รหัสทัวร์ : THF4-GF-ZA-5-14DEC18

สุดคุม้ ไปครัง้ เดียว เที่ยวสองประเทศ
เปิ ดประสบการณ์กบั เส้นทางแปลกใหม่ท่ี “โมรอคโค” และ “บาห์เรน”

รหัสทัวร์ : THF4-GF-ZA-5-14DEC18
ไฮไลท์รายการท่องเที่ยว
โมรอคโค : นัง่ รถ 4WD ตะลุยทะเลทรายซาฮาร่า, ขี่อูฐชมพระอาทิตย์ข้ ึนในยามเช้า, นัง่ รถม้า ชมความงามเมืองมาราเกซ
บาห์เรน : ชมป้ อมปราการบาห์เรน มรดกโลก, สัมผัสวิถชี ีวติ ชาวบาห์เรนที่ตลาดพื้นเมือง Manama Souq
วันแรก

กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)-บาห์เรน-ป้ อมปราการบาห์เรน-ประตูสูบ่ าห์เรน-ช้อปปิ้ งตลาดพื้นเมือง

09.00 น.

คณะพร้อมกันที่ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ บริเวณผูโ้ ดยสารขาออก ชัน้ 4 ประตู 9 เคาน์เตอร์ U เคาน์เตอร์เช็คอิน
สายการบิน GULF AIR (GF) เจ้าหน้าที่ของบริษทั ฯคอยให้การต้อนรับ และอานวยความสะดวกในการเช็คอินรับบัตรโดยสาร
**หมายเหตุ** เคาน์เตอร์เช็คอินจะปิ ดบริการก่อนเวลาเครื่องออกอย่างน้อย 60 นาที และผูโ้ ดยสารพร้อม ณ ประตูข้นึ เครื่อง
ก่อนเวลาเครื่องออก 30 นาที
เพือ่ ความสะดวกสูงสุด กรุณาเตรียมกระเป๋ าใบเล็กเพือ่ สาหรับใส่เสื้อผ้าและของใช้สว่ นตัวสาหรับการเตรียมตัวเดินทางต่อ
เครื่องไปยังประเทศโมรอคโค เนื่ องด้วยเป็ นไปตามกฏของสายการบิน GULF AIR กระเป๋ าใบใหญ่จะทาการ Check
Through ไปยังปลายทางประเทศโมรอคโค
บินลัดฟ้ าสู่ บาห์เรน โดยสายการบิน GULF AIR เทีย่ วบินที่ GF153 (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง) ใช้เวลาเดินทาง
ประมาณ 7 ชัว่ โมง 40 นาที
เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติบาห์เรน ประเทศบาห์เรน (เวลาท้องถิน่ ช้ากว่าไทย 4 ช.ม.กรุณาปรับนาฬกิ าของท่าน
เป็ นเวลาท้องถิน่ เพือ่ สะดวกในการนัดหมาย)
จากนัน้ เราจะพาท่านไปสัมผัสเรื่องราวประวัติศาสตร์ 5,000 ปี ที่ ป้ อมปราการบาห์เรน (Qal’at al-Bahrain) หรือที่รูจ้ กั กัน
อีกชื่อว่า ‘Bahrain Fort’ แหล่งอารยธรรมโบราณที่นกั โบราณคดีคาดว่ามันถูกสร้างขึ้นมาตัง้ แต่ช่วง 2,300 ปี ก่อนคริสต
ศักราช ซึ่งในอดีตมันเคยเป็ นทัง้ ที่พานักของกษัตริย ์ ป้ อมปราการสาหรับป้ องกันเมืองจากข้าศึก และยังเป็ นสถานที่ๆ ชาวสุ
เมเรี่ยนเชื่อว่าเป็ นจุดนัดพบเพื่อเข้าถึงพระเจ้า และที่ป้อมปราการแห่งนี้ท่านจะได้เห็นความน่ ามหัศจรรย์ใจของภูมปิ ญั ญาใน
การก่อสร้างป้ อมปราการขึ้นมาจากหินจนมีความแข็งแกร่งมานานนับพันปี ท่แี ม้แต่นกั โบราณคดีก็ยงั หาคาตอบที่แน่ ชดั ไม่ได้
อีกทัง้ ยังเป็ นหนึ่งในสถานที่ท่ไี ด้รบั การขึ้นทะเบียนเป็ นมรดกโลกจาก UNESCO World Heritage Site ในปี ค.ศ.200
จากนัน้ นาท่านสู่ ประตูสู่บาห์เรน (Bab al Bahrain) ออกแบบโดย Sir Charles Belgrave ที่ปรึกษาเจ้าผูค้ รองรัฐบาห์เรน
เพื่อเป็ นทางเข้าไปสู่ตลาดมานามาซึ่งเป็ นย่านธุรกิจที่สาคัญและแหล่งจับจ่ายของท้องถิ่น สร้างเสร็จสมบูรณ์เมือ่ ค.ศ. 1945
และได้รบั การตกแต่งเพิ่มเติมในปี ค.ศ. 1986 เพื่อปรับเปลีย่ นให้มรี ูปร่างเป็ นสถาปัตยกรรมอิสลามมากขึ้น จากนัน้ เราจะพา
ท่านไปเปิ ดประตูสู่วฒั นธรรมวิถชี ีวติ การเป็ นอยู่ของชาวบาห์เรนที่ ตลาดพื้นเมือง Manama Souq ตลาดขนาดใหญ่ใจกลาง
เมืองที่มคี วามสาคัญต่อวิถชี ีวติ ของชาวเมือง ซึ่งที่น่ีท่านจะได้สมั ผัสกับวิถชี ีวิตของคนท้องถิ่นอย่างเป็ นกันเอง พร้อมช็อปปิ้ ง
ของฝากอันเป็ นเอกลักษณ์จากประเทศบาห์เรน และลิ้มรสอาหารพื้นเมืองขนานแท้ท่หี าชิมที่ไหนไม่ได้ในโลกนี้ นอกจากที่น่ี
เท่านัน้ !!
บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร
จากนัน้ นาท่านสู่โรงแรม ให้ท่านได้อาบนา้ เปลี่ยนเสื้อผ้าทาธุ ระส่วนตัว ก่อนจะนาท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติ
บาห์เรน เพือ่ นาท่านเดินทางต่อไปยัง เมือง คาซาบลังกา ประเทศโมรอคโค

หมายเหตุ

11.50 น.
14.35 น.

คา่
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วันที่สอง

คาซาบลังกา-เมืองบารัต-สุสานของกษัตริยโ์ มฮัมเหม็ดที่5-ป้ อมอูดสยา-เมืองแทนเจียร์-แกรนด์ ซัคโค

01.05 น.

