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AMAZING MOROCCO โมร็อคโค 10 วัน 7 คืน  
เดนิทางมีนาคม – เมษายน 2563 

เส้นทางการเดนิทาง 

วนัท่ี 1. กรุงเทพฯ    /    วนัท่ี 2.ดไูบ – คาซาบลงักา้ – ราบตั – แมกเนส 

วนัท่ี 3. แมกเนส –เมืองโบราณโรมนัโวลบูลิิส– เชฟชาอนุ 

วนัท่ี 4. เชฟชาอนุ – เฟซ – เมืองเก่าเฟซ 

วนัท่ี 5. เฟซ – อินเฟรน – มิเดล – เออรฟ์ดู ์– เมอรซ์ูกา้ (ทะเลทรายซาฮารา่) 
วนัท่ี 6.ข่ีอฐูรบัแสงอรุณ - เมอรซ์ูกา้ – ทอดา้จอรจ์ - ทินเฮียร ์– วอซาเซท 
วนัท่ี 7.วอซาเซท – มาราเกซ – ชมโชวก์ารแสดงพืน้เมือง    

วนัท่ี 8. มาราเกซ – สวนจารดี์น มาจอแรล – คาซาบลงักา้   

วนัท่ี 9.คาซาบลงักา้ – ดไูบ 
วนัท่ี 10. ดไูบ – กรุงเทพฯ 

ราคาแนะน าเพยีง 49,900.- 
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วันที ่1 กรุงเทพฯ  
22.00 น. 

 
คณะพรอ้มกนัณ สนามบนิสวุรรณภมูิ อาคารผูโ้ดยสารระหวา่งประเทศประตู 9 เคานเ์ตอร ์T สายการบิน
เอมิเรตสโ์ดยมีเจา้หนา้ท่ี คอยตอ้นรบัและอ านวยความสะดวก 

วันที ่2 ดูไบ– คาซาบลังก้า– ราบัต– แมกเนส 
01.05 น. ออกเดนิทางสูด่ไูบโดยสายการบินเอมิเรตส ์เทีย่วบินที ่EK 385 

* คณะเดินทางวนัท่ี 28 เม.ย.63 ออกเดินทาง เวลา 01.15 น. และถึงดไูบ เวลา 04.45 น. * 
05.00น. เดนิทางถึงสนามบนิดไูบ รอเปล่ียนเครื่อง 
07.25น. ออกเดนิทางตอ่สู่คาซาบลงักา้ ประเทศโมร็อคโค โดยเทีย่วบิน EK 751 

* คณะเดินทางวนัท่ี 28 เม.ย.63 ออกเดินทาง เวลา 07.25น. และถึงคาซาบลงักา้ เวลา 12.55น. * 
13.15 น. 

 
ถึงสนามบนิคาซาบลังก้า(Casablanca) ประเทศโมร็อคโค (เวลาทอ้งถ่ินชา้กว่าประเทศไทย 5 ชั่วโมง และจะ
เปล่ียนเป็น 6 ชั่วโมงในวนัท่ี 27ตลุาคม 2562) น าทา่นผา่นพิธีตรวจคนเขา้เมืองและศลุกากร เดนิทางสู่คาซาบ
ลงักา้ มีความหมายในภาษาสเปนวา่บา้นสีขาว เป็นเมืองทา่และเป็นท่ีตัง้ของทา่อากาศยานระหว่างประเทศ 
จากนัน้น าทา่นเดนิทางตอ่สู่เมืองราบัต(Rabat)เมืองหลวงแหง่ราชอาณาจกัรมาตัง้แตปี่ ค.ศ.1956 น าทา่นชม
เมืองราบตัเมืองหลวงแหง่ราชอาณาจกัรมาในอดีต เม่ือโมร็อคโคหลดุพน้จากการเขา้แทรกแซงทางการเมือง
ของฝรั่งเศส และเป็นท่ีตัง้ของพระราชวงัหลวง และท าเนียบทตูานทุตูจากตา่งแดน เป็นเมืองสีขาวท่ีสะอาด
และสวยงาม จากนัน้ชมสุเหร่าหลวง และ พระราชวังหลวง  ท่ีทกุเท่ียงวนัศกุร ์กษัตรยิแ์หง่โมร็อคโคจะทรง
มา้จากพระราชวงัมายงัสเุหรา่เพ่ือประกอบศาสนกิจ ชมสุสานของกษัตริยโ์มฮัมเหม็ด ที ่ 5 พระอยักาของ
กษัตริยอ์งคปั์จจบุนั ซึ่งมีทหารยามยืนเฝา้สง่าทกุประต ูและเปิดใหค้นทกุชาตทิกุศาสนาเขา้ไปเคารพพระศพท่ี
ฝังอยูเ่บือ้งลา่ง ดา้นหนา้ของสสุาน คือสเุหรา่ฮสัซนัท่ีเริ่มสรา้งมาตัง้แตศ่ตวรรษท่ี 2 แตไ่มส่  าเรจ็ และพงัลงจน
เหลือแตเ่พียงเสาไว ้365 ตน้ ในบรเิวณกวา้ง 183 x 139 เมตร  แวะถ่ายรูปป้อมอูดายา (Oudayas Fortress)

ปอ้มขนาดใหญ่ 2 ชัน้ ท่ีตัง้อยูร่มิมหาสมทุรแอตแลนตกิ ลอ้มรอบดว้ยก าแพงสงูใหญ่ เป็นปอ้มท่ีสเปนสรา้งขึน้
เม่ือสมยัท่ีสเปนยดึครองโมร็อคโค ดา้นในมีสวนดอกไมแ้บบสเปน และเป็น เมดินา่ หรือชมุชนชาวเมืองซึ่งเตม็
ไปดว้ยบา้นเรือนทาทาบดว้ยสีฟ้า-ขาว ท่ีสะอาดตาน่าเดนิเลน่ บรรยากาศรมิทะเลคลา้ยเมืองซานโตรนีิ 
นบัเป็นหนึ่งในปอ้มปราการท่ีส าคญัของโมร็อคโค ในอดีตใชป้อ้งกนัขา้ศกึจากการรุกรานทัง้จากประเทศท่ีล่า
อาณานิคมและในยคุท่ีโจรสลดัชกุชมุ จากนัน้น าทา่นเดนิทางสุ่เมืองแมกเนส(Meknes) 

ค ่า รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 
ทีพั่ก เดนิทางเข้าสู่ทีพั่ก TAFILALETหรือเทยีบเท่า 

วันที ่3 แมกเนส– เมอืงโบราณโรมันโวลูบิลิส– เชฟชาอุน 
เช้า รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

 ชมเมืองแมกเนส(Meknes) หนึ่งในเมืองมรดกโลกรบัรองโดยยเูนสโกเม่ือปี ค.ศ.1996 อดีตเมืองหลวงในสมยั
สุลต่าน มูเล อิสมาอิแห่งราชวงศอะ์ลาวทิ (Alawite Dynasty) ไดช่ื้อเป็นกษัตริยจ์อมโหดผู้ช่ืนชอบการท า
สงครามในช่วงศตวรรษท่ี 17 ดว้ยท าเลท่ีตัง้ท่ีมีแม่น า้ไหลผ่านกลางเมืองเมกเนสจึงเป็นเมืองศูนยก์ลางการ 
ผลิตมะกอกไวนแ์ละพืชพรรณต่างๆ มีก าแพงเมืองลอ้มรอบเมืองเก่าท่ียาวประมาณ 40 กม. ซึ่งมีประตเูมือง
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ใหญ่โตถึง 7 ประตู แวะชม ประตูบับมันซูเป็นประตูท่ีไดช่ื้อว่าสวยท่ีสุด ตกแต่งดว้ยโมเสดและกระเบือ้งสี
เขียวสดบนผนังสีแสด น าท่านเดินทางสู่เมืองโบราณโรมันโวลูบิลิส(Roman city of Volubilis)ท่ีปัจจุบัน
เหลือแต่ซากปรักหักพังท่ีเกิดจากแผ่นดินไหวครัง้รุนแรงในปี ค.ศ. 1755 แต่ยังคงเห็นไดถ้ึงร่องรอยความ
ยิ่งใหญ่ของเมืองในจกัรวรรดโิรมนัในอดีตซึ่งไดร้บัการขึน้ทะเบียนมรดกโลกในปี ค.ศ.1997 

