FANTASTIC…MOROCCO
เที่ยวโมรอคโค 8 วั น 5 คืน
โดยสายการบินโอมานแอร์ (WY)

คาซาบลั งก้า-ราบัต-เฟส-เออร์ฟูด์-เมอร์ซูก้า-วอซาเซท-มาราเกช
ขีอ่ ูฐชมพระอาทิตย์ ข้ นึ และนั่ งรถ 4WDตะลุยเนินทรายที่เมอร์ซูก้า
แวะชมโตรกผาโทดร้าทีเ่ ปรียบเหมือนโอเอซิสกลางทะเลทราย
**ค่ าทั วร์ไม่รวม**
ทิปคนขับ,ทิปไกด์ท้องถิ่น,ทิปหัวหน้าทัวร์
และทิปคนจองอูฐ
บริษทั ฯ ขอนำท่ำนเดินทำงไปสำรวจอำณำจักรโมรอคโคด้วยสำยกำรโอมำนแอร์ โมรอคโคดินแดนทีเ่ ชือ่ มต่อของ
แอฟริกำตะวันตกกับยุโรป ทีมี่ วฒ
ั นธรรมโบรำณมำอย่ำงยำวนำน เต็มไปด้วยลวดลำยสีสนั ทีเ่ รำรูจ้ กั กันในนำม กระเบื้องโมเสก
พร้อมสัมผัสกลิน่ อำยอำหรับในสมัยโบรำณทีย่ งั คงอยู่ เพลิดเพลินกับสีสนั ของโมรอคโคอันน่ำตืน่ ตำตืน่ ใจ
Fantastic Morocco 8D5N /WY 20-27 Nov, 06-13Dec2018 / 27Dec-03 Jan 2019

1

คาซาบลังก้า

ราบัต

เออร์ฟดู ์
เฟส
เมอร์ซูก้า
มาราเกช

เมืองทีค่ นทัวโลกรู
่
จ้ กั และอำจรูจ้ กั มำกกว่ำรำชอำณำจักรโมรอคโคด้วยซ้ ำเพรำะนอกจำกจะเป็ นเมืองท่ำและ
เป็ นทีต่ งั ้ ของท่ำอำกำศยำนระหว่ำงประเทศแล้วยังถูกใช้เป็ นฉำกในภำพยนตร์ฮอลลีวดู้ เรือ่ ง Casablanca
โดยทีไ่ ม่ได้ถ่ำยทำในคำซำบลังก้ำเลย
เมืองหลวงแห่งรำชอำณำจักรมำตัง้ แต่ปีค.ศ.1956 เมือ่ โมรอคโคหลุดพ้นจำกกำรเข้ำแทรกแซงทำงกำรเมือง
ของฝรังเศส
่ และเป็ นทีตั่ ง้ ของพระรำชวังหลวง และทำเนียบทูตำนุทตู จำกต่ำงแดน เป็ นเมืองสีขำวทีส่ ะอำด
และสวยงำม
เมืองทีเ่ คยเป็ นศูนย์กลำงกองคำรำวำนพ่อค้ำทีเ่ ดินทำงมำจำกทำงตะวันออกกลำงอย่ำงซำอุดอิ ำรเบียและ
ซูดำนในแอฟริกำ
เมืองหลวงเก่ำในศตวรรษที ่ 8 ทีมี่ ควำมสำคัญทำงประวัตศิ ำสตร์ เป็ นเมืองแหล่งท่องเทียวที
่ มี่ ชอื ่ เสียงของโม
รอคโค
เมืองแห่งทะเลทรำย ทีม่ กี จิ กรรมอันตืน่ ตำตืน่ ใจทัง้ ตัง้ แคมป์ กลำงทะเลทรำย ขีอู่ ฐชมพระอำทิตย์ข้นึ และ
สนุกสนำนกับกำรนังรถ
่ 4WD ตะลุยเนินทรำย
เมืองท่องเทียวที
่ ส่ ำคัญทีต่ งั ้ อยู่เชิงเขำแอตลำส ในอดีตเมืองโอเอซิสแห่งนี้เป็ นทีพ่ กั ของกองคำรำวำนอูฐทีม่ ำ
จำกทำงตอนใต้ของโมรอคโค ถือเป็ นเมืองชุมทำงของพ่อค้ำต่ำงๆปั จจุบนั เป็ นเมืองทีม่ นี กั ท่องเทียวมำเยื
่
อน
มำกทีส่ ดุ

กาหนดการเดิ นทาง 20-27 พ.ย./ 06-13 ธ.ค.2561// 27ธ.ค.-03 ม.ค.2562
วันแรก

กรุงเทพฯ-มัสกัต (โอมาน)

17.30 น.

20.40 น.
23.30 น.

คณะพร้อมกันที่สนามบิ นสุวรรณภูมิ ชัน้ 4 ประตูทางหมายเลข 9 เคาน์เตอร์สายการบิ นโอมาน แอร์
เคาน์เตอร์ T1-5 เจ้าหน้ าที่คอยต้อนรับและอานวยความสะดวกให้ท่านก่อนขึน้ เครือ่ ง (กรุณามาให้
ตรงเวลา เนื่ องจากกฎของสายการบิ น ท่านต้องมาแสดงตัวของท่านเอง)
ออกจากเดิ นทางจากกรุงเทพฯ โดยสายการบิ นโอมานแอร์ เที่ยวบิ นที่ WY816
เดิ นทางถึงสนามบิ น กรุงมัสกัต ประเทศโอมาน จากนัน้ นาท่านแวะเปลี่ยนเครือ่ ง

วันที ส่ อง

มัสกัต-คาซาบลังก้า (โมรอคโค)-ราบัต-เฟส

01.20 น.

ออกจากเดิ นทางจากสนามบินกรุงมัสกัต โดยสายการบิ นโอมานแอร์ เที่ยวบิ นที่ WY171

07.10 น.

เดิ นทางถึงสนามบินนานาชาติ เมืองคาซาบลังก้า ประเทศโมรอคโค นำท่ำนผ่ำนพิธกี ำรตรวจ
คนเข้ำเมืองและศุลกำกร จำกนัน้ ให้ทำ่ นตรวจรับสัมภำระ ก่อนนำท่ำนเดินทำงสู่เมืองราบัต Rabat
เมืองหลวงแห่งรำชอำณำจักรโมรอคโคมำตัง้ แต่ปีค.ศ.1956 เมือ่ โมรอคโคหลุดพ้นจำกกำรเข้ำ
แทรกแซงทำงกำรเมืองของฝรังเศส
่ และเป็ นทีต่ งั ้ ของพระรำชวังหลวง และทำเนียบทูตำนุทตู จำกต่ำง
แดน เป็ นเมืองสีขำวทีส่ ะอำดและสวยงำม (ใช้เวลำเดินทำงประมำณ 1.30 ชัวโมง)
่
จำกนัน้ นำท่ำนชมเมืองรำบัตเมืองหลวงแห่งรำชอำณำจักรโมรอคโค นำท่ำนชมป้ อมอูไดยำ Oudaya
Kasbah และแวะถ่ำยรูปภำยนอกกับสุเหร่ำหลวง ทีท่ กุ เทีย่ งวันศุกร์ กษัตริยแ์ ห่งโมรอคโคจะทรงม้ำ
จำกพระรำชวังมำยังสุเหร่ำเพือ่ ประกอบศำสนกิจ รวมถึงสุสำนของกษัตริยโ์ มฮัมเหม็ดที่ 5 พระอัยกำ
ของกษัตริยอ์ งค์ปัจจุบนั ซึง่ มีทหำรยำมยืนเฝ้ ำสง่ำทุกประตู และเปิ ดให้คนทุกชำติทกุ ศำสนำเข้ำไป
เคำรพพระศพทีฝ่ ั งอยูเ่ บือ้ งล่ำง ซึง่ ด้ำนหน้ำของสุสำน คือสุเหร่ำฮัสซันทีเ่ ริม่ สร้ำงมำตัง้ แต่ศตวรรษที่
12 แต่ไม่สำเร็จ และพังลงจนเหลือแต่เพียงเสำไว้ 365 ต้น ซึง่ ไม่ใกล้กนั มีหอคอยฮัสซันหรือ Hassan
Tower อีกด้วย
รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ. ภัตตำคำร

กลางวัน
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บ่าย

คา่
วันที ส่ าม
เช้า

กลางวัน
บ่าย

คา่

นำท่ำนเดินทำงสูเ่ มืองเฟส Fes เมืองหลวงเก่ำในศตวรรษที่ 8 ทีม่ คี วำมสำคัญทำงประวัตศิ ำสตร์ เป็ น
เมืองแหล่งท่องเทีย่ วทีม่ ชี ่อื เสียงของโมรอคโค (ใช้เวลำเดินทำงประมำณ 3.30 ชัวโมง)
่
จำกนัน้ นำท่ำนชมเมืองเฟส เมืองทีม่ ตี รอกซอกซอยดุจเขำวงกตอันซับซ้อน นำท่ำนแวะถ่ำยรูปกับ
Borj South และผ่ำนประตู Bab Bou Jeloud ทีส่ ร้ำงตัง้ แต่ปี 1913 ทีใ่ ช้โมเสดสีฟ้ำตกแต่ง เดินผ่ำน
เข้ำไปในเขตเมดิน่ำแล้วเหมือนข้ำมกำลเวลำย้อนสูอ่ ดีต ซึง่ ในเขตเมืองเก่ำจะแบ่งเป็ นย่ำนๆ อำทิเช่น
ย่ำนเครือ่ งใช้ทองเหลือง ทองแดง หม้อ กะทะ อุปกรณ์เครือ่ งครัว วำงแขวนห้อยเต็มไปหมด หรือ
ย่ำนขำยพรมทีว่ ำงเรียงรำยอย่ำงสวยงำม ย่ำนงำนแกะสลักไม้ และย่ำนเครือ่ งเทศ เป็ นต้น ระหว่ำงที่
เดินตำมทำงในเมดิน่ำท่ำนจะได้พบกับน้ำพุธรรมชำติ Nejjarine Fountain ทีม่ ไี ว้เพือ่ ให้ชำวมุสลิมให้
ล้ำงหน้ำล้ำงมือก่อนเข้ำในบริเวณมัสยิด
รับประทำนอำหำรค่ำ ณ ภัตตำคำร
นำท่ำนเดินทำงเข้ำสูท่ พ่ี กั โรงแรมระดับ 3.5 ดาว หรือระดับเทียบเท่ำ
เฟส-อิ เฟรน-มิ เดลท์-เออร์ฟูด-์ เมอร์ซูก้า
รับประทำนอำหำรเช้ำทีโ่ รงแรม
จำกนัน้ นำท่ำนชมภำยนอกมัสยิด Karaaouiyine Mosque มหำวิทยำลัยสอนศำสนำแห่งแรกของ
โมร็อกโกและเก่ำแก่ทส่ี ดุ แห่งหนึ่งของโลก ปั จจุบนั มหำวิทยำลัยแห่งนี้กย็ งั คงเปิ ดสอนอยู่ ซึง่ ด้ำนใน
อนุญำตให้เข้ำได้เฉพำะผูท้ น่ี บั ถือศำสนำอิสลำมเท่ำนัน้ จำกนัน้ นำท่ำนเดินทำงสู่เมืองอิ เฟรน
Ifrane หรืออิ ฟรอนในภาษาฝรังเศส
่
ทีต่ งั ้ อยูบ่ นควำมสูงประมำณ 1650 เมตรเหนือระดับน้ำทะเล
(ใช้เวลำเดินทำงประมำณ 1.30 ชัวโมง)
่
เมืองนี้เป็ นสถำนทีพ่ กั ตำกอำกำศซึง่ ในอดีตฝรังเศสได้
่
มำสร้ำง
ขึน้ บริเวณนี้ ในช่วง ค.ศ. 1930 บำงครัง้ เรียกเมืองแห่งนี้ว่ำ “สวิตเซอร์แลนด์แห่งโมรอคโค” เนื่องจำก
บ้ำนส่วนใหญ่มหี ลังคำสีแดง มีดอกไม้บำนและทะเลสำบสวยงำม นำท่ำนแวะชมและถ่ำยรูปเก็บ
ภำพบรรำยำกำศอันสวยงำม ก่อนนำท่ำนเดินทำงต่อสูเ่ มืองมิ เดลท์ Midelt (ใช้เวลำเดินทำงประมำณ
2 ชัวโมง)
่
รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร
นำท่ำนเดินทำงสูเ่ มืองเออร์ฟูด์ Erfoud เมืองทีเ่ คยเป็ นศูนย์กลำงกองคำรำวำนของพ่อค้ำทีเ่ ดินทำง
มำจำกตะวันออกกลำงอย่ำงซำอุดอิ ำรเบียและซูดำน บนเส้นทำงผ่ำนข้ำมเขตแห้งแล้งแต่มโี อเอซิสที่
หุบเขำดำเดสส์ ซึง่ แนวเขำและธรรมชำติของหุบเขำทีถ่ กู กัดกร่อนจำกแรงลม ทำให้หบุ เขำกลำยเป็ น
รูปร่ำงต่ำงๆสวยงำม (ใช้เวลำเดินทำงประมำณ 3 ชัวโมง)
่
ก่อนนำท่ำนเดินทำงต่อสูเ่ มืองเมอร์ซูก้า Merzouga เมืองกลำงทะเลทรำยซำฮำร่ำ โดยเปลีย่ นเป็ น
นัง่ รถ 4WD ตะลุยเนิ นทรายสู่ Merzouga Dunes ให้สนุกสนำนกับกำรนังรถขั
่ บเคลื่อนสีล่ อ้ ไปบน
เนินทรำยทีน่ ่ำตื่นตำตื่นใจ
จำกนัน้ นำท่ำนเดินทำงสูท่ พ่ี กั โรงแรม ระดับ 3.5 ดำว หรือระดับเทียบเท่ำ
รับประทำนอำหำรค่ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม

**กรณี ทีโ่ รงแรมเต็ม จะเปลีย่ นเป็ นทีพ่ กั แบบแคมป์ ในทะเลทรายซึง่ ห้องพักส่วนใหญ่จะ
เป็ นรูปแบบกระโจมและเป็ นห้องน้ ารวมแบบแยกชายหญิ ง และต้องจัดเตรียมเสื้อผ้าใส่
กระเป๋าเล็ก เพือ่ ค้างคืนในทะเลทราย****
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เมอร์ซูก้า-ทิ นเจียร์-วอซาเซท
ก่อนพระอำทิตย์ขน้ึ นาท่านขี่อฐู ชมพระอาทิ ตย์ขนึ้ ที่ ทะเลทรายซาฮาร่า นำท่ำนขีอ่ ฐู เลำะเลียบไป
ตำมเนินทรำย เพือ่ ชมทัศนียภำพยำมพระอำทิตย์ทอแสง ชมเนินทรำยทีค่ อ่ ยๆเปลีย่ นสียำมต้อง
แสงอำทิตย์ไล่เฉดสีไปตำมแสงของตะวันทีค่ ่อยๆโผล่พน้ ขอบฟ้ ำ ซึง่ ทะเลทรำยซำฮำร่ำเป็ นทะเลทรำย
ทีม่ อี ำณำเขตกว้ำงใหญ่ทส่ี ดุ ในโลกคือ มีเนื้อทีป่ ระมำณ 9.3 ล้ำนตำรำงกิโลเมตร (ใหญ่เท่ำอเมริกำทัง้
ประเทศ) และตัง้ อยูท่ ำงตอนเหนือของทวีปแอฟริกำ ให้ทำ่ นได้สมั ผัสบรรยำกำศยำมเช้ำในทะเลทรำย
ซำฮำร่ำ จนได้เวลำอันสมควรนำท่ำนกลับสูท่ พ่ี กั
รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ โรงแรมทีพ่ กั
จำกนัน้ นำท่ำนเดินทำงด้วยรถ 4WD ออกจำกทีพ่ กั ก่อนเปลีย่ นเป็ นรถโค้ชเดินทำงสูเ่ มืองทิ นเจียร์
Tinghir (ใช้เวลำเดินทำงประมำณ 3 ชัวโมง)
่
ซึง่ เป็ นชุมชนทีเ่ กำะกลุ่มอยูร่ วมกัน ท่ำมกลำงควำม
แห้งแล้งในเขตทะเลทรำย ทีย่ งั มีควำมชุม่ ชืน้ มีตำน้ำ หรือ ลำธำรน้ำ ซึง่ ใช้ในกำรปลูก ต้นปำล์ม
ต้นอัลมอนด์ โอเอซิสแห่งนี้เคยเป็ นทีต่ งั ้ ของกองทหำรทีเ่ ดินทำงมำจำกวอซำเซท
นำท่ำนแวะชมโทดร้ากอร์จ Todra Gorge โกรกธำรทีม่ โี ขดผำสูง 985 ฟุต หรือ 300 เมตร ทัง้ สอง
ด้ำนทีเ่ กือบตัง้ ทำมุมสำมเหลีย่ มกับแม่น้ำโทดร้ำ ถือว่ำเป็ นโกรกธำรและหุบเขำทีส่ วยทีส่ ดุ ทำงใต้ของ
โมรอคโค ชมควำมงดงำมของช่องเขำทีซ่ ่อนตัวอยูใ่ นโอเอซิส โดยมี ลำน้ำใส ๆ ทีไ่ หลผ่ำนช่องเขำกับ
หน้ำผำสูงชันแปลกตำ สถำนทีแ่ ห่งนี้เป็ นแหล่งปี นหน้ำผำสำหรับนักท่องเทีย่ วทีร่ กั กำรเสีย่ งภัย
รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร
นำท่ำนเดินทำงสูเ่ มืองวอซาเซท Ouarzazate ระหว่ำงทำงนำท่ำนแวะชมผลิตภัณฑ์ทท่ี ำจำกกุหลำบ
ทีจ่ ะมีเทศกำลเก็บดอกกุหลำบประมำณเดือนพฤษภำคมของทุกปี จนกระทังเดิ
่ นทำงถึงเมืองวอซำเซท
เมืองทีถ่ กู ส่งเสริมให้เป็ นเมืองท่องเทีย่ วทีแ่ วดล้อมไปด้วยสตูดโิ อภำพยนตร์ และมีกำรพัฒนำพืน้ ทีใ่ น
ทะเลทรำยเพือ่ กำรทำกิจกรรมต่ำงๆ เช่น กำรขีม่ อเตอร์ไซด์ อูฐ กิจกรรมผจญภัยกลำงทะเลทรำย
(ใช้เวลำเดินทำงประมำณ 2.30 ชัวโมง)
่
รับประทำนอำหำรค่ำ ณ ภัตตำคำร
นำท่ำนเข้ำสูท่ พ่ี กั โรงแรมระดับ 3.5 ดาว หรือระดับเทียบเท่ำ
วอซาเซท-ไอท์เบนฮาดดู-มาราเกช
รับประทำนอำหำรเช้ำทีโ่ รงแรม
จำกนัน้ นำท่ำนชมเมืองวอซาเซทและแวะถ่ายรูปภายนอกกับป้ อมทาเริ ท Kasbah of Toaurirt
ป้ อมปรำกำรสีน้ำตำลทรำยแดงทีต่ งั ้ อยูไ่ ม่ไกลจำกกลำงใจเมือง เป็ นหมูอ่ ำคำรขนำดใหญ่ประกอบด้วย
ห้องต่ำงๆ จำนวนมำกซ่อนอยู่ เชือ่ มต่อกันด้วยถนนเล็กๆ และเส้นทำงทีค่ ดเคีย้ วไปมำตำมหมูอ่ ำคำร
ทีเ่ บียดเสียดกัน ภำยในป้ อมยังเป็ นพระรำชวังของตระกูลกลำวี อดีตผูป้ กครองเมืองมำร์รำเกซ
ลวดลำยบนผนังอำคำรและรูปแบบสถำปั ตยกรรมเป็ นไปในรูปแบบของชำว เบอร์เบอร์ ซึง่ เหมำะกับ
ควำมเป็ นอยูใ่ นอดีต ทีม่ คี นงำนและคนรับใช้จำนวนมำก ส่วนทีเ่ ป็ นวังเก่ำ ห้องนังเล่
่ น ห้องรับรอง บำง
ห้องก็ว่ำงเปล่ำ Unesco ได้ปฏิสงั ขรณ์ขน้ึ มำจำกอำคำรเดิมเพียง 1 ใน 3 ของอำคำรทัง้ หมด
จำกนัน้ นำท่ำนเดินทำงสู่เมืองไอท์เบนฮาดดู Ait Ben Haddou (ใช้เวลำเดินทำงประมำณ 30 นำที)
นำท่ำนชมเมืองไอท์เบนฮำดดูเป็ นเมืองทีช่ อ่ื เสียงในเรือ่ งกำรหำรำยได้จำกกองถ่ำยทำภำพยนตร์กว่ำ
20 เรือ่ ง โดยเฉพำะป้ อมทีง่ ดงำมและมีควำมใหญ่ทส่ี ดุ ในโมรอคโคภำคใต้ คือป้ อมไอท์เบนฮำดดูเป็ น
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กลางวัน

คา่
วันที ห่ ก
เช้า

กลางวัน
บ่าย

ป้ อมหินทรำยซึง่ ตัง้ อยู่ทำ่ มกลำงสวนอัลมอนด์ทใ่ี ช้ในกำรถ่ำยทำภำพยนต์หลำยเรือ่ งทีโ่ ด่งดังอำทิ
Lawrence of Arabia,Jesus of Nazareth และ Gladiator ปั จจุบนั อยูใ่ นควำมดูแลขององค์กำรยูเนสโก้
รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร
บ่าย นำท่ำนเดินทำงกลับสู่เมืองมาราเกช Marrakech เมืองท่องเทีย่ วทีส่ ำคัญทีต่ งั ้ อยูเ่ ชิงเขำ
แอตลำส ในอดีตเมืองโอเอซิสแห่งนี้เป็ นทีพ่ กั ของกองคำรำวำนอูฐทีม่ ำจำกทำงตอนใต้ของโมรอคโค
ถือเป็ นเมืองชุมทำงของพ่อค้ำต่ำงๆ นอกจำกนี้ยงั เป็ นอดีตเมืองหลวงในช่วงสมัยรำชวงศ์อลั โมรำวิด
ช่วง ศ.ต.ที่ 11 ปั จจุบนั เป็ นเมืองทีม่ นี ักท่องเทีย่ วมำเยือนมำกทีส่ ดุ สภำพบ้ำนเมืองทีเ่ รำเห็นได้คอื
สองข้ำงทำงแวดล้อมด้วยบ้ำนเรือนทีถ่ กู ฉำบด้วยปูนสีสม้ ๆ ซึง่ เป็ นสิง่ ทีร่ ฐั บำลกำหนดไว้ แต่คน
ท้องถิน่ จะเรียกว่ำ Pink City หรือ เมืองสีชมพู อำจกล่ำวได้ว่ำมำรำเกชเป็ นเมืองทีม่ เี สน่หท์ ส่ี ดุ ในโลก
แห่งหนึ่ง จึงได้สมญำนำมว่ำเป็ น A city of Drama นันคื
่ อมีควำมสวยงำมดังเมื
่ องในละครทีไ่ ม่น่ำเป็ น
ชีวติ จริงได้ ระหว่ำงทำงนำท่ำนแวะซือ้ ผลิตภัณฑ์พน้ื เมืองทีข่ น้ึ ชือ่ ของโมรอคโค อำทิ น้ำมันอำร์แกน
Argan Oil จะทีช่ ว่ ยในเรือ่ งผิวพรรณเป็ นน้ำมันบริสทุ ธิ ์ทีม่ ชี อ่ื เสียงของโมรอคโคสกัดจำกพันธุไ์ ม้ท่ี
เก่ำแก่ทส่ี ดุ ของโลกทีอ่ ยูท่ ำงตะวันตกเฉียงใต้ของโมรอคโค ช่วยบำรุงผิวให้หน้ำเต่งตึง เนียนกระชับ
บำรุงผิว ผม และเล็บ เป็ นต้น จนกระทังเดิ
่ นทำงถึงเมืองมำรำเกช (ใช้เวลำเดินทำงประมำณ 4
ชัวโมง)
่
ก่อนนำท่ำนสูจ่ ตั รุ สั กลางเมือง Djemaa El Fna Square ทีม่ ขี นำดใหญ่ รำยล้อมไปด้วย
อำคำร ร้ำนค้ำและตลำด ทัง้ 4 ด้ำน ให้ทำ่ นได้เดินเล่นถ่ำยรูปควำมมีชวี ติ ชีวำทีม่ สี สี นั ยำมค่ำคืนและ
กลิน่ อำยแบบโมรอคโคขนำนแท้
รับประทำนอำหำรค่ำ ณ ภัตตำคำร
นำท่ำนเข้ำสูท่ พ่ี กั โรงแรมระดับ 3.5 ดาว หรือระดับเทียบเท่ำ
มาราเกช-คาซาบลังก้า
รับประทำนอำหำรเช้ำทีโ่ รงแรม
จำกนัน้ นำท่ำนชมสวนเมนารา Menara Garden ซึง่ แต่เดิมสร้ำงเป็ นบ่อเก็บน้ำจำกเทือกเขำแอตลำส
และใช้เป็ นทีฝ่ ึกกองกำลังทหำรในกำรสูร้ บทำงน้ำ รวมทัง้ ใช้เป็ นทีส่ ง่ น้ำไปสูส่ วนต่ำงๆ สวนแห่งนี้รำย
ล้อมด้วยต้นมะกอกและต้นสน มีตวั อำคำรทีง่ ดงำมโดยมีเทือกเขำแอตลำสเป็ นฉำกหลัง เป็ นสวน
ต้นแบบทีร่ ำชวงศ์โมรอคโคนิยมกันในเวลำต่อมำ จำกนัน้ นำท่ำนชมและถ่ายรูปภายนอกมัสยิ ดคูตู
เบีย Koutoubia Mosque ซึง่ เป็ นมัสยิดใหญ่เก่ำแก่ทส่ี ดุ ในเมือง ไม่ว่ำจะเดินไปแห่งใดในตัวเมืองก็จะ
เห็นมัสยิดนี้ได้ดว้ ยเนื่องจำกมีหอคอยทีม่ คี วำมสูงถึง 70 เมตร นาท่านชมพระราชวังบาเฮีย Bahia
Palace พระรำชวังของท่ำนมหำอำมำตย์ ผูส้ ำเร็จรำชกำรแผ่นดินแทนยุคกษัตริยใ์ นอดีต สร้ำงขึน้
ในช่วงปลำยศตวรรษที่ 19 โดย Si Moussa สถำปั ตยกรรมออกแบบเป็ นแนวสมัยใหม่ ซึง่ ตัง้ ใจจะให้
เป็ นพระรำชวังทีย่ งิ่ ใหญ่และหรูหรำทีส่ ดุ ในสมัยนัน้ ตัวพระรำชวังมีกำรตกแต่งโดยกำรแกะสลักปูนปั น้
มีกำรวำดลำยบนไม้และประดับประดำด้วยโมเสดเป็ นลวดลำยทีส่ วยงำมละเอียดอ่อนมำก
รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร
นำท่ำนเดินทำงสูเ่ มืองคาซาบลังก้า Casablanca (ใช้เวลำเดินทำงประมำณ 3 ชัวโมง)
่
นำท่ำนชม
เมืองคำซำบลังก้ำ เมืองใหญ่ทำงตะวันตกของประเทศโมร็อคโค เมืองคำซำบลังก้ำ คำว่ำ 'คำซำ'
แปลว่ำ บ้ำน และ 'บลังก้ำ' แปลว่ำ สีขำว เป็ นเมืองทีค่ นทัวโลกรู
่
จ้ กั และอำจรูจ้ กั มำกกว่ำ
'รำชอำณำจักรโมรอคโค' ด้วยซ้ำ ซึง่ เมืองนี้ถกู ใช้เป็ นฉำกในภำพยนตร์ฮอลลีวดู เรือ่ ง Casablanca
ออกฉำยในปี ค.ศ.1942 นาท่านแวะถ่ายรูปภายนอกกับสุเหร่าแห่งกษัตริ ยฮ์ สั ซันที่ 2 มีขนำด
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คา่

ใหญ่เป็ นอันดับ 2 รองจำกเมืองเมกกะ สุเหร่ำนี้งดงำมประณีตด้วยสถำปั ตยกรรมแบบโมรอคโคทุก
แขนง ชมทิวทัศน์รอบๆ สุเหร่ำอันเป็ นจุดชมวิวริมฝั ง่ ทะเล ซึง่ เป็ นสถำนทีพ่ กั ผ่อนทีส่ วยงำมของชำว
โมรอคโคทีช่ อบมำเดินเล่นหลังจำกปฏิบตั ศิ ำสนกิจเสร็จแล้ว
รับประทำนอำหำรค่ำ ณ ภัตตำคำร
นำท่ำนเข้ำสูท่ พ่ี กั โรงแรมระดับ 3.5 ดาว หรือระดับเทียบเท่ำ

วันที เ่ จ็ด
เช้า

คาซาบลังก้า
รับประทำนอำหำรเช้ำทีโ่ รงแรม

08.20 น.
19.10 น.
21.20 น.

จากนัน้ ได้เวลาอันสมควรนาท่านเดิ นทางสู่สนามบิ นคาซาบลังก้า
นาท่านออกเดิ นทางจากสนามคาซาบลังก้า โดยสายการบินโอมานแอร์ เที่ยวบิ นที่ WY172
เดิ นทางถึงสนามบิ นกรุงมัสกัต ประเทศโอมาน เพื่อแวะเปลี่ยนเครือ่ ง
ออกจากเดิ นทางจากสนามบินกรุงมัสกัต โดยสายการบิ นโอมานแอร์ เที่ยวบิ นที่ WY817

วันที เ่ จ็ด

มัสกัต-กรุงเทพฯ

06.20 น.

เดิ นทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ..

หมายเหตุ
สถานที่ท่องเที่ยวต่างๆในโมรอคโค อาจจะปิ ดโดยไม่มีการแจ้งล่วงหน้ า เช่น
- อนุสาวรียแ์ ละสถานที่สาคัญ ปิ ดในวันสาคัญทางศาสนาและหรือแม้แต่สถานที่ท่องเที่ยวสาคัญ
อื่นๆ อาจจะปิ ดโดยไม่ได้มีการแจ้งล่วงหน้ า หรือการเข้าชมที่เป็ นแขกของรัฐบาลหรือ
หน่ วยงานของรัฐบาล,หรือกรณี ที่ผ้ปู กครองรัฐเข้าเยี่ยมชม อาจจะปิ ดโดยไม่ได้มีการแจ้ง
ล่วงหน้ า เป็ นต้น
- พิ พิธภัณฑ์จะปิ ดทุกวันอังคารและวันสาคัญทางศาสนา
- พระราชวังบาเฮีย (Bahia Palace) ปิ ดเมื่อเจ้าผู้ปกครองรัฐพานักอยู่ในมาราเกช
- เนื่ องจากเป็ นประเทศที่ประชาชนส่วนใหญ่นับถือศาสนาอิ สลามเป็ นหลัก ดังนัน้ อาหารส่วน
ใหญ่จะเป็ นอาหารพื้นเมือง เช่น ทาร์จีน,คูคสู เน้ นไก่,ปลา,เนื้ อต่ างๆ และมีกลิ่ นของเครื่องเทศ
เป็ นส่วนผสม
รายการการเดิ นทางอาจมีการปรับเปลี่ยน ขึ้นอยู่กบั เหตุการณ์ ต่าง ๆ อาทิ เช่น การจราจร การซ่อมแซมถนน
สภาพอากาศ หิ มะตก การเมือง การจลาจล การปกครอง หรือภัยธรรมชาติ หรือมีเหตุการณ์ อื่นๆ ที่ ไม่
คาดคิ ดหรือมีผลกับการเดิ นทางและรายการทัวร์ เป็ นต้น ซึ่งอาจมีการปรับเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
โดยจะคานึ งถึงประโยชน์ ของผู้เดิ นทางเป็ นสาคัญ
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อัตราค่าเดิ นทาง

20-27 พ.ย./ 06-13 ธ.ค.2561// 27ธ.ค.-03 ม.ค.2562

Fantastic Morocco

20-27 พ.ย./06-13 ธ.ค.

27ธ.ค.-03 ม.ค.2562

49,900

54,900

49,900
45,500

54,900
48,900

ท่ำนทีต่ อ้ งกำรพักเดีย่ วเพิม่ ท่ำนละ

6,500

7,900

ท่านที่ มีต ั ๋วโดยสารอยู่แล้ว ท่านละ

31,900

36,500

เที่ ยวโมรอคโค 8 วัน 5 คืน /WY
ผูใ้ หญ่ พักห้องละ 2 ท่ำน
เด็กอำยุต่ำกว่ำ 12 ปี พักกับผูใ้ หญ่ 1 ท่ำน
เด็กอำยุต่ำกว่ำ 12 ปี พักกับผูใ้ หญ่ 2 ท่ำน (ไม่มเี ตียง)

**ไม่รวมค่าทิ ปคนขับ, ค่าทิ ปไกด์ท้องถิ่ น, และหัวหน้ าทัวร์, ทิ ปคนจูงอูฐ ท่านละ 2,200 บาท
ชาระพร้อมค่าทัวร์ก่อนเดิ นทาง**
*** บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการเรียกเก็บค่าภาษี น้ามัน ในกรณี ที่สายการบิ นมีการเรียกเก็บเพิ่ มเติ ม
ภายหลัง ***
*** โรงแรมในยุโรป ไม่อนุญาตให้เด็กอายุตา่ กว่า 7 ปี เข้าพักแบบไม่มีเตียงเสริ ม ***
หมายเหตุ
 อัตราค่าเดิ นทางนี้ ต้องมีจานวนผูโ้ ดยสารที่เป็ นผูใ้ หญ่จานวนไม่ตา่ กว่า 25 ท่าน และจะต้องชาระมัดจา หลังจาก
ยืนยันการจองทัวร์ทนั ที

 การดาเนิ นการขอวีซ่าจะต้องใช้เวลาพิ จารณาวีซ่าโดยรวมประมาณ 15 วัน ดังนัน้ จึงขอความร่วมมือในการ
จัดเตรียมเอกสารสาหรับการยื่นขอวีซ่าให้ครบถ้วนและสมบูรณ์ ทัง้ นี้ เพื่อเป็ นผลดีและความสะดวกรวดเร็ว
ในการดาเนิ นการขอวีซ่าและทุกท่านจะต้องไปแสดงตัวต่อเจ้าหน้ าที่ สถานทูตพร้อมถ่ายภาพและสแกนนิ้ ว
มือ
 กรณี ท่านที่ มีต ั ๋วของสายการบินอื่นหรือร่วมเดิ นทางโดยไม่ใช้ตั ๋วโดยสารตามรายการทัวร์หรือของทาง
บริ ษทั ทัวร์ กรุณาแจ้งล่วงหน้ าเนื่ องจากมีการเกี่ยวข้องกับการยื่นวีซ่า ซึ่งผู้เดิ นทางไม่สามารถยื่นวีซ่า
พร้อมคณะได้
อัตรานี้ รวมบริ การ
 ค่ำตั ๋วเครือ่ งบินไป-กลับโดยสำยกำรบินโอมำนแอร์ เส้นทำง กรุงเทพฯ-คำซำบลังก้ำ//คำซำบลังก้ำ-กรุงเทพฯ ชัน้
ประหยัด
 ค่ำโรงแรมทีพ่ กั ตำมรำยกำรทีร่ ะบุ (2 ท่ำนต่อห้อง) เนื่องจำกโรงแรมส่วนใหญ่ไม่มหี อ้ งพักแบบ 3 เตียง (Triple
Room) กรณีทเ่ี ดินทำง 3 ท่ำน ท่ำนต้องพักเป็ น 2 ห้อง (1 Twin + 1 Single) โดยชำระค่ำพักเดีย่ วเพิม่
 ค่ำเข้ำชมสถำนทีต่ ่ำงๆ ค่ำอำหำรและเครือ่ งดื่มตำมรำยกำรและค่ำรถรับส่งระหว่ำงนำเทีย่ วตำมรำยกำรทีร่ ะบุ
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 ค่ำภำษีสนำมบินทุกแห่งทีม่ ี
 ค่ำมัคคุเทศก์หรือหัวหน้ำทัวร์ของบริษทั จำกกรุงเทพฯ ทีค่ อยอำนวยควำมสะดวกแก่ทำ่ นตลอดกำรเดินทำงใน
ต่ำงประเทศ
 ค่ำธรรมเนียมไกด์ทอ้ งถิน่
 ค่ำธรรมเนียมวีซำ่ เข้ำ-ออก แบบ Single Entry
 ค่ำน้ำดื่มแจกบนรถ 1 ขวด/ท่ำน/วัน
 ค่ำประกันอุบตั เิ หตุในระหว่ำงกำรเดินทำงคุม้ ครองในวงเงินสูงสุดไม่เกิน 1,500,000 บำท เด็กอำยุต่ำกว่ำ 1 ปี และ
ผูใ้ หญ่อำยุเกิน 75 ปี ได้รบั ควำมคุม้ ครอง 750,000 บำท (ทัง้ นี้เป็ นไปตำมเงือ่ นไขของบริษทั ประกัน)
 ค่ำภำษีน้ำมันเชือ้ เพลิงและค่ำประกันภัยกำรเดินทำงทีม่ กี ำรเรียกเก็บจำกสำยกำรบิน ซึ่งเป็ นอัตรำเรียกเก็บ ณ
วันที่ 20 ก.ค.2561 หำกมีเพิม่ เติมภำยหลังหรืออัตรำกำรผกผันค่ำน้ำมันหรือภำษีใดๆ จะต้องมีกำรชำระเพิม่ ตำม
กฏและเงือ่ นไขของสำยกำรบิน
อัตรานี้ ไม่รวมบริ การ
 ค่ำน้ำหนักของกระเป๋ ำเดินทำงสำหรับตั ๋วโดยสำรชัน้ ประหยัดในกรณีทเ่ี กินกว่ำสำยกำรบินกำหนด จำกัด 1ใบ/ ท่ำน
(น้ำหนักไม่เกิน30 กิโลกรัม)












ค่ำธรรมเนียมกำรทำหนังสือเดินทำง
ค่ำใช้จ่ำยส่วนตัวนอกเหนือจำกรำยกำร เช่น ค่ำเครือ่ งดื่มและค่ำอำหำรทีส่ งเพิ
ั ่ ม่ เอง ค่ำโทรศัพท์ ค่ำซักรีด ฯลฯ
ค่ำอำหำรทีไ่ ม่ได้ระบุไว้ในรำยกำร
ค่าทิ ปคนขับ,ค่าทิ ปไกด์ท้องถิ่ น,ค่าทิ ปหัวหน้ าทัวร์และค่าทิ ปคนจูงอูฐ ท่านละ 2,200 บาทที่ จะเรียกเก็บ
พร้อมค่าทัวร์งวดสุดท้าย
ค่ำทำใบอนุญำตทีก่ ลับเข้ำประเทศของคนต่ำงชำติ หรือ คนต่ำงด้ำว
ค่ำทิปพนักงำนยกกระเป๋ ำ ซึง่ ขึน้ อยูก่ บั อัตรำเรียกเก็บค่ำบริกำรจำกแต่ละโรงแรม ซึง่ ท่ำนจะต้องดูแลกระเป๋ ำและ
ทรัพย์สนิ ด้วยตัวท่ำนเอง
ทัวร์ไม่มแี จกกระเป๋ ำหรือของทีร่ ะลึก
ไม่มสี ญ
ั ญำณ Wifi บนรถและไม่รวมค่ำอินเตอร์เน็ตในโรงแรม
ค่ำใช้จ่ำยส่วนตัวนอกเหนือจำกรำยกำรทีร่ ะบุ เช่น ค่ำเครือ่ งดื่มและค่ำอำหำรทีส่ งเพิ
ั ่ ม่ เองค่ำโทรศัพท์ ค่ำซักรีดฯลฯ
หรือค่ำใช้จ่ำยอืน่ ๆ ทีม่ ไิ ด้คำดคิด เช่น กำรปรับค่ำน้ำมัน, ค่ำธรรมเนียมวีซ่ำ ทีน่ อกเหนือจำกทีร่ ะบุหรือค่ำแปล
เอกสำร, ค่ำบริกำรทีเ่ กีย่ วกับวีซ่ำ หรืออืน่ ๆ ทีม่ ไิ ด้ระบุไว้ในรำยกำร
ค่ำประกันกำรเกิดจำรกรรมหรือภัยธรรมชำตินอกเหนือจำกกำรประกันอุบตั เิ หตุ
สำมำรถติดต่อได้จำกบริษทั
ประกันภัยต่ำง ๆ

การชาระเงิ น
ทำงบริษทั ฯ จะขอเก็บเงินค่ำมัดจำเป็ นจำนวน 20,000 บำทต่อผูโ้ ดยสำรหนึ่งท่ำน สำหรับกำรจองทัวร์สว่ นที่
เหลือจะขอเก็บทัง้ หมดก่อนเดินทำงอย่ำงน้อย 25 วันทำกำร มิฉะนัน้ ทำงบริษทั ฯ จะขอสงวนสิทธิ ์ในกำรไม่คนื เงินค่ำมัด
จำทัง้ หมด
การยกเลิ กและเงื่อนไขการจองทัวร์
 หำกมีกำรยกเลิกเกิน 45 วันทำกำรแต่ไม่เกิน 90 วันทำกำร บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ ์ในกำรไม่คนื เงินมัดจำค่ำตั ๋ว
โดยสำรของท่ำนนัน้ ๆ (เงือ่ นไขค่ำมัดจำตำมทีท่ ำงสำยกำรบินเรียกเก็บ)
 หำกมีกำรยกเลิกน้อยกว่ำ 45 วันทำกำร บริษทั ฯ จะขอสงวนสิทธิ ์ในกำรไม่คนื เงินมัดจำทัง้ หมด
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 หำกมีกำรยกเลิกน้อยกว่ำ 25 วันทำกำร บริษทั ฯ จะขอสงวนสิทธิ ์ในกำรไม่คนื เงินค่ำทัวร์ทงั ้ หมด
 หำกผูโ้ ดยสำรท่ำนใด ยืน่ วีซ่ำแล้วไม่ได้รบั กำรอนุมตั ิ ผูโ้ ดยสำรต้องชำระค่ำมัดจำ 20,000.- บำท และค่ำวีซำ่ ตำมที่
สถำนทูตเรียกเก็บและค่ำใช้จำ่ ยทีเ่ กิดขึน้ จริงทีไ่ ม่สำมำรถคืนเงินได้ เช่น ค่ำตั ๋วเครือ่ งบิน,ค่ำวีซ่ำ,ค่ำมัดจำห้องพัก
และค่ำเข้ำชมสถำนทีท่ อ่ งเทีย่ วต่ำงๆ เป็ นต้น
 หำกผูโ้ ดยสำรท่ำนใดวีซ่ำผ่ำนแล้วแจ้งยกเลิกก่อนออกตั ๋วโดยสำรเครือ่ งบินบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ ์ในกำรไม่คนื ค่ำมัด
จำและไม่สำมำรถเลื่อนวันเดินทำงได้ รวมทัง้ ค่ำวีซ่ำตำมทีส่ ถำนทูตเรียกเก็บและค่ำใช้จ่ำยทีเ่ กิดขึน้ จริงทีไ่ ม่สำมำรถ
คืนเงินได้ เช่น ค่ำตั ๋วเครือ่ งบิน,ค่ำวีซ่ำ,ค่ำมัดจำห้องพักและค่ำเข้ำชมสถำนทีท่ อ่ งเทีย่ วต่ำงๆ เป็ นต้น
 หำกผูโ้ ดยสำรแจ้งยกเลิกกำรเดินทำงหลังจำกออกตั ๋วโดยสำรแล้ว บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ ์ในกำรไม่คนื ค่ำทัวร์ทงั ้ หมด
และไม่สำมำรถเลื่อนวันเดินทำงได้ ค่ำวีซ่ำตำมทีส่ ถำนทูตเรียกเก็บและค่ำใช้จ่ำยทีเ่ กิดขึน้ จริงทีไ่ ม่สำมำรถคืนเงินได้
เช่น ค่ำตั ๋วเครือ่ งบิน,ค่ำวีซ่ำ,ค่ำมัดจำห้องพักและค่ำเข้ำชมสถำนทีท่ อ่ งเทีย่ วต่ำงๆ เป็ นต้น
 กรณีทต่ี อ้ งกำรออกตั ๋วภำยในประเทศ กรณีทล่ี กู ค้ำอยูต่ ่ำงจังหวัด ให้ทำ่ นติดต่อเจ้ำหน้ำทีท่ วั ร์กอ่ นออกบัตรโดยสำร
ทุกครัง้ หำกออกบัตรโดยสำรโดยมิแจ้งเจ้ำหน้ำทีท่ ำงบริษทั ฯขอสงวนสิทธิ ์ไม่รบั ผิดชอบค่ำใช้จ่ำยทีเ่ กิดขึน้
หมายเหตุ
o รำยกำรอำจจะมีกำรเปลีย่ นแปลงตำมควำมเหมำะสม เนื่องจำกควำมล่ำช้ำของสำยกำรบิน โรงแรมทีพ่ กั ใน
ต่ำงประเทศ เหตุกำรณ์ทำงกำรเมืองและภัยธรรมชำติ ฯลฯ บริษทั ฯจะคำนึงถึงควำมสะดวกของผูเ้ ดินทำงเป็ น
สำคัญ
o กรณีทม่ี กี ำรเกิดภัยธรรมชำติ ทัง้ ในประเทศไทยและต่ำงประเทศทีผ่ เู้ ดินทำงกำลังจะไป หำกมีเหตุกำรณ์ต่ำงๆ
เกิดขึน้ และมีเหตุทำให้กำรเดินทำงไม่สำมำรถออกเดินทำงตำมกำหนดได้ บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ ์ในกำรคืนเงิน
จนกว่ำจะได้รบั กำรยืนยันจำกสำยกำรบิน โรงแรม หรือหน่วยงำนจำกต่ำงประเทศทีบ่ ริษทั ทัวร์ตดิ ต่อว่ำสำมำรถคืน
เงินได้
o บริษทั ฯ จะไม่รบั ผิดชอบและชดเชยค่ำเสียหำย เนื่องจำกภัยธรรมชำติ หรือเหตุกำรณ์จลำจลต่ำงๆ และอืน่ ๆ ทีม่ ี
เหตุทำให้ไม่สำมำรถเดินทำงไป-กลับได้ตำมกำหนดกำรเดินทำงของรำยกำรทัวร์
o บริษทั ฯจะไม่รบั ผิดชอบในกรณีทก่ี องตรวจคนเข้ำเมืองห้ำมผูเ้ ดินทำง เนื่องจำกมีสงิ่ ผิดกฎหมำยหรือสิง่ ของห้ำม
นำเข้ำประเทศ เอกสำรเดินทำงไม่ถกู ต้อง หรือ ควำมประพฤติสอ่ ไปในทำงเสือ่ มเสีย หรือด้วยเหตุผลใดๆก็ตำมที่
กองตรวจคนเข้ำเมืองพิจำรณำแล้ว ทำงบริษทั ฯไม่อำจคืนเงินให้ทำ่ นได้ ไม่ว่ำจำนวนทัง้ หมดหรือบำงส่วน
o บริษทั ฯ จะไม่รบั ผิดชอบในกรณีทส่ี ถำนทูตงดออกวีซ่ำ อันสืบเนื่องมำจำกตัวผูโ้ ดยสำรเอง
o บริษทั ฯ จะไม่รบั ผิดชอบในกรณีทก่ี องตรวจคนเข้ำเมืองของประเทศไทยงดออกเอกสำรเข้ำเมืองให้กบั ชำวต่ำงชำติ
หรือ คนต่ำงด้ำวทีพ่ ำนักอยูใ่ นประเทศไทย
o บริษทั ฯ จะไม่รบั ผิดชอบต่อกรณีเกิดกำรสูญเสีย, สูญหำยของกระเป๋ ำ และสัมภำระของผูโ้ ดยสำร อันเกิดจำกสำย
กำรบิน ทำงสำยกำรบินผูใ้ ห้บริกำรจะเป็ นผูร้ บั ผิดชอบตำมกฎของกรมกำรบินพำณิชย์ ซึง่ จะรับผิดชอบต่อกำรสูญ
หำยหรือเสียหำยของสัมภำระใบใหญ่ในวงเงินตำมทีส่ ำยกำรบินกำหนด รวมถึงไม่รบั ผิดชอบกรณีเทีย่ วบินล่ำช้ำ
หรือยกเลิกเทีย่ วบิน
o ในบำงรำยกำรทัวร์ ทีต่ อ้ งมีบนิ ด้วยสำยกำรบินภำยในประเทศ น้ำหนักของกระเป๋ ำอำจจะถูกกำหนดให้ต่ำกว่ำ
มำตรฐำนได้ ทัง้ นี้ขน้ึ อยูก่ บั ข้อกำหนดของแต่ละสำยกำรบิน บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ ์ไม่รบั ภำระควำมรับผิดชอบ
ค่ำใช้จ่ำยในน้ำหนักส่วนทีเ่ กิน
o ในประเทศต่ำง ๆ ในยุโรป มีกำรรณรงค์เรือ่ งกำรงดสูบบุหรี่ บนรถโค้ช, โรงแรม และสถำนทีต่ ่ำง ๆ จะมีขอ้ กำหนด
ทีช่ ดั เจนในเรือ่ งกำรสูบบุหรี่ และมีสถำนทีโ่ ดยเฉพำะสำหรับผูส้ บู บุหรี่ ทัง้ นี้เนื่องจำกสุขภำพของคนส่วนรวม
o กรณีทท่ี ำ่ นเดินทำงเป็ นครอบครัวใหญ่ หรือเดินทำงพร้อมสมำชิกในครอบครัว ทีต่ อ้ งได้รบั กำรดูแลเป็ นพิเศษ
(Wheelchair), เด็ก, และผูส้ งู อำยุ มีโรคประจำตัว ไม่สะดวกในกำรเดินท่องเทีย่ วในระยะเวลำเกินกว่ำ 4 - 5 ชัวโมง
่
ติดต่อกัน ท่ำนและครอบครัวต้องให้กำรดูแลสมำชิกภำยในครอบครัวของท่ำนเอง เนื่องจำกกำรเดินทำงเป็ นหมู่
คณะ หัวหน้ำทัวร์มคี วำมจำเป็ นต้องดูแลคณะทัวร์ทงั ้ หมด
o กำรจัดโปรแกรมทัวร์ เป็ นกำรกำหนดตลอดทัง้ ปี หรือกำหนดล่วงหน้ำค่อนข้ำงนำน หำกวันเดินทำงดังกล่ำวตรงกับ
วันทีส่ ถำนทีเ่ ข้ำชมนัน้ ๆ ปิ ดทำกำร หรือ ปิ ดโดยมิได้แจ้งล่วงหน้ำ หรือ กำรเปิ ดรับจองผ่ำนทำงออนไลน์ โดยใน
วันทีค่ ณะจะเข้ำชมไม่สำมำรถจองผ่ำนระบบดังกล่ำวได้ ทำงบริษทั ฯ จะสลับรำยกำรเพือ่ ให้ทำ่ นได้เข้ำชมสถำนที่
ดังกล่ำวให้ได้ หรือ คืนเงินค่ำเข้ำชมนัน้ ๆ ตำมเงือ่ นไขรำคำทีไ่ ด้รบั จำกทำง บริษทั supplier ประเทศนัน้ ๆ แต่หำก
Fantastic Morocco 8D5N /WY 20-27 Nov, 06-13Dec2018 / 27Dec-03 Jan 2019

9

มีกำรล่ำช้ำ หรือ เหตุหนึ่งเหตุใดในระหว่ำงกำรเดินทำง เป็ นผลทำให้ทำ่ นไม่สำมำรถเข้ำชมสถำนทีด่ งั กล่ำวได้ ทำง
บริษทั ฯ จะไม่มกี ำรคืนเงินใดๆ ให้แก่ทำ่ น เนื่องจำกได้ชำระค่ำ Reservation Fee ไปแล้ว
o หำกช่วงทีเ่ ดินทำงเป็ นช่วงอีสเตอร์, คริสมำสต์หรือปี ใหม่ ซึง่ เป็ นช่วงวันหยุดของชำวยุโรป ร้ำนค้ำปิ ดเป็ นส่วนใหญ่
ดังนัน้ ขอให้พจิ ำรณำก่อนกำรจองทัวร์
ข้อมูลเพิ่ มเติ มเรื่องโรงแรมที่ พกั
1. เนื่องจำกกำรวำงแปลนห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่ำงกัน จึงอำจทำให้หอ้ งพักแบบ
ห้องเดีย่ ว (Single) ,ห้องคู่ (Twin/Double) และห้องพักแบบ 3 ท่ำน / 3 เตียง (Triple
Room) ห้องพักอำจจะไม่ตดิ กัน และบางโรงแรมอาจจะไม่มีห้องพักแบบ 3 เตียง
เดี่ยว แต่อาจจะได้เป็ น 1 เตี ยงใหญ่กบั 1 เตียงพับเสริ ม หรืออาจจะต้องแยกเป็ น
1 ห้องคู่และ 1 ห้องเดี่ยว กรณี ที่มา 3 ท่าน
2. โรงแรมในยุโรปส่วนใหญ่อำจจะไม่มเี ครือ่ งปรับอำกำศเนื่องจำกอยูใ่ นแถบทีม่ อี ณ
ุ หภูมติ ่ำ
3. กรณีทม่ี งี ำนจัดประชุมนำนำชำติ (Trade Fair) เป็ นผลให้คำ่ โรงแรมสูงขึน้ มำกและห้องพักในเมืองเต็ม บริษทั ฯ
ขอสงวนสิทธิ ์ในกำรปรับเปลีย่ นหรือย้ำยเมืองเพือ่ ให้เกิดควำมเหมำะสม
4. โรงแรมในยุโรปทีม่ ลี กั ษณะเป็ น Traditional Building ห้องทีเ่ ป็ นห้องเดีย่ วอำจเป็ นห้องทีม่ ขี นำดกะทัดรัต และ
ไม่มอี ำ่ งอำบน้ำ ซึง่ ขึน้ อยูก่ บั กำรออกแบบของแต่ละโรงแรมนัน้ ๆ และห้องแต่ละห้องอำจมีลกั ษณะแตกต่ำงกัน

เอกสารในการขอวีซ่า (โดยยื่นขอวีซ่าที่สถานทูตโมรอคโค)
ใช้เวลาพิ จารณาวีซ่าโดยรวม 15 วัน
- ผูย้ ื่นคาร้องขอวีซ่าทุกท่าน จะต้องมาแสดงตัวด้วยตัวท่านเองเพื่อ ถ่ายรูป และสแกนนิ้ วมือ ที่
สถานทูตหรือศูนย์ยื่นวีซ่าของสถานทูตนัน้ ๆ ตามวันและเวลานัดหมาย ซึ่งจะต้องมีการนัดหมายไว้
ล่วงหน้ า และไม่สามารถยืนยันได้หากไม่มีการทานัดหมายไว้ก่อน (วันและเวลานัดหมายเป็ นไปตาม
กฎและเงื่อนไขของสถานทูตนัน้ ๆ)
- กรอกข้อมูลในแบบฟอร์มให้ครบถ้วนสมบูรณ์ เพื่อทาการนัดหมายการยื่นวีซ่า
- ในวันยื่นวีซ่าหากผูส้ มัครไม่ได้ให้เอกสารที่ครบถ้วน แล้วนาเอกสารมาแนบยื่นเพิ่ มเติ มในวันนัด
หมายยื่นและหากมีค่าใช้ จ่ายในการถ่ายเอกสารหรือแปลเอกสารหรือถ่ายรูปเพิ่ มเติ มใดๆ ผูส้ มัคร
จะต้องเป็ นผูช้ าระค่าใช้จ่ายนัน้ ๆ ด้วยตนเอง

***สิ่ งที่ท่านควรทราบก่อนยื่นวีซ่า***
1. สถำนทูตไม่อนุญำตให้ผสู้ มัครดึงเล่มพำสปอร์ตระหว่ำงทีส่ ถำนทูตพิจำรณำวีซ่ำ
2. สำหรับผูเ้ ดินทำงทีศ่ กึ ษำหรือทำงำนอยู่ต่ำงประเทศ จะต้องดำเนินเรื่องกำรขอวีซ่ำด้วยตนเองในประเทศทีต่ นพำนักหรือ
ศึกษำอยู่เท่ำนัน้
3. กำรพิจำรณำวีซ่ำเป็ นดุลยพินจิ ของสถำนทูต มิใช่บริษทั ทัวร์ กำรเตรียมเอกสำรทีด่ แี ละถูกต้องจะช่วยให้กำรพิจำรณำของ
สถำนทูตง่ำยยิง่ ขึน้
หมายเหตุ กรณีผเู้ ดินทำงท่ำนใดมีกำรใช้หนังสือเดินทำงเดินทำงระหว่ำงกรุ๊ปยื่นวีซ่ำ ผูเ้ ดินทำงต้องแจ้งให้ทำงบริษทั ฯ ทรำบ
ล่วงหน้ำเพื่อวำงแผนในกำรขอวีซ่ำของท่ำน
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o หนังสือเดิ นทางมีอายุไม่ตา่ กว่า 6 เดือน

o โดยนับวันเริม่ เดินทำงเป็ นหลัก หำกนับแล้วเกิน 6 เดือนหนังสือเดินทำงนี้สำมำรถใช้ได้ แต่หำกนับแล้วต่ำกว่ำ 6 เดือน
ผูเ้ ดินทำงจะต้องไปยื่นคำร้องขอทำหนังสือเดินทำงเล่มใหม่ทก่ี องหนังสือเดินทำง
o หน้ำหนังสือเดินทำงจะต้องมีหน้ำว่ำงสำหรับวีซ่ำอย่ำงน้อยไม่ต่ำกว่ำ 3 หน้ำ
o หำกท่ำนเปลีย่ นหนังสือเดินทำงเล่มใหม่ กรุณำเตรียมเล่มเก่ำให้ดว้ ยเนื่องจำกประวัตกิ ำรเดินทำงของท่ำนจะเป็ น
ประโยชน์อย่ำงยิง่ ในกำรยื่นคำร้องขอวีซ่ำ
o ท่ำนทีม่ ปี กหนังสือเดินทำงกรุณำถอดออกและไม่จำเป็ นต้องส่งให้กบั บริษทั ทัวร์
หำกมีกำรสูญหำย บริษทั ฯ จะไม่รบั ผิดชอบต่อปกหนังสือเดินทำงนัน้ ๆ

o รูปถ่ายสีขนาด 2 นิ้ ว จานวน 2 รูป เน้ นหน้ า (ขนาดรูปหน้ าเท่ากับใน
หนังสือเดิ นทาง)
- ฉำกหลังสีขำวเท่ำนัน้ เนื่องจำกสถำนทูตจะต้องสแกนรูปลงบนวีซ่ำ
- รูปถ่ำยหน้ำตรงห้ำมใส่แว่น, ห้ำมคำดผมและห้ำมใส่หมวกหรือเครื่องประดับบดบัง
หน้ำตำ, ไม่ใส่คอนแท็กเลนส์สหี รือบิก๊ อำยส์ **

ั ว่ นใบหน้า 90%
สดส

o สาเนาทะเบียนบ้าน และสาเนาบัตรประจาตัวประชาชน (ห้ามขีดคร่อมหรือเซนต์สาเนาถูกต้อง)
- กรณี เป็ นเด็ก อายุตา่ กว่า 20 ปี
- ใช้สำเนำสูตบิ ตั ร พร้อมฉบับแปลเป็ นภำษำอังกฤษ (ห้ามขีดคร่อมหรือเซนต์สาเนาถูกต้อง)

- หำกเด็กอำยุต่ำกว่ำ 20 ปี และยังศึกษำอยู่ถงึ แม้มบี ตั รประชำชนแล้ว ทำงสถำนทูตขอสำเนำสูตบิ ตั รด้วยและกรุณำ
แนบฉบับแปลเป็ นภำษำอังกฤษ

o
o
o
o
o

หมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติ ดต่อได้ทงั ้ เบอร์ที่ทางาน, เบอร์บ้านและเบอร์มอื ถือ
สาเนาทะเบียนสมรส กรณี ท่านที่สมรสแล้ว (ห้ามขีดคร่อมหรือเซนต์สาเนาถูกต้อง)
สาเนาใบเปลี่ยนชื่อ กรณี ท่านที่มีการเปลี่ยนชื่อ (ห้ามขีดคร่อมหรือเซนต์สาเนาถูกต้อง)
สาเนาใบเปลี่ยนนามสกุล กรณี ท่านที่มีการเปลี่ยนนามสกุล (ห้ามขีดคร่อมหรือเซนต์สาเนาถูกต้อง)
สาเนาใบหย่า กรณี ท่านที่หย่าแล้ว (ห้ามขีดคร่อมหรือเซนต์สาเนาถูกต้อง)

o หนังสือรับรองการทางาน หรือเอกสารบ่งชี้การมีอาชีพและมีรายได้ของผู้เดิ นทาง
- กรณี ลูกจ้าง ใช้ใบรับรองกำรทำงำนของบริษทั ทีท่ ำงำนอยู่เป็ นภำษำอังกฤษเท่ำนัน้ (ตัวจริง) โดยใช้คำว่ำ “To
Whom It May Concern” แทนชื่อสถำนทูต โดยมีรำยละเอียดกำรเข้ำทำงำน, อัตรำเงินเดือน, ตำแหน่งงำน เอกสำร
ออกมำไม่เกิน 1 เดือน นับจำกวันยื่น เป็ นต้น
- กรณี มีอาชีพรับราชการ ใช้หนังสือรับรองกำรทำงำนจะต้องคัดเป็ นภำษำอังกฤษเท่ำนัน้ (ตัวจริง) โดยใช้คำว่ำ “To
Whom It May Concern” แทนชื่อสถำนทูต โดยระบุตำแหน่ ง, อัตรำเงินเดือนในปั จจุบนั , วันเดือนปี ทเ่ี ริม่ ทำงำนกับ
หน่วยงำน หรือ องค์กร เอกสำรออกมำไม่เกิน 1 เดือน นับจำกวันยื่นพร้อมใบลำและสำเนำบัตรประจำตัวรำชกำร1ชุด

- กรณี เป็ นเจ้าของกิ จการ ใช้สำเนำทะเบียนกำรค้ำ หรือ สำเนำกรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ำ หรือ สำเนำหนังสือรับรอง
ควำมเป็ นเจ้ำของกิจกำร โดยจะต้องคัดมำไม่ต่ำกว่ำ 3 เดือน พร้อมฉบับแปลเป็ นภำษำอังกฤษ (ห้ามขีดคร่อมหรือ
เซนต์สาเนาถูกต้อง)
- กรณี ท่านที่ เป็ นแม่บา้ น
 หำกไม่มอี ำชีพหรือเป็ นแม่บำ้ น ใช้เอกสำรกำรทำงำนและกำรเงินของสำมี พร้อม แสดงสำเนำทะเบียนสมรส
 หำกสมรสโดยไม่จดทะเบียน ใช้เอกสำรกำรทำงำนและกำรเงินของสำมี พร้อม แสดงสำเนำทะเบียนสมรสพร้อม
แสดงสำเนำสูตบิ ตั รบุตร ทัง้ นี้เพือ่ แสดงควำมสัมพันธ์กำรเป็ นสำมี-ภรรยำ หำกไม่มบี ตุ รด้วยกัน ควรคัดหนังสือ
ชีแ้ จงเกีย่ วกับควำมสัมพันธ์กำรเป็ นสำมี-ภรรยำกัน โดยมิได้จดทะเบียน
- กรณี ท่านที่ ว่างงาน ไม่มีรายได้ จะต้องมีผสู้ นับสนุนค่ำใช้จำ่ ย พร้อมแสดงหลักฐำนกำรทำงำนและหลักฐำน
ทำงด้ำนกำรเงินของผูร้ บั รอง พร้อมชีแ้ จงโดยหนังสือหรือจดหมำยเป็ นลำยลักษณ์อกั ษร ชีแ้ จงกำรรับรองค่ำใช้จ่ำย
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ให้แก่ผเู้ ดินทำงพร้อมแสดงควำมสัมพันธ์ โดยเบือ้ งต้น ควรมีควำมสัมพันธ์ใกล้ชดิ หรือญำติใกล้ชดิ (กรณีน้หี ำก
ควำมสัมพันธ์ไม่สำมำรถสืบได้ หรือไม่เป็ นควำมจริง ท่ำนอำจถูกปฏิเสธกำรยื่นคำร้องขอวีซ่ำนี้)

- กรณี เป็ นเด็กนักเรียนและนักศึกษา

- ใช้หนังสือรับรองทำงกำรศึกษำและแสดงควำมเป็ นนักเรียน หรือ นักศึกษำ จำกโรงเรียนหรือจำกสถำบัน เป็ น
ภำษำอังกฤษ (ฉบับจริง) หรือ สำเนำสมุดรำยงำนประจำตัวนักเรียนหรือสำเนำบัตรนักเรียน กรณีเป็ นเด็กเล็ก

o หลักฐานการเงิ น

- หนังสือรับรองธนาคาร (Bank Certify) 1 ฉบับออกมาไม่เกิ น 15 วัน และสาเนาสมุดบัญชีเงิ น
ฝากออมทรัพย์ส่วนตัวบัญชีเดียวกันแสดงชื่อเจ้าของบัญชี อัพเดทรายการไม่เกิ น 15 วัน ถ่าย
สาเนาย้อนหลัง 6 เดือน หากสมุดบัญชีไม่มีเลขที่เล่มกากับทุกหน้ ารายการต้ องขอสเตทเม้นท์
(Statement) จากธนาคารย้อนหลัง 6 เดือนพร้อมประทับตราจากธนาคาร
- ถ่ำยสำเนำ ทุกหน้ำ และปรับสมุดอัพเดทถึงเดือนปั จจุบนั ทีส่ ดุ เท่ำทีจ่ ะทำได้ พร้อมสำเนำหน้ำบัญชีหน้ำแรกทีม่ ชี ่อื
เจ้ำของบัญชี
- หำกมีกำรต่อเล่มจำกสมุดเล่มเก่ำ กรุณำสำเนำหน้ำแรกทีม่ ชี ่อื เจ้ำของบัญชีของเล่มเก่ำทีต่ ่อ พร้อมกับตัวเลขบัญชีเงิน
ฝำกเป็ นปั จจุบนั
- กรณีมเี งินฝำกในบัญชีน้อยเกินไปใน 1 เล่ม กรุณำแสดงสำเนำสมุดบัญชีอ่นื แนบด้วย อำทิ เช่น บัญชีเงินฝำกประจำ
เป็ นต้น
- กรณีทเ่ี ดินทำงเป็ นครอบครัว หำกใช้บญ
ั ชีใดบัญชีหนึ่งในกำรยืน่ ขอวีซ่ำ ต้องออกหนังสือรับรองค่ำใช้จ่ำยให้บุคคลใน
ครอบครัวด้วย แต่อย่ำงไรก็ตำม โดยเฉพำะคู่สำมี-ภรรยำ จะต้องมีสำเนำสมุดบัญชีกำรเงินส่วนตัวประกอบด้วยแม้ว่ำ
จะจดทะเบียนสมรสแล้วก็ตำม หำกมีกำรเงินในบัญชีน้อย ฝ่ ำยทีม่ กี ำรเงินมำกกว่ำจะต้องทำจดหมำยรับรองกำรเงิน
พร้อมระบุช่อื และควำมสัมพันธ์ชแ้ี จงต่อสถำนทูตเป็ นลำยลักษณ์อกั ษรด้วย

*** สถานทูตไม่รบั บัญชีกระแสรายวันทุกกรณี *** ทัง้ นี้ เพื่อแสดงให้เห็นว่ามีฐานะทางการเงิ นเพียงพอที่ จะ
ครอบคลุมกับค่าใช้จ่ายได้อย่างไม่เดือดร้อนเมื่อกลับสู่ภมู ิ ลาเนา
o กรณี เด็กอายุตา่ กว่า 20 ปี (กรณี ไม่ได้เดิ นทางกับบิดาหรือมารดา หรือ บิดา-มารดา หย่าร้าง)
- จะต้องมีใบอนุญำตจำกผูป้ กครองทัง้ บิดำและมำรดำ
- หากเด็กเดิ นทางไปกับบิ ดาจะต้องมีใบรับรองจากมารดา โดยมำรดำจะต้องคัดจดหมำยยินยอมให้บตุ รเดินทำงไป
ต่ำงประเทศกับมำรดำโดยมีกำรรับรองค่ำใช้จ่ำยพร้อมแจ้งควำมสัมพันธ์และยินดีชดเชยค่ำเสียหำยทีอ่ ำจจะเกิดขึน้ โดย
คัดฉบับจริงจำกอำเภอต้นสังกัดเป็ นภำษำอังกฤษ หรือหำกได้มำเป็ นภำษำไทย กรุณำแนบฉบับแปลเป็ นภำษำอังกฤษ
แนบด้วย พร้อมทัง้ แนบสถำนะทำงกำรงำนและกำรเงินของมำรดำเพื่อรับรองแก่บุตรด้วย
- หากเด็กเดิ นทางกับมารดาจะต้องมีใบรับรองจากบิ ดา โดยบิดำจะต้องคัดจดหมำยยินยอมให้บุตรเดินทำงไป
ต่ำงประเทศกับมำรดำโดยมีกำรรับรองค่ำใช้จ่ำยพร้อมแจ้งควำมสัมพันธ์และยินดีชดเชยค่ำเสียหำยทีอ่ ำจจะเกิดขึน้ โดย
คัดฉบับจริงจำกอำเภอต้นสังกัดเป็ นภำษำอังกฤษ หรือหำกได้มำเป็ นภำษำไทย กรุณำแนบฉบับแปลเป็ นภำษำอังกฤษ
แนบด้วย พร้อมทัง้ แนบสถำนะทำงกำรงำนและกำรเงินของบิดำเพื่อรับรองแก่บุตรด้วย
- หากเด็กไม่ได้เดิ นทางทัง้ กับบิดาและมารดา โดยบิดำจะต้องคัดจดหมำยยินยอมให้บุตรเดินทำงไปต่ำงประเทศกับ
มำรดำโดยมีกำรรับรองค่ำใช้จ่ำยพร้อมแจ้งควำมสัมพันธ์และยินดีชดเชยค่ำเสียหำยทีอ่ ำจจะเกิดขึน้ โดยคัดฉบับจริงจำก
อำเภอต้นสังกัดเป็ นภำษำอังกฤษ หรือหำกได้มำเป็ นภำษำไทย กรุณำแนบฉบับแปลเป็ นภำษำอังกฤษแนบด้วย พร้อม
ทัง้ แนบสถำนะทำงกำรงำนและกำรเงินของบิดำเพื่อรับรองแก่บตุ รด้วย
- กรณี เด็กที่บิดา-มารดาหย่าร้าง จะต้องแนบสำเนำใบหย่ำ และมีกำรสลักหลังโดยมีรำยละเอียดว่ำฝ่ ำยใดเป็ นผูด้ แู ล
บุตร พร้อมฉบับแปลเป็ นภำษำอังกฤษ
*** กำรบิดเบือนข้อเท็จจริงประกำรใดก็ตำมอำจจะถูกระงับมิให้เดินทำงเข้ำประเทศในกลุ่มเชงเก้นเป็ นกำรถำวร และถึงแม้วำ่ ท่ำนจะถูก
ปฏิเสธวีซ่ำ สถำนทูตไม่คนื ค่ำธรรมเนียมทีไ่ ด้ชำระไปแล้วและหำกต้องกำรขอยื่นคำร้องใหม่กต็ อ้ งชำระค่ำธรรมเนียมใหม่ทุกครัง้
*** หำกสถำนทูตมีกำรสุม่ เรียกสัมภำษณ์บำงท่ำน ทำงบริษทั ขอควำมร่วมมือในกำรเชิญท่ำนไปสัมภำษณ์ตำมนัดหมำยและโปรดแต่ง
กำยสุภำพ ทัง้ นี้ทำงบริษทั ฯ จะส่งเจ้ำหน้ำทีไ่ ปอำนวยควำมสะดวกและประสำนงำนตลอดเวลำและหำกสถำนทูตขอเอกสำรเพิม่ เติม ทำง
บริษทั ฯใคร่ขอรบกวนท่ำนจัดส่งเอกสำรดังกล่ำวเช่นกัน
*** กรณีทท่ี ่ำนยกเลิกกำรเดินทำงภำยหลังจำกกำรได้วซี ่ำแล้ว ทำงบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ ์ในกำรแจ้งสถำนทูต ยกเลิกวีซ่ำของท่ำน
เนื่องจำกกำรขอวีซ่ำในแต่ละประเทศจะถูกบันทึกไว้เป็ นสถิตใิ นนำมของบริษทั ฯ
*** เมื่อท่ำนได้ชำระเงินค่ำมัดจำหรือทัง้ หมด ไม่ว่ำจะเป็ นกำรชำระผ่ำนตัวแทนของบริษทั ฯ หรือชำระโดยตรงกับทำงบริษทั ฯ จะขอถือว่ำ
ท่ำนรับทรำบและยอมรับในเงื่อนไขต่ำง ๆ ของบริษทั ฯทีไ่ ด้ระบุไว้โดยทัง้ หมด
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** กรณีมกี ำรขอใช้หนังสือเดินทำงในระหว่ำงกำรยื่นวีซ่ำ ท่ำนต้องแจ้งควำมจำนงแก่บริษทั ทัวร์ให้ทรำบล่วงหน้ำ แต่หำกกรณีท่ำน
ทีต่ อ้ งใช้หนังสือเดินทำงก่อนกำหนดวันยื่นวีซ่ำและท่ำนไม่สำมำรถนำหนังสือเดินทำงมำแสดงได้ทนั ท่ำนนัน้ จะต้องมำยื่นเดีย่ วและแสดง
ตัวทีส่ ถำนทูตตำมกำหนดกำรของสถำนทูตเช่นเดียวกัน **
*** ทำงสถำนทูตจะรับพิจำรณำเฉพำะท่ำนทีม่ เี อกสำรพร้อมและมีควำมประสงค์ทจ่ี ะเดินทำงไปท่องเทีย่ วยังประเทศตำมทีร่ ะบุ
เท่ำนัน้ กำรปฏิเสธวีซ่ำอันเนื่องมำจำกหลักฐำนในกำรขอยื่นวีซ่ำปลอมหรือผิดวัตถุประสงค์ในกำรยื่นขอวีซ่ำท่องเทีย่ ว ทำงบริษทั ฯ ขอ
สงวนสิทธิ ์ในกำรคืนเงิน โดยจะหักค่ำใช้จำ่ ยทีเ่ กิดขึน้ จริงและจะคืนให้ท่ำนหลังจำกทัวร์ออกเดินทำงภำยใน 20 วัน โปรแกรมกำรเดินทำง
อำจเปลีย่ นแปลงได้ตำมควำมเหมำะสม ทัง้ นี้จะคำนึงถึงประโยชน์และควำมปลอดภัยของผูเ้ ดินทำงเป็ นหลัก

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

กรอกข้อมูลตามความจริ ง เพราะมีผลกับการยื่นขอวีซ่าเข้ายุโรป
หากมีรายละเอียดใดๆ ที่ ไม่เหมือนกับความเป็ นจริ งหรือไม่เหมือนกับตอนนาเอกสารส่งยื่นคาร้องขอ
วีซ่า ทางศูนย์ยื่นหรือสถานทูตขออนุญาตเรียกเก็บค่าธรรมเนี ยมในการเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อมูลใน

ระบบออนไลน์ จุดละ 200 บาท / ท่าน
กรุณากรอกให้ครบถ้วน อย่าปล่อยว่างไว้ อาทิ เกษี ยณ / แม่บ้าน / อาชีพอิ สระ /
ไม่ได้ศึกษาแล้ว / รอศึกษาต่อ เป็ นต้น รบกวนระบุมาให้เรียบร้อย

1. ชื่ อ-สกุล (ภาษาไทย)...................................................................................................................................
ชื่ อ-สกุล (ภาษาอังกฤษ) .............................................................................................................................
ชื่ อ-สกุลเดิม กรณี มีการเปลี่ยนชื่ อหรื อชื่ อ-สกุลเดิม หรื อนามสกุลเดิมก่อนแต่งงาน
(ภาษาไทย)..........................................................

(ภาษาอังกฤษ)..........................................................

หมายเลขหนังสื อเดินทาง ................................................... วันเดื อนปี เกิด .................................................
วันออกหนังสื อเดินทาง ....................................... วันหมดอายุหนังสื อเดินทาง ................................................
สถานที่เกิด ............................................ หมายเลขบัตรประชาชน ...............................................................
2. สถานภาพ

โสด

แต่งงานจดทะเบียน

แต่งงานไม่จดทะเบียน

หย่า

หม้าย
3. กรณี ทา่ นที่แต่งงานแล้ว ไม่วา่ จะเป็ นแบบจดทะเบียนหรื อไม่ก็ตาม กรุ ณากรอกรายละเอียดของ คูส่ ามี -ภรรยา
สามี, ภรรยา ชื่ อ-นามสกุล..................................................................................
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วันเกิด ของสามี-ภรรยา ................................................ สถานที่เกิด สามี-ภรรยา .....................................
4. ที่อยูป่ ัจจุบนั ตามทะเบียนบ้าน (ภาษาอังกฤษ)................................................................................................
...............................................................................................................................................................
รหัสไปรษณี ย ์
ที่อยูป่ ัจจุบนั ปัจจุบนั หากเหมื อนในทะเบียนบ้านให้เขียนว่า As above (ภาษาอังกฤษ).........................................
.................................................................................................................................................................
รหัสไปรษณี ย ์

โทรศัพท์บา้ น

...........................................
โทรศัพท์มือถือ

............................................ อีเมลล์

..............................................................................
5. ชื่ อสถานที่ทางาน / สถานศึกษา (ภาษาอังกฤษ).............................................................................................
(กรุ ณาแจ้งด้วยว่า กิจการที่ทานั้นเกี่ยวกับอะไร ด้านใด ..................................................................................)
กรณี ประกอบอาชีพอิสระ (กรุ ณาแจ้งลักษณะการงานและที่อยูท่ ่ ีทางานให้ชดั เจนเช่นกัน)
ที่อยูส่ ถานที่ทางาน / สถาบันศึกษา (ภาษาอังกฤษ) ........................................................................................
..................................................................................................... รหัสไปรษณี ย ์

ตาแหน่งหน้าที่ (ภาษาอังกฤษ) ......................................................................................................................
โทรศัพท์

............................................ หมายเลขต่อภายใน (ถ้ามี)
.................................
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กรณี ศึกษาอยู ่ กรุ ณาแจ้งระดับชัน้ หรื อระดับการศึกษา (ภาษาอังกฤษ) ...............................................................
กรณี ในระดับอุดมศึกษา กรุ ณาแจ้งคณะและวิชาหลักที่ศึกษา (ภาษาอังกฤษ) ......................................................
7. ชื่ อบุคคลที่ร่วมเดินทางไปด้วย......................................................................................................
ความสัมพันธ์กบั ผูเ้ ดินทางร่วมครั้งนี้ (ระบุ)....................................................................................
8. ท่านเคยเดินทางเข้ายุโรปใน 3 ปี ท่ ีผา่ นมาหรื อไม่
ตัง้ แต่วนั ที่
รวม

ไม่เคย

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

เคย (กรณี ท่ ีเคยให้ระบุวนั ที่)

ถึงวันที่

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

........... วัน

ท่านเคยได้รับการสแกนนิ้ วมื อหรื อไม่

ไม่เคย

เคย

กรณี ท่ ีทา่ นเคยได้รับการสแกนนิ้ วแล้ว กรุ ณาระบุวนั ที่ ......................................................................................
9. ท่านสนับสนุ นค่าใช้จา่ ยในการเดินทางด้วยตัวท่านเองหรื อไม่

ตัวเอง

มีผูส้ นับสนุ นค่าใช้จา่ ย

(กรณี ท่ ีมีผูส้ นับสนุ ดค่าใช้จา่ ยให้ระบุผูส้ นับสนุ นค่าใช้จา่ ยของท่านและระบุความสัมพันธ์ และเดินทางด้วยกันหรื อไม่)
ผูส้ นับสนุ นค่าใช้จา่ ยของท่าน คื อ ...................................................................................................................
ความสัมพันธ์กบั ท่าน .....................................................................................................................................
เดินทางด้วยกันกับท่านหรื อไม่

เดินทางด้วยกัน

ไม่ได้เดินทางด้วยกัน

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