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• สมัผัสประสบการณ์กับเสน้ทางแปลกใหม ่กับกลิ#นอายดนิแดนฟ้าจรดทราย “ประเทศโมร็อคโค”     

•  เที#ยวเมอืงที#เปี#ยมดว้ยมนตเ์สน่ห ์นครสฟ้ีาเชฟชาอนู (CHEFCHAOUEN)   

• ชมรอ่งรอยอารยธรรมความยิ#งใหญ ่เมอืงโบราณโรมนัโวลบูลิสิ อดตีเมอืงในจักรวรรดโิรมัน  

• นั#งรถขบัเคลื#อนสี#ลอ้ 4 WD ไปทอ่ง ทะเลทรายซาฮารา่ “Sahara” ทะเลทรายที#ใหญเ่ป็นอันดับสอง

ของโลก  

***เปิดประสบการณ์คา้งคนืนอนดดูาว ณ โรงแรมกลางทะเลทรายซาฮารา่  

พเิศษ!! ตอ้นรบัอรณุดว้ยการขี-อฐูชมแสงอาทติยแ์รกของวนั 
 

Amazing Morocco 
10 วนั 7 คนื 

โดยสายการบนิเอมเิรตส ์(EK) 

 เร ิ-มเพยีง 55,911.- 
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        กาํหนดการเดนิทาง                                                                           
 

วนัที-   13-22 เม.ย. 61 63,900.- 
วนัที-   27 เม.ย.-6 พ.ค. 61 59,900.- 
วนัที-   9-18, 16-25 พ.ค., 23 พ.ค.-1 ม.ิย. 61 55,911.- 
วนัที-   5-14 ม.ิย. 61 55,911.- 

 

รายละเอยีดการเดนิทาง 
 

วนั โปรแกรมการเดนิทาง เชา้ เที-ยง คํ-า 
โรงแรมที-พกั  

หรอื เทยีบเทา่ 

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 
ขี-อฐูรบัแสงอรณุ – เมอรซ์กูา้ – ทนิเฮยีร ์– ทอดรา้กอรจ์ –      

วอซาเซท 
O O O KARAM PALACE HOTEL 

7 วอซาเซท – มาราเกซ – ชมโชวก์ารแสดงพืLนเมอืง    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 ์โดยมเีจา้หนา้ที#คอยตอ้นรับและอํานวยความ

สะดวก 

 

วนัที-สองของการเดนิทาง     ดไูบ – คาซาบลงักา้ – ราบตั – แมกเนส 

01.15 น. ออกเดนิทางสูด่ไูบ โดยสายการบนิอมิเิรตส ์โดยเที-ยวบนิที- EK 385  

04.45 น. เดนิทางถงึ สนามบนิดไูบ แวะรอเปลี-ยนเครื-อง  
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07.25 น. ออกเดนิทางสูค่าซาบลงักา้ ประเทศโมร็อคโค โดยเที#ยวบนิ EK 751  

12.55 น. ถงึสนามบนิคาซาบลงักา้ (Casablanca) ประเทศโมร็อคโค (เวลาทอ้งถิ#นชา้

กว่าประเทศไทย 5 ชั#วโมง) นําท่านผ่านพิธีตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากร 

เดนิทางสู ่คาซาบลังกา้ มคีวามหมายในภาษาสเปนวา่บา้นสขีาว เป็นเมอืงทา่และ

เป็นที#ตั Wงของทา่อากาศยานระหวา่งประเทศ 

 

บา่ย นําท่านเดนิทางต่อสู่เมอืงราบตั (Rabat) เมอืงหลวงแห่งราชอาณาจักรมา

ตั Wงแตปี่ ค.ศ.1956 นําทา่นชมเมอืงราบัตเมอืงหลวงแห่งราชอาณาจักรมาในอดตี 

เมื#อโมรอคโคหลุดพน้จากการเขา้แทรกแซงทางการเมอืงของฝรั#งเศส และเป็น

ที#ตั Wงของพระราชวังหลวง และทําเนียบทูตานุทูตจากต่างแดน เป็นเมอืงสขีาวที#

สะอาดและสวยงาม จากนัWนชมสุเหรา่หลวง และ พระราชวงัหลวง  ที#ทุกเที#ยง

วันศุกร ์กษัตรยิแ์ห่งโมรอคโคจะทรงมา้จากพระราชวังมายังสุเหร่าเพื#อประกอบ

ศาสนกจิ ชมสุสานของกษตัรยิโ์มฮมัเหม็ด ที- 5 พระอัยกาของกษัตรยิ์องค์

ปัจจุบัน ซึ#งมทีหารยามยนืเฝ้าสง่าทุกประตู และเปิดใหค้นทุกชาตทิุกศาสนาเขา้

ไปเคารพพระศพที#ฝังอยูเ่บืWองลา่ง ดา้นหนา้ของสสุาน คอืสเุหร่าฮัสซนัที#เริ#มสรา้ง

มาตั Wงแตศ่ตวรรษที# 2 แตไ่มสํ่าเร็จ และพังลงจนเหลอืแต่เพยีงเสาไว ้365 ตน้ ใน

บรเิวณกวา้ง 183x139 เมตร  แวะถ่ายรูปป้อมอูดายา (Oudayas Fortress) 

ป้อมขนาดใหญ่ 2 ชั Wน ที#ตั Wงอยูร่มิมหาสมทุรแอตแลนตกิ ลอ้มรอบดว้ยกําแพงสูง

ใหญ่ เป็นป้อมที#สเปนสรา้งขึWนเมื#อสมัยที#สเปนยดึครองโมร็อคโค ดา้นในมสีวน

ดอกไมแ้บบสเปน และเป็น เมดน่ิา หรอืชมุชนชาวเมอืงซึ#งเต็มไปดว้ยบา้นเรอืนทา

ทาบดว้ยสฟ้ีา-ขาว ที#สะอาดตาน่าเดนิเล่น บรรยากาศรมิทะเลคลา้ยเมอืงซานโต

รนิ ีนับเป็นหนึ#งในป้อมปราการที#สําคัญของโมรอคโค ในอดตีใชป้้องกนัขา้ศกึจาก

การรุกรานทั Wงจากประเทศที#ล่าอาณานคิมและในยุคที#โจรสลัดชกุชมุ จากนัWนนํา

ทา่นเดนิทางสุเ่มอืงแมกเนส (Meknes) 

 
ระยะทาง 87 ก.ม.
ใชเ้วลาเดนิทาง

ประมาณ 1.20 ชม. 

คํ-า รับประทานอาหารคํ#า ณ ภตัตาคาร  

 เขา้สูท่ี#พัก โรงแรม HOTEL IBIS MEKNES หรอืเทยีบเทา่ 

 

วนัที-สามของการเดนิทาง      แมกเนส – เมอืงโบราณโวลบูลิสิ – เชฟชาอนุ 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

  ชมเมอืงแมกเนส (Meknes) หนึ#งในเมอืงมรดกโลกรับรองโดยยูเนสโกเมื#อปี  
ระยะทาง 27 ก.ม.
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ค.ศ.1996 อดีตเมอืงหลวงในสมัยสุลต่าน มูเล อสิมาอแิห่งราชวงศอะ์ลาวท ิ

