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วันที่ 1 กรุงเทพฯ   

22.00 น. 
 

คณะพรอมกัน ณ สนามบนิสุวรรณภมูิ อาคารผูโดยสารระหวางประเทศ ประตู 9 
เคานเตอร T สายการบินเอมิเรตส โดยมีเจาหนาที่ คอยตอนรับและอํานวยความ
สะดวก 
 

วันที่ 2 ดูไบ – คาซาบลงักา – ราบตั – แมกเนส 

01.05 น. ออกเดินทางสูดูไบ โดยสายการบินเอมิเรตส เที่ยวบินที่ EK 385 
* คณะเดินทางวันที่ 28 เม.ย.63 ออกเดนิทาง เวลา 01.15 น. และถึงดูไบ เวลา 
04.45 น. * 

05.00 น. เดินทางถึงสนามบินดูไบ รอเปล่ียนเครือ่ง 
07.25 น. ออกเดินทางตอสูคาซาบลังกา ประเทศโมร็อคโค โดยเที่ยวบิน EK 751 

* คณะเดินทางวันที่ 28 เม.ย.63 ออกเดนิทาง เวลา 07.25 น. และถงึคาซาบลังกา 
เวลา 12.55 น. * 

13.15 น. 
 

ถึงสนามบินคาซาบลังกา (Casablanca) ประเทศโมร็อคโค (เวลาทองถิ่นชากวา
ประเทศไทย 5 ชั่วโมง และจะเปลี่ยนเปน 6 ชัว่โมงในวันที่ 27 ตุลาคม 2562) นําทาน

 เส้นทางการเดนิทาง 

วนัที� 1. กรุงเทพฯ 

วนัที� 2. ดไูบ – คาซาบลงักา้ – ราบตั – แมกเนส 

วนัที� 3. แมกเนส – เมืองโบราณโรมนัโวลบิูลสิ – เชฟชาอนุ 

วนัที� 4. เชฟชาอนุ – เฟซ – เมืองเก่าเฟซ 

วนัที� 5. เฟซ – อนิเฟรน – มเิดล – เออรฟ์ดู ์– เมอรซ์ูกา (ทะเลทรายซาฮารา่) 

วนัที� 6. ขี�อฐูรบัแสงอรุณ - เมอรซ์ูกา – ทอดา้จอรจ์ - ทินเฮียร ์– วอซาเซท 

วนัที� 7. วอซาเซท – มาราเกซ – ชมโชวก์ารแสดงพื�นเมือง    

วนัที� 8. มาราเกซ – สวนจารด์ีน มาจอแรล – คาซาบลงักา   

วนัที� 9. คาซาบลงักา – ดไูบ 

วนัที� 10. ดไูบ – กรุงเทพฯ 



 

 

ผานพิธตีรวจคนเขาเมืองและศุลกากร เดินทางสูคาซาบลงักา มคีวามหมายในภาษา
สเปนวาบานสีขาว เปนเมืองทาและเปนที่ตัง้ของทาอากาศยานระหวางประเทศ จากนั้น
นําทานเดินทางตอสูเมืองราบตั (Rabat) เมอืงหลวงแหงราชอาณาจักรมาตั้งแตป 
ค.ศ.1956 นําทานชมเมืองราบัตเมืองหลวงแหงราชอาณาจกัรมาในอดตี เมื่อโมรอ็คโค
หลุดพนจากการเขาแทรกแซงทางการเมืองของฝรัง่เศส และเปนที่ตัง้ของพระราชวงั
หลวง และทําเนียบทูตานุทตูจากตางแดน เปนเมืองสีขาวที่สะอาดและสวยงาม จากนั้น
ชมสุเหราหลวง และ พระราชวังหลวง  ที่ทกุเที่ยงวันศกุร กษตัริยแหงโมรอ็คโคจะ
ทรงมาจากพระราชวงัมายังสุเหราเพือ่ประกอบศาสนกิจ ชมสุสานของกษตัริยโมฮัม
เหม็ด ที่ 5 พระอัยกาของกษัตริยองคปจจุบัน ซึ่งมีทหารยามยืนเฝ�าสงาทกุประต ูและ
เปดใหคนทกุชาตทิุกศาสนาเขาไปเคารพพระศพทีฝ่งอยูเบื้องลาง ดานหนาของสุสาน 
คือสุเหราฮัสซันที่เริ่มสรางมาตัง้แตศตวรรษที่ 2 แตไมสําเร็จ และพงัลงจนเหลือแต
เพียงเสาไว 365 ตน ในบริเวณกวาง 183 x 139 เมตร  แวะถายรูปป�อมอูดายา 
(Oudayas Fortress) ป�อมขนาดใหญ 2 ชั้น ทีต่ั้งอยูรมิมหาสมุทรแอตแลนติก 
ลอมรอบดวยกําแพงสงูใหญ เปนป�อมที่สเปนสรางขึ้นเมื่อสมัยที่สเปนยึดครองโมรอ็คโค 
ดานในมีสวนดอกไมแบบสเปน และเปน เมดินา หรอืชมุชนชาวเมืองซึ่งเตม็ไปดวย
บานเรือนทาทาบดวยสีฟ�า-ขาว ที่สะอาดตานาเดินเลน บรรยากาศรมิทะเลคลายเมือง
ซานโตรินี นับเปนหนึ่งในป�อมปราการที่สําคัญของโมร็อคโค ในอดตีใชป�องกันขาศกึจาก
การรุกรานทัง้จากประเทศที่ลาอาณานิคมและในยุคที่โจรสลัดชกุชมุ จากนั้นนําทาน
เดินทางสุเมืองแมกเนส (Meknes) 

คํ่า รับประทานอาหารคํ่า ณ ภตัตาคาร 
ที่พกั เดินทางเขาสูที่พกั MENZEH DALIA หรือเทียบเทา 

 

วันที่ 3 แมกเนส – เมืองโบราณโรมนัโวลบูิลสิ – เชฟชาอนุ 

เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 
 ชมเมืองแมกเนส (Meknes) หนึง่ในเมอืงมรดกโลกรับรองโดยยูเนสโกเมื่อป ค.ศ.

