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กำหนดกำรเดินทำง
คณะวันที่ 29 ธันวำคม 2560-08 มกรำคม 2561
วันแรกของกำรเดินทำง
22.00 น.

สนามบินสุวรรณภูมิ

คณะพร้อมกัน ที่ สนามบินสุวรรณภูมิ ประตูทางเข้าหมายเลข 8-9 เคาน์เตอร์เช็คอิ นแถว
Q

สายการบิน Qatar

Airways

เจ้าหน้าที่บริ ษทั ฯ คอยให้การต้อนรับ และอานวยความสะดวก

ทางด้านเอกสารการเดินทาง และสัมภาระก่อนขึ้นเครื่ อง

วันที่สองของกำรเดินทำง
01.35 น.
04.45 น.
07.20 น.
12.40 น.

สุวรรณภูมิ-กรุงโดฮา-เมืองงคาซาบลังก้า-เมืองราบัต

ออกเดินทางสู่ เมืองคาซาบลังก้า โดยสายการบิน Qatar Airways เที่ยวบินที่ QR 837
(ใช้เวลำบินประมำณ 7 ชัว่ โมง 10 นำที)
เดินทางถึงสนามบิน กรุงโดฮา (ประเทศการ์ตา้ ) แวะเปลี่ยนเที่ยวบิน
ออกเดินทางสู่ กรุงคาซาบลังก้า โดยสายการบิน Qatar Airways เที่ยวบินที่ QR 1395
(ใช้เวลำบินประมำณ 8 ชัว่ โมง 20 นำที) (สายการบิน มีบริการอาหารเช้าบนเครื่อง)
เดินทางถึง สนามบินนานาชาติเมืองคาซาบลังก้า (Casablanca) Anfa International
Airport ประเทศโมรอคโค (เวลาท้องถิ่น ช้ากว่าประเทศไทย 7

บ่าย

ชัว่ โมง) (สายการบิน มีบริการ

อาหารว่างบนเครื่อง) นาท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร พบมัคคุเทศก์ทอ้ งถิ่น
รับประทานอาหารกลางวันเบาๆ แซนวิช บนรถขณะเดินทางไปเมืองราบัต
นาท่านเดินทางสู่ เมืองราบัต นาท่านชมเมืองราบัตเมืองหลวงแห่ งราชอาณาจักรมาตั้งแต่ปี ค.ศ. 1956
เป็ นที่ต้ งั ของพระราชวังหลวงและทาเนี ยบทูตานุ ทูตจากต่างแดน เป็ นเมืองสี ขาวที่สะอาดและสวยงาม
ชม สุสานของกษัตริยโ์ มฮัมเหม็ดที่ 5 พระอัยกาของกษัตริ ยอ์ งค์ปัจจุบนั มีทหารยามยืนเฝ้าทุก
ประตู เปิ ดให้คนทุกชาติทุกศาสนาเข้าไปเคารพพระศพที่ฝังอยูเ่ บื้องล่าง ด้านหน้าของสุ สาน คือ สุ เหร่ า
ฮัสซันที่เริ่ มสร้างมาตั้งแต่ศรวรรษที่ 2 แต่ไม่สาเร็ จ และพังลงจนเหลือแต่เพียงเสาไว้ 365 ต้น ในบริ เวณ
กว้าง 183x139 เมตร นาท่านชม หอคอยฮัสซัน Hassan Tower ซึ่ งเป็ นส่ วนหนึ่ งของสุ เหร่ าฮัสซัน
ซึ่ งตั้งตระหง่านดูเด่นเป็ นสง่าอย่างสวยงาม จากนั้นนาชม ป้อมอูดายะ Oudaya’S

Kasbah

ป้อม

ขนาดใหญ่ 2 ชั้น ที่ต้ งั อยูร่ ิ มมหาสมุทรแอตแลนติกล้อมรอบด้วยกาแพงสู งใหญ่ ด้านในเป็ นเมดิ น่า
ค่า

บ้านเรื อนทาด้วยสี ฟ้าสลับกับสี่ ขาวดูสะอาดตา
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคารภายในโรงแรม
พักค้างคืน ณ โรงแรม Golden Tulip Farah Rabat 5* หรื อเทียบเท่า

วันที่สำมของกำรเดินทำง
เช้า

(คืนที่ 1)

เมืองราบัต-เมืองแทนเจียร์-เมืองเชฟชาอูน

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
ออกเดินทางสู่ เมืองแทนเจี ยร์ Tangier (ระยะทาง 250 กิโงเมตร ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ
3 ชัว่ โมง) เป็ นเมืองริ มชายฝั่งและเป็ นเมืองท่าที่สาคัญ ตั้งอยูท่ างตอนเหนื อของประเทศโมรอคโค และ
อยู่ทางตอนใต้ของ “ช่องแคบยิบรอลตาร์” ปั จจุ บนั เมื องท่าแห่ งนี้ ได้กลายเป็ นจุ ดหมายปลายทาง
ด้านการท่องเที่ ยวที่ สาคัญอี กเมื องหนึ่ งของโมรอคโค นอกจากนี้ แล้วเมื องแทนเจี ยร์ ยงั เป็ นเมื องที่ มี
ความสาคัญทางด้านประวัติศาสตร์ ไม่น้อยกว่าเมืองอื่นๆ อีกทั้งรอบ ๆ ตัวเมื องยังมีความโดดเด่นด้วย
ทัศนียภาพที่สวยงาม รวมทั้งหาดทรายและผูค้ นที่แสนจะเป็ นมิตร สาหรับการท่องเที่ยวในเมือง
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แทนเจียร์ น้ นั แน่นอนว่าสถานที่แห่ งแรกที่จะแนะนาให้ไปเยือนคือ แกรนด์ ซัคโค Grand

Socco

หรื อที่รู้จกั กันว่า “บิ๊กสแควร์” จัตุรัสที่รายล้อมไปด้วยเขตเมืองเก่า หรื อย่านเมดิน่า ซึ่ งถูกจัดอันดับให้
เป็ นหนึ่ งในสถานที่ท่องเที่ยวที่ดีที่สุดของเมืองแทนเจียร์ อีกทั้งยังถือว่าเป็ นตลาดหลักของเมืองอีกด้วย
ชม เพลส เดอ ฟรานซ์ Place
เที่ยง

