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โปรแกรมการเดนิทาง 

วนัแรก   กรุงเทพฯ - อสิตนับูล (ตุรก)ี  - - - 
20.00 น. พรอ้มกนัที ่สนามบนิสุวรรณภูม ิช ัน้ระหว่างประเทศขาออก (ช ัน้ 4) ณ เคานเ์ตอร ์สายการบนิการต์า้ พบ

กบัเจา้หนา้ทีบ่รษิ ัทคอยตอ้นรบัและอ านวยความสะดวก ทางเขา้หมายเลข 8 เคานเ์ตอร ์Q สายการบิน 
Qatar Airways โดยมีเจา้หนา้ทีข่องบรษิทัฯ คอยใหก้ารตอ้นรบั อ านวยความสะดวกตลอดขัน้ ตอนการ
เชค็อนิ และ หวัหนา้ทวัรใ์หค้ าแนะน าเพือ่เตรยีมความพรอ้มกอ่นออกเดนิทาง 

วนัทีส่อง   อสิตนับูล - คาซาบลงักา้ - มาราเกซ - - D 
01.20 น. ออกเดนิทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาตฮิาหมดั เมอืงโดฮา ประเทศกาตา้ร ์โดยสายการบิน 

Qatar Airways เทีย่วบนิที ่QR837  
** ใชเ้วลาบนิประมาณ 6 ช ัว่โมง 50 นาท ีบรกิารอาหารและเคร ือ่งดืม่บนเคร ือ่งบนิ ** 

05.25 น. เดินทางถงึท่าอากาศยานนานาชาติฮาหมดั เมืองโดฮาประเทศกาตา้ร ์** เพื่อแวะเปลี่ยน
เคร ือ่ง ** 

09.05 น.  นําท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติมูฮมดัฟิฟทค์าซาบลงักา เมืองคาซาบลงักา 
ประเทศโมรอ็กโค โดยสายการ บนิ Qatar Airways เทีย่วบนิที ่QR1397 

** ใชเ้วลาบนิ ประมาณ 8 ชัว่โมง 30 นาท ีบรกิารอาหารและเคร ือ่งดืม่บนเคร ือ่งบนิ ** 
15.40 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติมูฮมมัดั ฟิฟทค์าซาบลงกัา (Casablanca) ประเทศโมรอ็กโคน า

ทา่นผ่านพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงและศุลกากร ** เวลาทอ้งถิน่ชา้กว่าประเทศไทยประมาณ 6 ช ัว่โมง ** 
จากนัน้  น าท่านเดินทางต่อไปยงั กรุงมาราเกซ (ระยะทาง 244 ก.ม. ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 2.40 

ช ัว่โมง) เมอืงท่องเทีย่วทีส่ าคญั ตัง้อยู่
แถบเช ิงเขาแอตลาส ในอดีต เมือง
โอ เอซิส แห่ งนี ้เป็ น ที ่พั กข องก อง
คาราวานอูฐ ทีม่าจากทางตอนใตข้อง
โมร็อคโค ถือเป็นเมือง  ชุมทางของ
พ่อคา้ต่างๆ นอกจากนีย้ ังเป็นอดีต
เมืองหลวงในชว่งสมยัราชวงศอ์ลัโมรา
วดิ ชว่งศตวรรษที ่11ปัจจุบนัเป็นเมอืง
ทีม่ีนักท่องเทีย่วมาเยือนมากทีสุ่ด 
สภาพบา้นเมืองทีเ่ราเห็นไดค้ือ สอง
ขา้งทางแวดลอ้มดว้ยบา้นเรอืนทีถู่ก
ฉาบดว้ยปูนสีสม้ๆ ซ ึง่เป็นสิง่ทีร่ฐับาล
ก าหนดไว ้แต่คนทอ้งถิน่จะเรยีกว่า
Pink City หรอื เมืองสีชมพู อาจกล่าวไดว้่ามาราเกชเป็นเมอืงทีม่ีเสน่หท์ีสุ่ดในโลกแห่งหนึง่ จงึไดส้มญา
นามว่าเป็น A City of Drama นัน่คอืมคีวามสวยงามดัง่เมอืงในละครทีไ่ม่น่าเป็นชวีติจรงิได ้

นําท่าน ท่านเยือน จตัุรสักลางเมือง Jemaa - el Fnaa Square ทีม่ีขนาดใหญ่ รายลอ้มไปดว้ยอาคาร 
รา้นคา้ ตลาด ทัง้ 4 ดา้น เดินเล่นถ่ายรูปความมีชวีิตชวีาทีม่ีสีสนัและกลิน่อายแบบโมรอคโคขนานแท ้

*** จุดเด่นของรายการทวัรโ์มรอคโค ***มนตเ์สน่หส์สีนัแห่งโมรอคโค ดนิแดนบนสุดขอบทวปีแอฟรกิา  
คาซาบลงักา้ – ราบตั – เชฟชาอูน – เฟซ – อเิฟรน – เออรฟู์ยด์ – ทอดรา้จอรจ์ วอซาเซท – ไอท ์เบนฮาดดู – มาราเกซ  
 
 สมัผสัมนตเ์สน่หแ์ห่งโมรอคโค ทีบ่า้นเรอืนทีท่าทาบดว้ยสฟ้ีา  “ เชฟ ชาอูน “ 
 ตืน่ตากบัเมอืงเฟส เมอืงหลวงเก่าในศ.ต. ที ่8 ทีไ่ดช้ือ่วา่มอีงทีม่ตีรอกมากทีสุ่ดในโลกถงึ 9,400 ตรอก 
 มาราเกช (Marakesh) Pink City หรอื เมอืงสชีมพู  ทีม่จีตุรสัอนัเป็นกลิน่อายอาหรบัในสมยัโบราณทีย่งัคงอยู ่
 รบัประทานอาหารค่ําพรอ้มชมโชว ์ศลิปวฒันธรรม ของนกัรบหลงัมา้ชาวเบอรเ์บอร ์ที ่เชส อาล ีแฟนตาเซยีโชว ์
 นั่งรถ 4 WD และ ขีอู่ฐชมเพือ่ไปชมพระอาทติยข์ึน้จากขอบฟ้า ทีเ่มอรซ์กูา้ Merzouga ในทะเลทรายซาฮารา่ 
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พรอ้มจบัจ่ายหาซือ้ของฝาก ของทีร่ะลึกพืน้เมืองต่างๆ ไดท้ี ่ตลาดเกา่ (Old Market) ทีอ่ยู่รายรอบจตัุรสั
อย่างเพลดิเพลนิ 

คํ่า    รบัประทานอาหารเย็นทีภ่ตัตาคาร   
ทีพ่กั ณ PALM MENARA HOTEL 4* หรอืเทยีบเท่า 

วนัทีส่าม   สุสานแห่งราชวงศซ์าเดยีน - มสัยดิคูตูเบยี - พระราชวงับาเฮยี - เมเดอซา
เบนยูเซฟ - เมอืงวอซาเซท - ไอท ์เบน ฮาดดู 

B L D 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ทีโ่รงแรม 
จากนัน้ น าท่านชม สุสานแห่งราชวงศซ์าเดียน 

