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AMAZING MOROCCO โมร็อคโค 10 วัน 7 คืน  
เดินทาง กันยายน – ธันวาคม 62  

 เส้นทางการเดนิทาง 

วนัท่ี 1. กรุงเทพฯ 

วนัท่ี 2. ดไูบ – คาซาบลงัก้า – ราบตั – แมกเนส 

วนัท่ี 3. แมกเนส – เมืองโบราณโรมนัโวลบิูลิส – เชฟชาอนุ 

วนัท่ี 4. เชฟชาอนุ – เฟซ – เมืองเก่าเฟซ 

วนัท่ี 5. เฟซ – อินเฟรน – มิเดล – เออร์ฟดู์ – เมอร์ซูก้า (ทะเลทรายซาฮาร่า) 
วนัท่ี 6. ขี่อฐูรับแสงอรุณ – เมอร์ซกู้า – ทินเฮียร์ – ทอดร้ากอร์จ – วอซาเซท 
วนัท่ี 7. วอซาเซท – มาราเกซ – ชมโชว์การแสดงพืน้เมือง    

วนัท่ี 8. มาราเกซ – สวนจาร์ดีน มาจอแรล – คาซาบลงัก้า   

วนัท่ี 9. คาซาบลงัก้า – ดไูบ 
วนัท่ี 10. ดไูบ – กรุงเทพฯ 

          เร่ิมต้นเพียง 49,900.- 
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วันท่ี 1 กรุงเทพฯ   
22.00 น. 

 
คณะพร้อมกนั ณ สนามบินสวุรรณภมูิ อาคารผู้โดยสารระหวา่งประเทศ ประตู 9 เคาน์เตอร์ T สายการบิน
เอมิเรตส์ โดยมีเจ้าหน้าท่ี คอยต้อนรับและอ านวยความสะดวก 
 

วันท่ี 2 ดูไบ – คาซาบลังก้า – ราบัต – แมกเนส 
01.35 น. ออกเดินทางสูด่ไูบ โดยสายการบินเอมิเรตส์ เท่ียวบินท่ี EK 385 

** คณะเดินทางวนัท่ี 02 พ.ย. 62 เป็นต้นไป ออกเดินทาง เวลา 01.05 น. และถึงดไูบ เวลา 05.00 น. ** 
04.45 น. เดินทางถึงสนามบินดไูบ รอเปลี่ยนเคร่ือง 
07.25 น. ออกเดินทางตอ่สูค่าซาบลงัก้า ประเทศโมร็อคโค โดยเท่ียวบิน EK 751 

** คณะเดนิทางวนัท่ี 02 พ.ย. 62 เป็นต้นไป ออกเดินทาง เวลา 07.25 น. และถึงคาซาบลงัก้า เวลา 13.15 น. 
** 

12.45 น. 
 

ถึงสนามบินคาซาบลังก้า (Casablanca) ประเทศโมร็อคโค (เวลาท้องถ่ินช้ากวา่ประเทศไทย 6 ชัว่โมง และจะ
เปลี่ยนเป็น 5 ชัว๋โมงในวนัท่ี 31 มีนาคม 2562) น าท่านผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองและศลุกากร เดินทางสู่คา
ซาบลงัก้า มีความหมายในภาษาสเปนว่าบ้านสีขาว เป็นเมืองท่าและเป็นท่ีตัง้ของท่าอากาศยานระหว่าง
ประเทศ 
น าท่านเดินทางตอ่สูเ่มืองราบัต (Rabat) เมืองหลวงแห่งราชอาณาจกัรมาตัง้แตปี่ ค.ศ.1956 น าท่านชมเมือง
ราบตัเมืองหลวงแห่งราชอาณาจักรมาในอดีต เมื่อโมร็อคโคหลดุพ้นจากการเข้าแทรกแซงทางการเมืองของ
ฝร่ังเศส และเป็นท่ีตัง้ของพระราชวงัหลวง และท าเนียบทูตานุทูตจากต่างแดน เป็นเมืองสีขาวท่ีสะอาดและ
สวยงาม จากนัน้ชมสุเหร่าหลวง และ พระราชวังหลวง  ท่ีทุกเท่ียงวนัศกุร์ กษัตริย์แห่งโมร็อคโคจะทรงม้า
จากพระราชวงัมายังสุเหร่าเพ่ือประกอบศาสนกิจ ชมสุสานของกษัตริย์โมฮัมเหม็ด ท่ี 5 พระอยักาของ
กษัตริย์องค์ปัจจบุนั ซึ่งมีทหารยามยืนเฝา้สง่าทุกประต ูและเปิดให้คนทกุชาติทกุศาสนาเข้าไปเคารพพระศพท่ี
ฝังอยู่เบือ้งลา่ง ด้านหน้าของสสุาน คือสเุหร่าฮสัซนัท่ีเร่ิมสร้างมาตัง้แตศ่ตวรรษท่ี 2 แต่ไม่ส าเร็จ และพังลงจน
เหลือแตเ่พียงเสาไว้ 365 ต้น ในบริเวณกว้าง 183x139 เมตร  แวะถ่ายรูปป้อมอูดายา (Oudayas Fortress) 
ป้อมขนาดใหญ่ 2 ชัน้ ท่ีตัง้อยู่ริมมหาสมทุรแอตแลนติก ล้อมรอบด้วยก าแพงสงูใหญ่ เป็นป้อมท่ีสเปนสร้างขึน้
เมื่อสมยัท่ีสเปนยึดครองโมร็อคโค ด้านในมีสวนดอกไม้แบบสเปน และเป็น เมดิน่า หรือชมุชนชาวเมืองซึ่งเต็ม
ไปด้วยบ้านเรือนทาทาบด้วยสีฟ้า-ขาว ท่ีสะอาดตาน่าเดินเล่น บรรยากาศริมทะเลคล้ายเมืองซานโตรินี 
นบัเป็นหนึ่งในป้อมปราการท่ีส าคญัของโมร็อคโค ในอดีตใช้ป้องกนัข้าศึกจากการรุกรานทัง้จากประเทศท่ีล่า
อาณานิคมและในยคุท่ีโจรสลดัชกุชมุ จากนัน้น าท่านเดินทางสุ่เมืองแมกเนส (Meknes) 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 
ท่ีพัก เดินทางเข้าสู่ท่ีพัก MENZEH DALIA หรือเทียบเท่า 
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วันท่ี 3 แมกเนส – เมืองโบราณโรมันโวลูบิลิส – เชฟชาอุน 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

 ชมเมืองแมกเนส (Meknes) หนึ่งในเมืองมรดกโลกรับรองโดยยูเนสโกเมื่อปี ค.ศ.1996 อดีตเมืองหลวงใน
สมยัสลุตา่น มเูล อิสมาอิแห่งราชวงศอ์ะลาวทิ (Alawite Dynasty) ได้ช่ือเป็นกษัตริย์จอมโหดผู้ ช่ืนชอบการท า
สงครามในช่วงศตวรรษท่ี 17 ด้วยท าเลท่ีตัง้ท่ีมีแม่น า้ไหลผ่านกลางเมืองเมกเนสจึงเป็นเมืองศนูย์กลางการ 
ผลิตมะกอกไวน์และพืชพรรณตา่งๆ มีก าแพงเมืองล้อมรอบเมืองเก่าท่ียาวประมาณ 40 กม. ซึ่งมีประตเูมือง
ใหญ่โตถึง 7 ประต ูแวะชม ประตูบับมันซู เป็นประตท่ีูได้ช่ือว่าสวยท่ีสดุ ตกแต่งด้วยโมเสดและกระเบือ้งสี
เขียวสดบนผนงัสีแสด น าท่านเดินทางสู่เมืองโบราณโรมันโวลูบิลิส (Roman city of Volubilis) ท่ีปัจจุบัน
เหลือแต่ซากปรักหักพังท่ีเกิดจากแผ่นดินไหวครัง้รุนแรงในปี ค.ศ. 1755 แต่ยังคงเห็นได้ถึงร่องรอยความ
ย่ิงใหญ่ของเมืองในจกัรวรรดิโรมนัในอดีตซึ่งได้รับการขึน้ทะเบียนมรดกโลกในปี ค.ศ.1997 

