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โมร็อกโก ทะเลทรายซาฮาร่า 10 วนั 

THE CHARMING OF MOROCCO  

 
 
คาซาบลงักา เมืองราบตั นครสีฟ้า-เชฟชาอนู เมืองเฟซ เมืองเมอรซ์กูา้ร ์

ทอดรา้จอรจ์ เมืองวอซาเซท ไอท-์เบนฮาดด ูเมืองมาราเกช พระราชวงับาเฮีย  

พิเศษ 4WD ตะลุยทะเลยทราย ข่ีอฐูเพ่ือไปชมพระอาทิตยข้ึ์น และ อาหารไทย     



 

 

วนัแรก กรุงเทพฯ-สนามบินสุวรรณภูมิ     

22.00 น. พรอ้มกนั ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชัน้ 4 ประตู 9 แถว T สาย

การบินเอมิเรตส ์(EK) เจา้หนา้ที่ คอยตอ้นรับและอ านวยความสะดวก 

 

บรรยากาศภายใน Miracle Lounge 
คลกิชม http://bit.ly/2NMk5YE 

วนัท่ีสอง สนามบินสุวรรณภูมิ-ดไูบ-คาซาบลงักา-สุเหร่าแห่งกษตัริยฮ์สัซนัท่ี 2    

01.15 น. ออกเดินทางสู่ เมืองดูไบ ประเทศสหรฐัอาหรบัเอมิเรตส์ โดยสายการบินเอมิเรตส์ เท่ียวบินท่ี EK 385 

(บริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ืองบิน) 

04.45 น. ถึงสนามบิน เมืองดไูบ ประเทศสหรฐัอาหรบัเอมิเรตส ์แวะเปล่ียนเคร่ือง 

07.25 น. เดินทางสู ่เมืองคาซาบลงักา้ เท่ียวบินท่ี EK 157 (บริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ืองบิน)  

12.55 น. ถึงสนามบิน เมืองคาซาบลงักา้ ประเทศโมร็อกโก ผา่นพิธีการตรวจคนเขา้เมืองเรียบรอ้ยแลว้  

จากนั้นน าทา่นเดนทางเขา้สู ่เมืองคาซาบลงักา้ (Casablanca) “คาซาบลงักา้” หมายถึง บา้นสีขาว ค าวา่ “คาซา” 

แปลวา่ บา้น และ “บลงักา้” แปลวา่ สีขาว เป็นเมืองท่ีคนทั่วโลกรูจ้กั และอาจรูจ้กัมากกวา่ราชอาณาจกัรโมร็อกโก 

เพราะนอกจากจะเป็นเมืองทา่และเป็นท่ีตัง้ของทา่อากาศยานระหวา่งประเทศแลว้ ยงัถูกใชเ้ป็นฉากในภาพยนตร์ฮอลลี

วูดเร่ือง Casablanca (โดยท่ีไมไ่ดถ้า่ยท าในคาซาบลงักา้เลย) เป็นเร่ืองราวความรักระหวา่งนายทหารอเมริกนัและหญิง

คนรัก ในชว่งสงครามโลกครั้งท่ี 2 ท าใหค้าซาบลงักา้เป็นท่ี

รู ้จ ักไปทั่วโลก และปัจจุบันเป็นเมืองเศรษฐกิจหลักของ

โมร็อกโกท่ีมีประชากรอาศยัอยูป่ระมาณเกือบ 5 ลา้นคน น า

ทา่นเขา้ชม สุเหร่าแห่งกษตัริยฮ์สัซนัท่ี 2 มีขนาดใหญเ่ป็น

อนัดบั 2 รองจากเมืองเมกกะ สุเหร่าน้ีงดงามประณีตดว้ย

สถาปัตยกรรมแบบโมร็อกโกทุกแขนง ชมทิวทัศน์รอบๆ 

สุเหร่าอนัเป็นจุดชมวิวริมฝั่งทะเล ซ่ึงเป็นสถานท่ีพกัผอ่นท่ี

สวยงามของชาวโมร็อกโกท่ีชอบมาเดินเลน่หลงัจากปฏิบติั

ศาสนกิจเสร็จแลว้จากนั้นน าทา่นชม จตัุรสัสหประชาชาติ ซ่ึงเป็นยา่นใจกลางเมืองและยา่นธุรกิจส าคญั น าทา่นช ้

อปป้ิงหาซ้ือของฝาก ของท่ีระลึก หรือของพ้ืนเมืองนานาชนิด  

http://bit.ly/2NMk5YE


 

 

ค า่ บริการอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร น าทา่นเขา้สูท่ี่พกั  Imperial Hotel L หรือระดบัเดียวกนั 

วนัท่ีสาม คาซาบลงักา-เมืองราบตั-สุสานของกษตัริยโ์มฮมัเหม็ดท่ี 5-เมืองเชฟชาอูน         

เชา้ บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม น าทา่นเดินทางสู ่เมืองราบตั (Rabat) ราบตัเป็นเมืองหลวงแห่ง

ราชอาณาจกัรโมร็อกโกมาตัง้แตปี่ ค.ศ.1956 เม่ือโมร็อกโกหลุดพน้จากการเขา้แทรกแซงทางการเมืองของฝรั่งเศส 

เป็นท่ีตัง้ของพระราชวงัหลวง และท าเนียบทูตานุทูตจากตา่งแดน เป็นเมืองสีขาวท่ีสะอาดและสวยงามน าทา่นเขา้ชม 

สุสานของกษตัริยโ์มฮมัเหม็ดท่ี 5 สถาปัตยกรรมแบบโมร็อกโกพระอยักาของกษัตริยอ์งคป์ัจจุบนั ซ่ึงมีทหารยาม

ยืนเฝ้าอยา่งสงา่ทุกประตู และเปิดใหค้นทุกชาติทุกศาสนาเขา้ไปเคารพพระศพที่ ฝงัอยูเ่บ้ืองลา่ง ดา้นหนา้ของสุสาน คือ

สุเหร่าฮสัซนัท่ีเร่ิมสรา้งมาตัง้แตศ่ตวรรษท่ี 12 แตไ่มส่ าเร็จ และพงัลงจนเหลือแตเ่พียงเสาไว ้365 ตน้ ในบริเวณกวา้ง 