กลางวัน รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บ่าย น าท่านเดินทางสู่นครสีฟ้าเชฟชาอูน (Chefchaouen)เมืองท่ีไดช่ื้อวา่มนตเ์สน่หแ์ห่งโมร็อคโค เป็นเมืองเล็กๆ

ตัง้อยู่ในหุบเขาริฟ (Rif Mountain) ประวตัิความเป็นมาของเมืองนัน้ยาวนานกว่า 538 ปี เมืองนีเ้คยอยู่ใต้
การปกครองของสเปน และไดร้บัอิสรภาพในปี ค.ศ.1956 จนไดร้บัอิทธิพลวิถีชีวิตและภาษาสเปนในปัจจบุนันี ้ 
ชมบ้านเรือนทาด้วยสีฟ้าและสีขาว  ถือว่าเป็นสวรรคข์องคนรักสีฟ้าและสีขาว โดยเฉพาะสีฟ้า นั่นก็
เพราะว่าเชฟชาอนูเป็นเมืองท่ีบา้นเรือนเกือบทกุหลงัเป็นสีขาว และมีครึ่งล่างไปจนถึงบริเวณถนน บนัได และ
ทางเดิน เป็นสีฟ้าสดใสเหมือนวนัท่ีทอ้งฟ้าไรเ้มฆ สามารถเดินชมบา้นเรือนไดท้ั่วทัง้เมือง โดยท่ีสถาปัตยกรรม
ของเมืองยงัคงเป็นแบบโมร็อคโค ซุม้ประตโูคง้จงึสามารถมองเห็นไดท้ั่วทัง้เมือง และยงัมีน า้พท่ีุปดูว้ยกระเบือ้ง
โมเสกแบบโมร็อคโคใหเ้ห็นไดต้ามมุมต่าง ๆ ของเมือง พรอ้มใหท้่านมีเวลาเดินเลือกซือ้ของท่ีระลึกในตลาด
เมืองเก่า 

ค ่า รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ทีพั่ก เดนิทางเข้าสู่ทีพั่ก PARADOR หรือเทยีบเท่า 
*** เน่ืองจากโรงแรมในเมืองเชฟชาอูนมีคอ่นขา้งนอ้ย ถา้ในกรณีท่ีโรงแรมในเมืองเชฟชาอนูเต็ม ทางคณะจะ
เปล่ียนไปนอนเมืองขา้งๆแทน *** 

วันที ่4 เชฟชาอุน– เฟซ– เมอืงเก่าเฟซ 
เช้า รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

 น าท่านเดินทางสู่เมืองเฟซ (Fes)เมืองหลวงเก่าใน ศ.ต. ท่ี 8 ท่ีมีความส าคญัทางประวตัิศาสตร ์เป็นเมือง
แหล่งท่องเท่ียวท่ีมีช่ือเสียงของโมรอ็คโค เสน้ทางนีผ้่านเทือกเขาแอตลาส ช่ือท่ีคุน้เคยกนัมานาน โดยเดนิทาง
ข้าม Middle Atlasภูมิประเทศเขียวชอุ่มไปดว้ยป่าไม ้สองขา้งทางเปล่ียนสภาพจากความแหง้แลว้เป็นป่าไม ้
พุม่ และสลบักบัความแหง้แลง้ของภเูขา จนเขา้สูเ่มืองเฟส 
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กลางวัน รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บ่าย น าท่านชมเมืองเฟส โดยเดนิเขา้สู่เขาวงกตอนัซบัซอ้นแห่งเมดินาเมืองเฟซ ผา่นประตู Bab BouJeloudท่ีสรา้ง

ตัง้แต่ปี 1913  ท่ีใชโ้มเสดสีฟ้าตกแต่ง เดินผ่านเขา้ไปในเขตเมดิน่าแลว้เหมือนขา้มกาลเวลายอ้นสู่อดีต น า
ท่านเดินผ่านตลาดสดขายข้างปลาอาหาร และผัก ผลไม้สดต่างๆนาๆ ชม เมเดอร์ซา บูอิมาเนีย 
(MerdersaBouImania)ซึ่งเป็นโรงเรียนสอนพระคมัภีร ์เป็นสถาปัตยกรรมแบบมวัรท่ี์สวยงามประณีต  ในเขต
เมืองเก่าไดแ้บ่งออกเป็น 100 ส่วน มีซอยกว่า 10 ,000 ซอย มีซอยแคบสุดคือ 50 ซ.ม. ถึงกวา้ง 3 เมตร จะ
แบง่เป็นย่านตา่งๆ เชน่ ย่านเครื่องใชท้องเหลือง ทองแดง จะมีรา้นคา้เล็กๆท่ีหนา้รา้นจะมีหมอ้ กะทะ อปุกรณ์
เครื่องครวั วางแขวนหอ้ยเต็มไปหมด ย่านขายพรมท่ีวางเรียงรายอย่างสวยงาม ย่านงานเครื่องจกัสาน งาน
แกะสลักไม ้และย่านเครื่องเทศ (Souk El Attarine)ท่านจะไดส้ัมผสัทัง้รูป รสและกลิ่นในย่านเครื่องเทศท่ีมี
การจดัเรียงสินคา้ไดอ้ยา่งเป็นระเบียบเรียบรอ้ยสวยงาม ระหว่างท่ีเดินตามทางในเมดนิา่ทา่นจะไดพ้บกับน า้พุ
ธรรมชาติ (Nejjarine Fountain) เพ่ือใหช้าวมุสลิมใหล้า้งหนา้ลา้งมือก่อนเขา้ในบริเวณมสัยิด  นอกจากนีท่ี้
ตามซอกมุมอาจเห็นภาพชายสูงอายุหนวดเครารุงรงันั่งแกะสลกัไมช้ิน้เล็กๆอยู่บริเวณตามทางเดินแคบๆใน
เขตเมืองเก่า บางทีเราก็ยงัจะเห็นผูห้ญิงท่ีน่ีสวมเสือ้ผา้ท่ีปิดตัง้แต่หวัจนถึงเทา้จะเห็นไดก็้เฉพาะตาด าอนัคม
กรบิเท่านัน้  แวะชมสุสานของมูเลไอดริสที่ 2 (MoulayIdrissMausolem II) ท่ีชาวโมร็อคโคถือว่าเป็นแหล่ง
มาแสวงบญุท่ีศกัดิส์ิทธ์ิ พาท่านไปชม สุเหร่าใหญ่ไคเราวีน (Kairaouine Mosque) ซึ่งเป็นทัง้มหาวิทยาลยั
สอนศาสนาแห่งแรกของโมร็อคโค และเก่าแก่ท่ีสดุแหง่หนึ่งของโลกเลยทีเดียว (เฉพาะผูท่ี้นบัถือศาสนาอิสลาม
เท่านั้น) จากนั้นน าท่านเดินชมย่านเครื่องหนังและแวะชม บ่อฟอกและย้อมสีหนังแบบโบราณ ท่ีเป็น
เอกลกัษณเ์ฉพาะของเมืองเฟส ถกูอนรุกัษโ์ดยองคก์รยเูนสโก ้ทัง้หมดนีเ้ป็นเสน่หข์องการเดินเท่ียวชมเมืองท่ี
ตอ้งเดินแหวกว่ายเขา้ไปในกลุ่มคนชาวพืน้เมือง ชอ้ปป้ิงสินคา้ทอ้งถ่ิน เมืองเฟซจึงเป็นสถานท่ีท่ีไม่ควรพลาด
ในการมาเยือนอยา่งยิ่ง 

