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HIT… อยากชวนท่านเที่ยว … 
เสน้ทาง 

New Year in Morocco  
มหัศจรรย์ … แห่ง โมร็อคโค 10 วัน 

ก าหนดการเดนิทาง 
28 ธันวาคม 2562 – 6 มกราคม 2563 

 

บินกบั Oman Air ได้น  าหนกักระเปา๋ 30 กโิลกรมั ไมต่อ้งซื อน  าหนักเพิม่!! 
ขีอ่ฐูบนทะเลทรายซาฮารา่ ชมพระอาทติย์ขึ นยามเช้า 
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The Magic of Morocco Route 
 

 
 

วนัเสาร์ที ่28 ธันวาคม 2562 (1)  กรุงเทพฯ – มัสกตั (โอมาน) 
15.30 น. พบกนัท่ี ท่าอากาศยานนานาชาตสุิวรรณภูม ิ“Suvarnabhumi International Airport” อาคารโดยสาร ช้ัน 4  
 ประตู 8 แถว T เคาน์เตอร์ สายการบินโอมาน แอร์ หวัหนา้ทวัร์ และเจา้หนา้ท่ี บริษัท ไฮไลท์ อนิเตอร์เนช่ันนอล ทราเวล  
 หรือสั้นๆ วา่ HIT รอตอ้นรับและคอยอ านวยความสะดวกดา้นเอกสารการเดินทาง 
 

กระเป๋าเลก็ถือตดิตวัขึน้เคร่ืองบิน 
 กรุณางดน าของมีคมทุกชนิดเช่นมีดพบักรรไกรตดัเลบ็ทุกขนาดตะไบเลบ็ เป็นตน้ กรุณาใส่ในกระเป๋าเดินทางใบใหญ่ หา้มน าติดตวั 
 ข้ึนเคร่ืองบิน 
 วตัถุท่ีเป็นลกัษณะของเหลว อาทิ ครีม โลชัน่ น ้ าหอม ยาสีฟัน เจล สเปรย ์และเหลา้เป็นตน้ จะถูกท าการตรวจอยา่งละเอียดอีกคร้ัง โดย

จะอนุญาตใหไ้ม่เกิน 10 ช้ิน ในบรรจุภณัฑล์ะไม่เกิน 100ml. แลว้ใส่รวมเป็นท่ีเดียวกนัในถุงใสพร้อมท่ีจะส าแดงต่อเจา้หนา้ท่ีรักษา
ความปลอดภยัตามมาตรการองคก์ารการบินพลเรือนระหวา่งประเทศ [ICAO] 
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 หากท่านซ้ือสินคา้ปลอดภาษีจากสนามบิน จะถูกปิดผนึกถุงโดยระบุวนัเดินทางเท่ียวบินจึงสามารถน าข้ึนเคร่ืองไดแ้ละหา้มมีร่องรอย
การเปิดปากถุงโดยเดด็ขาด 

20.05 น. ออกเดินทางสู่ กรุงมสักตั (Muscat) โดยเท่ียวบินท่ี WY 816 (ใช้เวลาในการเดินทาง 6 ช่ัวโมง 20 นาที) 
23.25 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาตโิอมาน “Oman International Airport” ณ กรุงมสักตั (Muscat) ประเทศ 
 โอมาน (Oman) รอเปล่ียนเท่ียวบิน 
 

วนัอาทติย์ที ่29 ธันวาคม 2562 (2) มัสกตั – คาซาบลงัก้า (โมร็อคโค) – มาราเกช 
01.25 น. ออกเดินทางต่อสู่ เมืองคาซาบลงัก้า (Casablanca) ประเทศโมร็อคโค (Morocco) โดยเทีย่วบินที ่WY 171 
 (ใช้เวลาในการเดินทาง 9 ช่ัวโมง 45 นาที) 
07.45 น. ถึง ท่าอากาศยานนานาชาตแิอนฟ่า “Anfa International Airport” ณ เมืองคาซาบลงักา (Casablanca) เมือง 
 ใหญ่ทางตะวนัตกของ ประเทศโมร็อคโค (Morocco) (เวลาท้องถ่ินช้ากว่าประเทศไทย 6 ช่ัวโมง) หลงัผา่นพิธีการตรวจ 
 คนเขา้เมืองและศุลกากรแลว้  รถโคช้ปรับอากาศรอรับท่าน เพื่อเร่ิมตน้การท่องเท่ียวดินแดนท่ี ชาวอาหรับ เรียกขานกนัวา่   
 เอล มาห์กริบ อลัอคั ซา “El Mahgrib Al Aqsa” ซ่ึงหมายถึงดินแดนทางทิศตะวนัตกไกลท่ีสุด นกัเดินทางบางคน 
 บอกวา่ท่ีน่ีเป็นดินแดนเมืองหนาวท่ีมีแดดอนัร้อนแรง หรือเป็นประเทศท่ีเยน็ท่ีสุดในหมู่ประเทศท่ีร้อนท่ีสุด ทั้งหมดท่ี 
 กล่าวมาลว้นเป็น ค าจ ากดัความท่ีเด่นชดัส าหรับ ประเทศโมร็อคโค (Morocco) น าท่านออกเดินทางสู่  เมืองมาราเกช  
 (Marrakech) (ระยะทาง 177 กิโลเมตรใช้เวลาการเดินทางประมาณ 3 ช่ัวโมง) แมเ้มืองน้ีจะไม่ใช่เมืองหลวงของ  
 ประเทศโมร็อคโค (Morocco) แต่กลบัเป็นเมืองท่ีมีนกัท่องเท่ียวมาเยอืนมากท่ีสุดเมืองน้ีมีความน่ารักตรงท่ีรัฐบาลของ 
 เขาก าหนดไวว้า่ บา้นเรือนจะตอ้งเป็นสีเดียวกนัทั้งหมด คือตอ้งเป็นสีออกสม้ๆ ปูนๆ ผูค้นท่ีน้ีจึงมกัเรียกเมืองน้ีวา่ เมือง 
 สีชมพ ูระหวา่งทางท่านจะเพลิดเพลินกบัทิวทศัน์ตลอดสองขา้งทาง  
12.30 น. อาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร 
 หลงัม้ืออาหาร น าลูกคา้ ฮิตทวัร์ เร่ิมตน้ชม เมืองมาราเกช (Marrakech)โดยจุดแรกท่ีเราจะเร่ิมเท่ียวท่ีเมืองแห่งน้ี คือ  
 พระราชวงับาเฮีย “Bahia Palace” ซ่ึงเป็นพระราชวงัของท่านมหาอ ามาตยผ์ูส้ าเร็จราชการแผน่ดินแทนยวุกษตัริย์
 ในอดีตสร้างข้ึนในช่วงปลายศตวรรษท่ี 19 โดย ซิมูสซา Si Moussa สถาปัตยกรรมออกเป็นแนวสมยัใหม่โดยท่ีตั้งใจ 
 จะใหเ้ป็นพระราชวงัท่ียิง่ใหญ่และหรูหราท่ีสุดในสมยันั้นแต่ดว้ยความท่ีมีการวางแผนก่อสร้างและตกแต่งอยา่งเร่งรีบจึง 
 เป็นท่ีวจิารณ์กนัวา่รายละเอียดหลายๆอยา่งในพระราชวงัแห่งน้ียงัไม่สมบูรณ์และลงตวั ตวัของพระราชวงัมีการตกแต่งโดย 
 การแกะสลกัปูนป้ัน สตัค๊โก้ Stucco มีการวาดลายบนไมแ้ละประดบัประดาดว้ยโมเสก ซ่ึงถือวา่เป็นลวดลายท่ีสวยงาม  
 และเอียดอ่อนมากจาก พระราชวงับาเฮีย “Bahia Palace” ไม่ไกลนกัจะเป็นท่ีตั้งของ สุสานแห่งราชวงศ์ซาเดยีน  

