
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วนัแรก กรุงเทพฯ-สนามบินสุวรรณภูมิ     
22.00 น. พร้อมกนั ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ช้ัน 4 ประตู 9 แถว T สายการบิน

เอมิเรตส์ (EK) เจา้หนา้ท่ีคอยตอ้นรับและอ านวยความสะดวก 
 

วนัทีส่อง สนามบินสุวรรณภูม-ิดูไบ-คาซาบลงักา-สุเหร่าแห่งกษัตริย์ฮัสซันที ่2    
01.15 น. ออกเดินทางสู่ เมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ โดยสายการบินเอมิเรตส์ เท่ียวบินท่ี EK 385 

(บริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ืองบิน) 
04.45 น. ถึงสนามบิน เมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ แวะเปล่ียนเคร่ือง 
07.25 น. เดินทางสู่ เมืองคาซาบลงัก้า เท่ียวบินท่ี EK 157 (บริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ืองบิน)  
12.55 น. ถึงสนามบิน เมืองคาซาบลงัก้า ประเทศโมร็อกโก ผา่นพิธีการตรวจคนเขา้เมืองเรียบร้อยแลว้  

จากนั้นน าท่านเดนทางเขา้สู่ เมืองคาซาบลังก้า (Casablanca) “คาซาบลงักา้” หมายถึง บา้นสีขาว ค าวา่ “คาซา” 
แปลว่า บ้าน และ “บลังก้า” แปลว่า สีขาว เป็นเมืองท่ีคนทัว่โลกรู้จกั และอาจรู้จกัมากกว่าราชอาณาจักร
โมร็อกโก เพราะนอกจากจะเป็นเมืองท่าและเป็นท่ีตั้งของท่าอากาศยานระหวา่งประเทศแลว้ ยงัถูกใชเ้ป็นฉาก
ในภาพยนตร์ฮอลลีวูดเร่ือง Casablanca (โดยท่ีไม่ไดถ่้ายท าในคาซาบลงักา้เลย) เป็นเร่ืองราวความรักระหวา่ง
นายทหารอเมริกนัและหญิงคนรัก ในช่วงสงครามโลกคร้ังท่ี 2 ท าให้คาซาบลงักา้เป็นท่ีรู้จกัไปทัว่โลก และ



 

ปัจจุบนัเป็นเมืองเศรษฐกิจหลกัของโมร็อกโกท่ีมีประชากรอาศยัอยู่ประมาณเกือบ 5 ล้านคน น าท่านเขา้ชม 
สุเหร่าแห่งกษัตริย์ฮัสซันที่ 2 มีขนาดใหญ่เป็นอันดับ 2 รองจากเมืองเมกกะ สุเหร่าน้ีงดงามประณีตด้วย
สถาปัตยกรรมแบบโมร็อกโกทุกแขนง ชมทิวทศัน์รอบๆ สุเหร่าอนัเป็นจุดชมวิวริมฝ่ังทะเล ซ่ึงเป็นสถานท่ี
พกัผอ่นท่ีสวยงามของชาวโมร็อกโกท่ีชอบมาเดินเล่นหลงัจากปฏิบติัศาสนกิจเสร็จแลว้จากนั้นน าท่านชม จัตุรัส
สหประชาชาติ ซ่ึงเป็นยา่นใจกลางเมืองและยา่นธุรกิจส าคญั น าท่านชอ้ปป้ิงหาซ้ือของฝาก ของท่ีระลึก หรือของ
พื้นเมืองนานาชนิด  

ค ่า บริการอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร น าท่านเขา้สู่ท่ีพกั  Imperial Hotel L หรือระดบัเดียวกนั 
 

วนัทีส่าม คาซาบลงักา-เมืองราบัต-สุสานของกษัตริย์โมฮัมเหม็ดที ่5-เมืองเชฟชาอูน         
เช้า บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม น าท่านเดินทางสู่ เมืองราบัต (Rabat) ราบตัเป็นเมืองหลวงแห่ง

ราชอาณาจกัรโมร็อกโกมาตั้งแต่ปี ค.ศ.1956 เม่ือโมร็อกโกหลุดพน้จากการเขา้แทรกแซงทางการเมืองของ
ฝร่ังเศส เป็นท่ีตั้งของพระราชวงัหลวง และท าเนียบทูตานุทูตจากต่างแดน เป็นเมืองสีขาวท่ีสะอาดและสวยงาม
น าท่านเขา้ชม สุสานของกษัตริย์โมฮัมเหม็ดที ่5 สถาปัตยกรรมแบบโมร็อกโกพระอยักาของกษตัริยอ์งคปั์จจุบนั 
ซ่ึงมีทหารยามยืนเฝ้าอยา่งสง่าทุกประตู และเปิดให้คนทุกชาติทุกศาสนาเขา้ไปเคารพพระศพท่ีฝังอยู่เบ้ืองล่าง 
ดา้นหนา้ของสุสาน คือสุเหร่าฮสัซนัท่ีเร่ิมสร้างมาตั้งแต่ศตวรรษท่ี 12 แต่ไม่ส าเร็จ และพงัลงจนเหลือแต่เพียงเสา
ไว ้365 ตน้ ในบริเวณกวา้ง 183x139 เมตร 