(Saadian Tombs) เป็นทีฝั่ งพระศพของ
กษตัรยิแ์ละเหล่าเช ือ้พระวงศใ์น   สมยัราชวงศ ์
ซาเดียน สถานทีแ่ห่งนีถู้กทิง้รา้งมากกว่า 2 
ศตวรรษ ภายหลงัไดร้บัการบูรณะ และเปิดให ้
เขา้ชมความงดงามของงานศิลปะแบบมวัรชิ 
(Moorish) แท ้ๆ ความวิจิตรอลงัการของหอ้ง
โถงภายใน เสาคอลมันห์นิอ่อนสีสวย ลวดลาย
งานปนูทีป่ระดบัประดาบนผนังและเพดาน 

ต่อมา  น าท่านชมความงามของ มัสยิดคูตู เบีย 
(Koutoubia Mosque) ทีใ่หญ่เก่าแก่ทีสุ่ด
ในเมอืงไม่ว่าจะเดินไปแหง่ใดในตวัเมอืงก็จะเห็นมสัยิดนีไ้ดจ้ากหอวงัทีม่คีวามสูง 226 ฟิต (70 เมตร) น า
ท่านเดินทางไปเยีย่มชม พระราชวงับาเฮีย 
(Bahia Palace) เป็นพระราชวังของท่าน
มหาอ ามาตยผ์ูส้ าเรจ็ราชการแผ่นดินแทนยุ
วกษตัรยิใ์นอดตี สรา้งขึน้ในชว่งปลายศตวรรษ
ที ่19 โดย SiMoussa สถาปัตยกรรมออกเป็น
แนวสมยัใหม่ โดยทีต่ ัง้ใจจะใหเ้ป็นพระราชวงัที ่
ยิง่ใหญ่และหรูหราทีสุ่ดในสมัยนั ้น แต่ดว้ย
ความทีม่ีการวางแผนก่อสรา้งและตกแต่งอย่าง
เร่งร ีบ  จึงเป็นทีว่ิจารณ์ก ันว่ารายละเอียด
หลายๆอย่างในพระราชวงัแห่งนีย้งัไม่สมบูรณ์
ลงตวั พระราชวงัมกีารตกแต่งโดยการแกะสลกั
ปูนปั ้น (Stucco) มีการวาดลายบนไม ้และ
ประดบัประดาดว้ยโมเสกเป็นลวดลายทีส่วยงามละเอียดอ่อนมาก จากนัน้น าท่านชม Medersa Ben 
Youssef เป็นมหาวิทยาลัยอิสลามในมารา
เกซ ตัง้ตามชือ่ Almoravid sultan Ali ibn 
Yusuf (ค.ศ.1106-1142) กษัตรยิซ์ ึง่เป็นผู ้
ขยายเขตเมอืงและมอีทิธพิลเป็นอย่างมาก 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนัทีภ่ตัตาคาร 
จากนัน้ น าท่าน เมืองวอซาเซท (ระยะทาง 198 

ก.ม. ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 4 ช ัว่โมง) 
เมืองวอซาเซท (Ouarzazate)     ซ ึง่เคยเป็น
ทีต่ ัง้ทางยุทธศาสตร ์ในปี ค.ศ.1928 ฝร ัง่เศสไดต้ ัง้กองก าลงัทหารและพฒันาทีนี่ใ่หเ้ป็นศูนยก์ลางการ
บรหิาร วอซาเซทเป็นเมืองถูกส่งเสรมิใหเ้ป็นเมืองท่องเทีย่วทีแ่วดลอ้มไปดว้ยสตูดิโอภาพยนตร ์และมกีาร
พฒันาพืน้ทีใ่นทะเลทรายเพือ่การท ากิจกรรมต่างๆ เชน่การขีม่อเตอรไ์ซด ์อูฐกิจกรรมผจญภยักลาง
ทะเลทราย วอซาเซทอาจกล่าวไดว้่าเป็นจุดมุ่งหมายของนักท่องเทีย่วทีม่องหาความแตกต่างและความ
ผจญภยัทีห่าไม่ไดจ้ากทีไ่หน วอซาเซทเป็นเมืองทีส่ าคญัทีสุ่ดของทางตอนใต ้และทีนี่ย่งัเป็นทางเช ือ่ม
ระหว่างเหนือกบัใต ้และตะวนัออกกบัตะวนัออกส าหรบันักทอ่งเทีย่วบางคนทีช่อบรสชาตขิองความเป็นทาง
ใต ้ณ จดุกึง่กลางแหง่นี ้และยงัเป็นจดุเร ิม่ตน้ของการส ารวจเมอืงต่างๆไดท้กุวนั 
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นําท่าน ไอท ์เบน ฮาดดู (Ait Benhaddou) เป็นเมืองทีช่ ือ่ เสียงในเร ือ่งการหารายไดจ้ากกองถ่ายท า
ภาพยนตรก์ว่า 20 เร ือ่ง โดยเฉพาะป้อมทีง่ดงามและมีความใหญ่ทีสุ่ดในโมรอคโคภาคใต ้คือ ป้อมไอท ์
เบนฮาดดู “Kasbash of Ait Ben Hadou”เป็นป้อมหินทรายซึง่ต ัง้อยู่ท่ามกลางสวนอลัมอนด ์เป็น
ปราสาททีใ่ชใ้นการถ่ายท าภาพยนตรห์ลายเร ือ่ง  ทีโ่ด่งดังอาทิ Lawrence of Arabia, Jesus of 
Nazarethและ Gladiator ปัจจบุนัอยู่ในความดูแลของ องคก์ารยูเนสโก 

คํ่า    รบัประทานอาหารเย็นทีภ่ตัตาคาร   
ทีพ่กั ณ KARAM PALACE 4* หรอืเทยีบเท่า 

วนัทีส่ี ่   ป้อมทาเรทิ - ทอดรา้กอรจ์ - เออรฟ์อรด์ - เมอืงเมอรซ์ูกา้ B L D 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ทีโ่รงแรม 
นําท่าน ชม ป้อมทาเรทิ (Kasbah Taourirt) เป็นป้อมแห่งตระกูลกลาวี ภายใตห้มู่อาคารขนาดใหญ่ ซ ึง่

ภายในประกอบดว้ยหอ้งต่างๆ จ านวนมากซอ่นอยู่เช ือ่มต่อกนัดว้ยถนนเล็กๆ และเสน้ทางลบัคดเคีย้วตาม
อาคารทีเ่บยีดเสยีดกนัจากนัน้     น าทา่นเดนิทางสู่ ทอดรา้กอรจ์ (Todra George) ชมความงามของ
ชอ่งเขาทีซ่อ่นตวัอยู่ในโอเอซสิ ล าน า้เกลือที ่
ไหลผ่านชอ่งเขา กบัหน้าผาสูงชนัแปลกตา 
เป็นแหล่ งปีนหน้าผาส าหรบันัก เสี ย่ งภัย
ทัง้หลาย น าท่านเดินทางสู่  หุบเขาดาเดส 
(Dades Gorge) แนวเขาและธรรมชาตขิอง
หบุเขาทีถู่กกดักรอ่นจากแรงลม ท าใหหุ้บเขา
กลาย เป็น รูป ร่า งต่ า งๆส วย งาม  แว ะชม 
โอเอซสิ “Tinerhir” ชมุชน ทีเ่กาะกลุ่มอยู่
รวมกนั ทา่มกลางความแหง้แลง้ ยงัมีความชุม่
ช ืน้ของโอเอซสิตน้ปาลม์ เคยเป็นทีต่ ัง้ของกอง
ทหารทีเ่ดนิทางมาจากวอซาเซท 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนัทีภ่ตัตาคาร 
บ่าย ออก เดิ น ท างต่ อสู่  เอ อ ร ์