เป็ นจัตุรัสศูนย์รวมของนักท่องเที่ยวนานาชาติ มี

ร้านอาหาร ร้านกาแฟ ตกแต่งสไตล์เก๋ ๆ สาหรับคอกาแฟให้เลือกซื้ อรับประทานกันได้
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาท่านชมความยิง่ ใหญ่ของ ป้อมปราการเมืองแทนเจียร์ Tangier Kasbah ซึ่ งเป็ นหนึ่ งใน
แหล่งท่องเที่ยวที่นกั ท่องเที่ยวต้องมาเยือน เป็ นหนึ่ งในสถานที่ท่องเที่ยวหลักของ เมืองแทนเจียร์ โดย
ป้ อมปราการตั้งอยูเ่ หนื อสุ ดของเมือง เป็ นอีกวิวพอยท์สาคัญที่คุณจะสามารถมองเห็นช่องแคบยิบรอล
ตาร์ ได้เป็ นอย่างดี นาท่านไปชม พระราชวังสุลต่าน ดาร์ เอล มาคเซ่น Dar el Makhzen เป็ น
ที่ประทับของสุ ลต่านของโมร็ อคโค ถูกสร้างขึ้นโดยมูเลย์ อีสมาอิล ในช่วงศตวรรษที่ 17 ที่มีความ
งดงามไปด้วยเพดานแกะสลักไม้และลานหิ น จากนั้นนาท่ านออกเดิ นทางสู่ เมื องเชฟชาอูน
Chefchaouen (ระยะทาง 115 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2.30 ชัว่ โมง)
พักค้างคืน ณ โรงแรม Atlas Chaouen 3* Superior หรื อเทียบเท่า (คืนที่ 2)

วันที่สี่ของกำรเดินทำง
เช้า

de France

เมืองเชฟชาอูน-เมืองโรมันโวลูบิลิส-เมืองแมคเนส-เมืองเฟซ

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นาท่าน เดินเล่น ชิลล์ ชิลล์ ชมความสวยงามของ เมืองเชฟชาอูน Chefchaouen ซึ่ งเป็ นเมือง
เล็ก ๆ ที่ต้ งั อยูใ่ น หุบเขาริฟ Rif Mountain หรื อ Er-Rif ประวัติศาสตร์ ความเป็ นมาของเมืองนั้น
ยาวนานกว่า 538 ปี ในอดีตก่อนที่โมรอคโคได้รับเสรี ภาพการปกครองประเทศทั้งหมด ในปี 1956 เมือง
เชฟชาอูนเคยตกอยูภ่ ายใต้การปกครองของสเปนมาก่อน และปั จจุบนั นี้ ประชากรมากกว่า 40,000 คน ก็
ยังคงใช้ภาสเปนกันอย่างแพร่ หลาย สาหรับนักท่องเที่ยวที่ชื่นชอบและแสวงหาในสถาปั ตยกรรมแบบ
โมรอคโคที่มีสีฟ้าและสี ขาว ท่านไม่ความที่จะพลาดเมืองเล็ก ๆ แห่ งนี้ สาเหตุที่เมืองเชฟชาอูนถือว่าเป็ น
สวรรค์ของคนรักสี ฟ้าและสี ขาว โดยอย่างเฉพาะอย่างยิ่งสี ฟ้า นัน่ ก็เพราะว่า เชฟชาอูนเป็ นเมืองที่มี
บ้านเรือนเกือบทุกหลังเป็ นสีขาว และมีค รึ่งล่างไปจนถึ งบริเวณถนน บันได และทางเดิน
เป็ นสีฟ้าสดใส ยิ่งวันที่มีทอ้ งฟ้ าโปร่ งแล้ว มองไปมองมาดูคล้ายกับท้องฟ้ าที่ไม่มีเมฆมาบดบังความ
งามเลย ในอดีตนั้นบ้านเรื อนไม่ได้แต่งแต้มด้วยสี ฟ้าอย่างปั จจุบนั เดิมบ้านที่สร้างอยูท่ ี่เชฟชาอูนจะเป็ น
สี ขาวล้วน แต่ต่อมามีชาวยิวและชาวมุสลิมที่เป็ นผูอ้ พยพมาจากสเปน ซึ่ งเป็ นประชากรดั้งเดิมของเมือง
สมัยก่อนชาวมุสลิมมักจจะทาสี เขียวไว้ที่ประตูบา้ นซึ่ งเป็ นสี่ สาคัญทางศาสนาอิสลาม แต่แล้วภายหลัง
ชาวยิวได้ริเริ่ มที่จะทาสี ช่วงล่างของบ้านให้เป็ นสี ฟ้าในช่วงยุค 1930 จากนั้นเป็ นต้นมาทั้งชาวยิวและชาว
มุสลิมในเมืองเชฟชาอูนก็ทางสี บา้ นเป็ นสี ฟ้ามาตลอดจวบจนปั จจุบนั ซึ่ งความนิ ยมในการทางประตูสี
ฟ้ าก็กระจายอยูใ่ นหลาย ๆ เมืองในภูมิภาคนี้ อย่างเช่น Sidi Bou Said เมืองทางตอนเหนื อของ
ประเทศตูนีเซี ย เมืองเชฟชาอูนเป็ นเมื องเล็ก ๆ ที่นักท่องเที่ ยวสามารถเดินชมบ้านเรื อนได้ทวั่ ทั้งเมือง
โดยที่สถาปั ตยกรรมของเมืองเชฟชาอูนนั้นเป็ นแบบโมรอคโค ดังนั้นซุ ้มประตูโค้งจึงสามารถมองเห็น
ได้ทวั่ ทั้งเมือง นอกจากนั้นยังมีน้ าพุที่ปูดว้ ยกระเบื้องโมเสกแบบโมรอคโคให้เห็นได้ตามมุมต่าง ๆ เชฟ
ชาอูนเป็ นเมืองที่ สงบและเป็ นตัวอย่างที่ดีในเรื่ องความกลมกลืนและปรองดองกันระหว่างชาวยิวและ
ชาวมุ ส ลิ ม ที่ อ าศัย อยู่ร่ วมกันอย่างสั นติ แม้ว่าจะเป็ นสองสี ที่ แ ตกต่ างกัน สี เขี ย วและสี ฟ้า แต่ ค นใน
หมู่บา้ นก็มีความรักใคร่ กนั เป็ นอย่างดี ได้เวลาพอสมควรเดินทางสู่ เมืองโรมัน โวลูบิลิส Roman
Volubilis (ระยะทาง 194 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชัว่ โมง) อดีตเมืองโบราณแห่ ง
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บ่าย

