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วนัทีห่นึง่ ทา่อากาศยานนานาชาตสิวุรรณภมู ิกรงุเทพฯ ประเทศไทย                            

(-/-/-) 

22.00 น. ขอเชญิทุกท่านพรอ้มกัน ณ ทา่อากาศยานนานาชาตสิุวรรณภูม ิกรุงเทพฯ ประเทศไทย อาคาร

ผูโ้ดยสารขาออก ชัน้ 4 ประตูทางเขา้หมายเลข 8 เคาน์เตอร ์Q สายการบนิ Qatar Airways โดยมี

เจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ คอยใหก้ารตอ้นรับ อ านวยความสะดวกตลอดขัน้ตอนการเชค็อนิ และ หัวหนา้ทัวร์

ใหค้ าแนะน าเพือ่เตรยีมความพรอ้มกอ่นออกเดนิทาง 

 

วนัทีส่อง ทา่อากาศยานนานาชาตสิุวรรณภูม ิกรุงเทพฯ ประเทศไทย - ทา่อากาศยานนานาชาตฮิาหมดั 

เมอืงโดฮา ประเทศกาตา้ร ์- ทา่อากาศยานนานาชาตมิูฮมัมดั ฟิฟท ์คาซาบลงักา เมอืงคาซาบ

ลงักา ประเทศโมร็อกโก - เมอืงคาซาบลงักา - จตุรสัโมฮมัเหม็ดที ่5 - โบสถค์าซาบลงักา - 

จตัรุสัสหประชาชาต ิ- ตลาดกลาง - โรงภาพยนตรป์ระจ าเมอืง - สุเหรา่แหง่กษตัรยิฮ์สัซนัที ่2

                            (-/-/D) 

01.20 น. น าท่านเดนิทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาตฮิาหมดั เมอืงโดฮา ประเทศกาตา้ร์ โดยสายการบนิ 

Qatar Airways เทีย่วบนิที ่QR837 

 ** ใชเ้วลาบนิประมาณ 6 ช ัว่โมง 50 นาท ีบรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่งบนิ ** 

05.25 น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนานาชาตฮิาหมดั เมอืงโดฮา ประเทศกาตา้ร ์** เพือ่แวะเปลีย่นเครือ่ง 

** 

06.50 น. น าท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาตมิูฮมัมดั ฟิฟท ์คาซาบลงักา เมอืงคาซาบลงักา 

ประเทศโมร็อกโกโดยสายการบนิ Qatar Airways เทีย่วบนิที ่QR1397 

** ใชเ้วลาบนิประมาณ 8 ช ัว่โมง 30 นาท ีบรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่งบนิ ** 

12.25 น. เดนิทางถงึ ท่าอากาศยานนานาชาตมิูฮมัมดั ฟิฟท ์คาซาบลงักา เมอืงคาซาบลงักา ประเทศ

โมร็อกโก 

 น าท่านผ่านพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงและศุลกากร ** เวลาทอ้งถิน่ชา้กวา่ประเทศไทยประมาณ 6 

ช ัว่โมง ** 

 น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงคาซาบลงักา (Casablanca) เมอืงใหญท่างทศิตะวนัตกของประเทศโมร็อกโก 

ไม่ไดเ้ป็นเมอืงหลวงของประเทศโมร็อกโก ค าว่า คาซาบลังกา (Casablanca) มคีวามหมายในภาษา

สเปนวา่บา้นสขีาว ซึง่เป็นเชน่นัน้จรงิๆเพราะอาคารบา้นเรอืนทัง้เมอืงสว่นใหญถ่กูสรา้งดว้ยสขีาว แต่เดมิ

เป็นแค่เมอืงท่าเล็กๆต่อมาโด่งดังและมชีือ่เสยีงไปทั่วโลก เมือ่ภาพยนตรใ์นชือ่เดยีวกันกับชือ่เมอืง น า

แสดงโดย ฮมัฟรยีโ์บการด์ และอนิกรดิเบริก์แมน ออกฉายในปี ค.ศ. 1942 จนปัจจบุนัเมอืงคาซาบลังกา

ก็กลายเป็นศูนยก์ลางทางเศรษฐกจิและอตุสาหกรรมของประเทศโมร็อกโก ความเจรญิของโลกยคุใหม่

ท าใหเ้มอืงนี้พลุกพล่าน และแมเ้ป็นเมอืงทีนั่บถอืศาสนาอสิลาม แต่ก็สามารถมองเห็นหญงิสาวในชดุ

แฟชั่นตะวันตกไดไ้ม่ยาก นักท่องเทีย่วทีเ่ที่ยวเมอืงคาซาบลังกา จะสามารถน่ังจบิชาในรา้นรวงทีย่ืน่

ออกมาบนบาทวถิแีบบเดยีวกับที่ประเทศฝร่ังเศส เพราะในอดตีเคยเป็นอาณานคิมของประเทศฝร่ังเศส

มากอ่น  
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 น าท่านเดนิทางสู ่จตุรสัโมฮมัเหม็ดที ่5 (Place Mohamed V) บรเิวณนี้ถูกลอ้มรอบไปดว้ยอาคาร

ราชการตา่งๆ ธนาคาร และไปรษณียก์ลาง ผา่นชม โบสถค์าซาบลงักา (Casablanca Cathedral) 

มลีักษณะเป็นสถาปัตยกรรมสขีาวสไตลย์ุโรปทีม่กีลิน่อายของโมร็อกโกผสมอยู่ดว้ย ผา่นชม จตัุรสั

สหประชาชาต ิ(United Nations Square) ยา่นธุรกจิ การเมอืง และ การคา้ส าคัญของเมอืง ถอืได ้

ว่าเป็นหัวใจส าคัญของเมอืงคาซาบลังกาเลยก็กล่าวได ้ผา่นชม ตลาดกลาง (Central Market) ที่

เป็นแหล่งชอ้ปป้ิงของนักท่องเที่ยว ผ่านชม โรงภาพยนตรป์ระจ าเมอืง (Rialto Cinema) ถูก

ออกแบบดว้ยสถาปัตยกรรมแบบอารต์เดโค สรา้งขึน้เมือ่ปี ค.ศ. 1930  

 น าท่าน ถา่ยรูปเป็นทีร่ะลกึ กับ สุเหรา่แหง่กษตัรยิฮ์สัซนัที ่2 (Hassan II Mosque) สรา้งเสร็จ

สมบรูณ์เมือ่ปี ค.ศ. 1993 ในวาระเฉลมิพระชนมายคุรบ 60 พรรษา ของพระองค ์มคีวามยิง่ใหญอ่ลังการ

งานสรา้งทีสุ่ดในประเทศโมร็อกโก โดยมกีารเปิดการเขา้ร่วมกองทุนขึน้เพือ่ใชใ้นการสรา้ง โดยมชีาว

โมร็อกโกมากกวา่ 12 ลา้นคนรว่มบรจิาคเงนิเพือ่สรา้งสเุหรา่แห่งนี ้ภายในสเุหรา่สามารถรองรับคนไดถ้งึ 

25,000 คน ภายนอกสเุหร่าในอาณาเขตอกี 80,000 คน มหีอคอยสงู 210 เมตร เด่นเป็นสง่า ทีส่ามารถ

มองเห็นจากทุกมุมของเมอืง ถูกจัดอันดับใหเ้ป็นสุเหร่าที่ใหญ่เป็นอันดับที่ 13 ของสุเหร่าที่มคีวาม

ยิง่ใหญ่สวยงามระดับโลก เป็นสถาปัตยกรรมทีไ่ม่เก่าแก่นัก ใชเ้วลาสรา้งประมาณ 6 ปี แลว้เสร็จในปี 

ค.ศ. 1993 หรอืประมาณ 22 ปีมาแลว้ อกีทัง้ท่านยังประสงคท์ีจ่ะสรา้งใหเ้ป็นสสุานเพือ่ระลกึถงึพระราช

บดิาอกีดว้ย นอกจากนี้ยังถอืเป็นสถานทีส่ าคัญในการตอ้นรับแขกบา้นแขกเมอืงเมือ่ประมขุของประเทศ

ใดมาเยีย่มเยอืน ก็มกัจะมาเยีย่มชมและสามารถสกัการะสสุานของพระราชบดิาของพระองคไ์ดด้ว้ย  

ค า่ บรกิารอาหารอาหารค า่ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (อาหารพืน้เมอืง หรอื อาหารสไตลต์ะวนัตก) 

   น าคณะเขา้สูท่ ีพ่กั Oum Palace Hotel & Spa , Casablanca หรอืเทยีบเทา่ 
p 
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วนัทีส่าม เมอืงคาซาบลงักา - เมอืงราบตั - พระราชวงัหลวงแหง่เมอืงราบตั - สุสานกษตัรยิม์ูฮมัหมดัที ่5 

- ป้อมอูดายา - เมอืงโรมนัโบราณโวลูบลิสิ - เมอืงแม็กแน็ส - ประตูบบัมนัซู - เมอืงแฟ็ส - 

พระราชวงัหลวงแหง่เมอืงแฟ็ส              (B/L/D)  

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงราบตั (Rabat) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1 ชัว่โมง) คอืเมอืงหลวงและเมอืงที่

ใหญ่เป็นอันดับ 2 ของประเทศโมร็อกโก สถาปนาขึน้มาตัง้แต่ปี ค.ศ. 1956 เมือ่โมร็อกโกหลุดพน้จาก

การเขา้แทรกแซงทางการเมืองของประเทศฝร่ังเศส ตัง้อยู่ต ิดมหาสมุทรแอตแลนติก เป็นแหล่ง

อตุสาหกรรมอาหาร อตุสาหกรรมกอ่สรา้ง และอตุสาหกรรมผา้ ไดร้บัการขึน้ทะเบยีนใหเ้ป็นมรดกโลก

โดยองคก์ารสหประชาชาต ิหรอื ยเูนสโก เมือ่ปี ค.ศ. 2012 

 น าท่าน ผา่นชม พระราชวงัหลวงแหง่เมอืงราบตั (Royal Palace of Casablanca) ทีปั่จจุบันยัง

ใชเ้ป็นทีป่ระทับของกษัตรยิ ์โดยทุกๆเทีย่งของวันศุกร ์พระองคจ์ะทรงมา้จากพระราชวังหลวงแห่งนี้ไป

สเุหรา่ประจ าเมอืงราบตั เพือ่ประกอบศาสนกจิ 

 น าท่านเดนิทางสู ่สุสานกษตัรยิม์ูฮมัหมดัที ่5 (Mausoleum of Mohammed V) ตัวสุสานก็โดด

เด่นเพราะเป็นอาคารทรงสีเ่หลีย่มสขีาวขนาดใหญ่ตัดกับสเีขยีวของหลังคา สสุานแห่งนี้สรา้งเสร็จในปี 

1971 ภายใตพ้ระราชด ารขิองกษัตรยิฮ์สัซนัที ่2 ดว้ยจดุประสงคเ์พือ่ถวายพระเกยีรตแิดก่ษัตรยิม์ฮูมัหมัด

ที ่5 ผูท้รงเป็นก าลังส าคัญในการท าใหป้ระเทศโมร็อกโกถกูปลดจากการกดขีจ่ากประเทศฝร่ังเศส ตอ่มา

สสุานกษัตรยิม์ฮูัมหมัดที ่5 ก็ยังไดก้ลายเป็นสสุานของกษัตรยิฮ์ัสซนัที ่2 เองรวมถงึเจา้ชายอับดัลลาห ์

หลังสวรรคต การสรา้งและตกแต่งทัง้ภายนอกภายในสุสานนั้นสง่างามสมกับเป็นสุสานของกษัตริย์ 

โดยเฉพาะภายในทีปู่พืน้ดว้ยหนิอ่อนสขีาวและหนิแกรนติ ตกแต่งดว้ยศลิปะแบบดัง้เดมิผสมผสานกับ

แบบสมยัใหม ่ท าใหส้สุานแหง่นีก้ลายเป็นผลงานชิน้เอกทัง้ในดา้นของสถาปัตยกรรมและประวัตศิาสตร ์ 

 น าทา่น ถา่ยรปูเป็นทีร่ะลกึ กบั ป้อมอดูายา (Kasbah of the Udayas) ป้อมขนาดใหญ ่2 ชัน้ ทีต่ัง้

