
 

	  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

โมร็อกโก ทะเลทรายซาฮารา 10 วัน 

THE CHARMING OF MOROCCO  

คาซาบลังกา เมืองราบัต นครสีฟา-เชฟชาอูน เมืองเฟซ เมืองเมอรซูการ 

ทอดราจอรจ เมืองวอซาเซท ไอท-เบนฮาดดู เมืองมาราเกช พระราชวังบาเฮีย  

พิเศษ 4WD ตะลุยทะเลยทราย ขี่อูฐเพื่อไปชมพระอาทิตยขึ้น และ อาหารไทย     



 

	  

 
วันแรก กรุงเทพฯ-สนามบินสวุรรณภูมิ     

22.00 น. พรอมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโดยสารขาออกระหวางประเทศ ช้ัน 4 ประตู 9 แถว T สาย

การบินเอมิเรตส (EK) เจาหนาที่คอยตอนรับและอํานวยความสะดวก 

วันที่สอง สนามบินสุวรรณภูมิ-ดูไบ-คาซาบลังกา-สุเหราแหงกษัตริยฮสัซันที่ 2    

01.15 น. ออกเดินทางสู เมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส โดยสายการบินเอมิเรตส เที่ยวบินที่ EK 385 

(บริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ืองบิน) 

04.45 น. ถึงสนามบิน เมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส แวะเปล่ียนเครื่อง 

07.25 น. เดินทางสู เมืองคาซาบลังกา เที่ยวบินที่ EK 157 (บริการอาหารและเครื่องด่ืมบนเคร่ืองบิน)  

12.55 น. ถึงสนามบิน เมืองคาซาบลังกา ประเทศโมร็อกโก ผานพิธีการตรวจคนเขาเมืองเรียบรอยแลว  

จากน้ันนําทานเดนทางเขาสู เมืองคาซาบลังกา (Casablanca) “คาซาบลังกา” หมายถึง บานสีขาว คําวา “คาซา” 

แปลวา บาน และ “บลังกา” แปลวา สีขาว เปนเมืองที่คนทั่วโลกรูจัก และอาจรูจักมากกวาราชอาณาจักรโมร็อกโก 

เพราะนอกจากจะเปนเมืองทาและเปนที่ตั้งของทาอากาศยานระหวางประเทศแลว ยังถูกใชเปนฉากในภาพยนตรฮอลลี

วูดเรื่อง Casablanca (โดยที่ไมไดถายทําในคาซาบลังกาเลย) เปนเรื่องราวความรักระหวางนายทหารอเมริกันและหญิง

คนรัก ในชวงสงครามโลกคร้ังที่ 2 ทําใหคาซาบลังกาเปนที่

รู จักไปทั่วโลก และปจจุบันเปนเมืองเศรษฐกิจหลักของ

โมร็อกโกที่มีประชากรอาศัยอยูประมาณเกือบ 5 ลานคน นํา

ทานเขาชม สุเหราแหงกษัตริยฮัสซันที่ 2 มีขนาดใหญเปน

อันดับ 2 รองจากเมืองเมกกะ สุเหราน้ีงดงามประณีตดวย

สถาปตยกรรมแบบโมร็อกโกทุกแขนง ชมทิวทัศนรอบๆ 

สุเหราอันเปนจุดชมวิวริมฝงทะเล ซ่ึงเปนสถานท่ีพักผอนที่

สวยงามของชาวโมร็อกโกที่ชอบมาเดินเลนหลังจากปฏิบัติ

ศาสนกิจเสร็จแลวจากน้ันนําทานชม จัตุรัสสหประชาชาติ ซ่ึงเปนยานใจกลางเมืองและยานธุรกิจสําคัญ นําทานช

อปปงหาซ้ือของฝาก ของที่ระลึก หรือของพื้นเมืองนานาชนิด  

คํ่า บริการอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร นําทานเขาสูที่พัก  Imperial Hotel L หรือระดับเดียวกัน 

วันที่สาม คาซาบลังกา-เมืองราบัต-สุสานของกษตัริยโมฮมัเหม็ดที่ 5-เมืองเชฟชาอูน         

เชา บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม นําทานเดินทางสู เมืองราบัต (Rabat) ราบัตเปนเมืองหลวงแหง

ราชอาณาจักรโมร็อกโกมาตั้งแตป ค.ศ.1956 เม่ือโมร็อกโกหลุดพนจากการเขาแทรกแซงทางการเมืองของฝรั่งเศส 

เปนที่ตั้งของพระราชวังหลวง และทําเนียบทูตานุทูตจากตางแดน เปนเมืองสีขาวที่สะอาดและสวยงามนําทานเขาชม 

สุสานของกษัตริยโมฮัมเหม็ดที่ 5 สถาปตยกรรมแบบโมร็อกโกพระอัยกาของกษัตริยองคปจจุบัน ซ่ึงมีทหารยาม

ยืนเฝาอยางสงาทุกประตู และเปดใหคนทุกชาติทุกศาสนาเขาไปเคารพพระศพที่ฝงอยูเบื้องลาง ดานหนาของสุสาน คือ

สุเหราฮัสซันที่เริ่มสรางมาตั้งแตศตวรรษที่ 12 แตไมสําเร็จ และพังลงจนเหลือแตเพียงเสาไว 365 ตน ในบริเวณกวาง 

183x139 เมตร 

กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร นําทานแวะถายรูปความงดงามของ ปอมอูดายา (Oudayas Fortress) ปอม

