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“สัมผสัทีแ่ตกต่าง..นอนดูดาวและขีอู่ฐทีท่ะเลทรายซาฮาร่า” 
เทีย่วเพิม่เมอืงที ่แทนเจียร์, เชฟเชาเอนิ, เอลจาดด้ีา และเอซาเวร่า 

ประเทศ “โมรอคโค” ดนิแดนบนสุดขอบทวปีแอฟรกิาตะวนัตกเฉียงเหนือ ทีม่กีลิน่อายแหง่ชาว
แขกมวัรท์ีม่เีอกลกัษณ์พเิศษชนพืน้เมอืงชาวแอฟรกินัเบอรเ์บอร ์ทีม่รีปูแบบวฒันธรรมผสมผสานกบั
ตะวนัตก ดว้ยระยะทางทีถู่กคัน่ดว้ยชอ่งแคบยบิรอลตา้ หา่งจากยโุรปเพยีง 14 กโิลเมตร 
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 สมัผสับรรยากาศเมอืงรมิขอบชายฝ ัง่มหาสมุทรแอตแลนตกิ ในเมอืงทีม่ชีื่อเสยีงระดบัโลกอยา่ง คาซาบลงัก้า 
เมอืงแห่งต านานภาพยนตรช์ื่อดงัในอดตี  

 ชมเมืองเอลจาดีด้า เดมิชื่อ มาซากนั (Mazagan) เป็นภาษาโปรตุเกส  เป็นเมอืงโบราณทีต่ัง้อยูบ่นอ่าว
ชายฝ ัง่ทะเลแอตแลนตคิ เคยเป็นเมอืงท่าทีส่ าคญัของโมรอคโคทีท่ าการคา้กบัชาวฟินีเชยีน 

 เยีย่มเมอืงมหศัจรรยแ์ห่งมาราเกช เมอืงโอเอซสิบนลุ่มน ้าเทนซฟิท ์อดตีเมอืงหลวงแห่งราชวงศอ์ลัโมราวดิ 
เมอืงนี้ถูกกล่าวขานใหเ้ป็น A City of Drama 

 เปิดประตูสู่ทะเลทรายซาฮารา่ ผ่านเมืองวอซาเซท ทีม่ชีื่อเสยีงดา้นการท่องเทีย่วแบบผจญภยัท่ามกลาง
ทะเลทราย เมอืงนี้ถูกกล่าวขานใหเ้ป็นเมอืงฮอลวิู๊ดแห่งโมรอคโค 

 ขีอู่ฐและนอนดดูาวท่ามกลางทะเลทรายซาฮาร่า ทีเ่มอรซ์ูก้า 

 เยอืนอดตีเมอืงหลวงเก่าแห่ง เฟส เมอืงทีค่งเสน่หค์วามเป็นโมรอคโคไวไ้ดอ้ยา่งดเียีย่ม การเดนิเล่นในเมอืง
เก่าใหค้วามรูส้กึเหมอืนการยอ้นเวลาสู่อดตี ซึง่ไมม่ทีีใ่ดจะเสมอเหมอืนได ้

 ชมเมอืงเก่ายคุโรมนั ทีโ่วลูบิลิสและเมอืงตากอากาศอิเฟรน   

 เยอืนสุดยอดมนตเ์สน่ห ์สุดแสนโรแมนตกิ ทีต่อ้งมาเยอืนสกัครัง้ในชวีติที ่เชฟ เชาเอิน 

 สมัผสัมชื่นชมกบัทวิทศัน์อนัแสนโรแมนตกิ สถานทีศ่ลิปินหลายท่านสรา้งสรรคผ์ลงานจากบรรยากาศชายฝ ัง่
มหาสมทุรแอตแลนตกิที ่เอซาเวร่า  

 มนตเ์สน่หใ์นเมอืงเมดน่ิา..ใหท้่านซมึซบับรรยากาศในเมอืงเก่าอยา่งแทจ้รงิ   
ก าหนดการเดินทางปี 2561  11-21 เมษายน  2561  
1) วนัแรกของการเดินทาง : กรงุเทพฯ – อาบูดาบี         
15.30 น. พรอ้มกนัทีส่นามบนิสวุรรณภมู ิอาคารผูโ้ดยสารขาออกระหว่างประเทศสายการบนิเอทฮิดั แอรเ์วย ์Etihad 

Airways (EY) แถว Q ประตู 7   
18.20 น.  ออกเดนิทางสูเ่มอืงคาซาบลงักา้ ประเทศโมรอคโค โดยเทีย่วบนิที ่EY 405 (1820-2200) (ใชเ้วลาบนิช่วงแรก

ประมาณ 6.35 ชัว่โมง) ท่านจะไดเ้พลดิเพลนิกบัจอทวีสีว่นตวัทกุทีน่ัง่  
22.00 น.  เดนิทางถงึสนามบนิอาบดูาบ ี รอเปลีย่นเครื่องบนิไปคาซาบลงักา้ 
2) วนัท่ีสองของการเดินทาง :  อาบูดาบี – แทนเจียร ์                  ( -,L,D ) 
02.45 น.            บนิต่อดว้ยเทีย่วบนิ EY 613 (0245 - 0835)  ออกเดนิทางไปคาซาบลงักา้ บนิต่ออกีประมาณ 8.50 ชัว่โมง  
 (ระยะเวลาบนิและแวะเปลีย่นเครื่อง รวม 20.15 ชัว่โมง) มบีรกิารอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง 
08.35 น. สายการบนิเอทฮิดั น าเครื่องลงจอดทีส่นามบนินานาชาตเิมอืงคาซาบลงัก้า (Casablanca) ประเทศโมรอคโค  

(เวลาทอ้งถิน่ ชา้กว่าประเทศไทย 7 ช.ม.)  น าท่านผ่านตรวจคนเขา้เมอืงและศุลกากร พบมคัคุเทศกท์อ้งถิน่  
กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั 

น าท่านเดนิทางสูเ่มืองแทนเจียร ์(Tangier) เป็นเมอืงรมิชายฝ ัง่ และเป็นเมอืงท่าทีส่ าคญั ทีต่ัง้อยู่ทางตอน
เหนือของประเทศโมรอ็กโก และอยู่ทางตอนใตข้อง “ช่องแคบยบิรอลตาร”์ ปจัจุบนัเมอืงท่าแห่งน้ีไดก้ลายเป็น
จุดหมายปลายทางดา้นการท่องเทีย่วทีส่ าคญัอกีแหง่ของโมรอ็กโกอกีดว้ย ชมวิวช่องแคบยิบรอลต้า ทีค่ ัน่
แบ่งระหว่างทวปียุโรป และ ทวปีแอฟรกิา ตามต านานเล่าว่า เป็นเพราะเทพเฮอรค์วิลสิ ทีต่อ้งการเดนิทางผ่าน
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ไปยงัสดุขอบตะวนัตกจงึยกแผ่นหนิออกท าใหเ้กดิช่องแคบยบิรอลตา้ขึน้ จากนัน้น าชม แกรนด ์ซคัโค (Grand 
Socco) หรอืท่ีรูจ้กักนัว่า "บ๊ิกสแควร"์ จตุัรสัทีร่ายลอ้มไปดว้ยเขตเมอืงเก่า หรอืยา่นเมดนิา ซึง่ถูกจดัอนัดบั
ใหเ้ป็นหนึ่งในสถานทีท่่องเทีย่วทีด่ทีีส่ดุของเมอืงแทนเจยีร ์อกีทัง้ยงัถอืว่าเป็นตลาดหลกัของเมอืงอกีดว้ย 
 

