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โมรอคโคเทีย่วครบ 10 วัน 7 คืน 
โดยสายการบนิโอมานแอร์ (WY)  

 
 

 

คาซาบลังก้า-ราบัต-แทนเจียร์-นครสีฟ้าเชฟชาอูน-เฟส 
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ขีอู่ฐชมพระอาทติย์ขึ้น และน่ังรถ 4WDตะลุยเนินทรายที่เมอร์ซูก้า 
แวะชมโตรกผาโทดร้าทีเ่ปรียบเหมอืนโอเอซิสกลางทะเลทราย 

 
 
 
 
 
 

 

บรษิทัฯ ขอน ำท่ำนเดนิทำงไปส ำรวจอำณำจกัรโมรอคโคดว้ยสำยกำรโอมำนแอร ์ โมรอคโคดนิแดนทีเ่ชือ่มต่อของ
แอฟรกิำตะวนัตกกบัยโุรป ทีม่วีฒันธรรมโบรำณมำอย่ำงยำวนำน เตม็ไปดว้ยลวดลำยสสีนัทีเ่รำรูจ้กักนัในนำม กระเบื้องโมเสก 
พรอ้มสมัผสักลิน่อำยอำหรบัในสมยัโบรำณทีย่งัคงอยู่ เพลดิเพลนิกบัสสีนัของโมรอคโคอนัน่ำตืน่ตำตืน่ใจ 
คาซาบลงัก้า เมอืงทีค่นทัว่โลกรูจ้กัและอำจรูจ้กัมำกกว่ำรำชอำณำจกัรโมรอคโคดว้ยซ ้ำเพรำะนอกจำกจะเป็นเมอืงท่ำและ 

เป็นทีต่ัง้ของท่ำอำกำศยำนระหว่ำงประเทศแลว้ยงัถูกใชเ้ป็นฉำกในภำพยนตรฮ์อลลวีูด้เรือ่ง Casablanca 
โดยทีไ่ม่ไดถ่้ำยท ำในคำซำบลงักำ้เลย 

ราบตั เมอืงหลวงแห่งรำชอำณำจกัรมำตัง้แต่ปีค.ศ.1956 เมือ่โมรอคโคหลุดพน้จำกกำรเขำ้แทรกแซงทำงกำรเมอืง
ของฝรัง่เศส และเป็นทีต่ัง้ของพระรำชวงัหลวง และท ำเนียบทตูำนุทตูจำกต่ำงแดน เป็นเมอืงสขีำวทีส่ะอำด
และสวยงำม 

เชฟชาอนู เมอืงเชฟชำอนูหรอืเชฟชำวเวอรน์ เมอืงทีไ่ดช้ือ่วำ่ “มนตเ์สน่หแ์ห่งโมรอคโค” แมว้่ำโมรอคโคจะเป็นประเทศ
ทีต่ัง้อยูท่ำงทศิตะวนัตกเฉียงเหนือของทวปีแอฟรกิำ แต่เพรำะกำรทีม่อีำณำเขตตดิต่อกบัทะเลเมดเิตอรเ์ร
เนียนและมหำสมุทรแอตแลนตกิ จงึท ำใหภู้มอิำกำศของประเทศเป็นแบบเมดเิตอรเ์รเนียนคลำ้ยตอนใตข้อง
อติำลแีละสเปน ส ำหรบันกัท่องเทีย่วทีช่ืน่ชอบและแสวงหำในสถำปัตยกรรมแบบโมรอคโคทีม่สีฟ้ีำและสขีำว
ไม่ควรทีจ่ะพลำดเมอืงเลก็ๆ แหง่นี้ 

เฟส เมอืงหลวงเก่ำในศตวรรษที ่8 ทีม่คีวำมส ำคญัทำงประวตัศิำสตร ์เป็นเมอืงแหล่งท่องเทีย่วทีม่ชีือ่เสยีงของโม
รอคโค 

เออรฟ์ดู ์ เมอืงทีเ่คยเป็นศนูยก์ลำงกองคำรำวำนพ่อคำ้ทีเ่ดนิทำงมำจำกทำงตะวนัออกกลำงอย่ำงซำอุดอิำรเบยีและ
ซดูำนในแอฟรกิำ 

เมอรซู์ก้า เมอืงแห่งทะเลทรำย ทีม่กีจิกรรมอนัตืน่ตำตืน่ใจทัง้ตัง้แคมป์กลำงทะเลทรำย ขีอ่ฐูชมพระอำทติยข์ึ้นและ
สนุกสนำนกบักำรนัง่รถ 4WD ตะลุยเนินทรำย 

มาราเกช เมอืงท่องเทีย่วทีส่ ำคญัทีต่ัง้อยู่เชงิเขำแอตลำส ในอดตีเมอืงโอเอซสิแห่งนี้เป็นทีพ่กัของกองคำรำวำนอฐูทีม่ำ
จำกทำงตอนใตข้องโมรอคโค ถอืเป็นเมอืงชมุทำงของพ่อคำ้ต่ำงๆปัจจบุนัเป็นเมอืงทีม่นีกัท่องเทีย่วมำเยอืน
มำกทีส่ดุ 

 

ก าหนดการเดินทาง      24 พ.ย.-03 ธ.ค./ 18-27 ธ.ค.2561  
 

วนัแรก  กรงุเทพฯ-มสักตั (โอมาน)  
17.30 น. คณะพรอ้มกนัท่ีสนามบินสวุรรณภมิู ชัน้ 4 ประตทูางหมายเลข 9  เคาน์เตอรส์ายการบินโอมาน แอร ์

เคาน์เตอร ์T1-5 เจ้าหน้าท่ีคอยต้อนรบัและอ านวยความสะดวกให้ท่านก่อนขึน้เครือ่ง (กรณุามาให้
ตรงเวลา เน่ืองจากกฎของสายการบิน ท่านต้องมาแสดงตวัของท่านเอง) 

20.40 น.  ออกจากเดินทางจากกรงุเทพฯ โดยสายการบินโอมานแอร ์เท่ียวบินท่ี WY816 

**ค่าทัวร์ไม่รวม** 
ทิปคนขับ,ทิปไกด์ท้องถ่ิน,ทิปหัวหน้าทัวร์ 

และทิปคนจงูอูฐ 
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23.30 น. เดินทางถึงสนามบิน กรงุมสักตั ประเทศโอมาน จากนัน้น าท่านแวะเปล่ียนเครือ่ง 
 

วนัทีส่อง มสักตั-คาซาบลงัก้า (โมรอคโค)-ราบตั-แทนเจียร ์
01.20 น.  ออกจากเดินทางจากสนามบินกรงุมสักตั โดยสายการบินโอมานแอร ์เท่ียวบินท่ี WY171 
07.10 น. เดินทางถึงสนามบินนานาชาติเมืองคาซาบลงัก้า ประเทศโมรอคโค น ำทำ่นผำ่นพธิกีำรตรวจ

คนเขำ้เมอืงและศลุกำกร จำกนัน้ใหท้ำ่นตรวจรบัสมัภำระ กอ่นน ำทำ่นเดนิทำงสูเ่มืองราบตั Rabat 
เมอืงหลวงแหง่รำชอำณำจกัรโมรอคโคมำตัง้แต่ปีค.ศ.1956 เมือ่โมรอคโคหลุดพน้จำกกำรเขำ้
แทรกแซงทำงกำรเมอืงของฝรัง่เศส และเป็นทีต่ัง้ของพระรำชวงัหลวง และท ำเนียบทตูำนุทตูจำกต่ำง
แดน เป็นเมอืงสขีำวทีส่ะอำดและสวยงำม (ใชเ้วลำเดนิทำงประมำณ 1.30 ชัว่โมง)  
จำกนัน้น ำทำ่นชมเมอืงรำบตัเมอืงหลวงแหง่รำชอำณำจกัรโมรอคโค น ำทำ่นชมป้อมอไูดยำ Oudaya 
Kasbah และแวะถ่ำยรปูภำยนอกกบัสเุหรำ่หลวง ทีท่กุเทีย่งวนัศกุร ์กษตัรยิแ์หง่โมรอคโคจะทรงมำ้
จำกพระรำชวงัมำยงัสเุหรำ่เพือ่ประกอบศำสนกจิ รวมถงึสสุำนของกษตัรยิโ์มฮมัเหมด็ที ่5 พระอยักำ
ของกษตัรยิอ์งคปั์จจุบนั ซึง่มทีหำรยำมยนืเฝ้ำสงำ่ทกุประต ูและเปิดใหค้นทกุชำตทิกุศำสนำเขำ้ไป
เคำรพพระศพทีฝั่งอยูเ่บือ้งล่ำง ซึง่ดำ้นหน้ำของสสุำน คอืสเุหรำ่ฮสัซนัทีเ่ริม่สรำ้งมำตัง้แต่ศตวรรษที ่
12 แต่ไมส่ ำเรจ็ และพงัลงจนเหลอืแต่เพยีงเสำไว ้365 ตน้ ซึง่ไมใ่กลก้นัมหีอคอยฮสัซนัหรอื Hassan 
Tower อกีดว้ย   

กลางวนั รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ. ภตัตำคำร 
บา่ย น ำทำ่นเดนิทำงสูเ่มืองแทนเจียร ์Tangier (ใชเ้วลำเดนิทำงประมำณ 3 ชัว่โมง) เป็นเมอืงรมิชำยฝัง่

และเป็นเมอืงทำ่ทีส่ ำคญั ตัง้อยูท่ำงตอนเหนือของประเทศโมรอ็คโคและอยูท่ำงตอนใตข้อง “ชอ่งแคบ
ยบิรอลตำร”์ ปัจจบุนัเมอืงทำ่แหง่นี้ไดก้ลำยเป็นจุดหมำยปลำยทำงดำ้นกำรทอ่งเทีย่วทีส่ ำคญัอกีเมอืง
หนึ่งของโมรอคโค นอกจำกนี้แลว้เมอืงแทนเจยีรย์งัเป็นเมอืงทีม่คีวำมส ำคญัทำงดำ้นประวตัศิำสตร์
ไมน้่อยกว่ำเมอืงอืน่ๆ อกีทัง้รอบ ๆ ตวัเมอืงยงัมคีวำมโดดเด่นดว้ยทศันียภำพทีส่วยงำม รวมทัง้หำด
ทรำยและผูค้นทีแ่สนจะเป็นมติร  

ค า่ รบัประทำนอำหำรค ่ำ ณ ภตัตำคำร  
 น ำทำ่นเดนิทำงเขำ้สูท่ีพ่กั โรงแรมระดบั 3.5 ดาว หรอืระดบัเทยีบเทำ่ 
  

