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คร้ังหนึง่ในชวีิตต้องไป..สัมผัสดินแดนแห่งฟ้าจรดทราย  

เทีย่วโมรอคโค 9 วัน 6 คืน 
โดยสายการบนิ  Emirates Airlines (EK) 

 

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

ขีอู่ฐชมพระอาทิตย์ตก และน่ังรถ 4WD ตะลุยเนนิทรายที่เมอร์
ซูก้า แวะชมโตรกผาโทดร้าที่เปรยีบเหมอืนโอเอซิสกลางทะเลทราย 
 

บรษิทัฯ ขอน ำท่ำนเดนิทำงไปส ำรวจอำณำจกัร โมรอคโค  ดนิแดนทีเ่ชือ่มต่อของแอฟรกิำตะวนัตกกบัยุโรป ทีม่ ี
วฒันธรรมโบรำณมำอย่ำงยำวนำน เตม็ไปดว้ยลวดลำยสสีนัทีเ่รำรูจ้กักนัในนำม กระเบือ้งโมเสก พรอ้มสมัผสักลิน่อำยอำหรบัใน
สมยัโบรำณทีย่งัคงอยู่ เพลดิเพลนิกบัสสีนัของโมรอคโคอนัน่ำตืน่ตำตืน่ใจ 
คาซาบลงัก้า เมอืงทีค่นทัว่โลกรูจ้กัและอำจรูจ้กัมำกกวำ่รำชอำณำจกัรโมรอคโคดว้ยซ ้ำเพรำะนอกจำกจะเป็นเมอืงท่ำและ 

เป็นทีต่ ัง้ของท่ำอำกำศยำนระหว่ำงประเทศแลว้ยงัถูกใชเ้ป็นฉำกในภำพยนตรฮ์อลลวีูด้เรือ่ง Casablanca 
โดยทีไ่มไ่ดถ้่ำยท ำในคำซำบลงักำ้เลย 

COLORFUL OF MOROCCO 
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ราบตั เมอืงหลวงแห่งรำชอำณำจกัรมำตัง้แต่ปีค.ศ.1956 เมือ่โมรอคโคหลุดพน้จำกกำรเขำ้แทรกแซงทำงกำรเมอืง
ของฝรัง่เศส และเป็นทีต่ ัง้ของพระรำชวงัหลวง และท ำเนียบทูตำนุทูตจำกต่ำงแดน เป็นเมอืงสขีำวทีส่ะอำดและ
สวยงำม พรอ้มชมป้อมอูไดยำ Oudaya Kasbah ทีภ่ำยในบำ้นเรอืนเป็นตกแต่งดว้ยสฟ้ีำเชน่เดยีวกบัทีเ่ชฟ
ชำอูน จนเรยีกไดว้่ำเป็น Little Blue City 

เออรฟ์ดู์ เมอืงทีเ่คยเป็นศนูย์กลำงกองคำรำวำนพ่อคำ้ทีเ่ดนิทำงมำจำกทำงตะวนัออกกลำงอย่ำงซำอุดอิำรเบยีและ
ซูดำนในแอฟรกิำ 

เฟส เมอืงหลวงเกำ่ในศตวรรษที ่8 ทีม่คีวำมส ำคญัทำงประวตัศิำสตร ์เป็นเมอืงแหล่งท่องเทีย่วทีม่ชี ือ่เสยีงของโม
รอคโค 

เมอรซ์ูก้า เมอืงแห่งทะเลทรำย ทีม่กีจิกรรมอนัตืน่ตำตืน่ใจทัง้ตัง้แคมป์กลำงทะเลทรำย ขีอู่ฐชมพระอำทติย์ตกและ
สนุกสนำนกบักำรนัง่รถ 4WD ตะลุยเนินทรำย 

มาราเกช เมอืงท่องเทีย่วทีส่ ำคญัทีต่ ัง้อยู่เชงิเขำแอตลำส ในอดตีเมอืงโอเอซสิแห่งนี้เป็นทีพ่กัของกองคำรำวำนอูฐทีม่ำ
จำกทำงตอนใตข้องโมรอคโค ถอืเป็นเมอืงชมุทำงของพ่อคำ้ต่ำงๆปัจจุบนัเป็นเมอืงทีม่นีักท่องเทีย่วมำเยอืน
มำกทีสุ่ด 

 

ก าหนดดการเดนดาาง    26 ก.ย.- 04 ต.ค. / 13-21 ต.ค. / 22-30 ต.ค./ 28 พ.ย.-06 ธ.ค. / 5-13 ธ.ค.2563 
 

วดัแรก  สดามบนดสุวรรณภมูน   
23.30 น. คณะพร้อมกนัท่ีสนามบินสุวรรณภมิู ชัน้ 4 ประตทูางหมายเลข 8 สายการบิน Emirates Airlines  

เคาน์เตอร ์T เจ้าหน้าท่ีคอยต้อนรบัและอ านวยความสะววกหห้ทาานกาอนข้้นเคร่่อง (กรณุามาหห้
ตรงเวลา เน่่องจากกฎของสายการบิน ทาานต้องมาแสวงตวัของทาานเอง) 
**กรณีท่ีบางทาานเวินทางมาจากตาางประเทศหร่อตาางจงัหววักรณุาตรวจสอบเวลาการเวินทาง
แตาละก าหนวการเวินทางอีกครัง้กาอนท าการจองตัว๋โวยสารสาวนตวัของทาาน เน่่องจากรายการ
ทวัรเ์ป็นรายการซีร่ีและไว้มีการว าเนินการไว้ลาวงหน้าหลายเว่อน เม่่อเปลี่ยนฤวกูาล เวลาการ
เวินทางอาจมี การเปลี่ยนแปลงเลก็น้อย** 

 

วนัทีส่อง กรงุเทพฯ- ดไูบ(สหรฐัอาหรบัเอมิเรตส)์-คาซาบลงัก้า (โมรอคโค) - ราบตั 
02.25 น. ออกเวินทางสูาสนามบินนครวไูบ โวยสายการบินเอมิเรตส ์เท่ียวบินท่ี EK-371 
05.35 น. เวินทางถ้งเม่องวไูบ ประเทศสหรฐัอาหรบัเอมิเรตส ์เพ่่อรอเปลี่ยนเคร่่อง 
07.25 น. ออกจากเวินทางสูาสนามบินคาซาบลงัก้า  โวยสายการบินเอมิเรตคส ์เท่ียวบินท่ี EK-751 
12.45 น. เดินทางถึงสนามบินนานาชาติเมืองคาซาบลงัก้า ประเทศโมรอคโค น ำท่ำนผำ่นพธิกีำรตรวจคน

เขำ้เมอืงและศุลกำกร แลว้ใหท้่ำนตรวจรบัสมัภำระ  จากนัน้น าท่านเดนิทางสูเ่มืองราบตั Rabat เมอืง
หลวงแห่งราชอาณาจกัรโมรอคโคมาตัง้แตปี่ค.ศ.1956 เมือ่โมรอคโคหลดุพน้จากการเขา้แทรกแซง
ทางการเมอืงของฝรัง่เศส และเป็นทีต่ ัง้ของพระราชวงัหลวง และท าเนียบทูตานุทูตจากตา่งแดน เป็น
เมอืงสขีาวทีส่ะอาดและสวยงาม (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1.30 ชัว่โมง) น าท่านชมเมอืงราบตัเมอืง
หลวงแห่งราชอาณาจกัรโมรอคโค น าท่านชมป้อมอไูดยา Oudaya Kasbah ทีภ่ายในบา้นเรอืนเป็น
ตกแต่งดว้ยสฟ้ีาเช่นเดยีวกบัทีเ่ชฟชาอูน จนเรยีกไดว้่า Little Blue City  และแวะถ่ายรปูภายนอกกบั
สเุหร่าหลวง ทีทุ่กเทีย่งวนัศุกร ์กษตัรยิแ์ห่งโมรอคโคจะทรงมา้จากพระราชวงัมายงัสเุหร่าเพือ่ประกอบ
ศาสนกจิ รวมถงึสสุานของกษตัรยิโ์มฮมัเหมด็ที ่5 พระอยักาของกษตัรยิอ์งคปั์จจบุนั ซึง่มทีหารยามยนื
เฝ้าสงา่ทุกประตู และเปิดใหค้นทุกชาตทิุกศาสนาเขา้ไปเคารพพระศพทีฝั่งอยู่เบือ้งลา่ง ซึง่ดา้นหน้า



Colorful of Morocco 9D6N /EK, Sep-Dec 2020   3 

ของสสุาน คอืสเุหร่าฮสัซนัทีเ่ร ิม่สรา้งมาตัง้แต่ศตวรรษที ่12 แต่ไมส่ าเรจ็ และพงัลงจนเหลอืแต่เพยีง
เสาไว ้365 ตน้ ซึง่ไมใ่กลก้นัมหีอคอยฮสัซนัหรอื Hassan Tower อกีดว้ย   

ค า่ รบัประทานอาหารค ่า ณ หอ้งอาหารภายในโรงแรมทีพ่กั 
 น าท่านเดนิทางเขา้สูท่ ีพ่กั โรงแรมระดบั 3 ดาว หรอืระดบัเทยีบเท่า 
 

วดัาีส่าม ราบตั-เฟส 
เช้า  รบัประทำนอำหำรเชำ้ทีโ่รงแรม   

น ำท่ำนเดนิทำงสูเ่ม่องเฟส Fes เมอืงหลวงเกา่ในศตวรรษที ่8 ทีม่คีวามส าคญัทางประวตัศิาสตร ์เป็นเมอืง
แหล่งท่องเทีย่วทีม่ชี ือ่เสยีงของโมรอคโค (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 3.30 ชัว่โมง)  

