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***เปิดประสบการณ์คา้งคนืนอนดดูาว ณ โรงแรมกลางทะเลทรายซาฮารา่  

พเิศษ!! ตอ้นรบัอรุณดว้ยการขอีฐูชมแสงอาทติยแ์รกของวนั*** 
 

Amazing Morocco 
10 วนั 7 คนื     

โดยสายการบนิเอมเิรตส ์(EK) 
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สัมผัสประสบการณ์กับเสน้ทางแปลกใหม่ กับกลินอายดินแดนฟ้าจรดทราย “ประเทศโมร็อคโค”         

เทยีวเมอืงทเีปียมดว้ยมนตเ์สน่ห ์นครสฟ้ีาเชฟชาอนู (CHEFCHAOUEN)  ชมร่องรอยอารยธรรมความ

ยงิใหญ ่เมอืงโบราณโรมนัโวลบูลิสิ อดตีเมอืงในจักรวรรดโิรมัน นังรถขับเคลอืนสลีอ้ 4 WD ไปท่อง 

ทะเลทรายซาฮารา่ “Sahara” ทะเลทรายทใีหญเ่ป็นอันดับสองของโลก  

กาํหนดวนัเดนิทาง:  ปี 2560 

กนัยายน : 8 – 17  

ตลุาคม : 7 – 16, 13 – 22  
52,900.- 

พฤศจกิายน : 2 – 11, 27 พ.ย. – 6 ธ.ค. 55,900.- 
ธนัวาคม :  25 ธ.ค. – 3 ม.ค., 29 ธ.ค. – 7 ม.ค.  63,900.- 
วนั โปรแกรมการเดนิทาง เชา้ เทยีง คาํ โรงแรมทพีกั 

หรอืเทยีบเทา่ 

1 กรงุเทพฯ ✈ ✈ ✈  

2 ดไูบ – คาซาบลังกา้ – ราบตั – แมกเนส  ✈ ✈ O HOTEL IBIS MEKNES 

3 แมกเนส – เมอืงโบราณโวลบูลิสิ – เชฟชาอนุ O O O PARADOR HOTEL 

4 เชฟชาอนุ – เฟซ – เมอืงเกา่เฟซ O O O ACROSS HOTEL 

5 
เฟซ – อนิเฟรน – มเิดล – เออรฟ์ดู ์– เมอรซ์กูา้        

(ทะเลทรายซาฮารา่) 
O O O KASBAH TOMBOUCTOU 

HOTEL 

6 
ขอีฐูรบัแสงอรณุ – เมอรซ์กูา้ – ทนิเฮยีร ์– ทอดรา้กอรจ์ –      

วอซาเซท  
O O O KARAM PALACE HOTEL 

7 วอซาเซท – มาราเกซ – ชมโชวก์ารแสดงพนืเมอืง    O O O PLAM PLAZA HOTEL 

8 มาราเกซ – สวนจารด์นี มาจอแรล – คาซาบลังกา้   O O O 
IMPERIAL CASABLANCA 
HOTEL 

9 คาซาบลังกา้ – ดไูบ O ✈  ✈  

10 ดไูบ – กรงุเทพฯ   ✈ ✈ ✈  

 
 

วนัแรกของการเดนิทาง        กรงุเทพฯ  

22.00 น.
  

คณะพรอ้มกัน ณ สนามบนิสุวรรณภูม ิอาคารผูโ้ดยสารระหว่างประเทศ ประตู 9

เคานเ์ตอร ์T สายการบนิอมิเิรตส ์โดยมเีจา้หนา้ทคีอยตอ้นรับและอํานวยความ

สะดวก  

 

วนัทสีองของการเดนิทาง        ดไูบ – คาซาบลงักา้ – ราบตั – แมกเนส  

01.05 น. ออกเดนิทางสูด่ไูบ โดยสายการบนิอมิเิรตส ์โดยเทยีวบนิท ีEK 385 

***คณะเดนิทางวนัท ี8 – 17 ก.ย., 7 – 16, 13 – 22 ต.ค. 60 ออก

เดนิทางเวลา 01.35 น. และถงึดไูบ เวลา 04.45 น.*** 

 

05.00 น. เดนิทางถงึ สนามบนิดไูบ แวะรอเปลยีนเครอืง  

07.25 น. ออกเดนิทางสูค่าซาบลงักา้ ประเทศโมร็อคโค โดยเทยีวบนิ EK751  
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***คณะเดนิทางวนัท ี8 – 17 ก.ย., 7 – 16, 13 – 22 ต.ค. 60 ออก

เดนิทางเวลา 07.25 น. และถงึคาซาบลงักา้ เวลา 12.45 น.*** 

12.15 น. ถงึสนามบนิคาซาบลงักา้ (Casablanca) ประเทศโมร็อคโค (เวลาทอ้งถนิชา้

กว่าประเทศไทย 6 ชัวโมง) นําท่านผ่านพธิีตรวจคนเขา้เมอืงและศุลกากร 

เดนิทางสู ่คาซาบลังกา้ มคีวามหมายในภาษาสเปนวา่บา้นสขีาว เป็นเมอืงทา่และ

เป็นทตีังของทา่อากาศยานระหวา่งประเทศ  

 

บา่ย นําทา่นเดนิทางตอ่สูเ่มอืงราบตั (Rabat) เมอืงหลวงแหง่ราชอาณาจักรมาตังแต่

ปี ค.ศ.1956 นําท่านชมเมอืงราบัตเมอืงหลวงแห่งราชอาณาจักรมาในอดตี เมอื

โมรอคโคหลุดพน้จากการเขา้แทรกแซงทางการเมอืงของฝรังเศส และเป็นทตีัง

ของพระราชวังหลวง และทําเนยีบทตูานุทตูจากตา่งแดน เป็นเมอืงสขีาวทสีะอาด

และสวยงาม จากนันชมสุเหรา่หลวง และ พระราชวงัหลวง  ททีุกเทยีงวันศุกร ์

กษัตรยิแ์ห่งโมรอคโคจะทรงมา้จากพระราชวังมายังสุเหร่าเพอืประกอบศาสนกจิ 

ชมสุสานของกษตัรยิโ์มฮมัเหม็ด ท ี5 พระอัยกาของกษัตรยิอ์งคปั์จจุบัน ซงึมี

ทหารยามยนืเฝ้าสงา่ทุกประตู และเปิดใหค้นทุกชาตทิุกศาสนาเขา้ไปเคารพพระ

ศพทีฝังอยู่เบอืงล่าง ดา้นหนา้ของสุสาน คือสุเหร่าฮัสซันทีเรมิสรา้งมาตังแต่

ศตวรรษท ี2 แต่ไม่สําเร็จ และพังลงจนเหลอืแต่เพยีงเสาไว ้365 ตน้ ในบรเิวณ

กวา้ง 183x139 เมตร  แวะถ่ายรูปป้อมอูดายา (Oudayas Fortress) ป้อม

ขนาดใหญ่ 2 ชนั ทตีังอยูร่มิมหาสมทุรแอตแลนตกิ ลอ้มรอบดว้ยกําแพงสงูใหญ ่

เป็นป้อมทสีเปนสรา้งขนึเมอืสมัยทสีเปนยดึครองโมร็อคโค ดา้นในมสีวนดอกไม ้

แบบสเปน และเป็น เมดน่ิา หรอืชมุชนชาวเมอืงซงึเต็มไปดว้ยบา้นเรอืนทาทาบ

ดว้ยสฟ้ีา-ขาว ทสีะอาดตาน่าเดนิเล่น บรรยากาศรมิทะเลคลา้ยเมอืงซานโตรนิ ี

นับเป็นหนงึในป้อมปราการทสํีาคัญของโมรอคโค ในอดตีใชป้้องกนัขา้ศกึจากการ

รุกรานทังจากประเทศทลี่าอาณานคิมและในยคุทโีจรสลัดชกุชมุ จากนันนําท่าน

เดนิทางสุเ่มอืงแมกเนส (Meknes)  

ระยะทาง 87 กม. 
ใชเ้วลาเดนิทาง

ประมาณ 1.20 ชม. 
 

 

 

 

 

 

ระยะทาง 150 กม. 
ใชเ้วลาเดนิทาง
ประมาณ 2 ชม. 