วนัทีส่าม แทนเจียร-์เชฟชาอนู-เฟส 
เช้า  รบัประทำนอำหำรเชำ้ทีโ่รงแรม   

จำกนัน้น ำทำ่นชมเมอืงแทนเจยีร ์เมอืงทำ่ทีส่ ำคญัทีต่ัง้อยูท่ำงตอนเหนือของประเทศโมรอคโคและอยู่
ทำงตอนใตข้อง “ชอ่งแคบยบิรอลตำร”์ ปัจจุบนัเมอืงทำ่แหง่นี้ไดก้ลำยเป็นจดุหมำยปลำยทำงดำ้นกำร
ทอ่งเทีย่วทีส่ ำคญัอกีแหง่ของโมรอ็กโกอกีดว้ย นอกจำกนี้แลว้เมอืงแทนเจียรย์งัเป็นเมอืงทีม่ ี
ควำมส ำคญัทำงดำ้นประวตัศิำสตรไ์มน้่อยไปกว่ำเมอืงอืน่ๆ อกีทัง้รอบๆตวัเมอืงยงัมคีวำมโดดเดน่
ดว้ยทศันียภำพทีส่วยงำม รวมไปถงึหำดทรำยและผูค้นทีแ่สนจะเป็นมติร  น ำทำ่นชมถ า้เฮอรคิ์วลีส 
ตัง้อยูท่ีท่ำงตะวนัตกของเมอืงแทนเจยีร ์ถ ้ำมทีำงออกสองทำงคอืทำงทะเลและทำงบก ทำงออกทำง
ทะเลนัน้เมือ่มองทัง้จำกขำ้งในและขำ้งนอก จะเหน็เป็นรปูทวปีแอฟรกิำ ซึ่งตำมต ำนำนกรกีหรอืโรมนั 
เชือ่ว่ำเฮอรค์วิลสิ อำศยัอยูใ่นถ ้ำนี้ตอนทีไ่ดร้บัมอบหมำยใหท้ ำภำรกจิ 12 อยำ่งตำมต ำนำน และเป็น
คนท ำใหเ้กดิชอ่งแคบยบิบรอลตำรวมทัง้ถ ้ำนี้ดว้ย จำกนัน้น ำทำ่นสูแ่กรนด ์ซคัโค Grand Socco 
หรอืทีรู่จ้กักนัว่ำ “บิก๊สแควร”์ จตัรุสัทีร่ำยลอ้มไปดว้ยเขตเมอืงเกำ่หรอืยำ่นเมดน่ิำ ซึง่ถกูจดัอนัดบัให้
เป็นหนึ่งในสถำนทีท่อ่งเทีย่วทีด่ทีีส่ดุของเมอืงแทนเจยีร ์อกีทัง้ยงัถอืว่ำเป็นตลำดหลกัของเมอืงอกีดว้ย  
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จำกนัน้น ำทำ่นเดนิทำงสูน่ครสีฟ้า เมืองเชฟชาอนู Chefchaouen หรือเมืองเชฟชาวเวอรน์ เมอืง
ทีไ่ดช้ือ่ว่ำ “มนตเ์สน่หแ์หง่โมรอคโค” แมว้่ำโมรอคโคจะตัง้อยูท่ำงทศิตะวนัตกเฉียงเหนือของทวปี
แอฟรกิำ แต่เพรำะกำรทีม่อีำณำเขตตดิต่อกบัทะเลเมดเิตอรเ์รเนียนและมหำสมทุรแอตแลนตกิ จงึท ำ
ใหภ้มูอิำกำศของประเทศเป็นแบบเมดเิตอรเ์รเนียนคลำ้ยตอนใตข้องอติำลแีละสเปน ส ำหรบั
นกัทอ่งเทีย่วทีช่ ืน่ชอบและแสวงหำในสถำปัตยกรรมแบบโมรอคโคทีม่สีฟ้ีำและสขีำวไมค่วรทีจ่ะพลำด
เมอืงเลก็ๆ แหง่นี้ (ใชเ้วลำเดนิทำงประมำณ 2.30 ชัว่โมง) 

กลางวนั รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร 
บา่ย น ำทำ่นเดนิทำงต่อสูเ่มืองเฟส Fes (ใชเ้วลำเดนิทำงประมำณ 3 ชัว่โมง) เมอืงแหง่นี้ยงัคงมบีรรยำกำศ

ของเมอืงโบรำณ ทีผู่ค้นยงัใชล้ำเป็นพำหนะและบรรทกุของกนัอยู ่ทำ่นจะสมัผสัไดถ้งึบรรยำกำศของ
เมอืงทีเ่กำ่แก ่ทีย่งัคงอนุรกัษ์วถิชีวีติ และวฒันธรรมควำมเป็นอยูไ่วอ้ยำ่งดเียีย่ม เมอืงเฟซเป็นอกีเมอืง
ทีเ่คยเป็นเมอืงหลวงของประเทศโมรอ็คโค หำกแต่เมอืงนี้มปีระวตัศิำสตรท์ีเ่ตม็ไปดว้ยกำรสูร้บและ
กำรประหตัประหำรกนั ผสมผสำนกบัควำมรุง่เรอืงของศลิปะและวทิยำกำรทีเ่สรมิสรำ้งจนิตนำกำรจน
บรรเจดิยิง่กว่ำควำมฝัน  

ค า่  รบัประทำนอำหำรค ่ำ ณ ภตัตำคำร 
  น ำทำ่นเดนิทำงเขำ้สูท่ีพ่กัโรงแรมระดบั 3.5 ดาว หรอืระดบัเทยีบเทำ่ 
 

วนัทีสี่ ่  เทีย่วเมืองเฟส 
เช้า  รบัประทำนอำหำรเชำ้ทีโ่รงแรม   

จำกนัน้น ำทำ่นชมเมอืงเฟส เมอืงทีม่ตีรอกซอกซอยดุจเขำวงกตอนัซบัซอ้น น ำทำ่นแวะถ่ำยรปูกบั 
Borj South และผำ่นประต ูBab Bou Jeloud ทีส่รำ้งตัง้แต่ปี 1913 ทีใ่ชโ้มเสดสฟ้ีำตกแต่งอยำ่ง
สวยงำม กอ่นน ำทำ่นแวะถ่ำยรปูภำยนอกกบัสเุหรำ่ใหญ่ไคเรำวนี Karaaouiyine Mosque 
มหำวทิยำลยัสอนศำสนำแหง่แรกของโมรอ็กโกและเกำ่แกท่ีส่ดุแหง่หนึ่งของโลก ปัจจุบนั
มหำวทิยำลยัแหง่นี้กย็งัคงเปิดสอนอยู ่ซึง่ดำ้นในอนุญำตใหเ้ขำ้ไดเ้ฉพำะผูท้ีน่บัถอืศำสนำอสิลำม
เทำ่นัน้   จำกนัน้น าท่านเข้าชมเมเดอรซ์าบอิูมาเนีย Merdersa Bouinania ซึง่เป็นโรงเรยีนสอน
พระคมัภรี ์ทีเ่ป็นสถำปัตยกรรมแบบมวัรท์ีส่วยงำมและประณีตสวยงำมยิง่นกั 

กลางวนั รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร 
บา่ย น ำทำ่นเดนิผำ่นเขำ้ไปในเขตเมดน่ิำแลว้เหมอืนขำ้มกำลเวลำยอ้นสูอ่ดตีของเมอืงเฟส ซึง่ในเขตเมอืง

เกำ่จะมตีลำดเกำ่หรอื Souks ทีจ่ะแบ่งเป็นยำ่นๆ เชน่ ยำ่นเครือ่งใชท้องเหลอืง ทองแดง จะมรีำ้นคำ้
เลก็ๆทีห่น้ำรำ้นจะมหีมอ้ กะทะ อปุกรณ์เครือ่งครวั วำงแขวนหอ้ยเตม็ไปหมด ยำ่นขำยพรมทีว่ำง
เรยีงรำยอยำ่งสวยงำม ยำ่นงำนเครือ่งจกัสำน งำนแกะสลกัไม ้และยำ่นเครือ่งเทศ ทำ่นจะไดส้มัผสัทัง้
รปู รสและกลิน่ในยำ่นเครือ่งเทศทีม่กีำรจดัเรยีงสนิคำ้ไดอ้ยำ่งเป็นระเบยีบเรยีบรอ้ยสวยงำม ระหว่ำง
ทีเ่ดนิตำมทำงในเมดน่ิำทำ่นจะไดพ้บกบัน ้ำพธุรรมชำต ิNejjarine Fountain ทีม่ไีวเ้พือ่ใหช้ำวมสุลมิ
ใหล้ำ้งหน้ำลำ้งมอืกอ่นเขำ้ในบรเิวณมสัยดิ 

ค า่ รบัประทำนอำหำรค ่ำ ณ ภตัตำคำร 
 น ำทำ่นเขำ้สูท่ีพ่กั โรงแรมระดบั 3.5 ดาว หรอืระดบัเทยีบเทำ่ 
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วนัทีห้่า เฟส-อิเฟรน-เออรฟ์ดู-์เมอรซ์ูก้า  
เช้า  รบัประทำนอำหำรเชำ้ทีโ่รงแรม   

จำกนัน้น ำทำ่นเดนิทำงสูเ่มืองอิเฟรน Ifrane หรอือฟิรอนในภำษำฝรัง่เศส ทีค่วำมสงูประมำณ 1650 
เมตร เหนือระดบัน ้ำทะเล (ใชเ้วลำเดนิทำงประมำณ 1.30 ชัว่โมง) เมอืงทีเ่ป็นสถำนทีพ่กัตำกอำกำศ
ซึง่ในอดตีฝรัง่เศสไดม้ำสรำ้งขึน้บรเิวณนี้ ในชว่ง ค.ศ. 1930 บำงครัง้เรยีกเมอืงแห่งนี้ว่ำ 
“สวติเซอรแ์ลนดแ์หง่โมรอคโค” เนื่องจำกบำ้นสว่นใหญ่มหีลงัคำสแีดง มดีอกไมบ้ำนและทะเลสำบ
สวยงำม น ำทำ่นแวะชมและถำ่ยรปูเกบ็ภำพบรรำยำกำศอนัสวยงำม กอ่นน ำทำ่นเดนิทำงต่อสูเ่มืองมิ
เดลท์ Midelt (ใชเ้วลำเดนิทำงประมำณ 2 ชัว่โมง) 

กลางวนั รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร 
บา่ย น ำทำ่นเดนิทำงสูเ่มืองเออรฟ์ูด ์Erfoud เมอืงทีเ่คยเป็นศนูยก์ลำงกองคำรำวำนของพอ่คำ้ทีเ่ดนิทำง

มำจำกตะวนัออกกลำงอยำ่งซำอดุอิำรเบยีและซดูำน บนเสน้ทำงผำ่นขำ้มเขตแหง้แลง้แต่มโีอเอซสิที่
หบุเขำดำเดสส ์ซึง่แนวเขำและธรรมชำตขิองหบุเขำทีถ่กูกดักรอ่นจำกแรงลม ท ำใหห้บุเขำกลำยเป็น
รปูรำ่งต่ำงๆสวยงำม (ใชเ้วลำเดนิทำงประมำณ 3 ชัว่โมง) กอ่นน ำทำ่นเดนิทำงต่อสูเ่มืองเมอรซ์ูก้า 
Merzouga เมอืงกลำงทะเลทรำยซำฮำรำ่ โดยเปลีย่นเป็น นัง่รถ 4WD ตะลุยเนินทรายสู่ Merzouga 
Dunes ใหส้นุกสนำนกบักำรนัง่รถขบัเคลื่อนสีล่อ้ไปบนเนนิทรำยทีน่่ำตื่นตำตื่นใจ  
จำกนัน้น ำทำ่นเดนิทำงสูท่ีพ่กัโรงแรม ระดบั 3.5 ดำว หรอืระดบัเทยีบเทำ่  

ค า่  รบัประทำนอำหำรค ่ำ ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม 
 **กรณีทีโ่รงแรมเตม็ จะเปลีย่นเป็นทีพ่กัแบบแคมป์ในทะเลทรายซึง่ห้องพกัส่วนใหญ่จะ

