เป็นมิตรของผูค้นก็ท าใหเ้มืองเชฟชาอูนมีเสน่หอ์ยา่งหาท่ีเปรียบไมไ่ด ้ทุกท่านสามารถเดินชมบา้นเรือนไดท้ัว่ทั้ง

เมือง โดยท่ีสถาปัตยกรรมของเมืองยงัคงเป็นแบบโมรอ๊กโก ซุม้ประตูโคง้สามารถมองเห็นไดท้ัว่ทั้งเมือง และยงัมี

น ้าพุท่ีปดูว้ยกระเบ้ืองโมเสกแบบโมร๊อกโกใหเ้ห็นไดต้ามมุมต่าง ๆ ของเมือง  อิสระใหทุ้กท่านไดเ้ดินชมถ่ายรูป

หมู่บา้นสีฟ้า เพราะไมว่่าจะถ่ายมุมไหนก็สวยไมแ่พก้นั ส ารวจตรอกซอกซอยต่างๆท่ีเต็มไปดว้ยรา้นขายของท่ี

ระลึก, เคร่ืองประดบั, พรม และเลือกชิมขนมพ้ืนเมือง ถัว่ ชีส กลบัไปเป็นของฝากไดอ้ยา่งเพลิดเพลิน 

เที่ยง  รบัประทานอาหาร ณ รา้นอาหาร 

หลงัจากน้ันน าท่านเดินทางต่อ สู่เมืองเฟซ (FES) เมืองหลวงเก่าอีกแห่งท่ีมีประวติัศาสตรอ์นัยาวนานใน ศ.ต. ท่ี 

8 ท่ีมีความส าคญัทางประวติัศาสตร ์ตั้งอยูร่ะหวา่งพ้ืนท่ีอุดมสมบรูณท่ี์ต่อจากเชิงเทือกเขารีฟ (Rif Mountain) 

ทางตอนเหนือกบัเขตเทือกเขาแอตลาสตอนกลาง (Middle Atlas) มีแม่น ้าเฟส (River Fes) ไหลผ่านกลางเมือง

เมืองเฟส เป็นเมืองศกัด์ิสิทธ์ิเมืองหน่ึงของศาสนาอิสลามไดร้บัการขนานามว่า “มกักะฮแ์ห่งตะวนัตก”และ 

“เอเธนสแ์ห่งแอฟริกา”  

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ โรงแรมที่พกั 

 น าท่านเดินทางเขา้สู่ที่พกั โรงแรม VOLUBULIS HOTEL@FES DAY2 ระดบั 4 ดาวหรือเทียบเท่า 

 

 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

น าท่านชมเมืองเฟซ เมืองแห่งท่องเท่ียวท่ีมีช่ือเสียง ซ่ึงในปี ค.ศ.1981 องคก์ารยูเนสโกไดป้ระกาศใหเ้ขตเมือง

เก่าของเฟสเป็นเมืองมรดกโลกทางประวติัศาสตร ์  ตอนน้ีทางรฐับาลโมร๊อกโกมีการดูและเมืองเฟสโดยเฉพาะเขต

เมืองเก่าซ่ึงเป็นศูนยก์ลางของวฒันธรรมและอารยธรรมในยุคเก่าของโมรอ๊กโก  น าท่านชมจุดชมวิวเม่ือมองลงมา

จะเห็นเขตเมืองเก่าทั้งเมือง ต่อดว้ยชมประตูพระราชวงัหลวงแห่งเฟส พระราชวงัท่ีมีสถาปัตยกรรมท่ีสวยงามและ

สง่างามอยา่งมาก เป็นเอกลกัษณแ์ห่งราชวงศโ์มรอ๊กโก จากน้ันน าทุกท่านเขา้สู่เมืองเก่า ซ่ึงเสมือนท่านยอ้นยุค

ไปสู่บรรยากาศ1200ปีท่ีแลว้ เพราะเมืองน้ียงัมีวิถีชีวิตและความเป็นอยูใ่นลกัษณะดั้งเดิมหลายศตวรรษ 

ชมเมเดอรซ์า บูอิมาเนีย (MEDERSA BOU IMANLA) ซ่ึงเป็นโรงเรียนสอนพระคมัภีร ์เป็นสถาปัตยกรรมแบบ

มวัร ์ท่ีสวยงามประณีต ในเขตเมืองเก่าไดแ้บ่งออกเป็น 100 ส่วน มีซอยกวา่ 10,000 ซอย มีซอยแคบสุดคือ 50 

ซ.ม. ถึงกวา้ง 3 เมตร จะแบ่งเป็นยา่นต่างๆ เช่น ยา่นเคร่ืองใชท้องเหลือง ทองแดง จะมีรา้นคา้เล็กๆท่ีหนา้รา้นจะ

มีหมอ้ กะทะ อุปกรณเ์คร่ืองครวั ยา่นขายพรมท่ีวางเรียงรายอยา่งสวยงาม ยา่นงานเคร่ืองจกัสาน งานแกะสลกัไม ้

และยา่นเคร่ืองเทศ (Souk El Attarine)  

ท่านจะไดส้มัผสัทั้งรูป รสและกล่ินในยา่นเคร่ืองเทศท่ีมีการจดัเรียงสินคา้ไดอ้ยา่งเป็นระเบียบเรียบรอ้ยสวยงาม 

ระหวา่งท่ีเดินตามทางในเมดิน่า ท่านจะไดพ้บกบัน ้าพุธรรมชาติ (Nejjarine Fountain) เพ่ือใหช้าวมุสลิมใหล้า้ง

วนัที่สี ่ เฟส    
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หนา้ลา้งมือก่อนเขา้ในบริเวณมสัยิด  นอกจากน้ีท่ีตามซอกมุมอาจเห็นภาพชายสูงอายุหนวดเครารุงรงันัง่แกะสลกั

ไมช้ิ้นเล็กๆอยูบ่ริเวณตามทางเดินแคบๆในเขตเมืองเก่า บางทีเราก็ยงัจะเห็นผูห้ญิงท่ีน่ีสวมเส้ือผา้ท่ีปิดตั้งแต่หวั

จนถึงเทา้จะเห็นไดก็้เฉพาะตาด าอนัคมกริบเท่าน้ัน แวะชมสุสานของมูเล ไอดริสที่ 2 (Moulay Idriss Mausolem 