(Alawite Dynasty) ไดช้ื#อเป็นกษัตรยิจ์อมโหดผูช้ ื#นชอบการทําสงครามในชว่ง

ศตวรรษที# 17 ดว้ยทําเลที#ตั Wงที#มแีม่นํWาไหลผ่านกลางเมอืงเมกเนสจงึเป็นเมอืง

ศูนยก์ลางการ ผลติมะกอกไวน์และพชืพรรณต่างๆ มกํีาแพงเมอืงลอ้มรอบเมอืง

เกา่ที#ยาวประมาณ 40 กม. ซึ#งมปีระตูเมอืงใหญ่โตถงึ 7 ประตู แวะชม ประตบูบั

มนัซู เป็นประตทูี#ไดช้ื#อวา่สวยที#สดุ ตกแตง่ดว้ยโมเสดและกระเบืWองสเีขยีวสดบน

ผนังสแีสด นําท่านเดนิทางสู่เมอืงโบราณโรมนัโวลูบลิสิ (Roman city of 

Volubilis) ที#ปัจจบุนัเหลอืแตซ่ากปรักหักพังที#เกดิจากแผน่ดนิไหวครั Wงรนุแรงใน

ปี ค.ศ. 1755 แตย่งัคงเห็นไดถ้งึรอ่งรอยความยิ#งใหญ่ของเมอืงในจักรวรรดโิรมัน

ในอดตีซึ#งไดรั้บการขึWนทะเบยีนมรดกโลกในปี ค.ศ.1997 

ใชเ้วลาเดนิทาง
ประมาณ 30 นาท ี

เที-ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร   

บา่ย นําท่านเดนิทางสู่นครสฟ้ีาเชฟชาอูน (Chefchaouen) เมอืงที#ไดช้ื#อว่ามนต์

เสน่หแ์หง่โมรอคโค เป็นเมอืงเล็กๆตั Wงอยูใ่นหบุเขารฟิ (Rif Mountain) ประวัติ

ความเป็นมาของเมอืงนัWนยาวนานกว่า 538 ปี เมอืงนีWเคยอยูใ่ตก้ารปกครองของ

สเปน และไดรั้บอสิรภาพในปี ค.ศ.1956 จนไดรั้บอทิธพิลวถิชีวีติและภาษาสเปน

ในปัจจุบันนีW ชมบา้นเรอืนทาดว้ยสฟ้ีาและสขีาว ถอืว่าเป็นสวรรคข์องคนรักสี

ฟ้าและสขีาว โดยเฉพาะสฟ้ีา นั#นก็เพราะว่าเชฟชาอนูเป็นเมอืงที#บา้นเรอืนเกอืบ

ทุกหลังเป็นสขีาว และมคีรึ#งล่างไปจนถงึบรเิวณถนน บันได และทางเดนิ เป็นสี

ฟ้าสดใสเหมอืนวันที#ทอ้งฟ้าไรเ้มฆ สามารถเดนิชมบา้นเรอืนไดท้ั#วทั Wงเมอืง โดยที#

สถาปัตยกรรมของเมอืงยงัคงเป็นแบบโมรอคโค ซุม้ประตูโคง้จงึสามารถมองเห็น

ไดท้ั#วทั Wงเมอืง และยงัมนํีWาพุที#ปดูว้ยกระเบืWองโมเสกแบบโมรอคโคใหเ้ห็นไดต้าม

มุมต่าง ๆ ของเมอืง พรอ้มใหท้่านมเีวลาเดนิเลอืกซืWอของที#ระลกึในตลาดเมอืง

เกา่ 

 
ระยะทาง 201 ก.ม.

ใชเ้วลาเดนิทาง
ประมาณ 3.30 ชม. 

คํ-า รับประทานอาหารคํ#า ณ ภตัตาคาร   

 เขา้สูท่ี#พัก โรงแรม PARADOR HOTEL หรอืเทยีบเทา่  

**** เนื-องจากโรงแรมในเมอืงเชฟชาอนูมคีอ่นขา้งนอ้ย ถา้ในกรณีที-โรงแรมในเมอืงเชฟ

ชาอนูเต็ม ทางคณะจะเปลี-ยนไปนอนเมอืงขา้งๆแทน *** 
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วนัที-ส ี-ของการเดทาง  เชฟชาอนุ – เฟซ – เมอืงเกา่เฟซ 

เชา้ รับปะทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

  นําท่านเดนิทางสูเ่มอืงเฟซ (Fes) เมอืงหลวงเกา่ใน ศ.ต. ที# 8 ที#มคีวามสําคัญ

ทางประวัตศิาสตร ์เป็นเมอืงแหลง่ท่องเที#ยวที#มชี ื#อเสยีงของโมร็อคโค เสน้ทางนีW

ผา่นเทอืกเขาแอตลาส ชื#อที#คุน้เคยกนัมานาน โดยเดนิทางขา้ม Middle Atlas 

ภมูปิระเทศเขยีวชอุม่ไปดว้ยป่าไม ้สองขา้งทางเปลี#ยนสภาพจากความแหง้แลว้

เป็นป่าไม ้พุม่ และสลับกบัความแหง้แลง้ของภเูขา จนเขา้สูเ่มอืงเฟส 

ระยะทาง 201 ก.ม.
ใชเ้วลาเดนิทาง

ประมาณ 3.30 ชม. 

เที-ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร   

บา่ย นําทา่นชมเมอืงเฟส โดยเดนิเขา้สูเ่ขาวงกตอนัซบัซอ้นแห่งเมดนิาเมอืงเฟซ ผ่าน

ประต ูBab Bou Jeloud ที#สรา้งตั Wงแต่ปี 1913  ที#ใชโ้มเสดสฟ้ีาตกแต่ง เดนิ

ผ่านเขา้ไปในเขตเมดน่ิาแลว้เหมอืนขา้มกาลเวลายอ้นสู่อดีต นําท่านเดนิผ่าน

ตลาดสดขายขา้งปลาอาหาร และผัก ผลไมส้ดต่างๆนาๆ ชม เมเดอรซ์า บูอมิา

เนยี (Merdersa Bou Imania) ซึ#งเป็นโรงเรียนสอนพระคัมภีร์ เป็น

สถาปัตยกรรมแบบมัวรท์ี#สวยงามประณีต  ในเขตเมอืงเก่าไดแ้บ่งออกเป็น 100 

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

แบง่เป็นยา่นตา่งๆ เชน่ ยา่นเครื#องใชท้องเหลอืง ทองแดง จะมรีา้นคา้เล็กๆที#หนา้

รา้นจะมหีมอ้ กะทะ อปุกรณ์เครื#องครัว วางแขวนหอ้ยเต็มไปหมด ยา่นขายพรมที#

วางเรียงรายอย่างสวยงาม ย่านงานเครื#องจักสาน งานแกะสลักไม ้และย่าน

เครื#องเทศ (Souk El Attarine) ท่านจะไดส้ัมผัสทั Wงรูป รสและกลิ#นในยา่น

เครื#องเทศที#มกีารจัดเรยีงสนิคา้ไดอ้ย่างเป็นระเบยีบเรยีบรอ้ยสวยงาม ระหว่างที#

เดนิตามทางในเมดน่ิาทา่นจะไดพ้บกบันํ Lาพุธรรมชาต ิ(Nejjarine Fountain) 

เพื#อใหช้าวมุสลมิใหล้า้งหนา้ลา้งมอืก่อนเขา้ในบรเิวณมัสยดิ  นอกจากนีWที#ตาม

ซอกมมุอาจเห็นภาพชายสงูอายหุนวดเครารุงรังนั#งแกะสลักไมช้ ิWนเล็กๆอยูบ่รเิวณ

ตามทางเดนิแคบๆในเขตเมอืงเกา่ บางทเีราก็ยงัจะเห็นผูห้ญงิที#นี#สวมเสืWอผา้ที#ปิด

ตั Wงแตห่ัวจนถงึเทา้จะเห็นไดก้็เฉพาะตาดําอนัคมกรบิเทา่นัWน  แวะชมสสุานของมู

เล ไอดรสิที- 2 (Moulay Idriss Mausolem II) ที#ชาวโมรอคโคถอืว่าเป็น

แหล่ งมาแสวงบุญที#ศั กดิhส ิทธิh  พาท่ านไปชม สุ เหร่า ใหญ่ไคเราวีน 

(Kairaouine Mosque) ซึ#งเป็นทั Wงมหาวทิยาลัยสอนศาสนาแห่งแรกของ

โมร็อคโค และเกา่แกท่ี#สดุแห่งหนึ#งของโลกเลยทเีดยีว (เฉพาะผูท้ี#นับถอืศาสนา

อสิลามเท่านัWน) จากนัWนนําท่านเดนิชมย่านเครื#องหนังและแวะชม บ่อฟอกและ

ยอ้มสหีนังแบบโบราณ ที#เป็นเอกลักษณ์เฉพาะของเมอืงเฟส ถูกอนุรักษ์โดย

องคก์รยเูนสโก ้ทั WงหมดนีWเป็นเสน่หข์องการเดนิเที#ยวชมเมอืงที#ตอ้งเดนิแหวกว่าย

เขา้ไปในกลุม่คนชาวพืWนเมอืง ชอ้ปปิWงสนิคา้ทอ้งถิ#น เมอืงเฟซจงึเป็นสถานที#ที#ไม่

ควรพลาดในการมาเยอืนอยา่งยิ#ง 

 
ระยะทาง 246 ก.ม.

ใชเ้วลาเดนิทาง
ประมาณ 3.15 ชม. 
 
 
 
 
 
 
 

 

คํ-า รับประทานอาหารคํ#า ณ ภตัตาคาร   

 เขา้สูท่ี#พัก โรงแรม ACROSS HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 

**กรณุาจดัเตรยีมเสืLอผา้กระเป๋าเล็ก เพื-อคา้งคนืในทะเลทรายในคนืถดัไป** 
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วนัที-หา้ของการเดนิทาง เฟซ – อนิเฟรน – มเิดล – เออรฟ์ดู ์– เมอรซู์กา้ (ทะเลทรายซาฮารา่) 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

  นําทา่นเดนิทางผา่นชม เมอืงอเิฟรน (Ifrane) เมอืงที#ความสงูประมาณ 1,650 

เมตร เหนอืระดับนํWาทะเล ที#พักตากอากาศซึ#งในอดตีฝรั#งเศสไดม้าสรา้งขึWนบรเิวณ

นีW ในชว่ง ค.ศ. 1930 บางครั Wงเรยีกเมอืงแห่งนีWว่า เจนีวาแห่งโมรอคโค บา้นสว่น

ใหญม่หีลังคาสแีดง มดีอกไมบ้าน และทะเลสาบสวยงาม เป็นสถานที#พักผ่อนทั Wง

ฤดูหนาวและฤดูรอ้น เสน้ทางนีWผ่านเทือกเขาแอตลาส ชื#อที#คุน้เคยกันมานาน 

เดนิทางขา้ม Middle Atlas ภูมปิระเทศเขยีวชอุ่มไปดว้ยป่าไม ้สองขา้งทาง

เปลี#ยนสภาพจากความแหง้แลว้เป็นป่าไม ้พุ่ม และสลับกับความแหง้แลง้ของ

ภเูขา ไดเ้วลาสมควรนําทา่นเดนิทางสูเ่มอืงมเิดล (Midelt) 

ระยะทาง 72 ก.ม.
ใชเ้วลาเดนิทาง

ประมาณ 1.30 ชม. 
 
