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คร้ังหนึ่งในชีวติต้องไป..สัมผัสดินแดนแห่งฟ้าจรดทราย  

เที่ยวโมรอคโค 8 วัน 5 คืน 
               โดยสายการบนิ GULF AIR (GF)  

 

คาซาบลังก้า-ราบัต-เฟส-อิเฟรน-เออร์ฟูด์-เมอร์ซูก้า-วอซาเซท-มาราเกช 
ถ่ายรูปกับ Little Blue City ทีป้่อมอูไดยา 

ขี่อูฐชมพระอาทิตย์ขึ้น และน่ังรถ 4WD ตะลุยเนินทรายทีเ่มอร์ซูก้า  
แวะชมโตรกผาโทดร้าทีเ่ปรียบเหมอืนโอเอซิสกลางทะเลทราย 

 

MOROCCO มาละเหวย มาละวา 
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บรษิทัฯ ขอน ำท่ำนเดนิทำงไปส ำรวจอำณำจกัรโมรอคโคดว้ยสำยกำรโอมำนแอร ์ โมรอคโคดนิแดนทีเ่ชือ่มต่อของแอฟรกิำ
ตะวนัตกกบัยุโรป ทีม่วีฒันธรรมโบรำณมำอย่ำงยำวนำน เตม็ไปดว้ยลวดลำยสสีนัทีเ่รำรูจ้กักนัในนำม กระเบื้องโมเสก พรอ้มสมัผสักลิน่
อำยอำหรบัในสมยัโบรำณทีย่งัคงอยู่ เพลดิเพลนิกบัสสีนัของโมรอคโคอนัน่ำตืน่ตำตืน่ใจ 
คาซาบลงัก้า เมอืงทีค่นทัว่โลกรูจ้กัและอำจรูจ้กัมำกกว่ำรำชอำณำจกัรโมรอคโคดว้ยซ ้ำเพรำะนอกจำกจะเป็นเมอืงท่ำและ เป็น

ทีต่ัง้ของท่ำอำกำศยำนระหว่ำงประเทศแลว้ยงัถูกใชเ้ป็นฉำกในภำพยนตรฮ์อลลวีูด้เรือ่ง Casablanca โดยทีไ่ม่ได้
ถ่ำยท ำในคำซำบลงักำ้เลย 

ราบตั เมอืงหลวงแห่งรำชอำณำจกัรมำตัง้แต่ปีค.ศ.1956 เมือ่โมรอคโคหลุดพน้จำกกำรเขำ้แทรกแซงทำงกำรเมอืงของ
ฝรัง่เศส และเป็นทีต่ัง้ของพระรำชวงัหลวง และท ำเนียบทตูำนุทตูจำกต่ำงแดน เป็นเมอืงสขีำวทีส่ะอำดและสวยงำม 

พรอ้มชมป้อมอไูดยำทีภ่ำยในบำ้นเรอืนตกแต่งดว้ยสฟ้ีำ จนเรยีกไดว้่ำเป็น Little Blue City 
เออรฟ์ดู ์ เมอืงทีเ่คยเป็นศนูยก์ลำงกองคำรำวำนพ่อคำ้ทีเ่ดนิทำงมำจำกทำงตะวนัออกกลำงอย่ำงซำอุดอิำรเบยีและซดูำนใน

แอฟรกิำ 
เฟส เมอืงหลวงเก่ำในศตวรรษที ่8 ทีม่คีวำมส ำคญัทำงประวตัศิำสตร ์เป็นเมอืงแหล่งท่องเทีย่วทีม่ชีือ่เสยีงของโมรอคโค 
เมอรซู์ก้า เมอืงแห่งทะเลทรำย ทีม่กีจิกรรมอนัตืน่ตำตืน่ใจทัง้ตัง้แคมป์กลำงทะเลทรำย ขีอ่ฐูชมพระอำทติยข์ึ้นและสนุกสนำน

กบักำรนัง่รถ 4WD ตะลุยเนินทรำย 
มาราเกช เมอืงท่องเทีย่วทีส่ ำคญัทีต่ัง้อยู่เชงิเขำแอตลำส ในอดตีเมอืงโอเอซสิแห่งนี้เป็นทีพ่กัของกองคำรำวำนอฐูทีม่ำจำกทำง

ตอนใตข้องโมรอคโค ถอืเป็นเมอืงชุมทำงของพ่อคำ้ต่ำงๆปัจจุบนัเป็นเมอืงทีม่นีกัท่องเทีย่วมำเยอืนมำกทีส่ดุ 
 

ก าหนดการเดินทาง   19–26 ก.ย./ 26 ก.ย.–03 ต.ค./ 03–10 ต.ค. / 17–24 ต.ค./ 24 –29 ต.ค.2562   
 
วนัแรก  กรงุเทพฯ-กรงุมานามา (บาหเ์รน)-ชมเมืองมานามา-สนามบิน 
08.00 น. คณะพรอ้มกนัท่ีสนามบินสวุรรณภมิู ชัน้ 4 ประตทูางหมายเลข 9 สายการบิน Gulf Air เคาน์เตอร ์U 

เจ้าหน้าท่ีคอยต้อนรบัและอ านวยความสะดวกให้ท่านก่อนขึน้เครือ่ง (กรณุามาให้ตรงเวลา เน่ืองจากกฎ
ของสายการบิน ท่านต้องมาแสดงตวัของท่านเอง) 
**กรณีท่ีบางท่านเดินทางมาจากต่างประเทศหรอืต่างจงัหวดักรณุาตรวจสอบเวลาการเดินทางแต่ละ

 ก าหนดการเดินทางอีกครัง้ก่อนท าการจองตัว๋โดยสารส่วนตวัของท่าน เน่ืองจากรายการทวัรเ์ป็น
 รายการซีร่ีและได้มีการด าเนินการไว้ล่วงหน้าหลายเดือน เมื่อเปล่ียนฤดกูาล เวลาการเดินทางอาจมี  

การเปล่ียนแปลงเลก็น้อย** 
11.50 น.  ออกจากเดินทางจากกรงุเทพฯ โดยสายการบิน Gulf Air เท่ียวบินท่ี GF153 
15.05 น. เดินทางถึงสนามบินกรงุมานามา ประเทศบาหเ์รน เพื่อรอเปล่ียนเครือ่ง 
 หมายเหต ุเพื่อความสะดวกสงูสุด และเป็นไปตามกฏของสายการบิน GULF AIR ให้ท่านจดักระเป๋า

สมัภาระใบเลก็ออกมา 1 ชุด ส าหรบัแวะพกัทานอาหารค า่ ในโรงแรมท่ีบาหเ์รน เน่ืองจากกระเป๋าใบใหญ่จะ
ท าการ Check Through ไปยงัประเทศปลายทางท่ีโมรอคโค 

 น าท่านผ่านขัน้ตอนการตรวจหนงัสอืเดนิทางเรยีบรอ้ยแลว้ จากนัน้น าท่านนัง่รถ Shuttle Bus ของโรงแรมจาก
สนามบนิเขา้สูโ่รงแรมระดบั 4 ดาว ในกรุงมานามา 

ค า่  รบัประทานอาหารค ่าภายในโรงแรมทีพ่กั 
  จนได้เวลาอนัสมควรน าท่านนัง่รถ Shuttle Bus ของโรงแรมเดินทางสู่สนามบิน เพื่อเชค็อิน 
 

วนัทีส่อง บาหเ์รน-คาซาบลงัก้า (โมรอคโค)-ราบตั-เฟส 
01.35 น. ออกจากเดินทางจากกรงุมานามา ประเทศบาหเ์รน โดยสายการบิน Gulf Air เท่ียวบินท่ี GF143 
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07.20 น. เดินทางถึงสนามบินนานาชาติเมืองคาซาบลงัก้า ประเทศโมรอคโค น าทา่นผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้
เมอืงและศลุกากร แลว้ใหท้า่นตรวจรบัสมัภาระ จากนัน้น าทา่นเดนิทางสูเ่มืองราบตั Rabat เมอืงหลวง
แห่งราชอาณาจกัรโมรอคโคมาตัง้แต่ปีค.ศ.1956 เมือ่โมรอคโคหลุดพน้จากการเขา้แทรกแซงทาง
การเมอืงของฝรัง่เศส และเป็นทีต่ัง้ของพระราชวงัหลวง และท าเนียบทตูานุทตูจากต่างแดน เป็นเมอืงสีขาว
ทีส่ะอาดและสวยงาม (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1.30 ชัว่โมง) น าทา่นชมเมอืงราบตัเมอืงหลวงแหง่
ราชอาณาจกัรโมรอคโค น าทา่นชมป้อมอไูดยา Oudaya Kasbah ทีภ่ายในบา้นเรอืนเป็นตกแต่งดว้ยสฟ้ีา
เชน่เดยีวกบัทีเ่ชฟชาอนู จนเรยีกไดว้่า Little Blue City  และแวะถ่ายรปูภายนอกกบัสเุหรา่หลวง ทีท่กุเทีย่ง
วนัศกุร ์กษตัรยิแ์หง่โมรอคโคจะทรงมา้จากพระราชวงัมายงัสเุหรา่เพือ่ประกอบศาสนกจิ รวมถงึสสุานของ
กษตัรยิโ์มฮมัเหมด็ที ่5 พระอยักาของกษตัรยิอ์งคปั์จจุบนั ซึง่มทีหารยามยนืเฝ้าสงา่ทกุประต ูและเปิดใหค้น
ทกุชาตทิุกศาสนาเขา้ไปเคารพพระศพทีฝั่งอยู่เบือ้งล่าง ซึง่ดา้นหน้าของสสุาน คอืสเุหรา่ฮสัซนัทีเ่ริม่สรา้งมา
ตัง้แต่ศตวรรษที ่12 แต่ไมส่ าเรจ็ และพงัลงจนเหลอืแต่เพยีงเสาไว ้365 ตน้ ซึง่ไมไ่กลกนัมหีอคอยฮสัซนั
หรอื Hassan Tower อกีดว้ย   

