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COLORFUL OF MOROCCO

ครั้ งหนึ่งในชีวติ ต้องไป..สั มผัสดินแดนแห่งฟ้าจรดทราย
ผ่านบทเพลง Casablanca

เทีย่ วโมรอคโค 8 วั น 5 คืน
โดยสายการบินโอมานแอร์ (WY)

คาซาบลังก้า-ราบัต-เฟส-อิเฟรน-เออร์ฟูด-์ เมอร์ซูก้า-วอซาเซท-มาราเกช

ถ่ายรูปกับ Little Blue City ทีป่ ้ อมอูไดยา
ขีอ่ ฐู ชมพระอาทิตย์ข้ นึ และนัง่ รถ 4WDตะลุยเนินทรายทีเ่ มอร์ซูก้า
แวะชมโตรกผาโทดร้าทีเ่ ปรียบเหมือนโอเอซิสกลางทะเลทราย
**ค่ าทั วร์ไม่รวม**
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ทิปคนขับ,ทิปไกด์ท้องถิ่น,ทิปหัวหน้าทัวร์และทิป
คนจูงอูฐ
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บริษทั ฯ ขอนำท่ำนเดินทำงไปสำรวจอำณำจักรโมรอคโคด้วยสำยกำรโอมำนแอร์ โมรอคโคดินแดนทีเ่ ชือมต่
่ อของ
แอฟริกำตะวันตกกับยุโรป ทีม่ วี ฒ
ั นธรรมโบรำณมำอย่ำงยำวนำน เต็มไปด้วยลวดลำยสีสนั ทีเ่ รำรูจ้ กั กันในนำม กระเบือ้ งโมเสก
พร้อมสัมผัสกลิน่ อำยอำหรับในสมัยโบรำณทีย่ งั คงอยู่ เพลิดเพลินกับสีสนั ของโมรอคโคอันน่ำตืน่ ตำตืน่ ใจ
คาซาบลังก้า เมืองทีค่ นทั ่วโลกรูจ้ กั และอำจรูจ้ กั มำกกว่ำรำชอำณำจักรโมรอคโคด้วยซ้ ำเพรำะนอกจำกจะเป็นเมืองท่ำและ
เป็นทีต่ งั ้ ของท่ำอำกำศยำนระหว่ำงประเทศแล้วยังถูกใช้เป็นฉำกในภำพยนตร์ฮอลลีวดู้ เรือง
่ Casablanca
โดยทีไ่ ม่ได้ถ่ำยทำในคำซำบลังก้ำเลย
ราบัต
เมืองหลวงแห่งรำชอำณำจักรมำตัง้ แต่ปีค.ศ.1956 เมือโมรอคโคหลุ
่
ดพ้นจำกกำรเข้ำแทรกแซงทำงกำรเมือง
ของฝรั ่งเศส และเป็นทีต่ งั ้ ของพระรำชวังหลวง และทำเนียบทูตำนุทูตจำกต่ำงแดน เป็นเมืองสีขำวทีส่ ะอำดและ
สวยงำม พร้อมชมป้อมอูไดยำ Oudaya Kasbah ทีภ่ ำยในบ้ำนเรือนเป็นตกแต่งด้วยสีฟ้ำเช่นเดียวกับทีเ่ ชฟ
ชำอูน จนเรียกได้ว่ำเป็น Little Blue City
เออร์ฟดู ์
เมืองทีเ่ คยเป็นศูนย์กลำงกองคำรำวำนพ่อค้ำทีเ่ ดินทำงมำจำกทำงตะวันออกกลำงอย่ำงซำอุดอิ ำรเบียและ
ซูดำนในแอฟริกำ
เฟส
เมืองหลวงเก่ำในศตวรรษที ่ 8 ทีม่ คี วำมสำคัญทำงประวัตศิ ำสตร์ เป็นเมืองแหล่งท่องเทีย่ วทีม่ ชี อเสี
ื ่ ยงของโม
รอคโค
เมอร์ซูก้า
เมืองแห่งทะเลทรำย ทีม่ กี จิ กรรมอันตืน่ ตำตืน่ ใจทัง้ ตัง้ แคมป์กลำงทะเลทรำย ขีอู่ ฐชมพระอำทิตย์ขน้ึ และ
สนุกสนำนกับกำรนั ่งรถ 4WD ตะลุยเนินทรำย
มาราเกช
เมืองท่องเทีย่ วทีส่ ำคัญทีต่ งั ้ อยู่เชิงเขำแอตลำส ในอดีตเมืองโอเอซิสแห่งนี้เป็นทีพ่ กั ของกองคำรำวำนอูฐทีม่ ำ
ั บนั เป็นเมืองทีม่ นี ักท่องเทีย่ วมำเยือน
จำกทำงตอนใต้ของโมรอคโค ถือเป็นเมืองชุมทำงของพ่อค้ำต่ำงๆปจจุ
มำกทีส่ ุด

กาหนดการเดิ นทาง

23-30 มี.ค./ 06-13เม.ย. / 04-11 พ.ค.2562

วันแรก

กรุงเทพฯ-มัสกัต (โอมาน)

17.00 น.

คณะพร้อมกันที่สนามบิ นสุวรรณภูมิ ชัน้ 4 ประตูทางหมายเลข 9 เคาน์ เตอร์สายการบิ นโอมาน แอร์
เคาน์ เตอร์ T เจ้าหน้ าที่คอยต้ อนรับและอานวยความสะดวกให้ท่านก่อนขึน้ เครื่อง (กรุณามาให้ตรง
เวลา เนื่ องจากกฎของสายการบิ น ท่านต้ องมาแสดงตัวของท่านเอง)
ออกจากเดิ นทางจากกรุงเทพฯ โดยสายการบิ นโอมานแอร์ เที่ยวบิ นที่ WY816
เดิ นทางถึงสนามบิ น กรุงมัสกัต ประเทศโอมาน จากนัน้ นาท่านแวะเปลี่ยนเครื่อง

20.05 น.
23.25 น.

วันที ส่ อง
01.20 น.
07.10 น.

มัสกัต (โอมาน)-คาซาบลังก้า (โมรอคโค)-ราบัต-เฟส
ออกจากเดิ นทางจากสนามบิ นกรุงมัสกัต โดยสายการบิ นโอมานแอร์ เที่ยวบิ นที่ WY171

เดิ นทางถึงสนามบินนานาชาติ เมืองคาซาบลังก้า ประเทศโมรอคโค นำท่ำนผ่ำนพิธกี ำรตรวจคน
เข้ำเมืองและศุลกำกร แล้วให้ท่ำนตรวจรับสัมภำระ จากนัน้ นาท่านเดินทางสูเ่ มืองราบัต Rabat เมือง
หลวงแห่งราชอาณาจักรโมรอคโคมาตัง้ แต่ปีค.ศ.1956 เมือ่ โมรอคโคหลุดพ้นจากการเข้าแทรกแซง
ทางการเมืองของฝรังเศส
่ และเป็ นทีต่ งั ้ ของพระราชวังหลวง และทาเนียบทูตานุ ทูตจากต่างแดน เป็ น
เมืองสีขาวทีส่ ะอาดและสวยงาม (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.30 ชัวโมง)
่
นาท่านชมเมืองราบัตเมือง
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กลางวัน
บ่าย

คา่

วันที ส่ าม
เช้า

กลางวัน
บ่าย

หลวงแห่งราชอาณาจักรโมรอคโค นาท่ านชมป้ อมอูไดยา Oudaya Kasbah ทีภ่ ายในบ้านเรือนเป็ น
ตกแต่งด้วยสีฟ้าเช่นเดียวกับทีเ่ ชฟชาอูน จนเรียกได้ว่า Little Blue City และแวะถ่ายรูปภายนอกกับ
สุเหร่าหลวง ทีท่ ุกเทีย่ งวันศุกร์ กษัตริยแ์ ห่งโมรอคโคจะทรงม้าจากพระราชวังมายังสุเหร่าเพือ่ ประกอบ
ศาสนกิจ รวมถึงสุสานของกษัตริยโ์ มฮัมเหม็ดที่ 5 พระอัยกาของกษัตริยอ์ งค์ปจั จุบนั ซึง่ มีทหารยามยืน
เฝ้าสง่าทุกประตู และเปิดให้คนทุกชาติทุกศาสนาเข้าไปเคารพพระศพทีฝ่ งั อยู่เบือ้ งล่าง ซึง่ ด้านหน้า
ของสุสาน คือสุเหร่าฮัสซันทีเ่ ริม่ สร้างมาตัง้ แต่ศตวรรษที่ 12 แต่ไม่สาเร็จ และพังลงจนเหลือแต่เพียง
เสาไว้ 365 ต้น ซึง่ ไม่ใกล้กนั มีหอคอยฮัสซันหรือ Hassan Tower อีกด้วย
รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ. ภัตตำคำร
นำท่ำนเดินทำงสูเ่ มืองเฟส Fes เมืองหลวงเก่าในศตวรรษที่ 8 ทีม่ คี วามสาคัญทางประวัตศิ าสตร์ เป็นเมือง
แหล่งท่องเทีย่ วทีม่ ชี อ่ื เสียงของโมรอคโค (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3.30 ชัวโมง)
่
นาท่านชมย่านเมืองเก่า
เฟส หรือ Old Medina เมืองทีม่ ตี รอกซอกซอยดุจเขาวงกตอันซับซ้อน นาท่านแวะถ่ายรูปกับ Borj
South และผ่านประตู Bab Bou Jeloud ทีส่ ร้างตัง้ แต่ปี 1913 ทีใ่ ช้โมเสดสีฟ้าตกแต่ง เดินผ่านเข้าไปใน
เขตเมดิน่าหรือเขตเมืองเก่าแล้วเหมือนข้ามกาลเวลาย้อนสูอ่ ดีต ซึง่ ในเขตเมืองเก่าจะแบ่งเป็ นย่านๆ
อาทิเช่น ย่านเครื่องใช้ทองเหลือง ทองแดง หม้อ กะทะ อุปกรณ์เครื่องครัว วางแขวนห้อยเต็มไปหมด
หรือย่านขายพรมทีว่ างเรียงรายอย่างสวยงาม ย่านงานแกะสลักไม้ และย่านเครื่องเทศ เป็ นต้น ระหว่าง
ทีเ่ ดินตามทางในเมดิน่าท่านจะได้พบกับน้ าพุธรรมชาติ Nejjarine Fountain ทีม่ ไี ว้เพือ่ ให้ชาวมุสลิมให้
ล้างหน้าล้างมือก่อนเข้าในบริเวณมัสยิด
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
นาท่านเดินทางเข้าสูท่ พ่ี กั โรงแรมระดับ 4 ดาว หรือระดับเทียบเท่า

