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AMAZING MOROCCO โมร็อคโค 10 วัน 7 คนื  
เดนิทาง มนีาคม – เมษายน 2563 

 เส้นทางการเดนิทาง 

วนัท่ี 1. กรุงเทพฯ 

วนัท่ี 2. ดไูบ – คาซาบลงักา้ – ราบตั – แมกเนส 

วนัท่ี 3. แมกเนส – เมืองโบราณโรมนัโวลบูิลสิ – เชฟชาอุน 

วนัท่ี 4. เชฟชาอุน – เฟซ – เมืองเก่าเฟซ 

วนัท่ี 5. เฟซ – อินเฟรน – มิเดล – เออรฟ์ูด ์– เมอรซู์กา้ (ทะเลทรายซาฮารา่) 
วนัท่ี 6. ขี่อูฐรบัแสงอรุณ - เมอรซู์กา้ – ทอดา้จอรจ์ - ทินเฮียร ์– วอซาเซท 
วนัท่ี 7. วอซาเซท – มาราเกซ – ชมโชวก์ารแสดงพืน้เมือง    

วนัท่ี 8. มาราเกซ – สวนจารดี์น มาจอแรล – คาซาบลงักา้   

วนัท่ี 9. คาซาบลงักา้ – ดไูบ 
วนัท่ี 10. ดไูบ – กรุงเทพฯ 

          ราคาแนะน าเพยีง 49,900.- 



    

 

วันที ่1 กรุงเทพฯ   
22.00 น. 

 
คณะพรอ้มกนั ณ สนามบินสวุรรณภมิู อาคารผูโ้ดยสารระหวา่งประเทศ ประตู 9 เคานเ์ตอร ์T สายการบิน

เอมิเรตส ์โดยมีเจา้หนา้ที่ คอยตอ้นรบัและอาํนวยความสะดวก 
 

วันที ่2 ดูไบ – คาซาบลังก้า – ราบัต – แมกเนส 
01.05 น. ออกเดินทางสูด่ไูบ โดยสายการบินเอมิเรตส ์เที่ยวบินที่ EK 385 

* คณะเดินทางวนัท่ี 28 เม.ย.63 ออกเดินทาง เวลา 01.15 น. และถึงดไูบ เวลา 04.45 น. * 
05.00 น. เดินทางถึงสนามบินดไูบ รอเปลี่ยนเครื่อง 
07.25 น. ออกเดินทางตอ่สูค่าซาบลงักา้ ประเทศโมรอ็คโค โดยเที่ยวบิน EK 751 

* คณะเดินทางวนัท่ี 28 เม.ย.63 ออกเดินทาง เวลา 07.25 น. และถึงคาซาบลงักา้ เวลา 12.55 น. * 
13.15 น. 

 
ถึงสนามบินคาซาบลังก้า (Casablanca) ประเทศโมรอ็คโค (เวลาทอ้งถ่ินชา้กวา่ประเทศไทย 5 ชั่วโมง และจะ
เปลี่ยนเป็น 6 ชั่วโมงในวนัท่ี 27 ตลุาคม  2562) นาํทา่นผา่นพิธีตรวจค นเขา้เมืองและศลุกากร เดินทางสู่ คา
ซาบลงักา้ มีความหมายในภาษาสเปนวา่บา้นสขีาว เป็นเมืองทา่และเป็นท่ีตัง้ของทา่อากาศยานระหวา่ง
ประเทศ จากนัน้นาํทา่นเดินทางตอ่สูเ่มืองราบัต (Rabat) เมืองหลวงแหง่ราชอาณาจกัรมาตัง้แตปี่ ค .ศ.1956 
นาํทา่นชมเมืองราบตัเมืองหลวงแหง่ราชอาณาจกัรมาในอดีต เม่ือโมร็อคโคหลดุพน้จากการเขา้แทรกแซงทาง
การเมืองของฝรั่งเศส และเป็นท่ีตัง้ของพระราชวงัหลวง และทาํเนียบทตูานทุตูจากตา่งแดน เป็นเมืองสขีาวท่ี
สะอาดและสวยงาม จากนัน้ชมสุเหร่าหลวง และ พระราชวังหลวง  ท่ีทกุเท่ียงวนัศกุร ์กษัตรยิแ์หง่โมร็อคโค
จะทรงมา้จากพระราชวงัมายงัสเุหรา่เพื่อประกอบศาสนกิจ ชมสุสานของกษัตริยโ์มฮัมเหม็ด ที่ 5 พระอยักา
ของกษัตรยิอ์งคปั์จจุบนั ซึ่งมีทหารยามยืนเฝา้สงา่ทกุประต ูและเปิดใหค้นทกุชาติทกุศาสนาเขา้ ไปเคารพพระ
ศพท่ีฝังอยูเ่บือ้งลา่ง ดา้นหนา้ของสสุาน คือสเุหรา่ฮสัซนัท่ีเริ่มสรา้งมาตัง้แตศ่ตวรรษท่ี 2 แตไ่ม่สาํเรจ็ แ ละพงั
ลงจนเหลอืแตเ่พียงเสาไว ้ 365 ตน้ ในบรเิ วณกวา้ง 183 x 139 เมตร  แวะถ่ายรูป ป้อมอูดายา (Oudayas 

Fortress) ปอ้มขนาดใหญ่ 2 ชัน้ ท่ีตัง้อยูร่มิม หาสมทุรแอตแลนติก ลอ้มรอบดว้ยกาํแพงสงูใหญ่ เป็นปอ้มท่ี
สเปนสรา้งขึน้เม่ือสมยัท่ีสเปนยดึครองโมรอ็คโค ดา้นในมีสวนดอกไมแ้บบสเปน และเป็น เมดินา่ หรอืชุมชน
ชาวเมืองซึ่งเต็มไปดว้ยบา้นเรอืนทาทาบดว้ยสฟีา้-ขาว ท่ีสะอาดตานา่เดินเลน่ บรรยากาศรมิทะเลคลา้ยเมือง
ซานโตรนีิ นั บเป็นหนึ่งในปอ้มปราการท่ีสาํคญัของโมร็ อคโค ในอดีตใชป้อ้งกนัขา้ศกึจากการรุกรานทัง้จาก
ประเทศท่ีลา่อาณานิคมและในยคุท่ีโจรสลดัชุกชุม จากนัน้นาํทา่นเดินทางสุ่เมืองแมกเนส (Meknes) 

ค ่า รบัประทานอาหารคํ่า ณ ภตัตาคาร 
ที่พัก เดินทางเข้าสู่ที่พัก TAFILALET หรือเทียบเท่า 

 
 



    

 

วันที ่3 แมกเนส – เมืองโบราณโรมันโวลูบิลสิ – เชฟชาอุน 
เช้า รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