บินลัดฟ้ าสู่ เมือง คาซาบลังกา ประเทศโมร็อคโค โดยสายการบิน GULF AIR เที่ยวบินที่ GF143 (บริการอาหารและ
เครื่องดื่มบนเครื่อง) ใช้เวลาเดินทางประมาณ 7 ชัว่ โมง 40 นาที
เดินทางถึง ท่าอากาศยาน มุฮมั มัด ฟิ ฟท์ อินเตอร์เนชัน่ แนล (คาซาบลังกา)เมืองคาซาบลังกา ประเทศโมร็อกโก(เวลา
ท้องถิ่นช้ากว่าไทย 6-7 ช.ม.กรุณาปรับนาฬิกาของท่านเป็ นเวลาท้องถิ่นเพื่อสะดวกในการนัดหมาย) หลังผ่านขัน้ ตอนการ
ตรวจคนเข้าเมืองและรับสัมภาระเรียบร้อยแล้ว นาท่านเดินทางสู่ เมืองราบัต (Rabat) เมืองหลวงแห่งราชอาณาจักรโมรอคโค
(ระยะทาง 115 กม.เวลาเดินทางประมาณ 1.30 ชม.) นาท่าน ชม สุสานของกษัตริยโ์ มฮัมเหม็ดที่ 5 Mausoleum of
Mohammad V พระอัยกา(ปู่) ของกษัตริยอ์ งค์ปจั จุบนั ซึ่งมีทหารยามยืนเฝ้ าสง่าทุกประตูและเปิ ดให้คนทุก ชาติทุกท่านและ
ทุกศาสนาเข้าไปเคารพพระศพที่ฝงั อยู่ เบื้องล่าง ด้านหน้าของสุสาน คือสุเหร่าฮัสซันที่เริ่มสร้างมาตัง้ แต่ศตวรรษที่ 12 แต่ไม่
สาเร็จ และพัง ลงจนเหลือ แต่ เ พีย งเสาไว้ 365 ต้น ในบริเ วณกว้าง 183x139 เมตร จากนัน้ นาท่า น ชม ป้ อมอูด ายา
(Oudayas Fortress) ป้ อมขนาดใหญ่ 2 ชัน้ ทีต่ งั้ อยู่รมิ มหาสมุทรแอตแลนติก ล้อมรอบด้วยกาแพงสูงใหญ่ ด้านในเป็ น เมดิ
น่า หรือชุมชนชาวเมืองซึง่ เต็มไปด้วยบ้านเรือนทีท่ าด้วยสีฟ้า ดูสะอาดตาน่าเดินเล่น นับเป็ นหนึ่งในป้ อมปราการที่สาคัญของโม
รอคโค ทีป่ ้ องกันข้าศึกจากการรุกรานทัง้ ประเทศทีล่ า่ อาณานิคมและในยุคที่โจรสลัดชุกชุม
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาท่านเดินทางสู่ เมืองแทนเจียร์ (Tangier) เป็ นเมืองริมชายฝัง่ และเป็ นเมืองท่าทีส่ าคัญ ที่ตงั้ อยู่ทางตอนเหนือของประเทศ
โมร็อกโก และ อยู่ทางตอนใตข้อง “ช่องแคบยิบรอลตาร์” ปัจจุบนั เมืองท่าแห่งนี้ ได้กลายเป็ นจุดหมายปลายทางด้านการ
ท่ อ งเที่ย วที่ส าคัญ อีก แห่ ง ของ โมร็อ กโคอีก ด้ว ย นอกจากนี้ แ ล้ว เมือ งแทนเจีย ร์ย งั เป็ น เมือ งที่มีค วามส าคัญ ทางด้า น
ประวัตศิ าสตร์ไม่นอ้ ยไปกว่าเมืองอื่นๆ อีกทัง้ รอบ ๆ ตัวเมืองยังมีความโดดเด่นด้วยทัศนียภาพที่สวยงาม รวมไปถึงหาดทราย
และผูค้ นทีแ่ สนจะเป็ นมิตร ชมวิวช่องแคบยิบรอลต้า ที่คนั ่ แบ่ง ระหว่างทวีปยุโรป และ ทวีปแอฟริกา ตามตานานเล่าว่า เป็ น
เพราะเทพเฮอร์คิวลิส ที่ตอ้ งการเดินทางผ่านไปยังสุดขอบตะวันตกจึงยกแผ่นหินออก ให้เกิดช่องแคบยิบรอลต้าขึ้น จากนัน้
นาชม แกรนด์ ซัคโค (Grand Socco) หรือที่รูจ้ กั กันว่า "บิก๊ สแควร์" จัตุรสั ที่รายล้อม ไปด้วยเขตเมืองเก่า หรือย่านเมดินา
ซึง่ ถูกจัดอันดับให้เป็ นหนึ่งในสถานที่ท่องเทีย่ วทีด่ ที ่สี ุดของเมืองแทนเจียร์ อีกทัง้ ยังถือว่าเป็ นตลาด หลักของเมืองอีกด้วย
บริการอาหารเย็น ณ ห้องอาหารของโรงแรม
สมควรแก่เวลานาท่านเข้าทีพ่ กั FREDJ HOTEL ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า

07.10 น.

เที่ยง
บ่าย

คา่

วันที่สาม

นครสีฟ้า เชฟชาอูน- เมือง เชฟชาอูน -เมือง เมคเนส - เมืองโบราณโรมันโวลูบิลสิ -ผ่านชมเมือง มูเล่ ไอดริสเมืองเฟส

เช้า

บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นาท่านเดินทางต่อ สู่ นครสีฟ้า เชฟชาอูน (Chefchaouen) เมืองที่ได้ช่ือว่า “ มนต์เสน่ หแ์ ห่งโมร็อกโค “ แม้ว่าโมร็อคโคจะ
เป็ นประเทศ ที่ตงั้ อย่ทูางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของทวีปแอฟริกา แต่เพราะการที่มอี าณาเขตตดิต่อกับทะเลเมดิเตอร์เรเนียน
และมหาสมุทรแอตแลนติก จึงทาให้ภมู อิ ากาศของประเทศเป็ นแบบเมดิเตอร์เรเนียนคล้ายตอนใตข้องอิตาลีและ สเปน
จากนัน้ นาท่านเดินชม เมือง เชฟชาอูน เมืองที่ถอื ว่าเป็ นสวรรค์ของคนรักสีฟ้าและสีขาว โดยเฉพาะสีฟ้า นัน่ ก็เพราะว่าเชฟ
ชาอูนเป็ นเมืองที่ บ้านเรือนเกือบทุกหลังเป็ นสีขาว และมีครึ่งล่างไปจนถึงบริเวณถนน บันได และทางเดิน เป็ นสีฟ้าสดใส ไม่
ควรพลาดเมืองเล็ก ๆ แห่งนี้ทเี ดียว
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาท่านออกเดินทางสู่ เมือง เมคเนส (Meknes) (ระยะทาง 195 กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3.30 ชม.) แวะชม เมือง
โบราณโรมันโวลูบิลสิ (Roman city of Volubilis) ที่ปจั จุบนั เหลือแต่ซากปรักหักพังที่เกิดจากแผ่นดินไหวครัง้ รุนแรงในปี
ค.ศ. 1755 แต่ยงั คงเห็นได้ถงึ ร่องรอย ความยิง่ ใหญ่ของเมืองในจักรวรรดิโรมันในอดีต อดีตเมืองโบราณแห่งจักรวรรดิโรมัน

เที่ยง
บ่าย
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คา่

แห่งนี้มคี วามสาคัญยิง่ ในยุคศตวรรษที่ 3 และล่ม สลายถูกปล่อยเป็ นเมืองร้างในศตวรรษที่ 11 เมืองโรมันโบราณแห่งนี้ได้รบั
การขึ้นทะเบียนเป็ นมรดกโลกในปี ค.ศ.1997 ผ่านชมเมือง มูเล่ ไอดริส (Moulay Idriss) เมืองโรมันโบราณเมืองหน่งทึ ่เี ป็ น
เมืองศูนย์กลางทางศาสนาอันศักดิ์สทิ ธิ์ของชาวมุสลิมใน โมร็อคโค ทุกๆ ปี ช่วงเดือนสิงหาคมถึงกันยายน จะมีเหล่านักจาริก
แสวงบุญมาเยือ นเมืองแห่งนี้ เพื่อประกอบพิธีทางศาสนาเปรียบได้กบั เมืองเมกกะของประเทศซาอุดิอารเบีย เมคเนส
(Meknes) หนึ่งในเมืองมรดกโลกรับรองโดยยู เนสโกเมื่อปี ค.ศ.1996 อดีตเมืองหลวงใน สมัยสุลต่าน มูเล อิสมาอิล
(Mouley Ismail) แห่งราชวงศ์อะลาวิท (Alawite Dynasty) ได้ช่อื ว่าเป็ นกษัตริยจ์ อมโหดผูช้ ่ืนชอบการทาสงครามในช่วง
ศตวรรษที่ 17 ด้วยทาเลทีต่ งั้ ทีม่ แี ม่นา้ ไหลผ่านกลางเมือง เมกเนสจึงเป็ นเมืองศูนย์กลางการผลิตมะกอก ไวน์ และพืชพรรณ
ต่างๆ มี กาแพงเมืองล้อมรอบเมืองเก่าที่ยาวประมาณ 40 กม. จากนัน้ เดินทางสู่ เมืองเฟส (Fes) ซึ่งตัง้ อยู่บนพื้นที่ท่อี ุดม
สมบูรณ์ท่ตี ่อจากเชิงเทือกเขารีฟ ซึ่งเป็ นเมืองแหล่งท่องเที่ยวที่มชี ่ือเสียงและ มีเสน่ หอ์ นั น่าประทับใจ (ระยะทาง 82 กม. ใช้
เวลาเดินทางประมาณ 1ชม.) เมืองหลวงเก่ าในศ.ต. ที่ 8 ที่มีความความสาคัญทางประวัตศิาสตร์และศาสนาตัง้ แต่ยุค
ศตวรรษ ที่ 8 เป็ นแหล่งท่องเทีย่ วทีม่ ชี ่ือเสียงของโมร็อคโค
บริการอาหารเย็น ณ ห้องอาหารของโรงแรม
สมควรแก่เวลานาท่านเข้าทีพ่ กั L’ESCALE HOTEL ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า

