
                   

                                  

 

 

  
 
 

 



                   

                                  

 

 

  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NEW SCHDULE FLIGHT!!  ตารางไฟลบิ์นของสายการบินโอมานแอร ์WY  

PLACE DEP TIME ARR TIME FLIGHT NO. 

BKK-MCT 0915 1235 WY818 

MCT-CMN 1335 1950 WY171 

CMN-MCT 2100 0725 WY172 

MCT-BKK 0900 1745 WY815 

    

      “สัมผัสประสบการณ์กับเส้นทางแปลกใหม่ กับกลิ่นอายดนิแดนฟ้าจรดทราย ประเทศโมร็อคโค”  
• เท่ียวเมืองท่ีเป่ียมด้วยมนต์เสนห์่ นครสีฟ้าเชฟชาอนู เมืองสีพาสเทล แหง่โมร็อกโกเมืองเล็กๆ ท่ีห้ามพลาดเม่ือมาเยือนโมร็อคโก 

 • สมัผสับรรยากาศ คาซาบลงัก้า เมืองแหง่ต านานภาพยนตร์ช่ือดงัระดบัโลก ชายฝ่ังมหาสมทุรแอตแลนตกิ  

•เยือน เฟส ราชธานีแหง่แรกของโมร็อคโค ท่ีคงเสนห์่ความเป็นโมร็อคโคไว้ได้อยา่งดีเย่ียม เดนิย้อนเวลา สูอ่ดีต ซมึซบับรรยากาศใน

เมืองเก่าอย่างแท้จริง  

•ชมเมืองเก่ายคุโรมนั ท่ี โวลบูลิิส และเมืองตากอากาศ อิเฟรน  

• เท่ียวมาราเกช มหศัจรรย์แหง่เมืองโอเอซิส อดีตเมืองหลวงแหง่ราชวงศ์ อลัโมราวิด เป็น A City of Drama 

•สมัผสัมนต์เสนห์่เมดนิา่ (เมืองเก่า) แหง่ปอ้มไอดยูะท่ี ราบตั เพลินกบัสีสนัของบ้านเรือนท่ีทาทาบด้วยสีฟ้า-ขาว 

•เปิดประตสููท่ะเลทรายซาฮาร่า เมืองเมอร์ซูก้า ผจญภยัตะลยุทะเลทรายโดยรถขบัเคล่ือนแบบ 4WD 

• ข่ีอฐูยามเช้าในทะเลทรายซาฮาร่า เมอร์ซูก้าร์ ทะเลทรายท่ีใหญ่ท่ีสดุในโลก 

•มหศัจรรย์แหง่มาราเกช เมืองสีชมพ ูสมัผสักลิ่นไอเมืองอาหรับโบราณ 

•พร้อมท่ีพกัมาตรฐานระดบั 4 ดาว 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 



                   

                                  

 

 

  
 
 

รายละเอียดการเดินทาง 
 

 

 

 

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

พรอ้มเจา้หน้าท่ีและมคัคุเทศกข์องบริษัทฯคอยใหก้ารตอ้นรบั 

09.15 น. ออกเดินทาง สู่มสักตั MCT โดยสายการบิน OMAN AIR เที่ยวบินที่ WY818  

(บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง) ที่นัง่บนเครื่อง 3-3-3 

12.35 น. เดินทาง ถึงสนามบินประเทศโอมาน (MCT มสักตั) (ใชเ้วลาในการเดินทาง 6 ชัว่โมง 20  นาที) 

เวลาที่มสักตั ชา้กว่าไทย  -3 ชัว่โมง  เพ่ือแวะเปล่ียนเครื่อง 

13.35 น. ออกเดินทาง สู่ สนามบิน CMN มุฮมัมดั ฟิฟท ์อินเตอรเ์นชัน่แนล (คาซาบลงักา)  

ประเทศโมร็อกโก  โดยสายการบิน OMAN AIR เที่ยวบินที่ WY171 

(ใชเ้วลาในการเดินทาง 8 ชัว่โมง 50 นาที ) 

19.50 น. เดินทางถึงสนามบิน CMN มุฮมัมดั ฟิฟท ์อินเตอรเ์นชัน่แนล (คาซาบลงักา)  

(เวลาทอ้งถิ่นที่น่ีชา้กว่าประเทศไทย 7 ชัว่โมง)  

น าท่านผ่านพิธีตรวจคนเขา้เมืองและรบักระเป๋าสมัภาระ 

 

 

วนัแรก สนามบินสุวรรณภูมิ - โอมาน MCT –มสักตั MCT –  CMN คาซาบลงักา้  (-/-/-) 

      



                   

                                  

 

 

  
 
 

 น าท่านเขา้สู่ที่พกั ณ เมืองคาซาบลงักา   

  น าท่านเดนิทางเข้าสู่ที่พัก โรงแรม  KENZI BASMA HOTEL @CASABLANCA  DAY1   ระดับ 4 ดาว หรือเทยีบเท่า 

 

 

 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

ออกเดินทางสู่เมือง RABAT (ใชเ้วลาประมาณ  1 ชัว่โมง 15 นาที ) ซ่ึงเป็นเมืองหลวงเมืองหลวงแห่ง

ราชอาณาจกัรมาในอดีต ตั้งแต่ปี ค.ศ.1956 และเป็นท่ีตั้งของพระราชวงัหลวง และท าเนียบทูตานุทูตจากต่างแดน 
เป็นเมืองสีขาวท่ีสะอาดและสวยงาม จากน้ันชมสุเหร่าหลวง และ พระราชวงัหลวง ท่ีทุกเท่ียงวนัศุกร ์กษัตริยแ์ห่งโม

รอคโคจะทรงมา้จากพระราชวงัมายงัสุเหร่าเพ่ือประกอบศาสนกิจ  

น าท่านชมสุสานของกษตัริยโ์มฮมัเหม็ดที่ 5 () พระอยักาของกษัตริยอ์งคปั์จจุบนั ซ่ึงมีทหารยามยนืเฝ้าสง่าทุกประตู 

และเปิดใหค้นทุกชาติทุกศาสนาเขา้ไปเคารพพระศพท่ีฝังอยูเ่บ้ืองล่าง ดา้นหน้าของสุสาน คือสุเหรา่ฮสัซนัท่ีเร่ิมสรา้งมาตั้งแต่

ศตวรรษท่ี 2 แต่ไม่ส าเร็จ และพงัลงจนเหลือแต่เพียงเสาไว ้365 ตน้ ในบริเวณกวา้ง 183 x139 เมตร 

 

 

 

 

 

 

น าท่านชมหอคอยฮสัซนั (Hassan Tower) ส่วนหน่ึงของมสัยิดฮสัซนั ซ่ึงไดว้างแผนไวใ้หเ้ป็นสุเหร่าท่ีใหญ่อนัดบั 2 

ของโลก สามารถบรรจุผูท่ี้เขา้มาสวดมนตไ์ดพ้รอ้มกนัคราวละ 40,000 คน (แต่ยงัสรา้งไมแ่ลว้เสร็จ)  
 

 

 

วนัที่สอง คาซาบลงักา CMN  - ราบตั RABAT – TANGER แทงเจยีร ์ (B/L/D) 

