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Code: IE04-DOUROCRUISE-10TK-APR-113-MN0911 

 

10 วนั ลอ่งเรอืแมน่ ำ้โดร ู(โปรตเุกส)  

เปิดเสน้ทำงใหมก่บัเรอืแมน่ ำ้ระดบัพรเีมยีม – Arosa Alva Cruise 

 

 

***บนิสูป่ระเทศโปรตุเกส โดย สำยกำรบนิเตอรก์ชิ แอรไ์ลนส์ (TK)*** 

7-16 เมษำยน 2563 

113,900 บำท  

 (พเิศษ!! รำคำนีร้วมทวัรพ์ำเทีย่ว, WIFI บนเรอื, อำหำร, เครือ่งดืม่ และทปิ…. ไมร่วมวซีำ่เชงเกน้) 
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ปอรโ์ต – เรกวั – ปิเนำ – เวกำ เด เทอรร์อน – ฟิกวัรำ เด เคสเทลโล รอดรโิก – กวัดำ – เมดำ  

บำรก์ำ ด ิอลัวำ – โปชโิน – วลิลำเรยีล– ไบทโิทส – ปอรโ์ต 

ขอสงวนสทิธิห์ำกเรอืมกีำรปรบัเปลีย่นทำ่เทยีบเรอื ซึง่ทำงทวัรจ์ะท ำกำรแจง้ใหล้กูคำ้ทรำบลว่งหนำ้ตอ่ไป 

 

เรอืแมน่ ำ้ระดบัพรเีมยีม - Arosa Alva Cruise 

 

 

 

 

 



Page 3 of 18 

 
 

 
 

 

เสน้ทำงเดนิเรอื ลอ่งแมน่ ำ้โดร ู(โปรตเุกส) 

 

 

 10 วนั ลอ่งเรอืแมน่ ำ้โดร ู(โปรตเุกส)  

ปอรโ์ต – เรกวั – ปิเนำ – เวกำ เด เทอรร์อน – ฟิกวัรำ เด เคสเทลโล รอดรโิก – กวัดำ – เมดำ  

บำรก์ำ ด ิอลัวำ – โปชโิน – วลิลำเรยีล– ไบทโิทส – ปอรโ์ต 

 

7 เมษำยน 2563  กรงุเทพมหำนคร  

 

20.00 น. คณะพบเจา้หนา้ทีแ่ละมัคคุเทศกไ์ดท้ี ่เคาน์เตอรเ์ชคอนิ U (แถว U 14-18) ประตูทางเขา้ที ่ 9 หรือ 10 

อาคารผูโ้ดยสาร เคานเ์ตอรส์ายการบนิเตอรก์ชิ แอรไ์ลนส์ (TK) ณ สนามบนิสวุรรณภมู ิ

23.00 น. ออกเดนิทางสู่นครอสิตันบูล ประเทศตุรก ีโดยเที่ยวบนิ TK 69 (ใชเ้วลาบนิประมาณ 9.30 ชั่วโมง) 

เพลดิเพลนิกบัภาพยนตรห์ลากหลายกบั จอทวีสีว่นตวัทกุทีน่ั่ง และสายการบนิมบีรกิาร อาหารค า่และอาหาร

เชา้ 

 

8 เมษำยน 2563  อสิตนับลู – ปอรโ์ต 
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05.20 น. เดนิทางถงึกรุงอสิตนับูล ประเทศตรุก ีแวะเปลีย่นเทีย่วบนิเป็น TK 1451 อสิระใหท้า่นไดช้อ้ปป้ิงสนิคา้ปลอด

ภาษีภายในสนามบนิตามอธัยาศยั (สนามบนิแห่งใหม่มขีนาดใหญ่มาก) 

08.15 น. ออกเดนิทางจากอสิตนับูล สู ่สนามบนิปอรโ์ต ประเทศโปรตเุกส (ใชเ้วลาบนิประมาณ 4.55 ชัว่โมง) 

11.10 น. เดนิทางถงึสนามบนิปอรโ์ต ประเทศโปรตเุกส น าทา่นผ่านพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงและศลุกากร  

  

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคารจนี 

 

บ่าย น าท่านชมความงามของ เมืองมรดกโลกปอรโ์ต  (UNESCO World Heritage) โดยเริม่จากย่านจัตุรัสเลยี

โดส หรือ Praça dos Liberdade เป็นจัตุรัสใจกลางเมืองปอรโ์ต ทีป่ระกอบดว้ยอาคารสวยงามทีเ่ป็นทีท่ า

การของธนาคารและโรงแรม และศาลาว่าการเมือง (City hall) จัตุรัสแห่งนี้เป็นจัตุรัสขนาดใหญ่ และเป็น

แหลง่รวมอาคารสถาปัตยกรรมเกา่แกข่องปอรโ์ต น าทา่นแวะถา่ยรูปกบัโบสถห์ลกัทีเ่กา่แกท่ีส่ดุของเมอืง Sé 

Catedral อายุกว่าพันปี โบสถแ์ห่งนี้เป็นทีจ่ัดงานอภเิษกสมรสของกษัตรยิ ์João ที ่1 บดิาของเจา้ชายเฮนรี่ 

ผูบุ้กเบกิการเดนิเรอือันยิง่ใหญ่ของโปรตเุกสเพือ่ออกแสวงดนิแดนใหม่ จนโปรตเุกสมอีาณานคิมมากมายทัว่

โลก และโปรตเุกสคอืประเทศตะวันตกประเทศแรกทีม่าตดิตอ่กับไทยในปี พ.ศ. 2054 โบสถแ์ห่งนี้สรา้งอยู่

บนเนนิทีส่ามารถมองเห็นทวิทศันข์องเมอืง และ แม่น ้าดวูโ์ร เป็นจุดชมววิทีส่วยอกีจุด อสิระใหท้า่นเก็บภาพ