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ. ภตัตาคารพืน้เมอืง 
บา่ย น าทา่นเดนิทางสูเ่มืองเฟส Fes เมอืงหลวงเก่าในศตวรรษที ่8 ทีม่คีวามส าคญัทางประวตัศิาสตร ์เป็นเมอืงแหล่ง

ท่องเทีย่วทีม่ชีื่อเสยีงของโมรอคโค (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 3.30 ชัว่โมง) น าทา่นชมยา่นเมอืงเกา่เฟส หรอื 
Old Medina เมอืงทีม่ตีรอกซอกซอยดุจเขาวงกตอนัซบัซอ้น น าทา่นผา่นชมภายนอกมสัยดิ Karaaouiyine 
Mosque มหาวทิยาลยัสอนศาสนาแหง่แรกของโมรอคโคและเกา่แกท่ีส่ดุแหง่หนึ่งของโลก ปัจจุบนั
มหาวทิยาลยัแหง่นี้กย็งัคงเปิดสอนอยู ่ซึง่ดา้นในอนุญาตใหเ้ขา้ไดเ้ฉพาะผูท้ีน่บัถอืศาสนาอสิลามเทา่นัน้  น า
ทา่นแวะถ่ายรปูกบั Borj South และผา่นประต ูBab Bou Jeloud ทีส่รา้งตัง้แต่ปี 1913 ทีใ่ชโ้มเสดสฟ้ีา
ตกแต่ง เดนิผา่นเขา้ไปในเขตเมดน่ิาหรอืเขตเมอืงเกา่แลว้เหมอืนขา้มกาลเวลายอ้นสูอ่ดตี ซึง่ในเขตเมอืงเกา่
จะแบ่งเป็นยา่นๆ อาทเิชน่ ยา่นเครือ่งใชท้องเหลอืง ทองแดง หมอ้ กะทะ อปุกรณ์เครือ่งครวั วางแขวนหอ้ย
เตม็ไปหมด หรอืยา่นขายพรมทีว่างเรยีงรายอยา่งสวยงาม ยา่นงานแกะสลกัไม ้และยา่นเครือ่งเทศ เป็นตน้  

ค า่ รบัประทานอาหารค ่าภายในโรงแรมทีพ่กั 
 น าทา่นเดนิทางเขา้สูท่ีพ่กั โรงแรมระดบั 4 ดาว หรอืระดบัเทยีบเทา่ 
 

วนัทีส่าม เฟส-อิเฟรน-มิเดลท-์เออรฟ์ูด-์เมอรซ์ูก้า 
เช้า  รบัประทานอาหารเชา้ทีโ่รงแรม   

จากนัน้น าทา่นเดนิทางผา่นเมืองอิเฟรน Ifrane หรืออิฟรอนในภาษาฝรัง่เศส ทีต่ัง้อยูบ่นความสงูประมาณ 
1650 เมตรเหนือระดบัน ้าทะเล (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1.30 ชัว่โมง) เมอืงนี้เป็นสถานทีพ่กัตากอากาศซึง่
ในอดตีฝรัง่เศสไดม้าสรา้งขึน้บรเิวณนี้ ในช่วง ค.ศ. 1930 บางครัง้เรยีกเมอืงแห่งนี้ว่า “สวติเซอรแ์ลนดแ์หง่โม
รอคโค” เนื่องจากบา้นสว่นใหญ่มหีลงัคาสแีดง มดีอกไมบ้านและทะเลสาบสวยงาม น าทา่นแวะชมและถ่ายรปู
กบั Lion Stue และเกบ็ภาพบรรยากาศอนัสวยงาม กอ่นน าทา่นเดนิทางต่อสูเ่มืองมิเดลท์ Midelt (ใชเ้วลา
เดนิทางประมาณ 2.30 ชัว่โมง) 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารพืน้เมอืง 
บา่ย น าทา่นเดนิทางสูเ่มืองเออรฟ์ูด ์Erfoud เมอืงทีเ่คยเป็นศนูยก์ลางกองคาราวานของพอ่คา้ทีเ่ดนิทางมาจาก

ตะวนัออกกลางอยา่งซาอดุอิารเบยีและซดูาน บนเสน้ทางผา่นขา้มเขตแหง้แลง้แต่มโีอเอซสิทีห่บุเขาดาเดสส ์
ซึง่แนวเขาและธรรมชาตขิองหบุเขาทีถ่กูกดักรอ่นจากแรงลม ท าใหห้บุเขากลายเป็นรปูรา่งต่างๆ สวยงาม 
(ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 3.30 ชัว่โมง) จากนัน้เปลีย่นเป็นนัง่รถ 4WD สูโ่รงแรมทีพ่กัในเมอืงเมอรซ์ูก้า 



Morocco มาละเหวย มาละวา!! 8D5N /GF, Sep-Oct 2019  4 

Merzouga ดนิแดนกลางทะเลทรายซาฮารา่ ตะลุยเนินทรายสู่ Merzouga Dunes ใหส้นุกสนานกบัการนัง่
รถขบัเคลื่อนสีล่อ้ไปบนเนินทรายทีน่่าตื่นตาตื่นใจ  
จากนัน้น าทา่นเดนิทางสูท่ี่พกัโรงแรม ระดบั 3 ดาว หรอืระดบัเทยีบเทา่  

ค า่  รบัประทานอาหารค ่าภายในโรงแรมทีพ่กั 
หมายเหต ุกรณีทีโ่รงแรมเตม็ จะเปลีย่นเป็นทีพ่กัแบบแคมป์ในทะเลทรายแทน ซึง่ห้องพกัส่วนใหญ่
จะเป็นรปูแบบกระโจมและเป็นห้องน ้ ารวมแยกชายหญิง และต้องเตรียมกระเป๋าใบเลก็ส าหรบัค้างคืน
ด้วย*** 

 

วนัทีสี่ ่  เมอรซ์ูก้า-เออรฟ์ดู-์ทินเจียร-์วอซาเซท 
เช้าตรู่ กอ่นพระอาทติยข์ึน้น าท่านข่ีอฐูชมพระอาทิตยขึ์น้ท่ีทะเลทรายซาฮาร่า น าทา่นขีอ่ฐูเลาะเลยีบไปตามเนิน

ทราย เพือ่ชมทศันียภาพยามพระอาทติยท์อแสง ชมเนินทรายทีค่อ่ยๆ เปลีย่นสยีามตอ้งแสงอาทติยไ์ล่เฉดสี
ไปตามแสงของตะวนัทีค่อ่ยๆโผล่พน้ขอบฟ้า ซึง่ทะเลทรายซาฮารา่เป็นทะเลทรายทีม่อีาณาเขตกวา้งใหญ่
ทีส่ดุในโลกคอื มเีนื้อทีป่ระมาณ 9.3 ลา้นตารางกโิลเมตร (ใหญ่เทา่อเมรกิาทัง้ประเทศ) และตัง้อยูท่างตอน
เหนือของทวปีแอฟรกิา ใหท้า่นไดส้มัผสับรรยากาศยามเชา้ในทะเลทรายซาฮารา่ จนไดเ้วลาอนัสมควรน า
ทา่นกลบัสูท่ีพ่กั 

เช้า  รบัประทานอาหารเชา้ ณ ทีพ่กั 
น าทา่นเดนิทางดว้ยรถ 4WD ออกจากทีพ่กัและเปลีย่นเป็นรถโคช้ทีเ่มอืงเออรฟู์ด ์และน าทา่นเดนิทางสูเ่มือง
ทินเจียร ์Tinghir (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 3 ชัว่โมง)  ซึง่เป็นชมุชนทีเ่กาะกลุ่มอยูร่วมกนั ทา่มกลางความ
แหง้แลง้ในเขตทะเลทราย ทีย่งัมคีวามชุม่ชืน้ มตีาน ้า หรอื ล าธารน ้า ซึง่ใชใ้นการปลกู ตน้ปาลม์ ตน้อลัมอนด ์
โอเอซสิแหง่นี้เคยเป็นทีต่ัง้ของกองทหารทีเ่ดนิทางมาจากวอซาเซท  น าทา่นแวะชมโทดร้ากอรจ์ Todra 
Gorge โกรกธารทีม่โีขดผาสงู 985 ฟุต หรอื 300 เมตร ทัง้สองดา้นทีเ่กอืบตัง้ท ามมุสามเหลีย่มกบัแมน่ ้าโทด
รา้ ถอืว่าเป็นโกรกธารและหบุเขาทีส่วยทีส่ดุทางใตข้องโมรอคโค ชมความงดงามของช่องเขาทีซ่่อนตวัอยูใ่น
โอเอซสิ โดยมลี าน ้าใสไหลผา่นชอ่งเขากบัหน้าผาสงูชนัแปลกตา สถานทีแ่หง่นี้เป็นแหล่งปีนหน้าผาส าหรบั
นกัทอ่งเทีย่วทีร่กัการเสีย่งภยั 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารพืน้เมอืง 
บา่ย น าทา่นเดนิทางสูเ่มืองวอซาเซท Ouarzazate ระหว่างทางหากมเีวลาน าทา่นแวะชมผลติภณัฑท์ีท่ าจาก

กหุลาบทีจ่ะมเีทศกาลเกบ็ดอกกหุลาบประมาณเดอืนพฤษภาคมของทกุปี จนกระทัง่เดนิทางถงึเมอืงวอซา
เซท เมอืงทีถ่กูสง่เสรมิใหเ้ป็นเมอืงท่องเทีย่วทีแ่วดลอ้มไปดว้ยสตดูโิอภาพยนตร ์และมกีารพฒันาพืน้ทีใ่น
ทะเลทรายเพือ่การท ากจิกรรมต่างๆ เชน่ การขีม่อเตอรไ์ซด ์อฐู กจิกรรมผจญภยักลางทะเลทราย  (ใชเ้วลา
เดนิทางประมาณ 2.30 ชัว่โมง) 

