
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เดินทางค้นหาประสบการณ์แปลกใหม่ กับเส้นทางท่องเท่ียวประเทศ

โมรอคโค เท่ียวชมแหล่งอารยธรรมของประเทศ ชมไฮไลท์ของ

สถานท่ีท่องเท่ียวส าคัญ สัมผัสกิจกรรมนั่ง 4x4 ตะลุยทะเลทราย 

เพลิดเพลินกับกิจกรรมมากมายตลอดการเดินทาง ล้ิมลองความ

อร่อยของอาหารท้องถ่ินหลากเมนู  และรสชาติอันเป็นเอกลักษณ ์  

คัดสรรท่ีพกัพร้อมบริการระดับ Deluxe Class แสนพเิศษเฉพาะคุณ 

       อิมเมจ ฮอลิเดย์  แล้วคุณ...จะรกัเรา    

ตัวอย่างโปรแกรมกรุป๊ส่วนตัว เดินทางเมื่อวันที ่12-22 มิถุนายน 2562 
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วันแรกของการเดินทาง  (1)  

กรุงเทพฯ  
 

               23.00 น.    คณะท่านผู้เดินทางพร้อมกันท่ีสนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขา
ออก ชั้น 4 เคาน์เตอร ์สายการบินเอมิเรตส์ แอรไ์ลน์ โดยมีเจ้าหน้าท่ีของบริษัทฯ คอยให้การ
ต้อนรับและอ านวยความสะดวก  

 

วันทีส่องของการเดินทาง (2)  

กรุงเทพฯ – สนามบินดไูบ – สนามบินคาซาบลังกา - สุเหรา่ฮัสซนัที ่2 – ราบัต 

02.20 น.    น าท่านออกเดินทางสู ่ดไูบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมเิรตส์ โดยสายการบิน
เอมเิรตส ์แอร์ไลน์ เท่ียวบนิท่ี EK371 

05.35 น.    เดินทางถึง สนามบินดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ แวะเพื่อเปล่ียน
เครื่อง 

07.25 น.    ออกเดินทางสูเ่มอืง สู่เมืองคาซาบลังกา ประเทศโมร็อกโก โดยสายการบนิ
เอมเิรตส ์แอร์ไลน์ เท่ียวบนิท่ี EK751 

12.55 น.    เดินทางถึง สนามบินคาซาบลังกา ประเทศโมร็อกโก หลังผ่านขั้นตอนการ
ตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรแล้ว น าท่านเดินทางสู่เมืองคาซาบลังก้า (Casablanca) เมืองท่ี
ถกูใช้เปน็ฉากในภาพยนตร์ฮอลลีวูดเรื่อง Casablanca ออกฉายในป ีค.ศ.1942   

น าท่านเข้าชม สุเหรา่แห่งกษัตรยิ์ฮัสซันที ่2 (Hassan II Mosque) สร้างเสร็จสมบูรณ์
เมื่อปี ค.ศ. 1993 ในวาระเฉลิมพระชนม์ครบ 60 พรรษาของกษัตริย์ฮัสซันท่ี 2 แห่งโมร็อกโก
เปน็สเุหร่าท่ีมขีนาดใหญม่ากจุคนได้ 25,000 คนและมหีอคอยสงู 210 เมตร 

จากนั้นเดินทางสูเ่มืองราบตั (ใช้เวลาประมาณ 1 ชั่วโมง 30 นาที ) ซึ่งเปน็เมอืงหลวง
เมอืงหลวงแหง่ราชอาณาจักรมาในอดีต ต้ังแต่ป ีค.ศ.1956 และเปน็ท่ีต้ังของพระราชวังหลวง 
และท าเนยีบทตูานุทตูจากต่างแดน  

ค่า บรกิารอาหารค่า บรกิารท่านด้วยเมนูอาหารพื้นเมือง 
ทีพ่ัก SOFITEL RABAT HOTEL หรอืเทยีบเท่า 
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วันทีส่ามของการเดินทาง (3)  

ราบัต - ชมเมืองราบตั - แทนเจยีร ์– แกรนด์ ซคัโค 

เช้า บรกิารอาหารเช้า ณ หอ้งอาหารภายในทีพ่ัก 

น าท่านเท่ียวเมอืงราบตัชม สุเหรา่หลวง และ พระราชวังหลวง ประจ าเมอืง ท่ีทกุเท่ียง

วันศุกร์ กษัตริย์แห่งโมรอคโคจะทรงม้าจากพระราชวังมายังสุเหร่า เพื่อประกอบศาสนกิจ ชม

สุสานของกษัตรยิ์โมฮัมเหม็ดที ่5 พระอัยกาของกษัตริย์องค์ปจัจุบนั ซึ่งมทีหารยามยืนเฝา้สง่า

ทกุประตู และเปิดให้คนทกุชาติทุกศาสนาเข้าไปเคารพพระศพท่ีฝังอยู่เบื้องล่าง ด้านหน้าของ