 

คาํ รับประทานอาหารคํา ณ ภตัตาคาร   

 นําคณะเขา้สูท่พีกั โรงแรม HOTEL IBIS MEKNES หรอืเทยีบเทา่ 

วนัทสีามของการเดนิทาง         แมกเนส – เมอืงโบราณโวลบูลิสิ – เชฟชาอนุ     

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

  ชมเมอืงแมกเนส (Meknes) หนงึในเมอืงมรดกโลกรับรองโดยยูเนสโกเมอืปี 

ค.ศ.1996 อดีตเมอืงหลวงในสมัยสุลต่าน มูเล อสิมาอแิห่งราชวงศอะ์ลาวท ิ

(Alawite Dynasty) ไดช้อืเป็นกษัตรยิจ์อมโหดผูช้นืชอบการทําสงครามในชว่ง

ศตวรรษท ี17 ดว้ยทําเลทตีังทมีแีม่นําไหลผ่านกลางเมอืงเมกเนสจงึเป็นเมอืง

ศูนยก์ลางการ ผลติมะกอกไวน์และพชืพรรณต่างๆ มกํีาแพงเมอืงลอ้มรอบเมอืง

เกา่ทยีาวประมาณ 40 กม. ซงึมปีระตูเมอืงใหญ่โตถงึ 7 ประตู แวะชม ประตบูบั

มนัซู เป็นประตทูไีดช้อืวา่สวยทสีดุ ตกแตง่ดว้ยโมเสดและกระเบอืงสเีขยีวสดบน

ผนังสแีสด นําท่านเดนิทางสูเ่มอืงโบราณโรมนัโวลูบลิสิ (Roman city of 

Volubilis) ทปัีจจบุนัเหลอืแตซ่ากปรักหักพังทเีกดิจากแผน่ดนิไหวครงัรนุแรงใน

ปี ค.ศ. 1755 แตย่งัคงเห็นไดถ้งึรอ่งรอยความยงิใหญ่ของเมอืงในจักรวรรดโิรมัน

ในอดตีซงึไดรั้บการขนึทะเบยีนมรดกโลกในปี ค.ศ.1997 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ระยะทาง 27 กม. 
ใชเ้วลาเดนิทาง

ประมาณ 0.30 ชม. 
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เทยีง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร    

บา่ย นําท่านเดนิทางสูน่ครสฟ้ีาเชฟชาอูน (Chefchaouen) เมอืงทไีดช้อืว่ามนต์

เสน่หแ์หง่โมรอคโค เป็นเมอืงเล็กๆตังอยูใ่นหบุเขารฟิ (Rif Mountain) ประวัติ

ความเป็นมาของเมอืงนันยาวนานกว่า 538 ปี เมอืงนีเคยอยูใ่ตก้ารปกครองของ

สเปน และไดรั้บอสิรภาพในปี ค.ศ.1956 จนไดร้ับอทิธพิลวถิชีวีติและภาษาสเปน

ในปัจจุบันนี ชมบา้นเรอืนทาดว้ยสฟ้ีาและสขีาว ถอืว่าเป็นสวรรคข์องคนรักสี

ฟ้าและสขีาว โดยเฉพาะสฟ้ีา นันก็เพราะว่าเชฟชาอนูเป็นเมอืงทบีา้นเรอืนเกอืบ

ทุกหลังเป็นสขีาว และมคีรงึล่างไปจนถงึบรเิวณถนน บันได และทางเดนิ เป็นสี

ฟ้าสดใสเหมอืนวันททีอ้งฟ้าไรเ้มฆ สามารถเดนิชมบา้นเรอืนไดท้วัทังเมอืง โดยที

สถาปัตยกรรมของเมอืงยงัคงเป็นแบบโมรอคโค ซุม้ประตูโคง้จงึสามารถมองเห็น

ไดท้วัทังเมอืง และยงัมนํีาพุทปีดูว้ยกระเบอืงโมเสกแบบโมรอคโคใหเ้ห็นไดต้าม

มมุต่าง ๆ ของเมอืง พรอ้มใหท้่านมเีวลาเดนิเลอืกซอืของทรีะลกึในตลาดเมอืง

เกา่ 

ระยะทาง 201 กม. 
ใชเ้วลาเดนิทาง

ประมาณ 3.30 ชม. 

คาํ รับประทานอาหารคํา ณ ภตัตาคาร   

 เขา้สูท่พีัก โรงแรม PARADOR HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 

วนัทสีขีองการเดนิทาง          เชฟชาอนุ – เฟซ – เมอืงเกา่เฟซ 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

  นําท่านเดนิทางสูเ่มอืงเฟซ (Fes) เมอืงหลวงเกา่ใน ศ.ต. ท ี8 ทมีคีวามสําคัญ

ทางประวัตศิาสตร ์เป็นเมอืงแหลง่ท่องเทยีวทมีชีอืเสยีงของโมร็อคโค เสน้ทางนี

ผา่นเทอืกเขาแอตลาส ชอืทคีุน้เคยกนัมานาน โดยเดนิทางขา้ม Middle Atlas 

ภมูปิระเทศเขยีวชอุม่ไปดว้ยป่าไม ้สองขา้งทางเปลยีนสภาพจากความแหง้แลว้

เป็นป่าไม ้พุม่ และสลับกบัความแหง้แลง้ของภเูขา จนเขา้สูเ่มอืงเฟส 

ระยะทาง 201 กม.
ใชเ้วลาเดนิทาง 

ประมาณ 3.30 ชม. 
 
 
 

เทยีง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร   

บา่ย นําทา่นชมเมอืงเฟส โดยเดนิเขา้สูเ่ขาวงกตอนัซบัซอ้นแห่งเมดนิาเมอืงเฟซ ผ่าน

ประต ูBab Bou Jeloud ทสีรา้งตังแต่ปี 1913  ทใีชโ้มเสดสฟ้ีาตกแต่ง เดนิ

ผ่านเขา้ไปในเขตเมดน่ิาแลว้เหมอืนขา้มกาลเวลายอ้นสู่อดีต นําท่านเดนิผ่าน

ตลาดสดขายขา้งปลาอาหาร และผัก ผลไมส้ดต่างๆนาๆ ชม เมเดอรซ์า บูอมิา

เนยี (Merdersa Bou Imania) ซงึเป็นโรงเรียนสอนพระคัมภีร์ เป็น

สถาปัตยกรรมแบบมัวรท์สีวยงามประณีต  ในเขตเมอืงเก่าไดแ้บ่งออกเป็น 100 

ส่วน มซีอยกว่า 10,000 ซอย มซีอยแคบสุดคือ 50 ซ.ม. ถงึกวา้ง 3 เมตร จะ

แบง่เป็นยา่นตา่งๆ เชน่ ยา่นเครอืงใชท้องเหลอืง ทองแดง จะมรีา้นคา้เล็กๆทหีนา้

รา้นจะมหีมอ้ กะทะ อปุกรณ์เครอืงครัว วางแขวนหอ้ยเต็มไปหมด ยา่นขายพรมที

วางเรียงรายอย่างสวยงาม ย่านงานเครืองจักสาน งานแกะสลักไม ้และย่าน

เครอืงเทศ (Souk El Attarine) ท่านจะไดส้ัมผัสทังรูป รสและกลนิในยา่น

เครอืงเทศทมีกีารจัดเรยีงสนิคา้ไดอ้ย่างเป็นระเบยีบเรยีบรอ้ยสวยงาม ระหว่างที

เดนิตามทางในเมดน่ิาทา่นจะไดพ้บกบันําพุธรรมชาต ิ(Nejjarine Fountain) 

เพอืใหช้าวมุสลมิใหล้า้งหนา้ลา้งมอืก่อนเขา้ในบรเิวณมัสยดิ  นอกจากนีทตีาม

ซอกมมุอาจเห็นภาพชายสงูอายหุนวดเครารุงรังนังแกะสลักไมช้นิเล็กๆอยูบ่รเิวณ

ตามทางเดนิแคบๆในเขตเมอืงเกา่ บางทเีราก็ยงัจะเห็นผูห้ญงิทนีสีวมเสอืผา้ทปิีด
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ตังแตห่ัวจนถงึเทา้จะเห็นไดก็้เฉพาะตาดําอันคมกรบิเทา่นัน  แวะชมสสุานของมู

เล ไอดรสิท ี2 (Moulay Idriss Mausolem II) ทชีาวโมรอคโคถอืว่าเป็น

แหล่ งมาแสวงบุญทีศั กดิสิทธิ พาท่ านไปชม สุ เหร่าใหญ่ไคเราวีน 

(Kairaouine Mosque) ซงึเป็นทังมหาวทิยาลัยสอนศาสนาแห่งแรกของ

โมร็อคโค และเกา่แกท่สีดุแห่งหนงึของโลกเลยทเีดยีว (เฉพาะผูท้นัีบถอืศาสนา

อสิลามเท่านัน) จากนันนําท่านเดนิชมย่านเครอืงหนังและแวะชม บ่อฟอกและ

ยอ้มสหีนังแบบโบราณ ทีเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของเมอืงเฟส ถูกอนุรักษ์โดย

องคก์รยเูนสโก ้ทังหมดนเีป็นเสน่หข์องการเดนิเทยีวชมเมอืงทตีอ้งเดนิแหวกว่าย

เขา้ไปในกลุม่คนชาวพนืเมอืง ชอ้ปปิงสนิคา้ทอ้งถนิ เมอืงเฟซจงึเป็นสถานททีไีม่

ควรพลาดในการมาเยอืนอยา่งยงิ 

คาํ รับประทานอาหารคํา ณ ภตัตาคาร   

 นําเขา้สูท่พีกั โรงแรม ACROSS HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 
**กรณุาจดัเตรยีมเสอืผา้กระเป๋าเล็ก เพอืคา้งคนืในเมอืงเกา่เชฟชาอนุในคนืถดัไป** 