 
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บ่าย น าท่านเดินทางสูน่ครสีฟ้าเชฟชาอูน (Chefchaouen) เมืองท่ีได้ช่ือวา่มนต์เสน่ห์แห่งโมร็อคโค เป็นเมืองเลก็ๆ

ตัง้อยู่ในหุบเขาริฟ (Rif Mountain) ประวตัิความเป็นมาของเมืองนัน้ยาวนานกว่า 538 ปี เมืองนีเ้คยอยู่ใต้
การปกครองของสเปน และได้รับอิสรภาพในปี ค.ศ.1956 จนได้รับอิทธิพลวิถีชีวิตและภาษาสเปนในปัจจุบันนี  ้
ชมบ้านเรือนทาด้วยสีฟ้าและสีขาว ถือว่าเป็นสวรรค์ของคนรักสีฟ้าและสีขาว โดยเฉพาะสีฟ้า นั่นก็
เพราะวา่เชฟชาอนูเป็นเมืองท่ีบ้านเรือนเกือบทกุหลงัเป็นสีขาว และมีคร่ึงลา่งไปจนถึงบริเวณถนน บันได และ
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ทางเดิน เป็นสีฟ้าสดใสเหมือนวนัท่ีท้องฟ้าไร้เมฆ สามารถเดินชมบ้านเรือนได้ทัว่ทัง้เมือง โดยท่ีสถาปัตยกรรม
ของเมืองยงัคงเป็นแบบโมร็อคโค ซุ้มประตโูค้งจึงสามารถมองเห็นได้ทัว่ทัง้เมือง และยงัมีน า้พท่ีุปดู้วยกระเบือ้ง
โมเสกแบบโมร็อคโคให้เห็นได้ตามมมุต่าง ๆ ของเมือง พร้อมให้ท่านมีเวลาเดินเลือกซือ้ของท่ีระลึกในตลาด
เมืองเก่า 

 
ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 
ท่ีพัก เดินทางเข้าสู่ท่ีพัก PARADOR หรือเทียบเท่า 

*** เน่ืองจากโรงแรมในเมืองเชฟชาอนูมีคอ่นข้างน้อย ถ้าในกรณีท่ีโรงแรมในเมืองเชฟชาอนูเต็ม ทางคณะจะ
เปลี่ยนไปนอนเมืองข้างๆแทน *** 
 

วันท่ี 4 เชฟชาอุน – เฟซ – เมืองเก่าเฟซ 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

 น าท่านเดินทางสูเ่มืองเฟซ (Fes) เมืองหลวงเก่าใน ศ.ต. ท่ี 8 ท่ีมีความส าคญัทางประวตัิศาสตร์ เป็นเมือง
แหลง่ท่องเท่ียวท่ีมีช่ือเสียงของโมร็อคโค เส้นทางนีผ้า่นเทือกเขาแอตลาส ช่ือท่ีคุ้นเคยกนัมานาน โดยเดินทาง
ข้าม Middle Atlas ภมูิประเทศเขียวชอุม่ไปด้วยป่าไม้ สองข้างทางเปลี่ยนสภาพจากความแห้งแล้วเป็นป่าไม้ 
พุ่ม และสลบักบัความแห้งแล้งของภเูขา จนเข้าสูเ่มืองเฟส 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บ่าย น าท่านชมเมืองเฟส โดยเดินเข้าสู่เขาวงกตอนัซับซ้อนแห่งเมดินาเมืองเฟซ ผ่านประตู Bab Bou Jeloud ท่ี

สร้างตัง้แตปี่ 1913  ท่ีใช้โมเสดสีฟ้าตกแตง่ เดินผา่นเข้าไปในเขตเมดิน่าแล้วเหมือนข้ามกาลเวลาย้อนสู่อดีต 
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น าท่านเดินผ่านตลาดสดขายข้างปลาอาหาร และผัก ผลไม้สดต่างๆนาๆ ชม เมเดอร์ซา บูอิมาเนีย 
(Merdersa Bou Imania) ซึ่งเป็นโรงเรียนสอนพระคมัภีร์ เป็นสถาปัตยกรรมแบบมวัร์ท่ีสวยงามประณีต  ใน
เขตเมืองเก่าได้แบ่งออกเป็น 100 สว่น มีซอยกวา่ 10,000 ซอย มีซอยแคบสดุคือ 50 ซ.ม. ถึงกว้าง 3 เมตร จะ
แบ่งเป็นย่านตา่งๆ เช่น ย่านเคร่ืองใช้ทองเหลือง ทองแดง จะมีร้านค้าเลก็ๆท่ีหน้าร้านจะมีหม้อ กะทะ อปุกรณ์
เคร่ืองครัว วางแขวนห้อยเตม็ไปหมด ย่านขายพรมท่ีวางเรียงรายอย่างสวยงาม ย่านงานเคร่ืองจักสาน งาน
แกะสลกัไม้ และย่านเคร่ืองเทศ (Souk El Attarine) ท่านจะได้สมัผสัทัง้รูป รสและกลิ่นในย่านเคร่ืองเทศท่ีมี
การจดัเรียงสินค้าได้อย่างเป็นระเบียบเรียบร้อยสวยงาม ระหวา่งท่ีเดินตามทางในเมดินา่ท่านจะได้พบกบัน า้พุ
ธรรมชาติ (Nejjarine Fountain) เพ่ือให้ชาวมสุลิมให้ล้างหน้าล้างมือก่อนเข้าในบริเวณมสัยิด  นอกจากนีท่ี้
ตามซอกมมุอาจเห็นภาพชายสงูอายุหนวดเครารุงรังนั่งแกะสลกัไม้ชิน้เล็กๆอยู่บริเวณตามทางเดินแคบๆใน
เขตเมืองเก่า บางทีเราก็ยงัจะเห็นผู้หญิงท่ีน่ีสวมเสือ้ผ้าท่ีปิดตัง้แต่หัวจนถึงเท้าจะเห็นได้ก็เฉพาะตาด าอนัคม
กริบเท่านัน้  แวะชมสุสานของมูเล ไอดริสท่ี 2 (Moulay Idriss Mausolem II) ท่ีชาวโมร็อคโคถือว่าเป็น
แหล่งมาแสวงบุญท่ีศกัดิ์สิทธ์ิ พาท่านไปชม สุเหร่าใหญ่ไคเราวีน (Kairaouine Mosque) ซึ่งเป็นทัง้
มหาวิทยาลยัสอนศาสนาแห่งแรกของโมร็อคโค และเก่าแก่ท่ีสดุแห่งหนึ่งของโลกเลยทีเดียว (เฉพาะผู้ ท่ีนับถือ
ศาสนาอิสลามเท่านัน้) จากนัน้น าท่านเดินชมย่านเคร่ืองหนงัและแวะชม บ่อฟอกและย้อมสีหนังแบบโบราณ 
ท่ีเป็นเอกลกัษณ์เฉพาะของเมืองเฟส ถูกอนรุักษ์โดยองค์กรยูเนสโก้ ทัง้หมดนีเ้ป็นเสน่ห์ของการเดินเท่ียวชม
เมืองท่ีต้องเดินแหวกวา่ยเข้าไปในกลุม่คนชาวพืน้เมือง ช้อปปิง้สินค้าท้องถ่ิน เมืองเฟซจึงเป็นสถานท่ีท่ีไม่ควร
พลาดในการมาเยือนอย่างย่ิง 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร  
ท่ีพัก เดินทางเข้าสู่ท่ีพัก L’ESCALE เทียบเท่า 