    
ค ่า  รบัประทานอาหารค ่า 

พกัผ่อนคา้งคนืในเมอืงแทนเจยีร ์Holiday Inn ระดบั 5 ดาว หรอืเทยีบเท่า 
3) วนัท่ีสามของการเดินทาง : เชฟ เชาเอิน - เมคเนส (Meknes) - เมืองโรมนัโวลบิูลิส - เฟซ (Fes) ( B,L,D ) 
เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ 

น าท่านเดนิทางต่อ สูเ่มอืงเชฟเชาเอนิ (Chefchaouen) เมอืงนี้ถอืเป็นสถานทีท่่องเทีย่วทีค่่อนขา้งมชีื่อเสยีงอกี
แห่งและยงัเป็นเมอืงทีม่ชีายแดนตดิกบัสเปนดว้ย ดว้ยความทีร่ปูร่างลกัษณะของยอดเขาของทีน่ี่เหมอืนกบัเขา
แพะ (Chaoua) ดงันัน้ชื่อเมอืง Chefchaouen จงึมคีวามหมายทีต่รงตวัเลยว่า “มองทีเ่ขาแพะนัน่ซ”ิ ดว้ย
ลกัษณะเมอืงทีอ่ยู่บนภูเขา จงึท าใหน้กัท่องเทีย่วทีม่านี่ต่างไดล้ิม้รสของความเงยีบสงบ บรรยากาศโรแมนตกิ 
และไดส้มัผสัถงึการพกัผ่อนอย่างแทจ้รงิ เดนิชมเมดน่ิาของเมอืง เชฟเชาเอนิ ทีบ่า้นเรอืนตกแต่งดว้ยอาคารสี
ฟ้า รวมถงึน าเดนิเล่นชม Plaza Uta El-Hamman ซึง่เตม็ไปดว้ยรา้นคา้และคาเฟ่ในบรรยากาศยามเยน็ ทีน่ี่ยงั
มชีื่อเสยีงทางดา้นชอ้ปป้ิงอกีดว้ย ทีม่ที ัง้สนิคา้หตัถกรรมพืน้บา้นทีห่าไม่ไดจ้ากไหนในโมรอคโค เช่นเสือ้ผา้ขน
สตัว ์รวมทัง้ชสีทีท่ าจากแพะ   
อ าลาเมอืง เชฟ เชาเอนิ สววรรคบ์นดนิแห่งทอ้งทะเลแอตแลนตกิ  

 
เดนิทางสู ่เมคเนส (Meknes) ระยะทาง 210 กม. ใช้เวลาเดินทาง 3.30 ชม. เป็นเมอืงหลวงโบราณในสมยั
สลุต่านมเูล อสิมาอลิ (Mouley Ismail) แห่งราชวงศอ์ะลาวทิ (Alawite Dynasty) กษตัรยิจ์อมโหดผูช้ื่นชอบการ
ท าสงครามใน ศ.ต. ที ่17  ดว้ยท าเลทีต่ัง้ทีม่แีม่น ้าไหลผ่านกลางเมอืง เมกเนสจงึเป็นเมอืงศนูยก์ลางการผลติ
มะกอก ไวน์ และพชืพรรณต่างๆ น าท่านชมก าแพงเมอืงลอ้มรอบเมอืงเก่าทีย่าวประมาณ 40 กม. ซึง่เดมิเคยมี
ประตูเมอืงใหญ่โตถงึ 14 ประตู ชม ประตบูบัมนัซู (Bab Mansour Monumental Gate) ทีไ่ดช้ือ่ว่าสวยทีส่ดุ 
ตกแต่งดว้ยโมเสดและกระเบือ้งสเีขยีวบนผนงัสแีสด 

กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนัทีเ่มคเนส 
บ่าย จากเมคเนสออกเดนิทางต่ออกี 80 กโิลเมตร ประมาณ 1 ชม. ระหว่างทางแวะชม เมอืงโบราณโรมนัโวลบิูลิส 

(Roman city of Volubilis) ทีป่จัจบุนัเหลอืแต่ซากปรกัหกัพงัทีเ่กดิจากแผ่นดนิไหวครัง้รุนแรงในปี ค.ศ. 1755 



   

 

               Miracle MoroccoG2 Tangier -Chefchaouen-Essaouirra–by EY 

  

4 

แต่ยงัคงเหน็ไดถ้งึร่องรอยความยิง่ใหญ่ของเมอืงในจกัรวรรดโิรมนัในอดตี จากวหิารเทพเจา้ของเมอืงโบราณ
โวลบูลิสิท่านสามารถมองเหน็เมอืงมเูลไอดรสิ (Moulay Idriss) เมอืงศนูยก์ลางศาสนาอนัศกัดิส์ทิธขิองชาว
มุสลมิในโมรอคโค ทุกๆปี ช่วงเดอืนสงิหาคมถงึกนัยายน จะมเีหล่านกัจารกิแสวงบุญมาเยอืนเมอืงแห่งนี้เพื่อ
ประกอบพธิทีางศาสนา เปรยีบไดก้บัเมอืงเมกกะของประเทศซาอุดอิารเบยี 
น าท่านเดนิทางต่อไปยงัเมอืงเฟซ (Fes) เป็นเมอืงโบราณตัง้อยูบ่นพืน้ทีอุ่ดมสมบรูณ์ทีต่่อจากเชงิเทอืกเขารฟี 
(Rif Mountain) ทางตอนเหนือกบัเขตเทอืกเขาแอตลาสตอนกลาง (Middle Atlas) มแีม่น ้าเฟส (River Fes) 
ไหลผ่านกลางเมอืง  ในชว่งฤดใูบไมผ้ล(ิเมษายน-พฤษภาคม) จะเหน็ดอกไมป้า่สสีนัสดใสขึน้ตลอดขา้ง
ทาง และทีน่ี่เป็นเมอืงทีย่งัคงมบีรรยากาศของเมอืงโบราณทีผู่ค้นยงัใชล้าเป็นพาหนะและบรรทกุของกนัอยู่ 
ท่านจะไดส้มัผสับรรยากาศเมอืงเก่าแก่ทีส่ดุในบรรดาเมอืงหลวงเก่าทัง้สีแ่หง่ แต่ส่ิงท่ีส าคญัของเมืองเฟสคือ
ในปี ค.ศ.1981 องคก์ารยูเนสโกได้ประกาศให้เขตเมืองเก่าของเฟสเป็นเมืองมรดกโลกทาง
ประวติัศาสตร ์ 

ค ่า  รบัประทานอาหารค ่า  
  พกัผ่อนคา้งคนืในเมอืงเฟซ   HOTEL BARCELO,FES ระดบั4ดาว หรอืเทียบเท่า 

4) วนัท่ีส่ีของการเดินทาง : เฟซ (Fes) - เมดิน่าแห่งเฟส      ( B,L,D ) 
เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ 

 
 