 
 
 
ระยะทาง 136 ก.ม.

ใชเ้วลาเดนิทาง
ประมาณ 2 ชม. 

 
เที-ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร   

บา่ย ออกเดนิทางสู ่เมอืงเออรฟ์ูด ์(Erfoud) ซึ#งเป็นโอเอซสิศูนยก์ลางการคา้ขาย

ของคาราวานซึ#งเดนิทางมาจากซาอุดอิาระเบยี และซดูาน เดนิทางสู่เมอืงเมอร์

ซกูา้ร ์(แยกสมัภาระสําหรบัคา้งคนืในทะเลทราย) โดยนําท่านนําท่านนั#งรถ

ขับเคลื#อนสี#ลอ้ 4 WD ไปท่อง ทะเลทรายซาฮาร่า “Sahara” เป็นทะเลทรายใน

ทวปีแอฟรกิาที#มขีนาดใหญ่เป็นอันดับสองของโลก (รองจากทะเลทรายในทวปี

แอนตารก์ตกิา) และเป็นทะเลทรายรอ้นที#ใหญ่ที#สดุของโลก ณ เมอืงเมอรซู์กา้ 

(Merzouga) ลัดเลาะขอบทะเลทรายสูเ่ขตซาฮาร่า ผ่านชมชมทัศนียภาพอัน

ยิ#งใหญ่ของภเูขาหนิที#เต็มไปดว้ยซากฟอสซลิของหาอยและแมงกะพรุนโบราณ

ในอดตีเมื#อ 350 ลา้นปีกอ่น ซึ#งดนิแดนแหง่นีWเคยอยูใ่ตท้อ้งทะเลมากอ่น จึ#งเป็นที#

กําเนดิของซากฟอสซลิตา่งๆ 

ระยะทาง 211 ก.ม.
ใชเ้วลาเดนิทาง

ประมาณ 2.45 ชม. 
 

คํ-า รับประทานอาหารคํ#า ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

อสิระทา่นพกัผอ่นดดูาวทา่มกลางทะเลทรายตามอธัยาศยั 

 

 พกัผอ่นคา้งคนืในทะเลทรายซาฮารา่ ณ  KASBAH TOMBOUCTOU HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 

*** โรงแรมที-ทะเลทรายหอ้งพกัสว่นใหญจ่ะเป็นรปูแบบกระโจม*** 
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วนัที-หกของการเดนิทาง   เมอรซู์กา้ – ทนิเฮยีร ์– ทอดรา้กอรจ์ – วอซาเซท 

เชา้ตรู ่ กอ่นพระอาทติยข์ึWนนําทา่นขี#อฐูชมพระอาทติยข์ึWนที#ทะเลทรายซาฮารา่   ***พเิศษ รวมคา่ขี-อฐู 1 

ทา่น/อฐู 1 ตวั เป็นบรรยากาศยามเชา้ที#คณุจะประทับใจมริูล้มื (อยา่ลมืเตรยีมเสืWอกนัหนาวใหพ้รอ้ม) 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

  นําท่านนั#งรถ 4WD สู่เมอืงเออรฟ์ดู ์เพื#อเปลี#ยนเป็นรถโคช้ปรับอากาศ จากนัWน

เดนิทางสูท่อดา้จอรจ์ (Todra Gorge) ชมความงามของชอ่งเขาที#ซอ่นตัวอยู่

ในโอเอซสิ ลํานํWาใสไหลผา่นชอ่งเขากับหนา้ผาสงูชนัแปลกตาเป็นแหล่งปีนหนา้

ผาสําหรับนักเสี#ยงภยัทั Wงหลาย เดนิทางสุเ่มอืงทนิเฮยีร ์(Tinghir) ชมุชนที#เกาะ

กลุ่มอยูร่วมกัน ท่ามกลางความแหง้แลง้ ยังมคีวามชุม่ชืWนของโอเอซสิ ตน้ปาลม์ 

เคยเป็นที#ตั Wงของกองทหารที#เดนิทางมาจากวอซาเซท 

ระยะทาง 145 ก.ม.
ใชเ้วลาเดนิทาง

ประมาณ 2.30 ชม. 
 

เที-ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร  

บา่ย นําทา่นเดนิทางสู ่เมอืงวอซาเซท (Ouarzazate) เคยเป็นที#ตั Wงทางยทุธศาสตร์

ในปี ค.ศ. 1928 ฝรั#งเศสไดต้ั Wงกองกําลังทหารและพัฒนาที#นี#ใหเ้ป็นศนูยก์ลางการ

บรหิาร วอซาเซทเป็นเมอืงถูกส่งเสรมิใหเ้ป็นเมอืงท่องเที#ยวที#แวดลอ้มไปดว้ย

สตูดโิอภาพยนตร ์และมกีารพัฒนาพืWนที#ในทะเลทรายเพื#อการทํากจิกรรมต่างๆ 

เชน่ การขี#มอเตอรไ์ซด ์อฐู กจิกรรมผจญภัยกลางทะเลทราย เมอืงนีWอยูใ่กลภ้เูขา

แอตลาสที#มีหิมะปกคลุมในช่วงฤดูหนาว วอซาเซทอาจกล่าวไดว้่าเป็น

จุดมุ่งหมายของนักท่องเที#ยวที#มองหาความแตกต่าง และความผจญภัยที#หา

ไมไ่ดจ้ากที#ไหน วอซาเซทเป็นเมอืงที#สําคัญที#สดุของทางตอนใต ้และที#นี#ยังเป็น

ทางเชื#อมระหว่างเหนือกับใต ้และตะวันออกกับตะวันออก สําหรับนักท่องเที#ยว

บางคนที#ชอบรสชาตขิองความเป็นทางใต ้ณ แห่งนีWเป็นจุดเริ#มตน้ของการสํารวจ

เมอืงตา่งๆไดท้กุวัน 

ระยะทาง 168 ก.ม.
ใชเ้วลาเดนิทาง

ประมาณ 2.30 ชม. 
 

คํ-า รับประทานอาหารคํ#า ณ ภตัตาคาร   

 เขา้สูท่ี#พัก โรงแรม KARAM PALACE HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 

วนัที-เจ็ดของการเดนิทาง         วอซาเซท – มาราเกซ – ชมโชวก์ารแสดงพืLนเมอืง              

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 แวะถ่ายรูป ป้อมทาเรทิ Kasbah Taourirt เป็นป้อมแห่งตระกูลกลาว ีซึ#ง

ภายในประกอบดว้ยหอ้งต่าง ๆ จํานวนมากซ่อนอยู่เชื#อมต่อกันดว้ยถนนเล็ก ๆ 
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และเสน้ทางลับคดเคีWยวตามอาคารที#เบยีดเสยีดกัน พระราชวังของตระกลูกลาว ี

Glaoui Palace ผูป้กครองมาราเกซ ซึ#งยังมลีวดลายผนังอาคารและรูปแบบ

สถาปัตยกรรมอันหลากหลายของการสรา้งอาคารของชาวเบอร์เบอร์ การ

ออกแบบอาคารซึ#งเหมาะกับความเชื#อและความเป็นอยู่ของเหล่าเจา้ผูป้กครอง 

ในยคุของตระกลู Glaoui ที#นี#มคีนงานและคนรับใชจํ้านวนหลายรอ้ยคนจงึตอ้งมี

หอ้งเป็นจํานวนมาก มทีั Wงส่วนที#เป็นวังเก่า หอ้งนั#งเล่น หอ้งรับรอง ซึ#งองค์การ

ยูเนสโกไ้ดป้ฏสิังขรณ์ขึWนมาจากอาคารเดมิเพียง 1 ใน 3 ของอาคารทั Wงหมด 

จากนัWนนําท่านออกเดนิทางผ่าน เมอืงไอท ์เบนฮาดด ูAit Benhaddou เป็น

เมอืงที#มชี ื#อเสยีงในเรื#องการหารายไดจ้ากกองถ่ายทําภาพยนตร์กว่า 20 เรื#อง 

โดยเฉพาะป้อมที#งดงามและมคีวามใหญที#สดุในโมรอคโค ภาคใต ้คอื ป้อมไอท ์

เบนฮาดดู Kasbash of Ait Ben Hadou เป็นป้อมหนิทรายซึ#งตั Wงอยูท่่ามกลาง

สวนอลัมอนด ์เป็นปราสาทที#ใชใ้นการถา่ยทําภาพยนตรห์ลายเรื#องที#โด่งดัง อาท ิ

Lawrence of Arabia, Jesus of Nazareth และ Gladiator ปัจจุบันอยูใ่นความ

ดแูลขององคก์ารยเูนสโก ้

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ระยะทาง 30 ก.ม.  
ใชเ้วลาเดนิทาง 
ประมาณ 45 นาท ี