ประทบัใจ จากนัน้น าทา่นชมสะพานเหล็ก Ponte de D.Luis I สะพานเหล็ก 2 ชัน้ทีม่ีชือ่เสยีงของเมืองปอร์

โต สรา้งและออกแบบโดยคนทีส่รา้งหอไอเฟล ดา้นหลังคอืเขตเมืองเก่าของปอรโ์ต ดา้นบนเอาไวใ้หค้น

เดนิและรถเมโทรวิง่ สว่นดา้นลา่งเอาไวใ้หร้ถยนตว์ิง่ ส าหรับปอรโ์ตนี้ มีการสรา้งสะพานเหล็กเชือ่มระหว่าง

เมอืงสองฝากฝ่ังถงึ 7 สะพาน ซึง่มคีวามสวยงามมาก 

17.00 น. น าทา่นเชคอนิขึน้เรอืส าราญ Arosa Alva Cruise 

ค า่ รับประทานอาหารค า่ ณ หอ้งอาหารภายในเรอืส าราญ  

หลงัอาหารอสิระใหท้า่นพกัผ่อนตามอธัยาศยัหรอืสนุกสนานกบักจิกรรมบนเรอื 

 

9 เมษำยน 2563  ปอรโ์ต – เรกวั – ปิเนำ 

 

07.00 น. เรอืส าราญออกเดนิทางจากทา่เรอืเมอืงปอรโ์ต มุ่งหนา้สูเ่มอืงเรกวั 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารภายในเรอืส าราญ 

 เรือส าราญจะค่อยๆล่องผ่านแม่น ้าโดรู ซึง่ไดร้ับการรับรองจากองคก์ารยูเนสโกใหเ้ป็นเสน้ทางมรดกโลก 

(Unesco World Heritage Region) อสิระใหท้า่นไดช้มทศันียภาพเมืองเก่า และปราสาทเก่า ซึง่สรา้งเรียง
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รายรมิแม่น ้าโดรู รวมถงึไร่องุ่นที่มีการปลูกในบรเิวณนี้อีกดว้ย นับเป็นอีกหนึ่งทัศนียภาพที่สวยงามของ

ทวิทศันแ์ละภมูปิระเทศแห่งลุม่น ้าโดรู แม่น ้าสายหลกัของประเทศโปรตเุกสตอนบน 

 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ หอ้งอาหารภายในเรอืส าราญ 

 

13.00 น. เรอืจอดเทยีบทา่ ณ ทา่เรอืเมอืงเรกวั (Regua) 

บ่าย เรือส าราญจะท าการจอดเทยีบท่าทางเทคนคิ ซึง่จะใชเ้วลาจอดประมาณ 1 ชัว่โมง ท่านสามารถเดนิเล่น

บรเิวณทา่เรือรมิฝ่ังเมืองเรกัว ซึง่เป็นเมืองในเขตวลิลาเรียล ทางตอนเหนือของประเทศโปรตุเกส น าท่าน

เทีย่วชมความสวยงามของบา้นเรอืนรมิฝ่ังแม่น ้าโดรู ไดเ้วลาน าทา่นกลบัสูเ่รอืส าราญ 

14.00 น. เรอืส าราญเดนิทางออกจากทา่เทยีบเรอืเมอืงเรกวั มุ่งหนา้สูท่า่เทยีบเรอืปิเนา 

เรอืส าราญจะคอ่ยๆลอ่งผ่านแม่น ้าโดรู สูเ่มอืงปิเนา อสิระใหท้า่นไดช้มทศันียภาพเมอืงเก่า ซึง่สรา้งเรียงราย

รมิแม่น ้าโดรู รวมถงึไร่องุ่นทีม่กีารปลกูในบรเิวณนี้อีกดว้ย นับเป็นอีกหนึง่ทัศนียภาพทีส่วยงามของทวิทัศน์

และภมูปิระเทศแห่งลุม่น ้าโดรู  

17.00 น. เรอืจอดเทยีบทา่ ณ ทา่เรอืเมอืงปิเนา  

 น าทา่นเดนิเลน่ในเมอืงปิเนา (Pinhao) เมอืงสวยรมิฝ่ังแม่น ้าโดรู และเป็นเมืองทีม่ีชือ่เสยีงในการท าไร่องุ่น 

เรยีกไดว้่ามทีวิทศันแ์ละธรรมชาตอิันสวยงามอกีแห่งของโปรตเุกส นอกจากนี้ไวนแ์ห่งลุม่น ้าโดรู ยังเรียกได ้

ว่าเป็นแหลง่ผลติไวนท์ีเ่กา่แกท่ีส่ดุในโลกอกีดว้ย โดยมกีารผลติตัง้แตปี่ 1756  

ค า่ รับประทานอาหารค า่ ณ หอ้งอาหารภายในเรอืส าราญ  

หลงัอาหารอสิระใหท้า่นพกัผ่อนตามอธัยาศยัหรอืสนุกสนานกบักจิกรรมบนเรอื 

 

10 เมษำยน 2563  ปิเนำ – เวกำ เด เทอรร์อน  

 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารภายในเรอืส าราญ 

08.00 น. น าทา่นเดนิทางสูไ่ร่องุ่นแห่งเมอืงปิเนา (Vineyard and Wine Tasting) เพือ่น าทา่นชมกรรมวธิกีารผลติไวน์

แห่งลุม่น ้าโดรู ซ ึง่เมอืงปิเนา เป็นเมอืงทีไ่ดช้ือ่ว่ามกีารผลติไวนท์ีเ่กา่แกท่ีส่ดุในโลก จากนัน้น าทา่นชมิไวนท์ี่

