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คร้ังหนึง่ในชวีิตต้องไป..สัมผัสดินแดนแห่งฟ้าจรดทราย  

เทีย่วโมรอคโค 6 วัน 3 คืน 
        โดยสายการบนิ  Emirates Airlines (EK) 

 

เที่ยวคาซาบลังก้า-มาราเกช เมอืงในฝันของนักท่องเที่ยว 
ชมพระราชวังบาเฮีย สวนมาจอร์เรลหรือสวน Yves Saint 
Laurent Gardens และชมเมอืงสไตล์ Moroccan ขนานแท้  

 

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

เป็นทีต่ ัง้ของท่ำอำกำศยำนระหว่ำงประเทศแลว้ยงัถูกใชเ้ป็นฉำกในภำพยนตรฮ์อลลวีูด้เรือ่ง Casablanca 
โดยทีไ่มไ่ดถ้่ำยท ำในคำซำบลงักำ้เลย 

มาราเกช เมอืงท่องเทีย่วทีส่ ำคญัทีต่ ัง้อยู่เชงิเขำแอตลำส ในอดตีเมอืงโอเอซสิแห่งนี้เป็นทีพ่กัของกองคำรำวำนอูฐทีม่ำ
จำกทำงตอนใตข้องโมรอคโค ถอืเป็นเมอืงชมุทำงของพ่อคำ้ต่ำงๆปัจจุบนัเป็นเมอืงทีม่นีักท่องเทีย่วมำเยอืน
มำกทีสุ่ด 

 
 

MOROCCO มาละเว้ย! 
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ก าหนดการเดินทาง    22-27 ก.ย. / 13-18 ต.ค./ 20-25 ต.ค. / 27 ต.ค.- 01 พ.ย.2563 
    24 -29 พ.ย. / 6-11 ธ.ค. / 10-15 ธ.ค.2563 
 

วนัแรก  สนามบินสุวรรณภมิู   
23.30 น. คณะพร้อมกนัท่ีสนามบินสุวรรณภมิู ชัน้ 4 ประตทูางหมายเลข 8 สายการบิน Emirates Airlines  

เคาน์เตอร ์T เจ้าหน้าท่ีคอยต้อนรบัและอ านวยความสะดวกให้ท่านก่อนขึ้นเคร่ือง (กรณุามาให้
ตรงเวลา เน่ืองจากกฎของสายการบิน ท่านต้องมาแสดงตวัของท่านเอง) 
**กรณีท่ีบางท่านเดินทางมาจากต่างประเทศหรือต่างจงัหวดักรณุาตรวจสอบเวลาการเดินทาง
แต่ละก าหนดการเดินทางอีกครัง้ก่อนท าการจองตัว๋โดยสารส่วนตวัของท่าน เน่ืองจากรายการ
ทวัรเ์ป็นรายการซีร่ีและได้มีการด าเนินการไว้ล่วงหน้าหลายเดือน เม่ือเปลี่ยนฤดกูาล เวลาการ
เดินทางอาจมี การเปลี่ยนแปลงเลก็น้อย** 

 

วนัทีส่อง กรงุเทพฯ- ดไูบ(สหรฐัอาหรบัเอมิเรตส)์-คาซาบลงัก้า (โมรอคโค) 
02.25 น. ออกเดินทางสู่สนามบินนครดไูบ โดยสายการบินเอมิเรตส ์เท่ียวบินท่ี EK-371 
05.35 น. เดินทางถึงเมืองดไูบ ประเทศสหรฐัอาหรบัเอมิเรตส ์เพ่ือรอเปลี่ยนเคร่ือง 
07.25 น. ออกจากเดินทางสู่สนามบินคาซาบลงัก้า  โดยสายการบินเอมิเรตคส ์เท่ียวบินท่ี EK-751 
12.45 น. เดินทางถึงสนามบินนานาชาติเมืองคาซาบลงัก้า ประเทศโมรอคโค น ำท่ำนผำ่นพธิกีำรตรวจคน

เขำ้เมอืงและศุลกำกร แลว้ใหท้่ำนตรวจรบัสมัภำระ จำกนัน้น ำท่ำนเดนิทำงสูเ่มืองคาซาบลงัก้า 
Casablanca น ำท่ำนชมเมอืงคำซำบลงักำ้ เมอืงใหญ่ทำงตะวนัตกของประเทศโมรอคโค ซึง่ชื่อของ
เมอืงคำซำบลงักำ้ ค ำว่ำ 'คำซำ' แปลว่ำ บำ้น และ 'บลงักำ้' แปลว่ำ สขีำว เป็นเมอืงทีค่นทัว่โลกรูจ้กั 
และอำจรูจ้กัมำกกว่ำ 'รำชอำณำจกัรโมรอคโค' ดว้ยซ ้ำ ซึง่เมอืงนี้ถูกใชเ้ป็นฉำกในภำพยนตรฮ์อลลวีูด
เรื่อง Casablanca ออกฉำยในปี ค.ศ.1942  น าท่านแวะถ่ายรปูกบั Sidi Abderrahman Islet ป้อมที่
อยู่รมิมหำสมทุรแอตแลนตกิอนัสวยงำม จากนัน้น าท่านชมภายนอกสุเหร่าแห่งกษตัริยฮ์สัซนัท่ี 2  
Hassan II Mosque มขีนำดใหญ่เป็นอนัดบั 2 รองจำกเมอืงเมกกะ สเุหร่ำนี้งดงำมประณตีดว้ย
สถำปัตยกรรมแบบโมรอคโคทุกแขนง สำมำรถจผุูค้นทีเ่ขำ้รว่มพธิทีำงศำสนำอสิลำมไดร้่วม 80,000 คน 
โดยแยกเป็นภำยในสเุหร่ำ 25,000 คน ภำยนอกสเุหร่ำอกี 55,000 คน ชมทวิทศัน์รอบๆ สเุหร่ำอนัเป็น
จดุชมววิรมิฝัง่มหำสมทุรแอตแลนตคิ ซึง่เป็นสถำนทีพ่กัผอ่นทีส่วยงำมของชำวโมรอคโคทีช่อบมำเดนิ
เลน่หลงัจำกปฏบิตัศิำสนกจิเสรจ็แลว้  

ค า่ รบัประทำนอำหำรค ่ำ ณ หอ้งอำหำรภำยในโรงแรมทีพ่กั 
 น ำท่ำนเดนิทำงเขำ้สูท่ ีพ่กั โรงแรมระดบั 3 ดาว หรอืระดบัเทยีบเท่ำ 
 

วนัทีส่าม คาซาบลงัก้า-มาราเกช-สวนเมนารา-มสัยิดคตูเูบยี-พระราชวงับาเฮีย-มาราเกช 
เช้า  รบัประทำนอำหำรเชำ้ทีโ่รงแรม   