II) ท่ีชาวโมรอ๊กโกถือวา่เป็นแหล่งมาแสวงบุญท่ีศกัด์ิสิทธ์ิ พาท่านไปชมสุเหร่าใหญ่ไคเราวีน (Kairaouine 

Mosque) ซ่ึงเป็นทั้งมหาวิทยาลยัสอนศาสนาแห่งแรกของโมร็อกโก และเก่าแก่ท่ีสุดแห่งหน่ึงของโลกเลยทีเดียว  

(เฉพาะผูท่ี้นับถือศาสนา อิสลามเท่าน้ัน)  

 

 

 

 

 

เที่ยง  รบัประทานอาหารเที่ยง ณ รา้นอาหาร   

จากนั้นน าท่านเดินชมย่านเครื่องหนงัและแวะชม บ่อฟอกและยอ้มสีหนงัแบบ

โบราณ ท่ีเป็นเอกลกัษณเ์ฉพาะของเมืองเฟส ถูกอนุรกัษ์โดยองคก์รยูเนสโก โรงฟอก

หนังของเมืองเฟสจะประกอบไปดว้ยอ่างหินจ านวนมากวางเรียงกนัเป็นแถว  แต่ละบ่อ

จะเต็มไปดว้ยสียอ้มและของเหลวเติมเต็มทัว่ทุกบ่อ ราวกบัเป็นจานสีท่ีมีขนาดใหญ่ 

โดยหนังเหล่าน้ีไดม้าจากทั้ง ววั แกะ แพะ และอฐู น าเขา้สู่กระบวนการกลายเป็น

เคร่ืองหนังคุณภาพชั้นสูง เช่นกระเป๋า เส้ือผา้ รองเทา้ โดยไมม่ีการใชเ้คร่ืองจกัร 

นับเป็นภูมิปัญญาท่ีมีตั้งแต่ยุคกลาง อิสระชอ้ปป้ิงสินคา้ทอ้งถ่ินมากมาย เมืองเฟซจึง

เป็นสถานท่ีท่ีไมค่วรพลาดในการมาเยือนอยา่งยิ่ง 

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ โรงแรมที่พกั 

 น าท่านเดินทางเขา้สู่ที่พกั โรงแรม L’ESCALE HOTEL@FES  DAY3 ระดบั 4 ดาวหรือเทียบเท่า 

 

 

 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

จากน้ันน าทุกท่านเดินทางต่อ สู่เมืองแมคเนส (MEKNEKNES)(ใชเ้วลา

เดินทางประมาณ  45นาที) หน่ึงในเมืองมรดกโลกรบัรองโดยยูเนสโก

เมื่อปี ค.ศ.1996 อดีตเมืองหลวงในสมยัสุลต่าน มเูล อิสมาอิแห่งราช

วงศอะ์ลาวทิ (Alawite Dynasty) ไดช่ื้อเป็นกษัตริยจ์อมโหดผูช่ื้นชอบการ

ท าสงครามในช่วงศตวรรษท่ี 17 ดว้ยท าเลท่ีตั้งท่ีมีแม่น ้าไหลผ่านกลาง

วนัที่หา้ เฟซ – อินเฟรน IFRAN –มิเดล MIDLET – เออรฟู์ด ์ERFOUD  

รสิซาน่ี RISSAN - เมอรซู์กา้ MERZOUGA     
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เมืองเมกเนสจึงเป็นเมืองศูนยก์ลางการ ผลิตมะกอกไวน์และพืชพรรณต่างๆ มีก าแพงเมืองลอ้มรอบเมืองเก่าท่ียาว

ประมาณ 40 กม. ซ่ึงมีประตูเมืองใหญ่โตถึง 7 ประตู 

น าท่าน ชมประตูบบัมนัซู (BAB MANSOUR MONUMENTAL) มีประตูเมืองใหญ่โตถึง 7 ประตูไดช่ื้อวา่สวยท่ีสุด 

ตกแต่งดว้ยโมเสดและกระเบ้ืองสีเขียวบนผนังสีแสดนับแสนช้ิน ท าใหป้ระตูแห่งน้ีมีเอกลกัษณแ์ละสวยงามอยา่งหา

ท่ีเปรียบไมไ่ด ้

น าทุกท่านเดินทาง สู่เมืองอิเฟรน (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 1 ชัว่โมง 30 นาท ี) เมืองท่ีชาวฝรัง่เศสท่ีเคย

ปกครอง และนิยมมาสรา้งท่ีพกัตากอากาศบริเวณน้ี ตั้งอยูบ่นความสูงประมาณ 1,650 เมตร เหนือ

ระดบัน ้าทะเล บา้นเรือนท่ีน้ีส่วนใหญ่เป็นหลงัคาอิฐสีแดง มีดอกไมบ้านสะพรัง่และทะเลสาบท่ีสวยงาม เป็น

สถานท่ีพกัผ่อนทั้งฤดูหนาวและฤดูรอ้น เสน้ทางน้ีผ่านเทือกเขา

แอตลาส เทือกเขาแอตลาส (Atlas Mountains) เป็นแนวเทือกเขาท่ี

อยูท่างตะวนัตกเฉียงเหนือและทางเหนือของทวีปแอฟริกา พาดผ่าน

ตั้งแต่ชายฝั่งตะวนัตกเฉียงใตข้องประเทศโมร็อกโกท่ีบริเวณอ่าวอากา

เดีย (Agadir) ริมฝ่ังมหาสมุทรแอตแลนติก ขึ้ นไปจนจดชายฝั่ง

ตะวนัออกเฉียงเหนือของประเทศตูนิเซีย มีความยาวของเทือกเขา

โดยรวมประมาณ 2,500 กิโลเมตร ภูมิประเทศเขียวชอุ่มไปดว้ยป่า

ไม ้สองขา้งทางเปล่ียนสภาพจากความแหง้แลว้เป็นป่าไม ้พุ่ม และ

สลบักบัความแหง้แลง้ของภูเขาเหมาะเป็นเมืองพกัผ่อนจนไดร้บัฉายา “(เจนีวาแห่งโมร็อคโค)  

น าท่านเดินทาง สู่เมืองมิเดล (MIDLET)  เป็นเมืองท่ีตั้งอยูบ่นระดบัความสูงท่ี 1,508 เมตร (4,948 ฟุต) คือ