ฟอรด์  (Erfoud) ระหว่าง
ทางจะผ่านโอเอซิส การท า
ระบ บช ล ป ร ะท าน ใต ้ดิ น 
(เช่น เดียวก ับเสน้ทางสาย
ไหมแถบ เมื องทรูฟ าน ใน
ประเทศจีน) ….เปลีย่นรถ
เป็ น รถ ข ับ เค ลื ่อน สี ่ล ้อ 
4x4 นั ่งค ันละ 5- 6 คนให้
ทุกท่านนําสมัภาระ (ใบ
เล็ก) เพือ่เดินทางเขา้ไปยัง
ทะเลทรายซาฮารา่ ยงัทีพ่ ัก
โรงแรมกลางทะเลทราย เมอืงเมอรซ์ูกา้ (Merzouga) (ใชเ้วลา 45 นาท)ี ผ่านเนินทะเลทราย ผ่าน
ภูเขาหนิ ทีเ่ต็มไปดว้ยซากฟอสซลิ ของหอย และ แมงกะพรุนโบราณ ในอดีต เมือ่ประมาณ 350 ลา้นปี
ก่อน  ดินแดนแห่งนีเ้คยอยู่ใตท้อ้งทะเลต่อมาเมือ่แผ่นดินผุดขึน้มา จงึเกดิซากฟอสซลิขึน้มากมาย น า
ท่าน ขีอู่ฐชมเพือ่ชมพระอาทิตยต์กดิน ทีเ่นินทรายในทะเลทรายซาฮารา่  ทะเลทรายซาฮาร่า 
(SAHARA DESERT) เป็นทะเลทรายทีม่อีาณาเขตกวา้งใหญ่ทีสุ่ดในโลกคอื มีเนือ้ทีป่ระมาณ 9.3 ลา้น
ตารางกโิลเมตร (ใหญ่เท่าอเมรกิาทัง้ประเทศ) และตัง้อยู่ทางตอนเหนือของทวีปแอฟรกิา ทะเลทรายซาฮา
รา่มีสิง่แวดลอ้มทีไ่ม่เอือ้ต่อการด ารงอยู่ของชวีิตมนุษย ์สตัว ์หรอืพืช เพราะฝนตกนอ้ยมาก และพืน้ทีไ่ม่
เหมาะแก่การเพาะปลูกหรอืเลีย้งสตัว ์  หากมีสตัวแ์ละพืชพนัธุใ์ดทีส่ามารถเติบโตในทะเลทรายได ้ก็ตอ้ง
ปรบัตัวกนัอย่างมาก เช่นเดียวก ับมนุษยท์ีต่อ้งหาวิธีในการใชช้ ีวิตใหอ้ยู่รอดได ้ใหท้่านไดส้ ัมผัส
บรรยากาศยามเชา้ในทะเลทรายซาฮารา่  จากสภาพการไรฝ้นและอณุหภูมทิีร่อ้นจดัในทะเลทรายมผีลท า
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ใหค้วามชืน้สมัพทัธข์องอากาศเหนือทะเลทราย เกือบเป็นศูนยต์ลอดปี ชมพระอาทิตยข์ึน้จากบนเนิน
ทราย ซึง่เป็นภาพทีส่วยงาม น่าประทบัใจ ไดเ้วลาน าทา่นขีอ่ฐูกลบัสู่โรงแรมทีพ่กั 

คํ่า    รบัประทานอาหารเย็นทีภ่ตัตาคาร   
ทีพ่กั ณ PLAMERAS Y DUNAS 4* หรอืเทยีบเท่า 

 
วนัทีห่า้   พพิธิภณัฑฟ์อสซลิ - บลูเมสก ี- เมอืงอเิฟรน - เมอืงเฟซ B L D 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ทีโ่รงแรม 
นําท่าน นัง่รถขบัเคลือ่นสีล่อ้ 4x4 ออกจากทะเลทรายซาฮารา่มุ่งหนา้สู่ เมอืงเออรฟู์ด ์(Erfoud) เปลีย่นเป็นรถ

โคช้..จากนัน้      น าท่านเขา้ชม พิพิธภณัฑฟ์อสซลิ (the fossil museum) ชมซากหรอืรอ่งรอย
ของสิง่มีชวีติในอดีต ทีถู่กทบัถมไวใ้นช ัน้หนิ เชน่ 
ซากพืช ปลา หอย ไดโนเสาร ์บางชนิดสูญพนัธุ ์
ไปแลว้ บางชนิดยงัมีวิวฒันาการต่อจนถึงปัจจุบนั 
เชน่บราคิโอพอดทีสู่ญพนัธุไ์ปแลว้ และปะการงัมี
ท ัง้ในอดีตจนถึงปัจจุบนั ฟอสซลินัน้สามารถบอก
อะไรไดห้ลายอย่าง             ท ัง้สภาพแวดลอ้มใน
อดีตว่าสัตวน์ั ้น ๆเคยอยู่อาศัยในสิ ง่แวดล ้อม
อย่างไร บอกล าดบัการตกตะกอนของช ัน้หินได ้
ดว้ยทัง้ยงับอกล าดบัการวิวฒันาการของสตัวแ์ต่ละ
ชนิด บอกไดถ้ึงการอพยพโยกยา้ยของสตัวแ์ต่ละ
กลุ่ม รวมทัง้การเคลือ่นทีข่องแผ่นทวปีไดอ้กีดว้ย  

จากนัน้ ได ้เวลาพอสมควรออกเดินทางสู่  เมืองเฟ ซ 
(FES) เสน้ทางผ่านเทอืกเขาแอทลาส สองขา้งทางเปลีย่นสภาพจากความแหง้แลง้เป็นป่าไมพุ่้มสลบักบั
ความแหง้แลง้ของภู เขา ผ่าน Ziz Valley ก่อนขา้ม Middle Atlas น าท่านชม บลูเมสกี (Blue 
Meski) โอเอซสิกลางทะเลทราย 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนัทีภ่ตัตาคารเมอืงมเิดล (Midelt) 
บ่าย เดินทางต่อสู่ เมอืงเฟส ระหว่างทางแวะ

ชม เมืองอิเฟรน (Ifrane) เป็นเมือง
พกัตากอากาศบนความสูงกว่า 1,650 
เมตรเหนือระดับน ้าทะเลซึง่ในอดีต
ฝร ัง่เศสไดม้าสรา้งเมืองขึน้บรเิวณนี ้เป็น
สถานทีพ่กัผ่อนทัง้ฤดูหนาวและฤดูรอ้น
บา้งก็เรยีกเมืองอเิฟรนว่า เจนีวาแห่งโม
รอคโค หรอื “สวิตเซอรแ์ลนดแ์ห่งโม
รอคโค” บา้นส่วนใหญ่มีหลงัคาสีแดง มี
ดอกไม ้และทะเลสาบสวยงาม น าท่าน
เดนิเล่นภายในเมอืงและเก็บภาพบรรายากาศอนัสวยงามอกีแห่งของโมรอคโค ถ่ายรูปกบัอนุสรณส์งิหโ์ต
หนิ ซ ึง่เป็นสญัลกัษณแ์ทนสงิหโ์ตตวั สุดทา้ยทีถู่กล่าจนหมดไปจากเทอืกเขาแหง่นี ้  

