วันที่ 1 สนามบินสุวรรณภูมิ
22.00 น. คณะพร้ อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ ประตู 9
เคาน์เตอร์ T สายการบินอิมิเรตส์ โดยมีเจ้ าหน้ าที่คอยต้ อนรับและอานวยความสะดวก

วันที่ 2 ดูไบ – คาซาบลังก้ า – ราบัต
01.05 น. ออกเดินทางโดยสายการบินอิมิเรตส์ โดยเที่ยวบินที่ EK 385 (บริการอาหารและเครื่ องดื่มบนเครื่ อง)
05.00 น. เดินทางถึงสนามบินดูไบ เพื่อแวะเปลี่ยนเครื่อง
07.25 น. ออกเดินทางสูส่ นามบินคาซาบลังก้ า ประเทศโมร็อคโค โดยสายการบินอิมิเรตส์ โดยเที่ยวบินที่ EK
751

12.15 น. เดินทางถึงสนามบินคาซาบลังก้ า(CASABLANCA) (ใช้ เวลาบินประมาณ 9 ชัว่ โมง 20 นาที)
(เวลาท้ องถิ่นที่นี่ช้ากว่าประเทศไทย 7 ชัว่ โมง) นาท่านผ่านพิธีตรวจคนเข้ าเมืองและรับกระเป๋ าสัมภาระ จาก
เมืองคาซาบลังก้ า เดินทางต่อสูเ่ มืองราบัต (RABAT)
บ่าย จากนันเดิ
้ นทางต่อไปยังเมือง RABAT (ใช้ เวลาประมาณ 1 ชัว่ โมง 30นาที ) ซึง่ เป็ นเมืองหลวงเมืองหลวง
แห่งราชอาณาจักรมาในอดีต ตังแต่
้ ปี ค.ศ.1956 และเป็ นที่ตงของพระราชวั
ั้
งหลวง และทาเนียบทูตานุทตู จาก
ต่างแดน เป็ นเมืองสีขาวที่สะอาดและสวยงาม จากนันชมสุ
้
เหร่าหลวง และ พระราชวังหลวง ที่ทกุ เที่ยงวันศุกร์
กษัตริย์แห่งโมรอคโคจะทรงม้ าจากพระราชวังมายังสุเหร่าเพื่อประกอบศาสนกิจ
ชมสุสานของกษัตริย์โมฮัมเหม็ด ที่ 5 พระอัยกาของกษัตริย์องค์ปัจจุบนั ซึง่ มีทหารยามยืนเฝ้าสง่าทุกประตู
และเปิ ดให้ คนทุกชาติทกุ ศาสนาเข้ าไปเคารพพระศพที่ฝังอยูเ่ บื ้องล่าง ด้ านหน้ าของสุสาน คือสุเหร่าฮัสซันที่เริ่ม
สร้ างมาตังแต่
้ ศตวรรษที่ 2 แต่ไม่สาเร็จ และพังลงจนเหลือแต่เพียงเสาไว้ 365 ต้ น ในบริเวณกว้ าง 183 x139
เมตรและพาทุกท่านแวะชม ถ่ายรูปด้ านนอก สุเหร่าแห่งกษัตริย์ฮสั ซันที่ 2 (Hassan II Mosque)
สถาปั ตยกรรมที่ไม่เก่าแก่นกั ใช้ เวลาสร้ างประมาณ 6 ปี และแล้ วเสร็จในปี ค.ศ. 1993 มัสยิดแห่งนี ้ถูกออกแบบ
โดยสถาปนิกชาวฝรั่งเศส มิเชล แปงโซ แต่เป็ นศิลปะสไตล์โมร็อกโค ที่ใช้ เทคโนโลยีสมัยใหม่ผสมผสานเข้ าไป
ด้ วย ซึง่ สิง่ ปลูกสร้ างนี ้สามารถจุผ้ คู นได้ ถึง 25,000 คนและมีหอคอยสูงถึง 120 เมตร จุดประสงค์ในการสร้ าง
มัสยิดแห่งนี ้คือ ในวาระเฉลิมพระชนม์ครบ 60 พรรษาของกษัตริย์ฮสั ซันที่ 2 แห่งโมร็อกโกนอกจากนี ้ยังถือเป็ น
สถานที่สาคัญในการต้ อนรับแขกบ้ านแขกเมือง เมื่อประมุขประเทศใดเยี่ยมเยือน ก็มกั จะมาเยี่ยมชม ในการ
ดาเนินการสร้ าง กษัตริย์ฮสั ซันมักจะควบคุมอย่างใกล้ ชิด และเปิ ดรับบริจาคให้ ผ้ ศู รัทธาร่วมกันสร้ างมัสยิดแห่ง
นี ้ เป็ นดัง่ สัญลักษณ์ที่ยิ่งใหญ่ของเมืองและศาสนา ซึง่ ก็มีชาวโมร็อกโคกว่า 13 ล้ านคน ร่วมบริจาค จน
กลายเป็ นความภูมิใจ
ค่า รับประทานอาหารค่า ณ โรงแรมที่พกั
นาท่านเดินทางเข้ าสูท่ ี่พกั โรงแรม THE RIV @RABAT DAY1 ระดับ 4 ดาว หรื อเทียบเท่า

