
 

 

 
 

 
วนัที ่1 กรุงเทพฯ   
22.00 น. 
 

คณะพร้อมกนั ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ดยสารระหว่างประเทศ ประตู 9 เคาน์เตอร์ T สายการบินเอ
มิเรตส์ โดยมีเจา้หนา้ท่ี คอยตอ้นรับและอ านวยความสะดวก 

วนัที ่2 ดูไบ – คาซาบลงัก้า – ราบัต – แมกเนส 
01.05 น. ออกเดินทางสู่ดูไบ โดยสายการบินเอมิเรตส์ เทีย่วบินที ่EK 385 

* คณะเดินทางวนัท่ี 28 เม.ย.63 ออกเดินทาง เวลา 01.15 น. และถึงดูไบ เวลา 04.45 น. * 
05.00 น. เดินทางถึงสนามบินดูไบ รอเปล่ียนเคร่ือง 
07.25 น. ออกเดินทางต่อสู่คาซาบลงักา้ ประเทศโมร็อคโค โดยเทีย่วบิน EK 751 

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



 

13.15 น. 
 

ถึงสนามบินคาซาบลังก้า (Casablanca) ประเทศโมร็อคโค (เวลาทอ้งถ่ินชา้กวา่ประเทศไทย 5 ชัว่โมง และจะ
เปล่ียนเป็น 6 ชัว่โมงในวนัท่ี 27 ตุลาคม 2562) น าท่านผา่นพิธีตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากร เดินทางสู่คาซาบ
ลงักา้ มีความหมายในภาษาสเปนว่าบา้นสีขาว เป็นเมืองท่าและเป็นท่ีตั้งของท่าอากาศยานระหว่างประเทศ 
จากนั้นน าท่านเดินทางต่อสู่เมืองราบัต (Rabat) เมืองหลวงแห่งราชอาณาจกัรมาตั้งแต่ปี ค.ศ.1956 น าท่านชม
เมืองราบตัเมืองหลวงแห่งราชอาณาจกัรมาในอดีต เม่ือโมร็อคโคหลุดพน้จากการเขา้แทรกแซงทางการเมือง
ของฝร่ังเศส และเป็นท่ีตั้งของพระราชวงัหลวง และท าเนียบทูตานุทูตจากต่างแดน เป็นเมืองสีขาวท่ีสะอาดและ
สวยงาม จากนั้นชมสุเหร่าหลวง และ พระราชวังหลวง  ท่ีทุกเท่ียงวนัศุกร์ กษตัริยแ์ห่งโมร็อคโคจะทรงมา้จาก
พระราชวงัมายงัสุเหร่าเพื่อประกอบศาสนกิจ ชมสุสานของกษัตริย์โมฮัมเหม็ด ที่ 5 พระอยักาของกษตัริยอ์งค์
ปัจจุบนั ซ่ึงมีทหารยามยืนเฝ้าสง่าทุกประตู และเปิดให้คนทุกชาติทุกศาสนาเขา้ไปเคารพพระศพท่ีฝังอยู่เบ้ือง
ล่าง ดา้นหน้าของสุสาน คือสุเหร่าฮสัซันท่ีเร่ิมสร้างมาตั้งแต่ศตวรรษท่ี 2 แต่ไม่ส าเร็จ และพงัลงจนเหลือแต่
เพียงเสาไว ้365 ตน้ ในบริเวณกวา้ง 183 x 139 เมตร  แวะถ่ายรูปป้อมอูดายา (Oudayas Fortress) ป้อมขนาด
ใหญ่ 2 ชั้น ท่ีตั้งอยูริ่มมหาสมุทรแอตแลนติก ลอ้มรอบดว้ยก าแพงสูงใหญ่ เป็นป้อมท่ีสเปนสร้างข้ึนเม่ือสมยัท่ี
สเปนยึดครองโมร็อคโค ดา้นในมีสวนดอกไมแ้บบสเปน และเป็น เมดิน่า หรือชุมชนชาวเมืองซ่ึงเต็มไปดว้ย
บา้นเรือนทาทาบดว้ยสีฟ้า-ขาว ท่ีสะอาดตาน่าเดินเล่น บรรยากาศริมทะเลคลา้ยเมืองซานโตรินี นบัเป็นหน่ึงใน
ป้อมปราการท่ีส าคญัของโมร็อคโค ในอดีตใชป้้องกนัขา้ศึกจากการรุกรานทั้งจากประเทศท่ีล่าอาณานิคมและ
ในยคุท่ีโจรสลดัชุกชุม จากนั้นน าท่านเดินทางสุ่เมืองแมกเนส (Meknes) 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 
ทีพ่กั เดินทางเข้าสู่ทีพ่กั TAFILALET หรือเทยีบเท่า 

วนัที ่3 แมกเนส – เมืองโบราณโรมนัโวลูบิลสิ – เชฟชาอนุ 
เช้า รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 
 ชมเมืองแมกเนส (Meknes) หน่ึงในเมืองมรดกโลกรับรองโดยยูเนสโกเม่ือปี ค.ศ.1996 อดีตเมืองหลวงในสมยั

สุลต่าน มูเล อิสมาอิแห่งราชวงศอ์ะลาวทิ (Alawite Dynasty) ได้ช่ือเป็นกษัตริย์จอมโหดผูช่ื้นชอบการท า
สงครามในช่วงศตวรรษท่ี 17 ดว้ยท าเลท่ีตั้งท่ีมีแม่น ้าไหลผา่นกลางเมืองเมกเนสจึงเป็นเมืองศูนยก์ลางการ ผลิต
มะกอกไวน์และพืชพรรณต่างๆ มีก าแพงเมืองลอ้มรอบเมืองเก่าท่ียาวประมาณ 40 กม. ซ่ึงมีประตูเมืองใหญ่โต
ถึง 7 ประตู แวะชม ประตูบับมันซู เป็นประตูท่ีไดช่ื้อวา่สวยท่ีสุด ตกแต่งดว้ยโมเสดและกระเบ้ืองสีเขียวสดบน
ผนังสีแสด น าท่านเดินทางสู่เมืองโบราณโรมันโวลูบิลิส (Roman city of Volubilis) ท่ีปัจจุบนัเหลือแต่ซาก
ปรักหกัพงัท่ีเกิดจากแผน่ดินไหวคร้ังรุนแรงในปี ค.ศ. 1755 แต่ยงัคงเห็นไดถึ้งร่องรอยความยิง่ใหญ่ของเมืองใน
จกัรวรรดิโรมนัในอดีตซ่ึงไดรั้บการข้ึนทะเบียนมรดกโลกในปี ค.ศ.1997 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บ่าย น าท่านเดินทางสู่นครสีฟ้าเชฟชาอูน (Chefchaouen) เมืองท่ีไดช่ื้อว่ามนต์เสน่ห์แห่งโมร็อคโค เป็นเมืองเล็กๆ