สุสาน ชมป้อมอูดายา ป้อมขนาดใหญ่ 2 ชั้น ท่ีต้ังอยู่ริมมหาสมุทรแอตแลนติก ล้อมรอบด้วย

ก าแพงสงูใหญ ่เปน็ปอ้มท่ีสเปนสร้างขึ้นเมื่อสมยัท่ีสเปนยึดครองโมรอคโค ด้านในมสีวนดอกไม้

แบบสเปนและเปน็เมดิน่า  

กลางวัน  บรกิารอาหารกลางวัน บรกิารท่านด้วยเมนูอาหารพื้นเมือง 

น าท่านเดินทางสู ่เมืองแทนเจยีร ์(Tangier)  (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4 ชั่วโมง) เปน็

เมอืงริมชายฝั่ ง และเปน็เมอืงท่าท่ีส าคัญ ท่ีต้ังอยู่ทางตอนเหนอืของประเทศโมร็อกโก และอยู่

ทางตอนใต้ของ “ช่องแคบยบิรอลตาร”์ ปจัจุบนัเมอืงท่าแห่งนี้ได้กลายเปน็จุดหมายปลายทาง

ด้านการท่องเท่ียวท่ีส าคัญอีกแห่งของโมร็อกโค 

น าท่านเดินทางสู่ แกรนด์ ซัคโค (Grand Socco) หรือท่ีรู้จักกันว่า "บิก๊สแควร์" จัตุรัสท่ี

รายล้อมไปด้วยเขตเมอืงเก่า หรือย่านเมดินา ซึ่งถกูจัดอันดับให้เปน็หนึ่งในสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีดี

ท่ีสดุของเมอืงแทนเจียร์ อีกท้ังยังถือว่าเปน็ตลาดหลักของเมอืงอีกด้วย 

ค่า บรกิารอาหารค่า บรกิารท่านด้วยเมนูอาหารพื้นเมือง 

ทีพ่ัก  HILTON TANGER CITY CENTER HOTEL หรอืเทยีบเท่า 
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วันทีส่ีข่องการเดินทาง  (4)  

แทนเจยีร ์- เชฟชาอูน -โวลูบิลิส – เมคเนส - เมืองเฟส 

เช้า บรกิารอาหารเช้า ณ หอ้งอาหารภายในทีพ่ัก 

น าท่านสู่เมืองเชฟชาอูน (Chefchaouen) เป็นเมืองเล็กๆต้ังอยู่ในหุบเขาริฟ (Rif 

Mountain หรือ Er-Rif) ประวัติความเป็นมากว่า 540 ปเีมืองท่ีถือว่าเป็นสวรรค์ของคนรักสีฟ้า

และสขีาว โดยเฉพาะสฟีา้ นั่นก็เพราะ ว่าเชฟชาอูนเปน็เมอืงท่ีบา้นเรือนเกือบทกุหลังเปน็สขีาว

และมคีรึ่งล่างไปจนถึงบริเวณถนน บนัได และทางเดิน เปน็สฟีา้สดใสเหมอืนวันท่ีท้องฟา้ไร้เมฆ 

กลางวัน  บรกิารอาหารกลางวัน บรกิารท่านด้วยเมนูอาหารพื้นเมือง 

แวะชมเมืองโบราณโรมันโวลูบิลิส (Roman city of Volubilis) ท่ีปัจจุบันเหลือแต่ซาก

ปรักหักพังท่ีเกิดจากแผ่นดินไหวครั้งรุนแรงในปี ค.ศ. 1755 เมืองโรมันโบราณแห่งนี้ได้รับการ

ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกในปี ค.ศ.1997แต่ยังคงเห็นได้ถึงร่องรอยความยิ่งใหญ่ของเมืองใน

จักรวรรดิโรมันในอดีต อดีตเมืองโบราณแห่งจักรวรรดิโรมันแห่งนี้มีความส าคัญยิ่งในยุค

ศตวรรษท่ี 3 และล่มสลายถูกปล่อยเป็นเมืองร้างในศตวรรษท่ี 11 จากนั้นน าท่านชม เมือง

เมคเนส (Meknes) หนึ่งในเมืองมรดกโลกรับรองโดยยูเนสโกเมื่อปี ค.ศ.1996 อดีตเมืองหลวง

ในสมัยสลุต่าน มเูล อิสมาอิล แห่งราชวงศ์อะลาวิท ได้ชื่อว่าเป็นกษัตริย์จอมโหดผู้ชื่นชอบการ

ท าสงครามในช่วงศตวรรษท่ี 17 ด้วยท าเลท่ีต้ังท่ีมีแม่น้าไหลผ่านกลางเมือง เมกเนสจึงเป็น

เมอืงศนูย์กลางการผลิตมะกอก ไวน์ และพืชพรรณต่างๆ 

น าท่านเดินทางสู่ เมืองเฟส (Fes) เมืองหลวงเก่าในศ.ต. ท่ี 8 ท่ีมคีวามความส าคัญทาง