จากนัน้ น าทา่นเดนิทางต่อสู่ เมอืงเฟส ระยะทาง 200 กม. ใชเ้วลาเดนิทาง ประมาณ 2.45 ชม. เสน่หอ์นั
สุดแสนจะคลาสสิกของโมรอ็คโค ดินแดนแห่งกลิน่อายทางวฒันธรรมอนัคลาสสิก การยอ้นเวลาเพือ่ทวง
ถามถงึประเพณี และวฒันธรรม เฟส เป็นเมอืงแหล่งท่องเทีย่วทีม่ชี ือ่เสยีง เขตเมืองเกา่ซ ึง่เรยีกกนัว่า “เมดิ
นา” (ค าว่า เมดินา แปลว่า เมืองแต่โดยทัว่ไปมกัหมายถึงเขตเมืองเก่า) เมืองเฟส มีก าแพงเมืองโบราณ
โดยรอบสีฟ้า (Blue Gate) ซึง่สรา้งตามแบบสถาปัตยกรรมของศิลปะอสิลาม มีลวดลายกระเบือ้งเคลือบ
ดว้ยงานเซลลิช สีฟ้าสลบัขาว เมือ่เดินผ่านประตูเขา้ไป       ก็เร ิม่เป็นตรอกซอกซอยเล็กๆ มากมาย 
วกวนซบัซอ้นอยู่ภายในคลา้ยเขาวงกต กล่าวกนัว่ามถีงึ 1 หมืน่ซอย  

คํ่า    รบัประทานอาหารเย็นทีภ่ตัตาคาร   
ทีพ่กั ณ ATLAS VOLUBILIS 4* หรอืเทยีบเท่า 
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วนัทีห่ก  เทีย่วชมเมอืงเฟซ (ย่านเคร ือ่งเทศ - เมเดอรซ์า บูอมิาเนีย - น้ําพุธรรมชาต ิ- 
ชมสุเหรา่ใหญ่ไคเราวนี - บ่อฟอกและยอ้มสหีนงัแบบโบราณ - ประตู
พระราชวงัหลวงแห่งเฟส - ชุมชนชาวยวิ ) 

B L D 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ทีโ่รงแรม 
นําท่าน น าท่านเทีย่วชมเมืองเฟซผ่าน ย่านเคร ือ่งเทศ (Souk El Attarine) ท่านจะไดส้มัผสัทัง้รูป รสและ

กลิน่ในย่านเคร ือ่งเทศทีม่กีารจดัเรยีงสนิคา้ไดอ้ย่างเป็นระเบยีบเรยีบรอ้ยสวยงาม ชม เมเดอรซ์า บูอมิา
เนีย (Merdersa Bou Imania) ซึง่เป็น
โรงเรยีนสอนพระคัมภีรเ์ป็นสถาปัตยกรรม
แบบมัวรท์ี ่ส วยงามประณี ต  ชม  นํ้ า พุ
ธ ร ร ม ช า ติ  ( Nejjarine Fountain) 
เพือ่ใหช้าวมุสลิมใหล้า้งหนา้ลา้งมือกอ่นเขา้
ในบรเิวณมสัยิด นอกจากนีท้ีต่ามซอกมุม
อาจเห็นภาพชายสูงอายุหนวดเครารุงรงันั ่ง
แกะสลกัไมช้ ิน้เล็กๆอยู่บรเิวณตามทางเดิน
แคบๆในเขตเมืองเก่าบางทีเราก็ยังจะเห็น
ผูห้ญงิทีนี่ส่วมเสือ้ผา้ทีปิ่ดตัง้แต่หวัจนถงึเทา้
จะเห็นไดก้็เฉพาะตาด าอนัคมกรบิเท่านัน้ 
ชมสุเหรา่ใหญ่ไคเราวนี (Kairaouine Mosque) ซ ึง่เป็นทัง้มหาวิทยาลยัสอนศาสนาแห่งแรกของ
โมรอคโคและเกา่แกท่ีสุ่ดแหง่หนึง่ของโลกเลยทเีดยีว (เฉพาะผูท้ีน่บัถอืศาสนาอสิลามเท่านัน้)  

เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนัทีภ่ตัตาคาร (Typical Riad restaurant) 
ชมย่าน เคร ือ่ งหนั งและแวะ ช ม บ่ อฟ อกและย้อม สีห นั งแบ บ โบ ราณ ป ระจํ า เมืองเฟ ส 
(ChouaraTannery)ทีเ่ป็นเอกลกัษณเ์ฉพาะของเมืองเฟสและถูกอนุรกัษโ์ดยองคก์รยูเนสโกชม ประตู
พระราชวงัหลวงแห่ งเฟ ส (TheRoyal 
Palace) ป ร ะตู ท า ง เข ้า พ ร ะ รา ช วั ง เป็ น
สถา ปัตยก รรมที ่ส วยและส ง่างาม    เป็น
เอกลักษณ์แห่งราชวงศโ์มรอคโค บร ิเวณ
ใกลเ้คียงพระราชวังเคยเป็นทีอ่ยู่ของชุมชน
ชาวยิวทีท่ ารายไดใ้หแ้ก่ราชวงศ ์เพราะชาวยิว
ฉลาดท าการคา้เก่ง เป็นพ่อคา้ผูกขาดการคา้
เกลือ แต่ปัจจุบนัชาวยิวส่วนใหญ่ไดเ้ดินทาง
กลบัไปอยู่ในดนิแดนแห่งพนัธสญัญา (ประเทศ
อสิราเอล) คงเหลือประชากรชาวยิวอยู่ไม่มากนักชม ชุมชนชาวยวิ Mellah เนือ่งจากความเฉลียว
ฉลาดของชาวยิวท าใหช้าวยิวไดเ้ขา้มามีบทบาทส าคญัทางดา้นการคา้และวฒันธรรมต่อพืน้ทีใ่นเขตนี ้
ค่อนขา้งมาก ชาวยวิไดร้บัเกยีรติและอกีทัง้ยงัเป็นโล่หป้์องกนัการรกุรานของชาวอาหรบัในพืน้ทีนี่ ้ทีอ่ยู่
อาศยัของชาว ยวิจะมกีารกอ่สรา้งบา้นทีแ่ตกต่างจากคนเมอืงเกา่ของโมรอกโก โดยจะมกีารสรา้งบา้นทีม่ี
ระเบยีงและหนา้ต่างทีห่นัหนา้ออกมาทางถนน   

คํ่า    รบัประทานอาหารเย็นทีภ่ตัตาคาร   
ทีพ่กั ณ ATLAS VOLUBILIS 4* หรอืเทยีบเท่า 
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วนัทีเ่จ็ด   เมอืงเมคเนส - เมอืงโบราณโรมนัโวลูบลิสิ -  เชฟชาอูน B L D 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ทีโ่รงแรม 
นําท่าน เดนิทางสู่นครสฟ้ีา เชฟชาอูน (Chefchaouen) นครสีฟ้าเชฟชาอนู เมอืงทีไ่ดช้ ือ่ว่ามนตเ์สน่หแ์หง่โม