 “Saadian Tombs” เป็นท่ีฝังพระศพของกษตัริยแ์ละเหล่าเช้ือพระวงศใ์นสมยัราชวงศซ์าเดียนสถานท่ีแห่งน้ีถูกท้ิงร้าง 
 มากกวา่ 2 ศตวรรษ ภายหลงัไดรั้บการบูรณะชมความงดงามของงานศิลปะแบบ มวัริส “Moorish” แท้ๆ  อลงัการกบัความ 
 วจิิตรของ เสาคอลมัน์หินอ่อน “The Columns of Carrara Marble” ลวดลายงานปูนท่ีประดบัประดาบนผนงัและ 
 เพดาน ภายใน ห้องโถง “The Central Room” ก่อนกลบัไปท่ีรถโคช้ ผา่นชมสวนสวยภายนอก สุสานแห่งราชวงศ์ 
 ซาเดยีน “Saadian Tombs” ท่ีสร้างข้ึนใหม่โดยกล่าวกนัวา่เป็นการท าตามแบบ สวนสวรรค์ของพระอลัเลาะห์  

 “Allah's Paradise” น าท่านเขา้ร่วมเป็นส่วนหน่ึงของจตัุรัสท่ีมีสีสนัและเป็นศูนยร์วมทุกกิจกรรมไวด้ว้ยกนัอยา่ง  
 จตัุรัส เจมา อลัฟนา “Place Jemaa el-Fna” จตัุรัสท่ีใหญ่ท่ีสุดของ เมืองมาราเกช (Marrakech) และ ยงั 
 ถือวา่เป็นส่ิงมหศัจรรยใ์สถานท่ี ท่ีเป็นแหล่งรวมคนไวม้ากท่ีสุดเป็นอนัดบั 4 ของโลกอีกดว้ย แลว้น าท่านเดิน 
 เทา้ เขา้สู่ จตัุรัสเจมา อลัฟนา “Place Jemaa el-Fna” เดินไปเร่ือยๆ ลดัเลาะเขา้ไปตามตรอกซอกซอย ท่านจะ 
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 พบกบั ตลาด “Souk” ท่ีน่ีมีของใหเ้ลือกซ้ือทั้งวนัเชา้ยนัค ่า มีเวลาใหท่้านไดเ้ดินเท่ียว จบัจ่ายซ้ือของ และต่อ 
 ราคาใน ตลาด “Souk” ก่อนท่ีจะเดินเขา้สู่ลานกวา้งของ จตัุรัสเจมา อลัฟนา “Place Jemaa El - Fna” ท่ีเตม็ไปดว้ย 
 ซุม้อาหาร ซุม้น ้ าสม้คั้น ซุม้ผลไมแ้หง้ นกัมายากล นกัเล่านิทาน นกัดนตรี เป่าป่ีเรียกงู มีใหเ้ลือกดูทุกโชว ์
18.30 น. อาหารค า่ ณ ภัตตาคาร 

พกัค้างคืน ณ Wazo Hotel หรือเทยีบเท่า  
 

วนัจันทร์ที ่30 ธันวาคม 2562 (3) มาราเกช – เอทเบนฮัดดู – วอซาเซท 
07.30 น. อาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 หลงัอาหารเชา้ น าท่านออกเดินทางสู่ เมืองเอทเบนฮัดดู (Ait Ben Haddou) จุดหมายอยูท่ี่ คซาร์แห่งเมืองเอทเบนฮัดดู  

 “Ksar -Ait Ben Haddou” (ระยะทาง 190 กิโลเมตรใช้เวลาการเดินทางประมาณ 3 ช่ัวโมง 20 นาที) ซ่ึง คซาร์  

 “Ksar” ก็คือกลุ่มอาคารสร้างดว้ยดินท่ีมีก าแพงลอ้มรอบ เป็นลกัษณะท่ีอยูอ่าศยัแบบดั้งเดิม บา้นเหล่าน้ีรวมตวักนัอยูใ่น 
 ก าแพงท่ีเหมือนป้อมปราการ และมีหอคอยท่ีมุมช่วยเสริมความมัน่คงแขง็แรง 
12.00 น. อาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร 
 หลงัอาหาร น าท่านชม คซาร์แห่งเมืองเอทเบนฮัดดู “Ksar -Ait Ben Haddou” ในเชิงประวติัศาสตร์สถานท่ีแห่งน้ี 
 ไดเ้คยเป็นท่ีอยูอ่าศยัตามวฒันธรรมซาฮารันยคุแรก ซ่ึงประกอบดว้ยบา้นมีก าแพง ป้อม ตวัอยา่งสถาปัตยกรรมทางใตข้อง 
 โมร็อคโค (Morocco) ปัจจุบนั คซาร์แห่งเมืองเอทเบนฮัดดู “Ksar -Ait Ben Haddou” ไดรั้บการรับรองจาก 
 องคก์ารยเูนสโกใ้หเ้ป็นมรดกโลกตั้งแต่ปี ค.ศ.1987 จากนั้นก็น าท่านออกเดินทางกนัต่อสู่ เมืองวอซาเซท (Ouarzazate)  
 (ระยะทาง 34 กิโลเมตรใช้เวลาการเดินทางประมาณ 40 นาที) เมืองน้ีอดีตเคยเป็นท่ีตั้งทางยทุธศาสตร์การท าสงครามในปี  
 ค.ศ. 1928  ซ่ึง ฝร่ังเศส (France) เคยใชเ้ป็นท่ีตั้งกองก าลงัทหาร และ พฒันาท่ีน่ีใหเ้ป็นศูนยก์ลางการบริหารดว้ย น าท่าน 
 ผา่นชม ป้อมทาเริท “Kasbah Taourirt” เป็นป้อมแห่งตระกลูกลาว ีภายใตห้มู่อาคารขนาดใหญ่ ซ่ึงภายในประกอบ  
 ดว้ยหอ้งต่างๆ จ านวนมากซ่อนอยูเ่ช่ือมต่อกนัดว้ยถนนเลก็ๆ และเสน้ทางลบัคดเค้ียวตามอาคารท่ีเบียดเสียดกนัพระราชวงั 
 ของผูป้กครอง เมืองมาราเกช(Marrakech) ตระกลูกลาวี 
18.30 น. อาหารค า่ ณ ภัตตาคาร 

พกัค้างคืน ณ Club Hanane Hotel หรือเทยีบเท่า  
 

วนัองัคารที ่31 ธันวาคม 2562 (4) วอซาเซท – ทนิเฮียร์ – เออฟอร์ด 
07.00 น. อาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 เชา้น้ี น าท่านเดินทางสู่ โอเอซิส “Oasis” แห่ง เมืองทนิเฮียร์ (Tineghir) (ระยะทาง 164 กิโลเมตรใช้เวลาการเดินทาง 
 ประมาณ 3 ช่ัวโมง) อยา่งท่ีเขาวา่ไว ้"แม่น ้ำ คอืสำยเลอืด" หล่อเล้ียงมนุษยจ์ริงๆ ตลอดทางท่ีผา่นมามีแต่ความแหง้แลง้  
 แต่พอมีแหล่งน ้ า ก็จะเห็นสีเขียวๆ และชุมชนท่ีแออดัอยูโ่ดยรอบ ขนาบไปกบัเสน้ทางของแม่น ้ าแลว้กอ้มาถึง โอเอซิส  

 “Oases” แห่ง เมืองทนิเฮียร์ (Tineghir) ใหท่้านแวะถ่ายรูปกบั โอเอซิส “Oases” ขนาดใหญ่ ซ่ึงในอดีต เคยเป็น 

