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ก ำหนดวนัเดนิทำง:  ปี 2560 

กมุภำพนัธ ์: 22 ก.พ. – 2 ม.ีค. 

มนีำคม : 22 – 30, 29 ม.ีค. – 6 เม.ย. 

พฤษภำคม : 10 – 19 พ.ค., 24 พ.ค. – 1 ม.ิย. 

59,900.- 

เมษำยน : 12 – 20, 19 – 27 เม.ย.   

                26 เม.ย. – 4 พ.ค. 
65,900.- 

 

วนั โปรแกรมกำรเดนิทำง เชำ้ เทีย่ง ค ำ่ โรงแรมทีพ่กั 

1 กรงุเทพฯ – อาบดูาบ ี ✈ ✈ ✈  

2 อาบดูาบี ้– คาซาบลังกา้ – มาราเกซ ✈ O O 
ZALAGH KASBAH 
HOTEL & SPA   

3 
มาราเกซ – พระราชวังบาเฮยี – สวนจารด์นิ – 

ชมโชวก์ำรแสดงพืน้เมอืง    
O O O 

ZALAGH KASBAH 
HOTEL & SPA   

4 
มาราเกซ – วอซาเซท – ทนิเฮยีร ์(โอเอซสิ) – เมอรซ์กูา้ 

(ทะเลทรำยซำฮำรำ่)           
O O O 

KASBAH TOMBOCTOU 
HOTE 

5 เมอรซ์กูา้ – ขีอ่ฐูรบัแสงอรณุ – เฟซ  O O O ACROSS HOTEL 

6 เฟส – เมดน่ิา เฟส – เชฟชาอนุ O O O PARADOR HOTEL 

7 เชฟชาอนุ – เมอืงโบราณโวลบูลิสิ – แมกเนส – ราบตั O O O BELERE HOTEL 

8 ราบตั – ชมเมอืงราบตั – สนามบนิ  O O ✈  

9 กรงุเทพฯ ✈ ✈  ✈  

 

สัมผัสมนตเ์สน่หข์องดนิแดนฟ้าจรดทราย เปิดประสบการณ์กับเสน้ทางแปลกใหมท่ี ่“ประเทศโมร็อคโค”  

เที่ยวเมืองที่เป่ียมไปดว้ยมนตเ์สน่ห์ของนครสฟ้ีำเชฟชำอูน (Chefchaouen)  ชมร่องรอยอารยธรรม

             Charming Morocco 9 วนั 6 คนื     

โดยสำยกำรบนิเอทฮิดั (EY) 
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ความยิง่ใหญ่เมอืงโบรำณโรมนัโวลูบลิสิ (Roman city of Volubilis) อดตีเมอืงในจักรวรรดโิรมัน น่ัง

รถขบัเคลือ่นสีล่อ้ 4 WD ทอ่งทะเลทรำยซำฮำรำ่ “Sahara” ทะเลทรายทีใ่หญเ่ป็นอนัดบัสองของโลก  

***เปิดประสบกำรณ์คำ้งคนืนอนดดูำว ณ โรงแรมกลำงทะเลทรำยซำฮำรำ่  

พเิศษ!! ตอ้นรบัอรณุดว้ยกำรขีอ่ฐูชมแสงอำทติยแ์รกของวนั 

  

วนัแรกของกำรเดนิทำง        กรงุเทพฯ – อำบดูำบี ้

15.00 น.
  

คณะพรอ้มกัน ณ สนามบนิสวุรรณภมู ิอาคารผูโ้ดยสารระหวา่งประเทศ ประต ู8เคำนเ์ตอร ์T 

สายการบนิเอทฮิดั แอรเ์วย ์(EY) โดยมเีจา้หนา้ทีค่อยตอ้นรับและอ านวยความสะดวก  

 

18.05 น. ออกเดนิทางสูอ่าบดูาบี ้โดยสำยกำรบนิเอทฮิดั โดยเทีย่วบนิที ่EY 401 

*** คณะเดนิทำง 29 ม.ีค. เป็นตน้ไป ออกเดนิทำงเวลำ 18.20 น. และถงึ  

อำบดูำบี ้เวลำ 21.55 น.*** 

 

22.05 น. เดนิทางถงึ สนำมบนิเมอืงอำบดูำบ ีแวะรอเปลีย่นเครือ่ง  

วนัทีส่องของกำรเดนิทำง        อำบดูำบี ้– คำซำบลงักำ้ – มำรำเกซ 

02.35 น. ออกเดนิทางตอ่ โดยสำยกำรบนิเอทฮิดั แอรเ์วย ์เทีย่วบนิที ่EY613 

*** คณะเดนิทำง 29 ม.ีค. เป็นตน้ไป ออกเดนิทำงเวลำ 02.45 น. และถงึ  

โมร็อคโค เวลำ 08.35 น.*** 

 

07.45 น. ถงึสนามบนิคำซำบลงักำ้ (Casablanca) ประเทศโมร็อคโค (เวลาทอ้งถิน่ชา้กว่าประเทศ

ไทย 7 ชั่วโมง) น าท่านผ่านพิธีตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากร เดนิทางสู่ คาซาบลังกา้ มี

ความหมายในภาษาสเปนว่าบา้นสขีาว เป็นเมอืงท่าและเป็นทีต่ัง้ของท่าอากาศยานระหว่าง

ประเทศ เมอืง คาซาบลังกา้  ค าวา่ 'คาซา' แปลวา่ บา้น และ 'บลังกา้' แปลวา่ สขีาว คาซาบ