ค า่ รบัประทานอาหารค ่าภายในโรงแรมทีพ่กั 
 น าทา่นเขา้สูท่ีพ่กั โรงแรมระดบั 4 ดาว หรอืระดบัเทยีบเทา่ 

 

วนัทีห้่า วอซาเซท-ไอท์เบนฮาดด-ูมาราเกช  
เช้า  รบัประทานอาหารเชา้ทีโ่รงแรม   

น าทา่นชมเมืองวอซาเซท และแวะถ่ายรปูภายนอกกบัป้อมทาเรทิ  Kasbah of Toaurirt ป้อมปราการสี
น ้าตาลทรายแดงทีต่ัง้อยู่ไมไ่กลจากกลางใจเมอืง เป็นหมูอ่าคารขนาดใหญ่ประกอบดว้ยหอ้งต่างๆ จ านวน
มากซ่อนอยู ่เชือ่มต่อกนัดว้ยถนนเลก็ๆ และเสน้ทางทีค่ดเคีย้วไปมาตามหมูอ่าคารทีเ่บยีดเสยีดกนั  
จากนัน้น าทา่นเดนิทางสูเ่มืองไอท์เบนฮาดด ูAit Ben Haddou (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 30 นาท)ี  
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น าทา่นชมเมอืงไอทเ์บนฮาดดเูป็นเมอืงทีช่ ือ่เสยีงในเรือ่งการหารายไดจ้ากกองถ่ายท าภาพยนตรก์ว่า 20 
เรือ่ง จากนัน้น าทา่นชมป้อมปราการไอท์เบนฮาดด ูป้อมทีง่ดงามและมคีวามใหญ่ทีส่ดุในโมรอคโคตอนใต ้
และเป็น 1 ในสถานทีท่ีไ่ดร้บัการประกาศเป็นมรดกโลกจากยเูนสโกในปี 1987 ลกัษณะของป้อมเป็นหนิทราย
ไล่ระดบัขึน้ไปจนถงึจดุสงูสดุ โดยทัง้หมดนี้ซึง่ตัง้อยู่ทา่มกลางสวนอลัมอนด์ทีใ่ชใ้นการถ่ายท าภาพยนตห์ลาย
เรือ่งทีโ่ด่งดงัอาท ิLawrence of Arabia, Jesus of Nazareth และ Gladiator ปัจจุบนัอยูใ่นความดแูลของ
องคก์ารยเูนสโก ้  

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารพืน้เมอืง 
บา่ย  น าทา่นเดนิทางกลบัสู่เมืองมาราเกช Marrakech เมอืงทอ่งเทีย่วทีส่ าคญัทีต่ัง้อยูเ่ชงิเขาแอตลาส ใน 

 อดตีเมอืงโอเอซสิแหง่นี้เป็นทีพ่กัของกองคาราวานอฐูทีม่าจากทางตอนใตข้องโมรอคโค ถอืเป็นเมอืงชมุ  
ทางของพ่อคา้ต่างๆ นอกจากนี้ยงัเป็นอดตีเมอืงหลวงในชว่งสมยัราชวงศอ์ลัโมราวดิชว่ง ศ.ต.ที ่11  
ปัจจบุนัเป็นเมอืงทีม่นีกัทอ่งเทีย่วมาเยอืนมากทีส่ดุ สภาพบา้นเมอืงทีเ่ราเหน็ไดค้อืสองขา้งทางแวดลอ้ม 
ดว้ยบา้นเรอืนทีถ่กูฉาบดว้ยปนูสสีม้ๆ ซึง่เป็นสิง่ทีร่ฐับาลก าหนดไว ้แต่คนทอ้งถิน่จะเรยีกว่า Pink City  
หรอื เมอืงสชีมพ ูอาจกล่าวไดว้่ามาราเกชเป็นเมอืงทีม่เีสน่หท์ีส่ดุในโลกแหง่หนึ่ง จงึไดส้มญานามว่าเป็น 
 A city of Drama นัน่คอืมคีวามสวยงามดัง่เมอืงในละครทีไ่มน่่าเป็นชวีติจรงิได ้ระหวา่งทางน าทา่น 
แวะซือ้ผลติภณัฑพ์ืน้เมอืงทีข่ ึน้ชือ่ของโมรอคโค อาท ิน ้ามนัอารแ์กน Argan Oil จะทีช่ว่ยในเรือ่งผวิพรรณ 
เป็นน ้ามนับรสิทุธิท์ีม่ชี ือ่เสยีงของโมรอคโคสกดัจากพนัธุไ์มท้ีเ่กา่แก่ทีส่ดุของโลกทีอ่ยู่ทางตะวนัตกเฉียงใต ้
ของโมรอคโค ชว่ยบ ารงุผวิใหห้น้าเต่งตงึ เนียนกระชบั บ ารงุผวิ ผม และเลบ็ เป็นตน้  จนกระทัง่เดนิทางถงึ 
เมอืงมาราเกช (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4 ชัว่โมง) น าทา่นสูจ่ตัุรสักลางเมอืง Djemaa El Fna Square 
ทีม่ขีนาดใหญ่รายลอ้มไปดว้ยอาคาร รา้นคา้และตลาด ทัง้ 4 ดา้น ใหท้า่นไดเ้ดนิเลน่ถ่ายรปูความมชีวีติชวีา 
ทีม่สีสีนัยามค ่าคนืและกลิน่อายแบบโมรอคโคขนานแท ้

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคารพื้นเมือง ท่านจะได้ต่ืนตาต่ืนใจกบัความอลงัการของสถานท่ีและ
สีสนัของชาวโมรอคกนัเบอรเ์บอรพ์ร้อมชมโชวพื์้นเมืองอนัตระการตา 

น าทา่นเขา้สูท่ีพ่กั โรงแรมระดบั 4 ดาว หรอืระดบัเทยีบเทา่ 
 

วนัทีห่ก มาราเกช-คาซาบลงัก้า 
เช้า  รบัประทานอาหารเชา้ทีโ่รงแรม   

น าทา่นเขา้ชมพระราชวงับาเฮีย Bahia Palace พระราชวงัของทา่นมหาอ ามาตย ์ ผูส้ าเรจ็ราชการแผน่ดนิ
แทนยคุกษตัรยิใ์นอดตี สรา้งขึน้ในชว่งปลายศตวรรษที ่19 โดย Si Moussa สถาปัตยกรรมออกแบบเป็นแนว
สมยัใหม ่ซึง่ตัง้ใจจะใหเ้ป็นพระราชวงัทีย่ ิง่ใหญ่และหรหูราทีส่ดุในสมยันัน้ ตวัพระราชวงัมกีารตกแต่งโดยการ
แกะสลกัปนูปัน้มกีารวาดลายบนไมแ้ละประดบัประดาดว้ยโมเสดเป็นลวดลายทีส่วยงามละเอยีดออ่นมาก  
จากนัน้น าทา่นแวะถ่ายรปูและชมสวนมาโจเรล Majorelle Gardens ซึง่เป็นสวนพฤกษศาสตรไ์ดร้บัการ
ออกแบบโดยศลิปินชาวฝรัง่เศส ชือ่ Jacques Majorelle ถกูสรา้งขึน้ในปี 1923  

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารพืน้เมอืง 
บ่าย น าทา่นเดนิทางสูเ่มืองคาซาบลงัก้า Casablanca (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 3 ชัว่โมง) น าทา่นชมเมอืงคา

ซาบลงักา้ เมอืงใหญ่ทางตะวนัตกของประเทศโมรอคโค เมอืงคาซาบลงักา้ ค าว่า 'คาซา' แปลวา่ บา้น และ  
 'บลงักา้' แปลว่า สขีาว เป็นเมอืงทีค่นทัว่โลกรูจ้กั และอาจรูจ้กัมากกว่า 'ราชอาณาจกัรโมรอคโค' ดว้ยซ ้า 
 ซึง่เมอืงนี้ถูกใชเ้ป็นฉากในภาพยนตรฮ์อลลวีดูเรือ่ง Casablanca ออกฉายในปี ค.ศ.1942   
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จากนัน้น าท่านแวะถ่ายรปูภายนอกมสัยิดฮสัซนัท่ี 2 Hassan II ซึง่เป็นมสัยดิทีใ่หญ่ทีส่ดุในแอฟรกิาและ 
ใหญ่เป็นอนัดบั 5 ของโลก หอคอยสเุหรา่ เป็นหอคอยสเุหร่า ทีส่งูทีส่ดุในโลกที่สรา้งเสรจ็สมบรูณ์ในปี 1993 
หอคอยสเุหรา่สงู 60 ชัน้ดว้ยแสงเลเซอร ์ซึง่เป็นแสงทีพุ่ง่เขา้หา เมกกะ มสัยดิตัง้อยูบ่นแหลมที ่มองออกไป
ยงั มหาสมทุรแอตแลนตกิผูน้มสัการสามารถอธษิฐานขา้มทะเลได ้แต่ไมม่พีืน้กระจกมองลงไปในทะเล ผนงั
ท าจากหนิออ่นทีท่ าดว้ยมอืและหลงัคาสามารถพบัเกบ็ได ้ผูน้บัถอืมากทีส่ดุ 105,000 คนสามารถรวมตวักนั
เพือ่ละหมาด 25,000 คนในหอ้งโถงของมสัยดิและอกี 80,000 คนบนพืน้ดา้นนอกของมสัยดิ สเุหรา่นี้งดงาม
ประณีตดว้ยสถาปัตยกรรมแบบโมรอคโคทกุแขนง ชมทวิทศัน์รอบๆ สเุหรา่อนัเป็นจุดชมววิรมิฝัง่ทะเล ซึง่
เป็นสถานทีพ่กัผอ่นทีส่วยงามของชาวโมรอคโคทีช่อบมาเดนิเล่นหลงัจากปฏบิตัศิาสนกจิเสรจ็แลว้  

