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Amazing Morocco
10 วัน 7 คืน
โดยสายการบินเอมิเรตส์ (EK)
 สัมผัสประสบการณ์กบั เส้ นทางแปลกใหม่ กับกลิน่ อายดินแดนฟ้าจรดทราย “ประเทศโมร็อคโค”
 เที่ยวเมืองที่เปี่ ยมด้ วยมนต์เสน่ห์ นครสีฟ้าเชฟชาอูน (CHEFCHAOUEN)
 ชมร่องรอยอารยธรรมความยิ่งใหญ่ เมืองโบราณโรมันโวลูบลิ ิส อดีตเมืองในจักรวรรดิโรมัน
 นัง่ รถขับเคลื่อนสี่ล้อ 4 WD ไปท่อง ทะเลทรายซาฮาร่ า “Sahara” ทะเลทรายที่ใหญ่เป็ นอันดับสองของโลก
***เปิ ดประสบการณ์ ค้างคืนนอนดูดาว ณ โรงแรมกลางทะเลทรายซาฮาร่ า
พิเศษ!! ต้ อนรับอรุณด้ วยการขี่อูฐชมแสงอาทิตย์ แรกของวัน
กาหนดการเดินทาง
วันที่ 9-18 ส.ค. 61
60,900.วันที่ 12-21 ก.ย. 61

59,900.-

วันที่ 26 ก.ย.-5 ต.ค. 61

62,900.-

วันที่ 10-19, 19-28 ต.ค. 61

62,900.-

วันที่ 14-23 พ.ย. 61
วันที่ 24 ธ.ค.-2 ม.ค. 62, 27 ธ.ค.-5 ม.ค. 62 (ปี ใหม่ )

59,900.75,900.-

เส้ นทางการเดินทาง
วัน

โปรแกรมการเดินทาง

เช้ า

กลาง
วัน
✈
✈
O

✈
O

HOTEL IBIS MEKNES

O

PARADOR HOTEL
ACROSS HOTEL
KASBAH
TOMBOUCTOU
HOTEL
KARAM PALACE
HOTEL

ค่า

โรงแรมที่พัก
หรือ เทียบเท่ า

1
2

กรุงเทพฯ
ดูไบ – คาซาบลังก้ า – ราบัต – แมกเนส

3

แมกเนส – เมืองโบราณโวลูบลิ สิ – เชฟชาอุน

✈
✈
O

4

เชฟชาอุน – เฟซ – เมืองเก่าเฟซ

O

O

O

5

เฟซ – อินเฟรน – มิเดล – เออร์ ฟดู ์ – เมอร์ ซูก้า
(ทะเลทรายซาฮาร่ า)

O

O

O

6

ขี่อูฐรับแสงอรุณ – เมอร์ ซูก้า – ทินเฮียร์ – ทอดร้ ากอร์จ –
วอซาเซท

O

O

O

7

วอซาเซท – มาราเกซ – ชมโชว์ การแสดงพืน้ เมือง

O

O

O

PLAM PLAZA HOTEL

8

มาราเกซ – สวนจาร์ ดีน มาจอแรล – คาซาบลังก้ า

O

O

O

IMPERIAL
CASABLANCA HOTEL

9

คาซาบลังก้ า – ดูไบ

O

✈

✈

✈

✈

10 ดูไบ – กรุงเทพฯ
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โปรแกรมการเดินทาง
วันที่ 1:
กรุงเทพฯ
22.00 น.
คณะพร้ อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ ประตู 9เคาน์ เตอร์ T สายการบินอิมิเรตส์
โดยมีเจ้ าหน้ าที่คอยต้ อนรับและอานวยความสะดวก
วันที่ 2:
ดูไบ – คาซาบลังก้ า – ราบัต – แมกเนส
01.15 น.
ออกเดินทางสูด่ ไู บ โดยสายการบินอิมิเรตส์ โดยเที่ยวบินที่ EK 385
***คณะเดินทางตัง้ แต่ วันที่ 14 พ.ย. 61 เป็ นต้ นไป ออกเดินทาง เวลา 01.05 น. และถึงดูไบ
เวลา 05.00 น.***
04.45 น.
เดินทางถึง สนามบินดูไบ แวะรอเปลี่ยนเครื่อง
07.25 น.
ออกเดินทางสูค่ าซาบลังก้ า ประเทศโมร็อคโค โดยเที่ยวบิน EK 751
***คณะเดินทางตัง้ แต่ วันที่ 14 พ.ย. 61 เป็ นต้ นไป ออกเดินทาง เวลา 07.25 น. และถึง
ประเทศโมร็อคโค เวลา 12.15 น.***
12.55 น.
ถึงสนามบินคาซาบลังก้ า (Casablanca) ประเทศโมร็อคโค (เวลาท้ องถิ่นช้ ากว่าประเทศไทย 5 ชัว่ โมง และจะเปลี่ยนเป็ น
6 ชัว่ โมงในวันที่ 28 ตุลาคม 2561) นาท่านผ่านพิธีตรวจคนเข้ าเมืองและศุลกากร เดินทางสู่ คาซาบลังก้ า มีความหมาย
ในภาษาสเปนว่าบ้ านสีขาว เป็ นเมืองท่าและเป็ นที่ตงของท่
ั้
าอากาศยานระหว่างประเทศ
บ่ าย
นาท่านเดินทางต่อสูเ่ มืองราบัต (Rabat) เมืองหลวงแห่งราชอาณาจักรมาตังแต่
้ ปี ค.ศ.1956 นาท่านชมเมืองราบัตเมือง
หลวงแห่งราชอาณาจักรมาในอดีต เมื่อโมรอคโคหลุดพ้ นจากการเข้ าแทรกแซงทางการเมืองของฝรั่งเศส และเป็ นที่ตงของ
ั้
พระราชวังหลวง และทาเนียบทูตานุทตู จากต่างแดน เป็ นเมืองสีขาวที่สะอาดและสวยงาม จากนัน้ ชมสุเหร่ าหลวง และ
พระราชวังหลวง ที่ทกุ เที่ยงวันศุกร์ กษัตริย์แห่งโมรอคโคจะทรงม้ าจากพระราชวังมายังสุเหร่าเพื่อประกอบศาสนกิจ ชม
สุสานของกษัตริย์โมฮัมเหม็ด ที่ 5 พระอัยกาของกษัตริ ย์องค์ปัจจุบนั ซึ่งมีทหารยามยืนเฝ้าสง่าทุกประตู และเปิ ดให้
คนทุกชาติทุกศาสนาเข้ าไปเคารพพระศพที่ ฝังอยู่เบือ้ งล่าง ด้ านหน้ าของสุสาน คือ สุเหร่ าฮัสซันที่ เริ่ มสร้ างมาตัง้ แต่
ศตวรรษที่ 2 แต่ไม่สาเร็จ และพังลงจนเหลือแต่เพียงเสาไว้ 365 ต้ น ในบริ เวณกว้ าง 183x139 เมตร แวะถ่ายรูปป้ อมอู
ดายา (Oudayas Fortress) ป้อมขนาดใหญ่ 2 ชัน้ ที่ตงอยู
ั ้ ่ริมมหาสมุทรแอตแลนติก ล้ อมรอบด้ วยกาแพงสูงใหญ่ เป็ น
ป้อ มที่ สเปนสร้ างขึ ้นเมื่อ สมัยที่สเปนยึดครองโมร็ อ คโค ด้ านในมีสวนดอกไม้ แบบสเปน และเป็ น เมดิน่า หรื อ ชุมชน
ชาวเมืองซึ่งเต็มไปด้ วยบ้ านเรื อนทาทาบด้ วยสีฟ้า -ขาว ที่สะอาดตาน่าเดินเล่น บรรยากาศริ มทะเลคล้ ายเมืองซานโตริ นี
นับเป็ นหนึ่งในป้อมปราการที่สาคัญของโมรอคโค ในอดีตใช้ ป้องกันข้ าศึกจากการรุกรานทัง้ จากประเทศที่ล่าอาณานิคม
และในยุคที่โจรสลัดชุกชุม จากนันน
้ าท่านเดินทางสุ่เมืองแมกเนส (Meknes)
ค่า
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
ที่พัก
เดินทางเข้ าสูท่ ี่พกั HOTEL IBIS MEKNES หรือเทียบเท่ า
วันที่ 3:
แมกเนส – เมืองโบราณโวลูบลิ ิส – เชฟชาอุน
เช้ า
รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
ชมเมืองแมกเนส (Meknes) หนึ่งในเมืองมรดกโลกรับรองโดยยูเนสโกเมื่อปี ค.ศ.1996 อดีตเมืองหลวงในสมัยสุลต่าน
มูเล อิสมาอิแห่งราชวงศอ์ะลาวทิ (Alawite Dynasty) ได้ ชื่อเป็ นกษัตริย์จอมโหดผู้ชื่นชอบการทาสงครามในช่วงศตวรรษที่
17 ด้ วยทาเลที่ตงที
ั ้ ่มีแม่น ้าไหลผ่านกลางเมืองเมกเนสจึงเป็ นเมืองศูนย์กลางการ ผลิตมะกอกไวน์และพืชพรรณต่างๆ มี
กาแพงเมืองล้ อมรอบเมืองเก่าที่ยาวประมาณ 40 กม. ซึ่งมีประตูเมืองใหญ่โตถึง 7 ประตู แวะชม ประตูบับมันซู เป็ น
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กลางวัน
บ่ าย

