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ทอ่งโมรอ็กโก
การมาโมรอ็กโกดว้ยการขึน้เรอืเฟอรร์ี่
ขา้มชอ่งแคบยบิรอลตาร์(Strait of 
Gibraltar)มาจากสเปนเปน็การตดัสนิใจ
โดยองิหนงัเรือ่งBourne Ultimatum
ทีบ่อรน์กบันกิกีห้นกีารไลล่า่ดว้ยเรอื
ลำเดยีวกนันีม้าทีแ่ทงเจยีรอ์นัเปน็
เมอืงหนา้ดา่นของประเทศโมรอ็กโก
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 เครือ่งบนิ สามารถบินไปคาซาบลงัก้า 
เฟซ จากมาดรดิได้สะดวก 
 เรอืเฟอรร์ี ่จากท่าทารฟิาของสเปน 

ไปแทงเจยีรค์นละ 35 ยโูรตอ่เทีย่ว 
www.frs.es
 รถไฟ มรีถไฟจากแทงเจยีรม์าเฟซ  

มารร์าเกช และราบัตได้อยา่งสะดวก 
www.oncf.ma

 แทก็ซี ่สว่นใหญเ่ปน็เบนซร์ุน่เกา่ ซึง่
คนขบัจะบอกวา่นัง่ได ้6 คน (2 คน 
ดา้นหนา้และอกีสีด่า้นหลงั) เพือ่ความ
สะดวกสบายควรซือ้ 2 ทีน่ัง่ (สำหรบันัง่
คนเดียว) หรอืหากทรปิไหนไมม่คีนแชร์
รถด้วยก็ต้องเหมาคนั 
 อตัราแลกเปลีย่น ยโูร-เดอรแ์รม่ คดิ

งา่ยๆคอื 1:10 (อยา่งเชน่ 370 เดอรแ์รม่ 
เท่ากับประมาณ 37 ยโูร เป็นต้น) 
 คา่วซ่ีา เขา้โมรอ็กโกสำหรบัคนไทย 

ประมาณ 1,500 บาทต่อคน 
www.moroccoembassybangkok.org

 Insight Vacations จดัทวัรมี์ระดบั 
ไปโมรอ็กโกและอกีหลายประเทศ 
ในยโุรป ดโูปรแกรมทวัรไ์ดท้ี ่
www.insightvacations.com/world และตดิตอ่ 
SEA Tours ทีโ่ทร  0-2216-5783-93  
 ฤดูทอ่งเทีย่ว เนือ่งจากอยูต่ดิทะเลทราย 

หนา้รอ้นจะรอ้นมาก แนะนำใหเ้ทีย่วชว่ง
ปลายหนา้หนาวจะดทีีส่ดุ อกีชว่งทีไ่มค่วร 
มาคอืชว่งศลีอดประจำป ีเพราะทีน่ีจ่ะ
เงยีบมาก ดงันัน้ควรวางแผนใหด้ ีโดย
สามารถคน้หาชว่งศลีอดของแตล่ะปไีด้
ทางอนิเทอรเ์น็ต เชน่ Wikipedia หา 

คำวา่ “Ramadan Calendar”  
 เกรด็เลก็เกรด็นอ้ย โมรอ็กโกมักถกูใช้

เปน็สถานทีถ่า่ยทำหนงัมากมายโดยใช้
เปน็ฉากแทนประเทศตะวนัออกกลาง 
เชน่ ฉากประเทศอริกัในหนงัเรือ่ง 
Green Zone และประเทศโซมาเลยีใน
เรือ่ง Black Hawk Down ซึง่ถา่ยทำที่
เมืองราบตั แตเ่รือ่ง Casablanca อนั
แสนอมตะทีท่ำใหเ้มอืงนีโ้ดง่ดงัไปทัว่
โลก กลบัถา่ยทำทีส่หรฐัอเมรกิาทัง้หมด 

ประเทศโมร็อกโกข้ึนช่ือเร่ืองเสน่ห์แห่งความพิศวง เพราะ
เป็นประเทศท่ีอยูเ่หนือสุดของทวีปแอฟริกาอันกว้างใหญ่ แต่ 
โมร็อกโกอยูใ่กล้กับยุโรปเพียงช่องแคบยิบรอลตาร์ขวางก้ัน 
ทำให้มีความแตกต่างจากประเทศอ่ืนๆในทวีปแอฟริกาอย่าง 