ZX    



                   

                                  

 

 

  
 
 

น ำท่ำนไปชมป้อมปรำกำรที่มีสีแดงสด อุดำยำ คำชบำห์ (Oudaya Kasbah) ป้อมขนาดใหญ่ 2 ชั้นท่ีตั้งอยูริ่มมหาสมุทร
แอตแลนติก ลอ้มรอบดว้ยก าแพงสูงใหญ่  ดา้นในเป็นเมดิน่า บา้นเรือนทาทาบดว้ยสีฟ้า ท่ีสะอาดตาน่าเดินเล่น เหมือน
ศิลปะบนก าแพง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เที่ยง  รบัประทานอาหาร ณ รา้นอาหาร 

น าท่านเดินทางตอ่ไปยงั เมืองแทนเจยีร ์(TANGIER) (ใชเ้วลาประมาณ 2 ชัว่โมง 50 นาที ) เป็นเมืองริมชายฝั่ง 

และเป็นเมืองท่าท่ีสาคญั ท่ีตั้งอยูท่างตอนเหนือของประเทศโมร็อกโก และอยูท่างตอนใตข้องช่องแคบยิบรอลตาร ์

(Tangier Strait of Gibraltar) ปัจจุบนัเมืองท่าแห่งน้ีไดก้ลายเป็นจุดหมายปลายทางดา้นการท่องเท่ียวท่ีส าคญัอีก
แห่งของโมร็อคโค 

จากนั้นน าท่านเขา้ชม ถา้เฮอรค์ิวลิส (HERCULES CAVES) สถานท่ีท่องเท่ียวส าคญัอีกแห่งของเมืองแทนเจียร ์เป็น

ท่ีรูจ้กักนัในนาม Door of Africa ใหท่้านชมถ ้าโดยเฉพาะประตูถ ้าท่ีมองออกไปสู่ทะเล โดยประตูถ ้าจะมีลกัษณะ

เหมือนเฮอรคิ์วลิส  

โดยมีเร่ืองเล่ากนัว่าเฮอรคิ์วลิส เคยอาศยัอยูใ่นถ ้าแห่งน้ีเพ่ือท าภารกิจ 12 อยา่ง และเป็นผูท่ี้ท าใหเ้กิดช่องแคบยิบ

รอลตาร ์

ค า่     รบัประทานอาหารค า่ ณ โรงแรมที่พกั 

  น าท่านเดินทางเข้าสู่ท่ีพัก โรงแรม  BARCELO HOTEL @TANGIER   DAY2    ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า 

 

 



                   

                                  

 

 

  
 
 

 

 

 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

น าทุกท่านออกเดินทางสู่เมืองเชฟชาอูน (CHEFCHAOUEN)  

เป็นเมืองโบราณยาวนานกวา่ 538ปีท่ีหา้มพลาด เป็นเมืองท่ีเหมือนเป็นฉากจากหนังภาพยนตรห์รือภาพในนิทาน สถานท่ี

แหง่น้ีเป็นเมืองท่ีมีผูค้นใชชี้วติกนัอยูจ่ริงในประเทศโมรอ๊กโก เอกลกัษณ์เฉพาะตวัของเมืองน้ีคือความแปลกตาของอาคาร

บา้นเรือนท่ีมีสีสนัสดใสทาสีเป็นสีฟ้าและขาวทั้งเมือง ซ่ึงตดักบัสีเขียวของป่าไมเ้น่ืองจากตวัเมืองอยูใ่นหุบเขาริฟ (RIF 

MOUNTAIN) เกิดเป็นภาพท่ีชวนใหนั้กท่องเท่ียวหลงใหลในความงดงามและเสน่หข์องเมืองน้ี ความเป็นมิตรของผูค้นก็ท าให้

เมืองเชฟชาอูนมีเสน่หอ์ยา่งหาท่ีเปรียบไม่ได ้ทุกท่านสามารถเดินชมบา้นเรือนไดท้ัว่ทั้งเมือง โดยท่ีสถาปัตยกรรมของเมือง

ยงัคงเป็นแบบโมรอ๊กโก ซุม้ประตูโคง้สามารถมองเห็นไดท้ัว่ทั้งเมือง และยงัมีน ้าพุท่ีปูดว้ยกระเบ้ืองโมเสกแบบโมร๊อกโกให้

เห็นไดต้ามมุมต่าง ๆ ของเมือง   

อิสระใหทุ้กท่านไดเ้ดินชมถ่ายรูปหมู่บา้นสีฟ้า เพราะไมว่า่จะถ่ายมุมไหนก็สวยไม่แพก้นั ส ารวจตรอกซอกซอยต่างๆท่ีเต็ม

ไปดว้ยรา้นขายของท่ีระลึก, เคร่ืองประดบั, พรม และเลือกชิมขนมพ้ืนเมือง ถัว่ ชีส กลบัไปเป็นของฝากไดอ้ยา่งเพลิดเพลิน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วนัที่สาม  TANGER แทงเจยีร ์– เชฟซาอูน CHEFCHAOUEN – FES เฟส (B/L/D) 

ZX    

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


                   

                                  

 

 

  
 
 

เท่ียง  รบัประทานอาหาร ณ รา้นอาหาร 

หลงัจากน้ันน าท่านเดินทางต่อ สู่เมืองเฟซ (FES) เมืองหลวงเก่าอีกแหง่ท่ีมีประวติัศาสตรอ์นัยาวนานใน ศ.ต. ท่ี 8 ท่ีมี

ความส าคญัทางประวติัศาสตร ์ตั้งอยูร่ะหวา่งพ้ืนท่ีอุดมสมบูรณ์ท่ีต่อจากเชิงเทือกเขารีฟ (Rif Mountain) ทางตอนเหนือกบั

เขตเทือกเขาแอตลาสตอนกลาง (Middle Atlas) มีแม่น ้าเฟส (River Fes) ไหลผ่านกลางเมืองเมืองเฟส เป็นเมืองศกัด์ิสิทธ์ิ

เมืองหน่ึงของศาสนาอิสลามไดร้บัการขนานามวา่ “มกักะฮแ์หง่ตะวนัตก”และ “เอเธนสแ์หง่แอฟริกา”  

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ โรงแรมท่ีพกั 

 น าท่านเดินทางเขา้สู่ท่ีพกั โรงแรม VOLUBULIS HOTEL@FES DAY3 ระดบั 4 ดาวหรือเทียบเท่า 

 

 

 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

น าท่านชมเมืองเฟซ เมืองแห่งท่องเท่ียวท่ีมีช่ือเสียง ซ่ึงในปี ค.ศ.1981 องคก์ารยเูนสโกไดป้ระกาศใหเ้ขตเมืองเก่าของเฟส

เป็นเมืองมรดกโลกทางประวติัศาสตร ์  ตอนน้ีทางรฐับาลโมรอ๊กโกมีการดูและเมืองเฟสโดยเฉพาะเขตเมืองเก่าซ่ึงเป็น

ศูนยก์ลางของวฒันธรรมและอารยธรรมในยุคเก่าของโมรอ๊กโก  น าท่านชมจุดชมววิเม่ือมองลงมาจะเห็นเขตเมืองเก่าทั้งเมือง 