ประวัติศาสตร์และศาสนาต้ังแต่ยุคศตวรรษท่ี 8  เปน็แหล่งท่องเท่ียวท่ีมีชื่อเสียงของโมรอคโค 

ซึ่งเปน็เมอืงแหล่งท่องเท่ียวท่ีมชีื่อเสยีงและมเีสน่ห์อันน่าประทับใจ  

ค่า บรกิารอาหารค่า บรกิารท่านด้วยเมนูอาหารพื้นเมือง 

ทีพ่ัก  FES MARRIOTT HOTEL JNAN PALACE หรอืเทยีบเท่า 
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วันทีห่า้ของการเดินทาง   (5)  

เมืองเฟส – บ่อย้อมสเีมืองเฟส – ย่านเมืองเก่าเฟส - เฟส 

เช้า บรกิารอาหารเช้า ณ หอ้งอาหารภายในทีพ่ัก 

น าท่านชม บ่อฟอกและย้อมสหีนังแบบโบราณประจ าเมืองเฟส (Chouara Tannery) 

ท่ีเปน็เอกลักษณเ์ฉพาะของเมอืงเฟส ถกูอนุรักษ์โดยองค์กรยูเนสโก้ เมืองเฟส จึงเปน็สถานท่ีไม่

ควรพลาดในการมาเยือนอย่างยิ่ง จากนั้นน าท่านชมประตูพระราชวังหลวงแห่งเฟส (The 

Royal Palace) ประตูทางเข้าพระราชวังเป็นสถาปัตยกรรมท่ีสวยและสง่างาม เป็นเอกลักษณ์

แห่งราชวงศโ์มร็อกโก 

กลางวัน  บรกิารอาหารกลางวัน บรกิารท่านด้วยเมนูอาหารพื้นเมือง 

น าท่านเดินทางเข้าสูย่่านเมอืงเก่าเฟสผ่าน ประตู Bab Bou Jeloud หรอื Blue gate ท่ี

สร้างต้ังแต่ป ี1913  ท่ีใช้โมเสดสฟีา้ตกแต่ง เดินผ่านเข้าไปในเขตเมดิน่า ผ่านชม เมเดอรซ์า บูอิ

มาเนยี (Mederssa El Bouanania Fes)ซึ่งเปน็โรงเรียนสอนพระคัมภีร์ เปน็สถาปัตยกรรมแบบ

มวัร์ท่ีสวยงามประณตี จากนั้นผ่านตลาดสดขายข้าวปลาอาหาร และผัก ผลไมส้ดต่างๆนาๆ ใน

เขตเมืองเก่า มีซอยกว่า 9,400 ซอย ท่ีจะแบ่งเป็นย่านต่างๆ เช่น ย่านเครื่องใช้ทองเหลือง 

ทองแดง ย่านขายพรมท่ีวางเรียงรายอย่างสวยงาม ย่านงานเครื่องจักสาน งานแกะสลักไม้ 

ค่า บรกิารอาหารค่า บรกิารท่านด้วยเมนูอาหารพื้นเมือง 

ทีพ่ัก FES MARRIOTT HOTEL JNAN PALACE หรอืเทยีบเท่า  
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วันทีห่กของการเดินทาง      (6)  

เฟส – อิเฟรน -  เอรฟ์ูด์ - เมอรซู์ก้า – ทะเลทรายซาฮารา  

 

เช้า บรกิารอาหารเช้า ณ หอ้งอาหารภายในทีพ่ัก 

น าท่านเดินทางผ่านชม เมืองอิเฟรน (Ifrane) เป็นเมืองพักตากอากาศบนความสงูกว่า 

1,650 เมตรเหนือระดับน้าทะเล ซึ่งในอดีตฝรั่งเศสได้มาสร้างเมืองขึ้นบริเวณนี้ เป็นสถานท่ี

พักผ่อนท้ังฤดูหนาวและฤดูร้อน ซึ่งได้รับฉายาว่า “สวิตเซอร์แลนด์แห่งโมรอคโค” บ้านส่วน

ใหญภ่ายในเมอืงมหีลังคาสแีดง มดีอกไม ้และทะเลสาบสวยงาม  

กลางวัน  บรกิารอาหารกลางวัน บรกิารท่านด้วยเมนูอาหารพื้นเมือง 

เดินทางสู่เมืองเอร์ฟูด์ (Erfoud) ใช้เวลาเดินทางประมาณ 6 ชั่วโมง เมืองท่ีเคยเป็น

ศูนย์กลางกองคาราวานพ่อค้าท่ีเดินทางมาจากทางตะวันออกกลางอย่างซาอุดิอาระเบียและ

ซูดานในแอฟริกา ปจัจุบนัเปน็ท่ีใช้เปล่ียนยานพาหนะเพื่อเดินทางสูท่ะเลทรายซาฮาร่า 

น าท่านพร้อมสัมภาระ (กระเป๋าใบเล็ก) เดินทางโดยรถ 4x4 เข้าสู่ทะเลทรายซาฮารา 

เมอรซู์ก้า (Merzouga) (ใช้เวลา 45 นาที) ผ่านภูเขาหิน ท่ีเต็มไปด้วยซากฟอสซิล ของหอย และ 