ค่า

จักวรรดิโรมันที่มีความสาคัญยิง่ ใหญ่ในยุคศตวรรษที่ 3 และล่มสลายถูกปล่อยเป็ นเมืองร้างในศตวรรษ
ที่ 11 ปั จจุ บนั เหลื อแต่เพียงซากปรั กหักพังที่ เกิ ดจากแผ่นดิ นไหวครั้ งรุ นแรงในปี ค.ศ. 1755 แต่ก็ยงั
สามารถที่จะพอได้เห็นร่ องรอยของความยิ่งใหญ่ของเมืองในจักรวรรดิโรมันในอดีต เมืองโรมัน โวลูบิ
ลิส แห่งนี้ ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็ นมรดกโลกในปี ค.ศ. 1997 ได้เวลาพอสมควรนาท่านเดินทางโดยรถ
โค้ชสู่ เมืองแมคเนส Meknes (ระยะทาง 32 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 45 นาที) อดีตเมือง
หลวงของโมรอคโค ตั้งอยู่ท างตอนใต้ข องเมื องราบัต เคยเป็ นฐานทัพทางการทหารที่ ส าคัญตั้งแต่
ศตวรรษที่ 11 ใช้เป็ นเมืองหลวงในราวปลายคริ สต์ศตวรรษที่ 17 เมื่อเปรี ยบเทียบกับอดีตเมืองหลวงแห่ ง
อื่น ๆ ของโมรอคโคแล้ว แมคเนสเป็ นเมืองหลวงที่มีระยะเวลาสั้นที่สุดเพียง 50 ปี เท่านั้น แต่ถึงกระนั้น
เมืองแมคเนสแห่ งนี้ ก็ยงั คงเต็มไปด้วยสถาปั ตยกรรมแบบมัวร์ -สเปนิ ช ที่งดงามมากมาย เช่นที่พบใน
สถาปัตยกรรมแบบมุสลิมของสเปนตอนใต้
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
ชมกาแพงเมืองล้อมรอบเมืองเก่า ที่มีความยาวประมาณ 40 กิโลเมตร ซึ่ งมีประตูเมืองใหญ่โตถึง 7 ประตู
ชม ประตูบบั มันซู Bab Mansour Monumental Gate ที่ได้ชื่อว่าเป็ นประตูที่มีความสวยที่สุด
เป็ นเหมื อนยอดมงกุฎ ตกแต่งด้วยโมเสด ไม้สลักสวย ๆ ผสมกลิ่นอายของสถาปั ตยกรรมแบบยุโรป
และกระเบื้ องสี เขียวบนผนังสี แสด สี สันสวยงามสดใส และในเขตเมื องเก่าของแมคเนส ยังมี ประตูที่
สวยงามอีกหลายแห่ งให้ท่านได้สัมผัส ออกเดินทางสู่ เมืองเฟซ Fes (ระยะทาง 65 กิโลเมตร ใช้เวลา
เดินทางประมาณ 1 ชัว่ โมง) ซึ่ งยังคงมีบรรยากาศของเมืองโบราณที่ผคู ้ นยังใช้ลาเป็ นพาหนะและบรรทุก
ของกันอยู่ สัมผัสบรรยากาศเมืองเก่าแก่ที่สุดในบรรดาเมืองอิมพีเรี ยลทั้งสี่ นาท่านเที่ยวชม เมืองเฟซ
Fes เมื องเหลวงเก่าใน ศตวรรษที่ 8 ที่ มีความสาคัญทางประวัติศาสตร์ เป็ นเมื องแหล่งท่องเที่ ยวที่ มี
ชื่อเสี ยงของโมรอคโค
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
พักค้างคืน ณ โรงแรม Barcelo Fes Medina Hotel 4* Superior หรื อเทียบเท่า (คืนที่ 3)

วันที่หำ้ ของกำรเดินทำง
เช้า

เมืองเฟซ

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
เริ่ มด้วย จุดชมวิวบนป้อมปราการแห่ งราชวงศ์ซาเดี ยน ต่อด้วยชม ประตูพระราชวังหลวง
แห่ งเฟซ

The

Royal

Palace

ที่ มีทหารยามยืนเฝ้ าหน้าประตูอย่างสง่างาม ประตูทางเข้า

พระราชวังเป็ นสถาปั ตยกรรมที่สวยและสง่างาม เป็ นเอกลักษณ์แห่ งราชวงศ์โมรอคโค บริ เวณใกล้เคียง
พระราชวังเคยเป็ นชุมชนชาวยิวที่ทารายได้ให้แก่ราชวงศ์ เพราะชาวยิวฉลาดทาการค้าเก่ง แต่ปัจจุบนั
ชาวยิวส่ วนใหญ่ได้เดินทางกลับไปอยูใ่ นดินแดนแห่ งพันธสัญญา (ประเทศอิสราเอล) คงเหลือชาวยิวอยู่
ไม่มากนัก ชม ชุมชนชาวยิว The Synagouge ที่มาอาศัยอยูต่ ้ งั แต่สมัยศตวรรษที่ 7 ซึ่ งกระจายอยู่
ทุกเมืองในอดีต ชาวยิวเป็ นชนชาติที่ขยัน ฉลาด ส่ วนใหญ่มีอาชีพเป็ นพ่อค้า จึงทาให้สุลต่านและกษัตริ ย ์
ในอดีตนาชาวยิวมาเป็ นบริ วารอยูโ่ ดยรอบวัง เพื่อการเก็บภาษีจากการค้าได้ง่ายขึ้น จากนั้นนาท่านเดิน
ทางเข้าสู่ เขาวงกตอันซับซ้อนแห่งเมดิน่าเมืองเฟซ ผ่านประตู Bab Bou Jelound ที่สร้าง
ตั้งแต่ปี 1913 ที่ใช้โมเสดสี ฟ้าตกแต่ง เดินผ่านเข้าไปในเขตเมดิน่าแล้วเหมือนข้ามกาลเวลาย้อนสู่ อดีต
นาท่านเดินผ่านตลาดสดขายข้าวปลาอาหาร และผัก ผลไม้สดต่าง ๆ นานาชนิ ด ชม เมเดอร์ซา บูอิมา
เนีย Merdersa