ขนาดใหญ 2 ช้ัน ที่ตั้งอยูริมมหาสมุทรแอตแลนติก ลอมรอบดวยกําแพงสูงใหญ เปนปอมที่สเปนสรางขึ้นเม่ือสมัยที่

สเปนยึดครองโมร็อกโก ดานในมีสวนดอกไมแบบสเปน และเปนเมดินา หรือชุมชนชาวเมืองซ่ึงเต็มไปดวยบานเรือนทา

ทาบดวยสีฟา-ขาว ที่สะอาดตานาเดินเลน บรรยากาศริมทะเลคลายเมืองซานโตรินี นับเปนหน่ึงในปอมปราการที่

สาคัญของโมร็อกโก ในอดีตใชปองกันขาศึกจากการรุกรานทั้งจากประเทศที่ลาอาณานิคมและในยุคที่โจรสลัดชุกชุม 

จากน้ันนําทานเดินทางสู เชฟชาอูน (Chefchaouen) เปนทองเท่ียวที่มีช่ือเสียงอีกแหงและยังเปนเมืองที่มีชายแดน

ติดกับสเปนดวยความที่รูปรางลักษณะของยอดเขาของที่ น่ีเหมือนกับเขาแพะ (Chaoua) ดังน้ันช่ือเมืองจึงมี 



 

	  

ความหมายที่ตรงตัวเลยวา “มองที่เขาแพะน่ันซิ” ดวยลักษณะเมืองที่อยูบนภูเขา จึงทําใหนักทองเท่ียวที่มาที่น่ีตางไดล้ิม

รสของความเงียบสงบ บรรยากาศโรแมนติก และไดสัมผัสถึงการพักผอนอยางแทจริง 

คํ่า บริการอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร นําทานเขาสูที่พัก  EL Cortijo Hotel&Spa หรือระดับเดียวกัน 

วันที่สี ่ เมดินา เชฟชาอูน-เมืองเฟซ-จุดชมวิว-เมเดอรซา บอิูมาเนีย-สสุานของมูเล ไอดริสที่ 2  

เชา บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม จากน้ัน

นําทานเดินเลนชมเมืองและเมดินาของ นครสีฟา เชฟชา

อูน สถานที่แหงน้ีเปนเมืองที่มีผูคนใชชีวิตกันอยูจริงใน

ประเทศโมรอกโก เอกลักษณเฉพาะตัวของเมืองน้ีคือความ

แปลกตาของอาคารบานเรือนที่มีสีสันสดใสทาสีเปนสีฟา

และขาวท้ังเมือง เมืองที่ไดช่ือวามนตเสนหแหงโมร็อกโก 
ซ่ึงเต็มไปดวยรานคาและคาเฟ ที่น่ียังมีช่ือเสียงทางดานช
อปปงอีกดวย ที่น่ียังมีทั้งสินคาหัตถกรรมพื้นบานที่หาไมได

จากไหนในโมร็อกโก เชนเส้ือผาขนสัตว รวมทั้งชีสที่ทําจากแพะ ทานสามารถเดินชมบานเรือนไดทั่วทั้งเมือง โดยท่ี

สถาปตยกรรมของเมืองยังคงเปนแบบโมร็อกโก ความเปนมิตรของผูคนก็ทําใหเมืองเชฟชาอูนมีเสนหอยางหาที่เปรียบ

ไมได ทุกทานสามารถเดินชมบานเรือนไดทั่วทั้งเมือง โดยที่สถาปตยกรรมของเมืองยังคงเปนแบบโมร็อกโกซุมประตู

โคงสามารถมองเห็นไดทั่วทั้งเมือง และยังมีนํ้าพุที่ปูดวยกระเบื้องโมเสกแบบโมรอกโกใหเห็นไดตามมุมตาง ๆ ของเมือง   

กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร หลังจากน้ันนําทานเดินทางตอสู เมืองเฟซ (FES) เมืองหลวงเกาอีกแหงที่มี

ประวัติศาสตรอันยาวนานใน ศ.ต. ที่ 8 ที่มีความสําคัญทางประวัติศาสตร ตั้งอยูระหวางพื้นที่อุดมสมบูรณที่ตอจากเชิง

เทือกเขารีฟ (Rif Mountain) ทางตอนเหนือกับเขตเทือกเขาแอตลาสตอนกลาง (Middle Atlas) มีแมนํ้าเฟซ (River 

Fes) ไหลผานกลางเมืองเมืองเฟซ เปนเมืองศักด์ิสิทธิ์เมืองหน่ึงของศาสนาอิสลามไดรับการขนานามวา “มักกะฮแหง

ตะวันตก”และ “เอเธนสแหงแอฟริกา” จากน้ันนําทานขึ้นชม จุดชมวิวบนปอมปราการ แหงราชวงศซาเดียน เม่ือ

มองลงมาจะเห็นเขตเมืองเกาทั้งเมือง ตอดวยชมประตูพระราชวังหลวงแหงเฟส พระราชวังที่มีสถาปตยกรรมที่สวยงาม

และสงางามอยางมาก เปนเอกลักษณแหงราชวงศโมร็อกโก นําทานเดินชม เมเดอรซา บูอิมาเนีย (MEDERSA 

BOU IMANLA) ซ่ึงเปนโรงเรียนสอนพระคัมภีร เปนสถาปตยกรรมแบบมัวรที่สวยงามประณีต ในเขตเมืองเกาได