เฟส-อิ เฟรน-มิ เดลท์-เออร์ฟูด-์ เมอร์ซูก้า
รับประทำนอำหำรเช้ำทีโ่ รงแรม
นำท่ำนชมภำยนอกมัสยิด Karaaouiyine Mosque มหำวิทยำลัยสอนศำสนำแห่งแรกของโมรอคโคและ
เก่ำแก่ทส่ี ดุ แห่งหนึ่งของโลก ปจั จุบนั มหำวิทยำลัยแห่งนี้กย็ งั คงเปิ ดสอนอยู่ ซึง่ ด้ำนในอนุ ญำตให้เข้ำได้
เฉพำะผูท้ น่ี ับถือศำสนำอิสลำมเท่ำนัน้ จำกนัน้ นำท่ำนเดินทำงผ่ำนเมืองอิ เฟรน Ifrane หรืออิ ฟรอน
ในภาษาฝรังเศส
่
ทีต่ งั ้ อยู่บนควำมสูงประมำณ 1650 เมตรเหนือระดับน้ ำทะเล (ใช้เวลาเดินทาง
ประมาณ 1.30 ชัวโมง)
่
เมืองนี้เป็ นสถำนทีพ่ กั ตำกอำกำศซึง่ ในอดีตฝรังเศสได้
่
มำสร้ำงขึน้ บริเวณนี้
ในช่วง ค.ศ. 1930 บำงครัง้ เรียกเมืองแห่งนี้วำ่ “สวิตเซอร์แลนด์แห่งโมรอคโค” เนื่องจำกบ้ำนส่วนใหญ่ม ี
หลังคำสีแดง มีดอกไม้บำนและทะเลสำบสวยงำม นำท่ำนแวะชมและถ่ำยรูปเก็บภำพบรรำยำกำศอัน
สวยงำม ก่อนนำท่ำนเดินทำงต่อสูเ่ มืองมิ เดลท์ Midelt (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2.30 ชัวโมง)
่
รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร
นำท่ำนเดินทำงสูเ่ มืองเออร์ฟูด์ Erfoud เมืองทีเ่ คยเป็ นศูนย์กลางกองคาราวานของพ่อค้าทีเ่ ดินทางมา
จากตะวันออกกลางอย่างซาอุดอิ ารเบียและซูดาน บนเส้นทางผ่านข้ามเขตแห้งแล้งแต่มโี อเอซิสทีห่ ุบเขา
ดาเดสส์ ซึง่ แนวเขาและธรรมชาติของหุบเขาทีถ่ ูกกัดกร่อนจากแรงลม ทาให้หุบเขากลายเป็ นรูปร่าง
ต่างๆ สวยงาม (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3.30 ชัวโมง)
่
จำกนัน้ เปลีย่ นเป็ นนัง่ รถ 4WD สูโ่ รงแรมทีพ่ กั
ในเมืองเมอร์ซูก้า Merzouga ดินแดนกลำงทะเลทรำยซำฮำร่ำ ตะลุยเนิ นทรายสู่ Merzouga Dunes
ให้สนุ กสนานกับการนัง่ รถขับเคลือ่ นสีล่ อ้ ไปบนเนินทรายทีน่ ่าตื่นตาตื่นใจ
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คา่
วันที ห่ ้า
เช้า

จำกนัน้ นำท่ำนเดินทำงสูท่ ี่พกั โรงแรม ระดับ 4 ดาว หรือระดับเทียบเท่ำ
รับประทำนอำหำรค่ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม
**กรณี ทีโ่ รงแรมเต็ม จะเปลีย่ นเป็ นทีพ่ กั แบบแคมป์ ในทะเลทราย และต้องจัดเตรียมเสื้อผ้าใส่
กระเป๋าเล็ก เพือ่ ค้างคืนในทะเลทราย 1 คืน****

เมอร์ซูก้า-ทิ นเจียร์-วอซาเซท
ก่อนพระอาทิตย์ขน้ึ นาท่านขี่อฐู ชมพระอาทิ ตย์ขึ้นที่ทะเลทรายซาฮาร่า นาท่านขีอ่ ูฐเลาะเลียบไป
ตามเนินทราย เพือ่ ชมทัศนียภาพยามพระอาทิตย์ทอแสง ชมเนินทรายทีค่ อ่ ยๆ เปลีย่ นสียำมต้อง
แสงอำทิตย์ไล่เฉดสีไปตำมแสงของตะวันทีค่ อ่ ยๆโผล่พน้ ขอบฟ้ำ ซึง่ ทะเลทรายซาฮาร่าเป็ นทะเลทรายที่
มีอาณาเขตกว้างใหญ่ทส่ี ดุ ในโลกคือ มีเนื้อทีป่ ระมาณ 9.3 ล้านตารางกิโลเมตร (ใหญ่เท่าอเมริกาทัง้
ประเทศ) และตัง้ อยู่ทางตอนเหนือของทวีปแอฟริกา ให้ท่านได้สมั ผัสบรรยากาศยามเช้าในทะเลทราย
ซาฮาร่า จนได้เวลาอันสมควรนาท่านกลับสูท่ พ่ี กั
รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมทีพ่ กั
นาท่านเดินทางด้วยรถ 4WD ออกจากทีพ่ กั และเปลีย่ นเป็ นรถโค้ชเดินทางสูเ่ มืองทิ นเจียร์ Tinghir (ใช้
เวลาเดินทางประมาณ 3 ชัวโมง)
่
ซึง่ เป็ นชุมชนทีเ่ กาะกลุม่ อยู่รวมกัน ท่ามกลางความแห้งแล้งในเขต
ทะเลทราย ทีย่ งั มีความชุ่มชืน้ มีตาน้ า หรือ ลาธารน้ า ซึง่ ใช้ในการปลูก ต้นปาล์ม ต้นอัลมอนด์ โอเอซิส
แห่งนี้เคยเป็ นทีต่ งั ้ ของกองทหารทีเ่ ดินทางมาจากวอซาเซท นาท่านแวะชมโทดร้ากอร์จ Todra
Gorge โกรกธารทีม่ โี ขดผาสูง 985 ฟุต หรือ 300 เมตร ทัง้ สองด้านทีเ่ กือบตัง้ ทามุมสามเหลีย่ มกับแม่น้ า
โทดร้า ถือว่าเป็ นโกรกธารและหุบเขาทีส่ วยทีส่ ดุ ทางใต้ของโมรอคโค ชมความงดงามของช่องเขาทีซ่ ่อน
ตัวอยู่ในโอเอซิส โดยมีลาน้ าใสไหลผ่านช่องเขากับหน้าผาสูงชันแปลกตา สถานทีแ่ ห่งนี้เป็ นแหล่งปีน
หน้าผาสาหรับนักท่องเทีย่ วทีร่ กั การเสีย่ งภัย
รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร
นาท่านเดินทางสูเ่ มืองวอซาเซท Ouarzazate ระหว่างทางนาท่านแวะชมผลิตภัณฑ์ทท่ี าจากกุหลาบที่
จะมีเทศกาลเก็บดอกกุหลาบประมาณเดือนพฤษภาคมของทุกปี จนกระทังเดิ
่ นทางถึงเมืองวอซาเซท
เมืองทีถ่ ูกส่งเสริมให้เป็ นเมืองท่องเทีย่ วทีแ่ วดล้อมไปด้วยสตูดโิ อภาพยนตร์ และมีการพัฒนาพืน้ ทีใ่ น
ทะเลทรายเพือ่ การทากิจกรรมต่างๆ เช่น การขี่มอเตอร์ไซด์ อูฐ กิจกรรมผจญภัยกลางทะเลทราย
(ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2.30 ชัวโมง)
่
รับประทำนอำหำรค่ำ ณ ภัตตำคำร
นำท่ำนเข้ำสูท่ พ่ี กั โรงแรมระดับ 4 ดาว หรือระดับเทียบเท่ำ
วอซาเซท-ไอท์เบนฮาดดู-มาราเกช
รับประทานอาหารเช้าทีโ่ รงแรม
นำท่ำนชมเมืองวอซาเซท และแวะถ่ำยรูปกับป้อมทำเริท Kasbah of Toaurirt ป้อมปราการสีน้ าตาล
ทรายแดงทีต่ งั ้ อยู่ไม่ไกลจากกลางใจเมือง เป็ นหมูอ่ าคารขนาดใหญ่ประกอบด้วยห้องต่างๆ จานวนมาก
ซ่อนอยู่ เชื่อมต่อกันด้วยถนนเล็กๆ และเส้นทางทีค่ ดเคีย้ วไปมาตามหมูอ่ าคารทีเ่ บียดเสียดกัน จากนัน้
นาท่านเดินทางสูเ่ มืองไอท์เบนฮาดดู Ait Ben Haddou (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 30 นาที)
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กลางวัน
บ่าย