Bou

Imania

ซึ่ งเป็ นโรงเรี ยนสอนพระคัมภีร์ เป็ นสถาปั ตยกรรมแบบมัวร์

ที่สวยงามประณี ตในเขตเมืองเก่าได้แบ่งออกเป็ น 100 ส่ วน มีซอยกว่า 10,000 ซอย มีซอยแคบสุ ดคือ
50 เซนติเมตร ถึงกว้าง 3 เมตร จะแบ่งเป็ นย่านต่าง ๆ เช่น ย่านเครื่ องใช้ทองเหลือง ทองแดง จะมีร้านค้า
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เล็ก ๆ ที่หน้าร้านจะมีหม้อ กระทะ อุปกรณ์เครื่ องครัว วางแขวนห้อยเต็มไปหมด ย่านขายพรหมที่วาง
เรี ยงรายอย่างสวยงาม ย่านงานเครื่ องจักรสาน งานแกะสลักไม้ และ ย่านเครื่ องเทศ Souk
Attarine

El

ท่านจะได้สัมผัสทั้งรู ป รส และกลิ่นในย่านเครื่ องเทศที่ มีการจัดเรี ยงสิ นค้าได้อย่างเป็ น

ระเบี ย บเรี ยบร้ อ ยสวยงาม ระหว่ า งที่ เ ดิ น ตามทางในเมดิ น่ า ท่ า นจะได้พ บกับ น้ า พุ ธ รรมชาติ
Nejjarine Fountain เพื่อให้ชาวมุสลิมให้ลา้ งหน้าล้างมือก่อนเข้าไปในบริ เวณมัสยิด นอกจากนี้ ที่

ตามซอกตามมุมอาจเห็นภาพชายสู งอายุหนวดเครารุ งรังนัง่ แกะสลักไม้ชิ้นเล็ก ๆ อยูบ่ ริ เวณตามทางเดิน
แคบ ๆ ในเขตเมื องเก่า บางที เราก็ยงั จะเห็ นผูห้ ญิ งที่ นี่สวมเสื้ อผ้าที่ ปิดตั้งแต่หัวจนถึ งเท้าจะเห็ นได้ก็
เที่ยง

เฉพาะตาดาอันคมกริ บเท่านั้น
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง
จากนั้นนาท่าน ผ่านชม สุเหร่าโคเราวีน Kairaouine

Mosque

ซึ่ งเป็ นทั้งมหาวิทยาลัยสอน

ศาสนาแห่ งแรกของโมรอคโคและเก่าแก่ที่สุดแห่ งหนึ่ งของโลกเลยที เดี ยว (เฉพาะผูท้ ี่ นับถื อศาสนา
อิสลามเท่านั้น) จากนั้นนาท่านเดินชม ย่านเครื่องหนัง และแวะชม บ่อฟอกหนังและย้อมสีหนัง
แบบโบราณ ที่ เ ป็ นเอกลัก ษณ์เ ฉพาะของเมื อ งเฟซ ถู ก อนุรัก ษ์โ ดยองค์ก ารยูเ นสโก้
ทั้งหมดนี้ เป็ นเสน่ห์ของการเดินเที่ยวชมเมืองที่ตอ้ งเดินแหวกว่ายเข้าไปในกลุ่มคนชาวพื้นเมือง ช้อปปิ้ ง
ค่า

สิ นค้าท้องถิ่น เมืองเฟซจึงเป็ นสถานที่ที่ไม่ควรพลาดในการเยือ่ เป็ นอย่างยิง่
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
พักค้างคืน ณ โรงแรม Barcelo Fes Medina Hotel 4* Superior หรื อเทียบเท่า (คืนที่ 4)

วันที่หกของกำรเดินทำง
เช้า

เมืองเฟซ-อิเฟรน-มิเดลท์-เออฟอร์ด-เมอร์ซกู า้

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นาท่านเดิ นทางสู่ เมื องอิ เฟรน Ifrane (ระยะทาง 65 กิ โลเมตร ใช้เวลาเดิ นทางประมาณ 1.20
ชัว่ โมง) เป็ นเมื องที่ มีความสู งเหนื อระดับน้ าทะเลประมาณ 1,650 เมตร ที่พกั ตากอากาศซึ่ งในอดี ต
ฝรั่งเศสได้มาสร้างขึ้นบริ เวณนี้ ในช่วง ค.ศ. 1930 บางครั้งเรี ยกว่า เจนีวาแห่ งโมรอคโค บ้านส่ วน
ใหญ่ มี ห ลังคาสี แ ดง มี ดอกไม้ และทะเลสาบสวยงาม เป็ นสถานที่ พกั ผ่อ นทั้งฤดู ห นาวและฤดู ร้ อ น
เดินทางเส้นทางนี้ ผา่ นเทือกเขาแอตลาส ชื่อที่คุน้ เคยกันมานานสองข้างทางเปลี่ยนสภาพจากความแห้ง
แล้งเป็ นป่ าไม้ พุม่ และสลับกับความแห้งแล้งของภูเขา ผ่าน Ziz Valley ก่อนข้าม Middle Atlast

เที่ยง

ผ่านเมือง Midelt
รับประทานอาหารกลางวันระหว่างทางที่ Midelt
นาท่านเดินทางเข้าสู่ เส้นทางแห่ งทะเลทราย ผ่านชม หุบเขาดาเดส Dades

Gorge

แนวเขาและ

ธรรมชาติของหุ บเขาที่ ถูกกัดกร่ อนจากแรงลม ทาให้หุบเขากลายเป็ นรู ปร่ างต่าง ๆ โดยจุ ดหมายอยู่ที่
เมืองเออฟอร์ด Erfoud ซึ่ งเป็ นโอเอซิ ส Oasis ศูนย์กลางทางการค้าขายของกองคาราวานซึ่ ง
เดินทางมาจากซาอุดิอาระเบีย Saudi Arabia และซูดาน Sudan เดินทางสู่ เมืองเมอร์ซกู า้ ร์ โดย
นาท่านนั่งรถขับเคลื่อนสี่ลอ้ 4WD ไปท่อง ทะเลทรายซาฮาร่า Sahara เป็ นทะเลทรายใน
ทวีปแอฟริกาที่มีขนาดใหญ่ เป็ นอันดับสองของโลก (รองจากทะเลทรายในทวีปแอนตาร์
กติกา) และเป็ นทะเลทรายร้อนที่ใหญ่ ท่ีสดุ ของโลก ณ เมืองเมอร์ซกู า้ Merzouga ลัดเลาะ
ของทะเลทรายสู่ เขตซาฮาร่ า นาท่านเปลี่ยนเป็ น รถขับเคลื่อนสี่ลอ้ 4x4 เดิ นทางสู่ ทะเลทราย
ซาฮาร่า Sahara Desert
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ค่า

รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
พักค้างคืน ณ โรงแรม Auberge Tombouctou Hotel 4* หรื อเทียบเท่า

(คืนที่ 5)

วันที่เจ็ดของกำรเดินทำง เมืองเมอร์ซกู า้ -ทอด้าจอร์จ-เมืองทินเฮียร์-เมืองวอซาเซท
เช้าตรู่

นาท่านขีอ่ ฐู สูเ่ นินทรายอันกว้างใหญ่ สดุ สายตา เพื่อรอชม พระอาทิตย์ทอแสงยามเช้า
แสงทองยามเช้าสาดสูท
่ ะเลทราย เป็ นบรรยากาศยามเช้าที่คณ
ุ จะประทับใจมิรลู้ ืม
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นาท่านเดินทางสู่ ทอดร้าจอร์จ Todra George ชมความงามของช่องเขาที่ซ่อนตัวอยูใ่ นโอเอซิ ส
ลาน้ าเกลือที่ไหลผ่านช่องเขากับหน้าผาที่สูงชันแปลกตา เป็ นแหล่งปี นหน้ผาสาหรับนักเสี่ ยงภัยทั้งหลาย
นาท่านเดินทางสู่ หุบเขาดาเดส Dades

Gorge

แนวเขาและธรรมชาติของหุ บเขาที่ถูกกรัดกร่ อน

จากแรงลมทาให้หุบเขากลายเป็ นรู ปร่ างต่าง ๆ สวยงาม แวะชม โอเอซิส Tinegir ชุมชนที่เกาะกลุ่ม
อยูร่ วมกันท่ามกลางความแห้งแล้ง ยังมีความชุ่มชื้นของโอเอซิ ส ต้นปาล์ม เคยเป็ นที่ต้ งั ของกองทหารที่
เที่ยง

เดินทางมาจากวอซาเซท
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น
นาท่ านเดิ นทางเดิ นทางต่ อตามถนนคาชบาห์ ที่มี ป้อ มหลายร้ อยแห่ งตั้งเรี ยงรายตามถนนดังกล่ าวสู่
เมืองวอซาเซท Ouarzazate เคยเป็ นที่ต้ งั ทางยุทธศาสตร์ ในปี ค.ศ. 1928 ฝรั่งเศสได้ต้ งั กองกาลัง
ทหารและพัฒนาที่นี่ให้เป็ นศูนย์กลางการบริ หาร วอซาเซทเป็ นเมืองถูกส่ งเสริ มให้เป็ นเมืองท่องเที่ยวที่
แวดล้อมไปด้วยสตูดิโอภาพยนตร์ และมีการพัฒนาพื้นที่ในทะเลทรายเพื่อการทากิจกรรมต่าง ๆ เช่น
การขี่มอเตอร์ ไซด์ อูฐ กิจกรรมผจญภัยกลางทะเลทราย (สาหรับในฤดูหนาว-ฤดูใบไม้ผลิ (พ.ย.-เม.ย.)
ควรเตรี ยมเสื้ อกันหนาวให้เพียงพอ เพราะเมื องนี้ อยูใ่ กล้ภูเขาแอตลาสที่ มีหิมะปกคลุมในช่วงดังกล่าว
วอซาเซทอาจกล่าวได้วา่ เป็ นจุดมุ่งหมายของนักท่องเที่ยวที่มองหาความแตกต่าง และความผจญภัยที่หา
ไม่ได้จากที่ใหน วอซาเซทเป็ นเมืองที่สาคัญที่สุดของทางตอนใต้ และที่นี่ยงั เป็ นทางเชื่อมระหว่างเหนื อ
กับใต้ และตะวันออกกับตะวันตก สาหรับนักท่องเที่ยวบางคนที่ชอบรสชาติของความเป็ นทางใต้ ณ จุด

ค่า

กึ่งกลางแห่งนี้และยังเป็ นจุดเริ่ มต้นของการสารวจเมืองต่าง ๆ ได้ทุกวัน
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคารพื้นเมือง
พักค้างคืน ณ โรงแรม Karam Palace Hotel Ouarzazate 4* หรื อเทียบเท่า (คืนที่ 6)

วันที่แปดของกำรเดินทำง
เช้า

เมืองวอซาเซท-เมืองไอท์ เบนฮาดดู-เมืองมาราเกซ

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นาท่านออกเดินทางสู่ เมืองไอท์ เบนฮาดดู Ait Benhaddou ชมเมืองไอท์ เบนฮาดดู เป็ นเมืองที่
มีชื่อเสี ยงในเรื่ องการหารายได้จากกองถ่ายทาภาพยนตร์ กว่า 20 เรื่ อง โดยเฉพาะป้ อมที่งดงามและมี
ความใหญ่ที่สุดในโมรอคโค ภาคใต้ คือ ป้อมไอท์ เบนฮาดดู Kasbash

of Ait Ben Hadou

เป็ นป้ อมหิ นทรายซึ่ งตั้งอยูท่ ่ามกลางสวนอัลมอนด์ เป็ นปราสาทที่ใช้ในการถ่ายทาภาพยนตร์ หลายเรื่ อง
ที่โด่งดัง อาทิ Lawrence of Arabia, Jesus of Nazareth และ Gladiator ปั จจุบนั อยูใ่ น
เที่ยง

