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HILIGHT MOROCCO  

จุดเด่น 

 

 ชม เมอืงคาซาบลงักา้ (Casablanca) เมอืงทีถ่กูใชเ้ป็นฉากในภาพยนตรฮ์อลลวีดู 

 ชม พระราชวงับาเฮยี (Bahia Palace) เป็นพระราชวงัของทา่นมหาอ ามาตย ์

 ชม จตัรุสักลางเมอืง (Djemaa Fnaa Square) ทีม่ขีนาดใหญ ่

 น่ังรถ 4 WD ทอ่งทะเลทรายซาฮารา่ Sahara ทะเลทรายทีใ่หญเ่ป็นอนัดบัสองของโลก 

 น าทา่น ขีอู่ฐชมพระอาทติยข์ ึน้ ทีท่ะเลทรายซาฮาร่า  

 ชม เมเดอรซ์า บูอมิาเนยี (Merdersa Bou Imania)  

 ชม สเุหรา่ใหญไ่คเราวนี (Kairaouine Mosque) 

 ชม เมอืงโบราณโรมนัโวลบูลิสิ (Roman city of Volubilis) อดตีเมอืงในจักรวรรดโิรมัน 
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 ชม สสุานของกษตัรยิโ์มฮมัเหม็ด ที ่5  

 คา้งคนืนอนดดูาว ณ โรงแรมกลางทะเลทรายซาฮารา่ 

 
 

ชื่อโปรแกรม HILIGHT MOROCCO   

จ านวน 8 วนั 5 คนื 
 
 

ก าหนดการเดนิทาง  

 

วนัที ่1 สมุทรปราการ (ทา่อากาศยาน สวุรรณภูม)ิ - อาบูดาบ ี

 
15:00 น. คณะพรอ้มกัน ณ ทา่อากาศยาน สุวรรณภูม ิอาคารผูโ้ดยสารขาออก ชัน้ 4 ประตทูางเขา้ 8 เคาน์เตอร ์T สาย

การบนิ ETIHAD AIRWAYS โดยมเีจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ คอยใหก้ารตอ้นรับ 
 

18:20 น. ออกเดนิทางสู ่ทา่อากาศยาน อาบูดาบ ีสหรฐัอาหรบัเอมเิรตส ์โดยเทีย่วบนิที ่EY405 
 

22:00 น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยาน อาบูดาบ ีสหรฐัอาหรบัเอมเิรตส ์(เพือ่แวะเปลีย่นเครือ่ง) 

 

   
 

วนัที ่2 อาบูดาบ ี- คาซาบลงักา้ - มาราเกซ 

 

02:45 น. ออกเดนิทางตอ่สู ่ทา่อาศยาน คาซาบลงักา้ (Casablanca) ประเทศโมร็อคโค โดยสายการบนิ ETIHAD 
AIRWAYS เทีย่วบนิที ่EY613 

 
08:35 น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยาน คาซาบลงักา้ (Casablanca) ประเทศโมร็อคโค (เวลาทอ้งถิน่ชา้กวา่ประเทศไทย 

7 ชัว่โมง) น าทา่นผ่านพธิตีรวจคนเขา้เมอืงและศลุกากร เดนิทางสู ่คาซาบลังกา้ มคีวามหมายในภาษาสเปนว่า

บา้นสขีาว เป็นเมอืงทา่และเป็นทีต่ัง้ของทา่อากาศยานระหวา่งประเทศ เมอืงคาซาบลังกา้ ค าวา่ คาซา แปลว่า 
บา้น และบลังกา้ แปลวา่ สขีาว คาซาบลังกา้ เป็นเมอืงทีค่นทั่วโลกรูจ้ัก และอาจรูจ้ักมากกว่า ราชอาณาจักรโม

รอคโค ดว้ยซ ้า น าท่านชม เมอืงคาซาบลงักา้ (Casablanca) เมอืงทีถู่กใชเ้ป็นฉากในภาพยนตร์ฮอลลวีูด
เรื่อง Casablanca ออกฉายในปี ค.ศ.1942 น าท่านถ่ายรูปกับ สเุหร่าแห่งกษัตรยิฮ์ัสซันที ่2 สรา้งเสร็จสมบูรณ์

เมือ่ปี ค.ศ. 1993 ในวาระเฉลมิพระชนมค์รบ 60 พรรษาของกษัตรยิฮ์สัซนัที ่2 แหง่โมร็อกโกเป็นสเุหร่าทีม่ขีนาด

ใหญม่ากจคุนได ้25,000 คนและมหีอคอยสงู 210 เมตร 
 

เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
เดนิทางสู ่เมอืงมาราเกช (Marakesh) (ระยะทาง 250 กม. ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 3.45 ชม.) ซึง่เป็นเมอืง

ท่องเทีย่วทีส่ าคัญทีต่ัง้อยู่เชงิเขาแอตลาส ในอดตีเมอืงโอเอซสิแห่งนี้เป็นทีพั่กของกองคาราวานอูฐทีม่าจาก

ทางตอนใตข้องโมรอคโค ถือเป็นเมอืงชุมทางของพ่อคา้ต่างๆ นอกจากนี้ยังเป็นอดตีเมืองหลวงในชว่งสมัย
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ราชวงศอ์ัลโมราวดิชว่ง ศ.ต.ที ่11 ปัจจุบันเป็นเมอืงทีม่นัีกทอ่งเทีย่วมาเยอืนมากทีส่ดุ สภาพบา้นเมอืงทีเ่ราเห็น

ไดค้อื สองขา้งทางแวดลอ้มดว้ยบา้นเรอืนทีถู่กฉาบดว้ยปนูสสีม้ๆ ซึง่เป็นสิง่ทีรั่ฐบาลก าหนดไว ้แตค่นทอ้งถิน่จะ
เรยีกวา่ Pink City หรอื เมอืงสชีมพ ูอาจกลา่วไดว้า่มาราเกชเป็นเมอืงทีม่เีสน่หท์ีส่ดุในโลกแห่งหนึง่ จงึไดส้มญา

นามวา่เป็น A city of Drama น่ันคอืมคีวามสวยงามดัง่เมอืงในละครทีไ่มน่่าเป็นชวีติจรงิได ้
 

ค า่ บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 
 พรอ้มชม โชวก์ารแสดงพืน้เมอืง อนัตืน่ตาตืน่ใจกบัความอลงัการของสถานที ่และสสีนัของชาวโมรอคกนั 

 

ทีพ่กั  ZALAGH KASBAH HOTEL &  SPA  หรอืเทยีบเทา่   
 

    
                            

วนัที ่3 มาราเกซ - วอซาเซท 

 
เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าท่านเยีย่มชม พระราชวงับาเฮยี (Bahia Palace) เป็นพระราชวังของท่านมหาอ ามาตย์ ผูส้ าเร็จราชการ

แผ่นดนิแทนยุคกษัตรยิใ์นอดตี สรา้งขึน้ในชว่งปลายศตวรรษที ่19 โดย Si Moussa สถาปัตยกรรมออกแบบเป็น
แนวสมัยใหม ่โดยทีต่ัง้ใจจะใหเ้ป็นพระราชวงัทีย่ ิง่ใหญแ่ละหรูหราทีส่ดุในสมัยนัน้ ตวัพระราชวงัมกีารตกแตง่โดย

การแกะสลักปูนปั้นมีการวาดลายบนไมแ้ละประดับประดาดว้ยโมเสดเป็นลวดลายทีส่วยงามละเอยีดอ่อนมาก 
จากนัน้น าทา่นชม จตัุรสักลางเมอืง (Djemaa Fnaa Square) ทีม่ขีนาดใหญ่ รายลอ้มไปดว้ยอาคาร รา้นคา้ 

ตลาด ทัง้ 4 ดา้น เดนิเลน่ถ่ายรูปความมชีวีติชวีา ทีม่สีสีนัและกลิน่อายแบบโมรอคโคขนานแท ้พรอ้มจับจ่ายหา
ซือ้ของฝาก ของทีร่ะลกึพืน้เมอืงตา่งๆ ไดท้ี ่ตลาดเกา่ ทีอ่ยูร่ายรอบจัตรัุส จากนัน้น าทา่นชม สวนจารด์นี มาจอ

แรล (Jardin Majorelle) หรือ สวนยิปแซงลอเรน้ซ ์Yves Saint Laurent Gardens ชือ่นี้เป็นที่คุน้เคยของ