ตั้งอยู่ในหุบเขาริฟ (Rif Mountain) ประวติัความเป็นมาของเมืองนั้นยาวนานกวา่ 538 ปี เมืองน้ีเคยอยู่ใตก้าร
ปกครองของสเปน และไดรั้บอิสรภาพในปี ค.ศ.1956 จนไดรั้บอิทธิพลวิถีชีวติและภาษาสเปนในปัจจุบนัน้ี ชม
บ้านเรือนทาด้วยสีฟ้าและสีขาว ถือว่าเป็นสวรรคข์องคนรักสีฟ้าและสีขาว โดยเฉพาะสีฟ้า นัน่ก็เพราะว่าเชฟ
ชาอูนเป็นเมืองท่ีบา้นเรือนเกือบทุกหลงัเป็นสีขาว และมีคร่ึงล่างไปจนถึงบริเวณถนน บนัได และทางเดิน เป็นสี
ฟ้าสดใสเหมือนวนัท่ีทอ้งฟ้าไร้เมฆ สามารถเดินชมบา้นเรือนไดท้ัว่ทั้งเมือง โดยท่ีสถาปัตยกรรมของเมืองยงัคง



 

เป็นแบบโมร็อคโค ซุ้มประตูโคง้จึงสามารถมองเห็นไดท้ัว่ทั้งเมือง และยงัมีน ้ าพุท่ีปูดว้ยกระเบ้ืองโมเสกแบบ
โมร็อคโคใหเ้ห็นไดต้ามมุมต่าง ๆ ของเมือง พร้อมใหท้่านมีเวลาเดินเลือกซ้ือของท่ีระลึกในตลาดเมืองเก่า 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 

ทีพ่กั เดินทางเข้าสู่ทีพ่กั PARADOR หรือเทยีบเท่า 
*** เน่ืองจากโรงแรมในเมืองเชฟชาอูนมีค่อนขา้งนอ้ย ถา้ในกรณีท่ีโรงแรมในเมืองเชฟชาอูนเต็ม ทางคณะจะ
เปล่ียนไปนอนเมืองขา้งๆแทน *** 

วนัที ่4 เชฟชาอนุ – เฟซ – เมืองเก่าเฟซ 

เช้า รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 
 น าท่านเดินทางสู่เมืองเฟซ (Fes) เมืองหลวงเก่าใน ศ.ต. ท่ี 8 ท่ีมีความส าคญัทางประวติัศาสตร์ เป็นเมืองแหล่ง

ท่องเท่ียวท่ีมีช่ือเสียงของโมร็อคโค เส้นทางน้ีผ่านเทือกเขาแอตลาส ช่ือท่ีคุน้เคยกนัมานาน โดยเดินทางข้าม 
Middle Atlas ภูมิประเทศเขียวชอุ่มไปด้วยป่าไม ้สองขา้งทางเปล่ียนสภาพจากความแห้งแลว้เป็นป่าไม ้พุ่ม 
และสลบักบัความแหง้แลง้ของภูเขา จนเขา้สู่เมืองเฟส 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

บ่าย น าท่านชมเมืองเฟส โดยเดินเขา้สู่เขาวงกตอนัซบัซอ้นแห่งเมดินาเมืองเฟซ ผา่นประตู Bab Bou Jeloud ท่ีสร้าง
ตั้งแต่ปี 1913  ท่ีใชโ้มเสดสีฟ้าตกแต่ง เดินผา่นเขา้ไปในเขตเมดิน่าแลว้เหมือนขา้มกาลเวลายอ้นสู่อดีต น าท่าน
เดินผ่านตลาดสดขายขา้งปลาอาหาร และผกั ผลไมส้ดต่างๆนาๆ ชม เมเดอร์ซา บูอิมาเนีย (Merdersa Bou 
Imania) ซ่ึงเป็นโรงเรียนสอนพระคมัภีร์ เป็นสถาปัตยกรรมแบบมวัร์ท่ีสวยงามประณีต  ในเขตเมืองเก่าไดแ้บ่ง
ออกเป็น 100 ส่วน มีซอยกวา่ 10,000 ซอย มีซอยแคบสุดคือ 50 ซ.ม. ถึงกวา้ง 3 เมตร จะแบ่งเป็นยา่นต่างๆ เช่น 
ยา่นเคร่ืองใชท้องเหลือง ทองแดง จะมีร้านคา้เล็กๆท่ีหนา้ร้านจะมีหมอ้ กะทะ อุปกรณ์เคร่ืองครัว วางแขวนหอ้ย
เตม็ไปหมด ยา่นขายพรมท่ีวางเรียงรายอยา่งสวยงาม ยา่นงานเคร่ืองจกัสาน งานแกะสลกัไม ้และยา่นเคร่ืองเทศ 
(Souk El Attarine) ท่านจะได้สัมผสัทั้งรูป รสและกล่ินในย่านเคร่ืองเทศท่ีมีการจดัเรียงสินคา้ได้อย่างเป็น
ระเบียบเรียบร้อยสวยงาม ระหว่างท่ีเดินตามทางในเมดิน่าท่านจะได้พบกับน ้าพุธรรมชาติ (Nejjarine 
Fountain) เพื่อให้ชาวมุสลิมให้ลา้งหนา้ลา้งมือก่อนเขา้ในบริเวณมสัยิด  นอกจากน้ีท่ีตามซอกมุมอาจเห็นภาพ
ชายสูงอายุหนวดเครารุงรังนัง่แกะสลกัไมช้ิ้นเล็กๆอยูบ่ริเวณตามทางเดินแคบๆในเขตเมืองเก่า บางทีเราก็ยงัจะ
เห็นผูห้ญิงท่ีน่ีสวมเส้ือผา้ท่ีปิดตั้งแต่หวัจนถึงเทา้จะเห็นไดก้็เฉพาะตาด าอนัคมกริบเท่านั้น  แวะชมสุสานของมู
เล ไอดริสที่ 2 (Moulay Idriss Mausolem II) ท่ีชาวโมร็อคโคถือว่าเป็นแหล่งมาแสวงบุญท่ีศกัด์ิสิทธ์ิ พาท่าน
ไปชม สุเหร่าใหญ่ไคเราวีน (Kairaouine Mosque) ซ่ึงเป็นทั้งมหาวิทยาลยัสอนศาสนาแห่งแรกของโมร็อคโค 
และเก่าแก่ท่ีสุดแห่งหน่ึงของโลกเลยทีเดียว (เฉพาะผูท่ี้นบัถือศาสนาอิสลามเท่านั้น) จากนั้นน าท่านเดินชมยา่น
เคร่ืองหนงัและแวะชม บ่อฟอกและยอ้มสีหนงัแบบโบราณ ท่ีเป็นเอกลกัษณ์เฉพาะของเมืองเฟส ถูกอนุรักษโ์ดย
องคก์รยูเนสโก ้ทั้งหมดน้ีเป็นเสน่ห์ของการเดินเท่ียวชมเมืองท่ีตอ้งเดินแหวกวา่ยเขา้ไปในกลุ่มคนชาวพื้นเมือง 
ชอ้ปป้ิงสินคา้ทอ้งถ่ิน เมืองเฟซจึงเป็นสถานท่ีท่ีไม่ควรพลาดในการมาเยอืนอยา่งยิง่ 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร  
ทีพ่กั เดินทางเข้าสู่ทีพ่กั L’ESCALE เทยีบเท่า 