ผลติในเมืองแห่งนี้ ซ ึง่มีการสง่ไวน์ออกสูต่ลาดโลกมากมาย สมควรแก่เวลาน าท่านเขา้ชมพพิธิภัณฑไ์วน์
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แห่งเมอืงปิเนา (The Wine Museum) ใหท้่านไดช้มเครื่องมือในการผลติไวน์ในอดตีและ ไวน์ทีม่ีชือ่เสยีง

แห่งเมืองปิเนา สมควรแก่เวลาน าท่านเทีย่วชมสถานีรถไฟแห่งเมืองปิเนา (Train station) ซึง่มีกระเบื้อง

เขยีนสสีวยงามตกแตง่ภายในสถานี ซ ึง่เลา่ถงึเมอืงปิเนาและการผลติไวน์ของลุ่มแม่น ้าโดรู อสิระใหท้่านได ้

มเีวลาเดนิเลน่และเก็บภาพธรรมชาต ิโคง้น ้า อันสวยงามแห่งหุบเขาลุม่น ้าโดรู 

12.00 น. น าทา่นเดนิทางกลบัสูเ่รอืส าราญ 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ หอ้งอาหารภายในเรอืส าราญ 

13.00 น. เรอืส าราญเดนิทางออกจากทา่เทยีบเรอืเมอืงปิเนา มุ่งหนา้สูท่า่เทยีบเรอืเวกา เด เทอรร์อน 

เรือส าราญจะค่อยๆล่องผ่านแม่น ้าโดรู สู่เมืองเวกา เด เทอร์รอน (ประเทศสเปน) อสิระใหท้่านไดช้ม

ทศันียภาพเมอืงเกา่ ซึง่สรา้งเรียงรายรมิแม่น ้าโดรู รวมถงึไร่องุ่นทีม่ีการปลูกในบรเิวณนี้อีกดว้ย นับเป็นอีก

หนึง่ทศันียภาพทีส่วยงามของทวิทศันแ์ละภมูปิระเทศแห่งลุม่น ้าโดรู  

19.00 น. เรอืเทยีบทา่ ณ ทา่เรอืเวกา เด เทอรร์อน 

ค า่ รับประทานอาหารค า่ ณ หอ้งอาหารภายในเรอืส าราญ  

หลงัอาหารอสิระใหท้า่นพกัผ่อนตามอธัยาศยัหรอืสนุกสนานกบักจิกรรมบนเรอื 

 

11 เมษำยน 2563  เวกำ เด เทอรร์อน – ฟิกวัรำ เด เคสเทลโล รอดรโิก – กวัดำ – เมดำ – บำรก์ำ ด ิ

อลัวำ 

 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารภายในเรอืส าราญ 

08.00 น. น าทา่นเดนิทางสูเ่มอืงฟิกวัรา เด เคสเทลโล รอดรโิก (Figueira de Castelo Rodrigo) (ระยะทาง 21 ก.ม. 

ใชเ้วลาเดนิทาง 25 นาท)ี เป็นเมอืงเล็กๆในอุทยานแห่งชาตโิดรู (Douro International Nature Park) ซึง่

เป็นเมอืงทีพ่ระเจา้อฟองโซที ่9 แห่งลอีอน สเปน ไดม้อบใหแ้ก ่เคานท ์รอดรเิกด กอนซาเลส เด จริอน แต่

ในสมัยศตวรรษที ่13 ไดส้ง่มอบเมืองและหมู่บา้นแห่งนี้กับกษัตรยิโ์ปรตุเกส น าท่านเขา้ชมปราสาทเก่า 

Muralhas do Castelo Rodrigo ซึง่เป็นปราสาทยุคกลางจากนัน้น าทา่นเทีย่วชมเมืองเก่าแห่งนี้ ไดเ้วลาน า

ทา่นเดนิทางสูเ่มอืงกวัดา (Guarda) (ระยะทาง 89 ก.ม. ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1.30 ชัว่โมง) เป็นเมอืงที่

ถูกพบโดยกษัตรยิซ์านโฮ ในปี 1199 เป็นอีกเมืองเก่าของโปรตุเกส น าท่านเขา้ชมโบสถก์ัวดา (Guarda 

Cathedral) เป็นโบสถโ์กธคิสรา้งขึน้ในปี 1390 แลว้เสร็จในสมัยศตวรรษที ่16 จากนัน้น าท่านเดนิชม

ก าแพงเมอืงเกา่กวัดา (Guarda’s Defensive walls) ซึง่เป็นก าแพงเมอืงเกา่สรา้งในสมัยศตวรรษที ่14 และ
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ยังคงไดร้ับการรักษาไดเ้ป็นอย่างดจีวบจนปัจจุบัน จากนัน้น าทา่นชมจัตรุัสใจกลางเมอืง (Guarda’s central 

Square) อันเป็นทีต่ัง้ของหมู่อาคารโบราณและวหิารประจ าเมือง ทีย่ังคงสถาปัตยกรรมยุคกลางไดอ้ย่างดี

เยีย่ม ไดเ้วลาน าทา่นเดนิทางสูห่มู่บา้นซอเทลฮา (Sortelha) ซึง่เป็นหมู่บา้นโบราณทีไ่ดร้ับการยกย่องว่ามี

ความสวยงามและคงความดัง้เดมิตัง้แต่สมัยยุคศตวรรษที่ 13 ไดอ้ย่างดียิง่ น าท่านเดนิชมและเก็บภาพ

ความประทบัใจของหมู่บา้นแห่งเมอืงเกา่ 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคารทอ้งถิน่ 

 

บ่าย น าท่านเดนิทางสูเ่มืองเมดา (Meda) (ระยะทาง 67 ก.ม.ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1 ชัว่โมง) เป็นเมือง

โบราณยุคกลางแห่งโปรตเุกส และเป็นเมอืงทีต่ัง้แบ่งแยกระหว่างเมืองครสิเตยีนและเมืองมุสลิมในสมัยยุค