 ชมเมืองแมกเนส (Meknes) หนึ่งในเมืองมรดกโลกรบัรองโดยยเูนสโกเม่ือปี ค .ศ.1996 อดีตเมืองหลวงใน
สมยัสลุตา่น มเูล อิสมาอิแหง่ราชวงศอะ์ลาวทิ (Alawite Dynasty) ไดช่ื้อเป็นกษัตรยิจ์อมโหดผูช่ื้นชอบการทาํ
สงครามในช่วงศตวรรษท่ี 17 ดว้ยทาํเลท่ีตัง้ท่ีมีแม่น ํา้ไหลผา่นกลางเมืองเมกเนสจึงเป็นเมืองศนูยก์ลางการ 
ผลติมะกอกไวนแ์ละพืชพรรณตา่งๆ มีกาํแพงเมืองลอ้มรอบเมืองเก่าท่ียาวประมาณ 40 กม. ซึ่งมีประตเูมือง
ใหญ่โตถึง 7 ประต ูแวะชม ประตูบับมันซู เป็นประตท่ีูไดช่ื้อวา่สวยท่ีสดุ ตกแตง่ดว้ยโมเสดและกระเบือ้งสี
เขียวสดบนผนงัสแีสด นาํทา่นเดินทางสู่ เมืองโบราณโรมันโวลูบิลิส (Roman city of Volubilis) ท่ีปัจจุบนั
เหลอืแตซ่ากปรกัหกัพงัท่ีเกิดจากแผน่ดินไหวครัง้รุนแรงในปี ค .ศ. 1755 แตย่งัคงเห็นไดถ้ึงรอ่งรอยความ
ยิ่งใหญ่ของเมืองในจกัรวรรดิโรมนัในอดีตซึ่งไดร้บัการขึน้ทะเบียนมรดกโลกในปี ค.ศ.1997 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กลางวัน รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บ่าย นาํทา่นเดินทางสูน่ครสีฟ้าเชฟชาอูน (Chefchaouen) เมืองท่ีไดช่ื้อวา่มนตเ์สนห่แ์หง่โมร็อคโค เป็นเมืองเลก็ๆ

ตัง้อยูใ่นหุบเขาริฟ (Rif Mountain) ประวติัความเป็นมาของเมืองนัน้ยาวนานกวา่ 538 ปี เมืองนีเ้คยอยูใ่ต้
การปกครองของสเปน และไดร้บัอิสรภาพในปี ค.ศ.1956 จนไดร้บัอิทธิพลวิถีชีวิตและภาษาสเปนในปัจจุบนันี ้  
ชมบ้านเรือนทาด้วยสีฟ้าและสีขาว  ถือวา่เป็นสว รรคข์องคนรกัสฟีา้และสขีาว โดยเฉพาะสฟีา้ นั่นก็
เพราะวา่เชฟชาอูนเป็นเมืองท่ีบา้นเรอืนเกือบทกุหลงัเป็นสขีาว และมีครึง่ลา่งไปจนถึงบรเิวณถนน บนัได และ
ทางเดิน เป็นสฟีา้สดใสเหมือนวนัท่ีทอ้งฟา้ไรเ้มฆ สามารถเดินชมบา้นเรอืนไดท้ั่วทัง้เมือง โดยท่ีสถาปัตยกรรม
ของเมืองยงัคงเป็นแบบโมรอ็คโค ซุม้ประตโูคง้จึงสามารถมองเห็นไดท้ั่วทัง้เมือง และยงัมีนํา้พท่ีุปดูว้ยกระเบือ้ง
โมเสกแบบโมร็ อคโคใหเ้ห็นไดต้ามมมุตา่ง ๆ ของเมือง พรอ้มใหท้า่นมีเวลาเดินเลอืกซือ้ของท่ีระลกึในตลาด
เมืองเก่า 



    

 

ค ่า รบัประทานอาหารคํ่า ณ ภตัตาคาร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ที่พัก เดินทางเข้าสู่ที่พัก PARADOR หรือเทียบเท่า 
*** เน่ืองจากโรงแรมในเมืองเชฟชาอูนมีคอ่นขา้งนอ้ย ถา้ในกรณีท่ีโรงแรมในเมืองเชฟชาอูนเต็ม ทางคณะจะ
เปลี่ยนไปนอนเมืองขา้งๆแทน *** 

วันที ่4 เชฟชาอุน – เฟซ – เมืองเก่าเฟซ 
เช้า รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

 นาํทา่นเดินทางสู่ เมืองเฟซ (Fes) เมืองหลวงเก่าใน ศ .ต. ท่ี 8 ท่ีมีความสาํคญัทางประวติัศาสตร ์เป็นเมือง
แหลง่ทอ่งเท่ียวท่ีมีช่ือเสยีงของโมรอ็คโค เสน้ทางนีผ้า่นเทือกเขาแอตลาส ช่ือท่ีคุน้เคยกนัมานาน โดย เดินทาง

ข้าม Middle Atlas ภมิูประเทศเขียวชอุ่มไปดว้ยป่าไม ้สองขา้งทางเปลี่ยนสภาพจากความแหง้แลว้เป็นป่าไม ้
พุม่ และสลบักบัความแหง้แลง้ของภเูขา จนเขา้สูเ่มืองเฟส 

กลางวัน รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บ่าย นาํทา่นชมเมืองเฟส โดยเดินเขา้สูเ่ขาวงกตอนัซบัซอ้นแหง่เมดินาเมืองเฟซ ผา่น ประตู Bab Bou Jeloud ท่ี

สรา้งตัง้แตปี่ 1913  ท่ีใชโ้มเสดสฟีา้ตกแตง่ เดินผา่นเขา้ไปในเขตเมดินา่แลว้เหมือนขา้มกาลเวลายอ้นสูอ่ดีต 
นาํทา่นเดินผา่นตลาดสดขายขา้งปลาอาหาร และผกั ผลไมส้ดตา่งๆนาๆ ชม เมเดอรซ์า บูอิมาเนีย 

(Merdersa Bou Imania) ซึ่งเป็นโรงเรยีนสอนพระคมัภีร ์เป็นสถาปัตยกรรม แบบมวัรท่ี์สวยงามประณีต  ใน
เขตเมืองเก่าไดแ้บง่ออกเป็น 100 สว่น มีซอยกวา่ 10,000 ซอย มีซอยแคบสดุคือ 50 ซ.ม. ถึงกวา้ง 3 เมตร จะ
แบง่เป็นยา่นตา่งๆ เช่น ยา่นเครื่องใชท้องเหลอืง ทองแดง จะมีรา้นคา้เลก็ๆท่ีหนา้รา้นจะมีหมอ้ กะทะ อุปกรณ์
เครื่องครวั วางแขวนหอ้ยเต็มไป หมด ยา่นขายพรมที่วางเรยีงรายอยา่งสวยงาม ยา่นงานเครื่องจกัสาน งาน
แกะสลกัไม ้และยา่นเครื่องเทศ (Souk El Attarine) ทา่นจะไดส้มัผสัทัง้รูป รสและกลิ่นในยา่นเครื่องเทศท่ีมี
การจดัเรยีงสนิคา้ไดอ้ยา่งเป็นระเบียบเรยีบรอ้ยสวยงาม ระหวา่งที่เดินตามทางในเมดินา่ทา่นจะได้พบกบัน ้าพุ



    

 