กลางวนั รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร 
บาาย น าท่านชมย่านเมอืงเก่าเฟส หรอื Old Medina เมอืงทีม่ตีรอกซอกซอยดุจเขาวงกตอนัซบัซอ้น น าท่าน

แวะถ่ายรปูกบั Borj South และผ่านประต ูBab Bou Jeloud ทีส่รา้งตัง้แตปี่ 1913 ทีใ่ชโ้มเสดสฟ้ีา
ตกแต่ง เดนิผ่านเขา้ไปในเขตเมดน่ิาหรอืเขตเมอืงเก่าแลว้เหมอืนขา้มกาลเวลายอ้นสูอ่ดตี ซึง่ในเขต
เมอืงเก่าจะแบง่เป็นย่านๆ อาทเิช่น ย่านเครื่องใชท้องเหลอืง ทองแดง หมอ้ กะทะ อุปกรณ์เครื่องครวั 
วางแขวนหอ้ยเตม็ไปหมด หรอืย่านขายพรมทีว่างเรยีงรายอย่างสวยงาม ย่านงานแกะสลกัไม ้และย่าน
เครื่องเทศ เป็นตน้ ระหว่างทีเ่ดนิตามทางในเมดน่ิาท่านจะไดพ้บกบัน ้าพธุรรมชาต ิNejjarine Fountain 
ทีม่ไีวเ้พือ่ใหช้าวมสุลมิใหล้า้งหน้าลา้งมอืก่อนเขา้ในบรเิวณมสัยดิ จำกนัน้น ำท่ำนชมภายนอกมสัยิว 
Karaaouiyine Mosque มหำวทิยำลยัสอนศำสนำแห่งแรกของโมรอคโคและเก่ำแก่ทีส่ดุแห่งหนึ่งของ
โลก ปัจจบุนัมหำวทิยำลยัแห่งนี้กย็งัคงเปิดสอนอยู ่ซึง่ดำ้นในอนุญำตใหเ้ขำ้ไดเ้ฉพำะผูท้ีน่ับถอืศำสนำ
อสิลำมเท่ำนัน้ 

ค า่ รบัประทานอาหารค ่า ณ หอ้งอาหารภายในโรงแรมทีพ่กั 
 น าท่านเดนิทางเขา้สูท่ ีพ่กั โรงแรมระดบั 3 ดาว หรอืระดบัเทยีบเท่า 
 

วดัาีสี่ ่  เฟส-อนเฟรด-มนเดลา-์เออรฟ์ูด-์เมอรซู์ก้า 
เช้า  รบัประทำนอำหำรเชำ้ทีโ่รงแรม   

จำกนัน้น ำท่ำนเดนิทำงผ่ำนเม่องอิเฟรน Ifrane หร่ออิฟรอนหนภาษาฝรัง่เศส ทีต่ ัง้อยู่บนควำมสงู
ประมำณ 1650 เมตรเหนือระดบัน ้ำทะเล (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1.30 ชัว่โมง) เมอืงนี้เป็นสถำนทีพ่กั
ตำกอำกำศซึง่ในอดตีฝรัง่เศสไดม้ำสรำ้งขึน้บรเิวณนี้ ในช่วง ค.ศ. 1930 บำงครัง้เรยีกเมอืงแห่งนี้วำ่ 
“สวติเซอรแ์ลนดแ์ห่งโมรอคโค” เน่ืองจำกบำ้นสว่นใหญ่มหีลงัคำสแีดง มดีอกไมบ้ำนและทะเลสำบ
สวยงำม น ำทำ่นแวะชมและถ่ำยรปูเกบ็ภำพบรรำยำกำศอนัสวยงำม ก่อนน ำท่ำนเดนิทำงตอ่สูเ่ม่องมิ
เวลท์ Midelt (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2.30 ชัว่โมง) 

กลางวนั รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร 
บาาย น ำท่ำนเดนิทำงสูเ่ม่องเออรฟ์ูว ์Erfoud เมอืงทีเ่คยเป็นศูนยก์ลางกองคาราวานของพอ่คา้ทีเ่ดนิทางมา

จากตะวนัออกกลางอย่างซาอดุอิารเบยีและซูดาน บนเสน้ทางผ่านขา้มเขตแหง้แลง้แต่มโีอเอซสิทีหุ่บเขา
ดาเดสส ์ซึง่แนวเขาและธรรมชาตขิองหุบเขาทีถู่กกดักร่อนจากแรงลม ท าใหหุ้บเขากลายเป็นรูปร่าง
ต่างๆ สวยงาม (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 3.30 ชัว่โมง) จำกนัน้เปลีย่นเป็นนัง่รถ 4WD สูโ่รงแรมทีพ่กั
ในเมอืงเมอรซู์ก้า Merzouga ดนิแดนกลำงทะเลทรำยซำฮำร่ำ ตะลุยเนินทรายสูา Merzouga Dunes 
ใหส้นุกสนานกบัการนัง่รถขบัเคลือ่นสีล่อ้ไปบนเนินทรายทีน่่าตื่นตาตื่นใจ จากนัน้น าท่านขี่อฐูชมพระ
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อาทิตยต์กท่ีทะเลทรายซาฮาร่า ใหท้่านขีอู่ฐเลาะเลยีบไปตามเนินทราย เพือ่ชมทศันยีภาพยามพระ
อาทติยท์อแสง ชมเนินทรายทีค่อ่ยๆ เปลีย่นสยีำมตอ้งแสงอำทติยไ์ลเ่ฉดสไีปตำมแสงของตะวนัทีค่อ่ยๆ
โผลพ่น้ขอบฟ้ำ ซึง่ทะเลทรายซาฮารา่เป็นทะเลทรายทีม่อีาณาเขตกวา้งใหญ่ทีส่ดุในโลกคอื มเีน้ือที่
ประมาณ 9.3 ลา้นตารางกโิลเมตร (ใหญ่เทา่อเมรกิาทัง้ประเทศ) และตัง้อยู่ทางตอนเหนอืของทวปี
แอฟรกิา ใหท้่านไดส้มัผสับรรยากาศยามอาทติยอ์สัดงในทะเลทรายซาฮาร่า  
จำกนัน้น ำท่ำนเดนิทำงสูท่ี่พกัโรงแรม ระวบั 3 วาว หรอืระดบัเทยีบเท่ำ  

ค า่  รบัประทำนอำหำรค ่ำ ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม 
**กรณีทีโ่รงแรมเตม็ จะเปลีย่นเป็นทีพ่กัแบบแคมป์ในทะเลทราย และต้องจดัเตรียมเส้ือผ้าใส่
กระเป๋าเลก็ เพือ่ค้างคืนในทะเลทราย 1 คืน** หมายเหต ุกรณีทีพ่กัในทะเลทรายห้องพกัส่วน
ใหญ่จะเป็นรปูแบบกระโจมและเป็นห้องน ้ ารวมแบบแยกชายหญิง*** 
 

วดัาีห้่นา เมอรซู์ก้า-านดเจียร-์โาดร้าจอรจ์-วอซาเซา  
เช้า  รบัประทานอาหารเชา้ทีโ่รงแรม   

น าท่านเดนิทางดว้ยรถ 4WD ออกจากทีพ่กัและเปลีย่นเป็นรถโคช้เดนิทางสู่เมืองทินเจียร ์Tinghir (ใช้
เวลาเดนิทางประมาณ 3 ชัว่โมง)  ซึง่เป็นชุมชนทีเ่กาะกลุม่อยู่รวมกนั ท่ามกลางความแหง้แลง้ในเขต
ทะเลทราย ทีย่งัมคีวามชุ่มชืน้ มตีาน ้า หรอื ล าธารน ้า ซึง่ใชใ้นการปลกู ตน้ปาลม์ ตน้อลัมอนด ์โอเอซสิ
แห่งนี้เคยเป็นทีต่ ัง้ของกองทหารทีเ่ดนิทางมาจากวอซาเซท   

กลางวนั รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร 
บา่ย น าท่านแวะชมโทดร้ากอรจ์ Todra Gorge โกรกธารทีม่โีขดผาสงู 985 ฟุต หรอื 300 เมตร ทัง้สองดา้น

ทีเ่กอืบตัง้ท ามมุสามเหลีย่มกบัแมน่ ้าโทดรา้ ถอืว่าเป็นโกรกธารและหุบเขาทีส่วยทีส่ดุทางใตข้องโมรอค
โค ชมความงดงามของช่องเขาทีซ่่อนตวัอยู่ในโอเอซสิ โดยมลี าน ้าใสไหลผ่านช่องเขากบัหน้าผาสงูชนั
แปลกตา สถานทีแ่ห่งนี้เป็นแหลง่ปีนหน้าผาส าหรบันักท่องเทีย่วทีร่กัการเสีย่งภยั 
จากนัน้น าท่านเดนิทางสูเ่มืองวอซาเซท Ouarzazate ระหว่างทางน าท่านแวะชมผลติภณัฑท์ีท่ าจาก
กุหลาบทีจ่ะมเีทศกาลเกบ็ดอกกุหลาบประมาณเดอืนพฤษภาคมของทุกปี จนกระทัง่เดนิทางถงึเมอืงวอ
ซาเซท เมอืงทีถู่กสง่เสรมิใหเ้ป็นเมอืงทอ่งเทีย่วทีแ่วดลอ้มไปดว้ยสตดูโิอภาพยนตร ์และมกีารพฒันา
พืน้ทีใ่นทะเลทรายเพือ่การท ากจิกรรมต่างๆ เช่น การขีม่อเตอรไ์ซด ์อูฐ กจิกรรมผจญภยักลาง
ทะเลทราย (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2.30 ชัว่โมง) 