น าท่านเทีย่วชมเมืองเฟซ (Fes) เมอืงหลวงเก่าในศ.ต. ที ่8 ทีม่คีวามส าคญัทางประวตัศิาสตร ์เป็นเมอืงแหล่ง
ท่องเทีย่วทีม่ชีื่อเสยีงของโมรอคโค  เริม่ดว้ยจุดชมววิบนป้อมปราการแห่งราชวงศซ์าเดยีน ต่อดว้ยชมประตู
พระราชวงัแหง่เฟซ (The Royal Palace) ประตูทางเขา้พระราชวงัเป็นสถาปตัยกรรมทีส่วยและสง่างาม เป็น
เอกลกัษณ์แห่งราชวงศโ์มรอคโค บรเิวณใกลเ้คยีงพระราชวงัเคยเป็นชุมชนชาวยวิทีท่ ารายไดใ้หแ้ก่ราชวงศ ์
เพราะชาวยวิฉลาดท าการคา้เก่งแต่ปจัจุบนัชาวยวิสว่นใหญ่ไดเ้ดนิทางกลบัไปอยูใ่นดนิแดนแห่งพนัธสญัญา 
(ประเทศอสิราเอล) คงเหลอืชาวยวิอยู่ไม่มากนกั ชมชมุชนชาวยวิ (The Synagouge) ทีม่าอาศยัอยู่ตัง้แต่ใน
สมยัศ.ต.ที ่7 ซึง่กระจายอยู่ทุกเมอืงในอดตี ชาวยวิเป็นชนชาตทิีข่ยนั ฉลาด สว่นใหญ่มอีาชพีเป็นพ่อคา้ จงึท า
ใหส้ลุต่านและกษตัรยิใ์นอดตีน าชาวยวิมาเป็นบรวิารอยูโ่ดยรอบวงั เพื่อการเกบ็ภาษจีากการคา้ไดง้่ายขึน้  
จากนัน้น าท่านเดนิทางเขา้สูท่่านเดนิเขา้สูเ่ขาวงกตอนัซบัซอ้นแห่งเมดนิาเมอืงเฟซ ผา่นประตู Bab Bou 
Jeloud ทีส่รา้งตัง้แต่ปี 1913  ทีใ่ชโ้มเสดสฟ้ีาตกแต่ง เดนิผ่านเขา้ไปในเขตเมดน่ิาแลว้เหมอืนขา้มกาลเวลา
ยอ้นสูอ่ดตี น าท่านเดนิผ่านตลาดสดขายขา้งปลาอาหาร และผกั ผลไมส้ดต่างๆนาๆ ชม เมเดอรซ์า บอิูมา
เนีย (Merdersa Bou Imania) ซึง่เป็นโรงเรยีนสอนพระคมัภรี ์เป็นสถาปตัยกรรมแบบมวัรท์ีส่วยงามประณีต  
ในเขตเมอืงเก่าไดแ้บง่ออกเป็น 100 สว่น มซีอยกว่า 10,000 ซอย มซีอยแคบสดุคอื 50 ซ.ม. ถงึกวา้ง 3 เมตร 
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จะแบง่เป็นย่านต่างๆ เช่น ย่านเครื่องใชท้องเหลอืง ทองแดง จะมรีา้นคา้เลก็ๆทีห่น้ารา้นจะมหีมอ้ กระทะ 
อุปกรณ์เครื่องครวั วางแขวนหอ้ยเตม็ไปหมด ย่านขายพรมทีว่างเรยีงรายอย่างสวยงาม ยา่นงานเครื่องจกัสาน 
งานแกะสลกัไม ้และย่านเครือ่งเทศ (Souk El Attarine) ท่านจะไดส้มัผสัทัง้รปู รสและกลิน่ในยา่นเครื่องเทศ
ทีม่กีารจดัเรยีงสนิคา้ไดอ้ย่างเป็นระเบยีบเรยีบรอ้ยสวยงาม ระหว่างที่เดนิตามทางในเมดน่ิาท่านจะไดพ้บกบั
น ้าพธุรรมชาติ (Nejjarine Fountain) เพื่อใหช้าวมุสลมิใหล้า้งหน้าลา้งมอืก่อนเขา้ในบรเิวณมสัยดิ  
นอกจากนี้ทีต่ามซอกมมุอาจเหน็ภาพชายสงูอายุหนวดเครารุงรงันัง่แกะสลกัไมช้ิน้เลก็ๆอยู่บรเิวณตามทางเดนิ
แคบๆในเขตเมอืงเก่า บางทเีรากย็งัจะเหน็ผูห้ญงิทีน่ี่สวมเสือ้ผา้ทีปิ่ดตัง้แต่หวัจนถงึเทา้จะเหน็ไดก้เ็ฉพาะตาด า
อนัคมกรบิเท่านัน้   

   

 
กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั ในเมดน่ิา 

น าท่านเดนิต่อในเมดน่ิาแห่งเฟส แวะชมสสุานของมเูล ไอดรสิที ่2 (Moulay Idriss Mausolem II) ทีช่าวโมรอค
โคถอืว่าเป็นแหล่งมาแสวงบุญทีศ่กัดิส์ทิธิ ์ ผ่านชม สุเหรา่ใหญ่ไคเราวีน (Kairaouine Mosque) ซึง่เป็นทัง้
มหาวทิยาลยัสอนศาสนาแห่งแรกของโมรอคโคและเก่าแก่ทีส่ดุแห่งหนึ่งของโลกเลยทเีดยีว (เขา้ดา้นในได้
เฉพาะผูท้ีน่บัถอืศาสนาอสิลามเท่านัน้) จากนัน้น าท่านเดนิชมยา่นเครื่องหนงัและแวะชม บ่อฟอกและยอ้มสี
หนังแบบโบราณ ทีเ่ป็นเอกลกัษณ์เฉพาะของเมอืงเฟส ถูกอนุรกัษ์โดยองคก์รยเูนสโก ้ทัง้หมดนี้เป็นเสน่หข์อง
การเดนิเทีย่วชมเมอืงทีต่อ้งเดนิแหวกว่ายเขา้ไปในกลุ่มคนชาวพืน้เมอืง ชอ้ปป้ิงสนิคา้ทอ้งถิน่ เมอืงเฟซจงึเป็น
สถานทีท่ีไ่ม่ควรพลาดในการมาเยอืนอย่างยิง่ โดยเฉพาะเมื่อท่านเดนิผ่านประตูเขา้ไปจะพบตรอกซอยเลก็ ๆ 
มากมาย วกวน ซบัซอ้น ซึง่ยุคอสิลามเก่าแก่ถนนเมอืงหลวงหลาย ๆ เมอืงจะมคีวามเหมอืนกนัคอืความวกวน 
ซบัซอ้น เหมอืนเขาวงกต ไมแ่ปลกทีห่ลายคนจะไปหลงอยู่ในตรอกซอยได ้ท่ามกลางบรรยากาศตลาดทีม่ี
ชวีติชวีาและผูค้นมากมาย  

ค ่า  รบัประทานอาหารค ่า พกัผ่อนคา้งคนืในเมืองเฟซ   HOTEL BARCELO, FES ระดบั 4 ดาว หรอืเทียบเท่า 
  

5) วนัท่ีห้าของการเดินทาง :  เฟซ (Fes) - อิเฟรน (Ifrane) – เออรฟ์ยูด์ (Erfoud) – เมอรซู์ก้า (Merzouga)( B,L,D ) 
เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ทีห่อ้งอาหารของโรงแรม 

ออกเดนิทางสูเ่ขตทะเลทรายซาฮาร่า ระหว่างทางผ่าน เมืองอิเฟรน (Ifrane) ซึง่ห่างจากเฟซ ลงทางใต้
ประมาณ 60 กม. เป็นเมอืงทีค่วามสงูประมาณ 1,650 เมตร เหนือระดบัน ้าทะเล เป็นทีพ่กัตากอากาศซึง่ใน
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อดตีฝรัง่เศสไดม้าสรา้งขึน้บรเิวณนี้ ในช่วง ค.ศ. 1930 บางครัง้เรยีกเมอืงแห่งนี้ว่า เจนีวาแหง่โมรอคโค บา้น
สว่นใหญ่มหีลงัคาสแีดง มดีอกไมบ้าน และทะเลสาบสวยงาม เป็นสถานทีพ่กัผ่อนทัง้ฤดหูนาวและฤดรูอ้น 
เสน้ทางนี้ผ่านเทอืกเขาแอตลาส ชื่อทีคุ่น้เคยกนัมานาน เดนิทางขา้ม Middle Atlas ภูมปิระเทศเขยีวชอุ่มไป
ดว้ยปา่ไม ้สองขา้งทางเปลีย่นสภาพจากความแหง้แลว้เป็นปา่ไม ้พุ่ม และสลบักบัความแหง้แลง้ของภูเขา 

กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนัระหวา่งทาง ที ่Midelt 
หลงัอาหารกลางวนัออกเดนิทางสู ่ เออรฟ์ยูด์ (Erfoud) ซึง่เป็นโอเอซสิศนูยก์ลางการคา้ขายของคาราวานซึง่
เดนิทางมาจากซาอุดอิาระเบยี และซดูาน ระหว่างทางจะผ่านโอเอซสิ การท าระบบชลประทานใตด้นิ (ใครทีเ่คย
เทีย่วเสน้ทางสายไหมในจนีมาแลว้คงพอจะนึกออก)  ก่อนเขา้ทีพ่กัแวะชม ฟอสซิลเวิรด์ และน าท่านเดนิทางสู่
เมอืงเมอรซ์กูา้ร ์โดยท่านจะนัง่รถขบัเคลื่อนสีล่อ้ 4 WD ไปท่อง ทะเลทรายซาฮาร่า “Sahara” เป็นทะเลทราย
ในทวปีแอฟรกิาทีม่ขีนาดใหญ่เป็นอนัดบัสองของโลก (รองจากทะเลทรายในทวปีแอนตารก์ตกิา) และเป็น
ทะเลทรายรอ้นทีใ่หญ่ทีส่ดุของโลก ลดัเลาะขอบทะเลทรายสู่เขตซาฮาร่า  
เขา้สูท่ีพ่กัโรงแรมกลางทะเลทรายซาฮาร่า TOMBUCTOU HOTEL, MERZOUGA หรอืเทยีบเท่า  
การเขา้พกัทะเลทราย ท่านตอ้งใชก้ระเป๋าสมัภาระใบเลก็ แยกไวเ้พื่อน าไปใชใ้นทะเลทราย 

ค ่า  รบัประทานอาหารค ่าทีโ่รงแรม จากนัน้พกัผ่อนนอนดดูาว ตามอธัยาศยั 
 

6) วนัท่ีหกของการเดินทาง :      เออรฟ์ยูด์ - ทินเฮียร ์(Tinghir) - ทอดรา้จอรจ์ (Todra Gorge) –วอซาเซท  (B,L,D) 
เชา้ตรู ่  ก่อนพระอาทติยข์ึน้ ปลุกท่านตื่นเพื่อไปขีอ่ฐูชมพระอาทติยข์ึน้ทีท่ะเลทรายซาฮาร่า 

       
กลบัมารบัประทานอาหารเชา้ทีโ่รงแรม 
จากนัน้เดนิทางสู ่ทอดรา้จอรจ์ “Todra George” ชมความงามของช่องเขาทีซ่่อนตวัอยู่ในโอเอซสิ ล าน ้าเกลอื
ทีไ่หลผ่านช่องเขา กบัหน้าผาสงูชนัแปลกตา เป็นแหล่งปีนหน้าผาส าหรบันกัเสีย่งภยัทัง้หลาย แวะชม โอเอซิส 
“Tinerhir” ชมุชนทีเ่กาะกลุ่มอยู่รวมกนั ท่ามกลางความแหง้แลง้ ยงัมคีวามชุม่ชืน้ของโอเอซสิ ตน้ปาลม์ เคย
เป็นทีต่ัง้ของกองทหารทีเ่ดนิทางมาจากวอซาเซท 

กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
จากนัน้เดนิทางต่อบนเสน้ทางทีไ่ดร้บัการขนานนามว่า ถนนแหง่คาชบาหห์รอืป้อมปราการนบัพนั เน่ืองจาก
ตลอดสองขา้งทางจะมคีาชบาหน้์อยใหญ่หลายรอ้ยแห่งเรยีงรายสดุลกูหลูกูตาตามถนนดงักล่าวสู่ เมืองวอซา
เซท (Ouarzazate) ซึง่เคยเป็นทีต่ัง้ทางยุทธศาสตร ์ในปี ค.ศ.1928 ฝรัง่เศสไดต้ัง้กองก าลงัทหารและพฒันาทีน่ี่
ใหเ้ป็นศนูยก์ลางการบรหิาร วอซาเซทเป็นเมอืงถูกสง่เสรมิใหเ้ป็นเมอืงท่องเทีย่วทีแ่วดลอ้มไปดว้ยสตูดโิอ 
ภาพยนตร ์และมกีารพฒันาพืน้ทีใ่นทะเลทรายเพื่อการท ากจิกรรมต่างๆ เช่นการขีม่อเตอรไ์ซด ์อฐู กจิกรรม
ผจญภยักลางทะเลทราย (ส าหรบัในฤดหูนาว-ฤดใูบไมผ้ล ิ(พ.ย.-เม.ย.) ควรเตรยีมเสือ้กนัหนาวใหเ้พยีงพอ 
เพราะเมอืงนี้อยู่ใกลภู้เขาแอตลาส ทีม่หีมิะปกคลุมในชว่งดงักล่าว วอซาเซท อาจกล่าวได้ว่าเป็นจุดมุ่งหมาย
ของนกัท่องเทีย่วทีม่องหาความแตกต่าง และความผจญภยัทีห่าไม่ไดจ้ากทีไ่หน วอซาเซทเป็นเมอืงทีส่ าคญั
ทีส่ดุของทางตอนใต ้และทีน่ี่ยงัเป็นทางเชื่อมระหว่างเหนือกบัใต ้และตะวนัออกกบัตะวนัออก ส าหรบั
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นกัท่องเทีย่วบางคนทีช่อบรสชาตขิองความเป็นทางใต ้ณ จุดกึง่กลางแห่งนี้ และยงัเป็นจุดเริม่ตน้ของการ
ส ารวจเมอืงต่างๆไดทุ้กวนั  

ค ่า  รบัประทานอาหารค ่า พกัผ่อนคา้งคนืในเมอืงวอซาเซท   HOTEL KARAM FRAMISSIMA ระดบั 4 ดาว 

7) วนัท่ีเจด็ของการเดินทาง : วอซาเซท-ไอท ์เบน ฮาดด ู(Ait Benhaddou) - มาราเกช – Fantasia Show   (B,L,D) 
เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ 

น าท่านชม ป้อมทาเริท “Kasbah Taourirt” (ชมด้านใน ซ่ึงรวมค่าเขา้ชมแลว้) เป็นป้อมแหง่ตระกลูกลาว ี
ภายใตห้มู่อาคารขนาดใหญ่ ซึง่ภายในประกอบดว้ยหอ้งต่างๆ จ านวนมากซ่อนอยู่เชื่อมต่อกนัดว้ยถนนเลก็ๆ 
และเสน้ทางลบัคดเคีย้วตามอาคารทีเ่บยีดเสยีดกนั จากนัน้น าท่านชมคฤหาสน์ของผูป้กครองมาราเกซ ตระกลู 
กลาว ี(Glaoui Palace) อยู่ภายใน ซึง่ยงัมลีวดลายผนงัอาคารและรปูแบบสถาปตัยกรรมอนัหลากหลายของ
การสรา้งอาคารของชาวเบอรเ์บอร ์การออกแบบอาคารซึง่เหมาะกบัความเชื่อและความเป็นอยูข่องเหล่าเจา้
ผูป้กครอง ในยคุของตระกลู Glaoui ทีน่ี่มคีนงานและคนรบัใชจ้ านวนหลายรอ้ยคนจงึตอ้งมหีอ้งเป็นจ านวนมาก 
มทีัง้สว่นทีเ่ป็นวงัเก่า หอ้งนัง่เล่น หอ้งรบัรอง บางหอ้งกว็่างเปล่า ยเูนสโกไ้ดป้ฏสิงัขรณ์ขึน้มาจากอาคารเดมิ
เพยีง 1 ใน 3 ของอาคารทัง้หมด 