** กรุณาจดัเตรียมเส้ือผา้กระเป๋าเล็ก เพื่อคา้งคืนในทะเลทรายในคืนถดัไป ** 

วนัที ่5 เฟซ – อนิเฟรน – มเิดล – เออร์ฟูด์ – เมอร์ซูก้า (ทะเลทรายซาฮาร่า) 



 

เช้า รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 
น าท่านเดินทางผา่นชม เมืองอนิเฟรน (Infrane) เมืองท่ีความสูงประมาณ 1,650 เมตร เหนือระดบัน ้าทะเล ท่ีพกั
ตากอากาศซ่ึงในอดีตฝร่ังเศสไดม้าสร้างข้ึนบริเวณน้ี ในช่วง ค.ศ. 1930 บางคร้ังเรียกเมืองแห่งน้ีวา่ เจนีวาแห่ง
โมร็อคโค บา้นส่วนใหญ่มีหลงัคาสีแดง มีดอกไมบ้าน และทะเลสาบสวยงาม เป็นสถานท่ีพกัผอ่นทั้งฤดูหนาว
และฤดูร้อน เส้นทางน้ีผา่นเทือกเขาแอตลาส ช่ือท่ีคุน้เคยกนัมานาน เดินทางขา้ม Middle Atlas ภูมิประเทศเขียว
ชอุ่มไปดว้ยป่าไม ้สองขา้งทางเปล่ียนสภาพจากความแห้งแลว้เป็นป่าไม ้พุ่ม และสลบักบัความแห้งแลง้ของ
ภูเขา ไดเ้วลาสมควรน าท่านเดินทางสู่เมืองมิเดล (Midelt) 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บ่าย ออกเดินทางสู่ เมืองเออร์ฟูด์ (Erfoud) ซ่ึงเป็นโอเอซิสศูนยก์ลางการคา้ขายของคาราวานซ่ึงเดินทางมาจาก

ซาอุดิอาระเบีย และซูดาน เดินทางสู่เมืองเมอร์ซูกา้ร์ (แยกสัมภาระส าหรับค้างคืนในทะเลทราย) โดยน าท่านน า
ท่านนัง่รถขบัเคล่ือนส่ีลอ้ 4 WD ไปท่อง ทะเลทรายซาฮาร่า “Sahara” เป็นทะเลทรายในทวีปแอฟริกาท่ีมีขนาด
ใหญ่เป็นอนัดบัสองของโลก (รองจากทะเลทรายในทวีปแอนตาร์กติกา) และเป็นทะเลทรายร้อนท่ีใหญ่ท่ีสุด
ของโลก ณ เมืองเมอร์ซูก้า (Merzouga) ลดัเลาะขอบทะเลทรายสู่เขตซาฮาร่า ผา่นชมชมทศันียภาพอนัยิ่งใหญ่
ของภูเขาหินท่ีเต็มไปดว้ยซากฟอสซิลของหาอยและแมงกะพรุนโบราณในอดีตเม่ือ 350 ลา้นปีก่อน ซ่ึงดินแดน
แห่งน้ีเคยอยูใ่ตท้อ้งทะเลมาก่อน จ่ึงเป็นท่ีก าเนิดของซากฟอสซิลต่างๆ 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
** อิสระท่านพกัผอ่นดูดาวท่ามกลางทะเลทรายตามอธัยาศยั ** 

ทีพ่กั เดินทางเข้าสู่ทีพ่กั CAFÉ DU SUD เทยีบเท่า 

วนัที ่6 ขีอู่ฐรับแสงอรุณ - เมอร์ซูก้า – ทอด้าจอร์จ - ทนิเฮียร์ – วอซาเซท 

เช้าตรู่ ก่อนพระอาทิตยข้ึ์นน าท่านข่ีอูฐชมพระอาทิตยข้ึ์นท่ีทะเลทรายซาฮาร่า ** พิเศษ รวมค่าข่ีอูฐ 1 ท่าน/อูฐ 1 ตวั 
เป็นบรรยากาศยามเชา้ท่ีคุณจะประทบัใจมิรู้ลืม **(อยา่ลืมเตรียมเส้ือกนัหนาวใหพ้ร้อม) 

เช้า รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 
กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บ่าย น าท่านเดินทางสู่ เมืองวอซาเซท (Ouarzazate) เคยเป็นท่ีตั้งทางยุทธศาสตร์ในปี ค.ศ. 1928 ฝร่ังเศสไดต้ั้งกอง

ก าลงัทหารและพฒันาท่ีน่ีให้เป็นศูนยก์ลางการบริหาร วอซาเซทเป็นเมืองถูกส่งเสริมให้เป็นเมืองท่องเท่ียวท่ี
แวดล้อมไปด้วยสตูดิโอภาพยนตร์ และมีการพฒันาพื้นท่ีในทะเลทรายเพื่อการท ากิจกรรมต่างๆ เช่น การข่ี
มอเตอร์ไซด์ อูฐ กิจกรรมผจญภยักลางทะเลทราย เมืองน้ีอยูใ่กลภู้เขาแอตลาสท่ีมีหิมะปกคลุมในช่วงฤดูหนาว 
วอซาเซทอาจกล่าวไดว้า่เป็นจุดมุ่งหมายของนกัท่องเท่ียวท่ีมองหาความแตกต่าง และความผจญภยัท่ีหาไม่ได้
จากท่ีไหน วอซาเซทเป็นเมืองท่ีส าคญัท่ีสุดของทางตอนใต ้และท่ีน่ียงัเป็นทางเช่ือมระหว่างเหนือกบัใต ้และ
ตะวนัออกกบัตะวนัออก ส าหรับนกัท่องเท่ียวบางคนท่ีชอบรสชาติของความเป็นทางใต ้ณ แห่งน้ีเป็นจุดเร่ิมตน้
ของการส ารวจเมืองต่างๆไดทุ้กวนั 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร  
ทีพ่กั เดินทางเข้าสู่ทีพ่กั KARAM PALACE หรือเทยีบเท่า    

วนัที ่7 วอซาเซท – มาราเกซ – ชมโชว์การแสดงพืน้เมือง   
เช้า รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 



 