คา่
วันที ห่ ก
เช้า

กลางวัน

นาท่านชมเมืองไอท์เบนฮาดดูเป็ นเมืองทีช่ อ่ ื เสียงในเรื่องการหารายได้จากกองถ่ายทาภาพยนตร์กว่า
20 เรื่อง จากนัน้ นาท่านชมป้ อมปราการไอท์เบนฮาดดู ป้อมทีง่ ดงามและมีความใหญ่ทส่ี ดุ ในโมรอคโค
ตอนใต้ และเป็น 1 ในสถำนทีท่ ไ่ี ด้รบั กำรประกำศเป็ นมรดกโลกจำกยูเนสโกในปี 1987 ลักษณะของป้อม
เป็ นหินทรายไล่ระดับขึน้ ไปจนถึงจุดสูงสุด โดยทัง้ หมดนี้ซง่ึ ตัง้ อยู่ท่ามกลางสวนอัลมอนด์ทใ่ี ช้ในการถ่าย
ทาภาพยนต์หลายเรื่องทีโ่ ด่งดังอาทิ Lawrence of Arabia, Jesus of Nazareth และ Gladiator ปจั จุบนั
อยู่ในความดูแลขององค์การยูเนสโก้
รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร
นำท่ำนเดินทำงกลับสูเ่ มืองมาราเกช Marrakech เมืองท่องเทีย่ วทีส่ าคัญทีต่ งั ้ อยู่เชิงเขาแอตลาส ใน
อดีตเมืองโอเอซิสแห่งนี้เป็ นทีพ่ กั ของกองคาราวานอูฐทีม่ าจากทางตอนใต้ของโมรอคโค ถือเป็ นเมืองชุม
ทางของพ่อค้าต่างๆ นอกจากนี้ยงั เป็ นอดีตเมืองหลวงในช่วงสมัยราชวงศ์อลั โมราวิดช่วง ศ.ต.ที่ 11
ปจั จุบนั เป็ นเมืองทีม่ นี ักท่องเทีย่ วมาเยือนมากทีส่ ดุ สภาพบ้านเมืองทีเ่ ราเห็นได้คอื สองข้างทาง
แวดล้อมด้วยบ้านเรือนทีถ่ ูกฉาบด้วยปูนสีสม้ ๆ ซึง่ เป็ นสิง่ ทีร่ ฐั บาลกาหนดไว้ แต่คนท้องถิน่ จะเรียกว่า
Pink City หรือ เมืองสีชมพู อาจกล่าวได้ว่ามาราเกชเป็ นเมืองทีม่ เี สน่ หท์ ส่ี ดุ ในโลกแห่งหนึ่ง จึงได้สมญา
นามว่าเป็ น A city of Drama นัน่ คือมีความสวยงามดังเมื
่ องในละครทีไ่ ม่น่าเป็ นชีวติ จริงได้ ระหว่างทาง
นาท่านแวะซือ้ ผลิตภัณฑ์พน้ื เมืองทีข่ น้ึ ชื่อของโมรอคโค อาทิ น้ ามันอาร์แกน Argan Oil จะทีช่ ่วยในเรื่อง
ผิวพรรณเป็ นน้ ามันบริสทุ ธิที์ ม่ ชี ่อื เสียงของโมรอคโคสกัดจากพันธุไ์ ม้ทเ่ี ก่าแก่ทส่ี ดุ ของโลกทีอ่ ยู่ทาง
ตะวันตกเฉียงใต้ของโมรอคโค ช่วยบารุงผิวให้หน้าเต่งตึง เนียนกระชับ บารุงผิว ผม และเล็บ เป็ นต้น
จนกระทังเดิ
่ นทางถึงเมืองมาราเกช (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4 ชัวโมง)
่
ก่อนนาท่านสู่ จัตรุ สั กลาง
เมือง Djemaa El Fna Square ทีม่ ขี นาดใหญ่รายล้อมไปด้วยอาคาร ร้านค้าและตลาด ทัง้ 4 ด้าน ให้
ท่านได้เดินเล่นถ่ายรูปความมีชวี ติ ชีวาทีม่ สี สี นั ยามค่าคืนและกลิน่ อายแบบโมรอคโคขนานแท้
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
นำท่ำนเข้ำสูท่ พ่ี กั โรงแรมระดับ 4 ดาว หรือระดับเทียบเท่ำ
มาราเกช-คาซาบลังก้า
รับประทานอาหารเช้าทีโ่ รงแรม
จากนัน้ นาท่านชมสวนเมนารา Menara Garden ซึง่ แต่เดิมสร้างเป็ นบ่อเก็บน้ าจากเทือกเขาแอตลาส
และใช้เป็ นทีฝ่ ึกกองกาลังทหารในการสูร้ บทางน้ า รวมทัง้ ใช้เป็ นทีส่ ง่ น้ าไปสูส่ วนต่างๆ สวนแห่งนี้ราย
ล้อมด้วยต้นมะกอกและต้นสน มีตวั อาคารทีง่ ดงามโดยมีเทือกเขาแอตลาสเป็ นฉากหลัง เป็ นสวน
ต้นแบบทีร่ าชวงศ์โมรอคโคนิยมกันในเวลาต่อมา จากนัน้ นาท่านชมและถ่ายรูปภายนอกมัสยิดคูตู
เบีย Koutoubia Mosque ซึง่ เป็ นมัสยิดใหญ่เก่าแก่ทส่ี ดุ ในเมือง ไม่ว่าจะเดินไปแห่งใดในตัวเมืองก็จะ
เห็นมัสยิดนี้ได้ดว้ ยเนื่องจากมีหอคอยทีม่ คี วามสูงถึง 70 เมตร และนาท่ านเข้าชมพระราชวังบาเฮีย
Bahia Palace พระราชวังของท่านมหาอามาตย์ ผูส้ าเร็จราชการแผ่นดินแทนยุคกษัตริยใ์ นอดีต สร้าง
ขึน้ ในช่วงปลายศตวรรษที่ 19 โดย Si Moussa สถาปตั ยกรรมออกแบบเป็ นแนวสมัยใหม่ ซึง่ ตัง้ ใจจะให้
ั้
เป็ นพระราชวังทีย่ งิ่ ใหญ่และหรูหราทีส่ ดุ ในสมัยนัน้ ตัวพระราชวังมีการตกแต่งโดยการแกะสลักปูนปนมี
การวาดลายบนไม้และประดับประดาด้วยโมเสดเป็ นลวดลายทีส่ วยงามละเอียดอ่อนมาก
รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร

Colorful of Morocco 8D5N /WY Mar-May 2019

5

Ruby travel #สำนั กงำนใหญ่
104/2 M.5 T.Chaisatan A.saraphi Chiang Mai 50140
โทร 053-115-912 / 089-644-7444
Line add : @rubytravel

บ่าย

นำท่ำนเดินทำงสูเ่ มืองคาซาบลังก้า Casablanca (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชัวโมง)
่
นาท่านชม
เมืองคาซาบลังก้า เมืองใหญ่ทำงตะวันตกของประเทศโมรอคโค เมืองคำซำบลังก้ำ คำว่ำ 'คำซำ' แปลว่ำ
บ้ำน และ 'บลังก้ำ' แปลว่ำ สีขำว เป็ นเมืองทีค่ นทัวโลกรู
่
จ้ กั และอำจรูจ้ กั มำกกว่ำ 'รำชอำณำจักรโมรอค
โค' ด้วยซ้ำ ซึง่ เมืองนี้ถูกใช้เป็ นฉำกในภำพยนตร์ฮอลลีวดู เรือ่ ง Casablanca ออกฉำยในปี ค.ศ.1942
นาท่ านแวะถ่ายรูปภายนอกกับสุเหร่าแห่งกษัตริ ยฮ์ สั ซันที่ 2 มีขนำดใหญ่เป็ นอันดับ 2 รองจำก
ั
เมืองเมกกะ สุเหร่ำนี้งดงำมประณีตด้วยสถำปตยกรรมแบบโมรอคโคทุ
กแขนง ชมทิวทัศน์รอบๆ สุเหร่ำ
ั่
อันเป็ นจุดชมวิวริมฝงทะเล
ซึง่ เป็ นสถำนทีพ่ กั ผ่อนทีส่ วยงำมของชำวโมรอคโคทีช่ อบมำเดินเล่นหลังจำก
ปฏิบตั ศิ ำสนกิจเสร็จแล้ว
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
นำท่ำนเข้ำสูท่ พ่ี กั โรงแรมระดับ 4 ดาว หรือระดับเทียบเท่ำ

คา่
วันที เ่ จ็ด
เช้า

คาซาบลังก้า (โมรอคโค)-มัสกัต (โอมาน)
รับประทานอาหารเช้าทีโ่ รงแรม

08.20 น.
19.10 น.
20.45 น.

จากนัน้ ได้เวลาอันสมควรนาท่ านเดิ นทางสู่สนามบิ นคาซาบลังก้า
นาท่านออกเดิ นทางจากสนามคาซาบลังก้า โดยสายการบิ นโอมานแอร์ เที่ยวบิ นที่ WY172
เดิ นทางถึงสนามบิ นกรุงมัสกัต ประเทศโอมาน เพื่อแวะเปลี่ยนเครื่อง
ออกจากเดิ นทางจากสนามบิ นกรุงมัสกัต โดยสายการบิ นโอมานแอร์ เที่ยวบิ นที่ WY817

วันที แ่ ปด

มัสกัต-กรุงเทพฯ

06.20 น.

เดิ นทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิ ภาพ..