รอคโค เป็นเมืองเล็กๆตัง้อยู่ในหุบ
เข า ร ิฟ  (Rif Mountain) ป ระวัติ
ความเป็นมาของเมืองนัน้ยาวนาน
กว่า 538 ปี เมืองนี เ้คยอยู่ใต ้การ
ปก ค รอ งข อ งส เป น  แล ะได ้ร ับ
อิสรภาพในปี ค.ศ.1956 จนไดร้บั
อิทธิพลวิถีชวีิตและภาษาสเปนใน
ปัจจุบ ัน นี ้ ระหว่างทางผ่ านเมือง 
เมืองเมคเนส (Meknes) ระหว่าง
ทาง พาท่านแวะชม เมืองโบราณ
โรมนัโวลูบิลสิ (Roman city of 
Volubilis) ทีปั่จจุบนัเหลือแต่ซาก
ปรกัหกัพงัทีเ่กดิจากแผ่นดินไหวคร ัง้
รนุแรงในปี ค.ศ. 1755 แต่ยงัคงเห็นไดถ้ึงรอ่งรอยความยิง่ใหญ่ของเมืองในจกัรวรรดิโรมนัในอดีต อดีต
เมอืงโบราณแห่งจกัรวรรดโิรมนัแห่งนีม้คีวามส าคญัยิง่ในยุคศตวรรษที ่3 และล่มสลายถูกปล่อยเป็นเมือง
รา้งในศตวรรษที ่11 เมอืงโรมนัโบราณแหง่นีไ้ดร้บัการขึน้ทะเบยีนเป็นมรดกโลกในปี ค.ศ.1997   

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนัที ่ภตัตาคาร 
จากนัน้ เดนิทางต่อสู่ เมอืงเมคเนส (Meknes) หนึง่ในเมอืงมรดกโลกรบัรองโดยยูเนสโกเมือ่ปี ค.ศ.1996 อดีต

เมื อ ง ห ล ว ง ใ น ส มั ย
สุลต่าน มู เล อิสมาอิล 
(Mouley Ismail) แห่ ง
ร า ช ว ง ศ ์ อ ะ ล า วิ ท 
(Alawite Dynasty) ได ้
ช ือ่ว่าเป็นกษัตรยิจ์อม
โหดผู ้ช ืน่ชอบการท า
สงครามในชว่งศตวรรษ
ที ่17 ดว้ยท าเลทีต่ ัง้ทีม่ี
แ ม่ น ้า ไหลผ่ านกลาง
เมอืง เมกเนสจงึเป็นเมอืง
ศู น ย ์ก ล า งก า รผ ลิ ต
ม ะกอก  ไวน์ แล ะพื ช
พรรณต่างๆ  มีก าแพง
เมืองลอ้มรอบเมืองเก่าทีย่าวประมาณ 40 กม. ซ ึง่มีประตูเมืองใหญ่โตถึง 7 ประตู เดินทางต่อสู่นครสีฟ้า 
เชฟชาอูน (Chefchaouen) 

คํ่า    รบัประทานอาหารเย็นทีภ่ตัตาคาร (The raid) 
ทีพ่กั ณ PARADOR HOTEL 4* หรอืเทยีบเท่า 
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วนัทีแ่ปด   เมอืงเชฟชาอูน - เมอืงราบตั - สุสานของกษตัรยิโ์มฮมัเหม็ดที ่5 - ป้อมอูดา
ยา -           คาซาบลงักา้ - จตัุรสัยูไนเต็ดเนช ัน่ - สุเหรา่แห่งกษตัรยิฮ์สัซนัที ่2 
- ถนนคอรนิ์ช บูเลอวารด์ 

B L D 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ทีโ่รงแรม 
จากนัน้ พาชม เมอืงเชฟชาอูน (Chefchaouen) เป็นเมอืงเล็กๆตัง้อยู่ในหบุเขารฟิ (Rif Mountain หรอื Er-

Rif) ประวตัิความเป็นมาของ
เมืองนัน้ยาวนานกว่า 540 ปี 
ในอดีตก่อนทีโ่มรอคโคจะ
ไดร้บัเสรภีาพในการปกครอง
ประเทศทัง้หมดใน ปี 1956 
เมืองเชฟชาอูนเคยอยู่ใตก้าร
ปกครองของสเปนมาก่อน 
แล ะจนบัด นี ้ป ระชากรที ่มี
ประมาณ 40,000 คน ก็ยงัคง
ใช ้ภ าษ า ส เป น ก ัน อ ย่ า ง
แพรห่ลาย อากาศบรสิุทธิแ์ละ
ความสะอาดของเมืองเชฟ
ชาอนูไดส้รา้งบรรยากาศผ่อนคลายสบายๆทีท่ าใหน้ักท่องเทีย่วทีเ่หนือ่ยลา้มาจากการตระเวนเทีย่วทีเ่มอืง
อืน่หายเหนือ่ยได ้ส าหรบัท่านที ่
ช ืน่ชอบในสถาปัตยกรรมแบบ
โมรอคโค  ไม่ควรพลาดเมือง
เล็ก ๆ แหง่นี ้ทีบ่า้นเรอืนทาทาบ
ดว้ยสีฟ้าและสีขาว ซึง่จะสรา้ง
ความประทบัใจใหแ้ก่ผูม้าเยือน
มิรูล้ืม น าท่านเดินชมเมืองเชฟ
ชาอูน เมืองทีถ่ือว่าเป็นสวรรค ์
ข อ งค น ร ัก สี ฟ้ า แ ล ะสี ข า ว 
โดยเฉพาะสีฟ้า นั ่นก็เพราะว่า
เชฟชาอูนเป็นเมืองทีบ่า้นเรอืน
เกือบทุกหลังเป็นสีขาว และมี
คร ึง่ล่างไปจนถึงบรเิวณถนน 
บนัได และทางเดิน เป็นสีฟ้าสดใสเหมือนวนัทีท่อ้งฟ้าไรเ้มฆ ประกอบกบัอากาศบรสิุทธิแ์ละความสะอาด
ของเมืองไดส้รา้งบรรยากาศผ่อนคลายสบายๆทีท่ าใหน้ักท่องเทีย่วทีเ่หนือ่ยลา้มาจากการตระเวนเทีย่วที ่
เมอืงอืน่หายเหนือ่ยได ้ส าหรบัท่านทีช่ ืน่ชอบในสถาปัตยกรรมแบบโมรอคโค  ไม่ควรพลาดเมอืงเล็ก ๆ ที ่
บา้นเรอืนทาทาบดว้ยสฟ้ีาและสขีาวแหง่นีท้เีดยีว 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนัที ่ภตัตาคาร 
จากนัน้ น าท่านออกเดินทางสู่ เมอืงราบตั (Rabat) เมืองหลวงแห่งราชอาณาจกัรโมรอคโค น าท่านชมเมือง

ราบตัเมืองหลวงแห่งราชอาณาจกัรโมรอคโค
มาตัง้แต่ ปีค.ศ.1956 เมือ่โมร็อคโคหลุดพน้
จากการเขา้แทรกแซงทางการเมอืงของฝร ัง่เศส 
เป็นทีต่ ัง้ของพระราชวังหลวง และท าเนียบ
ทตูานุทูตจากต่างแดน เป็นเมืองสีขาวทีส่ะอาด
และสวยงาม 