แวะถ่ายรูป ป้อมทาเริท Kasbah Taourirt เป็นป้อมแห่งตระกูลกลาว ีซ่ึงภายในประกอบดว้ยหอ้งต่าง ๆ จ านวน
มากซ่อนอยู่เช่ือมต่อกนัด้วยถนนเล็ก ๆ และเส้นทางลบัคดเค้ียวตามอาคารท่ีเบียดเสียดกนั พระราชวงัของ
ตระกูลกลาวี Glaoui Palace ผูป้กครองมาราเกซ ซ่ึงยงัมีลวดลายผนังอาคารและรูปแบบสถาปัตยกรรมอนั
หลากหลายของการสร้างอาคารของชาวเบอร์เบอร์ การออกแบบอาคารซ่ึงเหมาะกบัความเช่ือและความเป็นอยู่
ของเหล่าเจา้ผูป้กครอง ในยุคของตระกูล Glaoui ท่ีน่ีมีคนงานและคนรับใช้จ  านวนหลายร้อยคนจึงตอ้งมีห้อง
เป็นจ านวนมาก มีทั้งส่วนท่ีเป็นวงัเก่า ห้องนัง่เล่น ห้องรับรอง ซ่ึงองค์การยูเนสโก้ได้ปฏิสังขรณ์ข้ึนมาจาก
อาคารเดิมเพียง 1 ใน 3 ของอาคารทั้งหมด จากนั้นน าท่านออกเดินทางผา่น เมืองไอท์ เบนฮาดดู Ait Benhaddou 
เป็นเมืองท่ีมีช่ือเสียงในเร่ืองการหารายไดจ้ากกองถ่ายท าภาพยนตร์กวา่ 20 เร่ือง โดยเฉพาะป้อมท่ีงดงามและมี
ความใหญท่ีสุดในโมร็อคโค ภาคใต ้คือ ป้อมไอท์ เบนฮาดดู Kasbash of Ait Ben Hadou เป็นป้อมหินทรายซ่ึง
ตั้งอยูท่่ามกลางสวนอลัมอนด์ เป็นปราสาทท่ีใชใ้นการถ่ายท าภาพยนตร์หลายเร่ืองท่ีโด่งดงั อาทิ Lawrence of 
Arabia, Jesus of Nazareth และ Gladiator ปัจจุบนัอยูใ่นความดูแลขององคก์ารยเูนสโก ้

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
บ่าย เดินทางสู่ เมืองมาราเกช (Marakesh) ซ่ึงเป็นเมืองท่องเท่ียวท่ีส าคัญท่ีตั้ งอยู่เชิงเขาแอตลาส ในอดีตเมือง

โอเอซิสแห่งน้ีเป็นท่ีพกัของกองคาราวานอูฐท่ีมาจากทางตอนใตข้องโมร็อคโค ถือเป็นเมืองชุมทางของพ่อคา้
ต่างๆ นอกจากน้ียงัเป็นอดีตเมืองหลวงในช่วงสมยัราชวงศ์อลัโมราวิดช่วง ศ.ต.ท่ี 11 ปัจจุบนัเป็นเมืองท่ีมี
นกัท่องเท่ียวมาเยือนมากท่ีสุด สภาพบา้นเมืองท่ีเราเห็นไดคื้อ สองขา้งทางแวดลอ้มดว้ยบา้นเรือนท่ีถูกฉาบดว้ย
ปูนสีส้มๆ ซ่ึงเป็นส่ิงท่ีรัฐบาลก าหนดไว ้แต่คนทอ้งถ่ินจะเรียกวา่ Pink City หรือ เมืองสีชมพู อาจกล่าวไดว้า่มา
ราเกชเป็นเมืองท่ีมีเสน่ห์ท่ีสุดในโลกแห่งหน่ึง จึงไดส้มญานามวา่เป็น A city of Drama นัน่คือมีความสวยงาม
ดัง่เมืองในละครท่ีไม่น่าเป็นชีวิตจริงได ้น าท่านเยี่ยมชม พระราชวังบาเฮีย (Bahia Palace) เป็นพระราชวงัของ
ท่านมหาอ ามาตย ์ผูส้ าเร็จราชการแผ่นดินแทนยุคกษตัริยใ์นอดีต สร้างข้ึนในช่วงปลายศตวรรษท่ี 19 โดย Si 
Moussa สถาปัตยกรรมออกแบบเป็นแนวสมยัใหม่ โดยท่ีตั้งใจจะให้เป็นพระราชวงัท่ียิ่งใหญ่และหรูหราท่ีสุด
ในสมยันั้น ตวัพระราชวงัมีการตกแต่งโดยการแกะสลกัปูนป้ันมีการวาดลายบนไมแ้ละประดบัประดาดว้ยโม
เสดเป็นลวดลายท่ีสวยงามละเอียดอ่อนมาก จากนั้นน าท่านชม จัตุรัสกลางเมือง Djemaa Fnaa Square ท่ีมี
ขนาดใหญ่ รายลอ้มไปดว้ยอาคาร ร้านคา้ ตลาด ทั้ง 4 ดา้น เดินเล่นถ่ายรูปความมีชีวติชีวา ท่ีมีสีสันและกล่ินอาย
แบบโมร็อคโคขนานแท ้พร้อมจบัจ่ายหาซ้ือของฝาก ของท่ีระลึกพื้นเมืองต่างๆ ไดท่ี้ ตลาดเก่า ท่ีอยู่รายรอบ
จตุัรัส 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร  
** พร้อมชมโชวก์ารแสดงพื้นเมืองอนัต่ืนตาต่ืนใจกบัความอลงัการของสถานท่ีและสีสันของชาวโมร็อคกนั ** 

ทีพ่กั เดินทางเข้าสู่ทีพ่กั AYOUB HOTEL หรือเทยีบเท่า    

วนัที ่8 มาราเกซ – สวนจาร์ดีน มาจอแรล – คาซาบลงัก้า 
เช้า รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 
 น าท่านชม สวนจาร์ดีน มาจอแรล Jardin Majorelle หรือ สวนยิปแซงลอเร้นซ์ Yves Saint Laurent Gardens 

ช่ือน้ีเป็นท่ีคุน้เคยของสาว ๆ ท่ีช่ืนชอบแฟชัน่สุดหรูของ Yves St. Laurent นกัออกแบบแฟชัน่ดีไซน์แห่งปารีส
ประเทศฝร่ังเศส จากนั้นน าท่านเดินทางสู่เมืองคาซาบลังก้า (Casablanca) น าท่านสู่เมือง คาซาบลงักา้  ค  าว่า 
'คาซา' แปลว่า บา้น และ 'บลงักา้' แปลว่า สีขาว คาซาบลงักา้ เป็นเมืองท่ีคนทัว่โลกรู้จกั และอาจรู้จกัมากกว่า 
'ราชอาณาจกัรโมร็อคโค' ดว้ยซ ้ า 



 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
บ่าย น าท่านชมเมืองคาซาบลังก้า (Casablanca) เมืองท่ีถูกใช้เป็นฉากในภาพยนตร์ฮอลลีวูดเร่ือง Casablanca ออก

ฉายในปี ค.ศ.1942 น าท่านถ่ายรูปกบั สุเหร่าแห่งกษตัริยฮ์สัซนัท่ี 2 สร้างเสร็จสมบูรณ์เม่ือปี ค.ศ. 1993 ในวาระ
เฉลิมพระชนมค์รบ 60 พรรษาของกษตัริยฮ์สัซนัท่ี 2 แห่งโมร็อกโกเป็นสุเหร่าท่ีมีขนาดใหญ่มากจุคนได ้25,000 
คนและมีหอคอยสูง 210 เมตร ชมโบถส์ชาวยวิ (The Church of our ladies of Lourdes) ภายในมีภาพกระจกสี
สวยงามแสดงเร่ืองราวต่างๆเก่ียวกบัศาสนา ต่อดว้ยจตุัรัสสหประชาชาติ ซ่ึงเป็นใจกลางเมืองยา่นธุรกิจส าคญั 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 
ทีพ่กั เดินทางเข้าสู่ทีพ่กั IMPERIAL CASABLANCA หรือเทยีบเท่า    