สาวๆ ทีช่ ืน่ชอบแฟชัน่สดุหรูของ Yves St. Laurent นักออกแบบแฟชัน่ดไีซนแ์หง่ปารสีประเทศฝร่ังเศส 
 

เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
น าท่านเดนิทางสู ่เมอืงวอซาเซท (Ouarzazate) (ระยะทาง 200 กม.ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 3 ชม.) เคย

เป็นทีต่ัง้ทางยุทธศาสตร์ในปี ค.ศ. 1928 ฝร่ังเศสไดต้ัง้กองก าลังทหารและพัฒนาทีน่ี่ใหเ้ป็นศูนย์กลางการ

บรหิาร วอซาเซทเป็นเมอืงถูกสง่เสรมิใหเ้ป็นเมอืงทอ่งเทีย่วทีแ่วดลอ้มไปดว้ยสตดูโิอภาพยนตร ์และมกีารพัฒนา
พืน้ทีใ่นทะเลทรายเพือ่การท ากจิกรรมตา่งๆ เชน่ การขีม่อเตอรไ์ซด ์อฐู กจิกรรมผจญภัยกลางทะเลทราย เมอืงนี้

อยู่ใกลภู้เขาแอตลาสทีม่หีมิะปกคลมุในชว่งฤดหูนาว วอซาเซทอาจกล่าวไดว้า่เป็นจดุมุ่งหมายของนักทอ่งเทีย่ว
ทีม่องหาความแตกตา่ง และความผจญภัยทีห่าไมไ่ดจ้ากทีไ่หน วอซาเซทเป็นเมอืงทีส่ าคัญทีส่ดุของทางตอนใต ้

และทีน่ี่ยังเป็นทางเชือ่มระหว่างเหนือกับใต ้และตะวันออกกับตะวันออก ส าหรับนักท่องเทีย่วบางคนทีช่อบ
รสชาตขิองความเป็นทางใต ้ณ แห่งนี้เป็นจุดเริม่ตน้ของการส ารวจเมอืงตา่งๆ ไดท้กุวัน แวะถ่ายรูป ป้อมทาเรทิ 

(Kasbah Taourirt) เป็นป้อมแห่งตระกลูกลาว ีซึง่ภายในประกอบดว้ยหอ้งตา่งๆ จ านวนมากซอ่นอยู่เชือ่มต่อ

กนัดว้ยถนนเล็กๆ และเสน้ทางลับคดเคีย้วตามอาคารทีเ่บยีดเสยีดกนั พระราชวงัของตระกลูกลาว ีGlaoui Palace 
ผูป้กครองมาราเกซ ซึง่ยังมลีวดลายผนังอาคาร และรูปแบบสถาปัตยกรรมอันหลากหลายของการสรา้งอาคาร

ของชาวเบอรเ์บอร ์การออกแบบอาคารซึง่เหมาะกบัความเชือ่ และความเป็นอยู่ของเหลา่เจา้ผูป้กครองในยคุของ
ตระกลู Glaoui ทีน่ี่มคีนงานและคนรับใชจ้ านวนหลายรอ้ยคนจงึตอ้งมหีอ้งเป็นจ านวนมาก มทีัง้สว่นทีเ่ป็นวังเก่า 

หอ้งน่ังเลน่ หอ้งรับรอง ซึง่องคก์ารยเูนสโกไ้ดป้ฏสิงัขรณ์ขึน้มาจากอาคารเดมิเพยีง 1 ใน 3 ของอาคารทัง้หมด 
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ค า่  บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร  
 **กรุณาจัดเตรยีมเสือ้ผา้กระเป๋าเล็ก เพือ่คา้งคนืในทะเลทรายซาฮาร่าในคนืถัดไป** 

 
ทีพ่กั  LE RIAD HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 

 

   
 

 

วนัที ่4 วอซาเซท - ทนิเฮยีร ์- ทอดรา้กอรจ์ - เมอรซู์กา้ - ทะเลทรายซาฮารา่   

 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
เดนิทางสู ่เมอืงทนิเฮยีร ์(Tinghir) (ระยะทาง 168 กม.ใชเ้วลาเดนิทาง ประมาณ 2.40 ชม.) ชมุชนทีเ่กาะ

กลุ่มอยู่รวมกัน ท่ามกลางความแหง้แลง้ ยังมคีวามชุม่ชืน้ของโอเอซสิ ตน้ปาลม์ เคยเป็นทีต่ัง้ของกองทหารที่
เดนิทางมาจากวอซาเซท เดนิทางสู ่ทอดา้จอรจ์ (Todra Gorge) ชมความงามของชอ่งเขาทีซ่่อนตัวอยู่ใน

โอเอซสิ ล าน ้าใสไหลผา่นชอ่งเขากบัหนา้ผาสงูชนัแปลกตาเป็นแหลง่ปีนหนา้ผาส าหรับนักเสีย่งภัยทัง้หลาย 

 
เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

จากนัน้น าทา่นออกเดนิทางสู ่เมอืงเออรฟ์ูด ์(Erfoud) (ระยะทาง 141 กม. ใชเ้วลาเดนิทาง ประมาณ 2 ชม.) 
ซึง่เป็นโอเอซสิศนูยก์ลางการคา้ขายของคาราวานซึง่เดนิทางมาจากซาอดุอิาระเบยี และซดูาน เดนิทางสู ่เมอืง

เมอรซู์กา้ร ์(แยกสมัภาระส าหรบัคา้งคนืในทะเลทราย) โดยน าทา่น น ัง่รถขบัเคลือ่นสีล่อ้ 4 WD ไปทอ่ง 
ทะเลทรายซาฮารา่ (Sahara) เป็นทะเลทรายในทวปีแอฟรกิาทีม่ขีนาดใหญ่เป็นอนัดบัสองของโลก (รองจาก

ทะเลทรายในทวีปแอนตาร์กติกา) และเป็นทะเลทรายรอ้นที่ใหญ่ที่สุดของโลก ณ เมืองเมอร์ซูก้า 

(Merzouga) (ระยะทาง 55 กม. ใชเ้วลาเดนิทาง ประมาณ 0.45 ชม.) ลัดเลาะขอบทะเลทรายสูเ่ขตซาฮาร่า 
ผา่นชมชมทศันียภาพอนัยิง่ใหญ่ของภเูขาหนิทีเ่ต็มไปดว้ยซากฟอสซลิของหาอยและแมงกะพรุนโบราณในอดตี

เมือ่ 350 ลา้นปีกอ่น ซึง่ดนิแดนแหง่นีเ้คยอยูใ่ตท้อ้งทะเลมากอ่น จึง่เป็นทีก่ าเนดิของซากฟอสซลิตา่งๆ 
 

ค า่  บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 

 
ทีพ่กั  KASBAH TOMBOCTOU HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 
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วนัที ่5 เมอรซู์กา้ - เมอืงเออรฟ์ดู ์- มเิดล - เมอืงเฟซ   

 
เชา้ตรู ่ กอ่นพระอาทติยข์ึน้น าทา่นขีอ่ฐูชมพระอาทติยข์ึน้ทีท่ะเลทรายซาฮาร่า ***พเิศษ รวมคา่ขีอู่ฐ 1 ทา่น/อูฐ 1 

ตวั เป็นบรรยากาศยามเชา้ทีค่ณุจะประทบัใจมริูล้มื (อยา่ลมืเตรยีมเสือ้กนัหนาวใหพ้รอ้ม) 

 
เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าท่านเดนิทางโดยรถ 4 WD สู่ เมอืงเออรฟ์ูด ์(Erfoud) (ระยะทาง 211 กม. ใชเ้วลาเดนิทาง ประมาณ 3 
ชม.) เพือ่เปลีย่นเป็นรถโคชปรับอากาศเดนิทางสู ่เมอืงมเิดล (Midelt) 

 

เทีย่ง  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร   
น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงเฟซ (Fes) (ระยะทาง 244 กม. ใชเ้วลาเดนิทาง ประมาณ 3.30 ชม.) เมอืงหลวงเกา่ใน 

ศ.ต. ที ่8 ทีม่คีวามส าคญัทางประวตัศิาสตร ์เป็นเมอืงแหลง่ทอ่งเทีย่วทีม่ชี ือ่เสยีงของโมรอคโค น าทา่นเดนิเขา้สู่

เขาวงกตอนัซบัซอ้นแหง่เมดนิาเมอืงเฟซ 

 