ค า่ รบัประทานอาหารค ่าภายในโรงแรมทีพ่กั 
น าทา่นเขา้สูท่ีพ่กั โรงแรมระดบั 4 ดาว หรอืระดบัเทยีบเทา่ 

 

วนัทีเ่จด็ คาซาบลงัก้า (โมรอคโค)-มานามา (บาหเ์รน) 
เช้า  รบัประทานอาหารเชา้ทีโ่รงแรม   
 จากนัน้ได้เวลาอนัสมควรน าท่านเดินทางสู่สนามบินคาซาบลงัก้า  
09.00 น.  น าท่านออกเดินทางจากสนามคาซาบลงัก้า โดยสายการบิน Gulf Air เท่ียวบินท่ี GF142 
18.00 น. เดินทางถึงสนามบินกรงุมานามา ประเทศบาหเ์รน เพื่อแวะเปล่ียนเครือ่ง 
22.20 น. ออกจากเดินทางจากสนามบินกรงุมานามา โดยสายการบิน Gulf Air เท่ียวบินท่ี GF152 

 

วนัทีแ่ปด บาหเ์รน-กรงุเทพฯ 
09.30 น.  เดินทางถึงท่าอากาศยานสวุรรณภมิู  โดยสวสัดิภาพ..  

**กรณีท่ีบางท่านเดินทางกลบัต่างประเทศหรอืต่างจงัหวดั โปรดตรวจสอบเวลาการเดินทางแต่ละ
 ก าหนดการเดินทางอีกครัง้ก่อนท าการจองตัว๋โดยสารส่วนตวัของท่าน เน่ืองจากรายการทวัรเ์ป็น
 รายการซีร่ีและได้มีการด าเนินการไว้ล่วงหน้าหลายเดือน เมื่อเปล่ียนฤดกูาล เวลาการเดินทางอาจมี
 การเปล่ียนแปลงเลก็น้อย** 

 

 

หมายเหตุ สถานท่ีท่องเท่ียวต่างๆในโมรอคโค อาจจะปิดโดยไม่มีการแจ้งล่วงหน้า เช่น 

- อนุสาวรียแ์ละสถานท่ีส าคญั ปิดในวนัส าคญัทางศาสนาและหรือแม้แต่สถานท่ีท่องเท่ียวส าคญัอ่ืนๆ อาจจะ
ปิดโดยไม่ได้มีการแจ้งล่วงหน้า หรือการเข้าชมท่ีเป็นแขกของรฐับาลหรือหน่วยงานของรฐับาล,หรือกรณีท่ี
ผู้ปกครองรฐัเข้าเย่ียมชม อาจจะปิดโดยไม่ได้มีการแจ้งล่วงหน้า เป็นต้น 

- พิพิธภณัฑจ์ะปิดทุกวนัองัคารและวนัส าคญัทางศาสนา  
- พระราชวงับาเฮีย (Bahia Palace) ปิดเม่ือเจ้าผู้ปกครองรฐัพ านักอยู่ในมาราเกช 
- เน่ืองจากเป็นประเทศท่ีประชาชนส่วนใหญ่นับถือศาสนาอิสลามเป็นหลกั ดงันัน้อาหารส่วนใหญ่จะเป็น

อาหารพื้นเมือง เช่น ทารจี์น,คคูสู เน้นไก่,ปลา,เน้ือต่างๆ และมีกล่ินของเคร่ืองเทศเป็นส่วนผสม 
- โดยปกติร้านอาหารส่วนใหญ่ในโมรอคโค โดยเฉพาะมือ้ค า่เรว็ท่ีสดุคือเร่ิมเวลา 19.00 น.แต่โดยส่วนมาก

เร่ิมท่ี 20.30 น.หรือกรณีร้านท่ีมีการแสดงโชวจ์ะเร่ิมบริการมือ้ค า่ประมาณ 21.30 น.เป็นต้นไป 
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รายการการเดินทางอาจมีการปรบัเปล่ียน ขึ้นอยู่กบัเหตกุารณ์ต่าง ๆ อาทิเช่น การจราจร  การซ่อมแซมถนน  
สภาพอากาศ  หิมะตก  การเมือง  การจลาจล  การปกครอง หรือภยัธรรมชาติ หรือมีเหตกุารณ์อ่ืนๆ ท่ีไม่คาดคิด
หรือมีผลกบัการเดินทางและรายการทวัร ์ เป็นต้น ซ่ึงอาจมีการปรบัเปล่ียนแปลงตามความเหมาะสม โดยจะ

ค านึงถึงประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นส าคญั 
 

อตัราค่าเดินทาง   19–26 ก.ย./ 26 ก.ย.–03 ต.ค./ 03–10 ต.ค. / 17–24 ต.ค./ 24 –29 ต.ค.2562   
 

 
 
 
 
 

**ราคาน้ีรวมรายการทวัร ์ตัว๋เครื่องบิน** 
 

**ไม่รวมค่าทิปท่านละ 3,000 บาท  เรียกเกบ็และช าระพร้อมค่าทวัรง์วดสดุท้าย** 
 

*** บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเกบ็ค่าภาษีน ้ามนั ในกรณีท่ีสายการบินมีการเรียกเกบ็เพ่ิมเติมภายหลงั *** 
*** โรงแรมในยโุรป ไม่อนุญาตให้เดก็อายตุ า่กว่า 7 ปี เข้าพกัแบบไม่มีเตียงเสริม *** 

หมายเหตุ 
 อตัราค่าเดินทางน้ีต้องมีจ านวนผูโ้ดยสารท่ีเป็นผูใ้หญ่จ านวนไม่ต า่กว่า 25 ท่าน **ไม่มีราคาเดก็** และจะต้องช าระมดั

จ า หลงัจากยืนยนัการจองทวัรท์นัที 
 การด าเนินการขอวีซ่าจะต้องใช้เวลาพิจารณาวีซ่าโดยรวมประมาณ 15 วนั ดงันัน้จึงขอความร่วมมือในการ

จดัเตรียมเอกสารส าหรบัการย่ืนขอวีซ่าให้ครบถ้วนและสมบรูณ์ ทัง้น้ีเพ่ือเป็นผลดีและความสะดวกรวดเรว็ใน
การด าเนินการขอวีซ่าและทุกท่านจะต้องไปแสดงตวัต่อเจ้าหน้าท่ีสถานทูตพร้อมถ่ายภาพและสแกนน้ิวมือ 

 กรณีท่านท่ีมีตัว๋ของสายการบินอ่ืนหรือร่วมเดินทางโดยไม่ใช้ตัว๋โดยสารตามรายการทวัรห์รือของทางบริษทัทวัร ์ 
กรณุาแจ้งล่วงหน้าเน่ืองจากมีการเก่ียวข้องกบัการย่ืนวีซ่า ซ่ึงผู้เดินทางไม่สามารถย่ืนวีซ่าพร้อมคณะได้  

อตัราน้ีรวมบริการ 

 คา่ตัว๋เครือ่งบนิไป-กลบัโดยสายการบนิ Gulf Air เสน้ทาง กรงุเทพฯ-บาหเ์รน-คาซาบลงักา้ // คาซาบลงักา้-บาหเ์รน-
กรงุเทพฯ ชัน้ประหยดั 

 คา่โรงแรมทีพ่กัตามรายการทีร่ะบุ (2 ทา่นต่อหอ้ง) เนื่องจากโรงแรมสว่นใหญ่ไมม่หีอ้งพกัแบบ 3 เตยีง (Triple Room) 
กรณีทีเ่ดนิทาง 3 ทา่น ทา่นตอ้งพกัเป็น 2 หอ้ง (1 Twin + 1 Single) โดยช าระคา่พกัเดีย่วเพิม่ 

 คา่เขา้ชมสถานทีต่่างๆ คา่อาหารและเครือ่งดื่มตามรายการ, คา่รถรบัสง่ระหว่างน าเทีย่วตามรายการทีร่ะบุ 
 คา่ภาษสีนามบนิทกุแหง่ทีม่ ี
 คา่ธรรมเนียมบรกิารมคัคเุทศกท์อ้งถิน่และหวัหน้าทวัรข์องบรษิทัจากกรงุเทพฯ  ทีค่อยอ านวยความสะดวกแกท่า่นตลอด

การเดนิทางในต่างประเทศ 
 คา่ธรรมเนียมวซีา่เขา้-ออกประเทศโมรอคโค แบบ Single Entry  

Morocco มาละเหวย มาละวา!!  
เท่ียวโมรอคโค 8 วนั 5 คืน / GF 

อตัราค่าทวัร ์

ผูใ้หญ่ พกัหอ้งละ 2 ทา่น 45,900 
ทา่นทีต่อ้งการพกัเดีย่วเพิม่ท่านละ 5,900 
ท่านท่ีมีตัว๋โดยสารอยู่แล้ว ท่านละ 27,500 
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 คา่น ้าดื่มแจกบนรถ 2 ขวด/ทา่น/วนั  
 คา่ประกนัอบุตัเิหตุในระหว่างการเดนิทางคุม้ครองในวงเงนิสงูสดุไมเ่กนิ 1,500,000 บาท เดก็อายตุัง้แต่ 1 เดอืนและ