วันที่ส่ี

เมืองเฟส-ประตูพระราชวังหลวงแห่งเฟส-เขาวงกตอันซบัซอ้นแห่งเมดินาเมืองเฟสสุสานของ กษัตริย ์ มูเล ไอดริสที่ 2-สุเหร่าใหญ่ไคเราวีน-ย่านเครื่องหนัง-เมเดอร์ซา บูอมิ าเนี ย

เช้า

บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นาท่านชมประตูพระราชวังหลวงแห่งเฟส (The Royal Palace) ประตูทางเข้าพระราชวังเป็ นสถาปัตยกรรมที่สวยและสง่า
งาม เป็ น เอกลักษณ์แห่งราชวงศ์โมร็อคโค บริเวณใกล้เคียงพระราชวังเคยเป็ นที่อยู่ของชุมชนชาวยิวที่ทารายได้ให้แก่ราชวงศ์
เพราะชาวยิว ทาการค้าเก่ง เป็ นพ่อค้าผูกขาดการค้าเกลือ แต่ปจั จุบนั ชาวยิวส่วนใหญ่ได้เดินทางกลับไปอยู่ ในนดินแดน
แห่งพนัธสัญญา(ประเทศ อิสราเอล) คงเหลือประชากรชาวยิวอยู่ ไม่มากนัก จากนัน้ นาท่านเดินทางเข้าสู่เขาวงกตอันซบัซอ้น
แห่งเมดินาเมืองเฟส ผ่านประตู Bab Bou Jeloud ที่สร้างตัง้ แต่ปี 1913 ที่ใช้โมเสดสีฟ้าตกแต่ง เดินผ่านเข้าไปใน
เขตเมดิน่าแล้วเหมือนข้ามกาลเวลาย้อนสู่ดีต นาท่านเดินผ่าน ตลาดสดขายข้าวปลาอาหาร และผัก ผลไม้สดต่างๆ ในเขต
เมืองเก่าได้แบ่งออกเป็ น 100 ส่วน มีซอยกว่า 9,400 ซอย มี จะแบ่งเป็ นย่านต่างๆ เช่น ย่านเครื่องใช้ทองหลือง ทองแดง
ย่านงานเครื่องจักสาน งานแกะสลักไม้ และย่านเครื่องเทศ (Souk El Attarine) ท่านจะได้สมั ผสัทงั้ รูป รสและกลิน่ ในย่าน
เครื่องเทศทีม่ กี ารจัดเรียงสินค้าได้อย่างเป็ นระเบียบเรียบร้อย ระหว่างที่เดินตามทางในเมดิน่าท่านจะได้พบกับ น้ าพุธรรมชาติ
(Nejjarine Fountain) เพือ่ ให้ชาวมุสลิมให้ลา้ งหน้าล้างมือก่อนเข้าในบริเวณมัสยิด จากนัน้ แวะชมสุสานของ กษัตริย ์ มูเล
ิิ ์ โดยชายชาวมุสลิมจะมา
ไอดริสที่ 2 (Moulay Idriss Mausolem II) ทีช่ าวโมร็อคโคถือว่าเป็ นแหล่งมาแสวงบุญที่ศกั ด์สทธิ
ขอ พรก่อนการเข้าสุหนัตและหญิงสาวชาวมุสลิมมักจะมาขอพรเพื่ อ ให้ได้บุตร ชมสุเหร่า ใหญ่ไ คเราวีน (Kairaouine
Mosque)ซึ่งเป็ นทัง้ มหาวิทยาลัย สอนศาสนาแห่งแรกของโมร็อคโคและเก่าแก่ท่สี ุดแห่งหนึ่งของโลกเลยทีเดียว (เฉพาะผูท้ ่ี
นับถือศาสนาอิสลามเท่านัน้ ) ชม ย่านเครื่องหนัง และ แวะชมบ่อฟอกและย้อมสีหนังแบบโบราณประจาเมืองเฟส (Chouara
Tannery) ทีเ่ ป็ นเอกลักษณ์เฉพาะของเมืองเฟส ถูกอนุ รกั ษ์โดยองค์กรยูเนสโก้ เมืองเฟส จึงเป็ นสถานที่ไม่ควรพลาดในการ
มาเยือนอย่างยิง่
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาท่านเข้าสู่เมืองเก่าเฟส ชม เมเดอร์ซา บูอิมาเนี ย (Merdersa Bou Imania) ซึ่งเป็ นโรงเรียนสอนพระคัมภีร ์ เป็ น
สถาปัตยกรรมแบบมัวร์ท่ี สวยงามประณีต ชมร้านทองเหลือง ซึ่งช่างฝี มอื ที่ทาทองเหลืองเป็ นช่างที่ได้รบั การถ่ายทอดกันมา
ตัง้ แต่บรรพบุรุษ และชมการผลิตโมเสค (Mosaic) และเครื่องใช้ท่ที าจากเซรามิค ชมกรรมวิธีการ ทา ซลิจ Zeilige ซึ่งเป็ น

เที่ยง
บ่าย
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คา่

กรรมวิธที ส่ี บื ทอดกันมาแต่ดงั้ เดิม ดังความงามได้ปรากฏจนเป็ นที่เลือ่ งลือกันในประเทศสเปน โดยเฉพาะการปู กระเบื้องโม
เสคทีต่ ดั และจัดลวดลายทีล่ ะชิ้นหรือที่เรียกว่า ซลิลจิ ได้อย่างลงตัว
บริการอาหารเย็น ณ ห้องอาหารของโรงแรม
สมควรแก่เวลานาท่านเข้าทีพ่ กั L’ESCALE HOTEL ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า
*** กรุณาจัดเตรียมเสื้อผ้า และของใช้จาเป็ น ใส่กระเป๋ าเล็ก เพือ่ ใช้ในการค้างแรมในทะเลทรายซาฮาร่า ในคืนพร่งุน้ ี ***

วันที่หา้

เมืองเฟส-เมืองอิเฟรน-เมืองมิเดลท์-เมืองเมอร์ซูกา้ -ทะลทรายซาฮารา เมอร์ซูกา้

เช้า

บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม พร้อมเก็บสัมภาระเช็ตเอ้าท์ (และแยกกระเป๋ าใบเล็กพร้อมเดินทาง)
นาท่านเดินทางสู่เมืองอิเฟรน (Ifrane) (ระยะทาง 70 กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.20 ชม.) เป็ นเมืองพักตากอากาศบน
ความสูงกว่า 1,650 เมตรเหนือระดับนา้ ทะเล ซึ่งในอดีตฝรัง่ เศสได้มาสร้างเมืองขึ้นบริเวณนี้ เป็ นสถานที่พกั ผ่อนทัง้ ฤดูหนาว
และฤดูรอ้ น บ้างก็เรียกเมืองอิเฟรนว่า เจนีวาแห่งโมร็อคโค หรือ “สวิตเซอร์แลนด์แห่งโมร็อคโค” บ้าน ส่วนใหญ่มหี ลังคาสี
แดง มีดอกไม้ และทะเลสาบสวยงาม นาท่านเดินเล่นภายในเมืองและเก็บภาพบรรายากาศ
อันสวยงาม อีกแห่งของโมร็อคโค ถ่ายรูปกับอนุสรณ์สงิ ห์โตหิน ซึงเป็ นสัญลักษณ์แทนสิงโตตัว สุดท้ายที่ถูกล่าจนหมดไปจาก
เทือกเขาแห่งนี้ จากนัน้ นาท่าน เดินทางต่อสู่เมือง มิเดลท์ (Midelt)
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาท่านเดินทางสู่เมืองเมอร์ซูกา้ (Merzouga) เมืองในทะเลทรายซาฮาร่า (ระยะทาง 268 กม). ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4
ชม.) ผ่านเมือง เออราชิดิยา (Errachidia) เมืองที่มคี วามสาคัญทางด้านยุทธศาสตร์ ซึ่งอยู่ใกล้กบั พรมแดนของประเทศ
แอลจีเรีย เดินทางสูเ่ มือง เอร์ฟดู ์ (Erfoud) เมืองทีเ่ คยเป็ นศูนย์กลางกองคาราวานพ่อค้าที่เดินทางมาจากทางตะวันออกกลาง
อย่างซาอุดอิ ารเบียและซูดานใน แอฟริกา นาท่านพร้อมสมัภาระ(ใบเล็ก) เดินทางโดยรถ 4x4 เข้าสู่ ทะลทรายซาฮารา เมอร์
ซูกา้ (Merzouga) (ระยะทาง54 ก.ม. ใช้เวลา 45 นาที) ผ่านภูเขาหิน ที่เต็มไปด้วยซากฟอสซิล ของหอย และ แมงกะพรุน
โบราณ ในอดีต เมื่อประมาณ 350 ล้านปี ก่อน ดินแดนแห่งนี้ เคยอยู่ใต้ทอ้ งทะเลต่อมาเมื่อแผ่นดินผุดขึ้นมา จึงเกิดซาก
ฟอสซิลขึ้นมากมาย
บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร
สมควรแก่เวลานาท่านเข้าทีพ่ กั เต็นท์ หรือโรงแรม KASBAH TOMBOUCTOU ในเมอร์ซูกา้ หรือเทียบเท่า
(พักเต็นท์ ในกรณี ท่โี รงแรมในทะเลทรายเต็ม)
** ท่านที่ประสงค์จะพักเต็นท์ (ไม่มีค่าใช้จา่ ยเพิม่ ) กรุณาแจ้งล่วงหน้า เนื่ องจากโรงแรมบางแห่ง ไม่มีเต็นท์ไว้บริการ**