ลังกา้ เป็นเมอืงทีค่นทั่วโลกรูจั้ก และอาจรูจั้กมากกว่า 'ราชอาณาจักรโมรอคโค' ดว้ยซ ้า น า

ท่านชมเมอืงคำซำ บลงักำ้ (Casablanca) เมืองที่ถูกใชเ้ป็นฉากในภาพยนตรฮ์อลลีวูด

เรือ่ง Casablanca ออกฉายในปี ค.ศ.1942 น าทา่นถา่ยรปูกบั สเุหรำ่แหง่กษตัรยิฮ์สัซนัที ่2 

สรา้งเสร็จสมบรูณ์เมือ่ปี ค.ศ. 1993 ในวาระเฉลมิพระชนมค์รบ 60 พรรษาของกษัตรยิฮ์สัซนัที ่

2 แหง่โมร็อกโกเป็นสเุหรา่ทีม่ขีนาดใหญม่ากจคุนได ้25,000 คนและมหีอคอยสงู 210 เมตร 

 
 
 
 
 
 
 

เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  

บำ่ย เดนิทางสู่ เมอืงมำรำเกช (Marakesh) ซึง่เป็นเมืองท่องเที่ยวที่ส าคัญที่ตัง้อยู่เชงิเขา

แอตลาส ในอดตีเมอืงโอเอซสิแห่งนี้เป็นทีพั่กของกองคาราวานอฐูทีม่าจากทางตอนใตข้อง

โมรอคโค ถอืเป็นเมอืงชมุทางของพ่อคา้ต่างๆ นอกจากนี้ยังเป็นอดตีเมอืงหลวงในชว่งสมัย

ราชวงศอ์ัลโมราวดิชว่ง ศ.ต.ที ่11 ปัจจุบันเป็นเมอืงทีม่นัีกทอ่งเทีย่วมาเยอืนมากทีส่ดุ สภาพ

บา้นเมอืงทีเ่ราเห็นไดค้อื สองขา้งทางแวดลอ้มดว้ยบา้นเรอืนทีถู่กฉาบดว้ยปนูสสีม้ๆ ซึง่เป็น

สิง่ทีรั่ฐบาลก าหนดไว ้แตค่นทอ้งถิน่จะเรยีกวา่ Pink City หรอื เมอืงสชีมพู อาจกลา่วไดว้า่มา

ราเกชเป็นเมอืงทีม่เีสน่หท์ีส่ดุในโลกแห่งหนึง่ จงึไดส้มญานามว่าเป็น A city of Drama น่ัน

คอืมคีวามสวยงามดั่งเมอืงในละครทีไ่มน่่าเป็นชวีติจรงิได ้

ระยะท
าง 
245 

กม. ใช ้

เวลา
เดนิทา
ง 

ประมา
ณ 
3.30 
ชม. 

ค ำ่ รับประทานอาหารค า่ ณ ภัตตาคาร   

http://www.plan-travel.com/
mailto:sv@plan-travel.com


 

Page 3 of 9 

www.plan-travel.com Tel: 02-416-1537-38 sv@plan-travel.com  

 น าคณะเขา้สูท่ีพั่ก โรงแรม ZALAGH KASBAH HOTEL & SPA  หรอืเทยีบเทำ่ 

วนัทีส่ำมของกำรเดนิทำง               มำรำเกซ – พระรำชวงับำเฮยี – สวนจำรด์นิ – โชวพ์ืน้เมอืง    

เชำ้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

  น าท่านเยีย่มชม พระรำชวงับำเฮยี (Bahia Palace) เป็นพระราชวังของท่านมหาอ ามาตย ์

ผูส้ าเร็จราชการแผ่นดนิแทนยุคกษัตรยิใ์นอดตี สรา้งขึน้ในช่วงปลายศตวรรษที่ 19 โดย Si 

Moussa สถาปัตยกรรมออกแบบเป็นแนวสมัยใหม่ โดยทีต่ัง้ใจจะใหเ้ป็นพระราชวังทีย่ ิง่ใหญ่

และหรหูราทีส่ดุในสมัยนัน้ ตัวพระราชวังมกีารตกแตง่โดยการแกะสลักปนูปั้นมกีารวาดลายบน

ไมแ้ละประดับประดาดว้ยโมเสดเป็นลวดลายทีส่วยงามละเอยีดอ่อนมาก จากนัน้น าท่านชม 

จตัุรสักลำงเมอืง Djemaa Fnaa Square ที่มีขนาดใหญ่ รายลอ้มไปดว้ยอาคาร รา้นคา้ 

ตลาด ทัง้ 4 ดา้น เดนิเล่นถ่ายรูปความมชีวีติชวีา ทีม่สีสีันและกลิน่อายแบบโมรอคโคขนาน

แท ้พรอ้มจับจา่ยหาซือ้ของฝาก ของทีร่ะลกึพืน้เมอืงตา่งๆ ไดท้ี ่ตลาดเกา่ ทีอ่ยูร่ายรอบจัตรัุส 

จากนั้นน าท่านชมสวนจำรด์นี มำจอแรล Jardin Majorelle หรือ สวนยปิแซงลอเรน้ซ ์

Yves Saint Laurent Gardens ชือ่นี้เป็นทีคุ่น้เคยของสาว ๆ ทีช่ ืน่ชอบแฟชั่นสดุหรขูอง Yves 

St. Laurent นักออกแบบแฟชัน่ดไีซนแ์หง่ปารสีประเทศฝร่ังเศส 

 

เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร    

บำ่ย น าท่านชม สวนจำรด์นี มำจอแรล Jardin Majorelle หรือ สวนยปิแซงลอเรน้ซ์ Yves 

Saint Laurent Gardens ชือ่นี้เป็นที่คุน้เคยของสาว ๆ ที่ชืน่ชอบแฟชั่นสุดหรูของ Yves St. 