ต่อดว้ยชมประตูพระราชวงัหลวงแหง่เฟส พระราชวงัท่ีมีสถาปัตยกรรมท่ีสวยงามและสง่างามอยา่งมาก เป็นเอกลกัษณ์แหง่

ราชวงศโ์มรอ๊กโก จากน้ันน าทุกท่านเขา้สู่เมืองเก่า ซ่ึงเสมือนท่านยอ้นยุคไปสู่บรรยากาศ1200ปีท่ีแลว้ เพราะเมืองน้ียงัมีวถีิ

ชีวติและความเป็นอยูใ่นลกัษณะดั้งเดิมหลายศตวรรษ 

ชมเมเดอรซ์า บูอิมาเนีย (MEDERSA BOU IMANLA) ซ่ึงเป็นโรงเรียนสอนพระคมัภีร ์เป็นสถาปัตยกรรมแบบมวัร ์ 

ท่ีสวยงามประณีต ในเขตเมืองเก่าไดแ้บ่งออกเป็น 100 ส่วน มีซอยกวา่ 10,000 ซอย มีซอยแคบสุดคือ 50 ซ.ม. ถึงกวา้ง 3 

เมตร จะแบ่งเป็นย่านต่างๆ เช่น ย่านเคร่ืองใชท้องเหลือง ทองแดง จะมีรา้นคา้เล็กๆท่ีหน้ารา้นจะมีหมอ้ กะทะ อุปกรณ์

เคร่ืองครวั ยา่นขายพรมท่ีวางเรียงรายอย่างสวยงาม ยา่นงานเคร่ืองจกัสาน งานแกะสลกัไม ้และยา่นเคร่ืองเทศ (Souk El 

Attarine)ท่านจะไดส้ัมผัสทั้งรูป รสและกล่ินในย่านเคร่ืองเทศท่ีมีการจดัเรียงสินคา้ไดอ้ย่างเป็นระเบียบเรียบรอ้ยสวยงาม 

ระหวา่งท่ีเดินตามทางในเมดิน่า ท่านจะไดพ้บกบัน ้าพุธรรมชาติ (Nejjarine Fountain) เพ่ือใหช้าวมุสลิมใหล้า้งหน้าลา้งมือ

ก่อนเขา้ในบริเวณมสัยิด  นอกจากน้ีท่ีตามซอกมุมอาจเห็นภาพชายสูงอายุหนวดเครารุงรงันัง่แกะสลกัไมช้ิ้นเล็กๆอยูบ่ริเวณ

ตามทางเดินแคบๆในเขตเมืองเก่า บางทีเราก็ยงัจะเห็นผูห้ญิงท่ีน่ีสวมเส้ือผา้ท่ีปิดตั้งแต่หวัจนถึงเทา้จะเห็นไดก็้เฉพาะตาด า

อนัคมกริบเท่าน้ัน แวะชมสุสานของมูเล ไอดริสท่ี 2 (Moulay Idriss Mausolem II) ท่ีชาวโมร๊อกโกถือวา่เป็นแหล่งมาแสวง

บุญท่ีศักด์ิสิทธ์ิ พาท่านไปชมสุเหร่าใหญ่ไคเราวีน (Kairaouine Mosque) ซ่ึงเป็นทั้งมหาวิทยาลัยสอนศาสนาแห่งแรกของ

โมร็อกโก และเก่าแก่ท่ีสุดแหง่หน่ึงของโลกเลยทีเดียว  (เฉพาะผูท่ี้นับถือศาสนา อิสลามเท่าน้ัน)  

วนัที่สี ่              FES เฟส  (B/L/D) 



                   

                                  

 

 

  
 
 

เท่ียง  รบัประทานอาหารเท่ียง ณ รา้นอาหาร   

จากนั้นน าท่านเดินชมยา่นเครื่องหนังและแวะชม บ่อฟอกและยอ้มสีหนังแบบโบราณ ท่ีเป็นเอกลกัษณ์เฉพาะของเมือง

เฟส ถูกอนุรกัษ์โดยองคก์รยเูนสโก โรงฟอกหนังของเมืองเฟสจะประกอบไปดว้ยอ่างหินจ านวนมากวางเรียงกนัเป็นแถว  แต่

ละบ่อจะเต็มไปดว้ยสียอ้มและของเหลวเติมเต็มทัว่ทุกบ่อ ราวกบัเป็นจานสีท่ีมีขนาดใหญ่ โดยหนังเหล่าน้ีไดม้าจากทั้ง ววั 

แกะ แพะ และอูฐ น าเขา้สู่กระบวนการกลายเป็นเคร่ืองหนังคุณภาพชั้นสูง เช่นกระเป๋า เส้ือผา้ รองเทา้ โดยไม่มีการใช้

เครื่องจกัร นับเป็นภูมิปัญญาท่ีมีตั้งแต่ยุคกลาง อิสระชอ้ปป้ิงสินคา้ทอ้งถ่ินมากมาย เมืองเฟซจึงเป็นสถานท่ีท่ีไมค่วรพลาดใน

การมาเยอืนอยา่งยิง่ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ โรงแรมท่ีพกั 

 น าท่านเดินทางเขา้สู่ท่ีพกั โรงแรม L’ESCALE HOTEL@FES  DAY4  ระดบั 4 ดาวหรือเทียบเท่า 

 

 

 

 

 

 



                   

                                  

 

 

  
 
 

 

 

 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าท่าน ชมประตบูบัมนัซู (BAB MANSOUR MONUMENTAL) มีประตูเมืองใหญ่โตถึง 7 ประตูไดช่ื้อวา่สวยท่ีสุด ตกแต่งดว้ย

โมเสดและกระเบ้ืองสีเขียวบนผนังสีแสดนับแสนช้ิน ท าใหป้ระตูแหง่น้ีมีเอกลกัษณ์และสวยงามอยา่งหาท่ีเปรียบไม่ได ้

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

น าทุกท่านเดินทาง สู่เมืองอิเฟรน (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 1 ชัว่โมง 30 นาที ) เมืองท่ีชาวฝรัง่เศสท่ีเคยปกครอง และ

นิยมมาสรา้งท่ีพกัตากอากาศบริเวณน้ี ตั้งอยูบ่นความสูงประมาณ 1,650 เมตร เหนือระดบัน ้าทะเล บา้นเรือนท่ีน้ีส่วนใหญ่

เป็นหลงัคาอิฐสีแดง มีดอกไมบ้านสะพรัง่และทะเลสาบท่ีสวยงาม เป็นสถานท่ีพกัผ่อนทั้งฤดูหนาวและฤดูรอ้น เสน้ทางน้ีผ่าน

เทือกเขาแอตลาส เทือกเขาแอตลาส (Atlas Mountains) เป็นแนวเทือกเขาท่ีอยูท่างตะวนัตกเฉียงเหนือและทางเหนือของ

ทวปีแอฟริกา พาดผ่านตั้งแต่ชายฝั่งตะวนัตกเฉียงใตข้องประเทศโมร็อกโกท่ีบริเวณอ่าวอากาเดีย (Agadir) ริมฝั่งมหาสมุทร

