Signature Morocco & Desert Surprise! 10 days

โดยสายการบินเอทิฮัต แอร์ เวย์ ( EY)
เยือนเมืองหลวงเก่ าแก่ ราบัต
ลัดเลาะชมความคึกคักของตลาด เมดิน่า
สั มผัสมนตร์ เสน่ ห์ มาราเคช
ท่ องเมืองถ่ ายทาภาพยนตร์ รักคลาสสิ ค คาซาบลังก้ า
พิเศษ ประสบการณ์ ใกล้ ชิดกินนอนในทะเลทรายซาฮาร่ า
พร้ อมทั้งใกล้ ชิดขุนเขากลางโอเอซิส ทอด้ าจอร์ จ
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Signature Morocco & Desert Surprise! 10 days

วันแรก

กรุงเทพฯ – อาบูดาบี

17.00 น.

พร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เคาน์เตอร์ อาคารผูโ้ ดยสารขาออก สายการบินเอทิฮตั แอร์ เวย์
ชั้น 4 เคาน์เตอร์ เช็คอินแถว U
โดยสายการบินเอทิฮตั แอร์ เวย์ เทีย่ วบินที่ EY401 นาท่านเหินฟ้าสู่ อาบูดาบี
ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
พักค้างแรมบนเครื่ องบิน
ถึงท่าอากาศยานอาบูดาบี แวะพักเพื่อรอเปลี่ยนเครื่ อง
โดยสายการบินเอทิฮตั แอร์ เวย์ เที่ยวบินที่ EY613 นาท่านเหินฟ้าสู่ เมืองคาซาบลังก้า

20.10 น.

00.10 น.
02.35 น.

วันที่สอง

อาบูดาบี – คาซาบลังก้า – กรุงราบัต – พระราชวังหลวง –
สุ สานสุ ลต่านโมฮัมเหม็ดที่ 5 – หอคอยฮัสซัน – เฟส

เช้า

อาหารบริ การบนเครื่ องบินพร้อมเครื่ องดื่ม
ถึงท่าอากาศยานเมืองคาซาบลังก้า ประเทศโมร็ อคโค หลังจากผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง และ
ศุลกากรเรี ยบร้อยแล้ว นาท่านเดินทางสู่ กรุงราบัต (Rabat) เมืองหลวงของโมร็ อคโค มาตั้งแต่ปี
ค.ศ.1956 เป็ นที่ต้ งั ของพระราชวังหลวง และทาเนียบทูตานุทูตจากต่างแดน
แล้วนาท่านถ่ายรู ปเป็ นที่ระลึก (ภายนอก) กับ พระราชวังหลวง (Royal Palace)ทีป่ ระทับปัจจุบนั
ของกษัตริ ยแ์ ห่งโมร็ อคโค

07.40 น.

กลางวัน

อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
หลังอาหาร นาท่านชม สุ สานองค์สุลต่ านโมฮั มเหม็ดที่ 5 (Mohamed V Mausoleum) กษัตริ ยผ์ ู ้
กอบกูอ้ ิสรภาพจากการเป็ นอาณานิคมของฝรั่งเศสและสเปน และเป็ นพระอัยกาของสุ ลต่านองค์
ปัจจุบนั ซึ่ งสถาปนิกชาวเวียดนามเป็ นผูอ้ อกแบบสุ สานแห่งนี้ โดยเริ่ มก่อสร้างสุ สานภายหลังที่สุลต่าน
โมฮัมเหม็ดที่ 5 สวรรคตไปแล้ว 6 ปี โดยองค์สุลต่านได้พระราชานุญาติให้นกั ท่องเที่ยวทุกชาติทุก
ศาสนา สามารถเข้าไปเยีย่ มชมและเคารพพระศพได้ โดยที่ประตูทางเข้าทั้ง 4 ด้านจะมีทหารยามยืน
สง่าเฝ้า ทุกประตู ภายในสุ สานจะแบ่งออกเป็ น 2 ส่ วน ด้านหนึ่งคือมัสยิดเก่าแก่ อีกด้านเป็ นอาคาร
ใหญ่ หรื อ ก็คือสุ สานนัน่ เอง
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จากนั้น นาท่านชม หอคอยฮั สซัน (Hassan Tower) ส่ วนหนึ่งของสุ เหร่ าฮัสซัน ตั้งโดดเด่นอยูบน
เนินเขาริ มแม่น้ าบูเรเกรกมานานกว่า 800 ปี ถือเป็ นอีกหนึ่งสัญลักษณ์สาคัญของกรุ งราบัต