เที่ยง
บ่าย

คา่

วันที่หก

ขี่อูฐ ชมพระอาทิตย์ข้ ึน ริมทะเลทราย-เมือง เอร์ฟดู-์ เมือง ทินเฮียร์-ทอดร้ากอร์จ-เมืองวอซาเซท

เช้าตรู

ก่อนพระอาทิตย์ข้นึ นา ท่านขี่อูฐ ชมพระอาทิตย์ข้นึ ทีเ่ นินทรายในทะเลทรายซาฮาร่า (ขีอ่ ูฐ ท่านละ 1 ตัว) ทะเลทรายซาฮาร่า
(SAHARA DESERT) เป็ นทะเลทรายที่มอี าณาเขตกว้างใหญ่ท่สี ุดในโลกคือ มีเนื้อทีป่ ระมาณ 9.3 ล้านตารางกิโลเมตร (ใหญ่
เท่าอเมริกาทัง้ ประเทศ) และตัง้ อยู่ทางตอนเหนือของทวีปแอฟริกา ทะเลทรายซาฮาร่ามีสง่ิ แวดล้อมทีไ่ ม่เอื้อต่อการดารงอยู่ของ
สิง่ มีชวี ติ มนุษย์ สัตว์ หรือพืช เพราะฝนตกน้อยมาก และพื้นที่ไม่เหมาะแก่การเพาะปลูกหรือเลี้ยงสัตว์ หากมีสตั ว์และพืช
พันธุใ์ ดทีส่ ามารถเติบโต ในทะเลทรายได้ ก็ตอ้ งปรับตัวกันอย่างมาก ให้ท่านได้สมั ผัสบรรยากาศยามเช้า ในทะเลทรายซาฮาร่า
และ ชมพระอาทิตย์ข้นึ จากบนเนินทราย ซึ่งเป็ นภาพที่สวยงาม น่าประทับใจ
ได้เวลานาท่านขีอ่ ูฐกลับสู่โรงแรมทีพ่ กั
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เช้า

เที่ยง
บ่าย

คา่

บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม พร้อมเก็บสัมภาระเช็ตเอ้าท์
นาคณะนัง่ รถขับเคลือ่ นสีล่ อ้ 4x4 (4WD) ออกจากทะเลทรายซาฮาร่า มุง่ หน้าสู่ เมือง เอร์ฟดู(์ Erfoud) เพือ่ เปลีย่ นเป็ นรถโค้ช
เดินทางสู่ เมือง ทินเฮียร์ แวะชมโอเอซิส Tinerhir ซึง่ เป็ นชุมชนทีเ่ กาะกล่มอุ ยู่ร่วมกัน ท่ามกลางความแห้งแล้งในเขต
ทะเลทราย ที่ยงั มีความชุ่มชื้น มีตานา้ หรือ ลาธารนา้ ซึง่ ใช้ในการปลูก ต้นปาล์ม ต้นอัลมอนด์ จากนัน้ เดินทางสู่ ทอดร้ากอร์จ
(Todra Gorge) โกรกธารทีม่ โี ขดผาสูง 985 ฟุต หรือ 300 เมตร ทัง้ สองด้านที่เกือบตัง้ ทามุมสามเหลีย่ มกับ แม่นา้ โทดร้า ถือ
ว่าเป็ นโกรกธารและหุบเขาทีส่ วยทีส่ ุดทางใต้ของโมร็อคโค ชมความงดงามของช่องเขาที่ซ่อนตัวอยู่ในโอเอซิส โดยมีลานา้ ใส ๆ
ทีไ่ หลผ่านช่องเขากับหน้าผาสูงชันแปลกตา สถานที่แห่งนี้เป็ นแหล่งปี นหน้าผาสาหรับนักท่องเที่ยวทีร่ กั การเสีย่ งภัย
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
เดินทางสู่ เมืองวอซาเซท (Ouarzazate) เคยเป็ นทีต่ งั้ ทางยุทธศาสตร์ ในปี ค.ศ. 1928 ฝรัง่ เศสได้ตงั้ กองกาลังทหารและ
พัฒนาทีน่ ่ีให้เป็ น ศูนย์กลางการบริหาร วอซาเซทเป็ นเมืองทีถ่ กู ส่งเสริมให้เป็ นเมืองท่องเทีย่ วแวดล้อมไปด้วยสตดูโิ อ
ภาพยนตร์ และมีการพัฒนาพื้นทีใ่ น ทะเลทรายเพื่อการทากิจกรรมต่างๆ เช่นการขีม่ อเตอร์ไซด์ อูฐ กิจกรรมผจญภัยกลาง
ทะเลทราย (สาหรับในฤดูหนาว – ฤดูใบไม้ผลิ (พ.ย.– เม.ย.)) ควรเตรียมเสื้อกันหนาวให้เพียงพอ เพราะเมืองนี้อยู่ใกล้ภเู ขา
แอตลาส ทีม่ หี มิ ะปกคลุมในช่วงดังกล่าว วอซาเซท อาจกล่าวได้ว่าเป็ นจุดมุง่ หมายของนักท่องเที่ยวทีม่ องหาความแตกต่าง
และความผจญภัย ที่หาไม่ได้จากทีไ่ หน วอซาเซทเป็ น เมืองทีส่ าคัญที่สุดของทางตอนใต้ และที่น่ียงั เป็ นทางเชื่อมระหว่างเหนือ
กับใต้และตะวันออกกับตะวันตก สาหรับนักท่องเทีย่ วบางคนที่ ชอบรสชาติของความเป็ นทางใต้ ณ แห่งนีเป็ นจุดเริ่มต้นของ
การสารวจเมืองต่างๆได้ทกุ วัน ก่อนถึงเมืองซอซาเซท แวะชมผลิตภัณฑ์ท่ที า จากกุหลาบที่ เมือง มากูน่า (M’Gouna)
(เทศกาลกุหลาบจะจัดขึ้นประมาณเดือนพฤษภาคม)
บริการอาหารเย็น ณ ห้องอาหารของโรงแรม
สมควรแก่เวลานาท่านเข้าทีพ่ กั OUARZAZATE LE RIAD HOTEL ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า