-

-

-

หมายเหตุ
สถานที่ท่องเที่ยวต่างๆในโมรอคโค อาจจะปิ ดโดยไม่มีการแจ้งล่วงหน้ า เช่น
อนุสาวรียแ์ ละสถานที่สาคัญ ปิ ดในวันสาคัญทางศาสนาและหรือแม้แต่สถานที่ท่องเที่ยวสาคัญ
อื่นๆ อาจจะปิ ดโดยไม่ได้มีการแจ้งล่วงหน้ า หรือการเข้าชมที่เป็ นแขกของรัฐบาลหรือหน่ วยงาน
ของรัฐบาล,หรือกรณี ที่ผ้ปู กครองรัฐเข้าเยี่ยมชม อาจจะปิ ดโดยไม่ได้มีการแจ้งล่วงหน้ า เป็ นต้น
พิ พิธภัณฑ์จะปิ ดทุกวันอังคารและวันสาคัญทางศาสนา
พระราชวังบาเฮีย (Bahia Palace) ปิ ดเมื่อเจ้าผู้ปกครองรัฐพานักอยู่ในมาราเกช
เนื่ องจากเป็ นประเทศที่ ประชาชนส่วนใหญ่นับถือศาสนาอิ สลามเป็ นหลัก ดังนัน้ อาหารส่วนใหญ่
จะเป็ นอาหารพื้นเมือง เช่น ทาร์จีน,คูคสู เน้ นไก่,ปลา,เนื้ อต่างๆ และมีกลิ่ นของเครื่องเทศเป็ น
ส่วนผสม
โดยปกติ ร้านอาหารส่วนใหญ่ในโมรอคโค โดยเฉพาะมือ้ คา่ เร็วที่สดุ คือเริ่มเวลา 19.00 น.แต่โดย
ส่วนมากจะเริ่มที่ 20.30 น.หรือกรณี ร้านที่มีการแสดงโชว์จะเริ่มบริการมือ้ คา่ ประมาณ 21.30 น.
เป็ นต้นไป
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รายการการเดิ นทางอาจมีการปรับเปลี่ยน ขึ้นอยู่กบั เหตุการณ์ ต่าง ๆ อาทิ เช่น การจราจร การซ่อมแซมถนน
สภาพอากาศ หิ มะตก การเมือง การจลาจล การปกครอง หรือภัยธรรมชาติ หรือมีเหตุการณ์ อื่นๆ ที่ ไม่
คาดคิ ดหรือมีผลกับการเดิ นทางและรายการทัวร์ เป็ นต้น ซึ่งอาจมีการปรับเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
โดยจะคานึ งถึงประโยชน์ของผู้เดิ นทางเป็ นสาคัญ

อัตราค่าเดิ นทาง

23-30 มี.ค./ 06-13เม.ย. / 04-11 พ.ค.2562

Colorful of Morocco
เที่ ยวโมรอคโค 8 วัน 5 คืน /WY

23-30 มี.ค./ 06-13เม.ย. / 04-11 พ.ค.

53,500

ผูใ้ หญ่ พักห้องละ 2 ท่าน
เด็กอายุต่ ากว่า 12 ปี พักกับผูใ้ หญ่ 1 ท่าน
เด็กอายุต่ ากว่า 12 ปี พักกับผูใ้ หญ่ 2 ท่าน (ไม่มเี ตียง)
ท่านทีต่ อ้ งการพักเดีย่ วเพิม่ ท่านละ
ท่ านที่ มีตั ๋วโดยสารอยูแ่ ล้ว ท่านละ

53,500
50,500
8,900
35,900

**ไม่รวมค่าทิ ปคนขับรถ, ค่าทิ ปไกด์ท้องถิ่ น, ทิ ปคนจูงอูฐ และหัวหน้ าทัวร์ท่านละ 2,800 บาท
เรียกเก็บและชาระพร้อมค่าทัวร์ก่อนเดิ นทาง**
*** บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ ในการเรียกเก็บค่าภาษี น้ามัน ในกรณี ที่สายการบินมีการเรียกเก็บเพิ่ มเติ ม
ภายหลัง ***
*** โรงแรมในยุโรป ไม่อนุญาตให้เด็กอายุตา่ กว่า 7 ปี เข้าพักแบบไม่มีเตียงเสริม ***
หมายเหตุ
 อัตราค่าเดิ นทางนี้ ต้องมีจานวนผู้โดยสารที่เป็ นผูใ้ หญ่จานวนไม่ตา่ กว่า 25 ท่าน และจะต้องชาระมัดจา หลังจาก
ยืนยันการจองทัวร์ทนั ที

 การดาเนิ นการขอวีซ่าจะต้องใช้เวลาพิ จารณาวีซ่าโดยรวมประมาณ 15 วัน ดังนัน้ จึงขอความร่วมมือในการ
จัดเตรียมเอกสารสาหรับการยื่นขอวีซ่าให้ครบถ้วนและสมบูรณ์ ทัง้ นี้ เพื่อเป็ นผลดีและความสะดวกรวดเร็ว
ในการดาเนิ นการขอวีซ่าและทุกท่ านจะต้องไปแสดงตัวต่อเจ้าหน้ าที่ สถานทูตพร้อมถ่ายภาพและสแกนนิ้ ว
มือ
 กรณี ท่านที่ มีตั ๋วของสายการบินอื่นหรือร่วมเดิ นทางโดยไม่ใช้ตั ๋วโดยสารตามรายการทัวร์หรือของทาง
บริ ษทั ทัวร์ กรุณาแจ้งล่วงหน้ าเนื่ องจากมีการเกี่ยวข้องกับการยื่นวีซ่า ซึ่งผู้เดิ นทางไม่สามารถยื่นวีซ่าพร้อม
คณะได้
อัตรานี้ รวมบริ การ
Colorful of Morocco 8D5N /WY Mar-May 2019
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Ruby travel #สำนั กงำนใหญ่
104/2 M.5 T.Chaisatan A.saraphi Chiang Mai 50140
โทร 053-115-912 / 089-644-7444
Line add : @rubytravel

 ค่าตั ๋วเครื่องบินไป-กลับโดยสายการบินโอมานแอร์ เส้นทาง กรุงเทพฯ-มัสกัต-คาซาบลังก้า // คาซาบลังก้า-มัสกัตกรุงเทพฯ ชัน้ ประหยัด
 ค่าโรงแรมทีพ่ กั ตามรายการทีร่ ะบุ (2 ท่านต่อห้อง) เนื่องจากโรงแรมส่วนใหญ่ไม่มหี อ้ งพักแบบ 3 เตียง (Triple
Room) กรณีทเ่ี ดินทาง 3 ท่าน ท่านต้องพักเป็ น 2 ห้อง (1 Twin + 1 Single) โดยชาระค่าพักเดีย่ วเพิม่
 ค่าเข้าชมสถานทีต่ ่างๆ ค่าอาหารและเครื่องดื่มตามรายการ, ค่ารถรับส่งระหว่างนาเทีย่ วตามรายการทีร่ ะบุ
 ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งทีม่ ี
 ค่าธรรมเนียมบริการมัคคุเทศก์ทอ้ งถิน่ และหัวหน้าทัวร์ของบริษทั จากกรุงเทพฯ ทีค่ อยอานวยความสะดวกแก่ท่าน
ตลอดการเดินทางในต่างประเทศ
 ค่าธรรมเนียมวีซ่าเข้า-ออก แบบ Single Entry
 ค่าน้ าดื่มแจกบนรถ 1 ขวด/ท่าน/วัน
 ค่าประกันอุบตั เิ หตุในระหว่างการเดินทางคุม้ ครองในวงเงินสูงสุดไม่เกิน 1,500,000 บาท เด็กอายุตงั ้ แต่ 1 เดือนและ
ผูใ้ หญ่อายุเกิน 70 ปี ได้รบั ความคุม้ ครอง 750,000 บาท (ทัง้ นี้เป็ นไปตามเงือ่ นไขของบริษทั ประกัน)
 ค่าภาษีน้ ามันเชือ้ เพลิงและค่าประกันภัยการเดินทางทีม่ กี ารเรียกเก็บจากสายการบิน ซึ่งเป็ นอัตราเรียกเก็บ ณ วันที่
29 พ.ย.2561 หากมีเพิม่ เติมภายหลังหรืออัตราการผกผันค่าน้ ามันหรือภาษีใดๆ จะต้องมีการชาระเพิม่ ตามกฏและ
เงือ่ นไขของสายการบิน
อัตรานี้ ไม่รวมบริ การ

 ค่าน้ าหนักของกระเป๋าเดินทางสาหรับตั ๋วโดยสารชันประหยั
้
ดในกรณีทเี่ กินกว่าสายการบินกาหนด จากัด 1ใบ/ ท่าน (น้ าหนัก
ไม่เกิน 30 กิโลกรัม)












ค่าธรรมเนียมการทาหนังสือเดินทาง
ค่าใช้จา่ ยส่วนตัวนอกเหนือจากรายการ เช่น ค่าเครือ่ งดื่มและค่าอาหารทีส่ งเพิ
ั ่ ม่ เอง ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ฯลฯ
ค่าอาหารทีไ่ ม่ได้ระบุไว้ในรายการ
ค่าทิ ปคนขับ,ค่าทิ ปไกด์ท้องถิ่ น,ค่าทิ ปหัวหน้ าทัวร์และค่าทิ ปคนจูงอูฐ ท่ านละ 2,800 บาทที่ จะเรียกเก็บ
พร้อมค่าทัวร์งวดสุดท้ ายก่อนออกเดิ นทาง
ค่าทาใบอนุ ญาตทีก่ ลับเข้าประเทศของคนต่างชาติ หรือ คนต่างด้าว
ค่าทิปพนักงานยกกระเป๋า ซึง่ ขึน้ อยู่กบั อัตราเรียกเก็บค่าบริการจากแต่ละโรงแรม ซึง่ ท่านจะต้องดูแลกระเป๋าและ
ทรัพย์สนิ ด้วยตัวท่านเอง
ทัวร์ไม่มแี จกกระเป๋าหรือของทีร่ ะลึก
ไม่มสี ญ
ั ญาณ Wifi บนรถและไม่รวมค่าอินเตอร์เน็ตในโรงแรม ไม่มสี ญ
ั ญาณ Wifi บนรถหรือกรณีทม่ี สี ญ
ั ญาณจะไม่
เสถียรและไม่รวมค่าอินเตอร์เน็ตในโรงแรม ทัง้ นี้สามารถเช่า pocket wifi จากเมืองไทยไปได้ เช่น Sanook wifi หรือ
Smile wifi เป็ นต้น
ค่าใช้จา่ ยส่วนตัวนอกเหนือจากรายการทีร่ ะบุ เช่น ค่าเครื่องดื่มและค่าอาหารทีส่ งเพิ
ั ่ ม่ เองค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีดฯลฯ
หรือค่าใช้จา่ ยอื่นๆ ทีม่ ไิ ด้คาดคิด เช่น การปรับค่าน้ ามัน, ค่าธรรมเนียมวีซ่าทีน่ อกเหนือจากทีร่ ะบุหรือค่าแปล
เอกสาร, ค่าบริการทีเ่ กีย่ วกับวีซ่า หรืออื่นๆ ทีม่ ไิ ด้ระบุไว้ในรายการ
ค่าประกันการเกิดจารกรรมหรือภัยธรรมชาตินอกเหนือจากการประกันอุบตั เิ หตุ สามารถติดต่อได้จากบริษทั
ประกันภัยต่าง ๆ