น ำท่ำนเดนิทำงกลบัสูเ่มืองมาราเกช Marrakech เมอืงท่องเทีย่วทีส่ ำคญัทีต่ ัง้อยู่เชงิเขำแอตลำส ใน
อดตีเมอืงโอเอซสิแห่งนี้เป็นทีพ่กัของกองคำรำวำนอูฐทีม่ำจำกทำงตอนใตข้องโมรอคโค ถอืเป็นเมอืงชุม
ทำงของพอ่คำ้ต่ำงๆ นอกจำกนี้ยงัเป็นอดตีเมอืงหลวงในช่วงสมยัรำชวงศอ์ลัโมรำวดิช่วง ศ.ต.ที ่11 
ปัจจบุนัเป็นเมอืงทีม่นีักทอ่งเทีย่วมำเยอืนมำกทีส่ดุ สภำพบำ้นเมอืงทีเ่รำเหน็ไดค้อื สองขำ้งทำง
แวดลอ้มดว้ยบำ้นเรอืนทีถู่กฉำบดว้ยปูนสสีม้ๆ ซึง่เป็นสิง่ทีร่ฐับำลก ำหนดไว ้แต่คนทอ้งถิน่จะเรยีกว่ำ 
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Pink City หรอื เมอืงสชีมพ ูอำจกลำ่วไดว้่ำมำรำเกชเป็นเมอืงทีม่เีสน่หท์ีส่ดุในโลกแห่งหนึ่ง จงึไดส้มญำ
นำมว่ำเป็น A city of Drama นัน่คอืมคีวำมสวยงำมดัง่เมอืงในละคร (ใชเ้วลำเดนิทำงประมำณ 3 
ชัว่โมง) จำกนัน้น ำท่ำนแวะถ่ายรปูกบัสวนเมนารา Menara Garden ซึง่แต่เดมิสรำ้งเป็นบอ่เกบ็น ้ำ
จำกเทอืกเขำแอตลำสและใชเ้ป็นทีฝึ่กกองก ำลงัทหำรในกำรสูร้บทำงน ้ำ รวมทัง้ใชเ้ป็นทีส่ง่น ้ำไปสูส่วน
ต่ำงๆ สวนแห่งนี้รำยลอ้มดว้ยตน้มะกอกและตน้สน มตีวัอำคำรทีง่ดงำมโดยมเีทอืกเขำแอตลำสเป็นฉำก
หลงั เป็นสวนตน้แบบทีร่ำชวงศโ์มรอคโคนิยมกนัในเวลำตอ่มำ จำกนัน้ชมและถ่ายรปูภายนอกมสัยิด
คตูเูบยี Koutoubia Mosque ซึง่เป็นมสัยดิใหญ่เก่ำแก่ทีส่ดุในเมอืง ไมว่่ำจะเดนิไปแห่งใดในตวัเมอืงก็
จะเหน็มสัยดินี้ไดด้ว้ยเน่ืองจำกมหีอคอยทีม่คีวำมสงูถงึ 70 เมตร 

กลางวนั รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำรพืน้เมอืง 
บา่ย น ำท่ำนเข้าชมพระราชวงับาเฮีย Bahia Palace พระรำชวงัของท่ำนมหำอ ำมำตย ์ผูส้ ำเรจ็รำชกำร

แผ่นดนิแทนยุคกษตัรยิใ์นอดตี สรำ้งขึน้ในช่วงปลำยศตวรรษที ่19 โดย Si Moussa สถำปัตยกรรม
ออกแบบเป็นแนวสมยัใหม ่ซึง่ตัง้ใจจะใหเ้ป็นพระรำชวงัทีย่ ิง่ใหญ่และหรูหรำทีส่ดุในสมยันัน้ ตวั
พระรำชวงัมกีำรตกแต่งโดยกำรแกะสลกัปูนปั้นมกีำรวำดลำยบนไมแ้ละประดบัประดำดว้ยโมเสดเป็น
ลวดลำยทีส่วยงำมละเอยีดออ่นมำก  

ค า่ รบัประทำนอำหำรค ่ำ ณ หอ้งอำหำรภำยในโรงแรมทีพ่กั 
 น ำท่ำนเดนิทำงเขำ้สูท่ ีพ่กั โรงแรมระดบั 3 ดาว หรอืระดบัเทยีบเท่ำ 
 

วนัทีสี่ ่ มาราเกช-สวนมาจอรเ์รลหรือสวน Yves Saint Lauren-จตัรุสักลางเมือง- คาซาบลงัก้า 
เช้า  รบัประทำนอำหำรเชำ้ทีโ่รงแรม   

จำกนัน้น ำท่ำนชมสวน Jardin Majorelle หรือ สวนยิปแซงลอเร้นซ ์ชื่อนี้เป็นทีคุ่น้เคยของผูท้ีช่ ื่น
ชอบแฟชัน่สดุหรูของ Yves St. Laurent นักออกแบบแฟชัน่ดไีซน์แห่งปำรสี ฝรัง่เศส ซึง่เป็นผูอ้อกแบบ
สวนแห่งนี้ในช่วงทีโ่มรอคโคตกเป็นอำณำนิคมของประเทศฝรัง่เศส  ซึง่เดมิบำ้นหลงันี้เคยเป็นของ
เศรษฐแีห่งมำรำเกช หลงัจำกยปิแซงมำเยอืนมำรำเกช ไดเ้ดนิทำงมำทีม่ำรำเกชเพือ่พกัผ่อนหลงัจำก
เคร่งเครยีดจำกงำนออกแบบแฟชัน่โชวก์ไ็ดเ้กดิควำมหลงใหลในเมอืงแห่งนี้ และซือ้บำ้นหลงันี้ไวเ้ป็นที่
พกัผ่อน  ใหท้่ำนไดอ้สิระชมสวนทีถู่กออกแบบโดยใชท้ีส่ที ีส่ดใส ฉูดฉำด เช่นสนี ้ำเงนิ และสสีม้เป็น
องคป์ระกอบ ชมกำรจดัวำงพรรณไมอ้นัหลำกหลำยแห่งทะเลทรำย ทีจ่ดัไดอ้ย่ำงสวยงำมและลงตวั 

กลางวนั รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร 
บา่ย น ำท่ำนสู ่จตัรุสักลางเมือง Djemaa El Fna Square ทีม่ขีนำดใหญ่รำยลอ้มไปดว้ยอำคำร รำ้นคำ้และ

ตลำด ทัง้ 4 ดำ้น ใหท้่ำนไดเ้ดนิเลน่ถ่ำยรปูควำมมชีวีติชวีำทีม่สีสีนัยำมค ่ำคนืและกลิน่อำยแบบโมรอค
โคขนำนแทห้รอืเลอืกซือ้ของฝำกของทีร่ะลกึไดจ้ำกตลำดแหง่นี้ จนไดเ้วลำอนัสมควรน ำท่ำนเดนิทำง
กลบัสูเ่มอืงคำซำบลงักำ้ (ใชเ้วลำเดนิทำงประมำณ 3 ชัว่โมง) 

