MOROCCO มาละเว้ย!
ครั้ งหนึ่งในชีวติ ต้องไป..สั มผัสดินแดนแห่งฟ้าจรดทราย

เทีย่ วโมรอคโค 6 วั น 3 คืน
โดยสายการบิน Emirates Airlines (EK)
เทีย่ วคาซาบลั งก้า-มาราเกช เมืองในฝันของนั กท่องเทีย่ ว
ชมพระราชวั งบาเฮีย สวนมาจอร์เรลหรือสวน Yves Saint
Laurent Gardens และชมเมืองสไตล์ Moroccan ขนานแท้
บริษทั ฯ ขอนาท่านเดินทางไปสารวจอาณาจักรโมรอคโค ดินแดนทีเ่ ชือ่ มต่อของแอฟริกาตะวันตกกับยุโรป ทีม่ ี
วัฒนธรรมโบราณมาอย่างยาวนาน เต็มไปด้วยลวดลายสีสนั ทีเ่ รารูจ้ กั กันในนาม กระเบื้องโมเสก พร้อมสัมผัสกลิน่ อายอาหรับใน
สมัยโบราณทียั่ งคงอยู่ เพลิดเพลินกับสีสนั ของโมรอคโคอันน่าตืน่ ตาตืน่ ใจ
คาซาบลังก้า เมืองทีค่ นทัวโลกรู
่
จ้ กั และอาจรูจ้ กั มากกว่าราชอาณาจักรโมรอคโคด้วยซ้ าเพราะนอกจากจะเป็ นเมืองท่าและ
เป็ นทีต่ งั ้ ของท่าอากาศยานระหว่างประเทศแล้วยังถูกใช้เป็ นฉากในภาพยนตร์ฮอลลีวดู้ เรือ่ ง Casablanca
โดยทีไ่ ม่ได้ถ่ายทาในคาซาบลังก้าเลย
มาราเกช
เมืองท่องเทียวที
่ ส่ าคัญทีต่ งั ้ อยู่เชิงเขาแอตลาส ในอดีตเมืองโอเอซิสแห่งนี้เป็ นทีพ่ กั ของกองคาราวานอูฐทีม่ า
จากทางตอนใต้ของโมรอคโค ถือเป็ นเมืองชุมทางของพ่อค้าต่างๆปจั จุบนั เป็ นเมืองทีม่ นี กั ท่องเทียวมาเยื
่
อน
มากทีส่ ดุ
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กาหนดการเดิ นทาง

22-27 ก.ย. / 13-18 ต.ค./ 20-25 ต.ค. / 27 ต.ค.- 01 พ.ย.2563
24 -29 พ.ย. / 6-11 ธ.ค. / 10-15 ธ.ค.2563

วันแรก
23.30 น.

สนามบินสุวรรณภูมิ
คณะพร้อมกันที่ สนามบิ นสุวรรณภูมิ ชัน้ 4 ประตูทางหมายเลข 8 สายการบิน Emirates Airlines
เคาน์ เตอร์ T เจ้าหน้ าที่ คอยต้อนรับและอานวยความสะดวกให้ท่านก่อนขึน้ เครื่อง (กรุณามาให้
ตรงเวลา เนื่ องจากกฎของสายการบิน ท่านต้องมาแสดงตัวของท่านเอง)
**กรณี ที่บางท่านเดิ นทางมาจากต่างประเทศหรือต่างจังหวัดกรุณาตรวจสอบเวลาการเดิ นทาง
แต่ละกาหนดการเดิ นทางอีกครัง้ ก่อนทาการจองตั ๋วโดยสารส่วนตัวของท่าน เนื่ องจากรายการ
ทัวร์เป็ นรายการซีรี่และได้มีการดาเนิ นการไว้ล่วงหน้ าหลายเดือน เมื่อเปลี่ยนฤดูกาล เวลาการ
เดิ นทางอาจมี การเปลี่ยนแปลงเล็กน้ อย**

วันที ส่ อง
02.25 น.
05.35 น.
07.25 น.
12.45 น.

กรุงเทพฯ- ดูไบ(สหรัฐอาหรับเอมิ เรตส์)-คาซาบลังก้า (โมรอคโค)
ออกเดิ นทางสู่สนามบินนครดูไบ โดยสายการบินเอมิ เรตส์ เที่ ยวบินที่ EK-371
เดิ นทางถึงเมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิ เรตส์ เพื่อรอเปลี่ยนเครื่อง
ออกจากเดิ นทางสู่สนามบิ นคาซาบลังก้า โดยสายการบินเอมิ เรตคส์ เที่ ยวบินที่ EK-751
เดิ นทางถึงสนามบินนานาชาติ เมืองคาซาบลังก้า ประเทศโมรอคโค นาท่านผ่านพิธกี ารตรวจคน
เข้าเมืองและศุลกากร แล้วให้ทา่ นตรวจรับสัมภาระ จากนัน้ นาท่านเดินทางสู่เมืองคาซาบลังก้า
Casablanca นําท่านชมเมืองคาซาบลังก้า เมืองใหญ่ทางตะวันตกของประเทศโมรอคโค ซึง่ ชือ่ ของ
เมืองคาซาบลังก้า คาว่า 'คาซา' แปลว่า บ้าน และ 'บลังก้า' แปลว่า สีขาว เป็ นเมืองทีค่ นทัวโลกรู
่
จ้ กั
และอาจรูจ้ กั มากกว่า 'ราชอาณาจักรโมรอคโค' ด้วยซา้ ซึง่ เมืองนี้ถกู ใช้เป็ นฉากในภาพยนตร์ฮอลลีวดู
เรือ่ ง Casablanca ออกฉายในปี ค.ศ.1942 นาท่านแวะถ่ายรูปกับ Sidi Abderrahman Islet ป้อมที่
อยูร่ มิ มหาสมุทรแอตแลนติกอันสวยงาม จากนัน้ นาท่านชมภายนอกสุเหร่าแห่งกษัตริ ยฮ์ สั ซันที่ 2
Hassan II Mosque มีขนาดใหญ่เป็ นอันดับ 2 รองจากเมืองเมกกะ สุเหร่านี้งดงามประณีตด้วย
สถาปตั ยกรรมแบบโมรอคโคทุกแขนง สามารถจุผคู้ นทีเ่ ข้าร่วมพิธที างศาสนาอิสลามได้รว่ ม 80,000 คน
โดยแยกเป็ นภายในสุเหร่า 25,000 คน ภายนอกสุเหร่าอีก 55,000 คน ชมทิวทัศน์รอบๆ สุเหร่าอันเป็ น
ั่
จุดชมวิวริมฝงมหาสมุ
ทรแอตแลนติค ซึง่ เป็ นสถานทีพ่ กั ผ่อนทีส่ วยงามของชาวโมรอคโคทีช่ อบมาเดิน
เล่นหลังจากปฏิบตั ศิ าสนกิจเสร็จแล้ว
รับประทานอาหารคํ่า ณ ห้องอาหารภายในโรงแรมทีพ่ กั
นําท่านเดินทางเข้าสูท่ พ่ี กั โรงแรมระดับ 3 ดาว หรือระดับเทียบเท่า