เที-ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร  

 เดนิทางสู ่เมอืงมาราเกช (Marakesh) ซึ#งเป็นเมอืงทอ่งเที#ยวที#สําคัญที#ตั Wงอยู่

เชงิเขาแอตลาส ในอดตีเมอืงโอเอซสิแห่งนีWเป็นที#พักของกองคาราวานอฐูที#มา

จากทางตอนใตข้องโมรอคโค ถอืเป็นเมอืงชมุทางของพ่อคา้ต่างๆ นอกจากนีWยัง

เป็นอดตีเมอืงหลวงในชว่งสมัยราชวงศ์อัลโมราวดิชว่ง ศ.ต.ที# 11 ปัจจุบันเป็น

เมอืงที#มนัีกท่องเที#ยวมาเยอืนมากที#สดุ สภาพบา้นเมอืงที#เราเห็นไดค้อื สองขา้ง

ทางแวดลอ้มดว้ยบา้นเรอืนที#ถูกฉาบดว้ยปนูสสีม้ๆ ซึ#งเป็นสิ#งที#รัฐบาลกําหนดไว ้

แตค่นทอ้งถิ#นจะเรยีกว่า Pink City หรอื เมอืงสชีมพู อาจกล่าวไดว้่ามาราเกช

เป็นเมอืงที#มเีสน่หท์ี#สดุในโลกแหง่หนึ#ง จงึไดส้มญานามว่าเป็น A city of Drama 

นั#นคือมคีวามสวยงามดั#งเมอืงในละครที#ไม่น่าเป็นชวีติจรงิได ้นําท่านเยี#ยมชม 

พระราชวงับาเฮยี (Bahia Palace) เป็นพระราชวังของท่านมหาอํามาตย ์

ผูสํ้าเร็จราชการแผ่นดนิแทนยุคกษัตรยิใ์นอดตี สรา้งขึWนในชว่งปลายศตวรรษที# 

19 โดย Si Moussa สถาปัตยกรรมออกแบบเป็นแนวสมัยใหม ่โดยที#ตั Wงใจจะให ้

เป็นพระราชวังที#ย ิ#งใหญแ่ละหรหูราที#สดุในสมยันัWน ตัวพระราชวังมกีารตกแตง่โดย

การแกะสลักปนูปัWนมกีารวาดลายบนไมแ้ละประดับประดาดว้ยโมเสดเป็นลวดลาย

ที#สวยงามละเอียดอ่อนมาก จากนัWนนําท่านชม จตัุรสักลางเมอืง Djemaa 

Fnaa Square ที#มขีนาดใหญ่ รายลอ้มไปดว้ยอาคาร รา้นคา้ ตลาด ทั Wง 4 ดา้น 

เดนิเล่นถ่ายรูปความมีชวีติชวีา ที#มีสีสันและกลิ#นอายแบบโมรอคโคขนานแท ้

พรอ้มจับจ่ายหาซืWอของฝาก ของที#ระลกึพืWนเมอืงต่างๆ ไดท้ี# ตลาดเกา่ ที#อยูร่าย

รอบจัตรัุส 

ระยะทาง 185 ก.ม.  
ใชเ้วลาเดนิทาง 
 ประมาณ 3 ชม. 

คํ-า รับประทานอาหารคํ#า ณ ภตัตาคาร พรอ้มชมโชวก์ารแสดงพืWนเมอืง         

อนัตื#นตาตื#นใจกบัความอลังการของสถานที#และสสีนัของชาวโมรอคกนั 

 

 เขา้สูท่ี#พัก โรงแรม PLAM PLAZA HOTEL หรอืเทยีบเทา่  
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วนัที-แปดของการเดนิทาง      มาราเกซ – สวนจารด์นี มาจอแรล – คาซาบลงักา้        

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

 นําทา่นชม สวนจารด์นี มาจอแรล Jardin Majorelle หรอื สวนยปิแซงลอ

เรน้ซ ์Yves Saint Laurent Gardens ชื#อนีWเป็นที#คุน้เคยของสาว ๆ ที#ช ื#นชอบ

แฟชั#นสดุหรขูอง Yves St. Laurent นักออกแบบแฟชั#นดไีซนแ์หง่ปารสีประเทศ

ฝรั#งเศส จากนัWนนําทา่นเดนิทางสูเ่มอืงคาซาบลงักา้ (Casablanca) นําทา่นสู่

เมอืง คาซาบลังกา้  คําวา่ 'คาซา' แปลวา่ บา้น และ 'บลังกา้' แปลวา่ สขีาว คา

ซาบลังกา้ เป็นเมอืงที#คนทั#วโลกรูจั้ก และอาจรูจั้กมากกวา่ 'ราชอาณาจักรโมรอค

โค' ดว้ยซํWา 

ระยะทาง 242 ก.ม.
ใชเ้วลาเดนิทาง

ประมาณ 3.30 ชม. 

เที-ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร   

 นําท่านชมเมืองคาซาบลงัก้า (Casablanca) เมืองที#ถูกใชเ้ ป็นฉากใน

ภาพยนตรฮ์อลลวีดูเรื#อง Casablanca ออกฉายในปี ค.ศ.1942 นําท่านถ่ายรูปกับ 

สเุหร่าแห่งกษัตรยิฮ์ัสซนัที# 2 สรา้งเสร็จสมบรูณ์เมื#อปี ค.ศ. 1993 ในวาระเฉลมิ

พระชนมค์รบ 60 พรรษาของกษัตรยิฮ์สัซนัที# 2 แหง่โมร็อกโกเป็นสเุหรา่ที#มขีนาด

ใหญม่ากจคุนได ้25,000 คนและมหีอคอยสงู 210 เมตร ชมโบถสช์าวยวิ (The 

Church of our ladies of Lourdes) ภายในมภีาพกระจกสสีวยงามแสดง

เรื#องราวต่างๆเกี#ยวกับศาสนา ต่อดว้ยจัตุรัสสหประชาชาต ิซึ#งเป็นใจกลางเมอืง

ยา่นธรุกจิสําคัญ 

ระยะทาง 289 ก.ม.
ใชเ้วลาเดนิทาง
ประมาณ 4.45 ชม. 

คํ-า รับประทานอาหารคํ#า ณ ภตัตาคาร  

 เขา้สูท่ี#พัก โรงแรม IMPERIAL CASABLANCA HOTEL หรอืเทยีบเทา่  
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วนัที-เกา้ของการเดนิทาง        คาซาบลงักา้ – ดไูบ 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

11.00 น. นําทา่นเดนิทางสุส่นามบนิคาซาบลังกา้ เพื#อทําการเชค็อนิสมัภาระ และ มเีวลา

เลอืกซืWอสนิคา้ปลอดภาษีในสนามบนิ 

 

14.55 น. ออกเดนิทางกลับสูด่ไูบ โดยเที-ยวบนิที- EK 752  

วนัที-สบิของการเดนิทาง       ดไูบ – กรงุเทพฯ   

01.25 น. เดนิทางถงึสนามบนิดไูบ เพื#อรอเปลี#ยนเครื#อง  

03.40 น. ออกเดนิทางสูส่นามบนิสวุรรณภมู ิโดยสายการบนิเอมเิรตส ์เที#ยวบนิที# EK 376  

12.50 น. คณะเดนิทางกลับถงึ สนามบนิสวุรรณภมู ิโดยสวัสดภิาพ  

 

 

 

 

 

 

 

 
กรณุาอา่นหมายเหตใุหล้ะเอยีดทกุขอ้ 

รา้นคา้ในยโุรปสว่นใหญจ่ะปิดทําการในวนัอาทติย ์, ขอสงวนสทิธิhการยา้ยเมอืงที#เขา้พัก 

เชน่ กรณีที#เมอืงนัWนมกีารจัดงาน TRADE FAIR ฯลฯ 

ไปเขา้พักเมอืงที#ใกลเ้คยีงแทน และ โปรแกรมอาจมกีารปรับเปลี#ยนตามความเหมาะสม 
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หมายเหต ุ
  

1. บรษัิทฯ สงวนสทิธิhในการที#จะไมรั่บผดิชอบตอ่คา่ชดเชยความเสยีหาย อนัเกดิจากเหตุสดุวสิัยที#ทาง 

บรษัิทฯ ไมส่ามารถควบคมุได ้เชน่ การนัดหยดุงาน, จลาจล,การล่าชา้หรอืยกเลกิของเที#ยวบนิ รวมถงึ

กรณีที#กองตรวจคนเขา้เมอืงไมอ่นุญาตใหเ้ดนิทางออกหรอืกองตรวจคนเขา้เมอืงของแต่ละประเทศไม่

อนุญาตใหเ้ขา้เมอืง รวมทั Wงในกรณีที#ท่านจะใชห้นังสอืเดนิทางราชการ (เล่มสนํีWาเงนิ) เดนิทาง หาก

ทา่นถกูปฏเิสธการเดนิทางเขา้หรอืออกนอกประเทศใดประเทศหนึ#ง      

2. บรษัิทฯ สงวนสทิธิhในการเปลี#ยนแปลงโปรแกรมรายการทอ่งเที#ยว โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

3. บรษัิทฯ สงวนสทิธิhในการเปลี#ยนแปลงอตัราคา่บรกิาร โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

4. กรณีที#คณะไมค่รบจํานวน 15 ทา่น ทางบรษัิทฯ สงวนสทิธิhในการงดออกเดนิทาง โดยทางบรษัิทฯ  

จะแจง้ใหท้า่นทราบลว่งหนา้ 14 วันกอ่นการเดนิทาง  

5.เมื-อทา่นทําการซืLอโปรแกรมทวัร ์ ทางบรษิทัฯ จะถอืวา่ทา่นรบัทราบและยอมรบัเงื-อนไขของ

