
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

MOROCCO 
XỨ SỞ NGHÌN LẺ MỘT ĐÊM 

TOUR BAO GỒM CHI PHÍ KHÔNG BAO GỒM 

• Vé máy bay khứ hồi với Thuế phi trường, lệ phí 
an ninh,  xăng dầu hàng không 

• 7kg hành lý xách tay & 20kg hành lý ký gởi 
• Căn hộ kiểu nhật 2 người/phòng 
• Phương tiện vận chuyển : tàu điện & bus 
• Hướng dẫn viên Việt Nam  
• Bảo hiểm du lịch mức bồi thường 500.000.000đ 
• Quà tặng sinh nhật nếu trùng ngày với chuyến đi 

• Chi phí ăn uống (dự kiến 5.000.000/khách, 
HDVgiới thiệu món và quán theo nhu cầu của 
đoàn) 

• Các chi phí cá nhân : Simcard, wifi, giặt ủi, taxi 
• Tiền bồi dưỡng cho HDV: 60USD/khách/tour 
• Chi phí phát sinh nếu chuyến bay bị huỷ trong 

trường hợp bất khả kháng: thiên tai, thời tiết 
 

ĐIỀU KIỆN ĐẶT TOUR ĐIỀU KIỆN HỦY / CHUYỂN TOUR 

• Trẻ em từ 2-9 tuổi: 90% giá vé người lớn 
• Đã tiêm đầy đủ 2 mũi vaccin Covid19 
• Có hộ chiếu còn hạn trên 12 tháng 
• Thanh toán qua chuyển khoản 50% ngay khi ký HĐ 

đăng ký tour 
• Thanh toán qua chuyển khoản 30% ngay khi có kết 

quả đậu visa 
• Thanh toán qua chuyển khoản 20% trước 7 ngày khởi 

hành 
• Giá tour chưa bao gồm 10% VAT 

• 12 giờ sau khi đặt cọc, hủy miễn phí (trừ các tour giờ 
chót) 

• 24 giờ sau khi đặt cọc, không thể huỷ tour, Vinharound 
sẽ giải quyết cho quý khách chuyển ngày khởi hành 
tiếp theo hiện có, không tốn phí 

• Ngay khi có kết quả visa, không thể hủy/chuyển tour. 
Vinharound hủy kết quả visa hoặc tạm giữ hộ chiếu 
đến ngày hết hạn visa 

• Trước 7 ngày khởi hành, không thể hủy/chuyển tour. 
Vinharound hủy kết quả visa hoặc tạm giữ hộ chiếu 
đến ngày hết hạn visa 
 

 



 

LỊCH TRÌNH CHI TIẾT 
 

NGÀY 1: HA NOI – KUALA LUMPUR – 
JEDDAH 

 

Buổi sáng: Đoàn tập trung ở Sân bay Nội Bài khởi hành 
từ Hà Nội đi Kuala Lumpur  

Buổi chiều: Đoàn đón tiếp chuyến bay Kuala Lumpur đi 
Jeddah 
Đoàn nghỉ đêm trên máy bay 

 
 

  

  

 
  



 

 

NGÀY 2: JEDDAH - CASABLANCA   

Buổi sáng: đoàn đón tiếp chuyến bay đi Casablanca 
 

 
 
Đoàn đáp sân bay Casablanca, đoàn nhập cảnh và 
tham quan: Đại thánh đường Hassan II: nhà thờ Hồi giáo 
lớn thứ 2 trên thế giới, được xây dựng gần biển, là công 
trình kiến trúc tự hào của Ma-rốc. Các vật liệu thượng 
hạng như gỗ tuyến tùng từ dãy núi Middle Atlas, đá cẩm 
thạch từ Agadir ở Đại Tây Dương; tất cả đều phải làm 
cật lực để hoàn thành trước sinh nhật của nhà tiên tri 
Muhammad. 
Ngọn tháp thánh đường (Minaret): Lấy cảm hứng từ 
những tháp canh của Hy Lạp. Một số học giả tin rằng 
nguồn cảm hứng đằng sau việc xây dựng các cấu trúc 
này đến từ tháp chuông nhà thờ cổ ở Syria. 