183x139 เมตร 

กลางวนั บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร น าทา่นแวะถา่ยรูปความงดงามของ ป้อมอูดายา (Oudayas Fortress) ป้อม

ขนาดใหญ ่2 ชัน้ ท่ีต ัง้อยูริ่มมหาสมุทรแอตแลนติก ลอ้มรอบดว้ยก าแพงสูงใหญ ่เป็นป้อมท่ีสเปนสรา้งข้ึนเม่ือสมยัท่ี

สเปนยึดครองโมร็อกโก ดา้นในมีสวนดอกไมแ้บบสเปน และเป็นเมดิน่า หรือชุมชนชาวเมืองซ่ึงเต็มไปดว้ยบา้นเรือนทา

ทาบดว้ยสีฟ้า-ขาว ท่ีสะอาดตาน่าเดินเลน่ บรรยากาศริมทะเลคลา้ยเมืองซานโตรินี นับเป็นหน่ึงในป้อมปราการท่ี

สาคญัของโมร็อกโก ในอดีตใชป้้องกนัขา้ศึกจากการรุกรานทัง้จากประเทศท่ีลา่อาณานิคมและในยุคท่ีโจรสลดัชุกชุม 

จากนั้นน าทา่นเดินทางสู ่เชฟชาอูน (Chefchaouen) เป็นทอ่งเท่ียวท่ีมีช่ือเสียงอีกแหง่และยงัเป็นเมืองท่ีมีชายแดน

ติดกบัสเปนดว้ยความท่ีรูปร่างลกัษณะของยอดเขาของท่ีน่ีเหมือนกบัเขาแพะ ( Chaoua) ดงันั้นช่ือเมืองจึงมี 

ความหมายที่ ตรงตวัเลยวา่ “มองท่ีเขาแพะนั่นซิ” ดว้ยลกัษณะเมืองท่ีอยูบ่นภูเขา จึงท าใหน้ักทอ่งเท่ียวท่ีมาท่ีน่ีตา่งไดล้ิ้ม

รสของความเงียบสงบ บรรยากาศโรแมนติก และไดส้มัผสัถึงการพกัผอ่นอยา่งแทจ้ริง 

ค า่ บริการอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร น าทา่นเขา้สูท่ี่พกั  EL Cortijo Hotel&Spa หรือระดบัเดียวกนั 

วนัท่ีส่ี เมดิน่า เชฟชาอูน-เมืองเฟซ-จุดชมวิว-เมเดอรซ์า บูอิมาเนีย-สุสานของมูเล ไอดริสท่ี 2  

เชา้ บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม จากนั้น

น าทา่นเดินเลน่ชมเมืองและเมดิน่าของ นครสีฟ้า เชฟชา

อูน สถานท่ีแห่งน้ีเป็นเมืองท่ีมีผูค้นใชชี้วิตกนัอยูจ่ริงใน

ประเทศโมร๊อกโก เอกลกัษณเ์ฉพาะตวัของเมืองน้ีคือความ

แปลกตาของอาคารบา้นเรือนท่ีมีสีสนัสดใสทาสีเป็นสีฟ้า

และขาวทัง้เมือง เมืองท่ีไดช่ื้อวา่มนตเ์สน่ห์แห่งโมร็อกโก 
ซ่ึงเต็มไปดว้ยรา้นคา้และคาเฟ่ ท่ีน่ียงัมีช่ือเสียงทางดา้นช ้
อปป้ิงอีกดว้ย ท่ีน่ียงัมีท ัง้สินคา้หตัถกรรมพ้ืนบา้นท่ีหาไมไ่ด ้

จากไหนในโมร็อกโก เชน่เส้ือผา้ขนสตัว ์รวมทัง้ชีสท่ีท าจากแพะ ทา่นสามารถเดินชมบา้นเรือนไดท้ ัว่ท ัง้เมือง โดยท่ี

สถาปัตยกรรมของเมืองยงัคงเป็นแบบโมร็อกโก ความเป็นมิตรของผูค้นก็ท าใหเ้มืองเชฟชาอูนมีเสน่หอ์ยา่งหาท่ีเปรียบ

ไมไ่ด ้ทุกทา่นสามารถเดินชมบา้นเรือนไดท้ ั่วท ัง้เมือง โดยท่ีสถาปัตยกรรมของเมืองยงัคงเป็นแบบโมร็อกโกซุม้ประตู

โคง้สามารถมองเห็นไดท้ ัว่ท ัง้เมือง และยงัมีน ้าพุท่ีปูดว้ยกระเบ้ืองโมเสกแบบโมร๊อกโกใหเ้ห็นไดต้ามมุมตา่ง ๆ ของเมือง   

กลางวนั บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร หลงัจากนั้นน าทา่นเดินทางตอ่สู ่เมืองเฟซ (FES) เมืองหลวงเกา่อีกแหง่ท่ีมี

ประวติัศาสตร์อนัยาวนานใน ศ.ต. ท่ี 8 ท่ีมีความส าคญัทางประวติัศาสตร์ ตัง้อยูร่ะหวา่งพ้ืนท่ีอุดมสมบูรณท่ี์ตอ่จากเชิง

เทือกเขารีฟ (Rif Mountain) ทางตอนเหนือกบัเขตเทือกเขาแอตลาสตอนกลาง (Middle Atlas) มีแมน่ ้าเฟซ (River 

Fes) ไหลผา่นกลางเมืองเมืองเฟซ เป็นเมืองศกัด์ิสิทธ์ิเมืองหน่ึงของศาสนาอิสลามไดร้ับการขนานามวา่ “มกักะฮแ์หง่

ตะวนัตก”และ “เอเธนสแ์หง่แอฟริกา” จากนั้นน าทา่นข้ึนชม จุดชมวิวบนป้อมปราการ แห่งราชวงศซ์าเดียน เม่ือ

มองลงมาจะเห็นเขตเมืองเกา่ท ัง้เมือง ตอ่ดว้ยชมประตูพระราชวงัหลวงแหง่เฟส พระราชวงัท่ีมีสถาปัตยกรรมท่ีสวยงาม



 

 

และสงา่งามอยา่งมาก เป็นเอกลกัษณ์แห่งราชวงศ์โมร็อกโก น าทา่นเดินชม เมเดอรซ์า บูอิมาเนีย (MEDERSA 