วันที่ 3 ราบัต - เชฟชาอูน - เฟส

(ใช้ เวลาเดินทางทัง้ หมดประมาณ 8 ชั่วโมง 30นาที)

เช้ า นาทุกท่านออกเดินทางสูเ่ มืองเชฟชาอูน (CHEFCHAOUEN) (ใช้ เวลาเดินทางประมาณ 3 ชัว่ โมง 50นาที
ประมาณ 253 กม.) เป็ นเมืองโบราณที่ถกู ย้ อมด้ วยสีฟ้า เก่าแก่ที่สดุ ในโมร็อกโก เมืองเล็กๆที่ห้ามพลาดเมื่อมา
เยือนโมร็อคโค ด้ วยความมีเสน่ห์ที่บ้านเรือนที่ทาเป็ นสีฟ้าและขาวทังเมื
้ อง ตัดกับสีเขียวของป่ าไม้ เนื่องจากตัว
เมืองอยูใ่ นหุบเขา เกิดเป็ นภาพที่ชวนให้ นกั ท่องเที่ยวต่างหลงใหลในเสน่ห์ของเมืองนี ้ ได้ ชื่อว่าเป็ นมนต์เสน่ห์
แห่งโมรอคโค เป็ นเมืองเล็กๆตังอยู
้ ใ่ นหุบเขาริฟ (RIF MOUNTAIN) ประวัติความเป็ นมาของเมืองนันยาวนาน
้
กว่า 538 ปี เมืองนี ้เคยอยูใ่ ต้ การปกครองของสเปน และได้ รับอิสรภาพในปี ค.ศ.1956 จนได้ รับอิทธิพล วิถีชีวิต
และภาษาสเปนในปั จจุบนั นี ้
ชมบ้ านเรื อนที่ทาด้ วยสีฟา้ และสีขาว ถือว่าเป็ นสวรรค์ของคนรักสีฟา้ และสีขาว และมีครึ่งล่างไปจนถึงบริเวณ
ถนน บันได และทางเดิน เป็ นสีฟา้ สดใสเหมือนวันที่ท้องฟ้าไร้ เมฆ สามารถเดินชมบ้ านเรื อนได้ ทวั่ ทังเมื
้ อง โดยที่
สถาปั ตยกรรมของเมืองยังคงเป็ นแบบโมรอคโค ซุ้มประตูโค้ งจึงสามารถมองเห็นได้ ทวั่ ทังเมื
้ อง และยังมีน ้าพุที่
ปูด้วยกระเบื ้องโมเสกแบบโมรอคโคให้ เห็นได้ ตามมุมต่าง ๆ ของเมือง อิสระให้ ทกุ ท่านได้ เดินชมหมู่บ้านสีฟา้
พร้ อมสารวจตรอกซอกซอยต่างๆที่เต็มไปด้ วยร้ านข้ ายของที่ระลึกมากมาย
เที่ยงจากนันน
้ าทุกท่านเดินทางต่อ สูเ่ มืองแมคเนส (MEKNEKNES)
(ใช้ เวลาเดินทางประมาณ 3 ชัว่ โมง 30 นาที ประมาณ 202 กม.) หนึง่ ในเมืองมรดกโลกรับรองโดยยูเนสโกเมื่อ
ปี ค.ศ.1996 อดีตเมืองหลวงในสมัยสุลต่าน มูเล อิสมาอิแห่งราชวงศอ์ะลาวทิ (Alawite Dynasty) ได้ ชื่อเป็ น
กษัตริย์จอมโหดผู้ชื่นชอบการทาสงครามในช่วงศตวรรษที่ 17 ด้ วยทาเลที่ตงที
ั ้ ่มีแม่น ้าไหลผ่านกลางเมืองเมกเน
สจึงเป็ นเมืองศูนย์กลางการ ผลิตมะกอกไวน์และพืชพรรณต่างๆ มีกาแพงเมืองล้ อมรอบเมืองเก่าที่ยาว
ประมาณ 40 กม. ซึง่ มีประตูเมืองใหญ่โตถึง 7 ประตู
นาท่าน ชมประตูบบั มันซู (BAB MANSOUR MONUMENTAL) มีประตูเมืองใหญ่โตถึง 7 ประตู
ได้ ชื่อว่าสวยที่สดุ ตกแต่งด้ วยโมเสดและกระเบื ้องสีเขียวบนผนังสีแสดนับแสนชิ ้น ทาให้ ประตูแห่งนี ้มี
เอกลักษณ์และสวยงามอย่างหาที่เปรียบไม่ได้ หลังจากนันน
้ าท่านเดินทางต่อ สูเ่ มืองเฟซ (FEZ) เมืองหลวงเก่า
อีกแห่งที่มีประวัติศาสตร์ อนั ยาวนานใน ศ.ต. ที่ 8 ที่มีความสาคัญทางประวัติศาสตร์ (ใช้ เวลาเดินทางประมาณ