แบงออกเปน 100 สวน มีซอยกวา 10,000 ซอย มีซอยแคบสุดคือ 50 ซ.ม. ถึงกวาง 3 เมตร จะแบงเปนยานขาย

ของตางๆ ระหวางที่เดินตามทางเดินทานจะไดพบกับ นํ้าพุธรรมชาติ (Nejjarine Fountain) เพื่อใหชาวมุสลิมให

ลางหนาลางมือกอนเขาในบริเวณมัสยิด จากน้ันแวะชมสุสานของมูเล ไอดริสที่ 2 (Moulay Idriss Mausolem 

II) ที่ชาวโมรอกโกถือวาเปนแหลงมาแสวงบุญที่ศักด์ิสิทธิ์ จากน้ันนําทานชม สุเหราใหญไคเราวีน (Kairaouine 

Mosque) ซ่ึงเปนทั้งมหาวิทยาลัยสอนศาสนาแหงแรกของโมร็อกโก และเกาแกที่สุดแหงหน่ึงของโลกเลยทีเดียว    

คํ่า บริการอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร นําทานเขาสูที่พัก  L’escale Hotel หรือระดับเดียวกัน 

วันที่หา เมืองมิเดล-เมืองเมอรซูการ-น่ังรถ 4WD ตะลุยทะเลยทรายซาฮารา 

เชา บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม จากน้ันนําทานเดินทางสู เมืองมิเดล (MIDELT) เมืองเล็กๆที่ตั้ง

บนกลางหุบเขาแอตลาส อยูบนความสูง 1,508 เมตรจากระดับนํ้าทะเล เปนเมืองศูนยกลางการคา การทําเหมืองแร 

ทอผา ทอพรม และ เย็บปกถักรอยที่สาคัญของโมร็อกโก 

กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร จากน้ันนําทานเดินทางเขาสูเสนทางแหงทะเลทรายโดยจุดหมายอยูที เมือง

เออรฟูด (ERFOUD) ซ่ึงเปนโอเอซิส OASIS ศูนยกลางทางการคาขายของกองคาราวานซ่ึง เดินทางมาจาก

ซาอุดิอาระเบีย SAUDI ARABIA และซูดาน SUDAN และเดินทางสูเมืองเมอรซูการ (Merzouga) ไปชม

ทะเลทรายซาฮารา “SAHARA” โดยรถ 4WD ตะลุยทะเลยทราย เปนทะเลทราย ในทวีปแอฟริกาที่มีขนาดใหญ

เปนอันดับสองของโลก (รองจากทะเลทรายในทวีปแอนตารกติกา) และเปนทะเลทรายรอนที่ใหญที่สุดของโลก ลัดเลาะ

ไปตามขอบของทะเลทรายพรอมชมบรรยากาศพระอาทิตยตกดิน  



 

	  

คํ่า บริการอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร นําทานเขาสูที่พัก ณ Tombouctou Hotel หรือระดับเดียวกัน  

วันที่หก ข่ีอูฐเพ่ือไปชมพระอาทิตยข้ึน-โอเอซิส TINGHIR-ทอดราจอรจ-หุบเขาดาเดส-เมืองวอซาเซท  

เชา  กอนพระอา ทิตยขึ้ น  นําท าน ข่ี อูฐ เ พ่ือไปชมพระอาทิตย ข้ึนที่ เ นินทรายในทะเลทรายซาฮาร า           

ทะเลทรายซาฮารา (SAHARA DESERT) เปนทะเลทรายท่ี

มีเน้ือที่ประมาณ 9.3 ลานตารางกิโลเมตร และต้ังอยูทาง

ตอนเหนือของทวีปแอฟริกา  ทะเลทรายซาฮารา มี

ส่ิงแวดลอมที่ไมเอ้ือตอการดํารงอยูของชีวิตมนุษย สัตว 

หรือพืช เพราะฝนตกนอยมาก และพื้นที่ไมเหมาะแกการ

เพาะปลูกหรือเ ล้ียงสัตว หากมีสัตวและพืชพันธุ ใดที่

สามารถเติบโตในทะเลทรายได ก็ตองปรับตัวกันอยางมาก 

เชนเดียวกับมนุษยที่ตองหาวิธีในการใชชีวิตใหอยูรอดได 

ใหทานไดสัมผัสบรรยากาศยามเชาในทะเลทรายซาฮารา จากสภาพการไรฝนและอุณหภูมิที่รอนจัดในทะเลทรายมีผล

ทําใหความช้ืนสัมพัทธของอากาศเหนือทะเลทราย เกือบเปนศูนยตลอดป ชมพระอาทิตยขึ้นจากบนเนินทราย ซ่ึงเปน

ภาพที่สวยงาม นาประทับใจ ไดเวลานําทานขี่อูฐกลับสูโรงแรมที่พัก บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 

จากน้ันนําทานเดินทางผาน โอเอซิส TINGHIR ซ่ึงเปนชุมชนที่เกาะกลุมอยูรวมกัน ทามกลางความแหงแลงในเขต

ทะเลทราย ที่ยังมีความชุมช้ืน มีตานํ้า หรือ ลําธารนํ้า ซ่ึงใชในการปลูกตนปาลม ตนอัลมอนด  นําทานเดินทางสู 

ทอดราจอรจ (TODRA GORGES) โกรกธารที่มีโขดผาสูง 985 ฟุต หรือ 300 เมตร ทั้งสองดานที่เกือบตั้งทํามุม