ค า่  บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 
 

ทีพ่กั  ACROSS HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 
 

   
 

วนัที ่6 เมอืงเฟซ - เมอืงโบราณโวลูบลิสิ - แมกเนส - เมอืงราบตั      

 
เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าทา่นเดนิเขา้สูเ่ขาวงกตอันซับซอ้นแห่งเมดนิา เมอืงเฟซ (ระยะทาง 82 กม. ใชเ้วลาเดนิทาง ประมาณ 1.10 

ชม.) ผา่นประต ูBab Bou Jeloud ทีส่รา้งตัง้แตปี่ 1913  ทีใ่ชโ้มเสดสฟ้ีาตกแตง่ เดนิผา่นเขา้ไปในเขตเมดน่ิา
แลว้เหมอืนขา้มกาลเวลายอ้นสูอ่ดตี น าทา่นเดนิผ่านตลาดสดขายขา้งปลาอาหาร และผัก ผลไมส้ดต่างๆ นาๆ 

ชม เมเดอรซ์า บูอมิาเนยี (Merdersa Bou Imania) ซึง่เป็นโรงเรยีนสอนพระคัมภรี ์เป็นสถาปัตยกรรมแบบ
มัวรท์ีส่วยงามประณีต  ในเขตเมอืงเกา่ไดแ้บง่ออกเป็น 100 สว่น มซีอยกวา่ 10,000 ซอย มซีอยแคบสดุคอื 50 

ซ.ม. ถงึกวา้ง 3 เมตร จะแบง่เป็นย่านตา่งๆ เชน่ ย่านเครือ่งใชท้องเหลอืง ทองแดง จะมรีา้นคา้เล็กๆ ทีห่นา้รา้น
จะมหีมอ้ กะทะ อปุกรณ์เครือ่งครัว วางแขวนหอ้ยเต็มไปหมด ย่านขายพรมทีว่างเรยีงรายอย่างสวยงาม ย่านงาน

เครือ่งจักสาน งานแกะสลักไม ้และ ยา่นเครือ่งเทศ (Souk El Attarine) ทา่นจะไดส้มัผัสทัง้รูป รส และกลิน่

ในย่านเครื่องเทศทีม่กีารจัดเรียงสนิคา้ไดอ้ย่างเป็นระเบยีบเรียบรอ้ยสวยงาม ระหว่างทีเ่ดนิตามทางในเมดน่ิา
ท่านจะไดพ้บกับ น า้พุธรรมชาต ิ(Nejjarine Fountain) เพื่อใหช้าวมุสลมิใหล้า้งหนา้ลา้งมือก่อนเขา้ใน

บรเิวณมัสยดิ นอกจากนีท้ีต่ามซอกมุมอาจเห็นภาพชายสงูอายุหนวดเครารุงรังน่ังแกะสลกัไมช้ ิน้เล็กๆ อยู่บรเิวณ
ตามทางเดนิแคบๆในเขตเมอืงเก่า บางทเีราก็ยังจะเห็นผูห้ญงิทีน่ี่สวมเสือ้ผา้ทีปิ่ดตัง้แตห่ัวจนถงึเทา้จะเห็นไดก็้

เฉพาะตาด าอันคมกรบิเท่านัน้ แวะชม สุสานของมูเล ไอดรสิที ่2 (Moulay Idriss Mausolem II) ทีช่าว

โมรอคโคถือว่าเป็นแหล่งมาแสวงบุญที่ศักดิ์ส ิทธิ์ พาท่านไปชม สุเหร่าใหญ่ไคเราวีน (Kairaouine 
Mosque) ซึง่เป็นทัง้มหาวทิยาลัยสอนศาสนาแห่งแรกของโมรอคโคและเก่าแก่ทีสุ่ดแห่งหนึ่งของโลกเลย

ทเีดยีว (เฉพาะผูท้ีนั่บถอืศาสนาอสิลามเทา่นัน้) จากนัน้น าทา่นเดนิชมย่านเครือ่งหนัง และแวะชม บอ่ฟอกและ
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ยอ้มสหีนงัแบบโบราณ ทีเ่ป็นเอกลักษณ์เฉพาะของเมืองเฟส ถูกอนุรักษ์โดยองคก์รยูเนสโก ้ทัง้หมดนี้เป็น

เสน่หข์องการเดนิเทีย่วชมเมอืงทีต่อ้งเดนิแหวกวา่ยเขา้ไปในกลุ่มคนชาวพื้นเมอืง ชอ้ปป้ิงสนิคา้ทอ้งถิน่ เมอืง
เฟซจงึเป็นสถานทีท่ีไ่มค่วรพลาดในการมาเยอืนอยา่งยิง่ 

 
เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

 น าท่านเดนิทางสู่ เมอืงโบราณโรมนัโวลูบลิสิ (Roman city of Volubilis) (ระยะทาง 24 กม. ใชเ้วลา
เดนิทางประมาณ 30 นาท)ี ทีปั่จจุบันเหลอืแต่ซากปรักหักพังทีเ่กดิจากแผ่นดนิไหวครัง้รุนแรงในปี ค.ศ. 1755 

แตยั่งคงเห็นไดถ้งึร่องรอยความยิง่ใหญ่ของเมอืงในจักรวรรดโิรมันในอดตีซึง่ไดรั้บการขึน้ทะเบยีนมรดกโลกในปี 

ค.ศ.1997 จากนัน้น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงแมกเนส (Meknes) หนึง่ในเมอืงมรดกโลกรับรองโดยยูเนสโกเมือ่ปี 
ค.ศ.1996 อดีตเมืองหลวงในสมัยสุลต่าน มูเล อสิมาอแิห่งราชวงศอ์ะลาวท ิ(Alawite Dynasty) ไดช้ือ่เป็น

กษัตรยิจ์อมโหดผูช้ ืน่ชอบการท าสงครามในชว่งศตวรรษที ่17 ดว้ยท าเลทีต่ัง้ทีม่แีมน่ ้าไหลผ่านกลางเมอืงเมกเน
สจงึเป็นเมอืงศนูยก์ลางการ ผลติมะกอกไวน ์และพชืพรรณตา่งๆ มกี าแพงเมอืงลอ้มรอบเมอืงเกา่ทีย่าวประมาณ 

40 กม. ซึง่มปีระตูเมอืงใหญ่โตถงึ 7 ประต ูแวะชม ประตบูับมันซ ูเป็นประตูทีไ่ดช้ ือ่ว่าสวยทีส่ดุ ตกแตง่ดว้ยโม

เสดและกระเบือ้งสเีขยีวสดบนผนังสแีสด จากนัน้น าทา่นเดนิทางตอ่สู ่เมอืงราบตั (Rabat) (ระยะทาง 140 กม. 
ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2 ชม.) เมอืงหลวงแหง่ราชอาณาจักรมาตัง้แตปี่ ค.ศ.1956   

 
ค า่ บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร   

 

ทีพ่กั  BELERE HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 
 

   
 

วนัที ่7 เมอืงราบตั - สนามบนิ 

 
เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าทา่นชม เมอืงราบตั เมอืงหลวงแหง่ราชอาณาจักรมาในอดตี เมือ่โมรอคโคหลดุพน้จากการเขา้แทรกแซงทาง
การเมอืงของฝร่ังเศส และเป็นทีต่ัง้ของพระราชวังหลวง และท าเนียบทูตานุทตูจากต่างแดน เป็นเมอืงสขีาวที่

สะอาดและสวยงาม จากนัน้ชม สุเหรา่หลวง และ พระราชวงัหลวง ทีท่กุเทีย่งวันศกุร ์กษัตรยิแ์หง่โมรอคโคจะ

ทรงมา้จากพระราชวังมายังสเุหร่าเพือ่ประกอบศาสนกจิ ชม สุสานของกษตัรยิโ์มฮมัเหม็ด ที ่5 พระอัยกาของ
กษัตรยิอ์งคปั์จจุบัน ซึง่มทีหารยามยนืเฝ้าสง่าทกุประต ูและเปิดใหค้นทุกชาตทิกุศาสนาเขา้ไปเคารพพระศพที่

ฝังอยู่เบือ้งลา่ง ดา้นหนา้ของสสุาน คอืสเุหร่าฮัสซันทีเ่ริม่สรา้งมาตัง้แต่ศตวรรษที ่2 แตไ่ม่ส าเร็จ และพังลงจน
เหลอืแตเ่พยีงเสาไว ้365 ตน้ ในบรเิวณกวา้ง 183x139 เมตร   