ความดูแลขององค์การยูเนสโก้
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง
นาท่านออกเดิ นทางสู่ เมืองมาราเกซ Marakesh ซึ่ งเป็ นเมื องท่องเที่ ยวที่ สาคัญที่ ต้ งั อยูเ่ ชิ งเขา
แอตลาส ในอดีตเมืองโอเอซิ สแห่ งนี้ เป็ นที่พกั ของกองคาราวานอูฐที่มาจากทางตอนใต้ของโมรอคโค
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ถือเป็ นเมื องชุมทางของพ่อค้าต่าง ๆ นอกจากนี้ ยงั เป็ นอดี ตเมื องหลวงในช่วงสมัยราชวงศ์อลั โมราวิด
ช่วงศตวรรษที่ 11 ปั จจุบนั เป็ นเมืองที่มีนกั ท่องเที่ยวมาเยือนมากที่สุด สภาพบ้านเมืองที่เราเห็นได้คือ
สองข้างทางแวดล้อมด้วยบ้านเรื อนที่ถูกฉาบด้วยปูนสี ส้มๆ ซึ่ งเป็ นสิ่ งที่รัฐบาลกาหนดไว้ แต่คนท้องถิ่น
จะเรี ยกว่า Pink City หรื อ เมืองสีชมพู อาจกล่าวได้วา่ มาราเกซเป็ นเมืองที่มีเสน่ห์ที่สุดในโลกแห่ ง
หนึ่ ง จึงได้สมญานามว่าเป็ น A City of Drama นัน่ คือมีความสวยงามดัง่ เมืองในละครที่ไม่น่าเป็ น
ชีวิตจริ งได้ นาท่านเข้าสู่ โรงแรมที่พกั เพื่อเตรี ยมตัวพบกับความอลังการของโชว์ในค่าคืน นาท่านเยือน
จัตรุ สั กลางเมือง Djemaa Fnaa Square ที่มีขนาดใหญ่รายล้อมไปด้วยอาคาร ร้านค้า ตลาด ทั้ง
4 ด้าน เดินเล่นถ่ายรู ปความมีชีวิตชีวาที่มีสีสันและกลิ่นอายแบบโมรอคโคขนานแท้ พร้อมจับจ่ายหาซื้ อ
ของฝากของที่ ระลึ กพื้นเมื องต่าง ๆ ได้ที่ ตลาดเก่า Old

Market

ที่ อยู่รายรอบจัตุรัสอย่าง

เพลิดเพลิน มีสินค้าพื้นเมืองวางจาหน่ายมากมาย ท่านจะได้สัมผัสชีวิตความเป็ นอยูข่ องชาวเมืองมารา
ค่า

เกซได้อย่างใกล้ชิด ในช่วงบรรยากาศยามเย็นนั้น จตุรัสกลางเมืองแห่งนี้คึกคักยิง่ นัก
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคารพื้นเมือง
พักค้างคืน ณ โรงแรม Ryad Mogador Palace Agdal Hotel 5* หรื อเทียบเท่า (คืนที่ 7)

วันที่เก้ำของกำรเดินทำง
เช้า

เมืองมาราเกซ-เมืองคาซาบลังก้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นาท่านชม มัสยิดคูตาเบีย Koutoubia Mosque ซึ่ งเป็ นมัสยิดใหญ่เก่าแก่ที่สุดในเมืองไม่วา่ จะ
เดินไปแห่งใดในตัวเมืองก็จะเห็นมัสยิดนี้ได้ จากหอบังที่มีคามสู ง 226 ฟิ ต (70 เมตร) (ถ่ายรู ปเฉพาะด้าน
นอก ไม่อนุ ญาตให้นักท่ องเที่ ยวเข้าชมภายในได้) จากนั้นเดิ นทางไปเยี่ยมชม พระราชวังบาเฮี ย
Bahia Palace

เป็ นพระราชวังของท่านมหาอามาตย์ ผูส้ าเร็ จราชการแผ่นดินแทนยุวกษัตริ ยใ์ นอดีต

สร้างขึ้นในช่วงปลายศตวรรษที่ 19 โดย Si Moussa สถาปั ตยกรรมออกเป็ นแนวสมัยใหม่ โดยที่ต้ งั ใจ
จะให้เป็ นพระราชวังที่ ยิ่งใหญ่และหรู หราที่ สุดในสมัยนั้น แต่ดว้ ยความที่ มีการวางแผนก่อสร้ างและ
ตกแต่งอย่างเร่ งรี บ จึงเป็ นที่วิจารณ์กนั ว่ารายละเอียดหลาย ๆ อย่างในพระราชวังแห่ งนี้ ยงั ไม่สมบูรณ์ลง
ตัว พระราชวังมีการตกแต่งโดยการแกะสลักปูนปั้ น Stucco มีการวาดลายบนไม้และประดับประดา
ด้วยโมเสกเป็ นลวดลายที่ สวยงามละเอี ยดอ่อนมาก นาท่านชม สวนจาร์ดีน มาจอแรล Jardin
Majorelle

หรื อ สวนยิปแซงลอเร้นซ์ Yves

ของสาว ๆ ที่ชื่นชอบแฟชัน่ สุ ดหรู ของ Yves

Saint Laurent Gardens

St. Laurent

ชื่อนี้ เป็ นที่คุน้ เคย

นักออกแบบแฟชัน่ ดีไซน์แห่ งปารี ส

ประเทศฝรั่งเศส เป็ นผูอ้ อกแบบสวนแห่ งนี้ ในช่วงที่โมรอคโคตกเป็ นอนานิ คมของประเทศฝรั่งเศส ยิป
แซงลอเร้นซ์มาที่ประเทศโมรอคโค เพื่อพักผ่อนหลังจากเคร่ งเครี ยดจากงานออกแบบแฟชัน่ โชว์ บ้าน
หลังนี้ เคยตกเป็ นของเศรษฐี แห่ งมาราเกซ หลังจากยิปแซงมาเยือนมาราเกซก็ได้เกิ ดความหลงใหลใน
เมื องแห่ งนี้ และซื้ อบ้านหลังนี้ ไว้เพื่อเป็ นที่ พกั ผ่อน ชมสวนที่ ถูกออกแบบโดยใช้สีฟ้าและสี ส้มเป็ น
เที่ยง

องค์ประกอบ ไม่วา่ จะเป็ นเสา แจกัน และชมนานาพรรณของต้นไม้แห่ งทะเลทรายที่จดั ได้อย่างสวยงาม
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
จากนั้นนาท่านเดินกลับสู่ เมืองคาซาบลังก้า อีกครั้ง ให้ท่านได้ชอ้ ปปิ้ งสิ นค้าที่ห้างสรรพสิ นค้าที่
ใหญ่ที่สุดของประเทศโมรอคโค ที่มีชื่อว่า โมรอคโค มอลล์ The