อยูร่มิมหาสมทุร แอตแลนตกิ ลอ้มรอบดว้ยก าแพงสงูใหญ ่เป็นป้อมทีช่าวสเปนสรา้งขึน้ เมือ่สมยัทีส่เปน

มายดึครองโมร็อกโก ในอดตีใชป้้องกันขา้ศกึจากการรุกรานทัง้จากประเทศทีล่่าอาณานคิมและในยคุที ่

โจรสลัดชกุชมุ  

 น าท่าน เขา้ชม เมอืงโรมนัโบราณโวลบูลิสิ (Roman city of Volubilis) ทีปั่จจุบันเหลอืเพยีงซาก

ปรักหักพัง จากแผ่นดนิไหวรุนแรงในปี ค.ศ. 1755 แต่ยังคงสัมผัสไดถ้งึร่องรอยความยิง่ใหญ่ของเมอืง

แหง่จักรวรรดโิรมนัในอดตี ไดร้บัการขึน้ทะเบยีนใหเ้ป็นมรดกโลกโดยองคก์ารสหประชาชาต ิหรอื 

ยเูนสโก เมือ่ปี ค.ศ. 1997 

 น าท่านเดนิทางสู ่เมอืงแม็กแน็ส (Meknes) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1 ชัว่โมง 40 นาท)ี เป็นเมอืง

ทางตอนเหนือของประเทศโมร็อกโก ไดร้บัการขึน้ทะเบียนใหเ้ป็นมรดกโลกโดยองคก์าร

สหประชาชาต ิหรอื ยเูนสโก เมือ่ปี ค.ศ. 1996 อดตีเคยเป็นเมอืงหลวงของประเทศโมร็อกโก เมือ่ปี 

ค.ศ. 1672-1727 ในสมัยสลุต่าน มเูล อสิมาอ ิแห่งราชวงศอ์ะลาวทิ (Alawite Dynasty) ผูท้ีไ่ดรั้บการ

ขนายนามว่าเป็นกษัตรยิจ์อมโหดผูช้ ืน่ชอบการท าสงครามในชว่งศตวรรษที ่17 ดว้ยท าเลทีต่ัง้ทีม่แีมน่ ้า

ไหลผ่านกลางเมอืง ท าใหเ้มอืงแม็กแน็สเป็นศูนยก์ลางการปลูกมะกอกไวน์ และพชืพรรณต่างๆ และที่

ส าคัญเมอืงแม็กแน็สมกี าแพงเมอืงเกา่แกล่อ้มรอบยางถงึประมาณ 40 กม. ซึง่มปีระตูเมอืงใหญ่โตถงึ 7 

ประต ูดว้ยกนั 

 น าท่าน ถา่ยรูปเป็นทีร่ะลกึ กับ ประตูบบัมนัซู (Bab Mansour Gate) มขีนาดไม่ใหญ่มากแต่เนน้

จ านวนเพราะเป็นประตูทีม่มีากถงึ 20 บานสวยและโดดเด่นยิง่กว่าประตูใดๆ เพราะตกแต่งดว้ยโมเสก มี

ลวดลายเป็นเอกลักษณ์ ดา้นหนา้มเีสาหนิออ่น 1 คู่ทีย่ ิง่เสรมิใหป้ระตดููน่าสนใจยิง่ขึ้น เป็นเสาหนิออ่นที่

ไดม้าจากซากปรักหักพังในเมอืงโบราณโวลบูลิสิ (Roman city of Volubilis) โดยรวมแลว้ประตแูหง่นีจ้งึ

ถกูยกใหเ้ป็นสถานทีท่ีม่คีวามสวยงามและส าคัญทีส่ดุของเมอืงแม็กเน็ส 

กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (อาหารพืน้เมอืง หรอื อาหารสไตลต์ะวนัตก) 
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 น าท่านเดนิทางสู ่เมอืงแฟ็ส (Fes) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1 ชั่วโมง) เป็นเมอืงโบราณตัง้อยู่บน

พื้นที่อุดมสมบูรณ์ที่ต่อจากเชงิเทือกเขารีฟ (Rif Mountain) ทางตอนเหนือกับเขตเทือกเขาแอตลา

สตอนกลาง (Middle Atlas) มีแม่น ้ าแฟ็ส (River Fes) ไหลผ่านกลางเมือง มีความส าคัญทาง

ประวัตศิาสตร ์เป็นเมอืงแหลง่ทอ่งเทีย่วทีม่ชี ือ่เสยีงของประเทศโมร็อกโก เดนิทางขา้มภมูปิระเทศเขยีว

ชอุม่ไปดว้ยป่าไมส้องขา้งทางเปลีย่นสภาพเป็นป่าไมพุ้่ม และสลับกับความแหง้แลง้ของภเูขา (Middle 

Atlas) 

น าท่าน ถา่ยรูปเป็นทีร่ะลกึ กับ พระราชวงัหลวงแหง่เมอืงแฟ็ส (Royal Palace of Fes) ใชเ้ป็นที่

ประทับของกษัตรยิแ์หง่โมร็อกโกระหวา่งเสด็จประพาสเมอืงแฟ็ส สรา้งเมือ่ปี ค.ศ. 1276 สมยัราชวงศเ์ม

รนิดิ บรเิวณดา้นหนา้ของพระราชวัง มปีระตสูงูเป็นรปูโคง้เกอืกมา้สทีองอรา่ม ถงึ 7 บาน สือ่ถงึวันทัง้เจ็ด

ของสัปดาห ์บานประตูท าจากทองเหลอืงประดับดว้ยไมซ้ดีารบ์รรจงแกะสลักอย่างประณีตและหนิออ่น 

ตามแบบฉบับของศลิปะแบบอสิลาม บนพืน้ทีก่วา้งใหญ่กว่า 800,000 ตารางเมตร ** ไมอ่นุญาตให้

นกัทอ่งเทีย่วหรอืบคุคลท ัว่ไปเขา้ชมภายใน ** 

ค า่ บรกิารอาหารอาหารค า่ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (อาหารพืน้เมอืง หรอื อาหารสไตลต์ะวนัตก) 

 น าคณะเขา้สูท่ ีพ่กั Across Hotels & Spa , Fes หรอืเทยีบเทา่ 
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วนัทีส่ ี ่ เมอืงแฟ็ส - ยา่นแฟ็ส เมดนิา - ประตบูบัดเูจลูรด์ - ตลาดสด - เมอเดอรซ์่า บู อมิมาเนยี - น า้พุ

ธรรมชาต ิ- สุสานของมูเล ไอดรสิที ่2 - สุเหรา่ใหญไ่คเราวน ี- ยา่นเมอืงเกา่ หรอื ยา่นเครือ่ง

หนงั - โรงงานเซรามคิ            (B/L/D) 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 น าทา่นเดนิทางสู ่ยา่นแฟ็ส เมดนิา (Fes Medina) ทีเ่ป็นเหมอืนเขาวงกตอนัซบัซอ้นมซีอยมากกวา่ 

9,000 ซอย ผา่นชม ประตบูบัดเูจลรูด์ (Bab Bou Jeloud) ทีส่รา้งตัง้แตปี่ 1913 โดยใชก้ระเบือ้ง

โมเสกสฟ้ีาตกแตง่ เดนิผา่นเขา้ไปในเขตเมดนิาแลว้เหมอืนขา้ม กาลเวลายอ้นสูอ่ดตี น าทา่นเดนิทางสู ่

ตลาดสด (Market) ขายขา้วปลาอาหาร และผัก ผลไมส้ดตา่งๆนาๆ 

กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (อาหารพืน้เมอืง หรอื อาหารสไตลต์ะวนัตก) 
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 น าท่าน ถา่ยรปูเป็นทีร่ะลกึ กับ เมอเดอรซ์า่ บ ูอมิมาเนยี (Merdersa Bou Imania) เป็นโรงเรยีน

สอนพระคัมภรี ์เป็นสถาปัตยกรรม แบบมัวรท์ีส่วยงามประณีต ในเขตเมอืงเกา่ไดแ้บง่ออกเป็น 100 สว่น 

มซีอยกว่า 10,000 ซอย มซีอย แคบสุดคอื 50 ซ.ม. ถงึกวา้ง 3 เมตร จะแบ่งเป็นย่านต่างๆ เชน่ ย่าน

เครือ่งใชท้องเหลอืง ทองแดง จะมรีา้นคา้เล็กๆทีห่นา้รา้นจะมหีมอ้ กะทะ อปุกรณ์เครือ่งครัว แขวนหอ้ย

เรียงราย ย่านขายพรมที่แผ่ขงึไวอ้ย่างสวยงาม ย่านงานเครื่องจักสาน งานแกะสลักไม ้และย่าน

เครือ่งเทศ ทา่นจะไดส้มัผัสทัง้รปู รสและกลิน่ในยา่นเครือ่งเทศทีม่กีารจัดเรยีงสนิคา้ไดอ้ยา่งเป็นระเบยีบ

เรียบรอ้ยสวยงาม ระหว่างที่เดินตามทางในย่าน แฟ็ส เมดินา ท่านจะไดพ้บกับ น า้พุธรรมชาต ิ

(Nejjarine Fountain) เพื่อใหช้าวมุสลมิไดล้า้งหนา้ และ ลา้งมื้อ บรเิวณมัสยดิ ผ่านชม สุสาน

ของมูเล ไอดรสิที ่2 (Moulay Idriss Mausolem II) ที่ชาวโมร็อกโกเชือ่ว่าเป็นผูแ้สวงบุญอัน

ศักดิส์ทิธิ ์ 

น าท่าน ถ่ายรูปเป็นที่ระลึก  กับ สุเหร่าใหญ่ไคเราวนี (Kairaouine Mosque) ซึ่งเ ป็นทั ้ง

มหาวทิยาลัยสอนศาสนาแหง่แรกของโมร็อกโก และเกา่แกท่ีส่ดุแหง่หนึง่ของโลก ** สามารถเขา้ชม

ไดเ้ฉพาะผูท้ ีน่ ีน่บัถอืศาสนาอสิลามเทา่น ัน้ ** 

น าท่านเดนิทางสู่ ยา่นเมอืงเกา่ หรอื ยา่นเครือ่งหนงั (Old Town or Leather District) ชมบ่อ

ฟอกและวธิพีืน้เมอืงการยอ้มสหีนังแบบโบราณ ทีเ่ป็นเอกลักษณ์เฉพาะของเมอืงแฟ็สแห่งนี้ ไดร้บัการ

ขึน้ทะเบยีนใหเ้ป็นมรดกโลกโดยองคก์ารสหประชาชาต ิหรอื ยเูนสโก เมือ่ปี ค.ศ. 1981   

น าท่านเดนิทางสู่ โรงงานเซรามคิ (Ceramic Factory) เพื่อใหท้่านไดช้มการจ าลองกรรมวธิกีาร

ผลติเซรามคิ ซึง่เป็นสนิคา้พืน้เมอืงทีม่คีณุภาพและชือ่เสยีงของประเทศโมร็อกโก อสิระใหท้า่นไดเ้ลอืก

ซือ้สนิคา้ไดต้ามอธัยาศัย 

ค า่ บรกิารอาหารอาหารค า่ ภายในโรงแรม (อาหารพืน้เมอืง หรอื อาหารสไตลต์ะวนัตก) 

 น าคณะเขา้สูท่ ีพ่กั Across Hotels & Spa , Fes หรอืเทยีบเทา่ 
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วนัทีห่า้ เมอืงแฟ็ส - เมอืงอฟิเฟรน - เมอืงมเิดลท ์- เมอืงเออรฟ์ูดด ์               

(B/D/L) 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าท่านเดนิทางสู ่เมอืงอฟิเฟรน (Ifrane) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1 ชั่วโมง) เป็นเมอืงทีม่คีวาม

แตกต่างจากเมอืงอืน่ๆในประเทศโมร็อกโก ตัง้อยู่ในระดับความสูง 5,460 ฟตุ เหนือระดับน ้าทะเล ใน

ภูมภิาค Atlas โดยเป็นเมืองที่อยู่บนเนินเขาสูง มีอาคารบา้นเรือนที่ถูกทาดว้ยหลังคาสีแดงและมี