ค ่า รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร  
ทีพั่ก เดนิทางเข้าสู่ทีพั่ก L’ESCALE เทยีบเท่า 

**กรุณาจดัเตรียมเสือ้ผา้กระเป๋าเล็ก เพ่ือคา้งคืนในทะเลทรายในคืนถดัไป** 

วันที ่5 เฟซ– อินเฟรน – มเิดล– เออรฟ์ูด–์ เมอรซ์ูก้า(ทะเลทรายซาฮาร่า) 
เช้า รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

น าทา่นเดนิทางผ่านชม เมืองอินเฟรน (Infrane)เมืองท่ีความสงูประมาณ 1,650 เมตร เหนือระดบัน า้ทะเล ท่ี
พกัตากอากาศซึ่งในอดีตฝรั่งเศสไดม้าสรา้งขึน้บริเวณนี ้ในช่วง ค.ศ. 1930 บางครัง้เรียกเมืองแห่งนีว้่า เจนีวา
แห่งโมร็อคโค บา้นส่วนใหญ่มีหลงัคาสีแดง มีดอกไมบ้าน และทะเลสาบสวยงาม เป็นสถานท่ีพกัผ่อนทัง้ฤดู
หนาวและฤดูรอ้น เส้นทางนีผ้่านเทือกเขาแอตลาส ช่ือท่ีคุน้เคยกันมานาน เดินทางขา้ม Middle Atlas ภูมิ
ประเทศเขียวชอุ่มไปดว้ยป่าไม ้สองขา้งทางเปล่ียนสภาพจากความแหง้แลว้เป็นป่าไม ้พุ่ม และสลบักบัความ
แหง้แลง้ของภเูขา ไดเ้วลาสมควรน าทา่นเดนิทางสู่เมืองมิเดล(Midelt) 

กลางวัน รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บ่าย ออกเดินทางสู่ เมืองเออรฟู์ด ์(Erfoud)ซึ่งเป็นโอเอซิสศนูยก์ลางการคา้ขายของคาราวานซึ่งเดินทางมาจาก

ซาอุดิอาระเบีย และซูดาน เดินทางสู่เมืองเมอรซ์ูกา้ร ์(แยกสัมภาระส าหรับค้างคืนในทะเลทราย) โดยน า
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ทา่นน าท่านนั่งรถขบัเคล่ือนส่ีลอ้ 4 WDไปทอ่ง ทะเลทรายซาฮารา่ “Sahara” เป็นทะเลทรายในทวีปแอฟรกิาท่ี
มีขนาดใหญ่เป็นอนัดบัสองของโลก (รองจากทะเลทรายในทวีปแอนตารก์ตกิา) และเป็นทะเลทรายรอ้นท่ีใหญ่
ท่ีสดุของโลก ณ เมืองเมอรซู์ก้า (Merzouga)ลดัเลาะขอบทะเลทรายสู่เขตซาฮารา่ ผ่านชมชมทศันียภาพอนั
ยิ่งใหญ่ของภูเขาหินท่ีเต็มไปดว้ยซากฟอสซิลของหาอยและแมงกะพรุนโบราณในอดีตเม่ือ 350 ลา้นปีก่อน ซึ่ง
ดนิแดนแหง่นีเ้คยอยูใ่ตท้อ้งทะเลมาก่อน จึ่งเป็นท่ีก าเนิดของซากฟอสซิลตา่งๆ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ค ่า รบัประทานอาหารค ่า ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
** อิสระทา่นพกัผอ่นดดูาวทา่มกลางทะเลทรายตามอธัยาศยั ** 

ทีพั่ก เดนิทางเข้าสู่ทีพั่ก CAFÉ DU SUD เทยีบเท่า 

วันที ่6 ขีอู่ฐรับแสงอรุณ - เมอรซ์ูก้า–ทอด้าจอรจ์- ทนิเฮยีร–์ วอซาเซท 
เช้าตรู่ ก่อนพระอาทิตยข์ึน้น าทา่นข่ีอฐูชมพระอาทิตยข์ึน้ท่ีทะเลทรายซาฮารา่ ** พิเศษ รวมคา่ข่ีอฐู 1 ทา่น/อฐู 1 ตวั 

เป็นบรรยากาศยามเชา้ท่ีคณุจะประทบัใจมิรูลื้ม **(อยา่ลืมเตรียมเสือ้กนัหนาวใหพ้รอ้ม) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เช้า รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 
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 น าท่านนั่งรถ 4WDสู่เมืองเออรฟ์ูด ์เพ่ือเปล่ียนเป็นรถโคช้ปรบัอากาศ จากนัน้เดินทางสู่ทอด้าจอรจ์(Todra 

Gorge) ชมความงามของช่องเขาท่ีซ่อนตวัอยู่ในโอเอซิส ล าน า้ใสไหลผ่านช่องเขากับหนา้ผาสูงชนัแปลกตา
เป็นแหล่งปีนหน้าผาส าหรับนักเส่ียงภัยทั้งหลาย เดินทางสุ่ เมืองทินเฮียร์(Tinghir)ชุมชนท่ีเกาะกลุ่มอยู่
รวมกนั ท่ามกลางความแหง้แลง้ ยงัมีความชุ่มชืน้ของโอเอซิส ตน้ปาลม์ เคยเป็นท่ีตัง้ของกองทหารท่ีเดินทาง
มาจากวอซาเซท 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กลางวัน รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บ่าย น าท่านเดินทางสู่ เมืองวอซาเซท (Ouarzazate)เคยเป็นท่ีตัง้ทางยุทธศาสตรใ์นปี ค.ศ. 1928 ฝรั่งเศสไดต้ัง้

กองก าลงัทหารและพฒันาท่ีน่ีใหเ้ป็นศนูยก์ลางการบรหิาร วอซาเซทเป็นเมืองถกูส่งเสรมิใหเ้ป็นเมืองท่องเท่ียว
ท่ีแวดลอ้มไปดว้ยสตดูิโอภาพยนตร ์และมีการพฒันาพืน้ท่ีในทะเลทรายเพ่ือการท ากิจกรรมต่างๆ เช่น การข่ี
มอเตอรไ์ซด ์อฐู กิจกรรมผจญภยักลางทะเลทราย เมืองนีอ้ยู่ใกลภู้เขาแอตลาสท่ีมีหิมะปกคลมุในช่วงฤดหูนาว 
วอซาเซทอาจกล่าวไดว้า่เป็นจดุมุง่หมายของนกัทอ่งเท่ียวท่ีมองหาความแตกตา่ง และความผจญภยัท่ีหาไมไ่ด้
จากท่ีไหน วอซาเซทเป็นเมืองท่ีส าคญัท่ีสุดของทางตอนใต ้และท่ีน่ียงัเป็นทางเช่ือมระหว่างเหนือกับใต ้และ
ตะวนัออกกบัตะวนัออก ส าหรบันกัท่องเท่ียวบางคนท่ีชอบรสชาตขิองความเป็นทางใต ้ณ แหง่นีเ้ป็นจดุเริ่มตน้
ของการส ารวจเมืองตา่งๆไดท้กุวนั 

ค ่า รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร  
ทีพั่ก เดนิทางเข้าสู่ทีพั่ก KARAM PALACEหรือเทยีบเท่า 

วันที ่7 วอซาเซท – มาราเกซ– ชมโชวก์ารแสดงพืน้เมอืง   
เช้า รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