วนัทหีา้ของการเดนิทาง     เฟซ – อนิเฟรน – มเิดล – เออรฟ์ดู ์– เมอรซ์ูกา้ (ทะเลทรายซาฮารา่) 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม พรอ้มทําการเชค็เอาทจ์ากโรงแรม 

 นําทา่นเดนิทางผา่นชม เมอืงอเิฟรน (Ifrane) เมอืงทคีวามสงูประมาณ 1,650 

เมตร เหนอืระดับนําทะเล ทพีักตากอากาศซงึในอดตีฝรังเศสไดม้าสรา้งขนึบรเิวณ

น ีในชว่ง ค.ศ. 1930 บางครังเรยีกเมอืงแห่งนวี่า เจนีวาแห่งโมรอคโค บา้นสว่น

ใหญม่หีลังคาสแีดง มดีอกไมบ้าน และทะเลสาบสวยงาม เป็นสถานทพีักผ่อนทัง

ฤดูหนาวและฤดูรอ้น เสน้ทางนีผ่านเทือกเขาแอตลาส ชอืทีคุน้เคยกันมานาน 

เดนิทางขา้ม Middle Atlas ภูมปิระเทศเขยีวชอุ่มไปดว้ยป่าไม ้สองขา้งทาง

เปลียนสภาพจากความแหง้แลว้เป็นป่าไม ้พุ่ม และสลับกับความแหง้แลง้ของ

ภเูขา ไดเ้วลาสมควรนําทา่นเดนิทางสูเ่มอืงมเิดล (Midelt)  

ระยะทาง 72 กม.
ใชเ้วลาเดนิทาง 

ประมาณ 1.30 ชม. 
 
 
 
 
 
 

ระยะทาง 136 กม. 
ใชเ้วลาเดนิทาง
ประมาณ 2 ชม. 

เทยีง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร  

บา่ย ออกเดนิทางสู ่เมอืงเออรฟ์ูด ์(Erfoud) ซงึเป็นโอเอซสิศูนยก์ลางการคา้ขาย

ของคาราวานซงึเดนิทางมาจากซาอุดอิาระเบยี และซดูาน เดนิทางสู่เมอืงเมอร์

ซกูา้ร ์(แยกสมัภาระสําหรบัคา้งคนืในทะเลทราย) โดยนําท่านนําท่านนังรถ

ขับเคลอืนสลีอ้ 4 WD ไปท่อง ทะเลทรายซาฮาร่า “Sahara” เป็นทะเลทรายใน

ทวปีแอฟรกิาทมีขีนาดใหญ่เป็นอันดับสองของโลก (รองจากทะเลทรายในทวปี

แอนตารก์ตกิา) และเป็นทะเลทรายรอ้นทใีหญ่ทสีดุของโลก ณ เมอืงเมอรซู์กา้ 

(Merzouga) ลัดเลาะขอบทะเลทรายสูเ่ขตซาฮาร่า ผ่านชมชมทัศนียภาพอัน

ยงิใหญ่ของภเูขาหนิทเีต็มไปดว้ยซากฟอสซลิของหาอยและแมงกะพรุนโบราณ

ในอดตีเมอื 350 ลา้นปีกอ่น ซงึดนิแดนแหง่นเีคยอยูใ่ตท้อ้งทะเลมากอ่น จงึเป็นที

กําเนดิของซากฟอสซลิตา่งๆ  

ระยะทาง 211 กม. 
ใชเ้วลาเดนิทาง 

ประมาณ 2.45 ชม 
 
 
 
 
 

ระยะทาง 55 กม. 

คาํ รับประทานอาหารคํา ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

อสิระทา่นพกัผอ่นดดูาวทา่มกลางทะเลทรายตามอธัยาศยั 

 

 พกัผอ่นคา้งคนืในทะเลทรายซาฮารา่ ณ KASBAH TOMBOUCTOU HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 

วนัทหีกของการเดนิทาง เมอรซ์ูกา้ – ทนิเฮยีร ์– ทอดรา้กอรจ์ – วอซาเซท  
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เชา้ตรู ่ ก่อนพระอาทิตย์ขึนนําท่านขีอูฐชมพระอาทิตย์ข ึนทีทะเลทรายซาฮาร่า          

***พเิศษ รวมค่าขอีูฐ 1 ท่าน/อูฐ 1 ตวั เป็นบรรยากาศยามเชา้ทีคุณจะ

ประทับใจมริูล้มื (อยา่ลมืเตรยีมเสอืกนัหนาวใหพ้รอ้ม) 

 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

  นําท่านนังรถ 4WD สู่เมอืงเออรฟ์ดู ์เพอืเปลยีนเป็นรถโคช้ปรับอากาศ จากนัน

เดนิทางสูท่อดา้จอรจ์ (Todra Gorge) ชมความงามของชอ่งเขาทซีอ่นตัวอยู่

ในโอเอซสิ ลํานําใสไหลผา่นชอ่งเขากับหนา้ผาสงูชนัแปลกตาเป็นแหล่งปีนหนา้

ผาสําหรับนักเสยีงภยัทงัหลาย เดนิทางสุเ่มอืงทนิเฮยีร ์(Tinghir) ชมุชนทเีกาะ

กลุ่มอยูร่วมกัน ท่ามกลางความแหง้แลง้ ยังมคีวามชุม่ชนืของโอเอซสิ ตน้ปาลม์ 

เคยเป็นทตีังของกองทหารทเีดนิทางมาจากวอซาเซท  

 
 

ระยะทาง 145 กม. 
ใชเ้วลาเดนิทาง

ประมาณ 2.30 ชม. 

เทยีง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร   

บา่ย นําทา่นเดนิทางสู ่เมอืงวอซาเซท (Ouarzazate) เคยเป็นทตีังทางยทุธศาสตร์

ในปี ค.ศ. 1928 ฝรังเศสไดต้งักองกําลังทหารและพัฒนาทนีใีหเ้ป็นศูนยก์ลางการ

บรหิาร วอซาเซทเป็นเมอืงถูกส่งเสรมิใหเ้ป็นเมอืงท่องเทยีวทแีวดลอ้มไปดว้ย

สตูดโิอภาพยนตร ์และมกีารพัฒนาพนืทใีนทะเลทรายเพอืการทํากจิกรรมต่างๆ 

เชน่ การขมีอเตอรไ์ซด ์อฐู กจิกรรมผจญภัยกลางทะเลทราย เมอืงนอียูใ่กลภ้เูขา

แอตลาสทีมีหิมะปกคลุมในช่วงฤดูหนาว วอซาเซทอาจกล่าวไดว้่าเป็น

จุดมุ่งหมายของนักท่องเทยีวทีมองหาความแตกต่าง และความผจญภัยทีหา

ไมไ่ดจ้ากทไีหน วอซาเซทเป็นเมอืงทสํีาคัญทสีดุของทางตอนใต ้และทนียีังเป็น

ทางเชอืมระหว่างเหนือกับใต ้และตะวันออกกับตะวันออก สําหรับนักท่องเทยีว

บางคนทชีอบรสชาตขิองความเป็นทางใต ้ณ แห่งนเีป็นจุดเรมิตน้ของการสํารวจ

เมอืงตา่งๆไดท้กุวัน 

ระยะทาง 168 กม. 
ใชเ้วลาเดนิทาง

ประมาณ 2.30 ชม. 
 
 
 
 
 

คาํ รับประทานอาหารคํา ณ ภตัตาคาร   

 นําเขา้สูท่พีกั โรงแรม KARAM PALACE HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 

วนัทเีจ็ดของการเดนิทาง        วอซาเซท – มาราเกซ – ชมโชวก์ารแสดงพนืเมอืง           

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 แวะถ่ายรูป ป้อมทาเรทิ Kasbah Taourirt เป็นป้อมแห่งตระกูลกลาว ีซงึ

ภายในประกอบดว้ยหอ้งต่าง ๆ จํานวนมากซ่อนอยู่เชอืมต่อกันดว้ยถนนเล็ก ๆ 

และเสน้ทางลับคดเคยีวตามอาคารทเีบยีดเสยีดกัน พระราชวังของตระกลูกลาว ี

Glaoui Palace ผูป้กครองมาราเกซ ซงึยังมลีวดลายผนังอาคารและรูปแบบ

สถาปัตยกรรมอันหลากหลายของการสรา้งอาคารของชาวเบอร์เบอร์ การ

ออกแบบอาคารซงึเหมาะกับความเชอืและความเป็นอยู่ของเหล่าเจา้ผูป้กครอง 

ในยคุของตระกลู Glaoui ทนีมีคีนงานและคนรับใชจํ้านวนหลายรอ้ยคนจงึตอ้งมี

หอ้งเป็นจํานวนมาก มทีังส่วนทีเป็นวังเก่า หอ้งนังเล่น หอ้งรับรอง ซงึองค์การ

ยูเนสโกไ้ดป้ฏสิังขรณ์ขนึมาจากอาคารเดมิเพียง 1 ใน 3 ของอาคารทังหมด 

จากนันนําท่านออกเดนิทางผ่าน เมอืงไอท ์เบนฮาดด ูAit Benhaddou เป็น

เมอืงทีมชีอืเสยีงในเรอืงการหารายไดจ้ากกองถ่ายทําภาพยนตร์กว่า 20 เรอืง 

โดยเฉพาะป้อมทงีดงามและมคีวามใหญทสีดุในโมรอคโค ภาคใต ้คอื ป้อมไอท ์

เบนฮาดดู Kasbash of Ait Ben Hadou เป็นป้อมหนิทรายซงึตังอยูท่่ามกลาง

ระยะทาง 110 กม. 
ใชเ้วลาเดนิทาง 

ประมาณ 2.30 ชม. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ระยะทาง 30 กม. 
ใชเ้วลาเดนิทาง