เป็นรปูแบบกระโจมและเป็นห้องน ้ ารวมแบบแยกชายหญิง และต้องจดัเตรียมเส้ือผ้าใส่
กระเป๋าเลก็ เพือ่ค้างคืนในทะเลทราย**** 

 

วนัทีห่ก เมอรซ์ูก้า-ทินเจียร-์ไอท์เบนฮาดด-ูมาราเกช 
เช้าตรู่ กอ่นพระอำทติยข์ึน้น าท่านข่ีอฐูชมพระอาทิตยขึ์น้ท่ีทะเลทรายซาฮาร่า น ำทำ่นขีอ่ฐูเลำะเลยีบไป

ตำมเนินทรำย เพือ่ชมทศันียภำพยำมพระอำทติยท์อแสง ชมเนินทรำยทีค่อ่ยๆเปลีย่นสยีำมตอ้ง
แสงอำทติยไ์ล่เฉดสไีปตำมแสงของตะวนัทีค่่อยๆโผล่พน้ขอบฟ้ำ ซึง่ทะเลทรำยซำฮำรำ่เป็นทะเลทรำย
ทีม่อีำณำเขตกวำ้งใหญ่ทีส่ดุในโลกคอื มเีนื้อทีป่ระมำณ 9.3 ลำ้นตำรำงกโิลเมตร (ใหญ่เทำ่อเมรกิำทัง้
ประเทศ) และตัง้อยูท่ำงตอนเหนือของทวปีแอฟรกิำ ใหท้ำ่นไดส้มัผสับรรยำกำศยำมเชำ้ในทะเลทรำย
ซำฮำรำ่ จนไดเ้วลำอนัสมควรน ำทำ่นกลบัสูท่ีพ่กั 

เชำ้  รบัประทำนอำหำรเชำ้ ณ โรงแรมทีพ่กั 
จำกนัน้น ำทำ่นเดนิทำงดว้ยรถ 4WD กอ่นเปลีย่นเป็นรถโคช้เดนิทำงสู่เมืองทินเจียร ์Tinghir (ใชเ้วลำ
เดนิทำงประมำณ 3 ชัว่โมง)  ซึง่เป็นชมุชนทีเ่กำะกลุ่มอยูร่วมกนั ทำ่มกลำงควำมแหง้แลง้ในเขต
ทะเลทรำย ทีย่งัมคีวำมชุม่ชืน้ มตีำน ้ำ หรอื ล ำธำรน ้ำ ซึง่ใชใ้นกำรปลกู ตน้ปำลม์ ตน้อลัมอนด ์
โอเอซสิแหง่นี้เคยเป็นทีต่ัง้ของกองทหำรทีเ่ดนิทำงมำจำกวอซำเซท  น ำทำ่นแวะชมโทดร้ากอรจ์ 
Todra Gorge โกรกธำรทีม่โีขดผำสงู 985 ฟุต หรอื 300 เมตร ทัง้สองดำ้นทีเ่กอืบตัง้ท ำมุมสำมเหลีย่ม
กบัแมน่ ้ำโทดรำ้ ถอืว่ำเป็นโกรกธำรและหบุเขำทีส่วยทีส่ดุทำงใตข้องโมรอคโค ชมควำมงดงำมของ
ชอ่งเขำทีซ่่อนตวัอยูใ่นโอเอซสิ โดยม ีล ำน ้ำใส ๆ ทีไ่หลผำ่นชอ่งเขำกบัหน้ำผำสงูชนัแปลกตำ สถำนที่
แหง่นี้เป็นแหล่งปีนหน้ำผำส ำหรบันกัทอ่งเทีย่วทีร่กักำรเสีย่งภยั 

กลางวนั รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร 
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บา่ย น ำทำ่นเดนิทำงสูม่ำรำเกช ระหว่ำงทำงผำ่นเมอืงไอทเ์บนฮำดด ูAit Ben Haddou (ใชเ้วลำเดนิทำง
ประมำณ 3 ชัว่โมง)  เมอืงทีช่ ื่อเสยีงในเรือ่งกำรหำรำยไดจ้ำกกองถ่ำยท ำภำพยนตร ์โดยเฉพำะป้อมที่
งดงำมและมคีวำมใหญ่ทีส่ดุในโมรอคโคภำคใต ้คอืป้อมไอทเ์บนฮำดดู ป้อมหนิทรำยซึง่ตัง้อยู่
ทำ่มกลำงสวนอลัมอนดท์ีใ่ชใ้นกำรถ่ำยท ำภำพยนตห์ลำยเรือ่งทีโ่ด่งดงั แวะจุดชมววิใหท้ำ่นไดถ้่ำยรปู
คูก่บัป้อมปรำกำรทีง่ดงำม และน ำทำ่นแวะซือ้ผลติภณัฑพ์ืน้เมอืงทีข่ ึน้ชื่อของโมรอคโค อำท ิน ้ำมนั
อำรแ์กน Argan Oil จะทีช่ว่ยในเรือ่งผวิพรรณเป็นน ้ำมนับรสิทุธิท์ีม่ชี ือ่เสยีงของโมรอคโคสกดัจำกพนัธุ์
ไมท้ีเ่กำ่แก่ทีส่ดุของโลกทีอ่ยู่ทำงตะวนัตกเฉียงใตข้องโมรอคโค ชว่ยบ ำรงุผวิใหห้น้ำเต่งตงึ เนียน
กระชบั บ ำรงุผวิ ผม และเลบ็ เป็นตน้ จำกนัน้น ำทำ่นเดนิทำงต่อใหท้ำ่นไดส้มัผสัควำมสวยงำมขอววิ
ทวิทศัน์ระหว่ำงทำง จนกระทัง่เดนิทำงถงึเมอืงมำรำเกช (ใชเ้วลำเดนิทำงประมำณ 3 ชัว่โมง) กอ่นน ำ
ทำ่นสูจ่ตัรุสักลางเมือง Djemaa El Fna Square ทีม่ขีนำดใหญ่ รำยลอ้มไปดว้ยอำคำร รำ้นคำ้และ
ตลำด ทัง้ 4 ดำ้น ใหท้ำ่นไดเ้ดนิเล่นถ่ำยรปูควำมมชีวีติชวีำทีม่สีสีนัยำมค ่ำคนืและกลิน่อำยแบบโมรอค
โคขนำนแท ้ 

ค า่ รบัประทำนอำหำรค ่ำ ณ ภตัตำคำร 
 น ำทำ่นเขำ้สูท่ีพ่กั โรงแรมระดบั 3.5 ดาว หรอืระดบัเทยีบเทำ่ 
 

วนัทีเ่จด็ เทีย่วมาราเกช 
เช้า  รบัประทำนอำหำรเชำ้ทีโ่รงแรม   
 น ำทำ่นชมเมอืงมำรำเกช เมอืงทอ่งเทีย่วทีส่ ำคญัทีต่ัง้อยูเ่ชงิเขำแอตลำส ในอดตีเมอืงโอเอซสิแหง่นี้

เป็นทีพ่กัของกองคำรำวำนอฐูทีม่ำจำกทำงตอนใตข้องโมรอคโค ถอืเป็นเมอืงชมุทำงของพอ่คำ้ต่ำงๆ 
นอกจำกนี้ยงัเป็นอดตีเมอืงหลวงในชว่งสมยัรำชวงศอ์ลัโมรำวดิชว่ง ศ.ต.ที ่11 ปัจจุบนัเป็นเมอืงทีม่ ี
นกัทอ่งเทีย่วมำเยอืนมำกทีส่ดุ ซึง่สองขำ้งทำงแวดลอ้มดว้ยบำ้นเรอืนทีถ่กูฉำบดว้ยปนูสสีม้ๆ ซึง่เป็น
สิง่ทีร่ฐับำลก ำหนดไว ้แต่คนทอ้งถิน่จะเรยีกว่ำ Pink City หรอื เมอืงสชีมพ ูอำจกล่ำวไดว้่ำมำรำเกช
เป็นเมอืงทีม่เีสน่หท์ีส่ดุในโลกแหง่หนึ่ง จงึไดส้มญำนำมว่ำเป็น A City of Drama นัน่คอืมคีวำม
สวยงำมดัง่เมอืงในละครทีไ่มน่่ำเป็นชวีติจรงิได้ จำกนัน้น ำทำ่นชมสวนเมนารา Menara Garden ซึง่
แต่เดมิสรำ้งเป็นบ่อเกบ็น ้ำจำกเทอืกเขำแอตลำสและใชเ้ป็นทีฝึ่กกองก ำลงัทหำรในกำรสูร้บทำงน ้ำ 
และใชเ้ป็นทีส่ง่น ้ำไปสูส่วนต่ำงๆ สวนแหง่นี้รำยลอ้มดว้ยตน้มะกอกและตน้สน มตีวัอำคำรทีง่ดงำม
โดยมเีทอืกเขำแอตลำสเป็นฉำกหลงั เป็นสวนตน้แบบทีร่ำชวงศโ์มรอคโคนิยมกนัในเวลำต่อมำ  
จำกนัน้น ำทำ่นชมและถ่ำยรปูภำยนอกมสัยดิคตูเูบยี Koutoubia Mosque ซึง่เป็นมสัยดิใหญ่เกำ่แก่
ทีส่ดุในเมอืง ไมว่่ำจะเดนิไปแหง่ใดในตวัเมอืงกจ็ะเหน็มสัยดินี้ไดด้ว้ยเนื่องจำกมหีอคอยทีม่คีวำมสงูถงึ 
70 เมตร  

กลางวนั รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร 
บา่ย น าท่านเข้าชมพระราชวงับาเฮีย Bahia Palace พระรำชวงัของทำ่นมหำอ ำมำตย ์ผูส้ ำเรจ็รำชกำร

แผน่ดนิแทนยคุกษตัรยิใ์นอดตี สรำ้งขึน้ในชว่งปลำยศตวรรษที ่19 โดย Si Moussa สถำปัตยกรรม
ออกแบบเป็นแนวสมยัใหม ่ซึง่ตัง้ใจจะใหเ้ป็นพระรำชวงัทีย่ ิง่ใหญ่และหรหูรำทีส่ดุในสมยันัน้ ตวั
พระรำชวงัมกีำรตกแต่งโดยกำรแกะสลกัปนูปัน้มกีำรวำดลำยบนไมแ้ละประดบัประดำดว้ยโมเสดเป็น
ลวดลำยทีส่วยงำมละเอยีดออ่นมำก กอ่นน ำทำ่นเขำ้สูเ่ขตเมดน่ิำหรอืยำ่นเมอืงเก่ำของมำรำเกช พรอ้ม
จบัจำ่ยหำซือ้ของฝำกของทีร่ะลกึพืน้เมอืง  

ค า่ รบัประทำนอำหำรค ่ำ ณ ภตัตำคำร 
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 น ำทำ่นเขำ้สูท่ีพ่กั โรงแรมระดบั 3.5 ดาว หรอืระดบัเทยีบเทำ่ 
 
 