1996 อดตีเมอืงหลวงในสมัยสุลตาน มูเล อิสมาอแิหงราชวงศอะลาวทิ (Alawite 
Dynasty) ไดชื่อเปนกษตัริยจอมโหดผูชื่นชอบการทําสงครามในชวงศตวรรษที่ 17 



 

 

ดวยทําเลทีต่ั้งทีม่ีแมนํ้าไหลผานกลางเมอืงเมกเนสจึงเปนเมืองศูนยกลางการ ผลติ
มะกอกไวนและพืชพรรณตางๆ มกีําแพงเมืองลอมรอบเมอืงเกาที่ยาวประมาณ 40 
กม. ซึ่งมีประตูเมอืงใหญโตถงึ 7 ประตู แวะชม ประตูบบัมันซ ูเปนประตูที่ไดชื่อวาสวย
ที่สุด ตกแตงดวยโมเสดและกระเบื้องสเีขียวสดบนผนังสีแสด นาํทานเดินทางสูเมือง
โบราณโรมนัโวลบูิลสิ (Roman city of Volubilis) ที่ปจจุบันเหลือแตซาก
ปรักหักพังที่เกิดจากแผนดินไหวครัง้รุนแรงในป ค.ศ. 1755 แตยังคงเห็นไดถงึรองรอย
ความยิ่งใหญของเมืองในจักรวรรดิโรมันในอดตีซึ่งไดรบัการขึ้นทะเบียนมรดกโลกในป 
ค.ศ.1997 

 
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร 
บาย นําทานเดินทางสูนครสีฟ�าเชฟชาอนู (Chefchaouen) เมืองที่ไดชื่อวามนตเสนหแหง

โมร็อคโค เปนเมืองเล็กๆตั้งอยูในหบุเขารฟิ (Rif Mountain) ประวตัคิวามเปนมา
ของเมืองนั้นยาวนานกวา 538 ป เมืองนี้เคยอยูใตการปกครองของสเปน และไดรับ
อิสรภาพในป ค.ศ.1956 จนไดรับอิทธพิลวถิีชวีิตและภาษาสเปนในปจจุบันนี ้ชม
บานเรือนทาดวยสฟี�าและสีขาว ถือวาเปนสวรรคของคนรกัสีฟ�าและสีขาว โดยเฉพาะ
สีฟ�า นั่นก็เพราะวาเชฟชาอูนเปนเมืองทีบ่านเรือนเกือบทกุหลงัเปนสีขาว และมีครึ่งลาง



 

 

ไปจนถงึบริเวณถนน บันได และทางเดนิ เปนสีฟ�าสดใสเหมือนวันทีท่องฟ�าไรเมฆ 
สามารถเดินชมบานเรือนไดทัว่ทัง้เมอืง โดยทีส่ถาปตยกรรมของเมืองยังคงเปนแบบ
โมร็อคโค ซุมประตูโคงจงึสามารถมองเห็นไดทั่วทัง้เมอืง และยงัมีนํ้าพทุี่ปดูวยกระเบื้อง
โมเสกแบบโมร็อคโคใหเห็นไดตามมมุตาง ๆ ของเมือง พรอมใหทานมีเวลาเดินเลือกซื้อ
ของที่ระลกึในตลาดเมอืงเกา 

 
คํ่า รับประทานอาหารคํ่า ณ ภตัตาคาร 
ที่พกั เดินทางเขาสูที่พกั PARADOR หรือเทียบเทา 

*** เน่ืองจากโรงแรมในเมอืงเชฟชาอูนมคีอนขางนอย ถาในกรณทีี่โรงแรมในเมอืงเชฟ
ชาอูนเต็ม ทางคณะจะเปล่ียนไปนอนเมืองขางๆแทน *** 
 

วันที่ 4 เชฟชาอุน – เฟซ – เมืองเกาเฟซ 

เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 
 นําทานเดินทางสูเมืองเฟซ (Fes) เมอืงหลวงเกาใน ศต. ที่ 8 ทีม่ีความสําคัญทาง

ประวัตศิาสตร เปนเมอืงแหลงทองเที่ยวที่มชีื่อเสียงของโมร็อคโค เสนทางนี้ผาน
เทือกเขาแอตลาส ชื่อทีคุ่นเคยกันมานาน โดยเดินทางขาม Middle Atlas ภมูิ
ประเทศเขียวชอุมไปดวยป�าไม สองขางทางเปลี่ยนสภาพจากความแหงแลวเปนป�าไม 



 

 

พุม และสลับกับความแหงแลงของภูเขา จนเขาสูเมืองเฟส 
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร 
บาย นําทานชมเมืองเฟส โดยเดินเขาสูเขาวงกตอันซับซอนแหงเมดินาเมืองเฟซ ผานประตู 

Bab Bou Jeloud ที่สรางตัง้แตป 1913  ทีใ่ชโมเสดสีฟ�าตกแตง เดินผานเขาไปใน
เขตเมดินาแลวเหมือนขามกาลเวลายอนสูอดตี นําทานเดินผานตลาดสดขายขางปลา
อาหาร และผกั ผลไมสดตางๆนาๆ ชม เมเดอรซา บูอิมาเนีย (Merdersa Bou 
Imania) ซึง่เปนโรงเรียนสอนพระคมัภีร เปนสถาปตยกรรมแบบมวัรที่สวยงามประณตี  
ในเขตเมืองเกาไดแบงออกเปน 100 สวน มีซอยกวา 10,000 ซอย มีซอยแคบสดุคือ 
50 ซ.ม. ถงึกวาง 3 เมตร จะแบงเปนยานตางๆ เชน ยานเครือ่งใชทองเหลือง ทองแดง 
จะมรีานคาเล็กๆทีห่นารานจะมีหมอ กระทะ อุปกรณเครือ่งครวั วางแขวนหอยเต็มไป
หมด ยานขายพรมทีว่างเรียงรายอยางสวยงาม ยานงานเครือ่งจกัสาน งานแกะสลักไม 
และยานเครื่องเทศ (Souk El Attarine) ทานจะไดสัมผัสทัง้รูป รสและกลิ่นในยาน
เครื่องเทศทีม่ีการจดัเรียงสินคาไดอยางเปนระเบียบเรียบรอยสวยงาม ระหวางที่เดิน
ตามทางในเมดินาทานจะไดพบกบันํ้าพุธรรมชาต ิ(Nejjarine Fountain) เพื่อให
ชาวมุสลิมใหลางหนาลางมอืกอนเขาในบริเวณมัสยิด  นอกจากนี้ทีต่ามซอกมมุอาจเห็น
ภาพชายสูงอายุหนวดเครารงุรงันั่งแกะสลักไมชิ้นเล็กๆอยูบริเวณตามทางเดินแคบๆใน
เขตเมืองเกา บางทีเราก็ยงัจะเห็นผูหญิงที่นี่สวมเสื้อผาที่ปดตั้งแตหัวจนถงึเทาจะเห็นได
ก็เฉพาะตาดาํอันคมกริบเทาน้ัน  แวะชมสุสานของมูเล ไอดริสที่ 2 (Moulay Idriss 
Mausolem II) ทีช่าวโมรอ็คโคถอืวาเปนแหลงมาแสวงบุญที่ศกัดิ์สิทธิ ์พาทานไปชม 
สุเหราใหญไคเราวนี (Kairaouine Mosque) ซึ่งเปนทัง้มหาวิทยาลัยสอนศาสนา
แหงแรกของโมร็อคโค และเกาแกที่สดุแหงหนึง่ของโลกเลยทีเดียว (เฉพาะผูที่นับถือ
ศาสนาอิสลามเทานั้น) จากนัน้นําทานเดินชมยานเครือ่งหนังและแวะชม บอฟอกและ
ยอมสีหนงัแบบโบราณ ที่เปนเอกลกัษณเฉพาะของเมอืงเฟส ถกูอนรุักษโดยองคกร
ยูเนสโก ทัง้หมดนี้เปนเสนหของการเดินเที่ยวชมเมืองทีต่องเดินแหวกวายเขาไปในกลุม
คนชาวพื้นเมือง ชอปปم�งสินคาทองถิ่น เมืองเฟซจึงเปนสถานที่ที่ไมควรพลาดในการมา
เยือนอยางยิ่ง 