 
เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

แวะถ่ายรูป ป้อมอูดายา (Oudayas Fortress) ป้อมขนาดใหญ่ 2 ชัน้ ที่ตัง้อยู่ริมมหาสมุทรแอตแลนติก

ลอ้มรอบดว้ยก าแพงสงูใหญ่ เป็นป้อมทีส่เปนสรา้งขึน้เมือ่สมัยทีส่เปนยดึครองประเทศโมร็อกโก ดา้นในมสีวน
ดอกไมแ้บบสเปน และเป็นเมดน่ิาหรือชมุชนชาวเมอืงซึง่เต็มไปดว้ยบา้นเรอืนทาทาบดว้ยสฟ้ีา-ขาว ทีส่ะอาดตา

น่าเดนิเล่น บรรยากาศริมทะเลคลา้ยเมอืงซานโตรนิี ในอดตีป้อมแห่งนี้ใชป้้องกันขา้ศกึจากการรุกรานทัง้จาก
ประเทศทีล่า่อาณานคิมและในยุคทีโ่จรสลัดชกุชมุ น าทา่นชอ้ปป้ิงสนิคา้พืน้เมอืงที ่เมดนิา่ ตลาดพืน้เมอืง  
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ค า่ อสิระใหท้า่นรบัประทานอาหารค า่ ตามอธัยาศยั 

 จากนัน้อสิระใหท้า่นชอ้งป้ิงเลอืกซือ้สนิคา้ตามอัธยาศัยที ่หา้งสรรพสนิคา้ Shopping Mall น าทา่นเดนิทางสู่

ทา่อากาศยาน ราบตั 

 
20:15 น. ออกเดนิทางกลบัสู ่ประเทศไทย โดยสายการบนิ ETIHAD AIRWAYS เทีย่วบนิที ่EY616 

 

   
 

วนัที ่8 อาบูดาบ ี- สมุทรปราการ (ทา่อากาศยาน สวุรรณภูม)ิ 

 

07:10 น. เดนิทางถงึ อาบูดาบ ีสหรฐัอาหรบัเอมเิรตส ์(เพือ่แวะเปลีย่นเครือ่ง) 

 
08:45 น. ออกเดนิทางกลบัสู ่ประเทศไทย โดยสายการบนิ ETIHAD AIRWAYS เทีย่วบนิที ่EY408 

 
18:25 น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยาน สุวรรณภูม ิโดยสวสัดภิาพพรอ้มดว้ยความประทับใจ 

 

 
 

 

อตัราค่าบรกิาร 

 

วนัเดนิทาง หมายเหตุ 

ราคาทวัร ์(บาท / ทา่น) พกัหอ้งละ 2 ทา่น 

ผูใ้หญ ่

เด็กไมเ่กนิ 
12 ปี พกั

กบัผูใ้หญ ่

 (มเีตยีง) 

เด็กไมเ่กนิ 
12 ปี พกักบั

ผูใ้หญ ่ 

(ไมม่เีตยีง) 

พกั

เดีย่ว 

วซีา่ 

โมร็อค
โค 

เดอืน  เมษายน 

29 เม.ย. 60 - 06 พ.ค. 60  49,999 47,999 45,999 8,000 2,000 

เดอืน  พฤษภาคม 

06 พ.ค. 60 - 13 พ.ค. 60  49,999 47,999 45,999 8,000 2,000 

 

ขอ้แนะน ากอ่นการเดนิทาง 

 กรณีทีท่า่นตอ้งออกตัว๋เครือ่งบนิภายในประเทศ กรุณาจองตัว๋ทีส่ามารถเลือ่นเวลา และวนัเดนิทางได ้เพราะจะมบีาง
กรณีทีส่ายการบนิอาจมกีารปรับเปลีย่นวนัเวลาบนิ มฉิะนัน้ทางบรษัิทจะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ 

 กรณีทีท่า่นเป็นอสิลาม หรอืแพอ้าหารเนือ้สตัวบ์างประเภท ใหท้า่นโปรดระบมุาใหช้ดัเจน 

 กรุณาสง่รายชือ่ผูเ้ดนิทาง ส าเนาหนา้พาสปอรต์ ใหก้ับเจา้หนา้ทีห่ลังจากทีไ่ดช้ าระค่ามัดจ าทัวร ์หรอืค่าทัวรส์ว่นที่

เหลอื กรณีทีท่า่นเดนิทางเป็นครอบครัวหลายทา่น กรุณาแจง้รายชือ่คูน่อนกบัเจา้หนา้ทีใ่หท้ราบ  

 กรณีทีอ่อกตั๋วเครื่องบนิแลว้สะกดชือ่-นามสกุลผดิ ทางบรษัิทจะไม่รับผดิชอบหากท่านไม่ด าเนินการสง่ส าเนาหนา้

พาสปอรต์ใหท้างบรษัิทในการออกตั๋วเครือ่งบนิ 
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 กรณีเปลีย่นชือ่ผูเ้ดนิทางจะตอ้งมกีารแจง้ลว่งหนา้กอ่นออกเดนิทางตามขอ้ตกลง มฉิะนัน้ถา้แจง้หลังจากเจา้หนา้ที่

ออกเอกสารทกุอยา่งเรยีบรอ้ยแลว้ จะตอ้งช าระคา่ใชจ้า่ยเพิม่เตมิในสว่นนี ้

 หลงัจากทีท่า่นไดช้ าระคา่มัดจ า และคา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอืเรยีบรอ้ยแลว้ ภายใน 3-7 วนั กอ่นการเดนิทาง ทางบรษัิทจะ

จัดสง่ใบนัดหมายเตรยีมตวัการเดนิทางใหท้า่นทางอเีมล ์หรอืแฟกซท์ีท่า่นไดร้ะบไุว ้
 ราคาทวัรใ์ชต้ัว๋เครือ่งบนิแบบกรุ๊ป ไมส่ามารถเลือ่นวนัเดนิทางไดจ้ะตอ้งเดนิทางไป-กลบัตามวนัเดนิทางทีร่ะบเุทา่นัน้ 

 ทางบรษัิทไม่มนีโยบายในการจัดคูน่อนใหแ้ก่ลกูคา้ทีไ่ม่รูจ้ักกัน กรณีทีท่่านเดนิทาง 1 ท่าน จะตอ้งจ่ายค่าพักเดีย่ว

เพิม่ตามราคาทีร่ะบไุวใ้นรายการทวัรเ์ทา่นัน้ 

 PASSPORT ตอ้งมอีายกุารใชไ้มน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน กอ่นหมดอาย ุนับจากวนัเดนิทาง ไป-กลบั 

 ลกูคา้ทีเ่ดนิทาง 3 ทา่น อาจมคี่าใชจ้่ายเพิม่เตมิ (พักเดีย่ว) ขึน้อยู่กับมาตราฐานโรงแรม สว่นหอ้ง TRP จะไม่มใีน

บางประเทศ ยกเวน้ เด็ก Infant-12 ปี 
 การใหท้ปิเป็นธรรมเนียมปฏบิัตสิ าหรับนักทอ่งเทีย่วเดนิทางไปตา่งประเทศ จะตอ้งมกีารเรยีกเก็บเพือ่เป็นสนิน ้าใจกับ

ผูใ้หบ้รกิารในสว่นตา่งๆ จงึรบกวนทกุทา่นเตรยีมคา่ใชจ้า่ยสว่นนีเ้พือ่มอบใหห้ัวหนา้ทัวรร์ะหวา่งการเดนิทาง 

 
อตัราคา่บรกิารนีร้วม 

 คา่ตัว๋เครือ่งบนิไป – กลบัพรอ้มคณะ สายการบนิ ETIHAD AIRWAYS 

 ค่าทีพั่กโรงแรมระดับมาตราฐานหรือเทียบเท่า 3-4 ดาว ส าหรับพักหอ้งละ 2 ท่าน (ในกรณีมีงานเทรดแฟร์ การ

แขง่ขันกฬีา หรอืกจิกรรมอืน่ๆ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการยา้ยพักในเมอืงใกลเ้คยีงแทน อาจจะมกีารปรับเปลีย่น