ออกเดนิทางสูเ่มอืงไอท ์เบนฮาดด ู(Ait Benhaddou) เมอืงไอท ์เบนฮาดด ูเป็นเมอืงทีช่ื่อเสยีงในเรื่องการหา
รายไดจ้ากกองถ่ายท าภาพยนตรก์ว่า 20 เรื่อง โดยเฉพาะป้อมทีง่ดงามและมคีวามใหญ่ทีส่ดุในโมรอคโค
ภาคใต ้คอื ป้อมไอท ์เบนฮาดด ู(Kasbash of Ait Ben Hadou) เป็นป้อมดนิซึง่ตัง้อยูท่่ามกลางสวนอลัมอนด ์
เป็นปราสาททีใ่ชใ้นการถ่ายท าภาพยนตห์ลายเรื่องทีโ่ด่งดงัอาท ิLawrance of Arabia , Jesus of Nazareth 
และ Gladiator ปจัจุบนัอยูใ่นความดแูลขององคก์ารยเูนสโก ้ไดร้บ้การขึน้ทะเบยีนเป็นมรดกโลกในปี 1987 
จากนัน้น าท่านเดนิทางสูเ่มอืง มาราเกช (Marakesh) 

  
กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั 
บ่าย ออกเดนิทางสูเ่มอืงมาราเกช (Marakesh) (ระยะทาง 187กโิลเมตร ใชเ้วลา 2.40 ชัว่โมง) ซึง่เป็นเมอืง

ท่องเทีย่วทีส่ าคญัทีต่ัง้อยู่เชงิเขาแอตลาส ในอดตีเมอืงโอเอซสิแห่งนี้ เป็นทีพ่กัของกองคาราวานอฐู ทีม่าจาก
ทางตอนใตข้องโมรอคโค ถอืเป็นเมอืงชมุทางของพ่อคา้ต่างๆ นอกจากนี้ยงัเป็นอดตีเมอืงหลวงในชว่งสมยั
ราชวงศอ์ลัโมราวดิช่วงศ.ต.ที ่11 ปจัจุบนัเป็นเมอืงทีม่นีกัท่องเทีย่วมาเยอืนมากทีส่ดุ สภาพบา้นเมอืงทีเ่ราเหน็
ไดค้อื สองขา้งทางแวดลอ้มดว้ยบา้นเรอืนทีถู่กฉาบดว้ยปนูสสีม้ๆ ซึง่เป็นสิง่ทีร่ฐับาลก าหนดไว้ แต่คนทอ้งถิน่
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จะเรยีกว่า Pink City หรอื เมอืงสชีมพ ูอาจกล่าวไดว้่ามาราเกชเป็นเมอืงทีม่เีสน่หท์ีส่ดุแห่งหนึ่งในโลก จงึได้
สมญานามว่าเป็น A city of Drama นัน่คอืมคีวามสวยงามดัง่เมอืงในละครทีไ่ม่น่าเป็นชวีติจรงิได้   

 น าท่านชมมสัยิด คตูเูบีย (Koutoubia Mosque)  ซึง่เป็นมสัยดิใหญ่เก่าแก่ทีส่ดุในเมอืง ไม่ว่าจะเดนิไปแห่งใด
ในตวัเมอืงกจ็ะเหน็มสัยดิน้ีได ้หอขานละหมาดมคีวามสงู 226 ฟุต (หรอื 70 เมตร) 
จากนัน้น าท่านเยอืน จตัรุสักลางเมือง Djemaa Fnaa Square ทีม่ขีนาดใหญ่ รายลอ้มไปดว้ยอาคาร รา้นคา้ 
ตลาด ทัง้ 4 ดา้น เดนิเล่นถ่ายรปูความมชีวีติชวีา ทีม่สีสีนัและกลิน่อายแบบโมรอคโคขนานแท ้พรอ้มจบัจ่ายหา
ซือ้ของฝาก ของทีร่ะลกึพืน้เมอืงต่างๆ ไดท้ี ่ตลาดเก่า (Old Market) ทีอ่ยู่รายรอบจตุัรสัอย่างเพลดิเพลนิ 

 
 

ค ่า รบัประทานอาหารค ่า ที ่Fantasia ท่านจะไดต้ื่นตาตื่นใจกบัความอลงัการของสถานทีแ่ละสสีนัของชาว 
โมรอคกนัทีต่อ้นรบัท่านดว้ยอาหารและพรอ้มชมการแสดงพืน้เมอืง 

  พกัผ่อนคา้งคนืในเมอืงมาราเกช  Les Jardins d’ Agdal  HOTEL ระดบั 5 ดาว หรอืเทียบเท่า 
  

8) วนัท่ีแปดของการเดินทาง : มาราเกช (Marakesh) - เอซาเวรา่                (B,L,D ) 
เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมทีพ่กั 

น าท่านชมสวนจารดี์น มาจอแรล (Jardin Majorelle) หรอื สวนยปิแซงลอเรน้ซ ์(Yves Saint Laurent 
Gardens) ชื่อน้ีเป็นทีคุ่น้เคยของสาวๆ ทีช่ื่นชอบแฟชัน่สดุหรขูอง Yves St. Laurent นกัออกแบบแฟชัน่ดไีซน์
แห่งปารสี ฝรัง่เศส ซึง่เป็นผูอ้อกแบบสวนแห่งนี้ ในชว่งทีโ่มรอคโคตกเป็นอาณานิคมของประเทศฝรัง่เศส ยปิ
แซงลอเรน้ซม์าทีป่ระเทศโมรอคโค เพื่อพกัผ่อนหลงัจากเคร่งเครยีดจากงานออกแบบแฟชัน่โชว ์บา้นหลงันี้เคย
ตกเป็นของเศรษฐแีห่งมาราเกช หลงัจากยปิแซงมาเยอืนมาราเกช กไ็ดเ้กดิความหลงใหลในเมอืงแหง่นี้ และซือ้
บา้นหลงัน้ีไวเ้ป็นทีพ่กัผ่อน ชมสวนทีถู่กออกแบบโดยใชส้ฟ้ีา และสสีม้เป็นองคป์ระกอบ ไมว่่าจะเป็นเสา แจกนั 
และชมนานาพรรณของตน้ไมแ้ห่งทะเลทราย ทีจ่ดัไดอ้ย่างสวยงาม  
จากนัน้เดนิทางไปเยีย่มชม พระราชวงับาเฮีย (Bahia Palace) เป็นพระราชวงัของท่านมหาอ ามาตย ์ผูส้ าเรจ็
ราชการแผ่นดนิแทนยุวกษตัรยิใ์นอดตี  สรา้งขึน้ในช่วงปลายศตวรรษที ่19 โดย Si Moussa สถาปตัยกรรม
ออกเป็นแนวสมยัใหม่ โดยทีต่ัง้ใจจะใหเ้ป็นพระราชวงัทีย่ิง่ใหญ่และหรหูราทีส่ดุในสมยันัน้ แต่ดว้ยความทีม่กีาร
วางแผนก่อสรา้งและตกแต่งอย่างเร่งรบี จงึเป็นทีว่จิารณ์กนัว่ารายละเอยีดหลายๆอย่างในพระราชวงัแหง่นี้ยงั
ไม่สมบรูณ์ลงตวั   พระราชวงัมกีารตกแต่งโดยการแกะสลกัปนูป ัน้ (Stucco) มกีารวาดลายบนไม ้และประดบั
ประดาดว้ยโมเสกเป็นลวดลายทีส่วยงามละเอยีดอ่อนมาก  
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จากนัน้เดนิทางต่อไปยงั สุสานแห่งราชวงศซ์าเดียน (Saadian Tombs) เป็นทีฝ่งัพระศพของกษตัรยิแ์ละ
เหล่าเชือ้พระวงศใ์นสมยัราชวงศซ์าเดยีน สถานทีแ่ห่งนี้ถูกทิง้รา้งมากกว่า 2 ศตวรรษ ภายหลงัไดร้บัการบรูณะ 
และเปิดใหเ้ขา้ชมความงดงามของงานศลิปะแบบมวัรสิ (Moorish) แท้ๆ ความวจิติรอลงัการของหอ้งโถงภายใน 
เสาคอลมัน์หนิอ่อนสสีวย ลวดลายงานปนูทีป่ระดบัประดาบนผนงัและเพดาน สวนสวยภายนอกทีส่รา้งขึน้ใหม่ 
โดยเขาว่าเป็นการท าตามแบบสวนสวรรคข์องพระอลัเลาะห ์(Allah's Paradise) 

กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั  
ไดเ้วลาพอสมควรน าท่านเดนิทางต่อสู่เมืองเอซาเวรา่ (Essaouira)  (ระยะทาง174 กโิลเมตร ใชเ้วลาเดนิทาง 
1.30 ชัว่โมง) เอซาเวรา่ หมายถงึรปูภาพ ไม่ว่าจะถ่ายจากมุมไหนๆ ภาพทีไ่ดม้านัน้จะออกมาสวยอย่างไม่มทีี่
ต ิเอซาเวร่าเป็นเมอืงเลก็ๆ รมิขอบมหาสมุทรแอตแลนตกิ ทีม่เีสน่หอ์ย่างเป็นเอกลกัษณ์ ในเขตเมอืงเก่า (เมดิ
น่า) มกี าแพงเมอืงเก่าขนาดหนาซอ้นกนั 2 ชัน้ ทีใ่ชป้้องกนัพายุหน้ารอ้นทีพ่ดัมาประจ าทุกปี บา้นเรอืนและ
รา้นคา้ภายในเขตก าแพงเมอืงท าดว้ยปนูสขีาวกลมกลนืไปกบัประตูสฟ้ีา สถาปตัยกรรมเหล่าน้ีถกูหล่อหลอมมา
จากวฒันธรรมอนัหลากหลาย ครัง้หนึ่งทีน่ี่เคยเป็นแหล่งทีอ่ยูข่องพ่อคา้ชาวยวิ และชาวยวิกลุม่นี้เองทีเ่คย
เปลีย่นเมอืงนี้เป็นเมอืงทีม่ ัง่คัง่ทีส่ดุของโมรอคโคในศตวรรษที ่17 และ 18 
น าท่านเทีย่วชมเมอืงเอซาเวร่า ใหท้่านเดนิเล่นตลาดเก่าเมดน่ิาแห่งเมอืงนี้ ซึง่มากมายผูค้นมาจบัจ่ายซือ้ของ 
และเดนิชมบรรยากาศเมอืงท่าเรอื และศนูยก์ลางของเมอืง ไดเ้วลาพอสมควรน าท่านชมพระอาทติยต์ก ณ.
ชายฝ ัง่มหาสมุทรแอตแลนตกิที ่ป้อมปราการเมือง Skala de laville ซึง่เป็นจุดยุทธศาสตรท์ีส่ าคญัของเมอืง 
สวนบนป้อมมปืีนใหญ่วางเรยีงรายอยู่เป็นแนวแถวและในอดตีสว่นล่างของป้อมใชเ้ป็นคลงัเกบ็อาวุธทโธปกรณ์ 
โรงมา้ศกึทีใ่ชใ้นการสงคราม 

ค ่า รบัประทานอาหารค ่า พกัผ่อนคา้งคนืในเมอืงเอซาเวรา่ ATLAS MEDINA AND SPA HOTEL 
ESSAOUIRRA ระดบั 5 ดาว  

 

9) วนัท่ีเก้าของการเดินทาง: เอซาเวรา่ - เอลจาดีด้า (El Jadida) -  คาซาบลงัก้า                      (B,L,D)   
เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ 

ออกจากเมอืงเอซาเวร่าโดยรถมุง่ลงไปทางเหนือเลาะเลยีบชายฝ ัง่มหาสมุทรแอตแลนตกิไปยงัเมอืง เอล จา
ดีด้า  ระยะทาง 254 กโิลเมตร ใชเ้วลาเดนิทาง 3.5 ชัว่โมง 
น าท่านชมเมืองเอลจาดีด้า เดมิชื่อ มาซากนั (Mazagan) เป็นภาษาโปรตุเกส  เป็นเมอืงโบราณทีต่ัง้อยู่บน
อ่าวชายฝ ัง่ทะเลแอตแลนตคิ เคยเป็นเมอืงท่าทีส่ าคญัของโมรอคโคทีท่ าการคา้กบัชาวฟินีเชยีน ต่อมาปี ค.ศ. 
1502  ชาวโปรตุเกสขึน้ฝ ัง่ทีน่ี่และไดส้รา้งป้อมปราการ เรยีกว่า El Brijia El Jaida  หลงัจากมกีารสรา้งเมอืงขึน้
ในปี ค.ศ. 1506 ไดเ้รยีกเมอืงว่ามาซากนั ซึง่กลายเป็นเมอืงท่าทีส่ าคญัของชาวโปรตุเกส ในปี ค.ศ.1562 ป้อม
ถูกโจมตโีดยโดยชาวอาหรบัแต่ไม่ส าเรจ็ ระหว่างค.ศ.1580 - 1640 ตกอยู่ภายใตก้ารปกครองของชาวสเปน 
และกลบัมาถูกปกครองโดยชาวโปรตุเกสอกีครัง้ ชมสถาปตัยกรรมทีแ่สดงใหเ้หน็ถงึการแลกเปลีย่นอทิธพิล
ระหว่างวฒันธรรมยโุรปและโมรอคโค ไดร้บัการขึน้ทะเบยีนเป็นมรดกโลกในปี ค.ศ. 2004 น าท่านชมบ่อเกบ็น ้า
ดื่มใตด้นิประจ าเมอืง นอกจากนัน้ทีน่ี่ยงัใชเ้ป็นคุกใตด้นิทีเ่คยใชเ้ป็นทีคุ่มขงัของทาสในสมยัโปรตุเกส และเป็น
คลงัเกบ็อาวุธสงคราม  

กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั   
บ่าย จากนัน้เดนิทางสูค่าซาบลงักา้ (ระยะทาง 101 กโิลเมตร ใชเ้วลาเดนิทาง 1.30 ชัว่โมง) น าท่านเทีย่วชมเมอืง  

'คาซาบลงักา้' หมายถงึ บา้นสขีาว ค าว่า 'คาซา' แปลว่า บา้น และ 'บลงักา' แปลว่า สขีาว เป็นเมอืงทีค่นทัว่
โลกรูจ้กั และอาจรูจ้กัมากกว่า 'ราชอาณาจกัรโมรอคโค' ดว้ยซ ้า เพราะนอกจากจะเป็นเมอืงท่าและเป็นทีต่ัง้ของ
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ท่าอากาศยานระหว่างประเทศแลว้ ยงัถูกใชเ้ป็นฉากในภาพยนตรฮ์อลลวีูด้เรื่อง Casablanca (โดยทีไ่มไ่ดถ่้าย
ท าในคาซาบลงักา้เลย) เป็นเรื่องราวความรกัระหว่างนายทหารอเมรกินัและหญงิคนรกั ในช่วงสงครามโลกครัง้
ที ่2 ท าใหค้าซาบลงักา้เป็นทีรู่จ้กัไปทัว่โลก และปจัจุบนัเป็นเมอืงเศรษฐกจิหลกัของโมรอคโคทีม่ปีระชากร
อาศยัอยู่ประมาณเกอืบ 5 ลา้นคน  

