
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

นครสีฟ้าเชฟชาอูน |  เมืองโบราณโรมนัโวลบูิลิส | ทะเลทรายซาฮาร่า   

ชมโชว์การแสดงพืนเมือง | JARDIN MAJOREELLE | เมืองคาซาบลงักา 

 

 

 

  

  

 

AMAZING MOROCCO โมร็อคโค 10 วัน 7 คืน  
เดนิทาง มีนาคม – เมษายน 2563 

          ราคาแนะนําเพียง 55,900.- 
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วันท ี  กรุงเทพฯ                                   
22.00 น. 

 

คณะพร้อมกนั ณ สนามบินสวุรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ ประตู 9 เคาน์เตอร์ T สายการบิน

เอมิเรตส์ โดยมีเจ้าหน้าที คอยต้อนรับและอาํนวยความสะดวก 

 

วันท ี  ดูไบ – คาซาบลังกา – ราบัต – แมกเนส 
01.05 น. ออกเดินทางสูด่ไูบ โดยสายการบินเอมิเรตส์ เทยีวบินท ีEK 385 

* คณะเดินทางวนัที 28 เม.ย.63 ออกเดินทาง เวลา 01.15 น. และถึงดไูบ เวลา 04.45 น. * 

05.00 น. เดินทางถึงสนามบินดไูบ รอเปลียนเครือง 

07.25 น. ออกเดินทางต่อสู่คาซาบลงักา ประเทศโมร็อคโค โดยเทยีวบิน EK 751 

* คณะเดินทางวนัที 28 เม.ย.63 ออกเดินทาง เวลา 07.25 น. และถึงคาซาบลงักา เวลา 12.55 น. * 

13.15 น. 

 

ถึงสนามบินคาซาบลังกา (Casablanca) ประเทศโมร็อคโค (เวลาท้องถนิช้ากว่าประเทศไทย 5 ชวัโมง และจะ

เปลียนเป็น  ชวัโมงในวันที  ตุลาคม ) นําท่านผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร เดินทางสู่คา

ซาบลังกา มีความหมายในภาษาสเปนว่าบ้านสีขาว เป็นเมืองท่าและเป็นทีตังของท่าอากาศยานระหว่าง

ประเทศ จากนนันําท่านเดินทางต่อสู่เมืองราบัต (Rabat) เมืองหลวงแห่งราชอาณาจักรมาตงัแต่ปี ค.ศ.1956 

นําท่านชมเมืองราบตัเมืองหลวงแห่งราชอาณาจกัรมาในอดีต เมือโมร็อคโคหลดุพ้นจากการเข้าแทรกแซงทาง

การเมืองของฝรังเศส และเป็นทีตงัของพระราชวงัหลวง และทําเนียบทูตานุทูตจากต่างแดน เป็นเมืองสีขาวที

สะอาดและสวยงาม จากนนัชมสุเหร่าหลวง และ พระราชวังหลวง  ททีกุเทยีงวนัศกุร์ กษัตริย์แห่งโมร็อคโค

จะทรงม้าจากพระราชวงัมายงัสเุหร่าเพอืประกอบศาสนกิจ ชมสุสานของกษัตริย์โมฮัมเหม็ด ท ี  พระอยักา

ของกษัตริย์องค์ปัจจุบนั ซงึมีทหารยามยืนเฝา้สง่าทุกประต ูและเปิดให้คนทุกชาติทุกศาสนาเข้าไปเคารพพระ

 เส้นทางการเดินทาง 

วนัที 1. กรุงเทพฯ 

วนัที 2. ดไูบ – คาซาบลงัก้า – ราบตั – แมกเนส 

วนัที 3. แมกเนส – เมืองโบราณโรมนัโวลบิูลสิ – เชฟชาอนุ 

วนัที 4. เชฟชาอนุ – เฟซ – เมืองเก่าเฟซ 

วนัที 5. เฟซ – อินเฟรน – มิเดล – เออร์ฟด์ู – เมอร์ซูกา (ทะเลทรายซาฮาร่า) 

วนัที 6. ขีอฐูรับแสงอรุณ - เมอร์ซูกา – ทอด้าจอร์จ - ทินเฮียร์ – วอซาเซท 

วนัที 7. วอซาเซท – มาราเกซ – ชมโชว์การแสดงพนืเมือง    

วนัที 8. มาราเกซ – สวนจาร์ดีน มาจอแรล – คาซาบลงักา   

วนัที 9. คาซาบลงักา – ดไูบ 

วนัที 10. ดไูบ – กรุงเทพฯ 
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ศพทีฝังอยู่เบืองล่าง ด้านหน้าของสสุาน คือสเุหร่าฮสัซนัทีเริมสร้างมาตงัแต่ศตวรรษที  แต่ไม่สําเร็จ และพงั

ลงจนเหลือแต่เพียงเสาไว้ 365 ต้น ในบริเวณกว้าง 183 x 139 เมตร  แวะถ่ายรูปป้อมอูดายา (Oudayas 

Fortress) ป้อมขนาดใหญ่  ชนั ทีตงัอยู่ริมมหาสมุทรแอตแลนติก ล้อมรอบด้วยกําแพงสูงใหญ่ เป็นป้อมที

สเปนสร้างขึนเมือสมัยทีสเปนยึดครองโมร็อคโค ด้านในมีสวนดอกไม้แบบสเปน และเป็น เมดิน่า หรือชุมชน

ชาวเมืองซงึเต็มไปด้วยบ้านเรือนทาทาบด้วยสีฟ้า-ขาว ทีสะอาดตาน่าเดินเล่น บรรยากาศริมทะเลคล้ายเมือง

ซานโตรินี นับเป็นหนึงในป้อมปราการทีสําคัญของโมร็อคโค ในอดีตใช้ป้องกันข้าศึกจากการรุกรานทังจาก

ประเทศทีล่าอาณานิคมและในยคุทีโจรสลดัชุกชุม จากนนันําท่านเดินทางสุเ่มืองแมกเนส (Meknes) 

คาํ รับประทานอาหารคํา ณ ภตัตาคาร 

ทพีัก เดินทางเข้าสู่ทพีัก MENZEH DALIA หรือเทียบเท่า 

 

วันท ี  แมกเนส – เมืองโบราณโรมันโวลูบิลิส – เชฟชาอุน 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

 ชมเมืองแมกเนส (Meknes) หนึงในเมืองมรดกโลกรับรองโดยยูเนสโกเมือปี ค.ศ.1996 อดีตเมืองหลวงใน

สมยัสลุต่าน มูเล อิสมาอิแห่งราชวงศอ์ะลาวทิ (Alawite Dynasty) ได้ชือเป็นกษัตริย์จอมโหดผู้ชืนชอบการทํา

สงครามในช่วงศตวรรษที 17 ด้วยทําเลทีตงัทีมีแม่นําไหลผ่านกลางเมืองเมกเนสจึงเป็นเมืองศูนย์กลางการ 

ผลิตมะกอกไวน์และพืชพรรณต่างๆ มีกําแพงเมืองล้อมรอบเมืองเก่าทียาวประมาณ 40 กม. ซึงมีประตูเมือง

ใหญ่โตถึง 7 ประตู แวะชม ประตูบับมันซู เป็นประตูทีได้ชือว่าสวยทีสุด ตกแต่งด้วยโมเสดและกระเบืองสี