เมืองเล็กๆ ท่ีตั้งอยูท่่ามกลางหุบเขาแอตลาส เมืองท่ีเป็นศูนยก์ลางการคา้ การท าเหมืองแร่  ทอผา้ ทอพรม และ

เย็บปักถกัรอ้ย ของโมร็อกโก  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เที่ยง  รบัประทานอาหารเที่ยง ณ รา้นอาหาร  

น าท่านเดินทางเขา้สู่เสน้ทางแห่งทะเลทราย ผ่านชม หุบเขาดาเดส DADES GORGE แนวเขาและธรรมชาติของหุบ

เขาท่ีถูกกดักร่อนจากแรงลม ท าใหหุ้บเขากลายเป็นรูปร่างต่างๆ โดยจุดหมายอยูที่ เมืองเออรฟู์ด ์ERFOUD ซ่ึง

เป็นโอเอซิส OASIS ศูนยก์ลางทางการคา้ขายของกองคาราวานซ่ึง เดินทางมาจากซาอุดิอาระเบีย SAUDI ARABIA 

และซูดาน SUDAN และเดินทางสู่เมืองเมอรซู์กา้ร ์ไปชมทะเลทรายซาฮาร่า “SAHARA” เป็นทะเลทรายในทวีป

แอฟริกาท่ีมีขนาดใหญ่ท่ีสุดของโลก โดยกินเน้ือท่ีกวา่ 9 ลา้นตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 1ใน 3 ของทวีป

แอฟริกา ลดัเลาะขอบทะเลทรายสู่เขตซาฮาร่า ผ่านชมทศันียภาพอนัยิ่งใหญ่ของภูเขาหินท่ีเต็มไปดว้ยซากฟอสซิล

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B9%82%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B9%87%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B9%82%E0%B8%81
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%95%E0%B8%B9%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%8B%E0%B8%B5%E0%B8%A2
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ของหอยและแมงกะพรุนโบราณในอดีตเม่ือ 350 ลา้นปีก่อน ซ่ึงดินแดนแห่งน้ีเคยอยูใ่ตท้อ้งทะเลมาก่อน จ่ึงเป็นท่ี

ก าเนิดของซากฟอสซิลต่างๆ 

 

 

 

 

 

ค า่  

รบัประทานอาหารค า่ ณ โรงแรมที่พกั **ถา้โรงแรมเตม็ จะน าท่านพกัในแคมป์แทน** 

          อสิระใหท้า่นพกัผอ่นดดูาวทา่มกลางทะเลทรายตามอธัยาศยั  

 น าท่านเดินทางเขา้สู่ที่พกั LES PORTES DEDESERT HOTEL@MERZOUGA DAY4 ระดบั 4 ดาวหรือเทียบเท่า 

 

 

 

 

 

 

 

 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

***พเิศษ  กอ่นพระอาทติยข์ ึน้น าทา่นขีอ่ฐู ชมพระอาทติยข์ ึน้ทีท่ะเลทรายซาฮารา่  ใหทุ้กท่านไดด่ื้มด า่กบั

ภาพพระอาทิตยด์วงโตๆค่อยๆโผล่ข้ึนจากสนัทรายยามเชา้ สาดส่องแสงสีทองปลุกทุกชีวิตใหต่ื้นจากนิทรา เป็น

ภาพแห่งความประทบัใจท่ีทุกท่านจะจดจ าไมรู่ลื้มเลือน  

ออกจากทะเลทรายผ่าน เดินทางผ่าน โอเอซิสTINGHIR ซ่ึงเป็นชุมชนท่ีเกาะกลุ่มอยู่รวมกนั ท่ามกลางความแหง้

แลง้ในเขตทะเลทราย ท่ียงัมีความชุ่มช้ืน มีตาน ้า หรือ ล าธารน ้า ซ่ึงใชใ้นการปลกู ตน้ปาลม์ ตน้อลัมอนด ์ น า

ท่านเดินทางสู่ ทอดรา้จอรจ์ TODRA GORGES ชมความงามของช่องเขาท่ีซ่อนตวัอยูในโอเอซิส ล าธารท่ีไหลผ่าน

ช่องเขากบัหนา้ผาท่ีสูงชนัแปลกตา เป็นแหล่งปีนหนา้ผาส าหรบันักเส่ียงภยัทั้งหลาย    ผ่านหุบเขาดาเดส DADES 

VALLEY AND GORGE  แนวเขาและธรรมชาติของหุบเขาท่ีถูกกรดักร่อน จากแรงลมท าใหหุ้บเขากลายเป็นรูปร่าง

ต่าง ๆ สวยงาม ผ่านชมหุบเขากุหลาบ ซ่ึงเทศกาลดอกกหุลาบจะมีขึน้ในเดือนพฤษภาคม  ดว้ยร่มเงาตน้ปาลม์ท่ี

โอเอซิสน้ี ท าใหเ้ป็นสวรรคน์อ้ยๆของนักเดินทางชาวทะเลทรายมาตั้งแต่สมยัโบราณกาล  

เที่ยง  รบัประทานอาหารเที่ยง ณ รา้นอาหาร  

น า ท่ าน เ ดิ นท า ง ต่ อต ามถนนคา ชบาห์ ท่ี มี ป้ อ มหล าย ร้อ ย แห่ ง ตั้ ง เ รี ย ง ร า ยต ามถนนดั ง ก ล่ า ว  

สู่เมืองวอซาเซท OUARZAZATE ซ่ึงเคยเป็นท่ีตั้งทางยุทธศาสตร ์ในปี ค.ศ. 1928 ฝรัง่เศสตั้งกองก าลงัทหารและ

วนัที่หก เมอรซู์กา้ MERZOUGA - ทอดา้จอรจ์ (TODRA GORGE) - OUARZAZATE  
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พฒันาท่ีน้ีใหเ้ป็นศูนยก์ลางการบริหาร ปัจจุบนัเมืองวอซาเซทเป็นเมืองถูกส่งเสริมใหเ้ป็นเมืองท่องเท่ียว และมี

การพฒันาพ้ืนท่ีในทะเลทรายเพ่ือการท ากิจกรรมต่าง ๆ ท่ีแวดลอ้มไปดว้ยสตูดิโอส าหรบัการถ่ายท าภาพยนตร ์