แวะถ่ายรูป ป้อมทาเริทKasbah Taourirtเป็นป้อมแห่งตระกูลกลาวี ซึ่งภายในประกอบด้วยห้องต่าง ๆ 
จ านวนมากซ่อนอยูเ่ช่ือมตอ่กนัดว้ยถนนเล็ก ๆ และเสน้ทางลบัคดเคีย้วตามอาคารท่ีเบียดเสียดกนั พระราชวงั
ของตระกูลกลาวี Glaoui Palace ผูป้กครองมาราเกซ ซึ่งยงัมีลวดลายผนงัอาคารและรูปแบบสถาปัตยกรรม
อนัหลากหลายของการสรา้งอาคารของชาวเบอรเ์บอร ์การออกแบบอาคารซึ่งเหมาะกับความเช่ือและความ
เป็นอยูข่องเหลา่เจา้ผูป้กครอง ในยคุของตระกลู Glaouiท่ีน่ีมีคนงานและคนรบัใชจ้  านวนหลายรอ้ยคนจงึตอ้งมี
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หอ้งเป็นจ านวนมาก มีทัง้ส่วนท่ีเป็นวงัเก่า หอ้งนั่งเล่น หอ้งรบัรอง ซึ่งองคก์ารยเูนสโกไ้ดป้ฏิสงัขรณข์ึน้มาจาก
อาคารเดิมเพียง 1 ใน 3 ของอาคารทั้งหมด จากนั้นน าท่านออกเดินทางผ่าน เมืองไอท์ เบนฮาดดู 
AitBenhaddouเป็นเมืองท่ีมีช่ือเสียงในเรื่องการหารายไดจ้ากกองถ่ายท าภาพยนตรก์ว่า 20 เรื่อง โดยเฉพาะ
ปอ้มท่ีงดงามและมีความใหญท่ีสดุในโมร็อคโค ภาคใต ้คือ ป้อมไอท ์เบนฮาดด ูKasbash of Ait Ben Hadou
เป็นปอ้มหินทรายซึ่งตัง้อยู่ท่ามกลางสวนอลัมอนด ์เป็นปราสาทท่ีใชใ้นการถ่ายท าภาพยนตร์หลายเรื่องท่ีโด่ง
ดงั อาทิ Lawrence of Arabia, Jesus of Nazareth และ Gladiator ปัจจบุนัอยูใ่นความดแูลขององคก์ารยเูนส
โก ้

กลางวัน รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บ่าย เดินทางสู่ เมืองมาราเกช (Marakesh)ซึ่งเป็นเมืองท่องเท่ียวท่ีส าคญัท่ีตัง้อยู่เชิงเขาแอตลาส ในอดีตเมือง

โอเอซิสแห่งนีเ้ป็นท่ีพกัของกองคาราวานอูฐท่ีมาจากทางตอนใตข้องโมร็อคโค ถือเป็นเมืองชมุทางของพ่อคา้
ต่างๆ นอกจากนีย้ังเป็นอดีตเมืองหลวงในช่วงสมัยราชวงศอ์ัลโมราวิดช่วง ศ.ต.ท่ี 11 ปัจจุบนัเป็นเมื องท่ีมี
นกัท่องเท่ียวมาเยือนมากท่ีสุด สภาพบา้นเมืองท่ีเราเห็นไดคื้อ สองขา้งทางแวดลอ้มดว้ยบา้นเรือนท่ีถูกฉาบ
ดว้ยปนูสีสม้ๆ ซึ่งเป็นสิ่งท่ีรฐับาลก าหนดไว ้แตค่นทอ้งถ่ินจะเรียกว่า Pink City หรือ เมืองสีชมพู อาจกล่าว
ไดว้่ามาราเกชเป็นเมืองท่ีมีเสน่หท่ี์สดุในโลกแห่งหนึ่ง จึงไดส้มญานามว่าเป็น A city of Drama นั่นคือมีความ
สวยงามดั่งเมืองในละครท่ีไม่น่าเป็นชีวิตจริงได ้น าท่านเย่ียมชม พระราชวังบาเฮีย (Bahia Palace)เป็น
พระราชวงัของท่านมหาอ ามาตย ์ผูส้  าเรจ็ราชการแผน่ดินแทนยคุกษัตรยิใ์นอดีต สรา้งขึน้ในช่วงปลายศตวรรษ
ท่ี 19 โดย Si Moussa สถาปัตยกรรมออกแบบเป็นแนวสมยัใหม่ โดยท่ีตัง้ใจจะใหเ้ป็นพระราชวงัท่ียิ่งใหญ่และ
หรูหราท่ีสุดในสมัยนัน้ ตวัพระราชวังมีการตกแต่งโดยการแกะสลักปูนป้ันมีการวาดลายบนไมแ้ละประดับ
ประดาด้วยโมเสดเป็นลวดลายท่ีสวยงามละเอียดอ่อนมาก จากนั้นน าท่านชม จัตุ รัสกลางเมือง 
DjemaaFnaa Squareท่ีมีขนาดใหญ่ รายลอ้มไปดว้ยอาคาร รา้นคา้ ตลาด ทัง้ 4 ดา้น เดินเล่นถ่ายรูปความมี
ชีวิตชีวา ท่ีมีสีสนัและกลิ่นอายแบบโมร็อคโคขนานแท ้พรอ้มจบัจ่ายหาซือ้ของฝาก ของท่ีระลึกพืน้เมืองตา่งๆ 
ไดท่ี้ ตลาดเก่า ท่ีอยูร่ายรอบจตัรุสั 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ค ่า 

 
รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร  
** พรอ้มชมโชวก์ารแสดงพืน้เมืองอนัต่ืนตาต่ืนใจกบัความอลงัการของสถานท่ีและสีสนัของชาวโมร็อคกนั ** 

ทีพั่ก เดนิทางเข้าสู่ทีพั่ก AYOUB HOTEL หรือเทยีบเท่า 
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วันที ่8 มาราเกซ– สวนจารด์นี มาจอแรล– คาซาบลังก้า 
เช้า รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

 น าท่านชม สวนจาร์ดีน มาจอแรลJardin Majorelleหรือ สวนยิปแซงลอเร้นซ์Yves Saint Laurent 

Gardens ช่ือนีเ้ป็นท่ีคุน้เคยของสาว ๆ ท่ีช่ืนชอบแฟชั่นสุดหรูของ Yves St. Laurent นกัออกแบบแฟชั่นดีไซน์
แห่งปารีสประเทศฝรั่งเศส จากนัน้น าท่านเดินทางสู่เมืองคาซาบลังก้า(Casablanca)น าท่านสู่เมือง คาซาบ
ลงักา้  ค  าว่า 'คาซา' แปลว่า บา้น และ 'บลงัก้า' แปลว่า สีขาว คาซาบลังกา้ เป็นเมืองท่ีคนทั่วโลกรูจ้กั และ
อาจรูจ้กัมากกวา่ 'ราชอาณาจกัรโมรอ็คโค' ดว้ยซ า้ 

กลางวัน รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
บ่าย น าท่านชมเมืองคาซาบลังก้า(Casablanca) เมืองท่ีถูกใชเ้ป็นฉากในภาพยนตรฮ์อลลีวูดเรื่อง Casablanca 

ออกฉายในปี ค.ศ.1942 น าท่านถ่ายรูปกบั สุเหร่าแห่งกษัตริยฮ์สัซนัท่ี 2 สรา้งเสร็จสมบูรณเ์ม่ือปี ค.ศ. 1993 
ในวาระเฉลิมพระชนมค์รบ 60 พรรษาของกษัตรยิฮ์สัซนัท่ี 2 แหง่โมรอ็กโกเป็นสเุหรา่ท่ีมีขนาดใหญ่มากจคุนได ้
25,000 คนและมีหอคอยสูง 210 เมตร ชมโบถสช์าวยิว (The Church of our ladies of Lourdes)ภายในมี
ภาพกระจกสีสวยงามแสดงเรื่องราวต่างๆเก่ียวกับศาสนา ต่อดว้ยจตัุรสัสหประชาชาติ ซึ่งเป็นใจกลางเมือง
ยา่นธุรกิจส าคญั 