** กรุณาจดัเตรียมเสือ้ผ้ากระเป๋าเลก็ เพ่ือค้างคืนในทะเลทรายในคืนถดัไป ** 
 

วันท่ี 5 เฟซ – อนิเฟรน – มเิดล – เออร์ฟูด์ – เมอร์ซูก้า (ทะเลทรายซาฮาร่า) 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

น าท่านเดินทางผา่นชม เมืองอเิฟรน (Ifrane) เมืองท่ีความสงูประมาณ 1,650 เมตร เหนือระดบัน า้ทะเล ท่ี
พกัตากอากาศซึ่งในอดีตฝรั่งเศสได้มาสร้างขึน้บริเวณนี ้ในช่วง ค.ศ. 1930 บางครัง้เรียกเมืองแห่งนีว้่า เจนีวา
แห่งโมร็อคโค บ้านสว่นใหญ่มีหลงัคาสีแดง มีดอกไม้บาน และทะเลสาบสวยงาม เป็นสถานท่ีพักผ่อนทัง้ฤดู
หนาวและฤดรู้อน เส้นทางนีผ้่านเทือกเขาแอตลาส ช่ือท่ีคุ้นเคยกันมานาน เดินทางข้าม Middle Atlas ภมูิ
ประเทศเขียวชอุม่ไปด้วยป่าไม้ สองข้างทางเปลี่ยนสภาพจากความแห้งแล้วเป็นป่าไม้ พุ่ม และสลบักับความ
แห้งแล้งของภเูขา ได้เวลาสมควรน าท่านเดินทางสู่เมืองมิเดล (Midelt) 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บ่าย ออกเดินทางสู ่เมืองเออร์ฟูด์ (Erfoud) ซึ่งเป็นโอเอซิสศนูย์กลางการค้าขายของคาราวานซึ่งเดินทางมาจาก
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ซาอดุิอาระเบีย และซูดาน เดินทางสูเ่มืองเมอร์ซูก้าร์ (แยกสัมภาระส าหรับค้างคืนในทะเลทราย) โดยน า
ท่านน าท่านนัง่รถขบัเคลื่อนสี่ล้อ 4 WD ไปท่อง ทะเลทรายซาฮาร่า “Sahara” เป็นทะเลทรายในทวีปแอฟริกา
ท่ีมีขนาดใหญ่เป็นอนัดบัสองของโลก (รองจากทะเลทรายในทวีปแอนตาร์กติกา) และเป็นทะเลทรายร้อนท่ี
ใหญ่ท่ีสุดของโลก ณ เมืองเมอร์ซูก้า (Merzouga) ลัดเลาะขอบทะเลทรายสู่เขตซาฮาร่า ผ่านชมชม
ทศันียภาพอนัย่ิงใหญ่ของภเูขาหินท่ีเตม็ไปด้วยซากฟอสซิลของหาอยและแมงกะพรุนโบราณในอดีตเมื่อ 350 
ล้านปีก่อน ซึ่งดินแดนแห่งนีเ้คยอยู่ใต้ท้องทะเลมาก่อน จึ่งเป็นท่ีก าเนิดของซากฟอสซิลตา่งๆ 

 
ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

** อิสระท่านพกัผอ่นดดูาวท่ามกลางทะเลทรายตามอธัยาศยั ** 
ท่ีพัก พักผ่อนค้างคืนในทะเลทรายซาฮาร่า ณ  CAFÉ DU SUD หรือเทียบเท่า  

** โรงแรมท่ีทะเลทรายห้องพกัสว่นใหญ่จะเป็นรูปแบบกระโจม **   
 

วันท่ี 6 ข่ีอูฐรับแสงอรุณ - เมอร์ซูก้า – ทนิเฮียร์ – ทอดร้ากอร์จ – วอซาเซท 
เช้าตรู่ ก่อนพระอาทิตย์ขึน้น าท่านขี่อฐูชมพระอาทิตย์ขึน้ท่ีทะเลทรายซาฮาร่า ** พิเศษ รวมคา่ขี่อฐู 1 ท่าน/อฐู 1 ตวั 

เป็นบรรยากาศยามเช้าท่ีคณุจะประทบัใจมิรู้ลืม **(อย่าลืมเตรียมเสือ้กนัหนาวให้พร้อม) 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

 น าท่านนัง่รถ 4WD สูเ่มืองเออร์ฟดู์ เพ่ือเปลี่ยนเป็นรถโค้ชปรับอากาศ จากนัน้เดินทางสู่ทอด้าจอร์จ (Todra 
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Gorge) ชมความงามของช่องเขาท่ีซ่อนตวัอยู่ในโอเอซิส ล าน า้ใสไหลผ่านช่องเขากับหน้าผาสงูชันแปลกตา
เป็นแหล่งปีนหน้าผาส าหรับนักเสี่ยงภยัทัง้หลาย เดินทางสุ่เมืองทินเฮียร์ (Tinghir) ชุมชนท่ีเกาะกลุ่มอยู่
รวมกนั ท่ามกลางความแห้งแล้ง ยงัมีความชุ่มชืน้ของโอเอซิส ต้นปาล์ม เคยเป็นท่ีตัง้ของกองทหารท่ีเดินทาง
มาจากวอซาเซท 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บ่าย น าท่านเดินทางสู ่เมืองวอซาเซท (Ouarzazate) เคยเป็นท่ีตัง้ทางยทุธศาสตร์ในปี ค.ศ. 1928 ฝรั่งเศสได้ตัง้

กองก าลงัทหารและพฒันาท่ีน่ีให้เป็นศนูย์กลางการบริหาร วอซาเซทเป็นเมืองถกูสง่เสริมให้เป็นเมืองท่องเท่ียว
ท่ีแวดล้อมไปด้วยสตดูิโอภาพยนตร์ และมีการพัฒนาพืน้ท่ีในทะเลทรายเพ่ือการท ากิจกรรมต่างๆ เช่น การขี่
มอเตอร์ไซด์ อฐู กิจกรรมผจญภยักลางทะเลทราย เมืองนีอ้ยู่ใกล้ภเูขาแอตลาสท่ีมีหิมะปกคลมุในช่วงฤดหูนาว 
วอซาเซทอาจกลา่วได้วา่เป็นจดุมุง่หมายของนกัท่องเท่ียวท่ีมองหาความแตกตา่ง และความผจญภยัท่ีหาไมไ่ด้
จากท่ีไหน วอซาเซทเป็นเมืองท่ีส าคญัท่ีสดุของทางตอนใต้ และท่ีน่ียังเป็นทางเช่ือมระหว่างเหนือกับใต้ และ
ตะวนัออกกบัตะวนัออก ส าหรับนกัท่องเท่ียวบางคนท่ีชอบรสชาติของความเป็นทางใต้ ณ แห่งนีเ้ป็นจดุเร่ิมต้น
ของการส ารวจเมืองตา่งๆได้ทกุวนั 

 
ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร  
ท่ีพัก เดินทางเข้าสู่ท่ีพัก KARAM PALACE หรือเทียบเท่า    
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วันท่ี 7 วอซาเซท – มาราเกซ – ชมโชว์การแสดงพืน้เมือง   
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