ธรรมชาติ (Nejjarine Fountain) เพื่อใหช้าวมสุลมิใหล้า้งหนา้ลา้งมือก่อนเขา้ในบรเิวณมสัยิด  นอกจากนีท่ี้
ตามซอกมมุอาจเห็นภาพชายสงูอายหุนวดเครารุงรงันั่งแกะสลกัไมชิ้น้เลก็ๆอยูบ่รเิวณตามทางเดินแคบๆใน
เขตเมืองเก่า บางทีเราก็ยงัจะเห็นผูห้ญิงท่ีน่ีสวมเสือ้ ผา้ที่ปิดตัง้แตห่วัจนถึงเทา้จะเห็นไดก็้เฉพาะตาดาํอนัคม
กรบิเทา่นัน้  แวะ ชมสุสานของมูเล ไอดริสที่ 2 (Moulay Idriss Mausolem II) ท่ีชาวโมร็อคโคถือวา่เป็น
แหลง่มาแสวงบุญท่ีศกัด์ิสทิธ์ิ พาทา่นไปชม สุเหร่าใหญ่ไคเราวีน (Kairaouine Mosque) ซึ่งเป็นทัง้
มหาวิทยาลยัสอนศาสนาแหง่แรกของโมรอ็คโค และเก่าแก่ท่ีสดุแหง่หนึ่งของโลกเลยทีเดียว (เฉพาะผูท่ี้นบัถือ
ศาสนาอิสลามเทา่นัน้) จากนัน้นาํทา่นเดินชมยา่นเครื่องหนงัและแวะชม บอ่ฟอกและยอ้มสหีนงัแบบโบราณ 
ท่ีเป็นเอกลกัษณเ์ฉพาะของเมืองเฟส ถกูอนรุกัษโ์ดยองคก์รยเูนสโก ้ทัง้หมดนีเ้ป็นเสน่ หข์องการเดินเท่ียวชม
เมืองท่ีตอ้งเดินแหวกวา่ยเขา้ไปในกลุม่คนชาวพืน้เมือง ชอ้ปป้ิงสนิคา้ทอ้งถ่ิน เมืองเฟซจึงเป็นสถานท่ีท่ีไม่ควร
พลาดในการมาเยือนอยา่งยิ่ง 

ค ่า รบัประทานอาหารคํ่า ณ ภตัตาคาร  
ที่พัก เดินทางเข้าสู่ที่พัก L’ESCALE เทียบเท่า 

** กรุณาจดัเตรยีมเสือ้ผา้กระเป๋าเลก็ เพื่อคา้งคืนในทะเลทรายในคืนถดัไป ** 

วันที ่5 เฟซ – อินเฟรน – มิเดล – เออรฟู์ด ์– เมอรซู์ก้า (ทะเลทรายซาฮาร่า) 
เช้า รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

นาํทา่นเดินทางผา่นชม เมืองอินเฟรน (Infrane) เมืองท่ีความสงูประมาณ 1,650 เมตร เหนือระดบันํา้ทะเล 
ท่ีพกัตากอากาศซึ่งในอดีตฝรั่งเศสไดม้าสรา้งขึน้บรเิวณนี ้ในช่วง ค .ศ. 1930 บางครัง้เรยีกเมืองแหง่นีว้า่ เจนี
วาแหง่โมรอ็คโค บา้นสว่นใหญ่มีหลงัคาสแีดง มีดอกไมบ้าน และทะเลสาบสวยงาม เป็นสถานท่ีพกัผอ่นทัง้ฤดู
หนาวและฤดรูอ้น เสน้ทางนีผ้่ านเทือกเขาแอตลาส ช่ือท่ีคุน้เคยกนัมานาน เดินทางขา้ม Middle Atlas ภมิู
ประเทศเขียวชอุ่มไปดว้ยป่าไม ้สองขา้งทางเปลี่ยนสภาพจากความแหง้แลว้เป็นป่าไม ้พุม่ และสลบักบัความ
แหง้แลง้ของภเูขา ไดเ้วลาสมควรนาํทา่นเดินทางสูเ่มืองมิเดล (Midelt) 

กลางวัน รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บ่าย ออกเดินทางสู ่เมืองเออรฟ์ูด ์(Erfoud) ซึ่งเป็นโอเอซิสศนูยก์ลางการคา้ขายของคาราวานซึ่งเดินทางมาจาก

ซาอุดิอาระเบีย และซูดาน เดินทางสูเ่มืองเมอรซู์กา้ร ์ (แยกสัมภาระส าหรับค้างคืนในทะเลทราย ) โดยนาํ
ทา่นนาํทา่นนั่งรถขบัเคลื่อนสี่ลอ้ 4 WD ไปทอ่ง ทะเลทรายซาฮารา่ “Sahara” เป็นทะเลทรายในทวีปแอฟรกิา
ท่ีมีขนาดใหญ่เป็นอนัดบัสองของโลก (รองจากทะเลทรายในทวีปแอนตารก์ติกา ) และเป็นทะเลทรายรอ้นท่ี
ใหญ่ท่ีสดุของโลก ณ เมืองเมอรซ์ูก้า (Merzouga) ลดัเลาะขอบทะเลทรายสูเ่ขตซาฮารา่ ผา่นชมชม
ทศันียภาพอนัยิ่งใหญ่ของภเูขาหินท่ีเต็มไปดว้ยซากฟอสซิลของหาอยและแมงกะพรุนโบราณในอดีตเม่ือ 350 
ลา้นปีก่อน ซึ่งดินแดนแหง่นีเ้คยอยูใ่ตท้อ้งทะเลมาก่อน จึ่งเป็นท่ีกาํเนิดของซากฟอสซิลตา่งๆ 
 
 



    

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ค ่า รบัประทานอาหารคํ่า ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
** อิสระทา่นพกัผอ่นดดูาวทา่มกลางทะเลทรายตามอธัยาศยั ** 

ที่พัก เดินทางเข้าสู่ที่พัก CAFÉ DU SUD เทียบเท่า 

วันที ่6 ขี่อูฐรับแสงอรุณ - เมอรซู์ก้า – ทอด้าจอรจ์ - ทนิเฮียร ์– วอซาเซท 
เช้าตรู่ ก่อนพระอาทิตยข์ึน้นาํทา่นขี่อูฐชมพระอาทิตยข์ึน้ท่ีทะเลทรายซาฮารา่ ** พิเศษ รวมคา่ขี่อูฐ 1 ทา่น/อูฐ 1 ตวั 

เป็นบรรยากาศยามเชา้ที่คณุจะประทบัใจมิรูล้มื **(อยา่ลมืเตรยีมเสือ้กนัหนาวใหพ้รอ้ม) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เช้า รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 
 นาํทา่นนั่งรถ 4WD สูเ่มืองเออรฟ์ูด ์เพื่อเปลี่ยนเป็นรถโคช้ปรบัอากาศ จากนัน้เดินทางสู่ ทอด้าจอรจ์ (Todra 

Gorge) ชมความงามของช่องเขาที่ซอ่นตวัอยูใ่นโอเอซิส ลาํนํา้ใสไหลผา่นช่องเขากบัหนา้ผาสงูชนัแปลกตา
เป็นแหลง่ปีนหนา้ผาสาํหรบันกัเสี่ยงภยัทัง้หลาย เดินทางสุ่ เมืองทินเฮียร ์ (Tinghir) ชุมชนท่ีเกาะกลุ่ มอยู่



    

 

รวมกนั ทา่มกลางความแหง้แลง้ ยงัมีความชุ่มชืน้ของโอเอซิส ตน้ปาลม์ เคยเป็นท่ีตัง้ของกองทหารที่เดินทาง
มาจากวอซาเซท 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กลางวัน รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บ่าย นาํทา่นเดินทางสู ่เมืองวอซาเซท (Ouarzazate) เคยเป็นท่ีตัง้ทางยทุธศาสตรใ์นปี ค.ศ. 1928 ฝรั่งเศสไดต้ัง้