กลาง เรยีกไดว้่าเป็นเมอืงแห่งเขตแดน และมีหอคอยสงัเกตการณ์ในอดตีแต่ปัจจุบันคอืหอนาฬกิา (Clock 

Tower) เมืองนี้เป็นเพียงเมืองเล็กๆแต่แฝงดว้ยเสน่หแ์ละสะทอ้นใหเ้ห็นถงึความเจรญิรุ่งเรืองในสมัยยุค

กลาง สมควรแกเ่วลาน าทา่นเดนิทางสูเ่มืองบารก์า ด ิอัลวา (Barca d’ Alva) น าท่านเทีย่วชมเมืองอันเป็น

ปากแม่น ้าโดรูในเขตแดนโปรตุเกส ท่านสามารถเดนิเล่นบรเิวณท่าเรือ หรือเที่ยวชมเมืองแห่งนี้ ซ ึง่มี

ทศันียภาพทวิทศัน ์โคง้น ้า แห่งแม่น ้าโดรู อันสวยงามยิง่ 

18.00 น.  น าทา่นเดนิทางกลบัสูเ่รอืส าราญ ซึง่จะท าการจอดเทยีบทา่ ณ ทา่เรอื บารก์า ด ิอัลวา 

ค า่ รับประทานอาหารค า่ ณ หอ้งอาหารภายในเรอืส าราญ  

หลงัอาหารอสิระใหท้า่นพกัผ่อนตามอธัยาศยัหรอืสนุกสนานกบักจิกรรมบนเรอื 

12 เมษำยน 2563  โปชโิน – ปิเนำ 

 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารภายในเรอืส าราญ 

09.00 น. เรอืส าราญออกเดนิทางจากทา่เรอืบารก์า ด ิอัลวา 

 เรอืส าราญจะคอ่ยๆลอ่งแม่น ้าโดรู สูเ่มอืงโปชโิน อสิระใหท้า่นไดช้มทัศนียภาพเมืองเก่าซึง่สรา้งเรียงรายรมิ

แม่น ้าโดรู รวมถงึไร่องุ่นทีม่กีารปลกูในบรเิวณนี้อกีดว้ย 

11.15 น. เรอืส าราญจอดเทยีบทา่ ณ ทา่เทยีบเรอืโปชโิน (Pochinho) 

 เรอืจะท าการจอเทยีบทา่ 1 ชัว่โมง น าทา่นเทีย่วชมหมู่บา้นโปชโิน ซึง่เป็นหมู่บา้นในภาคเหนือของโปรตเุกส

ตัง้อยู่ในเทศบาล Vila Nova de Foz Côa มเีขือ่นโปชโินและแม่น ้าโดรู น าทา่นถา่ยรูปกบัโคง้น ้าแห่งหมู่บา้น

โปชโิน ทีไ่ดช้ือ่ว่าเป็นหนึง่ในเสน้ทางมรดกโลกในการลอ่งแม่น ้าโดรู 
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12.15 น. เรอืส าราญออกจากทา่เรอืโปชโิน สูท่า่เทยีบเรอืปิเนา (Pinhao) 

 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ หอ้งอาหารภายในเรอืส าราญ 

 เรอืส าราญจะค่อยๆล่องแม่น ้าโดรู สูเ่มืองปิเนา อสิระใหท้่านไดช้มทัศนียภาพเมืองเก่าซึง่สรา้งเรียงรายรมิ

แม่น ้าโดรู รวมถงึไร่องุ่นทีม่กีารปลกูในบรเิวณนี้อกีดว้ย 

 

17.30 น. เรอืส าราญจอดเทยีบทา่ ณ ทา่เรอืเมอืงปิเนา 

 ทา่นสามารถเดนิเลน่เทีย่วชมเมอืงและเก็บภาพพระอาทติยต์กดนิพาดผ่านหุบเขาแม่น ้าโดรู นับเป็นอีกหนึง่

ทศันียภาพทีไ่ม่น่าพลาด หรอืจะน่ังจบิเครือ่งดืม่ชลิล์ๆ  บนเรอืส าราญทีจ่อดในคุง้น ้าโดรูทีส่วยงามอกีแห่ง 

 

ค า่ รับประทานอาหารค า่ ณ หอ้งอาหารภายในเรอืส าราญ  

 หลงัอาหารอสิระใหท้า่นพักผ่อนตามอัธยาศยัหรอืสนุกสนานกบักจิกรรมบนเรอื 

 

 

13 เมษำยน 2563  ปิเนำ – เรกวั – วลิลำเรยีล – ไบทโิทส   

 

07.00 น. เรอืเดนิทางออกจากทา่เทยีบเรอืเมอืงปิเนา (Pinhao) สูท่า่เรอืเมอืงเรกวั (Regua) 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารภายในเรอืส าราญ 

09.00 น. เรอืเทยีบทา่ ณ ทา่เรอืเมอืงเรกวั (Regua) 

 น าทา่นเดนิทางสูเ่มอืงวลิลาเรยีล (Vila Real) (ระยะทาง 27 ก.ม. ใชเ้วลาเดนิทาง 20 นาท)ี น าท่านเขา้ชม

พระราชวังเมเทยีส (Mateus Palace) ซึง่เป็นพระราชวังในแบบศลิปะโปรตกุสีบาโรค สรา้งในสมัยศตวรรษที ่

18 และมหีอ้งทีส่ าคญัคอื หอ้งสมุด, และหอ้งอาหาร ซึง่มีเพดานทีท่ าจากไมแ้กะสลักสวยงามมาก น าท่าน

เทีย่วชมความสวยงามภายในพระราชวังแห่งนี้ จากนัน้น าท่านเทีย่วชมเมืองวลิลาเรียล เป็นเมืองหลวงและ