1 ชัว่ โมง ประมาณ 66 กม.) ตังอยู
้ ร่ ะหว่างพื ้นที่อดุ มสมบูรณ์ที่ตอ่ จากเชิงเทือกเขารีฟ (Rif Mountain) ทางตอน
เหนือกับเขตเทือกเขาแอตลาสตอนกลาง (Middle Atlas) มีแม่น ้าเฟส (River Fes) ไหลผ่านกลางเมืองเมือง
เฟส เป็ นเมืองแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงของโมรอคโค
ค่า รับประทานอาหารค่า ณ โรงแรมที่พกั
นาท่านเข้ าสูท่ ี่พกั Royal Mirage Hotel ระดับ 4 ดาวหรื อเทียบเท่า

วันที่ 4 เฟส
เช้ า รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
นาท่านชมเมืองเฟซ เมืองแห่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียง ล้ อมรอบด้ วยกาแพงเมืองโบราณสีฟา้ สร้ างตามแบบ
สภาปั ตยกรรมศิลปะอิสลาม ประดับประดาด้ วยกระเบื ้องเคลือบ
โดยเดินเข้ าสูเ่ ขาวงกตอันซับซ้ อนแห่งเมดินาเมืองเฟซ นาท่านเดินผ่านตลาดสด ขายปลา
อาหาร และผัก ผลไม้ สดต่างๆนาๆ
ชมเมเดอร์ ซา บูอิมาเนีย (MEDERSA BOU IMANLA) ซึง่ เป็ นโรงเรี ยนสอนพระคัมภีร์ เป็ นสถาปัตยกรรมแบบ
มัวร์ ที่สวยงามประณีต ในเขตเมืองเก่าได้ แบ่งออกเป็ น 100 ส่วน มีซอยกว่า 10,000 ซอย มีซอยแคบสุดคือ 50
ซ.ม. ถึงกว้ าง 3 เมตร จะแบ่งเป็ นย่านต่างๆ เช่น ย่านเครื่ องใช้ ทองเหลือง ทองแดง จะมีร้านค้ าเล็กๆที่หน้ าร้ าน
จะมีหม้ อ กะทะ อุปกรณ์เครื่ องครัว ย่านขายพรมที่วางเรี ยงรายอย่างสวยงาม ย่านงานเครื่ องจักสาน งาน
แกะสลักไม้ และย่านเครื่ องเทศ (Souk El Attarine) ท่านจะได้ สมั ผัสทังรู้ ป รสและกลิน่ ในย่านเครื่ องเทศที่มีการ
จัดเรี ยงสินค้ าได้ อย่างเป็ นระเบียบเรี ยบร้ อยสวยงาม ระหว่างที่เดินตามทางในเมดิน่า ท่านจะได้ พบกับน ้าพุ
ธรรมชาติ (Nejjarine Fountain) เพื่อให้ ชาวมุสลิมให้ ล้างหน้ าล้ างมือก่อนเข้ าในบริเวณมัสยิด นอกจากนี ้ที่ตาม
ซอกมุมอาจเห็นภาพชายสูงอายุหนวดเครารุงรังนัง่ แกะสลักไม้ ชิ ้นเล็กๆอยูบ่ ริเวณตามทางเดินแคบๆในเขตเมือง
เก่า บางทีเราก็ยงั จะเห็นผู้หญิงที่นี่สวมเสื ้อผ้ าที่ปิดตังแต่
้ หวั จนถึงเท้ าจะเห็นได้ ก็เฉพาะตาดาอันคมกริบเท่ านัน้
แวะชมสุสานของมูเล ไอดริสที่ 2 (Moulay Idriss Mausolem II) ที่ชาวโมรอคโคถือว่าเป็ นแหล่งมาแสวงบุญที่