ภูมอิากาศเย็นจนไดช้ื่อว่าเป็น “สวิตเซอร์แลนด์แห่งโมร็อกโก” เนื่องจากมีสิง่แวดลอ้มคลา้ยกับ

เทือกเขาอัลไพน์ในประเทศสวติเซอร์แลนด์ มป่ีาและทุ่งหญา้เขยีวขจี มอีากาศหนาวเย็นจนหมิะตก

ในช่วงฤดูหนาว โดยปัจจุบันเป็นสถานทีพั่กตากอากาศยอดนิยมในชว่งฤดูรอ้นของชาวโมร็อกโก ซึง่

เมอืงอฟิเฟรนเป็นเมอืงทีถู่กสรา้งโดยชาวฝร่ังเศสในชว่งปี พ.ศ. 2473 ดว้ยสถาปัตยกรรมหลายอยา่งจงึ

ไดก้ลิน่อายของประเทศในยโุรป รวมทัง้ยงัมกีารน าเขา้ตน้ไมแ้ละพชืดอกจากประเทศในยโุรปอกีดว้ย 

น าท่านเดนิทางสู ่เมอืงมเิดลท ์(Midetl) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2 ชัว่โมง) เป็นเมอืงทีต่ัง้อยู่บน

ระดับความสงูที ่1,508 เมตร (4,948 ฟตุ) คอืเมอืงเล็กๆ ทีต่ัง้อยูท่่ามกลางหุบเขาแอตลาส เมอืงทีเ่ป็น

ศนูยก์ลางการคา้ การท าเหมอืงแร ่ ทอผา้ ทอพรม และเย็บปักถักรอ้ย ของโมร็อกโก  

กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (อาหารพืน้เมอืง เชน่ ปลายา่ง หรอื ไกผ่ดั) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงเออรฟ์ูดด ์(Erfoud) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 3 ชัว่โมง) เมอืงทา่ของประเทศ

โมร็อกโก เปรยีบเสมอืนโอเอซสิศนูยก์ลางการคา้ขายของคาราวานซึง่เดนิทางมาจากซาอดุอิาระเบยีและ

ซดูาน ตอ้งผา่นมาทีเ่มอืงเออรฟ์ดูดแ์หง่นี้  

ค า่  บรกิารอาหารอาหารค า่ ภายในโรงแรม (อาหารพืน้เมอืง หรอื อาหารสไตลต์ะวนัตก) 

 น าคณะเขา้สูท่ ีพ่กั Belere Hotel Erfoud , Erfoud หรอืเทยีบเทา่  
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วนัทีห่ก เมอืงเออรฟ์ูดด ์- เมอืงเมอรซู์กา้ร ์โดยรถขบัเคลือ่น 4 ลอ้ - ขีอ่ฐูรบัแสงอรณุ - เมอืงเออรฟ์ูดด ์- 

เมอืงทนิเฮยีร ์- ชอ่งแคบทอดรา้กอรจ์ - เมอืงวอซาเซท      

             (B/L/D) 

05.00 น. น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงเมอรซู์กา้ร ์(Merzouga) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1 ชัว่โมง)  

โดยรถขบัเคลือ่น 4 ลอ้ (4 WD Drive from Erfoud to Merzouga ) ท่องทะเลทรายซาฮาร่า 

(Sahara) ทะเลทรายในทวปีแอฟรกิาทีม่ขีนาดใหญ่เป็นอันดับสองของโลก รองจากทะเลทรายในทวปี

แอน ตารก์ตกิา (Antarctica) ของประเทศโมร็อกโก ผา่นชมชมทัศนยีภาพอนัยิง่ใหญข่องภเูขาหนิทีเ่ต็ม

ไปดว้ยซากฟอสซลิของหอยและแมงกะพรนุโบราณในอดตีเมือ่ 350 ลา้นปีกอ่น ซึง่ดนิแดนแหง่นีเ้คยอยู่

ใตท้อ้งทะเลมากอ่น เมอืงเมอรซ์กูารเ์ป็นเมอืงเล็กๆ ตัง้อยูบ่รเิวณใตส้ดุของประเทศโมร็อกโก 

  น าทา่นสมัผสัประสบการณ์ ขีอ่ฐูรบัแสงอรณุ 

- อูฐ 1 ตวั ตอ่ลูกคา้ 1 ทา่น / กรณีลูกคา้ทีไ่มส่ะดวกเขา้รว่มกจิกรรมนี ้สามารถพกัผอ่นตาม

อธัยาศยัภายในทีพ่กั และ ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิ ์ไมส่ามารถคนืคา่ใชจ้า่ยไมว่า่ส่วนใดส่วน

หนึง่กบัทา่นได ้เนือ่งจากเป็นการช าระลว่งหนา้แลว้ท ัง้หมด (เหมาจา่ย)  

- ทา่นทีเ่มารถ กรุณาทานยาแกเ้มารถลว่งหนา้อยา่งนอ้ยครึง่ช ัว่โมงกอ่นออกเดนิทาง และ ควร

แจง้ใหห้วัหนา้ทวัรท์ราบต ัง้แตก่อ่นถงึวนัเดนิทาง (ขณะอยูป่ระเทศไทย หากตอ้งการใหห้วัหนา้

ทวัรช์ว่ยเตรยีมยาแกเ้มารถจากประเทศไทย) 

- กจิกรรมนี ้ไมอ่นุญาตใหผู้ท้ ีเ่ป็นโรคหวัใจข ัน้รุนแรง หรอื ต ัง้ครรภ ์เขา้รว่มโดยเด็ดขาด กรณี

เกดิความเสยีหายไมว่า่กรณีใดๆทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการรบัผดิชอบทกุกรณี 

น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงเออรฟ์ูดด ์(Erfoud) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1 ชัว่โมง) ** เพือ่เปลีย่นเป็น

รถโคช้ปรบัอากาศ ** 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของทีพ่กั 

น าท่านเดนิทางสู ่เมอืงทนิเฮยีร ์(Tinghir) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2 ชัว่โมง) ชมุชนทีเ่กาะกลุม่อยู่

รวมกัน ท่ามกลางความแหง้แลง้ ยังมคีวามชุม่ชืน้ของโอเอซสิ และตน้ปาลม์ ในอดตีเคยเป็นทีต่ัง้กอง

ทหารทีเ่ดนิทางมาจากเมอืงวอซาเซท ของประเทศโมร็อกโก  

น าท่านเดนิทางสู ่ชอ่งแคบทอดรา้กอรจ์ (Todra Gorge) ชมความสวยงามของชอ่งเขาทีซ่อ่นตัวอยู่

ในโอเอซสิ (Oasis) ล าน ้าใสไหลผ่านชอ่งเขากับหนา้ผาสงูชนัแปลกตาเป็นแหล่งปีนหนา้ผาส าหรับนัก

เสีย่งภยัทัง้หลาย  
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กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (อาหารพืน้เมอืง หรอื อาหารสไตลต์ะวนัตก) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงวอซาเซท (Ouarzazate) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2 ชัว่โมง 30 นาท)ี เมอืง

ทีไ่ดรั้บสมญานามว่า เป็น “ฮอลลวีูด แห่งโมร็อกโก” (Hollywood Morocco) เนื่องจากภาพยนตฮ์อลลี

วูดหลายเรือ่งไดม้าถ่ายท าทีเ่มอืงนี้ ไม่ว่าจะเป็น Cleo pattra , The Mummy , Kingdom of Heaven , 

Lawrence of Arabia และอกีว่าหลายพันเรือ่ง ทีเ่ลอืกใชเ้มอืงนี้เป็นฉากส าคัญในภาพยนตร ์ทัง้นี้เพราะ

ลักษณะภมูปิระเทศทีย่ังคงความเป็นเอกลักษณ์แบบชนเผา่เบอรเ์บอร์ เคยเป็นทีต่ัง้ทางยทุธศาสตรใ์นปี 

ค.ศ. 1928 ในอดตีประเทศฝร่ังเศสไดต้ัง้กองก าลังทหารและพัฒนาทีน่ี่่ใหเ้ป็นศนูยก์ลางทางการบรกิาร 

เมอืงนีอ้ยูใ่กลภ้เูขาแอตลาสทีม่หีมิะปกคลมุในชว่งฤดหูนาว 

ค า่  บรกิารอาหารอาหารค า่ ภายในโรงแรม (อาหารพืน้เมอืง หรอื อาหารสไตลต์ะวนัตก) 

 น าคณะเขา้สูท่ ีพ่กั Farah Al Janoub , Ouarzazate หรอืเทยีบเทา่ 
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วนัทีเ่จ็ด เมอืงวอซาเซท - ป้อมเทาวเ์รอร ์- พระราชวงัของตระกลูกลาว ี- เมอืงไอท ์เบนฮาดด ู- ป้อมไอท ์

เบนฮาดด ู- เมอืงมารร์าเคช - จตัรุสัใจกลางเมอืง                

                     (B/L/D) 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าท่าน ถา่ยรูปเป็นทีร่ะลกึ กับ ป้อมเทาวเ์รอร ์(Taourirt Kasbah) เป็นป้อมแห่งตระกลูกลาว ีซึง่

ภายในประกอบดว้ยหอ้งต่างๆ จ านวนมากซอ่นอยู่ เชือ่มต่อกันดว้ยถนนเล็กๆ และเสน้ทางลับคดเคีย้ว

ตามอาคารทีเ่บยีดเสยีดกนั  

น าท่าน ถา่ยรูปเป็นทีร่ะลกึ กับ พระราชวงัของตระกูลกลาว ี(Glaoui Palace) กษัตรยิผ์ูป้กครอง

เมอืงมาราเกซ มลีวดลายผนังอาคารและรูปแบบ สถาปัตยกรรมหลากหลายในการสรา้งอาคารของชาว

เบอรเ์บอร ์การออกแบบอาคารซึง่เหมาะกบั ความเชือ่และความเป็นอยูข่องเหล่าเจา้ผูป้กครองเมอืง ใน

ยคุของตระกลูกลาว ีทีน่ี่มคีนงานและคนรับใช ้จ านวนหลายรอ้ยคนจงึตอ้งมหีอ้งต่างๆเป็นจ านวนมาก มี

ทัง้สว่นทีเ่ป็นวังเกา่ หอ้งน่ังเลน่ หอ้งรับรอง ซึง่องคก์ารยเูนสโกไ้ดป้ฏสิงัขรณ์ขึน้มาจากอาคารเดมิเพยีง 

1 ใน 3 ของอาคาร 

น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงไอท ์เบนฮาดด ู(Ait Benhaddou) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 35 นาท)ี เมอืง

ที่มชี ือ่เสยีงในเรื่องการหารายไดจ้ากกองถ่ายภาพยนตร์กว่า 20 เรื่อง โดยเฉพาะป้อมที่งดงามและมี

ความยิง่ใหญท่ีส่ดุในประเทศโมร็อกโก  

น าท่าน ถา่ยรูปเป็นทีร่ะลกึ กับ ป้อมไอท ์เบนฮาดด ู(Kasbash of Ait Ben Hadou) เป็นป้อมหนิ

ทรายซึง่ตัง้อยู่ท่ามกลางสวนอัลมอนด ์มลีักษณะเป็นปราสาทสวยงาม ทีใ่ชใ้นการถ่ายท าภาพยนตรท์ี่

โด่งดังหลายเรื่อง อาทิ Lawrence of Arabia , Jesus of Nazareth และ Gladiator ได้รบัการขึน้

ทะเบยีนใหเ้ป็นมรดกโลกโดยองคก์ารสหประชาชาต ิหรอื ยเูนสโก เมือ่ปี ค.ศ. 1987 

กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (อาหารพืน้เมอืง หรอื อาหารสไตลต์ะวนัตก) 
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น าท่านเดนิทางสู ่เมอืงมารร์าเคช (Marakesh) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 3 ชัว่โมง 30 นาท)ี เป็น

เมอืงท่องเทีย่วทีส่ าคัญทีต่ัง้อยู่เชงิเขาแอตลาส ในอดตีเป็นเมอืงหลวงในชว่งสมัยราชวงศอ์ัลโมราวดิ

ชว่ง ศ.ต. ที ่11 ปัจจบุนัเป็นเมอืงทีม่นัีกทอ่งเทีย่วมาเยอืนมากทีส่ดุ สภาพบา้นเมอืงทีเ่ราเห็นไดค้อื สอง

ขา้งทางแวดลอ้มดว้ยบา้นเรอืนทีถู่กฉาบดว้ยปูนสสีม้ๆ ซึง่เป็นสิง่ทีรั่ฐบาลก าหนดไว ้แต่คนทอ้งถิน่จะ

เรยีกว่าเมอืงสชีมพู (Pink City) อาจกล่าวไดว้า่เมอืงมารร์าเคช เป็นเมอืงทีม่เีสน่หท์ีส่ดุในโลกแห่งหนึง่

จงึไดรั้บสมญานามวา่เป็น “A City of Drama” น่ันคอืมคีวามสวยงามดั่งเมอืงในละครทีไ่มน่่าเป็นชวีติจรงิ

ได ้ไดร้บัการขึน้ทะเบยีนใหเ้ป็นมรดกโลกโดยองคก์ารสหประชาชาต ิหรอื ยูเนสโก เมือ่ปี ค.ศ. 