กองกาํลงัทหารและพฒันาที่น่ีใหเ้ป็นศนูยก์ลางการบรหิาร วอซาเซทเป็นเมืองถกูสง่เสรมิใหเ้ป็นเมืองทอ่งเท่ียว
ท่ีแวดลอ้มไปดว้ยสตดิูโอภาพยนตร ์และมีการพฒันาพืน้ท่ีในทะเลทรายเพื่อการทาํกิจกรรมตา่งๆ เช่น การขี่
มอเตอรไ์ซด ์อูฐ กิจกรรมผจญภยักลางทะเลทราย เมืองนีอ้ยูใ่กลภ้เูขาแอตลาสท่ีมีหิมะปกคลมุในช่วงฤดหูนาว 
วอซาเซทอาจกลา่วไดว้า่เป็นจุดมุ่งหมายของนกัทอ่งเท่ียวท่ีมองหาความแตกตา่ง และความผจญภยัท่ีหาไม่ได้
จากท่ีไหน วอซาเซทเป็นเมืองท่ีสาํคญัท่ีสดุของทางตอนใต ้และท่ีน่ียงัเป็นทางเช่ือมระหวา่งเหนือกบัใต้  และ
ตะวนัออกกบัตะวนัออก สาํหรบันกัทอ่งเท่ียวบางคนท่ีชอบรสชาติของความเป็นทางใต ้ณ แหง่นีเ้ป็นจุดเริ่มตน้
ของการสาํรวจเมืองตา่งๆไดท้กุวนั 

ค ่า รบัประทานอาหารคํ่า ณ ภตัตาคาร  
ที่พัก เดินทางเข้าสู่ที่พัก KARAM PALACE หรือเทียบเท่า    

วันที ่7 วอซาเซท – มาราเกซ – ชมโชวก์ารแสดงพืน้เมือง   
เช้า รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

แวะถ่ายรูป ป้อมทาเริท Kasbah Taourirt เป็นปอ้มแหง่ตระกลูกลาวี ซึ่งภายในประกอบดว้ยหอ้งตา่ง ๆ 
จาํนวนมากซอ่นอยูเ่ช่ือมตอ่กนัดว้ยถนนเลก็ ๆ และเสน้ทางลบัคดเคีย้วตามอาคารท่ีเบียดเสยีดกนั พระราชวงั
ของตระกลูกลาวี Glaoui Palace ผูป้กครองมาราเกซ ซึ่งยงัมีลวดลายผนงัอาคารและรูปแบบสถาปัตยกรรม
อนัหลากหลายของการสรา้งอาคารของชาวเบอรเ์บอร ์การออกแบบอาคารซึ่งเหมาะกบัความเช่ือและความ



    

 

เป็นอยูข่องเหลา่เจา้ผูป้กครอง ในยคุของตระกลู Glaoui ท่ีน่ีมีคนงานและคนรบัใชจ้าํนวนหลายรอ้ยคนจึงตอ้ง
มีหอ้งเป็นจาํนวนมาก มีทัง้สว่นท่ีเป็นวงัเก่า หอ้งนั่งเลน่ หอ้งรบัรอง ซึ่งองคก์ารยเูนสโก้ไดป้ฏิสงัขรณข์ึน้มาจาก
อาคารเดิมเพียง 1 ใน 3 ของอาคารทัง้หมด จากนัน้นาํทา่นออกเดินทางผา่น เมืองไอท ์เบนฮาดดู Ait 

Benhaddou เป็นเมืองท่ีมีช่ือเสยีงในเรื่องการหารายไดจ้ากกองถ่ายทาํภาพยนตรก์วา่ 20 เรื่อง โดยเฉพาะปอ้ม
ท่ีงดงามและมีความใหญท่ีสดุในโมร็อคโค ภาคใต ้คือ ปอ้มไอท ์เบนฮาดด ู Kasbash of Ait Ben Hadou เป็น
ปอ้มหินทรายซึ่งตัง้อยูท่า่มกลางสวนอลัมอนด ์เป็นปราสาทท่ีใชใ้นการถ่ายทาํภาพยนตรห์ลายเรื่องท่ีโดง่ดงั 
อาทิ Lawrence of Arabia, Jesus of Nazareth และ Gladiator ปัจจุบนัอยูใ่นความดแูลขององคก์ารยเูนสโก ้

กลางวัน รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
บ่าย เดินทางสู ่ เมืองมาราเกช (Marakesh) ซึ่งเป็นเมืองทอ่งเท่ียวท่ีสาํคญัท่ีตัง้อยูเ่ชิงเขาแอตลาส ในอดีตเมือง

โอเอซิสแหง่นีเ้ป็นท่ีพกัของกองคาราวานอูฐท่ีมาจากทางตอนใตข้องโมร็ อคโค ถือเป็นเมืองชุมทางของพอ่คา้
ตา่งๆ นอกจากนีย้งัเป็นอดีตเมืองหลวงในช่วงสมยัราชวงศอ์ลัโมราวิดช่วง ศ .ต.ท่ี 11 ปัจจุบนัเป็นเมืองท่ีมี
นกัทอ่งเท่ียวมาเยือนมากท่ีสดุ สภาพบา้นเมืองท่ีเราเห็นไดคื้อ สองขา้งทางแวดลอ้มดว้ยบา้นเรอืนท่ีถกูฉาบ
ดว้ยปนูสสีม้ๆ ซึ่งเป็นสิ่งท่ีรฐับาลกาํหนดไว ้แตค่นทอ้งถ่ินจะเรยี กวา่ Pink City หรือ เมืองสีชมพู  อาจกลา่ว
ไดว้า่มาราเกชเป็นเมืองท่ีมีเสนห่ท่ี์สดุในโลกแหง่หนึ่ง จึงไดส้มญานามวา่เป็น A city of Drama นั่นคือมีความ
สวยงามดั่งเมืองในละครท่ีไม่นา่เป็นชีวิตจรงิได ้นาํทา่นเยี่ยมชม พระราชวังบาเฮีย (Bahia Palace) เป็น
พระราชวงัของทา่นมหาอาํมาตย ์ผูส้าํเรจ็ราชการแผน่ดินแทนยคุกษัตรยิใ์นอดีต สรา้งขึน้ในช่วงปลายศตวรรษ
ท่ี 19 โดย Si Moussa สถาปัตยกรรมออกแบบเป็นแนวสมยัใหม่ โดยท่ีตัง้ใจจะใหเ้ป็นพระราชวงัท่ียิ่งใหญ่และ
หรูหราที่สดุในสมยันัน้ ตวัพระราชวงัมีการตกแตง่โดยการแกะสลกัปนูป้ันมีการวาดลายบ นไมแ้ละประดบั
ประดาดว้ยโมเสดเป็นลวดลายท่ีสวยงามละเอียดอ่อนมาก จากนัน้นาํทา่นชม จัตุรัสกลางเมือง Djemaa 

Fnaa Square ท่ีมีขนาดใหญ่ รายลอ้มไปดว้ยอาคาร รา้นคา้ ตลาด ทัง้ 4 ดา้น เดินเลน่ถ่ายรูปความมีชีวิตชีวา 
ท่ีมีสสีนัและกลิ่นอายแบบโมร็ อคโคขนานแท ้พรอ้มจบัจ่ายหา ซือ้ของฝาก ของท่ีระลกึพืน้เมืองตา่งๆ ไดท่ี้ 
ตลาดเก่า ท่ีอยูร่ายรอบจตัรุสั 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



    

 

ค ่า รบัประทานอาหารคํ่า ณ ภตัตาคาร  
** พรอ้มชมโชวก์ารแสดงพืน้เมืองอนัต่ืนตาตื่นใจกบัความอลงัการของสถานท่ีและสสีนัของชาวโมร็อคกนั ** 

ที่พัก เดินทางเข้าสู่ที่พัก AYOUB HOTEL หรือเทียบเท่า    

วันที ่8 มาราเกซ – สวนจารด์นี มาจอแรล – คาซาบลังก้า 
เช้า รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

 นาํทา่นชม สวนจารด์ีน มาจอแรล Jardin Majorelle หรอื สวนยิปแซงลอเร้นซ ์ Yves Saint Laurent 