คํ่า รับประทานอาหารคํ่า ณ ภตัตาคาร  
ที่พัก เดินทางเขาสูที่พกั L’ESCALE เทียบเทา 



 

 

** กรุณาจัดเตรียมเสื้อผากระเป�าเล็ก เพือ่คางคืนในทะเลทรายในคืนถดัไป ** 
 

วันที่ 5 เฟซ – อินเฟรน – มิเดล – เออรฟูด – เมอรซูกา (ทะเลทรายซาฮารา) 

เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 
นําทานเดินทางผานชม เมืองอนิเฟรน (Infrane) เมืองทีค่วามสูงประมาณ 1,650 
เมตร เหนือระดับนํา้ทะเล ที่พกัตากอากาศซึง่ในอดตีฝรั่งเศสไดมาสรางขึ้นบริเวณนี ้
ในชวง ค.ศ. 1930 บางครัง้เรียกเมอืงแหงนี้วา เจนีวาแหงโมร็อคโค บานสวนใหญมี
หลังคาสีแดง มดีอกไมบาน และทะเลสาบสวยงาม เปนสถานทีพ่ักผอนทั้งฤดูหนาวและ
ฤดรูอน เสนทางนีผ้านเทอืกเขาแอตลาส ชื่อทีคุ่นเคยกันมานาน เดินทางขาม Middle 
Atlas ภูมปิระเทศเขียวชอุมไปดวยป�าไม สองขางทางเปลี่ยนสภาพจากความแหงแลว
เปนป�าไม พุม และสลับกบัความแหงแลงของภูเขา ไดเวลาสมควรนําทานเดินทางสู
เมืองมิเดล (Midelt) 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร 
บาย ออกเดินทางสู เมืองเออรฟูด (Erfoud) ซึ่งเปนโอเอซิสศูนยกลางการคาขายของ

คาราวานซึ่งเดินทางมาจากซาอดุิอาระเบีย และซูดาน เดนิทางสูเมอืงเมอรซกูาร (แยก
สัมภาระสาํหรับคางคืนในทะเลทราย) โดยนําทานนาํทานนั่งรถขับเคลือ่นส่ีลอ 4 WD 
ไปทอง ทะเลทรายซาฮารา “Sahara” เปนทะเลทรายในทวีปแอฟริกาทีม่ีขนาดใหญ
เปนอันดบัสองของโลก (รองจากทะเลทรายในทวีปแอนตารกติกา) และเปนทะเลทราย
รอนที่ใหญที่สุดของโลก ณ เมืองเมอรซกูา (Merzouga) ลดัเลาะขอบทะเลทรายสู
เขตซาฮารา ผานชมชมทศันียภาพอันยิ่งใหญของภูเขาหินที่เตม็ไปดวยซากฟอสซิลของ
หอยและแมงกะพรุนโบราณในอดตีเมือ่ 350 ลานปกอน ซึ่งดินแดนแหงนี้เคยอยูใตทอง
ทะเลมากอน จึง่เปนทีก่ําเนิดของซากฟอสซิลตางๆ 



 

 

 
คํ่า รับประทานอาหารคํ่า ณ หองอาหารของโรงแรม 

** อิสระทานพกัผอนดูดาวทามกลางทะเลทรายตามอัธยาศัย ** 
ที่พกั พักผอนคางคืนในทะเลทรายซาฮารา ณ  AUBERGE DU SUD หรือเทียบเทา  

** โรงแรมที่ทะเลทรายหองพกัสวนใหญจะเปนรูปแบบกระโจม **   
 

วันที่ 6 ขี่อูฐรับแสงอรุณ - เมอรซกูา – ทอดาจอรจ - ทินเฮียร – วอซาเซท 

เชาตรู กอนพระอาทติยขึ้นนําทานขี่อฐูชมพระอาทติยขึ้นที่ทะเลทรายซาฮารา ** พิเศษ รวมคา
ขี่อูฐ 1 ทาน/อฐู 1 ตัว เปนบรรยากาศยามเชาที่คุณจะประทับใจมิรูลมื **(อยาลมืเตรียม
เส้ือกันหนาวใหพรอม) 

เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 
 นําทานนัง่รถ 4WD สูเมืองเออรฟดู เพื่อเปลี่ยนเปนรถโคชปรับอากาศ จากนั้นเดินทาง

สูทอดาจอรจ (Todra Gorge) ชมความงามของชองเขาที่ซอนตวัอยูในโอเอซิส ลํานํา้
ใสไหลผานชองเขากบัหนาผาสงูชันแปลกตาเปนแหลงปนหนาผาสําหรับนกัเสี่ยงภัย
ทั้งหลาย เดินทางสุเมืองทินเฮียร (Tinghir) ชุมชนที่เกาะกลุมอยูรวมกัน ทามกลาง
ความแหงแลง ยังมคีวามชุมชื้นของโอเอซิส ตนปาลม เคยเปนที่ตัง้ของกองทหารที่



 

 

เดินทางมาจากวอซาเซท 
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร 
บาย นําทานเดินทางสู เมืองวอซาเซท (Ouarzazate) เคยเปนทีต่ัง้ทางยุทธศาสตรในป 

ค.ศ. 1928 ฝรัง่เศสไดตัง้กองกาํลังทหารและพัฒนาที่นี่ใหเปนศูนยกลางการบรหิาร วอ
ซาเซทเปนเมืองถูกสงเสรมิใหเปนเมืองทองเทีย่วที่แวดลอมไปดวยสตูดโิอภาพยนตร 
และมกีารพัฒนาพื้นที่ในทะเลทรายเพื่อการทาํกิจกรรมตางๆ เชน การขี่มอเตอรไซด 
อูฐ กิจกรรมผจญภัยกลางทะเลทราย เมืองนี้อยูใกลภูเขาแอตลาสทีม่ีหมิะปกคลมุ
ในชวงฤดูหนาว วอซาเซทอาจกลาวไดวาเปนจดุมุงหมายของนกัทองเที่ยวทีม่องหา
ความแตกตาง และความผจญภัยที่หาไมไดจากที่ไหน วอซาเซทเปนเมืองที่สําคัญที่สดุ
ของทางตอนใต และที่นี่ยงัเปนทางเชื่อมระหวางเหนอืกบัใต และตะวันออกกับ
ตะวันออก สําหรบันักทองเที่ยวบางคนที่ชอบรสชาตขิองความเปนทางใต ณ แหงนี้เปน
จุดเริม่ตนของการสํารวจเมืองตางๆไดทกุวัน 

 
คํ่า รับประทานอาหารคํ่า ณ ภตัตาคาร  
ที่พกั เดินทางเขาสูที่พกั KENZI หรือเทียบเทา    

 



 

 