โปรแกรมตามความเหมาะสม) 
 คา่อาหารครบทกุมือ้ ตามทีร่ะบใุนรายการ ทางบรษัิทจงึขอสงวนสทิธิน์การเปลีย่นแปลง 

 คา่รถรับ – สง่สนามบนิ และตลอดรายการทวัร ์

 คา่อตัราเขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ทีร่ะบไุวใ้นรายการ  

 คา่มัคคเุทศกข์องบรษัิทน าเทีย่ว และการอ านวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง 

 คา่ประกนัภัยอบุตัเิหตรุะหวา่งการเดนิทางในวงเงนิ ทา่นละ 2,000,000 บาท (เงือ่นไขตามกรมธรรม)์ 

หมายเหตุ **ในกรณีลูกคา้ท่านใดสนใจ ซือ้ประกันการเดนิทางเพื่อใหค้รอบคลุมในเรื่องสุขภาพ ท่านสามารถ

สอบถามรายละเอยีดเพิ่มเตมิไดท้ีเ่จา้หนา้ของบริษัท** อัตราเบี้ยประกันเริ่มตน้ 390 บาท ขึน้อยู่ระยะเวลาการ
เดนิทาง 

 คา่รถปรับอากาศน าเทีย่วตามรายการทีร่ะบ ุพรอ้มพนักงานขบัรถทีช่ านาญทาง (ไมร่วมทปิพนักงานขบัรถ) 

 
อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

 คา่บรกิาร และคา่ใชจ้า่ยสว่นตวัทีไ่มไ่ดร้ะบใุนรายการ 

 คา่ทปิมัคคเุทศกไ์ทย คา่ทปิมัคคเุทศกท์อ้งถิน่ และพนักงานขับรถตามธรรมเนยีมคอื 50 USD /ทา่น ตลอดทรปิการ

เดนิทาง 

 ค่าน ้าหนักกระเป๋าเดนิทางในกรณีทีเ่กนิกว่าสายการบนิก าหนด ฉะนัน้กระเป๋าจะตอ้งไม่เกณฑน์ ้าหนักดังนี้ กระเป๋า

โหลดใตเ้ครือ่งบนิจ านวนไมเ่กนิทา่นละ 1 ใบ ใบละไมเ่กนิ 23 กโิลกรมั และกรณีถอืขึน้เครือ่งไดไ้มเ่กนิ 7 กโิลกรมั 
 คา่ธรรมเนยีมหนังสอืเดนิทาง อาหารทีส่ัง่เพิม่ คา่โทรศพัท ์คา่ซกัรดี ฯลฯ 

 คา่อาหารทีไ่มไ่ดร้ะบไุวใ้นรายการ และส าหรับราคานีท้างบรษัิทจะไมร่วมคา่ภาษีทอ่งเทีย่วหากมกีารเก็บเพิม่ 

 คา่ท าใบอนุญาตกลบัเขา้ประเทศของคนตา่งชาต ิหรอืคนตา่งดา้ว 

 คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7%, คา่ภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3% 

 คา่น ้าหนักกระเป๋าสมัภาระ ทีห่นักเกนิสายการบนิก าหนด 

 คา่ยกกระเป๋าเดนิทางใบใหญใ่นโรงแรมทา่นละ 1 ใบ 

 คา่วซีา่ส าหรับพาสปอรต์ ตา่งดา้ว กรุณาเตรยีมเอกสารคอื 1. พาสปอรต์ 2. ใบประจ าตวัคนตา่งดา้ว 3. ใบส าคญัถิน่ที่

อยู่ 4. ส าเนาทะเบยีนบา้น (ถา้ม)ี 5. สมุดบัญชเีงนิฝาก (ถา้ม)ี 6. รูปถา่ยส ี2 นิว้ 2 รูป ทางบรษัิทจะเป็นผูด้ าเนนิการ

ยืน่วซีา่ใหท้า่น โดยช าระคา่บรกิารตา่งหาก (ส าหรับหนังสอืเดนิทางตา่งดา้ว เจา้ของหนังสอืเดนิทางตอ้งท าเรือ่งแจง้
เขา้-ออกดว้ยตนเองกอ่นจะยืน่วซีา่) 

 คา่วซีา่นักท่องเทีย่ว กรณียืน่ขอ VISA จะตอ้งช าระคา่ธรรมเนียมในการยืน่ ท่านละ 2,000 บาท (ค่าวซี่าอาจมกีาร

เปลีย่นแปลขึน้ลงตามอัตราคา่เงนิ) (คา่ธรรมเนียมวซีา่ทางสถานทูตจะไม่คนืค่าธรรมเนียมใหก้ับทา่น ไม่ว่าทา่นจะ

ผา่นการพจิารณาหรอืไมก็่ตาม) 
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เง ือ่นไขการเดนิทาง 

 

เอกสารในการเดนิทาง  ☒  พาสปอรต์  ☒  วซีา่ 

 

หมายเหตุ 
 

1. บรษัิทขอสงวนสทิธิย์กเลกิการเดนิทางกอ่นล่วงหนา้ ในกรณีทีไ่ม่สามารถท ากรุ๊ปไดอ้ย่างนอ้ย 15 ทา่น ซึง่ในกรณีนี้ 

ทางบรษัิทยนิดคีนืเงนิใหท้ัง้หมดโดยหักคา่ธรรมเนยีมวซีา่ (ถา้ม)ี หรอืจัดหาคณะทวัรอ์ืน่ให ้ถา้ตอ้งการ 
2. บรษัิทขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในทัวรน์ี้ เมือ่เกดิเหตจุ าเป็นสดุวสิัยจนไม่อาจแกไ้ขได ้

และจะไม่รับผดิชอบใดๆ ในกรณีทีส่ญูหาย สญูเสยีหรือไดรั้บบาดเจ็บทีน่อกเหนือความรับผดิชอบของหัวหนา้ทัวร์ 
และเหตสุดุวสิยับางประการเชน่ การนัดหยดุงาน ภัยธรรมชาต ิการจลาจลตา่งๆ 

3. รายการนีเ้ป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่อ้งไดรั้บการยนืยันจากบรษัิทอกีครัง้หนึง่ หลงัจากไดส้ ารองทีน่ั่งบนเครือ่ง และโรงแรม

ทีพั่กในตา่งประเทศเป็นทีเ่รยีบรอ้ย แตอ่ย่างไรก็ตามรายการนี้อาจเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสมเนื่องจากความ
ล่าชา้ของสายการบนิ โรงแรมทีพั่กในต่างประเทศ เหตุการณ์ทางการเมืองและภัยธรรมชาตฯิลฯ โดยบริษัทจะ

ค านึงถงึความสะดวกของผูเ้ดนิทางเป็นส าคัญ และบริษัทจะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเขา้เมืองหา้มผู ้
เดนิทางเนื่องจากมสี ิง่ผดิกฎหมายหรอืสิง่ของหา้มน าเขา้ประเทศ หรอืเอกสารเดนิทางไม่ถูกตอ้ง หรอืความประพฤติ

สอ่ไปในทางเสือ่มเสยี หรอืดว้ยเหตผุลใดๆ ก็ตามทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงพจิารณาแลว้  ทางบรษัิทไม่อาจคนืเงนิให ้
ท่านไดไ้ม่ว่าทัง้หมดหรือบางส่วน ทางบริษัทจะไม่รับผดิชอบในกรณีที่สถานทูตงดออกวซี่า อันสบืเนื่องมาจาก

ผูโ้ดยสารเอง รวมทัง้บรษัิทจะไมรั่บผดิชอบในกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงประเทศไทยงดออกเอกสารเขา้เมอืงใหก้ับ

ชาวตา่งชาต ิหรอืคนตา่งดา้วทีพ่ าพักอยูใ่นประเทศไทย 
4. มัคคเุทศก ์พนักงาน และตวัแทนของบรษัิทไม่มีสทิธิใ์นการใหค้ าสญัญาใดๆ ทัง้ส ิน้แทนบรษัิท นอกจากมเีอกสารลง

นามโดยผูม้อี านาจของบรษัิทก ากับเทา่นัน้ 
5. เมือ่ท่านไดช้ าระเงนิมัดจ า หรือทัง้หมดไม่ว่าจะเป็นการช าระผ่านตัวแทนของบรษัิท หรือช าระโดยตรงกับทางทาง

บรษัิทจะถอืวา่ทา่นรับทราบ และยอมรับในเงือ่นไขตา่งๆ ของบรษัิททีไ่ดร้ะบไุวโ้ดยทัง้หมด 