แอตแลนติก ขึ้ นไปจนจดชายฝั่งตะวนัออกเฉียงเหนือของประเทศตูนิเซีย มีความยาวของเทือกเขาโดยรวมประมาณ 2,500 

กิโลเมตร ภูมิประเทศเขียวชอุ่มไปดว้ยป่าไม ้สองขา้งทางเปล่ียนสภาพจากความแหง้แลว้เป็นป่าไม ้พุ่ม และสลบักบัความ

แหง้แลง้ของภูเขาเหมาะเป็นเมืองพกัผ่อนจนไดร้บัฉายา(เจนีวาแหง่โมร็อคโค)  

 

วนัที่หา้                      FES เฟส – อินเฟรน IFRAN – มิเดล MIDLET – เออรฟู์ด ์ERFOUD - 

                              รสิซาน่ี RISSAN เมอรซู์กา้ MERZOUGA (B/L/D) 

    

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


                   

                                  

 

 

  
 
 

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

ท่ีตั้งอยูท่่ามกลางหุบเขาแอตลาส เมืองท่ีเป็นศูนยก์ลางการคา้ การท าเหมืองแร ่ ทอผา้ ทอพรม และเย็บปักถกัรอ้ย ของ

โมร็อกโก  

 

 

 

 

 

 

 

 

เท่ียง  รบัประทานอาหารเท่ียง ณ รา้นอาหาร  

น าท่านเดินทางเขา้สู่เสน้ทางแหง่ทะเลทราย ผ่านชม หุบเขาดาเดส DADES GORGE แนวเขาและธรรมชาติของหุบเขาท่ีถูก

กดักรอ่นจากแรงลม ท าใหหุ้บเขากลายเป็นรูปรา่งต่างๆ โดยจุดหมายอยูที่ เมืองเออรฟู์ด ์ERFOUD ซ่ึงเป็นโอเอซิส OASIS 

ศูนยก์ลางทางการคา้ขายของกองคาราวานซ่ึง เดินทางมาจากซาอุดิอาระเบีย SAUDI ARABIA และซูดาน SUDAN และ

เดินทางสู่เมืองเมอรซู์กา้ร ์ไปชมทะเลทรายซาฮาร่า “SAHARA” เป็นทะเลทรายในทวีปแอฟริกาท่ีมีขนาดใหญ่ท่ีสุดของโลก 

โดยกินเน้ือท่ีกวา่ 9 ลา้นตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 1ใน 3 ของทวปีแอฟริกา ลดัเลาะขอบทะเลทรายสู่เขตซาฮาร่า ผ่าน

ชมทศันียภาพอนัยิง่ใหญ่ของภูเขาหินท่ีเต็มไปดว้ยซากฟอสซิลของหอยและแมงกะพรุนโบราณในอดีตเม่ือ 350 ลา้นปีก่อน 

ซ่ึงดินแดนแหง่น้ีเคยอยูใ่ตท้อ้งทะเลมาก่อน จึ่งเป็นท่ีก าเนิดของซากฟอสซิลต่างๆ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ โรงแรมที่พกั  



                   

                                  

 

 

  
 
 

      อิสระใหท้่านพกัผ่อนดูดาวท่ามกลางทะเลทรายตามอธัยาศยั  

 น าท่านเดินทางเขา้สู่ที่พกั LES PORTES DEDESERT HOTEL@MERZOUGA DAY 5 ระดบั 4 ดาวหรือเทียบเท่า 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

*** ก่อนพระอาทิตยข้ึ์นน าท่านข่ีอูฐ ชมพระอาทิตยข้ึ์นท่ีทะเลทรายซาฮารา่  ใหทุ้กท่านไดด่ื้มด า่กบัภาพพระอาทิตยด์วง

โตๆ ค่อยๆโผล่ข้ึนจากสนัทรายยามเชา้ สาดส่องแสงสีทอง ปลุกทุกชีวติใหต่ื้นจากนิทรา เป็นภาพแหง่ความประทับใจ 

ท่ีทุกท่านจะจดจ าไม่รูลื้มเลือน *** 

ออกจากทะเลทรายทางผ่าน โอเอซิสTINGHIR ซ่ึงเป็นชุมชนท่ีเกาะกลุ่มอยูร่วมกนั ท่ามกลางความแหง้แลง้ในเขตทะเลทราย 

ท่ียงัมีความชุ่มช้ืน มีตาน ้า หรอื ล าธารน ้า ซ่ึงใชใ้นการปลูก ตน้ปาลม์ ตน้อลัมอนด ์ น าท่านเดินทางสู่ ทอดรา้จอรจ์ TODRA 

GORGES ชมความงามของช่องเขาท่ีซ่อนตวัอยใูนโอเอซิส ล าธารท่ีไหลผ่านช่องเขากบัหน้าผาท่ีสูงชนัแปลกตา เป็นแหล่งปีน

หน้าผาส าหรบันักเส่ียงภยัทั้งหลาย    ผ่านหุบเขาดาเดส DADES VALLEY AND GORGE  แนวเขาและธรรมชาติของหุบเขาท่ี

ถูกกรดักรอ่น จากแรงลมท าใหหุ้บเขากลายเป็นรูปร่างต่าง ๆ สวยงาม ผ่านชมหุบเขากุหลาบ ซ่ึงเทศกาลดอกกุหลาบจะมี

ขึ้ นในเดือนพฤษภาคม  ดว้ยรม่เงาตน้ปาลม์ท่ีโอเอซิสน้ี ท าใหเ้ป็นสวรรคน์้อยๆของนักเดินทางชาวทะเลทรายมาตั้งแต่สมยั

โบราณกาล  

เท่ียง  รบัประทานอาหารเท่ียง ณ รา้นอาหาร  

 

 

วนัที่หก   เมอรซู์กา้ MERZOUGA – QUARZAZATE  (B/L/D) 

    



                   

                                  

 

 

  
 
 

 

น าท่านเดินทางต่อตามถนนคาชบาหท่ี์มีป้อมหลายรอ้ยแหง่ตั้งเรียงรายตามถนนดงักล่าว  

สู่เมืองวอซาเซท OUARZAZATE ซ่ึงเคยเป็นท่ีตั้งทางยุทธศาสตร ์ในปี ค.ศ. 1928 ฝรัง่เศสตั้งกองก าลงัทหารและพฒันาท่ีน้ี

ใหเ้ป็นศูนยก์ลางการบริหาร ปัจจุบนัเมืองวอซาเซทเป็นเมืองถูกส่งเสริมใหเ้ป็นเมืองท่องเท่ียว และมีการพฒันาพ้ืนท่ีใน

ทะเลทรายเพ่ือการท ากิจกรรมต่าง ๆ ท่ีแวดลอ้มไปดว้ยสตูดิโอส าหรบัการถ่ายท าภาพยนตร ์ไม่วา่จะเป็น เร่ือง CLEO 

PATTRA, THE MUMMY, KINGDOM OF HEAVEN และอีกหลายเร่ืองนักท่ีมกัจะใชเ้มืองแหง่น้ีเป็นฉากส าหรบัถ่ายท าใน

ภาพยนตร ์ทั้งน้ีเพราะลกัษณะภูมิประเทศท่ียงัคงความเป็นเอกลกัษณ์แบบชนเผ่าเบอรเ์บอร ์ซ่ึงเป็นชนเผ่าดั้งเดิมของชาวโม 