Laurent นักออกแบบแฟชั่นดไีซน์แหง่ปารสีประเทศฝร่ังเศส จากนัน้น าท่านชม จตัุรสักลำง

เมอืง Djemaa Fnaa Square ทีม่ขีนาดใหญ่ รายลอ้มไปดว้ยอาคาร รา้นคา้ ตลาด ทัง้ 4 

ดา้น เดนิเล่นถ่ายรูปความมีชวีติชวีา ที่มีสีสันและกลิน่อายแบบโมรอคโคขนานแท ้พรอ้ม

จับจา่ยหาซือ้ของฝาก ของทีร่ะลกึพืน้เมอืงตา่งๆ ไดท้ี ่ตลาดเกา่ ทีอ่ยูร่ายรอบจัตรัุส  

 

ค ำ่ รบัประทำนอำหำรค ำ่ ณ ภตัตำคำร พรอ้มชมโชวก์ำรแสดงพืน้เมอืง        อนัตืน่ตำตืน่

ใจกบัควำมอลงักำรของสถำนทีแ่ละสสีนัของชำวโมร็อคกนั 

 

 เขา้สูท่ีพั่ก โรงแรม ZALAGH KASBAH HOTEL & SPA  หรอืเทยีบเทำ่ 

**กรณุำจดัเตรยีมเสือ้ผำ้กระเป๋ำเล็ก เพือ่คำ้งคนืในทะเลทรำยซำฮำรำ่ในคนืถดัไป** 

วนัทีส่ ีข่องกำรเดนิทำง              มำรำเกซ – วอซำเซท – ทนิเฮยีร ์(โอเอซสิ) – เมอรซ์ูกำ้             

เชำ้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

  น าท่านเดนิทางสู่ เมอืงวอซำเซท (Ouarzazate) เคยเป็นที่ตัง้ทางยุทธศาสตร์ในปี 

ค.ศ. 1928 ฝรั่งเศสไดต้ัง้กองก าลังทหารและพัฒนาทีน่ี่ใหเ้ป็นศนูยก์ลางการบรหิาร วอซา

เซทเป็นเมอืงถูกสง่เสรมิใหเ้ป็นเมอืงท่องเทีย่วทีแ่วดลอ้มไปดว้ยสตูดโิอภาพยนตร ์และมี

การพัฒนาพืน้ทีใ่นทะเลทรายเพือ่การท ากจิกรรมตา่งๆ เชน่ การขีม่อเตอรไ์ซด ์อฐู กจิกรรม

ผจญภัยกลางทะเลทราย เมอืงนี้อยู่ใกลภู้เขาแอตลาสทีม่หีมิะปกคลุมในชว่งฤดูหนาว วอ

ซาเซทอาจกลา่วไดว้า่เป็นจดุมุง่หมายของนักทอ่งเทีย่วทีม่องหาความแตกตา่ง และความ

ผจญภัยทีห่าไมไ่ดจ้ากทีไ่หน วอซาเซทเป็นเมืองทีส่ าคัญทีส่ดุของทางตอนใต ้และทีน่ี่ยัง

เป็นทางเชือ่มระหวา่งเหนือกบัใต ้และตะวันออกกบัตะวันออก ส าหรับนักทอ่งเทีย่วบางคน

ระยะทาง 
198 กม. 
ใชเ้วลา
เดนิทาง
ประมาณ 
4 ชม. 
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ทีช่อบรสชาตขิองความเป็นทางใต ้ณ แหง่นี้เป็นจดุเริม่ตน้ของการส ารวจเมอืงตา่งๆไดทุ้ก

วัน 

เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร   

บำ่ย 

เดนิทางสุเ่มอืงทนิเฮยีร ์(Tinghir) ชมุชนทีเ่กาะกลุม่อยูร่วมกนั ทา่มกลางความแหง้แลง้ ยัง

มคีวามชุม่ชืน้ของโอเอซสิ ตน้ปาลม์ เคยเป็นทีต่ัง้ของกองทหารทีเ่ดนิทางมาจากวอซาเซท 

ซึง่ถอืเป็นทัศนียภาพอันแปลกตา ที่มคีวามเขยีวขจี อุดมสมบูรณ์ ท่ามกลางความแหง้แลง้

ของทะเลทราย จากนัน้ออกเดนิทางสู ่เมอืงเออรฟ์ูด ์(Erfoud) ซึง่เป็นโอเอซสิศูนยก์ลาง

การคา้ขายของคาราวานซึง่เดนิทางมาจากซาอุดอิาระเบยี และซูดาน เดนิทางสู่เมอืงเมอร์

ซกูา้ร ์(แยกสมัภำระส ำหรบัคำ้งคนืในทะเลทรำย) โดยน าทา่นน าทา่นน่ังรถขับเคลือ่นสีล่อ้ 

4 WD ไปท่อง ทะเลทรายซาฮาร่า “Sahara” เป็นทะเลทรายในทวปีแอฟรกิาทีม่ขีนาดใหญ่

เป็นอันดับสองของโลก (รองจากทะเลทรายในทวปีแอนตารก์ตกิา) และเป็นทะเลทรายรอ้นที่

ใหญ่ทีส่ดุของโลก ณ เมอืงเมอรซู์กำ้ (Merzouga) ลัดเลาะขอบทะเลทรายสูเ่ขตซาฮาร่า 

ผ่านชมชมทัศนียภาพอันยิ่งใหญ่ของภูเขาหินที่เต็มไปดว้ยซากฟอสซิลของหาอยและ

แมงกะพรุนโบราณในอดตีเมือ่ 350 ลา้นปีกอ่น ซึง่ดนิแดนแห่งนี้เคยอยู่ใตท้อ้งทะเลมากอ่น 

จึง่เป็นทีก่ าเนดิของซากฟอสซลิตา่งๆ 

ระยะท
าง 
168 

กม. ใช ้

เวลา
เดนิทา
ง 

ประมา
ณ 
2.30 
ชม. 