ค า่ รบัประทานอาหารค ่า ณ หอ้งอาหารภายในโรงแรมทีพ่กั 
 จากนัน้น าท่านเดนิทางเขา้สูท่ ีพ่กั โรงแรมระดบั 3 ดาว หรอืระดบัเทยีบเท่า 
 

วดัาีห่นก วอซาเซา-ไอา์เบดฮาดด-ูมาราเกช  
เช้า  รบัประทานอาหารเชา้ทีโ่รงแรม   

จากนัน้น าท่านเดนิทางสูเ่มืองไอท์เบนฮาดด ูAit Ben Haddou (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 30 นาท)ี  
น าท่านชมเมอืงไอทเ์บนฮาดดูเป็นเมอืงทีช่ือ่เสยีงในเรื่องการหารายไดจ้ากกองถ่ายท าภาพยนตรก์ว่า 
20 เรื่อง จากนัน้น าท่านชมป้อมปราการไอท์เบนฮาดด ูป้อมทีง่ดงามและมคีวามใหญ่ทีส่ดุในโมรอคโค
ตอนใต ้และเป็น 1 ในสถำนทีท่ีไ่ดร้บักำรประกำศเป็นมรดกโลกจำกยูเนสโกในปี 1987 ลกัษณะของป้อม
เป็นหนิทรายไลร่ะดบัขึน้ไปจนถงึจดุสงูสดุ โดยทัง้หมดนี้ซึง่ตัง้อยู่ท่ามกลางสวนอลัมอนดท์ีใ่ชใ้นการถ่าย
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ท าภาพยนตห์ลายเรื่องทีโ่ด่งดงัอาท ิLawrence of Arabia, Jesus of Nazareth และ Gladiator ปัจจบุนั
อยู่ในความดแูลขององคก์ารยูเนสโก ้  

กลางวนั รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร 
บา่ย น ำท่ำนเดนิทำงสูเ่ม่องมาราเกช Marrakech เมอืงท่องเทีย่วทีส่ าคญัทีต่ ัง้อยู่เชงิเขาแอตลาส ใน อดตี

เมอืงโอเอซสิแห่งนี้เป็นทีพ่กัของกองคาราวานอูฐทีม่าจากทางตอนใตข้องโมรอคโค ถอืเป็นเมอืงชุมทาง
ของพอ่คา้ตา่งๆ นอกจากนี้ยงัเป็นอดตีเมอืงหลวงในช่วงสมยัราชวงศอ์ลัโมราวดิช่วง ศ.ต.ที ่11 ปัจจบุนั
เป็นเมอืงทีม่นีักทอ่งเทีย่วมาเยอืนมากทีส่ดุ สภาพบา้นเมอืงทีเ่ราเหน็ไดค้อื สองขา้งทาง แวดลอ้มดว้ย
บา้นเรอืนทีถู่กฉาบดว้ยปูนสสีม้ๆ ซึง่เป็นสิง่ทีร่ฐับาลก าหนดไว ้แต่คนทอ้งถิน่จะเรยีกวา่  Pink City หรอื 
เมอืงสชีมพ ูอาจกลา่วไดว้่ามาราเกชเป็นเมอืงทีม่เีสน่หท์ีส่ดุในโลกแห่งหนึ่ง จงึไดส้มญา นามว่าเป็น A 
city of Drama นัน่คอืมคีวามสวยงามดัง่เมอืงในละครทีไ่มน่่าเป็นชวีติจรงิได ้ระหว่างทาง น าท่านแวะซือ้
ผลติภณัฑพ์ืน้เมอืงทีข่ ึน้ชื่อของโมรอคโค อาท ิน ้ามนัอารแ์กน Argan Oil จะทีช่่วยในเรื่องผวิพรรณเป็น
น ้ามนับรสิทุธิท์ ีม่ชี ื่อเสยีงของโมรอคโคสกดัจากพนัธุไ์มท้ีเ่ก่าแก่ทีส่ดุของโลกทีอ่ยูท่างตะวนัตกเฉยีงใต้
ของโมรอคโค ช่วยบ ารุงผวิใหห้น้าเต่งตงึ เนียนกระชบั บ ารุงผวิ ผม และเลบ็ เป็นตน้   จนกระทัง่
เดนิทางถงึเมอืงมาราเกช (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 4 ชัว่โมง)   ก่อนน าท่านสูจ่ตัรุสักลางเมือง 
Djemaa El Fna Square ทีม่ขีนาดใหญ่รายลอ้มไปดว้ยอาคาร รา้นคา้และตลาด ทัง้ 4 ดา้น ใหท้่านได้
เดนิเลน่ถ่ายรปูความมชีวีติชวีาทีม่สีสีนัยามค ่าคนืและกลิน่อายแบบโมรอคโคขนานแทห้รอืเลอืกซือ้ของ
ฝากของทีร่ะลกึไดจ้ากตลาดแห่งนี้ 

ค า่ รบัประทานอาหารค ่า ณ หอ้งอาหารภายในโรงแรมทีพ่กั 
 จากนัน้น าท่านเดนิทางเขา้สูท่ ีพ่กั โรงแรมระดบั 3 ดาว หรอืระดบัเทยีบเท่า 
 

วดัาีเ่จด็ มาราเกช-คาซาบลงัก้า 
เช้า  รบัประทานอาหารเชา้ทีโ่รงแรม   

จากนัน้น าท่านชมสวนเมนารา Menara Garden ซึง่แต่เดมิสรา้งเป็นบอ่เกบ็น ้าจากเทอืกเขาแอตลาส
และใชเ้ป็นทีฝึ่กกองก าลงัทหารในการสูร้บทางน ้า รวมทัง้ใชเ้ป็นทีส่ง่น ้าไปสูส่วนต่างๆ สวนแห่งนี้ราย
ลอ้มดว้ยตน้มะกอกและตน้สน มตีวัอาคารทีง่ดงามโดยมเีทอืกเขาแอตลาสเป็นฉากหลงั เป็นสวน
ตน้แบบทีร่าชวงศโ์มรอคโคนิยมกนัในเวลาต่อมา จากนัน้น าท่านชมและถา่ยรปูภายนอกมสัยิดคตูู
เบยี Koutoubia Mosque ซึง่เป็นมสัยดิใหญ่เก่าแก่ทีส่ดุในเมอืง ไมว่่าจะเดนิไปแห่งใดในตวัเมอืงกจ็ะ
เหน็มสัยดินี้ไดด้ว้ยเน่ืองจากมหีอคอยทีม่คีวามสงูถงึ 70 เมตร น าท่านเข้าชมพระราชวงับาเฮีย 
Bahia Palace พระราชวงัของท่านมหาอ ามาตย ์ผูส้ าเรจ็ราชการแผน่ดนิแทนยุคกษตัรยิใ์นอดตี สรา้ง
ขึน้ในช่วงปลายศตวรรษที ่19 โดย Si Moussa สถาปัตยกรรมออกแบบเป็นแนวสมยัใหม ่ซึง่ตัง้ใจจะให้
เป็นพระราชวงัทีย่ ิง่ใหญ่และหรหูราทีส่ดุในสมยันัน้ ตวัพระราชวงัมกีารตกแต่งโดยการแกะสลกัปูนปั้นมี
การวาดลายบนไมแ้ละประดบัประดาดว้ยโมเสดเป็นลวดลายทีส่วยงามละเอยีดออ่นมาก  

กลางวนั รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร 
บา่ย น ำท่ำนเดนิทำงสูเ่ม่องคาซาบลงัก้า Casablanca (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 3 ชัว่โมง) น าท่านชม

เมอืงคาซาบลงักา้ เมอืงใหญ่ทำงตะวนัตกของประเทศโมรอคโค เมอืงคำซำบลงักำ้ ค ำว่ำ 'คำซำ' แปลว่ำ 
บำ้น และ 'บลงักำ้' แปลว่ำ สขีำว เป็นเมอืงทีค่นทัว่โลกรูจ้กั และอำจรูจ้กัมำกกว่ำ 'รำชอำณำจกัรโมรอค
โค' ดว้ยซ ้ำ ซึง่เมอืงนี้ถูกใชเ้ป็นฉำกในภำพยนตรฮ์อลลวีดูเรือ่ง Casablanca ออกฉำยในปี ค.ศ.1942  
น าทาานแวะถาายรปูภายนอกกบัสุเหราาแหางกษตัริยฮ์สัซนัท่ี 2 มขีนำดใหญ่เป็นอนัดบั 2 รองจำก
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เมอืงเมกกะ สเุหร่ำนี้งดงำมประณตีดว้ยสถำปัตยกรรมแบบโมรอคโคทุกแขนง ชมทวิทศัน์รอบๆ สเุหร่ำ
อนัเป็นจดุชมววิรมิฝัง่ทะเล ซึง่เป็นสถำนทีพ่กัผ่อนทีส่วยงำมของชำวโมรอคโคทีช่อบมำเดนิเลน่หลงัจำก
ปฏบิตัศิำสนกจิเสรจ็แลว้  

ค า่ รบัประทานอาหารค ่า ณ หอ้งอาหารภายในโรงแรมทีพ่กั 
 น าท่านเดนิทางเขา้สูท่ ีพ่กั โรงแรมระดบั 3 ดาว หรอืระดบัเทยีบเท่า 
 