ค า่ รบัประทำนอำหำรค ่ำ ณ หอ้งอำหำรภำยในโรงแรมทีพ่กั 
 น ำท่ำนเดนิทำงเขำ้สูท่ ีพ่กั โรงแรมระดบั 3 ดาว หรอืระดบัเทยีบเท่ำ 
 

วนัทีห้่า คาซาบลงัก้า (โมรอคโค)-สนามบิน 
เช้า  รบัประทำนอำหำรเชำ้ทีโ่รงแรม   
  อสิระใหท้่ำนพกัผอ่นหรอืเดนิเลน่ชมเมอืงตำมอธัยำศยั 
 จากนัน้ได้เวลาอนัสมควรน าท่านเดินทางสู่สนามบินคาซาบลงัก้า  
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14.45  น. น าท่านออกเดินทางจากสนามคาซาบลงัก้า โดยสายการบินเอมิเรตส์ เท่ียวบินท่ี EK-752 
 

วนัทีห่ก ดไูบ(สหรฐัอาหรบัเอมิเรตส)์ - กรงุเทพฯ 
01.15 น.  เดินทางถึงสนามบินดไูบ ประเทศสหรฐัอาหรบัเอมิเรตส์ เพื่อแวะเปลี่ยนเครื่อง 
03.40 น. เดินทางจากสนามบินนครดไูบ โดยสายการบิน Emirates Airlines เท่ียวบินท่ี EK-376 

13.15 น.  เดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภมิู  โดยสวสัดิภาพ..  
**กรณีท่ีบางท่านเดินทางกลบัต่างประเทศหรือต่างจงัหวดั โปรดตรวจสอบเวลาการเดินทางแต่ละ

 ก าหนดการเดินทางอีกคร ัง้ก่อนท าการจองตัว๋โดยสารส่วนตวัของท่าน เน่ืองจากรายการทัวร์เป็น
 รายการซีรี่และได้มีการด าเนินการไว้ล่วงหน้าหลายเดือน เม่ือเปลี่ยนฤดกูาล เวลาการเดินทางอาจมี
 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 
- โดยปกติร้านอาหารส่วนใหญ่ในโมรอคโค โดยเฉพาะม้ือค า่เรว็ท่ีสดุคือเร่ิมเวลา 19.00 น.แต่โดย

ส่วนมากจะเร่ิมท่ี 20.30 น.หรือกรณีร้านมีการแสดงโชวจ์ะเร่ิมบริการม้ือค า่ประมาณ 21.30 น.เป็นต้นไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Morocco…มาละเวย้ 6D3N /EK, Sep-Dec 2020   5 

อตัราค่าเดินทาง  22-27 ก.ย. / 13-18 ต.ค./ 20-25 ต.ค. / 27 ต.ค.- 01 พ.ย.2563 
    24 -29 พ.ย. / 6-11 ธ.ค. / 10-15 ธ.ค.2563 
 

 

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

ค่าทิปคนขบั, ทิปไกด์ท้องถ่ินและค่าทิปหวัหน้าทวัร ์ท่านละ 1,800 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 

 คำ่ตัว๋เครือ่งบนิไป-กลบัโดยสำยกำรบนิเอมเิรตส ์ช ัน้ประหยดั เสน้ทำง กรงุเทพฯ-ดไูบ-คำซำบลงักำ้ // คำซำบลงักำ้-ดไูบ-
กรงุเทพฯ  

 คำ่โรงแรมทีพ่กัตำมรำยกำรทีร่ะบุ (2 ท่ำนต่อหอ้ง) เน่ืองจำกโรงแรมสว่นใหญ่ไมม่หีอ้งพกัแบบ 3 เตยีง (Triple 
Room) กรณทีีเ่ดนิทำง 3 ท่ำน ท่ำนตอ้งพกัเป็น 2 หอ้ง (1 Twin + 1 Single) โดยช ำระคำ่พกัเดีย่วเพิม่ 

 คำ่เขำ้ชมสถำนทีต่่ำงๆ คำ่อำหำรและเครื่องดื่มตำมรำยกำร, คำ่รถรบัสง่ระหว่ำงน ำเทีย่วตำมรำยกำรทีร่ะบุ 
 คำ่ภำษสีนำมบนิทุกแห่งทีม่ ี

Morocco….มาละเว้ย 
รายการทวัรโ์มรอคโค 6 วนั 3 คืน/EK 

22-27 ก.ย.2563 ต.ค.2563 พ.ย.-ธ.ค.2563 

ผูใ้หญ่ พกัหอ้งละ 2 ท่ำน 39,900 42,500 41,900 
พกัเดีย่วเพิม่ทำ่นละ 3,500 3,500 4,000 
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 คำ่ธรรมเนียมบรกิำรมคัคเุทศกท์อ้งถิน่และหวัหน้ำทวัรข์องบรษิทัจำกกรุงเทพฯ  ทีค่อยอ ำนวยควำมสะดวกแก่ท่ำน
ตลอดกำรเดนิทำงในต่ำงประเทศ 

 คำ่น ้ำดื่มแจกบนรถ 1 ขวด/ท่ำน/วนั  
 คำ่ประกนัอุบตัเิหตุคุม้ครองในวงเงนิท่ำนละ 1,000,000 บำท ส ำหรบัซึง่เดก็อำยุต ่ำกวำ่ 1 ปี และผูใ้หญ่อำยุเกนิ 75 ปี วงเงนิ

คุม้ครอง 500,000 บำท (เฉพำะค่ำรกัษำพยำบำลเท่ำนัน้ ไมไ่ดร้วมถงึคำ่ใชจ้่ำยอื่นๆ อนัเกดิจำกอุบตัเิหตุ อำท ิค่ำตัว๋โดยสำร
, คำ่ทีพ่กั, คำ่อำหำรหรอือื่นๆ ทัง้นี้เป็นไปตำมเงือ่นไขของบรษิทัประกนัฯ) 

 คำ่ภำษนี ้ำมนัเชือ้เพลงิและคำ่ประกนัภยักำรเดนิทำงทีม่กีำรเรยีกเกบ็จำกสำยกำรบนิ ซึง่เป็นอตัรำเรยีกเกบ็ ณ วนัที ่13 ม.ีค.
2563 หำกมเีพิม่เตมิภำยหลงัหรอือตัรำกำรผกผนัคำ่น ้ำมนัหรอืภำษใีดๆ จะตอ้งมกีำรช ำระเพิม่ตำมกฏและเงือ่นไขของสำย
กำรบนิ  