Morocco Mall

สร้างบนพื้นที่

ประมาณ 200,000 ตารางเมตร มี ทุ กสิ่ งอย่างส าหรั บ ให้ชาวโมรอคโคและนักท่ อ งเที่ ย วได้เลื อกซื้ อ
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ภายในห้างสรรพสิ นค้าบริ เวณตรงบันไดเลื่อน ท่านจะได้เห็นความสวยงามของสัตว์โลกใต้ทอ้ งทะเลที่
นามาใส่ ไว้ในตูก้ ระจกขนาดใหญ่มหึ มา ด้วยความจุของน้ าทะเลประมาณ 1 ล้านลิตร ภายในประกอบ
ค่า

ไปด้วยสัตว์น้ าทะเลต่างๆ กว่า 30 สายพันธุ์ที่หายาก
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร อาหารไทย Mai Thai Restaurant
พักค้างคืน ณ โรงแรม Golden Tulip Farah Casablanca 5* หรื อเทียบเท่ (คืนที่ 8)

วันที่สิบของกำรเดินทำง
เช้า

เมืองคาซาบลังก้า-กรุงอาบูดาบี้-กรุงเทพมหานคร

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นาท่านเข้าชมภายใน สุเหร่าแห่งกษัตริยฮ์ ัสซันที่ 2 Mosque of Hassan II มีขนาดใหญ่ เป็ น
อันดับ 2 รองจากเมืองเมกกะ (ชมด้านในสุเหร่า ซึ่ งรวมค่ าเข้าชมแล้ว) สุ เหร่ านี้
งดงามประณี ตด้วยสถาปั ตยกรรมแบบโมรอคโคทุกแขนง มีหอประกาศเชิญชวนเมื่อเข้าเวลาละหมาดที่
สู งที่สุดในโลก มี ความสู งถึ ง 210 เมตรชมทิ วทัศน์รอบ ๆ สุ เหร่ าอันเป็ นจุ ดชมวิวริ มฝั่ งทะเล ซึ่ งเป็ น
สถานที่พกั ผ่อนที่สวยงามของชาวโมรอคโคที่ชอบมาเดินเล่นหลังจากปฏิบตั ิศาสนกิจเสร็ จแล้ว
จากนั้นนาท่านเดินทางสู่ สนามบิน เพื่อเตรี ยมตัวเดินทางกลับสู่ กรุ งเทพมหานคร

16.00 น.

ออกเดินทางสู่ กรุงเทพมหานคร โดยสายการบิน Qatar Airways เที่ยวบินที่ QR 1395
(ใช้เวลาบินประมาณ 9 ชัว่ โมง)

วันที่สิบเอ็ดของกำรเดินทำง

สนามบินสุวรรณภูมิ

04.00 น.

เดินทางถึงสนามบิน กรุงโดอา ประเทศการ์ตา้ (แวะเปลี่ยนเที่ยวบิน)

08.40 น.

ออกเดินทางสู่ กรุงเทพมหานคร โดยสายการบิน Qatar Airways เที่ยวบินที่ QR 832
(ใช้เวลาบินประมาณ 6 ชัว่ โมง 10 นาที)

18.50 น.

เดินทางถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ
************************
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อัตรำค่ำบริกำรทัวร์ Grand Morocco 11 วัน
ผูใ้ หญ่ พักห้องคู่ หรื อ เด็ก 1 ท่าน พักกับผูใ้ หญ่ 1 ท่าน
ในกรณี ตอ้ งการพักห้องเดี่ยว เพิ่มเงินอีกท่านละ

ราคาท่านละ

79,900.-

บาท

76,900.74,900.-

บาท

12,000.- บาท

เด็ก ต่ากว่า 12 ปี (เสริ มเตียง-พักกับผูใ้ หญ่อีก 2 ท่าน)

ราคาท่านละ

เด็ก ต่ากว่า 12 ปี (ไม่เสริ มเตียง-พักกับผูใ้ หญ่อีก 2 ท่าน)

ราคาท่านละ

ชั้นธุรกิจเพิ่มเงินจากราคาทัวร์ เริ่ มต้นที่ประมาณท่านละ

บาท

100,000.- บาท

ราคาสามารถยืนยัน ได้กต็ ่อเมื่อที่นงั่ Confirm เท่านั้น)

**รำคำอำจมีกำรปรับขึ้น – ลง ตำมรำคำน้ำมันที่ปรับขึ้นลง แต่จะปรับตำมควำมเป็นจริงที่
สำยกำรบินประกำศปรับ และที่มีเอกสำรยืนยันเท่ำนัน้ (คิด ณ วันที่ 7 ก.ย. 2560) **

อัตรำค่ำบริกำรดังกล่ำวนี้รวม
ค่าที่พกั โรงแรมตามที่ระบุไว้ในรายการระดับ 3-5 ดาว จานวน 8 คืน
ค่าอาหารตามที่ระบุไว้ในรายการ และค่าน้ าดื่มตลอดการเดินทาง
ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวต่าง ๆ ตามที่ระบุไว้ในรายการ รวมขี่อูฐในทะเลทรายซาฮาร่ า
ค่ารถโค้ชปรับอากาศพร้อมคนขับผูช้ านาญทาง ในการนาเที่ยวตามรายการที่ระบุไว้
เจ้าหน้าที่จากเมืองไทยและมัคคุเทศก์ทอ้ งถิ่นพูดภาษาอังกฤษ
ค่าประกันอุบตั ิเหตุวงเงิน 1 ล้านบาท ตามเงื่อนไข (หากอายุเกิน 75 ปี ทุนประกันลดลง 50%)
ค่าวีซ่าเข้าประเทศโมรอคโค, ค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง
ค่าขีอ่ ฐู ในทะเลทรายที่เมืองเมอร์ซกู า้ (ท่ านที่ไม่ ได้ ขอี่ ูฐ ไม่ สามารถคืนเงินได้ ไม่ ว่าในกรณี ใด ๆ ทั้งสิ ้น)