วดัาีแ่ปด คาซาบลงัก้า (โมรอคโค)-สนามบิน 
เช้า  รบัประทานอาหารเชา้ทีโ่รงแรม   
  อสิระใหท้่านพกัผอ่นหรอืเดนิเลน่ชมเมอืงตามอธัยาศยั 
 จากนัน้ไว้เวลาอนัสมควรน าทาานเวินทางสูาสนามบินคาซาบลงัก้า  
14.45  น. น าทาานออกเวินทางจากสนามคาซาบลงัก้า โวยสายการบินเอมิเรตส์ เท่ียวบินท่ี EK-752 
 

วดัาีเ่ก้า ดไูบ(สหรฐัอาหรบัเอมิเรตส)์ - กรงุเาพฯ 
01.15 น.  เวินทางถ้งสนามบินวไูบ ประเทศสหรฐัอาหรบัเอมิเรตส์ เพ่่อแวะเปลี่ยนเคร่่อง 
03.40 น. เวินทางจากสนามบินนครวไูบ โวยสายการบิน Emirates Airlines เท่ียวบินท่ี EK-376 

13.15 น.  เวินทางถ้งทาาอากาศยานสุวรรณภมิู  โวยสวสัวิภาพ..  
**กรณีท่ีบางทาานเวินทางกลบัตาางประเทศหร่อตาางจงัหววั โปรวตรวจสอบเวลาการเวินทางแตาละ

 ก าหนวการเวินทางอีกคร ัง้กาอนท าการจองตัว๋โวยสารสาวนตวัของทาาน เน่่องจากรายการทัวร์เป็น
 รายการซีรี่และไว้มีการว าเนินการไว้ลาวงหน้าหลายเว่อน เม่่อเปลี่ยนฤวกูาล เวลาการเวินทางอาจมี
 การเปลี่ยนแปลงเลก็น้อย** 

 

 
 

รายการทวัรอ์าจมีการเปลี่ยนแปลงไปตามความเหมาะสมหรือสภาพอากาศ หรือมีเหตกุารณ์อ่ืนๆ ท่ีไม่คาดคิด
หรือมีผลกบัการเดินทางและรายการทวัร ์ หรือสถานท่ีใดท่ีไม่สามารถเขา้ชมได้ด้วยสาเหตตุ่างๆ หรือสถานท่ี
ปิดโดยมิได้รบัแจ้งให้ทราบล่วงหน้า  บริษทัฯ ขออนุญาตท าการเปลี่ยนแปลงสถานท่ีอ่ืนๆ ทดแทนให้ ทัง้น้ีเพ่ือ

ประโยชน์ของคณะเป็นส าคญั 
 
 

 

หมายเหต ุ สถานท่ีท่องเท่ียวต่างๆในโมรอคโค อาจจะปิดโดยไม่มีการแจ้งล่วงหน้า เช่น 

- อนุสาวรียแ์ละสถานท่ีส าคญั ปิดในวนัส าคญัทางศาสนาและหรือแม้แต่สถานท่ีท่องเท่ียวส าคญัอ่ืนๆ 
อาจจะปิดโดยไม่ได้มีการแจ้งล่วงหน้า หรือการเข้าชมท่ีเป็นแขกของรฐับาลหรือหน่วยงานของรฐับาล,
หรือกรณีท่ีผู้ปกครองรฐัเขา้เยี่ยมชม อาจจะปิดโดยไม่ได้มีการแจ้งล่วงหน้า เป็นต้น 

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

อาหารพ้ืนเมือง เช่น ทารจี์น,คคูสู เน้นไก่,ปลา,เน้ือต่างๆ และมีกล่ินของเคร่ืองเทศเป็นส่วนผสม 
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- โดยปกติร้านอาหารส่วนใหญ่ในโมรอคโค โดยเฉพาะม้ือค า่เรว็ท่ีสดุคือเร่ิมเวลา 19.00 น.แต่โดย
ส่วนมากจะเร่ิมท่ี 20.30 น.หรือกรณีร้านมีการแสดงโชวจ์ะเร่ิมบริการม้ือค า่ประมาณ 21.30 น.เป็นต้นไป 

 
 
 
 
 

 
อตัราค่าเดินทาง 26 ก.ย.- 04 ต.ค. / 13-21 ต.ค. / 22-30 ต.ค./ 28 พ.ย.-06 ธ.ค. / 5-13 ธ.ค.2563 
 

 

**ราคาน้ีรวมรายการทวัร ์ตัว๋เครือ่งบิน** 
**ไมร่วมค่าบริการด้านวีซ่าและค่าบริการด้านการนัดหมายและเอกสารท่านละ 1,300 บาท //  

ค่าทิปคนขบั, ทิปไกด์ท้องถ่ินและค่าทิปหวัหน้าทวัร ์ท่านละ 2,500 บาท   
ทัง้หมดช าระพร้อมค่าทวัรก่์อนเดินทาง ** 

 

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

หมายเหต ุ
 อตัราค่าเดินทางน้ีต้องมีจ านวนผู้โดยสารท่ีเป็นผูใ้หญ่จ านวนไม่ต า่กว่า 25 ท่าน และจะต้องช าระมดัจ า หลงัจาก

ยืนยนัการจองทวัรท์นัที 
 การด าเนินการขอวีซ่าจะต้องใช้เวลาพิจารณาวีซ่าโดยรวมประมาณ 10-15 วนั ดงันัน้จึงขอความร่วมมือใน

การจดัเตรียมเอกสารส าหรบัการยื่นขอวีซ่าให้ครบถ้วนและสมบรูณ์ ทัง้น้ีเพ่ือเป็นผลดีและความสะดวก
รวดเรว็ในการด าเนินการขอวีซ่าและทุกท่านจะต้องไปแสดงตวัต่อเจ้าหน้าท่ีสถานทูตพร้อมถ่ายภาพและ
สแกนน้ิวมือ 

 กรณีท่านท่ีมีตัว๋ของสายการบินอ่ืนหรือร่วมเดินทางโดยไม่ใช้ตัว๋โดยสารตามรายการทวัรห์รือของทางบริษทั
ทวัร ์ กรณุาแจ้งล่วงหน้าเน่ืองจากมีการเก่ียวข้องกบัการยื่นวีซ่า ซ่ึงผู้เดินทางไม่สามารถยื่นวีซ่าพร้อมคณะได้ 
รวมทัง้เก่ียวข้องกบัการจองห้องพกัและจ านวนของบริการและห้องพกัท่ีมี  

อตัราน้ีรวมบริการ 

Colorful of Morocco 
รายการทวัรโ์มรอคโค 9 วนั 6 ค่น 

26 ก.ย.-04 ต.ค. ต.ค.2563 พ.ย.-ธ.ค.2563 

ผูใ้หญ่ พกัหอ้งละ 2 ท่าน 51,500 53,500 52,900 
พกัเดีย่วเพิม่ทา่นละ 6,500 6,500 7,500 
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 คา่ตัว๋เครือ่งบนิไป-กลบัโดยสายการบนิเอมเิรตส ์ช ัน้ประหยดั เสน้ทาง กรงุเทพฯ-ดไูบ-คาซาบลงักา้ // คาซาบลงักา้-ดไูบ-
กรงุเทพฯ  

 คา่โรงแรมทีพ่กัตามรายการทีร่ะบุ (2 ท่านต่อหอ้ง) เน่ืองจากโรงแรมสว่นใหญ่ไมม่หีอ้งพกัแบบ 3 เตยีง (Triple 
Room) กรณทีีเ่ดนิทาง 3 ท่าน ท่านตอ้งพกัเป็น 2 หอ้ง (1 Twin + 1 Single) โดยช าระคา่พกัเดีย่วเพิม่ 

 คา่เขา้ชมสถานทีต่่างๆ คา่อาหารและเครื่องดื่มตามรายการ, คา่รถรบัสง่ระหว่างน าเทีย่วตามรายการทีร่ะบุ 
 คา่ภาษสีนามบนิทุกแห่งทีม่ ี
 คา่ธรรมเนียมบรกิารมคัคเุทศกท์อ้งถิน่และหวัหน้าทวัรข์องบรษิทัจากกรุงเทพฯ  ทีค่อยอ านวยความสะดวกแก่ท่าน

ตลอดการเดนิทางในต่างประเทศ 
 คา่น ้าดื่มแจกบนรถ 1 ขวด/ท่าน/วนั  
 คา่ประกนัอุบตัเิหตุคุม้ครองในวงเงนิท่านละ 1,000,000 บาท ส าหรบัซึง่เดก็อายุต ่ากวา่ 1 ปี และผูใ้หญ่อายุเกนิ 75 ปี วงเงนิ

คุม้ครอง 500,000 บาท (เฉพาะค่ารกัษาพยาบาลเท่านัน้ ไมไ่ดร้วมถงึคา่ใชจ้่ายอื่นๆ อนัเกดิจากอุบตัเิหตุ อาท ิค่าตัว๋โดยสาร
, คา่ทีพ่กั, คา่อาหารหรอือื่นๆ ทัง้นี้เป็นไปตามเงือ่นไขของบรษิทัประกนัฯ) 

 คา่ภาษนี ้ามนัเชือ้เพลงิและคา่ประกนัภยัการเดนิทางทีม่กีารเรยีกเกบ็จากสายการบนิ ซึง่เป็นอตัราเรยีกเกบ็ ณ วนัที ่13 ม.ีค.
2563 หากมเีพิม่เตมิภายหลงัหรอือตัราการผกผนัคา่น ้ามนัหรอืภาษใีดๆ จะตอ้งมกีารช าระเพิม่ตามกฏและเงือ่นไขของสาย
การบนิ  