เขียวสดบนผนังสีแสด นําท่านเดินทางสู่เมืองโบราณโรมันโวลูบิลิส (Roman city of Volubilis) ทีปัจจุบนั

เหลือแต่ซากปรักหักพังทีเกิดจากแผ่นดินไหวครังรุนแรงในปี ค.ศ. 1755 แต่ยังคงเห็นได้ถึงร่องรอยความ

ยงิใหญ่ของเมืองในจกัรวรรดิโรมนัในอดีตซงึได้รับการขึนทะเบียนมรดกโลกในปี ค.ศ.1997 
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กลางวัน รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

บ่าย นําท่านเดินทางสูน่ครสีฟ้าเชฟชาอูน (Chefchaouen) เมืองทไีด้ชอืว่ามนต์เสน่ห์แห่งโมร็อคโค เป็นเมืองเล็กๆ

ตงัอยู่ในหุบเขาริฟ (Rif Mountain) ประวัติความเป็นมาของเมืองนันยาวนานกว่า  ปี เมืองนีเคยอยู่ใต้

การปกครองของสเปน และได้รับอิสรภาพในปี ค.ศ.  จนได้รับอิทธิพลวิถีชีวิตและภาษาสเปนในปัจจุบนันี 

ชมบ้านเรือนทาด้วยสีฟ้าและสขีาว ถือว่าเป็นสวรรค์ของคนรักสีฟ้าและสีขาว โดยเฉพาะสีฟ้า นนัก็เพราะว่า

เชฟชาอนูเป็นเมืองทีบ้านเรือนเกือบทุกหลงัเป็นสีขาว และมีครึงล่างไปจนถึงบริเวณถนน บนัได และทางเดิน 

เป็นสีฟ้าสดใสเหมือนวนัทีท้องฟ้าไร้เมฆ สามารถเดินชมบ้านเรือนได้ทวัทงัเมือง โดยทีสถาปัตยกรรมของเมือง

ยังคงเป็นแบบโมร็อคโค ซุ้มประตูโค้งจึงสามารถมองเห็นได้ทวัทงัเมือง และยังมีนําพทุีปูด้วยกระเบืองโมเสก

แบบโมร็อคโคให้เห็นได้ตามมมุต่าง ๆ ของเมือง พร้อมให้ท่านมีเวลาเดินเลือกซอืของทีระลกึในตลาดเมืองเก่า 

 
คาํ รับประทานอาหารคาํ ณ ภตัตาคาร 

ทพีัก เดินทางเข้าสู่ทพีัก PARADOR หรือเทียบเท่า 

*** เนืองจากโรงแรมในเมืองเชฟชาอนูมีค่อนข้างน้อย ถ้าในกรณีทีโรงแรมในเมืองเชฟชาอูนเต็ม ทางคณะจะ

เปลียนไปนอนเมืองข้างๆแทน *** 

 

วันท ี  เชฟชาอุน – เฟซ – เมืองเก่าเฟซ 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

 นําท่านเดินทางสู่เมืองเฟซ (Fes) เมืองหลวงเก่าใน ศต. ที  ทีมีความสําคัญทางประวัติศาสตร์ เป็นเมือง

แหล่งท่องเทยีวทีมีชือเสียงของโมร็อคโค เส้นทางนผี่านเทือกเขาแอตลาส ชอืทคีุ้นเคยกนัมานาน โดยเดินทาง
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ข้าม Middle Atlas ภูมิประเทศเขียวชอุ่มไปด้วยป่าไม้ สองข้างทางเปลียนสภาพจากความแห้งแล้วเป็นป่าไม้ 

พุ่ม และสลบักบัความแห้งแล้งของภเูขา จนเข้าสูเ่มืองเฟส 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

บ่าย นําท่านชมเมืองเฟส โดยเดินเข้าสู่เขาวงกตอันซับซ้อนแห่งเมดินาเมืองเฟซ ผ่านประตู Bab Bou Jeloud ที

สร้างตงัแต่ปี   ทีใช้โมเสดสีฟ้าตกแต่ง เดินผ่านเข้าไปในเขตเมดิน่าแล้วเหมือนข้ามกาลเวลาย้อนสู่อดีต 

นําท่านเดินผ่านตลาดสดขายข้างปลาอาหาร และผัก ผลไม้สดต่างๆนาๆ ชม เมเดอร์ซา บูอิมาเนีย 

(Merdersa Bou Imania) ซึงเป็นโรงเรียนสอนพระคัมภีร์ เป็นสถาปัตยกรรมแบบมัวร์ทีสวยงามประณีต  ใน

เขตเมืองเก่าได้แบ่งออกเป็น  ส่วน มีซอยกว่า ,  ซอย มีซอยแคบสดุคือ  ซ.ม. ถึงกว้าง  เมตร จะ

แบ่งเป็นย่านต่างๆ เช่น ย่านเครืองใช้ทองเหลือง ทองแดง จะมีร้านค้าเล็กๆทหีน้าร้านจะมีหม้อ กระทะ อปุกรณ์

เครืองครัว วางแขวนห้อยเต็มไปหมด ย่านขายพรมทีวางเรียงรายอย่างสวยงาม ย่านงานเครืองจักสาน งาน

แกะสลกัไม้ และย่านเครืองเทศ (Souk El Attarine) ท่านจะได้สมัผัสทงัรูป รสและกลินในย่านเครืองเทศทีมี

การจดัเรียงสินค้าได้อย่างเป็นระเบียบเรียบร้อยสวยงาม ระหว่างทเีดินตามทางในเมดิน่าท่านจะได้พบกบันําพุ

ธรรมชาติ (Nejjarine Fountain) เพือให้ชาวมุสลิมให้ล้างหน้าล้างมือก่อนเข้าในบริเวณมสัยิด  นอกจากนีที

ตามซอกมุมอาจเห็นภาพชายสูงอายุหนวดเครารุงรังนังแกะสลกัไม้ชินเล็กๆอยู่บริเวณตามทางเดินแคบๆใน

เขตเมืองเก่า บางทีเราก็ยงัจะเห็นผู้หญิงทีนีสวมเสือผ้าทีปิดตงัแต่หวัจนถึงเท้าจะเห็นได้ก็เฉพาะตาดําอันคม

กริบเท่านัน  แวะชมสุสานของมูเล ไอดริสที  (Moulay Idriss Mausolem II) ทีชาวโมร็อคโคถือว่าเป็น

แหล่งมาแสวงบุญทีศักดิสิทธิ พาท่านไปชม สุเหร่าใหญ่ไคเราวีน (Kairaouine Mosque) ซึงเป็นทัง

มหาวิทยาลยัสอนศาสนาแห่งแรกของโมร็อคโค และเก่าแก่ทีสดุแห่งหนึงของโลกเลยทีเดียว (เฉพาะผู้ทีนับถือ

ศาสนาอิสลามเท่านนั) จากนนันําท่านเดินชมย่านเครืองหนงัและแวะชม บ่อฟอกและย้อมสีหนงัแบบโบราณ 

ทีเป็นเอกลกัษณ์เฉพาะของเมืองเฟส ถูกอนุรักษ์โดยองค์กรยูเนสโก ทังหมดนีเป็นเสน่ห์ของการเดินเทียวชม

เมืองทีต้องเดินแหวกว่ายเข้าไปในกลุ่มคนชาวพืนเมือง ช้อปปิงสินค้าท้องถิน เมืองเฟซจึงเป็นสถานทีทีไม่ควร