กลางวนั บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร น าท่านแวะถ่ายรูปความงดงามของ ป้อมอูดายา (Oudayas Fortress) ป้อม
ขนาดใหญ่ 2 ชั้น ท่ีตั้งอยูริ่มมหาสมุทรแอตแลนติก ลอ้มรอบดว้ยก าแพงสูงใหญ่ เป็นป้อมท่ีสเปนสร้างข้ึนเม่ือ
สมยัท่ีสเปนยึดครองโมร็อกโก ดา้นในมีสวนดอกไมแ้บบสเปน และเป็นเมดิน่า หรือชุมชนชาวเมืองซ่ึงเต็มไป
ดว้ยบา้นเรือนทาทาบดว้ยสีฟ้า-ขาว ท่ีสะอาดตาน่าเดินเล่น บรรยากาศริมทะเลคลา้ยเมืองซานโตรินี นบัเป็นหน่ึง
ในป้อมปราการท่ีสาคญัของโมร็อกโก ในอดีตใชป้้องกนัขา้ศึกจากการรุกรานทั้งจากประเทศท่ีล่าอาณานิคมและ
ในยคุท่ีโจรสลดัชุกชุม จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ เชฟชาอูน (Chefchaouen) เป็นท่องเท่ียวท่ีมีช่ือเสียงอีกแห่งและ
ยงัเป็นเมืองท่ีมีชายแดนติดกบัสเปนดว้ยความท่ีรูปร่างลกัษณะของยอดเขาของท่ีน่ีเหมือนกบัเขาแพะ (Chaoua) 
ดงันั้นช่ือเมืองจึงมี ความหมายท่ีตรงตวัเลยว่า “มองท่ีเขาแพะนัน่ซิ” ดว้ยลกัษณะเมืองท่ีอยู่บนภูเขา จึงท าให้
นกัท่องเท่ียวท่ีมาท่ีน่ีต่างไดล้ิ้มรสของความเงียบสงบ บรรยากาศโรแมนติก และไดส้ัมผสัถึงการพกัผ่อนอย่าง
แทจ้ริง 

ค ่า บริการอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร น าท่านเขา้สู่ท่ีพกั  EL Cortijo Hotel&Spa หรือระดบัเดียวกนั 
 

วนัทีส่ี่ เมดิน่า เชฟชาอูน-เมืองเฟซ-จุดชมววิ-เมเดอร์ซา บูอมิาเนีย-สุสานของมูเล ไอดริสที ่2  
เช้า บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม จากนั้นน าท่านเดินเล่นชมเมืองและเมดิน่าของ นครสีฟ้า เชฟชา

อูน สถานท่ีแห่งน้ีเป็นเมืองท่ีมีผูค้นใช้ชีวิตกนัอยู่จริงในประเทศโมร๊อกโก เอกลกัษณ์เฉพาะตวัของเมืองน้ีคือ
ความแปลกตาของอาคารบา้นเรือนท่ีมีสีสันสดใสทาสีเป็นสีฟ้าและขาวทั้งเมือง เมืองท่ีไดช่ื้อวา่มนตเ์สน่ห์แห่ง
โมร็อกโก ซ่ึงเต็มไปดว้ยร้านคา้และคาเฟ่ ท่ีน่ียงัมีช่ือเสียงทางดา้นชอ้ปป้ิงอีกดว้ย ท่ีน่ียงัมีทั้งสินคา้หัตถกรรม
พื้นบ้านท่ีหาไม่ได้จากไหนในโมร็อกโก เช่นเส้ือผา้ขนสัตว์ รวมทั้งชีสท่ีท าจากแพะ ท่านสามารถเดินชม
บา้นเรือนไดท้ัว่ทั้งเมือง โดยท่ีสถาปัตยกรรมของเมืองยงัคงเป็นแบบโมร็อกโก ความเป็นมิตรของผูค้นก็ท าให้
เมืองเชฟชาอูนมีเสน่ห์อย่างหาท่ีเปรียบไม่ได้ ทุกท่านสามารถเดินชมบ้านเรือนได้ทั่วทั้ งเมือง โดยท่ี



 

สถาปัตยกรรมของเมืองยงัคงเป็นแบบโมร็อกโกซุ้มประตูโคง้สามารถมองเห็นไดท้ัว่ทั้งเมือง และยงัมีน ้ าพุท่ีปู
ดว้ยกระเบ้ืองโมเสกแบบโมร๊อกโกใหเ้ห็นไดต้ามมุมต่าง ๆ ของเมือง   

กลางวนั บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร หลงัจากนั้นน าท่านเดินทางต่อสู่ เมืองเฟซ (FES) เมืองหลวงเก่าอีกแห่ง
ท่ีมีประวติัศาสตร์อนัยาวนานใน ศ.ต. ท่ี 8 ท่ีมีความส าคญัทางประวติัศาสตร์ ตั้งอยูร่ะหวา่งพื้นท่ีอุดมสมบูรณ์ท่ี
ต่อจากเชิงเทือกเขารีฟ (Rif Mountain) ทางตอนเหนือกบัเขตเทือกเขาแอตลาสตอนกลาง (Middle Atlas) มีแม่น ้า
เฟซ (River Fes) ไหลผา่นกลางเมืองเมืองเฟซ เป็นเมืองศกัด์ิสิทธ์ิเมืองหน่ึงของศาสนาอิสลามไดรั้บการขนานาม
ว่า “มกักะฮ์แห่งตะวนัตก”และ “เอเธนส์แห่งแอฟริกา” จากนั้นน าท่านข้ึนชม จุดชมวิวบนป้อมปราการ แห่ง
ราชวงศ์ซาเดียน เม่ือมองลงมาจะเห็นเขตเมืองเก่าทั้งเมือง ต่อดว้ยชมประตูพระราชวงัหลวงแห่งเฟส พระราชวงั
ท่ีมีสถาปัตยกรรมท่ีสวยงามและสง่างามอยา่งมาก เป็นเอกลกัษณ์แห่งราชวงศโ์มร็อกโก น าท่านเดินชม เมเดอร์
ซา บูอิมาเนีย (MEDERSA BOU IMANLA) ซ่ึงเป็นโรงเรียนสอนพระคมัภีร์ เป็นสถาปัตยกรรมแบบมวัร์ท่ี
สวยงามประณีต ในเขตเมืองเก่าไดแ้บ่งออกเป็น 100 ส่วน มีซอยกวา่ 10,000 ซอย มีซอยแคบสุดคือ 50 ซ.ม. ถึง
กวา้ง 3 เมตร จะแบ่งเป็นย่านขายของต่างๆ ระหว่างท่ีเดินตามทางเดินท่านจะได้พบกับ น ้าพุธรรมชาติ 
(Nejjarine Fountain) เพื่อให้ชาวมุสลิมใหล้า้งหนา้ลา้งมือก่อนเขา้ในบริเวณมสัยิด จากนั้นแวะชมสุสานของมู
เล ไอดริสที ่2 (Moulay Idriss Mausolem II) ท่ีชาวโมร๊อกโกถือวา่เป็นแหล่งมาแสวงบุญท่ีศกัด์ิสิทธ์ิ จากนั้นน า
ท่านชม สุเหร่าใหญ่ไคเราวีน (Kairaouine Mosque) ซ่ึงเป็นทั้งมหาวทิยาลยัสอนศาสนาแห่งแรกของโมร็อกโก 
และเก่าแก่ท่ีสุดแห่งหน่ึงของโลกเลยทีเดียว    