รอ๊กโก  วอซาเซทอาจกล่าวไดว้าเป็นจุดมุ่งหมายของนักท่องเท่ียวท่ีมองหาความแตกต่าง และความผจญภยัท่ีหาไม่ไดจ้ากท่ี

ไหน วอซาเซทเป็นเมืองท่ีส าคญัท่ีสุดของทางตอนใต ้และท่ีน่ียงัเป็นทางเช่ือมระหวา่งเหนือกบัใต ้และตะวนัออกกบัตะวนัตก  

 

 

 

 

 

 

 

 

ค า่     รบัประทานอาหารค า่ ณ โรงแรมที่พกั 

น าท่านเดินทางเขา้สู่ที่พกั  LE ZAT HOTEL@ OUARZAZATE DAY 6 ระดบั 4 ดาว หรือเทียบเท่า 

 

 

 

 

 

 

 



                   

                                  

 

 

  
 
 

 

 

 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

เดินทางสู่ เมืองไอท ์เบนฮาดดู  (AIT BENHADDOU) ชมเมืองไอท ์เบนฮาดดู เป็นเมืองท่ีมีอาคารต่างๆ สรา้งจากดิน เป็น

เมืองท่ีมีช่ือเสียงในเรื่องการหารายไดจ้ากกองถ่ายท าภาพยนตรก์วา่ 20 เร่ือง โดยเฉพาะป้อมดินท่ีงดงามและมีความใหญ่

ท่ีสุดในภาคใตข้องโมรอคโค คือ ป้อมไอท ์เบนฮาดดู (KASBASH OF AIT BEB HADOU) เป็นป้อมดินซ่ึงตั้งอยูท่่ามกลาง

สวนอลัมอนด ์เป็นปราสาทท่ีใชใ้นการถ่ายท าภาพยนตรห์ลายเร่ืองท่ีโด่งดงัอาทิ Lawrance of Arabia , Jesus of Nazareth 

และ 

Gladiator ปัจจุบนัอยูใ่นความดูแลขององคก์ารยเูนสโก ้

เท่ียง รบัประทานอาหารเท่ียง ณ รา้นอาหาร  

จากน้ันเดินทางสู ่เมืองมาราเกช (MARAKESH) เมืองแหง่ทะเลทรายซาฮาร่า ทะเลทรายในทวปีแอฟริกาท่ีมีขนาดใหญ่เป็น

อนัดบัสองของโลก และเป็นทะเลทรายท่ีรอ้นท่ีสุดของโลกอีกดว้ย ซ่ึงเป็นเมืองท่องเท่ียวท่ีส าคญัท่ีตั้งอยูเ่ชิงเขาแอตลาส ใน

อดีตเมืองโอเอซิสแหง่น้ีเป็นท่ีพกัของกองคาราวานอูฐท่ีมาจากทางตอนใตข้องโมรอคโค ถือเป็นเมืองชุมทางของพ่อคา้ต่างๆ 

นอกจากน้ียงัเป็นอดีตเมืองหลวงในช่วงสมยัราชวงศอ์ลัโมราวดิช่วง ศ.ต.ท่ี 11 ปัจจุบนัเป็นเมืองท่ีมีนักท่องเท่ียวมาเยอืนมาก

ท่ีสุด สภาพบา้นเมืองท่ีเราเห็นไดคื้อ สองขา้งทางแวดลอ้มดว้ยบา้นเรือนท่ีถูกฉาบดว้ยปูนสีสม้ๆ ซ่ึงเป็นส่ิงท่ีรฐับาลก าหนดไว ้

แตค่นทอ้งถ่ินจะเรียกว่า PINK CITY หรือ เมืองสีชมพ ูอาจกล่าวไดว้า่มาราเกชเป็นเมืองท่ีมีเสน่หท่ี์สุดในโลกแหง่หน่ึง จึง

ไดส้มญานามวา่เป็น A CITY OF DRAMA นัน่คือมีความสวยงามดัง่เมืองในละครท่ีไม่น่าเป็นชีวติจริงได ้

วนัที่เจด็  QUARZAZATE  - AIT BENHADDOU เมืองไอท ์เบนฮาดดู - MERRAKECH  (B/L/D) 

    



                   

                                  

 

 

  
 
 

น าท่านชม MAJORELLE GARDEN หรือ JARDIN MAJORELLE & 

MUSEUM OF ISLAMICART วา่กนัวา่เป็นสวรรคน์้อยๆ ยา่นเมืองมาราเกช 

สวนแหง่น้ีเป็นท่ีรวบรวมพนัธุไ์มน้านาจากทัว่โลก โดยเฉพาะตน้

กระบองเพชรนับพนัตน้ หลากหลายสายพนัธุ ์มีสวนบวั และป่าไม่ดูรม่รื่น 

กบับรรดากระถางดินท่ีศิลปินเจา้ของเดิม Jacques Majorelle ท่ีสรรหา

สีมาป้ายทาทับ ตกแต่งท าใหส้วนแหง่น้ีดูโดดเด่นสะดุดตาขึ้ นมาอยา่งน่า

เหลือเช่ือ สวนแหง่น้ีเดิมเป็นบา้นของศิลปินชาวฝรัง่เศส เขาสรา้งบา้น 

และสวนเอาไวอ้ยูเ่อง พรอ้มสรา้งงานศิลปะของเขาต่อมาสถานท่ีแหง่น้ีได้

ถูกใชเ้ป็นพิพิธภณัฑ ์รวบรวมเอาศิลปะของโมรอคโคไว ้และมีมุมแสดง

งานศิลปะของเจา้ของเดิมเอาไวด้ว้ย 

น าทุกท่านชม จัตุรัสกลางเมือง (DJEMAA FNAA SQUARE) ท่ีมีขนาด

ใหญ่ รายลอ้มไปดว้ยอาคาร รา้นคา้ ตลาด ทั้ง 4 ดา้น เดินเล่นถ่ายรูป

ความมีชีวิตชีวาท่ีมีสีสันและกล่ินอายแบบโมรอคโคขนานแท้ พรอ้ม

จบัจา่ยหาซ้ือของฝาก ของท่ีระลึกพ้ืนเมืองต่างๆ รายลอ้มไปดว้ยอาคาร รา้นคา้ ตลาดทั้ง 4 ดา้น  

ค า่      รบัประทานอาหารค า่ ณ โรงแรมท่ีพกั 

 น าท่านเดินทางเขา้สู่ท่ีพกั  MOROCCAN HOUSE HOTEL@ MARAKESH  DAY6  ระดบั 4 ดาวหรือเทียบเท่า 

 

 

 

 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

ชม มัสยิด คูตูเบีย (KOUTOUBIA MOSQUE) ซ่ึงเป็นมสัยิดใหญ่เก่าแก่ท่ีสุดในเมืองไม่วา่จะเดินไปแห่งใดในตวัเมืองก็จะเห็น

มสัยดิน้ีได ้จากหอวงัท่ีมีความสูง 226 ฟิต (70 เมตร) ไม่วา่อยูท่ี่ไหนในมาราเกซ เราก็จะมองเห็นสุเหรา่แหง่น้ี อิสระใหท้าง