ศักดิส์ ทิ ธิ์ พาท่านไปชมสุเหร่าใหญ่ไคเราวีน (Kairaouine Mosque) ซึง่ เป็ นทังมหาวิ
้
ทยาลัยสอนศาสนาแห่ง
แรกของโมร็อคโค และเก่าแก่ที่สดุ แห่งหนึง่ ของโลกเลยทีเดียว
(เฉพาะผู้ที่นบั ถือศาสนา อิสลามเท่านัน)
้
เที่ยง รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร
จากนันน
้ าท่านเดินชมย่านเครื่ องหนังและแวะชม บ่อฟอกและย้ อมสีหนังแบบโบราณ ที่เป็ นเอกลักษณ์เฉพาะ
ของเมืองเฟส ถูกอนุรักษ์ โดยองค์กรยูเนสโก ทังหมดนี
้
้เป็ นเสน่ห์ของการเดินเที่ยวชมเมืองที่ต้องเดินแหวกว่าย
เข้ าไปในกลุม่ คนชาวพื ้นเมือง ช้ อปปิ ง้ สินค้ าท้ องถิ่น เมืองเฟซจึงเป็ นสถานที่ที่ไม่ควรพลาดในการมาเยือนอย่าง
ยิ่ง
ค่ารับประทานอาหารค่า ณ โรงแรมที่พกั
นาท่านเดินทางเข้ าสูท่ ี่พกั โรงแรม L’ESCALE HOTEL@FES DAY3 ระดับ 4 ดาวหรือเทียบเท่า

วันที่ 5 เฟซ – อินเฟรน IFRAN –มิเดล MIDLET – เออร์ ฟูด์ ERFOUD –ริสซานี่ RISSANเมอร์ ซูก้า
MERZOUGA
เช้ า รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
นาทุกท่านเดินทาง สูเ่ มืองอิเฟรน (ใช้ เวลาเดินทางประมาณ 1 ชัว่ โมง 30 นาที ) เมืองที่ชาวฝรั่งเศสที่เคย
ปกครอง และนิยมมาสร้ างที่พกั ตากอากาศบริเวณนี ้ ตังอยู
้ บ่ นความสูงประมาณ 1,650 เมตร เหนือ
ระดับน ้าทะเล บ้ านเรื อนที่นี ้ส่วนใหญ่เป็ นหลังคาอิสสีแดง มีดอกไม้ บานสะพรั่งและทะเลสาบที่สวยงาม เป็ น
สถานที่พกั ผ่อนทังฤดู
้ หนาวและฤดูร้อน เส้ นทางนี ้ผ่านเทือกเขาแอตลาส เทือกเขาแอตลาส (Atlas Mountains)
เป็ นแนวเทือกเขาที่อยูท่ างตะวันตกเฉียงเหนือและทางเหนือของทวีปแอฟริกา พาดผ่านตังแต่
้ ชายฝั่งตะวันตก
เฉียงใต้ ของประเทศโมร็อกโกที่บริเวณอ่าวอากาเดีย (Agadir) ริมฝั่งมหาสมุทรแอตแลนติก ขึ ้นไปจนจดชายฝั่ง
ตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศตูนิเซีย มีความยาวของเทือกเขาโดยรวมประมาณ 2,500 กิโลเมตร ภูมิ