 
 
 

ระยะท
าง 
142 

กม. ใช ้

เวลา
เดนิทา
ง

ประมา
ณ 
2.15 
ชม. 

ค ำ่ รับประทานอาหารค า่ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

อสิระทำ่นพกัผอ่นดดูำวทำ่มกลำงทะเลทรำยตำมอธัยำศยั 

 

 พกัผอ่นคำ้งคนืในทะเลทรำยซำฮำรำ่ ณ KASBAH TOMBOUCTOU HOTEL หรอืเทยีบเทำ่ 

วนัทีห่ำ้ของกำรเดนิทำง     เมอรซ์ูกำ้ – ขีอ่ฐูรบัแสงอรณุ – เฟซ  

เชำ้ตรู ่ ก่อนพระอาทติยข์ึน้น าท่านขี่อูฐชมพระอาทติยข์ึน้ที่ทะเลทรายซาฮาร่า          ***พเิศษ 

รวมค่ำขีอู่ฐ 1 ท่ำน/อูฐ 1 ตวั เป็นบรรยากาศยามเชา้ที่คุณจะประทับใจมริูล้ืม (อย่าลืม

เตรยีมเสือ้กนัหนาวใหพ้รอ้ม) 

  

เชำ้  รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม พรอ้มท าการเชค็เอาทจ์ากโรงแรม 

  

น าท่านน่ังรถ 4WD สู่เมืองเออร์ฟูด์ เพื่อเปลี่ยนเป็นรถโคช้ปรับอากาศ สู่เมืองมิเดล 

(Midelt) 

ระยะท
าง 
210 

กม. ใช ้

เวลา
เดนิทา
ง

ประมา
ณ 
2.45 
ชม. 

เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
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บำ่ย 

น าท่านเดินทางสู่เมืองเฟซ (Fes) เมืองหลวงเก่าใน ศ.ต. ที่ 8 ที่มีความส าคัญทาง

ประวัตศิาสตร ์เป็นเมอืงแหล่งท่องเที่ยวที่มีชือ่เสยีงของโมร็อคโค เสน้ทางนี้ผ่านเทือกเขา

แอตลาส ชือ่ทีคุ่น้เคยกนัมานาน โดยเดนิทางขา้ม Middle Atlas ภมูปิระเทศเขยีวชอุม่ไปดว้ย

ป่าไม ้สองขา้งทางเปลีย่นสภาพจากความแหง้แลว้เป็นป่าไม ้พุ่ม และสลับกับความแหง้แลง้

ของภเูขา จนเขา้สูเ่มอืงเฟส 

ระยะท
าง 
200 

กม. ใช ้

เวลา
เดนิทา
ง 

ประมา
ณ 
2.45 
ชม. 

ค ำ่ รับประทานอาหารค า่ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม   

 น าเขา้สูท่ีพั่ก โรงแรม ACROSS HOTEL หรอืเทยีบเทำ่ 

**กรณุำจดัเตรยีมเสือ้ผำ้กระเป๋ำเล็ก เพือ่คำ้งคนืในเมอืงเกำ่เชฟชำอนุในคนืถดัไป** 

วนัทีห่กของกำรเดนิทำง           เฟส – เมดนิำ่ เฟส – เชฟชำอนุ  
 
เชำ้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

  น าท่านชมเมอืงเฟส โดยเดนิเขา้สูเ่ขาวงกตอันซับซอ้นแหง่เมดนิาเมอืงเฟซ ผ่านประต ูBab 

Bou Jeloud ที่สรา้งตัง้แต่ปี 1913  ที่ใชโ้มเสดสฟ้ีาตกแต่ง เดนิผ่านเขา้ไปในเขตเมดน่ิา

แลว้เหมือนขา้มกาลเวลายอ้นสู่อดีต น าท่านเดนิผ่านตลาดสดขายขา้งปลาอาหาร และผัก 

ผลไมส้ดตา่งๆนาๆ ชม เมเดอรซ์ำ บอูมิำเนยี (Merdersa Bou Imania) ซึง่เป็นโรงเรยีน

สอนพระคัมภรี ์เป็นสถาปัตยกรรมแบบมัวรท์ีส่วยงามประณีต  ในเขตเมอืงเกา่ไดแ้บง่ออกเป็น 

100 ส่วน มซีอยกว่า 10,000 ซอย มซีอยแคบสุดคอื 50 ซ.ม. ถงึกวา้ง 3 เมตร จะแบ่งเป็น

ยา่นต่างๆ เชน่ ย่านเครือ่งใชท้องเหลอืง ทองแดง จะมรีา้นคา้เล็กๆทีห่นา้รา้นจะมหีมอ้ กะทะ 

อปุกรณ์เครือ่งครัว วางแขวนหอ้ยเต็มไปหมด ย่านขายพรมทีว่างเรยีงรายอย่างสวยงาม ย่าน

งานเครื่องจักสาน งานแกะสลักไม ้และย่านเครื่องเทศ (Souk El Attarine) ท่านจะได ้

สัมผัสทัง้รูป รสและกลิน่ในยา่นเครือ่งเทศทีม่กีารจัดเรยีงสนิคา้ไดอ้ย่างเป็นระเบยีบเรยีบรอ้ย