อตัราน้ีไม่รวมบริการ 

 คา่น ้าหนักของกระเป๋าเดนิทางส าหรบัตัว๋โดยสารชัน้ประหยดัในกรณีทีเ่กนิกว่าสายการบนิก าหนด จ ากดั 1ใบ/ ท่าน (น ้าหนกั
ไมเ่กนิ 23 กโิลกรมั) 

 คา่ธรรมเนียมการท าหนังสอืเดนิทาง 
 คา่ใชจ้า่ยสว่นตวันอกเหนือจากรายการ เช่น คา่เครือ่งดื่มและคา่อาหารทีส่ ัง่เพิม่เอง คา่โทรศพัท ์ คา่ซกัรดี ฯลฯ 
 คา่อาหารทีไ่มไ่ดร้ะบไุวใ้นรายการ 
 ค่าธรรมเนียมการยื่นวีซ่าและค่าบริการการนัดหมายและงานด้านเอกสาร ท่านละ 1,300 บาท โดยเรียกเกบ็

พร้อมกบัค่าทวัรง์วดสดุท้าย 

 ค่าทิปคนขบั,ค่าทิปไกดท้์องถ่ิน,ค่าทิปหวัหน้าทวัร ์ท่านละ 2,500 บาท โดยเรียกเกบ็พร้อมกบัค่าทวัรง์วด
สุดท้าย 

 คา่ท าใบอนุญาตทีก่ลบัเขา้ประเทศของคนต่างชาต ิหรอื คนต่างดา้ว 
 คา่ทปิพนักงานยกกระเป๋า ซึง่ขึน้อยู่กบัอตัราเรยีกเกบ็คา่บรกิารจากแต่ละโรงแรม ซึง่ท่านจะตอ้งดแูลกระเป๋าและ

ทรพัยส์นิดว้ยตวัท่านเอง 
 ทวัรไ์มม่แีจกกระเป๋าหรอืของทีร่ะลกึ 
 ไมม่สีญัญาณ Wifi บนรถและไมร่วมคา่อนิเตอรเ์น็ตในโรงแรม  ไมม่สีญัญาณ Wifi บนรถหรอืกรณทีีม่สีญัญาณจะไม่

เสถยีรและไมร่วมคา่อนิเตอรเ์น็ตในโรงแรม ทัง้นี้สามารถเช่า pocket wifi จากเมอืงไทยไปได ้เช่น Sanook wifi หรอื 
Smile wifi เป็นตน้ 

 คา่ใชจ้า่ยสว่นตวันอกเหนือจากรายการทีร่ะบ ุเช่น คา่เครื่องดื่มและคา่อาหารทีส่ ัง่เพิม่เองคา่โทรศพัท ์คา่ซกัรดีฯลฯ 
หรอืคา่ใชจ้า่ยอื่นๆ ทีม่ไิดค้าดคดิ เช่น การปรบัคา่น ้ามนั, คา่ธรรมเนียมวซี่าทีน่อกเหนือจากทีร่ะบหุรอืคา่แปล 
เอกสาร, คา่บรกิารทีเ่กีย่วกบัวซี่า หรอือื่นๆ ทีม่ไิดร้ะบไุวใ้นรายการ 

 คา่ประกนัการเกดิจารกรรมหรอืภยัธรรมชาตนิอกเหนือจากการประกนัอุบตัเิหตุ สามารถตดิต่อไดจ้ากบรษิทั
ประกนัภยัตา่ง ๆ  

การช าระเงิน 
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ทางบรษิทัฯ จะขอเกบ็เงนิคา่มดัจ าเป็นจ านวน 20,000 บาทต่อผูโ้ดยสารหนึ่งท่าน ส าหรบัการจองทวัร ์โดยเรยีกเกบ็
ทนัทหีลงัจากการจองทวัร ์สว่นทีเ่หลอืจะขอเกบ็ทัง้หมดก่อนเดนิทางอย่างน้อย 30 วนัก่อนเดนิทาง 
การยกเลิก 
1.หากมกีารยกเลกิไมน้่อยกว่า 30 วนัก่อนวนัทีน่ าเทีย่ว บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิมดัจ า โดยทางบรษิทัฯขอ
สงวนสทิธิใ์นการเกบ็คา่ใชจ้า่ยตามทีเ่กดิขึน้จรงิ อาท ิคา่มดัจ าตัว๋โดยสารเครื่องบนิ, คา่ธรรมเนียมและคา่บรกิารในการขอ
วซี่า และคา่ใชจ้า่ยทีจ่ าเป็นอื่นๆ 
2.หากมกีารยกเลกิไมน้่อยกว่า 15 วนัก่อนวนัทีน่ าเทีย่ว บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิ 50% ของคา่ทวัร ์รวมถงึ
บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเกบ็คา่ใชจ้า่ยตามทีเ่กดิขึน้จรงิ อาท ิคา่มดัจ าตัว๋โดยสารเครื่องบนิ, คา่ธรรมเนียมและ
คา่บรกิารในการขอวซี่า และคา่ใชจ้า่ยทีจ่ าเป็นอื่นๆ 
3. หากมกีารยกเลกิน้อยกว่า 15 วนัท าการก่อนวนัทีน่ าเทีย่ว บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิไ์มค่นืเงนิคา่ทวัรท์ัง้หมด 
4.กรณทีีต่อ้งการออกตัว๋ภายในประเทศ กรณทีีล่กูคา้อยู่ต่างจงัหวดั ใหท้่านตดิต่อเจา้หน้าทีท่วัรก่์อนออกบตัรโดยสารทุก
ครัง้ หำกออกบตัรโดยสำรโดยมแิจง้เจำ้หน้ำทีท่ำงบรษิทัฯขอสงวนสทิธิไ์มร่บัผดิชอบคำ่ใชจ้ำ่ยทีเ่กดิขึน้ 

หมายเหต ุ 

o รายการอาจจะมกีารเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม เน่ืองจากความลา่ชา้ของสายการบนิ โรงแรมทีพ่กัใน
ต่างประเทศ  เหตุการณ์ทางการเมอืงและภยัธรรมชาต ิฯลฯ บรษิทัฯจะค านึงถงึความสะดวกของผูเ้ดนิทางเป็นส าคญั 

o กรณทีีม่กีารเกดิภยัธรรมชาต ิทัง้ในประเทศไทยและต่างประเทศทีผู่เ้ดนิทางก าลงัจะไป หากมเีหตุการณ์ต่างๆ เกดิขึน้
และมเีหตุท าใหก้ารเดนิทางไมส่ามารถออกเดนิทางตามก าหนดได ้บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิ จนกว่าจะ
ไดร้บัการยนืยนัจากสายการบนิ โรงแรม  หรอืหน่วยงานจากต่างประเทศทีบ่รษิทัทวัรต์ดิต่อว่าสามารถคนืเงนิได ้ 

o บรษิทัฯ จะไมร่บัผดิชอบและชดเชยคา่เสยีหาย เน่ืองจากภยัธรรมชาต ิหรอืเหตุการณ์จลาจลต่างๆ และอื่นๆ ทีม่เีหตุ
ท าใหไ้มส่ามารถเดนิทางไป-กลบัไดต้ามก าหนดการเดนิทางของรายการทวัร ์ 

o บรษิทัฯจะไมร่บัผดิชอบในกรณทีี่กองตรวจคนเขา้เมอืงหา้มผูเ้ดนิทาง เนื่องจากมสี ิง่ผดิกฎหมายหรอืสิง่ของหา้ม
น าเขา้ประเทศ  เอกสารเดนิทางไมถู่กตอ้ง หรอื ความประพฤตสิอ่ไปในทางเสือ่มเสยี  หรอืดว้ยเหตุผลใดๆกต็ามที่
กองตรวจคนเขา้เมอืงพจิารณาแลว้ ทางบรษิทัฯไมอ่าจคนืเงนิใหท้่านได ้ไมว่่าจ านวนทัง้หมดหรอืบางสว่น 

o บรษิทัฯ จะไมร่บัผดิชอบในกรณทีีส่ถานทตูงดออกวซี่า อนัสบืเน่ืองมาจากตวัผูโ้ดยสารเอง 
o บรษิทัฯ จะไมร่บัผดิชอบในกรณทีีก่องตรวจคนเขา้เมอืงของประเทศไทยงดออกเอกสารเขา้เมอืงใหก้บัชาวต่างชาต ิ

หรอื คนต่างดา้วทีพ่ านักอยู่ในประเทศไทย 
o บรษิทัฯ จะไมร่บัผดิชอบต่อกรณเีกดิการสญูเสยี, สญูหายของกระเป๋า และสมัภาระของผูโ้ดยสาร อนัเกดิจากสายการ