การชาระเงิ น
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Ruby travel #สำนั กงำนใหญ่
104/2 M.5 T.Chaisatan A.saraphi Chiang Mai 50140
โทร 053-115-912 / 089-644-7444
Line add
บำทต่อผูโ้ ดยสำรหนึ่งท่ำน สำหรับกำรจองทั
วร์สว่ : @rubytravel
นที่

ทำงบริษทั ฯ จะขอเก็บเงินค่ำมัดจำเป็ นจำนวน 20,000
เหลือจะขอเก็บทัง้ หมดก่อนเดินทำงอย่ำงน้อย 25 วันทำกำร มิฉะนัน้ ทำงบริษทั ฯ จะขอสงวนสิทธิในกำรไม่
์
คนื เงินค่ำมัด
จำทัง้ หมด
การยกเลิ กและเงื่อนไขการจองทัวร์
 หำกมีกำรยกเลิกมำกกว่ำ 45 วันทำกำร บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิในกำรไม่
์
คนื เงินมัดจำค่ำตั ๋วโดยสำรซึง่ เงือ่ นไขค่ำมัด
จำตำมทีท่ ำงสำยกำรบินเรียกเก็บ
 หำกมีกำรยกเลิกน้อยกว่ำ 45 วันทำกำร บริษทั ฯ จะขอสงวนสิทธิในกำรไม่
์
คนื เงินมัดจำทัง้ หมด
 หำกมีกำรยกเลิกน้อยกว่ำ 25 วันทำกำร บริษทั ฯ จะขอสงวนสิทธิในกำรไม่
์
คนื เงินค่ำทัวร์ทงั ้ หมด
 หำกผูโ้ ดยสำรท่ำนใด ยื่นวีซ่ำแล้วไม่ได้รบั กำรอนุ มตั ิ ผูโ้ ดยสำรต้องชำระค่ำมัดจำ 20,000.- บำท และค่ำวีซ่ำตำมที่
สถำนทูตเรียกเก็บและค่ำใช้จำ่ ยทีเ่ กิดขึน้ จริงทีไ่ ม่สำมำรถคืนเงินได้ เช่น ค่ำตั ๋วเครื่องบิน,ค่ำวีซ่ำ,ค่ำมัดจำห้องพักและ
ค่ำเข้ำชมสถำนทีท่ ่องเทีย่ วต่ำงๆ เป็ นต้น
 หำกผูโ้ ดยสำรท่ำนใดวีซำ่ ผ่ำนแล้วแจ้งยกเลิกก่อนออกตั ๋วโดยสำรเครื่องบินบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิในกำรไม่
์
คนื ค่ำมัด
จำและไม่สำมำรถเลือ่ นวันเดินทำงได้ รวมทัง้ ค่ำวีซ่ำตำมทีส่ ถำนทูตเรียกเก็บและค่ำใช้จำ่ ยทีเ่ กิดขึน้ จริงทีไ่ ม่สำมำรถ
คืนเงินได้ เช่น ค่ำตั ๋วเครื่องบิน,ค่ำวีซ่ำ,ค่ำมัดจำห้องพักและค่ำเข้ำชมสถำนทีท่ ่องเทีย่ วต่ำงๆ เป็ นต้น
 หำกผูโ้ ดยสำรแจ้งยกเลิกกำรเดินทำงหลังจำกออกตั ๋วโดยสำรแล้ว บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิในกำรไม่
์
คนื ค่ำทัวร์ทงั ้ หมด
และไม่สำมำรถเลือ่ นวันเดินทำงได้ ค่ำวีซ่ำตำมทีส่ ถำนทูตเรียกเก็บและค่ำใช้จำ่ ยทีเ่ กิดขึน้ จริงทีไ่ ม่สำมำรถคืนเงินได้
เช่น ค่ำตั ๋วเครือ่ งบิน,ค่ำวีซ่ำ,ค่ำมัดจำห้องพักและค่ำเข้ำชมสถำนทีท่ ่องเทีย่ วต่ำงๆ เป็ นต้น
 กรณีทต่ี อ้ งการออกตั ๋วภายในประเทศ กรณีทล่ี กู ค้าอยู่ต่างจังหวัด ให้ท่านติดต่อเจ้าหน้าทีท่ วั ร์ก่อนออกบัตรโดยสาร
ทุกครัง้ หำกออกบัตรโดยสำรโดยมิแจ้งเจ้ำหน้ำทีท่ ำงบริษทั ฯขอสงวนสิทธิไม่
์ รบั ผิดชอบค่ำใช้จำ่ ยทีเ่ กิดขึน้
หมายเหตุ
o รายการอาจจะมีการเปลีย่ นแปลงตามความเหมาะสม เนื่องจากความล่าช้าของสายการบิน โรงแรมทีพ่ กั ใน
ต่างประเทศ เหตุการณ์ทางการเมืองและภัยธรรมชาติ ฯลฯ บริษทั ฯจะคานึงถึงความสะดวกของผูเ้ ดินทางเป็ นสาคัญ
o กรณีทม่ี กี ารเกิดภัยธรรมชาติ ทัง้ ในประเทศไทยและต่างประเทศทีผ่ เู้ ดินทางกาลังจะไป หากมีเหตุการณ์ต่างๆ เกิดขึน้
และมีเหตุทาให้การเดินทางไม่สามารถออกเดินทางตามกาหนดได้ บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิในการคื
์
นเงิน จนกว่าจะ
ได้รบั การยืนยันจากสายการบิน โรงแรม หรือหน่ วยงานจากต่างประเทศทีบ่ ริษทั ทัวร์ตดิ ต่อว่าสามารถคืนเงินได้
o บริษทั ฯ จะไม่รบั ผิดชอบและชดเชยค่าเสียหาย เนื่องจากภัยธรรมชาติ หรือเหตุการณ์จลาจลต่างๆ และอื่นๆ ทีม่ เี หตุ
ทาให้ไม่สามารถเดินทางไป-กลับได้ตามกาหนดการเดินทางของรายการทัวร์
o บริษทั ฯจะไม่รบั ผิดชอบในกรณีทก่ี องตรวจคนเข้าเมืองห้ามผูเ้ ดินทาง เนื่องจากมีสงิ่ ผิดกฎหมายหรือสิง่ ของห้าม
นาเข้าประเทศ เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ ความประพฤติสอ่ ไปในทางเสือ่ มเสีย หรือด้วยเหตุผลใดๆก็ตามที่
กองตรวจคนเข้าเมืองพิจารณาแล้ว ทางบริษทั ฯไม่อาจคืนเงินให้ท่านได้ ไม่ว่าจานวนทัง้ หมดหรือบางส่วน
o บริษทั ฯ จะไม่รบั ผิดชอบในกรณีทส่ี ถานทูตงดออกวีซ่า อันสืบเนื่องมาจากตัวผูโ้ ดยสารเอง
o บริษทั ฯ จะไม่รบั ผิดชอบในกรณีทก่ี องตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทยงดออกเอกสารเข้าเมืองให้กบั ชาวต่างชาติ
หรือ คนต่างด้าวทีพ่ านักอยู่ในประเทศไทย
o บริษทั ฯ จะไม่รบั ผิดชอบต่อกรณีเกิดการสูญเสีย, สูญหายของกระเป๋า และสัมภาระของผูโ้ ดยสาร อันเกิดจากสายการ
บิน ทางสายการบินผูใ้ ห้บริการจะเป็ นผูร้ บั ผิดชอบตามกฎของกรมการบินพาณิชย์ ซึง่ จะรับผิดชอบต่อการสูญหาย
หรือเสียหายของสัมภาระใบใหญ่ในวงเงินตามทีส่ ายการบินกาหนด รวมถึงไม่รบั ผิดชอบกรณีเทีย่ วบินล่าช้าหรือ
ยกเลิกเทีย่ วบิน
o ในบางรายการทัวร์ ทีต่ อ้ งมีบนิ ด้วยสายการบินภายในประเทศ น้ าหนักของกระเป๋าอาจจะถูกกาหนดให้ต่ ากว่า
มาตรฐานได้ ทัง้ นี้ขน้ึ อยู่กบั ข้อกาหนดของแต่ละสายการบิน บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิไม่
์ รบั ภาระความรับผิดชอบ
ค่าใช้จา่ ยในน้ าหนักส่วนทีเ่ กิน
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อ้ กาหนดที
่