ค่า
ที่พัก

วันที่ 4:
เช้ า

กลางวัน
บ่ าย

ประตูที่ได้ ชื่อว่าสวยที่สดุ ตกแต่งด้ วยโมเสดและกระเบื ้องสีเขียวสดบนผนังสีแสด นาท่านเดินทางสู่ เมืองโบราณโรมั น
โวลูบิลิส (Roman city of Volubilis) ที่ปัจจุบนั เหลือแต่ซากปรักหักพังที่เกิดจากแผ่นดินไหวครัง้ รุนแรงในปี ค.ศ. 1755
แต่ยงั คงเห็นได้ ถึงร่องรอยความยิ่งใหญ่ของเมืองในจักรวรรดิโรมันในอดีตซึ่งได้ รับการขึ ้นทะเบียนมรดกโลกในปี ค.ศ.1997
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาท่านเดินทางสู่นครสีฟ้าเชฟชาอูน (Chefchaouen) เมืองที่ได้ ชื่อว่ามนต์เสน่ห์แห่งโมรอคโค เป็ นเมืองเล็กๆตังอยู
้ ่ ใน
หุบเขาริฟ (Rif Mountain) ประวัตคิ วามเป็ นมาของเมืองนันยาวนานกว่
้
า 538 ปี เมืองนีเ้ คยอยู่ใต้ การปกครองของสเปน
และได้ รับอิสรภาพในปี ค.ศ.1956 จนได้ รับอิทธิพลวิถีชีวติ และภาษาสเปนในปัจจุบนั นี ้ ชมบ้ านเรื อนทาด้ วยสีฟ้าและสี
ขาว ถือว่าเป็ นสวรรค์ของคนรักสีฟา้ และสีขาว โดยเฉพาะสีฟ้า นั่นก็เพราะว่าเชฟชาอูนเป็ นเมืองที่บ้านเรื อนเกือบทุกหลัง
เป็ นสีขาว และมีครึ่งล่างไปจนถึงบริเวณถนน บันได และทางเดิน เป็ นสีฟา้ สดใสเหมือนวันที่ท้องฟ้าไร้ เมฆ สามารถเดินชม
บ้ านเรื อนได้ ทั่วทังเมื
้ อง โดยที่สถาปั ตยกรรมของเมืองยังคงเป็ นแบบโมรอคโค ซุ้มประตูโค้ งจึงสามารถมองเห็นได้ ทั่วทัง้
เมือง และยังมีน ้าพุที่ปดู ้ วยกระเบื ้องโมเสกแบบโมรอคโคให้ เห็นได้ ตามมุมต่าง ๆ ของเมือง พร้ อมให้ ท่านมีเวลาเดินเลือก
ซื ้อของที่ระลึกในตลาดเมืองเก่า
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
เข้ าสูท่ ี่พกั โรงแรม PARADOR HOTEL หรือเทียบเท่ า
**** เนื่องจากโรงแรมในเมืองเชฟชาอูนมีค่อนข้ างน้ อย ถ้ าในกรณีท่ โี รงแรมในเมืองเชฟชาอูนเต็ม ทางคณะจะ
เปลี่ยนไปนอนเมืองข้ างๆแทน ***
เชฟชาอุน – เฟซ – เมืองเก่ าเฟซ
รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
นาท่านเดินทางสูเ่ มืองเฟซ (Fes) เมืองหลวงเก่าใน ศ.ต. ที่ 8 ที่มีความสาคัญทางประวัตศิ าสตร์ เป็ นเมืองแหล่งท่องเที่ยว
ที่มีชื่อเสียงของโมร็ อคโค เส้ นทางนี ้ผ่านเทือกเขาแอตลาส ชื่อที่ค้ นุ เคยกันมานาน โดยเดินทางข้ าม Middle Atlas ภูมิ
ประเทศเขียวชอุ่มไปด้ วยป่ าไม้ สองข้ างทางเปลี่ยนสภาพจากความแห้ งแล้ วเป็ นป่ าไม้ พุ่ม และสลับกับความแห้ งแล้ งของ
ภูเขา จนเข้ าสูเ่ มืองเฟส
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาท่านชมเมืองเฟส โดยเดินเข้ าสู่เขาวงกตอันซับซ้ อนแห่งเมดินาเมืองเฟซ ผ่านประตู Bab Bou Jeloud ที่สร้ างตังแต่
้ ปี
1913 ที่ใช้ โมเสดสีฟา้ ตกแต่ง เดินผ่านเข้ าไปในเขตเมดิน่าแล้ วเหมือนข้ ามกาลเวลาย้ อนสู่อดีต นาท่านเดินผ่านตลาดสด
ขายข้ างปลาอาหาร และผัก ผลไม้ สดต่างๆนาๆ ชม เมเดอร์ ซา บูอิมาเนีย (Merdersa Bou Imania) ซึ่งเป็ นโรงเรี ยนสอน
พระคัมภีร์ เป็ นสถาปั ตยกรรมแบบมัวร์ ที่สวยงามประณี ต ในเขตเมืองเก่าได้ แบ่งออกเป็ น 100 ส่วน มีซอยกว่า 10,000
ซอย มีซอยแคบสุดคือ 50 ซ.ม. ถึงกว้ าง 3 เมตร จะแบ่งเป็ นย่านต่างๆ เช่น ย่านเครื่ องใช้ ทองเหลือง ทองแดง จะมีร้านค้ า
เล็กๆที่หน้ าร้ านจะมีหม้ อ กะทะ อุปกรณ์ เครื่ องครัว วางแขวนห้ อยเต็มไปหมด ย่านขายพรมที่วางเรี ยงรายอย่างสวยงาม
ย่านงานเครื่ องจักสาน งานแกะสลักไม้ และย่านเครื่ องเทศ (Souk El Attarine) ท่านจะได้ สมั ผัสทัง้ รูป รสและกลิ่นในย่าน
เครื่ องเทศที่มีการจัดเรี ยงสินค้ าได้ อย่างเป็ นระเบียบเรี ยบร้ อยสวยงาม ระหว่างที่เดินตามทางในเมดิน่าท่านจะได้ พบกับ
นา้ พุธรรมชาติ (Nejjarine Fountain) เพื่อให้ ชาวมุสลิมให้ ล้างหน้ าล้ างมือก่อนเข้ าในบริ เวณมัสยิด นอกจากนีท้ ี่ตาม
ซอกมุมอาจเห็นภาพชายสูงอายุหนวดเครารุงรังนัง่ แกะสลักไม้ ชิ ้นเล็กๆอยู่บริเวณตามทางเดินแคบๆในเขตเมืองเก่า บางที
เราก็ยงั จะเห็นผู้หญิงที่นี่สวมเสื ้อผ้ าที่ปิดตังแต่
้ หวั จนถึงเท้ าจะเห็นได้ ก็เฉพาะตาดาอันคมกริบเท่านัน้ แวะชมสุสานของมู
เล ไอดริสที่ 2 (Moulay Idriss Mausolem II) ที่ชาวโมรอคโคถือว่าเป็ นแหล่งมาแสวงบุญที่ศกั ดิ์สิทธิ์ พาท่านไปชม
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เช้ า