Gardens ช่ือนีเ้ป็นท่ีคุน้เคยของสาว ๆ ท่ีช่ืนชอบแฟชั่นสดุหรูของ Yves St. Laurent นกัออกแบบแฟชั่นดีไซน์
แหง่ปารสีประเทศฝรั่งเศส จากนัน้นาํทา่นเดินทางสูเ่มืองคาซาบลังก้า (Casablanca) นาํทา่นสูเ่มือง คาซาบ
ลงักา้  คาํวา่ 'คาซา ' แปลวา่ บา้น และ 'บลงักา้ ' แปลวา่ สขีาว คาซาบ ลงักา้ เป็นเมืองท่ีคนทั่วโลกรูจ้กั และ
อาจรูจ้กัมากกวา่ 'ราชอาณาจกัรโมรอ็คโค' ดว้ยซ ํา้ 

กลางวัน รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
บ่าย นาํทา่นชมเมืองคาซาบลังก้า (Casablanca) เมืองท่ีถกูใชเ้ป็นฉากในภาพยนตรฮ์อลลวีดูเรื่อง Casablanca 

ออกฉายในปี ค.ศ.1942 นาํทา่นถ่ายรูปกบั สเุหรา่แหง่กษัตรยิฮ์สัซนัท่ี 2 สรา้งเสรจ็สมบูรณเ์ม่ือปี ค .ศ. 1993 
ในวาระเฉลมิพระชนมค์รบ 60 พรรษาของกษัตรยิฮ์สัซนัท่ี 2 แหง่โมรอ็กโกเป็นสเุหรา่ที่มีขนาดใหญ่มากจุคนได ้
25,000 คนและมีหอคอยสงู 210 เมตร ชมโบถสช์าวยิว (The Church of our ladies of Lourdes) ภายในมี
ภาพกระจกสสีวยงามแสดงเรื่องราวตา่งๆเก่ียวกบัศาสนา ตอ่ดว้ยจตัรุสัสหประชาชาติ ซึ่งเป็นใจกลางเมือง
ยา่นธุรกิจสาํคญั 

ค ่า รบัประทานอาหารคํ่า ณ ภตัตาคาร 
ที่พัก เดินทางเข้าสู่ที่พัก IMPERIAL CASABLANCA หรือเทียบเท่า    

วันที ่9 คาซาบลังก้า – ดูไบ 
เช้า รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

11.00 น. นาํทา่นเดินทางสูส่นามบินคาซาบลงักา้ เพื่อทาํการเช็คอินสมัภาระ และ มีเวลาเลอืกซือ้สนิคา้ปลอดภาษีใน
สนามบิน 

14.55 น. ออกเดินทางกลบัสูด่ไูบ โดยเที่ยวบินที่ EK 752 

วันที ่10 ดูไบ - กรุงเทพฯ   
01.15 น. เดินทางถึงสนามบินดไูบรอเปลี่ยนเครื่อง 
03.40 น. ออกเดินทางสูก่รุงเทพฯ โดยสายการบินเอมิเรตส ์เที่ยวบิน EK 376 
12.50 น. คณะเดินทางกลบัถึง สนามบินสวุรรณภมิู โดยสวสัดิภาพ 

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



    

 

ราคาแนะน าเพยีง : AMAZING MOROCCO โมร็อคโค 
10 วัน 7 คนื โดยสายการบนิเอมเิรตส ์(EK) 

ก าหนดการเดนิทาง 
ผู้ใหญ่พัก 2-3 ท่าน 

ท่านละ 

เดก็อายุไม่เกิน 12 ปี  
(เสริมเตยีง)  
ท่านละ 

เดก็อายุไม่เกิน 12 ปี 
(ไม่เสริมเตยีง) 

ท่านละ 

ไม่รวมตั๋ว 
ท่านละ 

พักเดี่ยวเพิ่ม 
ท่านละ 

22 – 31 มี.ค. 63 49,900.- 49,900.- 49,900.- 28,400.- 5,900.- 

28 เม.ย. – 7 พ.ค. 63 51,900.- 51,900.- 51,900.- 30,400.- 5,900.- 

โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปล่ียนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล 

 
เงือ่นไขการใหบ้ริการ  
1.        ชาํระเงินมดัจาํท่านละ 20,000 บาท โดยโอนเขา้บญัชี ท่ีนั่งจะยืนยนัเม่ือไดร้บัเงินมดัจาํแลว้เท่านัน้ 
2. สง่สาํเนาหนา้พาสปอรต์ของผูท่ี้เดนิทาง ท่ีมีอายกุารใชง้านไมน่อ้ยกวา่ 6 เดือน เพ่ือทาํการจองควิย่ืนวีซ่าภายใน 3 

วนันบัจากวนัจอง หากไมส่ง่สาํเนาหนา้พาสปอรต์ทางบรษัิทขออนญุาตยกเลกิการจองทวัรโ์ดยอตัโนมตั ิ
3. เม่ือไดร้บัการยืนยนัวา่กรุ๊ปออกเดนิทางได ้ลกูคา้จดัเตรียมเอกสารใหก้ารขอวีซ่าไดท้นัที 
4. หากท่านท่ีตอ้งการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลกูคา้อยู่ตา่งจงัหวดั ) ใหท้่านตดิตอ่เจา้หนา้ท่ี ก่อนออก

บตัรโดยสารทกุครัง้ หากออกบตัรโดยสารโดยมแิจง้เจา้หนา้ท่ี ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม ่รบัผดิชอบ คา่ใชจ้่ายท่ี
เกิดขึน้ 

5. การย่ืนวีซ่าในแตล่ะสถานทตูมีการเตรียมเอกสาร และมีขัน้ตอนการย่ืนวีซ่าไมเ่หมือนกนั ทัง้แบบหมูค่ณะและย่ืน 
รายบคุคล (แสดงตน) ท่านสามารถสอบถามขอ้มลูเพ่ือประกอบการตดัสนิใจก่อนการจองไดจ้ากทางเจา้หนา้ท่ี 

6. หากในคณะของท่านมีผูต้อ้งการดแูลพเิศษ นั่งรถเขน็ (Wheelchair), เดก็, ผูส้งูอาย,ุ มีโรคประจาํตวั หรือไมส่ะดวก
ในการเดนิทางท่องเท่ียวในระยะเวลาเกินกวา่ 4-5 ชั่วโมงตดิตอ่กนั ท่านและครอบครวัตอ้งใหก้ารดแูลสมาชิก
ภายในครอบครวัของท่านเอง เน่ืองจากการเดนิทางเป็นหมูค่ณะ หวัหนา้ทวัรมี์ความจาํเป็นตอ้งดแูลคณะทวัร์
ทัง้หมด 

 

อัตราค่าบริการนีร้วม 
1  คา่ตั๋วเครื่องบนิ ชัน้ประหยดั (Economy Class) ท่ีระบวุนัเดนิทางไปกลบัพรอ้มคณะ (ในกรณีมีความประสงคอ์ยู่

ตอ่ จะตอ้งไมเ่กินจาํนวนวนั และอยู่ภายใตเ้ง่ือนไขของสายการบนิ) 
2. คา่ภาษีสนามบนิทกุแห่งตามรายการ 
3. คา่รถโคช้ปรบัอากาศนาํเท่ียวตามรายการ  
4. คา่หอ้งพกัในโรงแรมตามท่ีระบใุนรายการหรือเทียบเท่า (3 ดาว – 4 ดาว) 
5. คา่อาหารตามท่ีระบใุนรายการ 
6. คา่เขา้ชมสถานท่ีท่องเท่ียวตามรายการ 