แวะถ่ายรูป ป้อมทาเริท Kasbah Taourirt เป็นป้อมแห่งตระกูลกลาวี ซึ่งภายในประกอบด้วยห้องต่าง ๆ 
จ านวนมากซ่อนอยู่เช่ือมตอ่กนัด้วยถนนเลก็ ๆ และเส้นทางลบัคดเคีย้วตามอาคารท่ีเบียดเสียดกนั พระราชวงั
ของตระกลูกลาวี Glaoui Palace ผู้ปกครองมาราเกซ ซึ่งยังมีลวดลายผนังอาคารและรูปแบบสถาปัตยกรรม
อนัหลากหลายของการสร้างอาคารของชาวเบอร์เบอร์ การออกแบบอาคารซึ่งเหมาะกับความเช่ือและความ
เป็นอยู่ของเหลา่เจ้าผู้ปกครอง ในยคุของตระกลู Glaoui ท่ีน่ีมีคนงานและคนรับใช้จ านวนหลายร้อยคนจึงต้อง
มีห้องเป็นจ านวนมาก มีทัง้สว่นท่ีเป็นวงัเก่า ห้องนัง่เลน่ ห้องรับรอง ซึ่งองค์การยเูนสโก้ได้ปฏิสงัขรณ์ขึน้มาจาก
อาคารเดิมเพียง 1 ใน 3 ของอาคารทัง้หมด จากนัน้น าท่านออกเดินทางผ่าน เมืองไอท์ เบนฮาดดู Ait 

Benhaddou เป็นเมืองท่ีมีช่ือเสียงในเร่ืองการหารายได้จากกองถา่ยท าภาพยนตร์กวา่ 20 เร่ือง โดยเฉพาะป้อม
ท่ีงดงามและมีความใหญท่ีสดุในโมร็อคโค ภาคใต้ คือ ป้อมไอท์ เบนฮาดด ูKasbash of Ait Ben Hadou เป็น
ป้อมหินทรายซึ่งตัง้อยู่ท่ามกลางสวนอลัมอนด์ เป็นปราสาทท่ีใช้ในการถ่ายท าภาพยนตร์หลายเร่ืองท่ีโด่งดงั 
อาทิ Lawrence of Arabia, Jesus of Nazareth และ Gladiator ปัจจบุนัอยู่ในความดแูลขององค์การยเูนสโก้ 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
บ่าย เดินทางสู ่เมืองมาราเกช (Marakesh) ซึ่งเป็นเมืองท่องเท่ียวท่ีส าคญัท่ีตัง้อยู่เชิงเขาแอตลาส ในอดีตเมือง

โอเอซิสแห่งนีเ้ป็นท่ีพกัของกองคาราวานอฐูท่ีมาจากทางตอนใต้ของโมร็อคโค ถือเป็นเมืองชุมทางของพ่อค้า
ต่างๆ นอกจากนีย้ังเป็นอดีตเมืองหลวงในช่วงสมยัราชวงศ์อลัโมราวิดช่วง ศ.ต.ท่ี 11 ปัจจุบันเป็นเมื องท่ีมี
นกัท่องเท่ียวมาเยือนมากท่ีสดุ สภาพบ้านเมืองท่ีเราเห็นได้คือ สองข้างทางแวดล้อมด้วยบ้านเรือนท่ีถูกฉาบ
ด้วยปนูสีส้มๆ ซึ่งเป็นสิ่งท่ีรัฐบาลก าหนดไว้ แตค่นท้องถ่ินจะเรียกว่า Pink City หรือ เมืองสีชมพู อาจกล่าว
ได้วา่มาราเกชเป็นเมืองท่ีมีเสน่ห์ท่ีสดุในโลกแห่งหนึ่ง จึงได้สมญานามวา่เป็น A city of Drama นั่นคือมีความ
สวยงามดัง่เมืองในละครท่ีไม่น่าเป็นชีวิตจริงได้ น าท่านเย่ียมชม พระราชวังบาเฮีย (Bahia Palace) เป็น
พระราชวงัของท่านมหาอ ามาตย์ ผู้ส าเร็จราชการแผน่ดินแทนยคุกษัตริย์ในอดีต สร้างขึน้ในช่วงปลายศตวรรษ
ท่ี 19 โดย Si Moussa สถาปัตยกรรมออกแบบเป็นแนวสมยัใหม ่โดยท่ีตัง้ใจจะให้เป็นพระราชวงัท่ีย่ิงใหญ่และ
หรูหราท่ีสดุในสมัยนัน้ ตวัพระราชวงัมีการตกแต่งโดยการแกะสลกัปูนปัน้มีการวาดลายบนไม้และประดับ
ประดาด้วยโมเสดเป็นลวดลายท่ีสวยงามละเอียดอ่อนมาก จากนัน้น าท่านชม จัตุรัสกลางเมือง Djemaa 

Fnaa Square ท่ีมีขนาดใหญ่ รายล้อมไปด้วยอาคาร ร้านค้า ตลาด ทัง้ 4 ด้าน เดินเลน่ถ่ายรูปความมีชีวิตชีวา 
ท่ีมีสีสนัและกลิ่นอายแบบโมร็อคโคขนานแท้ พร้อมจับจ่ายหาซือ้ของฝาก ของท่ีระลึกพืน้เมืองต่างๆ ได้ท่ี 
ตลาดเก่า ท่ีอยู่รายรอบจตัรุัส 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร  
** พร้อมชมโชว์การแสดงพืน้เมืองอนัตืน่ตาตื่นใจกบัความอลงัการของสถานท่ีและสีสนัของชาวโมร็อคกนั ** 

ท่ีพัก เดินทางเข้าสู่ท่ีพัก AYOUB หรือเทียบเท่า    
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วันท่ี 8 มาราเกซ – สวนจาร์ดีน มาจอแรล – คาซาบลังก้า 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

 น าท่านชม สวนจาร์ดีน มาจอแรล Jardin Majorelle หรือ สวนยิปแซงลอเร้นซ์ Yves Saint Laurent 

Gardens ช่ือนีเ้ป็นท่ีคุ้นเคยของสาว ๆ ท่ีช่ืนชอบแฟชั่นสดุหรูของ Yves St. Laurent นักออกแบบแฟชั่นดีไซน์
แห่งปารีสประเทศฝร่ังเศส จากนัน้น าท่านเดินทางสูเ่มืองคาซาบลังก้า (Casablanca) น าท่านสูเ่มือง คาซาบ
ลงัก้า  ค าว่า 'คาซา' แปลว่า บ้าน และ 'บลงัก้า' แปลว่า สีขาว คาซาบลงัก้า เป็นเมืองท่ีคนทั่วโลกรู้จัก และ
อาจรู้จกัมากกวา่ 'ราชอาณาจกัรโมร็อคโค' ด้วยซ า้ 

 
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
บ่าย น าท่านชมเมืองคาซาบลังก้า (Casablanca) เมืองท่ีถกูใช้เป็นฉากในภาพยนตร์ฮอลลีวดูเร่ือง Casablanca 

ออกฉายในปี ค.ศ.1942 น าท่านถ่ายรูปกบั สเุหร่าแห่งกษัตริย์ฮัสซันท่ี 2 สร้างเสร็จสมบูรณ์เมื่อปี ค.ศ. 1993 
ในวาระเฉลิมพระชนม์ครบ 60 พรรษาของกษัตริย์ฮสัซนัท่ี 2 แห่งโมร็อกโกเป็นสเุหร่าท่ีมีขนาดใหญ่มากจคุนได้ 
25,000 คนและมีหอคอยสงู 210 เมตร ชมโบถส์ชาวยิว (The Church of our ladies of Lourdes) ภายในมี
ภาพกระจกสีสวยงามแสดงเร่ืองราวต่างๆเก่ียวกับศาสนา ต่อด้วยจัตรุัสสหประชาชาติ ซึ่งเป็นใจกลางเมือง
ย่านธรุกิจส าคญั 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 
ท่ีพัก เดินทางเข้าสู่ท่ีพัก SUISSE หรือเทียบเท่า    
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วันท่ี 9 คาซาบลังก้า – ดูไบ 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

11.00 น. น าท่านเดินทางสูส่นามบินคาซาบลงัก้า เพ่ือท าการเช็คอินสมัภาระ และ มีเวลาเลือกซือ้สินค้าปลอดภาษีใน
สนามบิน 