ค ่า บริการอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร น าท่านเขา้สู่ท่ีพกั  L’escale Hotel หรือระดบัเดียวกนั 
 

วนัที่ห้า เมืองมิเดล-เมืองเมอร์ซูก้าร์-น่ังรถ 4WD ตะลุยทะเลยทรายซาฮาร่า 
เช้า บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ เมืองมิเดล (MIDELT) เมืองเล็กๆท่ีตั้ง

บนกลางหุบเขาแอตลาส อยูบ่นความสูง 1,508 เมตรจากระดบัน ้ าทะเล เป็นเมืองศูนยก์ลางการคา้ การท าเหมือง
แร่ ทอผา้ ทอพรม และ เยบ็ปักถกัร้อยท่ีสาคญัของโมร็อกโก 

กลางวนั บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร จากนั้นน าท่านเดินทางเขา้สู่เส้นทางแห่งทะเลทรายโดยจุดหมายอยูที่ 
เมืองเออร์ฟูด์ (ERFOUD) ซ่ึงเป็นโอเอซิส OASIS ศูนยก์ลางทางการคา้ขายของกองคาราวานซ่ึง เดินทางมาจาก
ซาอุดิอาระเบีย SAUDI ARABIA และซูดาน SUDAN และเดินทางสู่เมืองเมอร์ซูก้าร์ (Merzouga) ไปชม
ทะเลทรายซาฮาร่า “SAHARA” โดยรถ 4WD ตะลุยทะเลยทราย เป็นทะเลทราย ในทวปีแอฟริกาท่ีมีขนาดใหญ่
เป็นอนัดบัสองของโลก (รองจากทะเลทรายในทวีปแอนตาร์กติกา) และเป็นทะเลทรายร้อนท่ีใหญ่ท่ีสุดของโลก 
ลดัเลาะไปตามขอบของทะเลทรายพร้อมชมบรรยากาศพระอาทิตยต์กดิน  

ค ่า บริการอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร น าท่านเขา้สู่ท่ีพกั ณ Tombouctou Hotel หรือระดบัเดียวกนั  
 

วนัที่หก ข่ีอูฐเพ่ือไปชมพระอาทติย์ขึน้-โอเอซิส TINGHIR-ทอดร้าจอร์จ-หุบเขาดาเดส-เมืองวอซาเซท  
เช้า  ก่ อนพระอา ทิตย์ ข้ึน  น า ท่ าน ข่ีอู ฐ เ พ่ื อ ไปชมพระอาทิต ย์ ขึ้นที่ เ นิ นทราย ในทะ เลทรายซาฮ า ร่ า                   

ทะเลทรายซาฮาร่า (SAHARA DESERT) เป็นทะเลทรายท่ีมีเน้ือท่ีประมาณ 9.3 ลา้นตารางกิโลเมตร และตั้งอยู่
ทางตอนเหนือของทวีปแอฟริกา ทะเลทรายซาฮาร่ามีส่ิงแวดลอ้มท่ีไม่เอ้ือต่อการด ารงอยู่ของชีวิตมนุษย ์สัตว ์
หรือพืช เพราะฝนตกน้อยมาก และพื้นท่ีไม่เหมาะแก่การเพาะปลูกหรือเล้ียงสัตว ์หากมีสัตวแ์ละพืชพนัธ์ุใดท่ี
สามารถเติบโตในทะเลทรายได ้ก็ตอ้งปรับตวักนัอย่างมาก เช่นเดียวกบัมนุษยท่ี์ตอ้งหาวิธีในการใช้ชีวิตให้อยู่
รอดได ้ให้ท่านไดส้ัมผสับรรยากาศยามเชา้ในทะเลทรายซาฮาร่า จากสภาพการไร้ฝนและอุณหภูมิท่ีร้อนจดัใน



 

ทะเลทรายมีผลท าให้ความช้ืนสัมพทัธ์ของอากาศเหนือทะเลทราย เกือบเป็นศูนยต์ลอดปี ชมพระอาทิตยข้ึ์นจาก
บนเนินทราย ซ่ึงเป็นภาพท่ีสวยงาม น่าประทบัใจ ไดเ้วลาน าท่านข่ีอูฐกลบัสู่โรงแรมท่ีพกั บริการอาหารเช้า 
ณ ห้องอาหารของโรงแรม จากนั้นน าท่านเดินทางผา่น โอเอซิส TINGHIR ซ่ึงเป็นชุมชนท่ีเกาะกลุ่มอยูร่วมกนั 
ท่ามกลางความแห้งแลง้ในเขตทะเลทราย ท่ียงัมีความชุ่มช้ืน มีตาน ้ า หรือ ล าธารน ้ า ซ่ึงใชใ้นการปลูกตน้ปาลม์ 
ตน้อลัมอนด์  น าท่านเดินทางสู่ ทอดร้าจอร์จ (TODRA GORGES) โกรกธารท่ีมีโขดผาสูง 985 ฟุต หรือ 300 
เมตร ทั้งสองดา้นท่ีเกือบตั้งท ามุมสามเหล่ียมกบัแม่น ้ าโทดร้า ถือวา่เป็นโกรกธารและหุบเขาท่ีสวยท่ีสุดทางใต้
ของโมร็อคโค ชมความงามของช่องเขาท่ีซ่อนตวัอยูในโอเอซิส ล าธารท่ีไหลผ่านช่องเขากบัหน้าผาท่ีสูงชัน
แปลกตา เป็นแหล่งปีนหนา้ผาส าหรับนกัเส่ียงภยัทั้งหลาย   