วันที่ 7 วอซาเซท – มาราเกซ – ชมโชวการแสดงพืน้เมือง   

เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 
แวะถายรูป ป�อมทาเริท Kasbah Taourirt เปนป�อมแหงตระกูลกลาวี ซึ่งภายใน
ประกอบดวยหองตาง ๆ จํานวนมากซอนอยูเชื่อมตอกันดวยถนนเลก็ ๆ และเสนทางลับ
คดเคี้ยวตามอาคารที่เบียดเสียดกัน พระราชวงัของตระกูลกลาวี Glaoui Palace 
ผูปกครองมาราเกซ ซึ่งยงัมีลวดลายผนังอาคารและรูปแบบสถาปตยกรรมอัน
หลากหลายของการสรางอาคารของชาวเบอรเบอร การออกแบบอาคารซ่ึงเหมาะกับ
ความเชื่อและความเปนอยูของเหลาเจาผูปกครอง ในยุคของตระกูล Glaoui ที่นีม่ี
คนงานและคนรับใชจาํนวนหลายรอยคนจงึตองมหีองเปนจํานวนมาก มีทัง้สวนที่เปนวงั
เกา หองน่ังเลน หองรับรอง ซึง่องคการยูเนสโกไดปฏิสังขรณขึ้นมาจากอาคารเดิมเพียง 
1 ใน 3 ของอาคารทัง้หมด จากนั้นนาํทานออกเดินทางผาน เมืองไอท เบนฮาดด ูAit 
Benhaddou เปนเมืองทีม่ีชือ่เสียงในเรื่องการหารายไดจากกองถายทําภาพยนตรกวา 
20 เรื่อง โดยเฉพาะป�อมที่งดงามและมคีวามใหญที่สุดในโมร็อคโค ภาคใต คอื ป�อม
ไอท เบนฮาดด ูKasbash of Ait Ben Hadou เปนป�อมหินทรายซึง่ตัง้อยูทามกลาง
สวนอัลมอนด เปนปราสาทที่ใชในการถายทําภาพยนตรหลายเรื่องที่โดงดงั อาท ิ
Lawrence of Arabia, Jesus of Nazareth และ Gladiator ปจจุบันอยูในความ
ดูแลขององคการยูเนสโก 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร  
บาย เดินทางสู เมืองมาราเกช (Marakesh) ซึง่เปนเมืองทองเที่ยวที่สําคัญที่ตัง้อยูเชงิเขา

แอตลาส ในอดตีเมืองโอเอซิสแหงนี้เปนทีพ่ักของกองคาราวานอูฐที่มาจากทางตอนใต
ของโมร็อคโค ถอืเปนเมอืงชุมทางของพอคาตางๆ นอกจากนี้ยงัเปนอดีตเมืองหลวง
ในชวงสมัยราชวงศอัลโมราวดิชวง ศต.ที ่11 ปจจุบันเปนเมืองทีม่ีนกัทองเที่ยวมาเยือน
มากที่สดุ สภาพบานเมืองที่เราเห็นไดคือ สองขางทางแวดลอมดวยบานเรือนทีถ่กูฉาบ
ดวยปูนสีสมๆ ซึ่งเปนส่ิงที่รฐับาลกาํหนดไว แตคนทองถิ่นจะเรียกวา Pink City หรือ 
เมืองสชีมพู อาจกลาวไดวามาราเกชเปนเมืองทีม่ีเสนหที่สดุในโลกแหงหนึง่ จงึได
สมญานามวาเปน A city of Drama นั่นคือมคีวามสวยงามดัง่เมอืงในละครที่ไมนา
เปนชีวติจรงิได นําทานเย่ียมชม พระราชวังบาเฮีย (Bahia Palace) เปนพระราชวงั
ของทานมหาอํามาตย ผูสําเร็จราชการแผนดินแทนยุคกษตัริยในอดตี สรางขึ้นในชวง



 

 

ปลายศตวรรษที่ 19 โดย Si Moussa สถาปตยกรรมออกแบบเปนแนวสมัยใหม โดย
ที่ตัง้ใจจะใหเปนพระราชวงัที่ยิง่ใหญและหรูหราที่สดุในสมัยนั้น ตวัพระราชวังมกีาร
ตกแตงโดยการแกะสลักปูนปم�นมีการวาดลายบนไมและประดับประดาดวยโมเสดเปน
ลวดลายที่สวยงามละเอียดออนมาก จากนั้นนําทานชม จตัุรสักลางเมือง Djemaa 
Fnaa Square ทีม่ีขนาดใหญ รายลอมไปดวยอาคาร รานคา ตลาด ทัง้ 4 ดาน เดิน
เลนถายรูปความมีชวีิตชีวา ทีม่ีสีสันและกลิ่นอายแบบโมรอ็คโคขนานแท พรอมจับจาย
หาซื้อของฝาก ของที่ระลึกพืน้เมืองตางๆ ไดที ่ตลาดเกา ทีอ่ยูรายรอบจตัุรัส 

คํ่า รับประทานอาหารคํ่า ณ ภตัตาคาร  
** พรอมชมโชวการแสดงพื้นเมืองอันตื่นตาตืน่ใจกับความอลังการของสถานทีแ่ละสีสัน
ของชาวโมร็อคกัน ** 

ที่พกั เดินทางเขาสูที่พกั AYOUB หรือเทียบเทา    

วันที่ 8 มาราเกซ – สวนจารดนี มาจอแรล – คาซาบลงักา 

เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 
 นําทานชม สวนจารดนี มาจอแรล Jardin Majorelle หรอื สวนยิปแซงลอเรนซ 

Yves Saint Laurent Gardens ชื่อนี้เปนที่คุนเคยของสาว ๆ ที่ชืน่ชอบแฟชั่นสุด
หรูของ Yves St. Laurent นกัออกแบบแฟชั่นดีไซนแหงปารีสประเทศฝรัง่เศส 
จากนั้นนาํทานเดินทางสูเมืองคาซาบลังกา (Casablanca) นาํทานสูเมือง คาซาบ
ลังกา  คําวา 'คาซา' แปลวา บาน และ 'บลังกา' แปลวา สขีาว คาซาบลังกา เปนเมืองที่
คนทัว่โลกรูจัก และอาจรูจกัมากกวา 'ราชอาณาจักรโมรอ็คโค' ดวยซํ้า 

 



 

 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร  
บาย นําทานชมเมืองคาซาบลังกา (Casablanca) เมืองทีถ่กูใชเปนฉากในภาพยนตรฮอล

ลีวูดเรือ่ง Casablanca ออกฉายในป ค.ศ.1942 นําทานถายรูปกับ สุเหราแหง
กษตัริยฮัสซันที่ 2 สรางเสร็จสมบูรณเมื่อป ค.ศ. 1993 ในวาระเฉลมิพระชนมครบ 60 
พรรษาของกษัตริยฮัสซันที ่2 แหงโมรอ็กโกเปนสุเหราทีม่ีขนาดใหญมากจคุนได 
25,000 คนและมีหอคอยสูง 210 เมตร ชมโบถสชาวยิว (The Church of our 
ladies of Lourdes) ภายในมภีาพกระจกสีสวยงามแสดงเรื่องราวตางๆเกี่ยวกับ
ศาสนา ตอดวยจตัุรัสสหประชาชาติ ซึง่เปนใจกลางเมืองยานธุรกิจสําคัญ 

คํ่า รับประทานอาหารคํ่า ณ ภตัตาคาร 
ที่พกั เดินทางเขาสูที่พกั IMPERIAL CASABLANCA หรือเทียบเทา    

 