 ท่ีตั้งของกองทหารจาก เมืองวอซาเซท (Ouarzazate) ดว้ย ท่ีเห็นเขียวๆ บริเวณ โอเอซิส “Oases” นั้นก็จะประกอบ 

 ไปดว้ย ตน้ปาลม์หรือ อินทผาลมันัน่เอง นอกจากน้ีก็มีมะกอก แอปริคอต ซ่ึงทนความแลง้ไดดี้ จากนั้นน าท่านเขา้สู่ ทอด้า 
 จอร์จ “Todra Gorge” ชมความงามของช่องเขาท่ีซ่อนตวัอยูใ่น โอเอซิส “Oases” ล าน ้ าเกลือท่ีไหลผา่นช่องเขา กบั 
 หนา้ผาสูงชนัแปลกตา เป็นแหล่งปีนหนา้ผาส าหรับนกัเส่ียงภยัสวยงาม 
12.30 น. อาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร 
 หลงัอาหาร น าท่านเดินทางกนัตอ่  เขา้สู่เสน้ทางแห่งทะเลทราย น าท่านผา่นชม หุบเขาดาเดส “Dades Gorge” แนวเขา 
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 และธรรมชาติของหุบเขาท่ีถูกกดักร่อนจากแรงลม ท าใหหุ้บเขากลายเป็นรูปร่างต่างๆ โดยจุดหมายอยูท่ี่ เมืองเออฟอร์ด  
 (Erfoud) (ระยะทาง 143 กิโลเมตรใช้เวลาการเดินทางประมาณ 2 ช่ัวโมง 40 นาที) ซ่ึงเป็น โอเอซิส “Oases” ศูนยก์ลาง 
 การคา้ขายของคาราวานซ่ึงเดินทางมาจาก ซาอุดอิาระเบีย (Saudi Arabia) และ ซูดาน (Sudan) 
18.30 น. อาหารค า่ ณ ภัตตาคาร  

พกัค้างคืน ณ Xaluca Maadid Hotel หรือเทยีบเท่า 
 

วนัพุธที ่1 มกราคม 2563 (5) เออฟอร์ด – เมอร์ซูก้าร์ – ทะเลทรายซาฮาร่า – มิเดล – อเิฟรน – เฟซ 
04.30 น. เชา้น้ีปลุกท่านต่ืนแต่เชา้ เพื่อน าท่านออกท่อง ทะเลทรายซาฮาร่า “Sahara Desert” เพ่ือไปรอดูพระอาทิตยข้ึ์น โดย 
 ช่วงแรกน าท่านนัง่รถขบัเคล่ือนส่ีลอ้ 4WD ตั้งแต่ท่ีโรงแรม ตะลุยเขา้ไปในเสน้ทาง ทะเลทรายซาฮาร่า “Sahara  

 Desert” ซ่ึงเป็นทะเลทรายในทวปี แอฟริกา (Africa) ท่ีมีขนาดใหญ่เป็นอนัดบัสองของโลก และเป็นทะเลทรายร้อน 
 ท่ีใหญ่ท่ีสุดของโลก ลดัเลาะขอบทะเลทรายสู่ เมืองเมอร์ซูก้าร์ (Merzouga) (ระยะทาง 59 กิโลเมตรใช้เวลาการเดินทาง 
 ประมาณ 1 ช่ัวโมง) อนัเป็นหน่ึงในสองหมู่บา้นท่ีสามารถเขา้ถึง ทะเลทรายซาฮาร่า “Sahara Desert” ใน โมร็อคโค  
 (Morocco) จากนั้นน าท่านเปล่ียนการเดินทางโดยรถ มาเป็น การขี่อูฐ “Camel Ride” สู่เนินทรายอนักวา้งใหญ่สุดตา 
 เพ่ือรอชมพระอาทิตยท์อแสงยามเชา้ แสงทองยามเชา้สาดสู่ทะเลทราย เป็นบรรยากาศยามเชา้ท่ีคุณจะประทบัใจมิรู้ลืม  
 กระทัง่ไดเ้วลาพอสมควร น าท่านเดินทางกลบัท่ีพกั 
 
 
 
 
 
 
 
08.00 น. อาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 หลงัม้ืออาหารเชา้ น าท่านออกเดินทางต่อ โดยวนัน้ีจะน าท่านเดินทางขา้ม ตอนกลางของแอตลาส “Middle Atlas” ซ่ึง 
 มีภูมิประเทศท่ีเขียวชอุ่มไปดว้ยป่าไม ้บางช่วงก็มีตน้ไมพุ้ม่เต้ียแซมอยูป่ะปลายดูแลว้ชวนแปลกตา ผา่นเสน้ทางความท่ีมี 
 ความสูงในระดบั 3,090 เมตรผา่นป่าตน้สนขนาดใหญ่ จนกระทัง่ถึง เมืองมเิดล (Midelt) (ระยะทาง 211 กิโลเมตรใช้ 
 เวลาการเดินทางประมาณ 2 ช่ัวโมง 40 นาที) เพื่อแวะรับประทานอาหารกลางวนั 
13.00 น. อาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร 
 หลงัอาหาร น าท่านเดินทางต่อสู่ เมืองอเิฟรน (Ifrane) (ระยะทาง 165 กิโลเมตรใช้เวลาการเดินทางประมาณ 2 ช่ัวโมง)  
 ท่ี เมืองอเิฟรน (Ifrane) แห่งน้ีมีความสูงประมาณ 1,650 เมตรเหนือระดบัน ้ าทะเล จึงเหมาะส าหรับเป็นตากอากาศ ซ่ึง 
 ในอดีต ฝร่ังเศส (France) ไดม้าสร้างบา้นพกัข้ึนบริเวณน้ี ในช่วง ค.ศ.1930 บา้งก็เรียกเมืองแห่งน้ีวา่ เจนีวา (Geneva)  
 แห่ง โมร็อคโค (Morocco) บา้นส่วนใหญ่มีหลงัคาสีแดง มีดอกไมบ้าน และทะเลสาบสวยงามเป็นสถานท่ีพกัผอ่นทั้งฤดู 
 หนาว และฤดูร้อนท่ีมีนกัท่องเท่ียวแวะเวยีนมาอยา่งไม่ขาดสาย อิสระท่านเดินเล่นชมเมือง และเลือกซ้ือของท่ีถูกใจกนัตาม 

 อธัยาศยั  สมควรแก่เวลาเดินทางเขา้สู่ เมืองเฟซ (Fez) (ระยะทาง 66 กิโลเมตรใช้เวลาการเดินทางประมาณ 1 ช่ัวโมง)  
 ท่ีตวัเมืองแห่งน้ียงัคงมีบรรยากาศของเมืองโบราณ ท่ีผูค้นยงัใชล้าเป็นพาหนะและบรรทุกของกนัอยู ่ท่านจะสมัผสัไดถึ้ง 
 บรรยากาศของเมืองท่ีเก่าแก่ ท่ียงัคงอนุรักษว์ถีิชีวติ และวฒันธรรมความเป็นอยูไ่วอ้ยา่งดีเยีย่ม เมืองเฟซ (Fez)  
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19.00 น. อาหารค า่ ณ ภัตตาคาร  
พกัค้างคืน ณ  L’Escale Hotel หรือเทยีบเท่า 

 