คํา่
วันที ส่ าม
เช้า

คาซาบลังก้า-มาราเกช-สวนเมนารา-มัสยิ ดคูตูเบีย-พระราชวังบาเฮีย-มาราเกช
รับประทานอาหารเช้าทีโ่ รงแรม
นาท่านเดินทางกลับสู่เมืองมาราเกช Marrakech เมืองท่องเทีย่ วทีส่ าํ คัญทีต่ งั ้ อยูเ่ ชิงเขาแอตลาส ใน
อดีตเมืองโอเอซิสแห่งนี้เป็ นทีพ่ กั ของกองคาราวานอูฐทีม่ าจากทางตอนใต้ของโมรอคโค ถือเป็ นเมืองชุม
ทางของพ่อค้าต่างๆ นอกจากนี้ยงั เป็ นอดีตเมืองหลวงในช่วงสมัยราชวงศ์อลั โมราวิดช่วง ศ.ต.ที่ 11
ปจั จุบนั เป็ นเมืองทีม่ นี กั ท่องเทีย่ วมาเยือนมากทีส่ ดุ สภาพบ้านเมืองทีเ่ ราเห็นได้คอื สองข้างทาง
แวดล้อมด้วยบ้านเรือนทีถ่ กู ฉาบด้วยปูนสีสม้ ๆ ซึง่ เป็ นสิง่ ทีร่ ฐั บาลกําหนดไว้ แต่คนท้องถิน่ จะเรียกว่า
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กลางวัน
บ่าย

คํา่
วันที ส่ ี ่
เช้า

กลางวัน
บ่าย

คํา่
วันที ห่ ้า
เช้า

Pink City หรือ เมืองสีชมพู อาจกล่าวได้ว่ามาราเกชเป็ นเมืองทีม่ เี สน่หท์ ส่ี ดุ ในโลกแห่งหนึ่ง จึงได้สมญา
นามว่าเป็ น A city of Drama นันคื
่ อมีความสวยงามดังเมื
่ องในละคร (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3
ชัวโมง)
่
จากนัน้ นําท่านแวะถ่ายรูปกับสวนเมนารา Menara Garden ซึง่ แต่เดิมสร้างเป็ นบ่อเก็บนํ้า
จากเทือกเขาแอตลาสและใช้เป็ นทีฝ่ ึกกองกําลังทหารในการสูร้ บทางนํ้า รวมทัง้ ใช้เป็ นทีส่ ง่ นํ้าไปสูส่ วน
ต่างๆ สวนแห่งนี้รายล้อมด้วยต้นมะกอกและต้นสน มีตวั อาคารทีง่ ดงามโดยมีเทือกเขาแอตลาสเป็ นฉาก
หลัง เป็ นสวนต้นแบบทีร่ าชวงศ์โมรอคโคนิยมกันในเวลาต่อมา จากนัน้ ชมและถ่ายรูปภายนอกมัสยิ ด
คูตเู บีย Koutoubia Mosque ซึง่ เป็ นมัสยิดใหญ่เก่าแก่ทส่ี ดุ ในเมือง ไม่ว่าจะเดินไปแห่งใดในตัวเมืองก็
จะเห็นมัสยิดนี้ได้ดว้ ยเนื่องจากมีหอคอยทีม่ คี วามสูงถึง 70 เมตร
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพืน้ เมือง
นําท่านเข้าชมพระราชวังบาเฮีย Bahia Palace พระราชวังของท่านมหาอํามาตย์ ผูส้ าํ เร็จราชการ
แผ่นดินแทนยุคกษัตริยใ์ นอดีต สร้างขึน้ ในช่วงปลายศตวรรษที่ 19 โดย Si Moussa สถาปตั ยกรรม
ออกแบบเป็ นแนวสมัยใหม่ ซึง่ ตัง้ ใจจะให้เป็ นพระราชวังทีย่ งิ่ ใหญ่และหรูหราทีส่ ดุ ในสมัยนัน้ ตัว
ั ้ การวาดลายบนไม้และประดับประดาด้วยโมเสดเป็ น
พระราชวังมีการตกแต่งโดยการแกะสลักปูนปนมี
ลวดลายทีส่ วยงามละเอียดอ่อนมาก
รับประทานอาหารคํ่า ณ ห้องอาหารภายในโรงแรมทีพ่ กั
นําท่านเดินทางเข้าสูท่ พ่ี กั โรงแรมระดับ 3 ดาว หรือระดับเทียบเท่า
มาราเกช-สวนมาจอร์เรลหรือสวน Yves Saint Lauren-จัตรุ สั กลางเมือง- คาซาบลังก้า
รับประทานอาหารเช้าทีโ่ รงแรม
จากนัน้ นําท่านชมสวน Jardin Majorelle หรือ สวนยิ ปแซงลอเร้นซ์ ชือ่ นี้เป็ นทีค่ นุ้ เคยของผูท้ ช่ี น่ื
ชอบแฟชันสุ
่ ดหรูของ Yves St. Laurent นักออกแบบแฟชันดี
่ ไซน์แห่งปารีส ฝรังเศส
่ ซึง่ เป็ นผูอ้ อกแบบ
สวนแห่งนี้ในช่วงทีโ่ มรอคโคตกเป็ นอาณานิคมของประเทศฝรังเศส
่
ซึง่ เดิมบ้านหลังนี้เคยเป็ นของ
เศรษฐีแห่งมาราเกช หลังจากยิปแซงมาเยือนมาราเกช ได้เดินทางมาทีม่ าราเกชเพือ่ พักผ่อนหลังจาก
เคร่งเครียดจากงานออกแบบแฟชันโชว์
่ กไ็ ด้เกิดความหลงใหลในเมืองแห่งนี้ และซือ้ บ้านหลังนี้ไว้เป็ นที่
พักผ่อน ให้ทา่ นได้อสิ ระชมสวนทีถ่ กู ออกแบบโดยใช้ทส่ี ที ส่ี ดใส ฉูดฉาด เช่นสีน้ําเงิน และสีสม้ เป็ น
องค์ประกอบ ชมการจัดวางพรรณไม้อนั หลากหลายแห่งทะเลทราย ทีจ่ ดั ได้อย่างสวยงามและลงตัว
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นําท่านสู่ จัตรุ สั กลางเมือง Djemaa El Fna Square ทีม่ ขี นาดใหญ่รายล้อมไปด้วยอาคาร ร้านค้าและ
ตลาด ทัง้ 4 ด้าน ให้ทา่ นได้เดินเล่นถ่ายรูปความมีชวี ติ ชีวาทีม่ สี สี นั ยามคํ่าคืนและกลิน่ อายแบบโมรอค
โคขนานแท้หรือเลือกซือ้ ของฝากของทีร่ ะลึกได้จากตลาดแห่งนี้ จนได้เวลาอันสมควรนําท่านเดิน ทาง
กลับสูเ่ มืองคาซาบลังก้า (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชัวโมง)
่
รับประทานอาหารคํ่า ณ ห้องอาหารภายในโรงแรมทีพ่ กั
นําท่านเดินทางเข้าสูท่ พ่ี กั โรงแรมระดับ 3 ดาว หรือระดับเทียบเท่า
คาซาบลังก้า (โมรอคโค)-สนามบิน
รับประทานอาหารเช้าทีโ่ รงแรม
อิสระให้ทา่ นพักผ่อนหรือเดินเล่นชมเมืองตามอัธยาศัย
จากนัน้ ได้เวลาอันสมควรนาท่านเดิ นทางสู่สนามบิ นคาซาบลังก้า
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14.45 น.