เก็บภาพเมืองมาราเกซ เมืองท่ีขึ้ นช่ือวา่มีเสน่หดึ์งดูดนักท่องเท่ียวติดอนัดบัโลก  

วนัที่แปด       MERRAKECH – CASABLANCA   (B/L/D) 

    



                   

                                  

 

 

  
 
 

จากน้ันน าท่านเดินทางสู่เขตเขตเมืองเก่า หรือท่ีเรียกว่า เมดิน่า 

ซ่ึงมีก าแพงเมืองล้อมรอบ น าชมสุสานแห่งราชวงศ์ซาเดียน 

(SAADLAN TOMBS) ท่ีแห่ง น้ี ถูก ท้ิงร้างมากกว่า  2 ศตวรรษ 

ภายหลังไดร้ับการบูรณะ และเปิดใหเ้ขา้ชมความงดงามในแบบ

ฉบับของศิลปะแบบ มัวริส(MOORISH) แท้ๆ  ความวิจิตรอลังการ

ของหอ้งโถงภายใน เสาคอลัมน์หินอ่อนสีสวย ลวดลายงานปูนท่ี

ประดับประดาบนผนังและเพดาน สวนสวยภายนอกท่ีสรา้งขึ้ นใหม่ 

โดยเขาวา่ ท าตามแบบ Allah's Paradise  

จากน้ันน าชมพระราชวงับาเฮีย พระราชวงัของท่านมหาอ ามาตยผู์ส้ าเร็จราชการแผ่นดินแทน 

ยุคกษัตริยใ์นอดีต สรา้งขึ้ นในช่วงปลายศตวรรษท่ี 19 ซ่ึงตั้งใจจะใหเ้ป็นพระราชวงัท่ียิง่ใหญ่และหรูหราท่ีสุดในสมยัน้ัน 

ภายในตกแต่งดว้ยปูนป้ันแกะสลกัและการวาดลวดลายบนไมแ้ละประดบัประดาดว้ยโมเสกท่ีมีลวดลายละเอียดอ่อนชอ้ย

สวยงาม   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เท่ียง  รบัประทานอาหารเท่ียง ณ รา้นอาหารไทย ณ PETIT THAI  

เดินทางเขา้สู่ เมืองคาซาบลงักา้ เมืองท่าหลกัและเมืองท่ีใหญ่ท่ีสุดของโมร๊อกโก คาซาบลงัก้า มีความหมายในภาษา
สเปนวา่ “บ้านสีขาว” ปัจจบุนัเมืองแหง่นีเ้ป็นศนูย์กลางทางเศรษฐกิจและอตุสาหกรรมของประเทศ  

 
 
 
 
 



                   

                                  

 

 

  
 
 

น าทุกท่านแวะชม ถ่ายรูปด้านนอก  สุเหร่าแห่งกษัตริย์

ฮัสซันที่  2 สถาปัตยกรรมทางศาสนา เป็นความยิ่งใหญ่และเป็น
ความภาคภูมิใจของชาวโมร๊อกโก ใหญ่เป็นอนัดบัท่ี 13ของมสัยิด
ระดบัโลก มสัยิดแห่งน้ีถูกออกแบบโดยสถาปนิกชาวฝรัง่เศส มิ
เชล แปงโซ แต่เป็นศิลปะสไตล์โมร็อกโค ท่ีใช้เทคโนโลยี

สมยัใหม่ผสมผสานเขา้ไปดว้ย ซ่ึงส่ิงปลูกสรา้งน้ีสามารถจุผูค้น

ไดถึ้ง 25,000 คนและมีหอคอยสูงถึง 120 เมตร จุดประสงค์

ในการสรา้งมัสยิดแห่งน้ีคือ ในวาระเฉลิมพระชนม์ครบ 60 

พรรษาของกษัตริยฮ์ัสซันท่ี 2 แห่งโมร็อกโกนอกจากน้ียังถือ

เป็นสถานท่ีส าคญัในการตอ้นรบัแขกบา้นแขกเมือง เมื่อประมุข

ประเทศใดเยี่ยมเยือน ก็มกัจะมาเยี่ยมชม  

จากน้ัน น าท่านเดินทาง สู่สนามบิน CMN มุฮมัมดั ฟิฟท ์อินเตอรเ์นชัน่แนล (คาซาบลงักา) 

ประเทศโมร็อคโค เพ่ือท าการเช็คอินสมัภาระ เดินทางกลบัสู่ประเทศไทย  

21.00 น.ออกเดินทางโดยสายการบิน OMAN AIR เที่ยวบินที่ WY172 

 

 

 

07.25 น.เดินทางถึงสนามบินประเทศโอมาน (มสักตั MCT) เพ่ือแวะเปลี่ยนเครื่อง    

09.00 น.ออกเดินทางกลบัสู่สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสายการบิน OMAN AIR เที่ยวบินที่ WY815 

17.45 น.  เดินทางกลบัถึง สนามบินสุวรรณภูมิ ดว้ยความสวสัด์ิภาพและความประทบัใจ มิรูลื้มเลือน 

 

 

 

 

 

 

  

วนัที่เกา้ 16 ก.พ.63   MCT มสักตั    

    



                   

                                  

 

 

  
 
 

อัตราค่าบริการ 
ก าหนดการเดินทาง 

 

ราคาผูใ้หญ ่

(พกัหอ้งละ 2-3 

ท่าน) 

ราคาเด็กเสริมเตียง 

(พกักบัผูใ้หญ ่2 

ท่าน) 

ราคาเด็กไม่เสริม

เตียง 

(พกักบัผูใ้หญ ่2 

ท่าน) 

พกัเด่ียวจา่ยเพิ่ม 

 

08 – 16 ก.พ.63 

04 – 12 เม.ย.63 

 

55,888  บาท 54,888  บาท 53,888  บาท 10,500 บาท 

11 - 20 เม.ย.

63 
58,888  บาท 57,888  บาท 56,888  บาท 11,500 บาท 

UPDATE 23JAN20 

หมายเหต ุรายการอาจมีการเปล่ียนแปลงได ้ทั้งน้ีโดยค านึงถึงผลประโยชนข์องลกูคา้เป็นหลกั 

ในกรณีที่คณะออกเดินทางต า่กว่า 15 ท่าน หรือมาตรฐานของการยนืยนัการเดินทาง จะมีการเปลี่ยนแปลง 

ขนาดของภาหนะที่ใชใ้นการน าเที่ยว ตลอดรายการทวัร ์โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้  

กรณีที่คณะทวัรอ์อกเดินทางต า่กว่า 15 ท่าน หรือต า่กว่ามาตรฐานของการยนืยนัการเดินทาง ทางผูจ้ดัรายการ ขอ

ยกเลิกการเดินทาง หรือ อาจแจง้ต่อทางคณะทวัรใ์หท้ราบว่ามีการเรียกเก็บค่าทวัรเ์พิ่มในกรณีที่ต  า่กว่า 15 ท่าน ตาม

ความเหมาะสมและเป็นจริง 

 

 

-การพิจารณาวซี่าเป็นดุลยพินิจของสถานทูต มิใช่บริษัททวัร ์การเตรียมเอกสารท่ีดีและถูกตอ้งจะช่วยใหก้ารพิจารณา ของสถานทูต