ประเทศเขียวชอุม่ ไปด้ วยป่ าไม้ สองข้ างทางเปลีย่ นสภาพจากความแห้ งแล้ วเป็ นป่ าไม้ พุม่ และสลับกับความ
แห้ งแล้ งของภูเขาเหมาะเป็ นเมืองพักผ่อนจนได้ รับฉายา “(เจนีวาแห่งโมร็อคโค)
นาท่านเดินทาง สูเ่ มืองมิเดล (MIDLET) เป็ นเมืองที่ตงอยู
ั ้ บ่ นระดับความสูงที่ 1,508 เมตร (4,948 ฟุต) คือ
เมืองเล็กๆ ที่ตงอยู
ั ้ ท่ ่ามกลางหุบเขาแอตลาส เมืองที่เป็ นศูนย์กลางการค้ า การทาเหมืองแร่ ทอผ้ า ทอพรม และ
เย็บปั กถักร้ อย ของโมร็อกโก
เที่ยง รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร
นาท่านเดินทางเข้ าสูเ่ ส้ นทางแห่งทะเลทราย ผ่านชม หุบเขาดาเดส DADES GORGE แนวเขาและธรรมชาติ
ของหุบเขาที่ถกู กัดกร่อนจากแรงลม ทาให้ หบุ เขากลายเป็ นรูปร่างต่างๆ โดยจุดหมายอยูท่ ี เมืองเออร์ ฟดู ์
ERFOUD ซึง่ เป็ นโอเอซิส OASIS ศูนย์กลางทางการค้ าขายของกองคาราวานซึง่ เดินทางมาจาก
ซาอุดิอาระเบีย SAUDI ARABIA และซูดาน SUDAN และเดินทางสูเ่ มืองเมอร์ ซกู ้ าร์ โดยนาท่านเปลี่ยนเป็ นรถ
4WD สูท่ ะเลทรายซาฮ่าร่า ไปชมทะเลทรายซาฮาร่า “SAHARA” เป็ นทะเลทรายในทวีปแอฟริกาที่มีขนาดใหญ่
เป็ นอันดับสองของโลก (รองจากทะเลทรายในทวีปแอนตาร์ กติกา เป็ นทะเลทรายร้ อนที่ใหญ่ที่สดุ ของโลก ณ
เมืองเมอร์ ซกู ้ า (Merzouga) ลัดเลาะขอบทะเลทรายสูเ่ ขตซาฮาร่า ผ่านชมทัศนียภาพอันยิ่งใหญ่ของภูเขาหินที่
เต็มไปด้ วยซากฟอสซิลของหอยและแมงกะพรุนโบราณในอดีตเมื่อ 350 ล้ านปี ก่อน ซึง่ ดินแดนแห่งนี ้เคยอยูใ่ ต้
ท้ องทะเลมาก่อน จึง่ เป็ นที่กาเนิดของซากฟอสซิลต่างๆ
ค่า รับประทานอาหารค่า ณ โรงแรมที่พกั
อิสระให้ ท่านพักผ่อนดูดาวท่ามกลางทะเลทรายตามอัธยาศัย
*** โรงแรมที่ทะเลทรายห้ องพักส่วนใหญ่ จะเป็ นรูปแบบกระโจม***
นาท่านเดินทางเข้ าสูท่ ี่พกั LES PORTES DEDESERT HOTEL@MERZOUGA DAY4
ระดับ 4 ดาวหรื อเทียบเท่า