นาท่านออกเดิ นทางจากสนามคาซาบลังก้า โดยสายการบินเอมิ เรตส์ เที่ยวบิ นที่ EK-752

วันที ห่ ก

ดูไบ(สหรัฐอาหรับเอมิ เรตส์) - กรุงเทพฯ

01.15 น.
03.40 น.
13.15 น.

เดิ นทางถึงสนามบิ นดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิ เรตส์ เพื่อแวะเปลี่ยนเครือ่ ง
เดิ นทางจากสนามบิ นนครดูไบ โดยสายการบิ น Emirates Airlines เที่ยวบิ นที่ EK-376
เดิ นทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิ ภาพ..
**กรณี ที่บางท่ านเดิ นทางกลับ ต่างประเทศหรือต่างจังหวัด โปรดตรวจสอบเวลาการเดิ นทางแต่ละ
กาหนดการเดิ นทางอี กครัง้ ก่อนทาการจองตั ๋วโดยสารส่วนตัวของท่ าน เนื่ องจากรายการทัวร์เป็ น
รายการซี รี่และได้มีการดาเนิ นการไว้ล่วงหน้ าหลายเดือน เมื่อเปลี่ยนฤดูกาล เวลาการเดิ นทางอาจมี
การเปลี่ยนแปลงเล็กน้ อย**

รายการทัวร์อาจมีการเปลี่ยนแปลงไปตามความเหมาะสมหรือสภาพอากาศ หรือมีเหตุการณ์ อื่นๆ ที่ ไม่คาดคิ ด
หรือมีผลกับการเดิ นทางและรายการทัวร์ หรือสถานที่ ใดที่ ไม่สามารถเข้าชมได้ด้วยสาเหตุต่างๆ หรือสถานที่
ปิ ดโดยมิ ได้รบั แจ้งให้ทราบล่วงหน้ า บริ ษทั ฯ ขออนุญาตทําการเปลี่ยนแปลงสถานที่ อื่นๆ ทดแทนให้ ทัง้ นี้ เพื่อ
ประโยชน์ ของคณะเป็ นสําคัญ

หมายเหตุ

สถานที่ท่องเที่ยวต่างๆในโมรอคโค อาจจะปิ ดโดยไม่มีการแจ้งล่วงหน้ า เช่น

- อนุสาวรียแ์ ละสถานที่ สาํ คัญ ปิ ดในวันสําคัญทางศาสนาและหรือแม้แต่สถานที่ ท่องเที่ ยวสําคัญอื่นๆ
อาจจะปิ ดโดยไม่ได้มีการแจ้งล่วงหน้ า หรือการเข้าชมที่ เป็ นแขกของรัฐบาลหรือหน่ วยงานของรัฐบาล,
หรือกรณี ที่ผ้ปู กครองรัฐเข้าเยี่ยมชม อาจจะปิ ดโดยไม่ได้มีการแจ้งล่วงหน้ า เป็ นต้น
- พิ พิธภัณฑ์จะปิ ดทุกวันอังคารและวันสําคัญทางศาสนา
- พระราชวังบาเฮีย (Bahia Palace) ปิ ดเมื่อเจ้าผู้ปกครองรัฐพํานักอยู่ในมาราเกช
- เนื่ องจากเป็ นประเทศที่ ประชาชนส่วนใหญ่นับถือศาสนาอิ สลามเป็ นหลัก ดังนัน้ อาหารส่วนใหญ่จะเป็ น
อาหารพื้นเมือง เช่น ทาร์จีน,คูคสู เน้ นไก่,ปลา,เนื้ อต่างๆ และมีกลิ่ นของเครื่องเทศเป็ นส่วนผสม
- โดยปกติ ร้านอาหารส่วนใหญ่ในโมรอคโค โดยเฉพาะมือ้ คํา่ เร็วที่ สดุ คือเริ่ มเวลา 19.00 น.แต่โดย
ส่วนมากจะเริ่ มที่ 20.30 น.หรือกรณี ร้านมีการแสดงโชว์จะเริ่ มบริ การมือ้ คํา่ ประมาณ 21.30 น.เป็ นต้นไป
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อัตราค่าเดิ นทาง

22-27 ก.ย. / 13-18 ต.ค./ 20-25 ต.ค. / 27 ต.ค.- 01 พ.ย.2563
24 -29 พ.ย. / 6-11 ธ.ค. / 10-15 ธ.ค.2563

Morocco….มาละเว้ย
รายการทัวร์โมรอคโค 6 วัน 3 คืน/EK
ผูใ้ หญ่ พักห้องละ 2 ท่าน
พักเดีย่ วเพิม่ ท่านละ

22-27 ก.ย.2563

ต.ค.2563

พ.ย.-ธ.ค.2563

39,900

42,500

41,900

3,500

3,500

4,000

**ราคานี้ รวมรายการทัวร์ ตัวเครื
๋ ่องบิน**
**ไม่รวมค่าบริ การด้านวีซ่าและค่าบริ การด้านการนัดหมายและเอกสารท่านละ 1,300 บาท //
ค่าทิ ปคนขับ, ทิ ปไกด์ท้องถิ่ นและค่าทิ ปหัวหน้ าทัวร์ ท่านละ 1,800 บาท
ทัง้ หมดชําระพร้อมค่าทัวร์ก่อนเดิ นทาง **
*** บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการเรียกเก็บค่าภาษี นํ้ามัน ในกรณี ที่สายการบิ นมีการเรียกเก็บเพิ่ มเติ ม
ภายหลัง ***
*** โรงแรมในยุโรป ไม่อนุญาตให้เด็กอายุตาํ่ กว่า 7 ปี เข้าพักแบบไม่มีเตียงเสริ ม ***
หมายเหตุ
 อัตราค่าเดิ นทางนี้ ต้องมีจาํ นวนผูโ้ ดยสารที่เป็ นผูใ้ หญ่จาํ นวนไม่ตาํ่ กว่า 25 ท่าน และจะต้องชําระมัดจํา หลังจาก
ยืนยันการจองทัวร์ทนั ที

 การดําเนิ นการขอวีซ่าจะต้องใช้เวลาพิ จารณาวีซ่าโดยรวมประมาณ 10-15 วัน ดังนัน้ จึงขอความร่วมมือใน
การจัดเตรียมเอกสารสําหรับการยื่นขอวีซ่าให้ครบถ้วนและสมบูรณ์ ทัง้ นี้ เพื่อเป็ นผลดีและความสะดวก
รวดเร็วในการดําเนิ นการขอวีซ่าและทุกท่านจะต้องไปแสดงตัวต่อเจ้าหน้ าที่ สถานทูตพร้อมถ่ายภาพและ
สแกนนิ้ วมือ
 กรณี ท่านที่ มีต ั ๋วของสายการบินอื่นหรือร่วมเดิ นทางโดยไม่ใช้ตั ๋วโดยสารตามรายการทัวร์หรือของทางบริ ษทั
ทัวร์ กรุณาแจ้งล่วงหน้ าเนื่ องจากมีการเกี่ยวข้องกับการยื่นวีซ่า ซึ่งผู้เดิ นทางไม่สามารถยื่นวีซ่าพร้อมคณะได้
รวมทัง้ เกี่ยวข้องกับการจองห้องพักและจํานวนของบริ การและห้องพักที่ มี
อัตรานี้ รวมบริ การ
 ค่าตั ๋วเครื่องบินไป-กลับโดยสายการบินเอมิเรตส์ ชัน้ ประหยัด เส้นทาง กรุงเทพฯ-ดูไบ-คาซาบลังก้า // คาซาบลังก้า-ดูไบกรุงเทพฯ