นําท่าน  ชม สุสานของกษัตรยิ โ์มฮ ัมเหม็ดที ่5 
(The Hassan Tower) พระอยักา (ปู่ ) ของ
กษัตรยิอ์งคปั์จจุบนั ซ ึง่มีทหารยามยืนเฝ้าสง่า
ทุกประตู และเปิดใหค้นทุกชาติทุกศาสนาเขา้
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ไปเคารพพระศพทีฝั่งอยู่เบือ้งล่าง ดา้นหนา้ของสุสาน   คือสุเหรา่ฮสัซนัทีเ่ร ิม่สรา้งมาตัง้แต่ศตวรรษที ่12 
แต่ไม่ส าเรจ็ และพงัลงจนเหลอืแต่เพยีงเสาไว ้365 ตน้ ในบรเิวณกวา้ง 183x139 เมตร  น าทา่นชม ป้อม
อูดายา (Oudayas Fortress) ป้อมขนาดใหญ่ 2 ช ัน้ ทีต่ ัง้อยู่รมิมหาสมุทรแอตแลนติก ลอ้มรอบดว้ย
ก าแพงสูงใหญ่ เป็นป้อมทีส่เปนสรา้งขึน้เมือ่สมยัทีส่เปนยดึครองโมรอคโค ดา้นในมีสวนดอกไมแ้บบสเปน 
และเป็น เมดิน่า หรอืชมุชนชาวเมืองซึง่เต็มไปดว้ยบา้นเรอืนทาทาบดว้ยสีฟ้า-ขาว บรรยากาศรมิทะเล
คลา้ยเมืองซานโตรนีิ นับเป็นหนึง่ในป้อมปราการทีส่ าคญัของโมรอคโคในอดีตใชป้้องกนัขา้ศกึจากการ
รกุรานทัง้จากประเทศทีล่่าอาณานิคมและในยุคทีโ่จรสลดัชกุชมุ นําท่านออกเดนิทางไปยงัเมอืง คา
ซาบลงักา้ (Casablanca) 
ค าว่า 'คาซา' แปลว่า บา้น และ 'บลงักา้' แปลว่า สีขาว คาซาบลงักา้ เป็นเมืองทีค่นทัว่โลกรูจ้กั และอาจ
รูจ้กัมากกว่า 'ราชอาณาจกัรโมรอคโค' ดว้ยซ า้เพราะนอกจากจะเป็นเมืองท่าและเป็นทีต่ ัง้ของท่าอากาศ
ยานระหว่างประเทศแลว้ยงัถูกใชเ้ป็นฉากในภาพยนตรฮ์อลลวีูด้เร ือ่ง Casablanca (โดยทีไ่ม่ไดถ้่ายท าใน
คาซาบลงักา้เลย) เป็นเร ือ่งราวความรกัระหว่างนายทหารอเมรกินัและหญงิคนรกั ในชว่งสงครามโลกคร ัง้ที ่
2 ท าใหค้าซาบลงักา้เป็นทีรู่จ้กัไปทัว่โลกและปัจจุบนัเป็นเมืองเศรษฐกจิหลกัของโมรอคโคทีม่ีประชากร
อาศยัอยู่ประมาณเกอืบ 5 ลา้นคน ชมเมอืงคาซาบลงักา้ ผ่านย่านธรุกจิส าคญั จตัุรสัสหประชาชาต ิชมวิว
ทวิทศันข์องมหาสมุทรแอตแลนตคิ 

นําท่าน  ชม จตัุรสัยูไนเต็ดเนช ัน่ (United nation 
square) น าท่านชม สุเหร่าแห่งกษัตร ิย ์
ฮสัซนัที ่2 (บรเิวณภายนอก) เป็นสุเหรา่ที ่
มขีนาดใหญ่เป็นอนัดบั 2 รองจากเมืองเมกกะ 
สุเหรา่นีง้ดงามประณีตดว้ยสถาปัตยกรรมแบบ
โมรอคโคทกุแขนง สามารถจผุูค้นทีเ่ขา้รว่มพิธี
ทางศาสนาอิสลามไดร้ว่ม 80,000 คน โดย
แยกเป็นภายในสุเหรา่ 25,000 คน ภายนอก
สุ เหร่าอีก  55,000 คน  ชมทิวทัศน์รอบๆ 
สุ เหร่าอ ัน เป็นจุดชมวิวรมิฝั่งมหาสมุทรแอ
ตแลนติค ซ ึง่เป็นสถานทีพ่กัผ่อนทีส่วยงามของชาวโมรอคโคทีช่อบมาเดินเล่นหลงัจากปฏิบตัิศาสนกจิ
เสร็จแลว้ ชมเมืองคาซาบลงักา้ผ่านย่านธุรกิจส าคญั จตัุรสัสหประชาชาติ ผ่านชมย่านบา้นพักตาก
อากาศรมิมหาสมุทรแอตแลนตคิซึง่เป็นย่านทีเ่ศรษฐแีละผูม้ฐีานะทางสงัคมนิยมมาอยู่กนัรวมถึงกษตัรยิซ์า
อดุอิารเบยีก็มาสรา้งวงัพรอ้มทัง้มีมสัยดิและหอสมุดส่วนพระองค ์ชมววิทวิทศันข์องมหาสมุทรแอตแลนติก 
นําท่านไปยงัถนนคอรนิ์ช บูเลอวารด์ (Corniche Boulevard) 

คํ่า    รบัประทานอาหารเย็นทีภ่ตัตาคาร  
ทีพ่กั ณ IMPERIAL CASA 4* หรอืเทยีบเท่า 

วนัทีเ่กา้  คาซา่บลงักา้  - อสิตนับูล - กรุงเทพฯ B L D 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ทีโ่รงแรม 
จากนัน้ น าทา่นเดนิทางสู่ สนามบนิคาซา่บลงักา้ เพือ่ท าการเชค็อนิสมัภาระ  
14.45 น. นําท่านเดนิทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาตฮิาหมดั เมอืงโดฮา ประเทศกาตา้รโ์ดยสายการ

บนิ Qatar Airways เทีย่วบนิที ่QR1395  
** ใชเ้วลาบนิประมาณ 8 ช ัว่โมง 10 นาท ีบรกิารอาหารและเคร ือ่งดืม่บนเคร ือ่งบนิ ** 

วนัทีส่บิ  คาซา่บลงักา้  - อสิตนับูล - กรุงเทพฯ B L D 

00.10 น. เดนิทางถงึ ท่าอากาศยานนานาชาตฮิาหมดั เมอืงโดฮา ประเทศกาตา้ร ์
02.10 น. นําท่านเดนิทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาตสุิวรรณภูมกิรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยสายการ

บนิ Qatar Airways เทีย่วบนิที ่QR834 

 
 ขอบพระคุณทุกท่านที่ใช้บริการ  
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....สมัผสัดนิแดนฟ้าจรดทราย........ทีท่ะเลทราย ซาฮารา่... 
อตัราคา่บรกิาร:"โมรอ็คโค"เสน่หแ์ห่งแอฟรกิาตะวนัตก 10 วนั 7 คนื/ปี2562 

บรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการออกทวัรก์รณีมผีูเ้ดนิทางไม่ 15-20 ทา่น ตามทีไ่ดต้กลงกบัทางบรษิทัฯ 
หมายเหตุ 
 บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการเดนิทาง ในกรณีทีม่ผูีเ้ดินทางตํา่กว่า 10 ท่าน โดย