พลาดในการมาเยือนอย่างยงิ 

คาํ รับประทานอาหารคาํ ณ ภตัตาคาร  

ทพีัก เดินทางเข้าสู่ทพีัก L’ESCALE เทียบเท่า 

** กรุณาจดัเตรียมเสือผ้ากระเป๋าเล็ก เพอืค้างคืนในทะเลทรายในคืนถดัไป ** 

 

วันท ี  เฟซ – อินเฟรน – มิเดล – เออร์ฟูด์ – เมอร์ซูกา (ทะเลทรายซาฮาร่า) 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

นําท่านเดินทางผ่านชม เมืองอินเฟรน (Infrane) เมืองทคีวามสงูประมาณ ,  เมตร เหนือระดบันําทะเล ที

พกัตากอากาศซงึในอดีตฝรังเศสได้มาสร้างขึนบริเวณนี ในช่วง ค.ศ.  บางครังเรียกเมืองแห่งนวี่า เจนีวา

แห่งโมร็อคโค บ้านส่วนใหญ่มีหลงัคาสีแดง มีดอกไม้บาน และทะเลสาบสวยงาม เป็นสถานทีพักผ่อนทังฤดู

หนาวและฤดูร้อน เส้นทางนีผ่านเทือกเขาแอตลาส ชือทีคุ้นเคยกันมานาน เดินทางข้าม Middle Atlas ภูมิ
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ประเทศเขียวชอุ่มไปด้วยป่าไม้ สองข้างทางเปลียนสภาพจากความแห้งแล้วเป็นป่าไม้ พุ่ม และสลบักับความ

แห้งแล้งของภเูขา ได้เวลาสมควรนําท่านเดินทางสูเ่มืองมิเดล (Midelt) 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

บ่าย ออกเดินทางสู่ เมืองเออร์ฟูด์ (Erfoud) ซึงเป็นโอเอซิสศูนย์กลางการค้าขายของคาราวานซึงเดินทางมาจาก

ซาอุดิอาระเบีย และซูดาน เดินทางสู่เมืองเมอร์ซูการ์ (แยกสัมภาระสําหรับค้างคืนในทะเลทราย) โดยนํา

ท่านนําท่านนงัรถขบัเคลือนสีล้อ 4 WD ไปท่อง ทะเลทรายซาฮาร่า “Sahara” เป็นทะเลทรายในทวีปแอฟริกา

ทีมีขนาดใหญ่เป็นอันดับสองของโลก (รองจากทะเลทรายในทวีปแอนตาร์กติกา) และเป็นทะเลทรายร้อนที

ใหญ่ทีสุดของโลก ณ เมืองเมอร์ซูกา (Merzouga) ลัดเลาะขอบทะเลทรายสู่เขตซาฮาร่า ผ่านชมชม

ทัศนียภาพอนัยิงใหญ่ของภูเขาหินทีเต็มไปด้วยซากฟอสซิลของหอยและแมงกะพรุนโบราณในอดีตเมือ  

ล้านปีก่อน ซงึดินแดนแห่งนีเคยอยู่ใต้ท้องทะเลมาก่อน จงึเป็นทกํีาเนิดของซากฟอสซิลต่างๆ 

 
คาํ รับประทานอาหารคาํ ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

** อสิระท่านพกัผ่อนดดูาวท่ามกลางทะเลทรายตามอธัยาศยั ** 

ทพีัก พักผ่อนค้างคืนในทะเลทรายซาฮาร่า ณ  AUBERGE DU SUD หรือเทียบเท่า  

** โรงแรมทีทะเลทรายห้องพกัสว่นใหญ่จะเป็นรูปแบบกระโจม **   

 

วันท ี  ขอีูฐรับแสงอรุณ - เมอร์ซูกา – ทอด้าจอร์จ - ทนิเฮียร์ – วอซาเซท 

เช้าตรู่ ก่อนพระอาทิตย์ขึนนําท่านขีอฐูชมพระอาทิตย์ขนึทีทะเลทรายซาฮาร่า ** พิเศษ รวมค่าขีอฐู 1 ท่าน/อฐู 1 ตวั 

เป็นบรรยากาศยามเช้าทีคณุจะประทบัใจมิรู้ลืม **(อย่าลืมเตรียมเสือกนัหนาวให้พร้อม) 
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เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

 นําท่านนงัรถ WD สู่เมืองเออร์ฟูด์ เพือเปลียนเป็นรถโค้ชปรับอากาศ จากนนัเดินทางสู่ทอด้าจอร์จ (Todra 

Gorge) ชมความงามของช่องเขาทีซ่อนตัวอยู่ในโอเอซิส ลํานําใสไหลผ่านช่องเขากับหน้าผาสูงชันแปลกตา

เป็นแหล่งปีนหน้าผาสําหรับนักเสียงภัยทังหลาย เดินทางสุ่เมืองทินเฮียร์ (Tinghir) ชุมชนทีเกาะกลุ่มอยู่

รวมกนั ท่ามกลางความแห้งแล้ง ยงัมีความชุ่มชืนของโอเอซิส ต้นปาล์ม เคยเป็นทีตงัของกองทหารทีเดินทาง

มาจากวอซาเซท 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

บ่าย นําท่านเดินทางสู่ เมืองวอซาเซท (Ouarzazate) เคยเป็นทีตงัทางยุทธศาสตร์ในปี ค.ศ.  ฝรังเศสได้ตัง

กองกําลงัทหารและพฒันาทีนีให้เป็นศนูย์กลางการบริหาร วอซาเซทเป็นเมืองถูกสง่เสริมให้เป็นเมืองท่องเทียว

ทีแวดล้อมไปด้วยสตูดิโอภาพยนตร์ และมีการพัฒนาพืนทีในทะเลทรายเพือการทํากิจกรรมต่างๆ เช่น การขี

มอเตอร์ไซด์ อฐู กิจกรรมผจญภยักลางทะเลทราย เมืองนีอยู่ใกล้ภเูขาแอตลาสทมีีหิมะปกคลมุในช่วงฤดูหนาว 

วอซาเซทอาจกล่าวได้ว่าเป็นจุดมุ่งหมายของนกัท่องเทยีวทีมองหาความแตกต่าง และความผจญภยัทีหาไม่ได้

จากทีไหน วอซาเซทเป็นเมืองทีสําคญัทีสุดของทางตอนใต้ และทีนียงัเป็นทางเชือมระหว่างเหนือกบัใต้ และ

ตะวนัออกกบัตะวนัออก สําหรับนกัท่องเทยีวบางคนทีชอบรสชาติของความเป็นทางใต้ ณ แห่งนเีป็นจดุเริมต้น

ของการสํารวจเมืองต่างๆได้ทกุวนั 

 
คาํ รับประทานอาหารคาํ ณ ภตัตาคาร  

ทพีัก เดินทางเข้าสู่ทพีัก KENZI หรือเทียบเท่า    
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วันท ี  วอซาเซท – มาราเกซ – ชมโชว์การแสดงพนืเมือง   
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

แวะถ่ายรูป ป้อมทาเริท Kasbah Taourirt เป็นป้อมแห่งตระกูลกลาวี ซึงภายในประกอบด้วยห้องต่าง ๆ 

จํานวนมากซ่อนอยู่เชือมต่อกันด้วยถนนเล็ก ๆ และเส้นทางลบัคดเคียวตามอาคารทเีบียดเสียดกัน พระราชวงั