1985 

น าท่าน ผ่านชม จตัุรสัใจกลางเมอืง (Djemaa Fnaa Square) ที่มีขนาดใหญ่ รายลอ้มไปดว้ย

อาคาร รา้นคา้ ตลาดทัง้ 4 ดา้น มสีสีนัและกลิน่อายแบบโมร็อกโกขนานแท ้พรอ้มจับจา่ยหาซือ้ของฝาก 

ของทีร่ะลกึ สนิคา้พืน้เมอืงตา่งๆ  

ค า่ บรกิารอาหารอาหารค า่ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (อาหารพืน้เมอืง หรอื อาหารสไตลต์ะวนัตก) 

 น าคณะเขา้สูท่ ีพ่กั Palm Plaza Hotel & Spa , Marakesh หรอืเทยีบเทา่ 
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วนัทีแ่ปด เมอืงมารร์าเคช - สเุหรา่ควูโทวเบยี - สสุานแหง่ราชวงศซ์าเดยีน - พระราชวงับาเฮยี - สวนจาร์

ดนี มาจอแรล - ตลาดมารร์าเคช - รา้นเครือ่งประดบั - รา้นเซรามคิ - รา้นเครือ่งหนงั - รา้นพรม 

- ทา่อากาศยานนานาชาตมิารร์าเคช เมนารา่ เมอืงมารร์าเคช ประเทศโมร็อกโก - ทา่อากาศ

ยานนานาชาตฮิาหมดั เมอืงโดฮา ประเทศกาตา้ร ์            (B/-/-) 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าท่าน ถ่ายรูปเป็นทีร่ะลกึ กับ สุเหร่าคูวโทวเบยี (Koutoubia Mosque) เป็นสุเหร่าใหญ่และ

เกา่แกท่ีส่ดุของเมอืงมารร์าเคช มหีอวังทีม่คีวามสงู 70 เมตร ทีไ่มว่า่จะเดนิไปแหง่ใดในตัวเมอืงก็จะเห็น

หอวังของสเุหรา่นี ้

น าท่านเดนิทางสู่ สุสานแห่งราชวงศซ์าเดยีน (Saadian Tombs) สถานที่ ที่เคยถูกทิง้ใหร้กรา้ง

มากกว่า 2 ศตวรรษ ภายหลังไดรั้บการบรูณะและเปิดใหเ้ขา้ชมความงดงามในแบบฉบับของศลิปะแบบ

มวัรสิ (Moorish) มคีวามวจิติรอลังการของหอ้งโถงภายใน เสาคอลัมนห์นิออ่นสสีวยงาม ลวดลายงานปนู

ทีป่ระดับประดาบนผนังและเพดาน ลอ้มรอบดว้ยสวนสวยภายนอกทีส่รา้งใหม ่

น าท่าน เขา้ชม พระราชวงับาเฮยี (Bahia Palace) เป็นพระราชวังของท่านมหาอ ามาตย ์ผูส้ าเร็จ

ราชการแผ่นดินแทนยุคกษัตริย์ในอดีต สรา้งขึ้นในช่วงปลายศตวรรษที่ 19 โดย Si Moussa เป็น

สถาปัตยกรรมออกแบบแนวสมัยใหม่ โดยท่านทีต่ัง้ใจจะใหเ้ป็นพระราชวังทีย่ ิง่ใหญแ่ละหรูหราทีส่ดุใน

สมัยนัน้ ตัวพระราชวังมกีารตกแต่งโดยการแกะสลักปูนปั้น มกีารวาดลายบนไมแ้ละประดับประดาดว้ย

โมเสกเป็นลวดลายทีส่วยงามละเอยีดออ่นมาก  

น าท่าน เขา้ชม สวนจารด์นี มาจอแรล (Jardin Majorelle) หรอื สวนยปิแซงลอเรน้ซ ์(Yves Saint 

Laurent Gardens) ชื่อนี้เป็นที่คุน้เคยของสาวๆ ที่ช ื่นชอบแฟชั่นสุดหรูของ Yves St. Laurent นัก

ออกแบบแฟชัน่ดไีซนแ์หง่เมอืงปารสีประเทศฝร่ังเศส  

น าท่านเดนิทางสู่ ตลาดมารร์าเคช (Marakesh Souk) ย่านการคา้ส าคัญใจกลางเมอืง ศูนยร์วม

สนิคา้พืน้เมอืงมากมาย ไดแ้ก ่ 

รา้นเครือ่งประดบั (Jewely Shop) , รา้นเซรามคิ (Ceramic Shop) , รา้นเครือ่งหนงั (Leather 

Shop) , รา้นพรม (Carpet Shop) อสิระใหท้่านเลอืกซือ้เป็นของประดับ ของทีร่ะลกึ หรอื ของฝาก

ไดต้ามอธัยาศัย 

** อสิระอาหารกลางวนั และ ค า่ เพือ่สะดวกแกก่ารเดนิทางทอ่งเทีย่ว ** 

น าทา่นเดนิทางสู ่ทา่อากาศยานนานาชาตมิารร์าเคช เมนารา่ เมอืงมารร์าเคช ประเทศโมร็อกโก 

มเีวลาในการเลอืกซือ้สนิคา้ในรา้นคา้ปลอดภาษี หรอื รา้นอาหารภายในสนามบนิ 

18.00 น. น าท่านเดนิทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาตฮิาหมดั เมอืงโดฮา ประเทศกาตา้ร์ โดยสายการบนิ 

Qatar Airways เทีย่วบนิที ่QR1395 

** ใชเ้วลาบนิประมาณ 8 ช ัว่โมง 10 นาท ีบรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่งบนิ ** 
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วนัทีเ่กา้ ทา่อากาศยานนานาชาตฮิาหมดั เมอืงโดฮา ประเทศกาตา้ร  ์- ทา่อากาศยานนานาชาตสิุวรรณ

ภมู ิกรงุเทพฯ ประเทศไทย          

              (-/-/-) 

04.50 น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนานาชาตฮิาหมดั เมอืงโดฮา ประเทศกาตา้ร ์ 

07.05 น. น าท่านเดนิทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาตสิุวรรณภูม ิกรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยสายการบนิ 

Qatar Airways เทีย่วบนิที ่QR832 

** ใชเ้วลาบนิประมาณ 6 ช ัว่โมง 20 นาท ีบรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่งบนิ ** 

17.45 น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนานาชาตสิุวรรณภูม ิกรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยสวัสดภิาพและความ

  ประทับใจ 
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อตัราคา่บรกิาร 

 

ก าหนดการเดนิทาง รายละเอยีดเทีย่วบนิ 

ผูใ้หญ ่

หอ้งละ 2-

3 ทา่น 

1 เด็ก 2 

ผูใ้หญ ่เด็ก

มเีตยีง 

(เด็กอายไุม่

เกนิ 12 ปี) 

1 เด็ก 2 

ผูใ้หญ ่ 

เด็กไมม่ี

เตยีง 

(เด็กอายไุม่

เกนิ 12 ปี) 

พกัเดีย่ว

เพิม่ 

ราคา 

ไมร่วม 

ต ัว๋ 

26 ม.ค. - 03 ก.พ. 2562 

27JAN QR837 BKK-DOH 
01.20-05.25 

27JAN QR1397 DOH-CMN 
06.50-12.25 

02FEB QR1395 RAK-DOH 
18.00-04.50+1 

03FEB QR832 DOH-BKK 

07.05-17.45 

52,999 52,999 52,999 11,000 35,999 

16 - 24 กมุภาพนัธ ์

2562 

17FEB QR837 BKK-DOH 

01.20-05.25 
17FEB QR1397 DOH-CMN 

06.50-12.25 
23FEB QR1395 RAK-DOH 

18.00-04.50+1 
24FEB QR832 DOH-BKK 

07.05-17.45 

55,999 55,999 55,999 11,000 38,999 

09 - 17 มนีาคม 2562 

10MAR QR837 BKK-DOH 

01.20-05.25 

10MAR QR1397 DOH-
CMN 06.50-12.25 

16MAR QR1395 RAK-DOH 
18.00-04.50+1 

17MAR QR832 DOH-BKK 

07.05-17.45 

52,999 52,999 52,999 11,000 35,999 

23 - 31 มนีาคม 2562 

24MAR QR837 BKK-DOH 
01.20-05.25 

24MAR QR1397 DOH-

CMN 06.50-12.25 
30MAR QR1395 RAK-DOH 

18.00-04.50+1 
31MAR QR832 DOH-BKK 

08.30-19.00 

52,999 52,999 52,999 11,000 35,999 

 

** อตัรานี ้ยงัไมร่วมคา่ทปิคนขบัรถ หวัหนา้ทวัร ์และมคัคเุทศกท์อ้งถิน่ ** 

 

** อตัรานี ้ยงัไมร่วมคา่ธรรมเนยีม และ คา่บรกิารยืน่วซี่าทอ่งเทีย่ว ประเทศโมร็อกโก ทา่นละ ประมาณ 1,000-1,500 

บาท ** 

 

** อตัราคา่บรกิาร ส าหรบัเด็กอายุไมถ่งึ 2 ขวบ ณ วนัเดนิทางกลบั (Infant) ทา่นละ 10,000 บาท ** 

 

** หากทา่นทีต่อ้งออกต ัว๋ภายใน (เครือ่งบนิ ,รถทวัร ์,รถไฟ) กรุณาสอบถามทีเ่จา้หนา้ทีทุ่กคร ัง้กอ่นท าการออกต ัว๋

เนือ่งจากสายการบนิอาจมกีารปรบัเปลีย่นไฟลท์ หรอื เวลาบนิ โดยไมไ่ดแ้จง้ใหท้ราบลว่งหนา้ ** 
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** ส าหรบัอตัราคา่บรกิารนี ้จ าเป็นตอ้งมผีูเ้ดนิทางจ านวน 20 ทา่น ข ึน้ไป ในแตล่ะคณะ กรณีทีม่ผีูเ้ดนิทางไมถ่งึตาม

จ านวนทีก่ าหนด ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเลือ่นการเดนิทาง หรอืเปลีย่นแปลงอตัราคา่บรกิาร (ปรบัราคาเพิม่ข ึน้ 

เพือ่ใหค้ณะไดอ้อกเดนิทาง ตามความตอ้งการ) ** 

 

** ทางบรษิทัขอความกรุณาใหท้า่นศกึษารายละเอยีด ท ัง้หมดกอ่นท าการจอง โดยละเอยีดทุกขอ้ ** 

 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม 

 คา่บตัรโดยสารโดยเครือ่งบนิไป-กลบั พรอ้มคณะ ชัน้ประหยัด (Economy Class)  

กรณีตอ้งการ Upgrade เป็น ทีน่ั่งพเิศษ (Premium Economy) หรอื ชัน้ธรุกจิ (Business Class) จ าเป็นออกบตัรโดยสารใบใหม่แยก

จากคณะ และ จองเป็นราคาทวัร ์ไมร่วมตัว๋ (Join Land) ตัง้แตข่ัน้ตอนการจอง สิง่ส าคญักอ่นออกบัตรโดยสาร กรุณาตดิตอ่เจา้หนา้ที่

กอ่นทกุครัง้วา่คณะคอนเฟิรม์ออกเดนิทางหรอืไม่ 

 คา่ภาษีน ้ามัน ภาษีสนามบนิทกุแหง่ทีม่ ี

 คา่ธรรมเนยีมการโหลดกระเป๋าสมัภาระลงใตท้อ้งเครือ่งบนิ โดยสายการบนิ Qatar Airways อนุญาตใหโ้หลดกระเป๋าสมัภาระลง

ใตท้อ้งเครือ่งบนิได ้ทา่นละ 2 ช ิน้ โดยมนี ้าหนักรวมกันไม่เกนิ 30 ก.ก. (แตล่ะชิน้ ควรหนักไม่เกนิ 23 ก.ก. เชน่ 23 ก.ก. 1 ชิน้ 7 

ก.ก. 1 ชิน้ รวม 30 ก.ก.) 