หมายเหตทุกุขอ้แลว้ 

ในกรณีที-ลกูคา้ตอ้งออกต ั|วโดยสารภายในประเทศกรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ที-ของบรษิทัฯ กอ่นทกุคร ัLง 

มฉิะน ัLนทางบรษิทัฯจะไมข่อรบัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยใดๆ ท ัLงส ิLน 

 
 
 
 
 
 
 

โปรแกรม : Amazing Morocco 10 วนั 7 คนื  
โดยสายการบนิเอมเิรตส ์(EK) 
 

กาํหนดวนัเดนิทาง:           13-22 เม.ย. 61  

อตัราคา่บรกิาร ราคา 

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

ผูใ้หญ ่พัก 3 ทา่น 1 หอ้ง (กรณุาอา่นขอ้มลูเพิ-มเตมิเรื-องโรงแรมที-พกั) 63,900.- 

พกัหอ้งเดี-ยว เพิ-มทา่นละ 10,500.- 

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

เด็ก (อายไุมเ่กนิ 12 ปี) 1 ทา่น พักกบัผูใ้หญ ่2 ทา่น (ไมเ่สรมิเตยีง) 

(กรณุาอา่นขอ้มลูเพิ-มเตมิเรื-องโรงแรมที-พกั) 
63,900.- 

ในกรณีไมใ่ชต้ ั|วเครื-องบนิ ลดทา่นละ  21,000.- 

โปรแกรมและรายละเอยีดของการเดนิทางอาจมกีารเปลี-ยนแปลงได ้ 

ท ัLงนีLข ึLนอยูก่บัสภาวะอากาศและเหตสุดุวสิยัตา่ง ๆ ที-ไมส่ามารถคาดการณ์ลว่งหนา้ 

โดยทางบรษิทัฯ จะคาํนงึถงึผลประโยชนแ์ละความปลอดภยัของผูร้ว่มเดนิทางเป็นสาํคญั 
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กาํหนดวนัเดนิทาง:           27 เม.ย.-6 พ.ค. 61 

 

 
กาํหนดวนัเดนิทาง:           9-18, 16-25 พ.ค., 23 พ.ค.-1 ม.ิย. 61  

     5-14 ม.ิย. 61  

ไมร่วมคา่ธรรมเนยีมวซีา่เชงเกน้ประเทศโมรอคโค 

(ผูย้ ื-นวซีา่ตอ้งชําระเงนิตรงกบัศนูยย์ื-นวซีา่ในวนัยื-น เป็นจาํนวนเงนิโดยประมาณ 800 บาท ) 

ช ัLนธุรกจิเพิ-มเงนิจากราคาทวัร ์เร ิ-มตน้ที-ทา่นละ 

(ราคาสามารถยนืยนัไดก็้ตอ่เมื-อที-น ั-ง confirm เทา่น ัLน) 80,000.- 

** โรงแรมในยโุรป ไมอ่นุญาตใหเ้ด็กอายตํุ#ากวา่ 7 ปี เขา้พักแบบไมม่เีตยีงเสรมิ ** 

อตัราคา่บรกิาร ราคา 

ผูใ้หญ ่พักหอ้งคู ่(หอ้งละ 2 ทา่น) ราคาทา่นละ 59,900.- 

ผูใ้หญ ่พัก 3 ทา่น 1 หอ้ง (กรณุาอา่นขอ้มลูเพิ-มเตมิเรื-องโรงแรมที-พกั) 59,900.- 

พกัหอ้งเดี-ยว เพิ-มทา่นละ 10,500.- 

เด็ก (อายไุมเ่กนิ 12 ปี) 1 ทา่น พักกบัผูใ้หญ ่1 ทา่น 59,900.- 

เด็ก (อายไุมเ่กนิ 12 ปี) 1 ทา่น พักกบัผูใ้หญ ่2 ทา่น (ไมเ่สรมิเตยีง) 

(กรณุาอา่นขอ้มลูเพิ-มเตมิเรื-องโรงแรมที-พกั) 
59,900.- 

ในกรณีไมใ่ชต้ ั|วเครื-องบนิ ลดทา่นละ  18,000.- 

ไมร่วมคา่ธรรมเนยีมวซีา่เชงเกน้ประเทศโมรอคโค 

(ผูย้ ื-นวซีา่ตอ้งชําระเงนิตรงกบัศนูยย์ื-นวซีา่ในวนัยื-น เป็นจาํนวนเงนิโดยประมาณ 800 บาท ) 

ช ัLนธุรกจิเพิ-มเงนิจากราคาทวัร ์เร ิ-มตน้ที-ทา่นละ 

(ราคาสามารถยนืยนัไดก็้ตอ่เมื-อที-น ั-ง confirm เทา่น ัLน) 80,000.- 

** โรงแรมในยโุรป ไมอ่นุญาตใหเ้ด็กอายตํุ#ากวา่ 7 ปี เขา้พักแบบไมม่เีตยีงเสรมิ ** 

อตัราคา่บรกิาร ราคา 

ผูใ้หญ ่พักหอ้งคู ่(หอ้งละ 2 ทา่น) ราคาทา่นละ 55,911.- 

ผูใ้หญ ่พัก 3 ทา่น 1 หอ้ง (กรณุาอา่นขอ้มลูเพิ-มเตมิเรื-องโรงแรมที-พกั) 55,911.- 

พกัหอ้งเดี-ยว เพิ-มทา่นละ 10,500.- 

เด็ก (อายไุมเ่กนิ 12 ปี) 1 ทา่น พักกบัผูใ้หญ ่1 ทา่น 55,911.- 

เด็ก (อายไุมเ่กนิ 12 ปี) 1 ทา่น พักกบัผูใ้หญ ่2 ทา่น (ไมเ่สรมิเตยีง) 

(กรณุาอา่นขอ้มลูเพิ-มเตมิเรื-องโรงแรมที-พกั) 
55,911.- 
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1. คา่ตั�วเครื#องบนิ ชั Wนประหยัด ( Economy Class) ที#ระบวุันเดนิทางไปกลับพรอ้มคณะ (ในกรณีมคีวามประสงคอ์ยู่ตอ่ จะตอ้งไม่

เกนิจํานวนวนั และอยูภ่ายใตเ้งื#อนไขของสายการบนิ) 

2. คา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ตามรายการ 

3. คา่รถโคช้ปรับอากาศนําเที#ยวตามรายการ  

4. คา่หอ้งพักในโรงแรมตามที#ระบใุนรายการหรอืเทยีบเทา่ 

5. คา่อาหารตามที#ระบใุนรายการ 

6. คา่เขา้ชมสถานที#ทอ่งเที#ยวตามรายการ 

7. คา่ประกนัภัยการเดนิทางรายบคุคล  

(หากตอ้งการเงื-อนไขกรมธรรมส์อบถามไดจ้ากเจา้หนา้ที-) 

คา่ประกนัอบุตัเิหตคุุม้ครองในระหวา่งการเดนิทางวงเงนิไมเ่กนิทา่นละ 1,000,000 บาท  

คา่รักษาพยาบาลในกรณีเกดิอบุตัเิหตวุงเงนิไมเ่กนิทา่นละ 500,000 บาท (ตามเงื#นไขกรมธรรม)์ 
** ลูกคา้ทา่นใดสนใจ...ซืLอประกนัการเดนิทางสําหรบัครอบคลุมเรื-องสุขภาพสามารถสอบถามขอ้มูล เพิ-มเตมิกบั

ทางบรษิทัได ้**  

- เบีLยประกนัเร ิ-มตน้ 341 บาท [ระยะเวลา 4-6 วนั] 

- เบีLยประกนัเร ิ-มตน้ 395 บาท [ระยะเวลา 7-10 วนั]  

**ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัที-มอีายตุ ัLงแตแ่รกเกดิ ถงึ 85 ปี **  

  [รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, เสยีชวีติหรอืเสยีอวยัวะจากอุบตัเิหต ุ1.5 ลา้นบาท] 

8.  มัคคเุทศกข์องบรษัิทดแูลตลอดการเดนิทาง (ไมร่วมคา่ทปิ) 

  

 

 

 
1. คา่ธรรมเนยีมการจัดทําหนังสอืเดนิทาง 

2. คา่ใชจ้่ายสว่นตัว อาทเิชน่  คา่เครื#องดื#มที#สั#งพเิศษ, คา่โทรศัพท,์ คา่ซักรดี, คา่ธรรมเนียมหนังสอืเดนิทาง, คา่นํWาหนักเกนิจาก

ทางสายการบนิกําหนดเกนิกวา่ 30 ก.ก.และมากกวา่ 1 ชิWน,  คา่รักษาพยาบาล กรณีเกดิการเจ็บป่วยจากโรคประจําตวั,  

คา่กระเป๋าเดนิทางหรอืของมคีา่ที#สญูหายในระหวา่งการเดนิทาง เป็นตน้ 

3. คา่ธรรมเนยีมนํLามนัและภาษสีนามบนิ ในกรณีที-สายการบนิมกีารปรบัขึLนราคา 

4. คา่บรกิารยกกระเป๋าในโรงแรม ซึ-งทา่นจะตอ้งดแูลกระเป๋าและทรพัยส์นิดว้ยตวัทา่นเอง 