ประมาณ 45 นาท ี
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สวนอลัมอนด ์เป็นปราสาททใีชใ้นการถา่ยทําภาพยนตรห์ลายเรอืงทโีด่งดัง อาท ิ

Lawrence of Arabia, Jesus of Nazareth และ Gladiator ปัจจุบันอยูใ่นความ

ดแูลขององคก์ารยเูนสโก ้

เทยีง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร  

บา่ย เดนิทางสู ่เมอืงมาราเกช (Marakesh) ซงึเป็นเมอืงทอ่งเทยีวทสํีาคัญทตีังอยู่

เชงิเขาแอตลาส ในอดตีเมอืงโอเอซสิแห่งนีเป็นทพีักของกองคาราวานอฐูทมีา

จากทางตอนใตข้องโมรอคโค ถอืเป็นเมอืงชมุทางของพ่อคา้ต่างๆ นอกจากนียัง

เป็นอดตีเมอืงหลวงในชว่งสมัยราชวงศ์อัลโมราวดิชว่ง ศ.ต.ท ี11 ปัจจุบันเป็น

เมอืงทมีนัีกท่องเทยีวมาเยอืนมากทสีดุ สภาพบา้นเมอืงทเีราเห็นไดค้อื สองขา้ง

ทางแวดลอ้มดว้ยบา้นเรอืนทถีูกฉาบดว้ยปนูสสีม้ๆ ซงึเป็นสงิทรัีฐบาลกําหนดไว ้

แตค่นทอ้งถนิจะเรยีกว่า Pink City หรอื เมอืงสชีมพู อาจกล่าวไดว้่ามาราเกช

เป็นเมอืงทมีเีสน่หท์สีดุในโลกแหง่หนงึ จงึไดส้มญานามว่าเป็น A city of Drama 

นันคือมคีวามสวยงามดังเมอืงในละครทีไม่น่าเป็นชวีติจรงิได ้นําท่านเยยีมชม 

พระราชวงับาเฮยี (Bahia Palace) เป็นพระราชวังของท่านมหาอํามาตย ์

ผูสํ้าเร็จราชการแผ่นดนิแทนยุคกษัตรยิใ์นอดตี สรา้งขนึในชว่งปลายศตวรรษท ี

19 โดย Si Moussa สถาปัตยกรรมออกแบบเป็นแนวสมัยใหม ่โดยทตีังใจจะให ้

เป็นพระราชวังทยีงิใหญแ่ละหรหูราทสีดุในสมยันัน ตัวพระราชวังมกีารตกแตง่โดย

การแกะสลักปนูปันมกีารวาดลายบนไมแ้ละประดับประดาดว้ยโมเสดเป็นลวดลาย

ทสีวยงามละเอยีดอ่อนมาก จากนันนําท่านชม จตัุรสักลางเมอืง Djemaa 

Fnaa Square ทมีขีนาดใหญ่ รายลอ้มไปดว้ยอาคาร รา้นคา้ ตลาด ทัง 4 ดา้น 

เดนิเล่นถ่ายรูปความมีชวีติชวีา ทีมีสีสันและกลนิอายแบบโมรอคโคขนานแท ้

พรอ้มจับจ่ายหาซอืของฝาก ของทรีะลกึพนืเมอืงต่างๆ ไดท้ ีตลาดเกา่ ทอียูร่าย

รอบจัตรัุส  

ระยะทาง 185 กม. 
ใชเ้วลาเดนิทาง

ประมาณ 3.00 ชม. 

คาํ รบัประทานอาหารคํา ณ ภตัตาคาร พรอ้มชมโชวก์ารแสดงพนืเมอืง        

อนัตนืตาตนืใจกบัความอลงัการของสถานทแีละสสีนัของชาวโมรอคกนั 

 

 นําเขา้สูท่พีกั โรงแรม PLAM PLAZA HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 

วนัทแีปดของการเดนิทาง      มาราเกซ – สวนจารด์นี มาจอแรล – คาซาบลงักา้   

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 นําท่านชม สวนจารด์นี มาจอแรล Jardin Majorelle หรอื สวนยปิแซงลอ

เรน้ซ ์Yves Saint Laurent Gardens ชอืนเีป็นทคีุน้เคยของสาว ๆ ทชีนืชอบ

แฟชนัสดุหรูของ Yves St. Laurent นักออกแบบแฟชนัดไีซน์แห่งปารสีประเทศ

ฝรังเศส จากนันนําทา่นเดนิทางสูเ่มอืงคาซาบลงักา้ (Casablanca) นําท่านสู่

เมอืง คาซาบลังกา้  คําว่า 'คาซา' แปลว่า บา้น และ 'บลังกา้' แปลว่า สขีาว คา

ซาบลังกา้ เป็นเมอืงทคีนทัวโลกรูจั้ก และอาจรูจ้ักมากกว่า 'ราชอาณาจักรโมรอค

โค' ดว้ยซํา 

 
 
 
 
 

ระยะทาง 242 กม. 
ใชเ้วลาเดนิทาง 

ประมาณ 3.30 ชม. 

เทยีง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร  

บา่ย นําท่านชมเมืองคาซาบลงัก้า (Casablanca) เมืองทีถูกใชเ้ป็นฉากใน

ภาพยนตรฮ์อลลวีดูเรอืง Casablanca ออกฉายในปี ค.ศ.1942 นําท่านถ่ายรูปกับ 

สเุหร่าแห่งกษัตรยิฮ์ัสซนัท ี2 สรา้งเสร็จสมบรูณ์เมอืปี ค.ศ. 1993 ในวาระเฉลมิ

 



CMN-EK001 : AMAZING  MOROCCO 10 D 7 N                   หนา้ 8 จาก 18 

พระชนมค์รบ 60 พรรษาของกษัตรยิฮ์สัซนัท ี2 แหง่โมร็อกโกเป็นสเุหรา่ทมีขีนาด

ใหญม่ากจคุนได ้25,000 คนและมหีอคอยสงู 210 เมตร ชมโบถสช์าวยวิ (The 

Church of our ladies of Lourdes) ภายในมภีาพกระจกสสีวยงามแสดง

เรอืงราวต่างๆเกยีวกับศาสนา ต่อดว้ยจัตุรัสสหประชาชาต ิซงึเป็นใจกลางเมอืง

ยา่นธรุกจิสําคัญ  

คาํ รับประทานอาหารคํา ณ ภตัตาคาร  
 นําเขา้สูท่พีกั โรงแรม IMPERIAL CASABLANCA HOTEL หรอืเทยีบเทา่  

วนัทเีกา้ของการเดนิทาง         คาซาบลงักา้ – ดไูบ  

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

11.00 น. นําทา่นเดนิทางสุส่นามบนิคาซาบลังกา้ เพอืทําการเชค็อนิสมัภาระ และ มเีวลา

เลอืกซอืสนิคา้ปลอดภาษีในสนามบนิ 

 

14.15 น. ออกเดนิทางกลับสูด่ไูบ โดยเทยีวบนิท ีEK752 

***คณะเดนิทางวนัท ี8 – 17 ก.ย., 7 – 16, 13 – 22 ต.ค. 60 ออก

เดนิทางเวลา 14.45 น. และถงึดไูบ เวลา 01.25 น.*** 

 

 วนัทสีบิของการเดนิทาง         ดไูบ – กรงุเทพฯ   

01.30 น.  เดนิทางถงึสนามบนิดไูบ เพอืรอเปลยีนเครอืง  

03.30 น. ออกเดนิทางสูส่นามบนิสวุรรณภมู ิโดยสายการบนิเอมเิรตส ์เทยีวบนิท ีEK376 

***คณะเดนิทางวนัท ี8 – 17 ก.ย., 7 – 16, 13 – 22 ต.ค. 60 ออก

เดนิทางเวลา 03.40 น. และถงึกรงุเทพฯ เวลา 13.15 น.*** 

 

12.35 น. คณะเดนิทางกลับถงึ สนามบนิสวุรรณภมู ิโดยสวัสดภิาพ  

 
 

กรณุาอา่นหมายเหตใุหล้ะเอยีดทกุขอ้ 

หมายเหต ุ
  

1. บรษัิทฯ สงวนสทิธใินการทจีะไมรั่บผดิชอบตอ่คา่ชดเชยความเสยีหาย อนัเกดิจากเหตสุดุวสิยัททีาง 

บรษัิทฯ ไมส่ามารถควบคมุได ้ เชน่ การนัดหยดุงาน, จลาจล,การลา่ชา้หรอืยกเลกิของเทยีวบนิ รวมถงึ