ค่า

จากนั้น นาท่านเดินทางสู่ เฟซ (Fes) เส้นทางผ่านเทือกเขาแอตลาสที่สองข้างทางเปลี่ยนสภาพจาก
ความแห้งแล้งเป็ นป่ าไม้ พุ่ม และสลับกับความแห้งแล้งของภูเขา
อาหารค่า ณ ภัตตาคาร
พักค้างแรม ณ โรงแรม Marriott Jnan Palace หรื อในระดับเดียวกัน

วันที่สาม

เฟส – เมคเนส – ประตูบับมันซู – สุ สานมูเล อิสมาอิล – เฟส – ช้ อปปิ้ งย่านเมดิน่า –
จุดชมวิวซาเดียน

เช้า

อาหารเช้า ณ ภัตตาคารภายในโรงแรม
หลังอาหาร นาท่านเดินทางสู่ เมคเนส (Meknes) เมืองหลวงโบราณในสมัยสุ ลต่าน มูเล อิสมาอิล
(Mouley Ismail) แห่งราชวงศ์อะลาวิท (Alawite Dynasty) กษัตริ ยจ์ อมโหดผูช
้ ื่นชอบการ
ทาสงครามใน ศตวรรษที่ 17 ด้วยทาเลที่ต้ งั ที่มีแม่น้ าไหลผ่านกลางเมือง เมกเนสจึงเป็ นเมืองศูนย์กลาง
ทางด้านเกษตรกรรม โดยเฉพาะการผลิตมะกอก ไวน์ และพืชพรรณต่างๆ
แล้วนาท่านชม ประตูบับมันซู (Bab Mansour Monumental Gate) ที่ได้ชื่อว่าสวยที่สุด ตกแต่ง
ด้วยโมเสดและกระเบื้องสี เขียวบนผนังสี แสด
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จากนั้น นาท่านชม สุ สานมูเล อิสมาอิล (Mausoleum of Moulay Ismail) สุ สานเก่าแก่ที่สร้างขึ้น
ในปี 1703 โดย Ahmed Eddahbi โดยสุ สานนั้นอยูภ่ ายในกาแพงเมือง นักท่องเที่ยวที่มาเยือนจะได้
ชื่นชมในความงดงามของสถาปัตยกรรมกระเบื้องโมเสกและศิลปะประตูโค้งตามสไตล์โมรอคโค

กลางวัน

อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
หลังอาหาร นาท่านเดินทางกลับสู่ เฟส (Fes)
แล้วพาท่านเดินชม ย่านเมดิน่า (Medina) ชุมชนที่อยูอ่ าศัยและตลาดการค้ากลางเมืองที่แบ่งเขตเป็ น
100 เขตมีซอยกว่า 10,000 ซอย โดยซอยที่แคบสุ ดกว้างเพียงแค่ 50 ซม. เท่านั้น เป็ นย่านที่ขายทั้ง
อาหารของสด และข้าวของเครื่ องใช้ต่าง ๆ อาทิเช่น เครื่ องทองเหลือง ทองแดง หม้อ กระทะ และ
เครื่ องครัว หรื อแม้แต่เครื่ องสานเครื่ องทอ พรม งานจักสาน รวมถึง ย่านเครื่ องเทศ (Souk El
Attarine) ชื่อดังที่อยูใ่ กล้กน
ั อีกด้วย
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จากนั้น นาท่านสู่ จุดชมวิวซาเดียน (Borj Sud Viewpoint) ที่ต้ งั อยูบ่ นป้อมปราการของราชวงศ์
ซาเดียน ให้ท่านได้ชมวิวอันสวยงามของเมืองเฟสไกลสุ ดลูกหูลูกตา