แมงกะพรุนโบราณ ในอดีต เมื่อประมาณ 350 ล้านปีก่อน  ดินแดนแห่งนี้เคยอยู่ใต้ท้องทะเล

ต่อมาเมื่อแผ่นดินผุดขึ้นมา จึงเกิดซากฟอสซิลขึ้นมากมาย 

น าท่านเดินทางเข้าสู่ท่ีพักกลางทะเลทรายซาฮารา สัมผัสวิถีการใช้ชีวิตท่ามกลาง

ทะเลทราย และพบกับกิจกรรมต่างๆภายในท่ีพัก อาทิ การนั่งอูฐชมทะเลทรายและการแสดง

ท้องถ่ิน 

ค่า บรกิารอาหารค่า ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

ทีพ่ัก      KASBAH HOTEL TOMBOUCTOU หรอืเทยีบเท่า 
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วันทีเ่จ็ดของการเดินทาง     (7)  

ทะเลทรายซาฮารา - เมอรซู์ก้า –  ทินเฮยีร ์– ป้อมทาอเูรทิ – วอซาเซท 

05.00 น.   ก่อนพระอาทิตย์ขึ้น น าท่านขี่อูฐชมเพ่ือชมพระอาทิตย์ขึ้นท่ีเนินทรายใน

ทะเลทรายซาฮาร่า ทะเลทรายซาฮาร่า ชมพระอาทิตย์ขึ้นจากบนเนินทราย ซึ่งเป็นภาพท่ี

สวยงาม น่าประทับใจ ได้เวลาน าท่านขี่อูฐกลับสูโ่รงแรมท่ีพัก 

เช้า บรกิารอาหารเช้า ณ หอ้งอาหารภายในทีพ่ัก 

น าคณะนั่งรถขับเคล่ือนสี่ล้อ 4x4 (4WD) ออกจากทะเลทรายซาฮาร่า มุ่งหน้าสู่เมือง

เอร์ฟูด์(Erfoud) เพื่อเปล่ียนรถ เดินทางสู่เมืองทินเฮียร์ (Tinerhir) จากนั้นน าท่านแวะชม

โอเอซสิ Tinerhir ซึ่งเปน็ชุมชนท่ีเกาะกลุ่มอยู่รวมกัน ท่ามกลางความแห้งแล้งในเขทะเลทราย 

ท่ียังมคีวามชุ่มชื้น มตีาน้า หรือ ล าธารน้า ซึ่งใช้ในการปลกู ต้นปาล์ม ต้นอัลมอนด์ 

กลางวัน  บรกิารอาหารกลางวัน บรกิารท่านด้วยเมนูอาหารพื้นเมือง 

น าท่านเดินทางสูเ่มืองวอซาเซท (Ouarzazate) เคยเปน็ท่ีต้ังทางยุทธศาสตร์ ในป ีค.ศ. 

1928 ฝรั่งเศสได้ต้ังกองก าลังทหารและพัฒนาท่ีนี่ให้เป็นศูนย์กลางการบริหาร วอซาเซทเป็น

เมอืงที่ถกูสง่เสริมให้เปน็เมอืงท่องเท่ียวแวดล้อมไปด้วยสตูดิโอภาพยนตร์ 

ค่า บรกิารอาหารค่า บรกิารท่านด้วยเมนูอาหารพื้นเมือง 

 ทีพ่ัก BERBER PALACE HOTEL หรอืเทยีบเท่า 
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วันทีแ่ปดของการเดินทาง     (8)  

วอซาเซท – เมืองไอท์ เบนฮาดด ู- มาราเกช 

 เช้า บรกิารอาหารเช้า ณ หอ้งอาหารภายในทีพ่ัก 

น าท่านชมป้อมทาอูเริท (Kasbah Taourirt) พระราชวังของผู้ปกครองมาราเกซ 

ตระกูล กลาวี (Glaoui Palace) เปน็ปอ้ม ดิน หรือ วังที่สร้างจากดิน ซึ่งภายในประกอบด้วยห้อง