    

 

7. คา่ประกนัภยัการเดนิทางรายบคุคล (หากตอ้งการเง่ือนไขกรมธรรมส์อบถามไดจ้ากเจา้หนา้ท่ี) 
 คา่ประกนัอบุตัเิหตคุุม้ครองในระหวา่งการเดนิทางวงเงินไมเ่กินท่านละ 1,000,000 บาท  
 คา่รกัษาพยาบาลในกรณีเกิดอบุตัเิหตวุงเงินไมเ่กินท่านละ 500,000 บาท (ตามเง่ือนไขกรมธรรม)์ 
 ลูกค้าท่านใดสนใจ  ซือ้ประกันการเดนิทางส าหรับครอบคลุมเร่ืองสุขภาพสามารถสอบถามข้อมูล 

เพิม่เตมิกับทางบริษัทได้  
 เบีย้ประกนัเริม่ตน้ 341 บาท [ระยะเวลา 4-6 วนั] 
 เบีย้ประกนัเริม่ตน้ 395 บาท [ระยะเวลา 7-10 วนั]  
 **ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัท่ีมีอายตุัง้แตแ่รกเกิด ถึง 85 ปี **  
  [รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, เสียชีวติหรือเสียอวยัวะจากอบุตัเิหต ุ1.5 ลา้นบาท] 
8. คา่มคัคเุทศกข์องบรษัิทดแูลตลอดการเดนิทาง (ไมร่วมทิปมคัคเุทศก)์  
9. คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7%  
 

อัตราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
1. คา่ธรรมเนียมการจดัทาํหนงัสือเดนิทาง 
2. คา่ใชจ้่ายสว่นตวั อาทิเช่น  คา่เครื่องดื่มท่ีสั่งพเิศษ , คา่โทรศพัท์ , คา่ซกัรีด , คา่ธรรมเนียมหนงัสือเ ดนิทาง , คา่

นํา้หนกัเกินจากทางสายการบนิกาํหนดเกินกวา่ 30 กก.และมากกวา่ 1 ชิน้,  คา่รกัษาพยาบาล กรณีเกิดการ
เจ็บป่วยจากโรคประจาํตวั, คา่กระเป๋าเดนิทางหรือของมีคา่ท่ีสญูหายในระหวา่งการเดนิทาง เป็นตน้ 

3. คา่ธรรมเนียมนํา้มนัและภาษีสนามบนิ ในกรณีท่ีสายการบนิมีการปรบัขึน้ราคา 
4. คา่บรกิารยกกระเป๋าในโรงแรม ซึ่งท่านจะตอ้งดแูลกระเป๋าและทรพัยส์นิดว้ยตวัท่านเอง 
5. ค่าธรรมเนียมวซ่ีาประเทศโมร็ อคโค (ผู้ยืน่วซ่ีาต้องช าระเงนิพร้อมเงนิมัดจ าค่าทัวรเ์ป็นจ านวนเงนิ

โดยประมาณ 800 บาท) 
6. คา่ทิปพนกังานขบัรถ และไกดท์อ้งถิ่น  (40 ดอลลารส์หรฐั) 
7. คา่ทิปมคัคเุทศกจ์ากเมืองไทย (30 ดอลลารส์หรฐั) 
 

เงือ่นไขการช าระค่าทวัรส่์วนทีเ่หลือ 
ทางบริษัทขอเก็บค่าทวัรส่์วนทีเ่หลือ 20 วันก่อนการเดนิทาง 

หากทา่นไม่ผ่านการอนุมัตวิีซ่าหรือยกเลิกการเดนิทางโดยเหตุจ าเป็น 
ทางบริษัทขอเก็บเฉพาะค่าใช้จ่ายทีเ่กิดขึน้จริง 

 
ข้อมูลเบือ้งต้นในการเตรียมเอกสารยื่นวีซ่าและการยื่นวีซ่า 

1. การพจิารณาวีซ่าเป็นดลุยพนิิจของสถานทตู มใิช่บรษัิททวัร ์การเตรียมเอกสารท่ีดีและถกูตอ้งจะช่วยใหก้าร
พจิารณา ของสถานทตูง่ายขึน้ 



    

 

2. กรณีท่านใดตอ้งใชพ้าสปอรต์เดนิทาง ช่วงระหวา่งย่ืนวีซ่า หรือ ก่อนเดนิทางกบัทางบรษัิท ท่านตอ้งแจง้ใหท้าง
บรษัิทฯ ทราบลว่งหนา้เพ่ือวางแผนในการขอวีซ่าของท่าน ซึ่งบางสถานทตูใชเ้วลาในการพจิารณาวีซ่าท่ีคอ่นขา้ง
นานและอาจไมส่ามรถดงึเลม่ออกมาระหวา่งการพจิารณาอนมุตัวีิซ่าได ้ 

3. สาํหรบัผูเ้ ดนิทางท่ีศกึษาหรือทาํงานอยู่ตา่งประเทศ จะตอ้งดาํเนินเรื่องการขอวีซ่าดว้ยตนเองในประเทศท่ีตน
พาํนกัหรือศกึษาอยู่เท่านัน้ 

4. หนงัสือเดนิทางตอ้งมีอายไุมต่ ํ่ากวา่ 6 เดือน โดยนบัวนัเริม่เดนิทางออกนอกประเทศ หากนบัแลว้ต ํ่ากวา่ 6 เดือน 
ผูเ้ดนิทางตอ้งไปย่ืนคาํรอ้งขอทาํหนงัสื อเดนิทางเลม่ใหม ่และกรุณาเตรียมหนงัสือเดนิทางเลม่เก่า ใหก้บัทาง
บรษัิทดว้ย เน่ืองจากประวตักิารเดนิทางของท่านจะเป็นประโยชนอ์ย่างยิ่งในการย่ืนคาํรอ้งขอวีซ่า และจาํนวน
หนา้หนงัสือเดนิทาง ตอ้งเหลือวา่งสาํหรบัตดิวีซ่าไมต่ ํ่ากวา่ 3 หนา้ 

5. ท่านท่ีใสป่กหนงัสือเดนิทางก รุณาถอดออก หากมีการสญูหาย บรษัิทฯ จะไมร่บัผดิชอบตอ่ปกหนงัสือเดนิทาง
นัน้ๆ และพาสปอรต์ ถือเป็นหนงัสือของทางราชการ ตอ้งไมมี่รอยฉีกขาด หรือ การขีดเขียน หรือ แตง่เตมิใดๆ ใน
เลม่ 

 

ข้อมูลเพิม่เตมิเร่ืองต๋ัวเคร่ืองบนิและทีน่ั่งบนเคร่ืองบนิ 

1. ทางบรษัิทไดส้าํรองท่ีนั่งพรอ้มชาํระเงินมดัจาํคา่ตั๋วเครื่องบนิแลว้  หากท่านยกเลกิทวัร ์ไมว่า่จะดว้ยสาเหตใุด 
ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิก์ารเรียกเก็บคา่มดัจาํตั๋วเคร่ืองบนิ ซึ่งมีคา่ใชจ้่าย ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท  แลว้แต่
สายการบนิและช่วงเวลาเดนิทาง   

2.  หากตั๋วเครื่ องบนิทาํการออกแลว้ แตท่่านไมส่ารถออกเดนิทางได ้ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิเ์รียกเก็บคา่ใชจ้่าย
ตามท่ีเกิดขึน้จรงิ และรอ Refund จากทางสายการบนิ ใชเ้วลาประมาณ 3- 6 เดือนเป็นอย่างนอ้ย 