อตัราน้ีไม่รวมบริการ 

 คำ่น ้ำหนักของกระเป๋ำเดนิทำงส ำหรบัตัว๋โดยสำรชัน้ประหยดัในกรณีทีเ่กนิกว่ำสำยกำรบนิก ำหนด จ ำกดั 1ใบ/ ท่ำน (น ้ำหนกั
ไมเ่กนิ 23 กโิลกรมั) 

 คำ่ธรรมเนียมกำรท ำหนังสอืเดนิทำง 
 คำ่ใชจ้ำ่ยสว่นตวันอกเหนือจำกรำยกำร เช่น คำ่เครือ่งดื่มและคำ่อำหำรทีส่ ัง่เพิม่เอง คำ่โทรศพัท ์ คำ่ซกัรดี ฯลฯ 
 คำ่อำหำรทีไ่มไ่ดร้ะบไุวใ้นรำยกำร 
 ค่าธรรมเนียมการยื่นวีซ่าและค่าบริการการนัดหมายและงานด้านเอกสาร ท่านละ 1,300 บาท โดยเรียกเกบ็

พร้อมกบัค่าทวัรง์วดสดุท้าย 

 ค่าทิปคนขบั,ค่าทิปไกดท้์องถ่ิน,ค่าทิปหวัหน้าทวัร ์ท่านละ 1,800 บาท โดยเรียกเกบ็พร้อมกบัค่าทวัรง์วด
สุดท้าย 

 คำ่ท ำใบอนุญำตทีก่ลบัเขำ้ประเทศของคนต่ำงชำต ิหรอื คนต่ำงดำ้ว 
 คำ่ทปิพนักงำนยกกระเป๋ำ ซึง่ขึน้อยู่กบัอตัรำเรยีกเกบ็คำ่บรกิำรจำกแต่ละโรงแรม ซึง่ท่ำนจะตอ้งดแูลกระเป๋ำและ

ทรพัยส์นิดว้ยตวัท่ำนเอง 
 ทวัรไ์มม่แีจกกระเป๋ำหรอืของทีร่ะลกึ 
 ไมม่สีญัญำณ Wifi บนรถและไมร่วมคำ่อนิเตอรเ์น็ตในโรงแรม  ไมม่สีญัญำณ Wifi บนรถหรอืกรณทีีม่สีญัญำณจะไม่

เสถยีรและไมร่วมคำ่อนิเตอรเ์น็ตในโรงแรม ทัง้นี้สำมำรถเช่ำ pocket wifi จำกเมอืงไทยไปได ้เช่น Sanook wifi หรอื 
Smile wifi เป็นตน้ 

 คำ่ใชจ้ำ่ยสว่นตวันอกเหนือจำกรำยกำรทีร่ะบ ุเช่น คำ่เครื่องดื่มและคำ่อำหำรทีส่ ัง่เพิม่เองคำ่โทรศพัท ์คำ่ซกัรดีฯลฯ 
หรอืคำ่ใชจ้ำ่ยอื่นๆ ทีม่ไิดค้ำดคดิ เช่น กำรปรบัคำ่น ้ำมนั, คำ่ธรรมเนียมวซี่ำทีน่อกเหนือจำกทีร่ะบหุรอืคำ่แปล 
เอกสำร, คำ่บรกิำรทีเ่กีย่วกบัวซี่ำ หรอือื่นๆ ทีม่ไิดร้ะบไุวใ้นรำยกำร 

 คำ่ประกนักำรเกดิจำรกรรมหรอืภยัธรรมชำตนิอกเหนือจำกกำรประกนัอุบตัเิหตุ สำมำรถตดิต่อไดจ้ำกบรษิทั
ประกนัภยัตำ่ง ๆ  

การช าระเงิน 
ทำงบรษิทัฯ จะขอเกบ็เงนิคำ่มดัจ ำเป็นจ ำนวน 20,000 บำทต่อผูโ้ดยสำรหนึ่งท่ำน ส ำหรบักำรจองทวัร ์โดยเรยีก

เกบ็ทนัทหีลงัจำกกำรจองทวัร ์สว่นทีเ่หลอืจะขอเกบ็ทัง้หมดก่อนเดนิทำงอย่ำงน้อย 30 วนัก่อนเดนิทำง 
การยกเลิก 
1.หำกมกีำรยกเลกิไมน้่อยกว่ำ 30 วนัก่อนวนัทีน่ ำเทีย่ว บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นกำรคนืเงนิมดัจ ำ โดยทำงบรษิทัฯขอ
สงวนสทิธิใ์นกำรเกบ็คำ่ใชจ้ำ่ยตำมทีเ่กดิขึน้จรงิ อำท ิคำ่มดัจ ำตัว๋โดยสำรเครื่องบนิ, คำ่ธรรมเนียมและคำ่บรกิำรในกำรขอ
วซี่ำ และคำ่ใชจ้ำ่ยทีจ่ ำเป็นอื่นๆ 
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2.หำกมกีำรยกเลกิไมน้่อยกว่ำ 15 วนัก่อนวนัทีน่ ำเทีย่ว บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นกำรคนืเงนิ 50% ของคำ่ทวัรโ์ดยบรษิทัฯ 
ขอสงวนสทิธิใ์นกำรเกบ็คำ่ใชจ้ำ่ยตำมทีเ่กดิขึน้จรงิ อำท ิคำ่มดัจ ำตัว๋โดยสำรเครือ่งบนิ, คำ่ธรรมเนียมและคำ่บรกิำรในกำร
ขอวซี่ำ และคำ่ใชจ้ำ่ยทีจ่ ำเป็นอื่นๆ 
3. หำกมกีำรยกเลกิน้อยกว่ำ 15 วนัท ำกำรก่อนวนัทีน่ ำเทีย่ว บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิไ์มค่นืเงนิคำ่ทวัรท์ัง้หมด 
4.กรณทีีต่อ้งกำรออกตัว๋ภำยในประเทศ กรณทีีล่กูคำ้อยู่ต่ำงจงัหวดั ใหท้่ำนตดิต่อเจำ้หน้ำทีท่วัรก่์อนออกบตัรโดยสำรทุก
ครัง้ หำกออกบตัรโดยสำรโดยมแิจง้เจำ้หน้ำทีท่ำงบรษิทัฯขอสงวนสทิธิไ์มร่บัผดิชอบคำ่ใชจ้ำ่ยทีเ่กดิขึน้ 