ไม่ว่าจะเป็น เร่ือง CLEO PATTRA, THE MUMMY, KINGDOM OF HEAVEN และอีกหลายเร่ืองนักท่ีมกัจะใชเ้มือง

แห่งน้ีเป็นฉากส าหรบัถ่ายท าในภาพยนตร ์ทั้งน้ีเพราะลกัษณะภูมิประเทศท่ียงัคงความเป็นเอกลกัษณแ์บบชนเผ่า

เบอรเ์บอร ์ซ่ึงเป็นชนเผ่าดั้งเดิมของชาวโมรอ๊กโก  วอซาเซทอาจกล่าวไดว้าเป็นจุดมุ่งหมายของนักท่องเท่ียวท่ีมอง

หาความแตกต่าง และความผจญภยัท่ีหาไม่ไดจ้ากท่ีไหน วอซาเซทเป็นเมืองท่ีส าคญัท่ีสุดของทางตอนใต ้และท่ีน่ี

ยงัเป็นทางเช่ือมระหวา่งเหนือกบัใต ้และตะวนัออกกบัตะวนัตก  

 

 

 

 

 

 

ค า่     รบัประทานอาหารค า่ ณ โรงแรมที่พกั 

    น าท่านเดินทางเขา้สู่ที่พกั  LE ZAT HOTEL@ OUARZAZATE DAY5 ระดบั 4 ดาวหรือเทียบเท่า 

 

 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

เดินทางสู่ เมืองไอท ์เบนฮาดดู  (AIT BENHADDOU) ชมเมืองไอท ์เบนฮาดดู เป็นเมืองท่ีมีอาคารต่างๆ 

สรา้งจากดิน เป็นเมืองท่ีมีช่ือเสียงในเร่ืองการหารายไดจ้ากกองถ่ายท าภาพยนตรก์วา่ 20 เร่ือง 

โดยเฉพาะป้อมดินท่ีงดงามและมีความใหญ่ท่ีสุดในภาคใตข้องโมรอคโค คือ ป้อมไอท ์เบนฮาดดู 

 (KASBASH OF AIT BEB HADOU) เป็นป้อมดินซ่ึงตั้งอยูท่่ามกลางสวนอลัมอนด ์เป็นปราสาทท่ีใชใ้นการ

ถ่ายท าภาพยนตรห์ลายเร่ืองท่ีโด่งดงัอาทิ Lawrance of Arabia , Jesus of Nazareth และ Gladiator 

ปัจจุบนัอยูใ่นความดูแลขององคก์ารยูเนสโก ้

 

 

 

 

 

 

เที่ยง  รบัประทานอาหารเที่ยง ณ รา้นอาหาร  

วนัที่เจด็ OUARZAZATE – AIT BENHADDOU เมืองไอท ์เบนฮาดดู –ATLAS MOUNT 

  MARRAKECH      
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จากน้ันเดินทางสู่ เมืองมาราเกช (MARAKESH) เมืองแห่งทะเลทรายซาฮาร่า ทะเลทรายในทวีป

แอฟริกาท่ีมีขนาดใหญ่เป็นอนัดบัสองของโลก และเป็นทะเลทรายท่ีรอ้นท่ีสุดของโลกอีกดว้ย ซ่ึงเป็นเมือง

ท่องเท่ียวท่ีส าคญัท่ีตั้งอยูเ่ชิงเขาแอตลาส ในอดีตเมืองโอเอซิสแห่งน้ีเป็นท่ีพกัของกองคาราวานอฐูท่ีมา

จากทางตอนใตข้องโมรอคโค ถือเป็นเมืองชุมทางของพ่อคา้ต่างๆ นอกจากน้ียงัเป็นอดีตเมืองหลวงในช่วง

สมยัราชวงศอ์ลัโมราวิดช่วง ศ.ต.ท่ี 11 ปัจจุบนัเป็นเมืองท่ีมีนักท่องเท่ียวมาเยือนมากท่ีสุด สภาพ

บา้นเมืองท่ีเราเห็นไดคื้อ สองขา้งทางแวดลอ้มดว้ยบา้นเรือนท่ีถูกฉาบดว้ยปนูสีสม้ๆ ซ่ึงเป็นส่ิงท่ีรฐับาล

ก าหนดไว ้แตค่นทอ้งถิ่นจะเรียกว่า PINK CITY หรือ เมืองสีชมพู อาจกล่าวไดว้่ามาราเกชเป็นเมืองท่ีมี

เสน่หท่ี์สุดในโลกแห่งหน่ึง จึงไดส้มญานามวา่เป็น A CITY OF DRAMA นัน่คือมีความสวยงามดัง่เมืองใน

ละครท่ีไม่น่าเป็นชีวิตจริงได ้

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ โรงแรมที่พกั 

 น าท่านเดินทางเขา้สู่ที่พกั  MOROCCAN HOUSE HOTEL@ MARAKESH  DAY6  ระดบั 4 ดาวหรือ

เทียบเท่า 

 

 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

น าท่านเดินทางสู่เขตเขตเมืองเก่า หรือท่ีเรียกวา่ เมดิน่า ซ่ึงมีก าแพงเมืองลอ้มรอบ น าชมสุสานแห่ง

ราชวงศซ์าเดียน (SAADLAN TOMBS) ท่ีแห่งน้ีถูกท้ิงรา้งมากกวา่ 2 ศตวรรษ ภายหลงัไดร้บัการบรูณะ 

และเปิดใหเ้ขา้ชมความงดงามในแบบฉบบัของศิลปะแบบมวัริส(MOORISH) แท้ๆ  ความวิจิตรอลงัการของ

หอ้งโถงภายใน เสาคอลมัน์หินอ่อนสีสวย ลวดลายงานปนูท่ีประดบัประดาบนผนังและเพดาน สวนสวย

ภายนอกท่ีสรา้งข้ึนใหม ่โดยเขาวา่ ท าตามแบบ Allah's Paradise  

 

 

 

 

 

 

จากน้ันน าชมพระราชวงับาเฮีย BAHIA PALACE พระราชวงัของท่านมหาอ ามาตยผู์ส้ าเร็จราชการ

แผ่นดินแทนยุวกษัตริยใ์นอดีต สรา้งขึ้ นในช่วงปลายศตวรรษท่ี 19 ซ่ึงตั้งใจจะใหเ้ป็นพระราชวงัท่ียิ่งใหญ่