 คา่รถโคช้ปรับอากาศตลอดเสน้ทาง ตามรายการทีร่ะบ ุ(ยังไมร่วมทปิคนขบัรถ) 

 คา่โรงแรมทีพั่กระดบัมาตราฐานตามทีร่ายการระบ ุ(พักหอ้งละ 2 ทา่น หรอื 3 ทา่น ตอ่หอ้ง กรณีทีโ่รงแรมมหีอ้งพัก 3 ทา่น Triple 

วา่ง) กรณีมงีานเทรดแฟร ์การแขง่ขันกฬีา หรอื กจิกรรมอืน่ๆ ทีท่ าใหโ้รงแรมตามรายการทีร่ะบเุต็ม ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ ์ในการ

ปรับเปลีย่นโรงแรมทีพั่กไปเป็นเมอืงใกลเ้คยีงแทนโดยอา้งองิมาตรฐานคณุภาพและความเหมาะสมเดมิโดยค านงึถงึประโยชน์ของ

ลกูคา้เป็นส าคญั 

 คา่เขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามรายการระบ ุกรณีไมร่วมจะชีแ้จงไวใ้นโปรแกรมชดัเจน  

 คา่อาหารตามทีร่ายการระบ ุโดยทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่นไดต้ามความเหมาะสม โดยค านงึถงึประโยชนข์องลกูคา้

เป็นส าคญั 

 คา่จา้งมัคคเุทศกค์อยบรกิาร และ อ านวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง  

 ค่าประกันอุบัตเิหตุระหว่างเดนิทาง วงเงนิท่านละ 1,000,000 บาท  (เงือ่นไขตามกรมธรรม)์ กรณีตอ้งการซือ้ประกันเพิ่มเพื่อ

คุม้ครองสขุภาพกรุณาตดิตอ่เจา้หนา้ทีเ่ป็นกรณีพเิศษ 

 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

 คา่ใชจ้า่ยสว่นตัวนอกเหนือจากรายการทีร่ะบ ุเชน่ คา่ท าหนังสอืเดนิทาง คา่โทรศพัท ์คา่โทรศพัทท์างไกล คา่อนิเตอรเ์น็ต คา่ซัก

รีด มนิิบาร์ในหอ้ง รวมถงึค่าอาหาร เครื่องดืม่ทีส่ั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ และ ค่าพาหนะต่างๆ ทีไ่ม่ไดร้ะบุไวใ้นรายการ (กรุณา

สอบถามอตัราคา่บรกิารจากหัวหนา้ทวัรก์อ่นการใชบ้รกิารทกุครัง้) 

 คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% และภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3% กรณีตอ้งการออกใบเสร็จรับเงนิในนามบรษัิท 

 คา่ทปิคนขบัรถ ทา่นละ 21 ยโูร (EUR) /ทรปิ/ลกูคา้ 1 ทา่น ตามธรรมเนยีม (วนัละ 3 EUR) 

 คา่ทปิมคัคเุทศกท์อ้งถิน่ 21 ทา่นละ ยโูร (EUR) /ทรปิ/ลกูคา้ 1 ทา่น ตามธรรมเนยีม (วนัละ 3 EUR) 

 คาทปิหวัหนา้ทวัร ์ทา่นละ 27 ยโูร (EUR) /ทรปิ/ลกูคา้ 1 ทา่น ตามธรรมเนยีม (วนัละ 3 EUR) 

คา่ทปิรวมตลอดการเดนิทางท ัง้หมด ทา่นละ 69 ยูโร (EUR) ตามธรรมเนยีม หรอื ค านวณ เป็นเงนิไทยประมาณ 2,691 

บาท (THB) รวมไปถงึเด็กอายุมากกวา่ 2 ปี ยกเวน้ เด็กอายุไมถ่งึ 2 ปี ณ วนัเดนิทางกลบั (Infant) ท ัง้นีท้า่นสามารถให้

มากกวา่นีไ้ดต้ามความเหมาะสมและความพงึพอใจของทา่น 

  คา่ธรรมเนยีมและคา่บรกิารยืน่วซี่าทอ่งเทีย่วประเทศโมร็อกโก ทา่นละ ประมาณ 1,000-1,500 บาท ขึน้อยูก่บัอตัรา

แลกเปลีย่นเงนิตรา และ ธรรมเนยีมของแตล่ะประเทศ (เฉพาะคา่ธรรมเนยีมวซี่าและคา่บรกิารสว่นนีข้อความกรุณาลูกคา้

ผูเ้ดนิทางถอืไปจา่ยในวนัทีย่ ืน่เอกสาร สแกนนิว้ กบัเจา้หนา้ทีข่องบรษิทั โดยทางบรษิทัจะมเีจา้หนา้ทีไ่ปดูแล และ อ านวย

ความสะดวกในวนัน ัน้) 
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เง ือ่นไขการจอง และ การช าระคา่บรกิาร 

1. นักท่องเที่ยวหรือเอเย่นต์ กรุณาท าการจองล่วงหนา้ก่อนเดนิทางอย่างนอ้ย 60 วนั พรอ้มช าระเงนิมดัจ า ท่านละ 

20,000 บาท คา่ธรรมเนยีมยืน่วซี่าทอ่งเทีย่วประเทศโมร็อกโก ทา่นละ 1,000 บาท รวมเป็น ทา่นละ 21,000 บาท 

(กรณีมวีซีา่เรยีบรอ้ยแลว้ ช าระเฉพาะเงนิมดัจ า 20,000 บาท) ตวัอยา่งเชน่ ทา่นท าจองวนัที ่1 กรุณาระเงนิมัดจ า สว่นนี้

ภายในวันที ่3 กอ่นเวลา 14.00 น. เทา่นัน้ โดยระบบจะยกเลกิอัตโนมัตทิันท ีหากยังไม่ไดรั้บยอดเงนิมัดจ าตามเวลาทีก่ าหนด 

และหากทา่นมคีวามประสงคจ์ะเดนิทางในพเีรยีดเดมิ ทา่นจ าเป็นตอ้งเช็คทีว่า่งและท าจองเขา้มาใหม่อกีครัง้ กรณีทีค่ณะเต็ม มี

ควิรอ (Waiting List) ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการใหส้ทิธิล์กูคา้รายถัดไป เป็นไปตามระบบ ตามวัน และ เวลา ทีท่ ารายการ

จองเขา้มาตามล าดบั เนือ่งจากทกุพเีรยีดทางบรษัิทมทีีน่ั่งราคาพเิศษจ านวนจ ากัด 

2. นักท่องเทีย่วหรือเอเย่นต ์กรุณาช าระค่าทัวร์ส่วนทีเ่หลอืทัง้หมด ครบ 100% ก่อนวนัเดนิทางอย่างนอ้ย 30 วนั กรณี

นักทอ่งเทีย่วหรอืเอเย่นตไ์ม่ช าระเงนิ หรอื ช าระเงนิไมค่รบภายในก าหนด ไมว่า่สว่นใดสว่นหนึง่ รวมไปถงึ กรณีเชค็ของทา่นถูก

ปฏเิสธการจ่ายเงนิไม่ว่ากรณีใดๆก็ตาม รวมท ัง้ กรณีทีอ่ยูใ่นช่วงรอผลการอนุมตัวิซี่า รอนดัสมัภาษณ์วซี่า ทีท่ าใหท้าง

บรษัิทไม่ไดรั้บเงนิตามเวลาทีก่ าหนดไม่วา่กรณีใดๆก็ตาม คอื กอ่นวันเดนิทางอย่างนอ้ย 30 วัน ใหถ้อืวา่นักทอ่งเทีย่วสละสทิธิ

การเดนิทางในทวัรนั์น้ๆทนัท ี

3. การตดิต่อใดๆ กับทางบรษัิท เชน่ แฟกซ ์อเีมลล ์หรอื จดหมายฯ ตอ้งท าในวันเวลาท าการของทางบรษัิท ดังนี้ วันจันทร ์ถงึ 

ศกุร ์เวลา 9.00 น.–18.00 น. และ วันเสาร ์เวลา 9.00 น.–14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกลา่วและวันหยุดนักขัตฤกษ์ทีรั่ฐบาล

ประกาศในปีนัน้ๆถอืวา่เป็นวนัหยดุท าการของทางบรษัิท 

 

เง ือ่นไขการยกเลกิการเดนิทาง 

1. กรณีทีนั่กท่องเทีย่วหรือเอเย่นตต์อ้งการขอยกเลกิการเดนิทาง หรือ เลือ่น หรือ เปลีย่นแปลง การเดนิทาง นักท่องเทีย่วหรือ

เอเยน่ต ์(ผูม้รีายชือ่ในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อเีมลล ์หรอื เดนิทางมาทีบ่รษัิทอย่างใดอยา่งหนึง่ เพือ่ลงนามในเอกสาร

แจง้ยนืยันยกเลกิการจองกับทางบรษัิทเป็นลายลักษณ์อกัษรเทา่นัน้ ทางบรษัิทไมรั่บยกเลกิการจองผา่นทางโทรศพัทไ์มว่่ากรณี

ใดๆทัง้ส ิน้ 

2. กรณีนักทอ่งเทีย่วหรอืเอเย่นตต์อ้งการขอรับเงนิคา่บรกิารคนื นักทอ่งเทีย่วหรอืเอเย่นต ์(ผูม้รีายชือ่ในเอกสารการจอง) จะตอ้ง

แฟกซ ์อเีมลล ์หรอื เดนิทางมาทีบ่รษัิทอย่างใดอย่างหนึ่ง เพือ่ลงนามด าเนนิการขอรับเงนิค่าบรกิารคนื โดยแนบหนังสอืมอบ

อ านาจประกอบ (กรณีด าเนินการแทนผูเ้ดนิทาง) พรอ้มหลักฐาน ไดแ้ก่ ใบเรยีกเก็บเงนิ หลักฐานการช าระเงนิค่าบรกิารต่างๆ

ทัง้หมด พาสปอรต์หนา้แรกของผูเ้ดนิทาง ส าเนาบตัรประชาชนของผูรั้บมอบอ านาจ และหนา้สมุดบัญชธีนาคารทีต่อ้งการใหน้ า

เงนิเขา้ใหค้รบถว้น โดยมเีงือ่นไขการคนืเงนิคา่บรกิารดงันี้ 

2.1 แจง้ยกเลกิ 45 วนั ขึน้ไป กอ่นการเดนิทาง คนืคา่ใชจ้า่ยท ัง้หมด ** กรณีวนัเดนิทางตรงกบัช่วงวนัหยุดนกัขตัฤกษ ์

ไมว่า่วนัใดวนัหนึง่ ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 55 วนั ** 

2.2 แจง้ยกเลกิ 31-44 วนั กอ่นการเดนิทาง เก็บคา่ใชจ้า่ยทา่นละ 50% ของคา่บรกิาร ** กรณีทีม่คีา่ใชจ้า่ยตามจรงิ

มากกวา่ก าหนด ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บคา่ใชจ้า่ยเพิม่ ทีเ่กดิข ึน้จรงิท ัง้หมด ** 

2.3 แจง้ยกเลกินอ้ยกวา่ 30 วนั ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการ ไมค่นืคา่ใชจ้า่ยท ัง้หมด 

** ทัง้นี้ ทางบริษัทจะหักค่าใชจ้่ายทีไ่ดจ้่ายจริงจากค่าบริการทีช่ าระแลว้เนื่องจากการจัดเตรียม การจัดการน าเทีย่วใหแ้ก่

นักทอ่งเทีย่ว เชน่ การส ารองทีน่ั่งตัว๋เครือ่งบนิ การจองทีพั่ก เป็นตน้ ** 

3. การเดนิทางทีต่อ้งการันตมีัดจ าหรือซือ้ขาดแบบมเีงือ่นไข หรอืเทีย่วบนิเหมาล า Charter Flight หรอื Extra Flight กับสายการ