หับต่างๆจ านวนมากรวมถึงฮาเร็ม และท่ีประกอบพิธีกรรมทางศาสนา ในห้องต่าง ๆ ยังมี

ลวดลายผนังอาคารและรูปแบบสถาปตัยกรรมของการสร้างอาคารของชาวเบอร์เบอร์ 

กลางวัน  บรกิารอาหารกลางวัน บรกิารท่านด้วยเมนูอาหารพื้นเมือง 

น าท่านผ่านชม เมืองไอท์ เบนฮาดดู (Ait Benhaddou) เป็นเมืองท่ีมีชื่อเสียงในเรื่อง

การหารายได้จากกองถ่ายท าภาพยนตร์กว่า 20 เรื่อง โดยเฉพาะปอ้มท่ีงดงามและมีความใหญ

ท่ีสุดในโมรอคโค ภาคใต้ คือ ป้อมไอท์ เบนฮาดดู Kasbash of Ait Ben Hadou เป็นป้อมหิน

ทรายซึ่งต้ังอยู่ท่ามกลางสวนอัลมอนด์ เป็นปราสาทท่ีใช้ในการถ่ายท าภาพยนตร์หลายเรื่องท่ี

โด่งดัง อาทิ Lawrence of Arabia, Jesus of Nazareth และ Gladiator  

น าท่านเดินทางสู่ เมืองมาราเกช (Marakesh) ซึ่งเป็นเมืองท่องเท่ียวท่ีส าคัญท่ีต้ังอยู่

เชิงเขาแอตลาส (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4 ช.ม.) 

น าท่านเยี่ยมชม พระราชวังบาเฮีย (Bahia Palace) เป็นพระราชวังของท่านมหา

อ ามาตย์ ผู้ส าเร็จราชการแผ่นดินแทนยุคกษัตริย์ในอดีต สร้างขึ้นในช่วงปลายศตวรรษท่ี 19 

โดย Si Moussa สถาปัตยกรรมออกแบบเป็นแนวสมัยใหม่ ตัวพระราชวังมีการตกแต่งโดยการ

แกะสลักปูนปั้ นมกีารวาดลายบนไมแ้ละประดับประดาด้วยโมเสดเปน็ลวดลายท่ีสวยงาม  

ค่า บรกิารอาหารค่า บรกิารท่านด้วนเมนูอาหารพื้นเมือง 

ทีพ่ัก      SOFITEL MARRAKECH HOTEL หรอืเทยีบเท่า 
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วันทีเ่ก้าของการเดินทาง     (9)   

มาราเกช -เอสเซาอิรา – Goat Climbing Tree – ทัวรเ์มืองมาราเกช 

เช้า บรกิารอาหารเช้า ณ หอ้งอาหารภายในทีพ่ัก 

น าท่านเดินทางสู่เมืองเอสเซาอิรา (Essaouira) ต้ังอยู่ริมฝั่ งมหาสมุทรแอตแลนติก 

เป็นเมืองทรงเสน่ห์สีฟ้าขาวหรือในอดีตชื่อว่าเมืองโมกาดอร์ เป็นเมืองชายฝั่ งของประเทศ

โมร็อกโกท่ีขึ้นชื่อในเรื่องสถานท่ีท่องเท่ียว ท่ีล้อมรอบรอบไปด้วยก าแพงและป้อมปราการอัน

งดงาม ซึ่งสว่นใหญถ่กูสร้างขึ้นในช่วงในยุคปลายคริสต์ศตวรรษท่ี 18 จากนั้นน าท่านชมหนึ่งใน

สิง่อัศจรรย์ของโมรอคโค “Goat Climbing Tree” แพะพ้ืนเมอืงชนิดหนึ่งปนีขึ้นไปแทะเล็มผล

ของต้นอาร์แกนท่ีมคีวามสงู 8-10 เมตร 

กลางวัน  บรกิารอาหารกลางวัน บรกิารท่านด้วยเมนูอาหารพื้นเมือง 

น าท่านเข้าชม สวน จาร์ดีน มาจอแรล (Jardin Majorelle) หรือ สวนอีฟ แซงต์ โล

รองต์ นักออกแบบแฟชั่นดีไซน์ชื่อดัง จากปารีส ฝรั่งเศส ได้ซื้อบ้านสวนหลังนี้ไว้เป็นท่ีพักผ่อน 

ในช่วงท่ีโมร็อกโกตกเป็นอาณานิคมของประเทศฝรั่งเศส โดย นายอีฟ แซงต์ โลรองต์ ได้

ออกแบบ และ จัดสวนไว้อย่างสวยงาม เขาใช้สีฟ้าและสีเหลือง เปน็องค์ประกอบหลัก น าท่าน

เข้าชม Yves Saint Laurent museum ถือได้ว่าเป็นพิพิธภัณฑ์ทางด้านแฟชั่นแห่งแรกของ

ทวีปแอฟริกา ท่ีมีการจัดแสดงนิทรรศการเก่ียวกับเรื่องราวการออกแบบเสื้อผ้าของ Saint 

Laurent  

น าท่านสู่ จัตุรัสกลางเมือง Djemaa Fnaa Square ท่ีรายล้อมไปด้วยอาคาร ร้านค้า 

ตลาด ท้ัง 4 ด้าน เดินเล่นถ่ายรูปความมีชีวิตชีวา ท่ีมสีีสันและกล่ินอายแบบโมรอคโคขนานแท้ 