ค่า

อาหารค่า ณ ภัตตาคาร
พักค้างแรม ณ โรงแรม Marriott Jnan Palace หรื อในระดับเดียวกัน

วันที่สี่

เฟส – เมอซูก้า – นั่งรถ 4x4 – ทะเลทรายซาฮาร่ า – ขี่อูฐ – ค้างคืนในแค้มป์ หรู

เช้า

อาหารเช้า ณ ภัตตาคารภายในโรงแรม
หลังอาหาร ให้ท่านได้เตรี ยมตัว เก็บสัมภาระและของใช้ที่จาเป็ นที่จะนาไปใช้และค้างคืน
กลางทะเลทรายซาฮาร่ าในคา่ คืนนี้ แล้วนาท่านเดินทางสู่ เมอซูก้า (Merzouga)
อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
หลังอาหาร นาท่านเดินทางต่อสู่ ทะเลทรายซาฮาร่ า
แล้วนาท่านเปลี่ยนเป็ นเดินทางด้วยรถ 4x4 ขับเคลื่อน 4 ล้อ (4 ท่าน ต่อ 1 คัน) อีกหนึ่งประสบการณ์
ในการมุ่งหน้าสู่ เมอซูก้า หมู่บา้ นขนาดใหญ่กลางแหล่งโอเอซิ สของทะเลทรายซาฮาร่ า (ฝั่งตะวันตก)
ให้ท่านได้สัมผัสประสบการณ์อนั พิเศษสุ ด ณ ดินแดนทะเลทรายทีใ่ หญ่ที่สุดในโลก และนาท่าน
เปลี่ยนบรรยากาศโดยการ ขี่อูฐชมทะเลทราย ให้ท่านได้สัมผัสวิถีชีวิตกลางทะเลทรายอย่างใกล้ชิด

กลางวัน
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ค่า

อาหารค่า ภายในแคมป์
พักค้างแรม ณ Luxury Camp หรื อในระดับเดียวกัน

วันที่ห้า

เมอซูก้า – ทินเฮียร์ – ทอด้ าจอร์ จ – วอซาเซท

เช้า

อาหารเช้า ณ ภัตตาคารภายในแคมป์
หลังอาหาร นาท่านนัง่ รถ 4x4 ออกจากเขตทะเลทราย จากนั้น นาท่านเดินทางสู่ เมืองทินเฮียร์
(Tingher) ชุมชุนที่เกาะกลุ่มอยูร่ วมกันกลางแหล่งโอเอซิ สท่ามกลางความแห้งแล้งรายรอบ
ซึ่ งเมื่อก่อนใช้เป็ นจุดพักของกองกาลังทหารที่เดินทางมาจากเมืองวอซาเซท

กลางวัน

อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
หลังอาหาร นาท่านสู่ ทอด้ าจอร์ จ (Todgha Gorge) ให้ท่านชมความงามของช่องขุนเขาที่ซ่อนตัว
อยูใ่ นโอเอซิ สพร้อมกับลาน้ าเกลือที่ไหลผ่านมาจากช่องเขาและหน้าผาสู งชัน แปลกตา และสวยงาม
ยิง่ นัก
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ได้เวลาอันสมควร นาท่านเดินทางสู่ เมือง วอซาเซท (Ouarzazate) อดีตเมืองยุทธศาสตร์
ทางการทหารที่ปัจจุบนั ถูกพัฒนาให้เป็ นเมืองทางการบริ หาร และปัจจุบ ันได้ถูกส่ งเสริ มให้เป็ น
เมืองท่องเที่ยว โดยพัฒนาพื้นที่ทะเลทรายให้เป็ นแหล่งทากิจกรรมต่างๆ รวมถึงใช้เป็ นสถานที่ถ่ายทา
ภาพยนตร์ ต่าง ๆ ระดับโลกอีกด้วย