ผูใ้หญ่อายเุกนิ 70 ปีไดร้บัความคุม้ครอง 750,000 บาท (ทัง้นี้เป็นไปตามเงือ่นไขของบรษิทัประกนั) 
 คา่ภาษนี ้ามนัเชือ้เพลงิและคา่ประกนัภยัการเดนิทางทีม่กีารเรยีกเกบ็จากสายการบนิ ซึ่งเป็นอตัราเรยีกเกบ็ ณ วนัที ่20  

ม.ิย.2562 หากมเีพิม่เตมิภายหลงัหรอือตัราการผกผนัคา่น ้ามนัหรอืภาษใีดๆ จะตอ้งมกีารช าระเพิม่ตามกฏและเงือ่นไข
ของสายการบนิ   

อตัราน้ีไม่รวมบริการ 

 ค่าน ้าหนกัของกระเป๋าเดนิทางส าหรบัตัว๋โดยสารชัน้ประหยดัในกรณีทีเ่กนิกว่าสายการบนิก าหนด จ ากดั 1ใบ/ ท่าน (น ้าหนกัไม่
เกนิ 23 กโิลกรมั) 

 คา่ธรรมเนียมการท าหนงัสอืเดนิทาง 
 คา่ใชจ้่ายสว่นตวันอกเหนือจากรายการ เชน่ คา่เครือ่งดื่มและค่าอาหารทีส่ ัง่เพิม่เอง คา่โทรศพัท ์ คา่ซกัรดี ฯลฯ 
 คา่อาหารทีไ่มไ่ดร้ะบุไวใ้นรายการ 
 ค่าทิปคนขบั,ค่าทิปไกดท้์องถ่ิน,ค่าทิปหวัหน้าทวัรแ์ละค่าทิปคนจงูอฐู ท่านละ 3,000 บาทท่ีจะเรียกเกบ็ในอิน

วอยซพ์ร้อมค่าทวัรง์วดสดุท้าย 

 คา่ท าใบอนุญาตทีก่ลบัเขา้ประเทศของคนต่างชาต ิหรอื คนต่างดา้ว 
 คา่ทปิพนกังานยกกระเป๋า ซึง่ขึน้อยูก่บัอตัราเรยีกเกบ็คา่บรกิารจากแต่ละโรงแรม ซึง่ทา่นจะตอ้งดแูลกระเป๋าและ

ทรพัยส์นิดว้ยตวัทา่นเอง 
 ทวัรไ์มม่แีจกกระเป๋าหรอืของทีร่ะลกึ 
 ไมม่สีญัญาณ Wifi บนรถและไมร่วมคา่อนิเตอรเ์น็ตในโรงแรม  ไมม่สีญัญาณ Wifi บนรถหรอืกรณีทีม่สีญัญาณจะไม่

เสถยีรและไมร่วมคา่อนิเตอรเ์น็ตในโรงแรม ทัง้นี้สามารถเชา่ pocket wifi จากเมอืงไทยไปได ้เชน่ Sanook wifi หรอื Smile 
wifi เป็นตน้ 

 คา่ใชจ้่ายสว่นตวันอกเหนือจากรายการทีร่ะบุ เชน่ คา่เครือ่งดื่มและคา่อาหารทีส่ ัง่เพิม่เองคา่โทรศพัท ์คา่ซกัรดีฯลฯ หรอื
คา่ใชจ้่ายอืน่ๆ ทีม่ไิดค้าดคดิ เชน่ การปรบัคา่น ้ามนั, คา่ธรรมเนียมวซี่าทีน่อกเหนือจากทีร่ะบุหรอืคา่แปล 
เอกสาร, คา่บรกิารทีเ่กีย่วกบัวซี่า หรอือืน่ๆ ทีม่ไิดร้ะบุไวใ้นรายการ 

 คา่ประกนัการเกดิจารกรรมหรอืภยัธรรมชาตนิอกเหนือจากการประกนัอบุตัเิหตุสามารถตดิต่อไดจ้ากบรษิทัประกนัภยัต่าง ๆ  

การช าระเงิน  
 ทางบรษิทัฯ จะขอเกบ็เงนิคา่มดัจ าเป็นจ านวน 20,000 บาทต่อผูโ้ดยสารหนึ่งทา่น ส าหรบัการจองทวัรส์ว่นทีเ่หลอืจะ
ขอเกบ็ทัง้หมดกอ่นเดนิทางอยา่งน้อย 25 วนัท าการ มฉิะนัน้ทางบรษิทัฯ จะขอสงวนสทิธิใ์นการไมค่นืเงนิคา่มดัจ าทัง้หมด 

การยกเลกิ 

 หากมกีารยกเลกิ 60- 90 วนัท าการ บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการไม่คนืเงนิมดัจ าค่าตัว๋โดยสารของท่านนัน้ๆ (เงื่อนไขค่ามดัจ า
ตามทีท่างสายการบนิเรยีกเกบ็) 

 หากมกีารยกเลกิน้อยกว่า 60 วนัท าการ บรษิทัฯ จะขอสงวนสทิธิใ์นการไม่คนืเงนิมดัจ าทัง้หมด 
 หากมกีารยกเลกิน้อยกว่า 30 วนัท าการ บรษิทัฯ จะขอสงวนสทิธิใ์นการไม่คนืเงนิค่าทวัรท์ัง้หมด 
 หากผูโ้ดยสารท่านใด ยื่นวซี่าแลว้ไม่ไดร้บัการอนุมตั ิ ผูโ้ดยสารตอ้งช าระค่ามดัจ า 20,000.- บาท และค่าวซี่าตามทีส่ถานทตูเรยีก

เกบ็ 
 หากผูโ้ดยสารท่านใดวซี่าผ่านแลว้แจง้ยกเลกิก่อนออกตัว๋โดยสารเครื่องบนิบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืค่ามดัจ า  
 หากผูโ้ดยสารแจง้ยกเลกิการเดนิทางหลงัจากออกตัว๋โดยสารแลว้ บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืค่าทวัรท์ัง้หมด  
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หมายเหต ุ 

o รายการอาจจะมกีารเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม เน่ืองจากความล่าชา้ของสายการบนิ โรงแรมทีพ่กัในต่างประเทศ  เหตุการณ์

ทางการเมอืงและภยัธรรมชาต ิฯลฯ บรษิทัฯจะค านึงถงึความสะดวกของผูเ้ดนิทางเป็นส าคญั 

o กรณีทีม่กีารเกดิภยัธรรมชาต ิทัง้ในประเทศไทยและต่างประเทศทีผู่เ้ดนิทางก าลงัจะไป หากมเีหตุการณ์ต่างๆ เกดิขึน้และมเีหตุท า

ใหก้ารเดนิทางไม่สามารถออกเดนิทางตามก าหนดได ้บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิ จนกว่าจะไดร้บัการยนืยนัจากสายการ

บนิ โรงแรม  หรอืหน่วยงานจากต่างประเทศทีบ่รษิทัทวัรต์ดิต่อวา่สามารถคนืเงนิได ้ 

o บรษิทัฯจะไม่รบัผดิชอบในกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงหา้มผูเ้ดนิทาง เนื่องจากมสีิง่ผดิกฎหมายหรอืสิง่ของหา้มน าเขา้ประเทศ  

เอกสารเดนิทางไม่ถูกตอ้ง หรอื ความประพฤตสิอ่ไปในทางเสือ่มเสยี  หรอืดว้ยเหตุผลใดๆกต็ามทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงพจิารณา

แลว้ ทางบรษิทัฯไม่อาจคนืเงนิใหท้่านได ้ไม่ว่าจ านวนทัง้หมดหรอืบางสว่น 

o บรษิทัฯ จะไม่รบัผดิชอบในกรณีทีส่ถานทตูงดออกวซี่า อนัสบืเนื่องมาจากตวัผูโ้ดยสารเอง 

o บรษิทัฯ จะไม่รบัผดิชอบในกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงของประเทศไทยงดออกเอกสารเขา้เมอืงใหก้บัชาวต่างชาต ิหรอื คนต่าง

ดา้วทีพ่ านกัอยูใ่นประเทศไทย 

o บรษิทัฯ จะไม่รบัผดิชอบต่อกรณีเกดิการสญูเสยี, สญูหายของกระเป๋า และสมัภาระของผูโ้ดยสาร อนัเกดิจากสายการบนิ ทางสาย

การบนิผูใ้หบ้รกิารจะเป็นผูร้บัผดิชอบตามกฎของกรมการบนิพาณิชย ์ซึง่จะรบัผดิชอบต่อการสญูหายหรอืเสยีหายของสมัภาระใบ

ใหญ่ในวงเงนิตามทีส่ายการบนิก าหนด รวมถงึไม่รบัผดิชอบกรณีเทีย่วบนิล่าชา้หรอืยกเลกิเทีย่วบนิ 

o ในบางรายการทวัร ์ทีต่อ้งมบีนิดว้ยสายการบนิภายในประเทศ น ้าหนกัของกระเป๋าอาจจะถูกก าหนดใหต้ ่ากว่ามาตรฐานได ้ทัง้นี้

ข ึน้อยู่กบัขอ้ก าหนดของแต่ละสายการบนิ บรษิทั ฯ ขอสงวนสทิธิไ์ม่รบัภาระความรบัผดิชอบค่าใชจ้่ายในน ้าหนกัสว่นทีเ่กนิ 

o ในประเทศต่าง ๆ ในยุโรป มกีารรณรงคเ์รื่องการงดสบูบุหรี ่บนรถโคช้, โรงแรม และสถานทีต่่าง ๆ จะมขีอ้ก าหนดทีช่ดัเจนในเรื่อง

การสบูบุหรี ่และมสีถานทีโ่ดยเฉพาะส าหรบัผูส้บูบหุรี ่ทัง้นี้เน่ืองจากสขุภาพของคนสว่นรวม 

o กรณีทีท่่านเดนิทางเป็นครอบครวัใหญ่ หรอืเดนิทางพรอ้มสมาชกิในครอบครวั ทีต่อ้งไดร้บัการดแูลเป็นพเิศษ (Wheelchair), เดก็, 