กรณทีกีองตรวจคนเขา้เมอืงไมอ่นุญาตใหเ้ดนิทางออกหรอืกองตรวจคนเขา้เมอืงของแตล่ะประเทศไม่

อนุญาตใหเ้ขา้เมอืง รวมทงัในกรณีททีา่นจะใชห้นังสอืเดนิทางราชการ (เลม่สนํีาเงนิ) เดนิทาง หาก

ทา่นถกูปฏเิสธการเดนิทางเขา้หรอืออกนอกประเทศใดประเทศหนงึ      

2. บรษัิทฯ สงวนสทิธใินการเปลยีนแปลงโปรแกรมรายการทอ่งเทยีว โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

3. บรษัิทฯ สงวนสทิธใินการเปลยีนแปลงอตัราคา่บรกิาร โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

4. กรณทีคีณะไมค่รบจํานวน 15 ทา่น ทางบรษัิทฯ สงวนสทิธใินการงดออกเดนิทาง โดยทางบรษัิทฯ  

จะแจง้ใหท้า่นทราบลว่งหนา้ 14 วันกอ่นการเดนิทาง  

5. เมอืทา่นทาํการซอืโปรแกรมทวัร ์ทางบรษิทัฯ จะถอืวา่ทา่นรบัทราบและ
ยอมรบัเงอืนไขของหมายเหตทุกุขอ้แลว้ 

ในกรณีทลีกูคา้ตอ้งออกตวัโดยสารภายในประเทศ 
กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ทขีองบรษิทัฯ กอ่นทกุครงั มฉิะนนัทางบรษิทัฯจะไมข่อรบัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยใดๆ ทงัสนิ 
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โปรแกรมและรายละเอยีดของการเดนิทางอาจมกีารเปลยีนแปลงได ้ทงันขีนึอยูก่บัสภาวะอากาศ 

และเหตสุดุวสิยัตา่ง ๆ ทไีมส่ามารถคาดการณ์ลว่งหนา้โดยทางบรษิทัฯ จะคาํนงึถงึผลประโยชนแ์ละ 

ความปลอดภยัของผูร้ว่มเดนิทางเป็นสําคญั 

 
 
 

โปรแกรม : Amazing Morocco 
10 วนั 7 คนื     

โดยสายการบนิเอมเิรตส ์(EK) 

กาํหนดวนัเดนิทาง:  ปี 2560 

กนัยายน : 8 – 17  

ตลุาคม : 7 – 16, 13 – 22 

 

กาํหนดวนัเดนิทาง:  ปี 2560 

พฤศจกิายน : 2 – 11, 27 พ.ย. – 6 ธ.ค. 

อตัราคา่บรกิาร ราคา 

ผูใ้หญ ่พกัหอ้งคู ่(หอ้งละ 2 ทา่น) ราคาทา่นละ 52,900.- 

ผูใ้หญ ่พกั 3 ท่าน 1 หอ้ง (กรณุาอา่นขอ้มลูเพมิเตมิเรอืงโรงแรมทพีกั) 52,900.- 

พกัหอ้งเดยีว เพมิทา่นละ 7,900.- 

เด็ก (อายไุมเ่กนิ 12 ปี) 1 ทา่น พักกบัผูใ้หญ ่1 ทา่น 52,900.- 

เด็ก (อายไุมเ่กนิ 12 ปี) 1 ทา่น พักกบัผูใ้หญ ่2 ทา่น  

(กรณุาอา่นขอ้มลูเพมิเตมิเรอืงโรงแรมทพีกั) 
52,900.- 

ในกรณีไมใ่ชต้วัเครอืงบนิ ลดทา่นละ  18,000.- 

ไมร่วมคา่ธรรมเนยีมวซีา่เชงเกน้ประเทศโมรอคโค 

(ผูย้นืวซีา่ตอ้งชําระเงนิพรอ้มเงนิมดัจําคา่ทวัร ์เป็นจํานวนเงนิ 800 บาท) 
ชนัธุรกจิเพมิเงนิจากราคาทวัร ์เรมิตน้ททีา่นละ 

(ราคาสามารถยนืยนัไดก็้ตอ่เมอืทนีงั confirm เทา่นนั) 80,000.- 

** โรงแรมในยุโรป ไมอ่นญุาตใหเ้ด็กอายุตาํกวา่ 7 ปี เขา้พกัแบบไมม่เีตยีงเสรมิ ** 

อตัราคา่บรกิาร ราคา 

ผูใ้หญ ่พกัหอ้งคู ่(หอ้งละ 2 ทา่น) ราคาทา่นละ 55,900.- 

ผูใ้หญ ่พกั 3 ท่าน 1 หอ้ง (กรณุาอา่นขอ้มลูเพมิเตมิเรอืงโรงแรมทพีกั) 55,900.- 

พกัหอ้งเดยีว เพมิทา่นละ 9,900.- 

เด็ก (อายไุมเ่กนิ 12 ปี) 1 ทา่น พักกบัผูใ้หญ ่1 ทา่น 55,900.- 
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กาํหนดวนัเดนิทาง:  ปี 2560 

ธนัวาคม :  25 ธ.ค. – 3 ม.ค., 29 ธ.ค. – 7 ม.ค. 

 

 

 

อตัราคา่บรกิารนรีวม 

1. คา่ตัวเครอืงบนิชนัประหยดั ( Economy Class) ทรีะบวุนัเดนิทางไปกลับพรอ้มคณะ (ในกรณีมคีวามประสงคอ์ยูต่อ่ 

จะตอ้งไมเ่กนิจํานวนวัน และอยูภ่ายใตเ้งอืนไขของสายการบนิ) 

2. คา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ตามรายการ 

3. คา่รถโคช้ปรับอากาศนําเทยีวตามรายการ  

4. คา่หอ้งพักในโรงแรมตามทรีะบใุนรายการหรอืเทยีบเทา่   

5. คา่อาหารตามทรีะบใุนรายการ 

6. คา่เขา้ชมสถานททีอ่งเทยีวตามรายการ 

7. คา่ประกนัภยัการเดนิทางรายบคุคล (หากตอ้งการเงอืนไขกรมธรรมส์อบถามไดจ้ากเจา้หนา้ท)ี 

คา่ประกนัอบุตัเิหตคุุม้ครองในระหวา่งการเดนิทางวงเงนิไมเ่กนิทา่นละ 1,000,000 บาท  

คา่รักษาพยาบาลในกรณีเกดิอบุตัเิหตวุงเงนิไมเ่กนิทา่นละ 500,000 บาท (ตามเงอืนไขกรมธรรม)์ 

เด็ก (อายไุมเ่กนิ 12 ปี) 1 ทา่น พักกบัผูใ้หญ ่2 ทา่น  

(กรณุาอา่นขอ้มลูเพมิเตมิเรอืงโรงแรมทพีกั) 
55,900.- 

ในกรณีไมใ่ชต้วัเครอืงบนิ ลดทา่นละ  18,000.- 

ไมร่วมคา่ธรรมเนยีมวซีา่เชงเกน้ประเทศโมรอคโค 

(ผูย้นืวซีา่ตอ้งชําระเงนิพรอ้มเงนิมดัจําคา่ทวัร ์เป็นจํานวนเงนิ 800 บาท) 
ชนัธุรกจิเพมิเงนิจากราคาทวัร ์เรมิตน้ททีา่นละ 

(ราคาสามารถยนืยนัไดก็้ตอ่เมอืทนีงั confirm เทา่นนั) 80,000.- 

** โรงแรมในยุโรป ไมอ่นญุาตใหเ้ด็กอายุตาํกวา่ 7 ปี เขา้พกัแบบไมม่เีตยีงเสรมิ ** 

อตัราคา่บรกิาร ราคา 

ผูใ้หญ ่พกัหอ้งคู ่(หอ้งละ 2 ทา่น) ราคาทา่นละ 63,900.- 

ผูใ้หญ ่พกั 3 ท่าน 1 หอ้ง (กรณุาอา่นขอ้มลูเพมิเตมิเรอืงโรงแรมทพีกั) 63,900.- 

พกัหอ้งเดยีว เพมิทา่นละ 9,900.- 

เด็ก (อายไุมเ่กนิ 12 ปี) 1 ทา่น พักกบัผูใ้หญ ่1 ทา่น 63,900.- 

เด็ก (อายไุมเ่กนิ 12 ปี) 1 ทา่น พักกบัผูใ้หญ ่2 ทา่น  

(กรณุาอา่นขอ้มลูเพมิเตมิเรอืงโรงแรมทพีกั) 
63,900.- 

ในกรณีไมใ่ชต้วัเครอืงบนิ ลดทา่นละ  23,000.- 

ไมร่วมคา่ธรรมเนยีมวซีา่เชงเกน้ประเทศโมรอคโค 

(ผูย้นืวซีา่ตอ้งชําระเงนิพรอ้มเงนิมดัจําคา่ทวัร ์เป็นจํานวนเงนิ 800 บาท) 
ชนัธุรกจิเพมิเงนิจากราคาทวัร ์เรมิตน้ททีา่นละ 