วันที่ 9 คาซาบลงักา – ดูไบ 

เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 
11.00 น. นําทานเดินทางสูสนามบินคาซาบลงักา เพื่อทาํการเชค็อินสัมภาระ และ มีเวลาเลือกซือ้

สินคาปลอดภาษีในสนามบนิ 
14.55 น. ออกเดินทางกลบัสูดูไบ โดยเที่ยวบินที่ EK 752 

 

วันที่ 10 ดูไบ - กรุงเทพฯ   

01.15 น. เดินทางถึงสนามบินดูไบรอเปล่ียนเครื่อง 
03.40 น. ออกเดินทางสูกรงุเทพฯ โดยสายการบินเอมเิรตส เที่ยวบนิ EK 376 
12.50 น. คณะเดินทางกลับถึง สนามบินสุวรรณภมูิ โดยสวัสดิภาพ 
  

 
 

  



 

 

ราคาแนะนําเพียง : AMAZING MOROCCO โมร็อคโค 
10 วัน 7 คืน โดยสายการบินเอมิเรตส (EK) 

กําหนดการเดินทาง 
ผูใหญพกั 2-3 ทาน 
ทานละ 

เด็กอายุไมเกิน 12 ป  
(เสรมิเตยีง)  
ทานละ 

เด็กอายุไมเกิน 12 ป 
(ไมเสรมิเตยีง) 
ทานละ 

ไมรวมตั๋ว 
ทานละ 

พักเดี่ยวเพิม่ 
ทานละ 

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

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

โปรแกรมอาจจะมกีารปรับเปลีย่นตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล 

 
เงื่อนไขการใหบริการ  
1.    ชําระเงินมดัจําทานละ 20,000 บาท โดยโอนเขาบญัชี ทีน่ั่งจะยืนยันเมือ่ไดรับ

เงินมดัจําแลวเทานั้น 
2. สงสําเนาหนาพาสปอรตของผูที่เดินทาง ทีม่อีายุการใชงานไมนอยกวา 6 เดือน 

เพื่อทําการจองควิยื่นวีซาภายใน 3 วันนับจากวันจอง หากไมสงสําเนาหนา
พาสปอรตทางบริษัทขออนุญาตยกเลิกการจองทวัรโดยอตัโนมตั ิ

3. เมื่อไดรับการยืนยันวากรุปออกเดินทางได ลกูคาจดัเตรียมเอกสารใหการขอวีซา
ไดทันท ี

4. หากทานที่ตองการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลกูคาอยูตางจังหวดั) 
ใหทานตดิตอเจาหนาที่ กอนออกบตัรโดยสารทุกครัง้ หากออกบตัรโดยสารโดย
มิแจงเจาหนาที่ ทางบริษทัขอสงวนสิทธิ์ไม รับผิดชอบ คาใชจายที่เกิดขึน้ 

5. การยื่นวีซาในแตละสถานทตูมีการเตรียมเอกสาร และมขีั้นตอนการยื่นวีซาไม
เหมือนกัน ทั้งแบบหมูคณะและยื่น รายบคุคล (แสดงตน) ทานสามารถสอบถาม
ขอมูลเพื่อประกอบการตดัสินใจกอนการจองไดจากทางเจาหนาที ่

6. หากในคณะของทานมีผูตองการดูแลพิเศษ นัง่รถเข็น (Wheelchair), เดก็, 
ผูสูงอาย,ุ มีโรคประจําตวั หรือไมสะดวกในการเดินทางทองเที่ยวในระยะเวลา
เกินกวา 4-5 ชั่วโมงติดตอกัน ทานและครอบครวัตองใหการดูแลสมาชกิภายใน
ครอบครัวของทานเอง เน่ืองจากการเดินทางเปนหมูคณะ หวัหนาทวัรมคีวาม
จําเปนตองดูแลคณะทัวรทัง้หมด 



 

 

อัตราคาบริการนี้รวม 
1  คาตัว๋เครือ่งบิน ชัน้ประหยัด (Economy Class) ที่ระบุวันเดินทางไปกลับ

พรอมคณะ (ในกรณมีคีวามประสงคอยูตอ จะตองไมเกินจํานวนวัน และอยู
ภายใตเงื่อนไขของสายการบิน) 

2. คาภาษีสนามบินทุกแหงตามรายการ 
3. คารถโคชปรับอากาศนําเที่ยวตามรายการ  
4. คาหองพักในโรงแรมตามที่ระบุในรายการหรือเทียบเทา (3 ดาว – 4 ดาว) 
5. คาอาหารตามที่ระบุในรายการ 
6. คาเขาชมสถานที่ทองเที่ยวตามรายการ 
7. คาประกันภัยการเดินทางรายบคุคล (หากตองการเงื่อนไขกรมธรรมสอบถาม

ไดจากเจาหนาที่) 
 คาประกันอุบตัิเหตคุุมครองในระหวางการเดินทางวงเงินไมเกินทานละ 

1,000,000 บาท  
 คารกัษาพยาบาลในกรณีเกิดอบุัติเหตวุงเงินไมเกินทานละ 500,000 บาท 

(ตามเงือ่นไขกรมธรรม) 
 ลูกคาทานใดสนใจ ซื้อประกันการเดินทางสาํหรบัครอบคลุมเรื่องสขุภาพ

สามารถสอบถามขอมลู เพิ่มเติมกบัทางบรษิัทได  
 เบี้ยประกันเริม่ตน 341 บาท [ระยะเวลา 4-6 วัน] 
 เบี้ยประกันเริม่ตน 395 บาท [ระยะเวลา 7-10 วัน]  
 **ความครอบคลมุผูเอาประกันที่มอีายตุั้งแตแรกเกิด ถงึ 85 ป **  
  [รกัษาพยาบาล 2 ลาน, เสียชีวติหรือเสียอวัยวะจากอุบตัิเหต ุ1.5 ลานบาท] 
8. คามคัคุเทศกของบริษัทดูแลตลอดการเดินทาง (ไมรวมทิปมคัคุเทศก)  
9. คาภาษมีูลคาเพิม่ 7%  
 
อัตราคาบริการนี้ไมรวม 
1. คาธรรมเนียมการจัดทําหนังสือเดินทาง 
2. คาใชจายสวนตวั อาทิเชน  คาเครื่องดืม่ที่สัง่พเิศษ, คาโทรศัพท, คาซกัรดี, 

คาธรรมเนียมหนังสอืเดินทาง, คานํา้หนกัเกินจากทางสายการบินกําหนดเกิน



 

 

กวา 30 กก.และมากกวา 1 ชิ้น,  คารกัษาพยาบาล กรณีเกิดการเจ็บป�วยจาก
โรคประจาํตวั, คากระเป�าเดินทางหรอืของมีคาที่สูญหายในระหวางการ
เดินทาง เปนตน 

3. คาธรรมเนียมนํา้มันและภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินมกีารปรับขึน้ราคา 
4. คาบริการยกกระเป�าในโรงแรม ซึง่ทานจะตองดูแลกระเป�าและทรัพยสินดวย