ค ่า รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 
ทีพั่ก เดนิทางเข้าสู่ทีพั่ก IMPERIAL CASABLANCAหรือเทยีบเท่า 

วันที ่9 คาซาบลังก้า– ดูไบ 
เช้า รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

11.00 น. น าท่านเดินทางสู่สนามบินคาซาบลงักา้ เพ่ือท าการเช็คอินสมัภาระ และ มีเวลาเลือกซือ้สินคา้ปลอดภาษีใน
สนามบนิ 

14.55 น. ออกเดนิทางกลบัสูด่ไูบโดยเทีย่วบินที ่EK752 

วันที ่10 ดูไบ - กรุงเทพฯ  
01.15 น. เดนิทางถึงสนามบนิดไูบรอเปล่ียนเครื่อง 
03.40 น. ออกเดนิทางสูก่รุงเทพฯ โดยสายการบินเอมิเรตสเ์ทีย่วบิน EK 376 
12.50น. คณะเดนิทางกลบัถึง สนามบนิสวุรรณภมูิ โดยสวสัดภิาพ 

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

ราคาแนะน าเพยีง :AMAZING MOROCCO โมร็อคโค10 วัน 7 คนื (EK) 

ก าหนดการเดนิทาง 
ผู้ใหญ่พัก 2-3 ท่าน 

ท่านละ 

เด็กอายุไม่เกนิ 12 ปี  
(เสริมเตียง)  
ท่านละ 

เด็กอายุไม่เกนิ 12 ปี 
(ไม่เสริมเตียง) 

ท่านละ 

ไม่รวมตั๋ว 
ท่านละ 

พักเดีย่วเพิม่ 
ท่านละ 

22 – 31 มี.ค.63 49,900.- 49,900.- 49,900.- 28,400.- 5,900.- 

28 เม.ย.–7 พ.ค. 63 51,900.- 51,900.- 51,900.- 30,400.- 5,900.- 

โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปล่ียนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล 
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เงือ่นไขการใหบ้ริการ  
1.        ช าระเงินมดัจ าทา่นละ 20,000 บาท โดยโอนเขา้บญัชี ท่ีนั่งจะยืนยนัเม่ือไดร้บัเงินมดัจ าแลว้เทา่นัน้ 
2. สง่ส าเนาหนา้พาสปอรต์ของผูท่ี้เดนิทาง ท่ีมีอายกุารใชง้านไม่นอ้ยกวา่ 6 เดือน เพ่ือท าการจองควิย่ืนวีซ่าภายใน 3 
วนันบัจากวนัจอง หากไมส่ง่ส  าเนาหนา้พาสปอรต์ทางบรษิัทขออนญุาตยกเลิกการจองทวัรโ์ดยอตัโนมตัิ 
3. เม่ือไดร้บัการยืนยนัวา่กรุ๊ปออกเดินทางได ้ลกูคา้จดัเตรียมเอกสารใหก้ารขอวีซา่ไดท้นัที 
4. หากท่านท่ีตอ้งการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกคา้อยู่ต่างจงัหวดั) ใหท้่านติดต่อเจา้หนา้ท่ี ก่อนออก
บตัรโดยสารทกุครัง้ หากออกบตัรโดยสารโดยมิแจง้เจา้หนา้ท่ี ทางบรษัิทขอสงวนสิทธ์ิไม ่รบัผิดชอบ คา่ใชจ้า่ยท่ีเกิดขึน้ 
5. การย่ืนวีซ่าในแตล่ะสถานทตูมีการเตรียมเอกสาร และมีขัน้ตอนการย่ืนวีซ่าไม่เหมือนกนั ทัง้แบบหมู่คณะและย่ืน 
รายบคุคล (แสดงตน) ทา่นสามารถสอบถามขอ้มลูเพื่อประกอบการตดัสินใจก่อนการจองไดจ้ากทางเจา้หนา้ท่ี 
6. หากในคณะของท่านมีผู้ต้องการดูแลพิเศษ นั่ งรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผู้สูงอายุ, มีโรคประจ าตัว หรือไม่
สะดวกในการเดินทางท่องเท่ียวในระยะเวลาเกินกว่า 4-5 ชั่วโมงติดต่อกัน ท่านและครอบครวัตอ้งใหก้ารดูแลสมาชิก
ภายในครอบครวัของทา่นเอง เน่ืองจากการเดนิทางเป็นหมูค่ณะ หวัหนา้ทวัรมี์ความจ าเป็นตอ้งดแูลคณะทวัรท์ัง้หมด 

อัตราค่าบริการนีร้วม 
1 คา่ตั๋วเครื่องบิน ชัน้ประหยดั (Economy Class) ท่ีระบุวนัเดินทางไปกลบัพรอ้มคณะ (ในกรณีมีความประสงคอ์ยู่
ตอ่ จะตอ้งไมเ่กินจ านวนวนั และอยูภ่ายใตเ้ง่ือนไขของสายการบนิ) 
2. คา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ตามรายการ 
3. คา่รถโคช้ปรบัอากาศน าเท่ียวตามรายการ  
4. คา่หอ้งพกัในโรงแรมตามท่ีระบใุนรายการหรือเทียบเทา่ (3 ดาว – 4 ดาว) 
5. คา่อาหารตามท่ีระบใุนรายการ 
6. คา่เขา้ชมสถานท่ีทอ่งเท่ียวตามรายการ 
7. คา่ประกนัภยัการเดนิทางรายบคุคล (หากตอ้งการเง่ือนไขกรมธรรมส์อบถามไดจ้ากเจา้หนา้ท่ี) 
 คา่ประกนัอบุตัเิหตคุุม้ครองในระหว่างการเดนิทางวงเงินไมเ่กินทา่นละ 1,000,000 บาท  
 คา่รกัษาพยาบาลในกรณีเกิดอบุตัเิหตวุงเงินไมเ่กินทา่นละ 500,000 บาท (ตามเง่ือนไขกรมธรรม)์ 
 ลูกค้าท่านใดสนใจซื้อประกันการเดินทางส าหรับครอบคลุมเร่ืองสุขภาพสามารถสอบถามข้อมูล 
เพิม่เตมิกับทางบริษัทได้  
 เบีย้ประกนัเริ่มตน้ 341 บาท [ระยะเวลา 4-6 วนั] 
 เบีย้ประกนัเริ่มตน้ 395 บาท [ระยะเวลา 7-10 วนั]  
 **ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัท่ีมีอายตุัง้แตแ่รกเกิด ถึง 85 ปี **  
  [รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, เสียชีวิตหรือเสียอวยัวะจากอบุตัเิหต ุ1.5 ลา้นบาท] 
8. คา่มคัคเุทศกข์องบรษิัทดแูลตลอดการเดนิทาง (ไมร่วมทิปมคัคเุทศก)์  
9. คา่ภาษีมลูคา่เพิ่ม 7% 

อัตราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
1. คา่ธรรมเนียมการจดัท าหนงัสือเดนิทาง 
2. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิเช่น  ค่าเครื่องด่ืมท่ีสั่ งพิเศษ , ค่าโทรศัพท ,์ ค่าซักรีด, ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง, ค่า
น า้หนกัเกินจากทางสายการบนิก าหนดเกินกวา่ 30 กก.และมากกวา่ 1 ชิน้,  คา่รกัษาพยาบาล กรณีเกิดการเจ็บป่วยจาก 
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โรคประจ าตวั, คา่กระเป๋าเดนิทางหรือของมีคา่ท่ีสญูหายในระหวา่งการเดนิทาง เป็นตน้ 
3. คา่ธรรมเนียมน า้มนัและภาษีสนามบนิ ในกรณีท่ีสายการบนิมีการปรบัขึน้ราคา 
4. คา่บรกิารยกกระเป๋าในโรงแรม ซึ่งทา่นจะตอ้งดแูลกระเป๋าและทรพัยส์ินดว้ยตวัทา่นเอง 
5. ค่าธรรมเนียมวีซ่าประเทศโมร็อคโค (ผู้ยื่นวีซ่าต้องช าระเงินพร้อมเงินมัดจ าค่าทัวร์เป็นจ านวนเงิน
โดยประมาณ 800 บาท) 
6. คา่ทิปพนกังานขบัรถ และไกดท์อ้งถ่ิน  (40 ดอลลารส์หรฐั) 
7. คา่ทิปมคัคเุทศกจ์ากเมืองไทย (30ดอลลารส์หรฐั) 

เงือ่นไขการช าระค่าทวัรส่์วนทีเ่หลือ 
ทางบริษัทขอเกบ็ค่าทวัรส่์วนทีเ่หลือ 20 วันก่อนการเดนิทาง 

หากทา่นไม่ผ่านการอนุมัตวิีซ่าหรือยกเลิกการเดนิทางโดยเหตุจ าเป็น 
ทางบริษัทขอเกบ็เฉพาะค่าใช้จา่ยทีเ่กดิขึน้จริง 

 

ข้อมูลเบือ้งต้นในการเตรียมเอกสารยืน่วีซ่าและการยืน่วีซ่า 

1. การพิจารณาวีซ่าเป็นดุลยพินิจของสถานทูต มิใช่บริษัททัวร ์การเตรียมเอกสารท่ีดีและถูกตอ้งจะช่วยให้การ
พิจารณา ของสถานทตูง่ายขึน้ 
2. กรณีท่านใดตอ้งใชพ้าสปอรต์เดินทาง ช่วงระหว่างย่ืนวีซ่า หรือ ก่อนเดินทางกับทางบริษัท ท่านตอ้งแจง้ใหท้าง
บริษัทฯ ทราบล่วงหนา้เพ่ือวางแผนในการขอวีซ่าของท่าน ซึ่งบางสถานทูตใชเ้วลาในการพิจารณาวีซ่าท่ีค่อนขา้งนาน
และอาจไมส่ามรถดงึเลม่ออกมาระหวา่งการพิจารณาอนมุตัิวีซา่ได ้ 
3. ส าหรบัผูเ้ดินทางท่ีศึกษาหรือท างานอยู่ต่างประเทศ จะตอ้งด าเนินเรื่องการขอวีซ่าดว้ยตนเองในประเทศท่ีตน
พ านกัหรือศกึษาอยูเ่ทา่นัน้ 
4. หนงัสือเดินทางตอ้งมีอายไุมต่  ่ากว่า 6 เดือน โดยนบัวนัเริ่มเดนิทางออกนอกประเทศ หากนบัแลว้ต ่ากวา่ 6 เดือน ผู้
เดินทางตอ้งไปย่ืนค ารอ้งขอท าหนงัสือเดินทางเล่มใหม่ และกรุณาเตรียมหนงัสือเดินทางเล่มเก่า ใหก้ับทางบริษัทดว้ย 
เน่ืองจากประวตัิการเดินทางของท่านจะเป็นประโยชนอ์ย่างยิ่งในการย่ืนค ารอ้งขอวีซ่า และจ านวนหนา้หนงัสือเดินทาง 
ตอ้งเหลือวา่งส าหรบัตดิวีซา่ไมต่  ่ากว่า 3 หนา้ 
5. ทา่นท่ีใส่ปกหนงัสือเดนิทางกรุณาถอดออก หากมีการสญูหาย บรษิัทฯ จะไมร่บัผิดชอบตอ่ปกหนงัสือเดนิทางนัน้ๆ 
และพาสปอรต์ ถือเป็นหนงัสือของทางราชการ ตอ้งไมมี่รอยฉีกขาด หรือ การขีดเขียน หรือ แตง่เตมิใดๆ ในเลม่ 

ข้อมูลเพิม่เตมิเร่ืองตั๋วเคร่ืองบนิและทีน่ั่งบนเคร่ืองบนิ 

1. ทางบรษัิทไดส้  ารองที่นั่งพรอ้มช าระเงินมดัจ าคา่ตั๋วเครือ่งบินแลว้  หากท่านยกเลิกทวัร ์ไม่วา่จะดว้ยสาเหตใุด ทางบริษัทขอสงวน
สทิธ์ิการเรยีกเก็บคา่มดัจ าตั๋วเครือ่งบิน ซึง่มีคา่ใชจ้่าย ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท  แลว้แตส่ายการบินและช่วงเวลาเดินทาง   
2.  หากตั๋วเครือ่งบินท าการออกแลว้ แตท่่านไม่สารถออกเดินทางได ้ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิเรียกเก็บคา่ใชจ้่ายตามท่ีเกิดขึน้จรงิ และ
รอ Refund จากทางสายการบิน ใชเ้วลาประมาณ 3- 6 เดือนเป็นอยา่งนอ้ย 
3.  นั่งที่ Long Leg โดยปกติอยูบ่รเิวณทางออกประตฉูกุเฉิน และผูท้ี่จะนั่งตอ้งมีคณุสมบตัิตรงตามที่สายการบินก าหนด เช่น ตอ้งเป็น
ผูท้ี่มีรา่งกายแข็งแรง และช่วยเหลอืผูอ้ื่นไดอ้ยา่งรวดเรว็ในกรณีที่เครือ่งบินมปัีญหา เช่น สามารถเปิดประตฉูกุเฉินได ้(น า้หนกัประมาณ 20 
กิโลกรมั) ไม่ใช่ผูท้ี่มีปัญหาทางดา้นสขุภาพและรา่งกาย และอ านาจในการใหท้ี่นั่ง Long leg ขึน้อยู่กบัทางเจา้หนา้ที่เช็คอินสายการบิน 
ตอนเวลาที่เช็คอินเทา่นัน้ 
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กรณียกเลิกการเดนิทาง 
1. แจง้ยกเลิก 45 วนั ขึน้ไปก่อนการเดนิทาง คืนคา่ใชจ้า่ยทัง้หมด 
2. แจง้ยกเลิกภายใน 30-44 วนัก่อนเดนิทาง เก็บคา่ใชจ้า่ย ทา่นละ 10,000 บาท  
3. แจง้ยกเลิกภายใน 16-29 วนัก่อนเดนิทาง เก็บคา่ใชจ้า่ย ทา่นละ 20,000 บาท 
4. แจง้ยกเลิกนอ้ยกวา่ 15 วนัก่อนเดนิทาง ทางบรษัิทฯขอสงวนสิทธ์ิ เก็บคา่ใชจ้า่ยทัง้หมด 
5. บริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเก็บคา่ใชจ้่ายทัง้หมดกรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลท าใหค้ณะเดินทางไม่ครบ
ตามจ านวนท่ี บริษัทฯก าหนดไว ้(30ท่านขึน้ไป) เน่ืองจากเกิดความเสียหายตอ่ทางบริษัทและผูเ้ดินทางอ่ืนท่ีเดินทางใน
คณะเดียวกนับรษิัทตอ้งน าไปช าระคา่เสียหายตา่งๆท่ีเกิดจากการยกเลิกของท่าน  
6. กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดนิทางได ้ซึ่งจะตอ้งมีใบรบัรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรบัรอง บริษัทฯจะท าการเล่ือน
การเดินทางของท่าน  ไปยงัคณะตอ่ไปแตท่ัง้นีท้่านจะตอ้งเสียค่าใชจ้่ายท่ีไม่สามารถเรียกคืนไดคื้อ คา่ธรรมเนียมในการ
มดัจ าตั๋ว และคา่ธรรมเนียมวีซา่ตามท่ี สถานทตูฯ เรียกเก็บ  
7. กรณีย่ืนวีซ่าแลว้ไม่ไดร้บัการอนมุตัิวีซ่าจากทางสถานทตู (วีซ่าไม่ผ่าน) และท่านไดช้  าระคา่ทวัรห์รือมดัจ ามาแลว้ 
ทางบริษัทฯ ขอเก็บเฉพาะค่าใชจ้่ายท่ีเกิดขึน้จริง เช่น ค่าวีซ่าและค่าบริการย่ืนวีซ่า / ค่ามัดจ าตั๋วเครื่องบิน หรือค่าตั๋ว
เครื่องบนิ (กรณีออกตั๋วเครื่องบนิแลว้) คา่สว่นตา่งในกรณีท่ีกรุ๊ปออกเดนิทางไมค่รบตามจ านวน  
8. กรณีวีซา่ผา่นแลว้ แจง้ยกเลิกก่อนหรือหลงัออกตั๋วโดยสาร บรษัิทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการไมคื่นคา่ทวัรท์ัง้หมด 
9. กรณีผูเ้ดินทางไม่สามารถเขา้-ออกเมืองได ้เน่ืองจากปลอมแปลงหรือการหา้มของเจา้หนา้ท่ี ไม่ว่าเหตผุลใดๆตาม
ทางบรษัิทของสงวนสิทธ์ิในการ ไมคื่นคา่ทวัรท์ัง้หมด 

