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Amazing Morocco 
10 วนั 7 คนื     

โดยสายการบนิเอมเิรตส ์(EK) 
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***เปิดประสบการณ์คา้งคนืนอนดดูาว ณ โรงแรมกลางทะเลทรายซาฮารา่  

พเิศษ!! ตอ้นรบัอรณุดว้ยการขีอ่ฐูชมแสงอาทติยแ์รกของวนั*** 
 

สัมผัสประสบการณ์กับเสน้ทางแปลกใหม่ กับกลิ่นอ ายดินแดนฟ้าจรดทราย “ประเทศโมร็อคโค”         

เทีย่วเมืองทีเ่ป่ียมดว้ยมนตเ์สน่ห ์นครสฟ้ีาเชฟชาอูน (CHEFCHAOUEN)  ชมร่องรอยอารยธรรมความ

ยิง่ใหญ่ เมอืงโบราณโรมนัโวลูบลิสิ อดีตเมืองในจักรวรรดิโรมัน น่ังรถขับเคลือ่นส ีล่อ้ 4 WD ไปท่อง 

ทะเลทรายซาฮารา่ “Sahara” ทะเลทรายทีใ่หญเ่ป็นอันดับสองของโลก  

ก าหนดวนัเดนิทาง:  ปี 2560 

กนัยายน : 8 – 17  

ตุลาคม : 7 – 16, 13 – 22  

52,900.- 

พฤศจกิายน : 2 – 11, 27 พ.ย. – 6 ธ.ค. 55,900.- 
ธนัวาคม :  25 ธ.ค. – 3 ม.ค., 29 ธ.ค. – 7 ม.ค.  63,900.- 
วนั โปรแกรมการเดนิทาง เชา้ เท ีย่ง ค ่า 

โรงแรมที่พกั 
หรอืเทยีบเทา่ 

1 กรุงเทพฯ ✈ ✈ ✈  

2 ดูไบ – คาซาบลังกา้ – ราบัต – แมกเนส  ✈ ✈ O HOTEL IBIS MEKNES 

3 แมกเนส – เมอืงโบราณโวลูบลิสิ – เชฟชาอุน O O O PARADOR HOTEL 

4 เชฟชาอุน – เฟซ – เมอืงเก่าเฟซ O O O ACROSS HOTEL 

5 
เฟซ – อนิเฟรน – มเิดล – เออรฟู์ด ์– เมอรซู์กา้        

(ทะเลทรายซาฮารา่) 
O O O 

KASBAH TOMBOUCTOU 
HOTEL 

6 
ขีอู่ฐรบัแสงอรุณ – เมอรซู์กา้ – ทนิเฮยีร ์– ทอดรา้กอรจ์ –      

วอซาเซท  
O O O KARAM PALACE HOTEL 

7 วอซาเซท – มาราเกซ – ชมโชวก์ารแสดงพืน้เมอืง    O O O PLAM PLAZA HOTEL 

8 มาราเกซ – สวนจารด์นี มาจอแรล – คาซาบลังกา้   O O O 
IMPERIAL CASABLANCA 
HOTEL 

9 คาซาบลังกา้ – ดูไบ O ✈  ✈  

10 ดูไบ – กรุงเทพฯ   ✈ ✈ ✈  
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วนัแรกของการเดนิทาง        กรุงเทพฯ  

22.00 น.
  

คณะพรอ้มกัน ณ สนามบนิสุวรรณภูม ิอาคารผูโ้ดยสารระหว่างประเทศ ประตู 9

เคานเ์ตอร ์T สายการบนิอมิเิรตส์ โดยมเีจา้หนา้ทีค่อยตอ้นรับและอ านวยความ

สะดวก  

 

วนัที่สองของการเดนิทาง        ดูไบ – คาซาบลงักา้ – ราบตั – แมกเนส  

01.05 น. ออกเดนิทางสู่ดูไบ โดยสายการบนิอิมเิรตส์ โดยเทีย่วบนิที ่EK 385 

***คณะเดินทางวนัที่ 8 – 17 ก.ย.,  7 – 16, 13 – 22 ต.ค. 60 ออก

เดนิทางเวลา 01.35 น. และถงึดูไบ เวลา 04.45 น.*** 

 

05.00 น. เดนิทางถงึ สนามบนิดูไบ แวะรอเปลี่ยนเครือ่ง  

07.25 น. ออกเดนิทางสู่คาซาบลงักา้ ประเทศโมร็อคโค โดยเทีย่วบนิ EK751 

***คณะเดินทางวนัที่ 8 – 17 ก.ย.,  7 – 16, 13 – 22 ต.ค. 60 ออก

เดนิทางเวลา 07.25 น. และถงึคาซาบลงักา้ เวลา 12.45 น.*** 

 

12.15 น. ถงึสนามบินคาซาบลงักา้ (Casablanca) ประเทศโมร็อคโค (เวลาทอ้งถ ิน่ชา้

กว่าประเทศไทย 6 ช่ัวโมง) น าท่านผ่านพิธีตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากร 

เดนิทางสู่ คาซาบลังกา้ มคีวามหมายในภาษาสเปนว่าบา้นสขีาว เป็นเมอืงท่าและ

เป็นทีตั่ง้ของท่าอากาศยานระหว่างประเทศ  

 

บา่ย น าท่านเดนิทางต่อสู่เมอืงราบตั (Rabat) เมอืงหลวงแห่งราชอาณาจักรมาตัง้แต่

ปี ค.ศ.1956 น าท่านชมเมอืงราบัตเมอืงหลวงแห่งราชอาณาจักรมาในอดีต เมื่อ

โมรอคโคหลุดพน้จากการเขา้แทรกแซงทางการเมืองของฝร่ังเศส และเป็นทีตั่ ้ง

ของพระราชวังหลวง และท าเนยีบทูตานุทูตจากต่างแดน เป็นเมอืงสขีาวทีส่ะอาด

และสวยงาม จากนัน้ชมสุเหรา่หลวง และ พระราชวงัหลวง  ท ีทุ่กเท ีย่งวันศุกร ์

กษัตรยิ์แห่งโมรอคโคจะทรงมา้จากพระราชวังมายังสุเหร่าเพื่อประกอบศาสนกิจ 

ชมสุสานของกษตัรยิ ์โมฮมัเหม็ด ที ่5 พระอัยกาของกษัตรยิ์องคปั์จจุบัน ซึง่ม ี

ทหารยามยืนเฝ้าสง่าทุกประตู และเปิดใหค้นทุกชาตทิุกศาสนาเขา้ไปเคารพพระ

ศพทีฝั่งอยู่เบื้องล่าง ดา้นหนา้ของสุสาน คอืสุเหร่าฮัสซันที่เริ่มสรา้งมาตัง้แต่

ศตวรรษที ่2 แต่ไม่ส าเร็จ และพังลงจนเหลอืแต่เพียงเสาไว ้365 ตน้ ในบรเิวณ

กวา้ง 183x139 เมตร  แวะถ่ายรูปป้อมอูดายา (Oudayas Fortress) ป้อม

ขนาดใหญ่ 2 ชัน้ ท ี่ตัง้อยู่รมิมหาสมุทรแอตแลนตกิ ลอ้มรอบดว้ยก าแพงสูงใหญ่ 

เป็นป้อมที่สเปนสรา้งขึน้เมือ่สมัยทีส่เปนยึดครองโมร็อคโค ดา้นในมสีวนดอกไม ้

แบบสเปน และเป็น เมดน่ิา หรอืชุมชนชาวเมอืงซึ่งเต็มไปดว้ยบา้นเรอืนทาทาบ

ระยะทาง 87 กม. 
ใชเ้วลาเดนิทาง

ประมาณ 1.20 ชม. 
 

 

 

 

 

 

ระยะทาง 150 กม. 
ใชเ้วลาเดนิทาง
ประมาณ 2 ชม. 
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ดว้ยสฟ้ีา-ขาว ทีส่ะอาดตาน่าเดนิเล่น บรรยากาศรมิทะเลคลา้ยเมอืงซานโตรนิี 

นับเป็นหนึง่ในป้อมปราการทีส่ าคัญของโมรอคโค ในอดตีใชป้้องกันขา้ศกึจากการ

รุกรานทั ้งจากประเทศที่ล่าอาณานคิมและในยุคทีโ่จรสลัดชุกชุม จากนั้นน าท่าน

เดนิทางสุ่เมอืงแมกเนส (Meknes)  

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร   

 น าคณะเขา้สู่ท ีพั่ก โรงแรม HOTEL IBIS MEKNES หรอืเทยีบเทา่ 

วนัที่สามของการเดนิทาง         แมกเนส – เมอืงโบราณโวลูบลิสิ – เชฟชาอุน     

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

  ชมเมืองแมกเนส (Meknes) หนึง่ในเมอืงมรดกโลกรับรองโดยยูเนสโกเมือ่ปี 

ค.ศ.1996 อดตีเมอืงหลวงในสมัยสุลต่าน มูเล อสิมาอิแห่งราชวงศอะ์ลาวทิ 

(Alawite Dynasty) ไดช้ือ่เป็นกษัตรยิ์จอมโหดผูช้ืน่ชอบการท าสงครามในช่วง

ศตวรรษที ่17 ดว้ยท าเลทีตั่ ้งท ีม่ ีแม่น ้าไหลผ่านกลางเมืองเมกเนสจงึเป็นเมอืง

ศูนย์กลางการ ผลติมะกอกไวนแ์ละพืชพรรณต่างๆ มกี าแพงเมอืงลอ้มรอบเมอืง

เก่าท ีย่าวประมาณ 40 กม. ซึง่มปีระตูเมอืงใหญ่โตถงึ 7 ประตู แวะชม ประตูบบั

มนัซู เป็นประตูท ีไ่ดช้ือ่ว่าสวยทีสุ่ด ตกแต่งดว้ยโมเสดและกระเบือ้งสเีขยีวสดบน

ผนังสีแสด น าท่านเดินทางสู่เมอืงโบราณโรมนัโวลูบิลิส (Roman city of 

Volubilis) ทีปั่จจุบันเหลอืแต่ซากปรักหักพังทีเ่กดิจากแผ่นดนิไหวครัง้รุนแรงใน

ปี ค.ศ. 1755 แต่ยังคงเห็นไดถ้งึร่องรอยความยิ่งใหญ่ของเมอืงในจักรวรรดโิรมัน

ในอดตีซึง่ไดรั้บการขึน้ทะเบยีนมรดกโลกในปี ค.ศ.1997 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ระยะทาง 27 กม. 
ใชเ้วลาเดนิทาง

ประมาณ 0.30 ชม. 

เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร    

บา่ย น าท่านเดนิทางสู่นครสีฟ้าเชฟชาอูน (Chefchaouen) เมอืงที่ไดช้ือ่ว่ามนต์

เสน่หแ์ห่งโมรอคโค เป็นเมอืงเล็กๆตัง้อยู่ในหุบเขารฟิ (Rif Mountain) ประวัติ

ความเป็นมาของเมอืงนัน้ยาวนานกว่า 538 ปี เมอืงนีเ้คยอยู่ใตก้ารปกครองของ

สเปน และไดรั้บอสิรภาพในปี ค.ศ.1956 จนไดรั้บอทิธพิลวถิชีวีติและภาษาสเปน

ในปัจจุบันนี ้ชมบา้นเรอืนทาด้วยสีฟ้าและสีขาว ถอืว่าเป็นสวรรคข์องคนรักสี

ฟ้าและสีขาว โดยเฉพาะสฟ้ีา น่ันก็เพราะว่าเชฟชาอูนเป็นเมอืงที่บา้นเรือนเกอืบ

ทุกหลังเป็นสีขาว และมคีรึง่ล่างไปจนถงึบริเวณถนน บันได และทางเดนิ เป็นสี

ฟ้าสดใสเหมอืนวันทีท่อ้งฟ้าไรเ้มฆ สามารถเดนิชมบา้นเรอืนไดท้ั่วทัง้เมอืง โดยที่

สถาปัตยกรรมของเมอืงยังคงเป็นแบบโมรอคโค ซุม้ประตูโคง้จงึสามารถมองเห็น

ไดท้ั่วทัง้เมอืง และยังมนี ้าพุท ีปู่ดว้ยกระเบือ้งโมเสกแบบโมรอคโคใหเ้ห็นไดต้าม

มุมต่าง ๆ ของเมอืง พรอ้มใหท้่านมเีวลาเดนิเลอืกซือ้ของทีร่ะลกึในตลาดเมอืงเกา่ 

ระยะทาง 201 กม. 
ใชเ้วลาเดนิทาง

ประมาณ 3.30 ชม. 
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ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร   

 เขา้สู่ท ีพั่ก โรงแรม PARADOR HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 

วนัที่สีข่องการเดนิทาง          เชฟชาอุน – เฟซ – เมอืงเกา่เฟซ 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

  น าท่านเดนิทางสู่เมอืงเฟซ (Fes) เมอืงหลวงเก่าใน ศ.ต. ท ี ่8 ท ีม่คีวามส าคัญ

ทางประวัตศิาสตร ์เป็นเมอืงแหล่งท่องเท ีย่วท ีม่ชีือ่เสยีงของโมร็อคโค เสน้ทางนี้

ผ่านเทอืกเขาแอตลาส ชือ่ท ีคุ่น้เคยกันมานาน โดยเดนิทางขา้ม Middle Atlas 

ภูมปิระเทศเขียวชอุ่มไปดว้ยป่าไม ้สองขา้งทางเปลีย่นสภาพจากความแหง้แลว้

เป็นป่าไม ้พุ่ม และสลับกับความแหง้แลง้ของภูเขา จนเขา้สู่เมอืงเฟส 

ระยะทาง 201 กม.
ใชเ้วลาเดนิทาง 

ประมาณ 3.30 ชม. 
 
 
 

เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร   

บา่ย น าท่านชมเมอืงเฟส โดยเดนิเขา้สู่เขาวงกตอันซับซอ้นแห่งเมดนิาเมอืงเฟซ ผ่าน

ประตู Bab Bou Jeloud ทีส่รา้งตั้งแต่ปี 1913  ท ี่ใชโ้มเสดสีฟ้าตกแต่ง เดิน

ผ่านเขา้ไปในเขตเมดิน่าแลว้เหมือนขา้มกาลเวลายอ้นสู่อดีต น าท่านเดนิผ่าน

ตลาดสดขายขา้งปลาอาหาร และผัก ผลไมส้ดต่างๆนาๆ ชม เมเดอร์ซา บูอิมา

เนีย  (Merdersa Bou Imania) ซึ่ง เ ป็นโรงเ รีย นสอนพระ คัมภีร์ เ ป็น

สถาปัตยกรรมแบบมัวรท์ ีส่วยงามประณีต  ในเขตเมอืงเก่าไดแ้บ่งออกเป็น 100 

ส่วน มซีอยกว่า 10,000 ซอย มซีอยแคบสุดคอื 50 ซ.ม. ถงึกวา้ง 3 เมตร จะ

แบ่งเป็นย่านต่างๆ เช่น ย่านเครือ่งใชท้องเหลอืง ทองแดง จะมรีา้นคา้เล็กๆทีห่นา้

รา้นจะมหีมอ้ กะทะ อุปกรณ์เครือ่งครัว วางแขวนหอ้ยเต็มไปหมด ย่านขายพรมที่

วางเรียงรายอย่างสวยงาม ย่านงานเครื่องจักสาน งานแกะสลักไม ้และย่าน

เครือ่งเทศ (Souk El Attarine) ท่านจะไดสั้มผัสทัง้รูป รสและกลิน่ในย่าน

เครือ่งเทศทีม่กีารจัดเรยีงสนิคา้ไดอ้ย่างเป็นระเบยีบเรยีบรอ้ยสวยงาม ระหว่างที่

เดนิตามทางในเมดน่ิาท่านจะไดพ้บกับน า้พุธรรมชาต ิ(Nejjarine Fountain) 

เพื่อใหช้าวมุสลิมใหล้า้งหนา้ลา้งมือก่อนเขา้ในบรเิวณมัสยิด  นอกจากนี้ท ีต่าม

ซอกมุมอาจเห็นภาพชายสูงอายุหนวดเครารุงรังน่ังแกะสลักไมช้ิน้เล็กๆอยู่บรเิวณ

ตามทางเดนิแคบๆในเขตเมอืงเก่า บางทเีราก็ยังจะเห็นผูห้ญงิทีน่ ีส่วมเสือ้ผา้ท ีปิ่ด

ตัง้แต่หัวจนถงึเทา้จะเห็นไดก้็เฉพาะตาด าอันคมกรบิเท่านัน้  แวะชมสุสานของมู

เล ไอดริสที่ 2 (Moulay Idriss Mausolem II) ทีช่าวโมรอคโคถอืว่าเป็น

แหล่งมาแสวงบุญที่ศักดิ์ส ิท ธิ์  พ าท่ านไปชม สุ เห ร่าใหญ่ไคเราวีน 

(Kairaouine Mosque) ซึ่งเป็นทั ้งมหาวิทยาลัยสอนศาสนาแห่งแรกของ

โมร็อคโค และเก่าแก่ท ีสุ่ดแห่งหนึง่ของโลกเลยทเีดยีว (เฉพาะผูท้ ีนั่บถอืศาสนา
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อสิลามเท่านั ้น) จากนัน้น าท่านเดนิชมย่านเครื่องหนังและแวะชม บ่อฟอกและ

ยอ้มสหีนังแบบโบราณ ที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะของเมอืงเฟส ถูกอนุรักษ์โดย

องคก์รยูเนสโก ้ทัง้หมดนีเ้ป็นเสน่หข์องการเดนิเท ีย่วชมเมอืงทีต่อ้งเดนิแหวกว่าย

เขา้ไปในกลุ่มคนชาวพื้นเมอืง ชอ้ปป้ิงสนิคา้ทอ้งถ ิน่ เมอืงเฟซจงึเป็นสถานทีท่ ีไ่ม่

ควรพลาดในการมาเยือนอย่างยิ่ง 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร   

 น าเขา้สู่ท ีพั่ก โรงแรม ACROSS HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 

**กรุณาจดัเตรยีมเสื้อผา้กระเป๋าเล็ก เพือ่คา้งคนืในเมอืงเกา่เชฟชาอุนในคนืถดัไป** 

วนัที่หา้ของการเดนิทาง     เฟซ – อนิเฟรน – มเิดล – เออรฟ์ูด ์– เมอรซู์กา้ (ทะเลทรายซาฮารา่) 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม พรอ้มท าการเช็คเอาทจ์ากโรงแรม 

 น าท่านเดนิทางผ่านชม เมอืงอิเฟรน (Ifrane) เมอืงทีค่วามสูงประมาณ 1,650 

เมตร เหนอืระดับน ้าทะเล ทีพั่กตากอากาศซึง่ในอดตีฝร่ังเศสไดม้าสรา้งขึน้บรเิวณ

นี ้ในช่วง ค.ศ. 1930 บางครัง้เรยีกเมอืงแห่งนีว่้า เจนวีาแห่งโมรอคโค บา้นส่วน

ใหญ่มหีลังคาสแีดง มดีอกไมบ้าน และทะเลสาบสวยงาม เป็นสถานทีพั่กผ่อนทัง้

ฤดูหนาวและฤดูรอ้น เสน้ทางนีผ่้านเทือกเขาแอตลาส ชื่อท ี่คุน้เคยกันมานาน 

เดินทางขา้ม Middle Atlas ภูมิประเทศเขียวชอุ่มไปดว้ยป่าไม ้สองขา้งทาง

เปลี่ยนสภาพจากความแหง้แลว้เป็นป่าไม ้พุ่ม และสลับกับความแหง้แลง้ของ

ภูเขา ไดเ้วลาสมควรน าท่านเดนิทางสู่เมอืงมเิดล (Midelt)  

ระยะทาง 72 กม.
ใชเ้วลาเดนิทาง 

ประมาณ 1.30 ชม. 
 