 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) โดยชําระค่าพักเดีย่ วเพิม่
 ค่าเข้าชมสถานทีต่ ่างๆ ค่าอาหารและเครือ่ งดื่มตามรายการ, ค่ารถรับส่งระหว่างนําเทีย่ วตามรายการทีร่ ะบุ
 ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งทีม่ ี
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 ค่าธรรมเนียมบริการมัคคุเทศก์ทอ้ งถิน่ และหัวหน้าทัวร์ของบริษทั จากกรุงเทพฯ ทีค่ อยอํานวยความสะดวกแก่ทา่ น
ตลอดการเดินทางในต่างประเทศ
 ค่านํ้าดื่มแจกบนรถ 1 ขวด/ท่าน/วัน
 ค่าประกันอุบตั เิ หตุคมุ้ ครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท สําหรับซึง่ เด็กอายุต่าํ กว่า 1 ปี และผูใ้ หญ่อายุเกิน 75 ปี วงเงิน
คุม้ ครอง 500,000 บาท (เฉพาะค่ารักษาพยาบาลเท่านัน้ ไม่ได้รวมถึงค่าใช้จ่ายอื่นๆ อันเกิดจากอุบตั เิ หตุ อาทิ ค่าตั ๋วโดยสาร
, ค่าทีพ่ กั , ค่าอาหารหรืออื่นๆ ทัง้ นี้เป็ นไปตามเงื่อนไขของบริษทั ประกันฯ)
 ค่าภาษีน้ํามันเชือ้ เพลิงและค่าประกันภัยการเดินทางทีม่ กี ารเรียกเก็บจากสายการบิน ซึง่ เป็ นอัตราเรียกเก็บ ณ วันที่ 13 มี.ค.
2563 หากมีเพิม่ เติมภายหลังหรืออัตราการผกผันค่านํ้ามันหรือภาษีใดๆ จะต้องมีการชําระเพิม่ ตามกฏและเงื่อนไขของสาย
การบิน

อัตรานี้ ไม่รวมบริ การ
 ค่านํ้าหนักของกระเป๋าเดินทางสําหรับตั ๋วโดยสารชัน้ ประหยัดในกรณีทเ่ี กินกว่าสายการบินกําหนด จํากัด 1ใบ/ ท่าน (นํ้าหนัก
ไม่เกิน 23 กิโลกรัม)