วันที่เจ็ด

เมืองวอซาเซท-ป้ อมทาอูเริท-เมืองไอท์ เบนฮาดดู-เมืองมาราเกช

เช้า

บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นาท่านชมป้ อมทาอูเริท (Kasbah Taourirt) พระราชวังของผูป้ กครองมาราเกซ ตระกลู กลาวี (Glaoui Palace) เป็ นป้ อม
ดิน หรือ วังทีส่ ร้างจาก ดิน ซึ่งภายในประกอบด้วยห้องหับต่างๆจานวนมากรวมถึงฮาเร็ม และที่ประกอบพิธกี รรมทางศาสนา
ซึง่ เชื่อมต่อกันด้วยทางเล็กๆอยู่ภายใน ในห้องต่าง ๆ ยังมีลวดลายผนังอาคารและรูปแบบสถาปัตยกรรมอันหลากหลายของ
การสร้างอาคารของชาวเบอร์เบอร์ การ ออกแบบอาคารซึ่งเหมาะกับความเป็ นอยู่ของเหล่าเจ้าผูป้ กครอง ยูเนสโก้ได้ปฏิสงั ขรณ์
ขึ้นมา จากอาคารเดิมเพียง 1 ใน 3 ของอาคารทัง้ หมด จากนัน้ เดินทางสู่ เมืองไอท์ เบนฮาดดู (Ait Benhaddou) ชมเมือง
ไอท์ เบนฮาดดู เป็ นเมือง ทีอ่ าคารต่าง ๆสร้างจากดิน เป็ นเมืองทีม่ ชี ่ือเสียงในเรื่องการหารายได้จากกองถ่ายทาภาพยนตร์กว่า
20 เรื่อง โดยเฉพาะป้ อมดินทีง่ ดงาม และมีความใหญ่ทส่ี ุดในภาคใต้ของโมร็อคโค คือ ป้ อมไอท์ เบนฮาดดู (Kasbash of
Ait Ben Hadou) เป็ นป้ อมดินซึ่งต้องอยู่ทา่ มกลางสวนอัลมอนด์ เป็ นปราสาทที่ใช้ในการถ่ายทาภาพยนต์ หลายเรื่องที่โด่งดัง
อาทิ Lawrance of Arabia , Jesus of Nazareth และ Gladiator ปัจจุบนั อยู่ในความดูแลขององค์การยูเนสโก้
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
เดินทางสู่เมือง มาราเกช (Marakesh) เป็ นเมืองท่องเทีย่ วที่สาคัญที่ตงั้ อยู่เชิงเขาแอตลาส ใน อดีตเมืองโอเอซสิ แห่งนี้เป็ นที่
พัก ของกองคาราวานอูฐทีม่ าจากทางตอนใต้ ของโมร็อคโค ถือเป็ นเมืองชุมทางของพ่อค้าต่างๆที่นาสินค้า จากทางตอนใต้ไป
ขายยังยุโรป และ นาสินค้าจากทางเหนือ ผ่านเทือกเขา ไฮแลตลาส ไปยังทะเลทราย ซาฮาร่า ไปยังตอนใต้นอกจากนี้ยงั เป็ น
อดีตเมืองหลวงในช่วงหลายราชวงส์ เริ่มตัง้ แต่สมัยราชวงศ์อลั โมราวิด ช่วงศ.ต.ที่ 11 ราชวงศ์อลั โมฮัด และ ราชวงศ์ซาเตี ยน
ปัจจุบนั เป็ นเมืองทีม่ นี กั ท่องเทีย่ วมาเยือนมากทีส่ ุด สภาพบ้านเมืองทีเ่ ราเห็นได้คอื สองข้างทางแวดล้อมด้วยบ้านเรือนทีถ่ ูกฉาบ
ด้วยปูนสี ส้มๆ ซึง่ เป็ นสิง่ ทีร่ ฐั บาลกาหนดไว้ แต่คนท้องถิน่ จะเรียกว่า Pink City หรือ เมืองสีชมพู อาจกล่าวได้ว่ามาราเกช
เป็ นเมืองทีม่ เี สน่หท์ ส่ี ุด ในโลกแห่งหนึ่งจึงได้สมญานามว่าเป็ น A city of Drama นัน่ คือมีความสวยงามดัง่ เมืองในละครทีไ่ ม่

เที่ยง
บ่าย

รหัสทัวร์ : THF4-GF-ZA-5-14DEC18

คา่

น่าเป็ นชีวติ จริงได้ นาท่านเยือน จัตรุสั กลางเมือง Djemaa El Fnaa Square ทีม่ ขี นาดใหญ่ รายล้อมไปด้วยอาคาร ร้านค้า
ตลาด ทัง้ 4 ด้าน เดินเล่นถ่ายรูป ความมีชีวติ ชีวา ทีม่ สี สี นั และกลิน่ อายแบบโมร็อคโคขนานแท้ พร้อมจับจ่ายหาซื้อของฝาก
ของทีร่ ะลึกพื้นเมืองต่างๆ ได้ท่ี ตลาดเก่า (Old Market) ทีอ่ ยู่รายรอบจัตรุสั อย่างเพลิดเพลิน
บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร
สมควรแก่เวลานาท่านเข้าทีพ่ กั IBEROSTAR CLUB PALMERAIE HOTEL ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า

วันที่แปด

เมืองมาราเกช-สวนจาร์ดีน มาจอแรล-สุเหร่า คูโตเบีย-พระราชวังบาเฮีย-คาซาบลังกา

เช้า

บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นาท่านไปชมสวนจาร์ดีน มาจอแรล (Jardin Majorelle) หรือ สวนยิปแซงลอเร้นซ์ (Yves Saint Laurent Gardens) ชื่อ
นี้เป็ นทีค่ ุน้ เคยของสาวๆ ทีช่ ่นื ชอบแฟชัน่ สุดหรูของ Yves St. Laurent นักออกแบบแฟชัน่ ดีไซน์แห่งปารีส ฝรัง่ เศส ซึง่ เป็ น
ผูอ้ อกแบบสวนแห่งนี้ ในช่วงที่ โมร็อคโคตกเป็ นอาณานิคมของประเทศฝรัง่ เศส ยิปแซงลอเร้นซ์ มาทีป่ ระเทศโมร็อคโค เพือ่
พักผ่อนหลังจากเคร่งเครียดจากงาน ออกแบบแฟชัน่ โชว์ บ้านหลังนี้เคยเป็ นของเศรษฐีแห่งมาราเกช หลังจากยิปแซงมาเยือน
มาราเกช ก็ได้เกิดความหลงใหลในเมืองแห่งนี้ และซื้อบ้านหลังนี้ไว้เป็ นทีพ่ กั ผ่อน ชมสวนที่ถกู ออกแบบโดยใช้สส่ี ดใส
ฉูดฉาด เช่นสีนา้ เงิน และสีสม้ เป็ นองคป์ ระกอบ ไม่ว่าจะเป็ น เสา แจกัน และชมการจัดวางพรรณไม้อนั หลากหลาย แห่ง
ทะเลทราย ทีจ่ ดั ได้อย่างสวยงามและลงตัว ชม สุเหร่า คูโตเบีย (Kutobia Mosque) เป็ นสุเหร่า ทีม่ หี อคอยสูง ถึง 70 เมตร
สร้างในสมัยราชวงศ์ อัลโมฮัด ซึ่งเป็ นหอคอย 1 ใน สามพี่ น้อง เป็ นทีร่ ูจ้ กั กันทัว่ โลก ถึงความยิง่ ใหญ่ ในสมัยราชวงศ์น้ ี ชม
ซากสุเหร่าซึง่ เป็ นอนุสรณ์ แห่งความขัดแย้งของ 2 ลัทธิ ซึง่ มีมาในอดีต นาท่านชม พระราชวังบาเฮีย (Bahia Palace) เป็ น
พระราชวังของท่านมหาอามาตย์ ผูเ้ สร็จราชการแผ่นดินแทนยุวกษัตริยใ์ นอดีต สร้างขึ้นในช่วงปลายศตวรรษที่ 19 โดย Si
Moussa สถาปัตยกรรมออกเป็ นแนวสมัยใหม่ โดยที่ตงั้ ใจจะให้เป็ นพระราชวังทีย่ ง่ิ ใหญ่และหรูหรา ที่สุดในสมัยนัน้ สร้างขึ้น
และตัง้ ชื่อวังตามชิ้อ ของภรรยาคอื นางบาเฮีย ซึ้งมีรูปโฉมทีง่ ดงาม เป็ นที่รกั ใคร่ยง่ิ ของท่านมหาอามาตย์ พระราชวังแห่งนี้มี
การตกแต่งโดยการแกะสลักปูนปัน้ (Stucco) บนเพดานและบานประตูมกี ารวาดลายโดยใช้สธี รรมชาติบนไม้ สนซีดาร์ และ
ผนังประดับประดาด้วยโมเสกเป็ นลวดลายทีส่ วยงามละเอียดอ่อนมาก ชมสวนในบ้านซึง่ เป็ นสไตล์รยิ าด (Riad) ประกอบไป
ด้วยลาน กลางบ้าน ซึง่ ประดับด้วยนา้ พุ และสวนไม้ดอก ไม้ประดับ ตามสไตล์การแต่งบ้านแบบโมรอคโค นาท่าน สัมผัส
ประสบการณ์ยอ้ นอดีต สูย่ ุคโบราณ นัง่ รถม้า ชมเมืองมาราเกช เมืองทีผ่ ูม้ ชี ่อื เสียงจากทัว่ โลก ต้องการมาอยู่ ณ เมืองแห่งนี้
ปัจจุบนั มาราเกช เป็ นเมืองทีม่ นี กั ท่องเที่ยวมาเยือนมากทีส่ ุด สภาพบ้านเมืองทีเ่ ราเห็นได้คอื สองข้างทางแวดล้อมด้วย
บ้านเรือนที่ถกู ฉาบ ด้วยปูนสีสม้ ๆ ซึง่ เป็ นสิง่ ที่รฐั บาลกาหนดไว้ แต่คนท้องถิน่ จะเรียกว่า Pink City หรือ เมืองสีชมพู อาจ
กล่าวได้ว่ามาราเกชเป็ นเมืองทีม่ ี เสน่หท์ ่สี ุดในโลกแห่งหนึ่ง จึงได้สมญานามว่าเป็ น A city of Drama นัน่ คือมีความสวยงาม
ดัง่ เมืองในละครที่ไม่น่าเป็ นชีวติ จริงได้
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาท่านเดินทางสู่ เมือง คาซาบลังกา (ระยะทาง 237 กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3.30 ชม.) คาว่า 'คาซา' แปลว่า บ้าน และ
'บลังกา' แปลว่า สีขาว คาซาบลังกา เป็ นเมืองที่คนทัว่ โลกรูจ้ กั และอาจรูจ้ กั มากกว่า 'ราชอาณาจักรโมร็อคโค ด้วยซา้ เพราะ
นอกจากจะเป็ นเมืองท่าและเป็ นทีต่ งั้ ของท่าอากาศยานระหว่างประเทศแล้วยังถูกใช้เป็ นฉากในภาพยนตร์ฮอลลีวูด้ เรื่อง
Casablanca (โดยทีไ่ ม่ได้ถ่ายทาในคาซาบลังกาเลย) เป็ นเรื่องราวความรักระหว่างนายทหารอเมริกนั และหญิงคนรัก ในช่วง
สงครามโลก ครัง้ ที่ 2 ทาให้คาซาบลังกาเป็ นทีร่ ูจ้ กั ไปทัว่ โลก และปัจจุบนั เป็ นเมืองเศรษฐกิจหลักของโมร็อคโคทีม่ ปี ระชากร
อาศัยอยู่ประมาณเกือบ 5 ล้านคน ถึงคาซาบลังกา นาท่านช้อปปิ้ ง ทีห่ า้ ง Morocco Mall เป็ นห้างทีบ่ รรดาไฮโซ และเศรษฐี
ในคาซาบลังกา นิยมมาจับจ่าย ซื้อสินค้าแบรนด์ดงั จากนัน้ นัง่ รถชมบรรยากาศ ริมมหาสมุทรแอตแลนตคิยามคา่ คืน
บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร
สมควรแก่เวลานาท่านเข้าทีพ่ กั MOGADOR HOTEL ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า