ตัวทานเอง 
5. คาธรรมเนียมวซีาประเทศโมร็อคโค (ผูย่ืนวซีาตองชําระเงนิพรอมเงินมดั

จําคาทัวรเปนจํานวนเงินโดยประมาณ 800 บาท) 
6. คาทปิพนกังานขบัรถ และไกดทองถิ่น  (40 ดอลลารสหรฐั) 
7. คาทปิมคัคุเทศกจากเมืองไทย (30 ดอลลารสหรัฐ) 
 
เงื่อนไขการชําระคาทัวรสวนที่เหลือ 
ทางบรษิัทขอเก็บคาทวัรสวนที่เหลือ 20 วนักอนการเดินทาง 
หากทานไมผานการอนุมตัิวีซาหรือยกเลกิการเดินทางโดยเหตุจําเปน 
ทางบรษิัทขอเก็บเฉพาะคาใชจายที่เกิดขึ้นจริง 
 
ขอมูลเบื้องตนในการเตรียมเอกสารยื่นวซีาและการยื่นวีซา 
1. การพิจารณาวีซาเปนดุลยพินิจของสถานทตู มใิชบริษัททัวร การเตรียม

เอกสารที่ดแีละถูกตองจะชวยใหการพิจารณา ของสถานทูตงายขึ้น 
2. กรณีทานใดตองใชพาสปอรตเดินทาง ชวงระหวางยื่นวีซา หรือ กอนเดินทาง

กับทางบริษัท ทานตองแจงใหทางบริษทัฯ ทราบลวงหนาเพื่อวางแผนในการ
ขอวีซาของทาน ซึง่บางสถานทตูใชเวลาในการพิจารณาวีซาทีค่อนขางนานและ
อาจไมสามรถดงึเลมออกมาระหวางการพิจารณาอนมุัตวิีซาได  

3. สําหรับผูเดินทางที่ศกึษาหรอืทํางานอยูตางประเทศ จะตองดําเนินเรื่องการขอ
วีซาดวยตนเองในประเทศทีต่นพาํนักหรือศกึษาอยูเทานั้น 

4. หนังสือเดินทางตองมีอายุไมตํ่ากวา 6 เดือน โดยนับวันเริม่เดินทางออกนอก
ประเทศ หากนับแลวตํา่กวา 6 เดือน ผูเดินทางตองไปยื่นคาํรองขอทําหนังสอื
เดินทางเลมใหม และกรุณาเตรียมหนังสอืเดินทางเลมเกา ใหกับทางบริษทั



 

 

ดวย เนื่องจากประวตักิารเดินทางของทานจะเปนประโยชนอยางยิง่ในการยื่น
คํารองขอวีซา และจํานวนหนาหนงัสือเดินทาง ตองเหลือวางสําหรับตดิวีซาไม
ตํ่ากวา 3 หนา 

5. ทานที่ใสปกหนงัสือเดินทางกรุณาถอดออก หากมกีารสูญหาย บริษัทฯ จะไม
รับผดิชอบตอปกหนงัสือเดินทางนั้นๆ และพาสปอรต ถอืเปนหนงัสือของทาง
ราชการ ตองไมมีรอยฉกีขาด หรือ การขดีเขียน หรือ แตงเติมใดๆ ในเลม 

 
ขอมูลเพิ่มเติมเรื่องตั๋วเครื่องบินและที่นัง่บนเครื่องบิน 
1. ทางบริษัทไดสํารองที่นั่งพรอมชาํระเงินมัดจาํคาตัว๋เครือ่งบินแลว  หากทาน

ยกเลิกทวัร ไมวาจะดวยสาเหตุใด ทางบริษทัขอสงวนสทิธิก์ารเรียกเกบ็คามัด
จําตัว๋เครื่องบิน ซึง่มคีาใชจาย ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท  แลวแตสาย
การบินและชวงเวลาเดินทาง   

2.  หากตัว๋เครื่องบินทาํการออกแลว แตทานไมสารถออกเดินทางได ทางบรษิัท
ขอสงวนสิทธิ์เรียกเก็บคาใชจายตามที่เกิดขึ้นจริง และรอ Refund จากทาง
สายการบิน ใชเวลาประมาณ 3- 6 เดอืนเปนอยางนอย 

3.  นั่งที่ Long Leg โดยปกติอยูบริเวณทางออกประตูฉกุเฉิน และผูที่จะนัง่ตองมี
คุณสมบัตติรงตามที่สายการบินกําหนด เชน ตองเปนผูที่มรีางกายแขง็แรง 
และชวยเหลือผูอื่นไดอยางรวดเรว็ในกรณีที่เครื่องบนิมปีญหา เชน สามารถ
เปดประตูฉกุเฉนิได (นํ้าหนกัประมาณ 20 กิโลกรมั) ไมใชผูทีม่ีปญหาทางดาน
สุขภาพและรางกาย และอํานาจในการใหทีน่ั่ง Long leg ขึ้นอยูกับทาง
เจาหนาที่เชค็อนิสายการบิน ตอนเวลาที่เชค็อนิเทานั้น 

 
กรณียกเลกิการเดินทาง 
1. แจงยกเลิก 45 วัน ขึ้นไปกอนการเดินทาง คืนคาใชจายทัง้หมด 
2. แจงยกเลิกภายใน 30-44 วันกอนเดินทาง เก็บคาใชจาย ทานละ 

10,000 บาท  
3. แจงยกเลิกภายใน 16-29 วันกอนเดินทาง เก็บคาใชจาย ทานละ 

20,000 บาท 



 

 

4. แจงยกเลิกนอยกวา 15 วันกอนเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ ์เก็บ
คาใชจายทัง้หมด 

5. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บคาใชจายทั้งหมดกรณีทานยกเลกิการเดนิทาง
และมผีลทําใหคณะเดินทางไมครบตามจํานวนที่ บริษทัฯกําหนดไว (30ทาน
ขึ้นไป) เนื่องจากเกิดความเสียหายตอทางบริษัทและผูเดินทางอื่นที่เดินทางใน
คณะเดียวกันบริษัทตองนําไปชําระคาเสียหายตางๆที่เกิดจากการยกเลิกของ
ทาน  

6. กรณีเจ็บป�วย จนไมสามารถเดินทางได ซึง่จะตองมีใบรับรองแพทยจาก
โรงพยาบาลรบัรอง บริษัทฯจะทําการเลื่อนการเดินทางของทาน  ไปยงัคณะ
ตอไปแตทั้งนีท้านจะตองเสียคาใชจายที่ไมสามารถเรียกคืนไดคือ 
คาธรรมเนียมในการมดัจาํตัว๋ และคาธรรมเนียมวีซาตามที่ สถานทตูฯ เรียก
เก็บ  

7. กรณียื่นวีซาแลวไมไดรบัการอนมุตัวิีซาจากทางสถานทตู (วีซาไมผาน) และ
ทานไดชําระคาทวัรหรือมดัจํามาแลว ทางบริษทัฯ ขอเก็บเฉพาะคาใชจายที่
เกิดขึ้นจรงิ เชน คาวีซาและคาบริการยื่นวีซา / คามดัจําตัว๋เครือ่งบนิ หรือคา
ตั๋วเครือ่งบิน (กรณีออกตั๋วเครื่องบินแลว) คาสวนตางในกรณทีีก่รุปออก
เดินทางไมครบตามจํานวน  