ค่าธรรมเนียมการทําหนังสือเดินทาง
ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการ เช่น ค่าเครือ่ งดื่มและค่าอาหารทีส่ งเพิ
ั ่ ม่ เอง ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ฯลฯ
ค่าอาหารทีไ่ ม่ได้ระบุไว้ในรายการ
ค่าธรรมเนี ยมการยื่นวีซ่าและค่าบริ การการนัดหมายและงานด้านเอกสาร ท่านละ 1,300 บาท โดยเรียกเก็บ
พร้อมกับค่าทัวร์งวดสุดท้าย
 ค่าทิ ปคนขับ,ค่าทิ ปไกด์ท้องถิ่ น,ค่าทิ ปหัวหน้ าทัวร์ ท่านละ 1,800 บาท โดยเรียกเก็บพร้อมกับค่าทัวร์งวด
สุดท้าย
 ค่าทําใบอนุญาตทีก่ ลับเข้าประเทศของคนต่างชาติ หรือ คนต่างด้าว
 ค่าทิปพนักงานยกกระเป๋า ซึง่ ขึน้ อยูก่ บั 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
 ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการทีร่ ะบุ เช่น ค่าเครือ่ งดื่มและค่าอาหารทีส่ งเพิ
ั ่ ม่ เองค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีดฯลฯ
หรือค่าใช้จ่ายอืน่ ๆ ทีม่ ไิ ด้คาดคิด เช่น การปรับค่านํ้ามัน, ค่าธรรมเนียมวีซ่า ทีน่ อกเหนือจากทีร่ ะบุหรือค่าแปล
เอกสาร, ค่าบริการทีเ่ กีย่ วกับวีซ่า หรืออืน่ ๆ ทีม่ ไิ ด้ระบุไว้ในรายการ
 ค่าประกันการเกิดจารกรรมหรือภัยธรรมชาตินอกเหนือจากการประกันอุบตั เิ หตุ สามารถติดต่อได้จากบริษทั
ประกันภัยต่าง ๆ
การชําระเงิ น
ทางบริษทั ฯ จะขอเก็บเงินค่ามัดจําเป็ นจํานวน 20,000 บาทต่อผูโ้ ดยสารหนึ่งท่าน สําหรับการจองทัวร์ โดยเรียก
เก็บทันทีหลังจากการจองทัวร์ ส่วนทีเ่ หลือจะขอเก็บทัง้ หมดก่อนเดินทางอย่างน้อย 30 วันก่อนเดินทาง
การยกเลิ ก
1.หากมีการยกเลิกไม่น้อยกว่า 30 วันก่อนวันทีน่ ําเทีย่ ว บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ ์ในการคืนเงินมัดจํา โดยทางบริษทั ฯขอ
สงวนสิทธิ ์ในการเก็บค่าใช้จ่ายตามทีเ่ กิดขึน้ จริง อาทิ ค่ามัดจําตั ๋วโดยสารเครือ่ งบิน, ค่าธรรมเนียมและค่าบริการในการขอ
วีซ่า และค่าใช้จ่ายทีจ่ าํ เป็ นอืน่ ๆ
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2.หากมีการยกเลิกไม่น้อยกว่า 15 วันก่อนวันทีน่ ําเทีย่ ว บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ ์ในการคืนเงิน 50% ของค่าทัวร์โดยบริษทั ฯ
ขอสงวนสิทธิ ์ในการเก็บค่าใช้จ่ายตามทีเ่ กิดขึน้ จริง อาทิ ค่ามัดจําตั ๋วโดยสารเครือ่ งบิน, ค่าธรรมเนียมและค่าบริการในการ
ขอวีซ่า และค่าใช้จ่ายทีจ่ าํ เป็ นอืน่ ๆ
3. หากมีการยกเลิกน้อยกว่า 15 วันทําการก่อนวันทีน่ ําเทีย่ ว บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ ์ไม่คนื เงินค่าทัวร์ทงั ้ หมด
4.กรณีทต่ี อ้ งการออกตั ๋วภายในประเทศ กรณีทล่ี กู ค้าอยูต่ ่างจังหวัด ให้ทา่ นติดต่อเจ้าหน้าทีท่ วั ร์กอ่ นออกบัตรโดยสารทุก
ครัง้ หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจ้งเจ้าหน้าทีท่ างบริษทั ฯขอสงวนสิทธิ ์ไม่รบั ผิดชอบค่าใช้จ่ายทีเ่ กิดขึน้
หมายเหตุ
o รายการอาจจะมีการเปลีย่ นแปลงตามความเหมาะสม เนื่องจากความล่าช้าของสายการบิน โรงแรมทีพ่ กั ใน
ต่างประเทศ เหตุการณ์ทางการเมืองและภัยธรรมชาติ ฯลฯ บริษทั ฯจะคํานึงถึงความสะดวกของผูเ้ ดินทางเป็ นสําคัญ
o กรณีทม่ี กี ารเกิดภัยธรรมชาติ ทัง้ ในประเทศไทยและต่างประเทศทีผ่ เู้ ดินทางกําลังจะไป หากมีเหตุการณ์ต่างๆ เกิดขึน้
และมีเหตุทาํ ให้การเดินทางไม่สามารถออกเดินทางตามกําหนดได้ บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ ์ในการคืนเงิน จนกว่าจะ
ได้รบั การยืนยันจากสายการบิน โรงแรม หรือหน่วยงานจากต่างประเทศทีบ่ ริษทั ทัวร์ตดิ ต่อว่าสามารถคืนเงินได้
o บริษทั ฯ จะไม่รบั ผิดชอบและชดเชยค่าเสียหาย เนื่องจากภัยธรรมชาติ หรือเหตุการณ์จลาจลต่างๆ และอืน่ ๆ ทีม่ เี หตุ
ทําให้ไม่สามารถเดินทางไป-กลับได้ตามกําหนดการเดินทางของรายการทัวร์
o บริษทั ฯจะไม่รบั ผิดชอบในกรณีทก่ี องตรวจคนเข้าเมืองห้ามผูเ้ ดินทาง เนื่องจากมีสงิ่ ผิดกฎหมายหรือสิง่ ของห้าม
นําเข้าประเทศ เอกสารเดินทางไม่ถกู ต้อง หรือ ความประพฤติสอ่ ไปในทางเสือ่ มเสีย หรือด้วยเหตุผลใดๆก็ตามที่
กองตรวจคนเข้าเมืองพิจารณาแล้ว ทางบริษทั ฯไม่อาจคืนเงินให้ทา่ นได้ ไม่ว่าจํานวนทัง้ หมดหรือบางส่วน
o บริษทั ฯ จะไม่รบั ผิดชอบในกรณีทส่ี ถานทูตงดออกวีซ่า อันสืบเนื่องมาจากตัวผูโ้ ดยสารเอง
o บริษทั ฯ จะไม่รบั ผิดชอบในกรณีทก่ี องตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทยงดออกเอกสารเข้าเมืองให้กบั ชาวต่างชาติ
หรือ คนต่างด้าวทีพ่ าํ นักอยูใ่ นประเทศไทย
o บริษทั ฯ จะไม่รบั ผิดชอบต่อกรณีเกิดการสูญเสีย, สูญหายของกระเป๋า และสัมภาระของผูโ้ ดยสาร อันเกิดจากสายการ
บิน ทางสายการบินผูใ้ ห้บริการจะเป็ นผูร้ บั ผิดชอบตามกฎของกรมการบินพาณิชย์ ซึง่ จะรับผิดชอบต่อการสูญหาย
หรือเสียหายของสัมภาระใบใหญ่ในวงเงินตามทีส่ ายการบินกําหนด รวมถึงไม่รบั ผิดชอบกรณีเทีย่ วบินล่าช้าหรือ
ยกเลิกเทีย่ วบิน
o ในบางรายการทัวร์ ทีต่ อ้ งมีบนิ ด้วยสายการบินภายในประเทศ นํ้าหนักของกระเป๋าอาจจะถูกกําหนดให้ต่าํ กว่า
มาตรฐานได้ ทัง้ นี้ขน้ึ อยูก่ บั ข้อกําหนดของแต่ละสายการบิน บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ ์ไม่รบั ภาระความรับผิดชอบ
ค่าใช้จ่ายในนํ้าหนักส่วนทีเ่ กิน
o ในประเทศต่าง ๆ ในยุโรป มีการรณรงค์เรือ่ งการงดสูบบุหรี่ บนรถโค้ช, โรงแรม และสถานทีต่ ่าง ๆ จะมีขอ้ กําหนดที่
ชัดเจนในเรือ่ งการสูบบุหรี่ และมีสถานทีโ่ ดยเฉพาะสําหรับผูส้ บู บุหรี่ ทัง้ นี้เนื่องจากสุขภาพของคนส่วนรวม
o กรณีทท่ี า่ นเดินทางเป็ นครอบครัวใหญ่ หรือเดินทางพร้อมสมาชิกในครอบครัว ทีต่ อ้ งได้รบั การดูแลเป็ นพิเศษ
(Wheelchair), เด็ก, และผูส้ งู อายุ มีโรคประจําตัว ไม่สะดวกในการเดินท่องเทีย่ วในระยะเวลาเกินกว่า 4 - 5 ชัวโมง
่
ติดต่อกัน ท่านและครอบครัวต้องให้การดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของท่านเอง เนื่องจากการเดินทางเป็ นหมูค่ ณะ
หัวหน้าทัวร์มคี วามจําเป็ นต้องดูแลคณะทัวร์ทงั ้ หมด
o การจัดโปรแกรมทัวร์ เป็ นการกําหนดตลอดทัง้ ปี หรือกําหนดล่วงหน้าค่อนข้างนาน หากวันเดินทางดังกล่าวตรงกับ
วันทีส่ ถานทีเ่ ข้าชมนัน้ ๆ ปิ ดทําการ หรือ ปิ ดโดยมิได้แจ้งล่วงหน้า หรือ การเปิ ดรับจองผ่านทางออนไลน์ โดยในวันที่
คณะจะเข้าชมไม่สามารถจองผ่านระบบดังกล่าวได้ ทางบริษทั ฯ จะสลับรายการเพือ่ ให้ทา่ นได้เข้าชมสถานทีด่ งั กล่าว
ให้ได้ หรือ คืนเงินค่าเข้าชมนัน้ ๆ ตามเงือ่ นไขราคาทีไ่ ด้รบั จากทาง บริษทั supplier ประเทศนัน้ ๆ แต่หากมีการล่าช้า
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หรือ เหตุหนึ่งเหตุใดในระหว่างการเดินทาง เป็ นผลทําให้ทา่ นไม่สามารถเข้าชมสถานทีด่ งั กล่าวได้ ทางบริษทั ฯ จะไม่
มีการคืนเงินใดๆ ให้แก่ทา่ น เนื่องจากได้ชาํ ระค่า Reservation Fee ไปแล้ว
o หากช่วงทีเ่ ดินทางเป็ นช่วงอีสเตอร์, คริสมาสต์หรือปี ใหม่ ซึง่ เป็ นช่วงวันหยุดของชาวยุโรป ร้านค้าปิดเป็ นส่วนใหญ่
ดังนัน้ ขอให้พจิ ารณาก่อนการจองทัวร์
ข้อมูลเพิ่ มเติ มเรื่องโรงแรมที่ พกั
1. เนื่องจากการวางแปลนห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจทาให้หอ้ งพักแบบ
ห้องเดีย่ ว (Single) ,ห้องคู่ (Twin/Double) และห้องพักแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง (Triple
Room) ห้องพักอาจจะไม่ตดิ กัน และบางโรงแรมอาจจะไม่มีห้องพักแบบ 3 เตียง
เดี่ยว แต่อาจจะได้เป็ น 1 เตี ยงใหญ่กบั 1 เตียงพับเสริ ม หรืออาจจะต้องแยกเป็ น
1 ห้องคู่และ 1 ห้องเดี่ยว กรณี ที่มา 3 ท่าน
2. โรงแรมในโมรอคโคส่วนใหญ่อาจจะไม่มเี ครือ่ งปรับอากาศเนื่องจากอยูใ่ นแถบทีม่ อี ณ
ุ หภูมติ ่า
3. กรณีทม่ี งี านจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็ นผลให้คา่ โรงแรมสูงขึน้ มากและห้องพักในเมืองเต็ม บริษทั ฯ
ขอสงวนสิทธิ ์ในการปรับเปลีย่ นหรือย้ายเมืองเพือ่ ให้เกิดความเหมาะสม
4. โรงแรมในโมรอคโคทีม่ ลี กั ษณะเป็ น Traditional Building ห้องทีเ่ ป็ นห้องเดีย่ วอาจเป็ นห้องทีม่ ขี นาดกะทัดรัต
และไม่มอี า่ งอาบน้า ซึง่ ขึน้ อยูก่ บั การออกแบบของแต่ละโรงแรมนัน้ ๆ และห้องแต่ละห้องอาจมีลกั ษณะแตกต่าง
กัน