วันที่ 6 เมอร์ ซูก้า MERZOUGA - ทอด้ าจอร์ จ ( TODRA GORGE ) - OUARZAZATE (ใช้ เวลาขับรถ
ประมาณ 5 ชั่วโมง)
เช้ า รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
***พิเศษ ก่อนพระอาทิตย์ขึ ้นนาท่านขี่อสู ชมพระอาทิตย์ขึ ้นที่ทะเลทรายซาฮาร่า ให้ ทกุ ท่านได้ ดื่มด่ากับภาพ
พระอาทิตย์ดวงโตๆค่อยๆโผล่ขึ ้นจากสันทรายยามเช้ า สาดส่องแสงสีทองปลุกทุกชีวิตให้ ตื่นจากนิทรา เป็ นภาพ
แห่งความประทับใจที่ทกุ ท่านจะจดจาไม่ร้ ูลืมเลือน
(อย่าลืมเตรี ยมเสื ้อกันหนาวให้ พร้ อม)
จากนัน้ นาท่านเดินทางสู่ ทอดร้ าจอร์ จ TODRA GORGES ชมความงามของช่องเขาที่ซอ่ นตัวอยูในโอเอซิสลา
น ้าเกลือที่ไหลผ่านช่องเขากับหน้ าผาที่สงู ชันแปลกตา เป็ นแหล่งปี นหน้ าผาสาหรับนักเสีย่ งภัยทังหลาย
้
นาท่านเดินทางสู่ หุบเขาดาเดส DADES VALLEY AND GORGE แนวเขาและธรรมชาติของหุบเขาที่ถกู กรัด
กร่อน จากแรงลมทาให้ หบุ เขากลายเป็ นรูปร่างต่าง ๆ สวยงาม แวะชมโอเอซิสTINGHIR ซึง่ เป็ นชุมชนที่เกาะ
กลุม่ อยูร่ วมกัน ท่ามกลางความแห้ งแล้ งในเขตทะเลทราย ที่ยงั มีความชุ่มชื ้น มีตาน ้า หรื อ ลาธารน ้า ซึง่ ใช้ ใน
การปลูก ต้ นปาล์ม ต้ นอัลมอนด์ หุบเขากุหลาบ ซึง่ เทศกาลดอกกุหลาบจะมีขึ ้นในเดือนพฤษภาคม ด้ วยร่มเงา
ต้ นปาล์มที่โอเอซิสนี ้ ทาให้ เป็ นสวรรค์น้อยๆของนักเดินทางชาวทะเลทรายมาตังแต่
้ สมัยโบราณกาล
เที่ยง รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร
นาท่านเดินทางต่อตามถนนคาชบาห์ที่มีปอ้ มหลายร้ อยแห่งตังเรี
้ ยงรายตามถนนดังกล่าว
สูเ่ มืองวอซาเซท OUARZAZATE ซึง่ เคยเป็ นที่ตงทางยุ
ั้
ทธศาสตร์ ในปี ค.ศ. 1928 ฝรั่งเศสตังกองก
้
าลังทหาร
และพัฒนาที่นี ้ให้ เป็ นศูนย์กลางการบริหาร ปั จจุบนั เมืองวอซาเซทเป็ นเมืองถูกส่งเสริมให้ เป็ นเมืองท่องเที่ยว
และมีการพัฒนาพื ้นที่ในทะเลทรายเพื่อการทากิจกรรมต่าง ๆ ที่แวดล้ อมไปด้ วยสตูดิโอ ภาพยนตร์ ขี่มอเตอร์
ไซด์ ขี่อสู และมีกิจกรรมผจญภัยกลางทะเลทราย (ไม่รวมอยูใ่ นค่าทัวร์ ) ให้ นกั ท่องเที่ยวได้ สมั ผัสประสบการณ์
แปลกใหม่ (สาหรับในฤดูหนาว-ฤดูใบไม้ ผลิ (พ.ย.-เม.ย.) ควรเตรี ยมเสื ้อกันหนาวให้ เพียงพอ เพราะเมืองนี ้อยู่
ใกล้ ภเู ขาแอตลาสที่มีหิมะปกคลุมในช่วงดังกล่าว วอซาเซทอาจกล่าวได้ วาเป็ นจุดมุง่ หมายของนักท่องเที่ยวที่

มองหาความแตกต่าง และความผจญภัยที่หาไม่ได้ จากที่ไหน วอซาเซทเป็ นเมืองที่สาคัญที่สดุ ของทางตอนใต้
และที่นี่ยงั เป็ นทางเชื่อมระหว่างเหนือกับใต้ และตะวันออกกับตะวันตก
ค่า รับประทานอาหารค่า ณ โรงแรมที่พกั
นาท่านเดินทางเข้ าสูท่ ี่พกั FARAH ELJNOUB HOTEL@ OUARZAZATE DAY5
ระดับ 4 ดาวหรื อเทียบเท่า