กลางวนั  บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร จากนั้นน าท่านเดินทางผา่นเส้นทาง หุบเขาดาเดส DADES VALLEY 
AND GORGE แนวเขาและธรรมชาติของหุบเขาท่ีถูกกรัดกร่อนจากแรงลม ท าใหหุ้บเขากลายเป็นรูปร่างต่าง ๆ 
สวยงาม ผา่นชมหุบเขากุหลาบ ซ่ึงเทศกาลดอกกุหลาบจะมีข้ึนในเดือนพฤษภาคม  ดว้ยร่มเงาตน้ปาลม์ท่ีโอเอซิส
น้ีท าให้เป็นสวรรคน์อ้ยๆของนกัเดินทางชาวทะเลทรายมาตั้งแต่สมยัโบราณกาล น าท่านเดินทางต่อไปยงั เมือง
วอซาเซท (Ouarzazate) ซ่ึงเคยเป็นท่ีตั้งทางยุทธศาสตร์ ในปี ค.ศ. 1928 ฝร่ังเศสตั้งกองก าลงัทหารและพฒันา
ท่ีน้ีให้เป็นศูนยก์ลางการบริหาร ปัจจุบนัเมืองวอซาเซทเป็นเมืองถูกส่งเสริมให้เป็นเมืองท่องเท่ียว และมีการ
พฒันาพื้นท่ีในทะเลทรายเพื่อการท ากิจกรรมต่าง ๆ ท่ีแวดลอ้มไปดว้ยสตูดิโอส าหรับการถ่ายท าภาพยนตร์ ไม่วา่
จะเป็น เร่ือง CLEO PATTRA, THE MUMMY, KINGDOM OF HEAVEN และอีกหลายเร่ืองนกัท่ีมกัจะใช้
เมืองแห่งน้ีเป็นฉากส าหรับถ่ายท าในภาพยนตร์ ทั้งน้ีเพราะลกัษณะภูมิประเทศท่ียงัคงความเป็นเอกลกัษณ์แบบ
ชนเผ่าเบอร์เบอร์ ซ่ึงเป็นชนเผ่าดั้ งเดิมของชาวโมร็อกโก วอซาเซทอาจกล่าวได้ว่าเป็นจุดมุ่งหมายของ
นกัท่องเท่ียวท่ีมองหาความแตกต่างและความผจญภยัท่ีหาไม่ไดจ้ากท่ีไหน วอซาเซทเป็นเมืองท่ีส าคญัท่ีสุดของ
ทางตอนใต ้และท่ีน่ียงัเป็นทางเช่ือมระหวา่งเหนือกบัใต ้และตะวนัออกกบัตะวนัตก 

ค ่า            บริการอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร น าท่านเขา้สู่ท่ีพกั ณ Kenzi Azghor Hotel หรือระดบัเดียวกนั 
 

วนัทีเ่จ็ด เมืองไอท์ เบนฮาดดู-ป้อมไอท์ เบนฮาดดู-เมืองมาราเกช  
เช้า บริการอาหารเชา้ ณ ห้องอาหารของโรงแรม น าท่านเดินทางสู่ เมืองไอท์ เบนฮาดดู (AIT BENHADDOU) 

เป็นเมืองท่ีช่ือเสียงในเร่ืองการหารายไดจ้ากกองถ่ายท าภาพยนตร์กวา่ 20 เร่ือง น าท่านถ่ายรูป คซาร์แห่งเมืองเอ
ทเบนฮาดดู หรือ ป้อมไอท์ เบนฮาดดู (KASBASH OF AIT BEN HADOU) เป็นป้อมดินซ่ึงตั้งอยู่ท่ามกลาง
สวนอลัมอนด์ เป็นปราสาทท่ีใช้ในการถ่ายท าภาพยนตร์หลายเร่ืองท่ีโด่งดงัอาทิ Lawrance of Arabia, Jesus of 
Nazareth, Gladiator และและซีรีส์ช่ือดงั Game of Thrones ปัจจุบนัอยู่ในความดูแลขององค์การยูเนสโก ้ไดร้้บ
การข้ึนทะเบียนเป็นมรดกโลกในปี 1987  

กลางวนั บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ เมืองมาราเกช (Marakesh) เมืองท่องเท่ียวท่ี
ส าคญัเชิงเขาแอตลาส ปัจจุบนัเป็นเมืองท่ีมีนกัท่องเท่ียวมาเยือนมากท่ีสุด สภาพบา้นเมืองท่ีเรา เห็นไดคื้อ สอง
ขา้งทางแวดลอ้มดว้ยบา้นเรือนท่ีถูกฉาบดว้ยปูนสีส้มๆ ซ่ึงเป็นส่ิงท่ีรัฐบาลก าหนดไว ้แต่คนทอ้งถ่ินจะเรียกวา่ 
Pink City หรือ เมืองสีชมพู อาจกล่าวไดว้า่มาราเกชเป็นเมืองท่ีมีเสน่ห์ท่ีสุดในโลกแห่งหน่ึง จึงไดส้มญานามวา่
เป็น A city of Drama นัน่คือมีความสวยงามดัง่เมืองในละครท่ีไม่น่าเป็นชีวติจริงได ้ 

ค ่า            บริการอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร น าท่านเขา้สู่ท่ีพกั ณ Ayoub Hotel หรือระดบัเดียวกนั 
 



 

วนัทีแ่ปด เมืองมาราเกช-มัสยดิคูตูเบีย-พระราชวงับาเฮีย-สวนจาร์ดีน มาจอแรล-คาซาบลงักา   
เช้า บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม น าท่านชมความงดงามภายนอกของ มัสยดิคูตูเบีย (Koutoubia 