o ในประเทศต่าง ๆ ในยุโรป มีการรณรงค์เรือ่ งการงดสูบบุหรี่ บนรถโค้ช,
ชัดเจนในเรื่องการสูบบุหรี่ และมีสถานทีโ่ ดยเฉพาะสาหรับผูส้ บู บุหรี่ ทัง้ นี้เนื่องจากสุขภาพของคนส่วนรวม
o กรณีทท่ี ่านเดินทางเป็ นครอบครัวใหญ่ หรือเดินทางพร้อมสมาชิกในครอบครัว ทีต่ อ้ งได้รบั การดูแลเป็ นพิเศษ
(Wheelchair), เด็ก, และผูส้ งู อายุ มีโรคประจาตัว ไม่สะดวกในการเดินท่องเทีย่ วในระยะเวลาเกินกว่า 4 - 5 ชัวโมง
่
ติดต่อกัน ท่านและครอบครัวต้องให้การดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของท่านเอง เนื่องจากการเดินทางเป็ นหมูค่ ณะ
หัวหน้าทัวร์มคี วามจาเป็ นต้องดูแลคณะทัวร์ทงั ้ หมด
o การจัดโปรแกรมทัวร์ เป็ นการกาหนดตลอดทัง้ ปี หรือกาหนดล่วงหน้าค่อนข้างนาน หากวันเดินทางดังกล่าวตรงกับ
วันทีส่ ถานทีเ่ ข้าชมนัน้ ๆ ปิดทาการ หรือ ปิ ดโดยมิได้แจ้งล่วงหน้า หรือ การเปิดรับจองผ่านทางออนไลน์ โดยในวันที่
คณะจะเข้าชมไม่สามารถจองผ่านระบบดังกล่าวได้ ทางบริษทั ฯ จะสลับรายการเพือ่ ให้ทา่ นได้เข้าชมสถานทีด่ งั กล่าว
ให้ได้ หรือ คืนเงินค่าเข้าชมนัน้ ๆ ตามเงือ่ นไขราคาทีไ่ ด้รบั จากทาง บริษทั supplier ประเทศนัน้ ๆ แต่หากมีการล่าช้า
หรือ เหตุหนึ่งเหตุใดในระหว่างการเดินทาง เป็ นผลทาให้ทา่ นไม่สามารถเข้าชมสถานทีด่ งั กล่าวได้ ทางบริษทั ฯ จะไม่
มีการคืนเงินใดๆ ให้แก่ท่าน เนื่องจากได้ชาระค่า Reservation Fee ไปแล้ว
o หากช่วงทีเ่ ดินทางเป็ นช่วงอีสเตอร์, คริสมาสต์หรือปี ใหม่ ซึง่ เป็ นช่วงวันหยุดของชาวยุโรป ร้านค้าปิ ดเป็ นส่วนใหญ่
ดังนัน้ ขอให้พจิ ารณาก่อนการจองทัวร์
ข้อมูลเพิ่ มเติ มเรื่องโรงแรมที่ พกั
1. เนื่องจำกกำรวำงแปลนห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่ำงกัน จึงอำจทำให้หอ้ งพักแบบ
ห้องเดีย่ ว (Single) ,ห้องคู่ (Twin/Double) และห้องพักแบบ 3 ท่ำน / 3 เตียง (Triple
Room) ห้องพักอำจจะไม่ตดิ กัน และบางโรงแรมอาจจะไม่มีห้องพักแบบ 3 เตียง
เดี่ยว แต่อาจจะได้เป็ น 1 เตียงใหญ่กบั 1 เตียงพับเสริ ม หรืออาจจะต้องแยกเป็ น
1 ห้องคู่และ 1 ห้องเดี่ยว กรณี ที่มา 3 ท่ าน
2. โรงแรมในโมรอคโคส่วนใหญ่อำจจะไม่มเี ครื่องปรับอำกำศเนื่องจำกอยู่ในแถบทีม่ อี ุณหภูมติ ่ ำ
3. กรณีทม่ี งี ำนจัดประชุมนำนำชำติ (Trade Fair) เป็ นผลให้คำ่ โรงแรมสูงขึน้ มำกและห้องพักในเมืองเต็ม บริษทั ฯ
ขอสงวนสิทธิในกำรปรั
์
บเปลีย่ นหรือย้ำยเมืองเพือ่ ให้เกิดควำมเหมำะสม
4. โรงแรมในโมรอคโคทีม่ ลี กั ษณะเป็ น Traditional Building ห้องทีเ่ ป็ นห้องเดีย่ วอำจเป็ นห้องทีม่ ขี นำดกะทัดรัต
และไม่มอี ่ำงอำบน้ ำ ซึง่ ขึน้ อยู่กบั กำรออกแบบของแต่ละโรงแรมนัน้ ๆ และห้องแต่ละห้องอำจมีลกั ษณะแตกต่ำง
กัน

เอกสารในการขอวีซ่า (โดยยื่นขอวีซ่าที่สถานทูตโมรอคโค)
ใช้เวลาพิ จารณาวีซ่าโดยรวม 15 วัน
- กรอกข้อมูลในแบบฟอร์มให้ครบถ้วนสมบูรณ์เพื่อทาการนัดหมายการยื่นวีซ่า
- ในวันยื่นวีซ่าหากผู้สมัครไม่ได้ให้เอกสารที่ครบถ้วน แล้วนาเอกสารมาแนบยื่นเพิ่ มเติ มในวันนัด
หมายยื่นและหากมีค่าใช้จ่ายในการถ่ายเอกสารหรือแปลเอกสารหรือถ่ายรูปเพิ่ มเติ มใดๆ ผู้สมัคร
จะต้องเป็ นผู้ชาระค่าใช้จ่ายนัน้ ๆ ด้วยตนเอง

Colorful of Morocco 8D5N /WY Mar-May 2019

10

Ruby travel #สำนั กงำนใหญ่
104/2 M.5 T.Chaisatan A.saraphi Chiang Mai 50140
โทร 053-115-912 / 089-644-7444
Line add : @rubytravel

***สิ่ งที่ท่านควรทราบก่อนยื่นวีซ่า***
1. สถำนทูตไม่อนุญำตให้ผสู้ มัครดึงเล่มพำสปอร์ตระหว่ำงทีส่ ถำนทูตพิจำรณำวีซ่ำ
2. สำหรับผูเ้ ดินทำงทีศ่ กึ ษำหรือทำงำนอยู่ต่ำงประเทศ จะต้องดำเนินเรือ่ งกำรขอวีซ่ำด้วยตนเองในประเทศทีต่ นพำนักหรือ
ศึกษำอยู่เท่ำนัน้
3. กำรพิจำรณำวีซ่ำเป็นดุลยพินิจของสถำนทูต มิใช่บริษทั ทัวร์ กำรเตรียมเอกสำรที่ดแี ละถูกต้องจะช่วยให้กำรพิจำรณำของ
สถำนทูตง่ำยยิง่ ขึน้
หมายเหตุ กรณีผเู้ ดินทำงท่ำนใดมีกำรใช้หนังสือเดินทำงเดินทำงระหว่ำงกรุ๊ปยื่นวีซ่ำ ผูเ้ ดินทำงต้องแจ้งให้ทำงบริษทั ฯ ทรำบ
ล่วงหน้ำเพื่อวำงแผนในกำรขอวีซ่ำของท่ำน

o หนังสือเดิ นทางมีอายุไม่ตา่ กว่า 6 เดือน
o โดยนับวันเริม่ เดินทางเป็นหลัก หากนับแล้วเกิน 6 เดือนหนังสือเดินทางนี้สามารถใช้ได้ แต่หากนับแล้วต่ากว่า 6 เดือน
ผูเ้ ดินทางจะต้องไปยื่นคาร้องขอทาหนังสือเดินทางเล่มใหม่ทกี่ องหนังสือเดินทาง
o หน้าหนังสือเดินทางจะต้องมีหน้าว่างสาหรับวีซ่าอย่างน้อยไม่ต่ากว่า 3 หน้า
o หากท่านเปลีย่ นหนังสือเดินทางเล่มใหม่ กรุณาเตรียมเล่มเก่าให้ดว้ ยเนื่องจากประวัตกิ ารเดินทางของท่านจะเป็น
ประโยชน์อย่างยิง่ ในการยื่นคาร้องขอวีซ่า
o ท่านทีม่ ปี กหนังสือเดินทางกรุณาถอดออกและไม่จาเป็นต้องส่งให้กบั บริษทั ทัวร์ หากมีการสูญหาย บริษทั ฯ จะไม่
รับผิดชอบต่อปกหนังสือเดินทางนัน้ ๆ

o รูปถ่ายสีขนาด 2 นิ้ ว จานวน 2 รูป เน้ นหน้ า
(ขนาดรูปหน้ าเท่ากับในหนังสือเดิ นทาง)
- ฉากหลังสีขาวเท่านัน้ เนื่องจากสถานทูตจะต้อง
สแกนรูปลงบนวีซ่า
- รูปถ่ายหน้าตรงห้ามใส่แว่น, ห้ามคาดผมและห้าม
ใส่หมวกหรือเครือ่ งประดับบดบังหน้าตา, ไม่ใส่คอน
แท็กเลนส์สหี รือบิก๊ อายส์ **

o สาเนาทะเบียนบ้าน และสาเนาบัตรประจาตัว
ประชาชน (ห้ามขีดคร่อมหรือเซ็นต์สาเนาถูกต้อง)
- กรณี เป็ นเด็ก อายุตา่ กว่า 20 ปี
- ใช้สาเนาสูตบิ ตั ร พร้อมฉบับแปลเป็นภาษาอังกฤษ (ห้ามขีดคร่อมหรือเซ็นต์สาเนาถูกต้อง)
- หากเด็กอายุต่ากว่า 20 ปี และยังศึกษาอยู่ถงึ แม้มบี ตั รประชาชนแล้ว ทางสถานทูตขอสาเนาสูตบิ ตั รด้วยและกรุณาแนบ
ฉบับแปลเป็นภาษาอังกฤษ
o
o
o
o
o

หมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติ ดต่อได้ทงั ้ เบอร์ที่ทางาน, เบอร์บ้านและเบอร์มือถือ
สาเนาทะเบียนสมรส กรณี ท่านที่สมรสแล้ว (ห้ามขีดคร่อมหรือเซ็นต์สาเนาถูกต้อง)
สาเนาใบเปลี่ยนชื่อ กรณี ท่านที่มีการเปลี่ยนชื่อ (ห้ามขีดคร่อมหรือเซ็นต์สาเนาถูกต้อง)
สาเนาใบเปลี่ยนนามสกุล กรณี ท่านที่มีการเปลี่ยนนามสกุล (ห้ามขีดคร่อมหรือเซ็นต์สาเนาถูกต้อง)
สาเนาใบหย่า กรณี ท่านที่หย่าแล้ว (ห้ามขีดคร่อมหรือเซ็นต์สาเนาถูกต้อง)

o หนังสือรับรองการทางาน หรือเอกสารบ่งชี้การมีอาชีพและมีรายได้ของผู้เดิ นทาง
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- กรณี ลกู จ้าง ใช้ใบรับรองการทางานของบริษทั ทีท่ างานอยู่เป็นภาษาอังกฤษเท่านัน้ (ตัวจริง) โดยใช้คาว่า “To Whom
It May Concern” แทนชือ่ สถานทูต โดยมีรายละเอียดการเข้าทางาน, อัตราเงินเดือน, ตาแหน่งงาน เอกสารออกมาไม่
เกิน 1 เดือน นับจากวันยื่น เป็นต้น
- กรณี มีอาชีพรับราชการ ใช้หนังสือรับรองการทางานจะต้องคัดเป็นภาษาอังกฤษเท่านัน้ (ตัวจริง) โดยใช้คาว่า “To
ั บนั , วันเดือนปีทเี่ ริม่ ทางานกับ
Whom It May Concern” แทนชือ่ สถานทูต โดยระบุตาแหน่ง, อัตราเงินเดือนในปจจุ
หน่วยงาน หรือ องค์กร เอกสารออกมาไม่เกิน 1 เดือน นับจากวันยื่นพร้อมใบลาและสาเนาบัตรประจาตัวราชการ1ชุด
- กรณี เป็ นเจ้าของกิ จการ ใช้สาเนาทะเบียนการค้า หรือ สาเนากรมพัฒนาธุรกิจการค้า หรือ สาเนาหนังสือรับรอง
ความเป็นเจ้าของกิจการ โดยจะต้องคัดมาไม่ต่ากว่า 3 เดือน พร้อมฉบับแปลเป็นภาษาอังกฤษ (ห้ามขีดคร่อมหรือ

เซ็นต์สาเนาถูกต้อง)
- กรณี ท่านที่ เป็ นแม่บา้ น
 หากไม่มอี าชีพหรือเป็นแม่บา้ น ใช้เอกสารการทางานและการเงินของสามี พร้อม แสดงสาเนาทะเบียนสมรส
 หากสมรสโดยไม่จดทะเบียน ใช้เอกสารการทางานและการเงินของสามี พร้อม แสดงสาเนาทะเบียนสมรสพร้อม
แสดงสาเนาสูตบิ ตั รบุตร ทัง้ นี้เพื่อแสดงความสัมพันธ์การเป็นสามี-ภรรยา หากไม่มบี ตุ รด้วยกัน ควรคัดหนังสือ
ชีแ้ จงเกีย่ วกับความสัมพันธ์การเป็นสามี-ภรรยากัน โดยมิได้จดทะเบียน
- กรณี ท่านที่ว่างงาน ไม่มีรายได้ จะต้องมีผสู้ นับสนุนค่าใช้จ่าย พร้อมแสดงหลักฐานการทางานและหลักฐานทางด้าน
การเงินของผูร้ บั รอง พร้อมชีแ้ จงโดยหนังสือหรือจดหมายเป็ นลายลักษณ์อกั ษร ชีแ้ จงการรับรองค่าใช้จ่ายให้แก่ผู้
เดินทางพร้อมแสดงความสัมพันธ์ โดยเบือ้ งต้น ควรมีความสัมพันธ์ใกล้ชดิ หรือญาติใกล้ชดิ (กรณีน้ีหากความสัมพันธ์
ไม่สามารถสืบได้ หรือไม่เป็นความจริง ท่านอาจถูกปฏิเสธการยื่นคาร้องขอวีซ่านี้)

- กรณี เป็ นเด็กนักเรียนและนักศึกษา
- ใช้หนังสือรับรองทางการศึกษาและแสดงความเป็นนักเรียน หรือ นักศึกษา จากโรงเรียนหรือจากสถาบัน เป็น
ภาษาอังกฤษ (ฉบับจริง) หรือ สาเนาสมุดรายงานประจาตัวนักเรียนหรือสาเนาบัตรนักเรียน กรณีเป็นเด็กเล็ก

o หลักฐานการเงิ น

- หนังสือรับรองธนาคาร (Bank Certify) 1 ฉบับออกมาไม่เกิ น 15 วัน และสาเนาสมุดบัญชีเงินฝาก
ออมทรัพย์ส่วนตัวบัญชีเดียวกันแสดงชื่อเจ้าของบัญชี อัพเดทรายการไม่เกิ น 15 วัน ถ่ายสาเนา
ย้อนหลัง 6 เดือน หากสมุดบัญชีไม่มีเลขที่เล่มกากับทุกหน้ ารายการต้องขอสเตทเม้นท์
(Statement) จากธนาคารย้อนหลัง 6 เดือน

ั บนั ทีส่ ดุ เท่าทีจ่ ะทาได้ พร้อมสาเนาหน้าบัญชีหน้าแรกทีม่ ชี อ่ื
- ถ่ายสาเนา ทุกหน้า และปรับสมุดอัพเดทถึงเดือนปจจุ
เจ้าของบัญชี
- หากมีการต่อเล่มจากสมุดเล่มเก่า กรุณาสาเนาหน้าแรกทีม่ ชี อ่ื เจ้าของบัญชีของเล่มเก่าทีต่ ่อ พร้อมกับตัวเลขบัญชีเงิน
ั บนั
ฝากเป็นปจจุ
- กรณีมเี งินฝากในบัญชีน้อยเกินไปใน 1 เล่ม กรุณาแสดงสาเนาสมุดบัญชีอ่นื แนบด้วย อาทิ เช่น บัญชีเงินฝากประจา เป็น
ต้น
- กรณีทเี่ ดินทางเป็นครอบครัว หากใช้บญ
ั ชีใดบัญชีหนึ่งในการยื่นขอวีซ่า ต้องออกหนังสือรับรองค่าใช้จ่ายให้บคุ คลใน
ครอบครัวด้วย แต่อย่างไรก็ตาม โดยเฉพาะคูส่ ามี-ภรรยา จะต้องมีสาเนาสมุดบัญชีการเงินส่วนตัวประกอบด้วยแม้ว่าจะ
จดทะเบียนสมรสแล้วก็ตาม หากมีการเงินในบัญชีน้อย ฝ่ายทีม่ กี ารเงินมากกว่าจะต้องทาจดหมายรับรองการเงินพร้อม
ระบุชอ่ื และความสัมพันธ์ชแ้ี จงต่อสถานทูตเป็นลายลักษณ์อกั ษรด้วย