อัตรำค่ำบริกำรดังกล่ำวนี้ไม่รวม
ค่าใช้จ่ายส่ วนตัว เช่น ค่าทาหนังสื อเดินทาง, คาซักรี ด, ฯลฯ ค่าเครื่ องดื่มที่สั่งพิเศษระหว่างมื้ออาหารและในโรงแรม
ค่าใช้จ่ายส่ วนตัวนอกเหนือที่ระบุไว้ในโปรแกรม เช่น ค่าอาหารที่สั่งนอกเหนือจากรายการอาหารที่กาหนดให้ ฯลฯ
ค่ำทิปไกด์ทอ้ งถิ่น วันละ 3USD จำนวน 9 วัน คิดเป็นเงิน 27USD
ค่ำทิปคนคนขับรถ วันละ 2USD จำนวน 9 วัน คิดเป็นเงิน 18USD
ค่ำทิป ไกด์ไทย ขึ้นอยูก่ บั ควำมพึงพอใจในกำรบริกำร (โดยธรรมเนียม วันละ 3USD จำนวน 10 วัน)
ค่ำทิปคนคนจูงอ ูฐชมพระอำทิตย์ข้ ึน คนละ 2USD
ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และ ค่าภาษีบริ การ 3%

กำรจองและกำรชำระเงิน
ทางบริ ษทั ฯ ขอชาระ มัดจำ ท่ำนละ 20,000.- บำท (สองหมื่นบาทถ้วน) พร้อมแฟกซ์หน้าพาสปอร์ตสาหรับการจอง
ส่ วนที่เหลือชาระทั้งหมด ก่อนเดินทางอย่างน้อย 30 วัน มิฉะนั้นจะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทาง
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เงื่อนไขกำรยกเลิก
ต้องแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วันทางาน มิฉะนั้นทางบริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการคืนเงินมัดจา
กรณี ยกเลิกก่อนการเดินทางภายใน 15 วันทางาน บริ ษทั ฯ มีความจาเป็ นต้องหัก 50% ของราคาทัวร์
กรณี ยกเลิกกะทันหันก่อนเดินทาง 7 วัน บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการคืนเงินทั้งหมด

หมำยเหต ุ
บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ ในการยกเลิกการเดิ นทางหรือมี การเปลี่ยนแปลงรายการหรือเปลี่ยนแปลงราคา
ได้ตามความจาเป็ นและเหมาะสม ทั้งนี้ ข้ ึนอยูก่ บั สภาวะของสายการบิน โรงแรมที่พกั ภูมิอากาศ ภัยธรรมชาติ การนัดหยุด
งาน ฯลฯ ตลอดจนสภาวะทางเศรษฐกิ จและการเมื อง อันเป็ นสาเหตุให้ตอ้ งเลื่อนการเดินทางหรื อไม่สามารถจัดพาคณะ
ท่องเที่ยวได้ตามรายการ
บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ ออกเดินทางได้ก็ต่อเมื่อ มีนกั ท่องเที่ยวไม่ต่ากว่า 15 ท่าน
บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการเปลี่ยนแปลงราคาในกรณี ที่สายการบินปรับเปลี่ยนราคาสายการบิน หรื อกรณี ที่คณะผูเ้ ดินทาง
ต่ากว่ากาหนด
บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการไม่คืนค่าวีซ่า, ค่ามัดจาตัว๋ เครื่ องบิน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ หากทางบริ ษทั ฯ ได้ดาเนินการไปแล้ว
เมื่อท่านได้ตกลงจองทัวร์ กบั บริ ษทั ฯ แล้ว ถือว่าท่านได้ยอมรับในเงื่อนไขต่าง ๆ ดังกล่าวข้างต้น
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เอกสารทาวีซ่า ประเทศโมรอคโค
(กรณ
ุ ำจัดเตรียมหลักฐำน โดยห้ำมขีดทับหรือคร่อมบนสำเนำภำพ ให้ขีด
หรือเซ็นต์บริเวณที่ว่ำงข้ำง ๆ สำเนำภำพ หรือไม่ตอ้ งเซ็นต์รบั รองสำเนำ)
หนังสื อเดินทาง (พาสปอร์ต) ที่มีอำย ุไม่ต่ำกว่ำ 6 เดือน มีหน้ำว่ำงไม่นอ้ ยกว่ำ 4 หน้ำ
สาเนาหนังสื อเดินทาง
รูปถ่ำยปัจจุบนั หน้ำตรง ขนำด 3.5x4.5 ซม. จำนวน 2 รูป พื้นหลังต้องเป็นสีขำวเท่ำนัน้ หน้ำใหญ่
พอเหมำะเท่ำกับรูปถ่ำยในพำสปอร์ตของท่ำน ห้ำมใช้รปู ถ่ำยเล่น หรือ ห้ำมใช้รปู ถ่ำยจำกโพรำลอยด์
และห้ำมใส่เสื้อสีขำวถ่ำย เนื่องจำกสีจะกลืนกับพื้นหลังทำให้เห็นไม่ชดั เจน
จดหมายรับรองยอดเงินในบัญชีจากธนาคาร เป็ นภาษาอังกฤษ ประทับตรารับรองจากธนาคาร หรื อ Bank Certificate
หนังสื อรับรองการทางาน (ภาษาอังกฤษ ระบุตาแหน่ง และเงินเดือน)
กรณี ผเู ้ ดินทางเป็ นเจ้าของกิจการ: ใช้หนังสื อจดทะเบียนบริ ษทั ฯ ที่มีรายชื่อผูป้ ระกอบกิจการ
กรณี ที่เป็ นพนักงานบริ ษทั : ใช้จดหมายรับรองการทางานจากนายจ้าง ระบุตาแหน่ง ระยะเวลาการจ้าง เงินเดือน
กรณี ที่เป็ นข้าราชการ: ใช้หนังสื อรับรองจากหน่วยงาน
กรณี เกษียณอายุราชการ: ถ่ายสาเนาบัตรข้าราชการบานาญ
กรณี เป็ นนักเรี ยนนักศึกษา: ต้องมีหนังสื อรับรองจากสถาบันการศึกษา ว่ากาลังศึกษาอยูร่ ะบุช้ นั ปี ที่ศึกษา
กรณี คา้ ขาย, ทาธุรกิจส่ วนตัว, ทาอาชีพอิสระ ต้องพิมพ์จดหมำยรับรองตนเอง
สาเนาบัตรประชาชน,สาเนาทะเบียนบ้าน ทั้งนี้ระยะเวลาดาเนินการ ประมาณ 10-15 วัน