14.45 น. ออกเดินทางกลบัสูด่ไูบ โดยเท่ียวบินท่ี EK 752 

** คณะเดินทางวนัท่ี 19 ต.ค. 62 เป็นต้นไป ออกเดินทาง เวลา 15.05 น. และถึงดไูบ เวลา 01.30 น. ** 
 

วันท่ี 10 ดูไบ - กรุงเทพฯ   
01.15 น. เดินทางถึงสนามบินดไูบรอเปลี่ยนเคร่ือง 
03.40 น. ออกเดินทางสูก่รุงเทพฯ โดยสายการบินเอมเิรตส์ เท่ียวบิน EK 376 

** คณะเดินทางวนัท่ี 19 ต.ค. 62 เป็นต้นไป ออกเดินทาง เวลา 03.30 น. และถึงกรุงเทพฯ เวลา 12.35 น. ** 
13.15 น. คณะเดินทางกลบัถึง สนามบินสวุรรณภมูิ โดยสวสัดิภาพ 

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

อัตราค่าบริการ AMAZING MOROCCO โมร็อคโค 
10 วัน 7 คืน โดยสายการบนิเอมิเรตส์ (EK) 

ก าหนดการเดินทาง 
ผู้ใหญ่พัก 2-3 ท่าน 

ท่านละ 

เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี  
(เสริมเตียง)  
ท่านละ 

เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี 
(ไม่เสริมเตียง) 

ท่านละ 

ไม่รวมต๋ัว 
ท่านละ 

พักเด่ียวเพิ่ม 
ท่านละ 

21-30 ก.ย. 62 49,900.- 49,900.- 49,900.- 32,900.- 5,900.- 
05-14 ต.ค. 62 49,900.- 49,900.- 49,900.- 32,900.- 5,900.- 
12-21 ต.ค. 62 51,900.- 51,900.- 51,900.- 32,900.- 5,900.- 
19-28 ต.ค. 62 52,900.- 52,900.- 52,900.- 33,900.- 5,900.- 
02-11 พ.ย. 62 51,900.- 51,900.- 51,900.- 34,900.- 5,900.- 
07-16 ธ.ค. 62 54,900.- 54,900.- 54,900.- 33,900.- 5,900.- 

28 ธ.ค. 62-06 ม.ค. 63 65,900.- 65,900.- 65,900.- 38,900.- 10,900.- 

โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปล่ียนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล 
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เงื่อนไขการให้บริการ  
1.        ช าระเงินมดัจ าท่านละ 20,000 บาท โดยโอนเข้าบญัชี ที่นัง่จะยืนยนัเมื่อได้รับเงินมดัจ าแล้วเท่านัน้ 
2. สง่ส าเนาหน้าพาสปอร์ตของผู้ที่เดินทาง ที่มีอายกุารใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน เพื่อท าการจองคิวย่ืนวีซ่าภายใน 3 

วนันบัจากวนัจอง หากไม่สง่ส าเนาหน้าพาสปอร์ตทางบริษัทขออนุญาติยกเลิกการจองทัวร์โดยอตัโนมติั 
3. เมื่อได้รับการยืนยนัว่ากรุ๊ปออกเดินทางได้ ลกูค้าจดัเตรียมเอกสารให้การขอวีซ่าได้ทนัที 
4. หากท่านที่ต้องการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลกูค้าอยู่ต่างจังหวัด) ให้ท่านติดต่อเจ้าหน้าที่ ก่อนออก

บตัรโดยสารทกุครัง้ หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจ้งเจ้าหน้าที่ ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่ รับผิดชอบ ค่าใช้จ่ายที่
เกิดขึน้ 

5. การย่ืนวีซ่าในแต่ละสถานทตูมีการเตรียมเอกสาร และมีขัน้ตอนการย่ืนวีซ่าไม่เหมือนกัน ทัง้แบบหมู่คณะและย่ืน 
รายบคุคล (แสดงตน) ท่านสามารถสอบถามข้อมลูเพื่อประกอบการตดัสนิใจก่อนการจองได้จากทางเจ้าหน้าที่ 

6. หากในคณะของท่านมีผู้ ต้องการดแูลพิเศษ นัง่รถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผู้สงูอาย,ุ มีโรคประจ าตัว หรือไม่สะดวก
ในการเดินทางท่องเที่ยวในระยะเวลาเกินกว่า 4-5 ชั่วโมงติดต่อกัน ท่านและครอบครัวต้องให้การดูแลสมาชิก
ภายในครอบครัวของท่านเอง เนื่องจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ หัวหน้าทัวร์มีความจ าเป็นต้องดูแลคณะทัวร์
ทัง้หมด 

 

อัตราค่าบริการนีร้วม 
1  ค่าตัว๋เคร่ืองบิน ชัน้ประหยดั (Economy Class) ที่ระบวุนัเดินทางไปกลบัพร้อมคณะ (ในกรณีมีความประสงค์อยู่

ต่อ จะต้องไม่เกินจ านวนวนั และอยู่ภายใต้เงื่อนไขของสายการบิน) 
2. ค่าภาษีสนามบินทกุแห่งตามรายการ 
3. ค่ารถโค้ชปรับอากาศน าเที่ยวตามรายการ  
4. ค่าห้องพกัในโรงแรมตามที่ระบใุนรายการหรือเทียบเท่า (3 ดาว – 4 ดาว) 
5. ค่าอาหารตามที่ระบใุนรายการ 
6. ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการ 
7. ค่าประกนัภัยการเดินทางรายบคุคล (หากต้องการเงื่อนไขกรมธรรม์สอบถามได้จากเจ้าหน้าที่) 
 ค่าประกนัอบุติัเหตคุุ้มครองในระหว่างการเดินทางวงเงินไม่เกินท่านละ 1,000,000 บาท  
 ค่ารักษาพยาบาลในกรณีเกิดอบุติัเหตวุงเงินไม่เกินท่านละ 500,000 บาท (ตามเงื่อนไขกรมธรรม์) 
 ลูกค้าท่านใดสนใจ ซือ้ประกันการเดินทางส าหรับครอบคลุมเร่ืองสุขภาพสามารถสอบถามข้อมูล 

เพิ่มเติมกับทางบริษัทได้  
 เบีย้ประกนัเร่ิมต้น 341 บาท [ระยะเวลา 4-6 วนั] 
 เบีย้ประกนัเร่ิมต้น 395 บาท [ระยะเวลา 7-10 วนั]  
 **ความครอบคลมุผู้ เอาประกนัที่มีอายุตัง้แต่แรกเกิด ถงึ 85 ปี **  
  [รักษาพยาบาล 2 ล้าน, เสยีชีวิตหรือเสยีอวยัวะจากอบุติัเหต ุ1.5 ล้านบาท] 
8. ค่ามคัคเุทศก์ของบริษัทดแูลตลอดการเดินทาง (ไม่รวมทิปมคัคเุทศก์)  
9. ค่าภาษีมลูค่าเพิ่ม 7% และหกั ณ ที่จ่าย 3 % 
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อัตราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
1. ค่าธรรมเนียมการจดัท าหนงัสอืเดินทาง 
2. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิเช่น  ค่าเคร่ืองด่ืมที่สัง่พิเศษ , ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง, ค่า

น า้หนักเกินจากทางสายการบินก าหนดเกินกว่า 30 ก.ก.และมากกว่า 1 ชิน้,  ค่ารักษาพยาบาล กรณีเกิดการ
เจ็บป่วยจากโรคประจ าตวั, ค่ากระเป๋าเดินทางหรือของมีค่าที่สญูหายในระหว่างการเดินทาง เป็นต้น 