BOU IMANLA) ซ่ึงเป็นโรงเรียนสอนพระคมัภีร์ เป็นสถาปัตยกรรมแบบมวัร์ท่ีสวยงามประณีต ในเขตเมืองเกา่ได ้

แบง่ออกเป็น 100 ส่วน มีซอยกวา่ 10,000 ซอย มีซอยแคบสุดคือ 50 ซ.ม. ถึงกวา้ง 3 เมตร จะแบง่เป็นยา่นขาย

ของตา่งๆ ระหวา่งท่ีเดินตามทางเดินทา่นจะไดพ้บกบั น ้าพุธรรมชาติ (Nejjarine Fountain) เพ่ือใหช้าวมุสลิมให ้

ลา้งหนา้ลา้งมือกอ่นเขา้ในบริเวณมสัยิด จากนั้นแวะชมสุสานของมูเล ไอดริสท่ี 2 (Moulay Idriss Mausolem 

II) ท่ีชาวโมร๊อกโกถือวา่เป็นแหลง่มาแสวงบุญท่ีศกัด์ิสิทธ์ิ จากนั้นน าทา่นชม สุเหร่าใหญ่ไคเราวีน (Kairaouine 

Mosque) ซ่ึงเป็นทัง้มหาวิทยาลยัสอนศาสนาแหง่แรกของโมร็อกโก และเกา่แกท่ี่สุดแหง่หน่ึงของโลกเลยทีเดียว    

ค า่ บริการอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร น าทา่นเขา้สูท่ี่พกั  L’escale Hotel หรือระดบัเดียวกนั 

วนัท่ีหา้ เมืองมิเดล-เมืองเมอรซ์กูา้ร-์นัง่รถ 4WD ตะลุยทะเลยทรายซาฮาร่า 

เชา้ บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม จากนั้นน าทา่นเดินทางสู ่เมืองมิเดล (MIDELT) เมืองเล็กๆท่ีตัง้

บนกลางหุบเขาแอตลาส อยูบ่นความสูง 1,508 เมตรจากระดบัน ้าทะเล เป็นเมืองศูนยก์ลางการคา้ การท าเหมืองแร่ 

ทอผา้ ทอพรม และ เย็บปักถกัรอ้ยท่ีสาคญัของโมร็อกโก 

กลางวนั บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร จากนั้นน าทา่นเดินทางเขา้สูเ่สน้ทางแหง่ทะเลทรายโดยจุดหมายอยูที่ เมือง

เออรฟ์ูด ์(ERFOUD) ซ่ึงเป็นโอเอซิส OASIS ศูนยก์ลางทางการคา้ขายของกองคาราวานซ่ึง เดินทางมาจาก

ซาอุดิอาระเบีย SAUDI ARABIA และซูดาน SUDAN และเดินทางสู่เมืองเมอรซ์ูกา้ร ์(Merzouga) ไปชม

ทะเลทรายซาฮาร่า “SAHARA” โดยรถ 4WD ตะลุยทะเลยทราย เป็นทะเลทราย ในทวีปแอฟริกาท่ีมีขนาดใหญ่

เป็นอนัดบัสองของโลก (รองจากทะเลทรายในทวีปแอนตาร์กติกา) และเป็นทะเลทรายรอ้นท่ีใหญท่ี่สุดของโลก ลดัเลาะ

ไปตามขอบของทะเลทรายพรอ้มชมบรรยากาศพระอาทิตยต์กดิน  

ค า่ บริการอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร น าทา่นเขา้สูท่ี่พกั ณ Tombouctou Hotel หรือระดบัเดียวกนั  

วนัท่ีหก ข่ีอูฐเพ่ือไปชมพระอาทิตยข้ึ์น-โอเอซิส TINGHIR-ทอดรา้จอรจ์-หุบเขาดาเดส-เมืองวอซาเซท  

เชา้  ก่อนพระอา ทิตย์ข้ึน  น า ท่าน ข่ีอู ฐ เ พ่ือไปชมพระอาทิตย์ข้ึน ท่ี เ นินทรายในทะเลทรายซาฮา ร่ า                   

ทะเลทรายซาฮาร่า (SAHARA DESERT) เป็นทะเลทรายท่ี

มีเน้ือท่ีประมาณ 9.3 ลา้นตารางกิโลเมตร และตัง้อยูท่าง

ตอนเหนือของท วีปแอฟริกา ทะเลทรายซาฮา ร่า มี

ส่ิงแวดลอ้มท่ีไมเ่อ้ือตอ่การด ารงอยู่ของชีวิตมนุษย ์สัตว ์

หรือพืช เพราะฝนตกนอ้ยมาก และพ้ืนท่ีไมเ่หมาะแกก่าร

เพาะปลูกหรือเ ล้ียงสัตว์ หากมีสัตว์และพืชพันธุ์ใด ท่ี

สามารถเติบโตในทะเลทรายได ้ก็ตอ้งปรับตวักนัอยา่งมาก 

เชน่เดียวกบัมนุษยท่ี์ตอ้งหาวิธีในการใชชี้วิตใหอ้ยูร่อดได ้

ใหท้า่นไดส้มัผสับรรยากาศยามเชา้ในทะเลทรายซาฮาร่า จากสภาพการไรฝ้นและอุณหภูมิท่ีรอ้นจดัในทะเลทรายมีผล

ท าใหค้วามช้ืนสมัพทัธข์องอากาศเหนือทะเลทราย เกือบเป็นศูนยต์ลอดปี ชมพระอาทิตยข้ึ์นจากบนเนินทราย ซ่ึงเป็น

ภาพท่ีสวยงาม น่าประทบัใจ ไดเ้วลาน าทา่นขี่ อูฐกลบัสูโ่รงแรมท่ีพกั บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

จากนั้นน าทา่นเดินทางผา่น โอเอซิส TINGHIR ซ่ึงเป็นชุมชนท่ีเกาะกลุม่อยูร่วมกนั ทา่มกลางความแหง้แลง้ในเขต

ทะเลทราย ท่ียงัมีความชุม่ช้ืน มีตาน ้า หรือ ล าธารน ้า ซ่ึงใชใ้นการปลูกตน้ปาลม์ ตน้อลัมอนด ์ น าทา่นเดินทางสู ่