ค ่า  รบัประทานอาหารเยน็ พกัผ่อนคา้งคนืในเมอืงคาซาบลงัก้า MOVENPIC Hotel  ระดบั 5 ดาว หรอืเทยีบเท่า 
 

10) วนัท่ีสิบของการเดินทาง : คาซาบลงัก้า– ราบตั -อาบูดาบี              ( B,L,-) 
เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมทีพ่กั 

น าท่านชม สุเหรา่แห่งกษตัริยฮ์สัซนัท่ี 2 (ชมด้านใน ซ่ึงรวมค่าเข้าชมแลว้) มขีนาดใหญ่เป็นอนัดบั 2 รอง
จากเมอืงเมกกะ สเุหร่าน้ีงดงามประณีตดว้ยสถาปตัยกรรมแบบโมรอคโคทุกแขนง  ชมทวิทศัน์รอบๆ สเุหร่า
อนัเป็นจุดชมววิรมิฝ ัง่ทะเล ซึง่เป็นสถานทีพ่กัผ่อนทีส่วยงามของชาวโมรอคโคทีช่อบมาเดนิเล่นหลงัจากปฏบิตัิ
ศาสนกจิเสรจ็แลว้น าชมเมอืงคาซาบลงักา้ โบถสค์รสิเตยีน (The Church of our ladies of Lourdes) ภายในมี
ภาพกระจกสสีวยงามแสดงเรื่องราวต่างๆเกีย่วกบัศาสนา น าท่านผ่านชม จตุัรสัสหประชาชาต ิหรอื จตุรสั
โมฮมัหมดัที5่ ซึง่เป็นใจกลางเมอืงย่านธุรกจิส าคญั ใหท้่านถ่ายรปูบรรยากาศเมอืงและชาวโมรอคโคทอ้งถิน่
ขายน ้าในชุดประจ าชาตอินัเป็นสญัลกัษณ์ของโมรอคโค 

เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั 
น าท่านออกเดนิทางสูเ่มอืง ราบตั (Rabat) ซึง่มรีะยะทาง94 กโิลเมตร ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ2ชัว่โมง  

  น าท่านชมเมืองราบตัเมอืงหลวงแหง่ราชอาณาจกัรมาตัง้แต่ปีค.ศ.1956 เมื่อโมรอคโคหลุดพน้จากการเขา้
แทรกแซงทางการเมอืงของฝรัง่เศส และเป็นทีต่ัง้ของพระราชวงัหลวง และท าเนียบทตูานุทตูจากต่างแดน เป็น
เมอืงสขีาวทีส่ะอาดและสวยงาม น าชมป้อมอไูดยะ ป้อมขนาดใหญ่ 2 ชัน้ทีต่ัง้อยู่รมิมหาสมุทรแอตแลนตกิ 
ลอ้มรอบดว้ยก าแพงสงูใหญ่  ดา้นในเป็นเมดน่ิา บา้นเรอืนทาทาบดว้ยสฟ้ีา ทีส่ะอาดตาน่าเดนิเล่น (ทายซวิ่า
ท าไมเมดน่ิาแหง่น้ี จงึใชส้ฟ้ีา ) จากนัน้ชมสุเหรา่หลวงทีทุ่กเทีย่งวนัศุกร ์กษตัรยิแ์หง่โมรอคโคจะทรงมา้จาก
พระราชวงัมายงัสเุหร่า เพื่อประกอบศาสนกจิ ชมสสุานของกษตัริยโ์มฮมัเหมด็ท่ี 5 พระอยักาของกษตัรยิ์
องคป์จัจุบนั ซึง่มทีหารยามยนืเฝ้าสง่าทุกประตู และเปิดใหค้นทกุชาตทิุกศาสนาเขา้ไปเคารพพระศพทีฝ่งัอยู่
เบือ้งล่าง ดา้นหน้าของสสุาน คอืสเุหร่าฮสัซนัทีเ่ริม่สรา้งมาตัง้แต่ศตวรรษที ่12 แต่ไม่ส าเรจ็ และพงัลงจนเหลอื 
แต่เพยีงเสาไว ้365 ตน้ ในบรเิวณกวา้ง 183 x 139 เมตร 

  
   
 
 
 
 
17:00 น.  เดนิทางถงึสนามบนินานาชาต ิราบตั 
20:15 น.  ออกเดนิทางสูส่นามบนิอาบดูาบ ีโดยเทีย่วบนิที ่EY616 (2015-0710+1) ใชเ้วลาบนิ 7.15 ชัว่โมง 
11) วนัท่ีสิบเอด็ของการเดินทาง :  อาบูดาบี - กรงุเทพฯ 
07.10 น. ถงึสนามบนิอาบดูาบ ีรอเปลีย่นเครื่อง 
08.55 น. เหนิฟ้ากลบักรุงเทพฯ โดยเทีย่วบนิที ่ EY 408 (08.55-18.05)  
18.05 น. เดนิทางถงึท่าอากาศยานสวุรรณภูม ิโดยความปลอดภยั 
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********************************************** 

MIRACLE MOROCCO 11 DAYS 
อตัราค่าบริการ    ส าหรบัคณะ 20 -25  ท่าน  
 
 
 
 

ราคารวมทิปท้องถ่ิน และน ้าด่ืม  
ค่าบริการ รวม 

1. ค่าตัว๋เครื่องบนิ ไปกลบั  BKK-AUH-CMN-AUH-BKK ชัน้ประหยดั  โดยสายการบนิ ETIHAD AIRWAYS (EY) 
2. ค่าทีพ่กัโรงแรมตามทีร่ะบใุนรายการระดบั 4-5 ดาว จ านวน 8 คนื  
3. ค่าอาหารตามทีร่ะบใุนรายการ และค่าน ้าดื่มตลอดการเดนิทาง 
4. ค่าเขา้ชมสถานทีต่่างๆ ตามรายการทีร่ะบุ  รวมขีอ่ฐูในทะเลทรายซาฮาร่า 
5. ค่ารถโคช้ปรบัอากาศขนาดใหญ่ พรอ้มคนขบัผูช้ านาญทาง ในการน าเทีย่วตามรายการ 
6. เจา้หน้าทีจ่ากเมอืงไทยและมคัคเุทศน์ทอ้งถิน่พดูภาษาองักฤษ 
7. ค่าประกนัอุบตัเิหตุวงเงนิ 1 ลา้นบาทตามเงื่อนไข ค่ารกัษาพยาบาลจากอุบตัเิหตุ 5 แสนบาท 
8. ค่าวซี่าเขา้ประเทศโมรอคโค   
9. ค่าภาษสีนามบนิทุกแห่ง     
10. ค่าทปิไกด ์และคนขบัรถ. 