และหรูหราท่ีสุดในสมยัน้ัน ภายในตกแต่งดว้ยปนูป้ันแกะสลกัและการวาดลวดลายบนไมแ้ละประดบั

ประดาดว้ยโมเสกท่ีมีลวดลายละเอียดอ่อนชอ้ยสวยงาม   

 

 

 

วนัที่แปด   MARRAKECH  - คาซาบลงักา   
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เที่ยง   รบัประทานอาหารเที่ยง ณ รา้นอาหาร  

น าทุกท่านชม จตัรุสักลางเมือง (DJEMAA FNAA SQUARE) ท่ี

มีขนาดใหญ่ รายลอ้มไปดว้ยอาคาร รา้นคา้ ตลาด ทั้ง 4 ดา้น 

เดินเล่นถ่ายรูปความมีชีวิตชีวาท่ีมีสีสันและกล่ินอายแบบโม

รอคโคขนานแท้ พร้อมจับจ่ายหาซ้ือของฝาก ของท่ีระลึก

พ้ืนเมืองต่างๆ รายลอ้มไปดว้ยอาคาร รา้นคา้ ตลาดทั้ง 4 ดา้น  

ชม มัสยิด คูตูเบีย (KOUTOUBIA MOSQUE) ซ่ึงเป็นมสัยิด

ใหญ่เก่าแก่ท่ีสุดในเมืองไม่ว่าจะเดินไปแห่งใดในตัวเมืองก็จะเห็นมสัยิดน้ีได ้จากหอวงัท่ีมีความสูง 226 

ฟิต (70 เมตร) ไมว่า่อยูท่ี่ไหนในมาราเกซ เราก็จะมองเห็นสุเหร่าแห่งน้ี อิสระใหท้างเก็บภาพเมืองมารา

เกซ เมืองท่ีขึ้ นช่ือวา่มีเสน่หดึ์งดูดนักท่องเท่ียวติดอนัดบัโลก  

น าท่านชม MAJORELLE GARDEN หรือ JARDIN MAJORELLE & MUSEUM OF ISLAMIC ART  

วา่กนัวา่เป็นสวรรคน์อ้ยๆ ยา่นเมืองมาราเกช สวนแห่งน้ีเป็นท่ีรวบรวมพนัธุไ์มน้านาจากทัว่โลก 

โดยเฉพาะตน้กระบองเพชรนับพนัตน้ หลากหลายสายพนัธุ ์

มีสวนบวั และป่าไมดู่ร่มร่ืน กบับรรดากระถางดินท่ีศิลปิน

เจา้ของเดิม Jacques Majorelle ท่ีสรรหาสีมาป้ายทาทบั 

ตกแต่งท าใหส้วนแห่งน้ีดูโดดเด่นสะดุดตาข้ึนมาอยา่งน่า

เหลือเช่ือ สวนแห่งน้ีเดิมเป็นบา้นของศิลปินชาวฝรัง่เศส 

เขาสรา้งบา้น และสวนเอาไวอ้ยูเ่อง พรอ้มสรา้งงานศิลปะ

ของเขาต่อมาสถานท่ีแห่งน้ีไดถู้กใชเ้ป็นพิพิธภณัฑ ์รวบรวมเอาศิลปะของโมรอคโคไว ้และมีมุมแสดงงาน

ศิลปะของเจา้ของเดิมเอาไวด้ว้ย 

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ รา้นอาหาร MARAKESH 

 จากนัน้น าท่านเดนิทางกลับสู่ CASABLANCA คาซาบลงักา 

 น าท่านเดินทางเขา้สู่ที่พกั.................  @CASABLANCA  DAY7 ระดบั 4 ดาวหรือเทียบเท่า 
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เชา้      CHECK OUT 05.00 AM. เพ่ือเดินทางสู่สนามบิน  

05.00 น.น าท่านเดินทาง สู่สนามบิน CMN มุฮมัมดั ฟิฟท ์อินเตอรเ์นชัน่แนล (คาซาบลงักา) 

ประเทศโมร็อคโค เพื่อท าการเช็คอินสมัภาระ 

(รบัประทานอาหารเชา้ แบบกล่อง เพ่ือง่ายตอ่การเดินทาง ) 

08.20 น.ออกเดินทางโดยสายการบิน OMAN AIR เที่ยวบินที่ WY172 

19.10 น.เดินทางถึงสนามบินประเทศโอมาน (มสักตั MCT) เพ่ือแวะเปล่ียนเครื่อง    

21.20 น.ออกเดินทางกลบัสู่สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสายการบิน OMAN AIR เท่ียวบินท่ี WY817 

 

 

06.20 น.เดินทางกลบัถึง สนามบินสุวรรณภูมิ ดว้ยความสวสัด์ิภาพและความประทบัใจ มิรูลื้มเลือน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วนัที่เกา้              CASABLANCA – AIRPORT – MCT มสักตั      

 

วนัที่สบิ               MCT มสักตั  - กรุงเทพฯ     
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UPDATE PROGRAM 21JUL18  

หมายเหต ุรายการอาจมีการเปล่ียนแปลงได ้ทั้งน้ีโดยค านึงถึงผลประโยชนข์องลกูคา้เป็นหลกั 

ในกรณีที่คณะออกเดินทางต า่กว่า 15 ท่าน หรือมาตรฐานของการยนืยนัการเดินทาง จะมีการเปลี่ยนแปล 

ขนาดของภาหนะที่ใชใ้นการน าเที่ยว ตลอดรายการทวัร ์โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้  

อตัราค่าบริการ  (บาท)   

13 – 22 OCT (25) / 20 – 29 OCT (35) / 23 OCT – 01 NOV 18 (25)   

ราคาผูใ้หญ่พกัหอ้งคู่หรือ เดก็ 1 ท่านพกักบัผูใ้หญ่ 1 ท่าน 54,888.- 
พกัเด่ียวเพิ่มท่านละ 10,500.- 
เดก็อายมุากกวา่ 12 ปี มีเตียง (พกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่าน) 53,888.- 
เดก็อาย ุ2- 12 ปี ไม่มีเตียง  (พกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่าน) 51,888.- 

อตัราค่าบริการ  (บาท)   

17 – 26 NOV (25) / 24 NOV – 03 DEC / 01 – 10 DEC (25)/ 08 – 15 DEC 18 (35)  