หมายเหต ุ 

o รำยกำรอำจจะมกีำรเปลีย่นแปลงตำมควำมเหมำะสม เน่ืองจำกควำมลำ่ชำ้ของสำยกำรบนิ โรงแรมทีพ่กัใน
ต่ำงประเทศ  เหตุกำรณ์ทำงกำรเมอืงและภยัธรรมชำต ิฯลฯ บรษิทัฯจะค ำนึงถงึควำมสะดวกของผูเ้ดนิทำงเป็นส ำคญั 

o กรณทีีม่กีำรเกดิภยัธรรมชำต ิทัง้ในประเทศไทยและต่ำงประเทศทีผู่เ้ดนิทำงก ำลงัจะไป หำกมเีหตุกำรณ์ต่ำงๆ เกดิขึน้
และมเีหตุท ำใหก้ำรเดนิทำงไมส่ำมำรถออกเดนิทำงตำมก ำหนดได ้บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นกำรคนืเงนิ จนกว่ำจะ
ไดร้บักำรยนืยนัจำกสำยกำรบนิ โรงแรม  หรอืหน่วยงำนจำกต่ำงประเทศทีบ่รษิทัทวัรต์ดิต่อว่ำสำมำรถคนืเงนิได ้ 

o บรษิทัฯ จะไมร่บัผดิชอบและชดเชยคำ่เสยีหำย เน่ืองจำกภยัธรรมชำต ิหรอืเหตุกำรณ์จลำจลต่ำงๆ และอื่นๆ ทีม่เีหตุ
ท ำใหไ้มส่ำมำรถเดนิทำงไป-กลบัไดต้ำมก ำหนดกำรเดนิทำงของรำยกำรทวัร ์ 

o บรษิทัฯจะไมร่บัผดิชอบในกรณทีีก่องตรวจคนเขำ้เมอืงหำ้มผูเ้ดนิทำง เนื่องจำกมสี ิง่ผดิกฎหมำยหรอืสิง่ของหำ้ม
น ำเขำ้ประเทศ  เอกสำรเดนิทำงไมถู่กตอ้ง หรอื ควำมประพฤตสิอ่ไปในทำงเสือ่มเสยี  หรอืดว้ยเหตุผลใดๆก็ตำมที่
กองตรวจคนเขำ้เมอืงพจิำรณำแลว้ ทำงบรษิทัฯไมอ่ำจคนืเงนิใหท้่ำนได ้ไมว่่ำจ ำนวนทัง้หมดหรอืบำงสว่น 

o บรษิทัฯ จะไมร่บัผดิชอบในกรณทีีส่ถำนทตูงดออกวซี่ำ อนัสบืเน่ืองมำจำกตวัผูโ้ดยสำรเอง 
o บรษิทัฯ จะไมร่บัผดิชอบในกรณทีีก่องตรวจคนเขำ้เมอืงของประเทศไทยงดออกเอกสำรเข้ำเมอืงใหก้บัชำวต่ำงชำต ิ

หรอื คนต่ำงดำ้วทีพ่ ำนักอยู่ในประเทศไทย 
o บรษิทัฯ จะไมร่บัผดิชอบต่อกรณเีกดิกำรสญูเสยี, สญูหำยของกระเป๋ำ และสมัภำระของผูโ้ดยสำร อนัเกดิจำกสำยกำร

บนิ ทำงสำยกำรบนิผูใ้หบ้รกิำรจะเป็นผูร้บัผดิชอบตำมกฎของกรมกำรบนิพำณชิย ์ซึง่จะรบัผดิชอบต่อกำรสญูหำย
หรอืเสยีหำยของสมัภำระใบใหญ่ในวงเงนิตำมทีส่ำยกำรบนิก ำหนด รวมถงึไมร่บัผดิชอบกรณเีทีย่วบนิลำ่ชำ้หรอื
ยกเลกิเทีย่วบนิ 

o ในบำงรำยกำรทวัร ์ทีต่อ้งมบีนิดว้ยสำยกำรบนิภำยในประเทศ น ้ำหนักของกระเป๋ำอำจจะถูกก ำหนดใหต้ ่ำกวำ่
มำตรฐำนได ้ทัง้นี้ขึน้อยู่กบัขอ้ก ำหนดของแต่ละสำยกำรบนิ บรษิทั ฯ ขอสงวนสทิธิไ์มร่บัภำระควำมรบัผดิชอบ
คำ่ใชจ้ำ่ยในน ้ำหนักสว่นทีเ่กนิ 

o ในประเทศต่ำง ๆ ในยโุรป มกีำรรณรงคเ์รือ่งกำรงดสบูบหุรี ่บนรถโคช้, โรงแรม และสถำนทีต่่ำง ๆ จะมขีอ้ก ำหนดที่
ชดัเจนในเรื่องกำรสบูบหุรี ่และมสีถำนทีโ่ดยเฉพำะส ำหรบัผูส้บูบหุรี่ ทัง้นี้เน่ืองจำกสขุภำพของคนสว่นรวม 

o กรณทีีท่่ำนเดนิทำงเป็นครอบครวัใหญ่ หรอืเดนิทำงพรอ้มสมำชกิในครอบครวั ทีต่อ้งไดร้บักำรดูแลเป็นพเิศษ 
(Wheelchair), เดก็, และผูส้งูอำยุ มโีรคประจ ำตวั ไมส่ะดวกในกำรเดนิทอ่งเทีย่วในระยะเวลำเกนิกว่ำ 4 - 5 ชัว่โมง
ตดิต่อกนั ท่ำนและครอบครวัตอ้งใหก้ำรดแูลสมำชกิภำยในครอบครวัของท่ำนเอง เน่ืองจำกกำรเดนิทำงเป็นหมูค่ณะ 
หวัหน้ำทวัรม์คีวำมจ ำเป็นตอ้งดแูลคณะทวัรท์ัง้หมด 

o กำรจดัโปรแกรมทวัร ์เป็นกำรก ำหนดตลอดทัง้ปี หรอืก ำหนดลว่งหน้ำคอ่นขำ้งนำน หำกวนัเดนิทำงดงักลำ่วตรงกบั
วนัทีส่ถำนทีเ่ขำ้ชมนัน้ๆ ปิดท ำกำร หรอื ปิดโดยมไิดแ้จง้ลว่งหน้ำ หรอื กำรเปิดรบัจองผำ่นทำงออนไลน์ โดยในวนัที่
คณะจะเขำ้ชมไมส่ำมำรถจองผ่ำนระบบดงักลำ่วได ้ทำงบรษิทัฯ จะสลบัรำยกำรเพือ่ใหท้ำ่นไดเ้ขำ้ชมสถำนทีด่งักลำ่ว
ใหไ้ด ้หรอื คนืเงนิคำ่เขำ้ชมนัน้ ๆ ตำมเงือ่นไขรำคำทีไ่ดร้บัจำกทำง บรษิทั supplier ประเทศนัน้ๆ แต่หำกมกีำรลำ่ชำ้ 
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หรอื เหตหุนึ่งเหตุใดในระหว่ำงกำรเดนิทำง เป็นผลท ำใหท้ำ่นไมส่ำมำรถเขำ้ชมสถำนทีด่งักลำ่วได ้ทำงบรษิทัฯ จะไม่
มกีำรคนืเงนิใดๆ ใหแ้ก่ท่ำน เนื่องจำกไดช้ ำระคำ่ Reservation Fee ไปแลว้  

o หำกช่วงทีเ่ดนิทำงเป็นช่วงอสีเตอร,์ ครสิมำสตห์รอืปีใหม ่ซึง่เป็นช่วงวนัหยดุของชำวยโุรป รำ้นคำ้ปิดเป็นสว่นใหญ่ 
ดงันัน้ขอใหพ้จิำรณำก่อนกำรจองทวัร ์