มาก และความท่ีอยูใ่กล้กับยุโรปจึงทำให้โมร็อกโกมีประวัติศาสตร์
ยาวนานเคียงคูกั่บประวัติศาสตร์ของยุโรปใต้ โดยเฉพาะสเปน แถบท่ี
เรียกว่าอันดาลเูซียท่ีเคยถกูปกครองโดยแขกมัวร์จากโมร็อกโกมาก่อน 
ทำให้การมาเท่ียวยุโรปใต้ต่อด้วยโมร็อกโกเป็นการต่อช้ินจ๊ิกซอว์ประวัติ- 
ศาสตร์ได้อย่างชัดเจนย่ิงข้ึน เมืองน่าเท่ียวของโมร็อกโก มีมากมาย อาทิ 
แทงเจยีร ์(Tangier, Tanger) 

ด้วยความท่ีอยูห่่างจากยุโรปเพียง 14 กิโลเมตรจึงถกูใช้เป็น
ศนูย์กลางการจารกรรมและการทำงานของสายลับของบรรดาประเทศ 
ตะวันตกในยุคสงครามโลกท้ังสองคร้ัง เพราะแทงเจียร์มาง่ายจากสเปน 
และจากยิบรอลตาร์ อันเป็นฐานทัพอังกฤษท่ีอยูใ่นบริเวณช่องแคบ 
ซ่ึงก็น่าจะเป็นแรงบันดาลใจให้กับคนเขียนเร่ือง Bourne Ultimatum 
ด้วยเช่นกัน หลังยุคสงคราม แทงเจียร์กลายเป็นเมืองท่องเท่ียวยอด
นิยมของชาวยุโรปและอเมริกัน เมืองน้ีเคยถกูแบ่งการปกครองออกเป็น 
หลายส่วนในยุค 1960s ทำให้เป็นเมืองท่ีมีความเป็นฝร่ังมากท่ีสุดใน
ประเทศ และเป็นเมืองท่ีชาวต่างชาตินิยมมาพักผ่อนมากในอดีต เห็น 
ได้จากโรงแรม El Minzah ท่ีมีวิวติดทะเลในย่าน French Quarter ท่ีเรา 
ไปพักอยูน้ั่นเป็นโรงแรมเก่าแก่ท่ีมีช่ือเสียงมากมาต้ังแต่อดีต มีคนดังๆ 
เช่น ร็อก ฮัดสัน, ริต้า เฮย์เวิร์ด, ฟาร์ราห์ ฟอว์เซ็ตต์เคยมาพักด้วย 

เราสามารถข้ึนเรือเฟอร์ร่ีจากสเปนข้ามฟากมาแทงเจียร์ได้
หลายท่า จะมาจากท่ายิบรอลตาร์เลยก็ได้ หรือจะออกจากท่าอัลจิ-
ซีราส์ (Algeciras) หรือจะขับรถมาท่ีท่าทารีฟา (Tarifa) ท่ีเป็นต่ิงใต้สุด
ของสเปนก็ได้ เน่ืองจากตรงน้ีจะข้ามช่องแคบได้เร็วท่ีสุดเพราะเป็น
ส่วนท่ีแคบท่ีสุด และเขาใช้เรือเฟอร์ร่ีขนาดใหญ่ท่ีต่อจากเมืองแทส-
เมเนียของออสเตรเลีย ใหม่ ทันสมัย ปลอดภัย และใช้เวลาข้าม
ฟากเพียง 35 นาทีเท่าน้ัน เรือใหญ่น่ีสำคัญมากเพราะช่องแคบยิบ-
รอลตาร์น้ีแม้จะแคบแต่ก็ได้ช่ือว่ามีคล่ืนลมกระโชกแรงมากแห่งหน่ึง 

แต่รัฐบาลสเปนก็มีเทคนิคในการเก็บนักท่องเท่ียวไว้ท่ีประเทศ
ตนเอง โดยการทำให้การตรวจคนเข้าเมืองในด่านต่างๆเหล่าน้ีช้า 
ยุ่งยาก และน่าเบ่ือมาก โดยหวังว่านักท่องเท่ียวจะเปล่ียนใจหันหลัง
กลับ ไม่ไปโมร็อกโกแล้วกลับไปใช้เงินท่องเท่ียวท่ีสเปนต่อไป  