5. คา่ธรรมเนยีมวซีา่เชงเกน้ประเทศโมรอคโค 

ในกรณีไมใ่ชต้ ั|วเครื-องบนิ ลดทา่นละ  18,000.- 

ไมร่วมคา่ธรรมเนยีมวซีา่เชงเกน้ประเทศโมรอคโค 

(ผูย้ ื-นวซีา่ตอ้งชําระเงนิตรงกบัศนูยย์ื-นวซีา่ในวนัยื-น เป็นจาํนวนเงนิโดยประมาณ 800 บาท ) 

ช ัLนธุรกจิเพิ-มเงนิจากราคาทวัร ์เร ิ-มตน้ที-ทา่นละ 

(ราคาสามารถยนืยนัไดก็้ตอ่เมื-อที-น ั-ง confirm เทา่น ัLน) 80,000.- 

** โรงแรมในยโุรป ไมอ่นุญาตใหเ้ด็กอายตํุ#ากวา่ 7 ปี เขา้พักแบบไมม่เีตยีงเสรมิ ** 

อตัราคา่บรกิารนีLรวม 

อตัราคา่บรกิารนีLไมร่วม 



CMN-EK001    หนา้ 14 จาก 20 

(ผูย้ ื-นวซีา่ตอ้งชําระเงนิตรงกบัศนูยย์ ื-นวซีา่ในวนัยื-น เป็นจํานวนเงนิโดยประมาณ 800 บาท) 

6. คา่ทปิมคัคเุทศกท์อ้งถิ-น, พนกังานขบัรถ  (เทา่กบั 40 USD ตอ่ทา่น) 

7. คา่ทปิมคัคเุทศกจ์ากเมอืงไทย  

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

8. คา่ภาษีมลูคา่เพิ#ม 7%  
 

 

 

 

1. ชําระเงนิมัดจําท่านละ 20,000 บาท ภายใน 36 ชั#วโมงหลังการจอง โดยโอนเขา้บัญช ีที-น ั-งจะยนืยนัเมื-อไดร้บัเงนิมดัจํา

แลว้เทา่น ัLน 

2. สง่สาํเนาหนา้พาสปอรต์ของผูท้ี#เดนิทาง ที#มอีายกุารใชง้านไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน เพื#อทําการจองควิยื#นวซีา่ ภายใน   

3 วนันับจากวนัจอง หากไมส่ง่สําเนาหนา้พาสปอรต์ทางบรษิทัขออนุญาตยิกเลกิการจองทวัรโ์ดยอตัโนมตั ิ

3. เมื#อไดรั้บการยนืยันวา่กรุ๊ปออกเดนิทางได ้ลกูคา้จัดเตรยีมเอกสารใหก้ารขอวซีา่ไดท้นัท ี

4. หากทา่นที-ตอ้งการออกต ั|วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกคา้อยูต่า่งจงัหวดั) ใหท้่านตดิต่อเจา้หนา้ที# ก่อนออกบัตร

โดยสารทกุครัWง หากออกบตัรโดยสารโดยมแิจง้เจา้หนา้ที# ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิhไมรั่บผดิชอบคา่ใชจ้า่ยที#เกดิขึWน 

5. การยื#นวซี่าในแต่ละสถานทูตมกีารเตรียมเอกสาร และมีขั Wนตอนการยื#นวซี่าไม่เหมอืนกัน ทั Wงแบบหมู่คณะและยื#น รายบุคคล 

(แสดงตน) ทา่นสามารถสอบถามขอ้มลูเพื#อประกอบการตดัสนิใจกอ่นการจองไดจ้ากทางเจา้หนา้ที# 

6. หากในคณะของท่านมผีูต้อ้งการดูแลพเิศษ นั#งรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูส้งูอายุ, มโีรคประจําตัว หรือไม่สะดวกในการ

เดนิทางทอ่งเที#ยวในระยะเวลาเกนิกวา่ 4-5 ชั#วโมงตดิตอ่กัน ทา่นและครอบครัวตอ้งใหก้ารดแูลสมาชกิภายในครอบครัวของ

ทา่นเอง เนื#องจากการเดนิทางเป็นหมูค่ณะ หัวหนา้ทวัรม์คีวามจําเป็นตอ้งดแูลคณะทวัรท์ั Wงหมด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. การพจิารณาวซี่าเป็นดลุยพนิจิของสถานทตู มใิชบ่รษัิททัวร์ การเตรียมเอกสารที#ดแีละถูกตอ้งจะชว่ยใหก้ารพจิารณา ของ

สถานทตูงา่ยขึWน 

2. กรณีท่านใดตอ้งใชพ้าสปอร์ตเดนิทาง ชว่งระหว่างยื#นวซี่า หรือ ก่อนเดนิทางกับทางบรษัิท ท่านตอ้งแจง้ใหท้างบรษัิทฯ 

ทราบล่วงหนา้เพื#อวางแผนในการขอวซี่าของทา่น ซึ#งบางสถานทตูใชเ้วลาในการพจิารณาวซี่าที#ค่อนขา้งนานและอาจไม่

สามรถดงึเลม่ออกมาระหวา่งการพจิารณาอนุมัตวิซีา่ได ้ 

3. สําหรับผูเ้ดนิทางที#ศกึษาหรือทํางานอยู่ต่างประเทศ จะตอ้งดําเนินเรื#องการขอวซี่าดว้ยตนเองในประเทศที#ตนพํานักหรือ

ศกึษาอยูเ่ทา่นัWน 

เง ื-อนไขการจอง 

เงื-อนไขการชําระคา่ทวัรส์ว่นที-เหลอื 

ทางบรษิทัขอเก็บคา่ทวัรส์ว่นที-เหลอื 20 วนักอ่นการเดนิทาง 

หากทา่นไมผ่า่นการอนมุตัวิซีา่ หรอื ยกเลกิการเดนิทางโดยเหต ุ

จําเป็นทางบรษิทัขอเก็บเฉพาะคา่ใชจ้า่ยที-เกดิข ึLนจรงิ 

ขอ้มลูเบืLองตน้ในการเตรยีมเอกสารยื-นวซีา่และการยื-นขอวซีา่ 
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4. หนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายไุมตํ่#ากวา่ 6 เดอืน โดยนับวันเริ#มเดนิทางออกนอกประเทศ หากนับแลว้ตํ#ากวา่ 6 เดอืน ผูเ้ดนิทาง

ตอ้งไปยื#นคํารอ้งขอทําหนังสอืเดนิทางเล่มใหม่ และกรุณาเตรยีมหนังสอืเดนิทางเลม่เกา่ ใหก้ับทางบรษัิทดว้ย เนื#องจาก

ประวตักิารเดนิทางของทา่นจะเป็นประโยชน์อย่างยิ#งในการยื#นคํารอ้งขอวซีา่ และจํานวนหนา้หนังสอืเดนิทาง ตอ้งเหลอืวา่ง

สาํหรับตดิวซีา่ไมตํ่#ากวา่ 3 หนา้ 

5. ท่านที#ใส่ปกหนังสอืเดนิทางกรุณาถอดออก หากมกีารสูญหาย บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบต่อปกหนังสอืเดนิทางนัWนๆ และ

พาสปอรต์ ถอืเป็นหนังสอืของทางราชการ ตอ้งไมม่รีอยฉกีขาด หรอื การขดีเขยีน หรอื แตง่เตมิใดๆ ในเลม่ 

 

 

 

 

1.   ทางบรษัิทไดส้าํรองที#นั#งพรอ้มชาํระเงนิมัดจําคา่ตั�วเครื#องบนิแลว้  หากทา่นยกเลกิทวัร ์ไมว่า่จะดว้ยสาเหตใุด ทางบรษัิท 

ขอสงวนสทิธิhการเรยีกเก็บคา่มัดจําตั�วเครื#องบนิ ซึ#งมคีา่ใชจ้่าย ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท  แลว้แตส่ายการบนิและ

ชว่งเวลาเดนิทาง   

2.   หากตั�วเครื#องบนิทําการออกแลว้ แตท่า่นไมส่ารถออกเดนิทางได ้ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิhเรยีกเก็บคา่ใชจ้า่ยตามที#เกดิขึWน 

จรงิ  และรอ Refund จากทางสายการบนิ ใชเ้วลาประมาณ 3- 6 เดอืนเป็นอยา่งนอ้ย 

3.   นั#งที# Long Leg โดยปกตอิยูบ่รเิวณทางออกประตฉุูกเฉนิ และผูท้ี#จะนั#งตอ้งมคีณุสมบตัติรงตามที#สายการบนิกําหนด เชน่  

ตอ้งเป็นผูท้ี#มรี่างกายแข็งแรง และชว่ยเหลอืผูอ้ ื#นไดอ้ยา่งรวดเร็วในกรณีที#เครื#องบนิมปัีญหา เชน่  สามารถเปิดประต ู

ฉุกเฉนิได ้(นํWาหนักประมาณ 20 กโิลกรัม) ไมใ่ชผู่ท้ ี#มปัีญหาทางดา้นสขุภาพและร่างกาย และอํานาจในการใหท้ี#นั#ง Long 

leg ขึWนอยูก่บัทางเจา้หนา้ที#เชค็อนิสายการบนิ ตอนเวลาที#เชค็อนิเทา่นัWน 

 