ราคาผูใ้หญ่พกัหอ้งคู่หรือ เดก็ 1 ท่านพกักบัผูใ้หญ่ 1 ท่าน 54,888.- 
พกัเด่ียวเพิ่มท่านละ 10,500.- 
เดก็อายมุากกวา่ 12 ปี มีเตียง (พกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่าน) 53,888.- 
เดก็อาย ุ2- 12 ปี ไม่มีเตียง  (พกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่าน) 51,888.- 

อตัราค่าบริการ  (บาท)   

15 - 24 DEC (35)/ 22 - 31 DEC 18 (35)  

ราคาผูใ้หญ่พกัหอ้งคู่หรือ เดก็ 1 ท่านพกักบัผูใ้หญ่ 1 ท่าน 57,888.- 
พกัเด่ียวเพิ่มท่านละ 12,500.- 
เดก็อายมุากกวา่ 12 ปี มีเตียง (พกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่าน) 56,888.- 
เดก็อาย ุ2- 12 ปี ไม่มีเตียง  (พกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่าน) 54,888.- 
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กรณีที่คณะทวัรอ์อกเดินทางต า่กว่า 15 ท่าน หรือต า่กว่ามาตรฐานของการยนืยนัการเดินทาง ทางผูจ้ดัรายการ 

ขอยกเลิกการเดินทาง หรือ อาจแจง้ต่อทางคณะทวัรใ์หท้ราบ ว่ามีการเรียกเก็บค่าทวัรเ์พิ่ม ในกรณีที่ต  า่กว่า 15 

ท่าน ตามความเหมาะสมและเป็นจริง 

 

 

 

 

-การพิจารณาวีซ่าเป็นดุลยพินิจของสถานทูต มิใช่บริษัททวัร ์การเตรียมเอกสารท่ีดีและถูกตอ้งจะช่วยใหก้ารพิจารณา 

ของสถานทูตง่ายขึ้ น/ กรณีท่านใดตอ้งใชพ้าสปอรต์เดินทาง ช่วงระหวา่งยื่นวีซ่า หรือ ก่อนเดินทางกบัทางบริษัท ท่าน

ตอ้งแจง้ใหท้างบริษัทฯ ทราบล่วงหน้าเพ่ือวางแผนในการขอวีซ่าของท่าน ซ่ึงบางสถานทูตใชเ้วลาในการพิจารณาวีซ่าท่ี

ค่อนขา้งนานและอาจไมส่ามารถดึงเล่มออกมาระหวา่งการพิจารณาอนุมติัวีซ่าได ้ 

1.PASSPORT เล่มจริง ที่มีอายุเหลือเกิน 6 เดือน ใชเ้วลายืน่เล่มเขา้ไปในสถานทูต 7 – 10 วนั  

2.รูปถ่ายขนาด 1.5 น้ิว จ  านวน 2 รูปพ้ืนหลงัขาว หา้มสวมเสื้ อสีขาวและสีอ่อนในการถ่ายรูปและเห็นหนา้ชดั 

3.ส าเนาบตัรประชาชน / ทะเบียนบา้น  (หา้มขีดหรือเซน้ก ากบัใดๆลงไป ) 

4.หลกัฐานการท างาน 

กรณีที่ท่านเป็นเจา้ของกิจการ ขอหนังสือรบัรองการจดทะเบียน(DBD)ท่ีมีช่ือของผูเ้ดินทางเป็นกรรมการหรือหุน้ส่วน 

อายุไมเ่กิน 3 เดือน หรือ ส าเนาใบทะเบียนการคา้ (พค.0403)  

กรณีที่กิจการของท่านไม่ไดจ้ดทะเบียนการคา้ เช่น ขายของออนไลน ์หรือเป็นครูสอนพิเศษ ตอ้งท าจดหมายช้ีแจง

การท างานเป็นภาษาองักฤษ, พรอ้มเอกสารประกอบ เช่น รูปถ่ายรา้น เว็ปสินคา้  

 กรณีที่เป็นพนกังานบริษทัเอกชน ขอหนังสือรบัรองการท างาน จากบริษัทฯ ใหร้ะบุต าแหน่งลงไป และเงินเดือนท่ี

ไดร้บัในต าแหน่งงานน้ันๆ และช้ีแจง้วา่ท่านท างานท่ีบริษัทน้ีมาแลว้ก่ีปี , วนัท่ีเร่ิมท างาน  

(ขอเป็นภาษาองักฤษ  ระบุช่ือ-นามสกุล  ลงไปในหนังสือรบัรองการท างาน ตอ้งตรงตามหนา้พาสปอรต์  

ใชค้ าวา่ “TO WHOM IT MAY CONCERN ” แทนช่ือสถานทูตท่ียื่น) 

กรณีที่เป็นนกัเรียน หรือนกัศึกษา ขอหนังสือรบัรองการเรียนท่ีออกจากสถาบนัท่ีก าลงัศึกษาอยู ่ 

(ขอเป็นภาษาองักฤษ  ระบุช่ือ-นามสกุล  ลงไปในหนังสือรบัรองการเรียน ชื่อตอ้งตรงตามหน้าพาสปอรต์) 

ใชค้ าวา่ “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนช่ือสถานทูตท่ียื่น) 

5.หนงัสือรบัรองสถานะทางการเงินจากธนาคาร (ไม่รบัสเตทเมนตห์รือส าเนาสมุดเงินฝาก)   

ขอ 1 ฉบบั ตอ้งออกโดยธนาคารเท่านั้น หนงัสือน้ีจะระบุช่ือเจา้ของบญัชี รายละเอียดบญัชี และยอดเงินคงเหลือ

ในบญัชี แปลงค่าเป็น USD โดยใหธ้นาคารระบุช่ือผูเ้ดินทาง และช้ีแจงว่าใชใ้นการยืน่วีซ่า เขา้โมร็อคโค ในพรี

เรียส .........วนัที่เดินทาง เท่าไหร่ถึงเท่าไหร่  

ขอ้มูลเบ้ืองตน้ในการเตรยีมเอกสารยืน่วีซ่าและการยืน่ขอวีซ่า ใชเ้วลายืน่ประมาณ 7-10 วนัท าการ 
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ในกรณีที่มีบุตรหลานของท่านเดินทางดว้ย ใหท้  าใหบุ้ตรหลานของท่านดว้ย คนละฉบบั โดยระบุช่ือเจา้ของบญัชี 

