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วันที่ 1/

กรุ งเทพฯ-อาบูดาบี

15.30 น.  พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ ดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชั้น 4 ประตู 9 เคาเตอร์ Q
สายการบินเอทิฮดั เจ้าหน้าที่บริ ษทั ฯ รอทาการเช็คอินกรุ ณาสังเกตุป้าย MEMORY MOROCCO
20.45 น. ออกเดินทางโดยเที่ยวบินที่ EY401 BKKAUH 20.45-00.15 เชิญเพลิดเพลินกับจอทีวสี ่วนตัวทุกที่นงั่

วันที่ 2/
00.15 น.
02.45 น.
08.10 น.
เช้า

เที่ยง

ค่า

อาบูดาบี–โมรอคโค-คาซาบลังก้ า- เชฟชาอูน

-

L- D

ถึงสนามบินนานาชาติเมืองอาบูดาบีเปลี่ยนเครื่ องบินไปคาซาบลังก้า
ออกเดินทางโดยเที่ยวบินที่ EY613 AUHCMN 02.45-08.10 เชิญเพลิดเพลินกับจอทีวสี ่วนตัวทุกที่นงั่
นาเครื่ องลงจอดที่สนามบินนานาชาติเมืองคาซาบลังก้ า Casablanca (เวลาท้องถิ่น ช้ากว่าประเทศไทย 7 ช.ม.)
นาท่านผ่านตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร รับกระเป๋ าพบมัคคุเทศก์ทอ้ งถิ่นแล้วนาท่านเริ่ มออกเดินทาง
เดินทางสู่ 'คาซาบลังก้ า' มีความหมายในภาษาสเปนว่าบ้านสีขาว เป็ นเมืองท่าและเป็ นที่ต้งั ของท่าอากาศยาน
ระหว่างประเทศแล้ว ยังถูกใช้เป็ นฉากในภาพยนตร์ฮอลลีวูดเรื่ อง Casablanca ออกฉายในปี ค.ศ. 1942
นาท่านชมเข้าชมด้ านในสุ เหร่ ากษัตริย์ฮัสซันที่ 2 (รวมค่าเข้าชมแล้ว) สุ เหร่ าแห่งกษัตริ ยฮ์ สั ซันที่ 2 สร้างเสร็จ
สมบูรณ์เมื่อปี ค.ศ. 1993 ในวาระเฉลิมพระชนม์ครบ 60 พรรษาของกษัตริ ยฮ์ สั ซันที่ 2 แห่งโมร็อกโกเป็ นสุเหร่ าที่มี
ขนาดใหญ่มากจุคนได้ 25,000 คนและมีหอคอยสูง 210 เมตรมีขนาดใหญ่เป็ นอันดับ 3 รองจากเมืองเมกกะ และเมดิ
น่าแห่งซาอุดิอาระเบีย สุเหร่ านี้งดงามประณี ตด้วยสถาปั ตยกรรมแบบโมรอคโคทุกแขนง อิสระชมทิวทัศน์รอบๆ
ภายนอกสุเหร่ าอันเป็ นจุดชมวิวริ มฝั่งทะเล ซึ่งเป็ นสถานที่พกั ผ่อนที่สวยงามของชาวโมรอคโคที่ชอบมาเดินเล่น
รับประทานอาหารกลางวัน เมนูซีฟดู๊
นาท่านออกเดินทางสู่เมืองเชฟชาอูน (CHEFCHAOUEN) เมืองที่เต็มไปด้วยสีน้ าเงินทุกบ้านเรื อนบนเนินเขาได้ทา
ด้วยสีน้ าเงินทั้งเมือง เป็ นอีกหนึ่งสถานที่ ที่ไม่ควรพลาดเก็บภาพความประทับใจ เมืองเชฟชาอูนเป็ นเมืองที่อยูท่ าง
ทิศตะวันตกเฉียงเหนือของโมร็อกโค ตั้งอยู่ ในเทือกเขา RIF โดยเมืองนี้ก่อตั้งขึ้นในปี 1471 เป็ นป้อมปราการ
ขนาดเล็ก ซึ่งยังคงอยู่ มาจนถึงทุกวันนี้ โดย เบนอาลี ซา เบน ต่อสูก้ บั การรุ กรานของชาวโปรตุเกส ใน ปี 1920
เมืองนี้ได้ตกเป็ นเมืองขึ้นของสเปน ณ ปั จจุบนั เมืองนี้มีประชากรประมาณ 40,000 คน ก็ยงั คงใช้ภาษาสเปนกัน
อย่างแพร่ หลาย เมื่อในปี 1956 เมืองนี้ได้กลับสู่การปกครองของโมรอคโคจากความช่วยเหลือของฝรั่งเศส อิสระ
เก็บภาพแห่งความประทับใจเดินชมเมืองเล็กๆ และมีร้านค้าขายสินค้าพื้นเมืองที่เป็ นเอกลักษณ์ของเมืองนี้
 รับประทานอาหารค่า ภัตตาคารในโรงแรม
 พักค้างคืนในเมืองเชฟชาอูน โรงแรม DAR CHAOUEN หรื อเทียบเท่า
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วันที่ 3/
เช้า