จะแจง้ใหผู้เ้ดนิทางทราบล่วงหนา้ อย่างนอ้ย 20 วนั กอ่นการเดนิทาง 
 ในกรณีทีม่ผูีเ้ดนิทาง 10-14 ท่าน ตอ้งเพิม่เงินท่านละ 3,000 บาท  

 

เงือ่นไขการส ารองทีน่ัง่ 

กรุณาชาํระเงินมดั ท่านละ 20,000 บาท  
ช ำระเงินโดยโอนเงินเข้ำบญัชีกรรมกำรบริษทั รกัย้ิมทวัร์ ช่ือบญัชี อรินทร์ชยา บรรเจดิศิริ

 ธนาคารกสิกรไทย เลขที่ สาขาเดอะพาซิโอลาดกระบัง

ธนาคารไทยพาณชิย์ เลขที่ สาขาเดอะพาซิโอ ลาดกระบัง

ธนาคาร กรุงเทพ เลขที่ สาขาสุขุมวทิ ประเวศ

ธนาคารกรุงไทย เลขที่ สาขาเดอะพาซิโอ ลาดกระบัง
ธนาคารทหารไทย เลขที่ สาขาเดอะพาซิโอลาดกระบัง

หลงัจากท าการโอนเงินแล้วรบกวนส่งหน้าหนงัสือเดนิทาง พาสปอร์ต พร้อมระบุหมายเลขโทรศัพท์ตดิต่อกลบัระบุ
โปรแกรม วนัเดนิทางมาที่ไลน์ออฟฟิค

 
ส่วนที่เหลอืชําระท ัง้หมดก่อนเดินทางภายใน30วนัและส่งมอบเอกสารการเตรยีมการยืน่ขอวซี่าตามที่
กําหนด *** 
ในกรณีทีท่่านโอนเงินจากต่างจงัหวดั****ราคาทวัรด์งักล่าวไม่รวมค่าธรรมเนียมหรอืค่าบรกิารของธนาคารนะค่ะ.. 
อตัรานี้รวม 

 ค่าตั๋วเคร ือ่งบนิ กรุงเทพฯ-อสิตนับลู–คาซาบลงักา้ – อสิตนับลู– กรุงเทพฯโดยสารการบนิการต์า้ แอรเ์วย ์
 โรงแรม ทีพ่กั 7 คนื พรอ้มอาหารเชา้บฟุเฟต ์
 ค่าเขา้ชมสถานทีต่่างๆ ตามรายการทีร่ะบ ุ
 ค่ารถโคช้ แอร ์ในการน าเทีย่วตามรายการ 
 ค่าประกนัอบุตัเิหต ุ1,000,000 บาท (ส าหรบัอาย ุ70 ปีขึน้ไปคุม้ครอง 50%) 
 ค่าอาหารตามทีร่ะบใุนรายการ 
 ค่าน า้ระหว่างมือ้อาหารทกุมือ้/น า้ดืม่ระหว่างวนั2ขวด/ท่าน 
 ค่าวซีา่ประเทศโมรอคโค 

กาํหนดการเดนิทาง ระดบัทีพ่กั พกัหอ้งคู ่
*ผูใ้หญ ่(12 ปี ขึน้ไป) 

พกัหอ้งเดีย่ว 
จา่ยเพิม่ 

13-22 กรกฎาคม 2562 

4 ดาว 66,900.- 8,500.- 
10-19 สงิหาคม 2562 
21-30 กนัยายน 2562 
12-21 ตลุาคม 2562 

7-16, 21-30 ธ.ค. 2562 
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  ค่าขีอู่ฐ(หากท่านไม่ประสงคจ์ะขีอ่ฐูไม่สามารถคนืเงนิไดเ้น่ืองจากเป็นการสมนาคณุจากบรษิทั) 
อตัรานี้ไมร่วม 

 ค่าใชจ่้ายส่วนตวัอาท ิค่าซกัรดี, โทรศพัท-์แฟกซ,์ เคร ือ่งดืม่มนิิบาร ์และค่าใชจ่้ายอืน่ๆทีไ่ม่ไดร้ะบใุนรายการ 
 ค่าภาษมีูลค่าเพิม่ 7%  ภาษหีกั ณ ทีจ่่าย 3 % 
  ค่าทปิไกดท์อ้งถิน่ 3 เหรยีญดอล่ารแ์ละคนขบัรถ 3 เหรยีญดอล่าร ์ต่อคน/ต่อวนั คดิรวม 50 เหรยีญต่ท่านตลอดทรปิ  
 ค่าทปิหวัหนา้ทวัรข์ึน้อยู่กบัการบรกิารและความพอใจของท่าน 

การยกเลกิ 
1. แจง้ยกเลกิ 45 วนั ขึน้ไปกอ่นการเดนิทาง คนืค่าใชจ่้ายทัง้หมด ** กรณีวนัเดนิทางตรงกบัช่วงวนัหยดุนักขตัฤกษ ์ไม่

ว่าวนั ใดวนัหน่ึงทางบรษทัขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการเดนิทางไม่นอ้ยกว่า 55 วนั** 
2. แจง้ยกเลกิการเดนิทางภายใน 30 วนั ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืค่ามดัจ าทวัรใ์นทกุกรณี 
3. แจง้ยกเลกิการเดนิทางภายใน 25 วนั คดิค่าใชจ่้าย ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิค่าทวัรท์ ัง้หมดในทกุกรณี  
4. ยกเวน้กรุป๊ทีเ่ดนิทางชว่งวนัหยดุหรอืเทศกาลทีต่อ้งการนัตมีดัจ ากบัสายการบนิหรอืกรุป๊ทีม่กีารการนัตค่ีามดัจ าหอ้งพกั

โดยตรงหรอืผ่านตัวแทนในต่างประเทศและที่อาจขอเงินคืนได ้รวมถึงเที่ยวบินพิเศษเช่น EXTRA FLIGHT และ  
CHARTER FLGIHT จะไม่มกีารคนืเงนิเงนิมดัจ าหรอืค่าทวัรท์ ัง้หมดเน่ืองจากค่าจากค่าตั๋วเป็นการเหมาจ่ายในเทีย่วบนิ
น้ันๆ 