วนัที ่9 คาซาบลงัก้า – ดูไบ 
เช้า รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 
11.00 น. น าท่านเดินทางสู่สนามบินคาซาบลงักา้ เพื่อท าการเช็คอินสัมภาระ และ มีเวลาเลือกซ้ือสินคา้ปลอดภาษีใน

สนามบิน 
14.55 น. ออกเดินทางกลบัสู่ดูไบ โดยเทีย่วบินที ่EK 752 

วนัที ่10 ดูไบ - กรุงเทพฯ   
01.15 น. เดินทางถึงสนามบินดูไบรอเปล่ียนเคร่ือง 
03.40 น. ออกเดินทางสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบินเอมิเรตส์ เทีย่วบิน EK 376 

12.50 น. คณะเดินทางกลบัถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวสัดิภาพ 
                          *********************************************************** 

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

ราคาแนะน าเพยีง : AMAZING MOROCCO โมร็อคโค 

10 วัน 7 คนื โดยสายการบนิเอมิเรตส ์(EK) 

ก าหนดการเดนิทาง 
ผู้ใหญ่พัก 2-3 ท่าน 

ท่านละ 

เด็กอายุไม่เกนิ 12 ปี  

(เสริมเตียง)  

ท่านละ 

เด็กอายุไม่เกนิ 12 ปี 

(ไม่เสริมเตียง) 

ท่านละ 

ไม่รวมตั๋ว 

ท่านละ 

พักเดีย่วเพิม่ 

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.        ช ำระเงินมดัจ ำทำ่นละ 20,000 บำท ภายใน 1 วนั หลงัจากการจอง โดยโอนเขำ้บญัชี ที่นั่งจะยืนยนัเมื่อไดร้บัเงินมดั

จ ำแลว้เทำ่นัน้ 

2. สง่ส ำเนำหนำ้พำสปอรต์ของผูท้ี่เดินทำง ท่ีมีอำยกุำรใชง้ำนไมน่อ้ยกวำ่ 6 เดือน เพื่อท ำกำรจองคิวยื่นวีซำ่ภำยใน 3 

วนันบัจำกวนัจอง หำกไมส่ง่ส ำเนำหนำ้พำสปอรต์ทำงบรษัิทขออนญุำตยกเลกิกำรจองทวัรโ์ดยอตัโนมตัิ 



 

3. เมื่อไดร้บักำรยืนยนัวำ่กรุป๊ออกเดินทำงได ้ลกูคำ้จดัเตรยีมเอกสำรใหก้ำรขอวีซำ่ไดท้นัที 

4. หำกท่ำนที่ตอ้งกำรออกตั๋วโดยสำรภำยในประเทศ (กรณีลกูคำ้อยู่ต่ำงจังหวดั) ใหท้่ำนติดต่อเจำ้หนำ้ที่ ก่อนออก
บตัรโดยสำรทุกครัง้ หำกออกบตัรโดยสำรโดยมิแจง้เจำ้หนำ้ท่ี ทำงบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่ รบัผิดชอบ ค่ำใชจ้่ำยท่ี
เกิดขึน้ 

5. กำรยื่นวีซ่ำในแตล่ะสถำนทตูมีกำรเตรียมเอกสำร และมีขัน้ตอนกำรยื่นวีซ่ำไม่เหมือนกนั ทัง้แบบหมู่คณะและยื่น 
รำยบคุคล (แสดงตน) ทำ่นสำมำรถสอบถำมขอ้มลูเพื่อประกอบกำรตดัสนิใจก่อนกำรจองไดจ้ำกทำงเจำ้หนำ้ที่ 

6. หำกในคณะของทำ่นมีผูต้อ้งกำรดแูลพิเศษ นั่งรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูส้งูอำย,ุ มีโรคประจ ำตวั หรอืไมส่ะดวก
ในกำรเดินทำงท่องเที่ยวในระยะเวลำเกินกว่ำ 4-5 ชั่วโมงติดต่อกัน ท่ำนและครอบครวัตอ้งใหก้ำรดูแลสมำชิก
ภำยในครอบครวัของท่ำนเอง เนื่องจำกกำรเดินทำงเป็นหมู่คณะ หวัหนำ้ทวัรม์ีควำมจ ำเป็นตอ้งดูแลคณะทวัร์
ทัง้หมด 

อัตราค่าบริการนีร้วม 
1  คำ่ตั๋วเครือ่งบิน ชัน้ประหยดั (Economy Class) ที่ระบวุนัเดินทำงไปกลบัพรอ้มคณะ (ในกรณีมีควำมประสงคอ์ยู่

ตอ่ จะตอ้งไมเ่กินจ ำนวนวนั และอยูภ่ำยใตเ้ง่ือนไขของสำยกำรบิน) 
2. คำ่ภำษีสนำมบินทกุแหง่ตำมรำยกำร 
3. คำ่รถโคช้ปรบัอำกำศน ำเที่ยวตำมรำยกำร  
4. คำ่หอ้งพกัในโรงแรมตำมที่ระบใุนรำยกำรหรอืเทียบเทำ่ (3 ดำว – 4 ดำว) 
5. คำ่อำหำรตำมที่ระบใุนรำยกำร 
6. คำ่เขำ้ชมสถำนท่ีทอ่งเที่ยวตำมรำยกำร 
7. คำ่ประกนัภยักำรเดินทำงรำยบคุคล (หำกตอ้งกำรเง่ือนไขกรมธรรมส์อบถำมไดจ้ำกเจำ้หนำ้ที่) 
 คำ่ประกนัอบุตัิเหตคุุม้ครองในระหวำ่งกำรเดินทำงวงเงินไมเ่กินทำ่นละ 1,000,000 บำท  
 คำ่รกัษำพยำบำลในกรณีเกิดอบุตัิเหตวุงเงินไมเ่กินทำ่นละ 500,000 บำท (ตำมเง่ือนไขกรมธรรม)์ 
 ลูกค้าท่านใดสนใจ ซื้อประกันการเดินทางส าหรับครอบคลุมเร่ืองสุขภาพสามารถสอบถามข้อมูล 

เพิ่มเติมกับทางบริษัทได้  
 เบีย้ประกนัเริม่ตน้ 341 บำท [ระยะเวลำ 4-6 วนั] 
 เบีย้ประกนัเริม่ตน้ 395 บำท [ระยะเวลำ 7-10 วนั]  
 **ควำมครอบคลมุผูเ้อำประกนัท่ีมีอำยตุัง้แตแ่รกเกิด ถึง 85 ปี **  
  [รกัษำพยำบำล 2 ลำ้น, เสยีชีวิตหรอืเสยีอวยัวะจำกอบุตัิเหต ุ1.5 ลำ้นบำท] 
8. คำ่มคัคเุทศกข์องบรษัิทดแูลตลอดกำรเดินทำง (ไมร่วมทิปมคัคเุทศก)์  
9. คำ่ภำษีมลูคำ่เพิ่ม 7%  
 

อัตราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
1. คำ่ธรรมเนียมกำรจดัท ำหนงัสอืเดินทำง 

2. ค่ำใชจ้่ำยส่วนตวั อำทิเช่น  ค่ำเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษ, ค่ำโทรศพัท,์ ค่ำซกัรีด, ค่ำธรรมเนียมหนงัสือเดินทำง, ค่ำ

น ำ้หนกัเกินจำกทำงสำยกำรบินก ำหนดเกินกว่ำ 30 กก.และมำกกว่ำ 1 ชิน้,  ค่ำรกัษำพยำบำล กรณีเกิดกำร

เจ็บป่วยจำกโรคประจ ำตวั, คำ่กระเป๋ำเดินทำงหรอืของมีคำ่ที่สญูหำยในระหวำ่งกำรเดินทำง เป็นตน้ 

3. คำ่ธรรมเนียมน ำ้มนัและภำษีสนำมบิน ในกรณีที่สำยกำรบินมีกำรปรบัขึน้รำคำ 

4. คำ่บรกิำรยกกระเป๋ำในโรงแรม ซึง่ทำ่นจะตอ้งดแูลกระเป๋ำและทรพัยส์นิดว้ยตวัทำ่นเอง 

5. ค่าธรรมเนียมวีซ่าประเทศโมร็อคโค (ผู้ยื่นวีซ่าต้องช าระเงินพร้อมเงินมัดจ าค่าทัวรเ์ป็นจ านวนเงิน

โดยประมาณ 800 บาท) 

6. คำ่ทิปพนกังำนขบัรถ และไกดท์อ้งถ่ิน  (40 ดอลลำรส์หรฐั) 



 

7. คำ่ทิปมคัคเุทศกจ์ำกเมืองไทย (30 ดอลลำรส์หรฐั) 

เงือ่นไขการช าระค่าทวัรส่์วนทีเ่หลือ 
ทางบริษัทขอเกบ็ค่าทวัรส่์วนทีเ่หลือ 20 วันก่อนการเดนิทาง 

หากทา่นไม่ผ่านการอนุมัตวิีซ่าหรือยกเลิกการเดนิทางโดยเหตุจ าเป็น 
ทางบริษัทขอเกบ็เฉพาะค่าใช้จา่ยทีเ่กดิขึน้จริง 

 

ข้อมูลเบือ้งต้นในการเตรียมเอกสารยืน่วีซ่าและการยืน่วีซ่า 

1. กำรพิจำรณำวีซ่ำเป็นดุลยพินิจของสถำนทูต มิใช่บริษัททวัร ์กำรเตรียมเอกสำรที่ดีและถูกตอ้งจะช่วยใหก้ำร
พิจำรณำ ของสถำนทตูง่ำยขึน้ 

2. กรณีท่ำนใดตอ้งใชพ้ำสปอรต์เดินทำง ช่วงระหว่ำงยื่นวีซ่ำ หรือ ก่อนเดินทำงกบัทำงบริษัท ท่ำนตอ้งแจง้ใหท้ำง
บรษัิทฯ ทรำบลว่งหนำ้เพื่อวำงแผนในกำรขอวีซำ่ของทำ่น ซึง่บำงสถำนทตูใชเ้วลำในกำรพิจำรณำวีซำ่ที่คอ่นขำ้ง
นำนและอำจไมส่ำมรถดงึเลม่ออกมำระหวำ่งกำรพิจำรณำอนมุตัิวีซำ่ได ้ 

3. ส ำหรบัผูเ้ดินทำงที่ศึกษำหรือท ำงำนอยู่ต่ำงประเทศ จะตอ้งด ำเนินเรื่องกำรขอวีซ่ำดว้ยตนเองในประเทศที่ตน
พ ำนกัหรอืศกึษำอยูเ่ทำ่นัน้ 

4. หนงัสอืเดินทำงตอ้งมีอำยไุมต่  ่ำกวำ่ 6 เดือน โดยนบัวนัเริม่เดินทำงออกนอกประเทศ หำกนบัแลว้ต ่ำกวำ่ 6 เดือน 
ผูเ้ดินทำงตอ้งไปยื่นค ำรอ้งขอท ำหนงัสือเดินทำงเล่มใหม่ และกรุณำเตรียมหนงัสือเดินทำงเล่มเก่ำ ใหก้บัทำง
บริษัทดว้ย เนื่องจำกประวตัิกำรเดินทำงของท่ำนจะเป็นประโยชนอ์ย่ำงยิ่งในกำรยื่นค ำรอ้งขอวีซ่ำ และจ ำนวน
หนำ้หนงัสอืเดินทำง ตอ้งเหลอืวำ่งส ำหรบัติดวีซำ่ไมต่  ่ำกวำ่ 3 หนำ้ 

5. ท่ำนที่ใสป่กหนงัสือเดินทำงกรุณำถอดออก หำกมีกำรสญูหำย บริษัทฯ จะไม่รบัผิดชอบต่อปกหนงัสือเดินทำง
นัน้ๆ และพำสปอรต์ ถือเป็นหนงัสอืของทำงรำชกำร ตอ้งไม่มีรอยฉีกขำด หรอื กำรขีดเขียน หรอื แตง่เติมใดๆ ใน
เลม่ 

 

ข้อมูลเพิม่เตมิเร่ืองตั๋วเคร่ืองบนิและทีน่ั่งบนเคร่ืองบนิ 

1. ทำงบริษัทไดส้  ำรองที่นั่งพรอ้มช ำระเงินมดัจ ำค่ำตั๋วเครื่องบินแลว้  หำกท่ำนยกเลิกทวัร ์ไม่ว่ำจะดว้ยสำเหตใุด 
ทำงบรษัิทขอสงวนสทิธ์ิกำรเรยีกเก็บคำ่มดัจ ำตั๋วเครือ่งบิน ซึง่มีคำ่ใชจ้่ำย ประมำณ 1,000 – 5,000 บำท  แลว้แต่
สำยกำรบินและช่วงเวลำเดินทำง   

2.  หำกตั๋วเครื่องบินท ำกำรออกแลว้ แต่ท่ำนไม่สำรถออกเดินทำงได ้ทำงบริษัทขอสงวนสิทธ์ิเรียกเก็บค่ำใชจ้่ำย
ตำมที่เกิดขึน้จรงิ และรอ Refund จำกทำงสำยกำรบิน ใชเ้วลำประมำณ 3- 6 เดือนเป็นอยำ่งนอ้ย 