เที่ยง

เชฟชาอูน – โบราณโรมันโวลูบิลิส – เมืองเมคเนส – เมืองเฟซ

B L D

 รับประทานอาหารเช้าที่ในโรงแรมฯ – เช็คเอ้าท์โรงแรม
นาท่านเดินทางสู่ เมืองโบราณโรมันโวลูบิลสิ (Roman city of Volubilis) (ระยะทาง 195 กม. ประมาณ 3 ชม.)
ปั จจุบนั เหลือแต่ซากปรักหักพังที่เกิดจากแผ่นดินไหวครั้งรุ นแรงในปี ค.ศ. 1755 แต่ยงั คงเห็นร่ องรอยความยิง่ ใหญ่
ของเมืองในจักรวรรดิโรมันในอดีต อดีตเมืองโบราณแห่งจักรวรรดิโรมันนี้มีความสาคัญในยุคศตวรรษที่ 3 และ
ล่มสลายถูกปล่อยเป็ นเมืองร้างในศตวรรษที่ 11 เมืองโรมันโบราณแห่งนี้ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็ นมรดกโลกในปี
ค.ศ.1997 จากนั้นนาท่านเดินทางสู่เมืองเมคเนส (Meknes) หนึ่งในเมืองมรดกโลกรับรองโดยยูเนสโกเมื่อปี ค.ศ.
1996 อดีตเมืองหลวงในสมัยสุลต่าน มูเล อิสมาอิแห่งราชวงศอ์ะลาวทิ (Alawite Dynasty) ได้ชื่อเป็ นกษัตริ ยจ์ อม
โหดผูช้ ื่นชอบ การทาสงครามในช่วงศตวรรษที่ 17 ด้วยทาเลที่ต้งั ที่มีแม่น้ าไหลผ่านกลางเมืองเมกเนสจึงเป็ นเมือง
ศูนย์กลางการ ผลิตมะกอกไวน์และพืชพรรณต่างๆ มีกาแพงเมืองล้อมรอบเมืองเก่าที่ยาวประมาณ 40 กม. ซึ่งมี
ประตูเมืองใหญ่โตถึง 7 ประตู แวะชม ประตูบับมันซู เป็ นประตูที่ได้ชื่อว่าสวยที่สุด ตกแต่งด้วยโมเสดและ
กระเบื้องสีเขียวสดบนผนังสีแสด จากนั้นเดินทางสู่เมืองเฟซตั้งอยูบ่ นพื้นที่ที่อุดมสมบูรณ์ที่ต่อจาก เชิงเทือกเขารี ฟ
ซึ่งเฟสเป็ นเมืองแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงและมีเสน่ห์อนั น่าประทับใจ (เดินทางสู่เฟซ 82 ก.ม ประมาณ 1 ชม)
รับประทานอาหารกลางวัน
นาท่านเที่ยวชมเมืองเฟซ (Fes) เมืองหลวงเก่าในศตวรรษที่ 8 ที่มีความสาคัญทางประวัติศาสตร์ เป็ นเมืองแหล่ง
ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสี ยงของโมรอคโค นาท่านสู่จุดชมวิวบนป้ อมปราการต่อด้วยชมประตูพระราชวังหลวงแห่งเฟซ
(The Royal Palace) ประตูทางเข้าพระราชวังเป็ นสถาปั ตยกรรมที่สวยงาม เป็ นเอกลักษณ์แห่งราชวงศ์โมรอคโค
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บริ เวณใกล้เคียงพระราชวังเคยเป็ นชุมชนชาวยิวที่ทารายได้ให้แก่ราชวงศ์ นาท่านเดินผ่านเข้าไปในเขตเมดิน่าแล้ว
เหมือนข้ามกาลเวลาย้อนสู่อดีต ในเขตเมืองเก่าได้แบ่งออกเป็ น 100 ส่วน มีซอยกว่า 10,000 ซอย มีซอยแคบสุดคือ
50 ซ.ม.ถึง กว้าง 3 เมตร จะแบ่งเป็ นย่านต่างๆ เช่น ย่านเครื่ องใช้ทองเหลือง ย่านงานเครื่ องจักสาน งานแกะสลักไม้
และย่านเครื่ องเทศ ระหว่างที่เดินตามทางในเมดิน่าท่านจะได้พบกับน้าพุธรรมชาติ เพือ่ ให้ชาวมุสลิมใด้ลา้ งหน้า
ล้างมือก่อนเข้าในบริ เวณมัสยิด ชมเมเดอร์ ซา บูอิมาเนีย ซึ่งเป็ นโรงเรี ยนสอนพระคัมภีร์ เป็ นสถาปั ตยกรรมแบบ
มัวร์ที่สวยงามประณี ต ผ่านแวะชมสุ สานของมูเล ไอดริสที่ 2 ที่ชาวโมรอคโคถือว่าเป็ นแหล่งมาแสวงบุญที่
ศักดิ์สิทธิ์ ผ่านชมสุ เหร่ าใหญ่ ไคเราวีน ซึ่งเป็ นทั้งมหาวิทยาลัยสอนศาสนาแห่งแรกของโมรอคโค
นาท่านเดินชมย่านเครื่ องหนังและแวะชม บ่ อฟอกและย้ อมสี หนังแบบโบราณ อนุรักษ์โดยองค์กรยูเนสโก้
 รับประทานอาหารค่า ภัตตาคารในโรงแรม
 พักค้างคืนในเฟซโรงแรม ระดับ 4 ดาว BARCELO หรื อเทียบเท่า