สวยงาม ระหว่างที่เดินตามทางในเมดิน่าท่านจะไดพ้บกับน ำ้พุธรรมชำต ิ(Nejjarine 

Fountain) เพื่อใหช้าวมุสลมิใหล้า้งหนา้ลา้งมอืกอ่นเขา้ในบรเิวณมัสยดิ  นอกจากนี้ที่ตาม

ซอกมมุอาจเห็นภาพชายสงูอายหุนวดเครารงุรังน่ังแกะสลักไมช้ ิน้เล็กๆอยูบ่รเิวณตามทางเดนิ

แคบๆในเขตเมอืงเกา่ บางทเีราก็ยังจะเห็นผูห้ญงิทีน่ี่สวมเสือ้ผา้ทีปิ่ดตัง้แตห่ัวจนถงึเทา้จะเห็น

ไดก้็เฉพาะตาด าอันคมกรบิเท่านัน้  แวะชมสุสำนของมูเล ไอดรสิที ่2 (Moulay Idriss 

Mausolem II) ที่ชาวโมรอคโคถือว่าเป็นแหล่งมาแสวงบุญที่ศักดิ์สทิธิ์ พาท่านไปชม 

สุเหร่ำใหญ่ไคเรำวนี (Kairaouine Mosque) ซึง่เป็นทัง้มหาวทิยาลัยสอนศาสนาแห่ง

แรกของโมร็อคโค และเก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่งของโลกเลยทีเดียว (เฉพาะผูท้ี่นับถือศาสนา

อสิลามเทา่นัน้) จากนัน้น าทา่นเดนิชมยา่นเครือ่งหนังและแวะชม บอ่ฟอกและยอ้มสหีนังแบบ

โบราณ ทีเ่ป็นเอกลักษณ์เฉพาะของเมอืงเฟส ถูกอนุรักษ์โดยองคก์รยูเนสโก ้ทัง้หมดนี้เป็น

เสน่หข์องการเดนิเที่ยวชมเมืองที่ตอ้งเดนิแหวกว่ายเขา้ไปในกลุ่มคนชาวพื้นเมือง ชอ้ปป้ิง

สนิคา้ทอ้งถิน่ เมอืงเฟซจงึเป็นสถานทีท่ีไ่มค่วรพลาดในการมาเยอืนอยา่งยิง่ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร   

http://www.plan-travel.com/
mailto:sv@plan-travel.com


 

Page 6 of 9 

www.plan-travel.com Tel: 02-416-1537-38 sv@plan-travel.com  

บำ่ย 

น าท่านเดนิทางสูน่ครสฟ้ีำเชฟชำอูน (Chefchaouen) เมอืงทีไ่ดช้ือ่วา่มนตเ์สน่หแ์ห่งโม

รอคโค เป็นเมอืงเล็กๆตัง้อยูใ่นหบุเขำรฟิ (Rif Mountain) ประวัตคิวามเป็นมาของเมอืงนัน้

ยาวนานกวา่ 538 ปี เมอืงนีเ้คยอยูใ่ตก้ารปกครองของสเปน และไดร้ับอสิรภาพในปี ค.ศ.1956 

จนไดรั้บอทิธพิลวถิชีวีติและภาษาสเปนในปัจจบุนันี ้ 

ระยะท
าง 
199 

กม. ใช ้

เวลา
เดนิทา
ง

ประมา
ณ 
3.30 
ชม. 

ค ำ่ รับประทานอาหารค า่ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

 น ำคณะเขำ้สูท่ ีพ่กั โรงแรม PARADOR HOTEL หรอืเทยีบเทำ่ 

วนัทีเ่จ็ดของกำรเดนิทำง           เชฟชำอนุ – เมอืงโบรำณโวลบูลิสิ – แมกเนส – รำบตั 

เชำ้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 ชมบำ้นเรอืนทำดว้ยสฟ้ีำและสขีำว ถอืวา่เป็นสวรรคข์องคนรักสฟ้ีาและสขีาว โดยเฉพาะสี

ฟ้า น่ันก็เพราะวา่เชฟชาอนูเป็นเมอืงทีบ่า้นเรอืนเกอืบทกุหลังเป็นสขีาว และมคีรึง่ลา่งไปจนถงึ

บรเิวณถนน บันได และทางเดนิ เป็นสฟ้ีาสดใสเหมือนวันที่ทอ้งฟ้าไรเ้มฆ สามารถเดนิชม

บา้นเรอืนไดท้ั่วทัง้เมอืง โดยทีส่ถาปัตยกรรมของเมอืงยังคงเป็นแบบโมรอคโค ซุม้ประตูโคง้

จงึสามารถมองเห็นไดท้ั่วทัง้เมอืง และยังมนี ้าพุทีป่ดูว้ยกระเบือ้งโมเสกแบบโมรอคโคใหเ้ห็น

ไดต้ามมมุตา่ง ๆ ของเมอืง  

 

เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  

บำ่ย น าท่านเดนิทางสู่เมอืงโบรำณโรมนัโวลูบลิสิ (Roman city of Volubilis) ที่ปัจจุบัน

เหลอืแต่ซากปรักหักพังทีเ่กดิจากแผ่นดนิไหวครัง้รุนแรงในปี ค.ศ. 1755 แต่ยังคงเห็นไดถ้งึ

รอ่งรอยความยิง่ใหญข่องเมอืงในจักรวรรดโิรมันในอดตีซึง่ไดรั้บการขึน้ทะเบยีนมรดกโลกในปี 