เที่ยง
บ่าย

คา่

รหัสทัวร์ : THF4-GF-ZA-5-14DEC18
วันที่เก้า

คาซาบลังกา - บาห์เรน - สนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทย

เช้า
06.00 น.
09.00 น.

บริการอาหารเช้า แบบปิ คนิ ค
นาท่านเดินทางออกจากโรงแรมทีพ่ กั ออกเดินทางสู สนามบิน
บินลัดฟ้ าสู่ บาห์เรน โดยสายการบิน GULF AIR เทีย่ วบินที่ GF142 (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง) ใช้เวลาเดินทาง
ประมาณ 7 ชัว่ โมง
เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติบาห์เรน ประเทศบาห์เรน พักผ่อนตามอัธยาศัยภายในสนามบิน รอเปลีย่ นเครื่อง
เดินทางต่อเครื่อง เพือ่ กลับสู่ประเทศไทยออกเดินทาง โดยสายการบิน GULF AIR เทีย่ วบินที่ GF152 (บริการอาหารและ
เครื่องดื่มบนเครื่อง) ใช้เวลาเดินทางประมาณ 6 ชัว่ โมง 45 นาที

18.00 น.
22.20 น.

วันที่สบิ

กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)

09.30+1

เดินทางถึง สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ

อัตราค่าบริการต่อท่านและเงื่อนไข

เที่ยวสองประเทศ โมรอคโค+บาห์เรน 10 วัน 7 คืน โดยสายการบิน GULF AIR
กาหนดการเดินทาง

05-14 ธ.ค.61

ผูใ้ หญ่พกั ห้อง เด็กอายุไม่เกิน12ปี เด็กอายุไม่เกิน12ปี ไม่เอาตัว๋
ละ2-3ท่าน
เสริมเตียง
ไม่เสริมเตียง
เครือ่ งบิน

59,900.-

58,900.-

57,900.-

42,900.-

พักเดี่ยว

9,900.-

อัตราค่าบริการรวม









ตัวเครื
๋ ่องบินชัน้ ประหยัดที่ระบุวนั เดินทาง ไป-กลับพร้อมคณะ
ที่พกั โรงแรมตามรายการ 7 คืน พักห้องละ 2-3 ท่าน (กรณี มาไม่ครบคู่และไม่ตอ้ งการเพิ่มเงินพักห้องเดี่ยว)
อาหารตามรายการระบุ(สงวนสิทธิในการสลับมื้อหรือเปลี่ยนแปลงเมนู อาหารตามสถานการณ์)
ค่าเข้าชมสถานที่ตามรายการระบุ
ค่าระวางน้ าหนักกระเป๋ าไม่เกิน 30 กก.
ค่ารถโค้ชรับ-ส่งสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการระบุ
ค่ามัคคุเทศก์ผูช้ านาญเส้นทางดูแลตลอดการเดินทาง
ค่าประกันชีวิตกรณี อบุ ตั เิ หตุในระหว่างการเดินทาง คุม้ ครองในวงเงินไม่เกินท่านละ 1,000,000 บาท และค่ารักษาพยาบาลกรณี
อุบตั เิ หตุในวงเงินไม่เกิน ท่านละ 200,000 บาท (ตามเงือ่ นไขกรมธรรม์)
 ภาษี น้ ามันและภาษี ตวั ๋ ทุกชนิ ด(สงวนสิทธิเก็บเพิ่มหากสายการบินปรับขึ้นก่อนวันเดินทาง)

อัตราค่าบริการไม่รวม
 ภาษีหกั ณ ที่จา่ ย 3%และภาษี มลู ค่าเพิ่ม 7%
 ค่าธรรมเนี ยมวีซ่าประเทศโมรอคโค 900 บาท
 ค่าทาหนังสือเดินทางไทย,ค่าธรรมเนี ยมสาหรับผูถ้ อื พาสปอร์ตต่างชาติค่าทาใบอนุ ญาตกลับเข้าประเทศของคนต่างชาติ(Re-Entry)
หรือ คนต่างด้าว (เป็ นหน้าที่ของผูเ้ ดินทางในการจัดทาเอง)
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 ค่าใช้จา่ ยส่วนตัวนอกเหนื อจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าเครื่องดื่มและค่าอาหารที่สงั ่ เพิม่ เอง, ค่าโทรศัพท์, ค่าอาหารและเครื่องดื่มสัง่
พิเศษนอกรายการ ค่าซักรีด, ค่าโทรศัพท์ทางไกล, ค่าอินเตอร์เน็ ต ฯลฯ
 ค่าใช้จา่ ยอันเกิดจากความล่าช้าของสายการบิน,อุบตั ภิ ยั ทางธรรมชาติ,การประท้วง,การจลาจล,การนัดหยุดงาน,การถูกปฏิเสธไม่ให้
ออกและเข้าเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองและเจ้าหน้าที่กรมแรงงานทัง้ ที่เมืองไทยและต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนื อความ
ควบคุมของบริษทั ฯ
 ค่าปรับ สาหรับน้ าหนักกระเป๋ าเดินทางที่เกินจากที่ทางสายการบินกาหนดไว้ 30 กก.
 ค่าทิปไกด์ทอ้ งถิน่ ,คนขับรถ และคนจูงอูฐ 75USD/ทริป/ลูกทัวร์ 1 ท่าน
 ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ตามสินน้ าใจของทุกท่าน(ไม่รวมในทิปไกด์ทอ้ งถิน่ และคนขับรถแต่ไม่บงั คับทิป)