สุเหร่ าใหญ่ ไคเราวีน (Kairaouine Mosque) ซึ่งเป็ นทังมหาวิ
้
ทยาลัยสอนศาสนาแห่งแรกของโมร็ อคโค และเก่าแก่ที่สดุ
แห่งหนึ่งของโลกเลยทีเดียว (เฉพาะผู้ที่นบั ถือศาสนาอิสลามเท่านัน)
้ จากนันน
้ าท่านเดินชมย่านเครื่ องหนังและแวะชม บ่อ
ฟอกและย้ อมสีหนังแบบโบราณ ที่เป็ นเอกลักษณ์ เฉพาะของเมืองเฟส ถูกอนุรักษ์ โดยองค์กรยูเนสโก้ ทัง้ หมดนีเ้ ป็ นเสน่ห์
ของการเดินเที่ยวชมเมืองที่ต้องเดินแหวกว่ายเข้ าไปในกลุม่ คนชาวพื ้นเมือง ช้ อปปิ ง้ สินค้ าท้ องถิ่น เมืองเฟซจึงเป็ นสถานที่
ที่ไม่ควรพลาดในการมาเยือนอย่างยิ่ง
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
เข้ าสูท่ ี่พกั โรงแรม ACROSS HOTEL หรือเทียบเท่ า
**กรุณาจัดเตรียมเสือ้ ผ้ ากระเป๋าเล็ก เพื่อค้ างคืนในทะเลทรายในคืนถัดไป**
เฟซ – อินเฟรน – มิเดล – เออร์ ฟูด์ – เมอร์ ซูก้า (ทะเลทรายซาฮาร่ า)
รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
นาท่านเดินทางผ่านชม เมืองอิเฟรน (Ifrane) เมืองที่ความสูงประมาณ 1,650 เมตร เหนือระดับน ้าทะเล ที่พกั ตากอากาศ
ซึ่งในอดีตฝรั่งเศสได้ มาสร้ างขึ ้นบริ เวณนี ้ ในช่วง ค.ศ. 1930 บางครัง้ เรี ยกเมืองแห่งนีว้ ่า เจนีวาแห่งโมรอคโค บ้ านส่วน
ใหญ่มีหลังคาสีแดง มีดอกไม้ บาน และทะเลสาบสวยงาม เป็ นสถานที่พักผ่อนทัง้ ฤดูหนาวและฤดูร้อ น เส้ นทางนีผ้ ่าน
เทือกเขาแอตลาส ชื่อที่ค้ นุ เคยกันมานาน เดินทางข้ าม Middle Atlas ภูมิประเทศเขียวชอุ่มไปด้ วยป่ าไม้ สองข้ างทาง
เปลี่ยนสภาพจากความแห้ งแล้ วเป็ นป่ าไม้ พุม่ และสลับกับความแห้ งแล้ งของภูเขา ได้ เวลาสมควรนาท่านเดินทางสู่ เมือง
มิเดล (Midelt)
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
ออกเดิน ทางสู่ เมื อ งเออร์ ฟู ด์ (Erfoud) ซึ่ ง เป็ น โอเอซิ ส ศูน ย์ ก ลางการค้ า ขายของคาราวานซึ่ ง เดิน ทางมาจาก
ซาอุดอิ าระเบีย และซูดาน เดินทางสูเ่ มืองเมอร์ ซูก้าร์ (แยกสัมภาระสาหรั บค้ างคืนในทะเลทราย) โดยนาท่านนาท่าน
นัง่ รถขับเคลื่อนสี่ล้อ 4 WD ไปท่อง ทะเลทรายซาฮาร่า “Sahara” เป็ นทะเลทรายในทวีปแอฟริกาที่มีขนาดใหญ่เป็ นอันดับ
สองของโลก (รองจากทะเลทรายในทวีปแอนตาร์ กติกา) และเป็ นทะเลทรายร้ อนที่ใหญ่ที่สดุ ของโลก ณ เมืองเมอร์ ซูก้า
(Merzouga) ลัดเลาะขอบทะเลทรายสูเ่ ขตซาฮาร่า ผ่านชมชมทัศนียภาพอันยิ่งใหญ่ของภูเขาหินที่เต็มไปด้ วยซากฟอสซิล
ของหาอยและแมงกะพรุนโบราณในอดีตเมื่อ 350 ล้ านปี ก่อน ซึ่งดินแดนแห่งนี ้เคยอยู่ใต้ ท้องทะเลมาก่อน จึ่งเป็ นที่กาเนิด
ของซากฟอสซิลต่างๆ
รับประทานอาหารค่า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
อิสระท่ านพักผ่ อนดูดาวท่ ามกลางทะเลทรายตามอัธยาศัย
พักผ่ อนค้ างคืนในทะเลทรายซาฮาร่ า ณ KASBAH TOMBOUCTOU HOTEL
หรือเทียบเท่ า *** โรงแรมที่ทะเลทรายห้ องพักส่ วนใหญ่ จะเป็ นรูปแบบกระโจม***
ขี่อูฐรับแสงอรุณ - เมอร์ ซูก้า – ทินเฮียร์ – ทอดร้ ากอร์ จ – วอซาเซท
ก่อนพระอาทิตย์ขึ ้นนาท่านขี่อฐู ชมพระอาทิตย์ขึ ้นที่ทะเลทรายซาฮาร่า ***พิเศษ รวมค่ าขี่อูฐ 1 ท่ าน/อูฐ 1 ตัว เป็ น
บรรยากาศยามเช้ าที่คณ
ุ จะประทับใจมิร้ ูลืม (อย่าลืมเตรี ยมเสื ้อกันหนาวให้ พร้ อม)
รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
นาท่านนัง่ รถ 4WD สูเ่ มืองเออร์ ฟดู ์ เพื่อเปลี่ยนเป็ นรถโค้ ชปรับอากาศ จากนันเดิ
้ นทางสู่ทอด้ าจอร์ จ (Todra Gorge) ชม
ความงามของช่องเขาที่ซ่อ นตัวอยู่ในโอเอซิส ลานา้ ใสไหลผ่านช่องเขากับหน้ าผาสูงชันแปลกตาเป็ นแหล่งปี นหน้ าผา
สาหรับนักเสี่ยงภัยทังหลาย
้
เดินทางสุเ่ มืองทินเฮียร์ (Tinghir) ชุมชนที่เกาะกลุ่มอยู่รวมกัน ท่ามกลางความแห้ งแล้ ง ยัง
มีความชุ่มชื ้นของโอเอซิส ต้ นปาล์ม เคยเป็ นที่ตงของกองทหารที
ั้
่เดินทางมาจากวอซาเซท
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รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาท่านเดินทางสู่ เมืองวอซาเซท (Ouarzazate) เคยเป็ นที่ตงทางยุ
ั้
ทธศาสตร์ ในปี ค.ศ. 1928 ฝรั่งเศสได้ ตงกองก
ั้
าลัง
ทหารและพัฒนาที่นี่ให้ เป็ นศูนย์กลางการบริ หาร วอซาเซทเป็ นเมืองถูกส่งเสริ มให้ เป็ นเมืองท่องเที่ยวที่แวดล้ อมไปด้ วย
สตูดโิ อภาพยนตร์ และมีการพัฒนาพื ้นที่ในทะเลทรายเพื่อการทากิจกรรมต่างๆ เช่น การขี่มอเตอร์ ไซด์ อูฐ กิจกรรมผจญ
ภัยกลางทะเลทราย เมืองนี ้อยู่ใกล้ ภเู ขาแอตลาสที่มีหิมะปกคลุมในช่วงฤดูหนาว วอซาเซทอาจกล่าวได้ ว่าเป็ นจุดมุ่งหมาย
ของนักท่องเที่ยวที่มองหาความแตกต่าง และความผจญภัยที่หาไม่ได้ จากที่ไหน วอซาเซทเป็ นเมืองที่สาคัญที่สดุ ของทาง
ตอนใต้ และที่ นี่ยังเป็ นทางเชื่อ มระหว่างเหนื อกับใต้ และตะวันออกกับตะวันออก สาหรั บนักท่อ งเที่ ยวบางคนที่ช อบ
รสชาติของความเป็ นทางใต้ ณ แห่งนี ้เป็ นจุดเริ่มต้ นของการสารวจเมืองต่างๆได้ ทกุ วัน
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
เดินทางเข้ าสูท่ ี่พกั KARAM PALACE HOTEL หรือเทียบเท่ า
วอซาเซท – มาราเกซ – ชมโชว์ การแสดงพืน้ เมือง
รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
แวะถ่ายรูป ป้ อมทาเริท Kasbah Taourirt เป็ นป้อมแห่งตระกูลกลาวี ซึ่งภายในประกอบด้ วยห้ องต่าง ๆ จานวนมาก
ซ่อ นอยู่เชื่อ มต่อ กันด้ วยถนนเล็ก ๆ และเส้ นทางลับคดเคี ้ยวตามอาคารที่ เบียดเสียดกัน พระราชวังของตระกูลกลาวี
Glaoui Palace ผู้ปกครองมาราเกซ ซึ่งยังมีลวดลายผนังอาคารและรูปแบบสถาปั ตยกรรมอันหลากหลายของการสร้ าง
อาคารของชาวเบอร์ เบอร์ การออกแบบอาคารซึ่งเหมาะกับความเชื่อและความเป็ นอยู่ของเหล่าเจ้ าผู้ปกครอง ในยุคของ
ตระกูล Glaoui ที่ นี่มีคนงานและคนรั บใช้ จ านวนหลายร้ อยคนจึงต้ องมีห้อ งเป็ น จ านวนมาก มีทัง้ ส่วนที่ เป็ นวังเก่ า
ห้ องนัง่ เล่น ห้ องรับรอง ซึ่งองค์การยูเนสโก้ ได้ ปฏิสงั ขรณ์ขึ ้นมาจากอาคารเดิมเพียง 1 ใน 3 ของอาคารทัง้ หมด จากนัน้ นา
ท่านออกเดินทางผ่าน เมืองไอท์ เบนฮาดดู Ait Benhaddou เป็ นเมืองที่มีชื่อเสียงในเรื่ องการหารายได้ จากกองถ่ายทา
ภาพยนตร์ กว่า 20 เรื่ อง โดยเฉพาะป้อ มที่งดงามและมีความใหญที่ สุดในโมรอคโค ภาคใต้ คือ ป้อ มไอท์ เบนฮาดดู
Kasbash of Ait Ben Hadou เป็ นป้อ มหินทรายซึ่งตัง้ อยู่ท่ามกลางสวนอัลมอนด์ เป็ นปราสาทที่ ใช้ ในการถ่ายทา
ภาพยนตร์ หลายเรื่ องที่โด่งดัง อาทิ Lawrence of Arabia, Jesus of Nazareth และ Gladiator ปั จจุบนั อยู่ในความดูแล
ขององค์การยูเนสโก้
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
เดินทางสู่ เมืองมาราเกช (Marakesh) ซึ่งเป็ นเมืองท่องเที่ยวที่สาคัญที่ตงอยู
ั ้ ่เชิงเขาแอตลาส ในอดีตเมืองโอเอซิสแห่งนี ้
เป็ นที่พกั ของกองคาราวานอูฐที่มาจากทางตอนใต้ ของโมรอคโค ถือเป็ นเมืองชุมทางของพ่อค้ าต่างๆ นอกจากนีย้ ังเป็ น
อดีตเมืองหลวงในช่วงสมัยราชวงศ์อลั โมราวิดช่วง ศ.ต.ที่ 11 ปั จจุบนั เป็ นเมือ งที่มีนักท่องเที่ยวมาเยือนมากที่สดุ สภาพ
บ้ านเมืองที่เราเห็นได้ คือ สองข้ างทางแวดล้ อมด้ วยบ้ านเรื อนที่ถูกฉาบด้ วยปูนสีส้มๆ ซึ่งเป็ นสิ่งที่รัฐบาลกาหนดไว้ แต่คน
ท้ องถิ่นจะเรี ยกว่า Pink City หรื อ เมืองสีชมพู อาจกล่าวได้ ว่ามาราเกชเป็ นเมืองที่มีเสน่ห์ที่สดุ ในโลกแห่ง หนึ่ง จึงได้
สมญานามว่าเป็ น A city of Drama นั่นคือมีความสวยงามดัง่ เมืองในละครที่ไม่น่าเป็ นชีวิตจริ งได้ นาท่านเยี่ยมชม
พระราชวังบาเฮีย (Bahia Palace) เป็ นพระราชวังของท่านมหาอามาตย์ ผู้สาเร็จราชการแผ่นดินแทนยุคกษัตริ ย์ในอดีต
สร้ างขึ ้นในช่วงปลายศตวรรษที่ 19 โดย Si Moussa สถาปั ตยกรรมออกแบบเป็ นแนวสมัยใหม่ โดยที่ตงใจจะให้
ั้
เป็ น
พระราชวังที่ยิ่งใหญ่และหรูหราที่สดุ ในสมัยนัน้ ตัวพระราชวังมีการตกแต่งโดยการแกะสลักปูนปั น้ มีการวาดลายบนไม้
และประดับประดาด้ วยโมเสดเป็ นลวดลายที่สวยงามละเอียดอ่อนมาก จากนัน้ นาท่านชม จัตุรัสกลางเมือง Djemaa
Fnaa Square ที่มีขนาดใหญ่ รายล้ อมไปด้ วยอาคาร ร้ านค้ า ตลาด ทัง้ 4 ด้ าน เดินเล่นถ่ายรูปความมีชีวิตชีวา ที่มีสีสนั
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และกลิน่ อายแบบโมรอคโคขนานแท้ พร้ อมจับจ่ายหาซื ้อของฝาก ของที่ระลึกพื ้นเมืองต่างๆ ได้ ที่ ตลาดเก่า ที่อยู่รายรอบ
จัตรุ ัส
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
พร้ อมชมโชว์ การแสดงพืน้ เมืองอันตื่นตาตื่นใจกับความอลังการของสถานที่และสีสันของชาวโมรอคกัน
เข้ าสูท่ ี่พกั โรงแรม PLAM PLAZA HOTEL หรือเทียบเท่ า
มาราเกซ – สวนจาร์ ดีน มาจอแรล – คาซาบลังก้ า
รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
นาท่านชม สวนจาร์ ดีน มาจอแรล Jardin Majorelle หรื อ สวนยิปแซงลอเร้ นซ์ Yves Saint Laurent Gardens ชื่อนี ้
เป็ นที่ค้ นุ เคยของสาว ๆ ที่ชื่นชอบแฟชัน่ สุดหรูของ Yves St. Laurent นักออกแบบแฟชั่นดีไซน์แห่งปารี สประเทศฝรั่งเศส
จากนันน
้ าท่านเดินทางสูเ่ มืองคาซาบลังก้ า (Casablanca) นาท่านสูเ่ มือง คาซาบลังก้ า คาว่า 'คาซา' แปลว่า บ้ าน และ
'บลังก้ า' แปลว่า สีขาว คาซาบลังก้ า เป็ นเมืองที่คนทัว่ โลกรู้จกั และอาจรู้จกั มากกว่า 'ราชอาณาจักรโมรอคโค' ด้ วยซ ้า
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาท่านชมเมืองคาซาบลังก้ า (Casablanca) เมืองที่ถกู ใช้ เป็ นฉากในภาพยนตร์ ฮอลลีวดู เรื่ อง Casablanca ออกฉายใน
ปี ค.ศ.1942 นาท่านถ่ายรูปกับ สุเหร่าแห่งกษัตริ ย์ฮัสซันที่ 2 สร้ างเสร็ จสมบูรณ์ เมื่อปี ค.ศ. 1993 ในวาระเฉลิมพระชนม์
ครบ 60 พรรษาของกษัตริย์ฮสั ซันที่ 2 แห่งโมร็อกโกเป็ นสุเหร่าที่มีขนาดใหญ่มากจุคนได้ 25,000 คนและมีหอคอยสูง 210
เมตร ชมโบถส์ ชาวยิว (The Church of our ladies of Lourdes) ภายในมีภาพกระจกสีสวยงามแสดงเรื่ องราวต่ างๆ
เกี่ยวกับศาสนา ต่อด้ วยจัตรุ ัสสหประชาชาติ ซึ่งเป็ นใจกลางเมืองย่านธุรกิจสาคัญ
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
เดินทางเข้ าสูท่ ี่พกั IMPERIAL CASABLANCA HOTEL หรือเทียบเท่ า
คาซาบลังก้ า – ดูไบ
รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
นาท่านเดินทางสุส่ นามบินคาซาบลังก้ า เพื่อทาการเช็คอินสัมภาระ และ มีเวลาเลือกซื ้อสินค้ าปลอดภาษี ในสนามบิน
ออกเดินทางกลับสูด่ ไู บ โดยเที่ยวบินที่ EK 752
***คณะเดินทางตัง้ แต่ วันที่ 14 พ.ย. 61 เป็ นต้ นไป ออกเดินทาง เวลา 14.15 น. และถึงดูไบ
เวลา 01.30 น.***
กรุงเทพฯ
เดินทางถึงสนามบินดูไบ เพื่อรอเปลี่ยนเครื่ อง
ออกเดินทางสูส่ นามบินสุวรรณภูมิ โดยสายการบินเอมิเรตส์ เที่ยวบินที่ EK 376
***คณะเดินทางตัง้ แต่ วันที่ 14 พ.ย. 61 เป็ นต้ นไป ออกเดินทาง เวลา 03.30 น. และถึง
กรุงเทพฯ เวลา 12.35 น.***
คณะเดินทางกลับถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ

ขอสงวนสิทธิ์การย้ ายเมืองที่เข้ าพัก เช่ น กรณีท่ เี มืองนัน้ มีการจัดงาน TRADE FAIR ฯลฯ ไปเข้ าพักเมืองที่ใกล้ เคียงแทน และ
โปรแกรมอาจมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม
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กรุณาอ่ านหมายเหตุให้ ละเอียดทุกข้ อ
หมายเหตุ 1. บริ ษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการที่จ ะไม่รับผิดชอบต่อ ค่าชดเชยความเสียหาย อันเกิดจากเหตุสุดวิสยั ที่ทาง บริ ษัทฯ ไม่
สามารถควบคุมได้ เช่น การนัดหยุดงาน, จลาจล, การล่าช้ าหรื อยกเลิกของเที่ยวบิน รวมถึงกรณี ที่กองตรวจคนเข้ าเมือง
ไม่อนุญาตให้ เดินทางออกหรื อกองตรวจคนเข้ าเมืองของแต่ละประเทศไม่อนุญาตให้ เข้ าเมือง รวมทัง้ ในกรณี ที่ท่านจะใช้
หนังสือเดินทางราชการ (เล่มสีน ้าเงิน) เดินทาง
หากท่านถูกปฏิเสธการเดินทางเข้ าหรื อออกนอกประเทศใดประเทศหนึ่ง
2. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมรายการท่องเที่ยว โดยไม่ต้องแจ้ งให้ ทราบล่วงหน้ า
3. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงอัตราค่าบริการ โดยไม่ต้องแจ้ งให้ ทราบล่วงหน้ า
4. กรณีที่คณะไม่ครบจานวน 15 ท่าน ทางบริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการงดออกเดินทาง โดยทางบริษัทฯ จะแจ้ งให้ ท่านทราบ
ล่วงหน้ า 14 วันก่อนการเดินทาง
5. เมื่อท่ านทาการซือ้ โปรแกรมทัวร์ ทางบริษัทฯ จะถือว่ าท่ านรับทราบและยอมรับเงื่อนไขของหมายเหตุทุกข้ อ
แล้ ว
ในกรณีท่ ลี ูกค้ าต้ องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ
กรุณาติดต่ อเจ้ าหน้ าที่ของบริษัทฯ ก่ อนทุกครัง้ มิฉะนัน้ ทางบริษัทฯจะไม่ ขอรับผิดชอบค่ าใช้ จ่ายใดๆ ทัง้ สิน้
โปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ทัง้ นีข้ นึ ้ อยู่กับสภาวะอากาศ
และเหตุสุดวิสัยต่ าง ๆ ที่ไม่ สามารถคาดการณ์ ล่วงหน้ าโดยทางบริษัทฯ จะคานึงถึงผลประโยชน์ และ
ความปลอดภัยของผู้ร่วมเดินทางเป็ นสาคัญ
โปรแกรม : Amazing Morocco 10 วัน 7 คืน
โดยสายการบินเอมิเรตส์ (EK)
กาหนดวันเดินทาง:
9-18 ส.ค. 61
อัตราค่ าบริการ

ราคา

ผู้ใหญ่พกั คู่ 1 ห้ อง ท่านละ

60,900.-

ผู้ใหญ่ 3 ท่าน 1 ห้ อง ท่านละ (กรุณาอ่ านข้ อมูลเพิ่มเติมเรื่องโรงแรมที่พัก)