เฟซ-อิเฟรน –เออร์ ฟอย์ ด-มอร์ ซูก้า
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 รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม– เช็คเอ้าท์โรงแรม
จากนั้นนาท่านเดินทางสู่เมืองอิเฟรนข้ามเขา Middle Atlas ภูมิประเทศเขียวชอุ่มไปด้วยป่ าไม้ สวนต้นซีดาร์ ต้น
สนขนาดใหญ่ ผ่านเส้นทางความสูง 3,090 เมตร แวะชมบรรยาศเมืองต่างอากาศเมืองอินเฟรนเมืองที่ได้ข้ นึ ชื่อว่า
เป็ นสวิสเซอร์แลนด์ของโมรอคโค จากนั้นเดินทางต่อสู่ทะเลทรายซาฮ่าร่ า
 รับประทานอาหารกลางวัน
นาท่านเดินทางผ่านเมืองออร์ ฟอย์ดเมืองที่เคยเป็ นศูนย์กลางกองคาราวานพ่อค้า ทีเ่ ดินทางมาจากตะวันออกกลาง
อย่างซาอุดิอารเบียและซูดาน บนเส้นทางผ่านข้ามเขตแห้งแล้งแต่มีโอเอซิสที่หุบเขาเดดส์ (Dades) ซึ่งแนวเขา
และธรรมชาติของหุบเขาที่ถูกกัดกร่ อนจากแรงลม ทาให้หุบเขากลายเป็ นรู ปร่ างต่างๆสวยงาม ได้เวลาพอสมควร
นาท่านเดินทางโดยรถ 4x4 เข้าสู่ทะลทรายซาฮารา
**หมายเหตุ** กรุ ณาแพ็คกระเป๋ าสาหรับพักในโรงแรมกลางทะเลทราย 1 คืน
รับประทานอาหารค่าที่โรงแรม จากนั้นพักผ่อนนอนดูดาว ตามอัธยาศัย
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 พักผ่อนค้างคืนโรงแรมกลางทะเลทราย KASBAH TOMBOUCTOU หรื อเทียบเท่า
สาหรับท่านทีต่ ้องการสัมผัสการนอนเต้ นท์แทนนอนโรงแรมในทะเลทรายซาฮาร่ า กรุณาแจ้ งล่วงหน้ าไม่มคี ่าใช้ จ่ายเพิ่มเติม
**หมายเหตุ** เต้ นท์เป็ นห้ องนา้ รวม เต้นท์ ไม่มีฮีทเตอร์ หรื อแอร์ -พัดลม มีเพียงผ้าห่ มหลายผืนเพื่อกันความหนาวในทะเลทราย