วนัทีแ่ปด มาราเกช-คาซาบลงัก้า 
เช้า  รบัประทำนอำหำรเชำ้ทีโ่รงแรม   

อสิระใหท้ำ่นชมเมอืงมำรำเกชตำมอธัยำศยั หรอืเลอืกซือ้ของยำ่นตลำดทีใ่นมำรำเกซทีไ่ม่ควรพลำด
คอื Souks นัน่เอง โดยจะแบ่งประเภทสนิคำ้เป็นยำ่น เชน่ ยำ่นทีข่ำยเสือ้ผำ้ กจ็ะมแีต่เสือ้ผำ้ ยำ่นที่
ขำยพรม กจ็ะมแีต่พรม บรรยำกำศในซคูจะคกึคกั มชีวีติชวีำ เตม็ไปดว้ยผูค้นเดนิทีม่ำจบัจ่ำย ทัง้คน
ทอ้งถิน่เองและนกัทอ่งเทีย่วทีแ่วะผำ่นมำ 

กลางวนั รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร 
บา่ย น ำทำ่นเดนิทำงสูเ่มืองคาซาบลงัก้า Casablanca (ใชเ้วลำเดนิทำงประมำณ 3 ชัว่โมง) น ำทำ่นชม

เมอืงคำซำบลงักำ้ เมอืงใหญ่ทำงตะวนัตกของประเทศโมรอ็คโค  เมอืงคำซำบลงักำ้ ค ำว่ำ 'คำซำ' 
แปลวำ่ บำ้น และ 'บลงักำ้' แปลว่ำ สขีำว เป็นเมอืงทีค่นทัว่โลกรูจ้กั และอำจรูจ้กัมำกกว่ำ 
'รำชอำณำจกัรโมรอคโค' ดว้ยซ ้ำ ซึง่เมอืงนี้ถกูใชเ้ป็นฉำกในภำพยนตรฮ์อลลวีดูเรือ่ง Casablanca 
ออกฉำยในปี ค.ศ.1942  น าท่านชมและถ่ายรปูภายนอกกบัสเุหร่าแห่งกษตัริยฮ์สัซนัท่ี 2 มขีนำด
ใหญ่เป็นอนัดบั2 รองจำกนครเมกกะ สเุหรำ่นี้งดงำมประณีตดว้ยสถำปัตยกรรมแบบโมรอคโคทุก
แขนง ชมทวิทศัน์รอบๆ สเุหรำ่อนัเป็นจุดชมววิรมิฝัง่ทะเล ซึง่เป็นสถำนทีพ่กัผอ่นทีส่วยงำมของชำว
โมรอคโคทีช่อบมำเดนิเล่นหลงัจำกปฏบิตัศิำสนกจิเสรจ็แลว้  

ค า่  รบัประทำนอำหำรค ่ำ ณ  ภตัตำคำร 
 น ำทำ่นเขำ้สูท่ีพ่กั โรงแรมระดบั 3.5 ดาว หรอืระดบัเทยีบเทำ่ 
 

วนัทีเ่ก้า คาซาบลงัก้า 
เช้า  รบัประทำนอำหำรเชำ้ทีโ่รงแรม   
 จากนัน้ได้เวลาอนัสมควรน าท่านเดินทางสู่สนามบินคาซาบลงัก้า  
08.20  น. น าท่านออกเดินทางจากสนามคาซาบลงัก้า โดยสายการบินโอมานแอร ์เท่ียวบินท่ี WY172 
19.10  น. เดินทางถึงสนามบินกรงุมสักตั ประเทศโอมาน เพื่อแวะเปล่ียนเครือ่ง 
21.20 น. ออกจากเดินทางจากสนามบินกรงุมสักตั โดยสายการบินโอมานแอร ์เท่ียวบินท่ี WY817 
 

วนัทีสิ่บ มสักตั-กรงุเทพฯ 
06.20 น.  เดินทางถึงท่าอากาศยานสวุรรณภมิู  โดยสวสัดิภาพ..  
 

 

หมายเหตุ สถานท่ีท่องเท่ียวต่างๆในโมรอคโค อาจจะปิดโดยไม่มีการแจ้งล่วงหน้า เช่น  
- อนุสาวรียแ์ละสถานท่ีส าคญั ปิดในวนัส าคญัทางศาสนาและหรือแม้แต่สถานท่ีท่องเท่ียวส าคญั

อ่ืนๆ อาจจะปิดโดยไม่ได้มีการแจ้งล่วงหน้า หรือการเข้าชมท่ีเป็นแขกของรฐับาลหรือ
หน่วยงานของรฐับาล,หรือกรณีท่ีผู้ปกครองรฐัเข้าเย่ียมชม อาจจะปิดโดยไม่ได้มีการแจ้ง
ล่วงหน้า เป็นต้น 

- พิพิธภณัฑจ์ะปิดทุกวนัองัคารและวนัส าคญัทางศาสนา  
- พระราชวงับาเฮีย (Bahia Palace) ปิดเม่ือเจ้าผู้ปกครองรฐัพ านักอยู่ในมาราเกช 
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- เน่ืองจากเป็นประเทศท่ีประชาชนส่วนใหญ่นับถือศาสนาอิสลาม ดงันัน้อาหารส่วนใหญ่จะเป็น
อาหารพื้นเมือง เช่น ทารจี์น,คคูสู เน้นไก่,ปลา,เน้ือต่างๆ และมีกล่ินของเคร่ืองเทศเป็น
ส่วนผสม 

 

รายการการเดินทางอาจมีการปรบัเปล่ียน ขึ้นอยู่กบัเหตกุารณ์ต่าง ๆ อาทิเช่น การจราจร  การซ่อมแซมถนน  
สภาพอากาศ  หิมะตก  การเมือง  การจลาจล  การปกครอง หรือภยัธรรมชาติ หรือมีเหตกุารณ์อ่ืนๆ ท่ีไม่

คาดคิดหรือมีผลกบัการเดินทางและรายการทวัร ์ เป็นต้น ซ่ึงอาจมีการปรบัเปล่ียนแปลงตามความเหมาะสม 
โดยจะค านึงถึงประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นส าคญั 

 
อตัราค่าเดินทาง 24 พ.ย.- 03 ธ.ค./ 18-27 ธ.ค.2561  

 
 

 
 
 
 
 
 

**ไม่รวมค่าทิปคนขบั, ค่าทิปไกดท้์องถ่ิน, และหวัหน้าทวัร,์ ทิปคนจงูอฐู ท่านละ 3,000 บาท   
ช าระพร้อมค่าทวัรก่์อนเดินทาง** 

 

*** บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเกบ็ค่าภาษีน ้ามนั ในกรณีท่ีสายการบินมีการเรียกเกบ็เพ่ิมเติม
ภายหลงั *** 
*** โรงแรมในยโุรป ไม่อนุญาตให้เดก็อายตุ า่กว่า 7 ปี เข้าพกัแบบไม่มีเตียงเสริม *** 

หมายเหตุ 
 อตัราค่าเดินทางน้ีต้องมีจ านวนผูโ้ดยสารท่ีเป็นผูใ้หญ่จ านวนไม่ต า่กว่า 25 ท่าน และจะต้องช าระมดัจ า หลงัจาก

ยืนยนัการจองทวัรท์นัที 
 การด าเนินการขอวีซ่าจะต้องใช้เวลาพิจารณาวีซ่าโดยรวมประมาณ 15 วนั ดงันัน้จึงขอความร่วมมือในการ

จดัเตรียมเอกสารส าหรบัการย่ืนขอวีซ่าให้ครบถ้วนและสมบรูณ์ ทัง้น้ีเพ่ือเป็นผลดีและความสะดวกรวดเรว็
ในการด าเนินการขอวีซ่าและทุกท่านจะต้องไปแสดงตวัต่อเจ้าหน้าท่ีสถานทูตพร้อมถ่ายภาพและสแกนน้ิว
มือ 

 กรณีท่านท่ีมีตัว๋ของสายการบินอ่ืนหรือร่วมเดินทางโดยไม่ใช้ตัว๋โดยสารตามรายการทวัรห์รือของทาง
บริษทัทวัร ์ กรณุาแจ้งล่วงหน้าเน่ืองจากมีการเก่ียวข้องกบัการย่ืนวีซ่า ซ่ึงผู้เดินทางไม่สามารถย่ืนวีซ่า
พร้อมคณะได้  

 

Colorful of Morocco   
เท่ียวโมรอคโค 10 วนั 7 คืน  /WY 

24 พ.ย.-03 ธ.ค. / 18-27 ธ.ค.2561 

ผูใ้หญ่ พกัหอ้งละ 2 ทำ่น 56,900 
เดก็อำยตุ ่ำกว่ำ 12 ปี พกักบัผูใ้หญ่ 1 ทำ่น 56,900 
เดก็อำยตุ ่ำกว่ำ 12 ปี พกักบัผูใ้หญ่ 2 ทำ่น (ไมม่เีตยีง) 49,900 
ทำ่นทีต่อ้งกำรพกัเดีย่วเพิม่ท่ำนละ 8,900 
ท่านท่ีมีตัว๋โดยสารอยู่แล้ว ท่านละ 38,500 
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อตัราน้ีรวมบริการ 

 คำ่ตัว๋เครือ่งบนิไป-กลบัโดยสำยกำรบนิโอมำนแอร ์เสน้ทำง กรงุเทพฯ-คำซำบลงักำ้//คำซำบลงักำ้-กรงุเทพฯ ชัน้
ประหยดั 

 คำ่โรงแรมทีพ่กัตำมรำยกำรทีร่ะบุ (2 ทำ่นต่อหอ้ง) เนื่องจำกโรงแรมสว่นใหญ่ไมม่หีอ้งพกัแบบ 3 เตยีง (Triple 
Room) กรณีทีเ่ดนิทำง 3 ทำ่น ทำ่นตอ้งพกัเป็น 2 หอ้ง (1 Twin + 1 Single) โดยช ำระคำ่พกัเดีย่วเพิม่ 

 คำ่เขำ้ชมสถำนทีต่่ำงๆ คำ่อำหำรและเครือ่งดื่มตำมรำยกำรและคำ่รถรบัสง่ระหว่ำงน ำเทีย่วตำมรำยกำรทีร่ะบุ 
 คำ่ภำษสีนำมบนิทกุแหง่ทีม่ ี
 คำ่มคัคเุทศกห์รอืหวัหน้ำทวัรข์องบรษิทัจำกกรงุเทพฯ  ทีค่อยอ ำนวยควำมสะดวกแกท่ำ่นตลอดกำรเดนิทำงใน

ต่ำงประเทศ 
 คำ่ธรรมเนียมไกดท์อ้งถิน่ 
 คำ่ธรรมเนียมวซีำ่เขำ้-ออก แบบ Single Entry  
 คำ่น ้ำดื่มแจกบนรถ 1 ขวด/ทำ่น/วนั  
 คำ่ประกนัอบุตัเิหตุในระหว่ำงกำรเดนิทำงคุม้ครองในวงเงนิสงูสดุไมเ่กนิ 1,500,000 บำท เดก็อำยตุ ่ำกว่ำ 1 เดอืน 

และผูใ้หญ่อำยเุกนิ 70 ปีไดร้บัควำมคุม้ครอง 750,000 บำท (ทัง้นี้เป็นไปตำมเงือ่นไขของบรษิทัประกนั) 
 คำ่ภำษนี ้ำมนัเชือ้เพลงิและคำ่ประกนัภยักำรเดนิทำงทีม่กีำรเรยีกเกบ็จำกสำยกำรบนิ ซึ่งเป็นอตัรำเรยีกเกบ็ ณ 