3.  นั่งที่ Long Leg โดยปกติอยู่บริเวณทำงออกประตูฉกุเฉิน และผูท้ี่จะนั่งตอ้งมีคุณสมบตัิตรงตำมที่สำยกำรบิน
ก ำหนด เช่น ตอ้งเป็นผูท้ี่มีร่ำงกำยแข็งแรง และช่วยเหลือผูอ้ื่นไดอ้ย่ำงรวดเร็วในกรณีที่เครื่องบินมีปัญหำ เช่น 
สำมำรถเปิดประตฉูกุเฉินได ้(น ำ้หนกัประมำณ 20 กิโลกรมั) ไม่ใช่ผูท้ี่มีปัญหำทำงดำ้นสขุภำพและรำ่งกำย และ
อ ำนำจในกำรใหท้ี่นั่ง Long leg ขึน้อยูก่บัทำงเจำ้หนำ้ที่เช็คอินสำยกำรบิน ตอนเวลำที่เช็คอินเทำ่นัน้ 

 

กรณียกเลิกการเดนิทาง 
1. แจง้ยกเลกิ 45 วนั ขึน้ไปก่อนกำรเดินทำง คืนคำ่ใชจ้่ำยทัง้หมด 
2. แจง้ยกเลกิภำยใน 30-44 วนัก่อนเดินทำง เก็บคำ่ใชจ้่ำย ทำ่นละ 10,000 บำท  
3. แจง้ยกเลกิภำยใน 16-29 วนัก่อนเดินทำง เก็บคำ่ใชจ้่ำย ทำ่นละ 20,000 บำท 
4. แจง้ยกเลกินอ้ยกวำ่ 15 วนัก่อนเดินทำง ทำงบรษัิทฯขอสงวนสทิธ์ิ เก็บคำ่ใชจ้่ำยทัง้หมด 



 

5. บริษัทขอสงวนสทิธ์ิในกำรเก็บคำ่ใชจ้่ำยทัง้หมดกรณีท่ำนยกเลกิกำรเดินทำงและมีผลท ำใหค้ณะเดินทำงไมค่รบ
ตำมจ ำนวนที่ บริษัทฯก ำหนดไว ้(30ท่ำนขึน้ไป) เนื่องจำกเกิดควำมเสียหำยต่อทำงบริษัทและผูเ้ดินทำงอื่นที่
เดินทำงในคณะเดียวกนับรษัิทตอ้งน ำไปช ำระคำ่เสยีหำยตำ่งๆที่เกิดจำกกำรยกเลกิของทำ่น  

6. กรณีเจ็บป่วย จนไม่สำมำรถเดินทำงได ้ซึ่งจะตอ้งมีใบรบัรองแพทยจ์ำกโรงพยำบำลรบัรอง บริษัทฯจะท ำกำร
เลื่อนกำรเดินทำงของท่ำน  ไปยังคณะต่อไปแต่ทั้งนีท้่ำนจะต้องเสียค่ำใช้จ่ำยที่ไม่สำมำรถเรียกคืนได้คือ 
คำ่ธรรมเนียมในกำรมดัจ ำตั๋ว และคำ่ธรรมเนียมวีซำ่ตำมที่ สถำนทตูฯ เรยีกเก็บ  

7. กรณียื่นวีซำ่แลว้ไมไ่ดร้บักำรอนมุตัิวีซำ่จำกทำงสถำนทตู (วีซำ่ไมผ่ำ่น) และทำ่นไดช้ ำระคำ่ทวัรห์รอืมดัจ ำมำแลว้ 
ทำงบรษัิทฯ ขอเก็บเฉพำะคำ่ใชจ้่ำยที่เกิดขึน้จรงิ เช่น คำ่วีซำ่และคำ่บรกิำรยื่นวีซำ่ / คำ่มดัจ ำตั๋วเครือ่งบิน หรอืคำ่
ตั๋วเครือ่งบิน (กรณีออกตั๋วเครือ่งบินแลว้) คำ่สว่นตำ่งในกรณีที่กรุป๊ออกเดินทำงไมค่รบตำมจ ำนวน  

8. กรณีวีซำ่ผำ่นแลว้ แจง้ยกเลกิก่อนหรอืหลงัออกตั๋วโดยสำร บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธ์ิในกำรไมค่ืนคำ่ทวัรท์ัง้หมด 
9. กรณีผูเ้ดินทำงไม่สำมำรถเขำ้-ออกเมืองได ้เนื่องจำกปลอมแปลงหรือกำรหำ้มของเจำ้หนำ้ที่ ไม่ว่ำเหตผุลใดๆ

ตำมทำงบรษัิทของสงวนสทิธ์ิในกำร ไมค่ืนคำ่ทวัรท์ัง้หมด 
 

ข้อมูลเพิม่เตมิเร่ืองโรงแรมทีพ่ัก 
1. เนื่องจำกกำรวำงแปลนหอ้งพกัของแตล่ะโรงแรมแตกตำ่งกนั จึงอำจท ำใหห้อ้งพกัแบบหอ้งเดี่ยว (Single) ,หอ้งคู่ 

(Twin/Double) และหอ้งพกัแบบ 3 ท่ำน/3 เตียง (Triple Room) หอ้งพกัต่ำงประเภทอำจจะไม่ติดกันและบำง
โรงแรม  อำจจะไมม่ีหอ้งพกัแบบ 3 ทำ่น แตอ่ำจจะไดเ้ป็น 1 เตียงใหญ่กบั 1 เตียงพบัเสรมิ 

2. โรงแรมในยโุรปสว่นใหญ่อำจจะไมม่ีเครือ่งปรบัอำกำศเนื่องจำกอยูใ่นแถบท่ีมีอณุหภมูิต  ่ำ 
3. กรณีที่มีงำนจดัประชมุนำนำชำติ (Trade air) เป็นผลใหค้่ำโรงแรมสงูขึน้มำกและหอ้งพกัในเมืองเต็ม บรษัิทฯขอ

สงวนสทิธ์ิในกำรปรบัเปลีย่นหรอืยำ้ยเมืองเพ่ือใหเ้กิดควำมเหมำะสม 
4. โรงแรมในยโุรปที่มีลกัษณะเป็น Traditional Building หอ้งที่เป็นหอ้งเดี่ยวอำจเป็นหอ้งที่มีขนำดกะทดัรตัและไม่

มีอำ่งอำบน ำ้ ซึง่ขึน้อยูก่บักำรออกแบบของแตล่ะโรงแรมนัน้ๆ และหอ้งแตล่ะหอ้งอำจมีลกัษณะแตกตำ่งกนั 
 

เอกสารประกอบการขอวซีา่โมร็อคโค 

ใชเ้วลาท าการอนมุตัวิซีา่ประมาณ 10 วนั 

***ไมต่อ้งมาแสดงตนทีส่ถานทตูในวนัยืน่วซีา่*** 

เอกสารกรณุาเตรยีม 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 นับจากวนัเดนิทางกลับ  และหนังสอื

เดนิทางจะตอ้งไมช่ ารดุ (หนังสอืเดนิทางเลม่เกา่ กรณุาน ามาประกอบการยืน่วซีา่ดว้ย)  



 

***ในกรณีทีถ่อืพาสปอรต์ สญัชาตไิทย แตพ่ านกัอยูต่า่งประเทศ, ท างานอยูต่า่งประเทศ 

หรอืนกัเรยีน นกัศกึษาศกึษาอยู่ตา่งประเทศ กรุณาแจง้เจา้หนา้ทีข่องทางบรษิทัใหท้ราบ

ทนัท ีเพราะการยืน่ขอวซีา่จะมเีง ือ่นไข และ ขอ้ก าหนดของทางสถานทูตตอ้งการเพิม่เตมิ 