วันที่ 5/
เช้าตรู่

เมอร์ ซูก้า - ทินเฮียร์ – ทอด้ าจอร์ จ วอซาเซท
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ก่อนพระอาทิตย์ข้ นึ นาท่านขีอ่ ูฐชมพระอาทิตย์ข้ นึ ที่ทะเลทรายซาฮาร่ า **พิเศษ** รวมค่าขี่อูฐ 1 ท่ าน อูฐ 1 ตัว
กลับมารับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม– เช็คเอ้าท์โรงแรม
นัง่ รถขับเคลื่อนสี่ลอ้ กลับออกมาแล้วเปลี่ยนเป็ นรถโค้ชเดินทางต่อไปที่เมืองทินเฮียร์ แวะชมโอเอซิส Tinerhir
ชุมชนที่เกาะกลุ่มอยูร่ วมกัน ท่ามกลางความแห้งแล้ง ยังมีความชุ่มชื้นของโอเอซิส ต้นปาล์ม เคยเป็ นที่ต้งั ของกอง
ทหารที่เดินทางมาจากวอซาเซท จากนั้นเดินทางสู่ทอด้ าจอร์ จ ชมความงามของช่องเขาที่ซ่อนตัวอยูใ่ นโอเอซิส
ลาน้ าใสไหลผ่านช่องเขากับหน้าผาสูงชันแปลกตาเป็ นแหล่งปี นหน้าผาสาหรับนักเสี่ ยงภัยทั้งหลาย
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วันที่ 6/
เช้า

รับประทานอาหารกลางวันที่ทอด้าจอร์จ
เดินทางสู่เมืองวอซาเซท (Ouarzazate) เคยเป็ นที่ต้งั ทางยุทธศาสตร์ในปี ค.ศ. 1928 ฝรั่งเศสได้ต้ งั กองกาลังทหาร
และพัฒนาที่นี่ให้เป็ นศูนย์กลางการบริ หาร วอซาเซทเป็ นเมืองถูกส่งเสริ มให้เป็ นเมืองท่องเที่ยวที่แวดล้อมไปด้วย
สตูดิโอภาพยนตร์ และมีการพัฒนาพืน้ ที่ในทะเลทรายเพือ่ การทากิจกรรมต่างๆ เช่น การขี่มอเตอร์ไซด์ อูฐ
กิจกรรมผจญภัยกลางทะเลทราย (สาหรับในฤดูหนาว – ฤดูใบไม้ผลิ (พ.ย.– เม.ย.) ควรเตรี ยมเสื้อกันหนาวให้
เพียงพอ เพราะเมืองนี้อยูใ่ กล้ภูเขาแอตลาสที่มีหิมะปกคลุมในช่วงดังกล่าว วอซาเซทอาจกล่าวได้วา่ เป็ น
จุดมุ่งหมายของนักท่องเที่ยวที่มองหาความแตกต่าง และความผจญภัยที่หาไม่ได้จากที่ไหน วอซาเซทเป็ นเมืองที่
สาคัญที่สุดของทางตอนใต้ และที่นี่ยงั เป็ นทางเชื่อมระหว่างเหนือกับใต้ และตะวันออกกับตะวันออก สาหรับ
นักท่องเที่ยวบางคนที่ชอบรสชาติของความเป็ นทางใต้ ณ แห่งนี้ เป็ นจุดเริ่ มต้นของการสารวจเมืองต่างๆได้ทุกวัน
 รับประทานอาหารค่า ภัตตาคารในโรงแรม
 พิเศษ!พักโรงแรมที่ดีที่สุดในเมืองวอซาเซทระดับฮอลีวดู 5 ดาว BERBERY PALACE หรื อเทียบเท่า