(ราคาสามารถยนืยนัไดก็้ตอ่เมอืทนีงั confirm เทา่นนั) 80,000.- 

** โรงแรมในยุโรป ไมอ่นญุาตใหเ้ด็กอายุตาํกวา่ 7 ปี เขา้พกัแบบไมม่เีตยีงเสรมิ ** 
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** ลูกคา้ทา่นใดสนใจ...ซอืประกนัการเดนิทางสําหรบัครอบคลุมเรอืงสุขภาพสามารถสอบถามขอ้มูล 

เพมิเตมิกบัทางบรษิทัได ้**  

- เบยีประกนัเรมิตน้ 341 บาท [ระยะเวลา 4-6 วนั] 

- เบยีประกนัเรมิตน้ 395 บาท [ระยะเวลา 7-10 วนั]  

**ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัทมีอีายตุงัแตแ่รกเกดิ ถงึ 85 ปี **  

  [รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, เสยีชวีติหรอืเสยีอวยัวะจากอบุตัเิหต ุ1.5 ลา้นบาท] 

8. คา่มคัคเุทศกข์องบรษัิทดแูลตลอดการเดนิทาง (ไมร่วมทปิมคัคเุทศก)์ 

 

 

อตัรานไีมร่วม 

1. คา่ธรรมเนยีมการจดัทําหนังสอืเดนิทาง 

2. คา่ใชจ้า่ยสว่นตัว อาทเิชน่  คา่เครอืงดมืทสีงัพเิศษ, คา่โทรศัพท,์ คา่ซกัรดี, คา่ธรรมเนยีมหนังสอืเดนิทาง,            

คา่นําหนักเกนิจากทางสายการบนิกําหนดเกนิกวา่ 20 ก.ก.และมากกวา่ 2 ชนิ,  คา่รักษาพยาบาล กรณีเกดิการ

เจ็บป่วยจากโรคประจําตัว, คา่กระเป๋าเดนิทางหรอืของมคีา่ทสีญูหายในระหวา่งการเดนิทาง เป็นตน้ 

3. คา่ธรรมเนยีมนํามนัและภาษสีนามบนิ ในกรณีทสีายการบนิมกีารปรบัขนึราคา 

4. คา่ภาษีมลูคา่เพมิ 7%  

5. คา่ทปิมคัคเุทศกท์อ้งถนิ, พนกังานขบัรถ  (เทา่กบั 30 USD ตอ่ทา่น ) 

6. คา่ธรรมเนยีมวซีา่เชงเกน้ประเทศโมรอคโค  

(ผูย้นืวซีา่ตอ้งชําระเงนิพรอ้มเงนิมดัจําคา่ทวัร ์เป็นจํานวนเงนิ 800 บาท) 

7. คา่ทปิมคัคเุทศกจ์ากเมอืงไทย   

(โดยมาตรฐาน 3 USD ตอ่คน ตอ่วนั : 10 x 3 = 30 USD หรอื 1,000 บาท) 

8. คา่บรกิารยกกระเป๋าในโรงแรม ซงึทา่นจะตอ้งดแูลกระเป๋าและทรพัยส์นิดว้ยตวัทา่นเอง 

 

เงอืนไขการจอง 

1. ชาํระเงนิมดัจําทา่นละ 20,000 บาท โดยโอนเขา้บญัช ีทนีงัจะยนืยนัเมอืไดร้บัเงนิมดัจําแลว้เทา่นนั 

2.  สง่สําเนาหนา้พาสปอรต์ของผูท้เีดนิทาง ทมีอีายกุารใชง้านไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน เพอืทําการจองควิยนืวซีา่ ภายใน   

    3 วันนับจากวันจอง หากไมส่ง่สําเนาหนา้พาสปอรต์ทางบรษิทัขออนญุาตยิกเลกิการจองทวัรโ์ดยอตัโนมตั ิ

3. เมอืไดร้ับการยนืยนัวา่กรุป๊ออกเดนิทางได ้ลกูคา้จัดเตรยีมเอกสารใหก้ารขอวซีา่ไดทั้นท ี

4. หากทา่นทตีอ้งการออกตวัโดยสารภายในประเทศ (กรณีลกูคา้อยูต่า่งจงัหวดั) ใหท้า่นตดิตอ่เจา้หนา้ท ี 

    กอ่นออกบตัรโดยสารทกุครงั หากออกบตัรโดยสารโดยมแิจง้เจา้หนา้ท ีทางบรษัิทขอสงวนสทิธไิมรั่บผดิชอบ 

    คา่ใชจ้า่ยทเีกดิขนึ 

  5. การยนืวซีา่ในแตล่ะสถานทตูมกีารเตรยีมเอกสาร และมขัีนตอนการยนืวซีา่ไมเ่หมอืนกนั ทังแบบหมูค่ณะและยนื  

      รายบคุคล ทา่นสามารถสอบถามขอ้มลูเพอืประกอบการตดัสนิใจกอ่นการจองไดจ้ากทางเจา้หนา้ท ี

6. หากในคณะของท่านมผีูต้อ้งการดูแลพเิศษ นังรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูสู้งอายุ, มโีรคประจําตัว หรือไม่

สะดวกในการเดนิทางท่องเทยีวในระยะเวลาเกนิกว่า 4-5 ชัวโมงตดิต่อกัน ท่านและครอบครัวตอ้งใหก้ารดูแล

สมาชกิภายในครอบครัวของท่านเอง เนอืงจากการเดนิทางเป็นหมูค่ณะ หัวหนา้ทัวรม์คีวามจําเป็นตอ้งดูแลคณะ

ทัวรท์ังหมด 
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เงอืนไขการชําระคา่ทวัรส์ว่นทเีหลอื 

ทางบรษิทัขอเก็บคา่ทวัรส์ว่นทเีหลอื 20 วนักอ่นการเดนิทาง 

หากทา่นไมผ่า่นการอนมุตัวิซีา่หรอืยกเลกิการเดนิทางโดยเหตจํุาเป็น 

ทางบรษิทัขอเก็บเฉพาะคา่ใชจ้า่ยทเีกดิขนึจรงิเต 

 

 

 

 

ขอ้มลูเบอืงตน้ในการเตรยีมเอกสารยนืวซี่าและการยนืขอวซีา่ 

1. การพจิารณาวีซา่เป็นดุลยพนิิจของสถานทูต มใิชบ่รษัิททัวร์ การเตรยีมเอกสารทดีีและถูกตอ้งจะชว่ยใหก้าร

พจิารณา ของสถานทูตงา่ยขนึ 

2. กรณทีา่นใดตอ้งใชพ้าสปอรต์เดนิทาง ชว่งระหวา่งยนืวซีา่ หรอื กอ่นเดนิทางกับทางบรษัิท ท่านตอ้งแจง้ใหท้าง

บรษัิทฯ ทราบล่วงหนา้เพือวางแผนในการขอวีซ่าของท่าน ซงึบางสถานทูตใชเ้วลาในการพจิารณาวีซ่าที

คอ่นขา้งนานและอาจไมส่ามรถดงึเลม่ออกมาระหวา่งการพจิารณาอนุมตัวิซีา่ได ้ 

3. สําหรับผูเ้ดนิทางทศีกึษาหรอืทํางานอยูต่่างประเทศ จะตอ้งดําเนนิเรอืงการขอวซีา่ดว้ยตนเองในประเทศทตีน

พํานักหรอืศกึษาอยูเ่ทา่นัน 

4. หนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายไุมตํ่ากวา่ 6 เดอืน โดยนับวันเรมิเดนิทางออกนอกประเทศ หากนับแลว้ตํากวา่ 6 เดอืน 

ผูเ้ดนิทางตอ้งไปยนืคํารอ้งขอทําหนังสอืเดนิทางเล่มใหม่ และกรุณาเตรยีมหนังสอืเดนิทางเล่มเกา่ ใหก้ับทาง

บรษัิทดว้ย เนืองจากประวัตกิารเดนิทางของท่านจะเป็นประโยชน์อยา่งยงิในการยนืคํารอ้งขอวซีา่ และจํานวน

หนา้หนังสอืเดนิทาง ตอ้งเหลอืวา่งสําหรับตดิวซีา่ไมตํ่ากวา่ 3 หนา้ 

5. ทา่นทใีสป่กหนังสอืเดนิทางกรณุาถอดออก หากมกีารสญูหาย บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบตอ่ปกหนังสอืเดนิทาง

นันๆ และพาสปอรต์ ถอืเป็นหนังสอืของทางราชการ ตอ้งไมม่รีอยฉีกขาด หรอื การขดีเขยีน หรอื แตง่เตมิใดๆ ใน

เลม่ 

ขอ้มลูเพมิเตมิเรอืงตวัเครอืงบนิและทนีงับนเครอืงบนิ 

1.   ทางบรษัิทไดสํ้ารองทนัีงพรอ้มชําระเงนิมดัจําคา่ตวัเครอืงบนิแลว้  หากทา่นยกเลกิทวัร ์ไมว่า่จะดว้ย 

      สาเหตใุด ทางบรษัิทขอสงวนสทิธกิารเรยีกเก็บคา่มดัจําตัวเครอืงบนิ ซงึมคีา่ใชจ้า่ย ประมาณ 1,000 –  