และผูส้งูอายุ มโีรคประจ าตวั ไมส่ะดวกในการเดนิท่องเทีย่วในระยะเวลาเกนิกว่า 4 - 5 ชัว่โมงตดิต่อกนั ท่านและครอบครวัตอ้งให้

การดแูลสมาชกิภายในครอบครวัของท่านเอง เนื่องจากการเดนิทางเป็นหมู่คณะ หวัหน้าทวัรม์คีวามจ าเป็นตอ้งดแูลคณะทวัร์

ทัง้หมด 

o การจดัโปรแกรมทวัร ์เป็นการก าหนดตลอดทัง้ปี หรอืก าหนดล่วงหน้าค่อนขา้งนาน หากวนัเดนิทางดงักล่าวตรงกบัวนัทีส่ถานทีเ่ขา้

ชมนัน้ๆ ปิดท าการ หรอื ปิดโดยมไิดแ้จง้ล่วงหน้า หรอื การเปิดรบัจองผ่านทางออนไลน์ โดยในวนัทีค่ณะจะเขา้ชมไม่สามารถจอง

ผ่านระบบดงักล่าวได ้ทางบรษิทัฯ จะสลบัรายการเพื่อใหท้่านไดเ้ขา้ชมสถานทีด่งักล่าวใหไ้ด ้หรอื คนืเงนิค่าเขา้ชมนัน้ ๆ ตาม

เงื่อนไขราคาทีไ่ดร้บัจากทาง บรษิทั supplier ประเทศนัน้ๆ แต่หากมกีารล่าชา้ หรอื เหตุหนึ่งเหตุใดในระหว่างการเดนิทาง เป็นผล

ท าใหท้่านไม่สามารถเขา้ชมสถานทีด่งักล่าวได ้ทางบรษิทัฯ จะไม่มกีารคนืเงนิใดๆ ใหแ้กท่่าน เนื่องจากไดช้ าระค่า Reservation 

Fee ไปแลว้  

o หากชว่งทีเ่ดนิทางเป็นช่วงอสีเตอร,์ ครสิมาสตห์รอืปีใหม ่ซึง่เป็นช่วงวนัหยุดของชาวยโุรป รา้นคา้ปิดเป็นสว่นใหญ่ ดงันัน้ขอให้

พจิารณาก่อนการจองทวัร ์
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ข้อมลูเพ่ิมเติมเร่ืองโรงแรมท่ีพกั 

1. เนื่องจากการวางแปลนหอ้งพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่างกนั จงึอาจท าใหห้อ้งพกัแบบ
หอ้งเดีย่ว (Single) ,หอ้งคู ่(Twin/Double) และหอ้งพกัแบบ 3 ทา่น / 3 เตยีง (Triple 
Room) หอ้งพกัอาจจะไมต่ดิกนั และบางโรงแรมอาจจะไมม่หีอ้งพกัแบบ 3 เตยีงเดีย่ว 
แต่อาจจะไดเ้ป็น 1 เตยีงใหญ่กบั 1 เตยีงพบัเสรมิ หรอือาจจะตอ้งแยกเป็น 1 หอ้งคูแ่ละ 
1 หอ้งเดีย่ว กรณีทีม่า 3 ทา่น  

2. โรงแรมในโมรอคโคสว่นใหญ่อาจจะไมม่เีครือ่งปรบัอากาศเนื่องจากอยูใ่นแถบทีม่อีณุหภูมติ ่า  
3. กรณีทีม่งีานจดัประชมุนานาชาต ิ(Trade Fair) เป็นผลใหค้า่โรงแรมสงูขึน้มากและหอ้งพกัในเมอืงเตม็ บรษิทัฯขอ

สงวนสทิธิใ์นการปรบัเปลีย่นหรอืยา้ยเมอืงเพือ่ใหเ้กดิความเหมาะสม 
4. โรงแรมในโมรอคโคทีม่ลีกัษณะเป็น Traditional Building หอ้งทีเ่ป็นหอ้งเดีย่วอาจเป็นหอ้งทีม่ขีนาดกะทดัรตั และไม่

มอีา่งอาบน ้า ซึง่ขึน้อยูก่บัการออกแบบของแต่ละโรงแรมนัน้ๆ และหอ้งแต่ละหอ้งอาจมลีกัษณะแตกต่างกนั 

เอกสารในการขอวีซ่า  (โดยย่ืนขอวีซ่าท่ีสถานทูตโมรอคโค) 

ใช้เวลาพิจารณาวีซ่าโดยรวม 15 วนั 
-    กรอกข้อมลูในแบบฟอรม์ให้ครบถ้วนสมบรูณ์เพ่ือท าการนัดหมายการย่ืนวีซ่า 
-    ในวนัย่ืนวีซ่าหากผูส้มคัรไม่ได้ให้เอกสารท่ีครบถ้วน แล้วน าเอกสารมาแนบย่ืนเพ่ิมเติมในวนันัดหมายย่ืน
และหากมีค่าใช้จ่ายในการถ่ายเอกสารหรือแปลเอกสารหรือถ่ายรปูเพ่ิมเติมใดๆ ผูส้มคัรจะต้องเป็นผู้ช าระ
ค่าใช้จ่ายนัน้ๆ ด้วยตนเอง 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

o หนังสือเดินทางมีอายไุม่ต า่กว่า 6 เดือน  
o โดยนบัวนัเริม่เดนิทางเป็นหลกั หากนบัแลว้เกนิ 6 เดอืนหนงัสอืเดนิทางนี้สามารถใชไ้ด ้แต่หากนบัแลว้ต ่ากว่า 6 เดอืน ผู้

เดนิทางจะตอ้งไปยื่นค ารอ้งขอท าหนงัสอืเดนิทางเล่มใหม่ทีก่องหนงัสอืเดนิทาง  
o หน้าหนงัสอืเดนิทางจะตอ้งมหีน้าว่างส าหรบัวซี่า

อย่างน้อยไม่ต ่ากว่า 3 หน้า   
o หากท่านเปลีย่นหนงัสอืเดนิทางเล่มใหม่ กรุณา

เตรยีมเล่มเก่าใหด้ว้ยเน่ืองจากประวตักิารเดนิทาง
ของท่านจะเป็นประโยชน์อย่างยิง่ในการยื่นค ารอ้ง
ขอวซี่า ท่านทีม่ปีกหนงัสอืเดนิทางกรุณาถอดออก
และไมจ่ าเป็นตอ้งสง่ใหก้บับรษิทัทวัร์ หากมกีารสญู

***ส่ิงท่ีท่านควรทราบก่อนย่ืนวีซ่า*** 
1. สถานทตูไม่อนุญาตใหผู้ส้มคัรดงึเล่มพาสปอรต์ระหว่างทีส่ถานทตูพจิารณาวซี่า  
2. ส าหรบัผูเ้ดนิทางทีศ่กึษาหรอืท างานอยู่ต่างประเทศ จะตอ้งด าเนินเรื่องการขอวซี่าดว้ยตนเองในประเทศทีต่นพ านกัหรอื

ศกึษาอยู่เท่านัน้ 
3. การพจิารณาวซี่าเป็นดุลยพนิจิของสถานทตู มใิช่บรษิทัทวัร ์การเตรยีมเอกสารทีด่แีละถูกตอ้งจะช่วยใหก้ารพจิารณาของ

สถานทตูง่ายยิง่ขึน้ 
หมายเหต ุ กรณีผูเ้ดนิทางท่านใดมกีารใชห้นงัสอืเดนิทางเดนิทางระหว่างกรุ๊ปยื่นวซี่า ผูเ้ดนิทางตอ้งแจง้ใหท้างบรษิทัฯ ทราบ
    ล่วงหน้าเพื่อวางแผนในการขอวซี่าของท่าน 
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หาย บรษิทัฯ จะไม่รบัผดิชอบต่อปกหนงัสอืเดนิทางนัน้ๆ  
 
 
o รปูถ่ายสีขนาด 2 น้ิว จ านวน 2 รปู เน้นหน้า (ขนาดรปูหน้าเท่ากบัในหนังสือเดินทาง)   

- ฉากหลงัสขีาวเท่านัน้ เนื่องจากสถานทตูจะตอ้งสแกนรปูลงบนวซี่า   
- รปูถ่ายหน้าตรงหา้มใสแ่ว่น, หา้มคาดผมและหา้มใสห่มวกหรอืเครื่องประดบับดบงัหน้าตา, ไม่ใสค่อนแทก็เลนสส์หีรอืบิก๊อายส ์

** 
 

o ส าเนาทะเบียนบา้น และส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน (ห้ามขีดคร่อมหรือเซน็ต์ส าเนาถกูต้อง) 
- กรณีเป็นเดก็ อายตุ า่กว่า 20 ปี  
- ใชส้ าเนาสตูบิตัร พรอ้มฉบบัแปลเป็นภาษาองักฤษ (ห้ามขีดคร่อมหรือเซน็ตส์ าเนาถกูต้อง) 
- หากเดก็อายุต ่ากว่า 20 ปี และยงัศกึษาอยู่ถงึแมม้บีตัรประชาชนแลว้ ทางสถานทตูขอส าเนาสตูบิตัรดว้ยและกรุณาแนบฉบบั