 
 

เง ือ่นไขการจอง / การยกเลกิ  

 

การจอง หรอืส ารองทีน่ ัง่ 

 กรุณาจองลว่งหนา้กอ่นการเดนิทางพรอ้มช าระมัดจ า งวดแรก 20,000 บาท  

 สว่นทีเ่หลอืช าระทนัทกีอ่นการเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 30 วนั มฉิะนัน้จะถอืวา่ทา่นยกเลกิการเดนิทาง  

 กรณี ไมม่วีซี่า หากมคีวามประสงคใ์หท้างบรษัิทด าเนนิการยืน่เอกสารวซี่า จะตอ้งมคีา่ธรรมเนียมในการด าเนินการ 

ทา่นละ 2,000 บาท  
 กรณีที ่ยงัไมอ่อกต ัว๋ และวซีา่ไมผ่า่นการพจิารณาจากทางสถานทตู ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการหัก 

คา่มัดจ าตัว๋เครือ่งบนิทา่นละ 5,000 บาท พรอ้มคา่ธรรมเนยีมในการยนืวซีา่ และจะคนืเงนิสว่นทีเ่หลอืใหภ้ายใน 7 วัน 

หลงัจากวนัทราบผล  
 กรณีที ่ออกต ัว๋แลว้ และวซีา่ไมผ่่านการพจิารณาจากทางสถานทตู ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการหักคา่ธรรมเนยีม

ตามราคาจรงิ 

 กรณี วซีา่ไมผ่า่น การพจิารณาจากทางสถานทตู บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบเกีย่วกับตัว๋เครือ่งบนิภายในประเทศ 

 การยืน่ขอวซีา่เพือ่เป็นการอ านวยความสะดวกใหแ้กท่กุๆ ทา่น กรุณาจัดเตรยีมเอกสารใหค้รบตามทีร่ะบุ พรอ้มสง่มอบ

เอกสารประกอบการยื่นวซี่า ไม่นอ้ยกว่า 4-6 สัปดาห ์ก่อนการเดนิทาง (ในกรณีทีเ่อกสารของท่านไม่สมบูรณ์ทาง

สถานทูตฯ อาจจะปฏเิสธการอนุมัตวิซีา่ของทา่นได ้และทา่นจะตอ้งช าระคา่ธรรมเนียมใหม่เอง หากตอ้งการยืน่วซี่า
อกีครัง้หนึง่) 

 กรณีท่านส่งเอกสารในการท าวซี่าล่าชา้ไม่ทันก าหนดการออกตั๋วกับทางสายการบนิ และผลวซี่าของท่านไม่ผ่าน

บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิคา่มัดจ าทัง้หมด 
 

การยกเลกิ 
 แจง้ลว่งหนา้ไมน่อ้ยกวา่ 60 วนั กอ่นการเดนิทาง คนืเงนิมดัจ าท ัง้หมด  
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 แจง้ลว่งหนา้ 45 – 59 วนั กอ่นการเดนิทาง หักคา่มัดจ าทา่นละ 5,000 บาท  

 แจง้ลว่งหนา้ 31 – 44 วนั กอ่นการเดนิทาง หักคา่มัดจ าทา่นละ 10,000 บาท  

 แจง้ลว่งหนา้ 21 – 30 วนั กอ่นการเดนิทาง หักคา่มัดจ าทา่นละ 50% ของราคาทวัร ์

 แจง้ลว่งหนา้ 1 – 20 วนั กอ่นการเดนิทาง หักคา่ด าเนนิการตา่งๆ รวม 100% ของราคาทวัร ์ 

 ยกเลกิการเดนิทาง ในวนัเดนิทาง, ถกูปฎเิสธการเขา้เมอืง จะไมม่กีารคนืเงนิท ัง้หมด  

 กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดนิทางได ้ซึง่จะตอ้งมใีบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรอง ทางบรษัิทฯ จะท าการ

ลืน่การเดนิทางของทา่นไปยังคณะตอ่ไป แตท่ัง้นีท้า่นจะตอ้งช าระคา่ใชจ้า่ยทีไ่ม่สามารถเรยีกคนืได ้คอื คา่ธรรมเนยีม

ในการมัดจ าตัว๋ 
 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไมรั่บผดิชอบตอ่คา่ใชจ้า่ยใดๆ ในกรณีทีเ่กดิเหตสุดุวสิยั เชน่ การยกเลกิหรอืลา่ชา้ของสาย

การบนิ, อบุัตเิหต,ุ ภัยธรรมชาต,ิ การนัดหยุดงาน, การจลาจล หรอืสิง่ของสญูหายตามสถานทีต่่างๆ ทีเ่กดิขึน้เหนือ

การควบคมุของบรษัิทฯ 
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เอกสารประกอบการขอ VISA  สถานทตูโมร็อคโค 
 
สถานทีต่ดิตอ่ 

การขอวซีา่ผูเ้ดนิทางทกุทา่นตอ้งมาสแกนลายนิว้มอืดว้ยตนเอง ณ แผนกวซีา่ สถานเอกอคัรราชทตู โมร็อคโค ตัง้อยู่
ที ่สาทรซติีท้าวเวอร์ ชัน้ 12 ถนนสาทรใต ้175 แขวง ทุ่งมหาเมฆ เขต สาทร กรุงเทพ 10120 **ใชเ้วลาในการขอวซี่า

ประมาณ 10 วนัท าการ ไมร่วมวนัเสาร-์อาทติย ์และวนัหยดุนกัขตัฤกษ*์* 

 
การเตรยีมเอกสาร  

1. ส าหรบับุคคลท ัว่ไป 
 หนังสอืเดนิทางมอีายุเหลอืนับจากวันเดนิทางสามารถใชง้านได ้

ไมต่ า่กวา่ 6 เดอืน (ถา้ทา่นทีม่พีาสปอรต์เลม่เกา่ใหแ้นบมาดว้ย)  

 รูปถ่ายส ี 2” จ านวน 2 รูป (ไม่สวมแว่นตาด า, แต่งกายสุภาพ, 

ไม่เอารูปรับปรญิญา, ใสช่ดุครุย, หรอืใสช่ดุราชการ, ไม่ยิม้, พื้น

หลังเป็นสีขาว ตอ้งไม่เป็นลวดลาย และหา้มเป็นภาพถ่ายที่
สแกนจากคอมพวิเตอร)์   

 ส าเนาทะเบยีนบา้น, บตัรประชาชน 

 กรอกแบบฟอร์มขอ้มูลเบอร์โทรศัพท ์มือถอื/เบอร์บา้น/เบอร์ที่

ท างาน/ทีอ่ยู ่เพือ่ใชใ้นการยืน่ขอวซีา่ 
 กรณีทีผู่เ้ดนิทางสมรส และเอกสารเพิม่เตมิคอื ทะเบยีนสมรส, ใบหย่า, (ในกรณีทีคู่ส่มรสเสยีชวีติ) ใบมรณะ

บตัร  

 ส าเนาใบเปลีย่นชือ่, นามสกลุ (ถา้ม)ี  

 หลักฐานการเงนิ ส าเนาบัญชเีงนิฝาก (ออมทรัพย์ หรือ ฝากประจ า) ถ่ายทุกหนา้ตัง้แต่หนา้แรก – หนา้

ปัจจบุนั กรณีใชเ้อกสารเป็น BANK GUARANTEE  ทีท่างธนาคารออกให ้ไมส่ามารถน ามาใชย้ืน่วซีา่ได ้ 
 หนังสอืรับรองการท างาน (ฉบบัจรงิ) จากบรษัิททีท่า่นท างานอยู ่(ภาษาองักฤษเทา่นัน้) 

1. กรณีทีเ่ป็นพนักงานบรษัิททัว่ไป ใชห้นังสอืรับรองการท างานฉบบัจรงิ (ภาษาองักฤษเทา่นัน้) 

2. กรณีประกอบธุรกจิสว่นตัว ใชส้ าเนาทะเบยีนการคา้ (กรณีเป็นเจา้ของและคัดไม่เกนิ 3 เดอืน) หรือ 

ส าเนาใบทะเบยีนพาณชิย ์และหนา้หนังสอืรับรองตอ้งมชีือ่กจิการ และชือ่ผูเ้ดนิทางเป็นหุน้สว่น หรอื
เป็นเจา้ของกจิการดว้ย     