วนัพฤหัสบดีที ่2 มกราคม 2563 (6) เฟซ - เชฟชาอูน 
07.00 น. อาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 เชา้น้ีก่อนน าท่านเขา้สู่ ย่านเมดน่ิา “Medina” ของ เมืองเฟซ (Fez) ขอน าท่านข้ึนไปชม ย่านเมดน่ิา “Medina” ใน 
 แบบมุมสูงกนัก่อน ณ จุดชมววิบนป้อมปราการแห่งราชวงศ์ซาเดยีน “Medieval Medina” เพ่ือใหท่้านไดเ้ห็นภาพ  
 แบบพาโนราม่า ของ เมืองเฟซ (Fez) ก่อน จากนั้นน าท่านตะลุย ย่านเมดน่ิา “Medina” ท่ีมีก าแพงเมืองโบราณโดยรอบ 
 สีฟ้าซ่ึงสร้างตามแบบสถาปัตยกรรมของศิลปะอิสลาม มีลวดลายกระเบ้ืองเคลือบดว้ยงานเซลลิช สีฟ้าสลบัขาว เขา้สู่ ย่าน 
 เมดน่ิา “Medina”ทาง ประตูเมืองบูเจลูด “Bab Boujeloud” ซ่ึงเป็นประตทูางเขา้ท่ีสวยท่ีสุดของเมืองเก่าแห่งน้ี เม่ือ 
 เดินผา่นประตูเขา้ สู่ ย่านเมดน่ิา “Medina” ท่านจะพบกบั เมืองเก่าในโลกอิสลามท่ียงัใชง้านอยูจ่ริงและมีขนาดใหญ่ท่ีสุด 
 ในโลก โดยวา่กนัวา่ใน เมดน่ิา “Medina” แห่งน้ี มีคนอาศยัอยูม่ากถึง 2 แสนคน มีตรอกถึง 9,400 ตรอกท่ีวกเวยีนวนไป 
 มา ผา่นมสัยดิกวา่ 365 แห่ง น ้ าพ ุ80 แห่ง ร้านคา้ 80,000 แห่ง โรงเต๊ียมส าหรับคนท่ีท างานใน เมดน่ิา “Medina” อีก80  
 แห่ง และพ้ืนท่ีทั้งหมดแบ่งเป็น 187 เขต แต่ละเขตประกอบดว้ยองคป์ระกอบหลกัของหลกัชุมชนของศาสนาอิสลาม 5  
 ประการ ก็คือ มสัยดิ โรงเรียนสอนศาสนา น ้ าพ ุโรงอาบน ้ า (ฮามมั) และ ถนนท่ีกวา้งท่ีสุดใน เมดน่ิา “Medina” แห่งน้ี  
 ยงัไงก็เลก็เกินไปส าหรับรถยนต ์ดงันั้นท่ีน่ีจึงเป็นถนนคนเดินของจริง ซ่ึงก็จะมีลา และ ฬ่อมาแทรกดว้ยบ่อยคร้ังอยา่งท่ีบอก 
 ไปแลว้ วธีิคือใหค้อยฟังเสียงตะโกนวา่ “บำรัก บำรัก” ซ่ึงหมายถึง ระวงันัน่เอง 
 หมายเหต ุ
 สมาชิกท่านไหนต้องการเดนิเทีย่วตลาดและร้านขายของในเขตเมืองเก่า กรุณาแจ้ง หัวหน้าทวัร์หรือมคัคุเทศก์ท้องถิน่ 
 ทุกคร้ัง  มฉิะนั้นท่านอาจจะหลงทางอย่างง่ายดายและหาทางออกได้ยากยิง่นัก 
 เดินเขา้มาไดส้กัพกั จุดแรก น าท่านชม เมเดอร์ซา บูอมิาเนีย “BouInania Medersa” โรงเรียนท่ีสร้างโดยสุลต่าน 
 บูอินาน ในค.ศ.1350 เก่าแก่ใกลเ้คียงกบั กรุงสุโขทยั (Sukhothai) ประเทศไทย (Thai) ดา้นหนา้ของโรงเรียน ไม่บอก 
 ไม่รู้หรอก เพราะมีแคป่ระตูโคง้ประดบัโมเสกไวส้วยหน่อย ลวดลายตามผนงัก็สวยดี แต่อยูใ่นตลาดจึงดูขะมุกขะมอม เม่ือ 
 เปิดเขา้ไปขา้งในจึงพบกบัความสวยงาม เป็นลานโล่ง โอบลอ้มดว้ยอาคารทั้งส่ีดา้น เหนือลานไม่มีหลงัคา ลกัษณะคลา้ย 
 ริยาด แต่การตกแต่งเหนือกวา่ ทั้งแกะไมป้ระดบักระเบ้ืองละลานตา จนไม่รู้จะบรรยายอยา่งไร แลว้ออกเดินลดัเลาะผา่น 

 เขตเมืองเก่าไดแ้บ่งออกเป็น 100 ส่วน มีซอยกวา่ 10,000 ซอย มีซอยแคบสุดคือ 50 เซนติเมตร ถึงกวา้ง 3 เมตร โดยจะ 
 แบ่งเป็นยา่นต่างๆ เช่น ยา่นเคร่ืองใชท้องเหลือง ทองแดง จะมีร้านคา้เลก็ๆท่ีหนา้ร้านจะมีหมอ้ กะทะ อุปกรณ์เคร่ืองครัว  
 วางแขวนหอ้ยเตม็ไปหมด ยา่นขายพรมท่ีวางเรียงรายอยา่งสวยงาม ยา่นงานเคร่ืองจกัสาน งานแกะสลกัไม ้ท่ีตามซอกมุม 

 อาจเห็นภาพชายสูงอายหุนวดเครารุงรัง นัง่แกะสลกัไมช้ิ้นเลก็ๆอยูบ่ริเวณตามทางเดินแคบๆ ในเขตเมืองเก่า บางทีเราก็ยงั 
 จะเห็นผูห้ญิงท่ีน่ีสวมเส้ือผา้ท่ีปิดตั้งแต่หวัจนถึงเทา้จะเห็นไดก็้เฉพาะตาด าอนัคมกริบเท่านั้น จนมาถึง สุสานของมูเลไอดริส 

 ที ่2 “MoulayIdriss Mausolem II” ท่ีชาวโมร็อคโคถือวา่เป็นแหล่งมาแสวงบุญท่ีศกัด์ิสิทธ์ิ  
12.30 น. อาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร 
 น าท่านเดินลดัเลาะใน เมืองเก่าเฟซ “Medina” กนัต่อ จุดหมายอยูท่ี่  โรงฟอกหนัง “Tanner’s Quarter” กลางเมือง 
 ท่ีเก่าแก่มาก เพราะตั้งมาตั้งแต่ศตวรรษท่ี 11 (ระหวา่งค.ศ. 1001-1100) และปัจจุบนัเป็นท่ีใชง้านของครอบครัวท่ีมีอาชีพ 
 ฟอกหนงั 60 ครอบครัว น าท่านข้ึนสู่ ดาดฟ้าของขายเคร่ืองหนงั ซ่ึงส่วนใหญ่จะมีดาดฟ้า เพื่อใหลู้กคา้ มองเห็นภายใน โรง 
 ฟอกหนงั “Tanner’s Quarter” ซ่ึงท่านจะมองเห็น หลุม เหมือนรังผึ้งขาดใหญ่ แต่ละหลุมจะมีส่วนผสมของน ้ ายา 
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 ฟอกหนงั ไดแ้ก่ น ้ า เกลือ หินปูน และข้ีนกพิราบ ซ่ึงมีส่วนประกอบของแอมโมเนียท่ีท าใหห้นงันุ่ม ท่ีน่ีท่านจะเห็นหนงัของ 
 สตัวห์ลายประเภท เพราะยงัมีขนติดอยูเ่ป็นตวัๆ อยา่งชดัเจน เช่น แกะ แพะ และอูฐ ถูกน ามาจุ่ม แช่ และนวดในหลุมเหล่าน้ี  
 โดยแต่ละคนจะท าหนา้ท่ีประจ าหลุมของตน ค่อยๆ นวดหนงัทีละช้ินๆ แยกขนกองไวพ้นูอีกท่ีต่างหากเพ่ือน าไปส่งโรงทอ 
 ผา้ ส่วนหนงัท่ีฟอกจนขาวแลว้ก็จะน าไปขึงตากใหแ้หง้ก่อนส่งต่อไปยงัโรงยอ้มอีกที ก่อนถูกน าไปผลิตเป็นกระเป๋า รองเทา้ 
 อยา่งท่ีเห็นนัน่เอง สมควรแก่เวลาน าคณะออกเดินทางสู่ เมืองเชฟชาอูน (Chefchaouen) (ระยะทาง 208 กิโลเมตรใช้ 
 เวลาการเดินทางประมาณ 3 ช่ัวโมง 40 นาที) เมืองเลก็ๆท่ีตั้งอยูใ่น ตอนเหนือของ ประเทศโมร็อคโค (Morocco) ท่ีถูก 
 ทาสีทั้งเมืองใหเ้ป็นสีฟ้า ท่ีมาของสีฟ้าน้ีเกิดจากชาวยวิอพยพ เขา้มาในปี 1930 และไดใ้ชสี้ฟ้าระบายบนผนงั เพื่อส่ือถึง 
 ทอ้งฟ้าและสวรรค ์
 