ค่า

อาหารค่า ณ ภัตตาคาร
พักค้างแรม ณ โรงแรม Berbere Palace หรื อในระดับเดียวกัน

วันที่หก

วอซาเซท – ป้ อมทาเริท – มาราเคช – พระราชวังบาเฮีย – จัตุรัสกลางเมือง – ช้ อปปิ้ ง

เช้า

อาหารเช้า ณ ภัตตาคารภายในโรงแรม
หลังอาหาร นาท่านชม ป้ อมทาเริท (Kasbah Taourirt) ป้อมของตระกูลกลาวี ท่ามกลางหมู่อาคาร
ขนาดใหญ่ ภายในประกอบด้วยห้องต่างๆ ที่ซ่อนอยูม่ ากมาย มีงานศิลปะและสถาปัตยกรรมต่างๆ ที่
น่าสนใจมากมายอีกด้วย

กลางวัน

จากนั้น นาท่านเดินทางสู่ มาราเคช (Marrakesh) เมืองหลวงเก่าของโมร็ อคโค ที่ผสมผสานความ
เป็ นเมืองในยุคเก่าและเมืองทันสมัยแบบใหม่ได้เป็ นอย่างดี มาราเคชเป็ นเมืองที่ใหญ่เป็ นอันดับ 3
รองลงมาจากคาซาบลังก้าและราบัต ปัจจุบนั เมืองนี้จดั ได้ว่ามีนกั ท่องเที่ยวมาเยือนมากที่สุดใน
โมร็ อคโคเลยทีเดียว นักท่องเที่ยวส่ วนใหญ่ที่ได้มาเยีย่ มเยือนเมืองนี้ต่างยกย่องให้ มาราเคชเป็ นหนึ่งใน
เมืองที่มีเสน่ห์ที่สุดในโลก จนได้รับสมญานามว่าเป็ น “A City of Drama”
อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
หลังอาหาร นาท่านชม พระราชวังบาเฮีย (Bahia Palace) พระราชวังของท่านมหาอามาตย์ ผูส้ าเร็ จ
ราชการแผ่นดินแทนยุวกษัตริ ยใ์ นอดีต สร้างขึ้นในช่วงปลายศตวรรษที่ 19 ภายในแบ่งออกเป็ น 2 ส่ วน
เนื่องจากสร้างในช่วงเวลาที่แตกต่างกัน ส่ วนแรกซึ่ งถือว่าเก่าแก่ที่สุดออกแบบโดยเซอร์ เมาซ์ซา
(Sir Moussa) ซึ่ งภายในอาคารที่พกั จะมีสวนแบบเปิ ดไว้เดินพักผ่อนหย่อนใจอีกด้วย อีกส่วนหนึ่ง
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ออกแบบโดย บา อาเหม็ด (Ba Ahmed) เป็ นการสร้างที่พกั แบบแนวใหม่ โดยตั้งใจให้เป็ นพระราชวัง
ที่ยงิ่ ใหญ่และหรู หราที่สุดในสมัยนั้น นาท่านเดินชมความงามภายในพระราชวังบาเฮีย พร้อมทั้ง
ถ่ายภาพความประทับใจตามอัธยาศัย

จากนั้น นาท่านเที่ยวชม จัตุรัสกลางเมื อง ที่มีขนาดใหญ่ รายล้อมไปด้วยอาคาร ร้านค้า ตลาด ทั้ง 4
ด้าน จัตุรัสแห่งนี้แวดล้อมไปด้วยความมีชีวิตชีวา สี สันและกลิ่นอายแบบโมร็ อกกันขนานแท้ จน
องค์การยูเนสโกได้ประกาศให้จตั ุรัสแห่งนี้เป็ นมรดกโลกแห่งหนึ่ ง อิสระให้ท่านเดินเล่นถ่ายรู ป
พร้อมจับจ่ายหาซื้ อของฝาก ของที่ระลึกพื้นเมืองต่าง ๆ ได้ที่ ตลาดเก่ า ที่อยูร่ ายรอบจัตุรัสตามอัธยาศัย
จนถึงเวลานัดหมาย