เอกสารในการขอวีซ่า (โดยยื่นขอวีซ่าที่สถานทูตโมรอคโค)
ใช้เวลาพิจารณาวีซ่าโดยรวม 10-15 วัน
- กรอกข้อมูลในแบบฟอร์มให้ครบถ้วนสมบูรณ์ เพื่อทําการนัดหมายการยื่นวีซ่า
- ในวันยื่นวีซ่าหากผูส้ มัครไม่ได้ให้เอกสารที่ครบถ้วน แล้วนําเอกสารมาแนบยื่นเพิ่ มเติ มในวันนัด
หมายยื่นและหากมีค่าใช้ จ่ายในการถ่ายเอกสารหรือแปลเอกสารหรือถ่ายรูปเพิ่ มเติ มใดๆ ผูส้ มัคร
จะต้องเป็ นผูช้ าํ ระค่าใช้จ่ายนัน้ ๆ ด้วยตนเอง

***สิ่ งที่ท่านควรทราบก่อนยื่นวีซ่า***
1. สถานทูตไม่อนุญาตให้ผสู้ มัครดึงเล่มพาสปอร์ตระหว่างทีส่ ถานทูตพิจารณาวีซ่า
2. สาหรับผูเ้ ดินทางทีศ่ กึ ษาหรือทางานอยู่ต่างประเทศ จะต้องดาเนินเรื่องการขอวีซ่าด้วยตนเองในประเทศทีต่ นพานักหรือ
ศึกษาอยู่เท่านัน้
3. การพิจารณาวีซ่าเป็ นดุลยพินจิ ของสถานทูต มิใช่บริษทั ทัวร์ การเตรียมเอกสารทีด่ แี ละถูกต้องจะช่วยให้การพิจารณาของ
สถานทูตง่ายยิง่ ขึน้
หมายเหตุ กรณีผเู้ ดินทางท่านใดมีการใช้หนังสือเดินทางเดินทางระหว่างกรุ๊ปยื่นวีซ่า ผูเ้ ดินทางต้องแจ้งให้ทางบริษทั ฯ ทราบ
ล่วงหน้าเพื่อวางแผนในการขอวีซ่าของท่าน

o หนังสือเดิ นทางมีอายุไม่ตาํ่ กว่า 6 เดือน
Morocco…มาละเว้ย 6D3N /EK, Sep-Dec 2020

8

o โดยนับวันเริม่ เดินทางเป็ นหลัก หากนับแล้วเกิน 6 เดือนหนังสือเดินทางนี้สามารถใช้ได้ แต่หากนับแล้วตํ่ากว่า 6 เดือน
ผูเ้ ดินทางจะต้องไปยื่นคําร้องขอทําหนังสือเดินทางเล่มใหม่ทก่ี องหนังสือเดินทาง
o หน้าหนังสือเดินทางจะต้องมีหน้าว่างสําหรับวีซ่าอย่างน้อยไม่ต่าํ กว่า 3 หน้า
o หากท่านเปลีย่ นหนังสือเดินทางเล่มใหม่ กรุณาเตรียมเล่มเก่าให้ดว้ ยเนื่องจากประวัตกิ ารเดินทางของท่านจะเป็ น
ประโยชน์อย่างยิง่ ในการยื่นคําร้องขอวีซ่า
o ท่านทีม่ ปี กหนังสือเดินทางกรุณาถอดออกและไม่จาํ เป็ นต้องส่งให้กบั บริษทั ทัวร์ หากมีการสูญหาย บริษทั ฯ จะไม่
รับผิดชอบต่อปกหนังสือเดินทางนัน้ ๆ

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

o สําเนาทะเบียนบ้าน และสําเนาบัตรประจําตัว
ประชาชน (ห้ามขีดคร่อมหรือเซ็นต์สาํ เนาถูกต้อง)
- กรณี เป็ นเด็ก อายุตาํ่ กว่า 20 ปี
- ใช้สาํ เนาสูตบิ ตั ร พร้อมฉบับแปลเป็ นภาษาอังกฤษ (ห้ามขีดคร่อมหรือเซ็นต์สาํ เนาถูกต้อง)

- หากเด็กอายุต่ํากว่า 20 ปี และยังศึกษาอยู่ถงึ แม้มบี ตั รประชาชนแล้ว ทางสถานทูตขอสําเนาสูตบิ ตั รด้วยและกรุณาแนบ
ฉบับแปลเป็ นภาษาอังกฤษ

o
o
o
o
o

หมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติ ดต่อได้ทงั ้ เบอร์ที่ทาํ งาน, เบอร์บ้านและเบอร์มอื ถือ
สําเนาทะเบียนสมรส กรณี ท่านที่สมรสแล้ว (ห้ามขีดคร่อมหรือเซ็นต์สาํ เนาถูกต้อง)
สําเนาใบเปลี่ยนชื่อ กรณี ท่านที่มีการเปลี่ยนชื่อ (ห้ามขีดคร่อมหรือเซ็นต์สาํ เนาถูกต้อง)
สําเนาใบเปลี่ยนนามสกุล กรณี ท่านที่มีการเปลี่ยนนามสกุล (ห้ามขีดคร่อมหรือเซ็นต์สาํ เนาถูกต้อง)
สําเนาใบหย่า กรณี ท่านที่หย่าแล้ว (ห้ามขีดคร่อมหรือเซ็นต์สาํ เนาถูกต้อง)

o หนังสือรับรองการทํางาน หรือเอกสารบ่งชี้การมีอาชีพและมีรายได้ของผู้เดิ นทาง
- กรณี ลูกจ้าง ใช้ใบรับรองการทํางานของบริษทั ทีท่ าํ งานอยู่เป็ นภาษาอังกฤษเท่านัน้ (ตัวจริง) โดยใช้คาํ ว่า “To Whom
It May Concern” แทนชื่อสถานทูต โดยมีรายละเอียดการเข้าทํางาน, อัตราเงินเดือน, ตําแหน่งงาน เอกสารออกมาไม่
เกิน 1 เดือน นับจากวันยื่น เป็ นต้น
- กรณี มีอาชีพรับราชการ ใช้หนังสือรับรองการทํางานจะต้องคัดเป็ นภาษาอังกฤษเท่านัน้ (ตัวจริง) โดยใช้คาํ ว่า “To
Whom It May Concern” แทนชื่อสถานทูต โดยระบุตําแหน่ง, อัตราเงินเดือนในปจั จุบนั , วันเดือนปี ทเ่ี ริม่ ทํางานกับ
หน่วยงาน หรือ องค์กร เอกสารออกมาไม่เกิน 1 เดือน นับจากวันยื่นพร้อมใบลาและสําเนาบัตรประจําตัวราชการ1ชุด
- กรณี เป็ นเจ้าของกิ จการ ใช้สาํ เนาทะเบียนการค้า หรือ สําเนากรมพัฒนาธุรกิจการค้า หรือ สําเนาหนังสือรับรอง
ความเป็ นเจ้าของกิจการ โดยจะต้องคัดมาไม่ต่ํากว่า 3 เดือน พร้อมฉบับแปลเป็ นภาษาอังกฤษ (ห้ามขีดคร่อมหรือ