วันที่ 7 OUARZAZATE – AIT BENHADDOU เมืองไอท์ เบนฮาดดู –ATLAS MOUNT – MARRAKECH
เช้ า รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม เดินทางสู่ เมืองไอท์ เบนฮาดดู (AIT BENHADDOU) ชม
เมืองไอท์ เบนฮาดดู เป็ นเมืองที่มีอาคารต่างๆ สร้ างจากดิน เป็ นเมืองที่มีชื่อเสียงในเรื่ องการหารายได้ จากกอง
ถ่ายทาภาพยนตร์ กว่า 20 เรื่ อง โดยเฉพาะป้อมดินที่งดงามและมีความใหญ่ที่สดุ ในภาคใต้ ของโมรอคโค คือ
ป้อมไอท์ เบนฮาดดู (KASBASH OF AIT BEB HADOU) เป็ นป้อมดินซึง่ ตังอยู
้ ท่ ่ามกลางสวนอัลมอนด์ เป็ น
ปราสาทที่ใช้ ในการถ่ายทาภาพยนต์หลายเรื่ องที่โด่งดังอาทิ Lawrance of Arabia , Jesus of Nazareth และ
Gladiator ปั จจุบนั อยูใ่ นความดูแลขององค์การยูเนสโก้
เที่ยง รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร
จากนันเดิ
้ นทางสู่ เมืองมาราเกช (MARAKESH) เมืองแห่งทะเลทรายซาฮาร่า ทะเลทรายในทวีปแอฟริกาที่มี
ขนาดใหญ่เป็ นอันดับสองของโลก และเป็ นทะเลทรายที่ร้อนที่สดุ ของโลกอีกด้ วย ซึง่ เป็ นเมืองท่องเที่ยวที่สาคัญ
ที่ตงอยู
ั ้ เ่ ชิงเขาแอตลาส ในอดีตเมืองโอเอซิสแห่งนี ้เป็ นที่พกั ของกองคาราวานอูสที่มาจากทางตอนใต้ ของโมรอค
โค ถือเป็ นเมืองชุมทางของพ่อค้ าต่างๆ นอกจากนี ้ยังเป็ นอดีตเมืองหลวงในช่วงสมัยราชวงศ์อลั โมราวิดช่วง
ศ.ต.ที่ 11 ปั จจุบนั เป็ นเมืองที่มีนกั ท่องเที่ยวมาเยือนมากที่สดุ สภาพบ้ านเมืองที่เราเห็นได้ คือ สองข้ างทาง
แวดล้ อมด้ วยบ้ านเรื อนที่ถกู ฉาบด้ วยปูนสีส้มๆ ซึง่ เป็ นสิง่ ที่รัสบาลกาหนดไว้ แต่คนท้ องถิ่นจะเรี ยกว่า PINK
CITY หรื อ เมืองสีชมพู อาจกล่าวได้ วา่ มาราเกชเป็ นเมืองที่มีเสน่ห์ที่สดุ ในโลกแห่งหนึง่ จึงได้ สมญานามว่าเป็ น
A CITY OF DRAMA นัน่ คือมีความสวยงามดัง่ เมืองในละครที่ไม่น่าเป็ นชีวิตจริงได้

ค่า รับประทานอาหารค่า ณ โรงแรมที่พกั
นาท่านเดินทางเข้ าสูท่ ี่พกั MOROCCAN HOUSE HOTEL@ MARAKESH DAY6
ระดับ 4 ดาวหรื อเทียบเท่า

วันที่ 8 MARRAKECH
เช้ า รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
นาท่านเดินทางสูเ่ ขตเขตเมืองเก่า หรื อที่เรียกว่า เมดิน่า ซึง่ มีกาแพงเมืองล้ อมรอบ นาชมสุสานแห่งราชวงศ์
ซาเดียน (SAADLAN TOMBS) ที่แห่งนี ้ถูกทิ ้งร้ างมากกว่า 2 ศตวรรษ ภายหลังได้ รับการบูรณะ และเปิ ดให้ เข้ า
ชมความงดงามในแบบฉบับของศิลปะแบบมัวริส(MOORISH) แท้ ๆ ความวิจิตรอลังการของห้ องโถงภายใน
เสาคอลัมน์หินอ่อนสีสวย ลวดลายงานปูนที่ประดับประดาบนผนังและเพดาน สวนสวยภายนอกที่สร้ างขึ ้นใหม่
โดยเขาว่า ทาตามแบบ Allah's Paradise
จากนันน
้ าชมพระราชวังบาเฮีย BAHIA PALACE พระราชวังของท่านมหาอามาตย์ผ้ สู าเร็จราชการแผ่นดิน
แทนยุวกษัตริย์ในอดีต สร้ างขึ ้นในช่วงปลายศตวรรษที่ 19 ซึง่ ตังใจจะให้
้
เป็ นพระราชวังที่ยิ่งใหญ่และหรูหรา
ที่สดุ ในสมัยนัน้ ภายในตกแต่งด้ วยปูนปั น้ แกะสลักและการวาดลวดลายบนไม้ และประดับประดาด้ วยโมเสกที่มี
ลวดลายละเอียดอ่อนช้ อยสวยงาม
เที่ยงรับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร
นาทุกท่านชม จัตรุ ัสกลางเมือง (DJEMAA FNAA SQUARE) ที่มีขนาดใหญ่ รายล้ อมไปด้ วยอาคาร ร้ านค้ า
ตลาด ทัง้ 4 ด้ าน เดินเล่นถ่ายรูปความมีชีวิตชีวาที่มีสีสนั และกลิน่ อายแบบโมรอคโคขนานแท้ พร้ อมจับจ่ายหา
ซื ้อของฝาก ของที่ระลึกพื ้นเมืองต่างๆ รายล้ อมไปด้ วยอาคาร ร้ านค้ า ตลาดทัง้ 4 ด้ าน
ชม มัสยิด คูตเู บีย (KOUTOUBIA MOSQUE) ซึง่ เป็ นมัสยิดใหญ่เก่าแก่ที่สดุ ในเมืองไม่วา่ จะเดินไปแห่งใดใน
ตัวเมืองก็จะเห็นมัสยิดนี ้ได้ จากหอวังที่มีความสูง 226 ฟิ ต (70 เมตร) ไม่ว่าอยูท่ ี่ไหนในมาราเกซ เราก็จะ

