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โมรอคโคเทีย่วครบ 10 วัน 7 คืน 
โดยสายการบนิโอมานแอร์ (WY)  

 
 

 

คาซาบลังก้า-ราบัต-แทนเจียร์-นครสีฟ้าเชฟชาอูน-เฟส 
เออร์ฟูด์-เมอร์ซูก้า-ไอท์เบนฮาดดู-วอซาเซท-มาราเกช 

ขีอู่ฐชมพระอาทติย์ขึ้น และน่ังรถ 4WDตะลุยเนินทรายที่เมอร์ซูก้า 
แวะชมโตรกผาโทดร้าทีเ่ปรียบเหมอืนโอเอซิสกลางทะเลทราย 

 
 

 

COLORFUL OF MOROCCO 

**ค่าทัวร์ไม่รวม** 
ทิปคนขับ,ทิปไกด์ท้องถ่ิน,ทิปหัวหน้าทัวร์ 

และทิปคนจองอูฐ 
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บรษิทัฯ ขอน ำท่ำนเดนิทำงไปส ำรวจอำณำจกัรโมรอคโคดว้ยสำยกำรโอมำนแอร ์ โมรอคโคดนิแดนทีเ่ชือ่มต่อของ
แอฟรกิำตะวนัตกกบัยโุรป ทีม่วีฒันธรรมโบรำณมำอย่ำงยำวนำน เตม็ไปดว้ยลวดลำยสสีนัทีเ่รำรูจ้กักนัในนำม กระเบื้องโมเสก 
พรอ้มสมัผสักลิน่อำยอำหรบัในสมยัโบรำณทีย่งัคงอยู่ เพลดิเพลนิกบัสสีนัของโมรอคโคอนัน่ำตืน่ตำตืน่ใจ 
คาซาบลงัก้า เมอืงทีค่นทัว่โลกรูจ้กัและอำจรูจ้กัมำกกว่ำรำชอำณำจกัรโมรอคโคดว้ยซ ้ำเพรำะนอกจำกจะเป็นเมอืงท่ำและ 

เป็นทีต่ัง้ของท่ำอำกำศยำนระหว่ำงประเทศแลว้ยงัถูกใชเ้ป็นฉำกในภำพยนตรฮ์อลลวีูด้เรือ่ง Casablanca 
โดยทีไ่ม่ไดถ่้ำยท ำในคำซำบลงักำ้เลย 

ราบตั เมอืงหลวงแห่งรำชอำณำจกัรมำตัง้แต่ปีค.ศ.1956 เมือ่โมรอคโคหลุดพน้จำกกำรเขำ้แทรกแซงทำงกำรเมอืง
ของฝรัง่เศส และเป็นทีต่ัง้ของพระรำชวงัหลวง และท ำเนียบทตูำนุทตูจำกต่ำงแดน เป็นเมอืงสขีำวทีส่ะอำด
และสวยงำม 

เชฟชาอนู เมอืงเชฟชำอนูหรอืเชฟชำวเวอรน์ เมอืงทีไ่ดช้ือ่วำ่ “มนตเ์สน่หแ์ห่งโมรอคโค” แมว้่ำโมรอคโคจะเป็นประเทศ
ทีต่ัง้อยูท่ำงทศิตะวนัตกเฉียงเหนือของทวปีแอฟรกิำ แต่เพรำะกำรทีม่อีำณำเขตตดิต่อกบัทะเลเมดเิตอรเ์ร
เนียนและมหำสมุทรแอตแลนตกิ จงึท ำใหภู้มอิำกำศของประเทศเป็นแบบเมดเิตอรเ์รเนียนคลำ้ยตอนใตข้อง
อติำลแีละสเปน ส ำหรบันกัท่องเทีย่วทีช่ืน่ชอบและแสวงหำในสถำปัตยกรรมแบบโมรอคโคทีม่สีฟ้ีำและสขีำว
ไม่ควรทีจ่ะพลำดเมอืงเลก็ๆ แหง่นี้ 

เฟส เมอืงหลวงเก่ำในศตวรรษที ่8 ทีม่คีวำมส ำคญัทำงประวตัศิำสตร ์เป็นเมอืงแหล่งท่องเทีย่วทีม่ชีือ่เสยีงของโม
รอคโค 

เออรฟ์ดู ์ เมอืงทีเ่คยเป็นศนูยก์ลำงกองคำรำวำนพ่อคำ้ทีเ่ดนิทำงมำจำกทำงตะวนัออกกลำงอย่ำงซำอุดอิำรเบยีและ
ซดูำนในแอฟรกิำ 

เมอรซู์ก้า เมอืงแห่งทะเลทรำย ทีม่กีจิกรรมอนัตืน่ตำตืน่ใจทัง้ตัง้แคมป์กลำงทะเลทรำย ขีอ่ฐูชมพระอำทติยข์ึ้นและ
สนุกสนำนกบักำรนัง่รถ 4WD ตะลุยเนินทรำย 

มาราเกช เมอืงท่องเทีย่วทีส่ ำคญัทีต่ัง้อยู่เชงิเขำแอตลำส ในอดตีเมอืงโอเอซสิแห่งนี้เป็นทีพ่กัของกองคำรำวำนอฐูทีม่ำ
จำกทำงตอนใตข้องโมรอคโค ถอืเป็นเมอืงชมุทำงของพ่อคำ้ต่ำงๆปัจจบุนัเป็นเมอืงทีม่นีกัท่องเทีย่วมำเยอืน
มำกทีส่ดุ 

 

ก าหนดการเดินทาง      24 พ.ย.-03 ธ.ค. / 18-27 ธ.ค.2561  
 

วนัแรก  กรงุเทพฯ-มสักตั (โอมาน)  
17.00 น. คณะพรอ้มกนัท่ีสนามบินสวุรรณภมิู ชัน้ 4 ประตทูางหมายเลข 9  เคาน์เตอรส์ายการบินโอมาน แอร ์

เคาน์เตอร ์T เจ้าหน้าท่ีคอยต้อนรบัและอ านวยความสะดวกให้ท่านก่อนขึน้เครือ่ง (กรณุามาให้ตรง
เวลา เน่ืองจากกฎของสายการบิน ท่านต้องมาแสดงตวัของท่านเอง) 

20.05 น.  ออกจากเดินทางจากกรงุเทพฯ โดยสายการบินโอมานแอร ์เท่ียวบินท่ี WY816 
23.25 น. เดินทางถึงสนามบิน กรงุมสักตั ประเทศโอมาน จากนัน้น าท่านแวะเปล่ียนเครือ่ง 
 

วนัทีส่อง มสักตั (โอมาน)-คาซาบลงัก้า (โมรอคโค)-ราบตั-แทนเจียร ์
01.25 น.  ออกจากเดินทางจากสนามบินกรงุมสักตั โดยสายการบินโอมานแอร ์เท่ียวบินท่ี WY171 
06.45 น. เดินทางถึงสนามบินนานาชาติเมืองคาซาบลงัก้า ประเทศโมรอคโค น ำทำ่นผำ่นพธิกีำรตรวจ

คนเขำ้เมอืงและศลุกำกร แลว้ใหท้ำ่นตรวจรบัสมัภำระ จากนัน้น าทา่นเดนิทางสูเ่มืองราบตั Rabat 
เมืองหลวงแห่งราชอาณาจกัรโมรอคโค ซึง่เป็นเมอืงหลวงมาตัง้แต่ปีค.ศ.1956 เมือ่โมรอคโคหลุด
พน้จากการเขา้แทรกแซงทางการเมอืงของฝรัง่เศส และเป็นทีต่ัง้ของพระราชวงัหลวง และท าเนียบ
ทตูานุทตูจากต่างแดน เป็นเมอืงสขีาวทีส่ะอาดและสวยงาม (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1.30 ชัว่โมง)  
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น าทา่นชมเมอืงราบตัเมอืงหลวงแหง่ราชอาณาจกัรโมรอคโค ชมป้อมอไูดยา Oudaya Kasbah และ
แวะถ่ายรปูภายนอกกบัสเุหรา่หลวง ทีท่กุเทีย่งวนัศกุร ์กษตัรยิแ์หง่โมรอคโคจะทรงมา้จากพระราชวงั
มายงัสเุหรา่เพือ่ประกอบศาสนกจิ รวมถงึสสุานของกษตัรยิโ์มฮมัเหมด็ที ่5 พระอยักาของกษตัรยิ์
องคปั์จจุบนั ซึง่มทีหารยามยนืเฝ้าสงา่ทกุประต ูและเปิดใหค้นทกุชาตทิุกศาสนาเขา้ไปเคารพพระศพ
ทีฝั่งอยูเ่บือ้งล่าง ซึง่ดา้นหน้าของสสุาน คอืสเุหรา่ฮสัซนัทีเ่ริม่สรา้งมาตัง้แต่ศตวรรษที ่12 แต่ไม่
ส าเรจ็ และพงัลงจนเหลอืแต่เพยีงเสาไว ้365 ตน้ ซึง่ไมใ่กลก้นัมหีอคอยฮสัซนัหรอื Hassan Tower 
อกีดว้ย   

กลางวนั รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ. ภตัตำคำร 
บา่ย น ำทำ่นเดนิทำงสูเ่มืองแทนเจียร ์Tangier (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 3 ชัว่โมง) เป็นเมอืงรมิชายฝัง่

และเป็นเมอืงทา่ทีส่ าคญั ตัง้อยู่ทางตอนเหนือของประเทศโมรอ็คโคและอยูท่างตอนใตข้อง “ชอ่งแคบ
ยบิรอลตาร”์ ปัจจบุนัเมอืงทา่แหง่นี้ไดก้ลายเป็นจุดหมายปลายทางดา้นการทอ่งเทีย่วทีส่ าคญัอกีเมอืง
หนึ่งของโมรอคโค นอกจากนี้แลว้เมอืงแทนเจยีรย์งัเป็นเมอืงทีม่คีวามส าคญัทางดา้นประวตัศิาสตร์
ไมน้่อยกว่าเมอืงอื่นๆ อกีทัง้รอบๆ ตวัเมอืงยงัมคีวามโดดเดน่ดว้ยทศันียภาพทีส่วยงาม รวมทัง้หาด
ทรายและผูค้นทีแ่สนจะเป็นมติร  

ค า่ รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร  
 น าทา่นเดนิทางเขา้สูท่ีพ่กั โรงแรมระดบั 3.5 ดาว หรอืระดบัเทยีบเทา่ 
  