วนัที ่30 ส.ค.2561 หำกมเีพิม่เตมิภำยหลงัหรอือตัรำกำรผกผนัคำ่น ้ำมนัหรอืภำษใีดๆ จะตอ้งมกีำรช ำระเพิม่ตำม
กฏและเงือ่นไขของสำยกำรบนิ   

อตัราน้ีไม่รวมบริการ 

 ค่ำน ้ำหนกัของกระเป๋ำเดนิทำงส ำหรบัตัว๋โดยสำรชัน้ประหยดัในกรณีทีเ่กนิกว่ำสำยกำรบนิก ำหนด จ ำกดั 1ใบ/ ท่ำน 
(น ้ำหนกัไม่เกนิ30 กโิลกรมั) 

 คำ่ธรรมเนียมกำรท ำหนงัสอืเดนิทำง 
 คำ่ใชจ้่ำยสว่นตวันอกเหนือจำกรำยกำร เชน่ คำ่เครื่องดื่มและคำ่อำหำรทีส่ ัง่เพิม่เอง คำ่โทรศพัท ์ คำ่ซกัรดี ฯลฯ 
 คำ่อำหำรทีไ่มไ่ดร้ะบุไวใ้นรำยกำร 
 ค่าทิปคนขบั,ค่าทิปไกดท้์องถ่ิน,ค่าทิปหวัหน้าทวัรแ์ละค่าทิปคนจงูอฐู ท่านละ 3,000 บาทท่ีจะเรียกเกบ็

พร้อมค่าทวัรง์วดสดุท้าย 

 คำ่ท ำใบอนุญำตทีก่ลบัเขำ้ประเทศของคนต่ำงชำต ิหรอื คนต่ำงดำ้ว 
 คำ่ทปิพนกังำนยกกระเป๋ำ ซึง่ขึน้อยูก่บัอตัรำเรยีกเกบ็คำ่บรกิำรจำกแต่ละโรงแรม ซึง่ทำ่นจะตอ้งดแูลกระเป๋ำและ

ทรพัยส์นิดว้ยตวัทำ่นเอง 
 ทวัรไ์มม่แีจกกระเป๋ำหรอืของทีร่ะลกึ 
 ไมม่สีญัญำณ Wifi บนรถและไมร่วมคำ่อนิเตอรเ์น็ตในโรงแรม   
 คำ่ใชจ้่ำยสว่นตวันอกเหนือจำกรำยกำรทีร่ะบุ เชน่ คำ่เครือ่งดื่มและคำ่อำหำรทีส่ ัง่เพิม่เองคำ่โทรศพัท ์คำ่ซกัรดีฯลฯ 

หรอืคำ่ใชจ้่ำยอืน่ๆ ทีม่ไิดค้ำดคดิ เชน่ กำรปรบัคำ่น ้ำมนั, คำ่ธรรมเนียมวซี่ำทีน่อกเหนือจำกทีร่ะบุหรอืคำ่แปล
เอกสำร, คำ่บรกิำรทีเ่กีย่วกบัวซี่ำ หรอือืน่ๆ ทีม่ไิดร้ะบุไวใ้นรำยกำร 

 คำ่ประกนักำรเกดิจำรกรรมหรอืภยัธรรมชำตนิอกเหนือจำกกำรประกนัอบุตัเิหตุ สำมำรถตดิต่อไดจ้ำกบรษิทั
ประกนัภยัต่ำง ๆ  
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การช าระเงิน  
 ทำงบรษิทัฯ จะขอเกบ็เงนิคำ่มดัจ ำเป็นจ ำนวน 20,000 บำทต่อผูโ้ดยสำรหนึ่งทำ่น ส ำหรบักำรจองทวัรส์ว่นที่
เหลอืจะขอเกบ็ทัง้หมดกอ่นเดนิทำงอยำ่งน้อย 30 วนัท ำกำร มฉิะนัน้ทำงบรษิทัฯ จะขอสงวนสทิธิใ์นกำรไมค่นืเงนิคำ่มดั
จ ำทัง้หมด 

 

การยกเลิกและเงื่อนไขการจองทวัร ์

 หำกมกีำรยกเลกิเกนิ 45 วนัท ำกำรแต่ไมเ่กนิ 90 วนัท ำกำร บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นกำรไมค่นืเงนิมดัจ ำคำ่ตัว๋
โดยสำรของทำ่นนัน้ๆ (เงือ่นไขคำ่มดัจ ำตำมทีท่ำงสำยกำรบนิเรยีกเกบ็) 

 หำกมกีำรยกเลกิน้อยกว่ำ 45 วนัท ำกำร บรษิทัฯ จะขอสงวนสทิธิใ์นกำรไมค่นืเงนิมดัจ ำทัง้หมด 
 หำกมกีำรยกเลกิน้อยกว่ำ 25 วนัท ำกำร บรษิทัฯ จะขอสงวนสทิธิใ์นกำรไมค่นืเงนิคำ่ทวัรท์ัง้หมด 
 หำกผูโ้ดยสำรทำ่นใด ยืน่วซี่ำแลว้ไมไ่ดร้บักำรอนุมตั ิผูโ้ดยสำรตอ้งช ำระคำ่มดัจ ำ 20,000.- บำท และคำ่วซีำ่ตำมที่

สถำนทตูเรยีกเกบ็และคำ่ใชจ้ำ่ยทีเ่กดิขึน้จรงิทีไ่มส่ำมำรถคนืเงนิได ้เชน่ คำ่ตัว๋เครือ่งบนิ,คำ่วซี่ำ,คำ่มดัจ ำหอ้งพกั
และคำ่เขำ้ชมสถำนทีท่อ่งเทีย่วต่ำงๆ เป็นตน้ 

 หำกผูโ้ดยสำรทำ่นใดวซี่ำผำ่นแลว้แจง้ยกเลกิกอ่นออกตัว๋โดยสำรเครือ่งบนิบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นกำรไมค่นืคำ่มดั
จ ำและไมส่ำมำรถเลื่อนวนัเดนิทำงได้ รวมทัง้คำ่วซี่ำตำมทีส่ถำนทตูเรยีกเกบ็และคำ่ใชจ้่ำยทีเ่กดิขึน้จรงิทีไ่มส่ำมำรถ
คนืเงนิได ้เชน่ คำ่ตัว๋เครือ่งบนิ,คำ่วซี่ำ,คำ่มดัจ ำหอ้งพกัและคำ่เขำ้ชมสถำนทีท่อ่งเทีย่วต่ำงๆ เป็นตน้ 

 หำกผูโ้ดยสำรแจง้ยกเลกิกำรเดนิทำงหลงัจำกออกตัว๋โดยสำรแลว้ บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นกำรไมค่นืคำ่ทวัรท์ัง้หมด
และไมส่ำมำรถเลื่อนวนัเดนิทำงได ้คำ่วซี่ำตำมทีส่ถำนทตูเรยีกเกบ็และคำ่ใชจ้่ำยทีเ่กดิขึน้จรงิทีไ่มส่ำมำรถคนืเงนิได ้
เชน่ คำ่ตัว๋เครือ่งบนิ,คำ่วซี่ำ,คำ่มดัจ ำหอ้งพกัและคำ่เขำ้ชมสถำนทีท่อ่งเทีย่วต่ำงๆ เป็นตน้ 

 กรณีทีต่อ้งกำรออกตัว๋ภำยในประเทศ กรณีทีล่กูคำ้อยูต่่ำงจงัหวดั ใหท้ำ่นตดิต่อเจำ้หน้ำทีท่วัรก์อ่นออกบตัรโดยสำร
ทกุครัง้ หำกออกบตัรโดยสำรโดยมแิจง้เจำ้หน้ำทีท่ำงบรษิทัฯขอสงวนสทิธิไ์มร่บัผดิชอบคำ่ใชจ้่ำยทีเ่กดิขึน้ 

หมายเหต ุ 
o รำยกำรอำจจะมกีำรเปลีย่นแปลงตำมควำมเหมำะสม เนื่องจำกควำมล่ำชำ้ของสำยกำรบนิ โรงแรมทีพ่กัใน

ต่ำงประเทศ  เหตุกำรณ์ทำงกำรเมอืงและภยัธรรมชำต ิฯลฯ บรษิทัฯจะค ำนึงถงึควำมสะดวกของผูเ้ดนิทำงเป็น
ส ำคญั 

o กรณีทีม่กีำรเกดิภยัธรรมชำต ิทัง้ในประเทศไทยและต่ำงประเทศทีผู่เ้ดนิทำงก ำลงัจะไป หำกมเีหตุกำรณ์ต่ำงๆ 
เกดิขึน้และมเีหตุท ำใหก้ำรเดนิทำงไมส่ำมำรถออกเดนิทำงตำมก ำหนดได ้บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นกำรคนืเงนิ 
จนกว่ำจะไดร้บักำรยนืยนัจำกสำยกำรบนิ โรงแรม  หรอืหน่วยงำนจำกต่ำงประเทศทีบ่รษิทัทวัรต์ดิต่อว่ำสำมำรถคนื
เงนิได ้ 
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o บรษิทัฯ จะไมร่บัผดิชอบและชดเชยคำ่เสยีหำย เนื่องจำกภยัธรรมชำต ิหรอืเหตุกำรณ์จลำจลต่ำงๆ และอืน่ๆ ทีม่ ี
เหตุท ำใหไ้มส่ำมำรถเดนิทำงไป-กลบัไดต้ำมก ำหนดกำรเดนิทำงของรำยกำรทวัร ์ 

o บรษิทัฯจะไมร่บัผดิชอบในกรณีทีก่องตรวจคนเขำ้เมอืงหำ้มผูเ้ดนิทำง เนื่องจำกมสีิง่ผดิกฎหมำยหรอืสิง่ของหำ้ม
น ำเขำ้ประเทศ  เอกสำรเดนิทำงไมถ่กูตอ้ง หรอื ควำมประพฤตสิอ่ไปในทำงเสือ่มเสยี  หรอืดว้ยเหตุผลใดๆกต็ำมที่
กองตรวจคนเขำ้เมอืงพจิำรณำแลว้ ทำงบรษิทัฯไมอ่ำจคนืเงนิใหท้ำ่นได ้ไมว่่ำจ ำนวนทัง้หมดหรอืบำงสว่น 

o บรษิทัฯ จะไมร่บัผดิชอบในกรณีทีส่ถำนทตูงดออกวซี่ำ อนัสบืเนื่องมำจำกตวัผูโ้ดยสำรเอง 
o บรษิทัฯ จะไมร่บัผดิชอบในกรณีทีก่องตรวจคนเขำ้เมอืงของประเทศไทยงดออกเอกสำรเขำ้เมอืงใหก้บัชำวต่ำงชำต ิ

หรอื คนต่ำงดำ้วทีพ่ ำนกัอยูใ่นประเทศไทย 
o บรษิทัฯ จะไมร่บัผดิชอบต่อกรณีเกดิกำรสญูเสยี, สญูหำยของกระเป๋ำ และสมัภำระของผูโ้ดยสำร อนัเกดิจำกสำย