สามเหล่ียมกับแมนํ้าโทดรา ถือวาเปนโกรกธารและหุบเขาที่สวยที่สุดทางใตของโมร็อคโค ชมความงามของชองเขาท่ี

ซอนตัวอยูในโอเอซิส ลําธารที่ไหลผานชองเขากับหนาผาที่สูงชันแปลกตา เปนแหลงปนหนาผาสําหรับนักเส่ียงภัย

ทั้งหลาย   

กลางวัน  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร จากน้ันนําทานเดินทางผานเสนทาง หุบเขาดาเดส DADES VALLEY 

AND GORGE แนวเขาและธรรมชาติของหุบเขาที่ถูกกรัดกรอนจากแรงลม ทําใหหุบเขากลายเปนรูปรางตาง ๆ 

สวยงาม ผานชมหุบเขากุหลาบ ซ่ึงเทศกาลดอกกุหลาบจะมีขึ้นในเดือนพฤษภาคม  ดวยรมเงาตนปาลมที่โอเอซิสน้ีทํา

ใหเปนสวรรคนอยๆของนักเดินทางชาวทะเลทรายมาต้ังแตสมัยโบราณกาล นําทานเดินทางตอไปยัง เมืองวอซาเซท 

(Ouarzazate) ซ่ึงเคยเปนที่ตั้งทางยุทธศาสตร ในป ค.ศ. 1928 ฝรั่งเศสตั้งกองกําลังทหารและพัฒนาที่น้ีใหเปน

ศูนยกลางการบริหาร ปจจุบันเมืองวอซาเซทเปนเมืองถูกสงเสริมใหเปนเมืองทองเที่ยว และมีการพัฒนาพื้นที่ใน

ทะเลทรายเพื่อการทํากิจกรรมตาง ๆ ที่แวดลอมไปดวยสตูดิโอสําหรับการถายทําภาพยนตร ไมวาจะเปน เรื่อง CLEO 

PATTRA, THE MUMMY, KINGDOM OF HEAVEN และอีกหลายเรื่องนักที่มักจะใชเมืองแหงน้ีเปนฉากสําหรับ

ถายทําในภาพยนตร ทั้งน้ีเพราะลักษณะภูมิประเทศที่ยังคงความเปนเอกลักษณแบบชนเผาเบอรเบอร ซ่ึงเปนชนเผา

ด้ังเดิมของชาวโมร็อกโก วอซาเซทอาจกลาวไดวาเปนจุดมุงหมายของนักทองเที่ยวที่มองหาความแตกตางและความ

ผจญภัยที่หาไมไดจากที่ไหน วอซาเซทเปนเมืองที่สําคัญที่สุดของทางตอนใต และที่น่ียังเปนทางเช่ือมระหวางเหนือกับ

ใต และตะวันออกกับตะวันตก 

คํ่า            บริการอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร นําทานเขาสูที่พัก ณ Kenzi Azghor Hotel หรือระดับเดียวกัน 

วันที่เจ็ด เมืองไอท เบนฮาดด-ูปอมไอท เบนฮาดดู-เมืองมาราเกช  

เชา บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม นําทาน

เดินทางสู เมืองไอท เบนฮาดดู (AIT BENHADDOU) 

เปนเมืองที่ ช่ือเสียงในเรื่องการหารายไดจากกองถายทํา

ภาพยนตรกวา 20 เรื่อง นําทานถายรูป คซารแหงเมืองเอ

ทเบนฮาดดู หรือ ปอมไอท เบนฮาดดู (KASBASH OF 

AIT BEN HADOU) เปนปอมดินซ่ึงตั้งอยูทามกลาง



 

	  

สวนอัลมอนด เปนปราสาทที่ใชในการถายทําภาพยนตรหลายเร่ืองที่โดงดังอาทิ Lawrance of Arabia, Jesus of 

Nazareth, Gladiator และและซีรีสช่ือดัง Game of Thrones ปจจุบันอยูในความดูแลขององคการยูเนสโก ไดรบการ

ขึ้นทะเบียนเปนมรดกโลกในป 1987  

กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร จากน้ันนําทานเดินทางสู เมืองมาราเกช (Marakesh) เมืองทองเที่ยวที่

สําคัญเชิงเขาแอตลาส ปจจุบันเปนเมืองที่มีนักทองเท่ียวมาเยือนมากที่สุด สภาพบานเมืองที่เรา เห็นไดคือ สองขาง

ทางแวดลอมดวยบานเรือนที่ถูกฉาบดวยปูนสีสมๆ ซ่ึงเปนส่ิงที่รัฐบาลกําหนดไว แตคนทองถิ่นจะเรียกวา Pink City 

หรือ เมืองสีชมพู อาจกลาวไดวามาราเกชเปนเมืองที่มีเสนหที่สุดในโลกแหงหน่ึง จึงไดสมญานามวาเปน A city of 

Drama น่ันคือมีความสวยงามด่ังเมืองในละครที่ไมนาเปนชีวิตจริงได  
คํ่า            บริการอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร นําทานเขาสูที่พัก ณ Ayoub Hotel หรือระดับเดียวกัน 

วันที่แปด เมืองมาราเกช-มัสยิดคูตูเบีย-พระราชวังบาเฮีย-สวนจารดีน มาจอแรล-คาซาบลังกา   

เชา บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม นําทานชมความงดงามภายนอกของ มัสยิดคูตูเบีย (Koutoubia 