เซ็นต์สาํ เนาถูกต้อง)
- กรณี ท่านที่ เป็ นแม่บา้ น
 หากไม่มอี าชีพหรือเป็ นแม่บา้ น ใช้เอกสารการทํางานและการเงินของสามี พร้อม แสดงสําเนาทะเบียนสมรส
 หากสมรสโดยไม่จดทะเบียน ใช้เอกสารการทํางานและการเงินของสามี พร้อม แสดงสําเนาทะเบียนสมรสพร้อม
แสดงสําเนาสูตบิ ตั รบุตร ทัง้ นี้เพือ่ แสดงความสัมพันธ์การเป็ นสามี-ภรรยา หากไม่มบี ตุ รด้วยกัน ควรคัดหนังสือ
ชีแ้ จงเกีย่ วกับความสัมพันธ์การเป็ นสามี-ภรรยากัน โดยมิได้จดทะเบียน
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- กรณี ท่านที่ ว่างงาน ไม่มีรายได้ จะต้องมีผสู้ นับสนุนค่าใช้จา่ ย พร้อมแสดงหลักฐานการทํางานและหลักฐานทางด้าน
การเงินของผูร้ บั รอง พร้อมชีแ้ จงโดยหนังสือหรือจดหมายเป็ นลายลักษณ์อกั ษร ชีแ้ จงการรับรองค่าใช้จ่ายให้แก่ผู้
เดินทางพร้อมแสดงความสัมพันธ์ โดยเบือ้ งต้น ควรมีความสัมพันธ์ใกล้ชดิ หรือญาติใกล้ชดิ (กรณีน้หี ากความสัมพันธ์
ไม่สามารถสืบได้ หรือไม่เป็ นความจริง ท่านอาจถูกปฏิเสธการยืน่ คําร้องขอวีซ่านี้)

- กรณี เป็ นเด็กนักเรียนและนักศึกษา
- ใช้หนังสือรับรองทางการศึกษาและแสดงความเป็ นนักเรียน หรือ นักศึกษา จากโรงเรียนหรือจากสถาบัน เป็ น
ภาษาอังกฤษ (ฉบับจริง) หรือ สําเนาสมุดรายงานประจําตัวนักเรียนหรือสําเนาบัตรนักเรียน กรณีเป็ นเด็กเล็ก

o หลักฐานการเงิ น

- หนังสือรับรองธนาคาร (Bank Certify) 1 ฉบับออกมาไม่เกิ น 15 วัน และสําเนาสมุดบัญชีเงิ นฝาก
ออมทรัพย์ส่วนตัวบัญชีเดียวกันแสดงชื่อเจ้าของบัญชี อัพเดทรายการไม่เกิ น 15 วัน ถ่ายสําเนา
ย้อนหลัง 6 เดือน หากสมุดบัญชีไม่มีเลขที่เล่มกํากับทุกหน้ ารายการต้องขอสเตทเม้นท์
(Statement) จากธนาคารย้อนหลัง 6 เดือน

- ถ่ายสําเนา ทุกหน้า และปรับสมุดอัพเดทถึงเดือนปจั จุบนั ทีส่ ดุ เท่าทีจ่ ะทําได้ พร้อมสําเนาหน้าบัญชีหน้าแรกทีม่ ชี ่อื
เจ้าของบัญชี
- หากมีการต่อเล่มจากสมุดเล่มเก่า กรุณาสําเนาหน้าแรกทีม่ ชี ่อื เจ้าของบัญชีของเล่มเก่าทีต่ ่อ พร้อมกับตัวเลขบัญชีเงิน
ฝากเป็ นปจั จุบนั
- กรณีมเี งินฝากในบัญชีน้อยเกินไปใน 1 เล่ม กรุณาแสดงสําเนาสมุดบัญชีอ่นื แนบด้วย อาทิ เช่น บัญชีเงินฝากประจํา เป็ น
ต้น
- กรณีทเ่ี ดินทางเป็ นครอบครัว หากใช้บญ
ั ชีใดบัญชีหนึ่งในการยืน่ ขอวีซ่า ต้องออกหนังสือรับรองค่าใช้จ่ายให้บุคคลใน
ครอบครัวด้วย แต่อย่างไรก็ตาม โดยเฉพาะคู่สามี-ภรรยา จะต้องมีสาํ เนาสมุดบัญชีการเงินส่วนตัวประกอบด้วยแม้ว่าจะ
จดทะเบียนสมรสแล้วก็ตาม หากมีการเงินในบัญชีน้อย ฝา่ ยทีม่ กี ารเงินมากกว่าจะต้องทําจดหมายรับรองการเงินพร้อม
ระบุช่อื และความสัมพันธ์ชแ้ี จงต่อสถานทูตเป็ นลายลักษณ์อกั ษรด้วย