 
 
 
 
 

ระยะทาง 136 กม. 
ใชเ้วลาเดนิทาง
ประมาณ 2 ชม. 

เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  

บา่ย ออกเดินทางสู่ เมอืงเออรฟ์ูด ์(Erfoud) ซึ่งเป็นโอเอซสิศูนย์กลางการคา้ขาย

ของคาราวานซึง่เดนิทางมาจากซาอุดิอาระเบยี และซูดาน เดนิทางสู่เมอืงเมอร์

ซูกา้ร ์(แยกสมัภาระส าหรบัคา้งคนืในทะเลทราย) โดยน าท่านน าท่านน่ังรถ

ขับเคลือ่นสีล่อ้ 4 WD ไปท่อง ทะเลทรายซาฮาร่า “Sahara” เป็นทะเลทรายใน

ทวปีแอฟรกิาที่มขีนาดใหญ่เป็นอันดับสองของโลก (รองจากทะเลทรายในทวีป

แอนตารก์ตกิา) และเป็นทะเลทรายรอ้นทีใ่หญ่ทีสุ่ดของโลก ณ เมอืงเมอรซู์ก้า 

(Merzouga) ลัดเลาะขอบทะเลทรายสู่เขตซาฮาร่า ผ่านชมชมทัศนยีภาพอัน

ยิ่งใหญ่ของภูเขาหนิทีเ่ต็มไปดว้ยซากฟอสซลิของหาอยและแมงกะพรุนโบราณ

ในอดตีเมือ่ 350 ลา้นปีก่อน ซึง่ดนิแดนแห่งนีเ้คยอยู่ใตท้อ้งทะเลมาก่อน จึง่เป็นที่

ก าเนดิของซากฟอสซลิต่างๆ  

ระยะทาง 211 กม. 
ใชเ้วลาเดนิทาง 
ประมาณ 2.45 ชม 

 
 
 
 
 

ระยะทาง 55 กม. 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

อิสระทา่นพกัผอ่นดูดาวทา่มกลางทะเลทรายตามอธัยาศยั 
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 พกัผอ่นคา้งคนืในทะเลทรายซาฮารา่ ณ KASBAH TOMBOUCTOU HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 

วนัที่หกของการเดนิทาง เมอรซู์กา้ – ทินเฮยีร ์– ทอดรา้กอรจ์ – วอซาเซท  
 
เชา้ตรู ่ ก่อนพระอาทติย์ขึน้น าท่านขีอู่ฐชมพระอาทติย์ขึน้ท ีท่ะเลทรายซาฮาร่า          ***

พเิศษ รวมคา่ขีอู่ฐ 1 ทา่น/อูฐ 1 ตวั เป็นบรรยากาศยามเชา้ท ีคุ่ณจะประทับใจ

มรูิล้มื (อย่าลมืเตรยีมเสือ้กันหนาวใหพ้รอ้ม) 

 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

  น าท่านน่ังรถ 4WD สู่เมอืงเออรฟู์ด์ เพื่อเปลีย่นเป็นรถโคช้ปรับอากาศ จากนั้น

เดนิทางสู่ทอดา้จอร์จ (Todra Gorge) ชมความงามของช่องเขาทีซ่่อนตัวอยู่

ในโอเอซสิ ล าน ้าใสไหลผ่านช่องเขากับหนา้ผาสูงชันแปลกตาเป็นแหล่งปีนหนา้

ผาส าหรับนักเสีย่งภัยทัง้หลาย เดนิทางสุ่เมอืงทนิเฮียร ์(Tinghir) ชุมชนทีเ่กาะ

กลุ่มอยู่รวมกัน ท่ามกลางความแหง้แลง้ ยังมคีวามชุ่มชืน้ของโอเอซสิ ตน้ปาล์ม 

เคยเป็นทีตั่ง้ของกองทหารทีเ่ดนิทางมาจากวอซาเซท  

 
 

ระยะทาง 145 กม. 
ใชเ้วลาเดนิทาง

ประมาณ 2.30 ชม. 

เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร   

บา่ย น าท่านเดนิทางสู่ เมอืงวอซาเซท (Ouarzazate) เคยเป็นทีตั่ง้ทางยุทธศาสตร์

ในปี ค.ศ. 1928 ฝร่ังเศสไดตั้ง้กองก าลังทหารและพัฒนาทีน่ ีใ่หเ้ป็นศูนย์กลางการ

บรหิาร วอซาเซทเป็นเมอืงถูกส่งเสรมิใหเ้ป็นเมอืงท่องเท ีย่วท ีแ่วดลอ้มไปดว้ย

สตูดโิอภาพยนตร ์และมกีารพัฒนาพื้นท ี่ในทะเลทรายเพื่อการท ากจิกรรมต่างๆ 

เช่น การขีม่อเตอรไ์ซด ์อูฐ กจิกรรมผจญภัยกลางทะเลทราย เมอืงนีอ้ยู่ใกลภู้เขา

แอตลาสที่ม ีหิม ะปกคลุมในช่วงฤดูหนาว วอซาเซทอาจก ล่าวไดว่้าเป็น

จุดมุ่งหมายของนักท่องเทีย่วท ี่มองหาความแตกต่าง และความผจญภัยที่หา

ไม่ไดจ้ากทีไ่หน วอซาเซทเป็นเมอืงทีส่ าคัญทีสุ่ดของทางตอนใต ้และทีน่ ียั่งเป็น

ทางเชื่อมระหว่างเหนอืกับใต ้และตะวันออกกับตะวันออก ส าหรับนักท่องเท ีย่ว

บางคนที่ชอบรสชาตขิองความเป็นทางใต ้ณ แห่งนีเ้ป็นจุดเริม่ตน้ของการส ารวจ

เมอืงต่างๆไดทุ้กวัน 

ระยะทาง 168 กม. 
ใชเ้วลาเดนิทาง

ประมาณ 2.30 ชม. 
 
 
 
 
 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร   

 น าเขา้สู่ท ีพั่ก โรงแรม KARAM PALACE HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 
วนัที่เจ็ดของการเดนิทาง        วอซาเซท – มาราเกซ – ชมโชว์การแสดงพืน้เมอืง           

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 แวะถ่ายรูป ป้อมทาเริท Kasbah Taourirt เป็นป้อมแห่งตระกูลกลาวี ซึ่ง

ภายในประกอบดว้ยหอ้งต่าง ๆ จ านวนมากซ่อนอยู่เชื่อมต่อกันดว้ยถนนเล็ก ๆ 

ระยะทาง 110 กม. 
ใชเ้วลาเดนิทาง 

ประมาณ 2.30 ชม. 
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และเสน้ทางลับคดเคีย้วตามอาคารทีเ่บยีดเสยีดกัน พระราชวังของตระกูลกลาวี 

Glaoui Palace ผูป้กครองมาราเกซ ซึ่งยังมีลวดลายผนังอาคารและรูปแบบ

สถาปัตยกรรมอันหลากหลายของการสรา้งอาคารของชาวเบอร์เบอร์ การ

ออกแบบอาคารซึง่เหมาะกับความเชือ่และความเป็นอยู่ของเหล่าเจา้ผูป้กครอง 

ในยุคของตระกูล Glaoui ทีน่ ีม่ ีคนงานและคนรับใชจ้ านวนหลายรอ้ยคนจงึตอ้งมี

หอ้งเป็นจ านวนมาก มทีัง้ส่วนที่เป็นวังเก่า หอ้งน่ังเล่น หอ้งรับรอง ซึง่องค์การ

ยูเนสโกไ้ดป้ฏสัิงขรณ์ขึ้นมาจากอาคารเดมิเพียง 1 ใน 3 ของอาคารทั ้งหมด 

จากนั้นน าท่านออกเดนิทางผ่าน เมอืงไอท ์เบนฮาดดู Ait Benhaddou เป็น

เมอืงที่มชีือ่เสียงในเรือ่งการหารายไดจ้ากกองถ่ายท าภาพยนตรก์ว่า 20 เรือ่ง 

โดยเฉพาะป้อมทีง่ดงามและมคีวามใหญทีสุ่ดในโมรอคโค ภาคใต ้คอื ป้อมไอท์ 

เบนฮาดดู Kasbash of Ait Ben Hadou เป็นป้อมหินทรายซึ่งตั ้งอยู่ท่ามกลาง

สวนอัลมอนด ์เป็นปราสาททีใ่ชใ้นการถ่ายท าภาพยนตรห์ลายเรือ่งท ีโ่ด่งดัง อาทิ 

Lawrence of Arabia, Jesus of Nazareth และ Gladiator ปัจจุบันอยู่ในความ

ดูแลขององคก์ารยูเนสโก ้

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ระยะทาง 30 กม. 
ใชเ้วลาเดนิทาง
ประมาณ 45 นาท ี