กำรบนิ ทำงสำยกำรบนิผูใ้หบ้รกิำรจะเป็นผูร้บัผดิชอบตำมกฎของกรมกำรบนิพำณิชย ์ซึง่จะรบัผดิชอบต่อกำรสญู
หำยหรอืเสยีหำยของสมัภำระใบใหญ่ในวงเงนิตำมทีส่ำยกำรบนิก ำหนด รวมถงึไมร่บัผดิชอบกรณีเทีย่วบนิล่ำชำ้
หรอืยกเลกิเทีย่วบนิ 

o ในบำงรำยกำรทวัร ์ทีต่อ้งมบีนิดว้ยสำยกำรบนิภำยในประเทศ น ้ำหนกัของกระเป๋ำอำจจะถกูก ำหนดใหต้ ่ำกว่ำ
มำตรฐำนได ้ทัง้นี้ข ึน้อยูก่บัขอ้ก ำหนดของแต่ละสำยกำรบนิ บรษิทั ฯ ขอสงวนสทิธิไ์มร่บัภำระควำมรบัผดิชอบ
คำ่ใชจ้่ำยในน ้ำหนกัสว่นทีเ่กนิ 

o ในประเทศต่ำง ๆ ในยโุรป มกีำรรณรงคเ์รือ่งกำรงดสบูบุหรี ่บนรถโคช้, โรงแรม และสถำนทีต่่ำง ๆ จะมขีอ้ก ำหนด
ทีช่ดัเจนในเรือ่งกำรสบูบุหรี ่และมสีถำนทีโ่ดยเฉพำะส ำหรบัผูส้บูบุหรี ่ทัง้นี้เนื่องจำกสขุภำพของคนสว่นรวม 

o กรณีทีท่ำ่นเดนิทำงเป็นครอบครวัใหญ่ หรอืเดนิทำงพรอ้มสมำชกิในครอบครวั ทีต่อ้งไดร้บักำรดแูลเป็นพเิศษ 
(Wheelchair), เดก็, และผูส้งูอำย ุมโีรคประจ ำตวั ไมส่ะดวกในกำรเดนิทอ่งเทีย่วในระยะเวลำเกนิกว่ำ 4 - 5 ชัว่โมง
ตดิต่อกนั ทำ่นและครอบครวัตอ้งใหก้ำรดแูลสมำชกิภำยในครอบครวัของทำ่นเอง เนื่องจำกกำรเดนิทำงเป็นหมู่
คณะ หวัหน้ำทวัรม์คีวำมจ ำเป็นตอ้งดแูลคณะทวัรท์ัง้หมด 

o กำรจดัโปรแกรมทวัร ์เป็นกำรก ำหนดตลอดทัง้ปี หรอืก ำหนดล่วงหน้ำคอ่นขำ้งนำน หำกวนัเดนิทำงดงักล่ำวตรงกบั
วนัทีส่ถำนทีเ่ขำ้ชมนัน้ๆ ปิดท ำกำร หรอื ปิดโดยมไิดแ้จง้ลว่งหน้ำ หรอื กำรเปิดรบัจองผำ่นทำงออนไลน์ โดยใน
วนัทีค่ณะจะเขำ้ชมไมส่ำมำรถจองผำ่นระบบดงักล่ำวได ้ทำงบรษิทัฯ จะสลบัรำยกำรเพือ่ใหท้ำ่นไดเ้ขำ้ชมสถำนที่
ดงักล่ำวใหไ้ด ้หรอื คนืเงนิคำ่เขำ้ชมนัน้ ๆ ตำมเงือ่นไขรำคำทีไ่ดร้บัจำกทำง บรษิทั supplier ประเทศนัน้ๆ แต่หำก
มกีำรล่ำชำ้ หรอื เหตุหนึ่งเหตุใดในระหว่ำงกำรเดนิทำง เป็นผลท ำใหท้ำ่นไมส่ำมำรถเขำ้ชมสถำนทีด่งักล่ำวได ้ทำง
บรษิทัฯ จะไมม่กีำรคนืเงนิใดๆ ใหแ้กท่ำ่น เนื่องจำกไดช้ ำระคำ่ Reservation Fee ไปแลว้  

o หำกชว่งทีเ่ดนิทำงเป็นชว่งอสีเตอร,์ ครสิมำสตห์รอืปีใหม ่ซึง่เป็นชว่งวนัหยดุของชำวยโุรป รำ้นคำ้ปิดเป็นสว่นใหญ่ 
ดงันัน้ขอใหพ้จิำรณำกอ่นกำรจองทวัร ์

 
ข้อมลูเพ่ิมเติมเร่ืองโรงแรมท่ีพกั 

1. เนื่องจำกกำรวำงแปลนหอ้งพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่ำงกนั จงึอำจท ำใหห้อ้งพกัแบบ
หอ้งเดีย่ว (Single) ,หอ้งคู ่(Twin/Double) และหอ้งพกัแบบ 3 ทำ่น / 3 เตยีง (Triple 
Room) หอ้งพกัอำจจะไมต่ดิกนั และบางโรงแรมอาจจะไม่มีห้องพกัแบบ 3 เตียง
เด่ียว แต่อาจจะได้เป็น 1 เตียงใหญ่กบั 1 เตียงพบัเสริม หรืออาจจะต้องแยกเป็น 
1 ห้องคู่และ 1 ห้องเด่ียว กรณีท่ีมา 3 ท่าน  

2. โรงแรมในยโุรปสว่นใหญ่อำจจะไมม่เีครือ่งปรบัอำกำศเนื่องจำกอยูใ่นแถบทีม่อีณุหภมูติ ่ำ  
3. กรณีทีม่งีำนจดัประชมุนำนำชำต ิ(Trade Fair) เป็นผลใหค้ำ่โรงแรมสงูขึน้มำกและหอ้งพกัในเมอืงเตม็ บรษิทัฯ

ขอสงวนสทิธิใ์นกำรปรบัเปลีย่นหรอืยำ้ยเมอืงเพือ่ใหเ้กดิควำมเหมำะสม 
4. โรงแรมในยโุรปทีม่ลีกัษณะเป็น Traditional Building หอ้งทีเ่ป็นหอ้งเดีย่วอำจเป็นหอ้งทีม่ขีนำดกะทดัรตั และ

ไมม่อีำ่งอำบน ้ำ ซึง่ขึน้อยูก่บักำรออกแบบของแต่ละโรงแรมนัน้ๆ และหอ้งแต่ละหอ้งอำจมลีกัษณะแตกต่ำงกนั 
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เอกสารในการขอวีซ่า  (โดยย่ืนขอวีซ่าท่ีสถานทูตโมรอคโค) 

ใช้เวลาพิจารณาวีซ่าโดยรวม 15 วนั 
-    ผูย่ื้นค าร้องขอวีซ่าทุกท่าน จะต้องมาแสดงตวัด้วยตวัท่านเองเพ่ือ ถ่ายรปู และสแกนน้ิวมือ ท่ี
สถานทูตหรือศนูยย่ื์นวีซ่าของสถานทูตนัน้ๆ ตามวนัและเวลานัดหมาย ซ่ึงจะต้องมีการนัดหมายไว้
ล่วงหน้า และไม่สามารถยืนยนัได้หากไม่มีการท านัดหมายไว้ก่อน (วนัและเวลานัดหมายเป็นไปตาม
กฎและเง่ือนไขของสถานทูตนัน้ๆ) 
-    กรอกข้อมลูในแบบฟอรม์ให้ครบถ้วนสมบรูณ์เพ่ือท าการนัดหมายการย่ืนวีซ่า 
-    ในวนัย่ืนวีซ่าหากผูส้มคัรไม่ได้ให้เอกสารท่ีครบถ้วน แล้วน าเอกสารมาแนบย่ืนเพ่ิมเติมในวนันัด
หมายย่ืนและหากมีค่าใช้จ่ายในการถ่ายเอกสารหรือแปลเอกสารหรือถ่ายรปูเพ่ิมเติมใดๆ ผูส้มคัร
จะต้องเป็นผูช้ าระค่าใช้จ่ายนัน้ๆ ด้วยตนเอง 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

o หนังสือเดินทางมีอายไุม่ต า่กว่า 6 เดือน  
o โดยนบัวนัเริม่เดนิทำงเป็นหลกั หำกนบัแลว้เกนิ 6 เดอืนหนงัสอืเดนิทำงนี้สำมำรถใชไ้ด ้แต่หำกนบัแลว้ต ่ำกว่ำ 6 เดอืน 

ผูเ้ดนิทำงจะตอ้งไปยื่นค ำรอ้งขอท ำหนงัสอืเดนิทำงเล่มใหม่ทีก่องหนงัสอืเดนิทำง  
o หน้ำหนงัสอืเดนิทำงจะตอ้งมหีน้ำว่ำงส ำหรบัวซี่ำอย่ำงน้อยไม่ต ่ำกว่ำ 3 หน้ำ   
o หำกท่ำนเปลีย่นหนงัสอืเดนิทำงเล่มใหม่ กรุณำเตรยีมเล่มเก่ำใหด้ว้ยเน่ืองจำกประวตักิำรเดนิทำงของท่ำนจะเป็น

ประโยชน์อย่ำงยิง่ในกำรยื่นค ำรอ้งขอวซี่ำ  
o ท่ำนทีม่ปีกหนงัสอืเดนิทำงกรุณำถอดออกและไมจ่ ำเป็นตอ้งสง่ใหก้บับรษิทัทวัร ์

หำกมกีำรสญูหำย บรษิทัฯ จะไม่รบัผดิชอบต่อปกหนงัสอืเดนิทำงนัน้ๆ  
 
o รปูถ่ายสีขนาด 2 น้ิว จ านวน 2 รปู เน้นหน้า (ขนาดรปูหน้าเท่ากบัใน 

หนังสือเดินทาง)   
- ฉำกหลงัสขีำวเท่ำนัน้ เนื่องจำกสถำนทตูจะตอ้งสแกนรปูลงบนวซี่ำ   
- รปูถ่ำยหน้ำตรงหำ้มใสแ่ว่น, หำ้มคำดผมและหำ้มใสห่มวกหรอืเครื่องประดบับดบงั

หน้ำตำ, ไม่ใสค่อนแทก็เลนสส์หีรอืบิก๊อำยส ์** 
 

o ส าเนาทะเบียนบา้น และส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน (ห้ามขีดคร่อมหรือเซนต์ส าเนาถกูต้อง) 
- กรณีเป็นเดก็ อายตุ า่กว่า 20 ปี  
- ใชส้ ำเนำสตูบิตัร พรอ้มฉบบัแปลเป็นภำษำองักฤษ (ห้ามขีดคร่อมหรือเซนตส์ าเนาถกูต้อง) 
- หำกเดก็อำยุต ่ำกว่ำ 20 ปี และยงัศกึษำอยู่ถงึแมม้บีตัรประชำชนแลว้ ทำงสถำนทตูขอส ำเนำสตูบิตัรดว้ยและกรุณำ

แนบฉบบัแปลเป็นภำษำองักฤษ 
 

สดัสว่นใบหนา้ 90% 

***ส่ิงท่ีท่านควรทราบก่อนย่ืนวีซ่า*** 
1. สถำนทตูไม่อนุญำตใหผู้ส้มคัรดงึเล่มพำสปอรต์ระหว่ำงทีส่ถำนทตูพจิำรณำวซี่ำ  
2. ส ำหรบัผูเ้ดนิทำงทีศ่กึษำหรอืท ำงำนอยู่ต่ำงประเทศ จะตอ้งด ำเนินเรื่องกำรขอวซี่ำดว้ยตนเองในประเทศทีต่นพ ำนกัหรอื