วอซาเซท – มาราเกซ

B

L D

รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม – เช็คเอ้าท์โรงแรม
6

เที่ยง
บ่าย

ค่า

เดินทางสู่เมืองไอท์ เบนฮาดดู (Ait Benhaddou) ชมเมืองไอท์ เบนฮาดดู เป็ นเมืองที่ชื่อเสียงในเรื่ องการหารายได้
จากกองถ่ายทาภาพยนตร์กว่า 20 เรื่ อง โดยเฉพาะป้อมที่งดงามและมีความใหญ่ที่สุดในโมรอคโคภาคใต้ คือ ป้ อม
ไอท์ เบนฮาดดู (Kasbash of Ait Ben Hadou) เป็ นป้อมหินทรายซึ่งตั้งอยูท่ ่ามกลางสวนอัลมอนด์ เป็ นปราสาทที่
ใช้ในการถ่ายทาภาพยนตร์หลายเรื่ องที่โด่งดังอาทิ Lawrance of Arabia, Jesus of Nazareth และ Gladiator
ปั จจุบนั อยูใ่ นความดูแลขององค์การยูเนสโก้
รับประทานอาหารกลางวัน
เดินทางสู่เมืองมาราเกช (Marakesh) ซึ่งเป็ นเมืองท่องเที่ยวที่สาคัญที่ต้งั อยูเ่ ชิงเขาแอตลาส ในอดีตเมืองโอเอซิส
แห่งนี้เป็ นที่พกั ของกองคาราวานอูฐที่มาจากทางตอนใต้ของโมรอคโค
ถือเป็ นเมืองชุมทางของพ่อค้าต่างๆ
นอกจากนี้ยงั เป็ นอดีตเมืองหลวงในช่วงสมัยราชวงศ์อลั โมราวิดช่วง ศ.ต.ที่ 11 ปั จจุบนั เป็ นเมืองที่มีนกั ท่องเที่ยว
มาเยือนมากที่สุด สภาพบ้านเมืองที่เราเห็นได้คือ สองข้างทางแวดล้อมด้วยบ้านเรื อนที่ถูกฉาบด้วยปูนสีสม้ ๆ ซึ่ง
เป็ นสิ่งที่รัฐบาลกาหนดไว้ แต่คนท้องถิ่นจะเรี ยกว่า Pink City หรื อ เมืองสีชมพู อาจกล่าวได้วา่ มาราเกชเป็ นเมือง
ที่มีเสน่ห์ที่สุดในโลกแห่งหนึ่ง จึงได้สมญานามว่าเป็ น A city of Drama นัน่ คือมีความสวยงามดัง่ เมืองในละครที่
ไม่น่าเป็ นชีวติ จริ งได้ นาท่านเยือน จัตุรัสกลางเมือง Djemaa Fnaa Square ที่มีขนาดใหญ่ รายล้อมไปด้วย
อาคาร ร้านค้า ตลาด ทั้ง 4 ด้าน เดินเล่นถ่ายรู ปความมีชีวติ ชีวา ที่มีสีสนั และกลิ่นอายแบบโมรอคโคขนานแท้
พร้อมจับจ่ายหาซื้อของฝาก ของที่ระลึกพื้นเมืองต่างๆ ได้ที่ ตลาดเก่ า ที่อยูร่ ายรอบจัตุรัส
รับประทานอาหารค่า ที่ Fantasia ท่านจะได้ตื่นตาตื่นใจกับความอลังการของสถานที่และสีสนั ของชาวโม
รอคกันที่ตอ้ นรับท่านด้วยอาหารและพร้อมชมการแสดงพื้นเมือง
 พักโรงแรมในเมืองมาราเกชโรงแรมระดับ 5 ดาว ADAM PARK หรื อเทียบเท่า
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วันที่ 7/
เช้า

เที่ยง

ค่า

สวนจาร์ ดีน มาจอแรล-มัสยิด คูตูเบีย-พระราชวังบาเฮีย-ราบัต

B L D

รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม – เช็คเอ้าท์โรงแรม
เดินทางพาท่านไปชมสวนจาร์ ดีน มาจอแรล (Jardin Majorelle) หรื อ สวนยิปแซงลอเร้นซ์ (Yves Saint Laurent
Gardens) ชื่อนี้เป็ นที่คุน้ เคยของสาวๆ ที่ชื่นชอบแฟชัน่ สุดหรู ของ Yves St. Laurent นักออกแบบแฟชัน่ ดีไซน์
แห่งปารี ส ฝรั่งเศส ซึ่งเป็ นผูอ้ อกแบบสวนแห่งนี้ ชมสวนที่ถูกออกแบบโดยใช้สีฟ้า และสีสม้ เป็ นองค์ประกอบ
ไม่วา่ จะเป็ นเสา แจกัน และชมนานาพรรณของต้นไม้แห่งทะเลทราย ที่จดั ได้อย่างสวยงาม
นาท่านชมมัสยิด คูตูเบีย (Koutoubia Mosque) ซึ่งเป็ นมัสยิดใหญ่เก่าแก่ที่สุดในเมือง ไม่วา่ จะเดินไปแห่งใดใน
ตัวเมืองก็จะเห็นมัสยิดนี้ได้ จากหอวังที่มีความสูง 226 ฟิ ต (70 เมตร) นาท่านเยีย่ มชม พระราชวังบาเฮีย (Bahia
Palace) เป็ นพระราชวังของท่านมหาอามาตย์ ผูส้ าเร็จราชการแผ่นดินแทนยุคกษัตริ ยใ์ นอดีต สร้างขึ้นในช่วง
ปลายศตวรรษที่ 19 โดย Si Moussa สถาปั ตยกรรมออกแบบเป็ นแนวสมัยใหม่ โดยที่ต้งั ใจจะให้เป็ นพระราชวังที่
ยิง่ ใหญ่และหรู หราที่สุดในสมัยนั้น ตัวพระราชวังมีการตกแต่งโดยการแกะสลักปูนปั้ นมีการวาดลายบนไม้และ
ประดับประดาด้วยโมเสดเป็ นลวดลายที่สวยงามละเอียดอ่อนมาก
รับประทานอาหารกลางวัน
เดินทางสู่เมืองราบัต (Rabat) นาท่านชมเมืองราบัตเมืองหลวงแห่งราชอาณาจักรมาตั้งแต่ปี ค.ศ.1956 เมื่อโมรอค
โคหลุดพ้นจากการเข้าแทรกแซงทางการเมืองของฝรั่งเศส และเป็ นที่ต้งั ของพระราชวังหลวง เป็ นเมืองสีขาวที่
สะอาดและสวยงาม
รับประทานอาหารค่า
 พักโรงแรมในเมืองราบัตโรงแรมระดับ 4 ดาว M GALLERY DIWANE หรื อเทียบเท่า
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วันที่ 8/