Khu dân cư của người Anfa và Khu Habous: 
Chefchaouen nép mình trên núi Rif, màu xanh gợi nhắc 
về bầu trời và quyền năng của Chúa đã “nhấn chìm” nơi 
đây trong một biển thư thái, bình yên. Tự do dạo bước 
trên những con đường nhỏ hẹp trong khu phố cổ 
Medina độc đáo nhất thế giới - ngôi nhà người Do Thái 
định cư từ những năm 30 của thế kỷ trước.  
Cung điện Bahia Palace: nằm trong khu phố cổ gần 
Mellah hoặc Khu Do Thái, có nghĩa là “sáng chói” trong 
tiếng Ả Rập, là một trong những di tích lịch sử được bảo 
tồn tốt nhất và thú vị nhất ở Maroc 

  

  

 
  



 

 

NGÀY 3: CASABLANCA – THỦ ĐÔ RABAT- THÀNH PHỐ THƯỢNG ĐẾ MARRAKECH 

Khởi hành đếnThủ đổ Rabat (3h lái xe) để tham quan 
khu thành cổ Oudaya Kasbah: được tổ chức UNESCO 
bảo tồn như một di tích lịch sử quan trọng với những 
con đường lát đá dọc ngang qua khu dân cư và thương 
mại. Lăng mộ vua Mohamed V Mausoleum - công trình 
hiện đại tiêu biểu cho tôn giáo vào thế kỷ 20, được ví 
như “quốc bảo” của Ma Rốc với sự hoành tráng, lối kiến 
trúc cầu kỳ và đặc biệt là những vật liệu cực kỳ đắt tiền. 
Sau bữa trưa, quý khách di chuyển trên đoạn đường 
cao hơn mực nước biển 2260m đến Marrakech - “viên 
ngọc trai của miền Nam” được thành lập bởi triều đại 
Alororvides vào cuối thế kỷ 12. 

Thánh đường hồi giáo Koutoubia với ngọn tháp chính 
cao 77m nổi bật trên nền trời. Đây là những ngôi nhà 
người Do Thái định cư từ những năm 30 của thế kỷ 
trước. 
Quảng trường Jemaa al Fna - trải nghiệm một Ma Rốc 
hiện đại, sôi động với những trò chơi đường phố, street 
music, trò điều khiển rắn, trò chơi tung hứng, những điệu 
nhảy của các vũ công đường phố điêu luyện, những món 
ăn đầy hương vị. Khung cảnh náo nhiệt trong một quảng 
trường lớn là một cảnh tượng kỳ thú chỉ có ở Marrakech. 

  

  

  

NGÀY 4: MARAKECH – QUARZAZATE  

Tham quan Cung điện Bahia Palace - Cung điện được 
xây dựng từ thế kỉ thứ 19, tên gọi mang ý nghĩa là ‘Sáng 
chói” đã từng được kì vọng là Cung điện vĩ đại nhất. 
Tham quan khu vườn Marjolle Garden được tạo lên bởi 
nghệ sĩ Jacques Majorelle trong gần bốn mươi năm, bắt 
đầu từ năm 1923, và có một biệt thự kiểu Cuba do kiến 

Đoàn khởi hành đi Ouarzazate - Xe đưa quý khách băng 
qua những ngôi làng nằm chênh vênh trên sườn đồi đến 
với Tizi ‘n Tichka, ngọn núi cao 2,260m so với mặt nước 
biển và cao nhất ở Marrakech. Chiêm ngưỡng cảnh 
quan hùng vĩ dãy núi High Atlas cao nhất vùng Bắc Phi 
với đỉnh núi được che phủ bởi tuyết trắng trong mùa 



 

trúc sư người Pháp, Paul Sinoir thiết kế vào những năm 
1930. 