แปลเป็นภาษาองักฤษ 

o หมายเลขโทรศพัทท่ี์สามารถติดต่อได้ทัง้เบอรท่ี์ท างาน, เบอรบ์้านและเบอรม์อืถือ  
o ส าเนาทะเบียนสมรส กรณีท่านท่ีสมรสแลว้ (ห้ามขีดคร่อมหรือเซน็ตส์ าเนาถกูต้อง) 
o ส าเนาใบเปล่ียนช่ือ กรณีท่านท่ีมีการเปล่ียนช่ือ (ห้ามขีดคร่อมหรือเซน็ตส์ าเนาถกูต้อง) 
o ส าเนาใบเปล่ียนนามสกลุ กรณีท่านท่ีมีการเปล่ียนนามสกลุ (ห้ามขีดคร่อมหรือเซน็ต์ส าเนาถกูต้อง) 
o ส าเนาใบหยา่ กรณีท่านท่ีหย่าแล้ว (ห้ามขีดคร่อมหรือเซน็ตส์ าเนาถกูต้อง) 
o หนังสือรบัรองการท างาน หรือเอกสารบง่ช้ีการมีอาชีพและมีรายได้ของผู้เดินทาง 

- กรณีลูกจ้าง ใชใ้บรบัรองการท างานของบรษิทัทีท่ างานอยู่เป็นภาษาองักฤษเท่านัน้ (ตวัจรงิ) โดยใชค้ าว่า “To Whom It 
May Concern” แทนชื่อสถานทตู โดยมรีายละเอยีดการเขา้ท างาน, อตัราเงนิเดอืน, ต าแหน่งงาน เอกสารออกมาไม่เกนิ 1 
เดอืน นบัจากวนัยื่น เป็นตน้ 

- กรณีมีอาชีพรบัราชการ ใชห้นงัสอืรบัรองการท างานจะตอ้งคดัเป็นภาษาองักฤษเท่านัน้ (ตวัจรงิ) โดยใชค้ าว่า “To Whom 
It May Concern” แทนชื่อสถานทตู โดยระบุต าแหน่ง, อตัราเงนิเดอืนในปัจจบุนั, วนัเดอืนปีทีเ่ริม่ท างานกบัหน่วยงาน หรอื 
องคก์ร เอกสารออกมาไม่เกนิ 1 เดอืน นบัจากวนัยื่นพรอ้มใบลาและส าเนาบตัรประจ าตวัราชการ1ชุด 

- กรณีเป็นเจา้ของกิจการ ใชส้ าเนาทะเบยีนการคา้ หรอื ส าเนากรมพฒันาธุรกจิการคา้ หรอื ส าเนาหนงัสอืรบัรองความเป็น
เจา้ของกจิการ โดยจะตอ้งคดัมาไม่ต ่ากว่า 3 เดอืน พรอ้มฉบบัแปลเป็นภาษาองักฤษ (ห้ามขีดคร่อมหรือเซน็ตส์ าเนา
ถกูต้อง) 

- กรณีท่านท่ีเป็นแม่บา้น   
 หากไมม่อีาชพีหรอืเป็นแม่บา้น ใชเ้อกสารการท างานและการเงนิของสาม ีพรอ้ม แสดงส าเนาทะเบยีนสมรส 
 หากสมรสโดยไมจ่ดทะเบยีน ใชเ้อกสารการท างานและการเงนิของสาม ีพรอ้ม แสดงส าเนาทะเบยีนสมรสพรอ้มแสดง

ส าเนาสตูบิตัรบุตร ทัง้นี้เพื่อแสดงความสมัพนัธก์ารเป็นสาม-ีภรรยา   หากไมม่บีุตรดว้ยกนั ควรคดัหนงัสอืชีแ้จงเกีย่วกบั
ความสมัพนัธก์ารเป็นสาม-ีภรรยากนั โดยมไิดจ้ดทะเบยีน     

- กรณีท่านท่ีว่างงาน ไม่มีรายได้ จะตอ้งมผีูส้นบัสนุนค่าใชจ้า่ย พรอ้มแสดงหลกัฐานการท างานและหลกัฐานทางดา้น
การเงนิของผูร้บัรอง พรอ้มชีแ้จงโดยหนงัสอืหรอืจดหมายเป็นลายลกัษณ์อกัษร ชีแ้จงการรบัรองค่าใชจ้่ายใหแ้ก่ผูเ้ดนิทาง
พรอ้มแสดงความสมัพนัธ ์โดยเบือ้งตน้ ควรมคีวามสมัพนัธใ์กลช้ดิ หรอืญาตใิกลช้ดิ   (กรณีนี้หากความสมัพนัธไ์ม่สามารถสบื
ได ้หรอืไม่เป็นความจรงิ ท่านอาจถูกปฏเิสธการยื่นค ารอ้งขอวซีา่นี้)   

- กรณีเป็นเดก็นักเรียนและนักศึกษา 
- ใชห้นงัสอืรบัรองทางการศกึษาและแสดงความเป็นนกัเรยีน หรอื นกัศกึษา จากโรงเรยีนหรอืจากสถาบนั  เป็น 
 ภาษาองักฤษ (ฉบบัจรงิ) หรอื ส าเนาสมุดรายงานประจ าตวันกัเรยีนหรอืส าเนาบตัรนกัเรยีน กรณีเป็นเดก็เลก็ 
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o หลกัฐานการเงิน   

- หนังสือรบัรองธนาคาร (Bank Certify) 1 ฉบบัออกมาไม่เกิน 15 วนั และส าเนาสมดุบญัชีเงินฝากออม
ทรพัยส่์วนตวับญัชีเดียวกนัแสดงช่ือเจ้าของบญัชี อพัเดทรายการไม่เกิน 15 วนั ถ่ายส าเนาย้อนหลงั  
6 เดือน  

- ถ่ายส าเนา ทุกหน้า และปรบัสมดุอพัเดทถงึเดอืนปัจจุบนัทีส่ดุเทา่ทีจ่ะท าได ้พรอ้มส าเนาหน้าบญัชหีน้าแรกทีม่ชีื่อเจา้ของ
บญัช ี 

 
- หากมกีารต่อเล่มจากสมุดเล่มเก่า กรุณาส าเนาหน้าแรกทีม่ชีื่อเจา้ของบญัชขีองเล่มเก่าทีต่่อ พรอ้มกบัตวัเลขบญัชเีงนิฝากเป็น

ปัจจบุนั 
- กรณีมเีงนิฝากในบญัชน้ีอยเกนิไปใน 1 เล่ม กรุณาแสดงส าเนาสมุดบญัชอีื่นแนบดว้ย อาท ิเช่น บญัชเีงนิฝากประจ า เป็นตน้ 
- กรณีทีเ่ดนิทางเป็นครอบครวั หากใชบ้ญัชใีดบญัชหีนึ่งในการยืน่ขอวซี่า ตอ้งออกหนงัสอืรบัรองค่าใชจ้่ายใหบุ้คคลในครอบครวั

ดว้ย  แต่อย่างไรกต็าม โดยเฉพาะคู่สาม-ีภรรยา จะตอ้งมสี าเนาสมุดบญัชกีารเงนิสว่นตวัประกอบดว้ยแมว้่าจะจดทะเบยีน
สมรสแลว้กต็าม หากมกีารเงนิในบญัชน้ีอย ฝ่ายทีม่กีารเงนิมากกว่าจะตอ้งท าจดหมายรบัรองการเงนิพรอ้มระบุชื่อและ
ความสมัพนัธช์ีแ้จงต่อสถานทตูเป็นลายลกัษณ์อกัษรดว้ย 

 

***สถานทูตไม่รบับญัชีกระแสรายวนัทุกกรณี***ทัง้น้ีเพ่ือแสดงให้เหน็ว่ามีฐานะทางการเงินเพียงพอท่ีจะ
ครอบคลุมกบัค่าใช้จ่ายได้อย่างไม่เดือดร้อนเม่ือกลบัสู่ภมิูล าเนา  

 

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

ต่างประเทศกบัมารดาโดยมกีารรบัรองค่าใชจ้่ายพรอ้มแจง้ความสมัพนัธแ์ละยนิดชีดเชยค่าเสยีหายทีอ่าจจะเกดิขึน้โดยคดัฉบบั
จรงิจากอ าเภอตน้สงักดัเป็นภาษาองักฤษ หรอืหากไดม้าเป็นภาษาไทย กรุณาแนบฉบบัแปลเป็นภาษาองักฤษแนบดว้ย พรอ้ม
ทัง้แนบสถานะทางการงานและการเงนิของมารดาเพื่อรบัรองแก่บุตรดว้ย 

- หากเดก็เดินทางกบัมารดาจะต้องมีใบรบัรองจากบิดา   โดยบดิาจะตอ้งคดัจดหมายยนิยอมใหบุ้ตรเดนิทางไปต่างประเทศ
กบัมารดาโดยมกีารรบัรองค่าใชจ้่ายพรอ้มแจง้ความสมัพนัธแ์ละยนิดชีดเชยค่าเสยีหายทีอ่าจจะเกดิขึน้โดยคดัฉบบัจรงิจาก
อ าเภอตน้สงักดัเป็นภาษาองักฤษ หรอืหากไดม้าเป็นภาษาไทย กรุณาแนบฉบบัแปลเป็นภาษาองักฤษแนบดว้ย พรอ้มทัง้แนบ
สถานะทางการงานและการเงนิของบดิาเพื่อรบัรองแก่บุตรดว้ย 

- หากเดก็ไม่ได้เดินทางทัง้กบับิดาและมารดา โดยบดิาจะตอ้งคดัจดหมายยนิยอมใหบุ้ตรเดนิทางไปต่างประเทศกบัมารดา 
โดยมกีารรบัรองค่าใชจ้่ายพรอ้มแจง้ความสมัพนัธแ์ละยนิดชีดเชยค่าเสยีหายทีอ่าจจะเกดิขึน้โดยคดัฉบบัจรงิจากอ าเภอตน้
สงักดั 
เป็นภาษาองักฤษ หรอืหากไดม้าเป็นภาษาไทย กรุณาแนบฉบบัแปลเป็นภาษาองักฤษแนบดว้ย พรอ้มทัง้แนบสถานะทางการ
งานและการเงนิของบดิาเพื่อรบัรองแก่บุตรดว้ย 