ง่ายขึ้ น/ กรณีท่านใดตอ้งใชพ้าสปอรต์เดินทาง ช่วงระหวา่งยืน่วซี่า หรือ ก่อนเดินทางกบัทางบริษัท ท่านตอ้งแจง้ใหท้างบริษัทฯ 

ขอ้มูลเบ้ืองตน้ในการเตรยีมเอกสารยืน่วีซ่าและการยืน่ขอวีซ่า ใชเ้วลายืน่ประมาณ 7-10 วนัท าการ 



                   

                                  

 

 

  
 
 

ทราบล่วงหน้าเพ่ือวางแผนในการขอวซี่าของท่าน ซ่ึงบางสถานทูตใชเ้วลาในการพิจารณาวซี่าท่ีค่อนขา้งนานและ อาจไม่สามารถดึง

เล่มออกมาระหว่างการพิจารณาอนุมติัวีซ่าได ้ 

 

1.PASSPORT เลม่จริง ทีมี่อายุเหลือเกิน 6 เดอืน ใชเ้วลายื่นเลม่เขา้ไปในสถานทูต 7 – 10 วนั  

2.รูปถ่ายขนาด 1.5 น้ิว จ  านวน 2 รูปพื้ นหลงัขาว หา้มสวมเส้ือสีขาวและสีอ่อนในการถ่ายรูปและเห็นหนา้ชดั 

3.ส าเนาบตัรประชาชน / ทะเบียนบา้น  (หา้มขีดหรือเซน้ก ากบัใดๆลงไป ) 

4.หลกัฐานการท างาน 

กรณีท่ีท่านเป็นเจา้ของกิจการ ขอหนังสือรบัรองการจดทะเบียน (DBD)ท่ีมีช่ือของผูเ้ดินทางเป็นกรรมการหรือหุน้ส่วน อายุไม่เกิน 

3 เดือน หรือ ส าเนาใบทะเบียนการคา้ (พค.0403)  

กรณีท่ีกิจการของท่านไม่ไดจ้ดทะเบียนการคา้ เช่น ขายของออนไลน ์หรือเป็นครูสอนพิเศษ ตอ้งท าจดหมายช้ีแจงการท างาน

เป็นภาษาองักฤษ, พรอ้มเอกสารประกอบ เช่น รูปถ่ายรา้น เวป็สินคา้  

 กรณีท่ีเป็นพนักงานบริษัทเอกชน ขอหนังสือรบัรองการท างาน จากบริษัทฯ ใหร้ะบุต าแหน่งลงไป และเงินเดือนท่ีไดร้บัใน

ต าแหน่งงานน้ันๆ และช้ีแจง้วา่ท่านท างานท่ีบริษัทน้ีมาแลว้ก่ีปี , วนัท่ีเร่ิมท างาน  

(ขอเป็นภาษาองักฤษ  ระบุช่ือ-นามสกุล  ลงไปในหนังสือรบัรองการท างาน ตอ้งตรงตามหน้าพาสปอรต์  

ใชค้ าวา่ “TO WHOM IT MAY CONCERN ” แทนชื่อสถานทูตท่ียืน่) 

กรณีท่ีเป็นนักเรียน หรือนักศึกษา ขอหนังสือรบัรองการเรียนท่ีออกจากสถาบนัท่ีก าลงัศึกษาอยู ่ 

(ขอเป็นภาษาองักฤษ  ระบุช่ือ-นามสกุล  ลงไปในหนังสือรบัรองการเรียน ช่ือตอ้งตรงตามหน้าพาสปอรต์) 

ใชค้ าวา่ “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนชื่อสถานทูตท่ียืน่) 

5.หนังสือรบัรองสถานะทางการเงินจากธนาคาร (ไม่รบัสเตทเมนตห์รือส าเนาสมุดเงินฝาก)   

ขอ 1 ฉบบั ตอ้งออกโดยธนาคารเท่านั้น หนังสือน้ีจะระบุช่ือเจา้ของบญัชี รายละเอียดบญัชี และยอดเงินคงเหลือในบญัชี 

แปลงค่าเป็น USD โดยใหธ้นาคารระบุช่ือผูเ้ดินทาง และช้ีแจงว่าใชใ้นการยื่นวีซ่า เขา้โมร็อคโค ในพรีเรียส .........วนัท่ีเดินทาง 

เท่าไหรถึ่งเท่าไหร ่ 

ในกรณีท่ีมีบุตรหลานของท่านเดินทางดว้ย ใหท้ าใหบุ้ตรหลานของท่านดว้ย คนละฉบบั โดยระบุช่ือเจา้ของบญัชี 

รายละเอียดบญัชี ยอดเงินคงเหลือในบญัชี แปลงค่าเป็น USD และใหธ้นาคารระบุว่าคุณเป็นผูอ้อกค่าใชจ้า่ยทั้งหมดในการ

เดินทางให ้ MISS……………………………………. / MASTER ………………………..ในการเดินทางไปทริปโมร็อคโค 

****การถ่ายส าเนาทุกฉบบัจะตอ้งสามารถอ่านออกชดัเจน เน่ืองจากเอกสารทุกฉบบั ทางสถานทูตโมร็อคโคจะตอ้งน าส่ง

ต ารวจตรวจคนเขา้เมืองของประเทศโมร็อคโค และหา้มขีดค่า/ขีดครอ่ม หรอืเซน้รบัรองเอกสารทุกฉบบั*** 

 

 



                   

                                  

 

 

  
 
 

 

 

งวดท่ี 1 : ส ารองที่นัง่จา่ย  20,000 บาท /ทา่น ภายใน 3 วนัหลงัจากที่มีการจอง  

         พรอ้มส่งรายช่ือและหนา้พาสปอรต์ผูท่ี้จะเดินทางทนัที  

งวดท่ี 2 : ช าระส่วนท่ีเหลือ 20 วนั ล่วงหนา้ก่อนออกเดินทาง  

กรณีท่ีตอ้งการออกตัว๋ภายในประเทศ กรณีลูกคา้อยูต่่างจงัหวดั ใหท่้านติดต่อเจา้หนา้ท่ีก่อนออกบตัรโดยสารทุกคร้ัง หากออกบตัร

โดยสารโดยมิแจง้เจา้หนา้ท่ี ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผิดชอบค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึน 

หลงัจากช าระค่ามดัจ าแลว้ สามารถเปล่ียนช่ือผูเ้ดินทางได ้ก่อนท่ีบริษทัฯ จะท าการออกตัว๋ล่วงหนา้ 1-2 อาทิตยก่์อนการเดินทาง 

 

 

 

 

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

(1 TWN + 1 SGL) หอ้ง จะสะดวกกบัท่านมากกวา่ 

ค่าท่ีพกัหอ้งละ 2 ท่าน ในโรงแรมตามท่ีระบุในรายการหรือระดบัเดียวกนั รวมทั้งส้ิน 7 คืน 

กรณีเดินทางเป็นตัว๋กรุป๊ หากออกตัว๋แลว้ไม่สามารถขอคืนเงินไดแ้ละไม่สามารถเปล่ียนวนัเดินทางได ้