*** สถานทูตไม่รบั บัญชีกระแสรายวันทุกกรณี *** ทัง้ นี้ เพื่อแสดงให้เห็นว่ามีฐานะทางการเงิ นเพียงพอที่ จะ
ครอบคลุมกับค่าใช้จ่ายได้อย่างไม่เดือดร้อนเมื่อกลับสู่ภมู ิ ลาํ เนา
o กรณี เด็กอายุตาํ่ กว่า 20 ปี (กรณี ไม่ได้เดิ นทางกับบิดาหรือมารดา หรือ บิดา-มารดา หย่าร้าง)
- จะต้องมีใบอนุญาตจากผูป้ กครองทัง้ บิดาและมารดา
- หากเด็กเดิ นทางไปกับบิ ดาจะต้องมีใบรับรองจากมารดา โดยมารดาจะต้องคัดจดหมายยินยอมให้บุตรเดินทางไป
ต่างประเทศกับมารดาโดยมีการรับรองค่าใช้จ่ายพร้อมแจ้งความสัมพันธ์และยินดีชดเชยค่าเสียหายทีอ่ าจจะเกิดขึน้ โดย
คัดฉบับจริงจากอําเภอต้นสังกัดเป็ นภาษาอังกฤษ หรือหากได้มาเป็ นภาษาไทย กรุณาแนบฉบับแปลเป็ นภาษาอังกฤษ
แนบด้วย พร้อมทัง้ แนบสถานะทางการงานและการเงินของมารดาเพื่อรับรองแก่บุตรด้วย
- หากเด็กเดิ นทางกับมารดาจะต้องมีใบรับรองจากบิ ดา โดยบิดาจะต้องคัดจดหมายยินยอมให้บุตรเดินทางไป
ต่างประเทศกับมารดาโดยมีการรับรองค่าใช้จ่ายพร้อมแจ้งความสัมพันธ์และยินดีชดเชยค่าเสียหายทีอ่ าจจะเกิดขึน้ โดย
คัดฉบับจริงจากอําเภอต้นสังกัดเป็ นภาษาอังกฤษ หรือหากได้มาเป็ นภาษาไทย กรุณาแนบฉบับแปลเป็ นภาษาอังกฤษ
แนบด้วย พร้อมทัง้ แนบสถานะทางการงานและการเงินของบิดาเพื่อรับรองแก่บุตรด้วย
- หากเด็กไม่ได้เดิ นทางทัง้ กับบิดาและมารดา โดยบิดาจะต้องคัดจดหมายยินยอมให้บุตรเดินทางไปต่างประเทศกับ
มารดาโดยมีการรับรองค่าใช้จ่ายพร้อมแจ้งความสัมพันธ์และยินดีชดเชยค่าเสียหายทีอ่ าจจะเกิดขึน้ โดยคัดฉบับจริงจาก
อําเภอต้นสังกัดเป็ นภาษาอังกฤษ หรือหากได้มาเป็ นภาษาไทย กรุณาแนบฉบับแปลเป็ นภาษาอังกฤษแนบด้วย พร้อม
ทัง้ แนบสถานะทางการงานและการเงินของบิดาเพื่อรับรองแก่บตุ รด้วย
- กรณี เด็กที่บิดา-มารดาหย่าร้าง จะต้องแนบสําเนาใบหย่า และมีการสลักหลังโดยมีรายละเอียดว่าฝา่ ยใดเป็ นผูด้ แู ลบุตร
พร้อมฉบับแปลเป็ นภาษาอังกฤษ
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*** การบิดเบือนข้อเท็จจริงประการใดก็ตามอาจจะถูกระงับมิให้เดินทางเข้าประเทศในกลุ่มเชงเก้นเป็ นการถาวร และถึงแม้วา่ ท่านจะถูก
ปฏิเสธวีซ่า สถานทูตไม่คนื ค่าธรรมเนียมทีไ่ ด้ชําระไปแล้วและหากต้องการขอยื่นคําร้องใหม่กต็ อ้ งชําระค่าธรรมเนียมใหม่ทุกครัง้
*** หากสถานทูตมีการสุม่ เรียกสัมภาษณ์บางท่าน ทางบริษทั ขอความร่วมมือในการเชิญท่านไปสัมภาษณ์ตามนัดหมายและโปรดแต่งกาย
สุภาพ ทัง้ นี้ทางบริษทั ฯ จะส่งเจ้าหน้าทีไ่ ปอํานวยความสะดวกและประสานงานตลอดเวลาและหากสถานทูตขอเอกสารเพิม่ เติม ทางบริษทั ฯ
ใคร่ขอรบกวนท่านจัดส่งเอกสารดังกล่าวเช่นกัน
*** กรณีทท่ี ่านยกเลิกการเดินทางภายหลังจากการได้วซี ่าแล้ว ทางบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ ์ในการแจ้งสถานทูต ยกเลิกวีซ่าของท่าน
เนื่องจากการขอวีซ่าในแต่ละประเทศจะถูกบันทึกไว้เป็ นสถิตใิ นนามของบริษทั ฯ
*** เมื่อท่านได้ชําระเงินค่ามัดจําหรือทัง้ หมด ไม่ว่าจะเป็ นการชําระผ่านตัวแทนของบริษทั ฯ หรือชําระโดยตรงกับทางบริษทั ฯ จะขอถือว่า
ท่านรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขต่าง ๆ ของบริษทั ฯทีไ่ ด้ระบุไว้โดยทัง้ หมด
** กรณีมกี ารขอใช้หนังสือเดินทางในระหว่างการยื่นวีซ่า ท่านต้องแจ้งความจํานงแก่บริษทั ทัวร์ให้ทราบล่วงหน้า แต่หากกรณีท่านที่
ต้องใช้หนังสือเดินทางก่อนกําหนดวันยื่นวีซ่าและท่านไม่สามารถนําหนังสือเดินทางมาแสดงได้ทนั ท่านนัน้ จะต้องมายื่นเดีย่ วและแสดงตัวที่
สถานทูตตามกําหนดการของสถานทูตเช่นเดียวกัน **
*** ทางสถานทูตจะรับพิจารณาเฉพาะท่านทีม่ เี อกสารพร้อมและมีความประสงค์ทจ่ี ะเดินทางไปท่องเทีย่ วยังประเทศตามทีร่ ะบุ
เท่านัน้ การปฏิเสธวีซ่าอันเนื่องมาจากหลักฐานในการขอยื่นวีซ่าปลอมหรือผิดวัตถุประสงค์ในการยื่นขอวีซ่าท่องเทีย่ ว ทางบริษทั ฯ ขอสงวน
สิทธิ ์ในการคืนเงิน โดยจะหักค่าใช้จา่ ยทีเ่ กิดขึน้ จริงและจะคืนให้ท่านหลังจากทัวร์ออกเดินทางภายใน 20 วัน โปรแกรมการเดินทางอาจ
เปลีย่ นแปลงได้ตามความเหมาะสม ทัง้ นี้จะคํานึงถึงประโยชน์และความปลอดภัยของผูเ้ ดินทางเป็ นหลัก

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

กรอกข้อมูลตามความจริ ง เพราะมีผลกับการยื่นขอวีซ่าเข้ายุโรป

หากมีรายละเอียดใดๆ ที่ ไม่เหมือนกับความเป็ นจริ งหรือไม่ตรงกับเอกสารยื่นคําร้องขอวีซ่า
ทางสถานทูตขออนุญาตเรียกเก็บค่าธรรมเนี ยมในการเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อมูล
กรุณากรอกให้ครบถ้วน อย่าปล่อยว่างไว้ อาทิ เกษี ยณ / 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
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สามี, ภรรยา ชื่อ-นามสกุล..................................................................................
วันเกิด ของสามี-ภรรยา ................................................ สถานที่เกิด สามี-ภรรยา .....................................
4. ที่อยูป่ ั จจุบนั ตามทะเบียนบ้าน (ภาษาอังกฤษ)................................................................................................
...............................................................................................................................................................
รหัสไปรษณีย ์
ที่อยูป่ ั จจุบนั ปั จจุบนั หากเหมือนในทะเบียนบ้านให้เขียนว่า As above (ภาษาอังกฤษ).........................................
.................................................................................................................................................................
รหัสไปรษณีย ์

โทรศัพท์บา้ น

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

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

..............................................................................
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 ดินทางร่วมครั้งนี้ (ระบุ)....................................................................................
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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

กรณีท่ ที 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 ยของท่านและระบุความสัมพันธ์ และเดินทางด้วยกันหรื อไม่)
ผูส้ นับสนุ นค่าใช้จา่ ยของท่าน คือ ...................................................................................................................
ความสัมพันธ์กบั ท่าน .....................................................................................................................................
เดินทางด้วยกันกับท่านหรื อไม่

เดินทางด้วยกัน

ไม่ได้เดินทางด้วยกัน

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
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