คาซาบลังก้ า – อาบูดาบี

B

-

-

เช้า

รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม – เช็คเอ้าท์โรงแรม
ท่านสู่ป้อมอูดายา (Odaya) หรื อป้ อมสี ฟ้าขาว เป็ นสถานที่ถ่ายทาหนังเรื่ อง Mission Impossible ปี 15 เก็บภาพ
แห่งความประทับใจ ชมสุ เหร่ าหลวง ที่ทุกเที่ยงวันศุกร์ กษัตริ ยแ์ ห่ งโมรอคโคจะทรงม้าจากพระราชวังมายังสุเหร่ า
เพือ่ ประกอบศาสนกิจ ชมสุ สานของกษัตริย์โมฮัมเหม็ดที่ 5 พระอัยกาของกษัตริ ยอ์ งค์ปัจจุบนั ซึ่งมีทหารยามยืน
เฝ้าสง่าทุกประตู และเปิ ดห้คนทุกชาติทุกศาสนาเข้าไปเคารพพระศพที่ฝังอยูเ่ บื้องล่าง ด้านหน้าของสุสาน คือ
สุ เหร่ าฮัสซันทีเ่ ริ่ มสร้างมาตั้งแต่ศตวรรษที่ 2 แต่ไม่สาเร็จ
เที่ยง
รับประทานอาหารกลางวัน
อิสระช็อปปิ้ งได้เวลาอันสมควรนาท่านเดินทางสู่สนามบินคาซาบลังก้า เพือ่ เดินทางกลับสู่ประเทศไทย
16.00 น. นาท่านออกเดินทางสู่สนามบินเมืองราบัต เดินทางกลับสู่ไทยโดยอิทิฮาดแวะเปลี่ยนเครื่ องที่อาบูดาบี
19.45 น. บินสู่เมืองอาบูดาบีโดยเที่ยวบินที่ EY616 RBA-AUH 19.45-06.25 (ใช้ เวลาบินประมาณ 6 ช.ม)
กรุ งเทพฯ
วันที่ 9 /
06.25 น. ถึงสนามบินอาบูดาบี รอเปลี่ยนเครื่ องเพือ่ เดินทางกลับสู่ประเทศไทย
9

08.50 น. ออกเดินทางสู่ประเทศไทยโดยเที่ยวบิน EY408 AUH-BKK 08.50-18.25 (ใช้ เวลาบิ นประมาณ 7 ช.ม)
18.25 น. คณะเดินทางถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ด้วยความสวัสดิภาพ 

กาหนดการเดินทาง ปี 61 (คณะ20ท่ านขึน้ ไป) ระดับที่พัก

(ราคาพิเศษ) 22-30 ก.ย
19-27 ต.ค / 30 พ.ย-8 ธ.ค
28 ธ.ค - 5 ม.ค 62

พักคู่

พักเดี่ยวเพิ่ม

พัก 3 ท่ าน ( 1 เตียงเสริม )