เมอืงทีใ่หญ่ทีส่ดุของเขต Vila Real ในภาคเหนือของโปรตเุกส น าทา่นแวะถา่ยรูปกับ Capela Nova  ซึง่ถอื

เป็นศาสนสถานทีส่ าคญัอกีแห่งของเมืองนี้ จากนัน้น าท่านเขา้ชมโบสถ ์Igreja de Sao Domingos ซึง่เป็น

โบสถห์นิทีส่รา้งข ึน้ในปี 1424 ในศลิปะแบบบาโรค อสิระใหท้่านไดเ้ก็บภาพและเดนิเล่นภายในเมืองวลิลา

เรยีล  

  13.00 น. น าทา่นเดนิทางกลบัสูเ่รอืส าราญ 
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กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ หอ้งอาหารภายในเรอืส าราญ 

14.00 น. เรอืเดนิทางออกจากทา่เทยีบเรอืเมอืงเรกวั สูท่า่เรอืเมอืงไบทโิทส (Bitetos) 

 น าทา่นเทีย่วชมเมอืงไบทโิทสซึง่เป็นเมืองเล็กๆรมิฝ่ังแม่น ้าโดรู น าท่านชม Alpendurada เป็นอารามเบเน

ดกิส ์(Benedictine Monastery) สรา้งขึน้ในสมัยศตวรรษที ่11 ซึง่ปัจจุบันไดก้ลายเป็นรา้นอาหารทีส่ าคัญ

อกีแห่งหนึง่ของเมอืงนี้ น าทา่นเดนิเลน่ภายในเมอืงทีล่อ้มรอบไปดว้ยไร่องุ่นและคุง้น ้าแห่งแม่น ้าโดรู 

 

18.00 น. น าทา่นเดนิทางกลบัสูเ่รอืส าราญ 

 

ค า่ รับประทานอาหารค า่ ณ หอ้งอาหารภายในเรอืส าราญ  

หลงัอาหารอสิระใหท้า่นพกัผ่อนตามอธัยาศยัหรอืสนุกสนานกบักจิกรรมบนเรอื 

 

14 เมษำยน 2563  ไบทโิทส – ปอรโ์ต – พระรำชวงัโบลซำ – ชอ้ปป้ิงเอำทเ์ลต 

 

06.45 น. เรอืออกเดนิทางจากทา่เรอืเมอืงไบทโิทส สูท่า่เทยีบเรอืเมอืงปอรโ์ต 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารภายในเรอืส าราญ 

 เรอืส าราญจะคอ่ยๆลอ่งแม่น ้าโดรู สูเ่มอืงปอรโ์ต อสิระใหท้า่นไดช้มทัศนียภาพเมืองเก่าซึง่สรา้งเรียงรายรมิ

แม่น ้าโดรู รวมถงึไร่องุ่นทีม่กีารปลกูในบรเิวณนี้อกีดว้ย 

11.00 น.  เรอืจอดเทยีบทา่ ณ ทา่เรอืเมอืงปอรโ์ต 

น าทา่นเดนิทางชม Igreja do carmo & Igreja dos Camelitas ซึง่เป็นโบสถค์าทอลกิในเมืองปอรโ์ต ทีไ่ด ้

ข ึน้ทะเบียนเป็น World Heritage Site โดย UNESCO สรา้งตามศลิปะ Rococo ส าหรับโบสถ ์ Igreja do 

Carmo คอื โบสถท์ีต่ัง้อยู่บนจัตรุัสที ่Rua do Carmo ในเมืองโปรโต (Porto) ประเทศโปรตุเกส โบสถแ์ห่ง

นี้สรา้งข ึน้ในชว่งครึง่หลังของศตวรรษที ่18 ตามสไตลศ์ลิปะโรโกโก (Rococo) หรือบางครัง้ก็เรียกกันว่า

ศลิปะแบบหลยุสท์ี ่14 (Louis XIV Style) ศลิปะโรโกโกเริม่พัฒนามาจากศลิปะฝรั่งเศส จุดเดน่ของศลิปะโร

โกโก (Rococo) คอืการออกแบบเพือ่ใหก้ลมกลนืกนัหรอืเป็นเอกภาพ ศลิปินโรโกโกจะนยิมเล่นเสน้โคง้ตัว

ซแีละตัวเอส (S และ C curves) แบบเปลอืกหอย ผูช้มโบสถ ์Igreja do Carmo จะเห็นศลิปะโรโกโก 
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(Rococo) ไดช้ดัเจนบรเิวณผนังภายนอกของโบสถ ์ซึง่มีจติรกรรมฝาผนังกระเบื้องสขีาวและน ้าเงนิโดย 

Silvestre Silvestri 

 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคารจนี 

 

บ่าย น าท่านเขา้ชมพระราชวังโบลซา (Palacio da Bolsa) หรือ Stock Exchange Palace อาคารสไตลน์ีโอ

คลาสสคิสรา้งขึน้ในปี 1842 ซ ึง่เป็นหนึง่ในสถานทีท่อ่งเทีย่วยอดนยิมแห่งเมอืงปอรโ์ต น าท่านเขา้ชมความ

สวยงามและยิง่ใหญ่ของพระราชวังแห่งนี้ ไม่ว่าจะเป็น Courtyard ภายในพระราชวัง รวมถงึหอ้งทอ้งพระ

โรงสทีอง อันเลือ่งชือ่ อสิระใหท้า่นไดเ้ก็บภาพความสวยงามและยิง่ใหญ่ของพระราชวังโบลซา 

ไดเ้วลาน าทา่นเดนิทางสูช่อ้ปป้ิงเอาทเ์ลต (Vila do Conde Porto Fashion Outlet) ซึง่เป็นเอาทเ์ลตขนาด