8. กรณวีีซาผานแลว แจงยกเลิกกอนหรอืหลงัออกตัว๋โดยสาร บริษทัฯ ขอสงวน
สิทธิ์ในการไมคืนคาทัวรทัง้หมด 

9. กรณีผูเดินทางไมสามารถเขา-ออกเมอืงได เน่ืองจากปลอมแปลงหรือการหาม
ของเจาหนาที่ ไมวาเหตุผลใดๆตามทางบริษัทของสงวนสิทธิ์ในการ ไมคืนคา
ทัวรทั้งหมด 

 
ขอมูลเพิ่มเติมเรื่องโรงแรมที่พัก 
1. เน่ืองจากการวางแปลนหองพกัของแตละโรงแรมแตกตางกัน จงึอาจทาํให

หองพักแบบหองเดี่ยว (Single) ,หองคู (Twin/Double) และหองพักแบบ 3 
ทาน/3 เตียง (Triple Room) หองพกัตางประเภทอาจจะไมตดิกันและบาง



 

 

โรงแรม  อาจจะไมมหีองพกัแบบ 3 ทาน แตอาจจะไดเปน 1 เตียงใหญกบั 1 
เตียงพับเสริม 

2. โรงแรมในยุโรปสวนใหญอาจจะไมมีเครื่องปรบัอากาศเน่ืองจากอยูในแถบที่มี
อุณหภมูติํ่า 

3. กรณีทีม่งีานจดัประชมุนานาชาติ (Trade air) เปนผลใหคาโรงแรมสงูขึ้นมาก
และหองพกัในเมืองเตม็ บริษัทฯขอสงวนสิทธิใ์นการปรับเปล่ียนหรือยายเมือง
เพื่อใหเกิดความเหมาะสม 

4. โรงแรมในยุโรปทีม่ีลกัษณะเปน Traditional Building หองที่เปนหองเดี่ยว
อาจเปนหองทีม่ขีนาดกะทดัรตัและไมมอีางอาบน้ํา ซึง่ขึ้นอยูกับการออกแบบ
ของแตละโรงแรมนั้นๆ และหองแตละหองอาจมีลักษณะแตกตางกัน 

 
เอกสารประกอบการขอวีซาโมรอ็คโค ใชเวลาทําการอนุมัติวีซาประมาณ 10 วัน 

***ไมตองมาแสดงตนที่สถานทูตในวันยื่นวีซา*** 
เอกสารกรุณาเตรียม 2 ชุด ยกเวน เอกสารที่ออกจากทางราชการ 

และทางธนาคารขอเปนตัวจริง 1 ชุด และสําเนา 1 ชุด 
ในระหวางยื่นวีซาเขาสถานทูตแลว ไมสามารถดึงเลมออกมากอนได 

 
1. หนังสือเดินทางประเทศไทย (Thailand Passport) หนังสือเดินทาง ตองมีหนาเหลือสําหรับประทับวีซา

อยางนอย 2 หนา อายุการใชงานเหลือไมนอยกวา 6 เดือน นับจากวันเดินทางกลับ  และหนังสือเดินทางจะตอง
ไมชํารุด (หนังสือเดินทางเลมเกา กรุณานํามาประกอบการย่ืนวีซาดวย)  
 
***ในกรณีที่ถอืพาสปอรต สัญชาติไทย แตพํานักอยูตางประเทศ, ทํางานอยูตางประเทศ หรือนักเรียน 
นักศึกษาศึกษาอยูตางประเทศ กรุณาแจงเจาหนาที่ของทางบรษิัทใหทราบทันที เพราะการยื่นขอวีซาจะ
มีเงื่อนไข และ ขอกําหนดของทางสถานทูตตองการเพิม่เติม และ บาง
สถานทูตอาจไมสามารถยื่นขอวีซาในประเทศไทยได ขอกําหนดน้ีรวม
ไปถึงผูเดินทางทีถ่ือพาสปอรตตางชาติดวย*** 

  
2. รูปถาย รูปถายสีหนาตรงขนาด 1.5 x 2 นิ้ว จํานวน 2 ใบ (พื้นหลังขาว

เทานั้น ถายไมเกิน 6 เดือนหามสวมแวนตาหรือเครื่องประดับ ไมใสคอน
แทคเลนส รูปไมเลอะหมึก) 

3. หลักฐานการเงิน  
3.1 หนังสือรับรองสถานะทางการเงิน BANK CERTIFICATE  ทีอ่อก



 

 

จากทางธนาคาร (ตองสะกดชื่อใหตรงตามหนาพาสปอรต ตองมีตราประทับ และลายเซ็นจากธนาคาร) กรุณา
ยื่นขอจาก ธนาคารลวงหนา เวลาดําเนินงานประมาณ 3 วัน และใชย่ืนไดไมเกิน 20 วันหลังจากธนาคารออก
ให   
3.2 กรณีผูเดินทางไมไดออกคาใชจายเอง (บุคคลที่สามารถรับรองคาใชจายได ตองเปน พอ แม พีน่อง ทีม่ี
สายเลือดเดียวกัน หรือ สามภีรรยา เทานั้น)     
     3.2.1. ตองทําเปนหนังสือรับรองคาใชจายในการเดินทาง  (Sponsor Letter)  
     3.2.2. ตองทํา BANK GUARANTEE ที่ออกจากทางธนาคารเทานั้น ฉบับภาษาอังกฤษ โดยระบุช่ือ
เจาของบัญชี (บุคคลที่ออกคาใชจาย) ตองสะกดช่ือ – สกุล ใหตรงตามหนาพาสปอรต และบุคคลที่เจาของบัญชี
ออกคาใชจายให (ผูเดินทาง) ตองสะกดช่ือ – สกุล ใหตรงตามหนาพาสปอรต กรุณายื่นขอจาก ธนาคารลวงหนา 
โดยใชเวลาดําเนินงานประมาณ 3 วัน และใชย่ืนไดไมเกิน 20 วัน หลังจากธนาคารออกให  
 

**สถานทูตไมรับพิจารณาบัญชีติดลบ บัญชีฝากประจํา บัญชีกระแสรายวัน 
บัญชีสหกรณออมทรัพย พันธบัตร ตราสารหนี้ กองทุน และสลากออมสิน** 

 
4. หลักฐานการทํางาน   
- เจาของกิจการ หนังสือรับรองการจดทะเบียน(DBD)ที่มีชื่อของผูเดินทางเปนกรรมการหรือหุนสวน อายุไม

เกิน 3 เดือน หรือ สําเนาใบทะเบียนการคา(พค.0403) 
- กิจการไมจดทะเบียน จดหมายชี้แจงการทํางาน พรอมเอกสารประกอบ เชน รูปถายราน สัญญาเชาที่ โฉนด

ที่ดิน เปนตัน 
- เปนพนักงาน    หนังสือรับรองการทํางาน จากบริษัทฯ ระบุตําแหนง, เงินเดือน, วันเริ่มทํางาน  

(ขอเปนภาษาอังกฤษมีอายุ 1 เดือน ช่ือ-สกลุตองตรงตามหนาพาสปอรต ใชคําวา “TO WHOM IT MAY 
CONCERN” แทนชื่อสถานทูตท่ียื่น) 