Mosque) มสัยิดใหญ่เก่าแก่ท่ีสุดในเมืองไม่ว่าจะเดินไปแห่งใดในตวัเมืองก็จะเห็นมสัยิดน้ีได ้น าท่านเขา้ชม 
พระราชวังบาเฮีย (Bahia Palace) พระราชวงัของท่านมหาอามาตย ์ผูส้ าเร็จราชการแผน่ดินแทนยุวกษตัริยใ์น
อดีต สร้างข้ึนในช่วงปลายศตวรรษท่ี 19 โดยตั้งใจจะให้เป็นพระราชวงัท่ียิ่งใหญ่และหรูหราท่ีสุดในสมยันั้น 
ภายในตกแต่งโดยการแกะสลกัปูนป้ัน มีการวาดลายบนไม ้และประดบัประดาดว้ยโมเสกเป็นลวดลายท่ีสวยงาม
ละเอียดอ่อนมาก น าท่านชม สวนจาร์ดีน มาจอแรล (Majorelle Garden หรือ Jardin Majorelle & Museum of 
Islamic Art) สวนแห่งน้ีเป็นท่ีรวบรวมพนัธ์ุไมน้านาพนัธ์ุจากทัว่โลก โดยเฉพาะตน้กระบองเพชรนบัพนัตน้
หลากหลายสายพนัธ์ุ มีสวนบวั และป่าไมดู้ร่มร่ืนกบับรรดากระถางดินท่ีศิลปินเจา้ของเดิม Jacques Majorelle ท่ี
สรรหาสีมาป้ายทาทบัตกแต่งท าใหส้วนแห่งน้ีดูโดดเด่นสะดุดตา  

กลางวนั บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร จากนั้นน าท่านชม จัตุรัสกลางเมือง (Djemaa Fnaa Square) ท่ีรายลอ้มไป
ดว้ยอาคาร ร้านคา้ ตลาดทั้ง 4 ดา้น เดินเล่นถ่ายรูปความมีชีวิตชีวาท่ีมีสีสันและกล่ินอายแบบโมร็อกโกขนานแท ้
พร้อมจบัจ่ายหาซ้ือของฝาก ของท่ีระลึกพื้นเมืองต่างๆ ไดท่ี้ตลาดเก่าท่ีอยูร่ายรอบจตุัรัส ถึงเวลาอนัสวมควรน า
ท่านเดินทางสู่เมืองคาซาบลงักา 

ค ่า บริการอาหารค ่า น าท่านเขา้สู่ท่ีพกั Imperial Hotel หรือระดบัเดียวกนั 
 

วนัทีเ่ก้า คาซาบลงักา-ไอน์เดียบ-สนามบิน-ดูไบ        
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม จากนั้นน าท่านผ่านชม ไอน์เดียบ (AIN DIAB) เป็นย่านตาก

อากาศริมทะเลริมมหาสมุทรแอตแลนติก เป็นถ่ินพ านกัของผูมี้ฐานะทางสังคม รวมทั้งนกัแสดงดาราช่ือดงัของ
ฮอลลีวูด้บางรายก็มีบา้นพกัอยูแ่ถบน้ีดว้ย นอกจากจะมีชายหาดส าหรับพกัผอ่นแลว้ยงัมีภตัตาคารหรูหราหลาย
ระดบัตามความสามารถในการจ่าย สถานท่ีเล่นกีฬา สระวา่ยน ้ าคอร์ทเทนนิส สนามวอลเลยบ์อล และแมแ้ต่ดีส
โกเธคก็มีบริการ สมควรแก่เวลาน าท่านเนทางสู่สนามบิน 

14.55 น.  ออกเดินทางสู่ เมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ โดยสายการบินเอมิเรตส์ เท่ียวบินท่ี EK752 
 (บริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง) 
01.15 น. เดินทางถึง เมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ แวะเปล่ียนเคร่ือง 
 

วนัทีสิ่บ ดูไบ-กรุงเทพฯ-สนามบินสุวรรณภูมิ    
03.40 น. ออกเดินทางสู่ สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสายการบินเอมิเรตส์ เท่ียวบินท่ี EK 376                       (บริการ

อาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง) 
12.50 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวสัดิภาพพร้อมความประทบั 
 

โปรแกรมการเดินทางอาจมีการเปล่ียนแปลงตามความเหมาะสม 
ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัสภาวะอากาศและเหตุสุดวสิัยต่าง ๆ ท่ีไม่สามารถคาดการณ์ล่วงหนา้ อาทิเช่น วนัส าคญัทางศาสนา การนดั

ชุมนุม หรือเหตุการณ์ทางการเมือง เป็นตน้  
 
 
 
 



 

 

อตัราค่าบริการ  
  เด็ก (อายุต ่ากว่า 12 ปี ไม่มีเตียง)  ลดท่านละ   2,000 บาท 
  พกัเดี่ยว     เพิม่ท่านละ 10,000 บาท 
 

กรุณาอ่านรายละเอยีดโปรแกรมทวัร์และรายละเอยีดต่างๆของโปรแกรม 
โดยละเอยีดเม่ือท่านท าการซ้ือโปรแกรมทวัร์แล้วทางบริษัทถือว่าท่าน 

รับทราบและยอมรับในเง่ือนไขต่างๆ ของบริษัท 

อตัราค่าบริการนีร้วม 
 ค่าตัว๋เคร่ืองบินชั้นประหยดั (ECONOMY CLASS) โดยสายการบินเอมิเรตส์ (เดินทางไป-กลบัพร้อมคณะ)  
 ค่าท่ีพกั 3-4 ดาว (ห้องละ 2-3 ท่าน) ตามท่ีระบุในรายการ (ขอสงวนสิทธ์ิในการยา้ยเมืองเขา้พกั ในกรณีท่ีไม่สามารถ