มองเห็นสุเหร่าแห่งนี ้ อิสระให้ ทางเก็บภาพเมืองมาราเกซ เมืองที่ขึ ้นชื่อว่ามีเสน่ห์ดงึ ดูดนักท่องเที่ยวติดอันดับ
โลก
นาท่านชม MAJORELLE GARDEN หรือ JARDIN MAJORELLE & MUSEUM OF ISLAMIC ART
ว่ากันว่าเป็ นสวรรค์น้อยๆ ย่านเมืองมาราเกช สวนแห่งนี ้เป็ นที่รวบรวมพันธุ์ไม้ นานาจากทัว่ โลก โดยเฉพาะต้ น
กระบองเพชรนับพันต้ น หลากหลายสายพันธุ์ มีสวนบัว และป่ าไม่ดรู ่มรื่ น กับบรรดากระถางดินที่ศิลปิ นเจ้ าของ
เดิม Jacques Majorelle ที่สรรหาสีมาป้ายทาทับ ตกแต่งทาให้ สวนแห่งนี ้ดูโดดเด่นสะดุดตาขึ ้นมาอย่างน่า
เหลือเชื่อ สวนแห่งนี ้เดิมเป็ นบ้ านของศิลปิ นชาวฝรั่งเศส เขาสร้ างบ้ าน และสวนเอาไว้ อยูเ่ อง พร้ อมสร้ างงาน
ศิลปะของเขาต่อมาสถานที่แห่งนี ้ได้ ถกู ใช้ เป็ นพิพิธภัณฑ์ รวบรวมเอาศิลปะของโมรอคโคไว้ และมีมมุ แสดงงาน
ศิลปะของเจ้ าของเดิมเอาไว้ ด้วย
ค่า รับประทานอาหารค่า ณ โรงแรมที่พกั
นาท่านเดินทางเข้ าสูท่ ี่พกั MOROCCAN HOUSE HOTEL@ MARAKESH DAY7
ระดับ 4 ดาวหรื อเทียบเท่า

วันที่ 9 MARRAKECH - CASABLANCA - AIRPORT
เช้ า รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
11.00 น.นาท่านเดินทาง สูส่ นามบินคาซาบลังก้ า ประเทศโมร็อคโค เพื่อทาการเช็คอินสัมภาระ
และให้ ท่านได้ มีเวลาเลือกซื ้อสินค้ าปลอดภาษีในสนามบิน
14.00 น. ออกเดินทางโดยสายการบินอิมิเรตส์ โดยเที่ยวบินที่ EK 752

วันที่ 10 ดูไบ AIRPORT - กรุ งเทพ ฯ
01.15 น. เดินทางถึงสนามบินดูไบ เพื่อแวะเปลี่ยนเครื่อง
03.30 น. ออกเดินทางสูส่ นามบินสุวรรณภูมิ โดยสายการบินเอมิเรตส์ เที่ยวบินที่ EK 376
12.35 น.เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ

