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***เปิดประสบการณ์คา้งคนืนอนดดูาว ณ โรงแรมกลางทะเลทรายซาฮารา่  

พเิศษ!! ตอ้นรบัอรณุดว้ยการขีอ่ฐูชมแสงอาทติยแ์รกของวนั*** 
 

Amazing Morocco 
10 วนั 7 คนื     

โดยสายการบนิเอมเิรตส ์(EK) 
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สัมผัสประสบการณ์กับเสน้ทางแปลกใหม่ กับกลิ่นอายดินแดนฟ้าจรดทราย “ประเทศโมร็อคโค”         

เทีย่วเมอืงทีเ่ป่ียมดว้ยมนตเ์สน่ห ์นครสฟ้ีาเชฟชาอนู (CHEFCHAOUEN)  ชมร่องรอยอารยธรรมความ

ยิง่ใหญ่ เมอืงโบราณโรมนัโวลบูลิสิ อดตีเมอืงในจักรวรรดโิรมัน น่ังรถขับเคลือ่นสีล่อ้ 4 WD ไปท่อง 

ทะเลทรายซาฮารา่ “Sahara” ทะเลทรายทีใ่หญเ่ป็นอันดับสองของโลก  

กาํหนดวนัเดนิทาง:  ปี 2560 

กนัยายน : 8 – 17  

ตลุาคม : 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 เทีย่ง คํา่ 

โรงแรมทีพ่กั 
หรอืเทยีบเทา่ 

1 กรงุเทพฯ ✈ ✈ ✈  

2 ดไูบ – คาซาบลังกา้ – ราบตั – แมกเนส  ✈ ✈ O HOTEL IBIS MEKNES 

3 แมกเนส – เมอืงโบราณโวลบูลิสิ – เชฟชาอนุ O O O PARADOR HOTEL 

4 เชฟชาอนุ – เฟซ – เมอืงเกา่เฟซ O O O ACROSS HOTEL 

5 
เฟซ – อนิเฟรน – มเิดล – เออรฟ์ดู ์– เมอรซ์กูา้        

(ทะเลทรายซาฮารา่) 
O O O 

KASBAH TOMBOUCTOU 
HOTEL 

6 
ขีอ่ฐูรบัแสงอรณุ – เมอรซ์กูา้ – 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 – ดไูบ O ✈  ✈  

10 ดไูบ – กรงุเทพฯ   ✈ ✈ ✈  

 

 

วนัแรกของการเดนิทาง        กรงุเทพฯ  

22.00 น.
  

คณะพรอ้มกัน ณ สนามบนิสุวรรณภูม ิอาคารผูโ้ดยสารระหว่างประเทศ ประตู 9

เคานเ์ตอร ์T สายการบนิอมิเิรตส ์โดยมเีจา้หนา้ทีค่อยตอ้นรับและอํานวยความ

สะดวก  

 

วนัทีส่องของการเดนิทาง        ดไูบ – คาซาบลงักา้ – ราบตั – แมกเนส  

01.05 น. ออกเดนิทางสูด่ไูบ โดยสายการบนิอมิเิรตส ์โดยเทีย่วบนิที ่EK 385 

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

เดนิทางเวลา 01.35 น. และถงึดไูบ เวลา 04.45 น.*** 

 

05.00 น. เดนิทางถงึ สนามบนิดไูบ แวะรอเปลีย่นเครือ่ง  

07.25 น. ออกเดนิทางสูค่าซาบลงักา้ ประเทศโมร็อคโค โดยเทีย่วบนิ EK751  
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***คณะเดนิทางวนัที ่8 – 17 ก.ย., 7 – 16, 13 – 22 ต.ค. 60 ออก

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

12.15 น. ถงึสนามบนิคาซาบลงักา้ (Casablanca) ประเทศโมร็อคโค (เวลาทอ้งถิน่ชา้

กว่าประเทศไทย 6 ชั่วโมง) นําท่านผ่านพธิีตรวจคนเขา้เมอืงและศุลกากร 

เดนิทางสู ่คาซาบลังกา้ มคีวามหมายในภาษาสเปนวา่บา้นสขีาว เป็นเมอืงทา่และ

เป็นทีต่ัง้ของทา่อากาศยานระหวา่งประเทศ  

 

บา่ย นําทา่นเดนิทางตอ่สูเ่มอืงราบตั (Rabat) เมอืงหลวงแหง่ราชอาณาจักรมาตัง้แต่

ปี ค.ศ.1956 นําท่านชมเมอืงราบัตเมอืงหลวงแห่งราชอาณาจักรมาในอดตี เมือ่

โมรอคโคหลุดพน้จากการเขา้แทรกแซงทางการเมอืงของฝร่ังเศส และเป็นทีต่ัง้

ของพระราชวังหลวง และทําเนยีบทตูานุทตูจากตา่งแดน เป็นเมอืงสขีาวทีส่ะอาด

และสวยงาม จากนัน้ชมสุเหรา่หลวง และ พระราชวงัหลวง  ทีทุ่กเทีย่งวันศุกร ์

กษัตรยิแ์ห่งโมรอคโคจะทรงมา้จากพระราชวังมายังสุเหร่าเพือ่ประกอบศาสนกจิ 

ชมสุสานของกษตัรยิโ์มฮมัเหม็ด ที ่5 พระอัยกาของกษัตรยิอ์งคปั์จจุบัน ซึง่มี

ทหารยามยนืเฝ้าสงา่ทุกประตู และเปิดใหค้นทุกชาตทิุกศาสนาเขา้ไปเคารพพระ

ศพที่ฝังอยู่เบือ้งล่าง ดา้นหนา้ของสุสาน คือสุเหร่าฮัสซันที่เริม่สรา้งมาตัง้แต่

ศตวรรษที ่2 แต่ไม่สําเร็จ และพังลงจนเหลอืแต่เพยีงเสาไว ้365 ตน้ ในบรเิวณ

กวา้ง 183x139 เมตร  แวะถ่ายรูปป้อมอูดายา (Oudayas Fortress) ป้อม

ขนาดใหญ่ 2 ชัน้ ทีต่ัง้อยูร่มิมหาสมทุรแอตแลนตกิ ลอ้มรอบดว้ยกําแพงสงูใหญ ่

เป็นป้อมทีส่เปนสรา้งขึน้เมือ่สมัยทีส่เปนยดึครองโมร็อคโค ดา้นในมสีวนดอกไม ้

แบบสเปน และเป็น เมดน่ิา หรอืชมุชนชาวเมอืงซึง่เต็มไปดว้ยบา้นเรอืนทาทาบ

ดว้ยสฟ้ีา-ขาว ทีส่ะอาดตาน่าเดนิเล่น บรรยากาศรมิทะเลคลา้ยเมืองซานโตรนิ ี

นับเป็นหนึง่ในป้อมปราการทีสํ่าคัญของโมรอคโค ในอดตีใชป้้องกนัขา้ศกึจากการ

รุกรานทัง้จากประเทศทีล่่าอาณานคิมและในยคุทีโ่จรสลัดชกุชมุ จากนัน้นําท่าน

เดนิทางสุเ่มอืงแมกเนส (Meknes)  

ระยะทาง 87 กม. 
ใชเ้วลาเดนิทาง

ประมาณ 1.20 ชม. 
 

 

 

 

 

 

ระยะทาง 150 กม. 
ใชเ้วลาเดนิทาง
ประมาณ 2 ชม. 

 

คํา่ รับประทานอาหารคํ่า ณ ภตัตาคาร   

 นําคณะเขา้สูท่ีพั่ก โรงแรม HOTEL IBIS MEKNES หรอืเทยีบเทา่ 

วนัทีส่ามของการเดนิทาง         แมกเนส – เมอืงโบราณโวลบูลิสิ – เชฟชาอนุ     

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

  ชมเมอืงแมกเนส (Meknes) หนึง่ในเมอืงมรดกโลกรับรองโดยยูเนสโกเมือ่ปี 

ค.ศ.1996 อดีตเมอืงหลวงในสมัยสุลต่าน มูเล อสิมาอแิห่งราชวงศอะ์ลาวท ิ

(Alawite Dynasty) ไดช้ือ่เป็นกษัตรยิจ์อมโหดผูช้ ืน่ชอบการทําสงครามในชว่ง

ศตวรรษที ่17 ดว้ยทําเลทีต่ัง้ทีม่แีม่น้ําไหลผ่านกลางเมอืงเมกเนสจงึเป็นเมอืง

ศูนยก์ลางการ ผลติมะกอกไวน์และพชืพรรณต่างๆ มกํีาแพงเมอืงลอ้มรอบเมอืง

เกา่ทีย่าวประมาณ 40 กม. ซึง่มปีระตูเมอืงใหญ่โตถงึ 7 ประตู แวะชม ประตบูบั

มนัซู เป็นประตทูีไ่ดช้ ือ่วา่สวยทีส่ดุ ตกแตง่ดว้ยโมเสดและกระเบือ้งสเีขยีวสดบน

ผนังสแีสด นําท่านเดนิทางสูเ่มอืงโบราณโรมนัโวลูบลิสิ (Roman city of 

Volubilis) ทีปั่จจบุนัเหลอืแตซ่ากปรักหักพังทีเ่กดิจากแผน่ดนิไหวครัง้รนุแรงใน

ปี ค.ศ. 1755 แตย่งัคงเห็นไดถ้งึรอ่งรอยความยิง่ใหญ่ของเมอืงในจักรวรรดโิรมัน

ในอดตีซึง่ไดรั้บการขึน้ทะเบยีนมรดกโลกในปี ค.ศ.1997 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ระยะทาง 27 กม. 
ใชเ้วลาเดนิทาง

ประมาณ 0.30 ชม. 
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เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร    

บา่ย นําท่านเดนิทางสู่นครสฟ้ีาเชฟชาอูน (Chefchaouen) เมอืงทีไ่ดช้ ือ่ว่ามนต์

เสน่หแ์หง่โมรอคโค เป็นเมอืงเล็กๆตัง้อยูใ่นหบุเขารฟิ (Rif Mountain) ประวัติ

ความเป็นมาของเมอืงนัน้ยาวนานกว่า 538 ปี เมอืงนี้เคยอยูใ่ตก้ารปกครองของ

สเปน และไดรั้บอสิรภาพในปี ค.ศ.1956 จนไดรั้บอทิธพิลวถิชีวีติและภาษาสเปน

ในปัจจุบันนี้ ชมบา้นเรอืนทาดว้ยสฟ้ีาและสขีาว ถอืว่าเป็นสวรรคข์องคนรักสี

ฟ้าและสขีาว โดยเฉพาะสฟ้ีา น่ันก็เพราะว่าเชฟชาอนูเป็นเมอืงทีบ่า้นเรอืนเกอืบ

ทุกหลังเป็นสขีาว และมคีรึง่ล่างไปจนถงึบรเิวณถนน บันได และทางเดนิ เป็นสี

ฟ้าสดใสเหมอืนวันทีท่อ้งฟ้าไรเ้มฆ สามารถเดนิชมบา้นเรอืนไดท้ั่วทัง้เมอืง โดยที่

สถาปัตยกรรมของเมอืงยงัคงเป็นแบบโมรอคโค ซุม้ประตูโคง้จงึสามารถมองเห็น

ไดท้ั่วทัง้เมอืง และยงัมน้ํีาพุทีป่ดูว้ยกระเบือ้งโมเสกแบบโมรอคโคใหเ้ห็นไดต้าม

มมุต่าง ๆ ของเมอืง พรอ้มใหท้่านมเีวลาเดนิเลอืกซือ้ของทีร่ะลกึในตลาดเมอืง

เกา่ 

ระยะทาง 201 กม. 
ใชเ้วลาเดนิทาง

ประมาณ 3.30 ชม. 

คํา่ รับประทานอาหารคํ่า ณ ภตัตาคาร   

 เขา้สูท่ีพั่ก โรงแรม PARADOR HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 

วนัทีส่ ีข่องการเดนิทาง          เชฟชาอนุ – เฟซ – เมอืงเกา่เฟซ 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

  นําท่านเดนิทางสูเ่มอืงเฟซ (Fes) เมอืงหลวงเกา่ใน ศ.ต. ที ่8 ทีม่คีวามสําคัญ

ทางประวัตศิาสตร ์เป็นเมอืงแหลง่ท่องเทีย่วทีม่ชี ือ่เสยีงของโมร็อคโค เสน้ทางนี้

ผา่นเทอืกเขาแอตลาส ชือ่ทีคุ่น้เคยกนัมานาน โดยเดนิทางขา้ม Middle Atlas 

ภมูปิระเทศเขยีวชอุม่ไปดว้ยป่าไม ้สองขา้งทางเปลีย่นสภาพจากความแหง้แลว้

เป็นป่าไม ้พุม่ และสลับกบัความแหง้แลง้ของภเูขา จนเขา้สูเ่มอืงเฟส 

ระยะทาง 201 กม.
ใชเ้วลาเดนิทาง 

ประมาณ 3.30 ชม. 
 
 
 

เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร   

บา่ย นําทา่นชมเมอืงเฟส โดยเดนิเขา้สูเ่ขาวงกตอนัซบัซอ้นแห่งเมดนิาเมอืงเฟซ ผ่าน

ประต ูBab Bou Jeloud ทีส่รา้งตัง้แต่ปี 1913  ทีใ่ชโ้มเสดสฟ้ีาตกแต่ง เดนิ

ผ่านเขา้ไปในเขตเมดน่ิาแลว้เหมอืนขา้มกาลเวลายอ้นสู่อดีต นําท่านเดนิผ่าน

ตลาดสดขายขา้งปลาอาหาร และผัก ผลไมส้ดต่างๆนาๆ ชม เมเดอรซ์า บูอมิา

เนยี (Merdersa Bou Imania) ซึง่เป็นโรงเรียนสอนพระคัมภีร์ เป็น

สถาปัตยกรรมแบบมัวรท์ีส่วยงามประณีต  ในเขตเมอืงเก่าไดแ้บ่งออกเป็น 100 

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

แบง่เป็นยา่นตา่งๆ เชน่ ยา่นเครือ่งใชท้องเหลอืง ทองแดง จะมรีา้นคา้เล็กๆทีห่นา้

รา้นจะมหีมอ้ กะทะ อปุกรณ์เครือ่งครัว วางแขวนหอ้ยเต็มไปหมด ยา่นขายพรมที่

วางเรียงรายอย่างสวยงาม ย่านงานเครื่องจักสาน งานแกะสลักไม ้และย่าน

เครือ่งเทศ (Souk El Attarine) ท่านจะไดส้ัมผัสทัง้รูป รสและกลิน่ในยา่น

เครือ่งเทศทีม่กีารจัดเรยีงสนิคา้ไดอ้ย่างเป็นระเบยีบเรยีบรอ้ยสวยงาม ระหว่างที่

เดนิตามทางในเมดน่ิาทา่นจะไดพ้บกบันํา้พธุรรมชาต ิ(Nejjarine Fountain) 

เพือ่ใหช้าวมุสลมิใหล้า้งหนา้ลา้งมอืก่อนเขา้ในบรเิวณมัสยดิ  นอกจากนี้ทีต่าม

ซอกมมุอาจเห็นภาพชายสงูอายหุนวดเครารุงรังน่ังแกะสลักไมช้ ิน้เล็กๆอยูบ่รเิวณ

ตามทางเดนิแคบๆในเขตเมอืงเกา่ บางทเีราก็ยงัจะเห็นผูห้ญงิทีน่ีส่วมเสือ้ผา้ทีปิ่ด
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ตัง้แตห่ัวจนถงึเทา้จะเห็นไดก้็เฉพาะตาดําอนัคมกรบิเทา่นัน้  แวะชมสสุานของมู

เล ไอดรสิที ่2 (Moulay Idriss Mausolem II) ทีช่าวโมรอคโคถอืว่าเป็น

แหล่ งมาแสวงบุญที่ศั กดิ์ส ิทธิ์ พาท่ านไปชม สุ เหร่าใหญ่ไคเราวีน 

(Kairaouine Mosque) ซึง่เป็นทัง้มหาวทิยาลัยสอนศาสนาแห่งแรกของ

โมร็อคโค และเกา่แกท่ีส่ดุแห่งหนึง่ของโลกเลยทเีดยีว (เฉพาะผูท้ีนั่บถอืศาสนา

อสิลามเท่านัน้) จากนัน้นําท่านเดนิชมย่านเครื่องหนังและแวะชม บ่อฟอกและ

ยอ้มสหีนังแบบโบราณ ที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะของเมอืงเฟส ถูกอนุรักษ์โดย

องคก์รยเูนสโก ้ทัง้หมดนีเ้ป็นเสน่หข์องการเดนิเทีย่วชมเมอืงทีต่อ้งเดนิแหวกว่าย

เขา้ไปในกลุม่คนชาวพืน้เมอืง ชอ้ปป้ิงสนิคา้ทอ้งถิน่ เมอืงเฟซจงึเป็นสถานทีท่ีไ่ม่

ควรพลาดในการมาเยอืนอยา่งยิง่ 

คํา่ รับประทานอาหารคํ่า ณ ภตัตาคาร   

 นําเขา้สูท่ีพั่ก โรงแรม ACROSS HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 

**กรณุาจดัเตรยีมเสือ้ผา้กระเป๋าเล็ก เพือ่คา้งคนืในเมอืงเกา่เชฟชาอนุในคนืถดัไป** 

วนัทีห่า้ของการเดนิทาง     เฟซ – อนิเฟรน – มเิดล – เออรฟ์ดู ์– เมอรซ์ูกา้ (ทะเลทรายซาฮารา่) 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม พรอ้มทําการเชค็เอาทจ์ากโรงแรม 

 นําทา่นเดนิทางผา่นชม เมอืงอเิฟรน (Ifrane) เมอืงทีค่วามสงูประมาณ 1,650 

เมตร เหนอืระดับน้ําทะเล ทีพั่กตากอากาศซึง่ในอดตีฝร่ังเศสไดม้าสรา้งขึน้บรเิวณ

นี้ ในชว่ง ค.ศ. 1930 บางครัง้เรยีกเมอืงแห่งนี้ว่า เจนีวาแห่งโมรอคโค บา้นสว่น

ใหญม่หีลังคาสแีดง มดีอกไมบ้าน และทะเลสาบสวยงาม เป็นสถานทีพั่กผ่อนทัง้

ฤดูหนาวและฤดูรอ้น เสน้ทางนี้ผ่านเทือกเขาแอตลาส ชือ่ที่คุน้เคยกันมานาน 

เดนิทางขา้ม Middle Atlas ภูมปิระเทศเขยีวชอุ่มไปดว้ยป่าไม ้สองขา้งทาง

เปลี่ยนสภาพจากความแหง้แลว้เป็นป่าไม ้พุ่ม และสลับกับความแหง้แลง้ของ

ภเูขา ไดเ้วลาสมควรนําทา่นเดนิทางสูเ่มอืงมเิดล (Midelt)  

ระยะทาง 72 กม.
ใชเ้วลาเดนิทาง 

ประมาณ 1.30 ชม. 
 
 
 
 
 
 

ระยะทาง 136 กม. 
ใชเ้วลาเดนิทาง
ประมาณ 2 ชม. 

เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร  

บา่ย ออกเดนิทางสู ่เมอืงเออรฟ์ูด ์(Erfoud) ซึง่เป็นโอเอซสิศูนยก์ลางการคา้ขาย

ของคาราวานซึง่เดนิทางมาจากซาอุดอิาระเบยี และซดูาน เดนิทางสู่เมอืงเมอร์

ซกูา้ร ์(แยกสมัภาระสําหรบัคา้งคนืในทะเลทราย) โดยนําท่านนําท่านน่ังรถ

ขับเคลือ่นสีล่อ้ 4 WD ไปท่อง ทะเลทรายซาฮาร่า “Sahara” เป็นทะเลทรายใน

ทวปีแอฟรกิาทีม่ขีนาดใหญ่เป็นอันดับสองของโลก (รองจากทะเลทรายในทวปี

แอนตารก์ตกิา) และเป็นทะเลทรายรอ้นทีใ่หญ่ทีส่ดุของโลก ณ เมอืงเมอรซู์กา้ 

(Merzouga) ลัดเลาะขอบทะเลทรายสูเ่ขตซาฮาร่า ผ่านชมชมทัศนียภาพอัน

ยิง่ใหญ่ของภเูขาหนิทีเ่ต็มไปดว้ยซากฟอสซลิของหาอยและแมงกะพรุนโบราณ

ในอดตีเมือ่ 350 ลา้นปีกอ่น ซึง่ดนิแดนแหง่นีเ้คยอยูใ่ตท้อ้งทะเลมากอ่น จึง่เป็นที่

กําเนดิของซากฟอสซลิตา่งๆ  

ระยะทาง 211 กม. 
ใชเ้วลาเดนิทาง 

ประมาณ 2.45 ชม 
 
 
 
 
 

ระยะทาง 55 กม. 

คํา่ รับประทานอาหารคํ่า ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

อสิระทา่นพกัผอ่นดดูาวทา่มกลางทะเลทรายตามอธัยาศยั 

 

 พกัผอ่นคา้งคนืในทะเลทรายซาฮารา่ ณ KASBAH TOMBOUCTOU HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 
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วนัทีห่กของการเดนิทาง เมอรซ์ูกา้ – ทนิเฮยีร ์– ทอดรา้กอรจ์ – วอซาเซท  
 
เชา้ตรู ่ ก่อนพระอาทิตย์ขึ้นนําท่านขี่อูฐชมพระอาทิตย์ขึ้นที่ทะเลทรายซาฮาร่า          

***พเิศษ รวมค่าขีอู่ฐ 1 ท่าน/อูฐ 1 ตวั เป็นบรรยากาศยามเชา้ที่คุณจะ

ประทับใจมริูล้มื (อยา่ลมืเตรยีมเสือ้กนัหนาวใหพ้รอ้ม) 

 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

  นําท่านน่ังรถ 4WD สู่เมอืงเออรฟ์ดู ์เพือ่เปลีย่นเป็นรถโคช้ปรับอากาศ จากนัน้

เดนิทางสูท่อดา้จอรจ์ (Todra Gorge) ชมความงามของชอ่งเขาทีซ่อ่นตัวอยู่

ในโอเอซสิ ลําน้ําใสไหลผา่นชอ่งเขากับหนา้ผาสงูชนัแปลกตาเป็นแหล่งปีนหนา้

ผาสําหรับนักเสีย่งภยัทัง้หลาย เดนิทางสุเ่มอืงทนิเฮยีร ์(Tinghir) ชมุชนทีเ่กาะ

กลุ่มอยูร่วมกัน ท่ามกลางความแหง้แลง้ ยังมคีวามชุม่ชืน้ของโอเอซสิ ตน้ปาลม์ 

เคยเป็นทีต่ัง้ของกองทหารทีเ่ดนิทางมาจากวอซาเซท  

 
 

ระยะทาง 145 กม. 
ใชเ้วลาเดนิทาง

ประมาณ 2.30 ชม. 

เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร   

บา่ย นําทา่นเดนิทางสู ่เมอืงวอซาเซท (Ouarzazate) เคยเป็นทีต่ัง้ทางยทุธศาสตร์

ในปี ค.ศ. 1928 ฝร่ังเศสไดต้ัง้กองกําลงัทหารและพัฒนาทีน่ีใ่หเ้ป็นศนูยก์ลางการ

บรหิาร วอซาเซทเป็นเมอืงถูกส่งเสรมิใหเ้ป็นเมอืงท่องเทีย่วทีแ่วดลอ้มไปดว้ย

สตูดโิอภาพยนตร ์และมกีารพัฒนาพืน้ทีใ่นทะเลทรายเพือ่การทํากจิกรรมต่างๆ 

เชน่ การขีม่อเตอรไ์ซด ์อฐู กจิกรรมผจญภัยกลางทะเลทราย เมอืงนี้อยูใ่กลภ้เูขา

แอตลาสที่มีหิมะปกคลุมในช่วงฤดูหนาว วอซาเซทอาจกล่าวไดว้่าเป็น

จุดมุ่งหมายของนักท่องเที่ยวที่มองหาความแตกต่าง และความผจญภัยที่หา

ไมไ่ดจ้ากทีไ่หน วอซาเซทเป็นเมอืงทีสํ่าคัญทีส่ดุของทางตอนใต ้และทีน่ี่ยังเป็น

ทางเชือ่มระหว่างเหนือกับใต ้และตะวันออกกับตะวันออก สําหรับนักท่องเทีย่ว

บางคนทีช่อบรสชาตขิองความเป็นทางใต ้ณ แห่งนี้เป็นจุดเริม่ตน้ของการสํารวจ

เมอืงตา่งๆไดท้กุวัน 

ระยะทาง 168 กม. 
ใชเ้วลาเดนิทาง

ประมาณ 2.30 ชม. 
 
 
 
 
 

คํา่ รับประทานอาหารคํ่า ณ ภตัตาคาร   

 นําเขา้สูท่ีพ่กั โรงแรม KARAM PALACE HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 
วนัทีเ่จ็ดของการเดนิทาง        วอซาเซท – มาราเกซ – ชมโชวก์ารแสดงพืน้เมอืง           

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 แวะถ่ายรูป ป้อมทาเรทิ Kasbah Taourirt เป็นป้อมแห่งตระกูลกลาว ีซึง่

ภายในประกอบดว้ยหอ้งต่าง ๆ จํานวนมากซ่อนอยู่เชือ่มต่อกันดว้ยถนนเล็ก ๆ 

และเสน้ทางลับคดเคีย้วตามอาคารทีเ่บยีดเสยีดกัน พระราชวังของตระกลูกลาว ี

Glaoui Palace ผูป้กครองมาราเกซ ซึง่ยังมลีวดลายผนังอาคารและรูปแบบ

สถาปัตยกรรมอันหลากหลายของการสรา้งอาคารของชาวเบอร์เบอร์ การ

ออกแบบอาคารซึง่เหมาะกับความเชือ่และความเป็นอยู่ของเหล่าเจา้ผูป้กครอง 

ในยคุของตระกลู Glaoui ทีน่ี่มคีนงานและคนรับใชจํ้านวนหลายรอ้ยคนจงึตอ้งมี

หอ้งเป็นจํานวนมาก มทีัง้ส่วนที่เป็นวังเก่า หอ้งน่ังเล่น หอ้งรับรอง ซึง่องค์การ

ยูเนสโกไ้ดป้ฏสิังขรณ์ขึน้มาจากอาคารเดมิเพียง 1 ใน 3 ของอาคารทัง้หมด 

จากนัน้นําท่านออกเดนิทางผ่าน เมอืงไอท ์เบนฮาดด ูAit Benhaddou เป็น

เมอืงที่มชี ือ่เสยีงในเรื่องการหารายไดจ้ากกองถ่ายทําภาพยนตร์กว่า 20 เรื่อง 

ระยะทาง 110 กม. 
ใชเ้วลาเดนิทาง 

ประมาณ 2.30 ชม. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ระยะทาง 30 กม. 
ใชเ้วลาเดนิทาง

ประมาณ 45 นาท ี
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โดยเฉพาะป้อมทีง่ดงามและมคีวามใหญทีส่ดุในโมรอคโค ภาคใต ้คอื ป้อมไอท ์

เบนฮาดดู Kasbash of Ait Ben Hadou เป็นป้อมหนิทรายซึง่ตัง้อยูท่่ามกลาง

สวนอลัมอนด ์เป็นปราสาททีใ่ชใ้นการถา่ยทําภาพยนตรห์ลายเรือ่งทีโ่ด่งดัง อาท ิ

Lawrence of Arabia, Jesus of Nazareth และ Gladiator ปัจจุบันอยูใ่นความ

ดแูลขององคก์ารยเูนสโก ้

 

เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร  

บา่ย เดนิทางสู ่เมอืงมาราเกช (Marakesh) ซึง่เป็นเมอืงทอ่งเทีย่วทีสํ่าคัญทีต่ัง้อยู่

เชงิเขาแอตลาส ในอดตีเมอืงโอเอซสิแห่งนี้เป็นทีพั่กของกองคาราวานอฐูทีม่า

จากทางตอนใตข้องโมรอคโค ถอืเป็นเมอืงชมุทางของพ่อคา้ต่างๆ นอกจากนี้ยัง

เป็นอดตีเมอืงหลวงในชว่งสมัยราชวงศ์อัลโมราวดิชว่ง ศ.ต.ที ่11 ปัจจุบันเป็น

เมอืงทีม่นัีกท่องเทีย่วมาเยอืนมากทีส่ดุ สภาพบา้นเมอืงทีเ่ราเห็นไดค้อื สองขา้ง

ทางแวดลอ้มดว้ยบา้นเรอืนทีถู่กฉาบดว้ยปนูสสีม้ๆ ซึง่เป็นสิง่ทีรั่ฐบาลกําหนดไว ้

แตค่นทอ้งถิน่จะเรยีกว่า Pink City หรอื เมอืงสชีมพู อาจกล่าวไดว้่ามาราเกช

เป็นเมอืงทีม่เีสน่หท์ีส่ดุในโลกแหง่หนึง่ จงึไดส้มญานามว่าเป็น A city of Drama 

น่ันคือมคีวามสวยงามดั่งเมอืงในละครที่ไม่น่าเป็นชวีติจรงิได ้นําท่านเยีย่มชม 

พระราชวงับาเฮยี (Bahia Palace) เป็นพระราชวังของท่านมหาอํามาตย ์

ผูสํ้าเร็จราชการแผ่นดนิแทนยุคกษัตรยิใ์นอดตี สรา้งขึน้ในชว่งปลายศตวรรษที ่

19 โดย Si Moussa สถาปัตยกรรมออกแบบเป็นแนวสมัยใหม ่โดยทีต่ัง้ใจจะให ้

เป็นพระราชวังทีย่ ิง่ใหญแ่ละหรหูราทีส่ดุในสมยันัน้ ตัวพระราชวังมกีารตกแตง่โดย

การแกะสลักปนูปัน้มกีารวาดลายบนไมแ้ละประดับประดาดว้ยโมเสดเป็นลวดลาย

ทีส่วยงามละเอยีดอ่อนมาก จากนัน้นําท่านชม จตัุรสักลางเมอืง Djemaa 

Fnaa Square ทีม่ขีนาดใหญ่ รายลอ้มไปดว้ยอาคาร รา้นคา้ ตลาด ทัง้ 4 ดา้น 

เดนิเล่นถ่ายรูปความมีชวีติชวีา ที่มีสีสันและกลิน่อายแบบโมรอคโคขนานแท ้

พรอ้มจับจ่ายหาซือ้ของฝาก ของทีร่ะลกึพืน้เมอืงต่างๆ ไดท้ี ่ตลาดเกา่ ทีอ่ยูร่าย

รอบจัตรัุส  

ระยะทาง 185 กม. 
ใชเ้วลาเดนิทาง

ประมาณ 3.00 ชม. 

คํา่ รบัประทานอาหารคํ่า ณ ภตัตาคาร พรอ้มชมโชวก์ารแสดงพืน้เมอืง        

อนัตืน่ตาตืน่ใจกบัความอลงัการของสถานทีแ่ละสสีนัของชาวโมรอคกนั 

 

 นําเขา้สูท่ีพั่ก โรงแรม PLAM PLAZA HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 

วนัทีแ่ปดของการเดนิทาง      มาราเกซ – สวนจารด์นี มาจอแรล – คาซาบลงักา้   

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 นําท่านชม สวนจารด์นี มาจอแรล Jardin Majorelle หรอื สวนยปิแซงลอ

เรน้ซ ์Yves Saint Laurent Gardens ชือ่นีเ้ป็นทีคุ่น้เคยของสาว ๆ ทีช่ ืน่ชอบ

แฟชัน่สดุหรูของ Yves St. Laurent นักออกแบบแฟชัน่ดไีซน์แห่งปารสีประเทศ

ฝร่ังเศส จากนัน้นําทา่นเดนิทางสูเ่มอืงคาซาบลงักา้ (Casablanca) นําท่านสู่

เมอืง คาซาบลังกา้  คําว่า 'คาซา' แปลว่า บา้น และ 'บลังกา้' แปลว่า สขีาว คา

ซาบลังกา้ เป็นเมอืงทีค่นทั่วโลกรูจ้ัก และอาจรูจ้ักมากกว่า 'ราชอาณาจักรโมรอค

โค' ดว้ยซ้ํา 

 
 
 
 
 

ระยะทาง 242 กม. 
ใชเ้วลาเดนิทาง 

ประมาณ 3.30 ชม. 

เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร  

บา่ย นําท่านชม เมืองคาซาบลงัก้า (Casablanca) เมืองที่ถูกใชเ้ ป็นฉากใน  
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ภาพยนตรฮ์อลลวีดูเรือ่ง Casablanca ออกฉายในปี ค.ศ.1942 นําท่านถ่ายรูปกับ 

สเุหร่าแห่งกษัตรยิฮ์ัสซนัที ่2 สรา้งเสร็จสมบรูณ์เมือ่ปี ค.ศ. 1993 ในวาระเฉลมิ

พระชนมค์รบ 60 พรรษาของกษัตรยิฮ์สัซนัที ่2 แหง่โมร็อกโกเป็นสเุหรา่ทีม่ขีนาด

ใหญม่ากจคุนได ้25,000 คนและมหีอคอยสงู 210 เมตร ชมโบถสช์าวยวิ (The 

Church of our ladies of Lourdes) ภายในมภีาพกระจกสสีวยงามแสดง

เรือ่งราวต่างๆเกีย่วกับศาสนา ต่อดว้ยจัตุรัสสหประชาชาต ิซึง่เป็นใจกลางเมอืง

ยา่นธรุกจิสําคัญ  

คํา่ รับประทานอาหารคํ่า ณ ภตัตาคาร  
 นําเขา้สูท่ีพั่ก โรงแรม IMPERIAL CASABLANCA HOTEL หรอืเทยีบเทา่  

วนัทีเ่กา้ของการเดนิทาง         คาซาบลงักา้ – ดไูบ  

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

11.00 น. นําทา่นเดนิทางสุส่นามบนิคาซาบลังกา้ เพือ่ทําการเชค็อนิสมัภาระ และ มเีวลา

เลอืกซือ้สนิคา้ปลอดภาษีในสนามบนิ 

 

14.15 น. ออกเดนิทางกลับสูด่ไูบ โดยเทีย่วบนิที ่EK752 

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

เดนิทางเวลา 14.45 น. และถงึดไูบ เวลา 01.25 น.*** 

 

 วนัทีส่บิของการเดนิทาง         ดไูบ – กรงุเทพฯ   

01.30 น.  เดนิทางถงึสนามบนิดไูบ เพือ่รอเปลีย่นเครือ่ง  

03.30 น. ออกเดนิทางสูส่นามบนิสวุรรณภมู ิโดยสายการบนิเอมเิรตส ์เทีย่วบนิที ่EK376 

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

เดนิทางเวลา 03.40 น. และถงึกรงุเทพฯ เวลา 13.15 น.*** 

 

12.35 น. คณะเดนิทางกลับถงึ สนามบนิสวุรรณภมู ิโดยสวัสดภิาพ  

 

 

กรณุาอา่นหมายเหตใุหล้ะเอยีดทกุขอ้ 

หมายเหต ุ
  

1. บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการทีจ่ะไมรั่บผดิชอบตอ่คา่ชดเชยความเสยีหาย อนัเกดิจากเหตสุดุวสิยัทีท่าง 

บรษัิทฯ ไมส่ามารถควบคมุได ้ เชน่ การนัดหยดุงาน, จลาจล,การลา่ชา้หรอืยกเลกิของเทีย่วบนิ รวมถงึ

กรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงไมอ่นุญาตใหเ้ดนิทางออกหรอืกองตรวจคนเขา้เมอืงของแตล่ะประเทศไม่

อนุญาตใหเ้ขา้เมอืง รวมทัง้ในกรณีทีท่า่นจะใชห้นังสอืเดนิทางราชการ (เลม่สน้ํีาเงนิ) เดนิทาง หาก

ทา่นถกูปฏเิสธการเดนิทางเขา้หรอืออกนอกประเทศใดประเทศหนึง่      

2. บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงโปรแกรมรายการทอ่งเทีย่ว โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

3. บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงอตัราคา่บรกิาร โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

4. กรณีทีค่ณะไมค่รบจํานวน 15 ทา่น ทางบรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการงดออกเดนิทาง โดยทางบรษัิทฯ  

จะแจง้ใหท้า่นทราบลว่งหนา้ 14 วันกอ่นการเดนิทาง  

5. เมือ่ทา่นทาํการซือ้โปรแกรมทวัร ์ทางบรษิทัฯ จะถอืวา่ทา่นรบัทราบและ

ยอมรบัเง ือ่นไขของหมายเหตทุกุขอ้แลว้ 

ในกรณีทีล่กูคา้ตอ้งออกต ัว๋โดยสารภายในประเทศ 

กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ทีข่องบรษิทัฯ กอ่นทกุคร ัง้ มฉิะน ัน้ทางบรษิทัฯจะไมข่อรบัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยใดๆ ท ัง้ส ิน้ 
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โปรแกรมและรายละเอยีดของการเดนิทางอาจมกีารเปลีย่นแปลงได ้ท ัง้นีข้ ึน้อยูก่บัสภาวะอากาศ 

และเหตสุดุวสิยัตา่ง ๆ ทีไ่มส่ามารถคาดการณ์ลว่งหนา้โดยทางบรษิทัฯ จะคาํนงึถงึผลประโยชนแ์ละ 

ความปลอดภยัของผูร้ว่มเดนิทางเป็นสําคญั 

 

โปรแกรม : Amazing Morocco 

10 วนั 7 คนื     

โดยสายการบนิเอมเิรตส ์(EK) 

กาํหนดวนัเดนิทาง:  ปี 2560 

กนัยายน : 8 – 17  

ตลุาคม : 7 – 16, 13 – 22 

 

กาํหนดวนัเดนิทาง:  ปี 2560 

พฤศจกิายน : 2 – 11, 27 พ.ย. – 6 ธ.ค. 

อตัราคา่บรกิาร ราคา 

ผูใ้หญ ่พกัหอ้งคู ่(หอ้งละ 2 ทา่น) ราคาทา่นละ 52,900.- 

ผูใ้หญ ่พกั 3 ทา่น 1 หอ้ง (กรณุาอา่นขอ้มลูเพิม่เตมิเรือ่งโรงแรมทีพ่กั) 52,900.- 

พกัหอ้งเดีย่ว เพิม่ทา่นละ 7,900.- 

เด็ก (อายไุมเ่กนิ 12 ปี) 1 ทา่น พักกบัผูใ้หญ ่1 ทา่น 52,900.- 

เด็ก (อายไุมเ่กนิ 12 ปี) 1 ทา่น พักกบัผูใ้หญ ่2 ทา่น  

(กรณุาอา่นขอ้มลูเพิม่เตมิเรือ่งโรงแรมทีพ่กั) 
52,900.- 

ในกรณีไมใ่ชต้ ัว๋เครือ่งบนิ ลดทา่นละ  18,000.- 

ไมร่วมคา่ธรรมเนยีมวซีา่เชงเกน้ประเทศโมรอคโค 

(ผูย้ ืน่วซีา่ตอ้งชําระเงนิพรอ้มเงนิมดัจําคา่ทวัร ์เป็นจํานวนเงนิ 800 บาท) 

ช ัน้ธุรกจิเพิม่เงนิจากราคาทวัร ์เร ิม่ตน้ทีท่า่นละ 

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

** โรงแรมในยโุรป ไมอ่นญุาตใหเ้ด็กอายตุํา่กวา่ 7 ปี เขา้พกัแบบไมม่เีตยีงเสรมิ ** 

อตัราคา่บรกิาร ราคา 

ผูใ้หญ ่พกัหอ้งคู ่(หอ้งละ 2 ทา่น) ราคาทา่นละ 55,900.- 

ผูใ้หญ ่พกั 3 ทา่น 1 หอ้ง (กรณุาอา่นขอ้มลูเพิม่เตมิเรือ่งโรงแรมทีพ่กั) 55,900.- 

พกัหอ้งเดีย่ว เพิม่ทา่นละ 9,900.- 

เด็ก (อายไุมเ่กนิ 12 ปี) 1 ทา่น พักกบัผูใ้หญ ่1 ทา่น 55,900.- 

เด็ก (อายไุมเ่กนิ 12 ปี) 1 ทา่น พักกบัผูใ้หญ ่2 ทา่น  

(กรณุาอา่นขอ้มลูเพิม่เตมิเรือ่งโรงแรมทีพ่กั) 
55,900.- 

ในกรณีไมใ่ชต้ ัว๋เครือ่งบนิ ลดทา่นละ  18,000.- 
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กาํหนดวนัเดนิทาง:  ปี 2560 

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

 

 

 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม 

1. คา่ตั๋วเครือ่งบนิชัน้ประหยดั ( Economy Class) ทีร่ะบวุนัเดนิทางไปกลับพรอ้มคณะ (ในกรณีมคีวามประสงคอ์ยูต่อ่ 

จะตอ้งไมเ่กนิจํานวนวัน และอยูภ่ายใตเ้งือ่นไขของสายการบนิ) 

2. คา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ตามรายการ 

3. คา่รถโคช้ปรับอากาศนําเทีย่วตามรายการ  

4. คา่หอ้งพกัในโรงแรมตามทีร่ะบใุนรายการหรอืเทยีบเทา่   

5. คา่อาหารตามทีร่ะบใุนรายการ 

6. คา่เขา้ชมสถานทีท่อ่งเทีย่วตามรายการ 

7. คา่ประกนัภยัการเดนิทางรายบคุคล (หากตอ้งการเงือ่นไขกรมธรรมส์อบถามไดจ้ากเจา้หนา้ที)่ 

คา่ประกนัอบุตัเิหตคุุม้ครองในระหวา่งการเดนิทางวงเงนิไมเ่กนิทา่นละ 1,000,000 บาท  

คา่รักษาพยาบาลในกรณีเกดิอบุตัเิหตวุงเงนิไมเ่กนิทา่นละ 500,000 บาท (ตามเงือ่นไขกรมธรรม)์ 

** ลูกคา้ทา่นใดสนใจ...ซือ้ประกนัการเดนิทางสําหรบัครอบคลุมเรือ่งสุขภาพสามารถสอบถามขอ้มูล 

เพิม่เตมิกบัทางบรษิทัได ้**  

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

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

ไมร่วมคา่ธรรมเนยีมวซีา่เชงเกน้ประเทศโมรอคโค 

(ผูย้ ืน่วซีา่ตอ้งชําระเงนิพรอ้มเงนิมดัจําคา่ทวัร ์เป็นจํานวนเงนิ 800 บาท) 

ช ัน้ธุรกจิเพิม่เงนิจากราคาทวัร ์เร ิม่ตน้ทีท่า่นละ 

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

** โรงแรมในยโุรป ไมอ่นญุาตใหเ้ด็กอายตุํา่กวา่ 7 ปี เขา้พกัแบบไมม่เีตยีงเสรมิ ** 

อตัราคา่บรกิาร ราคา 

ผูใ้หญ ่พกัหอ้งคู ่(หอ้งละ 2 ทา่น) ราคาทา่นละ 63,900.- 

ผูใ้หญ ่พกั 3 ทา่น 1 หอ้ง (กรณุาอา่นขอ้มลูเพิม่เตมิเรือ่งโรงแรมทีพ่กั) 63,900.- 

พกัหอ้งเดีย่ว เพิม่ทา่นละ 9,900.- 

เด็ก (อายไุมเ่กนิ 12 ปี) 1 ทา่น พักกบัผูใ้หญ ่1 ทา่น 63,900.- 

เด็ก (อายไุมเ่กนิ 12 ปี) 1 ทา่น พักกบัผูใ้หญ ่2 ทา่น  

(กรณุาอา่นขอ้มลูเพิม่เตมิเรือ่งโรงแรมทีพ่กั) 
63,900.- 

ในกรณีไมใ่ชต้ ัว๋เครือ่งบนิ ลดทา่นละ  23,000.- 

ไมร่วมคา่ธรรมเนยีมวซีา่เชงเกน้ประเทศโมรอคโค 

(ผูย้ ืน่วซีา่ตอ้งชําระเงนิพรอ้มเงนิมดัจําคา่ทวัร ์เป็นจํานวนเงนิ 800 บาท) 

ช ัน้ธุรกจิเพิม่เงนิจากราคาทวัร ์เร ิม่ตน้ทีท่า่นละ 

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

** โรงแรมในยโุรป ไมอ่นญุาตใหเ้ด็กอายตุํา่กวา่ 7 ปี เขา้พกัแบบไมม่เีตยีงเสรมิ ** 
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**ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัทีม่อีายุต ัง้แตแ่รกเกดิ ถงึ 85 ปี **  

  [รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, เสยีชวีติหรอืเสยีอวยัวะจากอบุตัเิหต ุ1.5 ลา้นบาท] 

8. คา่มคัคเุทศกข์องบรษัิทดแูลตลอดการเดนิทาง (ไมร่วมทปิมคัคเุทศก)์ 

 

อตัรานีไ้มร่วม 

1. คา่ธรรมเนยีมการจัดทําหนังสอืเดนิทาง 

2. คา่ใชจ้า่ยสว่นตวั อาทเิชน่  คา่เครือ่งดืม่ทีส่ัง่พเิศษ, คา่โทรศัพท,์ คา่ซกัรดี, คา่ธรรมเนยีมหนังสอืเดนิทาง,            

คา่น้ําหนักเกนิจากทางสายการบนิกําหนดเกนิกวา่ 20 ก.ก.และมากกวา่ 2 ชิน้,  คา่รักษาพยาบาล กรณีเกดิการ

เจ็บป่วยจากโรคประจําตัว, คา่กระเป๋าเดนิทางหรอืของมคีา่ทีส่ญูหายในระหวา่งการเดนิทาง เป็นตน้ 

3. คา่ธรรมเนยีมนํา้มนัและภาษสีนามบนิ ในกรณีทีส่ายการบนิมกีารปรบัขึน้ราคา 

4. คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7%  

5. คา่ทปิมคัคเุทศกท์อ้งถิน่, พนกังานขบัรถ  (เทา่กบั 30 USD ตอ่ทา่น ) 

6. คา่ธรรมเนยีมวซีา่เชงเกน้ประเทศโมรอคโค  

(ผูย้ ืน่วซีา่ตอ้งชําระเงนิพรอ้มเงนิมดัจําคา่ทวัร ์เป็นจํานวนเงนิ 800 บาท) 

7. คา่ทปิมคัคเุทศกจ์ากเมอืงไทย   

(โดยมาตรฐาน 3 USD ตอ่คน ตอ่วนั : 10 x 3 = 30 USD หรอื 1,000 บาท) 

8. คา่บรกิารยกกระเป๋าในโรงแรม ซึง่ทา่นจะตอ้งดแูลกระเป๋าและทรพัยส์นิดว้ยตวัทา่นเอง 

 

เง ือ่นไขการจอง 

1. ชาํระเงนิมดัจําทา่นละ 20,000 บาท โดยโอนเขา้บญัช ีทีน่ ัง่จะยนืยนัเมือ่ไดร้บัเงนิมดัจําแลว้เทา่น ัน้ 

2.  สง่สําเนาหนา้พาสปอรต์ของผูท้ีเ่ดนิทาง ทีม่อีายกุารใชง้านไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน เพือ่ทําการจองควิยืน่วซีา่ ภายใน   

    3 วันนับจากวันจอง หากไมส่ง่สําเนาหนา้พาสปอรต์ทางบรษิทัขออนญุาตยิกเลกิการจองทวัรโ์ดยอตัโนมตั ิ

3. เมือ่ไดรั้บการยนืยนัวา่กรุป๊ออกเดนิทางได ้ลกูคา้จัดเตรยีมเอกสารใหก้ารขอวซีา่ไดท้ันท ี

4. หากทา่นทีต่อ้งการออกต ัว๋โดยสารภายในประเทศ (กรณีลกูคา้อยูต่า่งจงัหวดั) ใหท้า่นตดิตอ่เจา้หนา้ที ่ 

    กอ่นออกบตัรโดยสารทกุครัง้ หากออกบตัรโดยสารโดยมแิจง้เจา้หนา้ที ่ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มรั่บผดิชอบ 

    คา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้ 

  5. การยืน่วซีา่ในแตล่ะสถานทตูมกีารเตรยีมเอกสาร และมขีัน้ตอนการยืน่วซีา่ไมเ่หมอืนกนั ทัง้แบบหมูค่ณะและยืน่  

      รายบคุคล ทา่นสามารถสอบถามขอ้มลูเพือ่ประกอบการตดัสนิใจกอ่นการจองไดจ้ากทางเจา้หนา้ที ่

6. หากในคณะของท่านมผีูต้อ้งการดูแลพเิศษ น่ังรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูสู้งอายุ, มโีรคประจําตัว หรือไม่

สะดวกในการเดนิทางท่องเทีย่วในระยะเวลาเกนิกว่า 4-5 ชั่วโมงตดิต่อกัน ท่านและครอบครัวตอ้งใหก้ารดูแล

สมาชกิภายในครอบครัวของท่านเอง เนื่องจากการเดนิทางเป็นหมูค่ณะ หัวหนา้ทัวรม์คีวามจําเป็นตอ้งดูแลคณะ

ทัวรท์ัง้หมด 

 

เงือ่นไขการชําระคา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอื 

ทางบรษิทัขอเก็บคา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอื 30 วนักอ่นการเดนิทาง 

หากทา่นไมผ่า่นการอนมุตัวิซีา่หรอืยกเลกิการเดนิทางโดยเหตจํุาเป็น 

ทางบรษิทัขอเก็บเฉพาะคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้จรงิเต 
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ขอ้มลูเบือ้งตน้ในการเตรยีมเอกสารยืน่วซีา่และการยืน่ขอวซีา่ 

1. การพจิารณาวีซา่เป็นดุลยพนิิจของสถานทูต มใิชบ่รษัิททัวร์ การเตรยีมเอกสารทีด่ีและถูกตอ้งจะชว่ยใหก้าร

พจิารณา ของสถานทตูงา่ยขึน้ 

2. กรณีทา่นใดตอ้งใชพ้าสปอรต์เดนิทาง ชว่งระหวา่งยืน่วซีา่ หรอื กอ่นเดนิทางกับทางบรษัิท ท่านตอ้งแจง้ใหท้าง

บรษัิทฯ ทราบล่วงหนา้เพื่อวางแผนในการขอวีซ่าของท่าน ซึง่บางสถานทูตใชเ้วลาในการพจิารณาวีซ่าที่

คอ่นขา้งนานและอาจไมส่ามรถดงึเลม่ออกมาระหวา่งการพจิารณาอนุมตัวิซีา่ได ้ 

3. สําหรับผูเ้ดนิทางทีศ่กึษาหรอืทํางานอยูต่่างประเทศ จะตอ้งดําเนนิเรือ่งการขอวซีา่ดว้ยตนเองในประเทศทีต่น

พํานักหรอืศกึษาอยูเ่ทา่นัน้ 

4. หนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายไุมตํ่่ากวา่ 6 เดอืน โดยนับวันเริม่เดนิทางออกนอกประเทศ หากนับแลว้ตํ่ากวา่ 6 เดอืน 

ผูเ้ดนิทางตอ้งไปยืน่คํารอ้งขอทําหนังสอืเดนิทางเล่มใหม่ และกรุณาเตรยีมหนังสอืเดนิทางเล่มเกา่ ใหก้ับทาง

บรษัิทดว้ย เนื่องจากประวัตกิารเดนิทางของท่านจะเป็นประโยชน์อยา่งยิง่ในการยืน่คํารอ้งขอวซีา่ และจํานวน

หนา้หนังสอืเดนิทาง ตอ้งเหลอืวา่งสําหรับตดิวซีา่ไมตํ่่ากวา่ 3 หนา้ 

5. ทา่นทีใ่สป่กหนังสอืเดนิทางกรณุาถอดออก หากมกีารสญูหาย บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบตอ่ปกหนังสอืเดนิทาง

นัน้ๆ และพาสปอรต์ ถอืเป็นหนังสอืของทางราชการ ตอ้งไมม่รีอยฉีกขาด หรอื การขดีเขยีน หรอื แตง่เตมิใดๆ ใน

เลม่ 

ขอ้มลูเพิม่เตมิเร ือ่งต ัว๋เครือ่งบนิและทีน่ ัง่บนเครือ่งบนิ 

1.   ทางบรษัิทไดสํ้ารองทีน่ั่งพรอ้มชําระเงนิมดัจําคา่ตัว๋เครือ่งบนิแลว้  หากทา่นยกเลกิทวัร ์ไมว่า่จะดว้ย 

      สาเหตใุด ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิก์ารเรยีกเกบ็คา่มดัจําตั๋วเครือ่งบนิ ซึง่มคีา่ใชจ้า่ย ประมาณ 1,000 –  

      5,000 บาท แลว้แตส่ายการบนิและชว่งเวลาเดนิทาง   

2.   หากตัว๋เครือ่งบนิทําการออกแลว้ แตท่า่นไมส่ารถออกเดนิทางได ้ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิเ์รยีกเก็บ 

      คา่ใชจ้า่ยตามทีเ่กดิขึน้จรงิ  และรอ Refund จากทางสายการบนิ ใชเ้วลาประมาณ 3- 6 เดอืนเป็นอยา่งนอ้ย 

3.   น่ังที ่Long Leg โดยปกตอิยูบ่รเิวณทางออกประตฉุูกเฉนิ และผูท้ีจ่ะน่ังตอ้งมคีณุสมบตัติรงตามทีส่ายการบนิ 

      กําหนด เชน่ ตอ้งเป็นผูท้ีม่รีา่งกายแข็งแรง และชว่ยเหลอืผูอ้ ืน่ไดอ้ยา่งรวดเร็วในกรณีทีเ่ครือ่งบนิมปัีญหา เชน่   

      สามารถเปิดประตฉุูกเฉนิได ้(น้ําหนักประมาณ 20 กโิลกรัม) ไมใ่ชผู่ท้ีม่ปัีญหาทางดา้นสขุภาพและรา่งกาย  

      และอํานาจในการใหท้ีน่ั่ง Long leg ขึน้อยูก่บัทางเจา้หนา้ทีเ่ชค็อนิสายการบนิ ตอนเวลาทีเ่ชค็อนิเทา่นัน้ 
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กรณียกเลกิการเดนิทาง 

1. แจง้ยกเลกิ 45 วัน ขึน้ไปกอ่นการเดนิทาง   คนืคา่ใชจ้า่ยทัง้หมด 

2. แจง้ยกเลกิภายใน 30-44 วนักอ่นเดนิทาง   เก็บคา่ใชจ้า่ย ทา่นละ 10,000 บาท  

3. แจง้ยกเลกิภายใน 16-29 วนักอ่นเดนิทาง   เก็บคา่ใชจ้า่ย ทา่นละ 20,000 บาท 

4. แจง้ยกเลกินอ้ยกวา่ 15 วันกอ่นเดนิทาง   ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิ ์เก็บคา่ใชจ้า่ยทัง้หมด 

5. บรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเก็บค่าใชจ้่ายท ัง้หมดกรณีท่านยกเลกิการเดนิทางและมผีลทําใหค้ณะ

เดนิทางไมค่รบตามจํานวนทีบ่รษิทัฯกําหนดไว ้(30ทา่นขึน้ไป) เนื่องจากเกดิความเสยีหายต่อทางบรษัิท

และผูเ้ดนิทางอืน่ทีเ่ดนิทางในคณะเดยีวกนับรษัิทตอ้งนําไปชําระคา่เสยีหายตา่งๆทีเ่กดิจากการยกเลกิของทา่น  

6. กรณีเจ็บป่วย จนไมส่ามารถเดนิทางได ้ ซึง่จะตอ้งมใีบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรอง บรษัิทฯจะทําการ

เลื่อนการเดินทางของท่านไปยังคณะต่อไปแต่ทั ้งนี้ท่านจะตอ้งเสียค่าใชจ้่ายที่ไม่สามารถเรียกคืนไดค้ือ 

คา่ธรรมเนยีมในการมดัจําตั๋ว และคา่ธรรมเนยีมวซีา่ตามทีส่ถานทตูฯ เรยีกเก็บ  

7. กรณียืน่วซีา่แลว้ไมไ่ดร้บัการอนมุตัวิซีา่จากทางสถานทตู (วซีา่ไมผ่า่น) และทา่นไดช้ําระค่าทัวรห์รอืมัดจํา

มาแลว้ ทางบรษัิทฯ ขอเก็บเฉพาะคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้จรงิ เชน่ คา่วซีา่และคา่บรกิารยืน่วซีา่ / คา่มดัจําตั๋วเครือ่งบนิ 

หรอืคา่ตั๋วเครือ่งบนิ (กรณีออกตั๋วเครือ่งบนิแลว้) / คา่สว่นตา่งในกรณีทีก่รุ๊ปออกเดนิทางไมค่รบตามจํานวน  

8. กรณีวซี่าผา่นแลว้ แจง้ยกเลกิกอ่นหรอืหลงัออกต ัว๋โดยสาร บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการ  ไมค่นืคา่ทวัร ์

ท ัง้หมด    

9. กรณีผูเ้ดนิทางไมส่ามารถเขา้-ออกเมอืงได ้เนือ่งจากปลอมแปลงหรอืการหา้มของเจา้หนา้ที ่ไมว่า่เหตผุลใดๆ

ตามทางบรษัิทของสงวนสทิธิใ์นการ ไมค่นืคา่ทวัรท์ ัง้หมด 

ขอ้มลูเพิม่เตมิเร ือ่งโรงแรมทีพ่กั 
1. เนือ่งจากการวางแปลนหอ้งพกัของแตล่ะโรงแรมแตกตา่งกนั จงึอาจทําใหห้อ้งพกั

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

(Triple Room) หอ้งพกัตา่งประเภทอาจจะไมต่ดิกนั หรอื อยูค่นละช ัน้กนั และบาง

โรงแรมอาจจะไมม่หีอ้งพกัแบบ 3 ทา่น ซึง่ถา้เขา้พกั 3 ทา่น อาจจะไดเ้ป็น 1 เตยีง

ใหญก่บั 1 เตยีงพบัเสรมิ หรอื อาจมคีวามจําเป็นตอ้งแยกหอ้งพกัเนือ่งจากโรงแรมน ัน้ไมส่ามารถจดัหา

ได ้ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บเงนิเพิม่เตมิในกรณีทีอ่าจมกีารแยกหอ้งพกั 

2. กรณีทีม่งีานจัดประชมุนานาชาต ิ (Trade Fair) เป็นผลใหค้า่โรงแรมสงูขึน้มากและหอ้งพักในเมอืงเต็ม บรษัิทฯ

ขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่นหรอืยา้ยเมอืงเพือ่ใหเ้กดิความเหมาะสม 

3. โรงแรมในยโุรปทีม่ลีักษณะเป็น Traditional Building หอ้งทีเ่ป็นหอ้งเดีย่วอาจเป็นหอ้งทีม่ขีนาดกะทดัรัต และ

ไมม่อีา่งอาบน้ํา ซึง่ขึน้อยูก่บัการออกแบบของแตล่ะโรงแรมนัน้ๆ และหอ้งแตล่ะหอ้งอาจมลีักษณะแตกตา่งกนั 
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เอกสารประกอบการขอวซีา่โมรอคโค 

ใชเ้วลาทาํการอนมุตัวิซีา่ประมาณ 7 วนัทาํการ 

***ไมต่อ้งมาแสดงตนทีส่ถานทตูในวนัยืน่วซีา่*** 

เอกสารกรณุาเตรยีม 2 ชุด ยกเวน้ เอกสารทีอ่อกจากทางราชการและทางธนาคาร

ขอเป็นตวัจรงิ 1 ชุด และสําเนา 1 ชุด 

ในระหวา่งยืน่วซีา่เขา้สถานทตูแลว้ ไมส่ามารถดงึเลม่ออกมากอ่นได ้

 

1. หนงัสอืเดนิทาง (Passport) หนังสอืเดนิทาง ตอ้งมหีนา้เหลอืสําหรับประทับวซีา่อย่างนอ้ย 2 

หนา้ อายกุารใชง้านเหลอืไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน นับจากวันเดนิทางกลับ  และหนังสอืเดนิทางจะตอ้ง

ไมช่ํารดุ  

2. รปูถา่ย รปูถา่ยสหีนา้ตรงขนาด 1.5 x 2 นิว้ จํานวน 2 ใบ (พืน้หลัง

ขาวเท่านัน้ ถา่ยไมเ่กนิ 6 เดอืนหา้มสวมแวน่ตาหรอืเครือ่งประดับ 

ไมใ่สค่อนแทคเลนส ์รปูไมเ่ลอะหมกึ) 

3. หลกัฐานการเงนิ  

3.1 หนงัสอืรบัรองสถานะทางการเงนิ BANK CERTIFICATE  

ทีอ่อกจากทางธนาคาร (ตอ้งสะกดชือ่ใหต้รงตามหนา้พาสปอรต์ 

ตอ้งมตีราประทับ และลายเซ็นจากธนาคาร) กรุณายืน่ขอจาก ธนา

คารล่วงหนา้ เวลาดําเนนิงานประมาณ 3 วนั และใชย้ืน่ไดไ้มเ่กนิ 15 วนัหลังจากธนาคารออกให ้  

3.2 กรณีผูเ้ดนิทางไมไ่ดอ้อกคา่ใชจ้่ายเอง (บุคคลที่สามารถรับรองค่าใชจ้่ายได ้ตอ้งเป็น พ่อ 

แม ่พีน่อ้ง ทีม่สีายเลอืดเดยีวกัน หรอื สามภีรรยา เทา่นัน้)     

     3.2.1. ตอ้งทําเป็นหนงัสอืรบัรองคา่ใชจ้า่ยในการเดนิทาง  (Sponsor Letter)  

     3.2.2. ตอ้งทํา BANK GUARANTEE ทีอ่อกจากทางธนาคารเท่านัน้ ฉบับภาษาอังกฤษ โดย

ระบชุือ่เจา้ของบัญช ี(บคุคลทีอ่อกคา่ใชจ้่าย) ตอ้งสะกดชือ่ – สกุล ใหต้รงตามหนา้พาสปอรต์ และ

บคุคลทีเ่จา้ของบัญชอีอกคา่ใชจ้่ายให ้(ผูเ้ดนิทาง) ตอ้งสะกดชือ่ – สกลุ ใหต้รงตามหนา้พาสปอรต์ 

กรณุายืน่ขอจาก ธนาคาร่ลวงหนา้ โดยใชเ้วลาดําเนนิงานประมาณ 3 วัน และใชย้ืน่ไดไ้มเ่กนิ 15 วัน 

หลังจากธนาคารออกให ้ 

*** สถานฑตูไมร่บัพจิารณาบญัชกีระแสรายวนัและบญัชฝีากประจํา *** 

4. หลกัฐานการทํางาน   

- เจา้ของกจิการ หนังสอืรับรองการจดทะเบยีน(DBD)ทีม่ชี ือ่ของผูเ้ดนิทางเป็นกรรมการหรอืหุน้สว่น 

อายไุมเ่กนิ 3 เดอืน หรอื สําเนาใบทะเบยีนการคา้(พค.0403) 

- กจิการไมจ่ดทะเบยีน จดหมายชีแ้จงการทํางาน พรอ้มเอกสารประกอบ เชน่ รปูถา่ยรา้น สญัญา

เชา่ที ่โฉนดทีด่นิ เป็นตัน 
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- เป็นพนกังาน    หนังสอืรับรองการทํางาน จากบรษัิทฯ ระบตํุาแหน่ง, เงนิเดอืน, วนัเริม่ทํางาน  

(ขอเป็นภาษาอังกฤษมอีาย ุ1 เดอืน ชือ่-สกลุตอ้งตรงตามหนา้พาสปอรต์ ใชคํ้าวา่ “TO WHOM IT 

MAY CONCERN” แทนชือ่สถานทตูทีย่ืน่) 

- นกัเรยีนหรอืนกัศกึษา ใชห้นังสอืรับรองการเรยีนทีอ่อกจากสถาบันทีกํ่าลังศกึษาอยู ่ 

(ขอเป็นภาษาอังกฤษมอีาย ุ1 เดอืน ชือ่-สกลุตอ้งตรงตามหนา้พาสปอรต์)ใชคํ้าวา่ “TO WHOM IT 

MAY CONCERN” แทนชือ่สถานทตูทีย่ืน่) 

5. เอกสารสว่นตวั 

- สําเนาทะเบยีนบา้น 

- บัตรประชาชน 

- สตูบิัตร(กรณีเด็กอายตํุา่กวา่ 20 ปี) 

- ทะเบยีนสมรส/ทะเบยีนหยา่/มรณะบัตร(ถา้ม)ี 

- ใบเปลีย่นชือ่-นามสกลุ (ถา้มกีารเปลีย่น) 

***เอกสารสว่นตวัของทา่นหา้มเซ็นสาํเนาถกูตอ้งทกุกรณี*** 

6. กรณีเด็กอายไุมถ่งึ 20 ปี ไมไ่ดเ้ดนิทางไปตา่งประเทศพรอ้มบดิา มารดา  

- หากเด็กเดนิทางไปกบับดิา จะตอ้งมหีนังสอืยนิยอมจากมารดา จากอําเภอตน้สงักดั (โดยมารดา

จะตอ้งคัดหนังสอืยนิยอมระบใุหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกับบดิา) พรอ้มแนบสําเนาบัตรประชาชน

หรอืหนา้พาสปอรต์มารดามาดว้ย 

- หากเด็กเดนิทางกบัมารดา จะตอ้งมหีนังสอืยนิยอมจากบดิา จากอําเภอตน้สงักัด (โดยบดิาจะตอ้ง

คัดหนังสอืยนิยอมระบใุหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกับมารดา) พรอ้มแนบสาํเนาบัตรประชาชนหรอื

หนา้พาสปอรต์บดิามา 

-  หากเด็กไมไ่ดเ้ดนิทางพรอ้มกบับดิาและมารดา ทัง้บดิาและมารดาจะตอ้งคัดหนังสอืระบยุนิยอม

ใหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกับใคร มคีวามสมัพันธเ์ป็นอะไรกันกับเด็ก จากอําเภอตน้สงักดั พรอ้ม

แนบสําเนาบัตรประชาชนหรอืหนา้พาสปอรต์บดิาและมารดา 

- กรณีเด็กทีบ่ดิา-มารดาหยา่รา้ง จะตอ้งแนบสําเนาใบหยา่ และมกีารสลักหลังโดยมรีายละเอยีด

วา่ฝ่ายใดเป็นผูม้อํีานาจปกครองบตุรแตเ่พยีงผูเ้ดยีว 

*** กรณีเด็กอายตุํา่กวา่ 18 ปี บดิาและมารดาตอ้งลงชือ่รับรองในแบบฟอรม์สมัครวซีา่ 

7.  ท่านหา้มเซ็น รับรองสําเนาถูกตอ้งเด็ดขาด ใหท้่านเซ็นเฉพาะ แบบฟอรม์ใบคํารอ้งขอวซีา่เท่านัน้ 

หากไมไ่ดเ้ซ็นในแบฟอรม์มา ทา่นอาจจะตอ้งไปโชวต์ัวทีส่ถานฑตูดว้ยตนเอง 

เอกสารยืน่วซีา่อาจมกีารปรบัเปลีย่นและขออพัเดทเพิม่เตมิไดท้กุเวลา หาก

ทางสถานทตูแจง้ขอเพิม่เตมิ 
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แบบฟอรม์สําหรบักรอกขอ้มลูยืน่วซีา่ประเทศโมรอคโค 

(กรณุากรอกขอ้มลูใหค้รบถว้นตามความเป็นจรงิ เนือ่งจากจะมผีลตอ่การพจิารณาวซีา่ของทา่น) 

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

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

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

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

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

5. สถานทีเ่กดิ (จังหวดั) …………………………………………………..………………………………………  

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

7. สญัชาตปัิจจบุัน .................................สญัชาตโิดยกําเนดิ หากตา่งจากปัจจบุัน………………………….. 

8. 8.1 ชือ่- นามสกลุ บดิา

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

   8.2 ชือ่- นามสกลุ มารดา

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

8. เพศ   ชาย         หญงิ 

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

  หยา่        แยกกันอยู ่                         หมา้ย 

  อืน่ๆ (โปรดระบ)ุ……………..…. 

10. ในกรณีเป็นผูเ้ยาว ์กรณุากรอกชือ่-นามสกลุ ทีอ่ยู(่หากตา่งจากผูข้อ) และสญัชาตขิองผูม้อํีานาจ

ปกครอง/ดแูลผูเ้ยาว ์

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

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

11. ทีอ่ยูต่ามทะเบยีนบา้นของผูข้อ 

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

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

    หมายเลขโทรศัพทม์อืถอื......................................... อเีมล............................................. 

12. อาชพีปัจจบุัน........................................................................................................ 

13. ชือ่บรษัิทหรอืรา้นคา้ ทีอ่ยู ่หมายเลขโทรศัพท ์ /  สําหรับนักเรยีน นักศกึษา กรณุากรอกชือ่ ทีอ่ยูข่อง

สถาบันศกึษา 

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

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

14. วซีา่เทีเ่คยไดรั้บในระยะเวลา 3 ปีทีผ่า่นมา(ระบวุนัเดนิทาง ไป-กลับ) 

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

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

.......................................................................................................................................... 
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15.  ทา่นเคยถกูปฏเิสธวซีา่หรอืไม ่

    ไมเ่คย                 เคย  (เหตผุลในการปฏเิสธ)......................................................... 

16. ความรับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยในการดํารงชพีระหวา่งการเดนิทางและพํานักอยูข่องผูร้อ้งขอ 

      ตัวผูข้อวซีา่เอง   มผีูอ้ ืน่ออกให(้ญาต/ิบรษัิท/องคก์ร)  

        กรณุาระบชุือ่ ................................................    

สิง่ทีช่ว่ยในการดํารงชพี    …………………………………………………..….  

   เงนิสด     สิง่ทีช่ว่ยในการดํารงชพี   

   เช็คเดนิทาง      เงนิสด 

   บัตรเครดติ      ทีพั่กทีม่ผีูจั้ดหาให ้

   ชําระคา่ทีพั่กลว่งหนา้แลว้    คา่ใชจ้า่ยทัง้หมดระหวา่งพํานักมผีูอ้อกให ้

   ชําระคา่พาหนะลว่งหนา้แลว้    ชําระคา่พาหนะลว่งหนา้แลว้ 

   อืน่ๆ (โปรดระบ)ุ     อืน่ๆ (โปรดระบ)ุ    

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

หมายเหต ุการอนมุตัวิซีา่เป็นดลุพนิจิของทางสถานทูต ทางบรษิทัไมม่สีว่นเกีย่วขอ้งใดๆท ัง้ส ิน้ 

ท ัง้น ีบ้รษิทัเป็นเพยีงตวักลางและคอยบรกิารอาํนวยความสะดวกใหแ้กผู่เ้ดนิทางเทา่น ัน้ 

 