รายละเอียดบญัชี ยอดเงินคงเหลือในบญัชี แปลงค่าเป็น USD และใหธ้นาคารระบุว่าคุณเป็นผูอ้อกค่าใชจ้า่ย

ทั้งหมดในการเดินทางให ้ MISS……………………………………. / MASTER ………………………..ในการเดินทางไปทริปโมร็อคโค 

****การถ่ายส าเนาทุกฉบบัจะตอ้งสามารถอ่านออกชดัเจน เน่ืองจากเอกสารทุกฉบบั ทางสถานทูตโมร็อคโคจะตอ้ง

น าส่งต  ารวจตรวจคนเขา้เมืองของประเทศโมร็อคโค และหา้มขีดค่า/ขีดคร่อม หรือเซน้รบัรองเอกสารทุกฉบบั*** 

 

 

งวดท่ี 1 : ส ารองที่นัง่จา่ย 20, 000 บาท /ท่าน ภายใน 24 ชัว่โมงหลงัจากที่มีการจอง  

         พรอ้มส่งรายช่ือและหนา้พาสปอรต์ผูท้ี่จะเดินทางทนัที  

งวดท่ี 2 : ช าระส่วนที่เหลือ 30 วนั ล่วงหนา้ก่อนออกเดินทาง  

กรณีท่ีตอ้งการออกตัว๋ภายในประเทศ กรณีลูกคา้อยูต่่างจงัหวดั ใหท้่านติดต่อเจา้หนา้ท่ีก่อนออกบตัรโดยสารทุกคร้ัง หาก

ออกบตัรโดยสารโดยมิแจง้เจา้หนา้ท่ี ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผดิชอบค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึน 

หลงัจากช าระค่ามดัจ าแลว้ สามารถเปล่ียนช่ือผูเ้ดินทางได ้ก่อนท่ีบริษทัฯ จะท าการออกตัว๋ล่วงหนา้ 1-2 อาทิตยก่์อนการ

เดินทาง 

 

 

 

 

 

 

เง่ือนไข การจองทวัร ์   

 



 

15 
 

PVMC-WY03.1 

 

 

ส าหรบัหอ้งพกัแบบ 3 เตียง (TRP) มีบริการเฉพาะบางโรงแรมเท่าน้ัน กรณีเดินทางเป็นผูใ้หญ่ 3 ท่าน แนะน าใหท่้าน

เปิดหอ้งพกั เป็น 2 (1 Twin + 1 Sgl) หอ้ง จะสะดวกกบัท่านมากกว่า 

ค่าท่ีพกัหอ้งละ 2 ท่าน ในโรงแรมตามท่ีระบุในรายการหรือระดบัเดียวกนั รวมทั้งสิ้ น 7 คืน 

กรณีเดินทางเป็นตัว๋กรุป๊ หากออกตัว๋แลว้ไมส่ามารถขอคืนเงินไดแ้ละไมส่ามารถเปล่ียนวนัเดินทางได้ 

คา่ตัว๋เคร่ืองบินไป - กลบัโดยสายการบิน โอมานแอร์ (Oman Air) ชัน้ประหยดั  
โดยสายการบินโอมานแอร์ (Oman Air) ก าหนดน า้หนกัชัน้ประหยดั อยู่ที่  30 กโิลกรัม //โดยมีกระเป๋า เดนิทาง 1 ใบใหญ่เท่านัน้ 

ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการทวัร ์

ค่ารถปรบัอากาศน าเท่ียวตามรายการ พรอ้มคนขบัรถท่ีช านาญเสน้ทาง  

ค่าอาหารทุกมื้ อท่ีระบุตามรายการ ค่าบตัรเขา้ชมสถานท่ีและการแสดงทุกแห่งท่ีระบุตามรายการ 

น ้าด่ิม วนัละ 1 ขวด /แจกบนรถ  
ค่าธรรมเนียมวีซ่าเขา้-ออก ประเทศโมรอคโค แบบ Single entry  

ค่าบริการน าทวัรโ์ดยมคัคุเทศกท์อ้งถ่ินและหวัหนา้ทวัรผู์ม้ีประสบการณ์ 

ค่าประกนัอุบติัเหตุในการเดินทางวงเงิน 1,000,000 บาท ค่ารกัษาพยาบาล 500,000 บาท วงเงินคุม้ครองอาหาร

เป็นพิษ (โดยแพทยจ์ะตอ้งระบุในใบรบัรองแพทยว์า่”อาหารเป็นพิษเท่าน้ัน”) 

หมายเหตุ: ค่าประกนัอุบิติเหตุส าหรบัเด็กท่ีมีอายุต า่กว่า 6 เดือน และ ผูใ้หญ่อายุมากกวา่ 75 ปีทางบริษัทประกนัฯจะ

ชดใชค้่าสินไหมทดแทนเพียงคร่ึงหน่ึงของสญัญาฯ)  

 

 

ค่าจดัท าหนังสือเดินทางภาษีต่าง ๆ เช่น ภาษี 7% ภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% ฯลฯ 

ค่าใชจ้่ายส่วนตวัอ่ืนๆ  เช่น ค่าโทรศพัท,์ ค่าซกัรีด, มินิบารแ์ละทีวีช่องพิเศษ ฯลฯ และท่ีไมไ่ดร้ะบุไวใ้นรายการ 

ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมสัง่พิเศษ นอกเหนือจากรายการท่ีระบุไว ้และน ้าด่ิมนอกเหนือจากท่ีแจง้ไว ้ท่านละ 1 ขวด/วนั 

ค่าบริการยกกระเป๋าในโรงแรม ซ่ึงท่านจะตอ้งดูแลกระเป๋าและทรพัยส์ินดว้ยตวัท่านเอง 

ค่าทิปต่าง 

ค่าทิปมคัคุเทศกท์อ้งถ่ินท่านละ 3 USD / ท่าน / วนั (คิดเป็น 8วนั เท่ากบั 24USD) 

พนักงานขบัรถในประเทศท่านละ 2 USD / ท่าน / วนั (คิดเป็น 8วนั เท่ากบั 16USD) 

ค่าทิปค่าทิปหวัหนา้ทวัร ์ท่านละ 3 USD / ท่าน / วนั (คิดเป็น 10วนั เท่ากบั 30USD) 

รวม 70 USD  หรือประมาณ 2,331 บาท 

 