ใหญ่แห่งเมอืงปอรโ์ต อสิระใหท้า่นไดช้อ้ปป้ิงเลอืกซือ้สนิคา้แบรนดเ์นมทีน่ ามาจ าหน่ายลดราคากว่า 130 

แบรนด ์ ไม่ว่าจะเป็น Armani, Calvin Klein, Coach, Lacoste, Michael Jors, Nike, Ralph Lauren, 

Samsonite, Timberland และอืน่ๆอกีมากมาย อสิระใหท้า่นไดช้อ้ปป้ิงตามอัธยาศยั 

 

19.00 น. น าทา่นเดนิทางกลบัสูเ่รอืส าราญ 

 

ค า่ รับประทานอาหารค า่ ณ หอ้งอาหารภายในเรอืส าราญ  

หลงัอาหารอสิระใหท้า่นพกัผ่อนตามอธัยาศยัหรอืสนุกสนานกบักจิกรรมบนเรอื 

หมายเหต ุ     กอ่นเรอืกลบัเทยีบทา่ในค า่วันนี้ทา่นจะไดร้ับป้ายผูกกระเป๋าสตี่างๆ ซึง่เป็นตัวก าหนดล าดับการน ากระเป๋า

ลง 

 จากเรือ ท่านจะตอ้งจัดกระเป๋าใบใหญ่วางไวห้นา้หอ้ง โดยแยกขา้วของเครื่องใชท้ีจ่ าเป็นไวใ้นกระเป๋า

เดนิทางใบเล็ก เพราะเจา้หนา้ทีข่องเรือจะมาเก็บกระเป๋าใบใหญ่ของท่านไปตัง้แต่กลางดกึ  และบัญชี

คา่ใชจ้่ายตา่งๆ จะถกูสง่มาใหท้า่นตรวจเชค็กอ่นท าการช าระในวันรุ่งข ึน้ ส าหรับทา่นทีต่อ้งการช าระผ่านบัตร

เครดติ ทางบรษัิทเรือจะชารจ์ค่าใชจ้่ายผ่านบัตรเครดติที่ท่านไดใ้หห้มายเลขไวใ้นวันทีท่่านเช็คอนิโดย

อัตโนมัต ิ

 

15 เมษำยน 2563  ปอรโ์ต – อสิตนับลู – กรงุเทพมหำนคร 
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เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารภายในเรอืส าราญ 

09.00 น. น าทา่นเชคเอาทอ์อกจากเรอืส าราญ 

 น าทา่นเดนิทางสูส่นามบนิปอรโ์ต (OPO) เพือ่เชคอนิและท า Tax Refund  

12.05 น. ออกเดนิทางจากสนามบนิปอรโ์ต สู ่สนามบนิอสิตนับูลโดยเทีย่วบนิ TK1452 (ใชเ้วลาบนิประมาณ 4.30 

ชัว่โมง) สายการบนิมบีรกิารอาหาร เครือ่งดืม่ และพักผ่อน บนเครือ่งบนิ 

18.35 น. เดนิทางมาถงึสนามบนิอสิตนับูล ประเทศตรุก ีแวะเปลีย่นเครือ่ง 

20.15 น. ออกเดนิทางสูก่รุงเทพฯ โดยเทีย่วบนิที ่TK 64 สายการบนิฯ มบีรกิารอาหาร 2 รอบ คอื อาหารค า่, อาหาร

เชา้ 

 

16 เมษำยน 2563  กรงุเทพมหำนคร 

09.50 น. เดนิทางถงึสนามบนิสวุรรณภมู ิกรุงเทพฯ โดยสวัสดภิาพ (BON VOYAGE) 

 

10 วนั ลอ่งเรอืแมน่ ำ้โดร ู(โปรตเุกส)  

เรอืแมน่ ำ้ระดบั Premium – Arosa Alva Cruise 

 

อตัรำคำ่บรกิำร 7- 16  เมษำยน 2563 

ราคาผูใ้หญ่ (พกัหอ้งคู ่หอ้งมหีนำ้ตำ่ง Fixed Window cabin) ทา่นละ 113,900 

พักเดีย่วเพิม่ ทา่นละ (คดิทีห่อ้งพักแบบ Fixed Window cabin ซึง่เป็นราคาเริม่) ไม่มหีอ้งพักเดีย่ว 

อัพเกรดเป็นหอ้งพกัแบบหนำ้ตำ่งเปิดได ้Panorama view  (ช ัน้ 2) 

(พกัหอ้งคู ่River –Drop down panorama window) ทา่นละ 

12,000 

อัพเกรดเป็นหอ้งพกัแบบหนำ้ตำ่งเปิดได ้Panorama view  (ช ัน้ 3) 

(พกัหอ้งคู ่River – Drop down panorama window) ทา่นละ 

20,000 

เด็กอายุต า่กว่า 12 ปี (พักกบัผูใ้หญ่ 2 ทา่น)  109,900 
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เด็กทารก อายุไม่เกนิ 2 ปี (นับอายุจนถงึวันเดนิทางกลบั) 33,900 

ชัน้ธุรกจิเพิม่เงนิจากราคาทวัร ์เร ิม่ตน้ทีท่า่นละ  

(รำคำยนืยนัไดก็้ตอ่เมือ่ทีน่ ัง่ confirm เทำ่น ัน้) 

85,000 – 110,000 

ไม่เอาตัว๋เครือ่งบนิหักคา่ใชจ้่าย (ผูใ้หญ่)  (ไม่รวมตัว๋ BKK-IST-OPO-IST-BKK) 25,000 

กรณีมวีซีา่แลว้หรอืไม่ตอ้งยืน่วซีา่ หักคา่ใชจ้่าย ไมร่วมคำ่วซีำ่ 

**ราคาอาจมกีารปรับขึน้ – ลง ตามราคาน ้ามันทีป่รับข ึน้ลง แตจ่ะปรบัตามความเป็นจรงิ 

ทีส่ายการบนิประกาศปรับ และทีม่เีอกสารยนืยนัเทา่นัน้ (คดิ ณ วันที ่7 กนัยายน 2563) ** 

ขอ้แนะน าและแจง้เพือ่ทราบ 

 กรณีเดนิทางเป็นตัว๋กรุป๊ หากออกตัว๋แลว้ ไม่สามารถขอคนืเงนิได ้และไม่สามารถเปลีย่นวนัเดนิทางได ้

 กระเป๋าเดนิทางเพือ่โหลด ทา่นละ 1 ใบ น ้าหนักไม่เกนิ 20 กก. กระเป๋าถอืข ึน้เครือ่ง (Hand carry) น ้าหนักไม่เกนิ 7 

กก.  