60,900.-

พักห้ องเดี่ยว เพิ่มท่ านละ

10,500.-

เด็กมีเตียง (อายุไม่เกิน 12 ปี ) พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน ท่านละ

60,900.-

เด็กไม่มีเตียง (อายุไม่เกิน 12 ปี ) พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน ท่านละ
(กรุณาอ่ านข้ อมูลเพิ่มเติมเรื่องโรงแรมที่พัก)
ราคาทัวร์ ไม่ รวมตั๋วเครื่องบิน

60,900.40,900.-

ไม่ รวมค่ าธรรมเนียมวีซ่าประเทศโมรอคโค
(ผู้ย่ นื วีซ่าต้ องชาระเงินพร้ อมเงินมัดจาค่ าทัวร์ เป็ นจานวนเงินโดยประมาณ 800 บาท)
ชัน้ ธุรกิจเพิ่มเงินจากราคาทัวร์ เริ่มต้ นที่ท่านละ
(ราคาสามารถยืนยันได้ก็ต่อเมื่อที่น่ ัง confirm เท่ านัน้ )

80,000.-

** โรงแรมในยุโรป ไม่อนุญาตให้ เด็กอายุต่ากว่า 7 ปี เข้ าพักแบบไม่มีเตียงเสริ ม **
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กาหนดวันเดินทาง:

12-21 ก.ย. 61
อัตราค่ าบริการ

ราคา

ผู้ใหญ่พกั คู่ 1 ห้ อง ท่านละ

59,900.-

ผู้ใหญ่ 3 ท่าน 1 ห้ อง ท่านละ (กรุณาอ่ านข้ อมูลเพิ่มเติมเรื่องโรงแรมที่พัก)

59,900.-

พักห้ องเดี่ยว เพิ่มท่ านละ

10,500.-

เด็กมีเตียง (อายุไม่เกิน 12 ปี ) พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน ท่านละ

59,900.-

เด็กไม่มีเตียง (อายุไม่เกิน 12 ปี ) พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน ท่านละ
(กรุณาอ่ านข้ อมูลเพิ่มเติมเรื่องโรงแรมที่พัก)
ราคาทัวร์ ไม่ รวมตั๋วเครื่องบิน

59,900.39,900.-

ไม่ รวมค่ าธรรมเนียมวีซ่าประเทศโมรอคโค
(ผู้ย่ นื วีซ่าต้ องชาระเงินพร้ อมเงินมัดจาค่ าทัวร์ เป็ นจานวนเงินโดยประมาณ 800 บาท)
ชัน้ ธุรกิจเพิ่มเงินจากราคาทัวร์ เริ่มต้ นที่ท่านละ
(ราคาสามารถยืนยันได้ก็ต่อเมื่อที่น่ ัง confirm เท่ านัน้ )

80,000.-

** โรงแรมในยุโรป ไม่อนุญาตให้ เด็กอายุต่ากว่า 7 ปี เข้ าพักแบบไม่มีเตียงเสริ ม **
กาหนดวันเดินทาง:

26 ก.ย.-5 ต.ค. 61
10-19, 19-28 ต.ค. 61
อัตราค่ าบริการ

ราคา

ผู้ใหญ่พกั คู่ 1 ห้ อง ท่านละ

62,900.-

ผู้ใหญ่ 3 ท่าน 1 ห้ อง ท่านละ (กรุณาอ่ านข้ อมูลเพิ่มเติมเรื่องโรงแรมที่พัก)

62,900.-

พักห้ องเดี่ยว เพิ่มท่ านละ

10,500.-

เด็กมีเตียง (อายุไม่เกิน 12 ปี ) พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน ท่านละ

62,900.-

เด็กไม่มีเตียง (อายุไม่เกิน 12 ปี ) พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน ท่านละ
62,900.(กรุณาอ่ านข้ อมูลเพิ่มเติมเรื่องโรงแรมที่พัก)
ราคาทัวร์ ไม่ รวมตั๋วเครื่องบิน
42,900.ไม่ รวมค่ าธรรมเนียมวีซ่าประเทศโมรอคโค
(ผู้ย่ นื วีซ่าต้ องชาระเงินพร้ อมเงินมัดจาค่ าทัวร์ เป็ นจานวนเงินโดยประมาณ 800 บาท)
ชัน้ ธุรกิจเพิ่มเงินจากราคาทัวร์ เริ่มต้ นที่ท่านละ
80,000.(ราคาสามารถยืนยันได้ก็ต่อเมื่อที่น่ ัง confirm เท่ านัน้ )
** โรงแรมในยุโรป ไม่อนุญาตให้ เด็กอายุต่ากว่า 7 ปี เข้ าพักแบบไม่มีเตียงเสริ ม **
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กาหนดวันเดินทาง:

14-23 พ.ย. 61
อัตราค่ าบริการ

ราคา

ผู้ใหญ่พกั คู่ 1 ห้ อง ท่านละ

59,900.-

ผู้ใหญ่ 3 ท่าน 1 ห้ อง ท่านละ (กรุณาอ่ านข้ อมูลเพิ่มเติมเรื่องโรงแรมที่พัก)

59,900.-

พักห้ องเดี่ยว เพิ่มท่ านละ

8,500.-

เด็กมีเตียง (อายุไม่เกิน 12 ปี ) พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน ท่านละ

59,900.-

เด็กไม่มีเตียง (อายุไม่เกิน 12 ปี ) พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน ท่านละ
(กรุณาอ่ านข้ อมูลเพิ่มเติมเรื่องโรงแรมที่พัก)
ราคาทัวร์ ไม่ รวมตั๋วเครื่องบิน

59,900.39,900.-

ไม่ รวมค่ าธรรมเนียมวีซ่าประเทศโมรอคโค
(ผู้ย่ นื วีซ่าต้ องชาระเงินพร้ อมเงินมัดจาค่ าทัวร์ เป็ นจานวนเงินโดยประมาณ 800 บาท)
ชัน้ ธุรกิจเพิ่มเงินจากราคาทัวร์ เริ่มต้ นที่ท่านละ
80,000.(ราคาสามารถยืนยันได้ก็ต่อเมื่อที่น่ ัง confirm เท่ านัน้ )
** โรงแรมในยุโรป ไม่อนุญาตให้ เด็กอายุต่ากว่า 7 ปี เข้ าพักแบบไม่มีเตียงเสริ ม **
กาหนดวันเดินทาง:

24 ธ.ค.-2 ม.ค. 62, 27 ธ.ค.-5 ม.ค. 62 (ปี ใหม่ )
อัตราค่ าบริการ

ราคา

ผู้ใหญ่พกั คู่ 1 ห้ อง ท่านละ

75,900.-

ผู้ใหญ่ 3 ท่าน 1 ห้ อง ท่านละ (กรุณาอ่ านข้ อมูลเพิ่มเติมเรื่องโรงแรมที่พัก)

75,900.-

พักห้ องเดี่ยว เพิ่มท่ านละ

8,900.-

เด็กมีเตียง (อายุไม่เกิน 12 ปี ) พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน ท่านละ

75,900.-

เด็กไม่มีเตียง (อายุไม่เกิน 12 ปี ) พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน ท่านละ
(กรุณาอ่ านข้ อมูลเพิ่มเติมเรื่องโรงแรมที่พัก)
ราคาทัวร์ ไม่ รวมตั๋วเครื่องบิน

75,900.47,900.-

ไม่ รวมค่ าธรรมเนียมวีซ่าประเทศโมรอคโค
(ผู้ย่ นื วีซ่าต้ องชาระเงินพร้ อมเงินมัดจาค่ าทัวร์ เป็ นจานวนเงินโดยประมาณ 800 บาท)
ชัน้ ธุรกิจเพิ่มเงินจากราคาทัวร์ เริ่มต้ นที่ท่านละ
(ราคาสามารถยืนยันได้ก็ต่อเมื่อที่น่ ัง confirm เท่ านัน้ )