ท้ังๆท่ีมีต๋ัวเรืออยูใ่นมือแล้ว พวกเราทุกคนก็ยังต้องลงจากรถบัส
เพ่ือมาต่อคิวตรวจคนเข้าเมืองตรงท่าเรือน่ีแหละโดยรอให้เจ้าหน้าท่ีของ 
สเปนต่ืนจากช่วงเวลาเซียสต้ามาทำงานกันเสียที พวกเราต้องยืนรอ
จองคิวไว้อย่างน้ันเป็นช่ัวโมงๆทีเดียว หลังจากพักผ่อนจนพอใจ เจ้า-
หน้าท่ีก็ยุรยาตรออกมาจากห้องพัก ค่อยๆสแตมป์พาสปอร์ตของ   
ผูโ้ดยสารทีละคนๆให้ค่อยๆทยอยข้ึนเรือลำใหญ่ท่ีจอดรออยูน่านแล้ว
และถึงจะได้ข้ึนเรือมาเรียบร้อยแล้วก็ยังต้องต่อคิวยาวรอตรวจคน
เข้าเมืองบนเรืออีก ตรงน้ีแหละท่ีวุ่นวายมากเพราะไม่มีเส้นคิวเป็น
เร่ืองเป็นราว เลยมีนักท่องเท่ียวมาแซงคิวหน้าตาเฉย ต้องระวังเป็น
พิเศษ หรือหากไม่รีบร้อนจะรอให้คนอ่ืนไปก่อนจนหมดค่อยลุกข้ึนไป
ต่อคิวก็ได้ เพราะถึงอย่างไรบนเรือนอกจากแซนด์วิชหน้าตาแห้งๆ 

1 หนา้ประตทูางเขา้เมดนิา่ของมารร์าเกช 
2 รา้นขายรองเทา้และเครือ่งหนงัทีซ่กู 
(ตลาด) ของมารร์าเกช 3 โรงฟอกหนงั
โบราณตัง้แตศ่ตวรรษที ่11 ในเฟซเมดนิา่ 
4 จตัรุสั จามา่ เอล ฟนีา่ ดา้นหลงัคอื
มสัยดิคโูทเบยี 5 เครือ่งโลหะกระจกุ-
กระจกิจากเฟซเมดนิา่ 

มันฝร่ังทอดกรอบบรรจุถุง ของขบเค้ียวพ้ืนๆ และร้านขายของปลอด
ภาษีเล็กๆแล้วก็ไม่มีอะไรให้ต้องรีบไปชมอีก หรือหากอยากไปเดิน
รับลมชมวิวบนดาดฟ้าก็ไม่น่าจะใช้เวลานาน 

แต่อย่างหน่ึงท่ีควรรู้ไว้เก่ียวกับกระบวนการตรวจคนเข้าเมืองของ 
โมร็อกโกก็คือตำรวจตรวจคนเข้าเมืองจะให้หมายเลขประจำนักท่อง- 
เท่ียวทีละคน ลงบันทึกพร้อมช่ือ นามสกุลเก่า และใหม่ (สำหรับผูห้ญิง 
ท่ีใช้นามสกุลสามี) อาชีพ ซ่ึงเราต้องจำข้อมลูท่ีเราให้ไปให้ดี เช่น ถ้า
บอกว่าเป็นนักเขียก็ต้องบอกว่าตัวเองเป็นนักเขียนตลอดเวลาท่ี  
ท่องเท่ียวอยูใ่นโมร็อกโก จะเปล่ียนเป็นแม่บ้านระหว่างทางไม่ได้
เด็ดขาด เพราะจะถือเป็นการแจ้งข้อมลูเท็จและอาจถกูจับได้ทันที 
และการเท่ียวในโมร็อกโกน้ันนอกจากต้องจ้างไกด์ท้องถ่ินเพ่ือเป็น 
การเคลียร์ทางกับตำรวจแล้ว ต้องอย่าลืมด้วยว่าตำรวจท่ีน่ีอยูน่อก
เคร่ืองแบบเสียส่วนมาก และจะแอบดเูราอยูห่่างๆเสมอ 