Mosque) มัสยิดใหญเกาแกที่สุดในเมืองไมวาจะเดินไปแหงใดในตัวเมืองก็จะเห็นมัสยิดน้ีได นําทานเขาชม 

พระราชวังบาเฮีย (Bahia Palace) พระราชวังของทานมหาอามาตย ผูสําเร็จราชการแผนดินแทนยุวกษัตริยในอดีต 

สรางขึ้นในชวงปลายศตวรรษที่ 19 โดยตั้งใจจะใหเปนพระราชวังที่ย่ิงใหญและหรูหราที่สุดในสมัยน้ัน ภายในตกแตง

โดยการแกะสลักปูนปน มีการวาดลายบนไม และประดับประดาดวย

โมเสกเปนลวดลายที่สวยงามละเอียดออนมาก นําทานชม สวนจาร

ดีน มาจอแรล (Majorelle Garden หรือ Jardin Majorelle & 

Museum of Islamic Art) สวนแหงน้ีเปนที่รวบรวมพันธุไมนานาพันธุ

จากทั่วโลก โดยเฉพาะตนกระบองเพชรนับพันตนหลากหลายสายพันธุ 

มีสวนบัว และปาไมดูรมรื่นกับบรรดากระถางดินที่ศิลปนเจาของเดิม 

Jacques Majorelle ที่สรรหาสีมาปายทาทับตกแตงทําใหสวนแหงน้ีดูโดดเดนสะดุดตา  

กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร จากน้ันนําทานชม จัตุรัสกลางเมือง (Djemaa Fnaa Square) ที่รายลอม

ไปดวยอาคาร รานคา ตลาดทั้ง 4 ดาน เดินเลนถายรูปความมีชีวิตชีวาที่มีสีสันและกล่ินอายแบบโมร็อกโกขนานแท 

พรอมจับจายหาซ้ือของฝาก ของที่ระลึกพื้นเมืองตางๆ ไดที่ตลาดเกาที่อยูรายรอบจัตุรัส ถึงเวลาอันสวมควรนําทาน

เดินทางสูเมืองคาซาบลังกา 

คํ่า บริการอาหารค่ํา นําทานเขาสูที่พัก Imperial Hotel หรือระดับเดียวกัน 

วันที่เกา คาซาบลังกา-ไอนเดียบ-สนามบิน-ดูไบ        

เชา บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม จากน้ันนําทานผานชม ไอนเดียบ (AIN DIAB) เปนยานตาก

อากาศริมทะเลริมมหาสมุทรแอตแลนติก เปนถิ่นพํานักของผูมีฐานะทางสังคม รวมทั้งนักแสดงดาราช่ือดังของฮอลลี

วูดบางรายก็มีบานพักอยูแถบน้ีดวย นอกจากจะมีชายหาดสําหรับพักผอนแลวยังมีภัตตาคารหรูหราหลายระดับตาม

ความสามารถในการจาย สถานที่เลนกีฬา สระวายนํ้าคอรทเทนนิส สนามวอลเลยบอล และแมแตดีสโกเธคก็มีบริการ 

สมควรแกเวลานําทานเนทางสูสนามบิน 

14.55 น.  ออกเดินทางสู เมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมเิรตส โดยสายการบินเอมิเรตส เที่ยวบินที่ EK752  

(บริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง) 

01.15 น. เดินทางถึง เมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส แวะเปล่ียนเครื่อง 

วันที่สิบ ดูไบ-กรุงเทพฯ-สนามบินสุวรรณภูมิ    

03.40 น. ออกเดินทางสู สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสายการบินเอมิเรตส เที่ยวบินที่ EK 376                       

(บริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง) 

12.50 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพพรอมความประทับใจ 



 

	  

   

โปรแกรมการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม 

ทั้งน้ีขึ้นอยูกับสภาวะอากาศและเหตุสุดวิสัยตาง ๆ ทีไ่มสามารถคาดการณลวงหนา อาทิเชน วันสําคัญทางศาสนา 

การนัดชุมนุม หรือเหตุการณทางการเมือง เปนตน  

 

 

อัตราคาบริการ  

  เด็ก (อายุต่ํากวา 12 ป ไมมีเตียง)  ลดทานละ   2,000 บาท 

  พักเดี่ยว     เพ่ิมทานละ 10,000 บาท 

 

กรุณาอานรายละเอียดโปรแกรมทัวรและรายละเอียดตางๆของโปรแกรม 

โดยละเอยีดเมื่อทานทําการซื้อโปรแกรมทัวรแลวทางบริษทัถือวาทาน 

รับทราบและยอมรบัในเงื่อนไขตางๆ ของบริษทั 

อัตราคาบริการน้ีรวม 

 คาตั๋วเครื่องบินช้ันประหยัด (ECONOMY CLASS) โดยสายการบินเอมิเรตส (เดินทางไป-กลับพรอมคณะ)  

 คาที่พัก 3-4 ดาว (หองละ 2-3 ทาน) ตามที่ระบุในรายการ (ขอสงวนสิทธิ์ในการยายเมืองเขาพัก ในกรณีที่ไมสามารถเขา

พักที่เมืองน้ันๆได เชน ติดงานนิทรรศการ งานแสดงสินคา งานประชุม เหตุสุดวิสัยตางๆ ฯลฯ) 

 คาธรรมเนียมวีซา (สถานทูตไมคืนคาธรรมเนียมทุกกรณี) 