เขา้พกัท่ีเมืองนั้นๆได ้เช่น ติดงานนิทรรศการ งานแสดงสินคา้ งานประชุม เหตุสุดวสิัยต่างๆ ฯลฯ) 
 ค่าธรรมเนียมวซ่ีา (สถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมทุกกรณี) 
 ค่ารถปรับอากาศ และบริการน าเท่ียวตามท่ีระบุในรายการ 
 ค่าเขา้ชมสถานท่ี และค่าธรรมเนียมตามท่ีระบุในรายการ 
 ค่ารถ 4WD (คนัละ 5 ท่าน) / ค่าข่ีอูฐ (ตวัละ 1 ท่าน)  
 ค่าอาหารตามท่ีระบุในรายการ 
 ค่าประกนัภยัในการเดินทาง 2,000,000/500,000 บาท (เง่ือนไขตามกรมธรรม)์ 
 หวัหนา้ทวัร์ผูมี้ประสบการณ์น าเท่ียว คอยดูแลอ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง (ไม่รวมค่าทปิ) 

อตัราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
 ค่าภาษีมูลค่าเพิม่ 7% ภาษีหัก ณ ทีจ่่าย 3% กรณต้ีองการใบเสร็จ 
 ค่าน ้าหนกัของกระเป๋าในกรณีเกินกวา่สายการบินก าหนดให ้30 กิโลกรัมต่อหน่ึงคน 
 ค่าใชจ่้ายส่วนตวัต่างๆ นอกรายการ อาทิ ค่าโทรศพัท ์ค่าซกัรีด และค่าเคร่ืองด่ืมในหอ้งพกั พนกังานยกกระเป๋า 
 ค่าทปิคนขับรถ 4WD (ขั้นต ่าคันละ 10 USD) 
 ค่าทปิคนจูงอูฐ (ข้ันต ่าท่านละ 1 USD) 
 ค่าทปิไกด์ท้องถิ่นและคนขับรถท้องถิ่น  (60 USD) 
 ค่าทปิหัวหน้าทวัร์ไทย (1,000 บาท) 

เง่ือนไขในการจองทวัร์ 
1. ส าหรับการจอง กรุณาช าระเงินมัดจ าท่านละ 20,000 บาท พร้อมส าเนาหนงัสือเดินทาง (หลงัจองภายใน 1 วนั)  
2. ช าระยอดส่วนท่ีเหลือทั้งหมดก่อนการเดินทางไม่นอ้ยกวา่ 25 วนั   
3. หากไม่ช าระค่าใชจ่้ายภายในก าหนด ทางบริษทัจะถือวา่ท่านยกเลิกการเดินทางโดยอตัโนมติั 

ก าหนดการเดินทาง ราคา 

มีนาคม 31 มี.ค.-9 เม.ย. 2563 49,900 

พฤษภาคม 1-10 พ.ค. 2563 49,900 



 

4. หากท่านท่ีตอ้งการออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกคา้อยูต่่างจงัหวดั) เพื่อมายื่นวีซ่าหรือวนัเดินทาง ให้ท่าน
ติดต่อ เจา้หน้าท่ี ก่อนออกบตัรโดยสารทุกคร้ัง หากออกบตัรโดยสารโดยมิแจง้เจา้หน้าท่ีทราบทางบริษทัขอสงวน
สิทธ์ิไม่รับผดิชอบค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึน 

การยกเลกิและคืนค่าทวัร์  
1. ยกเลิกการเดินทาง 65 วนัข้ึนไป คืนมดัจ าทั้งหมด (ในกรณีท่ียืน่วซ่ีาแลว้ขอเก็บค่าใชจ่้ายตามท่ีเกิดข้ึนจริง) 
2. ยกเลิกการเดินทาง 41-64 วนั เก็บค่าใชจ่้ายเบ้ืองตน้ 5,000 บาท 
3. ยกเลิกการเดินทาง 31-40 วนั เก็บเงินมดัจ าทั้งหมด 
4. ยกเลิกการเดินทาง 21-30 วนั เก็บค่าใชจ่้าย 50% ของราคาค่าทวัร์ทั้งหมด 
5. ยกเลิกการเดินทาง 20 วนัก่อนเดินทาง ขอเก็บค่าใชจ่้าย 100% ของราคาค่าทวัร์ทั้งหมด 
6. กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได ้จะตอ้งมีใบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรอง ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิ

เรียกเก็บค่าใชจ่้ายตามท่ีเกิดข้ึนจริง  
7. กรณีวีซ่าถูกปฏิเสธจากสถานทูต (วีซ่าไม่ผ่าน) ทางบริษทัจะท าการเก็บค่าใช้จ่ายตามท่ีเกิดข้ึนจริง เช่น ค่าวีซ่าและ

ค่าบริการยืน่วซ่ีา ค่ามดัจ าตัว๋เคร่ืองบินหรือค่าตัว๋เคร่ืองบิน เป็นตน้   

หมายเหตุ 
1. บริษทัขอสงวนสิทธ์ิยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหนา้ในกรณีท่ีผูเ้ดินไม่ถึง 30 ท่าน และทางบริษทัยนิดีคืนเงินโดยหกั 
 เฉพาะค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนตามจริง 
2. บริษทัขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการ เม่ือเกิดเหตุจ าเป็นสุดวิสัย และไม่รับผิดชอบใดๆ ใน

 กรณีท่ีสูญหาย สูญเสียหรือได้รับบาดเจ็บท่ีนอกเหนือความรับผิดชอบของหัวหน้าทวัร์ เช่นภยัธรรมชาติ ปัญหา
 การเมือง เป็นตน้ 

3. เน่ืองจากรายการทวัร์น้ีเป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธ์ิการใช้บริการใดๆ หรือถูกปฏิเสธการเข้า
 ประเทศไม่วา่กรณีใดๆ ก็ตาม ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินในทุกกรณี 

4. เม่ือท่านไดช้ าระเงินมดัจ าหรือทั้งหมดไม่วา่จะเป็นการช าระผา่นตวัแทนของบริษทัหรือช าระโดยตรงกบัทางบริษทั  
 จะถือวา่ท่านรับทราบและยอบรับเง่ือนไขต่างๆ ของบริษทัฯท่ีไดร้ะบุไวโ้ดยทั้งหมด 
5. ส าหรับท่ีนั่ง LONG LEG หรือท่ีนั่งบริเวณทางออกฉุกเฉิน จะตอ้งเป็นผูโ้ดยสารท่ีมีคุณสมบติัตามท่ีสายการบิน