ค.ศ.1997 จากนัน้น าทา่นเดนิทางสุเ่มอืงแมกเนส (Meknes) หนึง่ในเมอืงมรดกโลกรับรอง

โดยยูเนสโกเมื่อปี ค.ศ.1996 อดีตเมืองหลวงในสมัยสุลต่าน มูเล อสิมาอแิห่งราชวงศอ์ะ

ลาวท ิ(Alawite Dynasty) ไดช้ือ่เป็นกษัตรยิจ์อมโหดผูช้ ืน่ชอบการท าสงครามในชว่งศตวรรษ

ที่ 17 ดว้ยท าเลที่ตัง้ที่มีแม่น ้าไหลผ่านกลางเมืองเมกเนสจงึเป็นเมืองศูนย์กลางการ ผลติ

มะกอกไวน์และพืชพรรณต่างๆ มกี าแพงเมอืงลอ้มรอบเมอืงเกา่ทีย่าวประมาณ 40 กม. ซึง่มี

ประตูเมอืงใหญ่โตถงึ 7 ประตู น าชม ประตูบบัมนัซู เป็นประตูที่ไดช้ือ่ว่าสวยที่สุด ตกแต่ง

ดว้ยโมเสดและกระเบือ้งสเีขยีวสดบนผนังสแีสด 

ระยะท
าง 
165 

กม. ใช ้

เวลา
เดนิทา
ง 

ประมา
ณ 
2.45 
ชม. 

ค ำ่ รับประทานอาหารค า่ ณ ภัตตาคาร  
 น าเขา้สูท่ีพั่ก โรงแรม BELERE HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 

วนัทีแ่ปดของกำรเดนิทำง         รำบตั – ชมเมอืงรำบตั – สนำมบนิ   

เชำ้ รบัประทำนอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม 

 น าท่านเดนิทางสูเ่มอืงรำบตั (Rabat) เมอืงหลวงแห่งราชอาณาจักรมาตัง้แต่ปี ค.ศ.1956 

น าท่านชมเมอืงราบัตเมอืงหลวงแห่งราชอาณาจักรมาในอดตี เมือ่โมรอคโคหลุดพน้จากการ

เขา้แทรกแซงทางการเมืองของฝรั่งเศส และเป็นที่ตัง้ของพระราชวังหลวง และท าเนียบ

ระยะท
าง 
207 

กม. ใช ้

เวลา
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ทูตานุทูตจากต่างแดน เป็นเมืองสีขาวที่สะอาดและสวยงาม จากนั้นชมสุเหร่าหลวง และ 

พระราชวังหลวง ทีท่กุเทีย่งวันศกุร ์กษัตรยิแ์หง่โมรอคโคจะทรงมา้จากพระราชวังมายังสเุหรา่

เพือ่ประกอบศาสนกจิ เขำ้ชมสสุำนของกษตัรยิโ์มฮมัเหม็ด ที ่5 พระอยักาของกษัตรยิอ์งค์

ปัจจบุัน ซึง่มทีหารยามยนืเฝ้าสงา่ทกุประต ูและเปิดใหค้นทกุชาตทิกุศาสนาเขา้ไปเคารพพระ

ศพทีฝั่งอยูเ่บือ้งลา่ง ดา้นหนา้ของสสุาน คอืสเุหร่าฮัสซันทีเ่ร ิม่สรา้งมาตัง้แตศ่ตวรรษที ่2 แต่

ไมส่ าเร็จ และพังลงจนเหลอืแตเ่พยีงเสาไว ้365 ตน้ ในบรเิวณกวา้ง 183x139 เมตร    

เดนิทา
ง 

ประมา
ณ 
2.30 
ชม. 

เทีย่ง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร    

  แวะถา่ยรูปป้อมอูดำยำ (Oudayas Fortress) ป้อมขนาดใหญ ่2 ชัน้ ทีต่ัง้อยูร่มิมหาสมทุร

แอตแลนตกิ ลอ้มรอบดว้ยก าแพงสงูใหญ่ เป็นป้อมทีส่เปนสรา้งขึน้เมือ่สมัยทีส่เปนยดึครอง

โมร็อคโค ดา้นในมสีวนดอกไมแ้บบสเปน และเป็น เมดน่ิา หรอืชมุชนชาวเมอืงซึง่เต็มไปดว้ย

บา้นเรอืนทาทาบดว้ยสฟ้ีา-ขาว ทีส่ะอาดตาน่าเดนิเลน่ บรรยากาศรมิทะเลคลา้ยเมอืงซานโต

รนิี นับเป็นหนึง่ในป้อมปราการทีส่ าคัญของโมรอคโค ในอดตีใชป้้องกันขา้ศกึจากการรุกราน

ทัง้จากประเทศทีล่า่อาณานคิมและในยคุทีโ่จรสลัดชกุชมุ จากนัน้น าทา่นสูต่ลาดทอ้งถิน่ ใหม้ี

เวลาเดนิเลน่ เลอืกซือ้ของทีร่ะลกึตา่งๆ ตามอธัยาศัย กอ่นอ าลาโมร็อคโค 

  

16.00 น.  น าทา่นเดนิทางสุส่นามบนิราบตั เพือ่ท าการเชค็อนิสมัภาระ และ มเีวลาเลอืกซือ้สนิคา้ปลอด

ภาษีในสนามบนิ 

  

19.00 น.  ออกเดนิทางกลับสูอ่าบดูาบี ้โดยสำรกำรบนิเอทฮิดั เทีย่วบนิที ่EY616 

*** คณะเดนิทำง 29 ม.ีค. เป็นตน้ไป ออกเดนิทำงเวลำ 20.15 น. และถงึ อำบูดำบี ้

เวลำ 07.10 น.*** 

 