ศกึษำอยู่เท่ำนัน้ 
3. กำรพจิำรณำวซี่ำเป็นดุลยพนิจิของสถำนทตู มใิช่บรษิทัทวัร ์กำรเตรยีมเอกสำรทีด่แีละถูกตอ้งจะช่วยใหก้ำรพจิำรณำของ

สถำนทตูง่ำยยิง่ขึน้ 
หมายเหต ุ กรณีผูเ้ดนิทำงท่ำนใดมกีำรใชห้นงัสอืเดนิทำงเดนิทำงระหว่ำงกรุ๊ปยื่นวซี่ำ ผูเ้ดนิทำงตอ้งแจง้ใหท้ำงบรษิทัฯ ทรำบ
    ล่วงหน้ำเพื่อวำงแผนในกำรขอวซี่ำของท่ำน 
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o หมายเลขโทรศพัทท่ี์สามารถติดต่อได้ทัง้เบอรท่ี์ท างาน, เบอรบ์้านและเบอรม์อืถือ  
o ส าเนาทะเบียนสมรส กรณีท่านท่ีสมรสแลว้ (ห้ามขีดคร่อมหรือเซนตส์ าเนาถกูต้อง) 
o ส าเนาใบเปล่ียนช่ือ กรณีท่านท่ีมีการเปล่ียนช่ือ (ห้ามขีดคร่อมหรือเซนตส์ าเนาถกูต้อง) 
o ส าเนาใบเปล่ียนนามสกลุ กรณีท่านท่ีมีการเปล่ียนนามสกลุ (ห้ามขีดคร่อมหรือเซนต์ส าเนาถกูต้อง) 
o ส าเนาใบหยา่ กรณีท่านท่ีหย่าแล้ว (ห้ามขีดคร่อมหรือเซนตส์ าเนาถกูต้อง) 
 
o หนังสือรบัรองการท างาน หรือเอกสารบง่ช้ีการมีอาชีพและมีรายได้ของผู้เดินทาง 

 
- กรณีลูกจ้าง ใชใ้บรบัรองกำรท ำงำนของบรษิทัทีท่ ำงำนอยู่เป็นภำษำองักฤษเท่ำนัน้ (ตวัจรงิ) โดยใชค้ ำว่ำ “To 

Whom It May Concern” แทนชื่อสถำนทตู โดยมรีำยละเอยีดกำรเขำ้ท ำงำน, อตัรำเงนิเดอืน, ต ำแหน่งงำน เอกสำร
ออกมำไม่เกนิ 1 เดอืน นบัจำกวนัยื่น เป็นตน้ 

- กรณีมีอาชีพรบัราชการ ใชห้นงัสอืรบัรองกำรท ำงำนจะตอ้งคดัเป็นภำษำองักฤษเท่ำนัน้ (ตวัจรงิ) โดยใชค้ ำว่ำ “To 
Whom It May Concern” แทนชื่อสถำนทตู โดยระบุต ำแหน่ง, อตัรำเงนิเดอืนในปัจจบุนั, วนัเดอืนปีทีเ่ริม่ท ำงำนกบั
หน่วยงำน หรอื องคก์ร เอกสำรออกมำไม่เกนิ 1 เดอืน นบัจำกวนัยื่นพรอ้มใบลำและส ำเนำบตัรประจ ำตวัรำชกำร1ชุด 

 

- กรณีเป็นเจา้ของกิจการ ใชส้ ำเนำทะเบยีนกำรคำ้ หรอื ส ำเนำกรมพฒันำธุรกจิกำรคำ้ หรอื ส ำเนำหนงัสอืรบัรอง
ควำมเป็นเจำ้ของกจิกำร โดยจะตอ้งคดัมำไม่ต ่ำกว่ำ 3 เดอืน พรอ้มฉบบัแปลเป็นภำษำองักฤษ (ห้ามขีดคร่อมหรือ
เซนต์ส าเนาถกูต้อง) 

- กรณีท่านท่ีเป็นแม่บา้น   
 หำกไมม่อีำชพีหรอืเป็นแม่บำ้น ใชเ้อกสำรกำรท ำงำนและกำรเงนิของสำม ีพรอ้ม แสดงส ำเนำทะเบยีนสมรส 
 หำกสมรสโดยไมจ่ดทะเบยีน ใชเ้อกสำรกำรท ำงำนและกำรเงนิของสำม ีพรอ้ม แสดงส ำเนำทะเบยีนสมรสพรอ้ม

แสดงส ำเนำสตูบิตัรบุตร ทัง้นี้เพือ่แสดงควำมสมัพนัธก์ำรเป็นสำม-ีภรรยำ   หำกไมม่บีตุรดว้ยกนั ควรคดัหนงัสอื
ชีแ้จงเกีย่วกบัควำมสมัพนัธก์ำรเป็นสำม-ีภรรยำกนั โดยมไิดจ้ดทะเบยีน     

- กรณีท่านท่ีว่างงาน ไม่มีรายได้ จะตอ้งมผีูส้นบัสนุนค่ำใชจ้ำ่ย พรอ้มแสดงหลกัฐำนกำรท ำงำนและหลกัฐำน
ทำงดำ้นกำรเงนิของผูร้บัรอง พรอ้มชีแ้จงโดยหนงัสอืหรอืจดหมำยเป็นลำยลกัษณ์อกัษร ชีแ้จงกำรรบัรองค่ำใชจ้่ำย
ใหแ้ก่ผูเ้ดนิทำงพรอ้มแสดงควำมสมัพนัธ ์โดยเบือ้งตน้ ควรมคีวำมสมัพนัธใ์กลช้ดิ หรอืญำตใิกลช้ดิ   (กรณีนี้หำก
ควำมสมัพนัธไ์ม่สำมำรถสบืได ้หรอืไม่เป็นควำมจรงิ ท่ำนอำจถกูปฏเิสธกำรยื่นค ำรอ้งขอวซี่ำน้ี)   

- กรณีเป็นเดก็นักเรียนและนักศึกษา 
- ใชห้นงัสอืรบัรองทำงกำรศกึษำและแสดงควำมเป็นนกัเรยีน หรอื นกัศกึษำ จำกโรงเรยีนหรอืจำกสถำบนั  เป็น 
 ภำษำองักฤษ (ฉบบัจรงิ) หรอื ส ำเนำสมุดรำยงำนประจ ำตวันกัเรยีนหรอืส ำเนำบตัรนกัเรยีน กรณีเป็นเดก็เลก็  
 

o หลกัฐานการเงิน   
- หนังสือรบัรองธนาคาร (Bank Certify) 1 ฉบบัออกมาไม่เกิน 15 วนั และส าเนาสมดุบญัชีเงิน

ฝากออมทรพัยส่์วนตวับญัชีเดียวกนัแสดงช่ือเจ้าของบญัชี อพัเดทรายการไม่เกิน 15 วนั ถ่าย
ส าเนาย้อนหลงั 6 เดือน หากสมดุบญัชีไม่มีเลขท่ีเล่มก ากบัทุกหน้ารายการต้องขอสเตทเม้นท ์
(Statement)  จากธนาคารย้อนหลงั 6 เดือนพร้อมประทบัตราจากธนาคาร  

- ถ่ำยส ำเนำ ทุกหน้ำ และปรบัสมดุอพัเดทถงึเดอืนปัจจุบนัทีส่ดุเทำ่ทีจ่ะท ำได ้พรอ้มส ำเนำหน้ำบญัชหีน้ำแรกทีม่ชีื่อ
เจำ้ของบญัช ี 

- หำกมกีำรต่อเล่มจำกสมุดเล่มเก่ำ กรุณำส ำเนำหน้ำแรกทีม่ชีื่อเจำ้ของบญัชขีองเล่มเก่ำทีต่่อ พรอ้มกบัตวัเลขบญัชเีงนิ
ฝำกเป็นปัจจุบนั 

- กรณีมเีงนิฝำกในบญัชน้ีอยเกนิไปใน 1 เล่ม กรุณำแสดงส ำเนำสมุดบญัชอีื่นแนบดว้ย อำท ิเช่น บญัชเีงนิฝำกประจ ำ 
เป็นตน้ 

- กรณีทีเ่ดนิทำงเป็นครอบครวั หำกใชบ้ญัชใีดบญัชหีนึ่งในกำรยืน่ขอวซี่ำ ตอ้งออกหนงัสอืรบัรองค่ำใชจ้่ำยใหบุ้คคลใน
ครอบครวัดว้ย  แต่อย่ำงไรกต็ำม โดยเฉพำะคู่สำม-ีภรรยำ จะตอ้งมสี ำเนำสมุดบญัชกีำรเงนิสว่นตวัประกอบดว้ยแมว้่ำ
จะจดทะเบยีนสมรสแลว้กต็ำม หำกมกีำรเงนิในบญัชน้ีอย ฝ่ำยทีม่กีำรเงนิมำกกว่ำจะตอ้งท ำจดหมำยรบัรองกำรเงนิ
พรอ้มระบุชื่อและควำมสมัพนัธช์ีแ้จงต่อสถำนทตูเป็นลำยลกัษณ์อกัษรดว้ย 
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*** สถานทูตไม่รบับญัชีกระแสรายวนัทุกกรณี *** ทัง้น้ีเพ่ือแสดงให้เหน็ว่ามีฐานะทางการเงินเพียงพอท่ีจะ
ครอบคลุมกบัค่าใช้จ่ายได้อย่างไม่เดือดร้อนเม่ือกลบัสู่ภมิูล าเนา  

 
o กรณีเดก็อายตุ า่กว่า 20 ปี (กรณีไม่ได้เดินทางกบับิดาหรือมารดา หรือ บิดา-มารดา หย่าร้าง)  

- จะตอ้งมใีบอนุญำตจำกผูป้กครองทัง้บดิำและมำรดำ 
- หากเดก็เดินทางไปกบับิดาจะต้องมีใบรบัรองจากมารดา โดยมำรดำจะตอ้งคดัจดหมำยยนิยอมใหบ้ตุรเดนิทำงไป

ต่ำงประเทศกบัมำรดำโดยมกีำรรบัรองค่ำใชจ้่ำยพรอ้มแจง้ควำมสมัพนัธแ์ละยนิดชีดเชยค่ำเสยีหำยทีอ่ำจจะเกดิขึน้โดย
คดัฉบบัจรงิจำกอ ำเภอตน้สงักดัเป็นภำษำองักฤษ หรอืหำกไดม้ำเป็นภำษำไทย กรุณำแนบฉบบัแปลเป็นภำษำองักฤษ
แนบดว้ย พรอ้มทัง้แนบสถำนะทำงกำรงำนและกำรเงนิของมำรดำเพื่อรบัรองแก่บุตรดว้ย 

- หากเดก็เดินทางกบัมารดาจะต้องมีใบรบัรองจากบิดา   โดยบดิำจะตอ้งคดัจดหมำยยนิยอมใหบุ้ตรเดนิทำงไป
ต่ำงประเทศกบัมำรดำโดยมกีำรรบัรองค่ำใชจ้่ำยพรอ้มแจง้ควำมสมัพนัธแ์ละยนิดชีดเชยค่ำเสยีหำยทีอ่ำจจะเกดิขึน้โดย
คดัฉบบัจรงิจำกอ ำเภอตน้สงักดัเป็นภำษำองักฤษ หรอืหำกไดม้ำเป็นภำษำไทย กรุณำแนบฉบบัแปลเป็นภำษำองักฤษ
แนบดว้ย พรอ้มทัง้แนบสถำนะทำงกำรงำนและกำรเงนิของบดิำเพื่อรบัรองแก่บุตรดว้ย 