      5,000 บาท แลว้แตส่ายการบนิและชว่งเวลาเดนิทาง   

2.   หากตวัเครอืงบนิทําการออกแลว้ แตท่า่นไมส่ารถออกเดนิทางได ้ทางบรษัิทขอสงวนสทิธเิรยีกเก็บ 

      คา่ใชจ้า่ยตามทเีกดิขนึจรงิ  และรอ Refund จากทางสายการบนิ ใชเ้วลาประมาณ 3- 6 เดอืนเป็นอยา่งนอ้ย 

3.   นังท ีLong Leg โดยปกตอิยูบ่รเิวณทางออกประตฉุูกเฉนิ และผูท้จีะนังตอ้งมคีณุสมบตัติรงตามทสีายการบนิ 

      กําหนด เชน่ ตอ้งเป็นผูท้มีรีา่งกายแข็งแรง และชว่ยเหลอืผูอ้นืไดอ้ยา่งรวดเร็วในกรณทีเีครอืงบนิมปัีญหา เชน่   

      สามารถเปิดประตฉุูกเฉนิได ้(นําหนักประมาณ 20 กโิลกรัม) ไมใ่ชผู่ท้มีปัีญหาทางดา้นสขุภาพและรา่งกาย  

      และอํานาจในการใหท้นัีง Long leg ขนึอยูก่บัทางเจา้หนา้ทเีชค็อนิสายการบนิ ตอนเวลาทเีชค็อนิเทา่นัน 

 

กรณียกเลกิการเดนิทาง 

1. แจง้ยกเลกิ 45 วัน ขนึไปกอ่นการเดนิทาง   คนืคา่ใชจ้า่ยทงัหมด 

2. แจง้ยกเลกิภายใน 30-44 วนักอ่นเดนิทาง   เก็บคา่ใชจ้า่ย ทา่นละ 10,000 บาท  
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3. แจง้ยกเลกิภายใน 16-29 วนักอ่นเดนิทาง   เก็บคา่ใชจ้า่ย ทา่นละ 20,000 บาท 

4. แจง้ยกเลกินอ้ยกวา่ 15 วันกอ่นเดนิทาง   ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธ ิเก็บคา่ใชจ้า่ยทงัหมด 

5. บรษิทัขอสงวนสทิธใินการเก็บค่าใชจ้่ายทงัหมดกรณีท่านยกเลกิการเดนิทางและมผีลทําใหค้ณะ

เดนิทางไมค่รบตามจํานวนทบีรษิทัฯกําหนดไว ้(30ทา่นขนึไป) เนอืงจากเกดิความเสยีหายต่อทางบรษัิท

และผูเ้ดนิทางอนืทเีดนิทางในคณะเดยีวกันบรษัิทตอ้งนําไปชําระคา่เสยีหายตา่งๆทเีกดิจากการยกเลกิของทา่น  

6. กรณีเจ็บป่วย จนไมส่ามารถเดนิทางได ้ ซงึจะตอ้งมใีบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรอง บรษัิทฯจะทําการ

เลือนการเดินทางของท่านไปยังคณะต่อไปแต่ทังนีท่านจะตอ้งเสียค่าใชจ้่ายทีไม่สามารถเรียกคืนไดค้ือ 

คา่ธรรมเนยีมในการมดัจําตัว และคา่ธรรมเนยีมวซีา่ตามทสีถานทูตฯ เรยีกเก็บ  

7. กรณียนืวซีา่แลว้ไมไ่ดร้บัการอนมุตัวิซีา่จากทางสถานทตู (วซีา่ไมผ่า่น) และทา่นไดช้ําระค่าทัวรห์รอืมัดจํา

มาแลว้ ทางบรษัิทฯ ขอเก็บเฉพาะคา่ใชจ้า่ยทเีกดิขนึจรงิ เชน่ คา่วซีา่และคา่บรกิารยนืวซีา่ / คา่มดัจําตวัเครอืงบนิ 

หรอืคา่ตัวเครอืงบนิ (กรณอีอกตัวเครอืงบนิแลว้) / คา่สว่นตา่งในกรณีทกีรุ๊ปออกเดนิทางไมค่รบตามจํานวน  

8. กรณีวซี่าผา่นแลว้ แจง้ยกเลกิกอ่นหรอืหลงัออกตวัโดยสาร บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธใินการ  ไมค่นืคา่ทวัร์

ทงัหมด    

9. กรณีผูเ้ดนิทางไมส่ามารถเขา้-ออกเมอืงได ้เนอืงจากปลอมแปลงหรอืการหา้มของเจา้หนา้ท ีไมว่า่เหตผุลใดๆ

ตามทางบรษัิทของสงวนสทิธใินการ ไมค่นืคา่ทวัรท์งัหมด 

 

 

ขอ้มลูเพมิเตมิเรอืงโรงแรมทพีกั 
1. เนอืงจากการวางแปลนหอ้งพกัของแตล่ะโรงแรมแตกตา่งกนั จงึอาจทําใหห้อ้งพกั

แบบหอ้งเดยีว (Single) ,หอ้งคู ่(Twin/Double) และหอ้งพกัแบบ 3 ทา่น/3 เตยีง 

(Triple Room) หอ้งพกัตา่งประเภทอาจจะไมต่ดิกนั หรอื อยูค่นละชนักนั และบาง

โรงแรมอาจจะไมม่หีอ้งพกัแบบ 3 ทา่น ซงึถา้เขา้พกั 3 ทา่น อาจจะไดเ้ป็น 1 เตยีง

ใหญก่บั 1 เตยีงพบัเสรมิ หรอื อาจมคีวามจําเป็นตอ้งแยกหอ้งพกัเนอืงจากโรงแรมนนัไมส่ามารถจดัหา

ได ้ทางบรษิทัขอสงวนสทิธใินการเรยีกเก็บเงนิเพมิเตมิในกรณีทอีาจมกีารแยกหอ้งพกั 

2. กรณทีมีงีานจัดประชมุนานาชาต ิ (Trade Fair) เป็นผลใหค้า่โรงแรมสงูขนึมากและหอ้งพักในเมอืงเต็ม บรษัิทฯ

ขอสงวนสทิธใินการปรับเปลยีนหรอืยา้ยเมอืงเพอืใหเ้กดิความเหมาะสม 

3. โรงแรมในยโุรปทมีลีักษณะเป็น Traditional Building หอ้งทเีป็นหอ้งเดยีวอาจเป็นหอ้งทมีขีนาดกะทดัรัต และ

ไมม่อีา่งอาบนํา ซงึขนึอยูก่บัการออกแบบของแต่ละโรงแรมนันๆ และหอ้งแตล่ะหอ้งอาจมลีักษณะแตกตา่งกนั 
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เอกสารประกอบการขอวซี่าโมรอคโค 

ใชเ้วลาทําการอนมุตัวิซีา่ประมาณ 7 วนัทาํการ 

***ไมต่อ้งมาแสดงตนทสีถานทตูในวนัยนืวซี่า*** 

เอกสารกรณุาเตรยีม 2 ชุด ยกเวน้ เอกสารทอีอกจากทางราชการและทางธนาคาร

ขอเป็นตวัจรงิ 1 ชุด และสําเนา 1 ชุด 

ในระหวา่งยนืวซี่าเขา้สถานทตูแลว้ ไมส่ามารถดงึเลม่ออกมากอ่นได ้
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1. หนงัสอืเดนิทาง (Passport) หนังสอืเดนิทาง ตอ้งมหีนา้เหลอืสําหรับประทับวซีา่อย่างนอ้ย 2 

หนา้ อายกุารใชง้านเหลอืไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน นับจากวันเดนิทางกลับ  และหนังสอืเดนิทางจะตอ้ง

ไมช่ํารดุ  

2. รปูถา่ย รปูถา่ยสหีนา้ตรงขนาด 1.5 x 2 นวิ จํานวน 2 ใบ (พนืหลัง

ขาวเท่านัน ถา่ยไมเ่กนิ 6 เดอืนหา้มสวมแวน่ตาหรอืเครอืงประดับ 

ไมใ่สค่อนแทคเลนส ์รปูไมเ่ลอะหมกึ) 

3. หลกัฐานการเงนิ  

3.1 หนงัสอืรบัรองสถานะทางการเงนิ BANK CERTIFICATE  

ทอีอกจากทางธนาคาร (ตอ้งสะกดชอืใหต้รงตามหนา้พาสปอรต์ 

ตอ้งมตีราประทับ และลายเซ็นจากธนาคาร) กรุณายนืขอจาก ธนา

คารล่วงหนา้ เวลาดําเนนิงานประมาณ 3 วนั และใชย้นืไดไ้มเ่กนิ 15 วนัหลังจากธนาคารออกให ้  

3.2 กรณีผูเ้ดนิทางไมไ่ดอ้อกคา่ใชจ้่ายเอง (บุคคลทสีามารถรับรองค่าใชจ้่ายได ้ตอ้งเป็น พ่อ 

แม ่พนีอ้ง ทมีสีายเลอืดเดยีวกัน หรอื สามภีรรยา เทา่นัน)     