 

 

เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  

บา่ย เดนิทางสู่ เมอืงมาราเกช (Marakesh) ซึง่เป็นเมอืงท่องเท ีย่วท ีส่ าคัญทีตั่ง้อยู่

เชงิเขาแอตลาส ในอดตีเมืองโอเอซสิแห่งนี้เป็นที่พักของกองคาราวานอูฐทีม่า

จากทางตอนใตข้องโมรอคโค ถอืเป็นเมอืงชุมทางของพ่อคา้ต่างๆ นอกจากนียั้ง

เป็นอดีตเมอืงหลวงในช่วงสมัยราชวงศ์อัลโมราวิดช่วง ศ.ต.ที่ 11 ปัจจุบันเป็น

เมอืงทีม่นัีกท่องเท ีย่วมาเยือนมากทีสุ่ด สภาพบา้นเมอืงทีเ่ราเห็นไดค้อื สองขา้ง

ทางแวดลอ้มดว้ยบา้นเรือนทีถู่กฉาบดว้ยปูนสสีม้ๆ ซึง่เป็นสิง่ท ี่รัฐบาลก าหนดไว ้

แต่คนทอ้งถ ิน่จะเรยีกว่า Pink City หรอื เมืองสีชมพู อาจกล่าวไดว่้ามาราเกช

เป็นเมอืงทีม่เีสน่หท์ ีสุ่ดในโลกแห่งหนึง่ จงึไดส้มญานามว่าเป็น A city of Drama 

น่ันคือมีความสวยงามด่ังเมอืงในละครทีไ่ม่น่าเป็นชีวติจรงิได ้น าท่านเยี่ยมชม 

พระราชวงับาเฮีย (Bahia Palace) เป็นพระราชวังของท่านมหาอ ามาตย์ 

ผูส้ าเร็จราชการแผ่นดนิแทนยุคกษัตรยิ์ในอดตี สรา้งขึ้นในช่วงปลายศตวรรษที่ 

19 โดย Si Moussa สถาปัตยกรรมออกแบบเป็นแนวสมัยใหม่ โดยทีตั่ง้ใจจะให ้

เป็นพระราชวังทีย่ิ่งใหญ่และหรูหราทีสุ่ดในสมัยนัน้ ตัวพระราชวังมกีารตกแต่งโดย

การแกะสลักปูนป้ันมกีารวาดลายบนไมแ้ละประดับประดาดว้ยโมเสดเป็นลวดลาย

ทีส่วยงามละเอยีดอ่อนมาก  จากนั้นน าท่านชม จตุัรสักลางเมอืง Djemaa 

Fnaa Square ทีม่ขีนาดใหญ่ รายลอ้มไปดว้ยอาคาร รา้นคา้ ตลาด ทั ้ง 4 ดา้น 

ระยะทาง 185 กม. 
ใชเ้วลาเดนิทาง

ประมาณ 3.00 ชม. 
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เดินเล่นถ่ายรูปความมชีีวติชวีา ท ี่มสี ีสันและกลิ่นอายแบบโมรอคโคขนานแท ้

พรอ้มจับจ่ายหาซือ้ของฝาก ของที่ระลกึพื้นเมืองต่างๆ ไดท้ ี ่ตลาดเก่า ท ีอ่ยู่ราย

รอบจัตุรัส  

ค ่า รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร  พรอ้มชมโชว์การแสดงพื้นเมือง        

อนัตืน่ตาตืน่ใจกบัความอลงัการของสถานทีแ่ละสีสนัของชาวโมรอคกนั 

 

 น าเขา้สู่ท ีพั่ก โรงแรม PLAM PLAZA HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 

วนัที่แปดของการเดนิทาง      มาราเกซ – สวนจารด์นี มาจอแรล – คาซาบลงักา้   

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 น าท่านชม สวนจารด์นี มาจอแรล Jardin Majorelle หรอื สวนยปิแซงลอ

เรน้ซ์ Yves Saint Laurent Gardens ชือ่นีเ้ป็นทีคุ่น้เคยของสาว ๆ ท ีช่ืน่ชอบ

แฟช่ันสุดหรูของ Yves St. Laurent นักออกแบบแฟช่ันดไีซนแ์ห่งปารสีประเทศ

ฝร่ังเศส จากนัน้น าท่านเดนิทางสู่เมอืงคาซาบลงักา้ (Casablanca) น าท่านสู่

เมอืง คาซาบลังกา้  ค าว่า 'คาซา' แปลว่า บา้น และ 'บลังกา้' แปลว่า สขีาว คา

ซาบลังกา้ เป็นเมอืงทีค่นทั่วโลกรูจั้ก และอาจรูจั้กมากกว่า 'ราชอาณาจักรโมรอค

โค' ดว้ยซ ้า 

 
 
 
 
 

ระยะทาง 242 กม. 
ใชเ้วลาเดนิทาง 

ประมาณ 3.30 ชม. 

เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  

บา่ย น าท่านชมเมืองคาซาบลังก้า (Casablanca) เมืองที่ถู กใชเ้ป็นฉากใน

ภาพยนตรฮ์อลลวูีดเรือ่ง Casablanca ออกฉายในปี ค.ศ.1942 น าท่านถ่ายรูปกับ 

สุเหร่าแห่งกษัตรยิ์ฮัสซันที ่2 สรา้งเสร็จสมบูรณ์เมื่อปี ค.ศ. 1993 ในวาระเฉลิม

พระชนมค์รบ 60 พรรษาของกษัตรยิ์ฮัสซันที ่2 แห่งโมร็อกโกเป็นสุเหร่าทีม่ขีนาด

ใหญ่มากจุคนได ้25,000 คนและมหีอคอยสูง 210 เมตร ชมโบถส์ชาวยวิ (The 

Church of our ladies of Lourdes) ภายในมีภาพกระจกสสีวยงามแสดง

เรือ่งราวต่างๆเกีย่วกับศาสนา ต่อดว้ยจัตุรัสสหประชาชาต ิซึง่เป็นใจกลางเมอืง

ย่านธุรกจิส าคัญ  

 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร  
 น าเขา้สู่ท ีพั่ก โรงแรม IMPERIAL CASABLANCA HOTEL หรอืเทยีบเท่า  

วนัที่เกา้ของการเดนิทาง         คาซาบลงักา้ – ดูไบ  

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

11.00 น. น าท่านเดนิทางสุ่สนามบนิคาซาบลังกา้ เพื่อท าการเช็คอนิสัมภาระ และ มเีวลา

เลอืกซือ้สนิคา้ปลอดภาษีในสนามบนิ 
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14.15 น. ออกเดนิทางกลับสู่ดูไบ โดยเทีย่วบนิที ่EK752 

***คณะเดินทางวนัที่ 8 – 17 ก.ย.,  7 – 16, 13 – 22 ต.ค. 60 ออก

เดนิทางเวลา 14.45 น. และถงึดูไบ เวลา 01.25 น.*** 

 

 วนัที่สบิของการเดนิทาง         ดูไบ – กรุงเทพฯ   

01.30 น.  เดนิทางถงึสนามบนิดูไบ เพื่อรอเปลีย่นเครือ่ง  

03.30 น. ออกเดนิทางสู่สนามบนิสุวรรณภูม ิโดยสายการบนิเอมเิรตส ์เท ีย่วบนิที ่EK376 

***คณะเดินทางวนัที่ 8 – 17 ก.ย.,  7 – 16, 13 – 22 ต.ค. 60 ออก

เดนิทางเวลา 03.40 น. และถงึกรุงเทพฯ เวลา 13.15 น.*** 

 

12.35 น. คณะเดนิทางกลับถงึ สนามบนิสุวรรณภูม ิโดยสวัสดภิาพ  

 

 

กรุณาอา่นหมายเหตุใหล้ะเอยีดทุกขอ้ 

หมายเหตุ 
  

1. บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการทีจ่ะไม่รับผดิชอบต่อค่าชดเชยความเสยีหาย อันเกดิจากเหตุสุดวสัิยทีท่าง 

บรษัิทฯ ไม่สามารถควบคุมได ้เช่น การนัดหยุดงาน, จลาจล,การล่าชา้หรอืยกเลกิของเทีย่วบนิ รวมถงึ

กรณีท ีก่องตรวจคนเขา้เมอืงไม่อนุญาตใหเ้ดนิทางออกหรอืกองตรวจคนเขา้เมอืงของแต่ละประเทศไม่

อนุญาตใหเ้ขา้เมอืง รวมทัง้ในกรณีท ีท่่านจะใชห้นังสอืเดนิทางราชการ (เล่มสนี ้าเงนิ) เดนิทาง หากทา่น

ถูกปฏเิสธการเดนิทางเขา้หรอืออกนอกประเทศใดประเทศหนึง่      

2. บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงโปรแกรมรายการท่องเท ีย่ว โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 

3. บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงอัตราค่าบรกิาร โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 

4. กรณีท ีค่ณะไม่ครบจ านวน 15 ท่าน ทางบรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการงดออกเดนิทาง โดยทางบรษัิทฯ  

จะแจง้ใหท้่านทราบล่วงหนา้ 14 วันก่อนการเดนิทาง  

5. เมือ่ท่านท าการซือ้โปรแกรมทวัร ์ทางบรษิทัฯ จะถอืวา่ท่านรบัทราบและ

ยอมรบัเง ือ่นไขของหมายเหตทุุกขอ้แลว้ 

ในกรณีทีลู่กคา้ตอ้งออกต ัว๋โดยสารภายในประเทศ 
กรุณาตดิตอ่เจา้หนา้ทีข่องบรษิทัฯ กอ่นทุกคร ัง้ มฉิะน ัน้ทางบรษิทัฯจะไมข่อรบัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยใดๆ ท ัง้สิ้น 

โปรแกรมและรายละเอียดของการเดนิทางอาจมกีารเปลี่ยนแปลงได ้ท ัง้นีข้ึน้อยูก่บัสภาวะอากาศ 

และเหตุสุดวสิยัตา่ง ๆ ทีไ่มส่ามารถคาดการณ์ล่วงหนา้โดยทางบรษิทัฯ จะค านงึถงึผลประโยชนแ์ละ 

ความปลอดภยัของผูร้ว่มเดนิทางเป็นส าคญั 
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โปรแกรม : Amazing Morocco 

10 วนั 7 คนื     

โดยสายการบนิเอมเิรตส ์ (EK) 

ก าหนดวนัเดนิทาง:  ปี 2560 

กนัยายน : 8 – 17  

ตุลาคม : 7 – 16, 13 – 22 

 

ก าหนดวนัเดนิทาง:  ปี 2560 

พฤศจกิายน : 2 – 11, 27 พ.ย. – 6 ธ.ค. 

อตัราคา่บรกิาร ราคา 

ผูใ้หญ่ พักหอ้งคู่ (หอ้งละ 2 ท่าน) ราคาท่านละ 52,900.- 

ผูใ้หญ่ พัก 3 ท่าน 1 หอ้ง (กรุณาอ่านขอ้มูลเพิม่เตมิเร ือ่งโรงแรมทีพ่กั) 52,900.- 

พกัหอ้งเดีย่ว เพิม่ทา่นละ 7,900.- 

เด็ก (อายุไม่เกนิ 12 ปี) 1 ท่าน พักกับผูใ้หญ่ 1 ท่าน 52,900.- 

เด็ก (อายุไม่เกนิ 12 ปี) 1 ท่าน พักกับผูใ้หญ่ 2 ท่าน  

(กรุณาอ่านขอ้มูลเพิม่เตมิเร ือ่งโรงแรมทีพ่กั) 
52,900.- 

ในกรณีไมใ่ชต้ ัว๋เครือ่งบนิ ลดทา่นละ  18,000.- 

ไมร่วมคา่ธรรมเนยีมวซี่าเชงเกน้ประเทศโมรอคโค 

(ผูย้ ืน่วซี่าตอ้งช าระเงนิพรอ้มเงนิมดัจ าคา่ทวัร ์เป็นจ านวนเงนิ 800 บาท) 

ช ัน้ธุรกจิเพิม่เงนิจากราคาทวัร ์เร ิม่ตน้ทีท่า่นละ 

(ราคาสามารถยนืยนัไดก็้ตอ่เมือ่ทีน่ ัง่ confirm เทา่น ัน้) 80,000.- 

** โรงแรมในยุโรป ไมอ่นุญาตใหเ้ด็กอายุต ่ากวา่ 7 ปี เขา้พกัแบบไมม่เีตยีงเสรมิ ** 

อตัราคา่บรกิาร ราคา 

ผูใ้หญ่ พักหอ้งคู่ (หอ้งละ 2 ท่าน) ราคาท่านละ 55,900.- 

ผูใ้หญ่ พัก 3 ท่าน 1 หอ้ง (กรุณาอ่านขอ้มูลเพิม่เตมิเร ือ่งโรงแรมทีพ่กั) 55,900.- 

พกัหอ้งเดีย่ว เพิม่ทา่นละ 9,900.- 
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ก าหนดวนัเดนิทาง:  ปี 2560 

ธนัวาคม :  25 ธ.ค. – 3 ม.ค., 29 ธ.ค. – 7 ม.ค. 

 

 

 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม 

1. ค่าต๋ัวเครือ่งบนิชัน้ประหยัด ( Economy Class) ทีร่ะบุวันเดนิทางไปกลับพรอ้มคณะ (ในกรณีมคีวามประสงคอ์ยู่ต่อ 

จะตอ้งไม่เกนิจ านวนวัน และอยู่ภายใตเ้งือ่นไขของสายการบนิ) 

เด็ก (อายุไม่เกนิ 12 ปี) 1 ท่าน พักกับผูใ้หญ่ 1 ท่าน 55,900.- 

เด็ก (อายุไม่เกนิ 12 ปี) 1 ท่าน พักกับผูใ้หญ่ 2 ท่าน  

(กรุณาอ่านขอ้มูลเพิม่เตมิเร ือ่งโรงแรมทีพ่กั) 
55,900.- 

ในกรณีไมใ่ชต้ ัว๋เครือ่งบนิ ลดทา่นละ  18,000.- 

ไมร่วมคา่ธรรมเนยีมวซี่าเชงเกน้ประเทศโมรอคโค 

(ผูย้ ืน่วซี่าตอ้งช าระเงนิพรอ้มเงนิมดัจ าคา่ทวัร ์เป็นจ านวนเงนิ 800 บาท) 
ช ัน้ธุรกจิเพิม่เงนิจากราคาทวัร ์เร ิม่ตน้ทีท่า่นละ 

(ราคาสามารถยนืยนัไดก็้ตอ่เมือ่ทีน่ ัง่ confirm เทา่น ัน้) 80,000.- 

** โรงแรมในยุโรป ไมอ่นุญาตใหเ้ด็กอายุต ่ากวา่ 7 ปี เขา้พกัแบบไมม่เีตยีงเสรมิ ** 

อตัราคา่บรกิาร ราคา 

ผูใ้หญ่ พักหอ้งคู่ (หอ้งละ 2 ท่าน) ราคาท่านละ 63,900.- 

ผูใ้หญ่ พัก 3 ท่าน 1 หอ้ง (กรุณาอ่านขอ้มูลเพิม่เตมิเร ือ่งโรงแรมทีพ่กั) 63,900.- 

พกัหอ้งเดีย่ว เพิม่ทา่นละ 9,900.- 

เด็ก (อายุไม่เกนิ 12 ปี) 1 ท่าน พักกับผูใ้หญ่ 1 ท่าน 63,900.- 

เด็ก (อายุไม่เกนิ 12 ปี) 1 ท่าน พักกับผูใ้หญ่ 2 ท่าน  

(กรุณาอ่านขอ้มูลเพิม่เตมิเร ือ่งโรงแรมทีพ่กั) 
63,900.- 

ในกรณีไมใ่ชต้ ัว๋เครือ่งบนิ ลดทา่นละ  23,000.- 

ไมร่วมคา่ธรรมเนยีมวซี่าเชงเกน้ประเทศโมรอคโค 

(ผูย้ ืน่วซี่าตอ้งช าระเงนิพรอ้มเงนิมดัจ าคา่ทวัร ์เป็นจ านวนเงนิ 800 บาท) 

ช ัน้ธุรกจิเพิม่เงนิจากราคาทวัร ์เร ิม่ตน้ทีท่า่นละ 

(ราคาสามารถยนืยนัไดก็้ตอ่เมือ่ทีน่ ัง่ confirm เทา่น ัน้) 80,000.- 

** โรงแรมในยุโรป ไมอ่นุญาตใหเ้ด็กอายุต ่ากวา่ 7 ปี เขา้พกัแบบไมม่เีตยีงเสรมิ ** 
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2. ค่าภาษีสนามบนิทุกแห่งตามรายการ 

3. ค่ารถโคช้ปรับอากาศน าเท ีย่วตามรายการ  

4. ค่าหอ้งพักในโรงแรมตามทีร่ะบุในรายการหรอืเทยีบเทา่   

5. ค่าอาหารตามทีร่ะบุในรายการ 

6. ค่าเขา้ชมสถานทีท่่องเท ีย่วตามรายการ 

7. ค่าประกันภัยการเดนิทางรายบุคคล (หากตอ้งการเงือ่นไขกรมธรรมส์อบถามไดจ้ากเจา้หนา้ที)่ 

ค่าประกันอุบัตเิหตุคุม้ครองในระหว่างการเดนิทางวงเงนิไม่เกนิท่านละ 1,000,000 บาท  

ค่ารักษาพยาบาลในกรณีเกดิอุบัตเิหตุวงเงนิไม่เกนิท่านละ 500,000 บาท (ตามเงือ่นไขกรมธรรม)์ 

** ลูกคา้ทา่นใดสนใจ.. .ซื้อประกนัการเดนิทางส าหรบัครอบคลุมเร ือ่งสุขภาพสามารถสอบถามขอ้มูล 

เพิม่เตมิกบัทางบรษิทัได ้**  

- เบีย้ประกนัเร ิม่ตน้ 341 บาท [ระยะเวลา 4-6 วนั] 

- เบีย้ประกนัเร ิม่ตน้ 395 บาท [ระยะเวลา 7-10 วนั]  