วนัทีส่าม แทนเจียร-์เชฟชาอนู-เฟส 
เช้า  รบัประทำนอำหำรเชำ้ทีโ่รงแรม   

น ำทำ่นชมเมอืงแทนเจยีร ์เมอืงทำ่ทีส่ ำคญัทีต่ัง้อยูท่ำงตอนเหนือของประเทศโมรอคโคและอยูท่ำงตอน
ใตข้อง “ชอ่งแคบยบิรอลตำร”์ ปัจจบุนัเมอืงทำ่แหง่นี้ไดก้ลำยเป็นจุดหมำยปลำยทำงดำ้นกำรทอ่งเทีย่ว
ทีส่ ำคญัอกีแห่งของโมรอคโคอกีดว้ย นอกจำกนี้แลว้เมอืงแทนเจยีรย์งัเป็นเมอืงทีม่คีวำมส ำคญั
ทำงดำ้นประวตัศิำสตรไ์มน้่อยไปกว่ำเมอืงอืน่ๆ อกีทัง้รอบๆ ตวัเมอืงยงัมคีวำมโดดเด่นดว้ย
ทศันียภำพทีส่วยงำมรวมไปถงึหำดทรำยและผูค้นทีแ่สนจะเป็นมติร น ำทำ่นชมถ า้เฮอรคิ์วลีส ตัง้อยู่
ทีท่ำงตะวนัตกของเมอืงแทนเจยีร ์ถ ้ำมทีำงออกสองทำงคอืทำงทะเลและทำงบก ทำงออกทำงทะเลนัน้
เมือ่มองทัง้จำกขำ้งในและขำ้งนอก จะเหน็เป็นรปูทวปีแอฟรกิำ ซึ่งตำมต ำนำนกรกีหรอืโรมนั เชือ่ว่ำ
เฮอรค์วิลสิ อำศยัอยูใ่นถ ้ำนี้ตอนทีไ่ดร้บัมอบหมำยใหท้ ำภำรกจิ 12 อยำ่งตำมต ำนำน และเป็นคนท ำ
ใหเ้กดิชอ่งแคบยบิบรอลตำรวมทัง้ถ ้ำนี้ดว้ย จำกนัน้น ำทำ่นสูแ่กรนด ์ซคัโค Grand Socco หรอืที่
รูจ้กักนัว่ำ “บิก๊สแควร”์ จตัุรสัทีร่ำยลอ้มไปดว้ยเขตเมอืงเกำ่หรอืยำ่นเมดน่ิำ ซึง่ถกูจดัอนัดบัใหเ้ป็น
หนึ่งในสถำนทีท่อ่งเทีย่วทีด่ทีีส่ดุของเมอืงแทนเจยีร ์อกีทัง้ยงัถอืว่ำเป็นตลำดหลกัของเมอืงอกีดว้ย  
จำกนัน้น ำทำ่นเดนิทำงสู ่นครสีฟ้า เมืองเชฟชาอนู Chefchaouen หรือเมืองเชฟชาวเวอรน์ เมอืง
ทีไ่ดช้ือ่ว่า “มนตเ์สน่หแ์หง่โมรอคโค” แมว้่าโมรอคโคจะตัง้อยูท่างทศิตะวนัตกเฉียงเหนือของทวปี
แอฟรกิา แต่เพราะการทีม่อีาณาเขตตดิต่อกบัทะเลเมดเิตอรเ์รเนียนและมหาสมทุรแอตแลนตกิ จงึท า
ใหภ้มูอิากาศของประเทศเป็นแบบเมดเิตอรเ์รเนียนคลา้ยตอนใตข้องอติาลแีละสเปน ส าหรบั
นกัทอ่งเทีย่วทีช่ ืน่ชอบและแสวงหาในสถาปัตยกรรมแบบโมรอคโคทีม่สีฟ้ีาและสขีาวไมค่วรทีจ่ะพลาด
เมอืงเลก็ๆ แหง่นี้ (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2.30 ชัว่โมง) 

กลางวนั รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร 
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บา่ย น ำทำ่นเดนิทำงต่อสูเ่มืองเฟส Fes (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 4 ชัว่โมง) เมอืงแหง่นี้ยงัคงมบีรรยำกำศ
ของเมอืงโบรำณ ทีผู่ค้นยงัใชล้ำเป็นพำหนะและบรรทกุของกนัอยู ่ทำ่นจะสมัผสัไดถ้งึบรรยำกำศของ
เมอืงทีเ่กำ่แกท่ีย่งัคงอนุรกัษ์วถิชีวีติ และวฒันธรรมควำมเป็นอยูไ่วอ้ยำ่งดเียีย่ม เมอืงเฟซเป็นอกีเมอืง
ทีเ่คยเป็นเมอืงหลวงของประเทศโมรอ็คโค หำกแต่เมอืงนี้มปีระวตัศิำสตรท์ีเ่ตม็ไปดว้ยกำรสูร้บและ
กำรประหตัประหำรกนั ผสมผสำนกบัควำมรุง่เรอืงของศลิปะและวทิยำกำรทีเ่สรมิสรำ้งจนิตนำกำรจน
บรรเจดิยิง่กว่ำควำมฝัน  

ค า่  รบัประทำนอำหำรค ่ำ ณ ภตัตำคำร 
  น าทา่นเดนิทางเขา้สูท่ีพ่กัโรงแรมระดบั 3.5 ดาว หรอืระดบัเทยีบเทา่ 
 

วนัทีสี่ ่  เฟส 
เช้า  รบัประทำนอำหำรเชำ้ทีโ่รงแรม   

น าทา่นชมเมืองเฟส เมอืงทีม่ตีรอกซอกซอยดุจเขาวงกตอนัซบัซอ้น ใหท้า่นแวะถ่ายรปูกบั Borj 
South และผา่นประต ูBab Bou Jeloud ทีส่รา้งตัง้แต่ปี 1913 ทีใ่ชโ้มเสดสฟ้ีาตกแต่งอยา่งสวยงาม 
กอ่นน าทา่นแวะถ่ายรปูภายนอกกบัสเุหรา่ใหญ่ไคเราวนี Karaaouiyine Mosque มหำวทิยำลยัสอน
ศำสนำแหง่แรกของโมรอ็กโกและเกำ่แกท่ีส่ดุแหง่หนึ่งของโลก ปัจจุบนัมหำวทิยำลยัแหง่นี้กย็งัคงเปิด
สอนอยู ่ซึง่ดำ้นในอนุญำตใหเ้ขำ้ไดเ้ฉพำะผูท้ีน่บัถอืศำสนำอสิลำมเทำ่นัน้   จากนัน้น าท่านเข้าชมเม
เดอรซ์าบอิูมาเนีย Merdersa Bouinania ซึง่เป็นโรงเรยีนสอนพระคมัภรี ์ทีเ่ป็นสถาปัตยกรรมแบบ
มวัรท์ีส่วยงามและประณีตสวยงามยิง่นกั 

กลางวนั รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร 
บา่ย น าทา่นเดนิผา่นเขา้ไปในเขตเมดน่ิาหรอืเขตเมอืงเกา่แลว้เหมอืนขา้มกาลเวลายอ้นสูอ่ดตีของเมอืง

เฟส ซึง่ในเขตเมอืงเกา่จะมตีลาดเกา่หรอื Souks ทีจ่ะแบ่งเป็นยา่นๆ เชน่ ยา่นเครือ่งใชท้องเหลอืง 
ทองแดง จะมรีา้นคา้เลก็ๆ ทีห่น้ารา้นจะมหีมอ้ กระทะ อปุกรณ์เครือ่งครวั วางแขวนหอ้ยเตม็ไปหมด 
ยา่นขายพรมทีว่างเรยีงรายอยา่งสวยงาม ยา่นงานเครือ่งจกัสาน งานแกะสลกัไม ้และยา่นเครือ่งเทศ 
ทา่นจะไดส้มัผสัทัง้รปู รสและกลิน่ในยา่นเครือ่งเทศทีม่กีารจดัเรยีงสนิคา้ไดอ้ยา่งเป็นระเบยีบ
เรยีบรอ้ยสวยงาม ระหว่างทีเ่ดนิตามทางในเมดน่ิาทา่นจะไดพ้บกบัน ้าพธุรรมชาต ิNejjarine 
Fountain ทีม่ไีวเ้พือ่ใหช้าวมสุลมิใหล้า้งหน้าลา้งมอืกอ่นเขา้ในบรเิวณมสัยดิ 

ค า่ รบัประทำนอำหำรค ่ำ ณ ภตัตำคำร 
 น ำทำ่นเขำ้สูท่ีพ่กั โรงแรมระดบั 3.5 ดาว หรอืระดบัเทยีบเทำ่ 

 

วนัทีห้่า เฟส-อิเฟรน-เออรฟ์ดู-์เมอรซ์ูก้า  
เช้า  รบัประทานอาหารเชา้ทีโ่รงแรม   

น ำทำ่นเดนิทำงสูเ่มืองอิเฟรน Ifrane หรอือฟิรอนในภำษำฝรัง่เศส ทีค่วำมสงูประมำณ 1650 เมตร 
เหนือระดบัน ้ำทะเล (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1.30 ชัว่โมง) เมอืงทีเ่ป็นสถำนทีพ่กัตำกอำกำศซึง่ใน
อดตีฝรัง่เศสไดม้ำสรำ้งขึน้บรเิวณนี้ ในชว่ง ค.ศ. 1930 บำงครัง้เรยีกเมอืงแหง่นี้ว่ำ “สวติเซอรแ์ลนด์
แหง่โมรอคโค” เนื่องจำกบำ้นสว่นใหญ่มหีลงัคำสแีดง มดีอกไมบ้ำนและทะเลสำบสวยงำม น ำทำ่นแวะ
ชมและถ่ำยรปูเกบ็ภำพบรรำยำกำศอนัสวยงำม กอ่นน ำทำ่นเดนิทำงต่อสูเ่มืองมิเดลท์ Midelt (ใช้
เวลาเดนิทางประมาณ 2.30 ชัว่โมง) เพือ่แวะทานอาหารกลางวนั 

กลางวนั รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร 
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บา่ย น ำทำ่นเดนิทำงสูเ่มืองเออรฟ์ูด ์Erfoud เมอืงทีเ่คยเป็นศนูยก์ลางกองคาราวานของพอ่คา้ทีเ่ดนิทาง
มาจากตะวนัออกกลางอยา่งซาอดุอิารเบยีและซดูาน บนเสน้ทางผา่นขา้มเขตแหง้แลง้แต่มโีอเอซสิที่
หบุเขาดาเดสส ์ซึง่แนวเขาและธรรมชาตขิองหบุเขาทีถ่กูกดักรอ่นจากแรงลม ท าใหห้บุเขากลายเป็น
รปูรา่งต่างๆ สวยงาม (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 3.30 ชัว่โมง) เป็นทีต่ัง้ของ เมอรซ์ูก้า Merzouga 
ดนิแดนกลำงทะเลทรำยซำฮำรำ่ โดยเปลีย่นเป็น นัง่รถ 4WD ตะลุยเนินทรายสู่ Merzouga Dunes 
ใหส้นุกสนานกบัการนัง่รถขบัเคลื่อนสีล่อ้ไปบนเนินทรายทีม่คีวามสงูขนาดต่างๆ โดยรถจะขบัเคลื่อน
ไปบนแนวของสนัทรายลกูแลว้ลกูเล่าและไถลตวัลงมาจากเนินทราย ใหค้วามรูส้กึตื่นเตน้ปน
หวาดเสยีวและใหค้วามรูส้กึน่าตื่นตาตื่นใจ  
จำกนัน้น ำทำ่นเดนิทำงสู ่ท่ีพกัโรงแรม ระดบั 3.5 ดาว หรอืระดบัเทยีบเทำ่  

ค า่  รบัประทำนอำหำรค ่ำ ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม จำกนัน้ใหท้ำ่นพกัผอ่นตำมอธัยำศยั 
 **กรณีทีโ่รงแรมเตม็ จะเปลีย่นเป็นทีพ่กัแบบแคมป์ในทะเลทรายซึง่ห้องพกัส่วนใหญ่จะ

เป็นรปูแบบกระโจมและเป็นห้องน ้ ารวมแบบแยกชายหญิง และต้องจดัเตรียมเส้ือผ้าใส่
กระเป๋าเลก็ เพือ่ค้างคืนในทะเลทราย**** 

 

วนัทีห่ก เมอรซ์ูก้า-ทินเจียร-์ไอท์เบนฮาดด-ูมาราเกช 
เช้าตรู่ กอ่นพระอาทติยข์ึน้น าท่านข่ีอฐูชมพระอาทิตยขึ์น้ท่ีทะเลทรายซาฮาร่า น าทา่นขีอ่ฐูเลาะเลยีบไป

ตามเนินทราย เพือ่ชมทศันียภาพยามพระอาทติยท์อแสง ชมเนินทรายทีค่อ่ยๆเปลีย่นสยีำมตอ้งแสง 
อำทติยไ์ล่เฉดสไีปตำมแสงของตะวนัทีค่่อยๆโผล่พน้ขอบฟ้ำ ซึง่ทะเลทรายซาฮารา่เป็นทะเลทรายทีม่ี
อาณาเขตกวา้งใหญ่ทีส่ดุในโลกคอื มเีนื้อทีป่ระมาณ 9.3 ลา้นตารางกโิลเมตร (ใหญ่เทา่อเมรกิาทัง้
ประเทศ) และตัง้อยูท่างตอนเหนือของทวปีแอฟรกิา ใหท้า่นไดส้มัผสับรรยากาศยามเชา้ในทะเลทราย
ซาฮารา่ จนไดเ้วลาอนัสมควรน าทา่นกลบัสูท่ีพ่กัเพือ่ทานอาหารเชา้ 

เช้า  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมทีพ่กั 
น าทา่นเดนิทางดว้ยรถ 4WD กอ่นเปลีย่นเป็นรถโคช้เดนิทางสู่เมืองทินเจียร ์Tinghir (ใชเ้วลา
เดนิทางประมาณ 3 ชัว่โมง)  ซึง่เป็นชมุชนทีเ่กาะกลุ่มอยูร่วมกนัทา่มกลางความแหง้แลง้ในเขต
ทะเลทรายทีย่งัมคีวามชุม่ชืน้ มตีาน ้า หรอื ล าธารน ้า ซึง่ใชใ้นการปลกู ตน้ปาลม์ ตน้อลัมอนด ์โอเอซสิ
แหง่นี้เคยเป็นทีต่ัง้ของกองทหารทีเ่ดนิทางมาจากวอซาเซท  น าทา่นแวะชมโทดร้ากอรจ์ Todra 
Gorge โกรกธารทีม่โีขดผาสงู 985 ฟุต หรอื 300 เมตร ทัง้สองดา้นทีเ่กอืบตัง้ท ามมุสามเหลี่ยมกบั
แมน่ ้าโทดรา้ ถอืว่าเป็นโกรกธารและหบุเขาทีส่วยทีส่ดุทางใตข้องโมรอคโค ชมความงดงามของชอ่ง
เขาทีซ่่อนตวัอยูใ่นโอเอซสิ โดยม ีล าน ้าใสไหลผา่นชอ่งเขากบัหน้าผาสงูชนัแปลกตา สถานทีแ่หง่นี้
เป็นแหล่งปีนหน้าผาส าหรบันกัทอ่งเทีย่วทีร่กัการเสีย่งภยั 

กลางวนั รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร 
บา่ย น าทา่นเดนิทางสูม่าราเกช ระหว่างทางผา่นเมอืงไอทเ์บนฮาดด ูAit Ben Haddou (ใชเ้วลาเดนิทาง

ประมาณ 3 ชัว่โมง)  เมอืงทีช่ ื่อเสยีงในเรือ่งการหารายไดจ้ากกองถ่ายท าภาพยนตร ์โดยเฉพาะป้อมที่
งดงามและมคีวามใหญ่ทีส่ดุในโมรอคโคภาคใต ้คอืป้อมไอทเ์บนฮาดด ูป้อมหนิทรายซึง่ตัง้อยู่
ทา่มกลางสวนอลัมอนดท์ีใ่ชใ้นการถ่ายท าภาพยนตห์ลายเรือ่งทีโ่ด่งดงั แวะจุดชมววิใหท้า่นไดถ้่ายรปู
คูก่บัป้อมปราการทีง่ดงาม และน าทา่นแวะซือ้ผลติภณัฑพ์ืน้เมอืงทีข่ ึน้ชือ่ของโมรอคโค อาท ิน ้ามนั
อารแ์กน Argan Oil จะทีช่ว่ยในเรือ่งผวิพรรณเป็นน ้ามนับรสิทุธิท์ีม่ชี ือ่เสยีงของโมรอคโคสกดัจากพนัธุ์
ไมท้ีเ่กา่แก่ทีส่ดุของโลกทีอ่ยู่ทางตะวนัตกเฉียงใตข้องโมรอคโค ชว่ยบ ารงุผวิใหห้น้าเต่งตงึ เนียน
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กระชบั บ ารงุผวิ ผม และเลบ็ เป็นตน้ จากนัน้น าทา่นเดนิทางต่อใหท้า่นไดส้มัผสัความสวยงามของววิ
ทวิทศัน์ระหว่างทาง จนกระทัง่เดนิทางถงึเมืองมาราเกช Marrakech (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 3.30 
ชัว่โมง) กอ่นน าทา่นสู ่จตัรุสักลางเมือง Djemaa El Fna Square ทีม่ขีนาดใหญ่รายลอ้มไปดว้ย
อาคาร รา้นคา้และตลาด ทัง้ 4 ดา้น ใหท้า่นไดเ้ดนิเลน่ถ่ายรปูความมชีวีติชวีาทีม่สีสีนัยามค ่าคนืและ
กลิน่อายแบบโมรอคโคขนานแท ้ 

ค า่ รบัประทำนอำหำรค ่ำ ณ ภตัตำคำร 
 น ำทำ่นเขำ้สูท่ีพ่กั โรงแรมระดบั 3.5 ดาว หรอืระดบัเทยีบเทำ่ 
 

วนัทีเ่จด็ มาราเกช 
เช้า  รบัประทานอาหารเชา้ทีโ่รงแรม   
 น าทา่นชมเมืองมาราเกช เมอืงท่องเทีย่วทีส่ าคญัทีต่ัง้อยูเ่ชงิเขาแอตลาส ในอดตีเมอืงโอเอซสิแหง่นี้

เป็นทีพ่กัของกองคาราวานอฐูทีม่าจากทางตอนใตข้องโมรอคโค ถอืเป็นเมอืงชมุทางของพอ่คา้ต่างๆ 
นอกจากนี้ยงัเป็นอดตีเมอืงหลวงในชว่งสมยัราชวงศอ์ลัโมราวดิชว่ง ศ.ต.ที ่11 ปัจจุบนัเป็นเมอืงทีม่ ี
นกัทอ่งเทีย่วมาเยอืนมากทีส่ดุ ซึง่สองขา้งทางแวดลอ้มดว้ยบา้นเรอืนทีถ่กูฉาบดว้ยปนูสสีม้ ซึง่เป็นสิง่
ทีร่ฐับาลก าหนดไว ้แต่คนทอ้งถิน่จะเรยีกว่า Pink City หรอื เมอืงสชีมพ ูอาจกล่าวไดว้่ามาราเกชเป็น
เมอืงทีม่เีสน่หท์ีส่ดุในโลกแหง่หนึ่ง จงึไดส้มญานามว่าเป็น A City of Drama นัน่คอืมคีวามสวยงามดัง่
เมอืงในละครทีไ่มน่่าเป็นชวีติจรงิได ้จากนัน้น าทา่นชมสวนเมนารา Menara Garden ซึง่แต่เดมิสรา้ง
เป็นบ่อเกบ็น ้าจากเทอืกเขาแอตลาสและใชเ้ป็นทีฝึ่กกองก าลงัทหารในการสูร้บทางน ้า และใชเ้ป็นทีส่ง่
น ้าไปสูส่วนต่างๆ สวนแหง่นี้รายลอ้มดว้ยตน้มะกอกและตน้สน มตีวัอาคารทีง่ดงามโดยมเีทอืกเขา
แอตลาสเป็นฉากหลงั เป็นสวนตน้แบบทีร่าชวงศโ์มรอคโคนิยมกนัในเวลาต่อมา จากนัน้น าทา่นชม
และถ่ายรปูภายนอกมสัยดิคตูเูบยี Koutoubia Mosque ซึง่เป็นมสัยดิใหญ่เกา่แกท่ีส่ดุในเมอืง ไมว่่าจะ
เดนิไปแหง่ใดในตวัเมอืงกจ็ะเหน็มสัยดินี้ไดด้ว้ยเนื่องจากมหีอคอยทีม่คีวามสงูถงึ 70 เมตร  

กลางวนั รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร 
บา่ย น าทา่น เข้าชมพระราชวงับาเฮีย Bahia Palace พระราชวงัของทา่นมหาอ ามาตย ์ผูส้ าเรจ็ราชการ

แผน่ดนิแทนยคุกษตัรยิใ์นอดตี สรา้งขึน้ในชว่งปลายศตวรรษที ่19 โดย Si Moussa สถาปัตยกรรม
ออกแบบเป็นแนวสมยัใหม ่ซึง่ตัง้ใจจะใหเ้ป็นพระราชวงัทีย่ ิง่ใหญ่และหรหูราทีส่ดุในสมยันัน้ ตวั
พระราชวงัมกีารตกแต่งโดยการแกะสลกัปนูปัน้มกีารวาดลายบนไมแ้ละประดบัประดาดว้ยโมเสดเป็น
ลวดลายทีส่วยงามละเอยีดออ่นมาก กอ่นน าทา่นเขา้สูเ่ขตเมดน่ิาหรอืยา่นเมอืงเกา่ของมาราเกช พรอ้ม
จบัจา่ยหาซือ้ของฝากของทีร่ะลกึพืน้เมอืง  

ค า่ รบัประทำนอำหำรค ่ำ ณ ภตัตำคำร 
 น ำทำ่นเขำ้สูท่ีพ่กั โรงแรมระดบั 3.5 ดาว หรอืระดบัเทยีบเทำ่ 
 
 

วนัทีแ่ปด มาราเกช-คาซาบลงัก้า 
เช้า  รบัประทานอาหารเชา้ทีโ่รงแรม   

อสิระใหท้า่นชมเมอืงมาราเกชตามอธัยาศยั หรอืเลอืกซือ้ของยา่นตลาดทีใ่นมาราเกซทีไ่ม่ควรพลาด
คอื Souks นัน่เอง โดยจะแบ่งประเภทสนิคา้เป็นยา่น เชน่ ยา่นทีข่ายเสือ้ผา้ กจ็ะมแีต่เสือ้ผา้ ยา่นที่
ขายพรม กจ็ะมแีต่พรม บรรยากาศในซคูจะคกึคกั มชีวีติชวีา เตม็ไปดว้ยผูค้นเดนิทีม่าจบัจ่าย ทัง้คน
ทอ้งถิน่เองและนกัทอ่งเทีย่วทีแ่วะผา่นมา 
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กลางวนั รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร 
บา่ย น ำทำ่นเดนิทำงสูเ่มืองคาซาบลงัก้า Casablanca (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 3 ชัว่โมง) น าทา่นชม

เมอืงคาซาบลงักา้ เมอืงใหญ่ทำงตะวนัตกของประเทศโมรอ็คโค  เมอืงคำซำบลงักำ้ ค ำว่ำ 'คำซำ' 
แปลวำ่ บำ้น และ 'บลงักำ้' แปลว่ำ สขีำว เป็นเมอืงทีค่นทัว่โลกรูจ้กั และอำจรูจ้กัมำกกว่ำ 
'รำชอำณำจกัรโมรอคโค' ดว้ยซ ้ำ ซึง่เมอืงนี้ถกูใชเ้ป็นฉำกในภำพยนตรฮ์อลลวีดูเรือ่ง Casablanca 
ออกฉำยในปี ค.ศ.1942  น าท่านชมและถ่ายรปูภายนอกกบัสเุหร่าแห่งกษตัริยฮ์สัซนัท่ี 2 มขีนำด
ใหญ่เป็นอนัดบั2 รองจำกนครเมกกะ สเุหรำ่นี้งดงำมประณีตดว้ยสถำปัตยกรรมแบบโมรอคโคทุก
แขนง ชมทวิทศัน์รอบๆ สเุหรำ่อนัเป็นจุดชมววิรมิฝัง่ทะเล ซึง่เป็นสถำนทีพ่กัผอ่นทีส่วยงำมของชำว
โมรอคโคทีช่อบมำเดนิเล่นหลงัจำกปฏบิตัศิำสนกจิเสรจ็แลว้  

ค า่  รบัประทานอาหารค ่า ณ  ภตัตาคาร 
 น ำทำ่นเขำ้สูท่ีพ่กั โรงแรมระดบั 3.5 ดาว หรอืระดบัเทยีบเทำ่ 
 

วนัทีเ่ก้า คาซาบลงัก้า (โมรอคโค)-มสักสั (โอมาน) 
เช้า  รบัประทานอาหารเชา้ทีโ่รงแรม หรอืแบบอาหารกล่อง   
 จากนัน้ได้เวลาอนัสมควรน าท่านเดินทางสู่สนามบินคาซาบลงัก้า  
08.15  น. น าท่านออกเดินทางจากสนามคาซาบลงัก้า โดยสายการบินโอมานแอร ์เท่ียวบินท่ี WY172 
19.35  น. เดินทางถึงสนามบินกรงุมสักตั ประเทศโอมาน เพื่อแวะเปล่ียนเครือ่ง 
22.05 น. ออกจากเดินทางจากสนามบินกรงุมสักตั โดยสายการบินโอมานแอร ์เท่ียวบินท่ี WY817 

 

วนัทีสิ่บ กรงุเทพฯ 
06.45 น.  เดินทางถึงท่าอากาศยานสวุรรณภมิู  โดยสวสัดิภาพ..  
 

 

หมายเหตุ สถานท่ีท่องเท่ียวต่างๆในโมรอคโค อาจจะปิดโดยไม่มีการแจ้งล่วงหน้า เช่น  
- อนุสาวรียแ์ละสถานท่ีส าคญั ปิดในวนัส าคญัทางศาสนาและหรือแม้แต่สถานท่ีท่องเท่ียวส าคญั

อ่ืนๆ อาจจะปิดโดยไม่ได้มีการแจ้งล่วงหน้า หรือการเข้าชมท่ีเป็นแขกของรฐับาลหรือ
หน่วยงานของรฐับาล,หรือกรณีท่ีผู้ปกครองรฐัเข้าเย่ียมชม อาจจะปิดโดยไม่ได้มีการแจ้ง
ล่วงหน้า เป็นต้น 

- พิพิธภณัฑจ์ะปิดทุกวนัองัคารและวนัส าคญัทางศาสนา  
- พระราชวงับาเฮีย (Bahia Palace) ปิดเม่ือเจ้าผู้ปกครองรฐัพ านักอยู่ในมาราเกช 
- เน่ืองจากเป็นประเทศท่ีประชาชนส่วนใหญ่นับถือศาสนาอิสลาม ดงันัน้อาหารส่วนใหญ่จะเป็น

อาหารพื้นเมือง เช่น ทารจี์น, คคูสู เน้นไก่, ปลา, เน้ือต่างๆ และมีกล่ินของเคร่ืองเทศเป็น
ส่วนผสม 

 

รายการการเดินทางอาจมีการปรบัเปล่ียน ขึ้นอยู่กบัเหตกุารณ์ต่าง ๆ อาทิเช่น การจราจร  การซ่อมแซมถนน  
สภาพอากาศ  หิมะตก  การเมือง  การจลาจล  การปกครอง หรือภยัธรรมชาติ หรือมีเหตกุารณ์อ่ืนๆ ท่ีไม่

คาดคิดหรือมีผลกบัการเดินทางและรายการทวัร ์ เป็นต้น ซ่ึงอาจมีการปรบัเปล่ียนแปลงตามความเหมาะสม 
โดยจะค านึงถึงประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นส าคญั 
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อตัราค่าเดินทาง 24 พ.ย.- 03 ธ.ค./ 18-27 ธ.ค.2561  
 
 

 
 
 
 
 
 

**ไม่รวมค่าทิปคนขบั, ค่าทิปไกดท้์องถ่ิน, และหวัหน้าทวัร,์ ทิปคนจงูอฐู ท่านละ 3,000 บาท   
ช าระพร้อมค่าทวัรก่์อนเดินทาง** 

 

*** บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเกบ็ค่าภาษีน ้ามนั ในกรณีท่ีสายการบินมีการเรียกเกบ็เพ่ิมเติม
ภายหลงั *** 
*** โรงแรมในยโุรป ไม่อนุญาตให้เดก็อายตุ า่กว่า 7 ปี เข้าพกัแบบไม่มีเตียงเสริม *** 

หมายเหตุ 
 อตัราค่าเดินทางน้ีต้องมีจ านวนผูโ้ดยสารท่ีเป็นผูใ้หญ่จ านวนไม่ต า่กว่า 25 ท่าน และจะต้องช าระมดัจ า หลงัจาก

ยืนยนัการจองทวัรท์นัที 
 การด าเนินการขอวีซ่าจะต้องใช้เวลาพิจารณาวีซ่าโดยรวมประมาณ 15 วนั ดงันัน้จึงขอความร่วมมือในการ

จดัเตรียมเอกสารส าหรบัการย่ืนขอวีซ่าให้ครบถ้วนและสมบรูณ์ ทัง้น้ีเพ่ือเป็นผลดีและความสะดวกรวดเรว็
ในการด าเนินการขอวีซ่าและทุกท่านจะต้องไปแสดงตวัต่อเจ้าหน้าท่ีสถานทูตพร้อมถ่ายภาพและสแกนน้ิว
มือ 

 กรณีท่านท่ีมีตัว๋ของสายการบินอ่ืนหรือร่วมเดินทางโดยไม่ใช้ตัว๋โดยสารตามรายการทวัรห์รือของทาง
บริษทัทวัร ์ กรณุาแจ้งล่วงหน้าเน่ืองจากมีการเก่ียวข้องกบัการย่ืนวีซ่า ซ่ึงผู้เดินทางไม่สามารถย่ืนวีซ่า
พร้อมคณะได้  

อตัราน้ีรวมบริการ 

 คา่ตัว๋เครือ่งบนิไป-กลบัโดยสายการบนิโอมานแอร ์เสน้ทาง กรงุเทพฯ-มสักตั-คาซาบลงักา้ // คาซาบลงักา้-มสักตั-
กรงุเทพฯ ชัน้ประหยดั 

 คา่โรงแรมทีพ่กัตามรายการทีร่ะบุ (2 ทา่นต่อหอ้ง) เนื่องจากโรงแรมสว่นใหญ่ไมม่หีอ้งพกัแบบ 3 เตยีง (Triple 
Room) กรณีทีเ่ดนิทาง 3 ทา่น ทา่นตอ้งพกัเป็น 2 หอ้ง (1 Twin + 1 Single) โดยช าระคา่พกัเดีย่วเพิม่ 

 คา่เขา้ชมสถานทีต่่างๆ คา่อาหารและเครือ่งดื่มตามรายการ, คา่รถรบัสง่ระหว่างน าเทีย่วตามรายการทีร่ะบุ 
 คา่ภาษสีนามบนิทกุแหง่ทีม่ ี
 คา่ธรรมเนียมบรกิารมคัคเุทศกท์อ้งถิน่และบรกิารหวัหน้าทวัรข์องบรษิทัจากกรงุเทพฯ ทีค่อยอ านวยความสะดวก

แกท่า่นตลอดการเดนิทางในต่างประเทศ 
 คา่ธรรมเนียมวซีา่เขา้-ออก แบบ Single Entry  

Colorful of Morocco   
เท่ียวโมรอคโค 10 วนั 7 คืน  /WY 

24 พ.ย.-03 ธ.ค. / 18-27 ธ.ค.2561 

ผูใ้หญ่ พกัหอ้งละ 2 ทา่น 56,900 
เดก็อายตุ ่ากว่า 12 ปี พกักบัผูใ้หญ่ 1 ทา่น 56,900 
เดก็อายตุ ่ากว่า 12 ปี พกักบัผูใ้หญ่ 2 ทา่น (ไมม่เีตยีง) 49,900 
ทา่นทีต่อ้งการพกัเดีย่วเพิม่ท่านละ 8,900 
ท่านท่ีมีตัว๋โดยสารอยู่แล้ว ท่านละ 38,500 
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 คา่น ้าดื่มแจกบนรถ 1 ขวด / ทา่น / วนั  
 คา่ประกนัอบุตัเิหตุในระหว่างการเดนิทางคุม้ครองในวงเงนิสงูสดุไมเ่กนิ 1,500,000 บาท เดก็อายตุ ่ากว่า 1 เดอืน 

และผูใ้หญ่อายเุกนิ 70 ปีไดร้บัความคุม้ครอง 750,000 บาท (ทัง้นี้เป็นไปตามเงือ่นไขของบรษิทัประกนั) 
 คา่ภาษนี ้ามนัเชือ้เพลงิและคา่ประกนัภยัการเดนิทางทีม่กีารเรยีกเกบ็จากสายการบนิ ซึ่งเป็นอตัราเรยีกเกบ็ ณ 

วนัที ่30 ส.ค.2561 หากมเีพิม่เตมิภายหลงัหรอือตัราการผกผนัคา่น ้ามนัหรอืภาษใีดๆ จะตอ้งมกีารช าระเพิม่ตาม
กฏและเงือ่นไขของสายการบนิ   

อตัราน้ีไม่รวมบริการ 

 ค่าน ้าหนกัของกระเป๋าเดนิทางส าหรบัตัว๋โดยสารชัน้ประหยดัในกรณีทีเ่กนิกว่าสายการบนิก าหนด จ ากดั 1ใบ / ท่าน 
(น ้าหนกัไม่เกนิ 30 กโิลกรมั) 

 คา่ธรรมเนียมการท าหนงัสอืเดนิทาง 
 คา่ใชจ้่ายสว่นตวันอกเหนือจากรายการ เชน่ คา่เครื่องดื่มและคา่อาหารทีส่ ัง่เพิม่เอง คา่โทรศพัท ์ คา่ซกัรดี ฯลฯ 
 คา่อาหารทีไ่มไ่ดร้ะบุไวใ้นรายการ 
 ค่าทิปคนขบั,ค่าทิปไกดท้์องถ่ิน,ค่าทิปหวัหน้าทวัรแ์ละค่าทิปคนจงูอฐู ท่านละ 3,000 บาทท่ีจะเรียกเกบ็

พร้อมค่าทวัรง์วดสดุท้ายก่อนออกเดินทาง 

 คา่ท าใบอนุญาตทีก่ลบัเขา้ประเทศของคนต่างชาต ิหรอื คนต่างดา้ว 
 คา่ทปิพนกังานยกกระเป๋า ซึง่ขึน้อยูก่บัอตัราเรยีกเกบ็คา่บรกิารจากแต่ละโรงแรม ซึง่ทา่นจะตอ้งดแูลกระเป๋าและ

ทรพัยส์นิดว้ยตวัทา่นเอง 
 ทวัรไ์มม่แีจกกระเป๋าหรอืของทีร่ะลกึ 
 ไมม่สีญัญาณ Wifi บนรถและไมร่วมคา่อนิเตอรเ์น็ตในโรงแรม   
 คา่ใชจ้่ายสว่นตวันอกเหนือจากรายการทีร่ะบุ เชน่ คา่เครือ่งดื่มและคา่อาหารทีส่ ัง่เพิม่เองคา่โทรศพัท ์คา่ซกัรดีฯลฯ 

หรอืคา่ใชจ้่ายอืน่ๆ ทีม่ไิดค้าดคดิ เชน่ การปรบัคา่น ้ามนั, คา่ธรรมเนียมวซี่าทีน่อกเหนือจากทีร่ะบุหรอืคา่แปล
เอกสาร, คา่บรกิารทีเ่กีย่วกบัวซี่า หรอือื่นๆ ทีม่ไิดร้ะบุไวใ้นรายการ 

 คา่ประกนัการเกดิจารกรรมหรอืภยัธรรมชาตนิอกเหนือจากการประกนัอบุตัเิหตุ สามารถตดิต่อไดจ้ากบรษิทั
ประกนัภยัต่าง ๆ  

การช าระเงิน  
 ทำงบรษิทัฯ จะขอเกบ็เงนิคำ่มดัจ ำเป็นจ ำนวน 20,000 บำทต่อผูโ้ดยสำรหนึ่งทำ่น ส ำหรบักำรจองทวัรส์ว่นที่
เหลอืจะขอเกบ็ทัง้หมดกอ่นเดนิทำงอยำ่งน้อย 25 วนัท ำกำร มฉิะนัน้ทำงบรษิทัฯ จะขอสงวนสทิธิใ์นกำรไมค่นืเงนิคำ่มดั
จ ำทัง้หมด 

การยกเลิกและเงื่อนไขการจองทวัร ์

 หำกมกีำรยกเลกิเกนิ 45 วนัท ำกำรแต่ไมเ่กนิ 90 วนัท ำกำร บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นกำรไมค่นืเงนิมดัจ ำคำ่ตัว๋
โดยสำรของทำ่นนัน้ๆ (เงือ่นไขคำ่มดัจ ำตำมทีท่ำงสำยกำรบนิเรยีกเกบ็) 

 หำกมกีำรยกเลกิน้อยกว่ำ 45 วนัท ำกำร บรษิทัฯ จะขอสงวนสทิธิใ์นกำรไมค่นืเงนิมดัจ ำทัง้หมด 
 หำกมกีำรยกเลกิน้อยกว่ำ 25 วนัท ำกำร บรษิทัฯ จะขอสงวนสทิธิใ์นกำรไมค่นืเงนิคำ่ทวัรท์ัง้หมด 
 หำกผูโ้ดยสำรทำ่นใด ยืน่วซี่ำแลว้ไมไ่ดร้บักำรอนุมตั ิผูโ้ดยสำรตอ้งช ำระคำ่มดัจ ำ 20,000.- บำท และคำ่วซีำ่ตำมที่

สถำนทตูเรยีกเกบ็และคำ่ใชจ้ำ่ยทีเ่กดิขึน้จรงิทีไ่มส่ำมำรถคนืเงนิได ้เชน่ คำ่ตัว๋เครือ่งบนิ,คำ่วซี่ำ,คำ่มดัจ ำหอ้งพกั
และคำ่เขำ้ชมสถำนทีท่อ่งเทีย่วต่ำงๆ เป็นตน้ 
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 หำกผูโ้ดยสำรทำ่นใดวซี่ำผำ่นแลว้แจง้ยกเลกิกอ่นออกตัว๋โดยสำรเครือ่งบนิบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นกำรไมค่นืคำ่มดั
จ ำและไมส่ำมำรถเลื่อนวนัเดนิทำงได้ รวมทัง้คำ่วซี่ำตำมทีส่ถำนทตูเรยีกเกบ็และคำ่ใชจ้่ำยทีเ่กดิขึน้จรงิทีไ่มส่ำมำรถ
คนืเงนิได ้เชน่ คำ่ตัว๋เครือ่งบนิ,คำ่วซี่ำ,คำ่มดัจ ำหอ้งพกัและคำ่เขำ้ชมสถำนทีท่อ่งเทีย่วต่ำงๆ เป็นตน้ 

 หำกผูโ้ดยสำรแจง้ยกเลกิกำรเดนิทำงหลงัจำกออกตัว๋โดยสำรแลว้ บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นกำรไมค่นืคำ่ทวัรท์ัง้หมด
และไมส่ำมำรถเลื่อนวนัเดนิทำงได ้คำ่วซี่ำตำมทีส่ถำนทตูเรยีกเกบ็และคำ่ใชจ้่ำยทีเ่กดิขึน้จรงิทีไ่มส่ำมำรถคนืเงนิได ้
เชน่ คำ่ตัว๋เครือ่งบนิ,คำ่วซี่ำ,คำ่มดัจ ำหอ้งพกัและคำ่เขำ้ชมสถำนทีท่อ่งเทีย่วต่ำงๆ เป็นตน้ 

 กรณีทีต่อ้งการออกตัว๋ภายในประเทศ กรณีทีล่กูคา้อยูต่่างจงัหวดั ใหท้า่นตดิต่อเจา้หน้าทีท่วัรก์อ่นออกบตัรโดยสาร
ทกุครัง้ หำกออกบตัรโดยสำรโดยมแิจง้เจำ้หน้ำทีท่ำงบรษิทัฯขอสงวนสทิธิไ์มร่บัผดิชอบคำ่ใชจ้่ำยทีเ่กดิขึน้ 

หมายเหต ุ 
o รายการอาจจะมกีารเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม เนื่องจากความล่าชา้ของสายการบนิ โรงแรมทีพ่กัใน

ต่างประเทศ  เหตุการณ์ทางการเมอืงและภยัธรรมชาต ิฯลฯ บรษิทัฯจะค านึงถงึความสะดวกของผูเ้ดนิทางเป็น
ส าคญั 

o กรณีทีม่กีารเกดิภยัธรรมชาต ิทัง้ในประเทศไทยและต่างประเทศทีผู่เ้ดนิทางก าลงัจะไป หากมเีหตุการณ์ต่างๆ 
เกดิขึน้และมเีหตุท าใหก้ารเดนิทางไมส่ามารถออกเดนิทางตามก าหนดได ้บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิ 
จนกว่าจะไดร้บัการยนืยนัจากสายการบนิ โรงแรม  หรอืหน่วยงานจากต่างประเทศทีบ่รษิทัทวัรต์ดิต่อว่าสามารถคนื
เงนิได ้ 

o บรษิทัฯ จะไมร่บัผดิชอบและชดเชยคา่เสยีหาย เนื่องจากภยัธรรมชาต ิหรอืเหตุการณ์จลาจลต่างๆ และอืน่ๆ ทีม่ ี
เหตุท าใหไ้มส่ามารถเดนิทางไป-กลบัไดต้ามก าหนดการเดนิทางของรายการทวัร ์ 

o บรษิทัฯจะไมร่บัผดิชอบในกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงหา้มผูเ้ดนิทาง เนื่องจากมสีิง่ผดิกฎหมายหรอืสิง่ของหา้ม
น าเขา้ประเทศ  เอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอื ความประพฤตสิอ่ไปในทางเสือ่มเสยี  หรอืดว้ยเหตุผลใดๆกต็ามที่
กองตรวจคนเขา้เมอืงพจิารณาแลว้ ทางบรษิทัฯไมอ่าจคนืเงนิใหท้า่นได ้ไมว่่าจ านวนทัง้หมดหรอืบางสว่น 

o บรษิทัฯ จะไมร่บัผดิชอบในกรณีทีส่ถานทตูงดออกวซี่า อนัสบืเนื่องมาจากตวัผูโ้ดยสารเอง 
o บรษิทัฯ จะไมร่บัผดิชอบในกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงของประเทศไทยงดออกเอกสารเขา้เมอืงใหก้บัชาวต่างชาต ิ

หรอื คนต่างดา้วทีพ่ านกัอยูใ่นประเทศไทย 
o บรษิทัฯ จะไมร่บัผดิชอบต่อกรณีเกดิการสญูเสยี, สญูหายของกระเป๋า และสมัภาระของผูโ้ดยสาร อนัเกดิจากสาย

การบนิ ทางสายการบนิผูใ้หบ้รกิารจะเป็นผูร้บัผดิชอบตามกฎของกรมการบนิพาณิชย ์ซึง่จะรบัผดิชอบต่อการสญู
หายหรอืเสยีหายของสมัภาระใบใหญ่ในวงเงนิตามทีส่ายการบนิก าหนด รวมถงึไมร่บัผดิชอบกรณีเทีย่วบนิล่าชา้
หรอืยกเลกิเทีย่วบนิ 

o ในบางรายการทวัร ์ทีต่อ้งมบีนิดว้ยสายการบนิภายในประเทศ น ้าหนกัของกระเป๋าอาจจะถกูก าหนดใหต้ ่ากว่า
มาตรฐานได ้ทัง้นี้ข ึน้อยูก่บัขอ้ก าหนดของแต่ละสายการบนิ บรษิทั ฯ ขอสงวนสทิธิไ์มร่บัภาระความรบัผดิชอบ
คา่ใชจ้่ายในน ้าหนกัสว่นทีเ่กนิ 

o ในประเทศต่าง ๆ ในยโุรป มกีารรณรงคเ์รือ่งการงดสบูบุหรี ่บนรถโคช้, โรงแรม และสถานทีต่่าง ๆ จะมขีอ้ก าหนด
ทีช่ดัเจนในเรือ่งการสบูบุหรี ่และมสีถานทีโ่ดยเฉพาะส าหรบัผูส้บูบุหรี ่ทัง้นี้เนื่องจากสขุภาพของคนสว่นรวม 

o กรณีทีท่า่นเดนิทางเป็นครอบครวัใหญ่ หรอืเดนิทางพรอ้มสมาชกิในครอบครวั ทีต่อ้งไดร้บัการดแูลเป็นพเิศษ 
(Wheelchair), เดก็, และผูส้งูอาย ุมโีรคประจ าตวั ไมส่ะดวกในการเดนิทอ่งเทีย่วในระยะเวลาเกนิกว่า 4 - 5 ชัว่โมง
ตดิต่อกนั ทา่นและครอบครวัตอ้งใหก้ารดแูลสมาชกิภายในครอบครวัของทา่นเอง เนื่องจากการเดนิทางเป็นหมู่
คณะ หวัหน้าทวัรม์คีวามจ าเป็นตอ้งดแูลคณะทวัรท์ัง้หมด 

o การจดัโปรแกรมทวัร ์เป็นการก าหนดตลอดทัง้ปี หรอืก าหนดล่วงหน้าคอ่นขา้งนาน หากวนัเดนิทางดงักล่าวตรงกบั
วนัทีส่ถานทีเ่ขา้ชมนัน้ๆ ปิดท าการ หรอื ปิดโดยมไิดแ้จง้ลว่งหน้า หรอื การเปิดรบัจองผ่านทางออนไลน์ โดยใน
วนัทีค่ณะจะเขา้ชมไมส่ามารถจองผา่นระบบดงักล่าวได ้ทางบรษิทัฯ จะสลบัรายการเพือ่ใหท้า่นไดเ้ขา้ชมสถานที่
ดงักล่าวใหไ้ด ้หรอื คนืเงนิคา่เขา้ชมนัน้ ๆ ตามเงือ่นไขราคาทีไ่ดร้บัจากทาง บรษิทั supplier ประเทศนัน้ๆ แต่หาก
มกีารล่าชา้ หรอื เหตุหนึ่งเหตุใดในระหว่างการเดนิทาง เป็นผลท าใหท้า่นไมส่ามารถเขา้ชมสถานทีด่งักล่าวได ้ทาง
บรษิทัฯ จะไมม่กีารคนืเงนิใดๆ ใหแ้กท่า่น เนื่องจากไดช้ าระคา่ Reservation Fee ไปแลว้  

o หากชว่งทีเ่ดนิทางเป็นชว่งอสีเตอร,์ ครสิมาสตห์รอืปีใหม ่ซึง่เป็นชว่งวนัหยดุของชาวยโุรป รา้นคา้ปิดเป็นสว่นใหญ่ 
ดงันัน้ขอใหพ้จิารณากอ่นการจองทวัร ์
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ข้อมลูเพ่ิมเติมเร่ืองโรงแรมท่ีพกั 

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

2. โรงแรมในเขตประเทศโมรอคโคสว่นใหญ่อำจจะไมม่เีครือ่งปรบัอำกำศเนื่องจำกอยูใ่นแถบทีม่อีณุหภมูติ ่ำ  
3. กรณีทีม่งีำนจดัประชมุนำนำชำต ิ(Trade Fair) เป็นผลใหค้ำ่โรงแรมสงูขึน้มำกและหอ้งพกัในเมอืงเตม็ บรษิทัฯ

ขอสงวนสทิธิใ์นกำรปรบัเปลีย่นหรอืยำ้ยเมอืงเพือ่ใหเ้กดิควำมเหมำะสม 
4. โรงแรมในแถบโมรอคโคทีม่ลีกัษณะเป็น Traditional Building หอ้งทีเ่ป็นหอ้งเดีย่วอำจเป็นหอ้งทีม่ขีนำดกะ

ทดัรตั และไมม่อีำ่งอำบน ้ำ ซึง่ขึน้อยูก่บักำรออกแบบของแต่ละโรงแรมนัน้ๆ และหอ้งแต่ละหอ้งอำจมลีกัษณะ
แตกต่ำงกนั 
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เอกสารในการขอวีซ่า  (โดยย่ืนขอวีซ่าท่ีสถานทูตโมรอคโค) 

ใช้เวลาพิจารณาวีซ่าโดยรวม 15 วนั 
-    ผูย่ื้นค าร้องขอวีซ่าทุกท่าน จะต้องมาแสดงตวัด้วยตวัท่านเองเพ่ือ ถ่ายรปู และสแกนน้ิวมือ ท่ี
สถานทูตหรือศนูยย่ื์นวีซ่าของสถานทูตนัน้ๆ ตามวนัและเวลานัดหมาย ซ่ึงจะต้องมีการนัดหมายไว้
ล่วงหน้า และไม่สามารถยืนยนัได้หากไม่มีการท านัดหมายไว้ก่อน (วนัและเวลานัดหมายเป็นไปตาม
กฎและเง่ือนไขของสถานทูตนัน้ๆ) 
-    กรอกข้อมลูในแบบฟอรม์ให้ครบถ้วนสมบรูณ์เพ่ือท าการนัดหมายการย่ืนวีซ่า 
-    ในวนัย่ืนวีซ่าหากผูส้มคัรไม่ได้ให้เอกสารท่ีครบถ้วน แล้วน าเอกสารมาแนบย่ืนเพ่ิมเติมในวนันัด
หมายย่ืนและหากมีค่าใช้จ่ายในการถ่ายเอกสารหรือแปลเอกสารหรือถ่ายรปูเพ่ิมเติมใดๆ ผูส้มคัร
จะต้องเป็นผูช้ าระค่าใช้จ่ายนัน้ๆ ด้วยตนเอง 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

o หนังสือเดินทางมีอายไุม่ต า่กว่า 6 เดือน  
o โดยนบัวนัเริม่เดนิทางเป็นหลกั หากนบัแลว้เกนิ 6 เดอืนหนงัสอืเดนิทางนี้สามารถใชไ้ด ้แต่หากนบัแลว้ต ่ากว่า 6 เดอืน 

ผูเ้ดนิทางจะตอ้งไปยื่นค ารอ้งขอท าหนงัสอืเดนิทางเล่มใหม่ทีก่องหนงัสอืเดนิทาง  
o หน้าหนงัสอืเดนิทางจะตอ้งมหีน้าว่างส าหรบัวซี่าอย่างน้อยไม่ต ่ากว่า 3 หน้า   
o หากท่านเปลีย่นหนงัสอืเดนิทางเล่มใหม่ กรุณาเตรยีมเล่มเก่าใหด้ว้ยเน่ืองจากประวตักิารเดนิทางของท่านจะเป็น

ประโยชน์อย่างยิง่ในการยื่นค ารอ้งขอวซี่า  
o ท่านทีม่ปีกหนงัสอืเดนิทางกรุณาถอดออกและไมจ่ าเป็นตอ้งสง่ใหก้บับรษิทัทวัร ์หากมกีารสญูหาย บรษิทัฯ จะไม่

รบัผดิชอบต่อปกหนงัสอืเดนิทางนัน้ๆ  
 
o รปูถ่ายสีขนาด 2 น้ิว จ านวน 2 รปู เน้นหน้า 

(ขนาดรปูหน้าเท่ากบัในหนังสือเดินทาง)   
- ฉากหลงัสขีาวเท่านัน้ เนื่องจากสถานทตูจะตอ้ง

สแกนรปูลงบนวซี่า   
- รปูถ่ายหน้าตรงหา้มใสแ่ว่น, หา้มคาดผมและหา้ม

ใสห่มวกหรอืเครื่องประดบับดบงัหน้าตา, ไม่ใสค่อน
แทก็เลนสส์หีรอืบิก๊อายส ์** 
 

o ส าเนาทะเบียนบา้น และส าเนาบตัรประจ าตวั
ประชาชน (ห้ามขีดคร่อมหรือเซน็ตส์ าเนา
ถกูต้อง) 

***ส่ิงท่ีท่านควรทราบก่อนย่ืนวีซ่า*** 
1. สถำนทตูไม่อนุญำตใหผู้ส้มคัรดงึเล่มพำสปอรต์ระหว่ำงทีส่ถำนทตูพจิำรณำวซี่ำ  
2. ส ำหรบัผูเ้ดนิทำงทีศ่กึษำหรอืท ำงำนอยู่ต่ำงประเทศ จะตอ้งด ำเนินเรื่องกำรขอวซี่ำดว้ยตนเองในประเทศทีต่นพ ำนกัหรอื

ศกึษำอยู่เท่ำนัน้ 
3. กำรพจิำรณำวซี่ำเป็นดุลยพนิจิของสถำนทตู มใิช่บรษิทัทวัร ์กำรเตรยีมเอกสำรทีด่แีละถูกตอ้งจะช่วยใหก้ำรพจิำรณำของ

สถำนทตูง่ำยยิง่ขึน้ 
หมายเหต ุ กรณีผูเ้ดนิทำงท่ำนใดมกีำรใชห้นงัสอืเดนิทำงเดนิทำงระหว่ำงกรุ๊ปยื่นวซี่ำ ผูเ้ดนิทำงตอ้งแจง้ใหท้ำงบรษิทัฯ ทรำบ
    ล่วงหน้ำเพื่อวำงแผนในกำรขอวซี่ำของท่ำน 
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- กรณีเป็นเดก็ อายตุ า่กว่า 20 ปี  
- ใชส้ าเนาสตูบิตัร พรอ้มฉบบัแปลเป็นภาษาองักฤษ (ห้ามขีดคร่อมหรือเซน็ตส์ าเนาถกูต้อง) 
- หากเดก็อายุต ่ากว่า 20 ปี และยงัศกึษาอยู่ถงึแมม้บีตัรประชาชนแลว้ ทางสถานทตูขอส าเนาสตูบิตัรดว้ยและกรุณา

แนบฉบบัแปลเป็นภาษาองักฤษ 
 

o หมายเลขโทรศพัทท่ี์สามารถติดต่อได้ทัง้เบอรท่ี์ท างาน, เบอรบ์้านและเบอรม์อืถือ  
o ส าเนาทะเบียนสมรส กรณีท่านท่ีสมรสแลว้ (ห้ามขีดคร่อมหรือเซน็ตส์ าเนาถกูต้อง) 
o ส าเนาใบเปล่ียนช่ือ กรณีท่านท่ีมีการเปล่ียนช่ือ (ห้ามขีดคร่อมหรือเซน็ตส์ าเนาถกูต้อง) 
o ส าเนาใบเปล่ียนนามสกลุ กรณีท่านท่ีมีการเปล่ียนนามสกลุ (ห้ามขีดคร่อมหรือเซน็ต์ส าเนาถกูต้อง) 
o ส าเนาใบหยา่ กรณีท่านท่ีหย่าแล้ว (ห้ามขีดคร่อมหรือเซน็ตส์ าเนาถกูต้อง) 
 
o หนังสือรบัรองการท างาน หรือเอกสารบง่ช้ีการมีอาชีพและมีรายได้ของผู้เดินทาง 

- กรณีลูกจ้าง ใชใ้บรบัรองการท างานของบรษิทัทีท่ างานอยู่เป็นภาษาองักฤษเท่านัน้ (ตวัจรงิ) โดยใชค้ าว่า “To 
Whom It May Concern” แทนชื่อสถานทตู โดยมรีายละเอยีดการเขา้ท างาน, อตัราเงนิเดอืน, ต าแหน่งงาน เอกสาร
ออกมาไม่เกนิ 1 เดอืน นบัจากวนัยื่น เป็นตน้ 

- กรณีมีอาชีพรบัราชการ ใชห้นงัสอืรบัรองการท างานจะตอ้งคดัเป็นภาษาองักฤษเท่านัน้ (ตวัจรงิ) โดยใชค้ าว่า “To 
Whom It May Concern” แทนชื่อสถานทตู โดยระบตุ าแหน่ง, อตัราเงนิเดอืนในปัจจุบนั, วนัเดอืนปีทีเ่ริม่ท างานกบั
หน่วยงาน หรอื องคก์ร เอกสารออกมาไม่เกนิ 1 เดอืน นบัจากวนัยื่นพรอ้มใบลาและส าเนาบตัรประจ าตวัราชการ1ชุด 

- กรณีเป็นเจา้ของกิจการ ใชส้ าเนาทะเบยีนการคา้ หรอื ส าเนากรมพฒันาธุรกจิการคา้ หรอื ส าเนาหนงัสอืรบัรอง
ความเป็นเจา้ของกจิการ โดยจะตอ้งคดัมาไม่ต ่ากว่า 3 เดอืน พรอ้มฉบบัแปลเป็นภาษาองักฤษ (ห้ามขีดคร่อมหรือ
เซน็ต์ส าเนาถกูต้อง) 

- กรณีท่านท่ีเป็นแม่บา้น   
 หากไมม่อีาชพีหรอืเป็นแม่บา้น ใชเ้อกสารการท างานและการเงนิของสาม ีพรอ้ม แสดงส าเนาทะเบยีนสมรส 
 หากสมรสโดยไมจ่ดทะเบยีน ใชเ้อกสารการท างานและการเงนิของสาม ีพรอ้มแสดงส าเนาสตูบิตัรบุตร ทัง้นี้เพื่อ

แสดงความสมัพนัธก์ารเป็นสาม-ีภรรยา  หากไม่มบีุตรดว้ยกนั ควรคดัหนงัสอืชีแ้จงเกีย่วกบัความสมัพนัธก์ารเป็น
สาม-ีภรรยากนัโดยมไิดจ้ดทะเบยีน     

- กรณีท่านท่ีว่างงาน ไม่มีรายได้ จะตอ้งมผีูส้นบัสนุนค่าใชจ้า่ย พรอ้มแสดงหลกัฐานการท างานและหลกัฐาน
ทางดา้นการเงนิของผูร้บัรอง พรอ้มชีแ้จงโดยหนงัสอืหรอืจดหมายเป็นลายลกัษณ์อกัษร ชีแ้จงการรบัรองค่าใชจ้่าย
ใหแ้ก่ผูเ้ดนิทางพรอ้มแสดงความสมัพนัธ ์โดยเบือ้งตน้ ควรมคีวามสมัพนัธใ์กลช้ดิ หรอืญาตใิกลช้ดิ   (กรณีนี้หาก
ความสมัพนัธไ์ม่สามารถสบืได ้หรอืไม่เป็นความจรงิ ท่านอาจถกูปฏเิสธการยื่นค ารอ้งขอวซี่าน้ี)   

- กรณีเป็นเดก็นักเรียนและนักศึกษา 
- ใชห้นงัสอืรบัรองทางการศกึษาและแสดงความเป็นนกัเรยีน หรอื นกัศกึษา จากโรงเรยีนหรอืจากสถาบนั  เป็น 
 ภาษาองักฤษ (ฉบบัจรงิ) หรอื ส าเนาสมุดรายงานประจ าตวันกัเรยีนหรอืส าเนาบตัรนกัเรยีน กรณีเป็นเดก็เลก็  
 

o หลกัฐานการเงิน   
- หนังสือรบัรองธนาคาร (Bank Certify) 1 ฉบบัออกมาไม่เกิน 15 วนั และส าเนาสมดุบญัชีเงิน

ฝากออมทรพัยส่์วนตวับญัชีเดียวกนัแสดงช่ือเจ้าของบญัชี อพัเดทรายการไม่เกิน 15 วนั ถ่าย
ส าเนาย้อนหลงั 6 เดือน หากสมดุบญัชีไม่มีเลขท่ีเล่มก ากบัทุกหน้ารายการต้องขอสเตทเม้นท ์
(Statement)  จากธนาคารย้อนหลงั 6 เดือนพร้อมประทบัตราจากธนาคาร  

- ถ่ายส าเนา ทุกหน้า และปรบัสมดุอพัเดทถงึเดอืนปัจจุบนัทีส่ดุเทา่ทีจ่ะท าได ้พรอ้มส าเนาหน้าบญัชหีน้าแรกทีม่ชีื่อ
เจา้ของบญัช ี 

- หากมกีารต่อเล่มจากสมุดเล่มเก่า กรุณาส าเนาหน้าแรกทีม่ชีื่อเจา้ของบญัชขีองเล่มเก่าทีต่่อ พรอ้มกบัตวัเลขบญัชเีงนิ
ฝากเป็นปัจจุบนั 

- กรณีมเีงนิฝากในบญัชน้ีอยเกนิไปใน 1 เล่ม กรุณาแสดงส าเนาสมุดบญัชอีื่นแนบดว้ย อาท ิเช่น บญัชเีงนิฝากประจ า 
เป็นตน้ 

- กรณีทีเ่ดนิทางเป็นครอบครวั หากใชบ้ญัชใีดบญัชหีนึ่งในการยืน่ขอวซี่า ตอ้งออกหนงัสอืรบัรองค่าใชจ้่ายใหบุ้คคลใน
ครอบครวัดว้ย  แต่อย่างไรกต็าม โดยเฉพาะคู่สาม-ีภรรยา จะตอ้งมสี าเนาสมุดบญัชกีารเงนิสว่นตวัประกอบดว้ยแมว้่า
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จะจดทะเบยีนสมรสแลว้กต็าม หากมกีารเงนิในบญัชน้ีอย ฝ่ายทีม่กีารเงนิมากกว่าจะตอ้งท าจดหมายรบัรองการเงนิ
พรอ้มระบุชื่อและความสมัพนัธช์ีแ้จงต่อสถานทตูเป็นลายลกัษณ์อกัษรดว้ย 

 

*** สถานทูตไม่รบับญัชีกระแสรายวนัทุกกรณี *** ทัง้น้ีเพ่ือแสดงให้เหน็ว่ามีฐานะทางการเงินเพียงพอท่ีจะ
ครอบคลุมกบัค่าใช้จ่ายได้อย่างไม่เดือดร้อนเม่ือกลบัสู่ภมิูล าเนา  

 
o กรณีเดก็อายตุ า่กว่า 20 ปี (กรณีไม่ได้เดินทางกบับิดาหรือมารดา หรือ บิดา-มารดา หย่าร้าง)  

- จะตอ้งมใีบอนุญาตจากผูป้กครองทัง้บดิาและมารดา 
- หากเดก็เดินทางไปกบับิดาจะต้องมีใบรบัรองจากมารดา โดยมารดาจะตอ้งคดัจดหมายยนิยอมใหบ้ตุรเดนิทางไป

ต่างประเทศกบัมารดาโดยมกีารรบัรองค่าใชจ้่ายพรอ้มแจง้ความสมัพนัธแ์ละยนิดชีดเชยค่าเสยีหายทีอ่าจจะเกดิขึน้โดย
คดัฉบบัจรงิจากอ าเภอตน้สงักดัเป็นภาษาองักฤษ หรอืหากไดม้าเป็นภาษาไทย กรุณาแนบฉบบัแปลเป็นภาษาองักฤษ
แนบดว้ย พรอ้มทัง้แนบสถานะทางการงานและการเงนิของมารดาเพื่อรบัรองแก่บุตรดว้ย 

- หากเดก็เดินทางกบัมารดาจะต้องมีใบรบัรองจากบิดา   โดยบดิาจะตอ้งคดัจดหมายยนิยอมใหบุ้ตรเดนิทางไป
ต่างประเทศกบัมารดาโดยมกีารรบัรองค่าใชจ้่ายพรอ้มแจง้ความสมัพนัธแ์ละยนิดชีดเชยค่าเสยีหายที่อาจจะเกดิขึน้โดย
คดัฉบบัจรงิจากอ าเภอตน้สงักดัเป็นภาษาองักฤษ หรอืหากไดม้าเป็นภาษาไทย กรุณาแนบฉบบัแปลเป็นภาษาองักฤษ
แนบดว้ย พรอ้มทัง้แนบสถานะทางการงานและการเงนิของบดิาเพื่อรบัรองแก่บุตรดว้ย 

- หากเดก็ไม่ได้เดินทางทัง้กบับิดาและมารดา โดยบดิาจะตอ้งคดัจดหมายยนิยอมใหบุ้ตรเดนิทางไปต่างประเทศกบั
มารดาโดยมกีารรบัรองค่าใชจ้่ายพรอ้มแจง้ความสมัพนัธแ์ละยนิดชีดเชยค่าเสยีหายทีอ่าจจะเกดิขึน้โดยคดัฉบบัจรงิจาก
อ าเภอตน้สงักดัเป็นภาษาองักฤษ หรอืหากไดม้าเป็นภาษาไทย กรุณาแนบฉบบัแปลเป็นภาษาองักฤษแนบดว้ย พรอ้ม
ทัง้แนบสถานะทางการงานและการเงนิของบดิาเพื่อรบัรองแก่บตุรดว้ย 

- กรณีเดก็ท่ีบิดา-มารดาหย่ารา้ง จะตอ้งแนบส าเนาใบหย่า และมกีารสลกัหลงัโดยมรีายละเอยีดว่าฝ่ายใดเป็นผูด้แูล
บุตร พรอ้มฉบบัแปลเป็นภาษาองักฤษ 

 
*** การบดิเบอืนขอ้เทจ็จรงิประการใดกต็ามอาจจะถูกระงบัมใิหเ้ดนิทางเขา้ประเทศในกลุ่มเชงเก้นเป็นการถาวร และถงึแมว้า่ท่านจะถูก
ปฏเิสธวซี่า สถานทูตไมค่นืคา่ธรรมเนียมทีไ่ดช้ าระไปแลว้และหากต้องการขอยื่นค ารอ้งใหมก่ต็อ้งช าระคา่ธรรมเนียมใหมทุ่กครัง้ 
***  หากสถานทูตมกีารสุม่เรยีกสมัภาษณ์บางท่าน ทางบรษิทั ขอความรว่มมอืในการเชญิท่านไปสมัภาษณ์ตามนัดหมายและโปรดแต่ง
กายสภุาพ ทัง้น้ีทางบรษิทัฯ จะสง่เจา้หน้าทีไ่ปอ านวยความสะดวกและประสานงานตลอดเวลาและหากสถานทูตขอเอกสารเพิม่เตมิ ทาง
บรษิทัฯใครข่อรบกวนท่านจดัสง่เอกสารดงักล่าวเช่นกนั 
***    กรณีทีท่่านยกเลกิการเดนิทางภายหลงัจากการไดว้ซ่ีาแล้ว ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการแจง้สถานทูต ยกเลกิวซี่าของท่าน 
เน่ืองจากการขอวซี่าในแต่ละประเทศจะถูกบนัทกึไวเ้ป็นสถติใินนามของบรษิทัฯ 
***   เมื่อท่านไดช้ าระเงนิคา่มดัจ าหรอืทัง้หมด ไมว่่าจะเป็นการช าระผา่นตวัแทนของบรษิทัฯ หรอืช าระโดยตรงกบัทางบรษิทัฯ จะขอถอืว่า
ท่านรบัทราบและยอมรบัในเงื่อนไขต่าง ๆ ของบรษิทัฯทีไ่ดร้ะบุไวโ้ดยทัง้หมด 

** กรณีมกีารขอใช้หนงัสอืเดนิทางในระหว่างการยื่นวซี่า ท่านตอ้งแจง้ความจ านงแก่บรษิทัทวัรใ์หท้ราบล่วงหน้า แต่หากกรณีท่าน
ทีต่อ้งใชห้นงัสอืเดนิทางก่อนก าหนดวนัยื่นวซี่าและท่านไมส่ามารถน าหนงัสอืเดนิทางมาแสดงไดท้นั ท่านนัน้จะตอ้งมายื่นเดีย่วและแสดง
ตวัทีส่ถานทูตตามก าหนดการของสถานทูตเช่นเดยีวกนั  ** 

*** ทางสถานทูตจะรบัพจิารณาเฉพาะท่านทีม่เีอกสารพรอ้มและมคีวามประสงคท์ีจ่ะเดนิทางไปท่องเทีย่วยงัประเทศตามทีร่ะบุ
เท่านัน้ การปฏเิสธวซี่าอนัเน่ืองมาจากหลกัฐานในการขอยื่นวซี่าปลอมหรอืผดิวตัถุประสงคใ์นการยื่นขอวซี่าท่องเทีย่ว ทางบรษิทัฯ ขอ
สงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิ โดยจะหกัคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้จรงิและจะคนืใหท้่านหลงัจากทวัรอ์อกเดนิทางภายใน 20 วนั โปรแกรมการเดนิทาง
อาจเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม ทัง้น้ีจะค านึงถงึประโยชน์และความปลอดภยัของผู้เดนิทางเป็นหลกั                   

 
 
 

************************************************************************************************************* 
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กรอกข้อมลูตามความจริง เพราะมีผลกบัการย่ืนขอวีซ่าเข้ายโุรป 
หากมีรายละเอียดใดๆ ท่ีไม่เหมือนกบัความเป็นจริงหรือไม่เหมือนกบัตอนน าเอกสารส่งย่ืนค าร้องขอ
วีซ่า ทางศนูยย่ื์นหรือสถานทูตขออนุญาตเรียกเกบ็ค่าธรรมเนียมในการเปล่ียนแปลงแก้ไขข้อมลู 

กรณุากรอกให้ครบถ้วน อย่าปล่อยว่างไว้ อาทิ เกษียณ / แม่บ้าน / อาชีพอิสระ /  
ไม่ได้ศึกษาแล้ว / รอศึกษาต่อ เป็นต้น รบกวนระบุมาให้เรียบร้อย 

 
 

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

 ช่ือ-สกุลเดิม กรณีมีการเปล่ียนช่ือหรือช่ือ-สกุลเดิม หรือนามสกุลเดิมกอ่นแตง่งาน 

 (ภาษาไทย)..........................................................   (ภาษาองักฤษ).......................................................... 

     หมายเลขหนังสือเดินทาง ...................................................  วนัเดือนปี เกิด ................................................. 

     วนัออกหนังสือเดินทาง ....................................... วนัหมดอายุหนังสือเดินทาง ................................................ 

     สถานที่ เกิด ............................................ หมายเลขบตัรประชาชน ............................................................... 

2.  สถานภาพ        โสด        แตง่งานจดทะเบียน        แตง่งานไมจ่ดทะเบียน        หยา่     

   หมา้ย 

 
3.   กรณีทา่นท่ีแตง่งานแลว้ ไมว่า่จะเป็นแบบจดทะเบียนหรือไมก็่ตาม กรุณากรอกรายละเอียดของ คูส่ามี-ภรรยา 

      สามี, ภรรยา ช่ือ-นามสกุล.................................................................................. 

      วนัเกิด ของสามี-ภรรยา ................................................  สถานท่ีเกิด สามี-ภรรยา ..................................... 

 

4.  ท่ีอยูป่ัจจุบนัตามทะเบียนบา้น (ภาษาองักฤษ)................................................................................................ 

 

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

 ท่ีอยูป่ัจจุบนัปัจจุบนั หากเหมือนในทะเบียนบา้นใหเ้ขียนวา่ As above (ภาษาองักฤษ)......................................... 
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 ................................................................................................................................................................. 
 รหสัไปรษณีย ์        โทรศพัทบ์า้น 

........................................... 
 โทรศพัทมื์อถือ ............................................ อีเมลล ์

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

5.  ช่ือสถานที่ ท  างาน / สถานศึกษา (ภาษาองักฤษ)............................................................................................. 

 (กรุณาแจง้ดว้ยวา่ กิจการท่ีท านั้นเก่ียวกบัอะไร ดา้นใด ..................................................................................) 

 กรณีประกอบอาชีพอิสระ (กรุณาแจง้ลกัษณะการงานและท่ีอยูท่ี่ท างานใหช้ดัเจนเชน่กนั)  

  ท่ีอยูส่ถานที่ ท  างาน / สถาบนัศึกษา (ภาษาองักฤษ) ........................................................................................ 

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

     

 ต าแหน่งหนา้ที่  (ภาษาองักฤษ) ...................................................................................................................... 

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

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

 

 กรณีศึกษาอยู ่กรุณาแจง้ระดบัชัน้หรือระดบัการศึกษา (ภาษาองักฤษ) ............................................................... 

 กรณีในระดบัอุดมศึกษา กรุณาแจง้คณะและวิชาหลกัที่ ศึกษา (ภาษาองักฤษ) ...................................................... 

 

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

 ความสมัพนัธก์บัผูเ้ดินทางร่วมครั้งน้ี (ระบุ)....................................................................................          

8.  ทา่นเคยเดินทางเขา้ยุโรปใน 3 ปีท่ีผา่นมาหรือไม ่        ไมเ่คย        เคย (กรณีท่ีเคยใหร้ะบุวนัท่ี) 
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    ตัง้แตว่นัท่ี ..............................  ถึงวนัท่ี ..............................  

 รวม ........... วนั 

 ทา่นเคยไดร้ับการสแกนน้ิวมือหรือไม ่   ไมเ่คย        เคย   

กรณีท่ีทา่นเคยไดร้ับการสแกนน้ิวแลว้ กรุณาระบุวนัท่ี ...................................................................................... 

9.  ทา่นสนับสนุนคา่ใชจ้า่ยในการเดินทางดว้ยตวัทา่นเองหรือไม ่ ตวัเอง        มีผูส้นับสนุนคา่ใชจ้า่ย  

(กรณีท่ีมีผูส้นับสนุดคา่ใชจ้า่ยใหร้ะบุผูส้นับสนุนคา่ใชจ้า่ยของทา่นและระบุความสมัพนัธ ์และเดินทางดว้ยกนัหรือไม)่ 

ผูส้นับสนุนคา่ใชจ้า่ยของทา่น คือ ................................................................................................................... 

ความสมัพนัธก์บัทา่น .....................................................................................................................................  

 เดินทางดว้ยกนักบัทา่นหรือไม ่        เดินทางดว้ยกนั        ไมไ่ดเ้ดินทางดว้ยกนั 

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

 
 


