
1. First Name (s): ………………………………………………………………………………………..

Cadre réservé aux services de 
l’Ambassade ou du Consulat 

Date d’introduction de la 
demande : ……/……./…….. 
………………………………………. 

Responsible du dossier: 
……………………………………… 

Visa : 
� Refusé 
� Accordé 
� Annulé 

Type et catégorie du visa: 
……/…… 

Nombre d’entrées: 
� 1               � 2          � multiples 
Valable du: …/…/…. 
Au:  …./…./…. 

Motif : (En cas de Refus ou 
d’Annulation) 
…………………………………………………. 
…………………………………………………. 

2. Family Name(s): …………………………………………………………………………………….

3. Date of Birth:
 ……. /……./…… 

4. Identity Card Number:
……………………………………………

(For minors write mention <<minors>>) 

5. Place and Country of birth : …………………………………………………………………..

6. Current Nationality:
…………………..

7. Original Nationality
(Nationality of birth): ……………

8. Sex:

� Male   � Female 

9. Marital situation:
� Single        � Married   � Separated         
� Divorced   � Widow    � Other:……….. 

10. Father’s name and Family Name:
………………………………………………

11. Mother’s name and Family Name: 
………………………………………………

12. Type of Passport:        � Ordinary Passport       � Diplomatical Passport
� Service Passport of equivalent   � Travel document for refugee or stateless         
� Other: ……………………………………………………………………………………………………….……… 

13. Passport Number:
………………………….…………………
Serial Number: …………………..

14. Issued by:
…………………………………………………

15. Date of Issue: ……/……./…… 16. Valid until: ….…/……./……..

17. Profession: …………………………………………………………………………………………….

18. Purpose of Travel :  � Tourism  � Affairs   � Family visit  � Culture/Sport
� Official Visit             � Medical purpose           � Study         

� Other (Precise): ……………………………………………………………………….……………………… 

Embassy of the Kingdom 
of Morocco 

Bangkok 

Visa Application Form 
----------------------------------- 

photo 



19.Type of visa
� Long Validity  
� Short Validity  
� Transit 

20. Number of entries:
� Single entry
� Two entries
� Multiple entries

21.Duration of stay:
Number of days: ………

22. Arrival Date :
……./..…../……..

23. Border of entry or transit
route : …………………………….. 

24. Mean of transport :
…………………………………… 

25. Previous visas:
 Date   Number     Place of issue       Duration 

1. ………………………………………………………………………………………………………………………..
2. ………………………………………………………………………………………………………………………..
3. ………………………………………………………………………………………………………………………..

26. In case of transit, have you an entry permit of Final Country
         � No                                          � Yes 

Country of destination: …………………………………………………………………………………….. 
Valid until : …. / …. / …. 
Delivered by : ……………. 

27. Host or Host company:  (If not, indicate name or a temporary address in Morocco)
Name: …………………………………………………………………………………………………………………. 
Address: ……………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………….……………………………… 
Telephone number: ……………………………………………  Fax: …….………………………………… 
E-mail: ………………………………………………………………………………………………………………... 

28. Who is paying for your travel and your needs during your stay?
� My self                � Host (s)                        � Host company (indicate the names 
and the modalities and present corresponding documentation) 
……………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………… 

29. Financial Means used during your stay :
� Money (Cash)      � Traveller Cheques   � Credit Card           � Accommodation 
� Others: …………………………………………………………………………………………………………… 
� Travel insurance and / or Medical Insurance – Valid until: …….../…..…./………… 

30. Children (individual application for each passport) ……………………………………..
  Family Name    First Name  Date of birth 

1. …………………………………………………………………………………………………………………………
2. …………………………………………………………………………………………………………………………
3. …………………………………………………………………………………………………………………………

I declare that all information I advanced is correct and complete. I am conscious of the fact that 
any false declaration will lead to the rejection of application or the annulment of the visa if already 
issued and may lead to legal proceedings according to the regulations in force in Morocco. 

Note :  
- In addition to your valid passport and visa, you should be able during your passage  

through the Moroccan frontier to present all documents that may justify your return    and your 
stay, your subsistence means, insurance statement ect. 

- Entry to the Moroccan territory may be refused to the alien who does not fulfil all these 
requirements. 
Providing all the required documents does not necessarily open right to visa. 

31. Applicant’s address :
…………………………………………………………….. 

32. Phone :
…………………………………………………………. 

33. Done in :
…………………………………………………………… 

34. Signature:
……………………………………….………………… 



DOCUMENTS NEEDED TO OBTAIN TOURISM VISA

2. 2 Photos size 1.5"  taken against white background
3. Original valid passport (minimum validity of 6 months at the entry date) and one copy of first page
4. Copy of Identity Card with  English translation version

6. Copy of detailed flight itinerary 
7. Hotel Reservation or Hotel Voucher and/or legalised invitation letter  from your sponsor in Morocco 
8. Bank certificate in English issued by Bank  Only (Not copy of bankbook account)
9. Travel Insurance Certificate