 
 
 
 
 
 
 
 
19.00 น. อาหารค า่ ณ ภัตตาคาร 

พกัค้างคืน ณ Parador Hotel หรือเทยีบเท่า  
 

วนัศุกร์ที ่3 มกราคม 2563 (7) เชฟชาอูน – โวลูบิลสิ – เมคเนส  
07.00 น. อาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 หลงัอาหารเชา้ น าคณะ ฮิตทวัร์ ชม เมืองเชฟชาอูน (Chefchaouen) เมืองเก่าแก่ท่ีนอกจากจะมีประวติัศาสตร์ยาวนาน 
 แลว้ สถาปัตยกรรมอนัโดดเด่น ไดแ้ก่ อาคารสีฟ้าขาว ท่ีตั้งอยูท่ัว่บริเวณเนินเขา ซ่ึงอาคารเหล่าน้ีเป็นการผสมผสานกนั 
 ระหวา่งสถาปัตยกรรมสเปนและแขกมวัร์ ซ่ึงถือเป็นเอกลกัษณ์ส าคญัของ เมืองเชฟชาอูน (Chefchaouen) ท่ีหาดูไม่ได ้
 ในท่ีอ่ืนเลย น าท่านเดินเขา้ชมหมู่บา้นสีฟ้าแห่งน้ี บอกเลยวา่ไดห้ลงกนัแน่ๆ ดว้ยเสน้ทางท่ีคดเค้ียววกวนไปมาราวกบัเขา 
 วงกต รวมทั้งสีสนัและการตกแต่งท่ีคลา้ยกนั ท าใหไ้ม่รู้วา่หลงัไหนเป็นหลงัไหนกนัเลย แต่ส่ิงท่ีพอจะสงัเกตไดง่้ายๆ คือ 
 ประตบูา้น ซ่ึงแต่ละหลงัจะตกแตง่ดว้ยลวดลายท่ีต่างกนัไป เรียกวา่ท่ีท าแบบน้ีคงไม่ใช่วา่กลวันกัท่องเท่ียวจะหลงอยา่งเดียว 
 หรอก แต่เพ่ือเป็นสญัลกัษณ์แสดงความแตกต่างของบา้นแต่ละหลงัดว้ย จะไดเ้ขา้บา้นไม่ผิดหลงัยงัไง  
12.00 น. อาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร 
 หลงัม้ืออาหาร น าท่านมุ่งหนา้สู่  เมืองโวลูบลิสิ (Volubilis) (ระยะทาง 171 กิโลเมตรใช้เวลาการเดินทางประมาณ 3  
 ช่ัวโมง) ซ่ึงในอดีตนั้นเคยเป็นเมืองหลวงของ มอริเตเนีย (Mauretanian) น าท่านชม เมืองโบราณโรมนัโวลูบิลสิ   
 “Roman city of Volubilis” โบราณสถานโรมนัท่ีสมบูรณ์ท่ีสุดใน โมร็อคโค (Morocco) ท่ีน่ีมีพ้ืนกระเบ้ือง 
 โมเสคท่ีสวยงามหลายแห่งท่ียงัคงตั้งอยู ่ณ จุดเดิม ไม่ไดมี้การเคล่ือนยา้ยไปไหน ปัจจุบนัโบราณสถานอ่ืนๆ เหลือแต่ซาก 
 ปรักหกัพงัท่ีเกิดจากแผน่ดินไหวคร้ังรุนแรงในปี ค.ศ. 1755 แต่ยงัคงเห็นไดถึ้งร่องรอยความยิง่ใหญ่ของเมืองในจกัรวรรดิ 

 โรมนัในอดีต และต่อมา องค์การยูเนสโก้ Unesco ไดบ้รรจุ เมืองโบราณโรมนัโวลู บิลสิ “Roman city of  

 Volubilis” ไวใ้น รายช่ือของมรดกโลก ในปี 1997 สมควรแก่เวลาออกเดินทางต่อสู่ เมืองเมคเนส (Meknès)  
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 (ระยะทาง 27 กิโลเมตร ใช้เวลาการเดินทางประมาณ 45 นาที) เป็นเมืองหลวงโบราณในสมยัสุลต่าน ราชวงศ์อะลาวทิ  
 กษตัริยจ์อมโหดผูช่ื้นชอบการท าสงครามในศตวรรษ ท่ี 17 ดว้ยท าเลท่ีตั้งท่ีมีแม่น ้ าไหลผา่นกลาง เมืองเมคเนส (Meknès)  
 จึงเป็นเมืองศูนยก์ลางการผลิตมะกอก ไวน์ และพืชพรรณต่างๆ น าท่านชม เมืองเมคเนส (Meknès) เมืองแห่ง 
 ประวติัศาสตร์ท่ี ภายในเมืองประกอบไปดว้ยอนุสรณ์สถานทางประวติัศาสตร์ รวมไปถึงสถานท่ีปรักหกัพงัของโรมนัเป็น 

 จ านวนมาก ซ่ึงต่อมา องค์การยูเนสโก้ Unesco ไดบ้รรจุ เมืองเมคเนส (Meknès)ไวใ้น บัญชีรายช่ือมรดกโลกในปี 1996  
 เรียบร้อยแลว้  
18.30 น. อาหารค า่ ณ ภัตตาคาร 

พกัค้างคืน ณ Menzeh Dalia Hotel หรือเทยีบเท่า   
 

วนัเสาร์ที ่4 มกราคม 2563  (8)  เมคเนส – ราบัต – คาซาบลงักา 
07.00 น. อาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 เชา้น้ี น าคณะฮิตทวัร์ ชม เมืองเมคเนส (Meknès) โดยเร่ิมกนัท่ี สุสานมูเล อสิมาอลิ “Mausoleum of Moulay  

 Ismail” สุสานเก่าแก่ท่ีสร้างข้ึนในปี 1703 โดยสุสานนั้นอยูภ่ายใน ก าแพงเมือง “City Wall” น าท่านช่ืนชมในความ 

 งดงามของสถาปัตยกรรมกระเบ้ืองโมเสกและศิลปะประตูโคง้ตามสไตลโ์มรอคโคและไม่ไกลจากสุสานมูเล อสิมาอลิ  