วนัทีเ่กำ้ของกำรเดนิทำง         กรงุเทพฯ  

06.40 น. เดนิทางถงึ สนำมบนิอำบดูำบี ้น าทา่นเปลีย่นเครือ่ง เพือ่เดนิทางตอ่  

10.30 น. ออกเดนิทางสูก่รงุเทพฯ โดยสำยกำรบนิเอทฮิดั เทีย่วบนิที ่EY404 

*** คณะเดนิทำง 29 ม.ีค. เป็นตน้ไป ออกเดนิทำงเวลำ 10.20 น. และถงึ  

สนำมบนิสวุรรณภมู ิเวลำ 20.05 น.*** 

 

19.40 น. คณะเดนิทางกลับถงึ สนามบนิสวุรรณภมู ิโดยสวัสดภิาพ  

  

 

กรณุำอำ่นหมำยเหตใุหล้ะเอยีดทกุขอ้ 

หมำยเหต ุ
  

1. บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการทีจ่ะไมรั่บผดิชอบตอ่คา่ชดเชยความเสยีหาย อนัเกดิจากเหตสุดุวสิยัทีท่าง 

บรษัิทฯ ไมส่ามารถควบคมุได ้ เชน่ การนัดหยดุงาน, จลาจล,การลา่ชา้หรอืยกเลกิของเทีย่วบนิ รวมถงึ

กรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงไมอ่นุญาตใหเ้ดนิทางออกหรอืกองตรวจคนเขา้เมอืงของแตล่ะประเทศไม่

อนุญาตใหเ้ขา้เมอืง รวมทัง้ในกรณีทีท่า่นจะใชห้นังสอืเดนิทางราชการ (เลม่สนี ้าเงนิ) เดนิทาง หาก

ทา่นถกูปฏเิสธการเดนิทางเขา้หรอืออกนอกประเทศใดประเทศหนึง่      

2. บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงโปรแกรมรายการทอ่งเทีย่ว โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

3. บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงอตัราคา่บรกิาร โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

4. กรณีทีค่ณะไมค่รบจ านวน 15 ทา่น ทางบรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการงดออกเดนิทาง โดยทางบรษัิทฯ  
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จะแจง้ใหท้า่นทราบลว่งหนา้ 14 วันกอ่นการเดนิทาง  

5. เมือ่ทำ่นท ำกำรซือ้โปรแกรมทวัร ์ทำงบรษิทัฯ จะถอืวำ่ทำ่นรบัทรำบและ

ยอมรบัเงือ่นไขของหมำยเหตทุกุขอ้แลว้ 

ในกรณีทีล่กูคำ้ตอ้งออกต ัว๋โดยสำรภำยในประเทศ 

กรณุำตดิตอ่เจำ้หนำ้ทีข่องบรษิทัฯ กอ่นทกุคร ัง้ มฉิะน ัน้ทำงบรษิทัฯจะไมข่อรบัผดิชอบคำ่ใชจ้ำ่ยใดๆ ท ัง้ส ิน้ 

โปรแกรมและรำยละเอยีดของกำรเดนิทำงอำจมกีำรเปลีย่นแปลงได ้ท ัง้นีข้ ึน้อยูก่บัสภำวะอำกำศ 

และเหตสุดุวสิยัตำ่ง ๆ ทีไ่มส่ำมำรถคำดกำรณล์ว่งหนำ้โดยทำงบรษิทัฯ จะค ำนงึถงึผลประโยชนแ์ละ 

ควำมปลอดภยัของผูร้ว่มเดนิทำงเป็นส ำคญั 

 

โปรแกรม : Charming Morocco 9 วนั 6 คนื 

โดยสำยกำรบนิเอทฮิดั แอรเ์วย ์(EY) 
ก ำหนดกำรเดนิทำง กมุภำพนัธ ์: 22 ก.พ. – 2 ม.ีค. 

มนีำคม :  22 – 30, 29 ม.ีค. – 6 เม.ย.2560 

   พฤษภำคม : 10 – 19 พ.ค., 24 พ.ค. – 1 ม.ิย. 

         

อตัรำคำ่บรกิำร รำคำ 

ผูใ้หญ ่พักหอ้งคู ่(หอ้งละ 2 ทา่น) ราคาทา่นละ 59,900.- 

ผูใ้หญ ่พัก 3 ทา่น 1 หอ้ง (กรณุำอำ่นขอ้มลูเพิม่เตมิเร ือ่งโรงแรมทีพ่กั) 59,900.- 

พกัหอ้งเดีย่ว เพิม่ทำ่นละ 5,500.- 

เด็ก (อายไุมเ่กนิ 12 ปี) 1 ทา่น พักกบัผูใ้หญ ่1 ทา่น 59,900.- 

เด็ก (อายไุมเ่กนิ 12 ปี) 1 ทา่น พักกบัผูใ้หญ ่2 ทา่น  

(กรณุำอำ่นขอ้มลูเพิม่เตมิเร ือ่งโรงแรมทีพ่กั) 
59,900.- 

กรณีมวีซีำ่แลว้ คนืทำ่นละ   1,000.- 

ในกรณีไมใ่ชต้ ัว๋เครือ่งบนิ ลดทำ่นละ  18,000.- 

** โรงแรม ไมอ่นญุำตใหเ้ด็กอำยตุ ำ่กวำ่ 7 ปี เขำ้พกัแบบไมม่เีตยีงเสรมิ ** 
 

ก ำหนดกำรเดนิทำง เมษำยน : 12 – 20, 19 – 27 เม.ย., 26 เม.ย. – 4 พ.ค.  