TYPE & DURATION OF VISA VISA FEES

3-90 Days : 1 Entry ~  900 Baht

3-90 Days : 2 Entry ~ 1,300 Baht

Visa Fees:  As of 02/07/2014

เอกสารประกอบการขอวีซ่าท่องเที�ยวประเทศโมร็อกโก

3. หนังสือเดินทางพร้อมสําเนา อายุเกินหกเดือน 

แบบระยะเวลาของวิซ่า ค่าธรรมเนียม

3-90 วัน : เข้า 1 ครั�ง ~ 900  บาท

3-90 วัน : เข้า 2 ครั�ง ~ 1,300  บาท

 ค่าธรรมเนียมขอวีซ่า :  ณ วันที� 2 กรกฎาคม 2557
เวลายื�นเอกสารขอวีซ่า :  09:30-12:00 น. (จันทร์-ศุกร)์ เวลารับวีซ่า : 14:00-16:00 น. (จันทร์-ศุกร)์

THE EMBASSY OF THE KINGDOM OF MOROCCO

สถานเอกอัครราชทูตโมร็อกโก ประจําประเทศไทย

7. เอกสารการจองที�พักหรือโรงแรมตามจํานวนวันเดินทางจริงในโมร็อกโก กรณีได้รับเชิญจะต้องยื�นจดหมายเชิญฉบับจริงที�ผ่านการ
รับรองจากกระทรวงการต่างประเทศในประเทศโมร็อกโกเท่านั�น (กรณีผู้เชิญเป็นบุคคล ไม่ใช่องค์กรหรือบริษัท ต้องแนบสําเนาหนังสือ
เดินทางของผู้เชิญ)

** การถ่ายสําเนาทุกฉบับจะต้องสามารถอ่านออกชัดเจน เนื�องจากเอกสารทุกฉบับจะต้องนําส่งตํารวจตรวจคนเข้าเมืองโมร็อกโกและห้ามขีดค่า ขีดคร่อม รับรอง
เอกสารทุกฉบับ**

6. เอกสารการจองตั�วเดินทางหรือตั�วเครื�องบินที�ชัดเจน ระบุชื�อผู้เดินทางและวันเดินทางที�ถูกต้อง กรณีเดินทางเข้าโมร็อกโกสองครั�ง
ขึ�นไปต้องแสดงรายละเอียดการเดินทางทั�งสองครั�ง

5. หลักฐานการทํางานที�ระบุตําแหน่ง ระยะเวลาการทํางาน ระยะเวลาการเดินทางในโมร็อกโก และเงินเดือน (เป็นภาษาอังกฤษ) กรณีที�
เป็นเจ้าของบริษัทให้ยืนหนังสือจดทะเบียนบริษัทพร้อมคําแปลเป็นภาษาอังกฤษ

1. One Application Form fully filled with capital letter

1. แบบฟอร์มการยื�นวีซ่า กรอกข้อมูลด้วยลายมือตัวบรรจงหรือพิมพ์พร้อมใส่รายละเอียดและเซ็นชื�อให้เรียบร้อยเหมือนลายมือชื�อในหนังสือเดินทาง

** For foreigner, please kindly present your work permit or Thai Residential Document.

โทรศัพท์ : 02-679 5604-6  แฟกซ์: 02-679 5603   อีเมล์: ambmaroc@truemail.co.th / www.moroccoembassybangkok.org

** Please do not sign or cross on your copy of passport or ID card. 

ที�ี�อยู:่ อาคารสาทรซิตี� ทาวเวอร์ ชั�น 12 เลขที� 175 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 

5. Employment verification indicating position, length of service and salary from  employer in English version.             
       If  self employed, please submit the original Business Registration Certificate with  English translation version

Address : Sathorn City Tower, 12th Fl., 175 South Sathorn Rd., Bangkok 10120. Tel : 02-679 5604-6  Fax: 02-679 5603 
E-Mail : ambmaroc@truemail.co.th      Website: www.moroccoembassybangkok.org

2. รูปถ่ายขนาด ขนาด 1.5 นิ�ว จํานวน 2 รูป พื�นหลังสีขาว ห้ามสวมเสื�อสีขาวและสีอ่อนในการถ่ายรูปให้เห็นหน้าชัด (ขนาดรูป
จะเท่ากับรูปในหนังสือเดินทางของไทย)

4. สําเนาบัตรประชาชนพร้อมคําแปลภาษาอังกฤษ โดยเฉพาะในส่วนชื�อและที�อยู่

** กรณีการยื�นขอเอกสารของชาวต่างชาติ จะต้องแนบสําเนาและหนังสือการทํางานตัวจริง หรือ หนังสือรับรองถิ�นที�อยู่ในประเทศไทยเท่านั�น **

9. ประกันภัยการเดินทางครอบคลุมระยะเวลาที�ขอวีซ่า

Time to submit documents : 09:30-12:00 hrs (Monday-Friday) , Time to pick up passport: 14:00-16:00 hrs (Monday-Friday)

8. หนังสือรับรองสถานะทางการเงินจากธนาคาร หนึ�งฉบับ ออกโดยธนาคารเท่านั�น หนังสือนี�จะระบุชื�อเจ้าของบัญชี รายละเอียด
บัญชี และเงินคงเหลือในบัญชี  ไม่รับสเตทเมนต์หรือสําเนาสมุดเงินฝาก

http://www.moroccoembassybangkok.org/visa.html.pdf
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