บนิ ทางสายการบนิผูใ้หบ้รกิารจะเป็นผูร้บัผดิชอบตามกฎของกรมการบนิพาณชิย ์ซึง่จะรบัผดิชอบต่อการสญูหาย
หรอืเสยีหายของสมัภาระใบใหญ่ในวงเงนิตามทีส่ายการบนิก าหนด รวมถงึไมร่บัผดิชอบกรณเีที่ยวบนิลา่ชา้หรอื
ยกเลกิเทีย่วบนิ 

o ในบางรายการทวัร ์ทีต่อ้งมบีนิดว้ยสายการบนิภายในประเทศ น ้าหนักของกระเป๋าอาจจะถูกก าหนดใหต้ ่ากวา่
มาตรฐานได ้ทัง้นี้ขึน้อยู่กบัขอ้ก าหนดของแต่ละสายการบนิ บรษิทั ฯ ขอสงวนสทิธิไ์มร่บัภาระความรบัผดิชอบ
คา่ใชจ้า่ยในน ้าหนักสว่นทีเ่กนิ 

o ในประเทศต่าง ๆ ในยโุรป มกีารรณรงคเ์รือ่งการงดสบูบหุรี ่บนรถโคช้, โรงแรม และสถานทีต่่าง ๆ จะมขีอ้ก าหนดที่
ชดัเจนในเรื่องการสบูบหุรี ่และมสีถานทีโ่ดยเฉพาะส าหรบัผูส้บูบหุรี ่ทัง้นี้เน่ืองจากสขุภาพของคนสว่นรวม 

o กรณทีีท่่านเดนิทางเป็นครอบครวัใหญ่ หรอืเดนิทางพรอ้มสมาชกิในครอบครวั ทีต่อ้งไดร้บัการดูแลเป็นพเิศษ 
(Wheelchair), เดก็, และผูส้งูอายุ มโีรคประจ าตวั ไมส่ะดวกในการเดนิทอ่งเทีย่วในระยะเวลาเกนิกว่า 4 - 5 ชัว่โมง
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ตดิต่อกนั ท่านและครอบครวัตอ้งใหก้ารดแูลสมาชกิภายในครอบครวัของท่านเอง เน่ืองจากการเดนิทางเป็นหมูค่ณะ 
หวัหน้าทวัรม์คีวามจ าเป็นตอ้งดแูลคณะทวัรท์ัง้หมด 

o การจดัโปรแกรมทวัร ์เป็นการก าหนดตลอดทัง้ปี หรอืก าหนดลว่งหน้าคอ่นขา้งนาน หากวนัเดนิทางดงักลา่วตรงกบั
วนัทีส่ถานทีเ่ขา้ชมนัน้ๆ ปิดท าการ หรอื ปิดโดยมไิดแ้จง้ลว่งหน้า หรอื การเปิดรบัจองผา่นทางออนไลน์ โดยในวนัที่
คณะจะเขา้ชมไมส่ามารถจองผ่านระบบดงักลา่วได ้ทางบรษิทัฯ จะสลบัรายการเพือ่ใหท้า่นไดเ้ขา้ชมสถานทีด่งักลา่ว
ใหไ้ด ้หรอื คนืเงนิคา่เขา้ชมนัน้ ๆ ตามเงือ่นไขราคาทีไ่ดร้บัจากทาง บรษิทั supplier ประเทศนัน้ๆ แต่หากมกีารลา่ชา้ 
หรอื เหตหุนึ่งเหตุใดในระหว่างการเดนิทาง เป็นผลท าใหท้า่นไมส่ามารถเขา้ชมสถานทีด่งักลา่วได ้ทางบรษิทัฯ จะไม่
มกีารคนืเงนิใดๆ ใหแ้ก่ท่าน เนื่องจากไดช้ าระคา่ Reservation Fee ไปแลว้  

o หากช่วงทีเ่ดนิทางเป็นช่วงอสีเตอร,์ ครสิมาสตห์รอืปีใหม ่ซึง่เป็นช่วงวนัหยดุของชาวยโุรป รา้นคา้ปิดเป็นสว่นใหญ่ 
ดงันัน้ขอใหพ้จิารณาก่อนการจองทวัร ์

 
ข้อมลูเพ่ิมเติมเร่่องโรงแรมท่ีพกั 

1. เน่ืองจำกกำรวำงแปลนหอ้งพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่ำงกนั จงึอำจท ำใหห้อ้งพกัแบบ
หอ้งเดีย่ว (Single) ,หอ้งคู ่(Twin/Double) และหอ้งพกัแบบ 3 ท่ำน / 3 เตยีง (Triple 
Room) หอ้งพกัอำจจะไมต่ดิกนั และบางโรงแรมอาจจะไมามีห้องพกัแบบ 3 เตียง
เว่ียว แตาอาจจะไว้เป็น 1 เตียงหหญากบั 1 เตียงพบัเสริม หร่ออาจจะต้องแยกเป็น 
1 ห้องคูาและ 1 ห้องเว่ียว กรณีท่ีมา 3 ทาาน  

2. โรงแรมในโมรอคโคสว่นใหญ่อำจจะไมม่เีครื่องปรบัอำกำศเน่ืองจำกอยู่ในแถบทีม่อีุณหภูมติ ่ำ  
3. กรณทีีม่งีำนจดัประชุมนำนำชำต ิ(Trade Fair) เป็นผลใหค้ำ่โรงแรมสงูขึน้มำกและหอ้งพกัในเมอืงเตม็ บรษิทัฯ

ขอสงวนสทิธิใ์นกำรปรบัเปลีย่นหรอืยำ้ยเมอืงเพือ่ใหเ้กดิควำมเหมำะสม 
4. โรงแรมในโมรอคโคทีม่ลีกัษณะเป็น Traditional Building หอ้งทีเ่ป็นหอ้งเดีย่วอำจเป็นหอ้งทีม่ขีนำดกะทดัรตั 

และไมม่อี่ำงอำบน ้ำ ซึง่ขึน้อยู่กบักำรออกแบบของแต่ละโรงแรมนัน้ๆ และหอ้งแต่ละหอ้งอำจมลีกัษณะแตกต่ำง
กนั 

 

เอกสารในการขอวีซ่า  (โดยย่ืนขอวีซ่าท่ีสถานทูตโมรอคโค) 

ใช้เวลาพิจารณาวีซ่าโดยรวม 10-15 วนั 
-    กรอกข้อมลูในแบบฟอรม์ให้ครบถ้วนสมบรูณ์เพ่ือท าการนัดหมายการย่ืนวีซ่า 
-    ในวนัย่ืนวีซ่าหากผู้สมคัรไม่ได้ให้เอกสารท่ีครบถ้วน แล้วน าเอกสารมาแนบย่ืนเพ่ิมเติมในวนันัด
หมายย่ืนและหากมีค่าใช้จ่ายในการถ่ายเอกสารหรือแปลเอกสารหรือถ่ายรปูเพ่ิมเติมใดๆ ผู้สมคัร
จะต้องเป็นผู้ช าระค่าใช้จ่ายนัน้ๆ ด้วยตนเอง 
 

 
 
 
 
 

***ส่ิงท่ีทาานควรทราบกาอนย่่นวีซาา*** 
1. สถำนทูตไมอ่นุญำตใหผู้ส้มคัรดงึเล่มพำสปอรต์ระหว่ำงทีส่ถำนทูตพิจำรณำวซี่ำ  
2. ส ำหรบัผูเ้ดนิทำงทีศ่กึษำหรอืท ำงำนอยู่ต่ำงประเทศ จะตอ้งด ำเนินเรือ่งกำรขอวซี่ำดว้ยตนเองในประเทศทีต่นพ ำนักหรอื

ศกึษำอยู่เท่ำนัน้ 
3. กำรพจิำรณำวซี่ำเป็นดลุยพนิิจของสถำนทูต มใิชบ่รษิทัทวัร ์กำรเตรยีมเอกสำรที่ดแีละถูกตอ้งจะชว่ยใหก้ำรพจิำรณำของ

สถำนทูตงำ่ยยิง่ขึน้ 
หมายเหต ุ กรณีผูเ้ดนิทำงท่ำนใดมกีำรใชห้นงัสอืเดนิทำงเดนิทำงระหวำ่งกรุ๊ปยื่นวซี่ำ ผูเ้ดนิทำงตอ้งแจง้ใหท้ำงบรษิทัฯ ทรำบ
    ล่วงหน้ำเพื่อวำงแผนในกำรขอวซี่ำของท่ำน 
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o หนังสือเดินทางมีอายุไม่ต า่กว่า 6 เดือน  
o โดยนบัวนัเริม่เดนิทางเป็นหลกั หากนับแลว้เกนิ 6 เดอืนหนงัสอืเดนิทางนี้สามารถใชไ้ด ้แต่หากนบัแลว้ต ่ากว่า 6 เดอืน 

ผูเ้ดนิทางจะตอ้งไปยื่นค ารอ้งขอท าหนงัสอืเดนิทางเล่มใหมท่ีก่องหนงัสอืเดนิทาง  
o หน้าหนงัสอืเดนิทางจะตอ้งมหีน้าวา่งส าหรบัวซี่าอย่างน้อยไมต่ ่ากวา่ 3 หน้า   
o หากท่านเปลีย่นหนงัสอืเดนิทางเล่มใหม ่กรุณาเตรยีมเล่มเกา่ให้ดว้ยเนื่องจากประวตักิารเดนิทางของท่านจะเป็น

ประโยชน์อย่างยิง่ในการยื่นค ารอ้งขอวซี่า  
o ท่านทีม่ปีกหนงัสอืเดนิทางกรุณาถอดออกและไมจ่ าเป็นตอ้งสง่ใหก้บับรษิทัทวัร ์หากมกีารสญูหาย บรษิทัฯ จะไม่

รบัผดิชอบต่อปกหนงัสอืเดนิทางนัน้ๆ  
 
o รปูถ่ายสีขนาด 2 น้ิว จ านวน 2 รปู เน้นหน้า 

(ขนาดรปูหน้าเท่ากบัในหนังสือเดินทาง)   
- ฉากหลงัสขีาวเท่านัน้ เนื่องจากสถานทูตจะตอ้ง