3. กรณีท าธุรกจิสว่นตัว (แตไ่ม่ไดจ้ดทะเบยีนการคา้) ใหท้ าหนังสอืชีแ้จงต่อสถานทูต (ภาษาอังกฤษ
เทา่นัน้) 

4. กรณีขา้ราชการ ตอ้งใชห้นังสอืรับรองการท างานจากหน่วยงานนัน้ๆ (ภาษาองักฤษ หรอื ภาษาไทย) 

ไมส่ามารถใชส้ าเนาบตัรขา้ราชการเพยีงหลักฐานเดยีวยืน่ตอ่สถานทตูได ้  
2. ส าหรบัเด็กนกัเรยีน นกัศกึษา ทีเ่ดนิทางพรอ้มผูป้กครอง (เอกสารเหมอืนบคุคลทัว่ไป และขอเพิม่เตมิดงันี้)  

 หนังสอืรับรองการเรยีน (ตวัจรงิภาษาองักฤษเทา่นัน้) จากโรงเรยีนหรอืมหาวทิยาลยัเทา่นัน้  

3. ส าหรบัเด็ก ทีไ่มไ่ดเ้ดนิทางพรอ้มผูป้กครอง และอายไุมเ่กนิ 20 ปี (ขอเอกสารเพิม่เตมิดงันี)้ 
 หนังสอืยนิยอมใหบ้ตุรเดนิทางทีท่ าจากทีว่่าการอ าเภอ (ถา้เดนิทางพรอ้มบดิาหรือมารดาทา่นใดทา่นหนึ่ง 

ไมต่อ้งท า)  

 หนังสอืรับรองจากทางโรงเรยีน (ภาษาองักฤษเทา่นัน้) 

 กรณีผูเ้ดนิทางอายุต า่กวา่ 15 ปีขอส าเนาสตูบิตัร พรอ้มแปลเป็นภาษาอังกฤษ (ไม่สามารถใชบ้ตัรประชาชน

เด็กได)้  
 ส าเนาบตัรประชาชน (บดิา และมารดา)   

 ใบรับรองการท างานงานของบดิา หรอื มารดา 

 กรณีทีบ่ดิา หรอืมารดาเป็นขา้ราชการ ใชจ้ดหมายรับรองการท างานจากตน้สงักดั และส าเนาบัตรขา้ราชการ 

1 ชดุ  

 หลกัฐานการเงนิ (ส าเนาบญัชเีงนิฝากธนาคารถา่ยตัง้แตห่นา้แรกจนถงึปัจจบุนั) ของบดิา หรอืมารดา  

 ส าเนาทะเบยีนบา้นของผูเ้ดนิทาง, บดิา และมารดาของผูเ้ดนิทาง 

4. ส าหรบับุคคลทีถ่อืพาสปอรต์ตา่งประเทศแตม่ถี ิน่พ านกัอยูใ่นประเทศไทย 

 กรณีผูเ้ดนิทางถอืหนังสอืเดนิทางพาสปอรต์จนี (เล่มแดง) ตอ้งใชเ้วลาพจิารณาผลวซีา่อย่างนอ้ย 1 เดอืน 

ดงันัน้ตอ้งเปลีย่นเป็นหนังสอืเดนิทางพาสปอรต์ (เลม่เหลอืง) กอ่น  
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 ท่านตอ้งท าการแจง้เขา้ – แจง้ออก ทีก่องตรวจคนเขา้เมืองใหเ้รียบรอ้ยก่อน จงึจะสามารถยื่นวีซ่าได ้

(ระยะเวลาในการพจิารณาผลวซีา่ขึน้อยู่กบัทางสถานทตู) 

 
*** กรุณาจดัเตรยีมเอกสารตามทีร่ะบุเพือ่ผลประโยชนใ์นการพจิารณาวซีา่ของทา่น *** 

 
หากสถานทูตมกีารสุ่มเรยีกสมัภาษณ์ ทางบรษิทัฯ ขอความร่วมมอืในการเชญิทา่นไปสมัภาษณ์ตามนดั

หมาย และโปรดแตง่กายสุภาพ ท ัง้นีท้างบรษิทัฯ จะสง่เจา้หนา้ทีไ่ปอ านวยความสะดวก และประสานงานตลอดเวลา
และหากสถานทตูขอเอกสารเพิม่เตมิทางบรษิทัใครข่อรบกวนทา่นจดัสง่เอกสารดงักลา่วดว้ยเชน่กนั  
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เอกสารขอยืน่ VISA  โมร็อคโค 
 ***กรุณากรอกขอ้มูลเป็นภาษาองักฤษ เทา่น ัน้*** 

 

1. ชือ่-นามสกลุ ผูเ้ดนิทาง (ภาษาไทย)   
2. ชือ่-นามสกลุ ผูเ้ดนิทาง (ภาษาองักฤษ)   

3. วนั/เดอืน/ปีเกดิ  เชือ้ชาต ิ  

สญัชาต ิ  สถานทีเ่กดิ   
ประเทศ    

4. ทีอ่ยู ่(ถา้ทีอ่ยูต่ามทะเบยีนบา้น กบัทีอ่ยูปั่จจบุนัคนละทีอ่ยูก่รุณาแจง้รายละเอยีด)   
  

     รหัสไปรษณีย ์

  
4.1 ทา่นอาศยัอยูใ่นบา้นหลงันี้มาเป็นเวลา  ปี    เดอืน 

4.2 โทรศพัทบ์า้น   
 4.3 ทีท่ างาน   

 4.4 มอืถอื    
 4.5 โทรสารFax   

 4.6 E-Mail   

 5.  มหีนังสอืเดนิทางมาแลว้ทัง้หมด     เลม่      
5.1 หมายเลขหนังสอืเดนิทางเลม่เกา่   

                 วนัทีอ่อก   หมดอาย ุ  
5.2 หมายเลขหนังสอืเดนิทางเลม่เกา่   

                 วนัทีอ่อก   หมดอาย ุ  

6. หนังสอืเดนิทางปัจจุบนัเลขที ่   
วนัทีอ่อก   หมดอาย ุ  

   7.  ประเทศทีเ่คยเดนิทางไป (ในรอบ10 ปี) วนัเดอืนปี ทีไ่ป รวมกีว่นั และวตัถปุระสงคใ์นการไป 
7.1 ประเทศ   

       วนัทีเ่ดนิทางไป   วนัทีเ่ดนิทางกลับ   

       เหตผุลในการเดนิทาง   
 7.2 ประเทศ   

       วนัทีเ่ดนิทางไป   วนัทีเ่ดนิทางกลับ   
       เหตผุลในการเดนิทาง   

7.3 ประเทศ   
       วนัทีเ่ดนิทางไป   วนัทีเ่ดนิทางกลับ   

       เหตผุลในการเดนิทาง   

7.4 ประเทศ   
       วนัทีเ่ดนิทางไป   วนัทีเ่ดนิทางกลับ   

       เหตผุลในการเดนิทาง   
7.5 ประเทศ   

       วนัทีเ่ดนิทางไป   วนัทีเ่ดนิทางกลับ   

       เหตผุลในการเดนิทาง   
7.6 ประเทศ   

       วนัทีเ่ดนิทางไป   วนัทีเ่ดนิทางกลับ   
       เหตผุลในการเดนิทาง   

7.7 ประเทศ   
       วนัทีเ่ดนิทางไป   วนัทีเ่ดนิทางกลับ   

       เหตผุลในการเดนิทาง   

7.8 ประเทศ   
       วนัทีเ่ดนิทางไป   วนัทีเ่ดนิทางกลับ   
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       เหตผุลในการเดนิทาง   

7.9 ประเทศ   
       วนัทีเ่ดนิทางไป   วนัทีเ่ดนิทางกลับ   

       เหตผุลในการเดนิทาง   
 

7.10 ประเทศ   
       วนัทีเ่ดนิทางไป   วนัทีเ่ดนิทางกลับ   

        เหตผุลในการเดนิทาง   

8. ทา่นเคยเดนิทางเขา้ประเทศองักฤษหรอืไม ่  
8.1 หากทา่นเคยเขา้ประเทศองักฤษเมือ่   

8.2 วนัเดอืนปีทีเ่คยเขา้ครัง้ลา่สดุ   
8.3 รวมทัง้หมดกีว่นั   

8.4 วตัถปุระสงคใ์นการไป   

9. ทา่นเคยไดรั้บการปฏเิสธวซีา่อังกฤษ หรอืประเทศอืน่ๆหรอืไม่   
9.1 หากทา่นเคย เคยถูกปฏเิสธจากประเทศ   