ข้อมูลเพิม่เตมิเร่ืองโรงแรมทีพ่ัก 
1. เน่ืองจากการวางแปลนหอ้งพกัของแต่ละโรงแรมแตกตา่งกนั จึงอาจท าใหห้อ้งพกัแบบหอ้งเด่ียว (Single) ,หอ้งคู ่
(Twin/Double) และหอ้งพักแบบ 3 ท่าน/3 เตียง (Triple Room) หอ้งพักต่างประเภทอาจจะไม่ติดกันและบางโรงแรม  
อาจจะไมมี่หอ้งพกัแบบ 3 ทา่น แตอ่าจจะไดเ้ป็น 1 เตียงใหญ่กบั 1 เตียงพบัเสรมิ 
2. โรงแรมในยโุรปสว่นใหญ่อาจจะไมมี่เครื่องปรบัอากาศเน่ืองจากอยู่ในแถบท่ีมีอณุหภมูิต  ่า 
3. กรณีท่ีมีงานจดัประชุมนานาชาติ (Trade air) เป็นผลใหค้่าโรงแรมสูงขึน้มากและหอ้งพกัในเมืองเต็มบริษัทฯขอ
สงวนสิทธ์ิในการปรบัเปล่ียนหรือยา้ยเมืองเพ่ือใหเ้กิดความเหมาะสม 
4. โรงแรมในยโุรปท่ีมีลกัษณะเป็น Traditional Building หอ้งท่ีเป็นหอ้งเด่ียวอาจเป็นหอ้งท่ีมีขนาดกะทดัรตัและไม่มี
อา่งอาบน า้ ซึ่งขึน้อยูก่บัการออกแบบของแตล่ะโรงแรมนัน้ๆ และหอ้งแตล่ะหอ้งอาจมีลกัษณะแตกตา่งกนั 
 

เอกสารประกอบการขอวซีา่โมร็อคโค 

ใชเ้วลาท าการอนุมตัวิซีา่ประมาณ 10 วนั 

***ไมต่อ้งมาแสดงตนทีส่ถานทตูในวนัยืน่วซีา่*** 

เอกสารกรณุาเตรยีม 2 ชุด ยกเวน้ เอกสารทีอ่อกจากทางราชการและทางธนาคาร
ขอเป็นตวัจรงิ 1 ชุด และส าเนา 1 ชุด  

ในระหวา่งยืน่วซีา่เขา้สถานทตูแลว้ ไมส่ามารถดงึเลม่ออกมากอ่นได ้
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1. หนงัสอืเดนิทางประเทศไทย (Thailand Passport) หนังสอืเดนิทาง ตอ้งมหีนา้เหลอืส าหรับประทับ

วซีา่อยา่งนอ้ย 2 หนา้ อายกุารใชง้านเหลอืไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน นับจากวนัเดนิทางกลับและหนังสอื

เดนิทางจะตอ้งไมช่ ารดุ (หนังสอืเดนิทางเลม่เกา่ กรณุาน ามาประกอบการยืน่วซีา่ดว้ย) 

***ในกรณีทีถ่อืพาสปอรต์ สญัชาตไิทย แตพ่ านกัอยูต่า่งประเทศ, ท างานอยูต่า่งประเทศ

หรอืนกัเรยีน นกัศกึษาศกึษาอยู่ตา่งประเทศ กรุณาแจง้เจา้หนา้ทีข่องทางบรษิทัใหท้ราบ

ทนัท ีเพราะการยืน่ขอวซี่าจะมเีง ือ่นไข และ ขอ้ก าหนดของทางสถานทูตตอ้งการเพิม่เตมิ 

และ บางสถานทูตอาจไม่สามารถยืน่ขอวซี่าในประเทศไทยได ้ขอ้ก าหนดนีร้วมไปถงึผู ้

เดนิทางทีถ่อืพาสปอรต์ตา่งชาตดิว้ย*** 

2. รปูถา่ย รปูถา่ยสหีนา้ตรงขนาด 1.5 x 2 นิว้ จ านวน 2 ใบ (พืน้หลัง

ขาวเท่านัน้ ถา่ยไมเ่กนิ 6 เดอืนหา้มสวมแวน่ตาหรอืเครือ่งประดับ 

ไมใ่สค่อนแทคเลนส ์รปูไมเ่ลอะหมกึ) 

3. หลกัฐานการเงนิ  

3.1หนงัสอืรบัรองสถานะทางการเงนิBANK CERTIFICATEทีอ่อก

จากทางธนาคาร (ตอ้งสะกดชือ่ใหต้รงตามหนา้พาสปอรต์ ตอ้งมี

ตราประทับ และลายเซ็นจากธนาคาร)กรุณายืน่ขอจาก ธนาคาร่ลวง

หนา้ เวลาด าเนนิงานประมาณ 3 วนัและใชย้ืน่ไดไ้มเ่กนิ 20 วนัหลังจากธนาคารออกให ้

3.2 กรณีผูเ้ดนิทางไมไ่ดอ้อกคา่ใชจ้า่ยเอง (บคุคลทีส่ามารถรับรองคา่ใชจ้า่ยได ้ตอ้งเป็น พอ่ แม ่

พีน่อ้งทีม่สีายเลอืดเดยีวกัน หรอืสามภีรรยา เทา่นัน้) 

     3.2.1. ตอ้งท าเป็นหนงัสอืรบัรองคา่ใชจ้า่ยในการเดนิทาง  (Sponsor Letter) 

     3.2.2. ตอ้งท า BANK GUARANTEEที่ออกจากทางธนาคารเท่านัน้ ฉบับภาษาอังกฤษโดยระบุชือ่

เจา้ของบัญช ี(บคุคลทีอ่อกคา่ใชจ้่าย) ตอ้งสะกดชือ่ – สกลุ ใหต้รงตามหนา้พาสปอรต์ และบคุคลที่