สแกนรปูลงบนวซี่า   
- รปูถ่ายหน้าตรงหา้มใสแ่วน่, หา้มคาดผมและหา้ม

ใสห่มวกหรอืเครือ่งประดบับดบงัหน้าตา, ไมใ่ส่คอน
แทก็เลนสส์หีรอืบิก๊อายส ์** 
 

o ส าเนาทะเบยีนบา้น และส าเนาบตัรประจ าตวั
ประชาชน (ห้ามขีดคร่อมหรือเซน็ตส์ าเนาถกูต้อง) 
- กรณีเป็นเดก็ อายุต า่กว่า 20 ปี  
- ใชส้ าเนาสตูบิตัร พรอ้มฉบบัแปลเป็นภาษาองักฤษ (ห้ามขีดคร่อมหรือเซน็ตส์ าเนาถกูต้อง) 
- หากเดก็อายุต ่ากว่า 20 ปี และยงัศกึษาอยู่ถงึแมม้บีตัรประชาชนแลว้ ทางสถานทูตขอส าเนาสตูบิตัรดว้ยและกรณุาแนบ

ฉบบัแปลเป็นภาษาองักฤษ 
 

o หมายเลขโทรศพัท์ท่ีสามารถติดต่อได้ทัง้เบอรท่ี์ท างาน, เบอรบ้์านและเบอรมื์อถือ  
o ส าเนาทะเบียนสมรส กรณีท่านท่ีสมรสแล้ว (ห้ามขีดคร่อมหรือเซน็ตส์ าเนาถกูต้อง) 
o ส าเนาใบเปลี่ยนช่ือ กรณีท่านท่ีมีการเปลี่ยนช่ือ (ห้ามขีดคร่อมหรือเซ็นตส์ าเนาถกูต้อง) 
o ส าเนาใบเปลี่ยนนามสกลุ กรณีท่านท่ีมีการเปลี่ยนนามสกลุ (ห้ามขดีคร่อมหรือเซน็ตส์ าเนาถกูต้อง) 
o ส าเนาใบหย่า กรณีท่านท่ีหย่าแล้ว (ห้ามขีดคร่อมหรือเซน็ตส์ าเนาถกูต้อง) 
 
o หนังสือรบัรองการท างาน หรือเอกสารบง่ช้ีการมีอาชีพและมีรายได้ของผู้เดินทาง 

- กรณีลกูจ้าง ใชใ้บรบัรองการท างานของบรษิทัทีท่ างานอยู่เป็นภาษาองักฤษเท่านัน้ (ตวัจรงิ) โดยใชค้ าวา่ “To Whom 
It May Concern” แทนชือ่สถานทูต โดยมรีายละเอยีดการเขา้ท างาน, อตัราเงนิเดอืน, ต าแหน่งงาน เอกสารออกมาไม่
เกนิ 1 เดอืน นับจากวนัยื่น เป็นตน้ 

- กรณีมีอาชีพรบัราชการ ใชห้นงัสอืรบัรองการท างานจะตอ้งคดัเป็นภาษาองักฤษเท่านัน้ (ตวัจรงิ) โดยใชค้ าวา่ “To 
Whom It May Concern” แทนชือ่สถานทูต โดยระบตุ าแหน่ง, อตัราเงนิเดอืนในปัจจุบนั, วนัเดอืนปีทีเ่ริม่ท างานกบั
หน่วยงาน หรอื องคก์ร เอกสารออกมาไมเ่กนิ 1 เดอืน นบัจากวนัยื่นพรอ้มใบลาและส าเนาบตัรประจ าตวัราชการ1ชดุ 
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- กรณีเป็นเจ้าของกิจการ ใชส้ าเนาทะเบยีนการคา้ หรอื ส าเนากรมพฒันาธุรกจิการคา้ หรอื ส าเนาหนงัสอืรบัรอง
ความเป็นเจา้ของกจิการ โดยจะตอ้งคดัมาไมต่ ่ากวา่ 3 เดอืน พรอ้มฉบบัแปลเป็นภาษาองักฤษ (ห้ามขีดคร่อมหรือ
เซน็ตส์ าเนาถกูต้อง) 

- กรณีท่านท่ีเป็นแม่บา้น   
 หากไมม่อีาชพีหรอืเป็นแมบ่า้น ใชเ้อกสารการท างานและการเงนิของสาม ีพรอ้ม แสดงส าเนาทะเบยีนสมรส 
 หากสมรสโดยไมจ่ดทะเบยีน ใชเ้อกสารการท างานและการเงนิของสาม ีพรอ้ม แสดงส าเนาทะเบยีนสมรสพรอ้ม

แสดงส าเนาสตูบิตัรบตุร ทัง้นี้เพื่อแสดงความสมัพนัธ์การเป็นสาม-ีภรรยา   หากไมม่บีตุรดว้ยกนั ควรคดัหนงัสอื
ชีแ้จงเกีย่วกบัความสมัพนัธ์การเป็นสาม -ีภรรยากนั โดยมไิดจ้ดทะเบยีน     

- กรณีท่านท่ีว่างงาน ไม่มีรายได้ จะตอ้งมผีูส้นบัสนุนคา่ใชจ้่าย พรอ้มแสดงหลกัฐานการท างานและหลกัฐานทางดา้น
การเงนิของผูร้บัรอง พรอ้มชีแ้จงโดยหนงัสอืหรอืจดหมายเป็นลายลกัษณ์อกัษร ชีแ้จงการรบัรองคา่ใชจ้่ายใหแ้กผู่้
เดนิทางพรอ้มแสดงความสมัพนัธ์ โดยเบือ้งตน้ ควรมคีวามสมัพนัธ์ใกลช้ดิ หรอืญาตใิกลช้ดิ   (กรณีนี้หากความสมัพนัธ์
ไมส่ามารถสบืได ้หรอืไมเ่ป็นความจรงิ ท่านอาจถูกปฏเิสธการยื่นค ารอ้งขอวซี่านี้)   

- กรณีเป็นเดก็นักเรียนและนักศึกษา 
- ใชห้นงัสอืรบัรองทางการศกึษาและแสดงความเป็นนกัเรยีน หรอื นกัศกึษา จากโรงเรยีนหรอืจากสถาบนั  เป็น 
 ภาษาองักฤษ (ฉบบัจรงิ) หรอื ส าเนาสมุดรายงานประจ าตวันักเรยีนหรอืส าเนาบตัรนักเรยีน กรณีเป็นเดก็เลก็  
 

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

ออมทรพัยส่์วนตวับญัชีเดียวกนัแสดงช่ือเจ้าของบญัชี อพัเดทรายการไม่เกิน 15 วนั ถ่ายส าเนา
ย้อนหลงั 6 เดือน หากสมดุบญัชีไม่มีเลขท่ีเล่มก ากบัทุกหน้ารายการต้องขอสเตทเม้นท์ 
(Statement)  จากธนาคารย้อนหลงั 6 เดือน  

- ถ่ายส าเนา ทุกหน้า และปรบัสมุดอพัเดทถงึเดอืนปัจจุบนัทีส่ดุเท่าทีจ่ะท าได ้พรอ้มส าเนาหน้าบญัชหีน้าแรกทีม่ชี ือ่
เจา้ของบญัช ี 

- หากมกีารต่อเล่มจากสมดุเล่มเกา่ กรณุาส าเนาหน้าแรกทีม่ชี ือ่เจา้ของบญัชขีองเล่มเกา่ทีต่่อ พรอ้มกบัตวัเลขบญัชเีงนิ
ฝากเป็นปัจจุบนั 

- กรณีมเีงนิฝากในบญัชนี้อยเกนิไปใน 1 เล่ม กรุณาแสดงส าเนาสมดุบญัชอีื่นแนบดว้ย อาท ิเชน่ บญัชเีงนิฝากประจ า เป็น
ตน้ 

 
 

- กรณีทีเ่ดนิทางเป็นครอบครวั หากใชบ้ญัชใีดบญัชหีนึ่งในการยื่นขอวซี่า ตอ้งออกหนงัสอืรบัรองค่าใชจ้่ายใหบ้คุคลใน
ครอบครวัดว้ย  แต่อย่างไรกต็าม โดยเฉพาะคูส่าม-ีภรรยา จะตอ้งมสี าเนาสมดุบญัชกีารเงนิสว่นตวัประกอบดว้ยแมว้่าจะ
จดทะเบยีนสมรสแลว้กต็าม หากมกีารเงนิในบญัชนี้อย ฝ่ายทีม่กีารเงนิมากกว่าจะตอ้งท าจดหมายรบัรองการเงนิพรอ้ม
ระบชุือ่และความสมัพนัธ์ชีแ้จงต่อสถานทูตเป็นลายลกัษณ์อกัษรดว้ย 

 
*** สถานทูตไม่รบับญัชีกระแสรายวนัทกุกรณี *** ทัง้น้ีเพ่ือแสดงให้เหน็ว่ามีฐานะทางการเงินเพียงพอท่ีจะ
ครอบคลุมกบัค่าใช้จ่ายได้อย่างไม่เดือดร้อนเม่ือกลบัสู่ภมิูล าเนา  

 
o กรณีเดก็อายุต า่กวา่ 20 ปี (กรณีไม่ได้เดินทางกบับิดาหรือมารดา หรือ บิดา-มารดา หย่าร้าง)  

- จะตอ้งมใีบอนุญาตจากผูป้กครองทัง้บดิาและมารดา 
- หากเดก็เดินทางไปกบับิดาจะต้องมีใบรบัรองจากมารดา โดยมารดาจะตอ้งคดัจดหมายยนิยอมใหบ้ตุรเดนิทางไป