ของตระกูลกลาวี Glaoui Palace ผู้ปกครองมาราเกซ ซึงยังมีลวดลายผนังอาคารและรูปแบบสถาปัตยกรรม

อันหลากหลายของการสร้างอาคารของชาวเบอร์เบอร์ การออกแบบอาคารซึงเหมาะกับความเชือและความ

เป็นอยู่ของเหล่าเจ้าผู้ปกครอง ในยุคของตระกูล Glaoui ทีนีมีคนงานและคนรับใช้จํานวนหลายร้อยคนจึงต้อง

มีห้องเป็นจํานวนมาก มีทงัส่วนทีเป็นวงัเก่า ห้องนงัเลน่ ห้องรับรอง ซงึองค์การยเูนสโกได้ปฏิสงัขรณ์ขึนมาจาก

อาคารเดิมเพียง  ใน  ของอาคารทังหมด จากนันนําท่านออกเดินทางผ่าน เมืองไอท์ เบนฮาดดู Ait 

Benhaddou เป็นเมืองทมีีชอืเสียงในเรืองการหารายได้จากกองถ่ายทําภาพยนตร์กว่า 20 เรือง โดยเฉพาะป้อม

ทีงดงามและมีความใหญ่ทีสดุในโมร็อคโค ภาคใต้ คือ ป้อมไอท์ เบนฮาดดู Kasbash of Ait Ben Hadou เป็น

ป้อมหินทรายซึงตงัอยู่ท่ามกลางสวนอัลมอนด์ เป็นปราสาททีใช้ในการถ่ายทําภาพยนตร์หลายเรืองทีโด่งดงั 

อาทิ Lawrence of Arabia, Jesus of Nazareth และ Gladiator ปัจจบุนัอยู่ในความดแูลขององค์การยเูนสโก 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

บ่าย เดินทางสู่ เมืองมาราเกช (Marakesh) ซึงเป็นเมืองท่องเทียวทีสําคัญทีตงัอยู่เชิงเขาแอตลาส ในอดีตเมือง

โอเอซิสแห่งนีเป็นทีพกัของกองคาราวานอูฐทีมาจากทางตอนใต้ของโมร็อคโค ถือเป็นเมืองชุมทางของพ่อค้า

ต่างๆ นอกจากนียังเป็นอดีตเมืองหลวงในช่วงสมัยราชวงศ์อัลโมราวิดช่วง ศต.ที  ปัจจุบันเป็นเมืองทีมี

นักท่องเทียวมาเยือนมากทีสดุ สภาพบ้านเมืองทีเราเห็นได้คือ สองข้างทางแวดล้อมด้วยบ้านเรือนทีถูกฉาบ

ด้วยปนูสีส้มๆ ซงึเป็นสิงทีรัฐบาลกําหนดไว้ แต่คนท้องถินจะเรียกว่า Pink City หรือ เมืองสีชมพู อาจกล่าว

ได้ว่ามาราเกชเป็นเมืองทีมีเสน่ห์ทีสดุในโลกแห่งหนึง จึงได้สมญานามว่าเป็น A city of Drama นนัคือมีความ

สวยงามดังเมืองในละครทีไม่น่าเป็นชีวิตจริงได้ นําท่านเยียมชม พระราชวังบาเฮีย (Bahia Palace) เป็น

พระราชวงัของท่านมหาอํามาตย์ ผู้ สําเร็จราชการแผ่นดินแทนยุคกษัตริย์ในอดีต สร้างขึนในช่วงปลายศตวรรษ

ท ี  โดย Si Moussa สถาปัตยกรรมออกแบบเป็นแนวสมยัใหม่ โดยทตีงัใจจะให้เป็นพระราชวงัทียงิใหญ่และ

หรูหราทีสุดในสมัยนนั ตัวพระราชวังมีการตกแต่งโดยการแกะสลกัปูนปันมีการวาดลายบนไม้และประดับ

ประดาด้วยโมเสดเป็นลวดลายทีสวยงามละเอียดอ่อนมาก จากนนันําท่านชม จัตุรัสกลางเมือง Djemaa 

Fnaa Square ทมีีขนาดใหญ่ รายล้อมไปด้วยอาคาร ร้านค้า ตลาด ทงั  ด้าน เดินเล่นถ่ายรูปความมีชีวิตชีวา 

ทีมีสีสันและกลินอายแบบโมร็อคโคขนานแท้ พร้อมจับจ่ายหาซือของฝาก ของทีระลึกพืนเมืองต่างๆ ได้ที 

ตลาดเก่า ทีอยู่รายรอบจตัรัุส 

คาํ รับประทานอาหารคํา ณ ภตัตาคาร  

** พร้อมชมโชว์การแสดงพืนเมืองอนัตืนตาตืนใจกบัความอลงัการของสถานทีและสีสนัของชาวโมร็อคกนั ** 

ทพีัก เดินทางเข้าสู่ทพีัก AYOUB หรือเทียบเท่า    

วันท ี  มาราเกซ – สวนจาร์ดีน มาจอแรล – คาซาบลังกา 
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เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

 นําท่านชม สวนจาร์ดีน มาจอแรล Jardin Majorelle หรือ สวนยิปแซงลอเร้นซ์ Yves Saint Laurent 

Gardens ชือนีเป็นทีคุ้นเคยของสาว ๆ ทีชืนชอบแฟชนัสดุหรูของ Yves St. Laurent นักออกแบบแฟชนัดีไซน์

แห่งปารีสประเทศฝรังเศส จากนนันําท่านเดินทางสูเ่มืองคาซาบลังกา (Casablanca) นําท่านสู่เมือง คาซาบ

ลงักา  คําว่า 'คาซา' แปลว่า บ้าน และ 'บลงักา' แปลว่า สีขาว คาซาบลงักา เป็นเมืองทคีนทวัโลกรู้จกั และอาจ

รู้จกัมากกว่า 'ราชอาณาจกัรโมร็อคโค' ด้วยซํา 

 
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

บ่าย นําท่านชมเมืองคาซาบลังกา (Casablanca) เมืองทีถูกใช้เป็นฉากในภาพยนตร์ฮอลลีวูดเรือง Casablanca 

ออกฉายในปี ค.ศ.1942 นําท่านถ่ายรูปกับ สุเหร่าแห่งกษัตริย์ฮสัซนัที 2 สร้างเสร็จสมบูรณ์เมือปี ค.ศ. 1993 

ในวาระเฉลิมพระชนม์ครบ 60 พรรษาของกษัตริย์ฮสัซนัที 2 แห่งโมร็อกโกเป็นสเุหร่าทมีีขนาดใหญ่มากจุคนได้ 

25,000 คนและมีหอคอยสูง 210 เมตร ชมโบถส์ชาวยิว (The Church of our ladies of Lourdes) ภายในมี

ภาพกระจกสีสวยงามแสดงเรืองราวต่างๆเกียวกับศาสนา ต่อด้วยจัตุรัสสหประชาชาติ ซึงเป็นใจกลางเมือง

ย่านธุรกิจสําคญั 

คาํ รับประทานอาหารคํา ณ ภตัตาคาร 

ทพีัก เดินทางเข้าสู่ทพีัก IMPERIAL CASABLANCA หรือเทียบเท่า    

 