ด้วยความท่ีในอดีตมีชาติยุโรปปกครองเมือง แทงเจียร์เลยถกู
แบ่งเขตให้เป็นของประเทศต่างๆ เช่น French Quarter, Spanish 
Quarter และโซนอ่ืนๆของอังกฤษ อิตาลี และเบลเยียมในปี ค.ศ. 
1928 ทำให้บ้านเมืองของท่ีน่ีดแูล้วคล้ายยุโรปมาก และเขตท่ีทันสมัย 
ท่ีสุดก็คือเขตของฝร่ังเศส เพราะมีคาเฟ่แบบฝร่ังเศส หน่ึงในน้ันเป็น
ฉากถ่ายทำหนังเร่ือง Bourne Identity ด้วย  

หากมีเวลาทอดหุ่ยท่ีแทงเจียร์ แนะนำให้เดินเล่นในตัวเมือง 
เมดิน่า (Medina) เก่าแก่ หรือแม้กระท่ังเดินเล่นหลงไปหลงมาอย่าง
ไม่ต้องเครียด ถนนเล็กๆท่ีตัดเข้าตามตรอกเล็กๆของท่ีน่ีมีคาเฟ่และ
ร้านขนมมากมาย ส่วนมากคนท่ีน่ังคาเฟ่เป็นผูช้าย และมักน่ังด้าน
หน้าด้วย ผูห้ญิงมุสลิมไม่ค่อยน่ังเล่นแบบน้ี 
เฟซ (Fes, Fez)  

อดีตเมืองหลวงท่ีอยูท่างใต้ของแทงเจียร์ลงมาประมาณ 400 กิโล- 
เมตร สามารถข้ึนรถไฟมาได้อย่างสะดวก แม้จุดเด่นของเฟซอยูท่ี่เมดิน่า 
ท่ีเก่าแก่ท่ีสุดในโลกและเป็นมรดกโลก เฟซยังมีเขตเมืองใหม่ท่ีเรียกว่า 
Fes El-Jedid ท่ีมีบ้านช่องของชาวยิว (Mellah) และเมืองใหม่ท่ีชาวเมือง 
เฟซอยูกั่นหรือ Ville Nouvelle เป็นศนูย์กลาง จุดเด่นของเมืองใหม่น้ีก็คือ 
พระราชวังซ่ึงไกด์มักพาไปดดู้านนอกนิดหน่อยพอเป็นพิธี เพราะยังใช้
งานอยูจ่ริงและเป็นหน่ึงในพระราชวังท่ีกษัตริย์องค์ปัจจุบัน (สมเด็จ-
พระราชาธิบดีโมฮัมเหม็ดท่ี 6) ใช้เวลาออกราชการในย่านน้ีของประเทศ 

สมเด็จพระราชาธิบดีโมฮัมเหม็ดท่ี 6 ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ท่ี
ประชาชนรักมาก ทรงทันสมัย และเอาใจใส่ความเป็นอยูข่องประชาชน 
ทรงอภิเษกสมรสเพียงคร้ังเดียว ท้ังๆท่ีตามศาสนาอิสลามน้ันผูช้าย
สามารถมีภรรยาได้ถึง 4 คน เพราะพระองค์ต้องการเป็นตัวอย่าง
ของครอบครัวท่ีอบอุ่นและประหยัด 

ด้านหน้าของพระราชวังคือประตทูางเข้าทำมือท่ีแสนวิจิตรโดย
ช่างช้ันเย่ียมของประเทศ พวกเราเดินวนไปมาสักครูแ่ล้วก็ข้ึนรถต่อ
ไปยังไฮไลต์ของเมือง ซ่ึงก็คือเมดิน่าหรือเมืองเก่า โดยก่อนอ่ืนต้อง
ข้ึนรถไปบนเขาเพ่ือถ่ายภาพเมืองเก่าท้ังเมืองเสียก่อน  

เฟซเมดิน่ามีประชาชนอาศัยอยูม่ากถึง 200,000 คน ตรอก 9,400 
ตรอก มัสยิดกว่า 365 แห่ง น้ำพุ 80 แห่ง ร้านค้า 80,000 แห่ง โรงเต๊ียม 
อีก 80 แห่ง พ้ืนท่ีแบ่งเป็น 187 เขต แต่ละเขตประกอบด้วยหลักชุมชน
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ของศาสนาอิสลาม 5 ประการคือ มัสยิด โรงเรียนสอนศาสนา น้ำพุ 
โรงอาบน้ำ (ฮามัม) และสถานท่ีอบขนมปัง และยังเป็นท่ีต้ังของมหา-
วิทยาลัยท่ีเก่าแก่ท่ีสุดในโลก (University of Al-Karaouine) ท่ีก่อต้ังใน  
ปี ค.ศ. 859 และยังดำเนินการอยูจ่นปัจจุบัน 