80,000.-

** โรงแรมในยุโรป ไม่อนุญาตให้ เด็กอายุต่ากว่า 7 ปี เข้ าพักแบบไม่มีเตียงเสริ ม **
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อัตราค่ าบริการนีร้ วม
ค่าตัว๋ เครื่ องบิน ชันประหยั
้
ด ( Economy Class) ที่ระบุวนั เดินทางไปกลับพร้ อมคณะ (ในกรณีมีความประสงค์อยู่ตอ่ จะต้ องไม่เกิน
จานวนวัน และอยู่ภายใต้ เงื่อนไขของสายการบิน)
ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการ
ค่ารถโค้ ชปรับอากาศนาเที่ยวตามรายการ
ค่าห้ องพักในโรงแรมตามที่ระบุในรายการหรื อเทียบเท่า (3 ดาว – 4 ดาว)
ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ
ค่าเข้ าชมสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการ
ค่าประกันภัยการเดินทางรายบุคคล (หากต้ องการเงื่อนไขกรมธรรม์ สอบถามได้ จากเจ้ าหน้ าที่)
ค่าประกันอุบตั เิ หตุค้ มุ ครองในระหว่างการเดินทางวงเงินไม่เกินท่านละ 1,000,000 บาท
ค่ารักษาพยาบาลในกรณีเกิดอุบตั เิ หตุวงเงินไม่เกินท่านละ 500,000 บาท (ตามเงื่นไขกรมธรรม์)
** ลูกค้ าท่ านใดสนใจ...ซือ้ ประกันการเดินทางสาหรับครอบคลุมเรื่องสุขภาพสามารถสอบถามข้ อมูล เพิ่มเติมกับทางบริษัท
ได้ **
เบีย้ ประกันเริ่มต้ น 341 บาท [ระยะเวลา 4-6 วัน]
เบีย้ ประกันเริ่มต้ น 395 บาท [ระยะเวลา 7-10 วัน]
**ความครอบคลุมผู้เอาประกันที่มีอายุตงั ้ แต่ แรกเกิด ถึง 85 ปี **
[รักษาพยาบาล 2 ล้ าน, เสียชีวติ หรือเสียอวัยวะจากอุบัตเิ หตุ 1.5 ล้ านบาท]
ค่ามัคคุเทศก์ของบริษัทดูแลตลอดการเดินทาง (ไม่ รวมทิปมัคคุเทศก์ )
ค่ าภาษีมูลค่ าเพิ่ม 7%
อัตราค่ าบริการนี ไ้ ม่ รวม
ค่าธรรมเนียมการจัดทาหนังสือเดินทาง
ค่าใช้ จ่ายส่วนตัว อาทิเช่น ค่าเครื่ องดื่มที่สงั่ พิเศษ, ค่าโทรศัพท์ , ค่าซักรี ด, ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง, ค่าน ้าหนักเกินจากทางสายการ
บินกาหนดเกินกว่า 20 ก.ก.และมากกว่า 1 ชิ ้น, ค่ารักษาพยาบาล กรณีเกิดการเจ็บป่ วยจากโรคประจาตัว, ค่ากระเป๋ าเดินทางหรื อของมี
ค่าที่สญ
ู หายในระหว่างการเดินทาง เป็ นต้
ค่าธรรมเนียมน ้ามันและภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรับขึ ้นราคา
ค่าบริการยกกระเป๋ าในโรงแรม ซึ่งท่านจะต้ องดูแลกระเป๋ าและทรัพย์สนิ ด้ วยตัวท่านเอง
ค่ าธรรมเนียมวีซ่าประเทศโมรอคโค (ผู้ย่ นื วีซ่าต้องชาระเงินพร้ อมเงินมัดจาค่ าทัวร์ เป็ นจานวนเงินโดยประมาณ 800 บาท)
ค่ าทิปพนักงานขับรถ และไกด์ ท้องถิ่น (เท่ ากับ 40 USD ต่ อท่ าน)
ค่ าทิปมัคคุเทศก์ จากเมืองไทย (โดยมาตรฐาน 3 USD ต่ อคน ต่ อวัน : 10 x 3 = 30 USD)
เงื่อนไขการจอง
1. ชาระเงินมัดจาท่านละ 20,000 บาท โดยโอนเข้ าบัญชี ที่น่ ังจะยืนยันเมื่อได้ รับเงินมัดจาแล้ วเท่ านัน้
2. ส่งสาเนาหน้ าพาสปอร์ ตของผู้ที่เดินทาง ที่มีอายุการใช้ งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน เพื่อทาการจองคิวยื่นวีซ่า ภายใน 3 วันนับจากวันจอง
หากไม่ ส่งสาเนาหน้ าพาสปอร์ ตทางบริษัทขออนุญาติยกเลิกการจองทัวร์ โดยอัตโนมัติ
3. เมื่อได้ รับการยืนยันว่ากรุ๊ปออกเดินทางได้ ลูกค้ าจัดเตรี ยมเอกสารให้ การขอวีซ่าได้ ทนั ที
4. หากท่ านที่ต้องการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกค้ าอยู่ต่างจังหวัด) ให้ ท่านติดต่อเจ้ าหน้ าที่
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ก่อนออกบัตรโดยสารทุกครัง้ หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจ้ งเจ้ าหน้ าที่ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบ ค่าใช้ จ่ายที่เกิดขึ ้น
5. การยื่นวีซ่าในแต่ละสถานทูตมีการเตรี ยมเอกสาร และมีขนตอนการยื
ั้
่นวีซ่าไม่เหมือนกัน ทังแบบหมู
้
ค่ ณะและยื่น
รายบุคคล (แสดงตน) ท่านสามารถสอบถามข้ อมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจก่อนการจองได้ จากทางเจ้ าหน้ าที่
6. หากในคณะของท่านมีผ้ ตู ้ องการดูแลพิเศษ นัง่ รถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผู้สงู อายุ, มีโรคประจาตัว หรื อไม่สะดวกในการเดินทาง
ท่องเที่ยวในระยะเวลาเกินกว่า 4-5 ชัว่ โมงติดต่อกัน ท่านและครอบครัวต้ องให้ การดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของท่านเอง เนื่องจาก
การเดินทางเป็ นหมูค่ ณะ หัวหน้ าทัวร์ มีความจาเป็ นต้ องดูแลคณะทัวร์ ทงหม
ั้
เงื่อนไขการชาระค่ าทัวร์ ส่วนที่เหลือ
ทางบริษัทขอเก็บค่ าทัวร์ ส่วนที่เหลือ 20 วันก่ อนการเดินทาง
หากท่ านไม่ ผ่านการอนุมัตวิ ีซ่าหรือยกเลิกการเดินทางโดยเหตุจาเป็ น
ทางบริษัทขอเก็บเฉพาะค่ าใช้ จ่ายที่เกิดขึน้ จริงเหต
ข้ อมูลเบือ้ งต้ นในการเตรียมเอกสารยื่นวีซ่าและการยื่นขอวีซ่า
1. การพิจารณาวีซ่าเป็ นดุลยพินิจของสถานทูต มิใช่บริษัททัวร์ การเตรี ยมเอกสารที่ดีและถูกต้ องจะช่วยให้ การพิจารณา ของสถานทูตง่าย
ขึ ้น
2. กรณีท่านใดต้ องใช้ พาสปอร์ ตเดินทาง ช่วงระหว่างยื่นวีซ่า หรื อ ก่อนเดินทางกับทางบริ ษัท ท่านต้ องแจ้ งให้ ทางบริ ษัทฯ ทราบล่วงหน้ า
เพื่อวางแผนในการขอวีซ่าของท่าน ซึ่งบางสถานทูตใช้ เวลาในการพิจารณาวีซ่าที่คอ่ นข้ างนานและอาจไม่สามรถดึงเล่มออกมาระหว่าง
การพิจารณาอนุมตั วิ ีซ่าได้
3. สาหรับผู้เดินทางที่ศึกษาหรื อ ทางานอยู่ต่างประเทศ จะต้ อ งดาเนินเรื่ อ งการขอวีซ่าด้ วยตนเองในประเทศที่ตนพานักหรื อ ศึกษาอยู่
เท่านัน้
4. หนังสือเดินทางต้ องมีอายุไม่ต่ากว่า 6 เดือน โดยนับวันเริ่มเดินทางออกนอกประเทศ หากนับแล้ วต่ากว่า 6 เดือน ผู้เดินทางต้ องไปยื่น
คาร้ องขอทาหนังสือเดินทางเล่มใหม่ และกรุณาเตรี ยมหนังสือเดินทางเล่มเก่า ให้ กับทางบริ ษัทด้ วย เนื่องจากประวัติการเดินทางของ
ท่านจะเป็ นประโยชน์อย่างยิ่งในการยื่นคาร้ องขอวีซ่า และจานวนหน้ าหนังสือเดินทาง ต้ องเหลือว่างสาหรับติดวีซ่าไม่ต่ากว่า 3 หน้ า
5. ท่านที่ใส่ปกหนังสือเดินทางกรุณาถอดออก หากมีการสูญหาย บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อปกหนังสือเดินทางนัน้ ๆ และพาสปอร์ ต ถือ
เป็ นหนังสือของทางราชการ ต้ องไม่มีรอยฉีกขาด หรื อ การขีดเขียน หรื อ แต่งเติมใดๆ ในเล่ม
ข้ อมูลเพิ่มเติมเรื่องตั๋วเครื่องบินและที่น่ ังบนเครื่องบิน
1. ทางบริษัทได้ สารองที่นงั่ พร้ อมชาระเงินมัดจาค่าตัว๋ เครื่ องบินแล้ ว หากท่านยกเลิกทัวร์ ไม่ว่าจะด้ วยสาเหตุใด ทางบริ ษัทขอสงวนสิทธิ์
การเรี ยกเก็บค่ามัดจาตัว๋ เครื่ องบิน ซึ่งมีคา่ ใช้ จ่าย ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท แล้ วแต่สายการบินและช่วงเวลาเดินทาง
2. หากตัว๋ เครื่ องบินทาการออกแล้ ว แต่ท่านไม่สารถออกเดินทางได้ ทางบริ ษัทขอสงวนสิทธิ์เรี ยกเก็บค่าใช้ จ่ายตามที่เกิดขึ ้นจริ ง และรอ
Refund จากทางสายการบิน ใช้ เวลาประมาณ 3- 6 เดือนเป็ นอย่างน้ อย
3. นัง่ ที่ Long Leg โดยปกติอยู่บริเวณทางออกประตูฉกุ เฉิน และผู้ที่จะนัง่ ต้ องมีคณ
ุ สมบัตติ รงตามที่สายการบินกาหนด เช่น ต้ องเป็ นผู้ที่มี
ร่างกายแข็งแรง และช่วยเหลือผู้อื่นได้ อย่างรวดเร็วในกรณีที่เครื่ องบินมีปัญหา เช่น สามารถเปิ ดประตูฉกุ เฉินได้ (นา้ หนักประมาณ 20
กิโลกรัม) ไม่ใช่ผ้ ทู ี่มีปัญหาทางด้ านสุขภาพและร่างกาย และอานาจในการให้ ที่นงั่ Long leg ขึ ้นอยู่กบั ทางเจ้ าหน้ าที่เช็คอินสายการบิน
ตอนเวลาที่เช็คอินเท่านัน้
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กรณียกเลิกการเดินทาง
1. แจ้ งยกเลิก 45 วัน ขึ ้นไปก่อนการเดินทาง คืนค่าใช้ จ่ายทังหมด
้
2. แจ้ งยกเลิกภายใน 30-44 วันก่อนเดินทาง เก็บค่าใช้ จ่าย ท่านละ 10,000 บาท
3. แจ้ งยกเลิกภายใน 16-29 วันก่อนเดินทาง เก็บค่าใช้ จ่าย ท่านละ 20,000 บาท
4. แจ้ งยกเลิกน้ อยกว่า 15 วันก่อนเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ เก็บค่าใช้ จ่ายทังหมด
้
5. บริ ษั ทขอสงวนสิท ธิ์ในการเก็บ ค่ า ใช้ จ่า ยทัง้ หมดกรณี ท่ า นยกเลิกการเดิน ทางและมี ผลทาให้ ค ณะเดินทางไม่ ค รบตาม
จานวนที่บริษัทฯกาหนดไว้ (30ท่ านขึน้ ไป) เนื่องจากเกิดความเสียหายต่อทางบริ ษัทและผู้เดินทางอื่นที่เดินทางในคณะเดียวกัน
บริษัทต้ องนาไป ชาระค่าเสียหายต่างๆที่เกิดจากการยกเลิกของท่าน
6. กรณีเจ็บป่ วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งจะต้ องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริ ษัทฯจะทาการเลื่อนการเดินทางของ
ท่าน ไปยังคณะต่อไปแต่ทงนี
ั ้ ้ท่านจะต้ องเสียค่าใช้ จ่ายที่ไม่สามารถเรี ยกคืนได้ คือ ค่าธรรมเนียมในการมัดจาตัว๋ และค่าธรรมเนียมวี
ซ่าตามที่สถานทูตฯ เรี ยกเก็บ
7. กรณีย่ นื วีซ่าแล้ วไม่ ได้ รับการอนุมัตวิ ีซ่าจากทางสถานทูต (วีซ่าไม่ ผ่าน) และท่านได้ ชาระค่าทัวร์ หรื อมัดจามาแล้ ว ทางบริ ษัทฯ
ขอเก็บเฉพาะค่าใช้ จ่ายที่เกิดขึ ้นจริ ง เช่น ค่าวีซ่าและค่าบริ การยื่ นวีซ่า / ค่ามัดจาตั๋วเครื่ องบิน หรื อ ค่าตัว๋ เครื่ อ งบิน (กรณี ออกตั๋ว
เครื่ องบินแล้ ว) ค่าส่วนต่างในกรณีที่กรุ๊ปออกเดินทางไม่ครบตามจานวน
8. กรณีวีซ่าผ่ านแล้ ว แจ้ งยกเลิกก่ อนหรือหลังออกตั๋วโดยสาร บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการ ไม่ คืนค่ าทัวร์ ทัง้ หมด