 ก าหนด  เช่น ตอ้งสามารถส่ือสารภาษาองักฤษได ้ไม่มีปัญหาดา้นสุขภาพ สามารถช่วยเหลือผูอ่ื้นไดอ้ย่างรวดเร็วใน
 กรณีเกิดเหตุฉุกเฉินและอ านาจในการให้ท่ีนัง่ LONG LEG ข้ึนอยู่กบัทางเจา้หน้าท่ีสายการบินตอนเวลาท่ีเช็คอิน
 เท่านั้น 

6. ส าหรับห้องพกั 3 ท่าน  (TRIPPLE ROOM ) อาจจะมีการจดัเป็น 2 เตียง และ SOFA BED ซ่ึงข้ึนอยูก่บัการออกแบบ
 ของแต่ละโรงแรม  

เอกสารเบ้ืองต้นในการขอย่ืนวซ่ีาประเทศโมร็อกโก ใช้เวลาในการย่ืนและพจิารณา 10-15 วนัท าการ และระหว่างการ
พจิารณาวซ่ีาของสถานทูตผู้ย่ืนไม่สามารถขอเล่มคืนได้ระหว่างการพจิารณา 

1. พาสปอร์ต ท่ียงัไม่หมดอาย ุและมีอายไุม่ต ่ากวา่ 6 เดือน ก่อนวนัหมดอาย ุ 
2. แบบฟอร์มค าร้องขอวซ่ีา ท่ีหรอกขอ้มูลครบถว้น (ตามเอกสารท่ีอยูด่า้นล่างโปรแกรมทวัร์) 
3. รูปถ่ายสีขนาด 3.5x4.0 ซม. จ านวน 2 ใบ (**ตอ้งมีฉากหลงัเป็นสีขาวเท่านั้น และมีอายไุม่เกิน 6 เดือน และเหมือนกนั

ทั้ง 2 รูป) 



 

4. ส าเนาทะเบียนบา้น / ส าเนาบตัรประชาชน / หรือส าเนาบตัรขา้ราชการ / ส าเนาทะเบียนสมรส พร้อมแปลเป็น
ภาษาองักฤษ  

5. ใบรับรองการท างานจากบริษทัท่ีท่านท างานอยู ่ต้องเป็นภาษาอังกฤษเท่าน้ัน โดยระบุต าแหน่งและอตัราเงินเดือนใน
ปัจจุบนั,วนัเดือนปีท่ีเร่ิมท างานกบับริษทัน้ีและช่วงเวลาท่ีขอลางานเพื่อเดินทางไปท่องเท่ียว  หลงัจากนั้นจะกลบัมา
ท างานตามปกติหลงัครบก าหนด 

6. กรณีที่เป็นเจ้าของกิจการขอใบทะเบียนการค้า หรือหนังสือรับรอง (ใบDBD) ที่คัดไว้ไม่เกิน 3 เดือน (พร้อมแปลเป็น
ภาษาองักฤษ) 

7. หนังสือรับรองบัญชีจากธนาคาร (BANK CERTIFICATE ฉบับภาษาอังกฤษ) ท่ีมีอายุไม่เกิน 15 วนันบัจากวนัท่ีมา
ยื่นค าร้องขอวีซ่า และ บันทึกรายการเคล่ือนไหวทางบัญชี (BANK STATEMENT ฉบับภาษาอังกฤษ) ยอ้นหลงั 6 
เดือน โดยรายการอพัเดตล่าสุดไม่เกิน 7 วนั นับจากก่อนวนัท่ีมายื่นค าร้องขอวีซ่า สถานฑูตไม่รับพิจารณาบัญชี
กระแสรายวนั 

8. กรณีท่ีเป็นนกัเรียน นกัศึกษา จะตอ้งมี หนังสือรับรองจากทางสถาบันการศึกษาภาษาองักฤษ (ตวัจริง) เท่านั้น 
9. กรณีที่ เด็กอายุต ่ากว่า 20 ปี เดินทางไปกับบิดาหรือมารดาท่านใดท่านหน่ึง จะต้องท าจดหมายยินยอมเป็น

ภาษาอังกฤษ โดยท่ีบิดา, มารดา และบุตรจะตอ้งไปยื่นเร่ืองแสดงความจ านงในการอนุญาตให้บุตรเดินทางไปกบัอีก 
ท่านหน่ึงได ้ณ ท่ีวา่การอ าเภอ หรือส านกังานเขต โดยมีนายอ าเภอหรือผูอ้  านวยการเขตลงลายมือช่ือและประทบัตรา
รับรองจากทาง ราชการอยา่งถูกตอ้ง 

10. การบิดเบือนขอ้เท็จจริงประการใดก็ตาม อาจจะถูกระงบัมิให้เดินทางเขา้ประเทศในกลุ่มเชงเกน้เป็นการถาวร และ
ถึงแมว้่าท่านจะถูกปฏิเสธวีซ่า สถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมท่ีไดช้ าระไปแลว้ และหากตอ้งการขอยื่นค าร้องใหม่ก็
ตอ้งช าระค่าธรรมเนียมใหม่ทุกคร้ัง หากสถานทูตมีการสุ่มเรียกสัมภาษณ์บางท่าน ทางบริษทัฯ ขอความร่วมมือใน
การเชิญท่านไปสัมภาษณ์ตามนดัหมาย และโปรดแต่งกายสุภาพ ทั้งน้ีบริษทัฯ จะส่งเจา้หนา้ท่ีไปอ านวยความสะดวก
และประสานงานตลอดเวลาและหากสถานทูตขอเอกสารเพิ่มเติมทางบริษทัใคร่ขอรบกวนท่านจดัส่งเอกสารดงักล่าว
เช่นกนั 