 
ข้อมลูเพ่ิมเติมเร่ืองโรงแรมท่ีพกั 

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

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

ขอสงวนสทิธิใ์นกำรปรบัเปลีย่นหรอืยำ้ยเมอืงเพือ่ใหเ้กดิควำมเหมำะสม 
4. โรงแรมในโมรอคโคทีม่ลีกัษณะเป็น Traditional Building หอ้งทีเ่ป็นหอ้งเดีย่วอำจเป็นหอ้งทีม่ขีนำดกะทดัรตั 

และไมม่อี่ำงอำบน ้ำ ซึง่ขึน้อยู่กบักำรออกแบบของแต่ละโรงแรมนัน้ๆ และห้องแต่ละหอ้งอำจมลีกัษณะแตกต่ำง
กนั 

เอกสารในการขอวีซ่า  (โดยย่ืนขอวีซ่าท่ีสถานทูตโมรอคโค) 

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

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

o หนังสือเดินทางมีอายุไม่ต า่กว่า 6 เดือน  

***ส่ิงท่ีท่านควรทราบก่อนย่ืนวีซ่า*** 
1. สถำนทูตไมอ่นุญำตใหผู้ส้มคัรดงึเล่มพำสปอรต์ระหว่ำงทีส่ถำนทูตพจิำรณำวซี่ำ  
2. ส ำหรบัผูเ้ดนิทำงทีศ่กึษำหรอืท ำงำนอยู่ต่ำงประเทศ จะตอ้งด ำเนินเรือ่งกำรขอวซี่ำดว้ยตนเองในประเทศทีต่นพ ำนักหรอื

ศกึษำอยู่เท่ำนัน้ 
3. กำรพจิำรณำวซี่ำเป็นดลุยพนิิจของสถำนทูต มใิชบ่รษิทัทวัร ์กำรเตรยีมเอกสำรที่ดแีละถูกตอ้งจะชว่ยใหก้ำรพจิำรณำของ

สถำนทูตงำ่ยยิง่ขึน้ 
หมายเหต ุ กรณีผูเ้ดนิทำงท่ำนใดมกีำรใชห้นงัสอืเดนิทำงเดนิทำงระหวำ่งกรุ๊ปยื่นวซี่ำ ผูเ้ดนิทำงตอ้งแจง้ใหท้ำงบรษิทัฯ ทรำบ
    ล่วงหน้ำเพื่อวำงแผนในกำรขอวซี่ำของท่ำน 
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o โดยนบัวนัเริม่เดนิทำงเป็นหลกั หำกนับแลว้เกนิ 6 เดอืนหนงัสอืเดนิทำงนี้สำมำรถใชไ้ด ้แต่หำกนบัแลว้ต ่ำกว่ำ 6 เดอืน 
ผูเ้ดนิทำงจะตอ้งไปยื่นค ำรอ้งขอท ำหนงัสอืเดนิทำงเล่มใหมท่ีก่องหนงัสอืเดนิทำง  

o หน้ำหนงัสอืเดนิทำงจะตอ้งมหีน้ำวำ่งส ำหรบัวซี่ำอย่ำงน้อยไมต่ ่ำกวำ่ 3 หน้ำ   
o หำกท่ำนเปลีย่นหนงัสอืเดนิทำงเล่มใหม ่กรุณำเตรยีมเล่มเกำ่ให้ดว้ยเนื่องจำกประวตักิำรเดนิทำงของท่ำนจะเป็น

ประโยชน์อย่ำงยิง่ในกำรยื่นค ำรอ้งขอวซี่ำ  
o ท่ำนทีม่ปีกหนงัสอืเดนิทำงกรุณำถอดออกและไมจ่ ำเป็นตอ้งสง่ใหก้บับรษิทัทวัร ์หำกมกีำรสญูหำย บรษิทัฯ จะไม่

รบัผดิชอบต่อปกหนงัสอืเดนิทำงนัน้ๆ  
 
o รปูถ่ายสีขนาด 2 น้ิว จ านวน 2 รปู เน้นหน้า 

(ขนาดรปูหน้าเท่ากบัในหนังสือเดินทาง)   
- ฉำกหลงัสขีำวเท่ำนัน้ เนื่องจำกสถำนทูตจะตอ้ง

สแกนรปูลงบนวซี่ำ   
- รปูถ่ำยหน้ำตรงหำ้มใสแ่วน่, หำ้มคำดผมและหำ้ม

ใสห่มวกหรอืเครือ่งประดบับดบงัหน้ำตำ, ไมใ่ส่คอน
แทก็เลนสส์หีรอืบิก๊อำยส ์** 
 

o ส าเนาทะเบยีนบา้น และส าเนาบตัรประจ าตวั
ประชาชน (ห้ามขีดคร่อมหรือเซน็ตส์ าเนาถกูต้อง) 
- กรณีเป็นเดก็ อายุต า่กว่า 20 ปี  
- ใชส้ ำเนำสตูบิตัร พรอ้มฉบบัแปลเป็นภำษำองักฤษ (ห้ามขีดคร่อมหรือเซน็ตส์ าเนาถกูต้อง) 
- หำกเดก็อำยุต ่ำกว่ำ 20 ปี และยงัศกึษำอยู่ถงึแมม้บีตัรประชำชนแลว้ ทำงสถำนทูตขอส ำเนำสตูบิตัรดว้ยและกรณุำแนบ

ฉบบัแปลเป็นภำษำองักฤษ 
 

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 ใชใ้บรบัรองกำรท ำงำนของบรษิทัทีท่ ำงำนอยู่เป็นภำษำองักฤษเท่ำนัน้ (ตวัจรงิ) โดยใชค้ ำวำ่ “To Whom 
It May Concern” แทนชือ่สถำนทูต โดยมรีำยละเอยีดกำรเขำ้ท ำงำน, อตัรำเงนิเดอืน, ต ำแหน่งงำน เอกสำรออกมำไม่
เกนิ 1 เดอืน นับจำกวนัยื่น เป็นตน้ 