 คารถปรับอากาศ และบริการนําเที่ยวตามที่ระบุในรายการ 

 คาเขาชมสถานที่ และคาธรรมเนียมตามที่ระบุในรายการ 

 คารถ 4WD (คันละ 5 ทาน) / คาขี่อูฐ (ตัวละ 1 ทาน)  

 คาอาหารตามที่ระบุในรายการ 

 คาประกันภัยในการเดินทาง 2,000,000/500,000 บาท (เง่ือนไขตามกรมธรรม) 

 หัวหนาทัวรผูมีประสบการณนําเที่ยว คอยดูแลอํานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง (ไมรวมคาทิป) 

อัตราคาบริการน้ีไมรวม 

 คาภาษีมูลคาเพ่ิม 7% ภาษีหัก ณ ที่จาย 3% กรณีตองการใบเสร็จ 

 คานํ้าหนักของกระเปาในกรณีเกินกวาสายการบินกําหนดให 30 กิโลกรัมตอหน่ึงคน 

 คาใชจายสวนตัวตางๆ นอกรายการ อาทิ คาโทรศัพท คาซักรีด และคาเครื่องด่ืมในหองพัก พนักงานยกกระเปา 

 คาทิปคนขับรถ 4WD (ข้ันต่ําคันละ 10 USD) 

 คาทิปคนจูงอูฐ (ข้ันต่ําทานละ 1 USD) 

 คาทิปไกดทองถิ่นและคนขับรถทองถิ่น  (60 USD) 

กําหนดการเดินทาง ราคา 

มีนาคม 31 มี.ค.-9 เม.ย. 2563 49,900 

พฤษภาคม 1-10 พ.ค. 2563 49,900 



 

	  

 คาทิปหัวหนาทัวรไทย (1,000 บาท) 

เง่ือนไขในการจองทัวร 

1. สําหรับการจอง กรุณาชําระเงินมัดจําทานละ 20,000 บาท พรอมสําเนาหนังสือเดินทาง (หลังจองภายใน 3 วัน)  

2. ชําระยอดสวนที่เหลือทั้งหมดกอนการเดินทางไมนอยกวา 30 วัน   

3. หากไมชําระคาใชจายภายในกําหนด ทางบริษัทจะถือวาทานยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ 

4. หากทานที่ตองการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกคาอยูตางจังหวัด) เพื่อมาย่ืนวีซาหรือวันเดินทาง ใหทานติดตอ 

เจาหนาที่ กอนออกบัตรโดยสารทุกครั้ง หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจงเจาหนาที่ทราบทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม

รับผิดชอบคาใชจายที่เกิดขึ้น 

การยกเลิกและคืนคาทัวร  

1. ยกเลิกการเดินทาง 65 วันขึ้นไป คืนมัดจําทั้งหมด (ในกรณีที่ย่ืนวีซาแลวขอเก็บคาใชจายตามที่เกิดขึ้นจริง) 

2. ยกเลิกการเดินทาง 41-64 วัน เก็บคาใชจายเบ้ืองตน 5,000 บาท 

3. ยกเลิกการเดินทาง 31-40 วัน เก็บเงินมัดจําทั้งหมด 

4. ยกเลิกการเดินทาง 21-30 วัน เก็บคาใชจาย 50% ของราคาคาทัวรทั้งหมด 

5. ยกเลิกการเดินทาง 20 วันกอนเดินทาง ขอเก็บคาใชจาย 100% ของราคาคาทัวรทั้งหมด 

6. กรณีเจ็บปวย จนไมสามารถเดินทางได จะตองมีใบรับรองแพทยจากโรงพยาบาลรับรอง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์เรียกเก็บ

คาใชจายตามที่เกิดขึ้นจริง  

7. กรณีวีซาถูกปฏิเสธจากสถานทูต (วีซาไมผาน) ทางบริษัทจะทําการเก็บคาใชจายตามท่ีเกิดขึ้นจริง เชน คาวีซาและ

คาบริการย่ืนวีซา คามัดจําตั๋วเครื่องบินหรือคาตั๋วเครื่องบิน เปนตน   

หมายเหต ุ

1. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการเดินทางกอนลวงหนาในกรณีที่ผูเดินไมถึง 30 ทาน และทางบริษัทยินดีคืนเงินโดยหัก 

 เฉพาะคาใชจายที่เกิดขึ้นตามจริง 

2. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการ เม่ือเกิดเหตุจําเปนสุดวิสัย และไมรับผิดชอบใดๆ  

 ในกรณีที่สูญหาย สูญเสียหรือไดรับบาดเจ็บที่นอกเหนือความรับผิดชอบของหัวหนาทัวร เชนภัยธรรมชาติ ปญหาการเมือง 

 เปนตน 

3. เน่ืองจากรายการทัวรน้ีเปนแบบเหมาจายเบ็ดเสร็จ หากทานสละสิทธิ์การใชบริการใดๆ หรือถูกปฏิเสธการเขาประเทศไมวา

 กรณีใดๆ ก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไมคืนเงินในทุกกรณี 

4. เม่ือทานไดชําระเงินมัดจําหรือทั้งหมดไมวาจะเปนการชําระผานตัวแทนของบริษัทหรือชําระโดยตรงกับทางบริษัท  

 จะถือวาทานรับทราบและยอบรับเง่ือนไขตางๆ ของบริษัทฯที่ไดระบุไวโดยทั้งหมด 

5. สําหรับที่น่ัง LONG LEG หรือที่น่ังบริเวณทางออกฉุกเฉิน จะตองเปนผูโดยสารที่มีคุณสมบัติตามที่สายการบินกําหนด 