 

โปรแกรมทอ่งเทีย่วลอ่งเรอืส าราญ (ตามทีร่ะบไุวใ้นรายการ) อัตรานีร้วมถงึ 

 ตัว๋เครือ่งบนิไป-กลบัชัน้นักทอ่งเทีย่วโดยสายการบนิเตอรก์ชิ แอรไ์ลนส์ (กระเป๋าเดนิทาง นน. ไม่เกนิ 20 กก./ทา่น) 

 คา่ภาษีสนามบนิ, ภาษีน ้ามัน, คา่ประกนัภยัทางอากาศ 

 คา่ประกนัภยัการเดนิทางอุบัตเิหตวุงเงนิ 1,500,000 บาท และ คา่รักษาพยาบาลในตา่งประเทศวงเงนิ 2,000,000 

บาท 

คา่รักษาพยาบาลหลงักลบัจากตา่งประเทศภายใน 21 วัน วงเงนิ 40,000 บาท  (ประกนัภยัไมค่รอบคลมุผูท้ีอ่ายุเกนิ 

85 ปี) 

 คา่ภาษี (Port Fee) ในทกุเมอืง 

 คา่ Gratuities หรอื Service fee บนเรอื  

 คา่อาหารทกุมือ้ตามระบ,ุ คา่พาหนะ หรอืรถรับ-สง่ ระหว่างน าเทีย่ว, คา่เขา้ชมสถานที ่

 เจา้หนา้ที ่(ไกดไ์ทย) คอยอ านวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง และ ทปิตา่งๆ 

 บรกิาร WIFI บนเรอืตลอดการเดนิทาง พรอ้มอาหารและเครือ่งดืม่ 

 

อตัรำนีไ้มร่วมถงึ 

 คำ่วซีำ่เชงเกน้ ประมำณ 3,300 – 3,500 บำท 
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 คา่ใชจ้่ายสว่นตวัอาท ิคา่ซกัรดี คา่โทรศพัท-์แฟกซ ์และคา่ใชจ้่ายอืน่ๆทีไ่ม่ไดร้ะบุในรายการ 

 คา่ภาษีมูลคา่เพิม่ 7% และภาษีหกั ณ ทีจ่่าย 3% 

 

การช าระเงนิ งวดที ่1 : ส ารองทีน่ั่งจ่าย 51,000 บาท/ทา่น ภายใน 3 วันหลงัไดร้บัการยนืยนักรุป๊ออกเดนิทางแน่นอน 

    ส ำรองทีน่ ัง่ (ผูเ้ดนิทำงพกัเดีย่ว) ทำ่นละ 71,000 บำท 

  งวดที ่2 : ช าระสว่นทีเ่หลอื 60 วัน ลว่งหนา้กอ่นออกเดนิทาง  

กรณียกเลกิ 

* ยกเลกิ 120 วัน ลว่งหนา้กอ่นเดนิทาง หักคา่ใชจ้่าย 1,000 บาท/ทา่น  

* ยกเลกิ 90-119 วัน ลว่งหนา้กอ่นเดนิทาง หกัคา่มัดจ า 35% 

* ยกเลกิ 60-89 วัน ลว่งหนา้กอ่นเดนิทาง หักคา่มัดจ า 60% 

* ยกเลกิ 30-59 วัน ลว่งหนา้กอ่นเดนิทาง หักคา่มัดจ าเต็มจ านวน  

* ยกเลกิ 08-29 วัน ลว่งหนา้กอ่นเดนิทาง หักคา่ใชจ้่ายเต็มจ านวน 

* ยกเลกิ นอ้ยกวา่ 7 วัน ลว่งหนา้กอ่นเดนิทาง หักคา่ใชจ้่ายเต็มจ านวน 

***หากมกีารยกเลกิการจองทวัร ์หลงัไดท้ าการยืน่วซีา่เรยีบรอ้ยแลว้ บรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการน าเลม่พาสปอรต์ไป

ยกเลกิวซีา่ในทกุกรณี ไม่ว่าคา่ใชจ้่ายในการยืน่วซีา่จะรวมหรอืแยกจากรายการทวัรก์็ตาม*** 

หมายเหต ุ:  

 บรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการเดนิทางใน กรณีทีม่ผีูเ้ดนิทางต ่ากว่า 20 ท่าน โดยจะแจง้ให ้ผูเ้ดนิทางทราบ

ลว่งหนา้ อย่างนอ้ย 20 วัน กอ่นการเดนิทาง 

 บรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์นการเปลี่ยนแปลงการพาเขา้ชมสถานที่ท่องเที่ยวใดๆที่ปิดท าการ โดยจะจัดหาสถานที่

ทอ่งเทีย่วอืน่ๆเพือ่ทดแทนเป็นล าดบัแรก หรอืคนืคา่เขา้ชมแกค่ณะผูเ้ดนิทางแทน 

 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงรายการทอ่งเทีย่ว กรณีทีเ่กดิเหตจุ าเป็นสดุวสิยั อาท ิการลา่ชา้ของสายการ