 

 

 

1. แจง้ยกเลกิ 45 วนั ขึWนไปกอ่นการเดนิทาง   คนืคา่ใชจ้า่ยทั Wงหมด 

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

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

4. แจง้ยกเลกินอ้ยกวา่ 15 วนักอ่นเดนิทาง   ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิh เก็บคา่ใชจ้า่ยทั Wงหมด 

5. บรษิทัขอสงวนสทิธิ�ในการเก็บคา่ใชจ้า่ยท ัLงหมดกรณีทา่นยกเลกิการเดนิทางและมผีลทําใหค้ณะเดนิทางไมค่รบ

ตามจํานวนที-บรษิทัฯกําหนดไว ้(30ทา่นขึLนไป) เนื#องจากเกดิความเสยีหายตอ่ทางบรษัิทและผูเ้ดนิทางอื#นที#เดนิทางใน

คณะเดยีวกนับรษัิทตอ้งนําไปชาํระคา่เสยีหายตา่งๆที#เกดิจากการยกเลกิของทา่น  

6. กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดนิทางได ้ ซึ#งจะตอ้งมใีบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรอง บรษัิทฯจะทําการเลื#อนการ

เดนิทางของทา่นไปยังคณะตอ่ไปแตท่ั WงนีWทา่นจะตอ้งเสยีคา่ใชจ้่ายที#ไม่สามารถเรยีกคนืไดค้อื คา่ธรรมเนียมในการมัดจําตั�ว 

และคา่ธรรมเนยีมวซีา่ตามที#สถานทตูฯ เรยีกเก็บ  

7. กรณียื-นวซี่าแลว้ไม่ไดร้บัการอนุมตัวิซี่าจากทางสถานทูต (วซี่าไม่ผ่าน) และท่านไดช้ําระค่าทัวร์หรือมัดจํามาแลว้ 

ทางบริษัทฯ ขอเก็บเฉพาะค่าใชจ้่ายที#เกดิขึWนจริง เช่น ค่าวีซ่าและค่าบริการยื#นวซี่า / ค่ามัดจําตั�วเครื#องบนิ หรือค่าตั�ว

เครื#องบนิ (กรณีออกตั�วเครื#องบนิแลว้) / คา่สว่นตา่งในกรณีที#กรุ๊ปออกเดนิทางไมค่รบตามจํานวน  

8. กรณีวซีา่ผา่นแลว้ แจง้ยกเลกิกอ่นหรอืหลงัออกต ั|วโดยสาร บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิhในการ  ไมค่นืคา่ทวัรท์ ัLงหมด    

9. กรณีผูเ้ดนิทางไมส่ามารถเขา้-ออกเมอืงได ้เนื#องจากปลอมแปลงหรอืการหา้มของเจา้หนา้ที# ไม่วา่เหตผุลใดๆตามทาง

บรษัิทของสงวนสทิธิhในการ ไมค่นืคา่ทวัรท์ ัLงหมด 

 

 

 

ขอ้มลูเพิ-มเตมิเรื-องต ั|วเครื-องบนิและที-น ั-งบนเครื-องบนิ 

กรณียกเลกิการเดนิทาง 

ขอ้มลูเพิ-มเตมิเรื-องโรงแรมที-พกั 
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เอกสารประกอบการขอวซีา่โมรอคโค 

ใชเ้วลาทําการอนุมตัวิซีา่ประมาณ 10 วนั 

***ไมต่อ้งมาแสดงตนที-สถานทตูในวนัยื-นวซีา่*** 

เอกสารกรณุาเตรยีม 2 ชุด ยกเวน้ เอกสารที-ออกจากทางราชการและ

ทางธนาคารขอเป็นตวัจรงิ 1 ชุด และสําเนา 1 ชุด 

ในระหวา่งยื-นวซีา่เขา้สถานทตูแลว้ ไมส่ามารถดงึเลม่ออกมากอ่นได ้

 

1. เนื-องจากการวางแปลนหอ้งพกัของแตล่ะโรงแรมแตกตา่งกนั จงึอาจทําใหห้อ้งพกัแบบหอ้งเดี-ยว (Single) ,หอ้ง

คู ่(Twin/Double) และหอ้งพกัแบบ 3 ท่าน/3 เตยีง (Triple Room) หอ้งพกัต่าง

ประเภทอาจจะไมต่ดิกนั หรอื อยูค่นละช ัLนกนั และบางโรงแรมอาจจะไมม่หีอ้งพกัแบบ 3 

ทา่น ซึ-งถา้เขา้พกั 3 ทา่น อาจจะไดเ้ป็น 1 เตยีงใหญก่บั 1 เตยีงพบัเสรมิ หรอื อาจมี

ความจําเป็นตอ้งแยกหอ้งพกัเนื-องจากโรงแรมน ัLนไม่สามารถจดัหาได ้ทางบรษิทัขอ

สงวนสทิธิ�ในการเรยีกเก็บเงนิเพิ-มเตมิในกรณีที-อาจมกีารแยกหอ้งพกั 

2. โรงแรมในยโุรปสว่นใหญอ่าจจะไมม่เีครื#องปรับอากาศเนื#องจากอยูใ่นแถบที#มอีณุหภมูตํิ#า  

3. กรณีที#มงีานจัดประชมุนานาชาต ิ(Trade Fair) เป็นผลใหค้า่โรงแรมสงูขึWนมากและหอ้งพักในเมอืงเต็ม บรษัิทฯขอสงวนสทิธิh

ในการปรับเปลี#ยนหรอืยา้ยเมอืงเพื#อใหเ้กดิความเหมาะสม 

4. โรงแรมในยุโรปที#มลีักษณะเป็น Traditional Building หอ้งที#เป็นหอ้งเดี#ยวอาจเป็นหอ้งที#มขีนาดกะทัดรัต และไม่มอี่าง

อาบนํWา ซึ#งขึWนอยูก่บัการออกแบบของแตล่ะโรงแรมนัWนๆ และหอ้งแตล่ะหอ้งอาจมลีกัษณะแตกตา่งกนั 
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1. หนงัสอืเดนิทางประเทศไทย (Thailand Passport) หนังสอืเดนิทาง ตอ้งมหีนา้เหลอืสําหรับ

ประทับวซีา่อยา่งนอ้ย 2 หนา้ อายกุารใชง้านเหลอืไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน นับจากวนัเดนิทางกลับ  และ

หนังสอืเดนิทางจะตอ้งไมช่ํารดุ (หนังสอืเดนิทางเลม่เกา่ กรณุานํามาประกอบการยื#นวซีา่ดว้ย)  

 

***ในกรณีที-ถอืพาสปอรต์ สญัชาตไิทย แตพํ่านกัอยูต่า่งประเทศ, ทํางานอยูต่า่งประเทศ 

หรอืนกัเรยีน นกัศกึษาศกึษาอยูต่า่งประเทศ กรุณาแจง้เจา้หนา้ที-ของทางบรษิทัใหท้ราบ

ทนัท ีเพราะการยื-นขอวซีา่จะมเีง ื-อนไข และ ขอ้กําหนดของทางสถานทูตตอ้งการเพิ-มเตมิ 

และ บางสถานทูตอาจไม่สามารถยื-นขอวซี่าในประเทศไทยได ้ขอ้กําหนดนีLรวมไปถงึผู ้

เดนิทางที-ถอืพาสปอรต์ตา่งชาตดิว้ย*** 

  

2. รปูถา่ย รปูถา่ยสหีนา้ตรงขนาด 1.5 x 2 นิWว จํานวน 2 ใบ (พืWนหลัง

ขาวเท่านัWน ถา่ยไมเ่กนิ 6 เดอืนหา้มสวมแวน่ตาหรอืเครื#องประดับ 

ไมใ่สค่อนแทคเลนส ์รปูไมเ่ลอะหมกึ) 

3. หลกัฐานการเงนิ  

3.1 หนงัสอืรบัรองสถานะทางการเงนิ BANK CERTIFICATE  

ที-ออกจากทางธนาคาร (ตอ้งสะกดชื#อใหต้รงตามหนา้พาสปอรต์ 

ตอ้งมตีราประทับ และลายเซ็นจากธนาคาร) กรุณายื#นขอจาก ธนา

คารล่วงหนา้ เวลาดําเนนิงานประมาณ 3 วนั และใชย้ื#นไดไ้มเ่กนิ 20 วนัหลังจากธนาคารออกให ้  

3.2 กรณีผูเ้ดนิทางไมไ่ดอ้อกคา่ใชจ้า่ยเอง (บคุคลที#สามารถรับรองคา่ใชจ้า่ยได ้ตอ้งเป็น พอ่ แม ่

พี#นอ้ง ที#มสีายเลอืดเดยีวกัน หรอื สามภีรรยา เทา่นัWน)     

 

     3.2.1. ตอ้งทําเป็นหนงัสอืรบัรองคา่ใชจ้า่ยในการเดนิทาง  (Sponsor Letter)  