ค่า

ได้เวลานัดหมาย นาท่านเดินทางสู่ ภตั ตาคาร
อาหารค่า ณ ภัตตาคาร
พักค้างแรม ณ โรงแรม Sofitel Lounge & Spa Marrakech หรื อในระดับเดียวกัน

วันที่เจ็ด

มาราเคช – สวนพฤกษศาสตร์ Majorelle – มัสยิด คูตูเบีย –ช้ อปปิ้ งตลาดนัดกลางเมือง

เช้า

อาหารเช้า ณ ภัตตาคารภายในโรงแรม
หลังอาหาร นาท่านสู่ สวนพฤกษศาสตร์ (Majorelle) ซึ่ งเป็ นสวนที่ออกแบบโดยศิลปิ นชาวฝรั่งเศส
นามว่า Jacques Majorelle ในปี ค.ศ. 1924 เมื่อครั้งที่โมร็ อคโค ยังตกอยูภ่ ายใต้อาณานิคมของ
ฝรั่งเศส สวนแห่งนี้ได้รับการตกแต่งอย่างงดงาม มีพืชพันธุ์ต่าง ๆ หลากหลาย และมีนกกว่า 15
สายพันธุ์ อิสระให้ท่านได้เดินเล่นสัมผัสความสวยงามท่ามกลางบรรยากาศอันร่ มรื่ น
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จากนั้น นาท่านชม มัสยิด คูตูเบีย (Koutoubia) ซึ่ งเป็ นมัสยิดที่มีหอสู งที่เก่าแก่และโดดเด่นที่สุดใน
เมืองมาราเคช เพราะไม่ว่าจะเดินไปช่วงไหนของเมือง ก็ยงั สามารถมองเห็นมัสยิดนี้ได้
เป็ นอย่างดี (นาท่ านเดินชมภายนอกมัสยิดเท่ านั้น )

กลางวัน

อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
หลังอาหาร นาท่านสัมผัสความเป็ นโมร็ อคโคขึ้นอีกขั้นด้วยการเดินเล่น ณ ตลาดนัดกลางเมือง
(Visit Djemaa Fnaa Square) มาราเคชแห่งนี้ หรื อที่เรี ยกกันว่า Souks ซึ่ งเป็ นแหล่งรวมสิ นค้า
พื้นเมืองหลากหลาย อิสระให้ท่านได้สนุกสนานกับการเลือกซื้ อจับจ่ายสิ นค้าต่าง ๆ ตามอัธยาศัย

ค่า

อาหารค่า ณ ภัตตาคาร
พักค้างแรม ณ โรงแรม Sofitel Lounge & Spa Marrakech หรื อในระดับเดียวกัน

วันที่แปด

มาราเคช – คาซาบลังก้า – มัสยิดองค์สุสต่านฮัดสันที่ 2 – พระราชวังหลวง – ช้ อปปิ้ ง