9,000
9,000
9,000

59,500
63,500
71,900

4-5 ดาว 59,900
4-5 ดาว 63,900
4-5 ดาว 71,900

*หมายเหตุ* ราคาทัวร์ น้ ีไม่มีแจกกระเป๋ าเดินทางหรื อสมนาคุณ
อัตรานี้รวม
☺ ค่าตัว๋ เครื่ องบิน กรุ งเทพฯ – คาซาบลังก้า – กรุ งเทพฯ โดยเอทิฮดั ชั้นประหยัด พร้อมภาษีสนามบิน
☺ 6 คืน โรงแรมฯ 4-5 ดาว
☺ ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการที่ระบุ
☺ ค่ารถโค้ช แอร์ ในการนาเที่ยวตามรายการ
☺ บริ การไกด์จากประเทศโมรอคโค ภาษาอังกฤษ และหัวหน้าทัวร์คนไทย
☺ ค่าประกันอุบตั ิเหตุแบบหมู่คณะวงเงิน 1,000,000 บาท
☺ ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ
☺ ค่าน้ าดื่มระหว่างมื้ออาหารทุกมื้อ / น้ าดื่มระหว่างวัน 2 ขวดเล็ก/ท่าน
☺ ค่าวีซ่าประเทศโมรอคโค
อัตรานี้ไม่ รวม
 ค่าใช้จ่ายส่วนตัว
 ค่าใช้จ่ายนอกเหนือระบุในโปรแกรม
 ค่าทิปไกด์ข้นั ต่า 3 $ และคนรถ ขั้นต่า 2 $ ต่อคน ต่อวัน หรื อตลอดทริ ป 40 USD/ท่าน
 ค่าทิปคนจูงอูฐ / สาหรับหัวหน้าทัวร์ทิปตามอัธยาศัย
 ภาษีมูลค่าเพิม่ 7 % , ภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3 %
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เงื่อนไขการสารองทีน่ ั่ง
1. กรุ ณาจองล่วงหน้าอย่างน้อย 45 วันก่อนการเดินทาง พร้อมชาระงวดแรก ภายใน 2 วันทาการ และส่ งมอบเอกสารการ
เตรี ยมการยืน่ ขอวีซ่าตามที่กาหนด ***(กรณี เป็ นชาวต่างชาติ อาจจะต้องใช้เวลานานกว่าปกติ ประมาณ 1 เดือน)
2. ส่วนที่เหลือชาระทันทีก่อนการออกตัว๋ 35 วันก่อนการเดินทาง เนื่องจากจะต้องใช้ในการออกตัว๋ เครื่ องบินและเอกสาร
ต่างๆ เพือ่ ยืนยันการเดินทาง ในการประกอบการพิจารณาวีซ่าของทางสถานทูต
3. กรณี วซี ่าไม่ผา่ นการพิจารณาจากทางสถานทูตฯ บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการหักค่าธรรมเนียมการยืน่ วีซ่า, ค่าบริ การ
และค่าใช้จ่ายต่างๆที่เกิดขึ้นตามความเป็ นจริ ง
4. การยกเลิกต้องแจ้งล่วงหน้า 30 วันก่อนเดินทาง มิฉะนั้นทางบริ ษทั ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนเงินมัดจา งวดแรก
5. กรณี ยกเลิกหลังยืนวีซ่าและออกตัว๋ 25 วัน บริ ษทั ฯ มีความจาเป็ นต้องขอหัก 70 % ของค่าทัวร์
6.กรณี ยกเลิกกะทันหันหลังยืน่ วีซ่าและออกตัว๋ ก่อนการเดินทางไม่เกิน 15 วัน ทางบริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ไม่คืนเงินเต็ม
จานวน 100% ของค่าทัวร์
**หมายเหตุ ** กาหนดการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ เพื่อความเหมาะสม ทั้งนี้ทางบริษัทฯ จะยึดถือความปลอดภัยเป็ น
หลัก และรายการ-ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ขึน้ อยู่กับสายการบินโดยจะยึดประโยชน์ ของลูกค้าสาคัญ”
หมายเหตุ
1.บริ ษทั ไม่มีนโยบายยกเลิกทัวร์ ในกรณี ที่ไม่ครบ 15 ท่าน จะไม่มีหวั หน้าทัวร์เดินทางด้วยแต่มีเจ้าหน้าที่ที่โมรอคโครอ
2.บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์น้ ี เมื่อเกิดเหตุจาเป็ นสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้
และจะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณี ที่สูญหาย สู ญเสียหรื อได้รับบาดเจ็บที่นอกเหนือความรับผิดชอบของหัวหน้าทัวร์และ
เหตุสุดวิสยั บางประการ เช่น การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ
3.เนื่องจากรายการทัวร์น้ ีเป็ นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธิ์การใช้บริ การใดๆตามรายการ หรื อ ถูกปฏิเสธการ
เข้าประเทศไม่วา่ ในกรณี ใดก็ตาม ทางบริ ษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินในทุกกรณี
4. กรณี ยกเลิกการเดินทางภายหลังจากได้วซี ่ าแล้ว ทางบริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ในการแจ้งสถานทูตฯเพือ่ ให้อยูใ่ นดุลพินิจ
ของสถานทูตฯ เรื่ องวีซ่าของท่าน เนื่องจากการขอวีซ่าในแต่ละประเทศจะถูกบันทึกไว้เป็ นสถิติในนามของบริ ษทั ฯ เมื่อ
ท่านได้ชาระเงินมัดจาหรื อทั้งหมด ไม่วา่ จะเป็ นการชาระผ่านตัวแทนของบริ ษทั ฯ หรื อชาระโดยตรง ทางบริ ษทั ฯ จะขอ
ถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขต่างๆของเอกสารวีซ่า
5.กาหนดการเดิ นทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้เพื่อความเหมาะสม ทั้งนี้ ทางบริ ษทั ฯจะยึดถื อ ผลประโยชน์ ตลอดจน
ความปลอดภัยของคณะผูเ้ ดินทางเป็ นสาคัญ
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6. หากสายการบินมีการยกเลิกเที่ยวบิ นหรื อหากมีเหตุการณ์ ประการใดที่เกิดขึ้นจากสายการบินทางบริ ษทั ฯ ขอสงวน
สิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์น้ ีเพือ่ ให้เหมาะสมกับสถานการณ์หน้างานที่เกิดขึ้นจริ ง