11. กรณียกเลิกการเดินทางภายหลงัจากไดว้ีซ่าแลว้ ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการแจง้สถานทูตเพื่อให้อยูใ่นดุลพินิจ
ของสถานฑูตฯ เร่ืองวซ่ีาของท่าน เน่ืองจากการขอวซ่ีาในแต่ละประเทศจะถูกบนัทึกไวเ้ป็นสถิติในนามของบริษทัฯ  

12. เม่ือท่านไดช้ าระเงินมดัจ าหรือทั้งหมดไม่วา่จะเป็นการช าระผา่นตวัแทนของบริษทัฯ หรือช าระโดยตรงกบัทางบริษทั
ฯ ทางบริษทัฯจะขอถือวา่ท่านรับทราบและยอมรับในเง่ือนไขต่าง ๆ ของบริษทัฯ ท่ีไดร้ะบุโดยทั้งหมด 

13.  การยื่นวีซ่านั้น ผูเ้ดินทางตอ้งช าระยอดมดัจ าท่านละ 20,000 ต่อท่านก่อนเท่านั้น ถึงสามารถด าเนินการขั้นตอนการ
ยืน่วซ่ีาได ้

** เอกสารประกอบการย่ืนวีซ่าเป็นภาษาองักฤษเท่าน้ัน และทางบริษัทไม่มีนโยบายรับแปลเอกสาร 
หากท่านต้องการให้ทางเราด าเนินการแปลเอกสารให้ มีค่าใช้จ่ายเพิม่เติมฉบับละ 500 บาท ** 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

แบบฟอร์มรายละเอยีดเพิม่เติม (ส าคัญมาก) 
**ข้อมูลนีใ้ช้เพ่ือนัดหมายคิววซ่ีากบัสถานทูต ไม่สามารถแก้ไขภายหลังได้ 

กรุณาระบุรายละเอยีดทั้งหมดให้ครบถ้วนทุกข้อ เพ่ือประโยชน์ของตัวท่านเอง  
 ค าถามเป็นภาษาไทย เพ่ือให้ท่านเข้าใจง่าย  

แต่กรุณาตอบค าถามเป็นภาษาองักฤษตัวบรรจง เท่าน้ัน *** 
ช่ือ – นามสกุล ผู้เดินทาง 
[ภาษาไทย]…………………………………………………………………………………………….……………………….. 
นามสกุล 
[ภาษาองักฤษ]………………………………………………………………………………………………………………… 
นามสกุลตอนเกดิ 
[ภาษาองักฤษ]………………………………………………………………………………………………………………… 
ช่ือตัว 
[ภาษาองักฤษ]………………………………………………………………………………………………………………… 
วนั /เดือน / ปี (ค.ศ.) เกดิ…………………………………………………………………………………………………… 
สถานทีเ่กดิ (จังหวดั/ประเทศ)……………………………………………………………………………………………… 
สัญชาติปัจจุบัน ...............................สัญชาติโดยก าเนิด หากต่างจากปัจจุบัน……………………………………… 
ทีอ่ยู่ปัจจุบันทีส่ามารถติดต่อได้  
........................................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................................ 
...........................................................................................................รหัสไปรษณย์ี........................................ 
โทรศัพท์ (มือถือ)  …………………………………………….……………………..……..………… 
E-mail…………………………………………………. 
ในกรณีเป็นผู้เยาว์ กรุณากรอก ช่ือตัว นามสกุล ทีอ่ยู่(หากต่างจากผู้ขอ) และสัญชาติของผู้มีอ านาจปกครอง/ 
ดูแลผู้เยาว์  
…………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………… 
สถานทีท่ างานหรือสถานศึกษา(ภาษาองักฤษ)............................................................................................. 
ทีอ่ยู่ทีท่ างานหรือสถานศึกษา.......................................................................................................................... 
..........................................................................................................รหัสไปรษณย์ี......................................... 
ต าแหน่งงาน .................................................................................................................................................. 
โทรศัพท์ที่ท างาน..........................................โทรสารทีท่ างาน......................................................................... 
รายได้ต่อเดือน......................................บาท  รายได้อ่ืน.....................................จ านวน................................. 
แหล่งทีม่า........................................................................................................................................................ 
สถานภาพ โสด  แต่งงาน แต่งงาน (ไม่จดทะเบียน) หม้าย  หย่า 
 



 

ช่ือ-นามสกุล  บิดา.......................................................................................................................................... 
ช่ือ-นามสกุล มารดา.................................................................................................................................. 
ช่ือ-นามสกุล  คู่สมรส.................................................................................................................................. 
วนัเกดิ คู่สมรส................................................................................................................................................ 
จังหวดัทีเ่กดิของคู่สมรส..................................................สัญชาติของคู่สมรส................................................. 
วซ่ีาทีเ่คยได้รับในระยะเวลา 5 ปีทีผ่่านมา 
 ไม่เคย 
 เคยได้   ใช้ได้ตั้งแต่วนัที.่.........................................ถึงวนัที่................................................................ 
ท่านเคยถูกปฏิเสธวซ่ีาหรือไม่ 

ไม่เคย 
เคย (เหตุผลในการปฏิเสธ)............................................................................................................. 

ความรับผดิชอบค่าใช้จ่ายในการด ารงชีพระหว่างการเดินทางและพ านักของผู้ร้องขอ 
ตัวผู้ขอวซ่ีาเอง       มีผู้อ่ืนออกให้   

                                                                 โปรดระบุ ช่ือ-นามสกุล............................................ 
                                                                 ทีอ่ยู่………………………………………………………………………………….. 

******************************************************************************* 
หมายเหตุ : การอนุมัติวซ่ีาเป็นดุลพนิิจของทางสถานทูต  ทางบริษัทไม่มีส่วนเกีย่วข้องใดๆ 
ทั้งส้ินทั้งนีบ้ริษัทเป็นเพยีงตัวกลางและคอยบริการอ านวยความสะดวกให้แก่ผู้เดินทางเท่าน้ัน 

 
 

 
 

 

 

  