ทอดรา้จอรจ์ (TODRA GORGES) โกรกธารท่ีมีโขดผาสูง 985 ฟตุ หรือ 300 เมตร ทัง้สองดา้นท่ีเกือบตัง้ท ามุม

สามเหล่ียมกบัแมน่ ้าโทดรา้ ถือวา่เป็นโกรกธารและหุบเขาท่ีสวยท่ีสุดทางใตข้องโมร็อคโค ชมความงามของชอ่งเขาท่ี

ซอ่นตวัอยูในโอเอซิส ล าธารท่ีไหลผา่นชอ่งเขากบัหนา้ผาท่ีสูงชนัแปลกตา เป็นแหลง่ปีนหนา้ผาส าหรับนักเส่ียงภยั

ท ัง้หลาย   



 

 

กลางวนั  บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร จากนั้นน าทา่นเดินทางผา่นเสน้ทาง หุบเขาดาเดส DADES VALLEY 

AND GORGE แนวเขาและธรรมชาติของหุบเขาท่ีถูกกรัดกร่อนจากแรงลม ท าใหหุ้บเขากลายเป็นรูปร่างตา่ง ๆ 

สวยงาม ผา่นชมหุบเขากุหลาบ ซ่ึงเทศกาลดอกกุหลาบจะมีข้ึนในเดือนพฤษภาคม  ดว้ยร่มเงาตน้ปาลม์ท่ีโอเอซิสน้ีท า

ใหเ้ป็นสวรรคน์อ้ยๆของนักเดินทางชาวทะเลทรายมาตัง้แตส่มยัโบราณกาล น าทา่นเดินทางตอ่ไปยงั เมืองวอซาเซท 
(Ouarzazate) ซ่ึงเคยเป็นท่ีตัง้ทางยุทธศาสตร์ ในปี ค.ศ. 1928 ฝรั่งเศสตัง้กองก าลงัทหารและพฒันาท่ีน้ีใหเ้ป็น

ศูนยก์ลางการบริหาร ปัจจุบนัเมืองวอซาเซทเป็นเมืองถูกส่งเสริมใหเ้ป็นเมืองทอ่งเท่ียว และมีการพฒันาพ้ืนท่ีใน

ทะเลทรายเพ่ือการท ากิจกรรมตา่ง ๆ ท่ีแวดลอ้มไปดว้ยสตูดิโอส าหรับการถา่ยท าภาพยนตร์ ไมว่า่จะเป็น เร่ือง CLEO 

PATTRA, THE MUMMY, KINGDOM OF HEAVEN และอีกหลายเร่ืองนักท่ีมกัจะใชเ้มืองแหง่น้ีเป็นฉากส าหรับ

ถา่ยท าในภาพยนตร์ ท ัง้น้ีเพราะลกัษณะภูมิประเทศท่ียงัคงความเป็นเอกลกัษณ์แบบชนเผา่เบอร์เบอร์ ซ่ึงเป็นชนเผา่

ดัง้เดิมของชาวโมร็อกโก วอซาเซทอาจกลา่วไดว้า่เป็นจุดมุง่หมายของนักทอ่งเท่ียวท่ีมองหาความแตกตา่งและความ

ผจญภยัท่ีหาไมไ่ดจ้ากท่ีไหน วอซาเซทเป็นเมืองท่ีส าคญัที่ สุดของทางตอนใต ้และท่ีน่ียงัเป็นทางเช่ือมระหวา่งเหนือกบั

ใต ้และตะวนัออกกบัตะวนัตก 

ค า่            บริการอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร น าทา่นเขา้สูท่ี่พกั ณ Kenzi Azghor Hotel หรือระดบัเดียวกนั 

วนัท่ีเจ็ด เมืองไอท ์เบนฮาดดู-ป้อมไอท ์เบนฮาดดู-เมืองมาราเกช  

เชา้ บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม น าทา่นเดินทางสู ่เมืองไอท ์เบนฮาดดู (AIT BENHADDOU) 

เป็นเมืองท่ีช่ือเสียงในเร่ืองการหารายไดจ้ากกองถ่ายท า

ภาพยนตร์กวา่ 20 เร่ือง น าทา่นถา่ยรูป คซารแ์ห่งเมืองเอ

ทเบนฮาดดู หรือ ป้อมไอท ์เบนฮาดดู (KASBASH OF 

AIT BEN HADOU) เป็นป้อมดินซ่ึงตัง้อยูท่า่มกลางสวนอลั

มอนด ์เป็นปราสาทท่ีใชใ้นการถา่ยท าภาพยนตร์หลายเร่ืองท่ี

โดง่ดงัอาทิ Lawrance of Arabia, Jesus of Nazareth, 

Gladiator และและซีรีสช่ื์อดงั Game of Thrones ปัจจุบนั

อยูใ่นความดูแลขององคก์ารยูเนสโก ้ไดร้บ้การข้ึนทะเบียน

เป็นมรดกโลกในปี 1987  

กลางวนั บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร จากนั้นน าทา่นเดินทางสู ่เมืองมาราเกช (Marakesh) เมืองทอ่งเท่ียวท่ี

ส าคญัเชิงเขาแอตลาส ปัจจุบนัเป็นเมืองท่ีมีนักทอ่งเท่ียวมาเยือนมากท่ีสุด สภาพบา้นเมืองท่ีเรา  เห็นไดคื้อ สองขา้ง

ทางแวดลอ้มดว้ยบา้นเรือนท่ีถูกฉาบดว้ยปูนสีสม้ๆ ซ่ึงเป็นส่ิงท่ีรัฐบาลก าหนดไว ้แตค่นทอ้งถ่ินจะเรียกวา่ Pink City 

หรือ เมืองสีชมพู อาจกลา่วไดว้า่มาราเกชเป็นเมืองท่ีมีเสน่หท่ี์สุดในโลกแหง่หน่ึง  จึงไดส้มญานามวา่เป็น A city of 

Drama นั่นคือมีความสวยงามดัง่เมืองในละครท่ีไมน่่าเป็นชีวิตจริงได ้ 
ค า่            บริการอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร น าทา่นเขา้สูท่ี่พกั ณ Ayoub Hotel หรือระดบัเดียวกนั 

วนัท่ีแปด เมืองมาราเกช-มสัยิดคตูเูบีย-พระราชวงับาเฮีย-สวนจารดี์น มาจอแรล-คาซาบลงักา   