3.  นั่งท่ี Long Leg โดยปกตอิยู่บรเิวณทางออกประตฉูกุเฉิน และผูท่ี้จะนั่งตอ้งมีคณุสม บตัติรงตามท่ีสายการบนิ
กาํหนด เช่น ตอ้งเป็นผูท่ี้มีรา่งกายแขง็แรง และช่วยเหลือผูอ่ื้นไดอ้ย่างรวดเรว็ในกรณีท่ีเครื่องบนิมีปัญหา เช่น 
สามารถเปิดประตฉูกุเฉินได ้(นํา้หนกัประมาณ 20 กิโลกรมั) ไมใ่ช่ผูท่ี้มีปัญหาทางดา้นสขุภาพและรา่งกาย และ
อาํนาจในการใหท่ี้นั่ง Long leg ขึน้อยู่กบัทางเจา้หนา้ท่ีเช็คอินสายการบนิ ตอนเวลาท่ีเช็คอินเท่านัน้ 

 

กรณียกเลิกการเดนิทาง 
1. กรณียกเลกิการเดนิทางไมค่ืนเงินมดัจาํทกุกรณี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



    

 

ข้อมูลเพิม่เตมิเร่ืองโรงแรมทีพ่ัก 
1. เน่ืองจากการวางแปลนหอ้งพกัของแตล่ะโรงแรมแตกตา่งกนั จึงอาจทาํใหห้อ้งพกัแบบหอ้งเด่ียว (Single) ,หอ้งคู ่

(Twin/Double) และหอ้งพกัแบบ 3 ท่าน/3 เตียง (Triple Room) หอ้งพกัตา่งประเภทอาจจะไมต่ดิกนัและบาง
โรงแรม  อาจจะไมมี่หอ้งพกัแบบ 3 ท่าน แตอ่าจจะไดเ้ป็น 1 เตียงใหญ่กบั 1 เตียงพบัเสรมิ 

2. โรงแรมในยโุรปสว่นใหญ่อาจจะไมมี่เครื่องปรบัอากาศเน่ืองจากอยู่ในแถบท่ีมีอณุหภมูติ ํ่า 
3. กรณีท่ีมีงานจดัประชมุนานาชาต ิ(Trade air) เป็นผลใหค้า่โรงแรมสงูขึน้มากและหอ้งพกัในเมืองเตม็  บรษัิทฯขอ

สงวนสทิธิใ์นการปรบัเปล่ียนหรือยา้ยเมืองเพ่ือใหเ้กิดความเหมาะสม 
4. โรงแรมในยโุรปท่ีมีลกัษณะเป็น Traditional Building หอ้งท่ีเป็นหอ้งเด่ียวอาจเป็นหอ้งท่ีมีขนาดกะทดัรตัและไม่

มีอ่างอาบนํา้ ซึ่งขึน้อยู่กบัการออกแบบของแตล่ะโรงแรมนัน้ๆ และหอ้งแตล่ะหอ้งอาจมีลกัษณะแตกตา่งกัน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



    

 

เอกสารประกอบการขอวซีา่โมร็อคโค 

ใชเ้วลาท าการอนุมตัวิซีา่ประมาณ 10 วนั 

***ไมต่อ้งมาแสดงตนทีส่ถานทตูในวนัยืน่วซีา่*** 

เอกสารกรุณาเตรยีม 2 ชุด ยกเวน้ เอกสารทีอ่อกจากทางราชการและทางธนาคาร

ขอเป็นตวัจรงิ 1 ชุด และส าเนา 1 ชุด  

ในระหวา่งยืน่วซีา่เขา้สถานทตูแลว้ ไมส่ามารถดงึเลม่ออกมากอ่นได ้

 

1. หนงัสอืเดนิทางประเทศไทย (Thailand Passport) หนังสอืเดนิทาง ตอ้งมหีนา้เหลอืส าหรับประทับ

วซีา่อยา่งนอ้ย 2 หนา้ อายกุารใชง้านเหลอืไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน นับจากวันเดนิทางกลับ  และหนังสอื

เดนิทางจะตอ้งไมช่ ารดุ (หนังสอืเดนิทางเลม่เกา่ กรณุาน ามาประกอบการยืน่วซีา่ดว้ย)  

 

***ในกรณีทีถ่อืพาสปอรต์ สญัชาตไิทย แตพ่ านกัอยูต่า่งประเทศ , ท างานอยูต่า่งประเทศ  

หรอืนกัเรยีน นกัศกึษาศกึษาอยูต่า่งประเทศ กรณุาแจง้เจา้หนา้ทีข่องทางบรษิทัใหท้ราบ

ทนัท ีเพราะการยืน่ขอวซีา่จะมเีง ือ่นไข และ ขอ้ก าหนดของทางสถานทูตตอ้งการเพิม่เตมิ 

และ บางสถานทูตอาจไมส่ามารถยืน่ขอวซีา่ในประเทศไทยได ้ขอ้ก าหนดนีร้วมไปถงึผู ้

เดนิทางทีถ่อืพาสปอรต์ตา่งชาตดิว้ย*** 

  

2. รปูถา่ย รปูถา่ยสหีนา้ตรงขนาด 1.5 x 2 นิว้ จ านวน 2 ใบ (พืน้หลัง

ขาวเทา่นัน้ ถา่ยไมเ่กนิ 6 เดอืนหา้มสวมแวน่ตาหรอืเครือ่งประดับ 

ไมใ่สค่อนแทคเลนส ์รปูไมเ่ลอะหมกึ) 

3. หลกัฐานการเงนิ  

3.1 หนงัสอืรบัรองสถานะทางการเงนิ  BANK CERTIFICATE  ที่

ออกจากทางธนาคาร (ตอ้งสะกดชือ่ใหต้รงตามหนา้พาสปอรต์ 

ตอ้งมตีราประทับ และลายเซ็นจากธน าคาร ) กรณุายืน่ขอจาก ธนาคารล่วงหนา้ เวลาด าเนนิงาน

ประมาณ 3 วัน และใชย้ืน่ไดไ้มเ่กนิ 20 วันหลังจากธนาคารออกให ้  

3.2 กรณีผูเ้ดนิทางไมไ่ดอ้อกคา่ใชจ้า่ยเอง (บคุคลทีส่ามารถรับรองคา่ใชจ้า่ยได ้ตอ้งเป็น พอ่ แม ่



    

 

พีน่อ้ง ทีม่สีายเลอืดเดยีวกัน หรอื สามภีรรยา เทา่นัน้)     

     3.2.1. ตอ้งท าเป็นหนงัสอืรบัรองคา่ใชจ้า่ยในการเดนิทาง  (Sponsor Letter)  

     3.2.2. ตอ้งท า BANK GUARANTEE ทีอ่อกจากทางธนาคารเทา่นัน้ ฉบับภาษาอังกฤษ  โดยระบชุือ่

เจา้ของบัญช ี(บคุคลทีอ่อกคา่ใชจ้า่ย) ตอ้งสะกดชือ่ – สกลุ ใหต้รงตามหนา้พาสปอรต์  และบคุคลที่

เจา้ของบัญชอีอกคา่ใชจ้า่ยให ้(ผูเ้ดนิทาง) ตอ้งสะกดชือ่ – สกลุ ใหต้รงตามหนา้พาสปอรต์ กรณุายืน่

ขอจาก ธนาคารล่วงหนา้ โดยใชเ้วลาด าเนนิงานประมาณ 3 วัน และใชย้ืน่ไดไ้มเ่กนิ 20 วัน หลังจาก