- กรณีเดก็ท่ีบิดา-มารดาหย่ารา้ง จะตอ้งแนบส าเนาใบหย่า และมกีารสลกัหลงัโดยมรีายละเอยีดว่าฝ่ายใดเป็นผูด้แูลบุตร 
พรอ้มฉบบัแปลเป็นภาษาองักฤษ 

*** การบดิเบอืนขอ้เทจ็จรงิประการใดกต็ามอาจจะถูกระงบัมใิหเ้ดนิทางเขา้ประเทศในกลุ่มเชงเกน้เป็นการถาวร และถงึแมว้่าทา่นจะถูก
ปฏเิสธวซี่า สถานทตูไม่คนืค่าธรรมเนียมทีไ่ดช้ าระไปแลว้และหากตอ้งการขอยื่นค ารอ้งใหม่กต็อ้งช าระค่าธรรมเนียมใหมทุ่กครัง้ 
***  หากสถานทตูมกีารสุม่เรยีกสมัภาษณ์บางท่าน ทางบรษิทั ขอความร่วมมอืในการเชญิท่านไปสมัภาษณ์ตามนดัหมายและโปรดแต่ง
กายสภุาพ ทัง้นี้ทางบรษิทัฯ จะสง่เจา้หน้าทีไ่ปอ านวยความสะดวกและประสานงานตลอดเวลาและหากสถานทตูขอเอกสารเพิม่เตมิ ทาง
บรษิทัฯใคร่ขอรบกวนท่านจดัสง่เอกสารดงักล่าวเช่นกนั 
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***    กรณีทีท่่านยกเลกิการเดนิทางภายหลงัจากการไดว้ซ่ีาแลว้ ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการแจง้สถานทตู ยกเลกิวซ่ีาของทา่น 
เน่ืองจากการขอวซี่าในแต่ละประเทศจะถูกบนัทกึไวเ้ป็นสถติใินนามของบรษิทัฯ 
***   เมื่อท่านไดช้ าระเงนิค่ามดัจ าหรอืทัง้หมด ไม่ว่าจะเป็นการช าระผ่านตวัแทนของบรษิทัฯ หรอืช าระโดยตรงกบัทางบรษิทัฯ จะขอถอื
ว่าท่านรบัทราบและยอมรบัในเงือ่นไขต่าง ๆ ของบรษิทัฯทีไ่ดร้ะบุไวโ้ดยทัง้หมด 

** กรณีมกีารขอใชห้นงัสอืเดนิทางในระหว่างการยื่นวซี่า ท่านตอ้งแจง้ความจ านงแก่บรษิทัทวัรใ์หท้ราบล่วงหน้า แต่หากกรณี
ท่านทีต่อ้งใชห้นงัสอืเดนิทางก่อนก าหนดวนัยื่นวซี่าและท่านไมส่ามารถน าหนงัสอืเดนิทางมาแสดงไดท้นั ท่านนัน้จะตอ้งมายื่นเดีย่วและ
แสดงตวัทีส่ถานทตูตามก าหนดการของสถานทตูเช่นเดยีวกนั  ** 

*** ทางสถานทตูจะรบัพจิารณาเฉพาะท่านทีม่เีอกสารพรอ้มและมคีวามประสงคท์ีจ่ะเดนิทางไปท่องเทีย่วยงัประเทศตามทีร่ะบุ
เท่านัน้ การปฏเิสธวซี่าอนัเนื่องมาจากหลกัฐานในการขอยื่นวซีา่ปลอมหรอืผดิวตัถุประสงคใ์นการยื่นขอวซี่าท่องเทีย่ว ทางบริษทัฯ ขอ
สงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิ โดยจะหกัค่าใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้จรงิและจะคนืใหท้่านหลงัจากทวัรอ์อกเดนิทางภายใน 20 วนั โปรแกรมการ
เดนิทางอาจเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม ทัง้นี้จะค านึงถงึประโยชน์และความปลอดภยัของผูเ้ดนิทางเป็นหลกั       

 
 

 
กรอกข้อมลูตามความจริง เพราะมีผลกบัการย่ืนขอวีซ่าเข้าโมรอคโค 

หากมีรายละเอียดใดๆ ท่ีไม่เหมือนกบัความเป็นจริงหรือไม่ตรงกบัเอกสารย่ืนค าร้องขอวีซ่า  
ทางสถานทูตขออนุญาตเรียกเกบ็ค่าธรรมเนียมในการเปล่ียนแปลงแก้ไขข้อมลู 
กรณุากรอกให้ครบถ้วน อย่าปล่อยว่างไว้ อาทิ เกษียณ / แม่บ้าน / อาชีพอิสระ /  

ไม่ได้ศึกษาแล้ว / รอศึกษาต่อ เป็นต้น รบกวนระบุมาให้เรียบร้อย 
 

1.  ช่ือ-สกุล (ภาษาไทย)................................................................................................................................... 
 ช่ือ-สกุล (ภาษาองักฤษ) ............................................................................................................................. 
 ช่ือ-สกุลเดิม กรณีมีการเปล่ียนช่ือหรือช่ือ-สกุลเดิม หรือนามสกุลเดิมกอ่นแตง่งาน 

 (ภาษาไทย)..........................................................   (ภาษาองักฤษ).......................................................... 
     หมายเลขหนังสือเดินทาง ...................................................  วนัเดือนปี เกิด ................................................. 
     วนัออกหนังสือเดินทาง ....................................... วนัหมดอายุหนังสือเดินทาง ................................................ 
     สถานที่ เกิด ............................................ หมายเลขบตัรประชาชน ............................................................... 

2.  สถานภาพ   โสด แตง่งานจดทะเบียน   แตง่งานไมจ่ดทะเบียน  หยา่  หมา้ย 

3.  กรณีทา่นท่ีแตง่งานแลว้ ไมว่า่จะเป็นแบบจดทะเบียนหรือไมก็่ตาม กรุณากรอกรายละเอียดของ คูส่ามี-ภรรยา 
      สามี, ภรรยา ช่ือ-นามสกุล.................................................................................. 
      วนัเกิด ของสามี-ภรรยา ................................................  สถานท่ีเกิด สามี-ภรรยา ........................................ 

 

4.  ท่ีอยูป่ัจจุบนัตามทะเบียนบา้น (ภาษาองักฤษ)................................................................................................... 

 .................................................................................................................รหสัไปรษณีย ์.............................  

       

 ท่ีอยูป่ัจจุบนั หากเหมือนในทะเบียนบา้นใหเ้ขียนวา่ As above (ภาษาองักฤษ)..................................................... 
 ................................................................................................................................................................... 
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 รหสัไปรษณีย ์   โทรศพัทบ์า้น ..................................................

โทรศพัทมื์อถือ ............................................ อีเมลล ์............................................................ 
  

5.  ช่ือสถานที่ ท  างาน / สถานศึกษา (ภาษาองักฤษ)............................................................................................. 
 (กรุณาแจง้ดว้ยวา่ กิจการท่ีท านั้นเก่ียวกบัอะไร ดา้นใด ..................................................................................) 

 กรณีประกอบอาชีพอิสระ (กรุณาแจง้ลกัษณะการงานและท่ีอยูท่ี่ท างานใหช้ดัเจนเชน่กนั)  

  ท่ีอยูส่ถานที่ ท  างาน / สถาบนัศึกษา (ภาษาองักฤษ) ........................................................................................

 ..................................................................................................... รหสัไปรษณีย ์  

 ต าแหน่งหนา้ที่  (ภาษาองักฤษ) ........................................................................................................................

 โทรศพัท ์ .......................................  หมายเลขต่อภายใน (ถา้มี) ................................................. 

 

6. กรณีศึกษาอยู ่กรุณาแจง้ระดบัชัน้หรือระดบัการศึกษา (ภาษาองักฤษ) ............................................................... 

 กรณีในระดบัอุดมศึกษา กรุณาแจง้คณะและวิชาหลกัที่ ศึกษา (ภาษาองักฤษ) ...................................................... 
 

7.  ช่ือบุคคลท่ีร่วมเดินทางไปดว้ย...................................................................................................... 
 

 ความสมัพนัธก์บัผูเ้ดินทางร่วมครั้งน้ี (ระบุ)....................................................................................          

8.  ทา่นเคยเดินทางเขา้ยุโรปใน 3 ปีท่ีผา่นมาหรือไม ่   ไมเ่คย  เคย (กรณีท่ีเคยใหร้ะบุวนัท่ี) 

    ตัง้แตว่นัท่ี................................ ถึงวนัท่ี..................................รวม........... วนั 

 ทา่นเคยไดร้ับการสแกนน้ิวมือหรือไม ่  ไมเ่คย เคย   

กรณีท่ีทา่นเคยไดร้ับการสแกนน้ิวแลว้ กรุณาระบุวนัท่ี ...................................................................................... 

9.  ทา่นสนับสนุนคา่ใชจ้า่ยในการเดินทางดว้ยตวัทา่นเองหรือไม ่ ตวัเอง มีผูส้นับสนุนคา่ใชจ้า่ย  

(กรณีท่ีมีผูส้นับสนุดคา่ใชจ้า่ยใหร้ะบุผูส้นับสนุนคา่ใชจ้า่ยของทา่นและระบุความสมัพนัธ ์และเดินทางดว้ยกนัหรือไม)่ 

ผูส้นับสนุนคา่ใชจ้า่ยของทา่น คือ ................................................................................................................... 

ความสมัพนัธก์บัทา่น .....................................................................................................................................  

 เดินทางดว้ยกนักบัทา่นหรือไม ่  เดินทางดว้ยกนั  ไมไ่ดเ้ดินทางดว้ยกนั 

 
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 