เชา้ บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม น าทา่นชมความ

งดงามภายนอกของ มสัยิดคตูเูบีย (Koutoubia Mosque) มสัยิด

ใหญเ่กา่แกท่ี่สุดในเมืองไมว่่าจะเดินไปแห่งใดในตวัเมืองก็จะเห็น

มสัยิดน้ีได ้น าทา่นเขา้ชม พระราชวงับาเฮีย (Bahia Palace) 

พระราชวงัของทา่นมหาอามาตย ์ผูส้ า เร็จราชการแผน่ดินแทนยุ

วกษัตริยใ์นอดีต สรา้งข้ึนในชว่งปลายศตวรรษท่ี 19 โดยตัง้ใจจะให ้

เป็นพระราชวงัท่ีย่ิงใหญแ่ละหรูหราท่ีสุดในสมยันั้น ภายในตกแตง่



 

 

โดยการแกะสลกัปูนปั้น มีการวาดลายบนไม ้และประดบัประดาดว้ยโมเสกเป็นลวดลายที่ สวยงามละเอียดออ่นมาก น า

ทา่นชม สวนจารดี์น มาจอแรล (Majorelle Garden หรือ Jardin Majorelle & Museum of Islamic Art) 

สวนแห่งน้ีเป็นท่ีรวบรวมพนัธุไ์มน้านาพนัธุจ์ากทัว่โลก โดยเฉพาะตน้กระบองเพชรนับพนัตน้หลากหลายสายพนัธุ ์มี

สวนบวั และป่าไมดู้ร่มร่ืนกบับรรดากระถางดินท่ีศิลปินเจา้ของเดิม Jacques Majorelle ท่ีสรรหาสีมาป้ายทาทบั

ตกแตง่ท าใหส้วนแหง่น้ีดูโดดเดน่สะดุดตา  

กลางวนั บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร จากนั้นน าทา่นชม จตัุรสักลางเมือง (Djemaa Fnaa Square) ท่ีรายลอ้ม

ไปดว้ยอาคาร รา้นคา้ ตลาดทัง้ 4 ดา้น เดินเลน่ถา่ยรูปความมีชีวิตชีวาท่ีมีสีสนัและกล่ินอายแบบโมร็อกโกขนานแท ้

พรอ้มจบัจา่ยหาซ้ือของฝาก ของท่ีระลึกพ้ืนเมืองตา่งๆ ไดท่ี้ตลาดเกา่ท่ีอยูร่ายรอบจตุัรัส ถึงเวลาอนัสวมควรน าทา่น

เดินทางสูเ่มืองคาซาบลงักา 

ค า่ บริการอาหารค ่า น าทา่นเขา้สูท่ี่พกั Imperial Hotel หรือระดบัเดียวกนั 

วนัท่ีเกา้ คาซาบลงักา-ไอนเ์ดียบ-สนามบิน-ดไูบ        

เชา้ บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม จากนั้นน าทา่นผา่นชม ไอน์เดียบ (AIN DIAB) เป็นยา่นตาก

อากาศริมทะเลริมมหาสมุทรแอตแลนติก เป็นถ่ินพ านักของผูมี้ฐานะทางสงัคม รวมทัง้นักแสดงดาราช่ือดงัของฮอลลี

วูด้บางรายก็มีบา้นพกัอยูแ่ถบน้ีดว้ย นอกจากจะมีชายหาดส าหรับพกัผอ่นแลว้ยงัมีภตัตาคารหรูหราหลายระดบัตาม

ความสามารถในการจา่ย สถานที่ เลน่กีฬา สระวา่ยน ้าคอร์ทเทนนิส สนามวอลเลยบ์อล และแมแ้ตดี่สโกเธคก็มีบริการ 

สมควรแกเ่วลาน าทา่นเนทางสูส่นามบิน 

14.55 น.  ออกเดินทางสู ่เมืองดไูบ ประเทศสหรฐัอาหรบัเอมิเรตส ์โดยสายการบินเอมิเรตส ์เท่ียวบินท่ี EK752   

(บริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง) 

01.15 น. เดินทางถึง เมืองดไูบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส ์แวะเปล่ียนเคร่ือง 

วนัท่ีสิบ ดไูบ-กรุงเทพฯ-สนามบินสุวรรณภูมิ    

03.40 น. ออกเดินทางสู ่สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสายการบินเอมิเรตส ์เท่ียวบินท่ี EK 376                       

(บริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง) 

12.50 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวสัดิภาพพรอ้มความประทบัใจ 

   

โปรแกรมการเดินทางอาจมีการเปล่ียนแปลงตามความเหมาะสม 

ทัง้น้ีข้ึนอยูก่บัสภาวะอากาศและเหตุสุดวิสยัตา่ง ๆ ท่ีไมส่ามารถคาดการณล์ว่งหนา้ อาทิเชน่ วนัส าคญัทางศาสนา 

การนัดชุมนุม หรือเหตุการณท์างการเมือง เป็นตน้  

 

 

 

 

ก าหนดการเดินทาง ราคา 

มีนาคม 31 มี.ค.-9 เม.ย. 2563 49,900 

พฤษภาคม 1-10 พ.ค. 2563 49,900 



 

 

อตัราค่าบริการ  

  เด็ก (อายุต า่กว่า 12 ปี ไม่มีเตียง)  ลดท่านละ   2,000 บาท 

  พกัเด่ียว     เพ่ิมท่านละ 10,000 บาท 

 

กรณุาอ่านรายละเอียดโปรแกรมทวัรแ์ละรายละเอียดต่างๆของโปรแกรม 

โดยละเอียดเม่ือท่านท าการซ้ือโปรแกรมทวัรแ์ลว้ทางบริษทัถือว่าท่าน 

รบัทราบและยอมรบัในเง่ือนไขต่างๆ ของบริษทั 

 

 
 



 

 

 
 



 

 

 

 

อตัราค่าบริการน้ีรวม 

 คา่ตัว๋เคร่ืองบินชัน้ประหยดั (ECONOMY CLASS) โดยสายการบินเอมิเรตส ์(เดินทางไป-กลบัพรอ้มคณะ)  