เอกสารประกอบการขอวีซ่า Morocco
- หนั งสื อเดินทาง ต้อ งมี อ ายุเหลื อ การใช้งานอย่างน้อ ย 6 เดื อ น นับ จากวัน เดิ น ทาง และต้อ งมี หน้าว่างเหลื อ ส าหรับ
ประทับตราวีซ่า และตราประทับเข้า-ออกอย่างน้อย 2 หน้าเต็ม
- รู ปถ่ ายสี ขนาด 1.5 นิ้ว หรื อ 3.5 x 4.0 ซม. จานวน 2 ใบพื้นหลังฉากสี ขาว ห้ ามใส่ เสื้ อสี ขาว
- หลักฐานการงาน
กรณี เป็ นเจ้าของกิจการ ต้องแสดงสาเนา ใบทะเบียนการค้า และหนังสือรับรองการจดทะเบียนที่มีชื่อของผูเ้ ดินทางแสดง
ความเป็ นเจ้าของกิจการ เป็ นกรรมการ หรื อ หุน้ ส่วน (ไม่ตอ้ งใช้ตวั จริ ง) **ย้า** ไม่ตอ้ งขีดคร่ อมเซ็นต์ทบั เอกสาร
กรณี เป็ นพนัก งาน ต้อ งมี หนังสื อ รับ รองการทางานจากทางบริ ษ ัท หรื อ หน่ วยงานที่ สังกัด มี ขอ้ ความระบุต าแหน่ ง
เงิน เดื อ น รายได้ วัน เริ่ ม ท างาน และช่ ว งเวลาที่ ไ ด้รับ อนุ ม ัติ ให้ ล าหยุด งาน เป็ นภาษาอัง กฤษเท่ านั้ น และจะต้อ ง
ประทับตราบริ ษทั รับรองเป็ นสาคัญ
กรณี เป็ นนักเรี ยน หรื อ นักศึกษา ต้องมีหนังสื อรับรองจากทางโรงเรี ยน หรื อสถาบันที่กาลังศึกษาอยู่ พร้อมตราประทับ
ของทางโรงเรี ยน (เป็ นภาษาอังกฤษเท่านั้น) และสาเนาบัตรนักเรี ยน หรื อบัตรนักศึกษา พร้อมทั้งเซ็นต์ชื่อรับรองสาเนา
- หลักฐานการเงิน ใบรับรองสถานะทางการเงินในชื่อของผูเ้ ดินทาง จากทางธนาคารเป็ นภาษาอังกฤษ พร้อมตราประทับ
จากทางธนาคาร **ยา้ ** ไม่สามารถใช้สาเนาบัญชี เงินฝากธนาคารย้อนหลัง 6 เดือน
- สาเนาทะเบียนบ้าน และสาเนาบัตรประชาชน **ยา้ ** ไม่ตอ้ งขีดคร่ อม หรื อเขียนทับบนหน้าเอกสาร
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