         

อตัรำคำ่บรกิำร รำคำ 

ผูใ้หญ ่พักหอ้งคู ่(หอ้งละ 2 ทา่น) ราคาทา่นละ 65,900.- 

ผูใ้หญ ่พัก 3 ทา่น 1 หอ้ง (กรณุำอำ่นขอ้มลูเพิม่เตมิเร ือ่งโรงแรมทีพ่กั) 65,900.- 

พกัหอ้งเดีย่ว เพิม่ทำ่นละ 5,500.- 

เด็ก (อายไุมเ่กนิ 12 ปี) 1 ทา่น พักกบัผูใ้หญ ่1 ทา่น 65,900.- 
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เด็ก (อายไุมเ่กนิ 12 ปี) 1 ทา่น พักกบัผูใ้หญ ่2 ทา่น  

(กรณุำอำ่นขอ้มลูเพิม่เตมิเร ือ่งโรงแรมทีพ่กั) 
65,900.- 

กรณีมวีซีำ่แลว้ คนืทำ่นละ   1,000.- 

ในกรณีไมใ่ชต้ ัว๋เครือ่งบนิ ลดทำ่นละ  21,000.- 

** โรงแรม ไมอ่นญุำตใหเ้ด็กอำยตุ ำ่กวำ่ 7 ปี เขำ้พกัแบบไมม่เีตยีงเสรมิ ** 
 

 

อตัรำคำ่บรกิำรนีร้วม 

1. คา่ตั๋วเครือ่งบนิชัน้ประหยัด ( Economy Class) ทีร่ะบวุันเดนิทางไปกลับพรอ้มคณะ (ในกรณีมคีวามประสงคอ์ยูต่อ่ 

จะตอ้งไมเ่กนิจ านวนวัน และอยูภ่ายใตเ้งือ่นไขของสายการบนิ) 

2. คา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ตามรายการ 

3. คา่รถโคช้ปรับอากาศน าเทีย่วตามรายการ  

4. คา่หอ้งพักในโรงแรมตามทีร่ะบใุนรายการหรอืเทยีบเทา่   

5. คา่อาหารตามทีร่ะบใุนรายการ 

6. คา่เขา้ชมสถานทีท่อ่งเทีย่วตามรายการ 

7. คา่ประกนัภัยการเดนิทางรายบคุคล (หำกตอ้งกำรเง ือ่นไขกรมธรรมส์อบถำมไดจ้ำกเจำ้หนำ้ที)่ 

คา่ประกนัอบุตัเิหตคุุม้ครองในระหวา่งการเดนิทางวงเงนิไมเ่กนิทา่นละ 1,000,000 บาท  

คา่รักษาพยาบาลในกรณีเกดิอบุตัเิหตวุงเงนิไมเ่กนิทา่นละ 500,000 บาท (ตามเงือ่นไขกรมธรรม)์ 

** ลูกคำ้ท่ำนใดสนใจ...ซือ้ประกนักำรเดนิทำงส ำหรบัครอบคลุมเรือ่งสุขภำพสำมำรถสอบถำมขอ้มูล 

เพิม่เตมิกบัทำงบรษิทัได ้**  

- เบีย้ประกนัเร ิม่ตน้ 341 บำท [ระยะเวลำ 4-6 วนั] 

- เบีย้ประกนัเร ิม่ตน้ 395 บำท [ระยะเวลำ 7-10 วนั]  

**ควำมครอบคลมุผูเ้อำประกนัทีม่อีำยุต ัง้แตแ่รกเกดิ ถงึ 85 ปี **  

  [รกัษำพยำบำล 2 ลำ้น, เสยีชวีติหรอืเสยีอวยัวะจำกอบุตัเิหต ุ1.5 ลำ้นบำท] 

8. คา่มัคคเุทศกข์องบรษัิทดแูลตลอดการเดนิทาง (ไมร่วมทปิมคัคเุทศก)์ 

9. คา่ธรรมเนยีมวซีา่เขา้ประเทศโมรอคโค 

10. คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7%  

อตัรำนีไ้มร่วม 

1. คา่ธรรมเนยีมการจัดท าหนังสอืเดนิทาง 

2. คา่ใชจ้า่ยสว่นตัว อาทเิชน่  คา่เครือ่งดืม่ทีส่ัง่พเิศษ, คา่โทรศัพท,์ คา่ซกัรดี, คา่ธรรมเนยีมหนังสอืเดนิทาง,            

คา่น ้าหนักเกนิจากทางสายการบนิก าหนดเกนิกวา่ 20 ก.ก.และมากกวา่ 1 ชิน้,  คา่รักษาพยาบาล กรณีเกดิการ

เจ็บป่วยจากโรคประจ าตัว, คา่กระเป๋าเดนิทางหรอืของมคีา่ทีส่ญูหายในระหวา่งการเดนิทาง เป็นตน้ 

3. คำ่ธรรมเนยีมน ำ้มนัและภำษสีนำมบนิ ในกรณีทีส่ำยกำรบนิมกีำรปรบัขึน้รำคำ 

4. คำ่ทปิมคัคเุทศกจ์ำกเมอืงไทย  (โดยมำตรฐำน 3 USD ตอ่คน ตอ่วนั : 9 x 3 = 27 USD หรอืประมำณ 

900 บำท) 

5. คำ่บรกิำรยกกระเป๋ำในโรงแรม ซึง่ทำ่นจะตอ้งดแูลกระเป๋ำและทรพัยส์นิดว้ยตวัทำ่นเอง 
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