 “Mausoleum of Moulay Ismail” ท่านจะพบกบั ประตูเมืองเก่าบับมนัซู “Bab Mansour Monumental  

 Gate” ซ่ึงมีขนาดใหญ่ และตกแต่งอยา่งงดงามดว้ยศิลปะแบบอาหรับ ความใหญ่ของตวัเมืองใหจิ้นตนาการได ้ก าแพงเมือง  

 “City Wall” ความยาวเกือบ 40 กิโลเมตร คอกมา้ใหญ่สามารถเล้ียงมา้ได ้12,000 ตวั ท่ีเก็บธญัพืชสามารถขงันกัโทษได ้ 
 20,000 คน บ่อน ้ าขนาด 10 เอเคอร์ จากนั้นน าท่านออกเดินทางต่อสู่ เมืองราบัต (Rabat) (ระยะทาง 151 กิโลเมตร ใช้เวลา 
 เดินทางประมาณ 2 ช่ัวโมง) เมืองแห่งน้ีท่านจะไดพ้บกบั ส่ิงท่ีท าใหท่้านรู้สึกต่ืนตา ต่ืนใจ เร่ิมจากก าแพงสูงขนาดใหญ่ท่ี 

 ทอดตวัยาวสู่ชายฝ่ัง มหาสมุทรแอตแลนตกิ “Atlantic Ocean” ทุกคนท่ีมาท่ีเมืองแห่งน้ีจะตกหลุมรักเมืองหลวงของ  
 ประเทศโมร็อคโค (Morocco) อยา่ง เมืองราบัต (Rabat) อยา่งแน่นอน 

12.30 น. อาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร 
 น าท่านชม เมืองราบัต (Rabat) เร่ิมกนัท่ี สุสานของกษัตริย์โมฮัมเหมด็ที ่5  “Mausoleum of Mohammed V”  
 สุสานใหญ่สุดของประเทศ เม่ือกษตัริยโ์มฮมัเหมด็ท่ี 5 สวรรคต เม่ือตอนท่ีจะสร้างสุสานใหพ้ระองค ์รัฐบาลจึงเลือกสถานท่ี 

 ตั้งใจกลางเมือง บริเวณน้ีเป็นท่ีตั้งของ มสัยดิฮัสซันเก่าแก่ “Hassan Mosque” ท่ีสร้างมาเม่ือเกือบหน่ึงพนัปีก่อนท่ี ท่ีน่ี 

 มีชาวโมร็อคโคมาเท่ียวจ านวนมาก จาก สุสานของกษตัริย์โมฮัมเหมด็ที ่5 “Mausoleum of Mohammed V” เดินไป 

 ไม่ไกลมากนกั ท่านจะพบกบั หอสูงฮัสซัน “Hassan Tower” แห่ง เมืองราบัต (Rabat) กษตัริยต์ั้งใจจะสร้างใหสู้ง 
 ใหญ่กวา่ท่ีไหน หอส่ีเหล่ียมจตัุรัส กวา้งดา้นละ 16 เมตร สูง 80 เมตร น่าเสียดายท่ีท าไม่ส าเร็จ เพราะเกิดแผน่ดินไหวคร้ัง 
 ใหญ่ มสัยดิจึงล่มสลาย เหลือเพียงเสากบัหอยกัษใ์หเ้ราชม ไดเ้วลาอนัสมควร น าท่านอ าลา เมืองราบัต (Rabat) แลว้มุ่ง 
 หนา้เขา้สู่ นครคาซาบลงักา (Casablanca) (ระยะทาง 85 กิโลเมตร ใช้เวลาการเดินทางประมาณ 1 ช่ัวโมง 30 นาที)  
 เมืองท่ีมีความส าคญัตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบนัของ ประเทศโมร็อคโค (Morocco) ท่ีกล่าวเช่นน้ี เพราะ นครคาซาบลงักา  
 (Casablanca) แห่งน้ี เป็นแหล่งธุรกิจการคา้ท่ีเจริญล ้าหนา้ระดบันานาชาติ และมีเมืองท่าท่ีโอ่อ่า รวมถึงชายหาดท่ี 
 งดงาม พร้อมทั้งบา้นเมืองท่ียงัคงไวซ่ึ้งวฒันธรรม และศาสนาท่ีเก่าแก่  
19.30 น. อาหารค า่ ณ ภัตตาคาร 

พกัค้างคืน ณ Hotel  Mogador Marina หรือเทยีบเท่า   
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วนัอาทติย์ที ่5 มกราคม 2563 (9) คาซาบลงักา – มัสกตั (โอมาน) 
06.00 น. อาหารเช้าแบบกล่อง พร้อมมุ่งหนา้สู่ ท่าอากาศยานนานาชาตแิอนฟ่า “Anfa International Airport”  
09.15 น. เดินทางกลบัสู่ กรุงมสักตั (Muscat) โดยเท่ียวบินท่ี WY 172 (ใช้เวลาในการเดินทาง 7 ช่ัวโมง 20 นาที) 
19.35 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาตโิอมาน “Oman International Airport” ณ กรุงมสักตั (Muscat) ประเทศ 
 โอมาน (Oman) รอเปล่ียนเท่ียวบิน 
22.05 น. ออกเดินทางต่อสู่ กรุงเทพฯ (Bangkok) โดยเท่ียวบินท่ี WY 817 (ใช้เวลาในการเดินทาง 5 ช่ัวโมง 40 นาที) 
 

วนัจันทร์ที ่6 มกราคม 2563 (10) มัสกตั – กรุงเทพฯ 
06.45 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาตสุิวรรณภูม ิ“Suvarnabhumi International Airport” กรุงเทพฯ พร้อมดว้ย 
 ความประทบัใจ 

 

 
 