     3.2.1. ตอ้งทําเป็นหนงัสอืรบัรองคา่ใชจ้า่ยในการเดนิทาง  (Sponsor Letter)  

     3.2.2. ตอ้งทํา BANK GUARANTEE ทอีอกจากทางธนาคารเท่านัน ฉบับภาษาอังกฤษ โดย

ระบชุอืเจา้ของบัญช ี(บคุคลทอีอกคา่ใชจ้่าย) ตอ้งสะกดชอื – สกุล ใหต้รงตามหนา้พาสปอรต์ และ

บคุคลทเีจา้ของบัญชอีอกคา่ใชจ้่ายให ้(ผูเ้ดนิทาง) ตอ้งสะกดชอื – สกลุ ใหต้รงตามหนา้พาสปอรต์ 

กรณุายนืขอจาก ธนาคาร่ลวงหนา้ โดยใชเ้วลาดําเนนิงานประมาณ 3 วัน และใชย้นืไดไ้มเ่กนิ 15 วัน 

หลังจากธนาคารออกให ้ 

*** สถานฑตูไมร่บัพจิารณาบญัชกีระแสรายวนัและบญัชฝีากประจํา *** 

4. หลกัฐานการทํางาน   

- เจา้ของกจิการ หนังสอืรับรองการจดทะเบยีน(DBD)ทมีชีอืของผูเ้ดนิทางเป็นกรรมการหรอืหุน้สว่น 

อายไุมเ่กนิ 3 เดอืน หรอื สําเนาใบทะเบยีนการคา้(พค.0403) 

- กจิการไมจ่ดทะเบยีน จดหมายชแีจงการทํางาน พรอ้มเอกสารประกอบ เชน่ รปูถา่ยรา้น สญัญา

เชา่ท ีโฉนดทดีนิ เป็นตัน 

 

 

 

- เป็นพนกังาน    หนังสอืรับรองการทํางาน จากบรษัิทฯ ระบตํุาแหน่ง, เงนิเดอืน, วนัเรมิทํางาน  

(ขอเป็นภาษาอังกฤษมอีาย ุ1 เดอืน ชอื-สกลุตอ้งตรงตามหนา้พาสปอรต์ ใชคํ้าวา่ “TO WHOM IT 

MAY CONCERN” แทนชอืสถานทตูทยีนื) 

- นกัเรยีนหรอืนกัศกึษา ใชห้นังสอืรับรองการเรยีนทอีอกจากสถาบันทกํีาลังศกึษาอยู ่ 

(ขอเป็นภาษาอังกฤษมอีาย ุ1 เดอืน ชอื-สกลุตอ้งตรงตามหนา้พาสปอรต์)ใชคํ้าวา่ “TO WHOM IT 

MAY CONCERN” แทนชอืสถานทตูทยีนื) 

5. เอกสารสว่นตวั 
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- สําเนาทะเบยีนบา้น 

- บัตรประชาชน 

- สตูบิัตร(กรณีเด็กอายตํุากวา่ 20 ปี) 

- ทะเบยีนสมรส/ทะเบยีนหยา่/มรณะบัตร(ถา้ม)ี 

- ใบเปลยีนชอื-นามสกลุ (ถา้มกีารเปลยีน) 

***เอกสารสว่นตวัของทา่นหา้มเซ็นสาํเนาถกูตอ้งทุกกรณี*** 

6. กรณีเด็กอายไุมถ่งึ 20 ปี ไมไ่ดเ้ดนิทางไปตา่งประเทศพรอ้มบดิา มารดา  

- หากเด็กเดนิทางไปกบับดิา จะตอ้งมหีนังสอืยนิยอมจากมารดา จากอําเภอตน้สงักดั (โดยมารดา

จะตอ้งคัดหนังสอืยนิยอมระบใุหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกับบดิา) พรอ้มแนบสําเนาบัตรประชาชน

หรอืหนา้พาสปอรต์มารดามาดว้ย 

- หากเด็กเดนิทางกบัมารดา จะตอ้งมหีนังสอืยนิยอมจากบดิา จากอําเภอตน้สงักัด (โดยบดิาจะตอ้ง

คัดหนังสอืยนิยอมระบใุหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกับมารดา) พรอ้มแนบสาํเนาบัตรประชาชนหรอื

หนา้พาสปอรต์บดิามา 

-  หากเด็กไมไ่ดเ้ดนิทางพรอ้มกบับดิาและมารดา ทังบดิาและมารดาจะตอ้งคัดหนังสอืระบยุนิยอม

ใหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกับใคร มคีวามสมัพันธเ์ป็นอะไรกันกับเด็ก จากอําเภอตน้สงักัด พรอ้ม

แนบสําเนาบัตรประชาชนหรอืหนา้พาสปอรต์บดิาและมารดา 

- กรณีเด็กทบีดิา-มารดาหยา่รา้ง จะตอ้งแนบสําเนาใบหยา่ และมกีารสลักหลังโดยมรีายละเอยีด

วา่ฝ่ายใดเป็นผูม้อํีานาจปกครองบตุรแตเ่พยีงผูเ้ดยีว 

*** กรณีเด็กอายตุาํกวา่ 18 ปี บดิาและมารดาตอ้งลงชอืรับรองในแบบฟอรม์สมัครวซีา่ 

7.  ท่านหา้มเซ็น รับรองสําเนาถูกตอ้งเด็ดขาด ใหท้่านเซ็นเฉพาะ แบบฟอรม์ใบคํารอ้งขอวซีา่เท่านัน 

หากไมไ่ดเ้ซ็นในแบฟอรม์มา ทา่นอาจจะตอ้งไปโชวต์ัวทสีถานฑตูดว้ยตนเอง 

เอกสารยนืวซีา่อาจมกีารปรบัเปลยีนและขออพัเดทเพมิเตมิไดท้กุเวลา หาก

ทางสถานทตูแจง้ขอเพมิเตมิ 

 
 
 
 
 
 

แบบฟอรม์สําหรบักรอกขอ้มลูยนืวซีา่ประเทศโมรอคโค 

(กรณุากรอกขอ้มลูใหค้รบถว้นตามความเป็นจรงิ เนอืงจากจะมผีลตอ่การพจิารณาวซีา่ของทา่น) 

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

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

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

3. ชอืตัว [ภาษาอังกฤษ]…………………………………………..……………………………………………… 

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

6. ประเทศทเีกดิ……………………….……………………………..…………………………………………… 

7. สญัชาตปัิจจบุัน .................................สญัชาตโิดยกําเนดิ หากตา่งจากปัจจบุัน………………………….. 

8. 8.1 ชอื- นามสกลุ บดิา

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

   8.2 ชอื- นามสกลุ มารดา

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

8. เพศ   ชาย         หญงิ 

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

  หยา่        แยกกันอยู ่                         หมา้ย 

  อนืๆ (โปรดระบ)ุ……………..…. 

10. ในกรณเีป็นผูเ้ยาว ์กรณุากรอกชอื-นามสกลุ ทอียู(่หากตา่งจากผูข้อ) และสญัชาตขิองผูม้อํีานาจ

ปกครอง/ดแูลผูเ้ยาว ์

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

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

11. ทอียูต่ามทะเบยีนบา้นของผูข้อ 

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

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

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

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

13. ชอืบรษัิทหรอืรา้นคา้ ทอียู ่หมายเลขโทรศัพท ์ /  สําหรับนักเรยีน นักศกึษา กรณุากรอกชอื ทอียูข่อง

สถาบันศกึษา 

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

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

14. วซีา่เทเีคยไดรั้บในระยะเวลา 3 ปีทผีา่นมา(ระบวุนัเดนิทาง ไป-กลับ) 

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

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

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

 

15.  ท่านเคยถกูปฏเิสธวซีา่หรอืไม ่

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

16. ความรับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยในการดํารงชพีระหวา่งการเดนิทางและพํานักอยูข่องผูร้อ้งขอ 

      ตัวผูข้อวซีา่เอง   มผีูอ้นืออกให(้ญาต/ิบรษัิท/องคก์ร)  

        กรณุาระบชุอื ................................................    
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สงิทชีว่ยในการดํารงชพี    …………………………………………………..….  

   เงนิสด     สงิทชีว่ยในการดํารงชพี   

   เช็คเดนิทาง      เงนิสด 

   บัตรเครดติ      ทพัีกทมีผีูจั้ดหาให ้

   ชําระคา่ทพัีกลว่งหนา้แลว้    คา่ใชจ้า่ยทังหมดระหวา่งพํานักมผีูอ้อกให ้

   ชําระคา่พาหนะลว่งหนา้แลว้    ชําระคา่พาหนะลว่งหนา้แลว้ 

   อนืๆ (โปรดระบ)ุ     อนืๆ (โปรดระบ)ุ    

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

หมายเหต ุการอนมุตัวิซีา่เป็นดลุพนิจิของทางสถานทูต ทางบรษิทัไมม่สีว่นเกยีวขอ้งใดๆทงัสนิ 

ทงันบีรษิทัเป็นเพยีงตวักลางและคอยบรกิารอาํนวยความสะดวกใหแ้กผู่เ้ดนิทางเทา่นนั 

 