- กรณีมีอาชีพรบัราชการ ใชห้นงัสอืรบัรองกำรท ำงำนจะตอ้งคดัเป็นภำษำองักฤษเท่ำนัน้ (ตวัจรงิ) โดยใชค้ ำวำ่ “To 
Whom It May Concern” แทนชือ่สถำนทูต โดยระบตุ ำแหน่ง, อตัรำเงนิเดอืนในปัจจุบนั, วนัเดอืนปีทีเ่ริม่ท ำงำนกบั
หน่วยงำน หรอื องคก์ร เอกสำรออกมำไมเ่กนิ 1 เดอืน นบัจำกวนัยื่นพรอ้มใบลำและส ำเนำบตัรประจ ำตวัรำชกำร1ชดุ 

- กรณีเป็นเจ้าของกิจการ ใชส้ ำเนำทะเบยีนกำรคำ้ หรอื ส ำเนำกรมพฒันำธุรกจิกำรคำ้ หรอื ส ำเนำหนงัสอืรบัรอง
ควำมเป็นเจำ้ของกจิกำร โดยจะตอ้งคดัมำไมต่ ่ำกวำ่ 3 เดอืน พรอ้มฉบบัแปลเป็นภำษำองักฤษ (ห้ามขีดคร่อมหรือ
เซน็ตส์ าเนาถกูต้อง) 

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

แสดงส ำเนำสตูบิตัรบตุร ทัง้นี้เพื่อแสดงควำมสมัพนัธ์กำรเป็นสำม-ีภรรยำ   หำกไมม่บีตุรดว้ยกนั ควรคดัหนงัสอื
ชีแ้จงเกีย่วกบัควำมสมัพนัธ์กำรเป็นสำม -ีภรรยำกนั โดยมไิดจ้ดทะเบยีน     
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- กรณีท่านท่ีว่างงาน ไม่มีรายได้ จะตอ้งมผีูส้นบัสนุนคำ่ใชจ้่ำย พรอ้มแสดงหลกัฐำนกำรท ำงำนและหลกัฐำนทำงดำ้น
กำรเงนิของผูร้บัรอง พรอ้มชีแ้จงโดยหนงัสอืหรอืจดหมำยเป็นลำยลกัษณ์อกัษร ชีแ้จงกำรรบัรองคำ่ใชจ้่ำยใหแ้กผู่้
เดนิทำงพรอ้มแสดงควำมสมัพนัธ์ โดยเบือ้งตน้ ควรมคีวำมสมัพนัธ์ใกลช้ดิ หรอืญำตใิกลช้ดิ   (กรณีนี้หำกควำมสมัพนัธ์
ไมส่ำมำรถสบืได ้หรอืไมเ่ป็นควำมจรงิ ท่ำนอำจถูกปฏเิสธกำรยื่นค ำรอ้งขอวซี่ำนี้)   

- กรณีเป็นเดก็นักเรียนและนักศึกษา 
- ใชห้นงัสอืรบัรองทำงกำรศกึษำและแสดงควำมเป็นนกัเรยีน หรอื นกัศกึษำ จำกโรงเรยีนหรอืจำกสถำบนั  เป็น 
 ภำษำองักฤษ (ฉบบัจรงิ) หรอื ส ำเนำสมุดรำยงำนประจ ำตวันักเรยีนหรอืส ำเนำบตัรนักเรยีน 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  

- ถ่ำยส ำเนำ ทุกหน้ำ และปรบัสมุดอพัเดทถงึเดอืนปัจจุบนัทีส่ดุเท่ำทีจ่ะท ำได ้พรอ้มส ำเนำหน้ำบญัชหีน้ำแรกทีม่ชี ือ่
เจำ้ของบญัช ี 

- หำกมกีำรต่อเล่มจำกสมดุเล่มเกำ่ กรณุำส ำเนำหน้ำแรกทีม่ชี ือ่เจำ้ของบญัชขีองเล่มเกำ่ทีต่่อ พรอ้มกับตวัเลขบญัชเีงนิ
ฝำกเป็นปัจจุบนั 

- กรณีมเีงนิฝำกในบญัชนี้อยเกนิไปใน 1 เล่ม กรุณำแสดงส ำเนำสมดุบญัชอีื่นแนบดว้ย อำท ิเชน่ บญัชเีงนิฝำกประจ ำ เป็น
ตน้ 

- กรณีทีเ่ดนิทำงเป็นครอบครวั หำกใชบ้ญัชใีดบญัชหีนึ่งในกำรยื่นขอวซี่ำ ตอ้งออกหนงัสอืรบัรองค่ำใชจ้่ำยใหบ้คุคลใน
ครอบครวัดว้ย  แต่อย่ำงไรกต็ำม โดยเฉพำะคูส่ำม-ีภรรยำ จะตอ้งมสี ำเนำสมดุบญัชกีำรเงนิสว่นตวัประกอบดว้ยแมว้่ำจะ
จดทะเบยีนสมรสแลว้กต็ำม หำกมกีำรเงนิในบญัชนี้อย ฝ่ำยทีม่กีำรเงนิมำกกว่ำจะตอ้งท ำจดหมำยรบัรองกำรเงนิพรอ้ม
ระบชุือ่และควำมสมัพนัธ์ชีแ้จงต่อสถำนทูตเป็นลำยลกัษณ์อักษรดว้ย 

 
*** สถานทูตไม่รบับญัชีกระแสรายวนัทกุกรณี *** ทัง้น้ีเพ่ือแสดงให้เหน็ว่ามีฐานะทางการเงินเพียงพอท่ีจะ
ครอบคลุมกบัค่าใช้จ่ายได้อย่างไม่เดือดร้อนเม่ือกลบัสู่ภมิูล าเนา  

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

- จะตอ้งมใีบอนุญำตจำกผูป้กครองทัง้บดิำและมำรดำ 
- หากเดก็เดินทางไปกบับิดาจะต้องมีใบรบัรองจากมารดา โดยมำรดำจะตอ้งคดัจดหมำยยนิยอมใหบ้ตุรเดนิทำงไป

ต่ำงประเทศกบัมำรดำโดยมกีำรรบัรองคำ่ใชจ้่ำยพรอ้มแจง้ควำมสมัพนัธ์และยนิดชีดเชยค่ำเสยีหำยทีอ่ำจจะเกดิขึน้โดย
คดัฉบบัจรงิจำกอ ำเภอตน้สงักดัเป็นภำษำองักฤษ หรอืหำกไดม้ำเป็นภำษำไทย กรุณำแนบฉบบัแปลเป็นภำษำองักฤษ
แนบดว้ย พรอ้มทัง้แนบสถำนะทำงกำรงำนและกำรเงนิของมำรดำเพื่อรบัรองแกบ่ตุรดว้ย 