3. ค่าธรรมเนียมน า้มนัและภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรับขึน้ราคา 
4. ค่าบริการยกกระเป๋าในโรงแรม ซึง่ท่านจะต้องดแูลกระเป๋าและทรัพย์สนิด้วยตวัท่านเอง 
5. ค่าธรรมเนียมวีซ่าประเทศโมร็อคโค (ผู้ยื่นวีซ่าต้องช าระเงินพร้อมเงินมัดจ าค่าทัวร์เป็นจ านวนเงิน

โดยประมาณ 800 บาท) 
6. ค่าทิปพนกังานขบัรถ และไกด์ท้องถ่ิน  (40 ดอลลา่สหรัฐ) 
7. ค่าทิปมคัคเุทศก์จากเมืองไทย (30 ดอลลา่สหรัฐ) 
 

เงื่อนไขการช าระค่าทวัร์ส่วนที่เหลือ 
ทางบริษัทขอเก็บค่าทวัร์ส่วนที่เหลือ 20 วันก่อนการเดนิทาง 

หากท่านไม่ผ่านการอนุมัตวิีซ่าหรือยกเลิกการเดนิทางโดยเหตุจ าเป็น 
ทางบริษัทขอเก็บเฉพาะค่าใช้จ่ายที่เกิดขึน้จริง 

 
ข้อมูลเบือ้งต้นในการเตรียมเอกสารยื่นวีซ่าและการยื่นวีซ่า 

1. การพิจารณาวีซ่าเป็นดุลยพินิจของสถานทูต มิใช่บริษัททัวร์ การเตรียมเอกสารที่ดีและถูกต้องจะช่วยให้การ
พิจารณา ของสถานทตูง่ายขึน้ 

2. กรณีท่านใดต้องใช้พาสปอร์ตเดินทาง ช่วงระหว่างย่ืนวีซ่า หรือ ก่อนเดินทางกับทางบริษัท ท่านต้องแจ้งให้ทาง
บริษัทฯ ทราบลว่งหน้าเพื่อวางแผนในการขอวีซ่าของท่าน ซึง่บางสถานทตูใช้เวลาในการพิจารณาวีซ่าที่ค่อนข้าง
นานและอาจไม่สามรถดงึเลม่ออกมาระหว่างการพิจารณาอนมุัติวีซ่าได้  

3. ส าหรับผู้ เดินทางที่ศึกษาหรือท างานอยู่ต่างประเทศ จะต้องด าเนินเร่ืองการขอวีซ่าด้วยตนเองในประเทศที่ตน
พ านกัหรือศกึษาอยู่เท่านัน้ 

4. หนงัสอืเดินทางต้องมีอายไุม่ต ่ากว่า 6 เดือน โดยนบัวนัเร่ิมเดินทางออกนอกประเทศ หากนับแล้วต ่ากว่า 6 เดือน 
ผู้ เดินทางต้องไปย่ืนค าร้องขอท าหนังสือเดินทางเล่มใหม่ และกรุณาเตรียมหนังสือเดินทางเล่มเก่า ให้กับทาง
บริษัทด้วย เนื่องจากประวัติการเดินทางของท่านจะเป็นประโยชน์อย่างย่ิงในการย่ืนค าร้องขอวีซ่า และจ านวน
หน้าหนงัสอืเดินทาง ต้องเหลอืว่างส าหรับติดวีซ่าไม่ต ่ากว่า 3 หน้า 

5. ท่านที่ใส่ปกหนังสือเดินทางกรุณาถอดออก หากมีการสญูหาย บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อปกหนังสือเดินทาง
นัน้ๆ และพาสปอร์ต ถือเป็นหนงัสอืของทางราชการ ต้องไม่มีรอยฉีกขาด หรือ การขีดเขียน หรือ แต่งเติมใดๆ ใน
เลม่ 
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ข้อมูลเพิ่มเตมิเร่ืองตั๋วเคร่ืองบินและที่น่ังบนเคร่ืองบิน 

1. ทางบริษัทได้ส ารองที่นั่งพร้อมช าระเงินมัดจ าค่าตั๋วเคร่ืองบินแล้ว  หากท่านยกเลิกทัวร์ ไม่ว่าจะด้วยสาเหตุใด 
ทางบริษัทขอสงวนสทิธ์ิการเรียกเก็บค่ามดัจ าตัว๋เคร่ืองบิน ซึง่มีค่าใช้จ่าย ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท  แล้วแต่
สายการบินและช่วงเวลาเดินทาง   

2.  หากตั๋วเคร่ืองบินท าการออกแล้ว แต่ท่านไม่สารถออกเดินทางได้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิเรียกเก็บค่าใช้จ่าย
ตามที่เกิดขึน้จริง และรอ Refund จากทางสายการบิน ใช้เวลาประมาณ 3- 6 เดือนเป็นอย่างน้อย 

3.  นั่งที่ Long Leg โดยปกติอยู่บริเวณทางออกประตูฉุกเฉิน และผู้ที่จะนั่งต้องมีคุณสมบัติตรงตามที่สายการบิน
ก าหนด เช่น ต้องเป็นผู้ที่มีร่างกายแข็งแรง และช่วยเหลือผู้อื่นได้อย่างรวดเร็วในกรณีที่เคร่ืองบินมีปัญหา เช่น 
สามารถเปิดประตฉูกุเฉินได้ (น า้หนกัประมาณ 20 กิโลกรัม) ไม่ใช่ผู้ที่มีปัญหาทางด้านสขุภาพและร่างกาย และ
อ านาจในการให้ที่นัง่ Long leg ขึน้อยู่กบัทางเจ้าหน้าที่เช็คอินสายการบิน ตอนเวลาที่เช็คอินเท่านัน้ 

 

กรณียกเลิกการเดนิทาง 
1. แจ้งยกเลกิ 45 วนั ขึน้ไปก่อนการเดินทาง คืนค่าใช้จ่ายทัง้หมด 
2. แจ้งยกเลกิภายใน 30-44 วนัก่อนเดินทาง เก็บค่าใช้จ่าย ท่านละ 10,000 บาท  
3. แจ้งยกเลกิภายใน 16-29 วนัก่อนเดินทาง เก็บค่าใช้จ่าย ท่านละ 20,000 บาท 
4. แจ้งยกเลกิน้อยกว่า 15 วนัก่อนเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสทิธ์ิ เก็บค่าใช้จ่ายทัง้หมด 
5. บริษัทขอสงวนสทิธ์ิในการเก็บค่าใช้จ่ายทัง้หมดกรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลท าให้คณะเดินทางไม่ครบ

ตามจ านวนที่ บริษัทฯก าหนดไว้ (30ท่านขึน้ไป) เนื่องจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษัทและผู้ เดินทางอื่นที่
เดินทางในคณะเดียวกนับริษัทต้องน าไปช าระค่าเสยีหายต่างๆที่เกิดจากการยกเลกิของท่าน  

6. กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯจะท าการ
เลื่อนการเดินทางของท่าน  ไปยังคณะต่อไปแต่ทัง้นีท้่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถเรียกคืนได้คือ 
ค่าธรรมเนียมในการมดัจ าตัว๋ และค่าธรรมเนียมวีซ่าตามที่ สถานทตูฯ เรียกเก็บ  

7. กรณีย่ืนวีซ่าแล้วไม่ได้รับการอนมุติัวีซ่าจากทางสถานทตู (วีซ่าไม่ผ่าน) และท่านได้ช าระค่าทัวร์หรือมัดจ ามาแล้ว 
ทางบริษัทฯ ขอเก็บเฉพาะค่าใช้จ่ายที่เกิดขึน้จริง เช่น ค่าวีซ่าและค่าบริการย่ืนวีซ่า / ค่ามัดจ าตั๋วเคร่ืองบิน หรือ
ค่าตัว๋เคร่ืองบิน (กรณีออกตัว๋เคร่ืองบินแล้ว) ค่าสว่นต่างในกรณีที่กรุ๊ปออกเดินทางไม่ครบตามจ านวน  