บนิ หรอืผา่นตวัแทนในประเทศหรอืตา่งประเทศ  จะไมม่กีารคนืเงนิมัดจ าหรอืคา่บรกิารทัง้หมดไมว่า่กรณีใดๆก็ตาม   

4. ส าหรับอตัราคา่บรกิารนี ้จ าเป็นตอ้งมผีูเ้ดนิทางจ านวน 20 ทา่น ขึน้ไป ในแตล่ะคณะ กรณีทีม่ผีูเ้ดนิทางไมถ่งึตามจ านวนที่

ก าหนด ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิ เลือ่น หรอื เปลีย่นแปลง อตัราคา่บรกิาร (ปรับราคาเพิม่ขึน้ เพือ่ใหค้ณะไดอ้อก

เดนิทาง ตามความตอ้งการ) โดยทางบรษัิทจะแจง้ใหก้ับนักทอ่งเทีย่วหรอืเอเยน่ตท์ราบลว่งหนา้อย่างนอ้ย 10 วนั กอ่นการ

เดนิทางส าหรับประเทศทีไ่มม่วีซีา่ และ อยา่งนอ้ย 21 วนั กอ่นการเดนิทางส าหรับประเทศทีม่วีซีา่ แตห่ากทางนักทอ่งเทีย่วหรอื

เอเยน่ตท์กุทา่นยนิดทีีจ่ะช าระคา่บรกิารเพิม่จากการทีม่นัีกทอ่งเทีย่วร่วมเดนิทางนอ้ยกวา่ทีท่างบรษัิทก าหนดเพือ่ใหค้ณะ

เดนิทางได ้ทางบรษัิทยนิดทีีจ่ะใหบ้รกิารและด าเนนิการตอ่ไป 

5. ในกรณีทีล่กูคา้ด าเนนิการยืน่วซีา่เรยีบรอ้ยแลว้ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่คนืคา่ทัวร์ทีล่กูคา้ช าระมาแลว้ไม่วา่สว่นใดสว่นหนึ่ง 

ยกเวน้ในกรณีทีว่ซีา่ไม่ผ่านการอนุมัตจิากทางสถานทตู กรณีนีท้างบรษัิทจะคดิคา่ใชจ้่ายตามทีเ่กดิขึน้จรงิทัง้หมด โดยค านงึถงึ

ประโยชนข์องลกูคา้เป็นส าคญั 
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6. การตดิตอ่ใดๆ กับทางบรษัิทเชน่ แฟกซ ์อเีมลล ์หรอืจดหมายฯ ตอ้งท าในวันเวลาท าการของทางบรษัิท ดังนี้ วันจันทร ์ถงึศกุร ์

เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร์ เวลา 9.00 น.-14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกล่าวและวันหยุดนักขัตฤกษ์ทีรั่ฐบาล

ประกาศในปีนัน้ๆถอืวา่เป็นวนัหยดุท าการของทางบรษัิท 

 

ขอ้มูลส าคญัเกีย่วกบั โรงแรมทีพ่กั ทีท่า่นควรทราบ 

1. เนื่องจากการวางแผนผังหอ้งพักของแตล่ะโรงแรมแตกตา่งกัน จงึอาจท าใหห้อ้งพักแบบหอ้งเดีย่ว (Single) , หอ้งพักคูแ่บบ 2 

ทา่น (Twin/Double) และ หอ้งพักแบบ 3 ทา่น / 3 เตยีง (Triple Room) หอ้งพักแตล่ะประเภท อาจจะไมต่ดิกนั หรอื อยูค่นละ

ชัน้กัน และบางโรงแรมอาจจะไม่มหีอ้งพักแบบ 3 ทา่น ซึง่ถา้ตอ้งการเขา้พัก 3 ทา่น อาจจะตอ้งเป็น 1 เตยีงใหญ่ กับ 1 เตยีง

พับเสรมิ หรือ อาจมคีวามจ าเป็นตอ้งแยกหอ้งพัก เป็น หอ้งคู่ 1 หอ้ง (Twin/Double) และ หอ้งเดีย่ว 1 หอ้ง (Single) ไม่ว่า

กรณีใดๆ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บคา่บรกิารเพิม่ตามจรงิทีเ่กดิขึน้จากนักทอ่งเทีย่วหรอืเอเยน่ต ์

2. โรงแรมในยโุรปสว่นใหญอ่าจจะไมม่เีครือ่งปรับอากาศ เนือ่งจากอยูใ่นแถบทีม่อีณุหภมูติ า่  

3. กรณีทีม่งีานจัดประชมุนานาชาต ิ(Trade Fair) เป็นผลใหค้า่โรงแรมสงูขึน้มากและหอ้งพักในเมอืงเต็ม บรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์น

การปรับเปลีย่นหรอืยา้ยเมอืงเพือ่ใหเ้กดิความเหมาะสม 

4. โรงแรมในยุโรปทีม่ลีักษณะเป็นอาคารแบบดัง้เดมิ (Traditional Building) หอ้งทีเ่ป็นหอ้งเดีย่วอาจเป็นหอ้งทีม่ขีนาดกะทัดรัต 

และไมม่อีา่งอาบน ้า ซึง่ขึน้อยูก่บัการออกแบบของแตล่ะโรงแรมนัน้ๆ และหอ้งแตล่ะหอ้งอาจมลีกัษณะแตกตา่งกัน 

 

ขอ้มูลส าคญัเกีย่วกบั การยืน่ค ารอ้งขอวซี่า ทีท่า่นควรทราบ 

1. การยืน่ขอวซีา่ทอ่งเทีย่ว ประเทศโมร็อกโก สามารถด าเนนิการแทนได ้(โดยแผนกวซีา่ของบรษัิท จะเป็นผูด้ าเนนิการแทนให ้

ทา่นแทน) ผูเ้ดนิทางไม่จ าเป็นตอ้งไปแสดงตน เวน้แต่สถานทตูจะแจง้ขอใหเ้ขา้มาสมัภาษณ์เป็นกรณีพเิศษ ทัง้นีข้ ึน้อยู่กับดลุย

พนิจิของสถานทตูเทา่นัน้ หากเกดิกรณีนี ้ขอใหท้า่นโปรดใหค้วามร่วมมอืไปตามวนั และ เวลาทีส่ถานทตูนัดหมาย 

2. การยืน่ขอวซีา่ทอ่งเทีย่ว ประเทศโมร็อกโก จ าเป็นตอ้งใชเ้วลาพจิารณาอยา่งนอ้ย 15-20 วันท าการ (บางกรณีอาจไมร่วมวัน

เสาร ์- อาทติย ์ทัง้นีข้ ึน้อยูก่ับจ านวนของผูส้มัครในแตล่ะชว่ง) 

3. การยืน่ขอวซีา่ทอ่งเทีย่ว ประเทศโมร็อกโก แบบหมูค่ณะ เป็นวซีา่แบบเขา้ออกครัง้เดยีว กรณีทีท่า่นตอ้งการขอวซีา่แบบเขา้

ออกมากกวา่ 1 ครัง้ ทา่นจะตอ้งแสดงหลักฐานส าคัญทีท่า่นจ าเป็นจะตอ้งไปพ านักใน ประเทศโมร็อกโก ใหส้ถานทตูเป็นผู ้

พจิารณา ทัง้นีข้ ึน้อยูก่ับดลุยพนิจิของสถานทตูเทา่นัน้ รวมไปถงึ คะ่ธรรมเนยีมจะปรับขึน้ตามระยะเวลาทีต่อ้งการจะขอ และ 

สถานทตูจะแจง้ขอใหเ้ขา้มาสมัภาษณ์เป็นกรณีพเิศษ 

4. กรณีทีท่่านไม่สามารถยืน่วซี่าพรอ้มคณะได ้จะตอ้งยืน่ก่อน หรือ หลัง คณะ และหากเกดิค่าใชจ้่ายไม่ว่ากรณีใดๆก็ตาม ท่าน

จ าเป็นจะตอ้งช าระคา่ใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้ตามจรงิทัง้หมด เชน่ คา่บตัรโดยสารโดยเครือ่งบนิ (ตัว๋) จะตอ้งออกกอ่นแตว่ซีา่ยังไม่ออก 

เนือ่งจากทา่นยืน่หลงัคณะ  

5. มาตราฐานการพจิารณาวซีา่แบบปกตทิั่วไปคอื 15 วันท าการ (เป็นอย่างนอ้ย) ทัง้นี้ ขึน้อยู่กับจ านวนผูส้มัครในชว่งนัน้ๆ ซึง่หาก

อยูใ่นชว่งฤดกูาลทอ่งเทีย่ว ทีม่ผีูส้มัครเป็นจ านวนมาก อาจตอ้งใชร้ะยะเวลามากกวา่ปกต ิ

6. หลังจากทีผู่ส้มัครไดท้ าการยืน่ขอวซีา่เรยีบรอ้ยแลว้ ทางสถานทตูไม่อนุญาตใหผู้ส้มัครท าการยมืหนังสอืเดนิทางจากสถานทตู

ออกมาใชร้ะหวา่งขัน้ตอนการพจิารณาวซีา่ไม่วา่กรณีใดๆทัง้ส ิน้ ดังนัน้หากทา่นมคีวามจ าเป็นในการใชเ้ลม่ฯเพือ่เดนิทาง กรุณา

แจง้เจา้หนา้ทีเ่ป็นกรณีพิเศษ เพื่อวางแผนล่วงหนา้ กรณีทีต่อ้งการใชห้นังสอืเดนิทางกะทันหัน ท าใหต้อ้งรอ้งขอหนังสอื

เดนิทางกลับคนืดว่น ระหวา่งขัน้ตอนการพจิารณาวซีา่ อาจท าใหส้ถานทตูปฏเิสธวซีา่ และ ทา่นจ าเป็นตอ้งสมัครเขา้ไปใหม ่น่ัน

หมายถงึจะตอ้งเสยีคา่ธรรมเนยีม และ คา่บรกิารใหมท่ัง้หมด โดยค านงึถงึระยะเวลาการพจิารณาเป็นส าคัญกอ่นด าเนนิการ 

7. กรณีทีท่่านมวีซี่าประเทศปลายทางทีส่ามารถเขา้ออกไดห้ลายครัง้ และยังไม่หมดอายุ จ าเป็นจะตอ้งเป็นวซี่าชนิดท่องเทีย่ว

เทา่นัน้ โดยจะตอ้งอยู่ในหนังสอืเดนิทางเลม่ปัจจุบันทีม่อีายุคงเหลอือย่างนอ้ง 6 เดอืน ณ วันเดนิทางกลับ รวมถงึวซีา่ชนิดที่

อนุมัตโิดยระบุวันทีส่ามารถพ านักในประเทศเชงเกน้ จะตอ้งไม่เกนิกว่าก าหนดทีอ่นุมัตใินหนา้วซี่า ทัง้นี้ ขึน้อยู่กับประเทศ

ปลายทางอกีครัง้ กรุณาสง่หนา้วซี่าและหนา้ทีม่กีารประทับตราเขา้ประเทศมาแลว้ใหก้ับเจา้หนา้ทีต่รวจสอบเพื่อความถูกตอ้ง 

หากไม่เป็นไปตามเงือ่นไขและลูกคา้ยนืยันเดนิทาง ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการไม่รับผดิชอบเกีย่วกับความเสยีหาย และ 

ค่าใชจ้่ายทีจ่ะเกดิขึน้ในทุกกรณี เชน่ เคาทเ์ตอร์สายการบนิไม่อนุญาตใหเ้ช็คอนิไดเ้นื่องจากอายุหนังสอืเดนิทางคงเหลอืไม่

เพยีงพอ กรณีถกูปฏเิสธจากดา่นตรวจคนเขา้เมอืง และ ถกูสง่กลบัจากประเทศปลายทาง เป็นตน้ 

8. การบดิเบอืนขอ้เท็จจรงิหรือใหข้อ้มูลเท็จแก่สถานทูตฯ อาจถูกระงับมใิหเ้ดนิทางเขา้ประเทศในกลุ่มเชงเกน้เป็นการถาวร ใน