 

อตัราค่าบริการน้ีไม่รวม 

  

อตัราค่าบริการน้ีรวม 
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กรณียกเลิกหลงัจากวางเงินมดัจ า บริษัทฯจะคิดค่าใชจ้า่ยท่ีเกิดขึ้ นจริง ณ วนัน้ัน ท่ีไมส่ามารถ คืนเงินได ้ 

(ตวัอยา่งเช่น ค่าตัว๋เคร่ืองบิน, ค่าวซี่า, ค่ามดัจ าหอ้งพกั เป็นตน้) 

กรณีตัว๋เคร่ืองบินท าการออกแลว้ แต่ท่านไม่สามารถออกเดินทางได ้ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิเรียกเก็บค่าใชจ้่าย

ตามท่ีเกิดข้ึนจริง  และรอ Refund จากทางสายการบิน โดยปกติใชเ้วลาประมาณ 3- 6 เดือนเป็นอยา่งนอ้ย 

กรณียกเลิกหลงัจากจา่ยเงิน FULL PAYMENT แลว้ และกรุฟ๊สามารถออกเดินทางไดต้ามปกติ  หรือใกลว้นัเดินทางแลว้ 

บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินทั้งหมดในทุกกรณี 

กรณีเจ็บป่วยจนไม่สามารถเดินทางได ้  ตอ้งมีใบรบัรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรบัรอง บริษัทจะท าเร่ืองยืน่เอกสารไปยงั

สายการบิน โรงแรม และในทุกๆการใหบ้ริการ เพ่ือใหพิ้จารณาอีกครั้ง ทั้งน้ี อาจจะตอ้งใชร้ะยะเวลาในการด าเนินการ ซ่ึงไม่

สามารถแจง้ไดว้า่สามารถคืนเงินไดท้ั้งหมดหรือบางส่วน หรือไม่ไดเ้ลย เพราะข้ึนอยูก่บัการพิจารณาและตดัสินใจของสายการ

บิน โรงแรมและในทุกๆบริการอ่ืนๆเป็นส าคญั 

กรณีผูเ้ดินทางไมส่ามารถ เขา้-ออกเมืองไดเ้น่ืองจากปลอมแปลงหรือการหา้มของเจา้หน้าท่ี ไม่วา่เหตุผลใดๆ ทางบริษัท
ขอสงวนสิทธ์ิในการ ไมคื่นค่าทวัรท์ั้งหมด 

 

 

บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์น้ี เม่ือเกิดเหตุจ าเป็นสุดวิสยัจนไม่อาจแกไ้ขไดแ้ละจะไม่

รับผิดชอบใดๆ ในกรณีท่ีสูญหาย สูญเสียหรือไดรั้บบาดเจบ็ท่ีนอกเหนือความรับผิดชอบของหวัหนา้ทวัร์และเหตุสุดวิสยับางประการ 

เช่น การนดัหยดุงาน ภยัธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆบริษทัฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ท่ีเกิดจากสายการบิน ภยัธรรมชาติ 

ปฏิวติั และอ่ืน ๆ ท่ีนอกเหนือการควบคุมของทางบริษทัฯ หรือ ค่าใชจ่้ายเพ่ิมท่ีเกิดข้ึนทางตรง หรือทางออ้ม เช่น การเจบ็ป่วย การถูกท า

ร้าย การสูญหาย ความล่าชา้ หรือ อุบติัเหตุต่าง ๆ 

บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงโปรแกรมรายการท่องเท่ียว โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 

บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงอตัราค่าบริการโดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 

บริษทัจะไม่รับผิดชอบ หรือ คืนเงินค่าทวัร์ ในกรณีท่ีท่านถูกปฏิเสธในการใหวี้ซ่า หรือ ปฏิเสธเขา้เมือง ในทุกกรณี 

ในกรณีท่ีท่านผูโ้ดยสารตอ้งการใชพ้าสปอร์ตเล่มสีน ้าเงิน (ราชการ) ในการเดินทาง บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผิดชอบใดๆในการท่ี

ท่านอาจจะถูกปฏิเสธมิใหเ้ขา้เมือง เพราะโดยปกติในการท่องเท่ียวจะใชเ้ล่มสีเลือดหมู 

ราคาน้ีคิดตามราคาบตัรโดยสารเคร่ืองบิน ณ ปัจจุบนั หากมีการปรับราคาบตัรโดยสารสูงข้ึน ตามอตัราค่าน ้ามนัหรือ ค่าเงิน

แลกเปล่ียน ทางบริษทั สงวนสิทธ์ิท่ีจะปรับราคา ตามสถานการณ์ดงักล่าว 

การขอท่ีนัง่ Long Leg โดยปกติจะอยู่บริเวณทางออกประตูฉุกเฉิน และผูท่ี้จะนัง่ตอ้งมีคุณสมบติัตรงตามท่ีสายการบิน

ก าหนด เช่น ตอ้งเป็นผูท่ี้มีร่างกายแข็งแรง และช่วยเหลือผูอ่ื้นไดอ้ย่างรวดเร็วในกรณีท่ีเคร่ืองบินมีปัญหา เช่น  สามารถ

เปิดประตูฉุกเฉินได ้(โดยน ้าหนักประตูน้ันอยู่ท่ีประมาณ 20 กิโลกรมั) ไม่ใช่ผูท่ี้มีปัญหาทางดา้นสุขภาพและร่างกาย 

และอ านาจในการใหท่ี้นัง่ Long leg ขึ้ นอยูก่บัทางเจา้หนา้ท่ีเช็คอินสายการบิน ตอนเวลาท่ีเช็คอินเท่าน้ัน 

กรณียกเลิก 

หมายเหต ุ
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เน่ืองจากรายการทวัร์น้ีเป็นแบบเหมาจ่ายเบด็เสร็จ หากท่านสละสิทธ์ิการใชบ้ริการใดๆ ตามรายการ หรือ ถูกปฏิเสธการเขา้ประเทศไม่

วา่ในกรณีใดกต็าม ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินในทุกกรณี 

ภาพท่ีใชใ้นการประกอบการท าโปรแกรมใชเ้พ่ือความเขา้ใจในมุมมองสถานท่ีท่องเท่ียว ภาพใชเ้พ่ือการโฆษณาเท่านั้น 

 

 