 

ค่าบริการไม่รวม  
1. ค่าใชจ้่ายสว่นตวั เช่น ค่าหนงัสอืเดนิทาง ,ค่าซกัรดี ฯลฯ ค่าเครือ่งดื่มสัง่พเิศษในโรงแรม  
2. ค่าใชจ้่ายนอกเหนือระบุในโปรแกรม 
3. ค่าทปิหวัหน้าทวัร ์ขึน้อยู่กบัความพอใจของท่าน 
4. ค่าภาษมีลูค่าเพิม่ 7% และ ภาษบีรกิาร 3% 

การจองและการช าระเงิน 

 ทางบรษิทัฯ ขอรบัช าระมดัจ า 30,000 บาท (สามหมืน่บาท)  พรอ้มแฟกซห์น้าพาสปอรต์ส าหรบัการจอง ช าระ
หลงัจากส ารองทีน่ัง่ภายใน 5 วนัและสง่มอบเอกสารการยืน่ขอวซี่าตามก าหนดแจง้  

 สว่นทีเ่หลอืช าระทัง้หมดกอ่นเดนิทางอยา่งน้อย 30 วนัท าการก่อนออกเดนิทาง หากทา่นไม่ช าระในเวลาก าหนด จะ
ถอืว่าท่านยกเลกิการจองโดยไมค่นืมดัจ า 

 

 การยกเลิก 
กรณียกเลกิก่อนการเดนิทาง 45 วนัก่อนเดนิทาง ทางบรษิทัฯ ท าการคนืเงนิมดัจ าให ้  
กรณียกเลกิก่อนการเดนิทาง 30 วนัก่อนเดนิทาง  บรษิทัฯ มคีวามจ าเป็นตอ้งหกัค่ามดัจ า และคา่วซี่า (ถา้ม)ี 

วนัเดินทาง ปี 2561 ผูใ้หญ่พกั 2 ท่านๆ ละ พกัเด่ียวจ่ายเพ่ิม 

11-21 เมษายน 2561  83,900 
 
 

12,500 
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กรณียกเลกิก่อนการเดนิทาง 20 วนัท าการก่อนเดนิทาง หกั 50 % ขอราคาทวัร ์และค่าวซี่า (ถา้ม)ี 
กรณียกเลกิก่อนการเดนิทาง 1-20 วนั  บรษิทัฯ สงวนสทิธิ ์ในการคนืเงนิค่าทวัรท์ัง้หมด 

 ในกรณีคณะเหมาสว่นตวั หลงัจากยนืยนัจองและช าระมดัจ าแลว้ หากยกเลกิ ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิ ์ไม่คนืเงนิมดัจ าใน
ทุกกรณี 

 หากมกีารยกเลกิการจองทวัร ์หลงัไดท้ าการยื่นวซ่ีาแลว้ บรษิทัขอสงวนสทิธิข์อน าเล่มพาสปอรต์ไปยกเลกิวซี่าในทุก
กรณี ไม่ว่าค่าใชจ้่ายในการยื่นวซี่าจะรวมหรอืแยกจากรายการทวัรก์ต็าม 

หมายเหต ุ 
-  บรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการเดนิทางหรอืการเปลีย่นแปลงรายการหรอืเปลีย่นแปลงราคาไดต้ามความจ าเป็นและ

เหมาะสม  ทัง้นี้ขึน้อยู่กบัสภาวะของสายการบนิ โรงแรมทีพ่กั ภมูอิากาศ ภยัธรรมชาต ิ การนดัหยุดงานฯลฯ  ตลอดจนสภาวะ
ทางเศรษฐกจิและการเมอืง  อนัเป็นสาเหตุใหต้อ้งเลื่อนการเดนิทางหรอืไม่สามารถจดัพาคณะทอ่งเทีย่วไดต้ามรายการ 

- บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงราคาในกรณีทีส่ายการบนิปรบัเปลีย่นราคาสายการบนิ หรอืกรณีทีค่ณะผูเ้ดนิทางต ่ากวา่
ก าหนด 

- บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการไมค่นืค่าวซ่ีา, ค่ามดัจ าตัว๋เครื่องบนิ และค่าใชจ้่ายอื่นๆ หากทางบรษิทัฯ ไดด้ าเนินการไปแลว้   
- เมื่อท่านไดต้กลงจองทวัรก์บับรษิทัฯ แลว้ ถอืว่าท่านไดย้อมรบัในเงื่อนไขต่างๆ ดงักล่าวขา้งตน้  
- ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงรายการตามความเหมาะสม และทัง้น้ีขึน้อยู่กบัการ สถานการณ์ทางการเมอืง ภยัธรรมชาต ิหรอื

ปจัจยัอื่นๆ ทีอ่าจควบคมุไม่ได ้อย่างไรกต็ามบรษิทัฯ จะคงไวซ้ึง่ประโยชน์ของลกูคา้ใหม้ากทีสุ่ด 
- การเดนิทางอาจมปีญัหาเฉพาะหน้าเกดิขึน้ รวมถงึระยะเวลาในการเทีย่วชมสถานทีต่่างๆ การสลบัโปรแกรมการเทีย่วชมเพื่อ

ประโยชน์ของคณะเดนิทางเป็นส าคญั  
เอกสารประกอบการท าวีซ่า โมรอคโค   
(กรณุาจดัเตรียมหลกัฐาน  โดยห้ามขีดทบัหรอืครอ่มบนส าเนาภาพ ให้ขีดหรอืเซน็บริเวณท่ีว่างขา้งๆ ส าเนาภาพ 
หรอืไม่ต้องเซน็รบัรองส าเนา)  

1. หนงัสอืเดนิทาง (พาสปอรต์) ทีม่อีายุไม่ต ่ากว่า 6 เดอืน มหีน้าวา่งไม่น้อยกว่า 4 หน้า 
2. ส าเนาหนงัสอืเดนิทาง 
3. รปูถ่ายปัจจบุนั หน้าตรง ขนาด 3.5 x 4.5 ซม. 2 รปู แบบสีพืน้หลงัสีขาว หน้าใหญ่พอเหมาะเท่ากบัรปูถ่ายใน

พาสปอรต์ของท่าน  ห้ามใช้รปูถ่ายเล่น  หรอื ห้ามใช้รปูถ่ายจากโพราลอยด ์และห้ามใส่เสื้อสีขาวถ่ายเน่ืองจาก
สีกลืนกบัพืน้หลงั 

 
4. จดหมายรบัรองยอดเงนิในบญัชจีากธนาคาร เป็นภาษาองักฤษ ประทบัตรารบัรองจากธนาคาร  หรอื Bank Certificate 
5. หนงัสอืรบัรองการท างาน (ภาษาองักฤษ ระบตุ าแหน่ง และเงนิเดอืน)  

  - กรณีผูเ้ดนิทางเป็นเจา้ของกจิการ : ใชห้นงัสอืจดทะเบยีนบรษิทัฯ ทีม่รีายชื่อผูป้ระกอบกจิการ 
  - กรณีผูเ้ดนิทางเป็นเจา้ของรา้นคา้ : ใชท้ะเบยีนพาณชิยท์ีม่ชีื่อผูเ้ป็นเจา้ของรา้นคา้  
  - กรณีทีเ่ป็นพนกังานบรษิทัฯ : ใชจ้ดหมายรบัรองการท างานจากนายจา้ง ระบุต าแหน่ง ระยะเวลาการจา้ง เงนิเดอืน  



   

 

               Miracle MoroccoG2 Tangier -Chefchaouen-Essaouirra–by EY 

  

13 

  - กรณีทีเ่ป็นขา้ราชการ : ใชห้นงัสอืรบัรองจากหน่วยงาน  
  - กรณีเกษยีณอายุราชการ ถ่ายส าเนาบตัรขา้ราชการบ านาญ 
  - กรณีเป็นนกัเรยีนนกัศกึษา ตอ้งมหีนงัสอืรบัรองจากสถาบนัศกึษานัน้ว่าก าลงัศกึษาอยู่ระบชุัน้ปีทีศ่กึษา  
  - กรณีคา้ขาย, ท าธุรกจิสว่นตวั, ท าอาชพีอสิระ ต้องพิมพจ์ดหมายรบัรองตวัเอง   

6. ส าเนาบตัรประชาชน 
7. ส าเนาทะเบยีนบา้น  
8. ระยะเวลาด าเนินการ 10-15 วนัท าการ 

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