8. กรณีวีซ่าผ่านแล้ว แจ้งยกเลกิก่อนหรือหลงัออกตัว๋โดยสาร บริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการไม่คืนค่าทวัร์ทัง้หมด 
9. กรณีผู้ เดินทางไม่สามารถเข้า-ออกเมืองได้ เนื่องจากปลอมแปลงหรือการห้ามของเจ้าหน้าที่ ไม่ว่าเหตุผลใดๆ

ตามทางบริษัทของสงวนสทิธ์ิในการ ไม่คืนค่าทวัร์ทัง้หมด 
 

ข้อมูลเพิ่มเตมิเร่ืองโรงแรมที่พกั 
1. เนื่องจากการวางแปลนห้องพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่างกนั จงึอาจท าให้ห้องพักแบบห้องเด่ียว (Single) ,ห้องคู่ 

(Twin/Double) และห้องพักแบบ 3 ท่าน/3 เตียง (Triple Room) ห้องพักต่างประเภทอาจจะไม่ติดกันและบาง
โรงแรม  อาจจะไม่มีห้องพกัแบบ 3 ท่าน แต่อาจจะได้เป็น 1 เตียงใหญ่กบั 1 เตียงพบัเสริม 

2. โรงแรมในยโุรปสว่นใหญ่อาจจะไม่มีเคร่ืองปรับอากาศเนื่องจากอยู่ในแถบที่มีอณุหภูมิต ่า 
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3. กรณีที่มีงานจดัประชมุนานาชาติ (Trade air) เป็นผลให้ค่าโรงแรมสงูขึน้มากและห้องพักในเมืองเต็ม บริษัทฯขอ
สงวนสทิธ์ิในการปรับเปลีย่นหรือย้ายเมืองเพื่อให้เกิดความเหมาะสม 

4. โรงแรมในยโุรปที่มีลกัษณะเป็น Traditional Building ห้องที่เป็นห้องเด่ียวอาจเป็นห้องที่มีขนาดกะทัดรัตและไม่
มีอ่างอาบน า้ ซึง่ขึน้อยู่กบัการออกแบบของแต่ละโรงแรมนัน้ๆ และห้องแต่ละห้องอาจมีลกัษณะแตกต่างกนั 

 

เอกสารประกอบการขอวซี่าโมร็อคโค 

ใชเ้วลาท าการอนมุตัวิซี่าประมาณ 10 วนั 

***ไมต่อ้งมาแสดงตนทีส่ถานทตูในวนัยืน่วซี่า*** 

เอกสารกรณุาเตรยีม 2 ชุด ยกเวน้ เอกสารทีอ่อกจากทางราชการและทางธนาคาร

ขอเป็นตวัจรงิ 1 ชุด และส าเนา 1 ชุด  

ในระหวา่งยืน่วซี่าเขา้สถานทตูแลว้ ไมส่ามารถดงึเลม่ออกมากอ่นได ้

 

1. หนงัสอืเดนิทางประเทศไทย (Thailand Passport) หนังสอืเดนิทาง ตอ้งมหีนา้เหลอืส าหรับประทับ

วซีา่อยา่งนอ้ย 2 หนา้ อายกุารใชง้านเหลอืไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน นับจากวันเดนิทางกลบั  และหนังสอื

เดนิทางจะตอ้งไมช่ ารดุ (หนังสอืเดนิทางเลม่เกา่ กรณุาน ามาประกอบการยืน่วซีา่ดว้ย)  

 

***ในกรณีทีถ่อืพาสปอรต์ สญัชาตไิทย แตพ่ านกัอยูต่า่งประเทศ, ท างานอยูต่า่งประเทศ 

หรอืนกัเรยีน นกัศกึษาศกึษาอยูต่่างประเทศ กรุณาแจง้เจา้หนา้ทีข่องทางบรษิทัใหท้ราบ

ทนัท ีเพราะการยืน่ขอวซี่าจะมเีงือ่นไข และ ขอ้ก าหนดของทางสถานทูตตอ้งการเพิม่เตมิ 

และ บางสถานทูตอาจไม่สามารถยืน่ขอวซี่าในประเทศไทยได ้ขอ้ก าหนดนีร้วมไปถงึผู ้

เดนิทางทีถ่อืพาสปอรต์ตา่งชาตดิว้ย*** 

  

2. รูปถา่ย รปูถา่ยสหีนา้ตรงขนาด 1.5 x 2 นิว้ จ านวน 2 ใบ (พืน้หลงั

ขาวเทา่นัน้ ถา่ยไมเ่กนิ 6 เดอืนหา้มสวมแวน่ตาหรอืเครือ่งประดับ 

ไมใ่สค่อนแทคเลนส ์รปูไมเ่ลอะหมกึ) 

3. หลกัฐานการเงนิ  
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3.1 หนงัสอืรบัรองสถานะทางการเงนิ BANK CERTIFICATE  ทีอ่อกจากทางธนาคาร (ตอ้งสะกด

ชือ่ใหต้รงตามหนา้พาสปอรต์ ตอ้งมตีราประทับ และลายเซน็จากธนาคาร) กรุณายืน่ขอจาก ธนาคาร่

ลวงหนา้ เวลาด าเนนิงานประมาณ 3 วัน และใชย้ืน่ไดไ้มเ่กนิ 20 วันหลังจากธนาคารออกให ้  

3.2 กรณีผูเ้ดนิทางไมไ่ดอ้อกคา่ใชจ้า่ยเอง (บคุคลทีส่ามารถรับรองคา่ใชจ้่ายได ้ตอ้งเป็น พ่อ แม ่

พีน่อ้ง ทีม่สีายเลอืดเดยีวกัน หรอื สามภีรรยา เทา่นัน้)     

     3.2.1. ตอ้งท าเป็นหนงัสอืรบัรองคา่ใชจ้า่ยในการเดนิทาง  (Sponsor Letter)  

     3.2.2. ตอ้งท า BANK GUARANTEE ทีอ่อกจากทางธนาคารเท่านั้น ฉบับภาษาอังกฤษ โดยระบุชือ่

เจา้ของบัญช ี(บคุคลทีอ่อกคา่ใชจ้่าย) ตอ้งสะกดชือ่ – สกุล ใหต้รงตามหนา้พาสปอรต์ และบุคคลที่

เจา้ของบัญชอีอกคา่ใชจ้่ายให ้(ผูเ้ดนิทาง) ตอ้งสะกดชือ่ – สกลุ ใหต้รงตามหนา้พาสปอรต์ กรุณายืน่

ขอจาก ธนาคารล่วงหนา้ โดยใชเ้วลาด าเนนิงานประมาณ 3 วัน และใชย้ืน่ไดไ้ม่เกนิ 20 วัน หลังจาก

ธนาคารออกให ้ 

 

**สถานทตูไมร่บัพจิารณาบญัชตีดิลบ บญัชฝีากประจ า บญัชกีระแสรายวนั 

บญัชสีหกรณ์ออมทรพัย ์พนัธบตัร ตราสารหนี ้กองทุน และสลากออมสนิ** 

 

4. หลกัฐานการท างาน   

- เจา้ของกจิการ หนังสอืรับรองการจดทะเบยีน(DBD)ทีม่ชี ือ่ของผูเ้ดนิทางเป็นกรรมการหรอืหุน้สว่น 

อายไุมเ่กนิ 3 เดอืน หรอื ส าเนาใบทะเบยีนการคา้(พค.0403) 

- กจิการไมจ่ดทะเบยีน จดหมายชีแ้จงการท างาน พรอ้มเอกสารประกอบ เชน่ รปูถา่ยรา้น สญัญา

เชา่ที ่โฉนดทีด่นิ เป็นตนั 

- เป็นพนกังาน    หนังสอืรับรองการท างาน จากบรษัิทฯ ระบตุ าแหน่ง, เงนิเดอืน, วันเริม่ท างาน  