 คา่ที่ พกั 3-4 ดาว (หอ้งละ 2-3 ทา่น) ตามท่ีระบุในรายการ (ขอสงวนสิทธ์ิในการยา้ยเมืองเขา้พกั ในกรณีท่ีไมส่ามารถเขา้

พกัที่ เมืองนั้นๆได ้เชน่ ติดงานนิทรรศการ งานแสดงสินคา้ งานประชุม เหตุสุดวิสยัตา่งๆ ฯลฯ) 

 คา่ธรรมเนียมวีซา่ (สถานทูตไมคื่นคา่ธรรมเนียมทุกกรณี) 

 คา่รถปรับอากาศ และบริการน าเท่ียวตามท่ีระบุในรายการ 

 คา่เขา้ชมสถานที่  และคา่ธรรมเนียมตามท่ีระบุในรายการ 

 คา่รถ 4WD (คนัละ 5 ทา่น) / คา่ขี่ อูฐ (ตวัละ 1 ทา่น)  

 คา่อาหารตามที่ ระบุในรายการ 

 คา่ประกนัภยัในการเดินทาง 2,000,000/500,000 บาท (เง่ือนไขตามกรมธรรม)์ 

 หวัหนา้ทวัร์ผูมี้ประสบการณน์ าเท่ียว คอยดูแลอ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง (ไม่รวมค่าทิป) 

อตัราค่าบริการน้ีไม่รวม 

 ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% ภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% กรณีตอ้งการใบเสร็จ 

 คา่น ้าหนักของกระเป๋าในกรณีเกินกวา่สายการบินก าหนดให ้30 กิโลกรัมตอ่หน่ึงคน 

 คา่ใชจ้า่ยสว่นตวัตา่งๆ นอกรายการ อาทิ คา่โทรศพัท ์คา่ซกัรีด และคา่เคร่ืองด่ืมในหอ้งพกั พนักงานยกกระเป๋า 



 

 

 ค่าทิปคนขบัรถ 4WD (ขัน้ต า่คนัละ 10 USD) 

 ค่าทิปคนจูงอูฐ (ขัน้ต า่ท่านละ 1 USD) 

 ค่าทิปไกดท์อ้งถ่ินและคนขบัรถทอ้งถ่ิน  (60 USD) 

 ค่าทิปหวัหนา้ทวัรไ์ทย (1,000 บาท) 

เง่ือนไขในการจองทวัร ์

1. ส าหรับการจอง กรุณาช าระเงินมดัจ าท่านละ 20,000 บาท พรอ้มส าเนาหนังสือเดินทาง (หลงัจองภายใน 1 วนั)  

2. ช าระยอดสว่นท่ีเหลือทัง้หมดกอ่นการเดินทางไมน่อ้ยกวา่ 30 วนั   

3. หากไมช่ าระคา่ใชจ้า่ยภายในก าหนด ทางบริษัทจะถือวา่ทา่นยกเลิกการเดินทางโดยอตัโนมติั 

4. หากทา่นท่ีตอ้งการออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกคา้อยูต่า่งจงัหวดั)  เพ่ือมาย่ืนวีซา่หรือวนัเดินทาง ใหท้า่นติดตอ่ 

เจา้หน้าท่ี ก่อนออกบตัรโดยสารทุกครั้ง หากออกบตัรโดยสารโดยมิแจง้เจา้หน้าท่ีทราบทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่

รับผิดชอบคา่ใชจ้า่ยที่ เกิดข้ึน 

การยกเลิกและคืนค่าทวัร ์ 

1. ยกเลิกการเดินทาง 65 วนัข้ึนไป คืนมดัจ าท ัง้หมด (ในกรณีท่ีย่ืนวีซา่แลว้ขอเก็บคา่ใชจ้า่ยตามท่ีเกิดข้ึนจริง) 

2. ยกเลิกการเดินทาง 41-64 วนั เก็บคา่ใชจ้า่ยเบ้ืองตน้ 5,000 บาท 

3. ยกเลิกการเดินทาง 31-40 วนั เก็บเงินมดัจ าท ัง้หมด 

4. ยกเลิกการเดินทาง 21-30 วนั เก็บคา่ใชจ้า่ย 50% ของราคาคา่ทวัร์ท ัง้หมด 

5. ยกเลิกการเดินทาง 20 วนักอ่นเดินทาง ขอเก็บคา่ใชจ้า่ย 100% ของราคาคา่ทวัร์ท ัง้หมด 

6. กรณีเจ็บป่วย จนไมส่ามารถเดินทางได ้จะตอ้งมีใบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรอง ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิเรียกเก็บ

คา่ใชจ้า่ยตามท่ีเกิดข้ึนจริง  

7. กรณีวีซ่าถูกปฏิเสธจากสถานทูต (วีซ่าไม่ผ่าน) ทางบริษัทจะท าการเก็บคา่ใชจ้า่ยตามท่ีเกิดข้ึนจริง เชน่ คา่วีซา่และ

คา่บริการย่ืนวีซา่ คา่มดัจ าตัว๋เคร่ืองบินหรือคา่ตัว๋เคร่ืองบิน เป็นตน้   

หมายเหตุ 

1. บริษัทขอสงวนสิทธ์ิยกเลิกการเดินทางกอ่นลว่งหนา้ในกรณีท่ีผูเ้ดินไมถึ่ง 30 ทา่น และทางบริษัทยินดีคืนเงินโดยหกั 

 เฉพาะคา่ใชจ้า่ยที่ เกิดข้ึนตามจริง 

2. บริษัทขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการ เม่ือเกิดเหตุจ าเป็นสุดวิสยั และไมร่ับผิดชอบใดๆ  

 ในกรณีท่ีสูญหาย สูญเสียหรือไดร้ับบาดเจ็บท่ีนอกเหนือความรับผิดชอบของหวัหนา้ทวัร์ เชน่ภยัธรรมชาติ ปัญหาการเมือง 

 เป็นตน้ 

3. เน่ืองจากรายการทวัร์น้ีเป็นแบบเหมาจา่ยเบ็ดเสร็จ หากทา่นสละสิทธ์ิการใชบ้ริการใดๆ หรือถูกปฏิเสธการเขา้ประเทศไมว่า่

 กรณีใดๆ ก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไมคื่นเงินในทุกกรณี 