9. กรณีผ้ ูเดินทางไม่ สามารถเข้ า-ออกเมืองได้ เนื่องจากปลอมแปลงหรื อการห้ ามของเจ้ าหน้ าที่ ไม่วา่ เหตุผลใดๆตามทางบริษัทของ
สงวนสิทธิ์ในการ ไม่ คืนค่ าทัวร์ ทัง้ หมด
ข้ อมูลเพิ่มเติมเรื่องโรงแรมที่พัก
1. เนื่องจากการวางแปลนห้ องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจทาให้ ห้องพักแบบห้ องเดี่ยว (Single) ,ห้ องคู่ (Twin/Double)
และห้ อ งพักแบบ 3 ท่าน/3 เตียง (Triple Room) ห้ อ งพักต่ า งประเภทอาจจะไม่ ติดกั น และบาง
โรงแรมอาจจะไม่ มีห้องพักแบบ 3 ท่ าน แต่ อาจจะได้ เป็ น 1 เตียงใหญ่ กับ 1 เตียงพับเสริม
2. โรงแรมในยุโรปส่วนใหญ่อาจจะไม่มีเครื่ องปรับอากาศเนื่องจากอยู่ในแถบที่มีอณ
ุ หภูมติ ่า
3. กรณีที่มีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade air) เป็ นผลให้ คา่ โรงแรมสูงขึ ้นมากและห้ องพักในเมืองเต็ม
บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนหรื อย้ ายเมืองเพื่อให้ เกิดความเหมาะสม
4. โรงแรมในยุโรปที่มีลกั ษณะเป็ น Traditional Building ห้ องที่เป็ นห้ องเดี่ยวอาจเป็ นห้ องที่มีขนาดกะทัดรัต
และไม่มีอ่างอาบน ้า ซึ่งขึ ้นอยู่กบั การออกแบบของแต่ละโรงแรมนันๆ
้ และห้ องแต่ละห้ องอาจมีลกั ษณะแตกต่างกัน
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เอกสารประกอบการขอวีซ่าโมรอคโค
ใช้ เวลาทาการอนุมัตวิ ีซ่าประมาณ 10 วัน
***ไม่ ต้องมาแสดงตนที่สถานทูตในวันยื่นวีซ่า***
เอกสารกรุณาเตรียม 2 ชุด ยกเว้ น เอกสารที่ออกจากทางราชการและทางธนาคารขอเป็ นตัวจริง 1 ชุด และสาเนา 1 ชุด
ในระหว่ างยื่นวีซ่าเข้ าสถานทูตแล้ ว ไม่ สามารถดึงเล่ มออกมาก่ อนได้
1. หนังสือเดินทางประเทศไทย (Thailand Passport) หนังสือเดินทาง ต้ องมีหน้ าเหลือสาหรับประทับวีซ่าอย่างน้ อย 2 หน้ า อายุ
การใช้ งานเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน นับจากวันเดินทางกลับ และหนังสือเดินทางจะต้ องไม่ชารุด (หนังสือเดินทางเล่มเก่า กรุณา
นามาประกอบการยื่นวีซ่าด้ วย)
***ในกรณี ท่ ีถือพาสปอร์ ต สัญชาติไทย แต่ พานั กอยู่ต่างประเทศ, ทางานอยู่ต่างประเทศ หรื อนั กเรี ยน นั กศึกษา
ศึก ษาอยู่ต่า งประเทศ กรุ ณ าแจ้ งเจ้ า หน้ า ที่ของทางบริ ษัท ให้ ท ราบทัน ที เพราะการยื่น ขอวีซ่ า จะมี เงื่อ นไข และ
ข้ อ ก าหนดของทางสถานทู ตต้ อ งการเพิ่มเติม และ บางสถานทูตอาจไม่ สามารถยื่น ขอวี ซ่ า ในประเทศไทยได้
ข้ อกาหนดนีร้ วมไปถึงผู้เดินทางที่ถือพาสปอร์ ตต่ างชาติด้วย***
2. รูปถ่ าย รูปถ่ายสีหน้ าตรงขนาด 1.5 x 2 นิ ้ว จานวน 2 ใบ (พื ้นหลังขาวเท่านัน้ ถ่ายไม่
เกิน 6 เดือนห้ ามสวมแว่นตาหรื อเครื่ องประดับ ไม่ใส่คอนแทคเลนส์ รูปไม่เลอะหมึก)
3. หลักฐานการเงิน
3.1 หนั งสือรั บรองสถานะทางการเงิน BANK CERTIFICATE ที่ออกจากทาง
ธนาคาร (ต้ องสะกดชื่อให้ ตรงตามหน้ าพาสปอร์ ต ต้ องมีตราประทับ และลายเซ็นจาก
ธนาคาร) กรุณายื่นขอจาก ธนาคาร่ ลวงหน้ า เวลาดาเนินงานประมาณ 3 วัน และใช้
ยื่นได้ ไม่เกิน 20 วันหลังจากธนาคารออกให้
3.2 กรณี ผ้ ูเดิน ทางไม่ ได้ ออกค่ าใช้ จ่ายเอง (บุคคลที่สามารถรับรองค่าใช้ จ่ายได้
ต้ องเป็ น พ่อ แม่ พี่น้อง ที่มีสายเลือดเดียวกัน หรื อ สามีภรรยา เท่านัน)
้
3.2.1. ต้ องทาเป็ นหนังสือรับรองค่ าใช้ จ่ายในการเดินทาง (Sponsor Letter)
3.2.2. ต้ องทา BANK GUARANTEE ที่ออกจากทางธนาคารเท่านัน้ ฉบับภาษาอังกฤษ โดยระบุชื่อเจ้ าของบัญชี (บุคคลที่
ออกค่าใช้ จ่าย) ต้ องสะกดชื่อ – สกุล ให้ ตรงตามหน้ าพาสปอร์ ต และบุคคลที่เจ้ าของบัญชีออกค่าใช้ จ่ายให้ (ผู้เดินทาง) ต้ องสะกด
ชื่อ – สกุล ให้ ตรงตามหน้ าพาสปอร์ ต กรุณายื่นขอจาก ธนาคาร่ ลวงหน้ า โดยใช้ เวลาดาเนินงานประมาณ 3 วัน และใช้ ยื่นได้ ไม่
เกิน 20 วัน หลังจากธนาคารออกให้
**สถานทูตไม่ รับพิจารณาบัญชีตดิ ลบ บัญชีฝากประจา บัญชีกระแสรายวัน
บัญชีสหกรณ์ ออมทรัพย์ พันธบัตร ตราสารหนี ้ กองทุน และสลากออมสิน**
4. หลักฐานการทางาน
- เจ้ าของกิจการ หนังสือรับรองการจดทะเบียน(DBD)ที่มีชื่อของผู้เดินทางเป็ นกรรมการหรื อหุ้นส่วน อายุไม่เกิน 3 เดือน หรื อ
สาเนาใบทะเบียนการค้ า(พค.0403)
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- กิจการไม่ จดทะเบียน จดหมายชี ้แจงการทางาน พร้ อมเอกสารประกอบ เช่น รูปถ่ายร้ าน สัญญาเช่าที่ โฉนดที่ดนิ เป็ นตัน
- เป็ นพนักงาน หนังสือรับรองการทางาน จากบริษัทฯ ระบุตาแหน่ง, เงินเดือน, วันเริ่มทางาน
(ขอเป็ นภาษาอังกฤษมีอายุ 1 เดือน ชื่อ-สกุลต้ องตรงตามหน้ าพาสปอร์ ต ใช้ คาว่า “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนชื่อ
สถานทูตที่ยื่น)
- นักเรียนหรือนักศึกษา ใช้ หนังสือรับรองการเรี ยนที่ออกจากสถาบันที่กาลังศึกษาอยู่
(ขอเป็ นภาษาอังกฤษมีอายุ 1 เดือน ชื่อ-สกุลต้ องตรงตามหน้ าพาสปอร์ ต)ใช้ คาว่า “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนชื่อ
สถานทูตที่ยื่น)
5. เอกสารส่ วนตัว
- สาเนาทะเบียนบ้ าน
- บัตรประชาชน
- สูตบิ ตั ร(กรณีเด็กอายุต่ากว่า 20 ปี )
- ทะเบียนสมรส/ทะเบียนหย่า/มรณะบัตร(ถ้ ามี)
- ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ถ้ ามีการเปลี่ยน)
***เอกสารส่ วนตัวของท่ านห้ามเซ็นสาเนาถูกต้องทุกกรณี***
6. กรณีเด็กอายุไม่ ถึง 20 ปี ไม่ ได้ เดินทางไปต่ างประเทศพร้ อมบิดา มารดา
- หากเด็กเดินทางไปกับบิดา จะต้ องมีหนังสือยินยอมจากมารดา จากอาเภอต้ นสังกัด (โดยมารดาจะต้ องคัดหนังสือยินยอมระบุ
ให้ บตุ รเดินทางไปต่างประเทศกับบิดา) พร้ อมแนบสาเนาบัตรประชาชนหรื อหน้ าพาสปอร์ ตมารดามาด้ วย
- หากเด็กเดินทางกับมารดา จะต้ องมีหนังสือยินยอมจากบิดา จากอาเภอต้ นสังกัด (โดยบิดาจะต้ องคัดหนังสือยินยอมระบุให้
บุตรเดินทางไปต่างประเทศกับมารดา) พร้ อมแนบสาเนาบัตรประชาชนหรื อหน้ าพาสปอร์ ตบิดามา
หากเด็กไม่ ได้ เดินทางพร้ อมกับบิดาและมารดา ทังบิ
้ ดาและมารดาจะต้ องคัดหนังสือระบุยินยอมให้ บตุ รเดินทางไป
ต่างประเทศกับใคร มีความสัมพันธ์เป็ นอะไรกันกับเด็ก จากอาเภอต้ นสังกัด พร้ อมแนบสาเนาบัตรประชาชนหรื อหน้ าพาสปอร์ ต
บิดาและมารดา
- กรณีเด็กที่บดิ า-มารดาหย่ าร้ าง จะต้ องแนบสาเนาใบหย่า และมีการสลักหลังโดยมีรายละเอียดว่าฝ่ ายใดเป็ นผู้มีอานาจ
ปกครองบุตรแต่เพียงผู้เดียว
*** กรณีเด็กอายุต่ากว่ า 18 ปี บิดาและมารดาต้ องลงชื่อรับรองในแบบฟอร์ มสมัครวีซ่า
7. ท่านห้ ามเซ็น รับรองสาเนาถูกต้ องเด็ดขาด ให้ ท่านเซ็นเฉพาะ แบบฟอร์ มใบคาร้ อ งขอวีซ่าเท่านัน้ หากไม่ได้ เซ็นในแบฟอร์ มมา
ท่านอาจจะต้ องไปโชว์ตวั ที่สถานฑูตด้ วยตนเอง
-
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เอกสารยื่นวีซ่าอาจมีการปรับเปลี่ยนและขออัพเดทเพิ่มเติมได้ ทุกเวลา หากทางสถานทูตแจ้ งขอเพิ่มเติม
แบบฟอร์ มสาหรับกรอกข้ อมูลยื่นวีซ่าประเทศโมรอคโค
(กรุณากรอกข้ อมูลให้ ครบถ้ วนตามความเป็ นจริง เนื่องจากจะมีผลต่อการพิจารณาวีซ่าของท่าน)
ชื่อ – นามสกุล ผู้เดินทาง [ภาษาไทย]…………………………………………………………………….………
1. นามสกุล [ภาษาอังกฤษ]…………………………………………………………..……………………………
2. นามสกุลตอนเกิด [ภาษาอังกฤษ]………………………………………………..…………………………….
3. ชื่อตัว [ภาษาอังกฤษ]…………………………………………..………………………………………………
4. วัน /เดือน / ปี (ค.ศ.) เกิด……………………………………….……………………………………………..
5. สถานที่เกิด (จังหวัด) …………………………………………………..………………………………………
6. ประเทศที่เกิด……………………….……………………………..……………………………………………
7. สัญชาติปัจจุบนั .................................สัญชาติโดยกาเนิด หากต่างจากปัจจุบนั …………………………..
8. 8.1 ชื่อ- นามสกุล บิดา................................................................................................................
8.2 ชื่อ- นามสกุล มารดา...................................................................................................................
8. เพศ
ชาย
หญิง
9. สถานภาพ
โสด
แต่งงาน (จดทะเบียน)
แต่งงาน (ไม่จดทะเบียน)
หย่า
แยกกันอยู่
หม้ าย
อื่นๆ (โปรดระบุ)……………..….
10. ในกรณีเป็ นผู้เยาว์ กรุณากรอกชื่อ-นามสกุล ที่อยู่(หากต่างจากผู้ขอ) และสัญชาติของผู้มีอานาจปกครอง/ดูแลผู้เยาว์
………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………..
11. ที่อยู่ตามทะเบียนบ้ านของผู้ขอ
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………รหัสไปรษณีย์…………………
หมายเลขโทรศัพท์มือถือ......................................... อีเมล.............................................
12. อาชีพปัจจุบนั ........................................................................................................
13. ชื่อบริษัทหรื อร้ านค้ า ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ / สาหรับนักเรี ยน นักศึกษา กรุณากรอกชื่อ ที่อยู่ของสถาบันศึกษา
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………รหัสไปรษณีย์…………….……
14. วีซ่าเที่เคยได้ รับในระยะเวลา 3 ปี ที่ผา่ นมา(ระบุวนั เดินทาง ไป-กลับ)
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
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15. ท่านเคยถูกปฏิเสธวีซ่าหรื อไม่
ไม่เคย