ต่างประเทศกบัมารดาโดยมกีารรบัรองคา่ใชจ้่ายพรอ้มแจง้ความสมัพนัธ์และยนิดชีดเชยค่าเสยีหายทีอ่าจจะเกดิขึน้โดย
คดัฉบบัจรงิจากอ าเภอตน้สงักดัเป็นภาษาองักฤษ หรอืหากไดม้าเป็นภาษาไทย กรุณาแนบฉบบัแปลเป็นภาษาองักฤษ
แนบดว้ย พรอ้มทัง้แนบสถานะทางการงานและการเงนิของมารดาเพื่อรบัรองแกบ่ตุรดว้ย 
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- หากเดก็เดินทางกบัมารดาจะต้องมีใบรบัรองจากบิดา   โดยบดิาจะตอ้งคดัจดหมายยนิยอมใหบ้ตุรเดนิทางไป
ต่างประเทศกบัมารดาโดยมกีารรบัรองคา่ใชจ้่ายพรอ้มแจง้ความสมัพนัธ์และยนิดชีดเชยค่าเสยีหายทีอ่าจจะเกดิขึน้โดย
คดัฉบบัจรงิจากอ าเภอตน้สงักดัเป็นภาษาองักฤษ หรอืหากไดม้าเป็นภาษาไทย กรุณาแนบฉบบัแปลเป็นภาษาองักฤษ
แนบดว้ย พรอ้มทัง้แนบสถานะทางการงานและการเงนิของบดิาเพื่อรบัรองแกบ่ตุรดว้ย 

- หากเดก็ไม่ได้เดินทางทัง้กบับิดาและมารดา โดยบดิาจะต้องคดัจดหมายยนิยอมใหบ้ตุรเดนิทางไปต่างประเทศกบั
มารดาโดยมกีารรบัรองค่าใชจ้่ายพรอ้มแจง้ความสมัพนัธ์และยนิดชีดเชยคา่เสยีหายทีอ่าจจะเกดิขึน้โดยคัดฉบบัจรงิจาก
อ าเภอตน้สงักดัเป็นภาษาองักฤษ หรอืหากไดม้าเป็นภาษาไทย กรณุาแนบฉบบัแปลเป็นภาษาองักฤษแนบดว้ย พรอ้ม
ทัง้แนบสถานะทางการงานและการเงนิของบดิาเพื่อรบัรองแกบ่ตุรดว้ย 

- กรณีเดก็ท่ีบิดา-มารดาหย่าร้าง จะตอ้งแนบส าเนาใบหย่า และมกีารสลกัหลงัโดยมรีายละเอยีดว่าฝ่ายใดเป็นผูด้แูลบตุร 
พรอ้มฉบบัแปลเป็นภาษาองักฤษ 

 
*** การบดิเบอืนข้อเทจ็จรงิประการใดก็ตามอาจจะถกูระงบัมใิหเ้ดนิทางเขา้ประเทศในกลุ่มเชงเก้นเป็นการถาวร และถงึแมว้่าท่านจะถกู
ปฏเิสธวซี่า สถานทตูไม่คนืค่าธรรมเนียมทีไ่ดช้ าระไปแลว้และหากตอ้งการขอยืน่ค ารอ้งใหม่ก็ต้องช าระค่าธรรมเนียมใหม่ทุกครัง้ 
 
***  หากสถานทตูมกีารสุ่มเรยีกสมัภาษณ์บางท่าน ทางบรษิทั ขอความร่วมมอืในการเชญิท่านไปสมัภาษณ์ตามนัดหมายและโปรดแต่งกาย
สุภาพ ทัง้นี้ทางบรษิทัฯ จะส่งเจา้หน้าทีไ่ปอ านวยความสะดวกและประสานงานตลอดเวลาและหากสถานทตูขอเอกสารเพิม่เตมิ ทางบรษิทัฯ
ใคร่ขอรบกวนท่านจดัส่งเอกสารดงักล่าวเช่นกนั 
***    กรณีทีท่่านยกเลกิการเดนิทางภายหลงัจากการไดว้ซี่าแลว้ ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการแจง้สถานทตู ยกเลกิวซี่าของท่าน 
เน่ืองจากการขอวซี่าในแต่ละประเทศจะถกูบนัทกึไวเ้ป็นสถติใินนามของบรษิทัฯ 
***   เมือ่ท่านไดช้ าระเงนิค่ามดัจ าหรอืทัง้หมด ไม่ว่าจะเป็นการช าระผ่านตวัแทนของบรษิทัฯ หรอืช าระโดยตรงกบัทางบรษิทัฯ จะขอถอืว่า
ท่านรบัทราบและยอมรบัในเงือ่นไขต่าง ๆ ของบรษิทัฯทีไ่ดร้ะบุไวโ้ดยทัง้หมด 

** กรณีมกีารขอใชห้นังสอืเดนิทางในระหว่างการยืน่วซี่า ท่านตอ้งแจ้งความจ านงแก่บรษิทัทวัรใ์หท้ราบล่วงหน้า แต่หากกรณีท่านที่
ตอ้งใชห้นังสอืเดนิทางก่อนก าหนดวนัยืน่วซี่าและท่านไม่สามารถน าหนังสอืเดนิทางมาแสดงไดท้นั ท่านนัน้จะตอ้งมายืน่เดีย่วและแสดงตวัที่
สถานทตูตามก าหนดการของสถานทตูเช่นเดยีวกนั  ** 

*** ทางสถานทตูจะรบัพจิารณาเฉพาะท่านทีม่เีอกสารพรอ้มและมคีวามประสงคท์ีจ่ะเดนิทางไปท่องเทีย่วยงัประเทศตามทีร่ะบุ
เท่านัน้ การปฏเิสธวซี่าอนัเนื่องมาจากหลกัฐานในการขอยืน่วซี่าปลอมหรอืผดิวตัถุประสงคใ์นการยืน่ขอวซี่าท่องเทีย่ว ทางบรษิทัฯ ขอสงวน
สทิธิใ์นการคนืเงนิ โดยจะหกัค่าใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้จรงิและจะคนืใหท้่านหลงัจากทวัรอ์อกเดนิทางภายใน 20 วนั โปรแกรมการเดนิทางอาจ
เปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม ทัง้นี้จะค านึงถงึประโยชน์และความปลอดภยัของผูเ้ดนิทางเป็นหลกั                    

 
 
 

************************************************************************************************************* 
กรอกข้อมูลตามความจริง เพราะมีผลกบัการย่ืนขอวีซ่าเข้ายุโรป 

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

ไม่ได้ศึกษาแล้ว / รอศึกษาต่อ เป็นต้น รบกวนระบมุาให้เรียบร้อย 
 

 

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

 (ภาษาไทย)..........................................................   (ภาษาองักฤษ).......................................................... 
     หมายเลขหนังสือเดินทาง ...................................................  วนัเดือนปี เกิด ........................... ...................... 
     วนัออกหนังสือเดินทาง ....................................... วนัหมดอายุหนังสือเดินทาง ....................................... ......... 
     สถานท่ีเกิด ............................................ 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 ์         

 ท่ีอยูป่ัจจุบนัปัจจุบนั หากเหมือนในทะเบียนบา้นใหเ้ขียนวา่ As above (ภาษาองักฤษ)......................................... 
 

 ................................................................................................................................................................. 
 รหสัไปรษณีย ์        โทรศพัทบ์า้น 

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

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

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

 กรณีประกอบอาชีพอิสระ (กรุณาแจง้ลกัษณะการงานและท่ีอยูท่ี่ท  างานใหช้ดัเจนเชน่กนั)  

  ท่ีอยูส่ถานท่ีท  างาน / สถาบนัศึกษา (ภาษาองักฤษ) ........................................................................................ 
 ..................................................................................................... รหสัไปรษณีย ์  

     

 ต าแหน่งหนา้ท่ี (ภาษาองักฤษ) ...................................................................................................................... 
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 โทรศพัท ์ ............................................  หมายเลขต่อภายใน (ถา้มี) 

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

 

 กรณีศึกษาอยู ่กรุณาแจง้ระดบัช ัน้หรือระดบัการศึกษา (ภาษาองักฤษ) ............................................................... 

 กรณีในระดบัอุดมศึกษา กรุณาแจง้คณะและวิชาหลกัท่ีศึกษา (ภาษาองักฤษ) ...................................................... 
 

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

 ความสมัพนัธก์บัผูเ้ดินทางร่วมครัง้น้ี (ระบุ)....................................................................................          

8.  ทา่นเคยเดินทางเขา้ยุโรปใน 3 ปีท่ีผา่นมาหรือไม ่        ไมเ่คย        เคย (กรณีท่ีเคยใหร้ะบุวนัท่ี) 

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

........... วนั 

 ทา่นเคยไดร้ับการสแกนน้ิวมือหรือไม ่   ไมเ่คย        เคย   

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

9.  ทา่นสนับสนุนคา่ใชจ้า่ยในการเดินทางดว้ยตวัทา่นเองหรือไม ่ ตวัเอง        มีผูส้นบัสนุนคา่ใชจ้า่ย  

(กรณีท่ีมีผูส้นบัสนุดคา่ใชจ้า่ยใหร้ะบุผูส้นบัสนุนคา่ใชจ้า่ยของทา่นและระบุความสมัพนัธ ์และเดินทางดว้ยกนัหรือไม)่ 

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

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

 เดินทางดว้ยกนักบัทา่นหรือไม ่        เดินทางดว้ยกนั        ไมไ่ดเ้ดินทางดว้ยกนั 

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

 