และ บางสถานทูตอาจไม่สามารถยืน่ขอวซี่าในประเทศไทยได ้ขอ้ก าหนดนีร้วมไปถงึผู ้

เดนิทางทีถ่อืพาสปอรต์ตา่งชาตดิว้ย*** 

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

ขาวเท่านัน้ ถา่ยไมเ่กนิ 6 เดอืนหา้มสวมแวน่ตาหรอืเครือ่งประดับ 

ไมใ่สค่อนแทคเลนส ์รปูไมเ่ลอะหมกึ) 

3. หลกัฐานการเงนิ  

3.1 หนงัสอืรบัรองสถานะทางการเงนิ BANK CERTIFICATE  ที่

ออกจากทางธนาคาร (ตอ้งสะกดชือ่ใหต้รงตามหนา้พาสปอร์ต 

ตอ้งมตีราประทับ และลายเซ็นจากธนาคาร) กรุณายืน่ขอจาก ธนา

คารล่วงหนา้ เวลาด าเนนิงานประมาณ 3 วนั และใชย้ืน่ไดไ้มเ่กนิ 20 วนัหลังจากธนาคารออกให ้  

3.2 กรณีผูเ้ดนิทางไมไ่ดอ้อกคา่ใชจ้า่ยเอง (บคุคลทีส่ามารถรับรองคา่ใชจ้า่ยได ้ตอ้งเป็น พ่อ แม ่

พีน่อ้ง ทีม่สีายเลอืดเดยีวกัน หรอื สามภีรรยา เทา่นัน้)     

     3.2.1. ตอ้งท าเป็นหนงัสอืรบัรองคา่ใชจ้า่ยในการเดนิทาง  (Sponsor Letter)  

     3.2.2. ตอ้งท า BANK GUARANTEE ทีอ่อกจากทางธนาคารเท่านัน้ ฉบับภาษาอังกฤษ โดยระบชุือ่

เจา้ของบัญช ี(บคุคลทีอ่อกคา่ใชจ้่าย) ตอ้งสะกดชือ่ – สกลุ ใหต้รงตามหนา้พาสปอรต์ และบคุคลที่

เจา้ของบัญชอีอกคา่ใชจ้่ายให ้(ผูเ้ดนิทาง) ตอ้งสะกดชือ่ – สกลุ ใหต้รงตามหนา้พาสปอรต์ กรณุายืน่

ขอจาก ธนาคาร่ลวงหนา้ 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, วนัเริม่ท 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 า่กวา่ 20 ปี) 

- ทะเบยีนสมรส/ทะเบยีนหยา่/มรณะบัตร(ถา้ม)ี 

- ใบเปลีย่นชือ่-นามสกลุ (ถา้มกีารเปลีย่น) 

***เอกสารสว่นตวัของทา่นหา้มเซ็นส าเนาถกูตอ้งทกุกรณี*** 

6. กรณีเด็กอายไุมถ่งึ 20 ปี ไมไ่ดเ้ดนิทางไปตา่งประเทศพรอ้มบดิา มารดา  

- หากเด็กเดนิทางไปกบับดิา จะตอ้งมหีนังสอืยนิยอมจากมารดา จากอ าเภอตน้สงักดั (โดยมารดา

จะตอ้งคัดหนังสอืยนิยอมระบใุหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกับบดิา) พรอ้มแนบส าเนาบัตรประชาชน

หรอืหนา้พาสปอรต์มารดามาดว้ย 

- หากเด็กเดนิทางกบัมารดา จะตอ้งมหีนังสอืยนิยอมจากบดิา จากอ าเภอตน้สงักัด (โดยบดิาจะตอ้ง

คัดหนังสอืยนิยอมระบใุหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกับมารดา) พรอ้มแนบส าเนาบัตรประชาชนหรอื

หนา้พาสปอรต์บดิามา 

 

-  หากเด็กไมไ่ดเ้ดนิทางพรอ้มกบับดิาและมารดา ทัง้บดิาและมารดาจะตอ้งคัดหนังสอืระบยุนิยอม

ใหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกับใคร มคีวามสมัพันธเ์ป็นอะไรกันกับเด็ก จากอ าเภอตน้สงักดั พรอ้ม

แนบส าเนาบัตรประชาชนหรอืหนา้พาสปอรต์บดิาและมารดา 

- กรณีเด็กทีบ่ดิา-มารดาหยา่รา้ง จะตอ้งแนบส าเนาใบหยา่ และมกีารสลักหลังโดยมรีายละเอยีดวา่

ฝ่ายใดเป็นผูม้อี านาจปกครองบตุรแตเ่พยีงผูเ้ดยีว 

*** กรณีเด็กอายตุ า่กวา่ 18 ปี บดิาและมารดาตอ้งลงชือ่รับรองในแบบฟอรม์สมัครวซีา่ 

7.  ท่านหา้มเซ็น รับรองส าเนาถูกตอ้งเด็ดขาด ใหท้่านเซ็นเฉพาะ แบบฟอรม์ใบค ารอ้งขอวซีา่เท่านั้น 

หากไมไ่ดเ้ซ็นในแบฟอรม์มา ทา่นอาจจะตอ้งไปโชวต์ัวทีส่ถานฑตูดว้ยตนเอง 

เอกสารยืน่วซีา่อาจมกีารปรบัเปลีย่นและขออพัเดทเพิม่เตมิไดท้กุเวลา หาก

ทางสถานทตูแจง้ขอเพิม่เตมิ 

แบบฟอรม์ส าหรบักรอกขอ้มลูยืน่วซีา่ประเทศโมร็อคโค 

(กรณุากรอกขอ้มลูใหค้รบถว้นตามความเป็นจรงิ เนือ่งจากจะมผีลตอ่การพจิารณาวซีา่ของทา่น) 

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

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



 

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

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

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

5. สถานทีเ่กดิ (จังหวดั) …………………………………………………..………………………………………  

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. วซีา่เทีเ่คยไดรั้บในระยะเวลา 3 ปีทีผ่า่นมา(ระบวุนัเดนิทาง ไป-กลับ) 

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

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

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

 

15.  ทา่นเคยถกูปฏเิสธวซีา่หรอืไม ่

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

16. ความรับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยในการด ารงชพีระหวา่งการเดนิทางและพ านักอยูข่องผูร้อ้งขอ 

      ตัวผูข้อวซีา่เอง   มผีูอ้ ืน่ออกให(้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 ุ การอนมุตัวิซีา่เป็นดลุพนิจิของทางสถานทตู ทางบรษิทัไมม่สีว่นเกีย่วขอ้งใดๆท ัง้ส ิน้ 

ท ัง้น ีบ้รษิทัเป็นเพยีงตวักลางและคอยบรกิารอ านวยความสะดวกใหแ้กผู่เ้ดนิทางเทา่น ัน้ 

 
 
 