*** สถานทูตไม่รบั บัญชีกระแสรายวันทุกกรณี *** ทัง้ นี้ เพื่อแสดงให้เห็นว่ามีฐานะทางการเงิ นเพียงพอที่ จะ
ครอบคลุมกับค่าใช้จ่ายได้อย่างไม่เดือดร้อนเมื่อกลับสู่ภมู ิ ลาเนา
o กรณี เด็กอายุตา่ กว่า 20 ปี (กรณี ไม่ได้เดิ นทางกับบิดาหรือมารดา หรือ บิดา-มารดา หย่าร้าง)
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- จะต้องมีใบอนุญาตจากผูป้ กครองทัง้ บิดาและมารดา
- หากเด็กเดิ นทางไปกับบิ ดาจะต้องมีใบรับรองจากมารดา โดยมารดาจะต้องคัดจดหมายยินยอมให้บตุ รเดินทางไป
ต่างประเทศกับมารดาโดยมีการรับรองค่าใช้จ่ายพร้อมแจ้งความสัมพันธ์และยินดีชดเชยค่าเสียหายทีอ่ าจจะเกิดขึน้ โดย
คัดฉบับจริงจากอาเภอต้นสังกัดเป็นภาษาอังกฤษ หรือหากได้มาเป็นภาษาไทย กรุณาแนบฉบับแปลเป็นภาษาอังกฤษ
แนบด้วย พร้อมทัง้ แนบสถานะทางการงานและการเงินของมารดาเพื่อรับรองแก่บตุ รด้วย
- หากเด็กเดิ นทางกับมารดาจะต้องมีใบรับรองจากบิ ดา โดยบิดาจะต้องคัดจดหมายยินยอมให้บตุ รเดินทางไป
ต่างประเทศกับมารดาโดยมีการรับรองค่าใช้จ่ายพร้อมแจ้งความสัมพันธ์และยินดีชดเชยค่าเสียหายทีอ่ าจจะเกิดขึน้ โดย
คัดฉบับจริงจากอาเภอต้นสังกัดเป็นภาษาอังกฤษ หรือหากได้มาเป็นภาษาไทย กรุณาแนบฉบับแปลเป็นภาษาอังกฤษ
แนบด้วย พร้อมทัง้ แนบสถานะทางการงานและการเงินของบิดาเพื่อรับรองแก่บตุ รด้วย
- หากเด็กไม่ได้เดิ นทางทัง้ กับบิ ดาและมารดา โดยบิดาจะต้องคัดจดหมายยินยอมให้บตุ รเดินทางไปต่างประเทศกับ
มารดาโดยมีการรับรองค่าใช้จ่ายพร้อมแจ้งความสัมพันธ์และยินดีชดเชยค่าเสียหายทีอ่ าจจะเกิดขึน้ โดยคัดฉบับจริงจาก
อาเภอต้นสังกัดเป็นภาษาอังกฤษ หรือหากได้มาเป็นภาษาไทย กรุณาแนบฉบับแปลเป็ นภาษาอังกฤษแนบด้วย พร้อม
ทัง้ แนบสถานะทางการงานและการเงินของบิดาเพื่อรับรองแก่บตุ รด้วย
- กรณี เด็กที่บิดา-มารดาหย่าร้าง จะต้องแนบสาเนาใบหย่า และมีการสลักหลังโดยมีรายละเอียดว่าฝ่ายใดเป็นผูด้ แู ลบุตร
พร้อมฉบับแปลเป็นภาษาอังกฤษ
*** การบิดเบือนข้อเท็จจริงประการใดก็ตามอาจจะถูกระงับมิให้เดินทางเข้าประเทศในกลุ่มเชงเก้นเป็ นการถาวร และถึงแม้ว่าท่านจะถูก
ปฏิเสธวีซ่า สถานทูตไม่คนื ค่าธรรมเนียมทีไ่ ด้ชาระไปแล้วและหากต้องการขอยืน่ คาร้องใหม่ก็ต้องชาระค่าธรรมเนียมใหม่ทุกครัง้
*** หากสถานทูตมีการสุ่มเรียกสัมภาษณ์ บางท่าน ทางบริษทั ขอความร่วมมือในการเชิญท่านไปสัมภาษณ์ตามนัดหมายและโปรดแต่งกาย
สุภาพ ทัง้ นี้ทางบริษทั ฯ จะส่งเจ้าหน้าทีไ่ ปอานวยความสะดวกและประสานงานตลอดเวลาและหากสถานทูตขอเอกสารเพิม่ เติม ทางบริษทั ฯ
ใคร่ขอรบกวนท่านจัดส่งเอกสารดังกล่าวเช่นกัน
*** กรณีทที่ ่านยกเลิกการเดินทางภายหลังจากการได้วซี ่าแล้ว ทางบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิในการแจ้
์
งสถานทูต ยกเลิกวีซ่าของท่าน
เนื่องจากการขอวีซ่าในแต่ละประเทศจะถูกบันทึกไว้เป็ นสถิตใิ นนามของบริษทั ฯ
*** เมือ่ ท่านได้ชาระเงินค่ามัดจาหรือทัง้ หมด ไม่ว่าจะเป็ นการชาระผ่านตัวแทนของบริษทั ฯ หรือชาระโดยตรงกั บทางบริษทั ฯ จะขอถือว่า
ท่านรับทราบและยอมรับในเงือ่ นไขต่าง ๆ ของบริษทั ฯทีไ่ ด้ระบุไว้โดยทัง้ หมด
** กรณีมกี ารขอใช้หนังสือเดินทางในระหว่างการยืน่ วีซ่า ท่านต้องแจ้งความจานงแก่บริษทั ทัวร์ให้ทราบล่วงหน้า แต่หากกรณีท่านที่
ต้องใช้หนังสือเดินทางก่อนกาหนดวันยืน่ วีซ่าและท่านไม่สามารถนาหนังสือเดินทางมาแสดงได้ทนั ท่านนัน้ จะต้องมายืน่ เดีย่ วและแสดงตัวที่
สถานทูตตามกาหนดการของสถานทูตเช่นเดียวกัน **
*** ทางสถานทูตจะรับพิจารณาเฉพาะท่านทีม่ เี อกสารพร้อมและมีความประสงค์ทจี่ ะเดินทางไปท่องเทีย่ วยังประเทศตามทีร่ ะบุ
เท่านัน้ การปฏิเสธวีซ่าอันเนื่องมาจากหลักฐานในการขอยืน่ วีซ่าปลอมหรือผิดวัตถุประสงค์ในการยืน่ ขอวีซ่าท่องเทีย่ ว ทางบริษทั ฯ ขอสงวน
สิทธิในการคื
์
นเงิน โดยจะหักค่าใช้จ่ายทีเ่ กิดขึน้ จริงและจะคืนให้ท่านหลังจากทัวร์ออกเดินทางภายใน 20 วัน โปรแกรมการเดินทางอาจ
เปลีย่ นแปลงได้ตามความเหมาะสม ทัง้ นี้จะคานึงถึงประโยชน์และความปลอดภัยของผูเ้ ดินทางเป็ นหลัก

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

กรอกข้อมูลตามความจริ ง เพราะมีผลกับการยื่นขอวีซ่าเข้ายุโรป
หากมีรายละเอียดใดๆ ที่ไม่เหมือนกับความเป็ นจริงหรือไม่ตรงกับเอกสารยื่นคาร้องขอวีซ่า
ทางสถานทูตขออนุญาตเรียกเก็บค่าธรรมเนี ยมในการเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อมูล
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กรุณากรอกให้ครบถ้วน อย่าปล่อยว่างไว้ อาทิ เกษียณ / แม่บ้าน / อาชีพอิ สระ /
ไม่ได้ศึกษาแล้ว / รอศึกษาต่อ เป็ นต้น รบกวนระบุมาให้เรียบร้อย

1. ชื่อ-สกุล (ภาษาไทย)...................................................................................................................................
ชื่อ-สกุล (ภาษาอังกฤษ) .............................................................................................................................
ชื่อ-สกุลเดิม กรณีมกี ารเปลี่ยนชื่อหรื อชื่อ-สกุลเดิม หรื อนามสกุลเดิมก่อนแต่งงาน
(ภาษาไทย).......................................................... (ภาษาอังกฤษ)..........................................................
หมายเลขหนังสือเดินทาง ................................................... วันเดือนปี เกิด .................................................
วันออกหนังสือเดินทาง ....................................... วันหมดอายุหนังสือเดินทาง ................................................
สถานที่เกิด ............................................ หมายเลขบัตรประชาชน ...............................................................
2. สถานภาพ

โสด

แต่งงานจดทะเบียน

แต่งงานไม่จดทะเบียน

หย่า

หม้าย
3. กรณีทา่ นที่แต่งงานแล้ว ไม่วา่ จะเป็นแบบจดทะเบียนหรื อไม่กต็ าม กรุ ณากรอกรายละเอียดของ คูส่ ามี-ภรรยา
สามี, ภรรยา ชื่อ-นามสกุล..................................................................................
วันเกิด ของสามี-ภรรยา ................................................ สถานที่เกิด สามี-ภรรยา .....................................
4. ที่อยูป่ ัจจุบนั ตามทะเบียนบ้าน (ภาษาอังกฤษ)................................................................................................
...............................................................................................................................................................
รหัสไปรษณีย ์
ที่อยูป่ ัจจุบนั ปัจจุบนั หากเหมือนในทะเบียนบ้านให้เขียนว่า As above (ภาษาอังกฤษ).........................................
.................................................................................................................................................................
รหัสไปรษณีย ์

โทรศัพท์บา้ น

...........................................
โทรศัพท์มือถือ

............................................ อีเมลล์

..............................................................................
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5. ชื่อสถานที่ทางาน / สถานศึกษา (ภาษาอังกฤษ).............................................................................................
(กรุ ณาแจ้งด้วยว่า กิจการที่ทานั้นเกี่ยวกับอะไร ด้านใด ..................................................................................)
กรณีประกอบอาชีพอิสระ (กรุ ณาแจ้งลักษณะการงานและที่อยูท่ ่ ที างานให้ชดั เจนเช่นกัน)
ที่อยูส่ ถานที่ทางาน / สถาบันศึกษา (ภาษาอังกฤษ) ........................................................................................
..................................................................................................... รหัสไปรษณีย ์

ตาแหน่งหน้าที่ (ภาษาอังกฤษ) ......................................................................................................................
โทรศัพท์

............................................ หมายเลขต่อภายใน (ถ้ามี)
.................................

กรณีศึกษาอยู ่ กรุ ณาแจ้งระดับชัน้ หรื อระดับการศึกษา (ภาษาอังกฤษ) ...............................................................
กรณีในระดับอุดมศึกษา กรุ ณาแจ้งคณะและวิชาหลักที่ศึกษา (ภาษาอังกฤษ) ......................................................
7. ชื่อบุคคลที่ร่วมเดินทางไปด้วย......................................................................................................
ความสัมพันธ์กบั ผูเ้ ดินทางร่วมครัง้ นี้ (ระบุ)....................................................................................
8. ท่านเคยเดินทางเข้ายุโรปใน 3 ปีท่ ผี า่ นมาหรื อไม่
ตัง้ แต่วนั ที่

ไม่เคย

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

เคย (กรณีท่ เี คยให้ระบุวนั ที่)

ถึงวันที่

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

รวม

........... วัน
ท่านเคยได้รับการสแกนนิ้ วมือหรื อไม่

ไม่เคย

เคย

กรณีท่ที า่ นเคยได้รับการสแกนนิ้ วแล้ว กรุ ณาระบุวนั ที่ ......................................................................................
9. ท่านสนับสนุ นค่าใช้จา่ ยในการเดินทางด้วยตัวท่านเองหรื อไม่

ตัวเอง

มีผูส้ นับสนุ นค่าใช้จา่ ย

(กรณีท่ มี ผี ูส้ นับสนุ ดค่าใช้จา่ ยให้ระบุผูส้ นับสนุ นค่าใช้จา่ ยของท่านและระบุ ความสัมพันธ์ และเดินทางด้วยกันหรื อไม่)
ผูส้ นับสนุ นค่าใช้จา่ ยของท่าน คือ ...................................................................................................................
ความสัมพันธ์กบั ท่าน .....................................................................................................................................
เดินทางด้วยกันกับท่านหรื อไม่
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