หมายเหตุ 
1.บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการเดนิทางในกรณีทีม่ผูีเ้ดนิทาง ต่ํากว่า 20 ท่าน โดยจะแจง้ใหผู้เ้ดนิทางทราบล่วงหนา้ 
อย่างนอ้ย 20 วนั กอ่นการเดนิทาง 
 2.บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิท์ ี่จะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในทวัรนี์ ้เมื่อเกดิเหตุจ าเป็นสุดวสิยัจนไม่อาจแกไ้ขไดแ้ละจะไม่
รบัผิดชอบใดๆ ในกรณีทีสู่ญหาย สูญเสยีหรอืไดร้บับาดเจ็บทีน่อกเหนือความรบัผิดชอบของหวัหนา้ทวัรแ์ละเหตุสดุวสิยับางประการ 
เชน่ การนัดหยดุงาน ภยัธรรมชาต ิการจลาจล ต่างๆ  
3.เน่ืองจากรายการทวัรนี์เ้ป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสรจ็ หากท่านสละสทิธิก์ารใชบ้รกิารใดๆตามรายการ หรอื ถกูปฏิเสธการเขา้ประเทศ
ไม่ว่าในกรณีใดกต็าม ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิไ์ม่คนืเงนิในทกุกรณี  
4. ในกรณีทีท่่านจะใชห้นังสอืเดนิทางราชการ (เล่มสนี า้เงนิ) เดนิทางกบัคณะ  บรษิทัฯ สงวนสทิธิท์ ีจ่ะไม่รบัผิดชอบ หากท่านถูกปฎิ
เสธการเขา้หรอืออกนอกประเทศใดประเทศหน่ึง เพราะโดยปกตนัิกท่องเทีย่วใชห้นังสอืเดนิทางบคุคลธรรมดา เล่มสเีลอืดหมู 
5. กรณียกเลกิการเดนิทางภายหลงัจากไดว้ซีา่แลว้ ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการแจง้สถานทูตฯเพื่อใหอ้ยู่ในดุลพินิจของสถาน
ฑตูฯ เร ือ่งวซีา่ของท่าน เน่ืองจากการขอวซีา่ในแต่ละประเทศจะถกูบนัทกึไวเ้ป็นสถติใินนามของบรษิทัฯ เมือ่ท่านไดช้ าระเงนิมดัจ า
หรอืทัง้หมด ไม่ว่าจะเป็นการช าระผ่านตวัแทนของบรษิทัฯ หรอืช าระโดยตรงกบัทางบรษิทัฯ ทางบรษิทัฯ จะขอถอืว่าท่านรบัทราบและ
ยอมรบัในเงือ่นไขต่างๆของเอกสารวซีา่ 
6.ก าหนดการเดนิทางอาจมกีารเปลีย่นแปลงไดเ้พือ่ความเหมาะสม ทัง้นีท้างบรษิทัฯ จะยดึถอืผลประโยชน ์ตลอดจนความปลอดภยั
ของคณะผูเ้ดนิทางเป็นส าคญั 
7. หากสายการบนิมีการยกเลกิเทีย่วบนิหรอืหากมีเหตุการณป์ระการใดที่เกดิขึน้จากสายการบนิทางบรษิัทฯ ขอสงวนสิทธิท์ ีจ่ะ
เปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในทวัรนี์เ้พือ่ใหเ้หมาะสมกบัสถานการณห์นา้งานทีเ่กดิขึน้จรงิ 
**หมายเหตุ ** กําหนดการเดนิทางอาจมกีารเปลีย่นแปลงไดเ้พือ่ความเหมาะสม ทัง้นีท้างบรษิทัฯ จะยดึถอืความ
ปลอดภยัเป็นหลกั และรายการ-ราคาทวัร ์อาจมกีารเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม ขึน้อยู่กบัสายการบนิโดยจะ
ยดึประโยชนข์องลูกคา้เป็นสําคญั” 
 

เอกสารประกอบการขอวซีา่ Morocco 
1.  หนงัสอืเดนิทาง ตอ้งมอีายเุหลอืการใชง้านอย่างนอ้ย 6 เดอืน นับจากวนัเดนิทาง และตอ้งมหีนา้ว่างเหลอืส าหรบั

ประทบัตราวซีา่ และตราประทบัเขา้ประทบัเขา้-ออกอย่างนอ้ย 2 หนา้เต็ม 
2. รูปถ่าย ตอ้งเป็นรูปถ่ายหนา้ตรงเป็นรูปส ีขนาด 1.5 นิว้ ถ่ายไม่เกนิ 6 เดอืน จ านวน 2 ใบ และตอ้งเป็นรูปถ่ายทีม่พีืน้หลงัสี

ขาว เท่าน้ัน ทางสถานฑตูไม่รบัพจิารณารูปถ่ายทีเ่ป็นรูปสติก๊เกอร ์หรอืรูปพมิพจ์ากคอมพวิเตอร ์รูปโพลาลอยด ์และรูป
ถ่ายทีม่วีวิดา้นหลงั หรอืรูปทีน่ ามาตดัต่อ 

3. หลกัฐานการงาน 
  กรณีเป็นเจา้ของกจิการ ตอ้งแสดง ส าเนา ใบทะเบยีนการคา้ และหนังสอืรบัรองการจดทะเบยีนทีม่ชี ือ่ของผูเ้ดนิทาง

แสดงความเป็น เจา้ของกจิการ เป็นกรรมการ หรอื หุน้ส่วน (ไม่ตอ้งใชต้วัจรงิ) 
  ***** สําคญัมาก จะตอ้งเซน็ชือ่รบัรองสําเนา และประทบัตราบรษิทัเป็นสําคญั *****  
กรณีเป็นพนกังาน ตอ้งมหีนังสอืรบัรองการท างานจากทางบรษิทั หรอืหน่วยงานทีส่งักดั มขีอ้ความระบตุ าแหน่ง เงนิเดอืน 
รายได ้ วนัเร ิม่ท างาน และชว่งเวลาทีไ่ดร้บัอนุมตัใิหล้าหยดุงาน เป็นภาษาองักฤษเท่าน้ัน และจะตอ้งประทบัตราบรษิทัรบัรอง
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เป็นส าคญั 
กรณีเป็นนักเรยีน หรอื นักศกึษา ตอ้งมหีนังสอืรบัรองจากทางโรงเรยีน หรอืสถาบนัทีก่ าลงัศกึษาอยู่ พรอ้มตราประทบัของทาง
โรงเรยีน (เป็นภาษาองักฤษเท่าน้ัน) และส าเนาบตัรนักเรยีน หรอืบตัรนักศกึษา พรอ้มทัง้เซน็ช ือ่รบัรองส าเนา 
4.หลกัฐานการเงิน  
หนังสอืรบัรองสถานะทางการเงนิในชือ่ของผูเ้ดนิทาง จากทางธนาคารเป็นภาษาองักฤษ พรอ้มตราประทบัจากทางธนาคาร **
ย า้** ไม่สามารถใชส้ําเนาบญัช ีเงินฝากธนาคารยอ้นหลงั 6 เดอืน  
กรณีทีม่ผูีร้บัรองค่าใชจ้่ายให ้
- หนงัสอืรบัรองสถานะทางการเงินจากธนาคาร ระบุชือ่เจา้ของบญัช ีและ ตอ้งระบุชือ่ผูถู้กรบัรอง ค่าใชจ้่าย 
ดว้ย พรอ้มจดหมายรบัรองค่าใชจ้่าย ระบุถงึความสมัพนัธ ์
5. สําเนาทะเบยีนบา้น และสําเนาบตัรประชาชน- สําเนาใบทะเบยีนสมรส - สําเนาใบเปลีย่นชือ่-นามสกุล 
(กรณีเป็นชาวต่างชาต ิอาจจะตอ้งใชเ้วลาในการยืน่ขอวซีา่นานกว่าปกต ิประมาณ 1 เดอืน)เน่ืองจากจะตอ้งใชใ้นการออกตั๋ว
เคร ือ่งบนิและเอกสารต่างๆ เพือ่ยนืยนัการเดนิทาง ในการประกอบการพจิารณาวซีา่ของทางสถานทตู 
*** (ไม่ตอ้งขดีครอ่มหรอืเขยีนทบับนหน้าเอกสาร) 

สถานทูตโมรอคโค ไม่รบัพจิารณาเอกสารที ่ขดีครอ่ม หรอืเขยีนทบับนหน้าเอกสาร 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 