**ความครอบคลุมผูเ้อาประกนัทีม่อีายุต ัง้แตแ่รกเกดิ ถงึ 85 ปี **  

  [รกัษาพยาบาล 2 ล้าน, เสียชวีติหรอืเสียอวยัวะจากอุบตัเิหตุ 1.5 ล้านบาท] 

8. ค่ามัคคุเทศกข์องบรษัิทดูแลตลอดการเดนิทาง (ไมร่วมทปิมคัคุเทศก)์ 

 

 

อตัรานีไ้มร่วม 

1. ค่าธรรมเนยีมการจัดท าหนังสอืเดนิทาง 

2. ค่าใชจ่้ายส่วนตัว อาทเิช่น  ค่าเครือ่งดืม่ท ีส่ั่งพิเศษ, ค่าโทรศัพท,์ ค่าซักรดี, ค่าธรรมเนยีมหนังสอืเดนิทาง,            

ค่าน ้าหนักเกนิจากทางสายการบนิก าหนดเกนิกว่า 20 ก.ก.และมากกว่า 2 ชิน้,  ค่ารักษาพยาบาล กรณีเกดิการ

เจ็บป่วยจากโรคประจ าตัว, ค่ากระเป๋าเดนิทางหรอืของมค่ีาทีสู่ญหายในระหว่างการเดนิทาง เป็นตน้ 

3. คา่ธรรมเนยีมน า้มนัและภาษีสนามบนิ ในกรณีทีส่ายการบนิมกีารปรบัขึน้ราคา 

4. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%  

5. คา่ทปิมคัคุเทศกท์อ้งถิน่, พนกังานขบัรถ  (เทา่กบั 40 USD ตอ่ทา่น ) 

6. คา่ธรรมเนยีมวซี่าเชงเกน้ประเทศโมรอคโค  

(ผูย้ ืน่วซี่าตอ้งช าระเงนิพรอ้มเงนิมดัจ าคา่ทวัร ์เป็นจ านวนเงนิ 800 บาท) 

7. คา่ทปิมคัคุเทศกจ์ากเมอืงไทย   

(โดยมาตรฐาน 3 USD ตอ่คน ตอ่วนั : 10 x 3 = 30 USD) 

8. คา่บรกิารยกกระเป๋าในโรงแรม ซึ่งทา่นจะตอ้งดูแลกระเป๋าและทรพัยส์ินดว้ยตวัทา่นเอง 
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เง ือ่นไขการจอง 

1. ช าระเงนิมัดจ าท่านละ 20,000 บาท โดยโอนเขา้บัญช ีทีน่ ัง่จะยนืยนัเมือ่ไดร้บัเงนิมดัจ าแล้วเทา่น ัน้ 

2.  ส่งส าเนาหนา้พาสปอรต์ของผูท้ ีเ่ดนิทาง ทีม่อีายุการใชง้านไม่นอ้ยกว่า 6 เดอืน เพื่อท าการจองควิยื่นวซ่ีา ภายใน   

    3 วันนับจากวันจอง หากไมส่่งส าเนาหนา้พาสปอรต์ทางบรษิทัขออนุญาตยิกเลิกการจองทวัรโ์ดยอตัโนมตั ิ

3. เมือ่ไดรั้บการยืนยันว่ากรุ๊ปออกเดนิทางได ้ลูกคา้จัดเตรยีมเอกสารใหก้ารขอวซ่ีาไดท้ันท ี

4. หากทา่นทีต่อ้งการออกต ัว๋โดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกคา้อยูต่า่งจงัหวดั) ใหท้่านตดิต่อเจา้หนา้ที ่ 

    ก่อนออกบัตรโดยสารทุกครัง้ หากออกบัตรโดยสารโดยมแิจง้เจา้หนา้ที ่ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่รับผดิชอบ 

    ค่าใชจ่้ายทีเ่กดิขึน้ 

  5. การยื่นวซ่ีาในแต่ละสถานทูตมกีารเตรยีมเอกสาร และมขัีน้ตอนการยื่นวซ่ีาไม่เหมอืนกัน ทัง้แบบหมู่คณะและยื่น  

      รายบุคคล ท่านสามารถสอบถามขอ้มูลเพื่อประกอบการตัดสนิใจก่อนการจองไดจ้ากทางเจา้หนา้ท ี ่

6. หากในคณะของท่านมผูีต้อ้งการดูแลพิเศษ น่ังรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูสู้งอายุ, มีโรคประจ าตัว หรือไม่

สะดวกในการเดนิทางท่องเท ีย่วในระยะเวลาเกินกว่า 4-5 ช่ัวโมงตดิต่อกัน ท่านและครอบครัวตอ้งใหก้ารดูแล

สมาชกิภายในครอบครัวของท่านเอง เนือ่งจากการเดนิทางเป็นหมู่คณะ หัวหนา้ทัวร์มคีวามจ าเป็นตอ้งดูแลคณะ

ทัวรท์ัง้หมด 

 

เง ือ่นไขการช าระคา่ทวัรส์่วนทีเ่หลือ 

ทางบรษิทัขอเก็บคา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอื 20 วนักอ่นการเดนิทาง 

หากท่านไม่ผ่านการอนุมตัวิซี่าหรอืยกเลกิการเดนิทางโดยเหตจุ าเป็น 

ทางบรษิทัขอเก็บเฉพาะคา่ใชจ้่ายทีเ่กดิข ึน้จรงิเต 

 

 

 

 

ขอ้มลูเบ ือ้งตน้ในการเตรยีมเอกสารยืน่วซ่ีาและการยื่นขอวซ่ีา 

1. การพิจารณาวซ่ีาเป็นดุลยพินิจของสถานทูต มใิช่บรษัิททัวร ์การเตรียมเอกสารทีด่แีละถูกตอ้งจะช่วยใหก้าร

พิจารณา ของสถานทูตง่ายขึน้ 

2. กรณีท่านใดตอ้งใชพ้าสปอรต์เดนิทาง ช่วงระหว่างยื่นวซ่ีา หรอื ก่อนเดนิทางกับทางบรษัิท ท่านตอ้งแจง้ใหท้าง

บริษัทฯ ทราบล่วงหนา้เพื่อวางแผนในการขอวีซ่าของท่าน ซึ่งบางสถานทูตใชเ้วลาในการพิจารณาวซ่ีาที่

ค่อนขา้งนานและอาจไม่สามรถดงึเล่มออกมาระหว่างการพิจารณาอนุมัตวิซ่ีาได ้ 
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3. ส าหรับผูเ้ดินทางทีศ่กึษาหรอืท างานอยู่ต่างประเทศ จะตอ้งด าเนนิเรือ่งการขอวซ่ีาดว้ยตนเองในประเทศทีต่น

พ านักหรอืศกึษาอยู่เท่านัน้ 

4. หนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายุไม่ต ่ากว่า 6 เดอืน โดยนับวันเริม่เดนิทางออกนอกประเทศ หากนับแลว้ต ่ากว่า 6 เดอืน 

ผูเ้ดนิทางตอ้งไปยื่นค ารอ้งขอท าหนังสอืเดนิทางเล่มใหม่ และกรุณาเตรยีมหนังสอืเดนิทางเล่มเก่า ใหก้ับทาง

บรษัิทดว้ย เนือ่งจากประวัตกิารเดนิทางของท่านจะเป็นประโยชนอ์ย่างยิ่งในการยื่นค ารอ้งขอวซ่ีา และจ านวน

หนา้หนังสอืเดนิทาง ตอ้งเหลอืว่างส าหรับตดิวซ่ีาไม่ต ่ากว่า 3 หนา้ 

5. ท่านทีใ่ส่ปกหนังสอืเดนิทางกรุณาถอดออก หากมกีารสูญหาย บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบต่อปกหนังสอืเดนิทาง

นัน้ๆ และพาสปอรต์ ถอืเป็นหนังสอืของทางราชการ ตอ้งไม่มรีอยฉกีขาด หรอื การขดีเขยีน หรอื แต่งเตมิใดๆ ใน

เล่ม 

ขอ้มลูเพิม่เตมิเรือ่งต ัว๋เครื่องบนิและทีน่ ัง่บนเครือ่งบนิ 

1.   ทางบรษัิทไดส้ ารองทีน่ั่งพรอ้มช าระเงนิมัดจ าค่าต๋ัวเครือ่งบนิแลว้  หากท่านยกเลกิทัวร ์ไม่ว่าจะดว้ย 

      สาเหตุใด ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิก์ารเรยีกเก็บค่ามัดจ าต๋ัวเครือ่งบนิ ซึง่มค่ีาใชจ่้าย ประมาณ 1,000 –  

      5,000 บาท แลว้แต่สายการบนิและช่วงเวลาเดนิทาง   

2.   หากต๋ัวเครือ่งบนิท าการออกแลว้ แต่ท่านไม่สารถออกเดนิทางได ้ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิเ์รยีกเก็บ 

      ค่าใชจ่้ายตามทีเ่กดิขึน้จรงิ  และรอ Refund จากทางสายการบนิ ใชเ้วลาประมาณ 3- 6 เดอืนเป็นอย่างนอ้ย 

3.   น่ังท ี ่Long Leg โดยปกตอิยู่บรเิวณทางออกประตูฉุกเฉนิ และผูท้ ีจ่ะน่ังตอ้งมคุีณสมบัตติรงตามทีส่ายการบนิ 