     3.2.2. ตอ้งทํา BANK GUARANTEE ที#ออกจากทางธนาคารเท่านัWน ฉบับภาษาอังกฤษ โดย

ระบชุื#อเจา้ของบัญช ี(บคุคลที#ออกคา่ใชจ้่าย) ตอ้งสะกดชื#อ – สกลุ ใหต้รงตามหนา้พาสปอรต์ และ

บคุคลที#เจา้ของบัญชอีอกคา่ใชจ้่ายให ้(ผูเ้ดนิทาง) ตอ้งสะกดชื#อ – สกลุ ใหต้รงตามหนา้พาสปอรต์ 

กรณุายื#นขอจาก ธนาคาร่ลวงหนา้ โดยใชเ้วลาดําเนนิงานประมาณ 3 วัน และใชย้ื#นไดไ้มเ่กนิ 20 วัน 

หลังจากธนาคารออกให ้ 
 

**สถานทตูไมร่บัพจิารณาบญัชตีดิลบ บญัชฝีากประจํา บญัชกีระแสรายวนั 

บญัชสีหกรณ์ออมทรพัย ์พนัธบตัร ตราสารหนีL กองทนุ และสลากออมสนิ** 
 

4. หลกัฐานการทํางาน   

- เจา้ของกจิการ หนังสอืรับรองการจดทะเบยีน(DBD)ที#มชี ื#อของผูเ้ดนิทางเป็นกรรมการหรอืหุน้สว่น 

อายไุมเ่กนิ 3 เดอืน หรอื สําเนาใบทะเบยีนการคา้(พค.0403) 

- กจิการไมจ่ดทะเบยีน จดหมายชีWแจงการทํางาน พรอ้มเอกสารประกอบ เชน่ รปูถา่ยรา้น สญัญา
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เชา่ที# โฉนดที#ดนิ เป็นตัน 

- เป็นพนกังาน    หนังสอืรับรองการทํางาน จากบรษัิทฯ ระบตํุาแหน่ง, เงนิเดอืน, วนัเริ#มทํางาน  

(ขอเป็นภาษาอังกฤษมอีาย ุ1 เดอืน ชื#อ-สกลุตอ้งตรงตามหนา้พาสปอรต์ ใชคํ้าวา่ “TO WHOM IT 

MAY CONCERN” แทนชื#อสถานทตูที#ยื#น) 

- นกัเรยีนหรอืนกัศกึษา ใชห้นังสอืรับรองการเรยีนที#ออกจากสถาบันที#กําลังศกึษาอยู ่ 

(ขอเป็นภาษาอังกฤษมอีาย ุ1 เดอืน ชื#อ-สกลุตอ้งตรงตามหนา้พาสปอรต์)ใชคํ้าวา่ “TO WHOM IT 

MAY CONCERN” แทนชื#อสถานทตูที#ยื#น) 

5. เอกสารสว่นตวั 

- สําเนาทะเบยีนบา้น 

- บัตรประชาชน 

- สตูบัิตร(กรณีเด็กอายตํุ#ากวา่ 20 ปี) 

- ทะเบยีนสมรส/ทะเบยีนหยา่/มรณะบัตร(ถา้ม)ี 

- ใบเปลี#ยนชื#อ-นามสกลุ (ถา้มกีารเปลี#ยน) 

***เอกสารสว่นตวัของทา่นหา้มเซ็นสาํเนาถกูตอ้งทกุกรณี*** 

6. กรณีเด็กอายไุมถ่งึ 20 ปี ไมไ่ดเ้ดนิทางไปตา่งประเทศพรอ้มบดิา มารดา  

- หากเด็กเดนิทางไปกบับดิา จะตอ้งมหีนังสอืยนิยอมจากมารดา จากอําเภอตน้สงักดั (โดยมารดา

จะตอ้งคัดหนังสอืยนิยอมระบใุหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกับบดิา) พรอ้มแนบสําเนาบัตรประชาชน

หรอืหนา้พาสปอรต์มารดามาดว้ย 

- หากเด็กเดนิทางกบัมารดา จะตอ้งมหีนังสอืยนิยอมจากบดิา จากอําเภอตน้สงักัด (โดยบดิาจะตอ้ง

คัดหนังสอืยนิยอมระบใุหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกับมารดา) พรอ้มแนบสาํเนาบัตรประชาชนหรอื

หนา้พาสปอรต์บดิามา 

 

-  หากเด็กไมไ่ดเ้ดนิทางพรอ้มกบับดิาและมารดา ทั Wงบดิาและมารดาจะตอ้งคัดหนังสอืระบยุนิยอม

ใหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกับใคร มคีวามสมัพันธเ์ป็นอะไรกันกับเด็ก จากอําเภอตน้สงักดั พรอ้ม

แนบสําเนาบัตรประชาชนหรอืหนา้พาสปอรต์บดิาและมารดา 

- กรณีเด็กที-บดิา-มารดาหยา่รา้ง จะตอ้งแนบสําเนาใบหยา่ และมกีารสลักหลังโดยมรีายละเอยีด

วา่ฝ่ายใดเป็นผูม้อํีานาจปกครองบตุรแตเ่พยีงผูเ้ดยีว 

*** กรณีเด็กอายตุํ-ากวา่ 18 ปี บดิาและมารดาตอ้งลงชื#อรับรองในแบบฟอรม์สมัครวซีา่ 

7.  ท่านหา้มเซ็น รับรองสําเนาถูกตอ้งเด็ดขาด ใหท้่านเซ็นเฉพาะ แบบฟอรม์ใบคํารอ้งขอวซีา่เท่านัWน 

หากไมไ่ดเ้ซ็นในแบฟอรม์มา ทา่นอาจจะตอ้งไปโชวต์ัวที#สถานฑตูดว้ยตนเอง 

 

เอกสารยื-นวซีา่อาจมกีารปรบัเปลี-ยนและขออพัเดทเพิ-มเตมิไดท้กุเวลา หาก

ทางสถานทตูแจง้ขอเพิ-มเตมิ 

 

แบบฟอรม์สําหรบักรอกขอ้มลูยื-นวซีา่ประเทศโมรอคโค 
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(กรณุากรอกขอ้มลูใหค้รบถว้นตามความเป็นจรงิ เนื#องจากจะมผีลตอ่การพจิารณาวซีา่ของทา่น) 

ชื#อ – นามสกลุ ผูเ้ดนิทาง [ภาษาไทย]…………………………………………………………………….……… 

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

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

3. ชื#อตัว [ภาษาอังกฤษ]…………………………………………..……………………………………………… 

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

5. สถานที#เกดิ (จังหวดั) …………………………………………………..………………………………………  

6. ประเทศที#เกดิ……………………….……………………………..…………………………………………… 

7. สญัชาตปัิจจบัุน .................................สญัชาตโิดยกําเนดิ หากตา่งจากปัจจบัุน………………………….. 

8. 8.1 ชื#อ- นามสกลุ บดิา

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

   8.2 ชื#อ- นามสกลุ มารดา

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

8. เพศ   ชาย         หญงิ 

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

  หยา่        แยกกันอยู ่                         หมา้ย 

  อื#นๆ (โปรดระบ)ุ……………..…. 

10. ในกรณีเป็นผูเ้ยาว ์กรณุากรอกชื#อ-นามสกลุ ที#อยู(่หากตา่งจากผูข้อ) และสญัชาตขิองผูม้อํีานาจ

ปกครอง/ดแูลผูเ้ยาว ์

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

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

11. ที#อยูต่ามทะเบยีนบา้นของผูข้อ 

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

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

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

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

13. ชื#อบรษัิทหรอืรา้นคา้ ที#อยู ่หมายเลขโทรศัพท ์ /  สําหรับนักเรยีน นักศกึษา กรณุากรอกชื#อ ที#อยูข่อง

สถาบันศกึษา 

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

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

 

14. วซีา่เที#เคยไดรั้บในระยะเวลา 3 ปีที#ผา่นมา(ระบวุนัเดนิทาง ไป-กลับ) 

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

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

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

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

16. ความรับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยในการดํารงชพีระหวา่งการเดนิทางและพํานักอยูข่องผูร้อ้งขอ 

      ตัวผูข้อวซีา่เอง    มผีูอ้ ื#นออกให(้ญาต/ิบรษัิท/องคก์ร)  

        กรณุาระบชุื#อ ................................................    

ส ิ#งที#ชว่ยในการดํารงชพี    …………………………………………………..….  

   เงนิสด     สิ#งที#ชว่ยในการดํารงชพี   

   เช็คเดนิทาง      เงนิสด 

   บัตรเครดติ      ที#พักที#มผีูจั้ดหาให ้

   ชําระคา่ที#พักลว่งหนา้แลว้    คา่ใชจ้า่ยทัWงหมดระหวา่งพํานักมผีูอ้อกให ้

   ชําระคา่พาหนะลว่งหนา้แลว้    ชําระคา่พาหนะลว่งหนา้แลว้ 

   อื#นๆ (โปรดระบ)ุ     อื#นๆ (โปรดระบ)ุ    

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

หมายเหต ุการอนมุตัวิซีา่เป็นดลุพนิจิของทางสถานทูต ทางบรษิทัไมม่สีว่นเกี-ยวขอ้งใดๆท ัLงส ิLน 

ท ัLงนีLบรษิทัเป็นเพยีงตวักลางและคอยบรกิารอาํนวยความสะดวกใหแ้กผู่เ้ดนิทางเทา่น ัLน 