พร้อมจับจ่ายหาซื้อของฝาก ของที่ระลึกพ้ืนเมอืงต่างๆ ได้ท่ี ตลาดเก่า ท่ีอยู่รายรอบจัตุรัส 

ค่า บรกิารอาหารค่า บรกิารท่านด้วนเมนูอาหารพื้นเมือง 

ทีพ่ัก      SOFITEL MARRAKECH HOTEL หรอืเทยีบเท่า 
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วันทีส่ิบของการเดินทาง      (10)  

มาราเกช - คาซาบลังกา – สนามบนิคาซาบลังกา 

เช้า บรกิารอาหารเช้า ณ หอ้งอาหารภายในทีพ่ัก 
ได้เวลาอันสมควรน าท่านเดินทางสู่สนามบนิคาซาบลังกา เพื่อเดินทางกลับกรุงเทพฯ  

14.45 น.  น าท่านเดินทางออกจากสนามบินคาซาบลังกา โดยสายการบนิเอ
มเิรตส ์แอร์ไลน์ เท่ียวบนิท่ี EK752 

 

 

วันทีส่ิบเอ็ดของการเดินทาง       (11)  

สนามบนิดไูบ - สนามบินสุวรรณภูมิ - กรุงเทพ ฯ 

01.15 น.    เดินทางถึง สนามบินดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ แวะเพื่อเปล่ียน
เครื่อง 

03.00 น.    ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบินเอมิเรตส์ แอร์ไลน์ เท่ียวบินท่ี 
EK384 

12.15  น.   เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพพรอ้มความ
ประทับใจ แล้วคณุ ... จะรักเรา 

 

******************** 
 
หมายเหตุ : โปรแกรมการเดินทางอาจมกีารเปล่ียนแปลงตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาพ

อากาศ เวลา และสายการบนิ ท้ังนีเ้พ่ือประโยชนข์องลกูค้าเปน็ส าคัญ
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อัตราค่าบรกิารส าหรบัผู้เดินทาง 2 ท่าน 

 

 

 

 

 

 

      อัตราค่าบรกิารนีร้วม 
1. ค่าท่ีพัก  หอ้งละ 2 ท่าน  ตามโรงแรมท่ีระบุไว้ในรายการ  หรือระดับเดียวกัน 
2. ค่าเขา้ชม และค่ายานพาหนะทกุชนิด ตามท่ีได้ระบุไว้ในรายการ  
3. ค่าใช้จ่ายของมคัคเุทศก์ท่ีคอยอ านวยความสะดวกใหกั้บท่านในตลอดการเดินทาง 
4. ค่าท าวีซา่ประเทศโมรอคโค 
5. ค่ากระเปา๋เดินทาง และค่าประกันอุบติัเหตุในระหว่างการเดินทางในวงเงิน ท่านละ  1,500,000.- บาท 

 
 
อัตราค่าบรกิารนีไ้ม่รวม 

1. ค่าบตัรโดยสารเครื่องบนิ ไป – กลับทัศนาจร ตามท่ีได้ระบุไว้ในรายการ พร้อมภาษีสนามบนิทกุแห่ง  
2. ค่าอาหารตามท่ีระบุไว้ในรายการ และ ค่าใช้จ่ายสว่นนอกเหนือจากรายการ, ค่าซักรดี, ค่าโทรศพัท์ เปน็ต้น 
3. ค่าภาษีหัก ณ ท่ีจ่าย และค่าภาษีมลูค่าเพ่ิม 
4. ค่าท าหนังสอืเดินทาง 
5. ค่าน่ังบอลลูนทีเ่มือง MARRAKECH 
6. ค่าภาษีเชื้อเพลิงท่ีทางสายการบนิอาจมกีารเรียกเก็บเพ่ิมเติมอีก 

 

 

 

ประเภทผู้เดินทาง ลูกค้าท่ัวไป 

ผู้ใหญ่ (พักห้องคู่) ท่านละ 168,800.- 
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หมายเหตุและเง่ือนไขในการรบับรกิาร 
1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับท่านผู้เดินทางท่ีเคยเดินทางแล้วมีประวัติความประพฤติไมน่่ารัก หรือมีพฤติกรรมเป็นท่ีรังเกียจของคนสว่นใหญ ่เช่น ไม่รักษาเวลา, พูดจาหยาบคาย, ด่ืม