กรณีถูกปฏเิสธวซีา่ สถานทตูฯ ไม่มนีโยบายในการคนืคา่ธรรมเนียมการบดิเบอืนขอ้เท็จจรงิหรอืใหข้อ้มูลเท็จแกส่ถานทตูฯ อาจ

ถูกระงับมิใหเ้ดนิทางเขา้ประเทศในกลุ่มเชงเกน้เป็นการถาวร ในกรณีถูกปฏิเสธวีซ่า สถานทูตฯ ไม่มีนโยบายในการคืน

คา่ธรรมเนยีม 
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9. บางกรณีสถานทตูอาจขอใหม้าแสดงตน หลังจากกลับจากประเทศปลายทางแลว้ ซึง่ขอใหท้า่นใหค้วามร่วมมอืในสว่นนี้เพือ่ให ้

การยืน่ค ารอ้งในครัง้ตอ่ๆไปสะดวกมากขึน้ ทัง้นีข้ ึน้อยูก่บัดลุยพนิจิของเจา้หนา้ทีส่ถานทตูเป็นส าคญั 

การทีว่ซีา่จะออกใหท้นัวนัเดนิทางหรอืไม ่หรอื ออกกอ่นเดนิทางเพยีงไมก่ีว่นั เราไม่สามารถฟ้องรอ้งหรอืเรยีกรอ้งคา่เสยีหาย

ใดๆไดท้ัง้ส ิน้ เพราะเนือ่งจากมเีอกสทิธิท์างการทตูคุม้ครองอยู ่

 

ขอ้มูลส าคญัเกีย่วกบั สายการบนิ ทีท่า่นควรทราบ 

1. เกีย่วกบัทีน่ั่งบนเครือ่งบนิ เนือ่งจากบตัรโดยสาร เป็นแบบหมูค่ณะ (ราคาพเิศษ) สายการบนิจงึขอสงวนสทิธิใ์นการเลอืกทีน่ั่งบน

เครือ่งบนิทกุกรณี แตท่างบรษัิทจะพยายามใหม้ากทีส่ดุ ใหล้กูคา้ผูเ้ดนิทางทีม่าดว้ยกัน ไดน่ั้งดว้ยกัน หรอื ใกลก้ันใหม้ากทีส่ดุ

เทา่ทีจ่ะสามารถท าได ้

2. กรณีทีท่า่นเป็นอสิลาม หรอื แพอ้าหารบางประเภท โปรดระบมุาใหช้ดัเจนในขัน้ตอนการจอง กรณีทีแ่จง้ลว่งหนา้กอ่นเดนิทาง

กะทนัหัน อาจมคีา่ใชจ้า่ยเพิม่เพือ่ช าระกบัเมนูใหมท่ีต่อ้งการ เพราะเมนูเกา่ของคณะ ไมส่ามารถยกเลกิได ้

 

เง ือ่นไข และ ขอ้ควรทราบอืน่ๆ ท ัว่ไป ทีท่า่นควรทราบ 

1. ทวัรน์ีส้ าหรับผูม้วีตัถปุระสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่วเทา่นัน้ 

2. ทัวรน์ี้ขอสงวนสทิธิส์ าหรับผูเ้ดนิทางทีถ่อืหนังสอืเดนิทางธรรมดา (หนา้ปกสนี ้าตาล / เลอืดหมู) เทา่นัน้ กรณีทีท่า่นถอืหนังสอื

เดนิทางราชการ  (หนา้ปกสนี ้าเงนิเขม้) หนังสอืเดนิทางทูต (หนา้ปกสแีดงสด) และตอ้งการเดนิทางไปพรอ้มคณะทัวร์อันมี

วัตถุประสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่ว โดยไม่มจีดหมายเชญิ หรอื เอกสารใดเชือ่มโยงเกีย่วกับการขออนุญาตการใชห้นังสอืเดนิทาง

พเิศษอืน่ๆ หากไม่ผ่านการอนุมัตขิองเคาทเ์ตอร ์เช็คอนิ ดา่นตรวจคนเขา้เมอืง ทัง้ฝ่ังประเทศไทยขาออก และ ต่างประเทศขา

เขา้ไมว่า่กรณีใดก็ตาม ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการไมรั่บผดิชอบความผดิพลาดทีจ่ะเกดิขึน้ในสว่นนี ้และ ทวัรน์ีเ้ป็นทัวร์แบบ

เหมาจา่ย หากทา่นไมไ่ดร้่วมเดนิทางหรอืใชบ้รกิารตามทีร่ะบไุวใ้นรายการไม่วา่บางสว่นหรอืทัง้หมด หรอืถกูปฏเิสธการเขา้-ออก

เมอืง หรอืดว้ยเหตผุลใดๆก็ตาม ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มค่นืเงนิคา่บรกิารไม่วา่บางสว่นหรอืทัง้หมดใหแ้กท่า่นไมว่า่กรณีใดๆก็

ตาม 

3. ทวัรน์ีเ้ป็นทวัรแ์บบเหมาจ่าย หากทา่นไม่ไดร้่วมเดนิทางหรอืใชบ้รกิารตามทีร่ะบไุวใ้นรายการไม่วา่บางสว่นหรอืทัง้หมด หรอืถูก

ปฏเิสธการเขา้-ออกเมอืง หรอืดว้ยเหตผุลใดๆก็ตาม ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มค่นืเงนิคา่บรกิารไมว่า่บางสว่นหรอืทัง้หมดใหแ้ก่

ทา่นไมว่า่กรณีใดๆก็ตาม 

4. ทางบริษัทขอสงวนสทิธิไ์ม่รับผดิชอบค่าเสยีหายจากความผดิพลาดในการสะกดชือ่ นามสกุล ค าน าหนา้ชือ่ เลขทีห่นังสอื

เดนิทาง เลขทีว่ซีา่ และอืน่ๆ เพือ่ใชใ้นการจองตั๋วเครื่องบนิ ในกรณีทีนั่กท่องเทีย่วหรือเอเย่นตไ์ม่ไดส้ง่หนา้หนังสอืเดนิ และ 

หนา้วซีา่มาใหก้บัทางบรษัิทพรอ้มการช าระเงนิมัดจ าหรอืสว่นทีเ่หลอืทัง้หมด 

5. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงรายการการเดนิทางตามความเหมาะสม เพือ่ใหส้อดคลอ้งกบัสถานการณ์ ภมูอิากาศ 

และเวลา ณ วันทีเ่ดนิทางจรงิของประเทศทีเ่ดนิทาง ทัง้นี้ ทางบรษัิทจะค านงึถึงความปลอดภัย และ ประโยชน์ของลกูคา้เป็น

ส าคญั 

6. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่รับผดิชอบต่อความเสยีหายหรือค่าใชจ้่ายใดๆ ทีเ่พิม่ขึน้ของนักท่องเทีย่วทีไ่ม่ไดเ้กดิจากความผดิ

ของทางบรษัิท เชน่ ภัยธรรมชาต ิการจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏวิัต ิอุบัตเิหตุ ความเจ็บป่วย ความสญูหายหรือเสยีหาย

ของสมัภาระ ความลา่ชา้ เปลีย่นแปลง หรอืการบรกิารของสายการบนิ เหตสุดุวสิยัอืน่ เป็นตน้ 

7. อตัราคา่บรกิารนี้ค านวณจากอัตราแลกเปลีย่นเงนิตราตา่งประเทศ ณ วนัทีท่างบรษัิทเสนอราคา ดงันัน้ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ์

ในการปรับราคาค่าบรกิารเพิม่ขึน้ ในกรณีทีม่กีารเปลีย่นแปลงอัตราแลกเปลีย่นเงนิตราต่างประเทศ ค่าตั๋วเครื่องบนิ ค่าภาษี

น ้ามัน คา่ภาษีสนามบนิ คา่ประกนัภัยสายการบนิ การเปลีย่นแปลงเทีย่วบนิ ฯลฯ ทีท่ าใหต้น้ทนุสงูขึน้ 

8. มัคคเุทศก ์พนักงาน หรอืตวัแทนของทางบรษัิท ไมม่อี านาจในการใหค้ าสญัญาใดๆ แทนบรษัิท  เวน้แตม่เีอกสารลงนามโดยผูม้ี

อ านาจของบรษัิทก ากับเทา่นัน้ 

9. นักท่องเทีย่วตอ้งมีความพรอ้มในการเดนิทางทุกประการ หากเกดิเหตุสุดวสิัยใดๆ ระหว่างรอการเดนิทาง อันไม่ใช่เหตุที่

เกีย่วขอ้งกับทางบรษัิท อาทเิชน่ วซี่าไม่ผ่าน เกดิอุบัตภิัยทีไ่ม่สามารถควบคุมได ้นอกเหนือการควบคุมและคาดหมาย ทาง

บรษัิทจะรับผดิชอบคนืคา่ทัวรเ์ฉพาะสว่นทีบ่รษัิทยังไม่ไดช้ าระแกท่างคูค่า้ของทางบรษัิท หรอืจะตอ้งช าระตามขอ้ตกลงแกคู่่คา้

ตามหลกัปฏบิตัเิทา่นัน้ 

10. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ์ทีจ่ะน าตดิตัวขึน้เครือ่งบนิ ตอ้งมขีนาดบรรจุภัณฑไ์ม่เกนิ 100 มลิลลิติรตอ่ชิน้ และรวมกันทกุ

ชิน้ไม่เกนิ 1,000 มลิลลิติร โดยแยกใสถุ่งพลาสตกิใสซึง่มซีปิล็อคปิดสนิท และสามารถน าออกมาใหเ้จา้หนา้ทีต่รวจไดอ้ย่าง

สะดวก ณ จุดเอ็กซเ์รย ์อนุญาตใหถ้อืไดท้า่นละ 1 ใบเทา่นัน้ ถา้สิง่ของดังกลา่วมขีนาดบรรจุภัณฑม์ากกวา่ทีก่ าหนดจะตอ้งใส่

กระเป๋าใบใหญแ่ละฝากเจา้หนา้ทีโ่หลดใตท้อ้งเครือ่งบนิเทา่นัน้ 



CODE : ZE20  

 

 

11. สิง่ของทีม่ลีักษณะคลา้ยกับอาวธุ เชน่ กรรไกรตดัเล็บ มดีพก แหนบ อปุกรณ์กฬีาฯ จะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญ่และฝากเจา้หนา้ที่

โหลดใตท้อ้งเครือ่งบนิเทา่นัน้ 

12. คณะทัวรน์ี้ เป็นการช าระค่าใชจ้่ายทัง้หมดแบบผูกขาดกับตัวแทนบรษัิททีไ่ดรั้บการรับรองอย่างถูกตอ้ง ณ ประเทศปลายทาง 

ซึง่บางสว่นของโปรแกรมอาจจ าเป็นตอ้งทอ่งเทีย่วอันเป็นไปตามนโยบายของประเทศปลายทางนัน้ๆ กรณีทีท่า่นไม่ตอ้งการใช ้

บรกิารสว่นใดสว่นหนึง่ ไมว่า่กรณีใดก็ตาม จะไมส่ามารถคนืคา่ใชจ้่ายใหไ้ด ้และ อาจมคีา่ใชจ้า่ยเพิม่เตมิขึน้ตามมาเป็นบางกรณี 

ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเรียกเก็บค่าใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้จรงิทัง้หมดกับผูเ้ดนิทาง กรณีทีเ่กดิเหตุการณ์นี้ข ึน้ ไม่วา่กรณีใดก็

ตาม 

 

 

การเตรยีมเอกสาร เพือ่ยืน่ค ารอ้งขอวซีา่ทอ่งเทีย่ว ประเทศโมร็อกโก 

1.  หนงัสอืเดนิทางเลม่ปัจจุบนั ฉบบัจรงิ มอีายุการใชง้านคงเหลอืไม่นอ้ยกวา่ 6 เดอืน ณ วันเดนิทางกลับ และมหีนา้วา่งไม่ต า่

กวา่ 2 หนา้ (หนงัสอืเดนิทางธรรมดา เลม่สเีลอืดหมูเทา่น ัน้) 