- นักเรียนหรือนักศึกษา ใชหนังสือรับรองการเรียนที่ออกจากสถาบันที่กําลังศึกษาอยู  
(ขอเปนภาษาอังกฤษมีอายุ 1 เดือน ช่ือ-สกลุตองตรงตามหนาพาสปอรต)ใชคําวา “TO WHOM IT MAY 
CONCERN” แทนชือ่สถานทูตที่ย่ืน) 

5. เอกสารสวนตัว 
- สําเนาทะเบียนบาน 
- บัตรประชาชน 
- สูติบัตร(กรณีเด็กอายุต่ํากวา 20 ป) 
- ทะเบียนสมรส/ทะเบียนหยา/มรณะบัตร(ถามี) 
- ใบเปลี่ยนช่ือ-นามสกุล (ถามีการเปลี่ยน) 

***เอกสารสวนตัวของทานหามเซ็นสําเนาถูกตองทุกกรณี*** 
6. กรณีเด็กอายุไมถงึ 20 ป ไมไดเดินทางไปตางประเทศพรอมบิดา มารดา  
- หากเด็กเดินทางไปกบับิดา จะตองมีหนังสือยินยอมจากมารดา จากอําเภอตนสังกัด (โดยมารดาจะตองคัด

หนังสือยินยอมระบุใหบุตรเดินทางไปตางประเทศกับบิดา) พรอมแนบสําเนาบัตรประชาชนหรือหนาพาสปอรต



 

 

มารดามาดวย 
- หากเด็กเดินทางกับมารดา จะตองมีหนังสือยินยอมจากบิดา จากอําเภอตนสังกัด (โดยบิดาจะตองคัดหนังสือ

ยินยอมระบุใหบุตรเดินทางไปตางประเทศกับมารดา) พรอมแนบสําเนาบัตรประชาชนหรือหนาพาสปอรตบิดามา 
 

-  หากเด็กไมไดเดินทางพรอมกับบิดาและมารดา ทั้งบิดาและมารดาจะตองคัดหนังสือระบุยินยอมใหบุตร
เดินทางไปตางประเทศกับใคร มีความสัมพันธเปนอะไรกนักับเด็ก จากอําเภอตนสังกัด พรอมแนบสําเนาบัตร
ประชาชนหรือหนาพาสปอรตบิดาและมารดา 

- กรณีเด็กที่บิดา-มารดาหยาราง จะตองแนบสําเนาใบหยา และมีการสลักหลังโดยมีรายละเอียดวาฝ�ายใดเปน
ผูมีอํานาจปกครองบุตรแตเพียงผูเดียว 
*** กรณีเด็กอายุตํ่ากวา 18 ป บิดาและมารดาตองลงชื่อรับรองในแบบฟอรมสมัครวีซา 

7.  ทานหามเซ็น รับรองสําเนาถูกตองเด็ดขาด ใหทานเซ็นเฉพาะ แบบฟอรมใบคํารองขอวีซาเทานั้น หากไมไดเซ็น
ในแบฟอรมมา ทานอาจจะตองไปโชวตัวที่สถานฑูตดวยตนเอง 

เอกสารยืน่วีซาอาจมีการปรับเปลี่ยนและขออัพเดทเพิ่มเติมไดทุกเวลา หากทางสถานทูตแจงขอเพิ่มเติม 
 
แบบฟอรมสําหรับกรอกขอมูลย่ืนวีซาประเทศโมร็อคโค 
(กรุณากรอกขอมูลใหครบถวนตามความเปนจริง เนื่องจากจะมีผลตอการพิจารณาวีซาของทาน) 
ชื่อ – นามสกุล ผูเดินทาง [ภาษาไทย]…………………………………………………………………….……… 
1. นามสกลุ [ภาษาอังกฤษ]…………………………………………………………..…………………………… 
2. นามสกุลตอนเกิด [ภาษาอังกฤษ]………………………………………………..……………………………. 
3. ชื่อตัว [ภาษาอังกฤษ]…………………………………………..……………………………………………… 
4. วัน /เดือน / ป (ค.ศ.) เกิด……………………………………….…………………………………………….. 
5. สถานที่เกิด (จังหวัด) …………………………………………………..………………………………………  
6. ประเทศที่เกิด……………………….……………………………..…………………………………………… 
7. สัญชาติปจจุบัน .................................สัญชาติโดยกําเนิด หากตางจากปจจุบัน………………………….. 
8. 8.1 ชื่อ- นามสกุล บิดา................................................................................................................ 
   8.2 ชื่อ- นามสกุล มารดา................................................................................................................... 
8. เพศ   ชาย         หญิง 
9. สถานภาพ           โสด                     แตงงาน (จดทะเบียน)         แตงงาน (ไมจดทะเบียน)              

  หยา        แยกกันอยู                          หมาย 
  อื่นๆ (โปรดระบุ)……………..…. 

10. ในกรณีเปนผูเยาว กรุณากรอกชื่อ-นามสกลุ ที่อยู(หากตางจากผูขอ) และสัญชาติของผูมีอํานาจปกครอง/ดูแล
ผูเยาว 

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

11. ที่อยูตามทะเบียนบานของผูขอ 



 

 

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

    หมายเลขโทรศัพทมือถือ......................................... อเีมล............................................. 
12. อาชีพปจจุบัน........................................................................................................ 
 
 
13. ชื่อบริษัทหรือรานคา ที่อยู หมายเลขโทรศัพท  /  สําหรับนักเรียน นักศึกษา กรุณากรอกชื่อ ที่อยูของสถาบันศึกษา 

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

14. วีซาเทีเ่คยไดรับในระยะเวลา 3 ปท่ีผานมา(ระบุวันเดินทาง ไป-กลับ) 
........................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................... 
15.  ทานเคยถูกปฏิเสธวซีาหรือไม 
    ไมเคย                 เคย  (เหตุผลในการปฏิเสธ)......................................................... 
16. ความรับผิดชอบคาใชจายในการดํารงชีพระหวางการเดินทางและพํานักอยูของผูรองขอ 
      ตัวผูขอวีซาเอง   มีผูอื่นออกให(ญาติ/บริษัท/องคกร)  
        กรุณาระบุชื่อ ................................................    

สิ่งที่ชวยในการดํารงชีพ    …………………………………………………..….  
   เงินสด     สิ่งที่ชวยในการดํารงชีพ   
   เช็คเดินทาง      เงินสด 
   บัตรเครดิต      ที่พักที่มีผูจัดหาให 
   ชําระคาที่พักลวงหนาแลว    คาใชจายท้ังหมดระหวางพํานักมีผูออกให 
   ชําระคาพาหนะลวงหนาแลว    ชําระคาพาหนะลวงหนาแลว 
   อื่นๆ (โปรดระบุ)     อื่นๆ (โปรดระบุ)    
************************************************ 

หมายเหต ุการอนุมัติวีซาเปนดุลพนิิจของทางสถานทูต ทางบริษัทไมมีสวนเกี่ยวของใดๆทั้งสิ้น ทั้งนีบ้ริษัท
เปนเพียงตัวกลางและคอยบริการอํานวยความสะดวกใหแกผูเดินทางเทานั้น 

 