ธนาคารออกให ้ 

 

**สถานทตูไมร่บัพจิารณาบญัชตีดิลบ บญัชฝีากประจ า บญัชกีระแสรายวนั 

บญัชสีหกรณ์ออมทรพัย ์พนัธบตัร ตราสารหนี ้กองทนุ และสลากออมสนิ** 

 

4. หลกัฐานการท างาน   

- เจา้ของกจิการ หนังสอืรับรองการจดทะเบยีน(DBD)ทีม่ชี ือ่ของผูเ้ดนิทางเป็นกรรมการหรอืหุน้สว่น 

อายไุมเ่กนิ 3 เดอืน หรอื ส าเนาใบทะเบยีนการคา้(พค.0403) 

- กจิการไมจ่ดทะเบยีน จดหมายชีแ้จงการท างาน พรอ้มเอกสารประกอบ เชน่ รปูถา่ยรา้น สญัญา

เชา่ที ่โฉนดทีด่นิ เป็นตัน 

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

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

MAY CONCERN” แทนชือ่สถานทตูทีย่ืน่) 

- นกัเรยีนหรอืนกัศกึษา ใชห้นังสอืรับรองการเรยีนทีอ่อกจากสถาบันทีก่ าลังศกึษาอยู ่ 

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

MAY CONCERN” แทนชือ่สถานทตูทีย่ืน่) 

5. เอกสารสว่นตวั 

- ส าเนาทะเบยีนบา้น 

- บัตรประชาชน 

- สตูบิัตร(กรณีเด็กอายตุ ่ากวา่ 20 ปี) 

- ทะเบยีนสมรส/ทะเบยีนหยา่/มรณะบัตร(ถา้ม)ี 

- ใบเปลีย่นชือ่-นามสกลุ (ถา้มกีารเปลีย่น) 



    

 

***เอกสารสว่นตวัของทา่นหา้มเซ็นส าเนาถูกตอ้งทุกกรณี*** 

6. กรณีเด็กอายุไมถ่งึ 20 ปี ไมไ่ดเ้ดนิทางไปตา่งประเทศพรอ้มบดิา มารดา  

- หากเด็กเดนิทางไปกบับดิา จะตอ้งมหีนังสอืยนิยอมจากมารดา จากอ าเภอตน้สงักัด (โดยมารดา

จะตอ้งคัดหนังสอืยนิยอมระบใุหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกับบดิา) พรอ้มแนบส าเนาบัตรประชาชน

หรอืหนา้พาสปอรต์มารดามาดว้ย 

- หากเด็กเดนิทางกบัมารดา จะตอ้งมหีนังสอืยนิยอมจากบดิา จากอ าเภอตน้สงักัด (โดยบดิาจะตอ้ง

คัดหนังสอืยนิยอมระบใุหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกับมารดา) พรอ้มแนบส าเนาบัตรประชาชนหรอื

หนา้พาสปอรต์บดิามา 

 

-  หากเด็กไมไ่ดเ้ดนิทางพรอ้มกบับดิาและมารดา ทัง้บดิาและมารดาจะตอ้งคัดหนังสอืระบยุนิยอม

ใหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกับใคร มคีวามสมัพันธเ์ป็นอะไรกันกับเด็ก จากอ าเภอตน้สงักัด พรอ้ม

แนบส าเนาบัตรประชาชนหรอืหนา้พาสปอรต์บดิาและมารดา 

- กรณีเด็กทีบ่ดิา-มารดาหยา่รา้ง จะตอ้งแนบส าเนาใบหยา่ และมกีารสลักหลังโดยมรีายละเอยีดวา่

ฝ่ายใดเป็นผูม้อี านาจปกครองบตุรแตเ่พยีงผูเ้ดยีว 

*** กรณีเด็กอายุต า่กวา่ 18 ปี บดิาและมารดาตอ้งลงชือ่รับรองในแบบฟอรม์สมัครวซีา่ 

7.  ทา่นหา้มเซ็น รับรองส าเนาถกูตอ้งเด็ดขาด  ใหท้า่นเซ็นเฉพาะ แบบฟอรม์ใบค ารอ้งขอวซีา่เทา่นัน้ 

หากไมไ่ดเ้ซ็นในแบฟอรม์มา ทา่นอาจจะตอ้งไปโชวต์ัวทีส่ถานฑตูดว้ยตนเอง 

เอกสารยืน่วซีา่อาจมกีารปรบัเปลีย่นและขออพัเดทเพิม่เตมิไดท้กุเวลา หาก

ทางสถานทตูแจง้ขอเพิม่เตมิ 

แบบฟอรม์ส าหรบักรอกขอ้มลูยืน่วซีา่ประเทศโมร็อคโค 

(กรุณากรอกขอ้มลูใหค้รบถว้นตามความเป็นจรงิ เนือ่งจากจะมผีลตอ่การพจิารณาวซีา่ของท่าน) 

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

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

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

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

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



    

 

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

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

7. สญัชาตปัิจจบุัน .................................สญัชาตโิดยก าเนดิ หากตา่งจากปัจจบุัน………………………….. 

8. 8.1 ชือ่- นามสกลุ บดิา

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

   8.2 ชือ่- นามสกลุ มารดา

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

8. เพศ   ชาย         หญงิ 

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

  หยา่        แยกกันอยู ่                         หมา้ย 

  อืน่ๆ (โปรดระบ)ุ……………..…. 

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

ปกครอง/ดแูลผูเ้ยาว ์

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

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

11. ทีอ่ยูต่ามทะเบยีนบา้นของผูข้อ 

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

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

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

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

 

13. ชือ่บรษัิทหรอืรา้นคา้ ทีอ่ยู ่หมายเลขโทรศัพท ์ /  ส าหรับนักเรยีน นักศกึษา กรณุากรอกชือ่ ทีอ่ยูข่อง

สถาบันศกึษา 



    

 

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

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

14. วซีา่เทีเ่คยไดร้ับในระยะเวลา 3 ปีทีผ่า่นมา(ระบวุันเดนิทาง ไป-กลับ) 

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

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

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

 

15.  ทา่นเคยถกูปฏเิสธวซีา่หรอืไม ่

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

16. ความรับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยในการด ารงชพีระหวา่งการเดนิทางและพ านักอยูข่องผูร้อ้งขอ 

      ตัวผูข้อวซีา่เอง   มผีูอ้ืน่ออกให(้ญาต/ิบรษัิท/องคก์ร)  

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

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

   เงนิสด     สิง่ทีช่ว่ยในการด ารงชพี   

   เช็คเดนิทาง      เงนิสด 

   บัตรเครดติ      ทีพั่กทีม่ผีูจั้ดหาให ้

   ช าระคา่ทีพั่กลว่งหนา้แลว้    คา่ใชจ้า่ยทัง้หมดระหวา่งพ านักมผีูอ้อกให ้

   ช าระคา่พาหนะลว่งหนา้แลว้    ช าระคา่พาหนะลว่งหนา้แลว้ 

   อืน่ๆ (โปรดระบ)ุ     อืน่ๆ (โปรดระบ)ุ    

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

หมายเหต ุ การอนุมตัวิซีา่เป็นดลุพนิจิของทางสถานทูต ทางบรษิทัไมม่สีว่นเกีย่วขอ้งใดๆท ัง้ส ิน้ 

ท ัง้น ีบ้รษิทัเป็นเพยีงตวักลางและคอยบรกิารอ านวยความสะดวกใหแ้กผู่เ้ดนิทางเทา่น ัน้ 

 
 
 