เมืองน้ีใช้ลาแทนรถ โดยสามารถเดินเข้าได้ทุกซอกทุกมุมของ
ตรอกเล็กๆ นอกจากการหลงทางแล้วอีกอย่างหน่ึงท่ีต้องระวังแทบ  
ทุกก้าวก็คือข้ีลา เมดิน่ามีการแบ่งโซนคร่าวๆไว้ด้วย เช่น โซนตลาดสด   
คนอิสลามกินแต่เน้ือสัตว์ตัวผูเ้ท่าน้ัน ดังน้ันเวลาขายจะโชว์ให้ลกูค้า  
เห็นด้วย โดยเหน็บช่อพาสลีย์ไว้ระหว่างขาสัตว์เพ่ือช่วยไล่แมลงวัน  

จุดท่องเท่ียวท่ีน่าสนใจอีกแห่งคือ โรงฟอกหนังโบราณสมัย
ศตวรรษท่ี 11 มีครอบครัวฟอกหนัง 60 ครอบครัว แนะนำว่าให้เข้าไปยัง 
ร้านขายเคร่ืองหนังท่ีช่ือ Terrasse de Tannerie (10 Hay Labilda Chouara) 
ซ่ึงมีดาดฟ้ามองเห็นโรงฟอกน้ี แถมเจ้าของก็ใจดีไม่พยายามขายของ
แต่จะรอให้เราเดินผ่านข้ึนบันไดไปชม พร้อมแจกช่อใบสะระแหน่ให้ดม 
ระหว่างดดู้วย เพราะกล่ินโรงฟอกหนังน่ีท้ังฉุนและเหม็น โรงฟอกหนัง
เป็นหลุมๆเหมือนรังผ้ึงขนาดใหญ่ มีส่วนผสมของน้ำ เกลือ หินปนู และ 
“ข้ีนกพิราบ” ท่ีทำให้หนังนุ่ม เราเห็นหนังของสัตว์หลายประเภท เช่น 
แกะ แพะ และอฐู ถูกนำมาจุ่ม แช่ และนวดในหลุมเหล่าน้ีก่อนส่งต่อไป 
ยังโรงย้อมอีกที แล้วจึงนำไปผลิตเป็นกระเป๋า รองเท้าอย่างท่ีเห็นน่ันเอง 
มารร์าเกช (Marrakesh) 

อยูท่างใต้ลงมาจากเฟซอีกประมาณ 200 กิโลเมตร เป็นเมืองต้น-
ตำรับของการบุกเบิกการท่องเท่ียวในแอฟริกาเหนือในยุค 1960s ของ
บรรดาฮิปป้ี และเป็นเมืองท่ีคนมาท่องเท่ียวมากท่ีสุดเป็นอันดับหน่ึงของ
ประเทศ มีงานศิลปะจากศิลปินท่ัวโลกท่ีมาต้ังรกรากท่ีน่ีให้ชมมากมาย 

มาร์ราเกชมีความสำคัญมากทางการค้าต้ังแต่ศตวรรษท่ี 11 และ
เป็นเมืองสุดท้ายในโมร็อกโกก่อนข้ามไปทะเลทรายซาฮาร่า จึงเป็น
เมืองหน้าด่านท้ังขาไปและกลับของนักเดินทาง อีฟส์ แซงต์ โลรองต์ 
(Yves Saint Laurent) ดีไซเนอร์ช่ือดังก็เคยอาศัยอยูท่ี่เมืองน้ี สวน 
Majorelle Gardens ของเขายังเป็นสถานท่ีท่องเท่ียวสำคัญท่ีเขาส่ังให้  
มีการโปรยอังคารของเขาท่ีน่ีเพราะรักมากด้วยเช่นกัน 