9.2 สาเหตใุนการถกูปฏเิสธวซีา่   

10. สถานภาพ     ❍ โสด ❍ หยา่ และมทีะเบยีนหยา่ (ตอ้งน ามาแสดงดว้ย) 

        ❍ แตง่งานแลว้ (แตไ่ม่ไดจ้ดทะเบยีน) ❍ แตง่งาน และมทีะเบยีนสมรส (ตอ้งน ามาแสดงดว้ย) 

 

ขอ้มูลสว่นตวัของผูเ้ดนิทางเกีย่วกบัดา้นอาชพี การงาน รายได ้รายรบั และรายจา่ยตา่งๆ 
 

11. งานปัจจบุนัท าอาชพี, ต าแหน่ง (โปรดระบเุป็นภาษาองักฤษ) 
11.1 ชือ่บรษัิททีท่ างาน   

11.2 วนัทีเ่ริม่การท างาน   

11.3 ทีอ่ยูข่องบรษัิททีท่ างาน  
 

  

12. ทา่นมรีายไดน้อกเหนอืจากงานประจ าหรอืไม ่  ❍ ม ี  ❍ ไมม่ ี   

12.1 ถา้มโีปรดกรอกรายละเอยีด   

12.2 เงนิเดอืน   บาท 
13. รายไดร้วมตอ่เดอืนจากทกุงานทีท่า่นท า   บาท 

14. ทา่นมรีายรับจากแหลง่อืน่ๆหรอืไมร่วมทัง้เพือ่นๆ และครอบครัว ❍ ม ีรายได ้  บาท ❍ ไมม่ ี

 14.1 ถา้มโีปรดแสดงรายละเอยีด   
      15. ทา่นไดม้กีารออมเงนิ เชน่ ไดซ้ือ้บา้น , ทีด่นิ , อสงัหารมิทรัพย ์, ซือ้หุน้เลน่แชรห์รอืไม่ 

❍ ม ีโปรดแจง้รายละเอยีด และระบจุ านวน              ❍ ไมม่ ี

16. ทา่นแบง่รายไดข้องทา่นใหก้ับสมาชกิครอบครัวเดอืนละเทา่ไหร่   
17. ทา่นไดใ้ชเ้งนิสว่นตวัตอ่เดอืนเทา่ไหร่   

18. ในการเดนิทางครัง้นีใ้ครเป็นคนออกคา่ใชจ้า่ยใหท้า่น   

19. ใครเป็นคนจา่ยคา่ใชจ้่ายตา่งๆ เชน่ คา่โรงแรม คา่อาหาร   
20. ถา้มคีนจา่ยใหท้า่นไมว่า่จะเป็นบางสว่นหรอืทัง้หมด เขาไดจ้่ายใหเ้ป็นจ านวนเงนิเทา่ไหร่  

  
21. คา่ใชจ้่ายสว่นตัวของทา่นในการไปองักฤษเป็นจ านวนเงนิเทา่ไหร่   

 
กรณีสมรสแลว้ตอ้งกรอกรายละเอยีดเพิม่เตมิ 

22. ชือ่-นามสกลุ ของคูส่มรส   

22.1 วนั/เดอืน/ปีเกดิ ของคูส่มรส   
22.2 เชือ้ชาต ิ              สญัชาต ิ  

22.3 หมายเลขหนังสอืเดนิทาง   วนัทีอ่อก   หมดอาย ุ  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
15 

รหัสโปรแกรมทัวร์  HILIGHT MOROCCO 8D5N MAY17 -EY-W02 

22.4 ทีอ่ยู่ปัจจุบนัของคูส่มรส  

 
  

 
กรณีทีม่บีุตร ตอ้งกรอกรายละเอยีดเพิม่เตมิทุกคน 

23. ชือ่-นามสกลุ ของบตุรคนที ่1   
วนั/เดอืน/ปีเกดิ ของบตุร   เชือ้ชาต ิ  สญัชาต ิ   

สถานทีเ่กดิ   หมายเลขหนังสอืเดนิทาง   

วนัทีอ่อก   หมดอาย ุ  โทร   
ปัจจุบนับตุรอาศยัอยูท่ี ่ 

 
  

ชือ่-นามสกลุ ของบตุรคนที ่2   

วนั/เดอืน/ปีเกดิ ของบตุร   เชือ้ชาต ิ  สญัชาต ิ   
สถานทีเ่กดิ   หมายเลขหนังสอืเดนิทาง   

วนัทีอ่อก   หมดอาย ุ  โทร   
ปัจจุบนับตุรอาศยัอยูท่ี ่ 

 

  
ชือ่-นามสกลุ ของบตุรคนที ่3   

วนั/เดอืน/ปีเกดิ ของบตุร   เชือ้ชาต ิ  สญัชาต ิ   
สถานทีเ่กดิ   หมายเลขหนังสอืเดนิทาง   

วนัทีอ่อก   หมดอาย ุ  โทร   
ปัจจุบนับตุรอาศยัอยูท่ี ่ 

 

  
ชือ่-นามสกลุ ของบตุรคนที ่4   

วนั/เดอืน/ปีเกดิ ของบตุร   เชือ้ชาต ิ  สญัชาต ิ  
สถานทีเ่กดิ   หมายเลขหนังสอืเดนิทาง   

วนัทีอ่อก   หมดอาย ุ  โทร   

ปัจจุบนับตุรอาศยัอยูท่ี ่ 
 

  
 

ขอ้มูลของบดิา และมารดา 
24. ประวตัขิองบดิา  

ชือ่-นามสกลุ ของบดิา   

วนั/เดอืน/ปีเกดิ ของบดิา   สถานทีเ่กดิ   
ประเทศทีเ่กดิ   เชือ้ชาต ิ  สญัชาต ิ   

หมายเลขหนังสอืเดนิทาง    วนัทีอ่อก   หมดอาย ุ  
25. ประวตัขิองมารดา  

ชือ่-นามสกลุ ของมารดา   

วนั/เดอืน/ปีเกดิ ของมารดา   สถานทีเ่กดิ   
ประเทศทีเ่กดิ   เชือ้ชาต ิ  สญัชาต ิ   

หมายเลขหนังสอืเดนิทาง    วนัทีอ่อก   หมดอาย ุ  
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ใบจองทวัร ์ โมร็อคโค 
 
ชือ่ – นามสกลุผูจ้อง *:     

จ านวนผูเ้ดนิทาง *:           ทา่น 
โทรศพัทท์ีต่ดิตอ่สะดวก *:  เบอรโ์ทรศพัท:์     เบอรแ์ฟกซ:์    

                                       เบอรม์อืถอื:    

E-mail *:     
จ านวนวนั *:           วนั          คนื 

เดนิทางโดยสายการบนิ:     
วนัเดนิทาง *:     

 

รายชือ่ผูเ้ดนิทาง (กรณีเดนิทางไปตา่งประเทศระบุเป็นภาษาองักฤษ ใหต้รงกบัหนา้หนงัสอืเดนิทาง):  
1. ชือ่ – นามสกลุ:     

เลขทีพ่าสปอรต์:    สะสมไมล ์(ถา้ม)ี    
2. ชือ่ – นามสกลุ:     

เลขทีพ่าสปอรต์:    สะสมไมล ์(ถา้ม)ี    
3. ชือ่ – นามสกลุ:     

เลขทีพ่าสปอรต์:    สะสมไมล ์(ถา้ม)ี    

4. ชือ่ – นามสกลุ:     
เลขทีพ่าสปอรต์:    สะสมไมล ์(ถา้ม)ี    

5. ชือ่ – นามสกลุ:     
เลขทีพ่าสปอรต์:    สะสมไมล ์(ถา้ม)ี    

 

หอ้งพกั 1 ทา่น:           หอ้ง   หอ้งพกั 2 ทา่น:            หอ้ง 
 

เตยีงเสรมิ:           หอ้ง   เด็กพกักบัผูใ้หญ:่            หอ้ง
  

อาหาร:  ☐  ไมท่านเนือ้ววั ☐  ไมท่านเนือ้หมู ☐  ไมท่านสตัวปี์ก ☐  ทานมงัสาวริตั 

 
ขอ้มูลเพิม่เตมิ: 
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