đông. Tham quan thành phố Aït Benhaddou - một trong 
những thành phố pháo đài của Ouarzazate nằm ven 
thung lũng trên con đường thông thương từ xưa, chuyên 
chở hàng hóa bán buôn trên lưng lạc đà từ Marrakech 
đến miền nam sa mạc Sahara 

  

NGÀY 5: QUARZAZATE – MERZOUGA  

Tham quan Kasbah de Ait Benhaddou - bối cảnh của rất 
nhiều bộ phim cổ trang, và được nhắc đến như một 
trong những phim trường cổ trang sống động nhất thế 
giới.  

Trên đường di chuyển tới Erfoud, đoàn dừng tham quan 
Kelaa El Mgouna, thung lũng hoa hồng nơi trồng nhiều 
hoa hồng Persian. Đến Merzouga - thị trấn ở “cửa ngõ 
của sa mạc”; Quý khách bắt đầu hành trình khám phá 
sa mạc bằng xe địa hình chuyên dụng, trải nghiệm tuyệt 
vời khi ngủ qua đêm tại cồn cát Erg - Chebbi cao 155m, 
dài hơn 20km, trải qua cái lạnh ban đêm giữa sa mạc 
mênh mông.  

  

  

NGÀY 6: MERZOUGA – MARRAKECH  

Đoàn di chuyển trở về thành phố Marrakech, dọc đường 
đi dừng chụp ảnh và chiêm ngưỡng cảnh sắc hùng vĩ 
nơi đây. 

 



 

  

NGÀY 7 : MARRAKECH – CASABLANCA – JEDDAH – KUALA LUMPUR  

Đoàn di chuyển về Casablanca đáp chuyến bay đi Kuala 
Lumpur quá cảnh tại Jeddah 

Đáp Jeddah, đoàn đón tiếp chuyến bay đi Kuala 
Lumpur. Nghỉ đêm trên máy bay 

  

NGÀY 8: KUALA LUMPUR  

Buổi chiều: đoàn đáp sân bay Kuala Lumpur 
Nhập cảnh và về Khách sạn trung tâm KL nhận phòng 
nghỉ ngơi 

Đoàn tự do ban đêm ở Kuala Lumpur 
Đoàn ngủ đêm ở KL 

NGÀY 9: KUALA LUMPUR – HANOI  

Buổi trưa đoàn trả phòng và đón chuyến bay về Hà Nội 

 

Đoàn đáp sân bay Nội bài. HDV chia tay đoàn hẹn ngày 
gặp lại. Kết thúc chuyến đi 

  

 
  



 

PHIẾU ĐĂNG KÝ 
 

 THÔNG TIN KHÁCH HÀNG TRẢ LỜI GHI CHÚ 

1 Họ và tên (Mr./ Ms./ Mrs.)   

2 Ngày sinh & Nơi sinh (TP)   

3 Địa chỉ hiện tại   

4 Điện thoại & Email   

5 Số CMND & ngày cấp   

6 Tình trạng hôn nhân   

7 Công việc hiện tại   

8 
Thông tin cty hoặc cơ quan 
hiện tại 

  

9 Cam kết của khách 

 Đã được tư vấn & hiểu rõ các chi phí bao gồm & không 
bao gồm trong tour 

 Đã được tư vấn & hiểu rõ điều kiện đặt tour & huỷ tour 
 Đã được tư vấn & hiểu rõ các hồ sơ xin visa 
 Đã được tư vấn & hiểu rõ thủ tục & chi phí trong trường 

hợp trượt visa  
 Đã được tư vấn & hiểu rõ các thông tin quan trọng khi 

tham gia tour 
 Đã được tư vấn & hiểu rõ về lịch trình tour 
 Cam kết người đi cùng đã được tư vấn & hiểu rõ về 

chương trình tour 
 
 
 
 

……………………………………………………… 
(Ký và ghi rõ họ tên) 

 

 

 