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

ค่าภาษีสนามบินทุกแหง่ตามรายการทวัร ์

ค่ารถปรบัอากาศน าเท่ียวตามรายการ พรอ้มคนขบัรถท่ีช านาญเสน้ทาง  

ค่าอาหารทุกม้ือท่ีระบุตามรายการ ค่าบตัรเขา้ชมสถานท่ีและการแสดงทุกแหง่ท่ีระบุตามรายการ 

น ้าด่ิม วนัละ 1 ขวด /แจกบนรถ  
ค่าธรรมเนียมวซี่าเขา้-ออก ประเทศโมรอคโค แบบ SINGLE ENTRY       

ค่าบริการน าทวัรโ์ดยมคัคุเทศกท์อ้งถ่ินและหวัหน้าทวัรผู์มี้ประสบการณ์ 

ค่าประกนัอุบติัเหตุในการเดินทางวงเงิน 1,000,000 บาท ค่ารกัษาพยาบาล 500,000 บาท วงเงินคุม้ครองอาหารเป็นพิษ (โดย

แพทยจ์ะตอ้งระบุในใบรบัรองแพทยว์า่”อาหารเป็นพิษเท่าน้ัน”) 

หมายเหตุ: ค่าประกนัอุบิติเหตุส าหรบัเด็กท่ีมีอายุต า่กว่า 6 เดือน และ ผูใ้หญ่อายุมากกวา่ 75 ปีทางบริษัทประกนัฯจะชดใชค้่า

สินไหมทดแทนเพียงคร่ึงหน่ึงของสญัญาฯ)  

 

อตัราค่าบริการน้ีรวม 

    

เง่ือนไข การจองทวัร ์    



                   

                                  

 

 

  
 
 

 

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 8 วนั เท่ากบั 24USD) 

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

ค่าทิปค่าทิปหวัหนา้ทวัร ์ท่านละ 3 USD / ท่าน / วนั (คิดเป็น 9วนั เท่ากบั 27USD) 

รวม 67 USD  หรือประมาณ 2,144 บาท 

 

กรณียกเลิกหลงัจากวางเงินมดัจ า บริษัทฯจะคิดค่าใชจ้่ายท่ีเกิดข้ึนจริง ณ วนัน้ัน ท่ีไมส่ามารถ คืนเงินได ้ 

(ตวัอยา่งเช่น ค่าตัว๋เคร่ืองบิน, ค่าวีซ่า, ค่ามดัจ าหอ้งพกั เป็นตน้) 

กรณีตัว๋เคร่ืองบินท าการออกแลว้ แต่ท่านไม่สามารถออกเดินทางได ้ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิเรียกเก็บค่าใชจ้่ายตามท่ี

เกิดข้ึนจริง  และรอ Refund จากทางสายการบิน โดยปกติใชเ้วลาประมาณ 3- 6 เดือนเป็นอยา่งนอ้ย 

กรณียกเลิกหลงัจากจ่ายเงิน FULL PAYMENT แลว้ และกรุฟ๊สามารถออกเดินทางไดต้ามปกติ  หรือใกลว้นัเดินทางแลว้ 

บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินทั้งหมดในทุกกรณี 

กรณีเจ็บป่วยจนไมส่ามารถเดินทางได ้  ตอ้งมีใบรบัรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรบัรอง บริษัทจะท าเร่ืองยื่นเอกสารไป

ยงัสายการบิน โรงแรม และในทุกๆการใหบ้ริการ เพื่อใหพิ้จารณาอีกครั้ง ทั้งน้ี อาจจะตอ้งใชร้ะยะเวลาในการด าเนินการ ซ่ึง

ไมส่ามารถแจง้ไดว้่าสามารถคืนเงินไดท้ั้งหมดหรือบางส่วน หรือไมไ่ดเ้ลย เพราะข้ึนอยูก่บัการพิจารณาและตดัสินใจของสาย

การบิน โรงแรมและในทุกๆบริการอ่ืนๆเป็นส าคญั 

กรณีผูเ้ดินทางไมส่ามารถ เขา้-ออกเมืองไดเ้น่ืองจากปลอมแปลงหรือการหา้มของเจา้หน้าท่ี ไมว่า่เหตุผลใดๆ ทางบริษัท
ขอสงวนสิทธ์ิในการ ไม่คืนค่าทวัรท์ั้งหมด 

 

อตัราค่าบริการน้ีไม่รวม 

  

กรณียกเลิก 



                   

                                  

 

 

  
 
 

 

บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์น้ี เม่ือเกิดเหตุจ าเป็นสุดวิสยัจนไม่อาจแกไ้ขไดแ้ละจะไม่
รับผิดชอบใดๆ ในกรณีท่ีสูญหาย สูญเสียหรือไดรั้บบาดเจบ็ท่ีนอกเหนือความรับผิดชอบของหวัหนา้ทวัร์และเหตุสุดวิสยับางประการ เช่น 
การนดัหยดุงาน ภยัธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆบริษทัฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ท่ีเกิดจากสายการบิน ภยัธรรมชาติ ปฏิวติั และ
อ่ืน ๆ ท่ีนอกเหนือการควบคุมของทางบริษทัฯ หรือ ค่าใชจ่้ายเพ่ิมท่ีเกิดข้ึนทางตรง หรือทางออ้ม เช่น การเจบ็ป่วย การถูกท าร้าย การสูญ
หาย 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 ค่าเงินแลกเปล่ียน 

ทางบริษทั สงวนสิทธ์ิท่ีจะปรับราคา ตามสถานการณ์ดงักล่าว 

การขอท่ีนัง่ Long Leg โดยปกติจะอยูบ่ริเวณทางออกประตูฉุกเฉิน และผูท่ี้จะนัง่ตอ้งมีคุณสมบติัตรงตามท่ีสายการบินก าหนด เชน่ 

ตอ้งเป็นผูท่ี้มีรา่งกายแข็งแรง และช่วยเหลือผูอ่ื้นไดอ้ยา่งรวดเร็วในกรณีท่ีเครื่องบินมีปัญหา เช่น  สามารถเปิดประตูฉุกเฉินได ้(โดย

น ้าหนักประตูน้ันอยู่ท่ีประมาณ 20 กิโลกรมั) ไม่ใช่ผูท่ี้มีปัญหาทางดา้นสุขภาพและร่างกาย และอ านาจในการใหท่ี้นัง่ Long leg 

ขึ้ นอยูก่บัทางเจา้หน้าท่ีเช็คอินสายการบิน ตอนเวลาท่ีเช็คอินเท่าน้ัน 

เน่ืองจากรายการทวัร์น้ีเป็นแบบเหมาจ่ายเบด็เสร็จ หากท่านสละสิทธ์ิการใชบ้ริการใดๆ ตามรายการ หรือ ถูกปฏิเสธการเขา้ประเทศไม่วา่

ในกรณีใดก็ตาม ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินในทุกกรณี 

ภาพท่ีใชใ้นการประกอบการท าโปรแกรมใชเ้พ่ือความเขา้ใจในมุมมองสถานท่ีท่องเท่ียว ภาพใชเ้พ่ือการโฆษณาเท่านั้น 

หมายเหต ุ

 