หมายเหตุ 

-  บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางในกรณีท่ีมีผูเ้ดินทาง ต า่กว่า 25 ท่านโดยท่ีจะแจง้ใหผู้เ้ดินทางทราบล่วงหนา้ก่อน 10 วนั 
 และยนิดีท่ีจะจดัหาคณะทวัร์อ่ืนทดแทนใหห้ากท่านตอ้งการ 
- โรงแรมท่ีพกัตามบริษทัจดัใหใ้นรายการ หรือเทียบเท่าในระดบัเดียวกนั (หอ้งละ 2 ท่าน) พร้อมอาหารเชา้ หากวนัเขา้พกัตรงกบังาน
 เทศกาลเทรดแฟร์หรือการประชุมต่างๆอนัเป็นผลท่ีท าใหต้อ้งมีการปรับเปล่ียนยา้ยเมือง โดยค านึงถึงความเหมาะสมเป็นหลกั 
-  บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงรายการท่องเท่ียว กรณีท่ีเกิดเหตุจ าเป็นสุดวสิยั อาทิ การล่าชา้ของสายการบินการนดัหยดุงาน, 
 ภยัธรรมชาติ, การก่อจลาจล, อุบติัเหตุ ฯลฯ ทั้งน้ีจะค านึงถึงผลประโยชน์และจะรักษาผลประโยชนข์องท่านไวใ้หไ้ดม้ากท่ีสุด  
-  บริษทัฯ ตอ้งขอกราบอภยัในการสงวนสิทธ์ิในการไม่รับผูเ้ดินทางท่ีเป็นเด็ก อายตุ  ่ากวา่ 2 ขวบ และ ท่านท่ีตอ้งใช ้Wheelchair เวน้แตมี่
 การตกลงกบัพนกังานขาย  
-  บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการไม่คืนเงินค่าทวัร์ทั้งหมด หากท่านใชห้นงัสือเดินทางขา้ราชการ แลว้ถูกปฎิเสธการเขา้หรือออกประเทศใด
 ประเทศหน่ึง 
- ในกรณีท่ีท่านท่ีจะตอ้งออกตัว๋เคร่ืองบินภายในประเทศ โปรดแจง้พนกังานขายเพ่ือขอการันตีวา่กรุ๊ปออกเดินทางแน่นอนก่อน หากท่าน
 ออกตัว๋โดยไม่ไดรั้บค ายนืยนัจากพนกังานขายแลว้กรุ๊ปนั้นออกเดินทางไม่ได ้บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการไม่รับผิดชอบทุกกรณี 
- เน่ืองจากการท่องเท่ียวน้ีเป็นการช าระแบบเหมาจ่ายกบับริษทัตวัแทนในต่างประเทศ ท่านไม่สามารถท่ีจะเรียกร้องเงินคืน ในกรณีท่ีท่าน
 ปฏิเสธหรือสละสิทธ์ิในการใชบ้ริการนั้นท่ีทางทวัร์จดัให ้ยกเวน้จะตกลงกนัเป็นกรณี  
- บริษทัฯ จะไม่รับผดิชอบค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึน และจะไม่คืนเงินค่าทวัร์ท่ีท่านช าระมาแลว้หากท่านถูกปฏิเสธวซ่ีา หรือการเขา้เมือง อนั
 เน่ืองจากการกระท าท่ีส่อไปในทางผิดกฎหมายหรือการหลบหนีเขา้เมือง ฯลฯ  
- รบกวนท่านอ่านหมายเหตุทุกขอ้ก่อนท าการจองและวางมดัจ าทวัร์ เพ่ือใหท่้านไดเ้ดินทางไปกบั HIT อยา่งมีความสุข  
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อตัราค่าบริการ  
ผู้ใหญ่พกัห้องคู่      ท่านละ    67,777 .-    บาท  
เดก็ อายุระหว่าง 2 – 12 ปี พกักบัผู้ใหญ่ 1 ท่าน  ท่านละ    67,000 .-    บาท 
เดก็ อายุระหว่าง 2 – 12 ปี พกักบัผู้ใหญ่ 2 ท่าน  ท่านละ    64,000 .-    บาท 
หักตัว๋เคร่ืองบิน  (ผู้ใหญ่)     ท่านละ     21,000 .-   บาท 
พกัเดีย่วเพิม่       ท่านละ       9,500 .-   บาท 

 

อตัรานีร้วม 
1. ตัว๋เคร่ืองบินชั้นท่องเท่ียว สายการบินโอมาน แอร์ เสน้ทาง กรุงเทพฯ – มสักตั – คาซาบลงัก้า – มสักตั – กรุงเทพฯ  

** Tax – Insurance – Fuel Charge** ท่ีเรียกเก็บเพ่ิมโดยสายการบิน หากทางสายการบินมีการเรียกเก็บเพ่ิมจากวนัดงักล่าว 
ทางบริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บจากท่านตามความเป็นจริง ทางบริษัทฯ คดิอตัรา ณ เดือนกรกฎาคม 2562 

2. ภาษีสนามบินทุกแห่ง 
3. ค่าธรรมเนียมในการขอวซ่ีา 
4. โรงแรมทีพ่กัระดบั มาตรฐาน จ านวน 7 คืน พร้อมอาหารเช้าแบบบุฟเฟต์ 
5. รถบสัปรับอากาศสภาพดี  พร้อมคนขบัรถท่ีช านาญเสน้ทาง (กฎหมายไม่อนุญาตใหข้บัรถเกิน 12 ช.ม./วนั) 
6. ค่าเขา้ชมสถานท่ีท่องเท่ียวต่างๆ ตามท่ีระบุในรายการ 
7. ค่าทปิคนขับรถและไกค์ท้องถิ่น 
8. อาหารมาตรฐาน รวมเป็นอาหารกลางวนั  7 มื้อ และ อาหารค า่ 7 มื้อ   
9. หวัหนา้ทวัร์ผูมี้ประสบการณ์น าเท่ียว ใหค้วามรู้ สนุกสนานและคอยดูแลอ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 
10. ค่าประกนัอุบติัเหตุในระหวา่งการเดินทางในวงเงิน ท่านละ  1,000,000. - บาท (หากอายุเกิน 70 ปีขึน้ไป ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่าง
การเดนิทาง 50%) 
 

อตัรานีไ้ม่รวม 
1 ค่าท าหนงัสือเดินทาง (พาสปอร์ต) 
2 ค่าใชจ่้ายส่วนตวัในโรงแรม อาทิ ค่าโทรศพัท,์ ค่าซกัรีด, ค่าเคร่ืองด่ืมในหอ้งพกั, ค่าอาหารท่ีสัง่มาทานในหอ้งพกั ฯลฯ 
3 ค่าเคร่ืองด่ืมและอาหารท่ีสัง่พิเศษในร้านอาหาร ท่ีนอกเหนือจากทางทวัร์จดัให ้ 
4 ค่าทปิหัวหน้าทวัร์ ขึน้อยู่กบัการบริการ  
5 ค่ายกกระเป๋าใบใหญ่ ขึน้สู่ห้องพกั 
6 อตัราผกผนัน า้มนัและภาษีต่างๆ หากมกีารปรับขึน้จากสายการบนิ 
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การยกเลกิการเดนิทาง และ การขอเปลีย่นแปลงวนัเดนิทาง 
 ยกเลกิก่อนการเดนิทาง 30 วนั    คืนเตม็จ านวน 

 ยกเลกิการเดนิทาง 20 - 29 วนัขึน้ไป  หักค่าใช้จ่าย ท่านละ 30,000.- บาท 

 ยกเลกิก่อนเดนิทาง 15 - 19 วนั  หักค่าใช้จ่าย 50% ของราคาทวัร์ 

 ยกเลกิการเดนิทางน้อยกว่า 1 - 14 วนั  บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิการไม่คืนค่าใช้จ่ายทั้งหมด 
หากท่านประสงคจ์ะขอเปล่ียนแปลงวนัเดินทาง สามารถท าไดล่้วงหนา้ก่อนการเดินทางจริง 21 วนั โดยไม่เสียค่าใชจ่้าย และ 30 วนัก่อนการ
เดินทางในช่วงเทศกาลหรือ HIGH SEASON  (เทศกาลปีใหม่, ตรุษจีน, ตลอดเดือนเมษายน, พฤษภาคม และ เดือนตุลาคม) 
 

ตัว๋เคร่ืองบิน 
 ในการเดินทางเป็นหมู่คณะ ผูโ้ดยสารจะตอ้งเดินทางไป–กลบัพร้อมกนั หากตอ้งการเล่ือนวนัเดินทางกลบั ท่านจะตอ้งช าระ

ค่าใชจ่้ายส่วนต่างท่ีสายการบินเรียกเก็บ และการจดัท่ีนัง่ของกรุ๊ป เป็นไปโดยสายการบินเป็นผูก้  าหนด ซ่ึงทางบริษทัฯ ไม่สามารถ
เขา้ไปแทรกแซงได ้ และในกรณียกเลิกการเดินทาง ถา้ทางบริษทัฯ ไดด้ าเนินการออกตัว๋เคร่ืองบินไปแลว้ ผูเ้ดินทางตอ้งรอ 
REFUND ตามระบบของสายการบินเท่านั้น และหากท่านไม่แน่ใจในวนัเดินทางดงักล่าว กรุณาตรวจสอบกบัเจา้หนา้ท่ีฯ เพ่ือ
ยนืยนัในกรณีท่ีตัว๋เคร่ืองบินสามารถท า REFUND ไดห้รือไม่ก่อนท่ีท่านจะช าระเงินค่าทวัร์ส่วนท่ีเหลือ 
 