      ก าหนด เช่น ตอ้งเป็นผูท้ ีม่ร่ีางกายแข็งแรง และช่วยเหลอืผูอ้ ืน่ไดอ้ย่างรวดเร็วในกรณีท ีเ่ครือ่งบนิมปัีญหา เช่น   

      สามารถเปิดประตูฉุกเฉนิได ้(น ้าหนักประมาณ 20 กโิลกรัม) ไม่ใช่ผูท้ ีม่ปัีญหาทางดา้นสุขภาพและร่างกาย  

      และอ านาจในการใหท้ ีน่ั่ง Long leg ขึน้อยู่กับทางเจา้หนา้ท ีเ่ช็คอนิสายการบนิ ตอนเวลาทีเ่ช็คอนิเท่านัน้ 

 

กรณียกเลกิการเดนิทาง 

1. แจง้ยกเลกิ 45 วัน ขึน้ไปก่อนการเดนิทาง   คนืค่าใชจ่้ายทัง้หมด 

2. แจง้ยกเลกิภายใน 30-44 วันก่อนเดนิทาง   เก็บค่าใชจ่้าย ท่านละ 10,000 บาท  

3. แจง้ยกเลกิภายใน 16-29 วันก่อนเดนิทาง   เก็บค่าใชจ่้าย ท่านละ 20,000 บาท 

4. แจง้ยกเลกินอ้ยกว่า 15 วันก่อนเดนิทาง   ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิ ์เก็บค่าใชจ่้ายทัง้หมด 

5. บริษทัขอสงวนสิทธิใ์นการเก็บค่าใช้จา่ยท ัง้หมดกรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลท าใหค้ณะ

เดนิทางไมค่รบตามจ านวนที่บรษิทัฯก าหนดไว ้(30ท่านขึน้ไป) เนือ่งจากเกิดความเสยีหายต่อทางบรษัิท

และผูเ้ดนิทางอืน่ท ีเ่ดนิทางในคณะเดยีวกันบรษัิทตอ้งน าไปช าระค่าเสยีหายต่างๆทีเ่กดิจากการยกเลกิของท่าน  

6. กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดนิทางได ้ซึ่งจะตอ้งมใีบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บรษัิทฯจะท าการ

เลื่อนการเดินทางของท่านไปยังคณะต่อไปแต่ทัง้นี้ท่านจะตอ้งเสียค่าใชจ่้ายที่ไม่สามารถเรียกคืนไดค้ือ 

ค่าธรรมเนยีมในการมัดจ าต๋ัว และค่าธรรมเนยีมวซ่ีาตามทีส่ถานทูตฯ เรยีกเก็บ  
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7. กรณียืน่วซี่าแล้วไมไ่ดร้บัการอนุมตัวิซี่าจากทางสถานทูต (วซี่าไมผ่า่น) และท่านไดช้ าระค่าทัวรห์รอืมดัจ า

มาแลว้ ทางบรษัิทฯ ขอเก็บเฉพาะค่าใชจ่้ายทีเ่กดิขึน้จรงิ เช่น ค่าวซ่ีาและค่าบรกิารยื่นวซ่ีา / ค่ามัดจ าต๋ัวเครือ่งบนิ 

หรอืค่าต๋ัวเครือ่งบนิ (กรณีออกต๋ัวเครือ่งบนิแลว้) / ค่าส่วนต่างในกรณีท ีก่รุ๊ปออกเดนิทางไม่ครบตามจ านวน  

8. กรณีวซี่าผา่นแล้ว แจง้ยกเลิกกอ่นหรอืหลงัออกต ัว๋โดยสาร บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการ  ไม่คนืคา่ทวัร ์

ท ัง้หมด    

9. กรณีผูเ้ดนิทางไมส่ามารถเขา้-ออกเมอืงได ้เนือ่งจากปลอมแปลงหรอืการหา้มของเจา้หนา้ที ่ไม่ว่าเหตุผลใดๆ

ตามทางบรษัิทของสงวนสทิธิใ์นการ ไมค่นืคา่ทวัรท์ ัง้หมด 

 

 

ขอ้มลูเพิม่เตมิเรือ่งโรงแรมทีพ่กั 
1. เนือ่งจากการวางแปลนหอ้งพกัของแตล่ะโรงแรมแตกตา่งกนั จงึอาจท าใหห้อ้งพกั

แบบหอ้งเดีย่ว (Single) ,หอ้งคู ่(Twin/Double) และหอ้งพกัแบบ 3 ทา่น/3 เตยีง 

(Triple Room) หอ้งพกัตา่งประเภทอาจจะไมต่ดิกนั หรอื อยูค่นละช ัน้กนั และบาง

โรงแรมอาจจะไมม่หีอ้งพกัแบบ 3 ทา่น ซึ่งถา้เขา้พกั 3 ทา่น อาจจะไดเ้ป็น 1 เตยีง

ใหญก่บั 1 เตยีงพบัเสรมิ หรอื อาจมคีวามจ าเป็นตอ้งแยกหอ้งพกัเนือ่งจากโรงแรมน ัน้ไมส่ามารถจดัหา

ได ้ทางบรษิทัขอสงวนสิทธิใ์นการเรยีกเก็บเงนิเพิม่เตมิในกรณีทีอ่าจมกีารแยกหอ้งพกั 

2. กรณีท ีม่งีานจัดประชุมนานาชาต ิ(Trade Fair) เป็นผลใหค่้าโรงแรมสูงขึน้มากและหอ้งพักในเมอืงเต็ม บรษัิทฯขอ

สงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่นหรอืยา้ยเมอืงเพื่อใหเ้กดิความเหมาะสม 

3. โรงแรมในยุโรปทีม่ลัีกษณะเป็น Traditional Building หอ้งทีเ่ป็นหอ้งเดีย่วอาจเป็นหอ้งทีม่ขีนาดกะทัดรัต และไม่

มอี่างอาบน ้า ซึง่ขึน้อยู่กับการออกแบบของแต่ละโรงแรมนัน้ๆ และหอ้งแต่ละหอ้งอาจมลัีกษณะแตกต่างกัน 
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เอกสารประกอบการขอวซ่ีาโมรอคโค 

ใชเ้วลาท าการอนุมตัวิซี่าประมาณ 7 วนัท าการ 

***ไมต่อ้งมาแสดงตนทีส่ถานทตูในวนัยืน่วซ่ีา*** 

เอกสารกรณุาเตรยีม 2 ชุด ยกเวน้ เอกสารทีอ่อกจากทางราชการและทางธนาคาร

ขอเป็นตวัจรงิ 1 ชุด และส าเนา 1 ชุด 

ในระหวา่งยืน่วซ่ีาเขา้สถานทตูแลว้ ไมส่ามารถดงึเล่มออกมาก่อนได ้

 

1. หนงัสือเดินทาง (Passport) หนังสือเดินทาง ตอ้งมีหนา้เหลือส าหรับประทับวีซา่อย่างนอ้ย 2 

หนา้ อายกุารใชง้านเหลอืไม่นอ้ยกว่า 6 เดอืน นับจากวันเดนิทางกลับ  และหนังสอืเดนิทางจะตอ้ง

ไม่ช ารุด  

2. รูปถา่ย รูปถา่ยสหีนา้ตรงขนาด 1.5 x 2 นิ้ว จ านวน 2 ใบ (พืน้หลัง

ขาวเทา่นั้น ถา่ยไม่เกนิ 6 เดอืนหา้มสวมแว่นตาหรือเครื่องประดับ 

ไม่ใสค่อนแทคเลนส ์รูปไม่เลอะหมึก) 

3. หลกัฐานการเงนิ  

3.1 หนงัสอืรบัรองสถานะทางการเงนิ BANK CERTIFICATE  

ที่ออกจากทางธนาคาร (ตอ้งสะกดชือ่ใหต้รงตามหนา้พาสปอร์ต 

ตอ้งมีตราประทับ และลายเซ็นจากธนาคาร) กรุณายืน่ขอจาก ธนา

คาร่ลวงหนา้ เวลาด าเนินงานประมาณ 3 วัน และใชย้ืน่ไดไ้ม่เกนิ 15 วันหลังจากธนาคารออกให ้  

3.2 กรณีผู้เดนิทางไมไ่ดอ้อกคา่ใช้จา่ยเอง (บคุคลทีส่ามารถรับรองคา่ใชจ้า่ยได ้ตอ้งเป็น พอ่ แม่ 

พีน่อ้ง ทีม่ีสายเลอืดเดยีวกัน หรือ สามีภรรยา เทา่นั้น)     

     3.2.1. ตอ้งท าเป็นหนงัสอืรบัรองคา่ใช้จา่ยในการเดนิทาง  (Sponsor Letter)  

     3.2.2. ตอ้งท า BANK GUARANTEE ทีอ่อกจากทางธนาคารเทา่นั้น ฉบับภาษาอังกฤษ โดย

ระบชุือ่เจา้ของบัญช ี(บคุคลทีอ่อกคา่ใชจ้า่ย) ตอ้งสะกดชือ่ – สกลุ ใหต้รงตามหนา้พาสปอร์ต และ

บคุคลทีเ่จา้ของบัญชอีอกคา่ใชจ้า่ยให ้(ผูเ้ด ินทาง) ตอ้งสะกดชือ่ – สกุล ใหต้รงตามหนา้พาสปอร์ต 
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กรุณายืน่ขอจาก ธนาคาร่ลวงหนา้ โดยใชเ้วลาด าเนินงานประมาณ 3 วัน และใชย้ืน่ไดไ้ม่เกนิ 15 วัน 