เงือ่ นไขการสารองที่นงั ่
1.กรุณาทาการจองก่อนการเดินทาง อย่างน้อย 45 วันทาการหรือก่อนหน้านัน้ โดยส่งแฟกซ์หรืออีเมลล์รายชื่อและหน้าหนังสือเดินทางเพือ่ ยัน
การจองทีน่ งั ่ พร้อมชาระมัดจาท่านละ 20,000 บาท
2.ค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ บริษทั ฯ จะขอเก็บค่าทัวร์ทงั้ หมดก่อนการเดินทาง อย่างน้อย 21 วันทาการ มิเช่นนัน้ บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการ
ยกเลิกการเดินทางของท่าน และการคืนเงินทัง้ หมดหรือบางส่วนตามค่าใช้จ่ายทีเ่ กิดขึ้นจริง
3.เมือ่ ท่านตกลงชาระเงินค่าบริการไม่ว่าทัง้ หมดหรือบางส่วนกับทางบริษทั ฯ ทางบริษทั ฯจะถือว่าท่านได้ยอมรับในเงือ่ นไขและข้อตกลงการ
ให้บริการที่ได้ระบุไว้ในเอกสารฉบับนี้ทงั้ หมดนี้แล้ว

เงือ่ นไขการยกเลิก
1.ยกเลิกการเดินทางก่อนการเดินทาง 30 วัน บริษทั ฯจะคืนเงินค่ามัดจาให้ทงั้ หมด ยกเว้นในกรณีวนั หยุดเทศกาล,วันหยุดนักขัตฤกษ์
ทางบริษทั ฯขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินมัดจาโดยไม่มเี งือ่ นไขใดๆทัง้ สิ้น
2. ยกเลิกการเดินทาง 21 วัน ก่อนการเดินทาง หักค่ามัดจาทัวร์ 50%
3. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 7-14 วันเก็บค่าใช้จ่าย 80% ของราคาทัวร์ ต่อท่าน
4. ยกเลิกการเดินทางน้อยกว่า 1-7 วัน เก็บค่าใช้จ่ายทัง้ หมด 100% ของราคาทัวร์
5. สาหรับผูโ้ ดยสารที่ไม่ได้ถอื หนังสือเดินทางไทย และทางบริษทั ฯเป็ นผูย้ น่ื วีซ่าให้ เมือ่ ผลวีซ่าผ่านแล้วมีการยกเลิกการเดินทางบริษทั ฯ ขอ
สงวนสิทธิ์ในการคืนค่ามัดจาทัง้ หมด

เงือ่ นไขการให้บริการ
1.บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลีย่ นแปลงราคาและเงือ่ นไขต่างๆ โดยไม่ตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทัง้ นี้ให้ข้นึ อยู่กบั ดุลยพินิจของบริษทั ฯ
เท่านัน้ อีกทัง้ ข้อสรุปและข้อตัดสินใดๆ ของบริษทั ฯ ให้ถอื เป็ นข้อยุตสิ ้นิ สุดสมบูรณ์
2.บริษทั ฯ และตัวแทนของบริษทั ขอสงวนสิทธิ์ทจ่ี ะเปลีย่ นแปลงรายการทัวร์ตามความเหมาะสม ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ ข้อจากัดด้าน
ภูมอิ ากาศ และเวลา ณ วันทีเ่ ดินทางจริง ทัง้ นี้ทางบริษทั ฯ จะยึดถือและคานึงถึงความปลอดภัย รวมถึงประโยชน์สูงสุดของลูกค้าส่วนมาก
เป็ นสาคัญ
3.ทางบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิก, เปลีย่ นกาหนดการเดินทาง และปรับเพิม่ ราคา หากมีผูร้ ่วมเดินทางในคณะทัวร์ ไม่ครบตามที่
กาหนดไว้ขนั้ ตา่ 30 ท่าน
4.รายการทัวร์น้ ีเป็ นการท่องเที่ยวแบบหมูค่ ณะ (Join Tour) จัดทาและดาเนินการโดยบริษทั คู่คา้ (Partner)
5.อัตราค่าบริการคิดคานวณจากอัตราแลกเปลีย่ น และราคาตัวเครื
๋ ่องบินในปัจจุบนั บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลีย่ นราคาค่าบริการใน
กรณีทม่ี กี ารขึ้นราคาค่าตัวเครื
๋ ่องบิน ค่าประกันภัยสายการบิน ค่าธรรมเนียมนา้ มัน หรือมีการประกาศลดค่าเงินบาท หรืออัตราแลกเปลีย่ นได้
ปรับขึ้นในช่วงใกล้วนั ทีค่ ณะจะเดินทาง
6.ในระหว่างการท่องเทีย่ วนี้ หากท่านไม่ใช้บริการใดๆ ไม่ว่าทัง้ หมดหรือบางส่วน ถือว่าท่านสละสิทธิ์ไม่สามารถเรียกร้องขอคืนค่าบริการได้
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7.หากท่านไม่เดินทางกลับพร้อมคณะทัวร์ ตัวเครื
๋ ่องบินขากลับซึ่งยังไม่ได้ใช้ ไม่สามารถนามาขอคืนเงินได้
8.ค่าบริการที่ท่านชาระกับทางบริษทั ฯ เป็ นการชาระแบบเหมาขาด และทางบริษทั ฯ ได้ชาระให้กบั บริษทั ฯ ตัวแทนแต่ละแห่งแบบเหมาขาด
เช่นกัน ดังนัน้ หากท่านมีเหตุอนั ใดที่ทาให้ท่านไม่ได้ท่องเที่ยวพร้อมคณะตามรายการทีร่ ะบุไว้ ท่านจะขอคืนค่าบริการไม่ได้
9.กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทน หรือ หน่วยงานทีเ่ กี่ยวข้อง จนมีการยกเลิก ล่าช้า เปลีย่ นแปลง การบริการจากสายการบิน บริษทั
ขนส่ง หรือ หน่วยงานทีใ่ ห้บริการ บริษทั ฯ จะดาเนินโดยสุดความสามารถทีจ่ ะจัดบริการทัวร์อ่นื ทดแทนให้ แต่จะไม่คืนเงินให้สาหรับ
ค่าบริการนัน้ ๆ
10.มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนของบริษทั ฯ ไม่มสี ทิ ธิ์ในการให้คาสัญญาใดๆ ทัง้ สิ้นแทนบริษทั ฯ นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูม้ ี
อานาจของบริษทั ฯ กากับเท่านัน้
11.โปรแกรมทัวร์น้ ีจะสามารถออกเดินทางได้ตอ้ งมีจานวนผูเ้ ดินทางขัน้ ตา่ 10 ท่านรวมในคณะตามทีก่ าหนดไว้เท่านัน้ หากมีจานวนผูเ้ ดินทาง
รวมแล้วน้อยกว่าทีก่ าหนดไว้ บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกหรือปรับเปลีย่ นการเดินทางได้
12.บริษทั ฯ รับเฉพาะผูม้ วี ตั ถุประสงค์เดินทางเพือ่ ท่องเทีย่ วเท่านัน้ การเดินทางของผูเ้ ดินทางด้วยวัตถุประสงค์แอบแฝงอื่น ๆ เช่น การไปค้า
แรงงาน การค้าประเวณี การค้ามนุษย์ การขนส่งสินค้าหนีภาษี การขนยาเสพติด การโจรกรรม การขนอาวุธสงคราม การก่อการร้าย และ อื่น
ๆ ทีเ่ ข้าข่ายผิดกฏหมาย ผิดศีลธรรมอันดี บริษทั ฯ มิได้มสี ่วนรูเ้ ห็น เกี่ยวข้อง หรือ มีส่วนต้องรับผิดชอบใด ๆ กับการกระทาดังกล่าวทัง้ สิ้น
13.หากผูเ้ ดินทางถูกเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองของประเทศนัน้ ๆ ปฏิเสธการเข้า - ออกเมือง ด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตาม ถือเป็ นเหตุผลซึง่ อยู่
นอกเหนืออานาจ และความรับผิดชอบของบริษทั ฯ ทางบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ทจ่ี ะไม่รบั ผิดชอบคืนเงินทัง้ หมด
14.ผูเ้ ดินทางต้องใช้วจิ ารณญาณส่วนตัวและรับผิดชอบต่อการตัดสินใจในการเลือกซื้อสินค้าต่าง ๆ ในระหว่างการเดินทางท่องเที่ยวด้วยตัว
ท่านเอง บริษทั ฯ จะไม่สามารถรับผิดชอบใด ๆ หากเกิดความไม่พงึ พอใจในสินค้าทีผ่ ูเ้ ดินทางได้ซ้อื ระหว่างการเดินทางท่องเที่ยวนี้
15.ผูเ้ ดินทางต้องรับผิดชอบต่อการจัดเก็บ และ ดูแลทรัพย์สนิ ส่วนตัว ของมีค่าต่าง ๆ อย่างระมัดระวัง บริษทั ฯ จะไม่สามารถรับผิดชอบใด
ๆ หากเกิดการสูญหายของ ทรัพย์สนิ ส่วนตัว ของมีค่าต่าง ๆ ระหว่างการเดินทางท่องเที่ยว อันมีสาเหตุมาจากผูเ้ ดินทาง
16.บริษทั ฯ จะไม่รบั ผิดชอบต่อการสูญหายของทรัพย์สนิ และ สัมภาระระหว่างการเดินทางอันมีสาเหตุมาจากสนามบิน สายการบิน บริษทั
ขนส่ง โรงแรม หรือ การโจรกรรม แต่จะทาหน้าทีเ่ ป็ นตัวแทนในการเรียกร้องค่าชดใช้ให้กบั ผูเ้ ดินทาง
17.บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ทจ่ี ะไม่รบั ผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ทเ่ี กิดจากการยกเลิกหรือความล่าช้าของสายการบิน ภัยธรรมชาติ การนัด
หยุดงาน การจลาจล การปฏิวตั ิ รัฐประหาร ทีอ่ ยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษทั ฯ หรือ ค่าใช้จ่ายเพิม่ เติมทีเ่ กิดขึ้นทางตรง หรือทางอ้อม
เช่น การเจ็บป่ วย การถูกทาร้าย การสูญหาย ความล่าช้า หรือ จากอุบตั ิเหตุต่างๆ
18.บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ทจ่ี ะไม่รบั ผิดชอบใด ๆ ต่อการไม่เป็ นไปตามความคาดหวัง และความไม่พงึ พอใจของผูเ้ ดินทาง ทีเ่ กี่ยวข้องกับ
สภาพธรรมชาติ ภูมอิ ากาศ ฤดูกาล ทัศนียภาพ วัฒนธรรม วิถแี ละพฤติกรรมของประชาชนในประเทศที่เดินทางไป
19.ทางบริษทั ฯจะไม่รบั ผิดชอบใดๆทัง้ สิ้น หากผูเ้ ดินทางประสบเหตุสภาวะฉุกเฉินจากโรคประจาตัว ซึง่ ไม่ได้เกิดจากอุบตั เิ หตุในรายการ
ท่องเทีย่ ว หรือการมาขึ้นเครื่องไม่ทนั (ซึง่ ลูกค้าจะต้องยอมรับในเงือ่ นไขนี้ในกรณีทเ่ี กิดเหตุสุดวิสยั ซึง่ อยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของ
บริษทั ทัวร์)
20.กรณีทท่ี ่านต้องออกตัวภายใน
๋
เช่น (ตัวเครื
๋ ่องบิน,ตัวรถทั
๋ วร์,ตัวรถไฟ)
๋
กรุณาสอบถามทีเ่ จ้าหน้าทีท่ ุกครัง้ ก่อนทาการออกตัว๋ เนื่องจากสายการ
บินอาจมีการปรับเปลีย่ นไฟล์ทบิน หรือ เวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทางบริษทั ฯจะไม่รบั ผิดชอบใดๆในกรณีถา้ ท่านออกตัวภายในโดย
๋
ไม่แจ้งให้ทราบและหากไฟล์ทบินมีการปรับเปลีย่ นเวลาบินเพราะถือว่าท่านยอมรับในเงือ่ นไขดังกล่าว
21.กรณีใช้หนังสือเดินทางราชการ(เล่มนา้ เงิน)เดินทางเพือ่ การท่องเทีย่ วกับคณะทัวร์ หากท่านถูกปฏิเสธในการเข้า -ออกประเทศใดๆก็ตาม ทาง
บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าทัวร์และรับผิดชอบใดๆทัง้ สิ้น
22. หนังสือเดินทางต้องมีอายุการใช้งานเหลือไม่นอ้ ยกว่า 6 เดือน และบริษทั ฯรับเฉพาะผูม้ จี ดุ ประสงค์เดินทางเพือ่ ท่องเที่ยวเท่านัน้ (หนังสือ
เดินทางต้องมีอายุเหลือใช้งานไม่นอ้ ยกว่า 6 เดือน บริษทั ฯไม่รบั ผิดชอบหากอายุเหลือไม่ถงึ และไม่สามารถเดินทางได้ )