เจา้ของบัญชอีอกคา่ใชจ้า่ยให(้ผูเ้ดนิทาง)ตอ้งสะกดชือ่ – สกลุ ใหต้รงตามหนา้พาสปอรต์กรณุายืน่ขอ

จาก ธนาคาร่ลวงหนา้ โดยใชเ้วลาด าเนินงานประมาณ 3 วันและใชย้ื่นไดไ้ม่เกนิ 20 วันหลังจาก

ธนาคารออกให ้ 

**สถานทตูไมร่บัพจิารณาบญัชตีดิลบ บญัชฝีากประจ า บญัชกีระแสรายวนั 

บญัชสีหกรณ์ออมทรพัย ์พนัธบตัร ตราสารหนี ้กองทนุ และสลากออมสนิ** 

4. หลกัฐานการท างาน   

- เจา้ของกจิการ หนังสอืรับรองการจดทะเบยีน(DBD)ทีม่ชี ือ่ของผูเ้ดนิทางเป็นกรรมการหรอืหุน้สว่น 

อายไุมเ่กนิ 3 เดอืน หรอื ส าเนาใบทะเบยีนการคา้(พค.0403) 

- กจิการไมจ่ดทะเบยีน จดหมายชีแ้จงการท างาน พรอ้มเอกสารประกอบ เชน่ รปูถา่ยรา้น สญัญา

เชา่ที ่โฉนดทีด่นิ เป็นตัน 

- เป็นพนกังาน    หนังสอืรับรองการท างาน จากบรษัิทฯ ระบตุ าแหน่ง, เงนิเดอืน, วนัเริม่ท างาน  
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(ขอเป็นภาษาอังกฤษมอีาย ุ1 เดอืน ชือ่-สกลุตอ้งตรงตามหนา้พาสปอรต์ ใชค้ าวา่ “TO WHOM IT 

MAY CONCERN” แทนชือ่สถานทตูทีย่ืน่) 

- นกัเรยีนหรอืนกัศกึษา ใชห้นังสอืรับรองการเรยีนทีอ่อกจากสถาบันทีก่ าลังศกึษาอยู ่ 

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

MAY CONCERN” แทนชือ่สถานทตูทีย่ืน่) 

5. เอกสารสว่นตวั 

- ส าเนาทะเบยีนบา้น 

- บัตรประชาชน 

- สตูบิัตร(กรณีเด็กอายตุ า่กวา่ 20 ปี) 

- ทะเบยีนสมรส/ทะเบยีนหยา่/มรณะบัตร(ถา้ม)ี 

- ใบเปลีย่นชือ่-นามสกลุ(ถา้มกีารเปลีย่น) 

***เอกสารสว่นตวัของทา่นหา้มเซ็นส าเนาถกูตอ้งทกุกรณี*** 

6. กรณีเด็กอายไุมถ่งึ 20 ปี ไมไ่ดเ้ดนิทางไปตา่งประเทศพรอ้มบดิา มารดา  

- หากเด็กเดนิทางไปกบับดิา จะตอ้งมหีนังสอืยนิยอมจากมารดา จากอ าเภอตน้สงักดั(โดยมารดา

จะตอ้งคัดหนังสอืยนิยอมระบใุหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกับบดิา) พรอ้มแนบส าเนาบัตรประชาชน

หรอืหนา้พาสปอรต์มารดามาดว้ย 

- หากเด็กเดนิทางกบัมารดา จะตอ้งมหีนังสอืยนิยอมจากบดิา จากอ าเภอตน้สงักัด(โดยบดิาจะตอ้ง

คัดหนังสอืยนิยอมระบใุหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกับมารดา)พรอ้มแนบส าเนาบัตรประชาชนหรอื

หนา้พาสปอรต์บดิามา 

-  หากเด็กไมไ่ดเ้ดนิทางพรอ้มกบับดิาและมารดา ทัง้บดิาและมารดาจะตอ้งคัดหนังสอืระบยุนิยอม

ใหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกับใคร มคีวามสมัพันธเ์ป็นอะไรกันกับเด็ก จากอ าเภอตน้สงักดั พรอ้ม

แนบส าเนาบัตรประชาชนหรอืหนา้พาสปอรต์บดิาและมารดา 

- กรณีเด็กทีบ่ดิา-มารดาหยา่รา้ง จะตอ้งแนบส าเนาใบหยา่ และมกีารสลักหลังโดยมรีายละเอยีดวา่

ฝ่ายใดเป็นผูม้อี านาจปกครองบตุรแตเ่พยีงผูเ้ดยีว 

*** กรณีเด็กอายตุ า่กวา่ 18 ปี บดิาและมารดาตอ้งลงชือ่รับรองในแบบฟอรม์สมัครวซีา่ 

7.  ท่านหา้มเซ็น รับรองส าเนาถูกตอ้งเด็ดขาด ใหท้่านเซ็นเฉพาะ แบบฟอรม์ใบค ารอ้งขอวซีา่เท่านั้น 

หากไมไ่ดเ้ซ็นในแบฟอรม์มา ทา่นอาจจะตอ้งไปโชวต์ัวทีส่ถานฑตูดว้ยตนเอง 

เอกสารยืน่วซีา่อาจมกีารปรบัเปลีย่นและขออพัเดทเพิม่เตมิไดท้กุเวลา หาก

ทางสถานทตูแจง้ขอเพิม่เตมิ 
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แบบฟอรม์ส าหรบักรอกขอ้มลูยืน่วซีา่ประเทศโมร็อคโค 

(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 .................................สญัชาตโิดยก าเนดิ 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) และสญัชาตขิองผูม้อี านาจ

ปกครอง/ดแูลผูเ้ยาว ์

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

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

11. ทีอ่ยูต่ามทะเบยีนบา้นของผูข้อ 

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

…………………………………………………………………………………รหัสไปรษณีย…์……………… 
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หมายเลขโทรศัพทม์อืถอื......................................... อเีมล............................................. 

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

 

13. ชือ่บรษัิทหรอืรา้นคา้ ทีอ่ยู ่หมายเลขโทรศัพท ์ /  ส าหรับนักเรยีน นักศกึษา กรณุากรอกชือ่ ทีอ่ยูข่อง

สถาบันศกึษา 

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

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

14. วซีา่เทีเ่คยไดรั้บในระยะเวลา 3 ปีทีผ่า่นมา(ระบวุนัเดนิทาง ไป-กลับ) 

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

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

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

15.  ทา่นเคยถกูปฏเิสธวซีา่หรอืไม ่

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

16. ความรับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยในการด ารงชพีระหวา่งการเดนิทางและพ านักอยูข่องผูร้อ้งขอ 

   ตัวผูข้อวซีา่เอง   มผีูอ้ ืน่ออกให(้ญาต/ิบรษัิท/องคก์ร)  

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

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

   เงนิสด     สิง่ทีช่ว่ยในการด ารงชพี  

   เช็คเดนิทาง     เงนิสด 

   บัตรเครดติ     ทีพั่กทีม่ผีูจั้ดหาให ้

   ช าระคา่ทีพั่กลว่งหนา้แลว้    คา่ใชจ้า่ยทัง้หมดระหวา่งพ านักมผีูอ้อกให ้

   ช าระคา่พาหนะลว่งหนา้แลว้   ช าระคา่พาหนะลว่งหนา้แลว้ 

   อืน่ๆ (โปรดระบ)ุ     อืน่ๆ (โปรดระบ)ุ    

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

หมายเหต ุ การอนมุตัวิซีา่เป็นดลุพนิจิของทางสถานทตู ทางบรษิทัไมม่สีว่นเกีย่วขอ้งใดๆท ัง้ส ิน้ 
ท ัง้น ีบ้รษิทัเป็นเพยีงตวักลางและคอยบรกิารอ านวยความสะดวกใหแ้กผู่เ้ดนิทางเทา่น ัน้ 

 