เคย (เหตุผลในการปฏิเสธ).........................................................

16. ความรับผิดชอบค่าใช้ จ่ายในการดารงชีพระหว่างการเดินทางและพานักอยู่ของผู้ร้องขอ
ตัวผู้ขอวีซ่าเอง

มีผ้ อู ื่นออกให้ (ญาติ/บริษัท/องค์กร)
กรุณาระบุชื่อ ................................................

สิง่ ที่ช่วยในการดารงชีพ
เงินสด

…………………………………………………..….
สิง่ ที่ช่วยในการดารงชีพ

เช็คเดินทาง

เงินสด

บัตรเครดิต

ที่พกั ที่มีผ้ จู ดั หาให้

ชาระค่าที่พกั ล่วงหน้ าแล้ ว

ค่าใช้ จ่ายทังหมดระหว่
้
างพานักมีผ้ อู อกให้

ชาระค่าพาหนะล่วงหน้ าแล้ ว

ชาระค่าพาหนะล่วงหน้ าแล้ ว

อื่นๆ (โปรดระบุ)

อื่นๆ (โปรดระบุ)

************************************************
หมายเหตุ การอนุมัตวิ ีซ่าเป็ นดุลพินิจของทางสถานทูต ทางบริษัทไม่ มีส่วนเกี่ยวข้ องใดๆทัง้ สิน้ ทัง้ นีบ้ ริษัทเป็ นเพียง
ตัวกลางและคอยบริการอานวยความสะดวกให้ แก่ ผ้ ูเดินทางเท่ านัน้
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