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

MAY CONCERN” แทนชือ่สถานทตูทีย่ืน่) 

- นกัเรยีนหรอืนกัศกึษา ใชห้นังสอืรับรองการเรยีนทีอ่อกจากสถาบันทีก่ าลังศกึษาอยู ่ 

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

MAY CONCERN” แทนชือ่สถานทตูทีย่ืน่) 

5. เอกสารสว่นตวั 
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- ส าเนาทะเบยีนบา้น 

- บัตรประชาชน 

- สตูบิัตร(กรณีเด็กอายตุ ่ากวา่ 20 ปี) 

- ทะเบยีนสมรส/ทะเบยีนหยา่/มรณะบัตร(ถา้ม)ี 

- ใบเปลีย่นชือ่-นามสกลุ (ถา้มกีารเปลีย่น) 

***เอกสารสว่นตวัของทา่นหา้มเซ็นส าเนาถูกตอ้งทกุกรณี*** 

6. กรณีเด็กอายไุมถ่งึ 20 ปี ไมไ่ดเ้ดนิทางไปตา่งประเทศพรอ้มบดิา มารดา  

- หากเด็กเดนิทางไปกบับดิา จะตอ้งมหีนังสอืยนิยอมจากมารดา จากอ าเภอตน้สงักัด (โดยมารดา

จะตอ้งคัดหนังสอืยนิยอมระบใุหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกับบดิา) พรอ้มแนบส าเนาบัตรประชาชน

หรอืหนา้พาสปอรต์มารดามาดว้ย 

- หากเด็กเดนิทางกบัมารดา จะตอ้งมหีนังสอืยนิยอมจากบดิา จากอ าเภอตน้สงักัด (โดยบดิาจะตอ้ง

คัดหนังสอืยนิยอมระบใุหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกับมารดา) พรอ้มแนบส าเนาบัตรประชาชนหรอื

หนา้พาสปอรต์บดิามา 

-  หากเด็กไมไ่ดเ้ดนิทางพรอ้มกบับดิาและมารดา ทัง้บดิาและมารดาจะตอ้งคัดหนังสอืระบยุนิยอม

ใหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกบัใคร มคีวามสมัพันธเ์ป็นอะไรกันกบัเด็ก จากอ าเภอตน้สงักัด พรอ้ม

แนบส าเนาบัตรประชาชนหรอืหนา้พาสปอรต์บดิาและมารดา 

- กรณีเด็กทีบ่ดิา-มารดาหยา่รา้ง จะตอ้งแนบส าเนาใบหยา่ และมกีารสลักหลงัโดยมรีายละเอยีดวา่

ฝ่ายใดเป็นผูม้อี านาจปกครองบตุรแตเ่พยีงผูเ้ดยีว 

*** กรณีเด็กอายตุ า่กวา่ 18 ปี บดิาและมารดาตอ้งลงชือ่รับรองในแบบฟอรม์สมัครวซีา่ 

7.  ทา่นหา้มเซ็น รับรองส าเนาถูกตอ้งเด็ดขาด ใหท้่านเซ็นเฉพาะ แบบฟอรม์ใบค ารอ้งขอวซีา่เท่านั้น 

หากไมไ่ดเ้ซน็ในแบฟอรม์มา ทา่นอาจจะตอ้งไปโชวต์ัวทีส่ถานฑตูดว้ยตนเอง 

เอกสารยืน่วซี่าอาจมกีารปรบัเปลีย่นและขออพัเดทเพิม่เตมิไดทุ้กเวลา หาก

ทางสถานทตูแจง้ขอเพิม่เตมิ 

แบบฟอรม์ส าหรบักรอกขอ้มลูยืน่วซี่าประเทศโมร็อคโค 

(กรุณากรอกขอ้มูลใหค้รบถว้นตามความเป็นจรงิ เน่ืองจากจะมผีลต่อการพจิารณาวซีา่ของท่าน) 

ชือ่ – นามสกลุ ผูเ้ดนิทาง [ภาษาไทย]…………………………………………………………………….……… 

1. นามสกลุ [ภาษาอังกฤษ]…………………………………………………………..…………………………… 
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2. นามสกลุตอนเกดิ [ภาษาอังกฤษ]………………………………………………..……………………………. 

3. ชือ่ตัว [ภาษาอังกฤษ]…………………………………………..……………………………………………… 

4. วัน /เดอืน / ปี (ค.ศ.) เกดิ……………………………………….…………………………………………….. 

5. สถานทีเ่กดิ (จังหวัด) …………………………………………………..………………………………………  

6. ประเทศทีเ่กดิ……………………….……………………………..…………………………………………… 

7. สญัชาตปัิจจุบัน .................................สญัชาตโิดยก าเนดิ หากตา่งจากปัจจบุัน………………………….. 

8. 8.1 ชือ่- นามสกลุ บดิา

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

   8.2 ชือ่- นามสกลุ มารดา

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

8. เพศ   ชาย         หญงิ 

9. สถานภาพ           โสด                     แตง่งาน (จดทะเบยีน)         แตง่งาน (ไมจ่ดทะเบยีน)               

  หยา่        แยกกันอยู ่                         หมา้ย 

  อืน่ๆ (โปรดระบ)ุ……………..…. 

10. ในกรณีเป็นผูเ้ยาว ์กรณุากรอกชือ่-นามสกลุ ทีอ่ยู(่หากตา่งจากผูข้อ) และสญัชาตขิองผูม้อี านาจ

ปกครอง/ดแูลผูเ้ยาว ์

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

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

11. ทีอ่ยูต่ามทะเบยีนบา้นของผูข้อ 

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

…………………………………………………………………………………รหัสไปรษณีย…์……………… 

    หมายเลขโทรศัพทม์อืถอื......................................... อเีมล............................................. 

12. อาชพีปัจจุบัน........................................................................................................ 
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13. ชือ่บรษัิทหรอืรา้นคา้ ทีอ่ยู ่หมายเลขโทรศัพท ์ /  ส าหรับนักเรยีน นักศกึษา กรณุากรอกชือ่ ทีอ่ยูข่อง

สถาบันศกึษา 

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

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

14. วซีา่เทีเ่คยไดรั้บในระยะเวลา 3 ปีทีผ่่านมา(ระบวัุนเดนิทาง ไป-กลับ) 

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

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

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

15.  ทา่นเคยถกูปฏเิสธวซีา่หรอืไม ่

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

16. ความรับผดิชอบคา่ใชจ้่ายในการด ารงชพีระหวา่งการเดนิทางและพ านักอยูข่องผูร้อ้งขอ 

      ตัวผูข้อวซีา่เอง   มผีูอ้ ืน่ออกให(้ญาต/ิบรษัิท/องคก์ร)  

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

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

   เงนิสด     สิง่ทีช่ว่ยในการด ารงชพี   

   เชค็เดนิทาง      เงนิสด 

   บัตรเครดติ      ทีพั่กทีม่ผีูจั้ดหาให ้

   ช าระคา่ทีพั่กลว่งหนา้แลว้    คา่ใชจ้่ายทัง้หมดระหวา่งพ านักมผีูอ้อกให ้

   ช าระคา่พาหนะลว่งหนา้แลว้    ช าระคา่พาหนะลว่งหนา้แลว้ 

   อืน่ๆ (โปรดระบ)ุ     อืน่ๆ (โปรดระบ)ุ    

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

หมายเหต ุ การอนมุตัวิซีา่เป็นดลุพนิจิของทางสถานทตู ทางบรษิทัไมม่สีว่นเกีย่วขอ้งใดๆท ัง้ส ิน้ 

ท ัง้นีบ้รษิทัเป็นเพยีงตวักลางและคอยบรกิารอ านวยความสะดวกใหแ้กผู่เ้ดนิทางเทา่น ัน้ 
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