วันท ี9 คาซาบลังกา – ดูไบ 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
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11.00 น. นําท่านเดินทางสู่สนามบินคาซาบลงักา เพือทําการเช็คอินสมัภาระ และ มีเวลาเลือกซือสินค้าปลอดภาษีใน

สนามบิน 

14.55 น. ออกเดินทางกลบัสูด่ไูบ โดยเทยีวบินท ีEK 752 

 

วันท ี10 ดูไบ - กรุงเทพฯ   
01.15 น. เดินทางถึงสนามบินดไูบรอเปลียนเครือง 

03.40 น. ออกเดินทางสูก่รุงเทพฯ โดยสายการบินเอมิเรตส์ เทยีวบิน EK 376 

12.50 น. คณะเดินทางกลบัถึง สนามบินสวุรรณภูมิ โดยสวสัดิภาพ 

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

  

 

 

AMAZING MOROCCO โมร็อคโค 10 วัน 7 คืน  

โดยสายการบินเอมิเรตส์ (EK) 

กําหนดการเดนิทาง 
ผู้ใหญ่พัก -  ท่าน 

ท่านละ 

เด็กอายุไม่เกนิ  ปี  

(เสริมเตียง)  

ท่านละ 

เด็กอายุไม่เกนิ  ปี 

(ไม่เสริมเตียง) 

ท่านละ 

ไม่รวมตวั 

ท่านละ 

พักเดียวเพิม 

ท่านละ 

22 – 31 มี.ค. 63 55,900.- 55,900.- 55,900.- 34,400.- 6,900.- 

28 เม.ย. – 7 พ.ค. 63 56,900.- 56,900.- 56,900.- 35,400.- 6,900.- 

โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปลียนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล 

 

 

เงอืนไขการให้บริการ  
1.        ชําระเงินมดัจําท่านละ 20,000 บาท โดยโอนเข้าบญัชี ทีนงัจะยืนยนัเมอืได้รับเงินมดัจําแล้วเท่านนั 

2. ส่งสําเนาหน้าพาสปอร์ตของผู้ ทีเดินทาง ทมีีอายกุารใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน เพอืทําการจองคิวยนืวีซ่าภายใน 3 

วนันบัจากวนัจอง หากไม่ส่งสําเนาหน้าพาสปอร์ตทางบริษัทขออนญุาตยกเลิกการจองทวัร์โดยอตัโนมติั 

3. เมอืได้รับการยืนยนัว่ากรุ๊ปออกเดินทางได้ ลกูค้าจดัเตรียมเอกสารให้การขอวีซ่าได้ทนัที 

4. หากท่านทีต้องการออกตวัโดยสารภายในประเทศ (กรณีลกูค้าอยู่ต่างจงัหวดั) ให้ท่านติดต่อเจ้าหน้าที ก่อนออก

บตัรโดยสารทุกครัง หากออกบตัรโดยสารโดยมิแจ้งเจ้าหน้าที ทางบริษัทขอสงวนสิทธิไม่ รับผิดชอบ ค่าใช้จ่ายที

เกิดขึน 
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5. การยืนวีซ่าในแต่ละสถานทูตมีการเตรียมเอกสาร และมีขนัตอนการยืนวีซ่าไม่เหมือนกัน ทงัแบบหมู่คณะและยืน 

รายบคุคล (แสดงตน) ท่านสามารถสอบถามข้อมลูเพอืประกอบการตดัสินใจก่อนการจองได้จากทางเจ้าหน้าที 

6. หากในคณะของท่านมีผู้ ต้องการดแูลพิเศษ นงัรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผู้สงูอาย,ุ มีโรคประจําตวั หรือไม่สะดวก

ในการเดินทางท่องเทียวในระยะเวลาเกินกว่า 4-5 ชัวโมงติดต่อกัน ท่านและครอบครัวต้องให้การดูแลสมาชิก

ภายในครอบครัวของท่านเอง เนืองจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ หัวหน้าทัวร์มีความจําเป็นต้องดูแลคณะทัวร์

ทงัหมด 

 

อัตราค่าบริการนีรวม 
1  ค่าตวัเครืองบิน ชนัประหยดั (Economy Class) ทรีะบุวนัเดินทางไปกลบัพร้อมคณะ (ในกรณีมีความประสงค์อยู่

ต่อ จะต้องไม่เกินจํานวนวนั และอยู่ภายใต้เงอืนไขของสายการบิน) 

2. ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการ 

3. ค่ารถโค้ชปรับอากาศนําเทียวตามรายการ  

4. ค่าห้องพกัในโรงแรมตามทีระบุในรายการหรือเทียบเท่า (3 ดาว – 4 ดาว) 

5. ค่าอาหารตามทีระบุในรายการ 

6. ค่าเข้าชมสถานทีท่องเทียวตามรายการ 

7. ค่าประกนัภยัการเดินทางรายบุคคล (หากต้องการเงือนไขกรมธรรม์สอบถามได้จากเจ้าหน้าที) 

 ค่าประกนัอุบตัิเหตคุุ้มครองในระหว่างการเดินทางวงเงินไม่เกินท่านละ 1,000,000 บาท  

 ค่ารักษาพยาบาลในกรณีเกิดอบุติัเหตวุงเงินไม่เกินท่านละ 500,000 บาท (ตามเงอืนไขกรมธรรม์) 

 ลูกค้าท่านใดสนใจ ซือประกันการเดินทางสําหรับครอบคลุมเรืองสุขภาพสามารถสอบถามข้อมูล 

เพิมเติมกับทางบริษัทได้  

 เบียประกนัเริมต้น 341 บาท [ระยะเวลา 4-6 วนั] 

 เบียประกนัเริมต้น 395 บาท [ระยะเวลา 7-10 วนั]  

 **ความครอบคลมุผู้ เอาประกนัทมีีอายตุงัแต่แรกเกิด ถึง 85 ปี **  

  [รักษาพยาบาล 2 ล้าน, เสียชีวิตหรือเสียอวยัวะจากอบุตัิเหต ุ1.5 ล้านบาท] 

8. ค่ามคัคเุทศก์ของบริษัทดแูลตลอดการเดินทาง (ไม่รวมทิปมคัคุเทศก์)  

 

อัตราค่าบริการนีไม่รวม 
1. ค่าธรรมเนียมการจดัทําหนงัสือเดินทาง 

2. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิเช่น  ค่าเครืองดืมทีสงัพิเศษ, ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง, ค่า

นําหนักเกินจากทางสายการบินกําหนดเกินกว่า 30 กก.และมากกว่า 1 ชิน,  ค่ารักษาพยาบาล กรณีเกิดการ

เจ็บป่วยจากโรคประจําตวั, ค่ากระเป๋าเดินทางหรือของมีค่าทสีญูหายในระหว่างการเดินทาง เป็นต้น 

3. ค่าธรรมเนียมนํามนัและภาษีสนามบิน ในกรณีทีสายการบินมีการปรับขึนราคา 

4. ค่าบริการยกกระเป๋าในโรงแรม ซงึท่านจะต้องดแูลกระเป๋าและทรัพย์สินด้วยตวัท่านเอง 

5. ค่าธรรมเนียมวีซ่าประเทศโมร็อคโค (ผู้ยืนวีซ่าต้องชําระเงินพร้อมเงินมัดจําค่าทัวร์เป็นจํานวนเงิน

โดยประมาณ 800 บาท) 

6. ค่าทิปพนกังานขบัรถ และไกด์ท้องถนิ  (40 ดอลลาร์สหรัฐ) 