สรุาบนรถ, ก่อเสยีงร าคาญรบกวนผู้อ่ืน, หรือพยายามสร้างความวุ่นวายในคณะทัวร์ ฯลฯ ท้ังนี้เพ่ือความสขุของคณะผู้เดินทางสว่นใหญ ่
2. บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ไมร่ับท่านผู้เดินทางท่ีมอีายุครรภ์เกิน 4 เดือน ท้ังนี้เพ่ือความปลอดภัยของท่านผู้เดินทางและทารกในครรภ์ 
3. บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ไมร่ับท่านผู้เดินทางท่ีมคีวามประสงค์จะลักลอบเข้าประเทศอ่ืนเพ่ือไปท างาน หรือเพ่ือการอ่ืนใดอันมใิช่การท่องเท่ียว 
4. บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ในการพิจารณาให้หรือไมใ่ห้บริการแก่ท่านท่ีต้องใช้รถเข็น (กรุณาแจ้งให้บริษัทฯ ทราบก่อนจองทัวร์เพื่อหาข้อสรุปร่วมกัน) โดยบริษัทฯ ต้องกราบขออภัยเพราะ

บางเสน้ทางอาจไมส่ะดวกในการเดินทางส าหรับท่านท่ีต้องใช้รถเข็น ยกเว้นทัวร์คณะสว่นตัว 
5. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาให้หรือไมใ่ห้บริการแก่ท่านท่ีมีเด็กทารกอายุต่ากว่า 2 ขวบ ร่วมเดินทางไปด้วย (กรุณาแจ้งให้บริษัทฯ ทราบก่อนจองทัวร์เพื่อหาข้อสรุปร่วมกัน) 

โดยบริษัทฯ ต้องกราบขออภัยเพราะเด็กเล็กอาจงอแงรบกวนผู้เดินทางท่านอ่ืน ยกเว้นทัวร์คณะสว่นตัว 
6. บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ในการพิจารณาให้หรือไมใ่ห้บริการแก่ท่านท่ีเปน็พระภิกษุสงฆ์หรือนักบวชในบางรายการทัวร์หรือบางเสน้ทาง ยกเว้นทัวร์คณะสว่นตัว 
7. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกสทิธิประโยชน์ของท่านท่ีจองทัวร์ไว้แล้ว แต่ไม่ช าระเงินมดัจ าภายในระยะเวลาท่ีก าหนด ให้แก่ลกูค้าท่านต่อไปท่ีแจ้งชื่อรอไว้ ท้ังนี้เพ่ือประโยชน์ของผู้

ร่วมเดินทางท่านอ่ืน 
8. บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณท่ีีมีผู้เดินทางต่ากว่า 15 ท่าน โดยจะแจ้งให้ผู้เดินทางทราบล่วงหน้าก่อนเดินทางไม่น้อยกว่า 15 วัน และยินดีจะจัดหาคณะทัวร์

อ่ืนทดแทนหากท่านต้องการ 
9. ในกรณท่ีีท่านยกเลิกการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ในการหักเงินค่าใช้จ่าย  

โดย หากยกเลิกก่อนเดินทาง  21 วัน  ขอสงวนสทิธิ์ในการคืนเงินมดัจ า  
 หากยกเลิกก่อนเดินทาง  14 วัน  ขอหกัร้อยละ 50 ของอัตราค่าบริการ 
 หากยกเลิกก่อนเดินทาง  10 วัน  ขอหกัร้อยละ 100 ของอัตราค่าบริการ 

10. ในกรณท่ีีท่านขอเปล่ียนตัวผู้เดินทาง โดยสามารถขอวีซ่าได้ทันภายในก าหนดเวลา  บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ในการคิดค่าใช้จ่ายเพ่ิม เฉพาะค่าธรรมเนียมในการยื่นวีซ่าและค่าเปล่ียนชื่อ
ต๋ัวเครื่องบนิเท่านั้น เว้นแต่ต๋ัวเครื่องบนิท่ีไมอ่นุญาตให้เปล่ียนชื่อหรือคืนต๋ัว 

11. บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ไมคื่นค่าธรรมเนียมการยื่นวีซ่าในทกุกรณ ีหากมกีารยื่นวีซ่าแล้ว 
12. บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ไม่รับผิดชอบต่อการท่ีท่านถูกปฏิเสธไม่ให้เดินทางเข้าหรือออกจากประเทศใด ๆ อันเนื่องมาจากเหตุผลสว่นตัวของท่านผู้เดินทาง เช่น เอกสารการเดินทางไม่

ถกูต้อง, พกพาสิง่ของผิดกฎหมาย หรือมคีวามประพฤติสอ่ไปในทางเสื่อมเสยี รวมถึงการท่ีมไิด้เดินทางเพราะเหตุภัยธรรมชาติ หรือการยกเลิกเท่ียวบนิ 
13. ส าหรับท่านผู้เดินทางท่ีประสงค์จะซื้อต๋ัวเครื่องบินภายในประเทศเพ่ิมเติม ( นอกเหนือจากรายการตามทัวร์ ) หรือด าเนินการใด ๆ ท่ีก่อให้เกิดค่าใช้จ่าย กรุณาแจ้งให้บริษัทฯ ทราบ