เช้า

อาหารเช้า ณ ภัตตาคารภายในโรงแรม
หลังอาหาร นาท่านเดินทางสู่ คาซาบลังก้ า (Casablanca) เมืองศูนย์กลางทางเศรษฐกิจของประเทศ
โมร็ อคโคที่มีประชากรอาศัยอยูเ่ กือบ 5 ล้านคน นอกจากนี้เมืองนี้ยงั ถูกใช้เป็ นฉากในภาพยนตร์
ฮอลลีวูด้ เรื่ อง Casablanca เป็ นเรื่ องราวความรักระหว่างนายทหารอเมริ กนั และหญิงคนรัก ในช่วง
สงครามโลกครั้งที่ 2 ทาให้คาซาบลังก้าเป็ นที่รู้จกั ไปทัว่ โลก
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โดยนาท่านสู่ มัสยิดกษัตริ ย์ฮัดสั นที่ 2 (Hassan II Mosque) ซึ่ งสร้างขึ้นบริ เวณพื้นดินที่เต็มไปด้วย
หินและอยูใ่ กล้ริมทะเล โดยสุ ลต่านฮัดสันที่ 2 เป็ นผูด้ าริ ให้มีการก่อสร้างสุ เหร่ าแห่งนี้ข้ นึ สุเหร่ าแห่งนี้
ได้รับการออกแบบโดยสถาปนิกชาวฝรั่งเศส ซึ่ งภายในสุเหร่ าแห่งนี้สามารถรองรับผูท้ ี่มาสักการะบูชา
ได้ถึง 25,000 คน และด้านนอกอีกกว่า 80,000 คน ใช้เวลาการก่อสร้างนานถึง 6 ปี และใช้คนงาน
ก่อสร้างและแกะสลักมากกว่า 6,000 คน
นาท่านเดินชมความยิง่ ใหญ่ พร้อมทั้งชมความวิจิตรงดงามภายในสุ เหร่ าแห่งนี้ และถ่ายภาพความ
ประทับใจกันตามอัธยาศัย (ในกรณีที่มัสยิดแห่ งนี้มีการทาพิธีกรรมทางศาสนา ทางบริษัท ฯ
ขออนุญาตนาท่ านชมรอบนอกเท่ านั้น )

กลางวัน

อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
หลังอาหาร นาท่านเดินทางสู่ พระราชวังหลวง (Royal Palace) ที่องค์สุลต่านจะเสด็จมาประทับ
เฉพาะในช่วงที่มีพิธีสาคัญต่าง ๆ เท่านั้น อีกทั้งลานหน้าวังจะมีพ้นื ที่กว้างขวางมาก เพื่อใช้สาหรับการ
เดินสวนสนาม ตลอดจนการจัดการแสดงถวายองค์สุลต่านเนื่องในวโรกาสต่าง ๆ นาท่านเดินชมความ
สวยงามของพระราชวังแห่งนี้จากภายนอก พร้อมทั้งถ่ายภาพกันตามอัธยาศัย
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จากนั้น นาท่านสู่ Quartier des Habous หรื อที่รู้จกั กันว่าเป็ นย่านตลาดใหม่ ซึ่ งเป็ นแหล่ง
ช้อปปิ้ งที่อยูใ่ นย่านใจกลางเมืองทางตอนใต้ของเมืองคาซาบลังก้า ภายในรายล้อมไปด้วยร้านค้า
สิ นค้าพื้นเมืองต่าง ๆ นานา อิสระให้ท่านเดินเลือกชมบรรยากาศภายในตลาดแห่งนี้ พร้อมทั้งเลือก
ซื้ อของฝาก ของที่ระลึกตามอัธยาศัย

ค่า

อาหารค่า ณ ภัตตาคาร
พักค้างแรม ณ โรงแรม Hyatt Regency Casablanca หรื อในระดับเดียวกัน

วันที่เก้า

คาซาบลังก้า – อาบูดาบี

เช้า

อาหารเช้า ณ ภัตตาคารภายในโรงแรม
หลังอาหาร นาท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานเมืองคาซาบลังก้า
โดยสายการบินเอทิฮตั แอร์ เวย์ เที่ยวบินที่ EY612 นาท่านเหินฟ้าสู่ อาบูดาบี
อาหารกลางวันบริ การบนเครื่ องบิน
พักผ่อนตามอัธยาศัย
ถึงท่าอากาศยานอาบูดาบี แวะพักเพื่อรอเปลี่ยนเครื่ อง
โดยสายการบินเอทิฮตั แอร์ เวย์ เที่ยวบินที่ EY406 นาท่านเหินฟ้ากลับสู่ กรุ งเทพฯ
เชิญท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย พักค้างแรมบนเครื่ องบิน

10.35 น.

กลางวัน
22.10 น.
23.50 น.

วันที่สิบ

อาบูดาบี – กรุงเทพฯ

เช้า

อาหารบริ การบนเครื่ องบินพร้อมเครื่ องดื่ม
ถึงท่าอากาศยานกรุ งเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมด้วยความประทับใจ

09.05 น.

ขอได้ รับความขอบคุณ
จาก
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