โรงแรมและห้องพกั 
 หอ้งพกัในโรงแรมเป็นแบบหอ้งพกัคู่ (Twin / Double) ในกรณีท่ีท่านมีความประสงคจ์ะพกัแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง (Triple Room) 

ข้ึนอยูก่บัขอ้จ ากดัของหอ้งพกัและการวางรูปแบบของหอ้งพกัของแต่ละโรงแรม ซ่ึงมกัมีความแตกต่างกนั ซ่ึงอาจจะท าใหท่้าน
ไม่ไดห้อ้งติดกนัตามท่ีตอ้งการ 

 ในกรณีท่ีมีการจดัประชุมนานาชาติ ( Trade Fair) เป็นผลใหค้่าโรงแรมสูงข้ึน 3 – 4 เท่าตวั บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิ ในการ
ปรับเปล่ียน หรือยา้ยเมืองเพ่ือใหเ้กิดความเหมาะสม 
 

สัมภาระ และ ค่าพนักงานยกสัมภาระ 
 ส าหรับน ้ าหนกัของสมัภาระท่ีทางสายการบินอนุญาตใหบ้รรทุกใตท้อ้งเคร่ืองบิน คือ 20 กิโลกรัม (ส าหรับผูโ้ดยสารชั้นประหยดั/

Economy Class Passenger)การเรียกค่าระวางน ้ าหนกัเพ่ิมเป็นสิทธิของสายการบินท่ีท่านไม่อาจปฏิเสธได ้
 ส าหรับกระเป๋าสมัภาระท่ีทางสายการบินอนุญาตใหน้ าข้ึนเคร่ืองได ้ตอ้งมีน ้ าหนกัไม่เกิน 7 กิโลกรัม และมีความกวา้ง+ยาว+สูง 

ไม่เกิน 115 เซนติเมตร หรือ 25 เซนติเมตร (9.75  น้ิว) x 56 เซนติเมตร (21.5 น้ิว) x 46 เซนติเมตร (18 น้ิว) 
 ในบางรายการทวัร์ ท่ีตอ้งมีบินดว้ยสายการบินภายในประเทศ น ้ าหนกัของกระเป๋าอาจจะถูกก าหนดใหต้ ่ากวา่มาตรฐานได ้ทั้งน้ี

ข้ึนอยูก่บัขอ้ก าหนดของแต่ละสายการบิน บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่รับภาระความรับผดิชอบค่าใชจ่้ายในน ้ าหนกัส่วนท่ีเกิน  
 กระเป๋าและสมัภาระท่ีมีลอ้เล่ือนและมีขนาดใหญ่เกิน ไม่เหมาะกบัการเป็นกระเป๋าถือข้ึนบนพาหนะการเดินทาง  
 บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในความรับผิดชอบต่อกรณีเกิดการสูญเสีย, สูญหายของกระเป๋าสะพาย 
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เอกสารประกอบการย่ืนวซ่ีาประเทศโมร็อคโค 
 

สถานทูตใช้เวลาในการพจิารณาวซ่ีา 15 วนัท าการ 
1. หนงัสือเดินทาง (พาสปอร์ต) ท่ีมีอายไุม่ต ่ากวา่ 6 เดือน มีหนา้วา่งไม่นอ้ยกวา่ 3-4 หนา้ (ถา้มีเล่มเก่าโปรดแนบมาดว้ย) 
        รูปถ่ายปัจจุบนัแบบสี ขนาด 4.5 X 3.5 ซ.ม. (ขนาดใบหนา้ 70-80% ของภาพ) พ้ืนหลงัสีขาว จ านวน 2 รูป (ไม่เกิน 6 เดือน) 
2. หนงัสือรับรองการเงินจากธนาคารเป็นภาษาองักฤษ พร้อมส าเนาสมุดบญัชีเงินฝากยอ้นหลงั 6 เดือน 
3. หนงัสือรับรองการท างาน (ภาษาองักฤษ ระบุต าแหน่ง และเงินเดือน)  
        กรณีเป็นเจา้ของกิจการ ขอหนงัสือรับรองทะเบียนการคา้ หรือ หนงัสือจดทะเบียนหุน้ส่วน 
4. ส าเนาบตัรประชาชน และ ส าเนาทะเบียนบา้น ห้ำมขีดคร่อม หรือ เซ็นส ำเนำถูกต้อง 
5. ส าเนาทะเบียนสมรส, หยา่. เปล่ียนช่ือ-สกลุ (ถา้มี) ห้ำมขีดคร่อม หรือ เซ็นส ำเนำถูกต้อง 
6. เอกสารตอ้งมีอายไุม่เกิน 1 เดือน นบัจากวนัยืน่วซ่ีา 

 

เอกสารทั้งหมด ห้ามขดีคร่อม หรือ เซ็นส าเนาถูกต้อง 
(บริษัทสามารถย่ืนเอกสารแทนลูกค้าได้ โดยทีลู่กค้าไม่ต้องมาโชว์ตัวทีส่ถานทูต) 

**การบิดเบือนข้อเทจ็จริงประการใดกต็าม อาจจะถูกระงับมิให้เดินทางเข้าประเทศโมร็อกโคเป็นการถาวร** 
หากสถานทูตมีการสุ่มเรียกสัมภาษณ์บางท่าน ทางบริษทัฯ ขอความร่วมมือในการเชิญท่านไปสัมภาษณ์ตามนดัหมาย และ

โปรดแต่งกายสุภาพ ทั้งน้ีทางบริษทัฯ จะส่งเจา้หนา้ท่ีไปอ านวยความสะดวก และประสานงานตลอดเวลาและหาก
สถานทูตขอเอกสารเพิ่มเติมทางบริษทัฯใคร่ขอรบกวนท่านจดัส่งเอกสารดงักล่าวเช่นกนั 
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แบบฟอร์มการจองทัวร์ 

พนกังานท่ีติดต่อ......................................  ช่ือผูจ้อง.......................................................................................... 

เบอร์ติดต่อ..........................................................................โปรแกรม.............................................................. 

ก าหนดการเดินทาง............................................. ราคา......................................E-mail: ........................................................ 

จ านวน ผูใ้หญ่......................... ท่าน     เด็กอายุ 2-12 ปี................................ท่าน   เด็กอายตุ  ่ากวา่ 2 ปี........................ ท่าน 

สมาชิกผู้ร่วมเดนิทาง 
** กรุณากรอกข้อมูลภาษาองักฤษตาม หน้าพาสปอร์ต และ ระบุข้อมูลประเภทอาหารทีต้่องการ เช่น ไม่ทานสัตว์ปีก ไม่ทานเน้ือววั ** 

No. NAME No.Passport Date of birth 
ROP. 
No. 

ประเภท
ห้อง 

Remark , Request 
Seat , Food 

1             
2             
3             
4       
5       
6       
7             

 

เง่ือนไขการจอง 
 1. กรุณาช าระมัดจ าท่านละ 20,000 บาท ภายใน 5 วนั หลงัจากการท าการจอง โดยโอนผ่าน 
 
ช่ือบัญชี    นาย เกษม  ธันยาพฤกษ์    ออมทรัพย์ 
ธ. กสิกรไทย   สาขา เทสโก้ โลตัส สุขาภิบาล 3       เลขที ่993-2-04218-2     
ธ. ไทยพาณชิย์    สาขา ซอยลาดพร้าว 101   เลขที ่233-215636-7        
ธ. กรุงเทพ   สาขา ลาดพร้าว 101   เลขที ่021-7-05626-6  
ธ.กรุงศรีอยุธยา  สาขา ลาดพร้าว 101   เลขที ่639-1-06438-3 
 
 2.  ส่วนทีเ่หลือช าระก่อนออกเดินทาง 15 วนั 
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