4. เม่ือทา่นไดช้  าระเงินมดัจ าหรือทัง้หมดไมว่า่จะเป็นการช าระผา่นตวัแทนของบริษัทหรือช าระโดยตรงกบัทางบริษัท  

 จะถือวา่ทา่นรับทราบและยอบรับเง่ือนไขตา่งๆ ของบริษัทฯท่ีไดร้ะบุไวโ้ดยทัง้หมด 

5. ส าหรับท่ีนั่ง LONG LEG หรือท่ีนั่งบริเวณทางออกฉุกเฉิน จะตอ้งเป็นผูโ้ดยสารท่ีมีคุณสมบติัตามท่ีสายการบินก าหนด 

 เชน่ ตอ้งสามารถส่ือสารภาษาองักฤษได ้ไมมี่ปัญหาดา้นสุขภาพ สามารถชว่ยเหลือผูอ่ื้นไดอ้ยา่งรวดเร็วในกรณีเกิดเหตุ

 ฉุกเฉินและอ านาจในการใหท่ี้นั่ง LONG LEG ข้ึนอยูก่บัทางเจา้หนา้ที่ สายการบินตอนเวลาที่ เช็คอินเทา่นั้น 

6. ส าหรับหอ้งพกั 3 ทา่น  (TRIPPLE ROOM ) อาจจะมีการจดัเป็น 2 เตียง และ SOFA BED ซ่ึงข้ึนอยูก่บัการออกแบบ

ของ แตล่ะโรงแรม  

 

 



 

 

เอกสารเบ้ืองตน้ในการขอย่ืนวีซ่าประเทศโมร็อกโก ใชเ้วลาในการย่ืนและพิจารณา 10-15 วนัท าการ และระหว่าง

การพิจารณาวีซ่าของสถานทตูผูย่ื้นไม่สามารถขอเล่มคืนไดร้ะหว่างการพิจารณา 

1. พาสปอร์ต ท่ียงัไมห่มดอายุ และมีอายุไมต่ ่ากวา่ 6 เดือน กอ่นวนัหมดอายุ  

2. แบบฟอร์มค ารอ้งขอวีซา่ ท่ีหรอกขอ้มูลครบถว้น (ตามเอกสารท่ีอยูด่า้นลา่งโปรแกรมทวัร์) 

3. รูปถา่ยสีขนาด 3.5x4.0 ซม. จ านวน 2 ใบ (**ตอ้งมีฉากหลงัเป็นสีขาวเทา่นั้น และมีอายุไมเ่กิน 6 เดือน และเหมือนกนั

ทัง้ 2 รูป) 

4. ส าเนาทะเบียนบา้น / ส าเนาบตัรประชาชน / หรือส าเนาบตัรขา้ราชการ / ส าเนาทะเบียนสมรส พรอ้มแปลเป็น

ภาษาองักฤษ  

5. ใบรบัรองการท างานจากบริษัทท่ีทา่นท างานอยู ่ตอ้งเป็นภาษาองักฤษเท่านั้น โดยระบุต าแหน่งและอตัราเงินเดือนใน

ปัจจุบนั,วนัเดือนปีท่ีเร่ิมท างานกบับริษัทน้ีและชว่งเวลาท่ีขอลางานเพ่ือเดินทางไปทอ่งเท่ียว  หลงัจากนั้นจะกลบัมาท างาน

ตามปกติหลงัครบก าหนด 

6. กรณีท่ีเป็นเจา้ของกิจการขอใบทะเบียนการคา้ หรือหนังสือรบัรอง (ใบDBD) ท่ีคดัไวไ้ม่เกิน 3 เดือน (พรอ้ม

แปลเป็นภาษาองักฤษ) 

7. หนงัสือรบัรองบญัชีจากธนาคาร (BANK CERTIFICATE ฉบบัภาษาองักฤษ) ท่ีมีอายุไมเ่กิน 15 วนันับจากวนัท่ีมา

ย่ืนค ารอ้งขอวีซา่ และ บนัทึกรายการเคล่ือนไหวทางบญัชี (BANK STATEMENT ฉบบัภาษาองักฤษ) ยอ้นหลงั 6 

เดือน โดยรายการอพัเดตลา่สุดไมเ่กิน 7 วนั นับจากกอ่นวนัท่ีมาย่ืนค ารอ้งขอวีซา่ สถานฑตูไม่รบัพิจารณาบญัชีกระแส

รายวนั 

8. กรณีท่ีเป็นนักเรียน นักศึกษา จะตอ้งมี หนงัสือรบัรองจากทางสถาบนัการศึกษาภาษาองักฤษ (ตวัจริง) เทา่นั้น 

9. กรณีท่ีเด็กอายุต า่กว่า 20 ปี เดินทางไปกับบิดาหรือมารดาท่านใดท่านหน่ึง จะตอ้งท าจดหมายยินยอมเป็น

ภาษาองักฤษ โดยท่ีบิดา, มารดา และบุตรจะตอ้งไปย่ืนเร่ืองแสดงความจ านงในการอนุญาตใหบุ้ตรเดินทางไปกบัอีก ทา่น

หน่ึงได ้ณ ท่ีวา่การอ าเภอ หรือส านักงานเขต โดยมีนายอ าเภอหรือผูอ้  านวยการเขตลงลายมือช่ือและประทบัตรารับรอง

จากทาง ราชการอยา่งถูกตอ้ง 

10. การบิดเบือนขอ้เท็จจริงประการใดก็ตาม อาจจะถูกระงบัมิใหเ้ดินทางเขา้ประเทศในกลุม่เชงเกน้เป็นการถาวร และถึงแมว้า่

ทา่นจะถูกปฏิเสธวีซ่า สถานทูตไม่คืนคา่ธรรมเนียมท่ีไดช้  าระไปแลว้ และหากตอ้งการขอย่ืนค าร้องใหมก็่ตอ้งช าระ

คา่ธรรมเนียมใหมทุ่กครั้ง หากสถานทูตมีการสุ่มเรียกสมัภาษณ์บางทา่น ทางบริษัทฯ ขอความร่วมมือในการเชิญทา่นไป

สมัภาษณ์ตามนัดหมาย และโปรดแตง่กายสุภาพ ทัง้น้ีบริษัทฯ จะส่งเจา้หนา้ท่ีไปอ านวยความสะดวกและประสานงาน