 การเท่ียวมาร์ราเกชสำหรับนักท่องเท่ียวส่วนมากคงต้องเร่ิมท่ีจัตุรัส 
จาม่า เอล ฟีน่า (Jemaa El Fina) ชมมัสยิดคโูทเบีย (Koutoubia Mosque) 
ท่ีมีหอสูงเป็นสัญลักษณ์สำคัญ และอย่าลืมแวะกินอาหารท่ี Le Grand 
Café de la Poste (Gueliz, Corner Boulevard Mansour Eddahbi & Anevue 
Imam Malik, www.grandcafedelaposte.com) ร้านฝร่ังเศสเก่าแก่สมัย
ปี ค.ศ. 1925 แนะนำให้แต่งตัวสวยๆเป็นฮิปป้ีโมเดิร์นมาตอนเย็น แล้ว
เร่ิมด้วยค็อกเทลและอาหารว่างแบบฟิงเกอร์ฟูด้ก่อนเข้าไปน่ังดินเนอร์ 
เปิดไวน์ให้เข้ากับอาหารฝร่ังเศสท่ีมีการประยุกต์นำเคร่ืองเทศของ
โมร็อกโกมาใส่เพ่ือเพ่ิมความแปลกใหม่ และซึมซับบรรยากาศความ
เก่าแก่ของการตกแต่งด้วยกระจกเงาโบราณ พรมบาร์เบอร์โบราณ 
พร้อมเพลิดเพลินกับเสียงเพลงพ้ืนเมืองของโมร็อกโก  
ราบตั (Rabat) 

เราย้อนกลับไปทางเหนืออีกคร้ังเพ่ือข้ึนเรือกลับไปสเปน และแน่นอน 
ว่าต้องแวะราบัต เมืองหลวงของประเทศเสียหน่อย ก่อนท่ีฝร่ังเศสจะ
ต้ังให้เป็นเมืองหลวง ราบัตเต็มไปด้วยโจรสลัดเพราะมีฐานท่ีต้ังติดกับ
มหาสมุทรแอตแลนติก ปัจจุบันมหาสมุทรแอตแลนติกแห่งน้ีกลับเป็น
สถานท่ีโต้คล่ืนสำคัญ  เพราะหน้าหนาวคล่ืนจะม้วนตัวได้สูงสะใจ 
สสุานของพระเจา้โมฮมัเหมด็ที ่5 (Musoleum of Mohammed V) 

เป็นตึกสีขาวประดับลวดลายปนูป้ันละเอียดศิลปะประจำราชวงศ์
อะลาวิตสมัยใหม่ (Modern Alaouite Dynasty) ด้านในมีระเบียงรอบให้
คนยืนเคารพพระศพและช่ืนชมความงามของสถาปัตยกรรมท่ีมีโดม
หลังคาขนาดใหญ่ประดับลวดลายสุดอลังการด้วยทอง และกระจกสี 

 สุสานแห่งน้ีต้ังอยู่ในบริเวณมัสยิดโบราณสมัยปี ค.ศ. 1195 ท่ี
เกือบจะได้เป็นมัสยิดท่ีใหญ่ท่ีสุดในโลก มีหอคอยสูงท่ีสุดในโลก แต่
สุลต่าน (Sultan Yacoub al-Mansour) ผูท่ี้ส่ังให้สร้างส้ินพระชนม์เสียก่อน 
หอคอยน้ีมีลักษณะคล้ายกับหอคอยเมืองเซวิล (Seville) ของสเปนและ 
มัสยิดคโูทเบีย (Koutoubia Mosque) ในมาร์ราเกช เพราะสร้างในยุค
เดียวกัน โดยสถาปนิกคนเดียวกัน หอคอยแบบน้ีพิเศษตรงท่ีใช้ทาง
ลาดแทนบันไดวนไปช้ันบน เพ่ือความสะดวกสำหรับผู้ท่ีทำหน้าท่ีเรียก
ละหมาดวันละ 5 คร้ังของชาวมุสลิมน่ันเอง  สรินิทร ์วงศพ์านชิ 

6 มหาวทิยาลยัทีเ่กา่แกท่ีส่ดุในโลก
คอื University of Al-Karaouine ใน
เฟซเมดนิา่ 7 บรรยากาศจากรา้น
อาหารทีส่ามารถนัง่เลน่ชมเมอืงไดท้ี่
หนา้จตัรุสั จามา่ เอล ฟนีา่ 8 ภายใน
สสุานของพระเจา้โมฮมัเหมด็ที ่5 ทีม่ี
การประดบัลวดลายดว้ยทองและ

กระจกสสีดุอลงัการ 
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