 เชน ตองสามารถส่ือสารภาษาอังกฤษได ไมมีปญหาดานสุขภาพ สามารถชวยเหลือผูอ่ืนไดอยางรวดเร็วในกรณีเกิดเหตุ

 ฉุกเฉินและอํานาจในการใหที่น่ัง LONG LEG ขึ้นอยูกับทางเจาหนาที่สายการบินตอนเวลาท่ีเช็คอินเทาน้ัน 

6. สําหรับหองพัก 3 ทาน  (TRIPPLE ROOM ) อาจจะมีการจัดเปน 2 เตียง และ SOFA BED ซ่ึงขึ้นอยูกับการออกแบบ

ของ แตละโรงแรม  

 

 

เอกสารเบื้องตนในการขอยื่นวีซาประเทศโมร็อกโก ใชเวลาในการยื่นและพิจารณา 10-15 วันทําการ และระหวาง

การพิจารณาวีซาของสถานทูตผูย่ืนไมสามารถขอเลมคืนไดระหวางการพิจารณา 

1. พาสปอรต ที่ยังไมหมดอายุ และมีอายุไมต่ํากวา 6 เดือน กอนวันหมดอายุ  

2. แบบฟอรมคํารองขอวีซา ที่หรอกขอมูลครบถวน (ตามเอกสารที่อยูดานลางโปรแกรมทัวร) 



 

	  

3. รูปถายสีขนาด 3.5x4.0 ซม. จํานวน 2 ใบ (**ตองมีฉากหลังเปนสีขาวเทาน้ัน และมีอายุไมเกิน 6 เดือน และเหมือนกัน

ทั้ง 2 รูป) 

4. สําเนาทะเบียนบาน / สําเนาบัตรประชาชน / หรือสําเนาบัตรขาราชการ / สําเนาทะเบียนสมรส พรอมแปลเปน

ภาษาอังกฤษ  

5. ใบรับรองการทํางานจากบริษัทที่ทานทํางานอยู ตองเปนภาษาอังกฤษเทาน้ัน โดยระบุตําแหนงและอัตราเงินเดือนใน

ปจจุบัน,วันเดือนปที่เริ่มทํางานกับบริษัทน้ีและชวงเวลาท่ีขอลางานเพื่อเดินทางไปทองเที่ยว  หลังจากน้ันจะกลับมาทํางาน
ตามปกติหลังครบกําหนด 

6. กรณีที่เปนเจาของกิจการขอใบทะเบียนการคา หรือหนังสือรับรอง (ใบDBD) ที่คัดไวไมเกิน 3 เดือน (พรอม
แปลเปนภาษาอังกฤษ) 

7. หนังสือรับรองบัญชีจากธนาคาร (BANK CERTIFICATE ฉบับภาษาอังกฤษ) ที่มีอายุไมเกิน 15 วันนับจากวันที่มา

ย่ืนคํารองขอวีซา และ บันทึกรายการเคล่ือนไหวทางบัญชี (BANK STATEMENT ฉบับภาษาอังกฤษ) ยอนหลัง 6 

เดือน โดยรายการอัพเดตลาสุดไมเกิน 7 วัน นับจากกอนวันที่มาย่ืนคํารองขอวีซา สถานฑูตไมรับพิจารณาบัญชีกระแส

รายวัน 

8. กรณีที่เปนนักเรียน นักศึกษา จะตองมี หนังสือรับรองจากทางสถาบันการศึกษาภาษาอังกฤษ (ตัวจริง) เทาน้ัน 

9. กรณีที่เด็กอายุต่ํากวา 20 ป เดินทางไปกับบิดาหรือมารดาทานใดทานหนึ่ง จะตองทําจดหมายยินยอมเปน

ภาษาอังกฤษ โดยที่บิดา, มารดา และบุตรจะตองไปย่ืนเรื่องแสดงความจํานงในการอนุญาตใหบุตรเดินทางไปกับอีก ทาน

หน่ึงได ณ ที่วาการอําเภอ หรือสํานักงานเขต โดยมีนายอําเภอหรือผูอํานวยการเขตลงลายมือช่ือและประทับตรารับรอง

จากทาง ราชการอยางถูกตอง 

10. การบิดเบือนขอเท็จจริงประการใดก็ตาม อาจจะถูกระงับมิใหเดินทางเขาประเทศในกลุมเชงเกนเปนการถาวร และถึงแมวา

ทานจะถูกปฏิเสธวีซา สถานทูตไมคืนคาธรรมเนียมที่ไดชําระไปแลว และหากตองการขอย่ืนคํารองใหมก็ตองชําระ

คาธรรมเนียมใหมทุกครั้ง หากสถานทูตมีการสุมเรียกสัมภาษณบางทาน ทางบริษัทฯ ขอความรวมมือในการเชิญทานไป

สัมภาษณตามนัดหมาย และโปรดแตงกายสุภาพ ทั้งน้ีบริษัทฯ จะสงเจาหนาที่ไปอํานวยความสะดวกและประสานงาน

ตลอดเวลาและหากสถานทูตขอเอกสารเพิ่มเติมทางบริษัทใครขอรบกวนทานจัดสงเอกสารดังกลาวเชนกัน 

11. กรณียกเลิกการเดินทางภายหลังจากไดวีซาแลว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการแจงสถานทูตเพื่อใหอยูในดุลพินิจของ