ก่อน เพ่ือขอค ายืนยันส าหรับการออกเดินทางของทัวร์นั้นๆ หากท่านผู้เดินทางซื้อต๋ัวหรือช าระค่าใช้จ่ายใด ๆ ไป โดยไม่ได้รับการยืนยันดังกล่าว แล้วต่อมาทัวร์นั้น ๆ ไม่สามารถออก
เดินทางได้ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ไมร่ับผิดชอบส าหรับค่าใช้จ่ายท่ีเกิดขึ้น 

14. บริษัทฯ จะสง่ก าหนดการท่องเท่ียว (ไฟนอลโปรแกรม) ให้แก่ท่านก่อนการเดินทางไมน่้อยกว่า 10 วัน หากท่านเห็นว่ารายการท่องเท่ียวดังกล่าวไม่ตรงตามความประสงค์ของท่าน ไม่
ว่าจะเป็นเพราะการเปล่ียนแปลงของโรงแรมท่ีพัก หรือการปรับเปล่ียนรายการท่องเท่ียวใด ๆ  ท่านมีสทิธิ์ขอยกเลิกการเดินทางได้เปน็กรณพิีเศษ โดยแจ้งให้บริษัทฯ ทราบก่อนออก
เดินทางไม่น้อยกว่า  7  วัน หากท่านยืนยันจะออกเดินทาง บริษัทฯ ขอถือเอาตามไฟนอลโปรแกรมเป็นยุติ เว้นแต่ ในกรณีท่ีเกิดเหตุจ าเป็นหรือสุดวิสัย อาทิ การล่าช้าของสายการ
บนิ, การนัดหยุดงาน, การประท้วง, การจลาจล, ภัยธรรมชาติ, อุบัติเหตุ, ปัญหาการจราจร ฯลฯ  บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ในการเปล่ียนแปลงไฟนอลโปรแกรมตามความเหมาะสม ท้ังนี้
เพื่อค านึงถึงความปลอดภัย และรักษาผลประโยชน์ของท่านให้ได้มากท่ีสดุ 
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15. สถานท่ีท่องเท่ียวท่ีระบุในรายการได้รวมค่าเข้าชมไว้แล้ว หากในวันเดินทาง สถานท่ีท่องเท่ียวดังกล่าวปิดท าการ  บริษัทฯ จะคืนเงินค่าเข้าชมให้แก่ท่านตามท่ีระบุไว้ในเอกสารของ
สถานท่ีนั้น ๆ หรือจะสลับปรับเปล่ียนรายการเพ่ือให้ท่านสามารถเข้าชมได้   แต่ในกรณีท่ีมีเหตุล่าช้าหรือเหตุอ่ืนใดเกิดขึ้นระหว่างการเดินทางท าให้ท่านไม่สามารถเข้าชมสถานท่ี
ท่องเท่ียวดังกล่าวได้ โดยมใิช่ความผิดของบริษัทฯ   บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ไมคื่นเงินค่าเข้าชมให้แก่ท่าน 

16. บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ไมร่ับผิดชอบต่อการสญูหายหรือเสยีหายอย่างใด ๆ อันเกิดขึ้นแก่ทรัพย์สนิของท่าน อันเนื่องจากการโจรกรรม และ/หรือความประมาทจากตัวนักท่องเท่ียวเอง 
17. ของก านัลต่าง ๆ ท่ีบริษัทฯ มอบให้ ( ถ้ามี ) เช่น กระเป๋าเดินทาง ไม่สามารถหักทอนเป็นส่วนลดเป็นตัวเงินได้ โดยท่านสามารถเลือกใช้ของก านัลดังกล่าวในขณะร่วมเดินทางไปกับ

คณะทัวร์หรือไมก็่ได้ตามอัธยาศยั 
18. ต าแหน่งท่ีนั่งบนเครื่องบนิเปน็ไปตามเง่ือนไขต๋ัวเครื่องบนิแบบหมูค่ณะของสายการบนิต่าง ๆ  บริษัทฯ  ไมส่ามารถเลือกต าแหน่งท่ีนั่งได้เอง ท้ังนี้บริษัทฯ จะพยายามจัดท่ีนั่งให้แก่ท่าน

และครอบครัวตามความเหมาะสมให้ดีท่ีสดุภายใต้ลักษณะต าแหน่งท่ีนั่งแบบหมูค่ณะท่ีสายการบนิจัดให้มา 
19. บริษัทฯ ขอต้อนรับและมีความยินดีท่ีได้ให้บริการแก่ท่านผู้เดินทางท่ีเชื่อมั่นในมาตรฐานของบริษัทฯ ซึ่งประสงค์จะเดินทางไปท่องเท่ียวพักผ่อนแบบหมู่คณะ และเข้าใจถึงวิถีชีวิต

ตลอดจนวัฒนธรรมของประเทศท่ีท่านได้เดินทางไป 
20. เมื่อท่านจองทัวรแ์ละช าระมัดจ าแล้ว หมายถึงท่านยอมรบัในข้อความและเง่ือนไขทีบ่รษัิทฯ แจ้งแล้วข้างต้น 
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