หลังจากธนาคารออกให ้ 

*** สถานฑูตไมร่บัพจิารณาบญัชกีระแสรายวนัและบญัชฝีากประจ า *** 

4. หลกัฐานการท างาน   

- เจา้ของกจิการ หนังสอืรับรองการจดทะเบยีน(DBD)ทีม่ีช ือ่ของผูเ้ดนิทางเป็นกรรมการหรือ

หุน้สว่น อายไุม่เกนิ 3 เดอืน หรือ ส าเนาใบทะเบยีนการคา้(พค.0403) 

- กจิการไมจ่ดทะเบยีน จดหมายชีแ้จงการท างาน พรอ้มเอกสารประกอบ เชน่ รูปถา่ยรา้น สัญญา

เชา่ที ่โฉนดทีด่นิ เป็นตัน 

 

 

 

- เป็นพนกังาน    หนังสอืรับรองการท างาน จากบริษัทฯ ระบตุ าแหน่ง, เงินเดอืน, วันเริ่มท างาน  

(ขอเป็นภาษาอังกฤษมีอาย ุ1 เดอืน ชือ่-สกลุตอ้งตรงตามหนา้พาสปอร์ต ใชค้ าว่า “TO WHOM IT 

MAY CONCERN” แทนชือ่สถานทตูทีย่ ืน่) 

- นกัเรยีนหรอืนกัศกึษา ใชห้นังสอืรับรองการเรียนทีอ่อกจากสถาบันทีก่ าลังศกึษาอยู ่ 

(ขอเป็นภาษาอังกฤษมีอาย ุ1 เดอืน ชือ่-สกลุตอ้งตรงตามหนา้พาสปอร์ต)ใชค้ าว่า “TO WHOM IT 

MAY CONCERN” แทนชือ่สถานทตูทีย่ ืน่) 

5. เอกสารสว่นตวั 

- ส าเนาทะเบยีนบา้น 

- บัตรประชาชน 

- สตูบัิตร(กรณีเด็กอายตุ ่ากว่า 20 ปี) 

- ทะเบยีนสมรส/ทะเบยีนหยา่/มรณะบัตร(ถา้มี) 

- ใบเปลีย่นชือ่-นามสกลุ (ถา้มีการเปลีย่น) 

***เอกสารสว่นตวัของท่านหา้มเซ็นส าเนาถูกตอ้งทุกกรณี*** 

6. กรณีเด็กอายุไมถ่งึ 20 ปี ไมไ่ดเ้ดนิทางไปตา่งประเทศพรอ้มบดิา มารดา  

- หากเด็กเดนิทางไปกบับดิา จะตอ้งมีหนังสอืยนิยอมจากมารดา จากอ าเภอตน้สังกัด (โดยมารดา

จะตอ้งคัดหนังสอืยนิยอมระบใุหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกับบดิา) พรอ้มแนบส าเนาบัตรประชาชน

หรือหนา้พาสปอร์ตมารดามาดว้ย 
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- หากเด็กเดนิทางกบัมารดา จะตอ้งมีหนังสอืยนิยอมจากบดิา จากอ าเภอตน้สังกัด (โดยบดิาจะตอ้ง

คัดหนังสอืยนิยอมระบใุหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกับมารดา) พรอ้มแนบส าเนาบัตรประชาชนหรือ

หนา้พาสปอร์ตบดิามา 

-  หากเด็กไมไ่ดเ้ดนิทางพรอ้มกบับดิาและมารดา ทัง้บดิาและมารดาจะตอ้งคัดหนังสอืระบยุนิยอม

ใหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกับใคร มีความสัมพันธ์เป็นอะไรกันกับเด็ก จากอ าเภอตน้สังกัด พรอ้ม

แนบส าเนาบัตรประชาชนหรือหนา้พาสปอร์ตบดิาและมารดา 

- กรณีเด็กที่บดิา-มารดาหย่ารา้ง จะตอ้งแนบส าเนาใบหยา่ และมีการสลักหลังโดยมีรายละเอียด

ว่าฝ่ายใดเป็นผูม้ีอ านาจปกครองบตุรแตเ่พยีงผูเ้ดยีว 

*** กรณีเด็กอายุต ่ากว่า 18 ปี บดิาและมารดาตอ้งลงชือ่รับรองในแบบฟอร์มสมัครวีซา่ 

7.  ท่านหา้มเซ็น รับรองส าเนาถกูตอ้งเด็ดขาด ใหท้า่นเซ็นเฉพาะ แบบฟอร์มใบค ารอ้งขอวีซา่เทา่นั้น 

หากไม่ไดเ้ซ็นในแบฟอร์มมา ทา่นอาจจะตอ้งไปโชว์ตัวทีส่ถานฑตูดว้ยตนเอง 

เอกสารยืน่วซี่าอาจมกีารปรบัเปล ีย่นและขออพัเดทเพิม่เตมิไดทุ้กเวลา หาก

ทางสถานทูตแจง้ขอเพิม่เตมิ 

 

 

 
 

 

 

แบบฟอรม์ส าหรบักรอกข้อมลูยื่นวซ่ีาประเทศโมรอคโค 

(กรณุากรอกขอ้มลูใหค้รบถว้นตามความเป็นจริง เนือ่งจากจะมผีลตอ่การพจิารณาวซีา่ของทา่น) 

ชือ่ – นามสกลุ ผูเ้ดนิทาง [ภาษาไทย]…………………………………………………………………….……… 

1. นามสกลุ [ภาษาอังกฤษ]…………………………………………………………..…………………………… 

2. นามสกลุตอนเกดิ [ภาษาอังกฤษ]………………………………………………..……………………………. 

3. ชือ่ตัว [ภาษาอังกฤษ]…………………………………………..……………………………………………… 

4. วัน /เดอืน / ปี (ค.ศ.) เกดิ……………………………………….…………………………………………….. 

5. สถานทีเ่กดิ (จังหวัด) …………………………………………………..………………………………………  

6. ประเทศทีเ่กดิ……………………….……………………………..…………………………………………… 

7. สัญชาตปัิจจบัุน .................................สัญชาตโิดยก าเนิด หากตา่งจากปัจจบัุน………………………….. 
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8. 8.1 ชือ่- นามสกลุ บดิา

.............................................................................. .................................. 

   8.2 ชือ่- นามสกลุ มารดา

................................................................................................................... 

8. เพศ   ชาย         หญงิ 

9. สถานภาพ           โสด                     แตง่งาน (จดทะเบยีน)         แตง่งาน (ไม่จดทะเบยีน)               

  หยา่        แยกกันอยู ่                         หมา้ย 

  อื่นๆ (โปรดระบ)ุ……………..…. 

10. ในกรณีเป็นผูเ้ยาว์ กรุณากรอกชือ่-นามสกลุ ทีอ่ยู(่หากตา่งจากผูข้อ) และสัญชาตขิองผูม้ีอ านาจ

ปกครอง/ดแูลผูเ้ยาว์ 

    ……………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………….. 

11. ทีอ่ยูต่ามทะเบยีนบา้นของผูข้อ 

………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………รหัสไปรษณีย…์……………… 

    หมายเลขโทรศัพทม์ือถอื......................................... อีเมล............................................. 

12. อาชพีปัจจบัุน........................................................................................................ 

13. ชือ่บริษัทหรือรา้นคา้ ทีอ่ยู ่หมายเลขโทรศัพท ์ /  ส าหรับนักเรียน นักศกึษา กรุณากรอกชือ่ ทีอ่ยูข่อง

สถาบันศกึษา 

 ………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………รหัสไปรษณีย…์………….…… 

14. วีซา่เทีเ่คยไดรั้บในระยะเวลา 3 ปีทีผ่า่นมา(ระบวัุนเดนิทาง ไป-กลับ) 

........................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................... 

 

15.  ทา่นเคยถกูปฏเิสธวีซา่หรือไม่ 
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    ไม่เคย                 เคย  (เหตผุลในการปฏเิสธ)......................................................... 

16. ความรับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยในการด ารงชพีระหว่างการเดนิทางและพ านักอยูข่องผูร้อ้งขอ 

      ตัวผูข้อวีซา่เอง   มีผูอ้ื่นออกให(้ญาต/ิบริษัท/องคก์ร)  

        กรุณาระบชุือ่ ................................................   

สิง่ทีช่ว่ยในการด ารงชพี    …………………………………………………..….  

   เงินสด     สิง่ทีช่ว่ยในการด ารงชพี   

   เช็คเดนิทาง      เงินสด 

   บัตรเครดติ      ทีพั่กทีม่ีผูจ้ัดหาให ้

   ช าระคา่ทีพั่กลว่งหนา้แลว้    คา่ใชจ้า่ยทัง้หมดระหว่างพ านักมีผูอ้อกให ้

   ช าระคา่พาหนะลว่งหนา้แลว้    ช าระคา่พาหนะลว่งหนา้แลว้ 

   อื่นๆ (โปรดระบ)ุ     อื่นๆ (โปรดระบ)ุ    

************************************************ 

หมายเหตุ การอนุมตัวิีซา่เป็นดุลพนิจิของทางสถานทูต ทางบรษิทัไมม่สีว่นเกีย่วขอ้งใดๆทัง้สิน้ 

ท ัง้นีบ้รษิทัเป็นเพยีงตวักลางและคอยบรกิารอ านวยความสะดวกใหแ้กผู่้เดนิทางเท่าน ัน้  

 