- หากเดก็ไม่ได้เดินทางทัง้กบับิดาและมารดา โดยบดิำจะตอ้งคดัจดหมำยยนิยอมใหบุ้ตรเดนิทำงไปต่ำงประเทศกบั
มำรดำโดยมกีำรรบัรองค่ำใชจ้่ำยพรอ้มแจง้ควำมสมัพนัธแ์ละยนิดชีดเชยค่ำเสยีหำยทีอ่ำจจะเกดิขึน้โดยคดัฉบบัจรงิจำก
อ ำเภอตน้สงักดัเป็นภำษำองักฤษ หรอืหำกไดม้ำเป็นภำษำไทย กรุณำแนบฉบบัแปลเป็นภำษำองักฤษแนบดว้ย พรอ้ม
ทัง้แนบสถำนะทำงกำรงำนและกำรเงนิของบดิำเพื่อรบัรองแก่บตุรดว้ย 

- กรณีเดก็ท่ีบิดา-มารดาหย่ารา้ง จะตอ้งแนบส ำเนำใบหย่ำ และมกีำรสลกัหลงัโดยมรีำยละเอยีดว่ำฝ่ำยใดเป็นผูด้แูล
บุตร พรอ้มฉบบัแปลเป็นภำษำองักฤษ 

 
*** กำรบดิเบอืนขอ้เทจ็จรงิประกำรใดกต็ำมอำจจะถูกระงบัมใิหเ้ดนิทำงเขำ้ประเทศในกลุ่มเชงเกน้เป็นกำรถำวร และถงึแมว้ำ่ท่ำนจะถูก
ปฏเิสธวซี่ำ สถำนทูตไมค่นืคำ่ธรรมเนียมทีไ่ดช้ ำระไปแลว้และหำกต้องกำรขอยื่นค ำรอ้งใหมก่ต็อ้งช ำระคำ่ธรรมเนียมใหมทุ่กครัง้ 
***  หำกสถำนทูตมกีำรสุม่เรยีกสมัภำษณ์บำงท่ำน ทำงบรษิทั ขอควำมรว่มมอืในกำรเชญิท่ำนไปสมัภำษณ์ตำมนัดหมำยและโปรดแต่ง
กำยสภุำพ ทัง้น้ีทำงบรษิทัฯ จะสง่เจำ้หน้ำทีไ่ปอ ำนวยควำมสะดวกและประสำนงำนตลอดเวลำและหำกสถำนทูตขอเอกสำรเพิม่เตมิ ทำง
บรษิทัฯใครข่อรบกวนท่ำนจดัสง่เอกสำรดงักล่ำวเช่นกนั 
***    กรณีทีท่่ำนยกเลกิกำรเดนิทำงภำยหลงัจำกกำรไดว้ซ่ีำแล้ว ทำงบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นกำรแจง้สถำนทูต ยกเลกิวซ่ีำของท่ำน 
เน่ืองจำกกำรขอวซี่ำในแต่ละประเทศจะถูกบนัทกึไวเ้ป็นสถติใินนำมของบรษิทัฯ 
***   เมื่อท่ำนไดช้ ำระเงนิคำ่มดัจ ำหรอืทัง้หมด ไมว่่ำจะเป็นกำรช ำระผำ่นตวัแทนของบรษิทัฯ หรอืช ำระโดยตรงกบัทำงบรษิทัฯ จะขอถอืว่ำ
ท่ำนรบัทรำบและยอมรบัในเงื่อนไขต่ำง ๆ ของบรษิทัฯทีไ่ดร้ะบุไวโ้ดยทัง้หมด 

** กรณีมกีำรขอใช้หนงัสอืเดนิทำงในระหว่ำงกำรยื่นวซี่ำ ท่ำนตอ้งแจง้ควำมจ ำนงแก่บรษิทัทวัรใ์หท้รำบล่วงหน้ำ แต่หำกกรณีท่ำน
ทีต่อ้งใชห้นงัสอืเดนิทำงก่อนก ำหนดวนัยื่นวซี่ำและท่ำนไมส่ำมำรถน ำหนงัสอืเดนิทำงมำแสดงไดท้นั ท่ำนนัน้จะตอ้งมำยื่นเดีย่วและแสดง
ตวัทีส่ถำนทูตตำมก ำหนดกำรของสถำนทูตเช่นเดยีวกนั  ** 

*** ทำงสถำนทูตจะรบัพจิำรณำเฉพำะท่ำนทีม่เีอกสำรพรอ้มและมคีวำมประสงคท์ีจ่ะเดนิทำงไปท่องเทีย่วยงัประเทศตำมทีร่ะบุ
เท่ำนัน้ กำรปฏเิสธวซี่ำอนัเน่ืองมำจำกหลกัฐำนในกำรขอยื่นวซี่ำปลอมหรอืผดิวตัถุประสงคใ์นกำรยื่นขอวซี่ำท่องเทีย่ว ทำงบรษิทัฯ ขอ
สงวนสทิธิใ์นกำรคนืเงนิ โดยจะหกัคำ่ใชจ้ำ่ยทีเ่กดิขึน้จรงิและจะคนืใหท้่ำนหลงัจำกทวัรอ์อกเดนิทำงภำยใน 20 วนั โปรแกรมกำรเดนิทำง
อำจเปลีย่นแปลงไดต้ำมควำมเหมำะสม ทัง้น้ีจะค ำนึงถงึประโยชน์และควำมปลอดภยัของผูเ้ดนิทำงเป็นหลกั                   

 
 
 

************************************************************************************************************* 
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กรอกข้อมลูตามความจริง เพราะมีผลกบัการย่ืนขอวีซ่าเข้ายโุรป 
หากมีรายละเอียดใดๆ ท่ีไม่เหมือนกบัความเป็นจริงหรือไม่เหมือนกบัตอนน าเอกสารส่งย่ืนค าร้องขอ
วีซ่า ทางศนูยย่ื์นหรือสถานทูตขออนุญาตเรียกเกบ็ค่าธรรมเนียมในการเปล่ียนแปลงแก้ไขข้อมลูใน

ระบบออนไลน์ จดุละ 200 บาท / ท่าน 

กรณุากรอกให้ครบถ้วน อย่าปล่อยว่างไว้ อาทิ เกษียณ / แม่บ้าน / อาชีพอิสระ /  
ไม่ได้ศึกษาแล้ว / รอศึกษาต่อ เป็นต้น รบกวนระบุมาให้เรียบร้อย 

 

1.  ชื่อ-สกุล (ภาษาไทย)............................................................................................................................. ...... 
          ชื่อ-สกุล (ภาษาอังกฤษ) ................................................................................................... .......................... 
 

    ชื่อ-สกุลเดิม กรณีมีการเปลี่ยนชื่อหรือชื่อ-สกุลเดิม หรือนามสกุลเดิมก่อนแต่งงาน 

 (ภาษาไทย)..........................................................   (ภาษาอังกฤษ).......................................................... 

     หมายเลขหนังสือเดินทาง ...................................................  วันเดือนปี เกิด ................................... .............. 

     วันออกหนังสือเดินทาง ....................................... วันหมดอายุหนังสือเดินทาง ......................... ....................... 

     สถานที่เกิด ............................................ หมายเลขบัตรประชาชน ................................................. .............. 

2.  สถานภาพ   โสด  แต่งงานจดทะเบียน  แต่งงานไม่จดทะเบียน   หย่า   หม้าย 

3.   กรณีท่านที่แต่งงานแล้ว ไม่ว่าจะเป็นแบบจดทะเบียนหรือไม่ก็ตาม กรุณากรอกรายละเอียดของ คู่สามี-ภรรยา 

      สามี, ภรรยา ชื่อ-นามสกุล..................................................................................  

      วันเกิด ของสามี-ภรรยา ................................................  สถานที่เกิด สามี-ภรรยา ..................................... 

4.  ที่อยู่ปัจจุบันตามทะเบียนบ้าน (ภาษาอังกฤษ)............................................................................... ................. 

 ......................................................................................  รหัสไปรษณีย์      

    
 ที่อยู่ปัจจุบันปัจจุบัน หากเหมือนในทะเบียนบ้านให้เขียนว่า As above (ภาษาอังกฤษ)......................................... 
 
 ............................................................................................................................. .................................... 
 รหัสไปรษณีย์      โทรศัพท์บ้าน  

โทรศัพท์มือถือ  อีเมลล ์....................................................... 
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5.  ชื่อสถานที่ท างาน / สถานศึกษา (ภาษาอังกฤษ).............................................................................................  

 (กรุณาแจ้งด้วยว่า กิจการที่ท านั้นเกี่ยวกับอะไร ด้านใด ....................................................................... ...........) 

 กรณีประกอบอาชีพอิสระ (กรุณาแจ้งลักษณะการงานและที่อยู่ที่ท างานให้ชัดเจนเช่นกัน)  

  ที่อยู่สถานที่ท างาน / สถาบันศึกษา (ภาษาอังกฤษ) .............................................................................. .......... 

 ..................................................................................................... รหัสไปรษณีย์   

 ต าแหน่งหน้าที่ (ภาษาอังกฤษ) ................................................................................................. ..................... 

 โทรศัพท์   หมายเลขต่อภายใน (ถ้ามี)  
 

 กรณีศึกษาอยู่ กรุณาแจ้งระดับชั้นหรือระดับการศึกษา (ภาษาอังกฤษ) .............................................................. . 

 กรณีในระดับอุดมศึกษา กรุณาแจ้งคณะและวิชาหลักท่ีศึกษา (ภาษาอังกฤษ) ...................................................... 

 

7.  ชื่อบุคคลที่ร่วมเดินทางไปด้วย............................................................................................ .......... 
 

 ความสัมพันธ์กับผู้เดินทางร่วมครั้งนี้ (ระบุ)....................................................................................          

8.  ท่านเคยเดินทางเข้ายุโรปใน 3 ปีที่ผ่านมาหรือไม่   ไม่เคย  เคย (กรณีที่เคยให้ระบุวันที่) 

    ตั้งแต่วันที่  ถึงวันที่  รวม . วัน 

 ท่านเคยได้รับการสแกนนิ้วมือหรือไม่  ไม่เคย เคย   

กรณีท่ีท่านเคยได้รับการสแกนนิ้วแล้ว กรุณาระบุวันที่ ............................................................. ......................... 
9.  ท่านสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการเดินทางด้วยตัวท่านเองหรือไม่  ตัวเอง        มีผู้สนับสนุนค่าใช้จ่าย  

(กรณีท่ีมีผู้สนับสนุดค่าใช้จ่ายให้ระบุผู้สนับสนุนค่าใช้จ่ายของท่านและระบุความสัมพันธ์ และเดินทางด้วยกันหรือไม่) 

ผู้สนับสนุนค่าใช้จ่ายของท่าน คือ ........................................................................................................... ........ 

ความสัมพันธ์กับท่าน ...................................................................................................... ...............................  

 เดินทางด้วยกันกับท่านหรือไม่        เดินทางด้วยกัน        ไม่ได้เดินทางด้วยกัน 
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 