รหัสทัวร์ : THF4-GF-ZA-5-14DEC18
รายละเอียดเอกสารประกอบการขอวีซ่าท่องเที่ยว ประเทศโมรอคโค
1. หนังสือเดินทาง ต้องมีอายุเหลือการใช้งานอย่างน้อย 6 เดือน นับจากวันเดินทาง พร้อมสาเนา 1 ชุด ห้ามขีดคร่อม หรือเซ็นต์ทบั บนหน้า
เอกสาร หนังสือเดินทางต้องมีหน้าว่างเหลือสาหรับประทับตราวีซ่า และตราประทับเข้า-ออกอย่างน้อย 2 หน้าเต็ม
2. รูปถ่ายสีขนาด 1.5 นิ้ว จานวน 2 ใบ พื้นหลังฉากสีขาว ห้ามใส่เสื้อสีขาวและสีอ่อนในการถ่ายรูปให้เห็นหน้าชัด
3. สาเนาทะเบียนบ้าน และสาเนาบัตรประชาชน และสาเนาเปลีย่ นชื่อ (ถ้ามี) ไม่ตอ้ งขีดคร่อม หรือเซ็นต์ทบั บนหน้าเอกสาร
4. หลักฐานการทางาน
-กรณีเป็ นเจ้าของกิจการ ต้องแสดงสาเนาใบทะเบียนการค้า และหนังสือรับรองการจดทะเบียนทีม่ ชี ่อื ของผูเ้ ดินทาง แสดงความเป็ นเจ้าของ
กิจการ เป็ นกรรมการ หรือ หุน้ ส่วน (ไม่ตอ้ งใช้ตวั จริง) ไม่ตอ้ งขีดคร่อมเซ็นต์ทบั เอกสาร
-กรณีเป็ นพนักงาน ต้องมีหนังสือรับรองการทางานจากทางบริษทั หรือหน่วยงานทีส่ งั กัด มีขอ้ ความระบุตาแหน่ง เงินเดือน รายได้ วันเริ่มทา
งาน และช่วงเวลาทีไ่ ด้รบั อนุ มตั ใิ ห้ลาหยุดงานทีจ่ ะเดินทางในโมรอคโค (เป็ นภาษาอังกฤษเท่านัน้ ) และจะต้องประทับตราบริษทั รับรองเป็ น
สาคัญ
-กรณีเป็ นนักเรียน หรือนักศึกษา ต้องมีหนังสือรับรองจากทางโรงเรียน หรือสถาบันทีก่ าลังศึกษาอยู่ พร้อมตราประทับของสถาบัน (เป็ น
ภาษาอังกฤษเท่านัน้ ) และสาเนาบัตรนักเรียน หรือบัตรนักศึกษา พร้อมทัง้ เซ็นต์ช่อื รับรองสาเนา
-กรณีประกอบอาชีพอิสระ ค้าขาย ทาธุรกิจส่วนตัว ให้พมิ พ์จดหมายรับรองตนเอง
5. หลักฐานการเงิน ใบรับรองสถานะทางการเงินในชื่อของผูเ้ ดินทาง จากทางธนาคาร (เป็ นภาษาอังกฤษ) พร้อมตราประทับธนาคาร ไม่
สามารถใช้สาเนาบัญชีเงินฝากธนาคารย้อนหลัง 6 เดือน
6. สาหรับผูเ้ กษียณแล้ว ให้จดั เตรียมเอกสาร ตามข้อที่ 1-3 และ 5