ตลอดเวลาและหากสถานทูตขอเอกสารเพ่ิมเติมทางบริษัทใคร่ขอรบกวนทา่นจดัสง่เอกสารดงักลา่วเชน่กนั 

11. กรณียกเลิกการเดินทางภายหลงัจากไดวี้ซา่แลว้ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการแจง้สถานทูตเพ่ือใหอ้ยูใ่นดุลพินิจของ

สถานฑูตฯ เร่ืองวีซา่ของทา่น เน่ืองจากการขอวีซา่ในแตล่ะประเทศจะถูกบนัทึกไวเ้ป็นสถิติในนามของบริษัทฯ  

12. เม่ือทา่นไดช้  าระเงินมดัจ าหรือทัง้หมดไมว่า่จะเป็นการช าระผา่นตวัแทนของบริษัทฯ หรือช าระโดยตรงกับทางบริษัทฯ ทาง

บริษัทฯจะขอถือวา่ทา่นรับทราบและยอมรับในเง่ือนไขตา่ง ๆ ของบริษัทฯ ท่ีไดร้ะบุโดยทัง้หมด 

13.  การย่ืนวีซา่นั้น ผูเ้ดินทางตอ้งช าระยอดมดัจ าทา่นละ 20,000 ตอ่ทา่นกอ่นเทา่นั้น ถึงสามารถด าเนินการข ัน้ตอนการย่ืนวี

  ซา่ได ้

** เอกสารประกอบการย่ืนวีซ่าเป็นภาษาองักฤษเท่านัน้ และทางบริษทัไม่มีนโยบายรบัแปลเอกสาร 

หากท่านตอ้งการใหท้างเราด าเนินการแปลเอกสารให ้มีค่าใชจ่้ายเพ่ิมเติมฉบบัละ 500 บาท ** 

 



 

 

แบบฟอรม์รายละเอียดเพิม่เติม (ส าคญัมาก) 
**ขอ้มูลนี้ ใชเ้พือ่นดัหมายคิววีซ่ากบัสถานทูต ไม่สามารถแกไ้ขภายหลงัได ้

กรุณาระบุรายละเอียดทั้งหมดใหค้รบถว้นทุกขอ้ เพือ่ประโยชนข์องตวัท่านเอง  

 ค าถามเป็นภาษาไทย เพือ่ใหท่้านเขา้ใจง่าย  

แต่กรุณาตอบค าถามเป็นภาษาองักฤษตวับรรจง เท่านั้น *** 
 

 

ชื่อ – นามสกุล ผูเ้ดินทาง [ภาษาไทย]…………………………………………………………………………………………….……………………….. 

นามสกุล [ภาษาองักฤษ]……………………………………………………………………………………………………………………….……………………. 

นามสกุลตอนเกิด [ภาษาองักฤษ]…………………………………………………………………………………………………………………….………… 

ชื่อตวั [ภาษาองักฤษ]……………………………………………………………………………………………………………………………………….………….. 

วนั /เดือน / ปี (ค.ศ.) เกิด…………………………………………………………………………………………………………………..…………………… 

สถานทีเ่กิด (จังหวดั/ประเทศ)………………………………………………………………………………………………………………………….……….. 

สญัชาติปัจจุบนั ...............................สญัชาติโดยก าเนิด หากต่างจากปัจจุบนั……………………………………………….…….. 

ทีอ่ยู่ปัจจุบนัทีส่ามารถติดต่อได ้ 

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

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

...........................................................................................................รหสัไปรษณีย.์....................................... 

 

โทรศพัท ์(มือถอื)  …………………………………………….……………………..……..…………E-mail…………………………………………………. 

ในกรณีเป็นผูเ้ยาว ์กรุณากรอก ช่ือตวั นามสกุล ทีอ่ยู่(หากต่างจากผูข้อ) และสญัชาติของผูม้ีอ านาจปกครอง/ 

ดูแลผูเ้ยาว ์ 

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

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

สถานทีท่ างานหรือสถานศึกษา(ภาษาองักฤษ) ............................................................................................. 
 

ทีอ่ยู่ทีท่ างานหรือสถานศึกษา.......................................................................................................................... 
 

..........................................................................................................รหสัไปรษณีย.์........................................ 

ต าแหน่งงาน .................................................................................................................................................. 
 

โทรศพัทที์ท่ างาน..........................................โทรสารที่ท างาน......................................................................... 
 

รายไดต่้อเดือน......................................บาท  รายไดอื้่น.....................................จ านวน................................. 
 

แหล่งที่มา........................................................................................................................................................ 
 

สถานภาพ โสด  แต่งงาน แต่งงาน (ไม่จดทะเบยีน) หมา้ย  หย่า 
 

ชื่อ-นามสกุล  บิดา.......................................................................................................................................... 

ชื่อ-นามสกุล มารดา .................................................................................................................................. 
 



 

 

ชื่อ-นามสกุล  คู่สมรส .................................................................................................................................. 

วนัเกิด คู่สมรส................................................................................................................................................ 

จงัหวดัทีเ่กิดของคู่สมรส..................................................สญัชาติของคู่สมรส................................................. 

วีซ่าทีเ่คยไดร้บัในระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา 

 ไม่เคย 

 เคยได ้  ใชไ้ดต้ั้งแต่วนัที.่.........................................ถงึวนัที.่............................................................... 

ท่านเคยถูกปฏิเสธวีซ่าหรือไม่ 

ไม่เคย 

เคย (เหตุผลในการปฏิเสธ)............................................................................................................. 

ความรบัผดิชอบค่าใชจ่้ายในการด ารงชีพระหว่างการเดินทางและพ านกัของผูร้อ้งขอ 

ตวัผูข้อวีซ่าเอง       มีผูอื้่นออกให ้  

                                                                 โปรดระบุ ชื่อ-นามสกุล............................................ 

                                                                 ทีอ่ยู่………………………………………………………………………………….. 

 

 

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

 หมายเหตุ : การอนุมติัวีซ่าเป็นดุลพนิิจของทางสถานทูต  ทางบริษทัไม่มีส่วนเกีย่วขอ้งใดๆ 

ทั้งส้ินทั้งนี้ บริษทัเป็นเพยีงตวักลางและคอยบริการอ านวยความสะดวกใหแ้ก่ผูเ้ดินทางเท่านั้น  

 

 
 

 

 

  



 

 

 