7. ค่าทิปมคัคุเทศก์จากเมืองไทย (30 ดอลลาร์สหรัฐ) 
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เงอืนไขการชําระค่าทวัร์ส่วนทเีหลือ 

ทางบริษัทขอเก็บค่าทัวร์ส่วนทีเหลือ 20 วันก่อนการเดินทาง 

หากท่านไม่ผ่านการอนุมัติวีซ่าหรือยกเลิกการเดินทางโดยเหตุจาํเป็น 

ทางบริษัทขอเก็บเฉพาะค่าใช้จ่ายทีเกิดขึนจริง 

 

ข้อมูลเบอืงต้นในการเตรียมเอกสารยนืวีซ่าและการยืนวีซ่า 

1. การพิจารณาวีซ่าเป็นดุลยพินิจของสถานทูต มิใช่บริษัททัวร์ การเตรียมเอกสารทีดีและถูกต้องจะช่วยให้การ

พิจารณา ของสถานทตูง่ายขึน 

2. กรณีท่านใดต้องใช้พาสปอร์ตเดินทาง ช่วงระหว่างยืนวีซ่า หรือ ก่อนเดินทางกับทางบริษัท ท่านต้องแจ้งให้ทาง

บริษัทฯ ทราบล่วงหน้าเพอืวางแผนในการขอวีซ่าของท่าน ซงึบางสถานทตูใช้เวลาในการพิจารณาวีซ่าทคี่อนข้าง

นานและอาจไม่สามรถดงึเล่มออกมาระหว่างการพิจารณาอนมุตัิวีซ่าได้  

3. สําหรับผู้ เดินทางทีศึกษาหรือทํางานอยู่ต่างประเทศ จะต้องดําเนินเรืองการขอวีซ่าด้วยตนเองในประเทศทีตน

พํานกัหรือศกึษาอยู่เท่านนั 

4. หนงัสือเดินทางต้องมีอายไุม่ตํากว่า  เดือน โดยนบัวนัเริมเดินทางออกนอกประเทศ หากนบัแล้วตาํกว่า  เดือน 

ผู้ เดินทางต้องไปยืนคําร้องขอทําหนังสือเดินทางเล่มใหม่ และกรุณาเตรียมหนังสือเดินทางเล่มเก่า ให้กับทาง

บริษัทด้วย เนืองจากประวตัิการเดินทางของท่านจะเป็นประโยชน์อย่างยิงในการยืนคําร้องขอวีซ่า และจํานวน

หน้าหนงัสือเดินทาง ต้องเหลือว่างสําหรับติดวีซ่าไม่ตํากว่า  หน้า 

5. ท่านทีใส่ปกหนังสือเดินทางกรุณาถอดออก หากมีการสูญหาย บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อปกหนังสือเดินทาง

นนัๆ และพาสปอร์ต ถือเป็นหนงัสือของทางราชการ ต้องไม่มีรอยฉีกขาด หรือ การขีดเขียน หรือ แต่งเติมใดๆ ใน

เล่ม 

 

ข้อมูลเพมิเติมเรืองตวัเครืองบินและทนัีงบนเครืองบิน 

1. ทางบริษัทได้สํารองทีนงัพร้อมชําระเงินมัดจําค่าตวัเครืองบินแล้ว  หากท่านยกเลิกทัวร์ ไม่ว่าจะด้วยสาเหตุใด 

ทางบริษัทขอสงวนสิทธิการเรียกเก็บค่ามดัจําตวัเครืองบิน ซงึมีค่าใช้จ่าย ประมาณ ,  – ,  บาท  แล้วแต่

สายการบินและช่วงเวลาเดินทาง   

2.  หากตวัเครืองบินทําการออกแล้ว แต่ท่านไม่สารถออกเดินทางได้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิเรียกเก็บค่าใช้จ่าย

ตามทเีกิดขึนจริง และรอ Refund จากทางสายการบิน ใช้เวลาประมาณ -  เดือนเป็นอย่างน้อย 

3.  นังที Long Leg โดยปกติอยู่บริเวณทางออกประตูฉุกเฉิน และผู้ทีจะนังต้องมีคุณสมบัติตรงตามทีสายการบิน

กําหนด เช่น ต้องเป็นผู้ทีมีร่างกายแข็งแรง และช่วยเหลือผู้อืนได้อย่างรวดเร็วในกรณีทีเครืองบินมีปัญหา เช่น 

สามารถเปิดประตูฉุกเฉินได้ (นําหนกัประมาณ  กิโลกรัม) ไม่ใช่ผู้ทีมีปัญหาทางด้านสขุภาพและร่างกาย และ

อํานาจในการให้ทีนงั Long leg ขึนอยู่กบัทางเจ้าหน้าทีเช็คอินสายการบิน ตอนเวลาทีเช็คอินเท่านนั 

 

กรณียกเลิกการเดินทาง 
1. แจ้งยกเลิก  วนั ขึนไปก่อนการเดินทาง คืนค่าใช้จ่ายทงัหมด 

2. แจ้งยกเลิกภายใน -  วนัก่อนเดินทาง เก็บค่าใช้จ่าย ท่านละ ,  บาท  
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3. แจ้งยกเลิกภายใน -  วนัก่อนเดินทาง เก็บค่าใช้จ่าย ท่านละ ,  บาท 

4. แจ้งยกเลิกน้อยกว่า  วนัก่อนเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ เก็บค่าใช้จ่ายทงัหมด 

5. บริษัทขอสงวนสิทธิในการเก็บค่าใช้จ่ายทงัหมดกรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลทําให้คณะเดินทางไม่ครบ

ตามจํานวนที บริษัทฯกําหนดไว้ ( ท่านขึนไป) เนืองจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษัทและผู้ เดินทางอืนที

เดินทางในคณะเดียวกนับริษัทต้องนําไปชําระค่าเสียหายต่างๆทีเกิดจากการยกเลิกของท่าน  

6. กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึงจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯจะทําการ

เลือนการเดินทางของท่าน  ไปยังคณะต่อไปแต่ทังนีท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายทีไม่สามารถเรียกคืนได้คือ 

ค่าธรรมเนียมในการมดัจําตวั และค่าธรรมเนียมวีซ่าตามที สถานทตูฯ เรียกเก็บ  

7. กรณียนืวีซ่าแล้วไม่ได้รับการอนุมตัิวีซ่าจากทางสถานทตู (วีซ่าไม่ผ่าน) และท่านได้ชําระค่าทวัร์หรือมดัจํามาแล้ว 

ทางบริษัทฯ ขอเก็บเฉพาะค่าใช้จา่ยทีเกิดขึนจริง เช่น ค่าวีซ่าและค่าบริการยนืวีซา่ / ค่ามดัจําตวัเครืองบิน หรือค่า

ตวัเครืองบิน (กรณีออกตวัเครืองบินแล้ว) ค่าส่วนต่างในกรณีทีกรุ๊ปออกเดินทางไม่ครบตามจํานวน  

8. กรณีวีซ่าผ่านแล้ว แจ้งยกเลิกก่อนหรือหลงัออกตวัโดยสาร บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการไม่คืนค่าทวัร์ทงัหมด 

9. กรณีผู้ เดินทางไม่สามารถเข้า-ออกเมืองได้ เนืองจากปลอมแปลงหรือการห้ามของเจ้าหน้าที ไม่ว่าเหตุผลใดๆ