สถานฑูตฯ เรื่องวีซาของทาน เน่ืองจากการขอวีซาในแตละประเทศจะถูกบันทึกไวเปนสถิติในนามของบริษัทฯ  

12. เม่ือทานไดชําระเงินมัดจําหรือทั้งหมดไมวาจะเปนการชําระผานตัวแทนของบริษัทฯ หรือชําระโดยตรงกับทางบริษัทฯ ทาง

บริษัทฯจะขอถือวาทานรับทราบและยอมรับในเง่ือนไขตาง ๆ ของบริษัทฯ ที่ไดระบุโดยทั้งหมด 

13.  การย่ืนวีซาน้ัน ผูเดินทางตองชําระยอดมัดจําทานละ 20,000 ตอทานกอนเทาน้ัน ถึงสามารถดําเนินการขั้นตอนการย่ืนวี

  ซาได 

** เอกสารประกอบการย่ืนวีซาเปนภาษาอังกฤษเทาน้ัน และทางบริษัทไมมีนโยบายรับแปลเอกสาร 

หากทานตองการใหทางเราดําเนินการแปลเอกสารให มีคาใชจายเพิ่มเติมฉบับละ 500 บาท ** 

 

แบบฟอรมรายละเอียดเพ่ิมเติม (สําคัญมาก) 
**ขอมูลน้ีใชเพ่ือนัดหมายคิววีซากับสถานทูต ไมสามารถแกไขภายหลังได 

กรุณาระบุรายละเอียดทั้งหมดใหครบถวนทุกขอ เพ่ือประโยชนของตัวทานเอง  
 คําถามเปนภาษาไทย เพ่ือใหทานเขาใจงาย  

แตกรุณาตอบคําถามเปนภาษาอังกฤษตัวบรรจง เทาน้ัน *** 
 



 

	  

 

ช่ือ – นามสกุล ผูเดินทาง [ภาษาไทย]…………………………………………………………………………………………….……………………….. 
นามสกุล [ภาษาอังกฤษ]……………………………………………………………………………………………………………………….……………………. 
นามสกุลตอนเกิด [ภาษาอังกฤษ]…………………………………………………………………………………………………………………….………… 
ช่ือตัว [ภาษาอังกฤษ]……………………………………………………………………………………………………………………………………….………….. 
วัน /เดือน / ป (ค.ศ.) เกดิ…………………………………………………………………………………………………………………..…………………… 
สถานทีเ่กิด (จังหวัด/ประเทศ)………………………………………………………………………………………………………………………….……….. 
สัญชาติปจจบัุน ...............................สัญชาติโดยกําเนิด หากตางจากปจจุบัน……………………………………………….…….. 

ที่อยูปจจุบันที่สามารถติดตอได  
........................................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................................ 
...........................................................................................................รหัสไปรษณีย........................................ 
 

โทรศัพท (มือถือ)  …………………………………………….……………………..……..…………E-mail…………………………………………………. 
ในกรณีเปนผูเยาว กรุณากรอก ช่ือตัว นามสกุล ที่อยู(หากตางจากผูขอ) และสัญชาติของผูมีอํานาจปกครอง/ 
ดูแลผูเยาว  
 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………..................................................................... 
 

สถานที่ทํางานหรือสถานศึกษา(ภาษาอังกฤษ) ............................................................................................. 
 

ที่อยูที่ทํางานหรือสถานศึกษา.......................................................................................................................... 
 

..........................................................................................................รหัสไปรษณีย......................................... 
ตําแหนงงาน .................................................................................................................................................. 
 

โทรศัพทที่ทํางาน..........................................โทรสารที่ทํางาน......................................................................... 
 

รายไดตอเดือน......................................บาท  รายไดอ่ืน.....................................จํานวน................................. 
 

แหลงที่มา........................................................................................................................................................ 
 

สถานภาพ โสด  แตงงาน แตงงาน (ไมจดทะเบียน) หมาย  หยา 
 

ช่ือ-นามสกุล  บิดา.......................................................................................................................................... 
ช่ือ-นามสกุล มารดา .................................................................................................................................. 
 

ช่ือ-นามสกุล  คูสมรส .................................................................................................................................. 
วันเกิด คูสมรส................................................................................................................................................ 
จังหวัดที่เกิดของคูสมรส..................................................สัญชาติของคูสมรส................................................. 
วีซาที่เคยไดรับในระยะเวลา 5 ปที่ผานมา 
 ไมเคย 
 เคยได   ใชไดตั้งแตวันที่..........................................ถึงวันที่................................................................ 
ทานเคยถูกปฏิเสธวีซาหรือไม 

ไมเคย 
เคย (เหตุผลในการปฏิเสธ)............................................................................................................. 

ความรับผิดชอบคาใชจายในการดาํรงชีพระหวางการเดินทางและพํานักของผูรองขอ 



 

	  

ตัวผูขอวีซาเอง       มีผูอ่ืนออกให   
                                                                 โปรดระบุ ช่ือ-นามสกุล............................................ 
                                                                 ที่อยู………………………………………………………………………………….. 
 
 

******************************************************************************* 
 หมายเหตุ : การอนุมัติวีซาเปนดุลพินิจของทางสถานทูต  ทางบริษัทไมมีสวนเกี่ยวของใดๆ 
ทั้งสิ้นทั้งน้ีบริษัทเปนเพียงตัวกลางและคอยบริการอํานวยความสะดวกใหแกผูเดินทางเทาน้ัน  
 

 