- หากเดก็เดินทางกบัมารดาจะต้องมีใบรบัรองจากบิดา   โดยบดิำจะตอ้งคดัจดหมำยยนิยอมใหบ้ตุรเดนิทำงไป
ต่ำงประเทศกบัมำรดำโดยมกีำรรบัรองคำ่ใชจ้่ำยพรอ้มแจง้ควำมสมัพนัธ์และยนิดชีดเชยค่ำเสยีหำยทีอ่ำจจะเกดิขึน้โดย
คดัฉบบัจรงิจำกอ ำเภอตน้สงักดัเป็นภำษำองักฤษ หรอืหำกไดม้ำเป็นภำษำไทย กรุณำแนบฉบบัแปลเป็นภำษำองักฤษ
แนบดว้ย พรอ้มทัง้แนบสถำนะทำงกำรงำนและกำรเงนิของบดิำเพื่อรบัรองแกบ่ตุรดว้ย 

- หากเดก็ไม่ได้เดินทางทัง้กบับิดาและมารดา โดยบดิำจะต้องคดัจดหมำยยนิยอมใหบ้ตุรเดนิทำงไปต่ำงประเทศกบั
มำรดำโดยมกีำรรบัรองค่ำใชจ้่ำยพรอ้มแจง้ควำมสมัพนัธ์และยนิดชีดเชยคำ่เสยีหำยทีอ่ำจจะเกดิขึน้โดยคดัฉบบัจรงิจำก
อ ำเภอตน้สงักดัเป็นภำษำองักฤษ หรอืหำกไดม้ำเป็นภำษำไทย กรณุำแนบฉบบัแปลเป็นภำษำองักฤษแนบดว้ย พรอ้ม
ทัง้แนบสถำนะทำงกำรงำนและกำรเงนิของบดิำเพื่อรบัรองแกบ่ตุรดว้ย 

- กรณีเดก็ท่ีบิดา-มารดาหย่าร้าง จะตอ้งแนบส ำเนำใบหย่ำ และมกีำรสลกัหลงัโดยมรีำยละเอยีดว่ำฝ่ำยใดเป็นผูด้แูลบตุร 
พรอ้มฉบบัแปลเป็นภำษำองักฤษ 
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*** กำรบดิเบอืนข้อเทจ็จรงิประกำรใดก็ตำมอำจจะถกูระงบัมใิหเ้ดนิทำงเขำ้ประเทศในกลุ่มเชงเก้นเป็นกำรถำวร และถงึแมว้่ำท่ำนจะถกู
ปฏเิสธวซี่ำ สถำนทตูไม่คนืค่ำธรรมเนียมทีไ่ดช้ ำระไปแลว้และหำกตอ้งกำรขอยืน่ค ำรอ้งใหม่ก็ต้องช ำระค่ำธรรมเนียมใหม่ทุกครัง้ 
 
***  หำกสถำนทตูมกีำรสุ่มเรยีกสมัภำษณ์บำงท่ำน ทำงบรษิทั ขอควำมร่วมมอืในกำรเชญิท่ำนไปสมัภำษณ์ตำมนัดหมำยและโปรดแต่งกำย
สุภำพ ทัง้นี้ทำงบรษิทัฯ จะส่งเจำ้หน้ำทีไ่ปอ ำนวยควำมสะดวกและประสำนงำนตลอดเวลำและหำกสถำนทตูขอเอกสำรเพิม่เตมิ ทำงบรษิทัฯ
ใคร่ขอรบกวนท่ำนจดัส่งเอกสำรดงักล่ำวเช่นกัน 
***    กรณีทีท่่ำนยกเลกิกำรเดนิทำงภำยหลงัจำกกำรไดว้ซี่ำแลว้ ทำงบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นกำรแจง้สถำนทตู ยกเลกิวซี่ำของท่ำน 
เน่ืองจำกกำรขอวซี่ำในแต่ละประเทศจะถกูบนัทกึไวเ้ป็นสถติใินนำมของบรษิทัฯ 
***   เมือ่ท่ำนไดช้ ำระเงนิค่ำมดัจ ำหรอืทัง้หมด ไม่ว่ำจะเป็นกำรช ำระผ่ำนตวัแทนของบรษิทัฯ หรอืช ำระโดยตรงกบัทำงบรษิทัฯ จะขอถอืว่ำ
ท่ำนรบัทรำบและยอมรบัในเงือ่นไขต่ำง ๆ ของบรษิทัฯทีไ่ดร้ะบุไวโ้ดยทัง้หมด 

** กรณีมกีำรขอใชห้นังสอืเดนิทำงในระหว่ำงกำรยืน่วซี่ำ ท่ำนตอ้งแจ้งควำมจ ำนงแก่บรษิทัทวัรใ์หท้รำบล่วงหน้ำ แต่หำกกรณีท่ำนที่
ตอ้งใชห้นังสอืเดนิทำงก่อนก ำหนดวนัยืน่วซี่ำและท่ำนไม่สำมำรถน ำหนังสอืเดนิทำงมำแสดงไดท้นั ท่ำนนัน้จะตอ้งมำยืน่เดีย่วและแสดงตวัที่
สถำนทตูตำมก ำหนดกำรของสถำนทตูเช่นเดยีวกนั  ** 

*** ทำงสถำนทตูจะรบัพจิำรณำเฉพำะท่ำนทีม่เีอกสำรพรอ้มและมคีวำมประสงคท์ีจ่ะเดนิทำงไปท่องเทีย่วยงัประเทศตำมทีร่ะบุ
เท่ำนัน้ กำรปฏเิสธวซี่ำอนัเนื่องมำจำกหลกัฐำนในกำรขอยืน่วซี่ำปลอมหรอืผดิวตัถุประสงคใ์นกำรยืน่ขอวซี่ำท่องเทีย่ว ทำงบรษิทัฯ ขอสงวน
สทิธิใ์นกำรคนืเงนิ โดยจะหกัค่ำใชจ้่ำยทีเ่กดิขึน้จรงิและจะคนืใหท้่ำนหลงัจำกทวัรอ์อกเดนิทำงภำยใน 20 วนั โปรแกรมกำรเดนิทำงอำจ
เปลีย่นแปลงไดต้ำมควำมเหมำะสม ทัง้นี้จะค ำนึงถงึประโยชน์และควำมปลอดภยัของผูเ้ดนิทำงเป็นหลกั                    

 
 
 

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

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

ไม่ได้ศึกษาแล้ว / รอศึกษาต่อ เป็นต้น รบกวนระบมุาให้เรียบร้อย 
 

 

1.  ช่ือ-สกุล (ภาษาไทย)............................................................................................................... .................... 
 ช่ือ-สกุล (ภาษาองักฤษ) ............................................................................................................................. 
 

 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 
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      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) ...................................................................................................................... 

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

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

 

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

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

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

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

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

 
 