ตามทางบริษัทของสงวนสิทธิในการ ไม่คืนค่าทวัร์ทงัหมด 

 

ข้อมูลเพมิเติมเรืองโรงแรมทพีัก 
1. เนืองจากการวางแปลนห้องพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่างกนั จึงอาจทําให้ห้องพกัแบบห้องเดียว (Single) ,ห้องคู่ 

(Twin/Double) และห้องพักแบบ  ท่าน/  เตียง (Triple Room) ห้องพักต่างประเภทอาจจะไม่ติดกันและบาง

โรงแรม  อาจจะไม่มีห้องพกัแบบ  ท่าน แต่อาจจะได้เป็น  เตียงใหญ่กบั  เตียงพบัเสริม 

2. โรงแรมในยโุรปส่วนใหญ่อาจจะไม่มีเครืองปรับอากาศเนืองจากอยู่ในแถบทมีีอณุหภมิูตํา 

3. กรณีทีมีงานจดัประชมุนานาชาติ (Trade air) เป็นผลให้ค่าโรงแรมสงูขึนมากและห้องพกัในเมืองเต็ม บริษัทฯขอ

สงวนสิทธิในการปรับเปลียนหรือย้ายเมืองเพอืให้เกิดความเหมาะสม 

4. โรงแรมในยโุรปทีมีลักษณะเป็น Traditional Building ห้องทีเป็นห้องเดียวอาจเป็นห้องทีมีขนาดกะทดัรัตและไม่

มีอ่างอาบนํา ซงึขึนอยู่กบัการออกแบบของแต่ละโรงแรมนนัๆ และห้องแต่ละห้องอาจมีลกัษณะแตกต่างกนั 

 

เอกสารประกอบการขอวซี่าโมร็อคโค 

ใชเ้วลาทําการอนุมตัวิซีา่ประมาณ 10 วนั 

***ไมต่อ้งมาแสดงตนทสีถานทูตในวนัยนืวซี่า*** 

เอกสารกรณุาเตรยีม 2 ชดุ ยกเวน้ เอกสารทอีอกจากทางราชการและทางธนาคาร

ขอเป็นตวัจรงิ 1 ชุด และสําเนา 1 ชุด  

ในระหวา่งยนืวซี่าเขา้สถานทตูแลว้ ไมส่ามารถดงึเลม่ออกมากอ่นได ้
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1. หนงัสอืเดนิทางประเทศไทย (Thailand Passport) หนังสอืเดนิทาง ตอ้งมหีนา้เหลอืสําหรับประทับ

วซีา่อยา่งนอ้ย 2 หนา้ อายกุารใชง้านเหลอืไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน นับจากวันเดนิทางกลับ  และหนังสอื

เดนิทางจะตอ้งไมช่ํารดุ (หนังสอืเดนิทางเลม่เกา่ กรณุานํามาประกอบการยนืวซีา่ดว้ย)  

***ในกรณีทถีอืพาสปอรต์ สญัชาตไิทย แตพ่ํานกัอยูต่า่งประเทศ, ทํางานอยูต่า่งประเทศ 

หรอืนกัเรยีน นกัศกึษาศกึษาอยูต่า่งประเทศ กรุณาแจง้เจา้หนา้ทขีองทางบรษิทัใหท้ราบ

ทนัท ีเพราะการยนืขอวซี่าจะมเีงอืนไข และ ขอ้กําหนดของทางสถานทูตตอ้งการเพมิเตมิ 

และ บางสถานทูตอาจไม่สามารถยนืขอวซี่าในประเทศไทยได ้ขอ้กําหนดนรีวมไปถงึผู ้

เดนิทางทถีอืพาสปอรต์ตา่งชาตดิว้ย*** 

  

2. รปูถา่ย รปูถา่ยสหีนา้ตรงขนาด 1.5 x 2 นวิ จํานวน 2 ใบ (พนืหลัง

ขาวเท่านัน ถา่ยไมเ่กนิ 6 เดอืนหา้มสวมแวน่ตาหรอืเครอืงประดับ 

ไมใ่สค่อนแทคเลนส ์รปูไมเ่ลอะหมกึ) 

3. หลกัฐานการเงนิ  

3.1 หนงัสอืรบัรองสถานะทางการเงนิ BANK CERTIFICATE  ที

ออกจากทางธนาคาร (ตอ้งสะกดชอืใหต้รงตามหนา้พาสปอร์ต 

ตอ้งมีตราประทับ และลายเซ็นจากธนาคาร) กรุณายืนขอจาก ธนาคาร่ลวงหนา้ เวลาดําเนินงาน

ประมาณ 3 วนั และใชย้นืไดไ้มเ่กนิ 20 วันหลังจากธนาคารออกให ้  

3.2 กรณีผูเ้ดนิทางไมไ่ดอ้อกคา่ใชจ้า่ยเอง (บคุคลทสีามารถรับรองค่าใชจ้่ายได ้ตอ้งเป็น พ่อ แม่ 

พนีอ้ง ทมีสีายเลอืดเดยีวกัน หรอื สามภีรรยา เทา่นัน)     

     3.2.1. ตอ้งทําเป็นหนงัสอืรบัรองคา่ใชจ้า่ยในการเดนิทาง  (Sponsor Letter)  

     3.2.2. ตอ้งทํา BANK GUARANTEE ทอีอกจากทางธนาคารเท่านัน ฉบับภาษาอังกฤษ โดยระบุชอื

เจา้ของบัญช ี(บุคคลทอีอกค่าใชจ้่าย) ตอ้งสะกดชอื – สกลุ ใหต้รงตามหนา้พาสปอรต์ และบุคคลที

เจา้ของบัญชอีอกคา่ใชจ้่ายให ้(ผูเ้ดนิทาง) ตอ้งสะกดชอื – สกลุ ใหต้รงตามหนา้พาสปอรต์ กรณุายนื

ขอจาก ธนาคาร่ลวงหนา้ โดยใชเ้วลาดําเนนิงานประมาณ 3 วัน และใชย้นืไดไ้ม่เกนิ 20 วัน หลังจาก

ธนาคารออกให ้ 

**สถานทูตไมร่บัพจิารณาบญัชตีดิลบ บญัชฝีากประจํา บญัชกีระแสรายวนั 

บญัชสีหกรณ์ออมทรพัย ์พนัธบตัร ตราสารหน ีกองทุน และสลากออมสนิ** 
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4. หลกัฐานการทํางาน   

- เจา้ของกจิการ หนังสอืรับรองการจดทะเบยีน(DBD)ทมีชีอืของผูเ้ดนิทางเป็นกรรมการหรอืหุน้สว่น 

อายไุมเ่กนิ 3 เดอืน หรอื สําเนาใบทะเบยีนการคา้(พค.0403) 

- กจิการไมจ่ดทะเบยีน จดหมายชแีจงการทํางาน พรอ้มเอกสารประกอบ เชน่ รปูถา่ยรา้น สญัญา

เชา่ท ีโฉนดทดีนิ เป็นตัน 

- เป็นพนกังาน    หนังสอืรับรองการทํางาน จากบรษัิทฯ ระบตุําแหน่ง, เงนิเดอืน, วันเรมิทํางาน  

(ขอเป็นภาษาอังกฤษมอีาย ุ1 เดอืน ชอื-สกลุตอ้งตรงตามหนา้พาสปอรต์ ใชค้ําวา่ “TO WHOM IT 

MAY CONCERN” แทนชอืสถานทตูทยีนื) 

- นกัเรยีนหรอืนกัศกึษา ใชห้นังสอืรับรองการเรยีนทอีอกจากสถาบันทกีําลังศกึษาอยู ่ 

(ขอเป็นภาษาอังกฤษมอีาย ุ1 เดอืน ชอื-สกลุตอ้งตรงตามหนา้พาสปอรต์)ใชค้ําวา่ “TO WHOM IT 

MAY CONCERN” แทนชอืสถานทตูทยีนื) 

5. เอกสารสว่นตวั 

- สําเนาทะเบยีนบา้น 

- บัตรประชาชน 

- สตูบิัตร(กรณีเด็กอายตุาํกวา่ 20 ปี) 

- ทะเบยีนสมรส/ทะเบยีนหยา่/มรณะบัตร(ถา้ม)ี 

- ใบเปลยีนชอื-นามสกลุ (ถา้มกีารเปลยีน) 

***เอกสารสว่นตวัของทา่นหา้มเซ็นสาํเนาถกูตอ้งทุกกรณี*** 

6. กรณีเด็กอายไุมถ่งึ 20 ปี ไมไ่ดเ้ดนิทางไปตา่งประเทศพรอ้มบดิา มารดา  

- หากเด็กเดนิทางไปกบับดิา จะตอ้งมหีนังสอืยนิยอมจากมารดา จากอําเภอตน้สงักดั (โดยมารดา

จะตอ้งคัดหนังสอืยนิยอมระบใุหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกบับดิา) พรอ้มแนบสําเนาบัตรประชาชน

หรอืหนา้พาสปอรต์มารดามาดว้ย 

- หากเด็กเดนิทางกบัมารดา จะตอ้งมหีนังสอืยนิยอมจากบดิา จากอําเภอตน้สงักดั (โดยบดิาจะตอ้ง

คัดหนังสอืยนิยอมระบใุหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกบัมารดา) พรอ้มแนบสาํเนาบัตรประชาชนหรอื

หนา้พาสปอรต์บดิามา 

 

-  หากเด็กไมไ่ดเ้ดนิทางพรอ้มกบับดิาและมารดา ทังบดิาและมารดาจะตอ้งคัดหนังสอืระบยุนิยอม

ใหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกบัใคร มคีวามสมัพนัธเ์ป็นอะไรกนักบัเดก็ จากอําเภอตน้สงักดั พรอ้ม

แนบสําเนาบัตรประชาชนหรอืหนา้พาสปอรต์บดิาและมารดา 

- กรณีเด็กทบีดิา-มารดาหยา่รา้ง จะตอ้งแนบสําเนาใบหยา่ และมกีารสลักหลังโดยมรีายละเอยีดวา่

ฝ่ายใดเป็นผูม้อีํานาจปกครองบตุรแตเ่พยีงผูเ้ดยีว 
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*** กรณีเด็กอายตุํากวา่ 18 ปี บดิาและมารดาตอ้งลงชอืรับรองในแบบฟอรม์สมัครวซีา่ 

7.  ท่านหา้มเซ็น รับรองสําเนาถูกตอ้งเด็ดขาด ใหท้่านเซ็นเฉพาะ แบบฟอรม์ใบคํารอ้งขอวซี่าเท่านัน 

หากไมไ่ดเ้ซ็นในแบฟอรม์มา ทา่นอาจจะตอ้งไปโชวต์ัวทสีถานฑตูดว้ยตนเอง 

เอกสารยนืวซี่าอาจมกีารปรบัเปลยีนและขออพัเดทเพมิเตมิไดท้กุเวลา หาก

ทางสถานทูตแจง้ขอเพมิเตมิ 

 

แบบฟอรม์สําหรบักรอกขอ้มลูยนืวซี่าประเทศโมร็อคโค 

(กรณุากรอกขอ้มูลใหค้รบถว้นตามความเป็นจรงิ เนอืงจากจะมผีลตอ่การพจิารณาวซีา่ของท่าน) 

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

1. นามสกลุ [ภาษาอังกฤษ]…………………………………………………………..…………………………… 

2. นามสกลุตอนเกดิ [ภาษาอังกฤษ]………………………………………………..……………………………. 

3. ชอืตัว [ภาษาอังกฤษ]…………………………………………..……………………………………………… 

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

5. สถานทเีกดิ (จังหวัด) …………………………………………………..………………………………………  

6. ประเทศทเีกดิ……………………….……………………………..…………………………………………… 

7. สญัชาตปัิจจบุัน .................................สญัชาตโิดยกําเนดิ หากตา่งจากปัจจบุัน………………………….. 

8. 8.1 ชอื- นามสกลุ บดิา

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

   8.2 ชอื- นามสกลุ มารดา

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

8. เพศ   ชาย         หญงิ 

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

  หยา่        แยกกนัอยู ่                         หมา้ย 
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  อนืๆ (โปรดระบ)ุ……………..…. 

10. ในกรณีเป็นผูเ้ยาว ์กรณุากรอกชอื-นามสกลุ ทอียู(่หากตา่งจากผูข้อ) และสญัชาตขิองผูม้อีํานาจ

ปกครอง/ดูแลผูเ้ยาว ์

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

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

11. ทอียูต่ามทะเบยีนบา้นของผูข้อ 

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

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

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

12. อาชพีปัจจบุัน........................................................................................................ 

13. ชอืบรษัิทหรอืรา้นคา้ ทอียู ่หมายเลขโทรศัพท ์ /  สําหรับนักเรยีน นักศกึษา กรณุากรอกชอื ทอียูข่อง

สถาบันศกึษา 

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

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

14. วซีา่เทเีคยไดร้ับในระยะเวลา 3 ปีทผีา่นมา(ระบุวนัเดนิทาง ไป-กลับ) 

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

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

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

15.  ทา่นเคยถกูปฏเิสธวซีา่หรอืไม ่

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

16. ความรับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยในการดํารงชพีระหวา่งการเดนิทางและพํานักอยูข่องผูร้อ้งขอ 

      ตัวผูข้อวซีา่เอง   มผีูอ้นืออกให(้ญาต/ิบรษัิท/องคก์ร)  

        กรณุาระบชุอื ................................................    

สงิทชีว่ยในการดํารงชพี    …………………………………………………..….  
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   เงนิสด     สงิทชีว่ยในการดํารงชพี   

   เช็คเดนิทาง      เงนิสด 

   บัตรเครดติ      ทพีักทมีผีูจ้ัดหาให ้

   ชําระคา่ทพีักลว่งหนา้แลว้    คา่ใชจ้า่ยทังหมดระหวา่งพํานักมผีูอ้อกให ้

   ชําระคา่พาหนะลว่งหนา้แลว้    ชําระคา่พาหนะลว่งหนา้แลว้ 

   อนืๆ (โปรดระบ)ุ     อนืๆ (โปรดระบ)ุ    

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

หมายเหต ุ การอนุมตัวิซีา่เป็นดลุพนิจิของทางสถานทตู ทางบรษิทัไมม่สีว่นเกยีวขอ้งใดๆทงัสนิ 

ทงันบีรษิทัเป็นเพยีงตวักลางและคอยบรกิารอํานวยความสะดวกใหแ้กผู่เ้ดนิทางเทา่นนั 

 