2. รูปถา่ยส ีหนา้ตรง ขนาด 3.5 x 4.5 ซม. ใบหนา้ประมาณ 3 ซม. จ านวน 2 รูป ฉากหลังตอ้งเป็นพืน้สขีาว ถ่ายมาแลว้ไม่เกนิ 

3 เดอืน ไมซ่ ้ากบัวซีา่ประเทศอืน่ๆทีเ่คยไดรั้บ เทา่นัน้ 

3. หลกัฐานการท างาน / การเรยีน 

3.1 กรณีเป็นเจา้ของกจิการบรษัิท / รา้นคา้ :  

หนังสอืรับรองบรษัิทฯ ประทับตราฯ และเซ็นรับรองทกุหนา้ (มอีายุไม่เกนิ 3 เดอืน) / หรอืใบ

จดทะเบยีนพาณชิยห์รอืใบจดทะเบยีนการคา้ 

3.2 กรณีเป็นพนักงาน : จดหมายรับรองการท างานจากนายจา้ง ระบตุ าแหน่ง วนัเริม่งาน เงนิเดอืน  

โดยจดหมายรับรองการท างานใหร้ะบุ TO WHOM IT MAY CONCERN (แทนการระบุชือ่

ประเทศ ไม่จ าเป็นตอ้งระบุชือ่ประเทศปลายทาง ในหัวจดหมาย) จดหมายจะตอ้งออกจาก

องคก์รหรอืบรษัิทฯ ทีม่หีัวจดหมาย ตราประทับ (ถา้ม)ี ทีอ่ยู ่และเบอรต์ดิตอ่อย่างชดัเจน เป็น

ภาษาองักฤษ 

3.3 กรณีทีเ่ป็นขา้ราชการ : หนังสอืรับรองการท างานจากหน่วยงาน เป็นภาษาองักฤษ 

3.4 กรณีเกษียณอายรุาชการ : จดหมายเกษียณอายุจากหน่วยงาน (ถา้ม)ี ส าเนาบตัรขา้ราชการบ านาญ 

3.5 กรณีประกอบอาชพีอสิระหรือธุรกจิไม่จดทะเบยีน : จดหมายชีแ้จงตนเองเกีย่วกับหนา้ทีก่ารงาน เป็นภาษาอังกฤษ สามารถ

เขยีนแนะน าตนเอง พรอ้มรูปภาพเป็นหลกัฐานประกอบได ้แตท่ัง้นี้ อยูท่ีด่ลุยพนิจิของเจา้หนา้ทีรั่บยืน่เทา่นัน้  

3.6 กรณีเป็นนักเรยีน นักศกึษา : จดหมายรับรองการศกึษา เป็นภาษาองักฤษ  

** หลกัฐานการท างาน / การเรยีน ควรมอีายอุอกมาแลว้ไมเ่กนิ 30 วนั ณ วนัทีน่ดัยืน่วซีา่ จดหมายตอ้งเป็น

ภาษาองักฤษและตอ้งสะกด ชือ่-นามสกลุ ใหถ้กูตอ้งตามหนา้หนงัสอืเดนิทาง เทา่น ัน้ กรณีไมถู่กตอ้งเจา้หนา้ทีอ่าจ

ปฏเิสธการรบัยืน่ได ้** 

4. หลกัฐานการเงนิ สถานทตูรับพจิารณา บญัชอีอมทรพัย ์เทา่น ัน้ กรุณาจัดเตรยีมดงันี ้

 เอกสารทางการเงนิ (Bank Statement) ยอ้นหลงั 3 เดอืน  

** ฉบบัจรงิออกจากธนาคารเทา่น ัน้ อพัเดทเป็นปจัจบุนั รายการสดุทา้ยควรด าเนนิการมาแลว้ ไมเ่กนิ 20 วนั ณ วนัทีน่ดั

ยืน่วซีา่ ** 

** ผูท้ ีป่ระกอบอาชพี มหีนา้ทีก่ารงาน จ าเป็นจะตอ้งมบีญัชสีว่นตวัเสมอ บญัชบีรษิทั สามาถใชป้ระกอบการพจิารณาได ้

แตไ่มส่ามารถใชย้ืน่แทนบญัชสีว่นตวัได ้ซึง่หากมแีตบ่ญัชบีรษิทั เจา้หนา้ทีอ่าจปฏเิสธการรบัยืน่ได ้** 

5. ส าเนาทะเบยีนบา้น 

6. ส าเนาทะเบยีนสมรส / ส าเนาทะเบยีนหยา่ (ถา้ม)ี 

7. ส าเนาใบเปลีย่นชือ่ - เปลีย่นนามสกลุ (ถา้ม)ี 

8. ส าเนาสตูบิตัร (กรณีผูเ้ดนิทางอายตุ า่กวา่ 18 ปีบรบิูรณ)์ 

9. ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน 

** เอกสารเพิม่เตมิกรณีเป็นเด็กอายตุ า่กวา่ 18 ปีบรบิูรณแ์ละ ไมเ่ดนิทางพรอ้มบดิามารดา  

หรอืเดนิทางพรอ้มบดิา หรอื มารดา คนใดคนหนึง่ ** 

- กรณีเด็ก ไมไ่ดเ้ดนิทางกบั บดิาและมารดา จ าเป็นตอ้งม ีหนงัสอืยนิยอมใหบุ้ตรเดนิทาง ไปตา่งประเทศ ทีอ่อกโดย

ส านักงานเขตหรอือ าเภอ ตามส าเนาทะเบยีนบา้น ทัง้ภาษาไทย และ ภาษาองักฤษ , ส าเนาหนา้หนังสอืเดนิทาง ของบดิา และ 

มารดา , หนังสอืรับรองคา่ใชจ่่าย (ภาษาไทย และ ภาษาองักฤษ) พรอ้มลงนามส าเนาถูกตอ้ง 



CODE : ZE20  

 

 

- กรณีเด็ก ไมไ่ดเ้ดนิทางกบั บดิา จ าเป็นตอ้งม ีหนงัสอืยนิยอมใหบุ้ตรเดนิทาง ไปตา่งประเทศ (ของมารดา) ใหบ้ตุร

เดนิทางไปตา่งประเทศ ทีอ่อกโดยส านักงานเขตหรอือ าเภอ ตามทะเบยีนบา้น (ภาษาไทย และ ภาษาองักฤษ) , ส าเนาหนา้

หนังสอืเดนิทาง ของบดิา และ มารดา หนังสอืรับรองคา่ใชจ่า่ย (ภาษาไทย และ ภาษาองักฤษ) 

- กรณีเด็ก ไมไ่ดเ้ดนิทางกบั มารดา จ าเป็นตอ้งม ีหนงัสอืยนิยอมใหบุ้ตรเดนิทาง ไปตา่งประเทศ (ของบดิา) ใหบ้ตุร

เดนิทางไปตา่งประเทศ ทีอ่อกโดยส านักงานเขตหรอือ าเภอ ตามทะเบยีนบา้น (ภาษาไทย และ ภาษาองักฤษ) , ส าเนาหนา้

หนังสอืเดนิทาง ของบดิา และ มารดา หนังสอืรับรองคา่ใชจ่า่ย (ภาษาไทย และ ภาษาองักฤษ) 

- เอกสารการปกครองบตุร (ปค.14) กรณีบตุรอยูใ่นการดแูลของฝ่ายใดฝ่ายหนึง่ 

- ส าเนาพาสปอรต์ ของบดิาและมารดา 

- ส าเนาทะเบยีนมรณะบตัร 

** กรณีรบัรองการเงนิใหบุ้คคลในครอบครวั จ าเป็นตอ้งเกีย่วขอ้งกนัทางสายเลอืดเทา่น ัน้ บดิา , มารดา , บุตร , พี ่, 

นอ้ง , สาม ี, ภรรยา สามารถอา้งองิไดจ้ากทะเบยีนบา้น ทะเบยีนสมรส จ าเป็นตอ้งแนบส าเนามาดว้ย และจ าเป็นตอ้ง

ยืน่เอกสารส าคญัดงันี ้** 

- หนงัสอืรบัรองทางการเงนิ (Bank Guarantee) ฉบบัจรงิออกจากธนาคารเทา่น ัน้ โดยระบุชือ่เจา้ของบญัช ี(ผู ้

รบัรอง) ยนืยันรับรองใหก้ับผูถู้กรับรอง จ าเป็นตอ้งออกมาแลว้ ไมเ่กนิ 20 วนั ณ วนัทีน่ดัยืน่วซีา่ ** โดยสะกด ชือ่-

นามสกุล ผูถ้กูรบัรอง ใหถู้กตอ้งตามหนา้หนงัสอืเดนิทาง ** 

- เอกสารทางการเงนิ (Bank Statement) ยอ้นหลงั 3  

** ฉบบัจรงิออกจากธนาคารเทา่น ัน้ อพัเดทเป็นปัจจบุนั รายการสดุทา้ยควรด าเนนิการมาแลว้ ไมเ่กนิ 20 วนั ณ วนัทีน่ดั

ยืน่วซีา่ ** 

** จ าเป็นตอ้งใชท้ ัง้ผูร้บัรอง และ ผูถ้กูรบัรองไมว่า่กรณีใดก็ตาม หากไมเ่ป็นไปตามเงือ่นไข เจา้หนา้ทีอ่าจปฏเิสธการรบั

ยืน่ได ้** 

** หลกัฐานทางการเงนิขา้งตน้ ตอ้งเป็นบญัชเีดยีวกนัเทา่น ัน้ เช่น Bank Guarantee และ Bank Statement คอืบญัชี

เดยีวกนั ** 

- เอกสารเพือ่อา้งองิความสมัพันธ ์อาท ิส าเนาทะเบยีนบา้น/สมรส/สตูบิตัร 
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วนัทีอ่อก ................ วนัหมดอาย ุ............... สถานทีอ่อก ............................................................. 

8. ทีอ่ยูป่จัจบุนั(ทีพ่กัอาศยัอยูจ่รงิ) ............................................................................................. 

................................................................................................. รหัสไปรษณีย ์....................... 

9. เบอรโ์ทรศพัทม์อืถอื .......................... อเีมลล ์........................................................................ 

10. อาชีพปัจจุบนั  (การงาน/การเรียน) กรุณาระบุอาชีพ,  ต าแหน่ง,  หากเป็นแม่บา้น/เกษียณอายุกรุณาระบุดว้ย 

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

11. ชือ่สถานทีท่ างาน/สถานศกึษา และทีอ่ยู ่................................................................................. 

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

เบอรโ์ทรศพัทม์อืถอื ......................... อเีมลล ์......................................................................... 

12. วซีา่ยโุรป (เชงเกน้) ทีเ่คยไดรั้บในระยะเวลา 3 ปีทีผ่า่นมา 

ไมเ่คย 

   เคยไดรั้บ     

ประเทศ ...................................................... ใชไ้ดต้ัง้แตว่นัที ่.................. ถงึวนัที ่...................... 
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ประเทศ ...................................................... ใชไ้ดต้ัง้แตว่นัที ่.................. ถงึวนัที ่...................... 

ประเทศ ...................................................... ใชไ้ดต้ัง้แตว่นัที ่.................. ถงึวนัที ่...................... 

13. ทา่นเคยถกูปฏเิสธวซีา่หรอืไม ่

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

14. ความรับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยในการด ารงชพีระหวา่งการเดนิทางและพ านักของผูส้มัคร 

   ตวัผูส้มัครเอง 

   มผีูอ้ ืน่ออกคา่ใชจ้า่ยให ้ระบ ุ..................................................... ความสมัพันธ ์.......................... 

15. ชือ่บคุคลทีเ่ดนิทางร่วมกบัทา่น ..................................................... ความสมัพันธ ์.......................... 

 

** ผูส้มคัรทกุทา่นกรุณากรอกขอ้มูลตามความเป็นจรงิทกุขอ้โดยละเอยีด 

ขอ้ 8/9/10/11 กรุณาระบุใหล้ะเอยีดและชดัเจนทีส่ดุเพือ่ ประโยชนข์องตวัทา่นเอง 

การพจิารณาอนุมตัวิซีา่เป็นดลุพนิจิของทางสถานทตูฯเทา่น ัน้ ทางบรษิทัเป็นเพยีงตวักลางในการอ านวยความสะดวกและ

บรกิารดา้นเอกสารใหแ้กผู่เ้ดนิทางเทา่น ัน้ ** 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 