บนิ  การนัดหยุดงาน  การประทว้ง  ภยัธรรมชาต ิ การกอ่จราจล  อุบัตเิหต ุ ปัญหาการจราจร ฯลฯ   ทัง้นี้จะค านงึและ

รักษาผลประโยชนข์องผูเ้ดนิทางไวใ้หไ้ดม้ากทีส่ดุ 

 การทอ่งเทีย่วนี้เป็นการช าระแบบเหมาจ่ายกบับรษัิทตวัแทนในตา่งประเทศ ทา่นไม่สามารถเรยีกรอ้งเงนิคนื ในกรณีที่

ทา่นปฎเิสธหรอืสละสทิธิ ์การใชบ้รกิารทีท่างทวัรจ์ัดให ้ยกเวน้ ทา่นไดท้ าการตกลงหรอืแจง้ใหท้ราบกอ่นเดนิทาง 

 บรษัิทฯ จะไม่รบัผดิชอบคา่ใชจ้่ายทีเ่กดิข ึน้ หากทา่นถกูปฎเิสธวซีา่และจะไม่คนืเงนิคา่ทวัรท์ีท่า่นช าระ มาแลว้  หาก

ทา่นถกูปฎเิสธการเขา้เมอืง อันเนื่องจากการกระท าทีส่อ่ไปในทางผดิกฎหมาย หรอืการ หลบหนีเขา้เมอืง ฯลฯ 
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 สถานฑตูเก็บคา่ธรรมเนียมวซีา่ และไม่คนืทกุกรณี 

 ในกรณีทีท่า่นจะใชห้นังสอืเดนิทางราชการ (เลม่สนี ้าเงนิ) เดนิทางกบัคณะ  บรษัิทฯสงวนสทิธิท์ีจ่ะ ไม่รับผดิชอบ 

หากทา่นถกูปฎเิสธการเขา้หรอืออกนอกประเทศใดประเทศหนึง่เพราะโดยปกตนัิกทอ่งเทีย่วใชห้นังสอืเดนิทางบุคค

ธรรมดา  

 

กรณีเดนิทำงโดยลกูคำ้จดักำรต ัว๋เครือ่งบนิเอง (Land Only) 

 ในกรณีลกูคา้ด าเนนิการเรือ่งตัว๋เครือ่งบนิเองและมาเทีย่วร่วมกบัคณะ (Join Tour) ลกูคา้ตอ้งด าเนนิการมาพบคณะ

ทวัรด์ว้ยตวัเอง และตอ้งรับผดิชอบคา่ใชจ้่ายในการมาพบคณะใหญด่ว้ยตวัเอง รวมถงึหากกรณีเทีย่วบนิของคณะใหญ่

เกดิความลา่ชา้หรอืยกเลกิเทีย่วบนิอนัดว้ยสาเหตใุดๆก็ตาม 

 

ต ัว๋เครือ่งบนิ 

 ในการเดนิทางเป็นหมู่คณะผูโ้ดยสารจะตอ้งเดนิทางไป-กลบั หากทา่นตอ้งการเลือ่นวนัเดนิทางกลบั ทา่นจะตอ้ง

ช าระ คา่ใชจ้่ายสว่นตา่งทีส่ายการบนิเรยีกเก็บโดยสายการบนิ เป็นผูก้ าหนด ซึง่ทางบรษัิทฯ ไม่สามารถเขา้ไป

แทรกแซงได ้และในกรณีทีย่กเลกิการเดนิทาง ถา้ทางบรษัิทไดอ้อกตัว๋เครือ่งบนิไปแลว้ ผูเ้ดนิทางตอ้งรอ Refund 

ตามระบบของสายการบนิเทา่นัน้ (ในกรณีทีต่ัว๋เครือ่งบนิสามารถท าการ Refund ไดเ้ทา่นัน้) 

 ทา่นทีจ่ะออกตัว๋เครือ่งบนิภายในประเทศ เชน่ เชยีงใหม่ ภเูก็ต หาดใหญ ่ฯลฯ โปรดแจง้ฝ่ายขายกอ่นเพือ่ขอ

ค ายนืยันว่าทวัรนั์น้ๆ ยนืยันการเดนิทาง แน่นอน หากทา่นออกตัว๋ภายในประเทศโดยไม่ไดร้ับการยนืยนัจากพนักงาน 

แลว้ทวัรนั์น้ยกเลกิ บรษัิทฯไม่สามารถรบัผดิชอบคา่ใชจ้่ายใดๆทีเ่กีย่วขอ้งกบัตัว๋เครือ่งบนิภายในประเทศได ้

 เมือ่ทา่นจองทวัรแ์ละช าระมัดจ าแลว้ หมายถงึทา่นยอมรบัในขอ้ความและเงือ่นไขทีบ่รษัิทฯแจง้แลว้ขา้งตน้ 

 

โรงแรมและหอ้ง 

 หอ้งพักในโรงแรมเป็นแบบหอ้งพักคู ่( TWN/DBL ) ในกรณีทีท่า่นมคีวามประสงคจ์ะพักแบบ 3 ทา่น / 3 เตยีง ( 

TRIPLE ROOM ) ขึน้อยู่กบัขอ้ก าหนดของหอ้งพักและรูปแบบของหอ้งพักของแตล่ะโรงแรม ซึง่มักมคีวามแตกตา่ง

กนั ซึง่อาจจะท าใหท้า่นไม่ไดห้อ้งพักตดิกนัตามทีต่อ้งการ หรอื อาจไม่สามารถจัดหอ้งทีพ่ักแบบ 3 เตยีงได ้

 โรงแรมหลายแห่งในยุโรป จะไม่มเีครือ่งปรับอากาศเนื่องจากอยู่ในแถบทีม่อีุณหภมติ า่ เครือ่งปรับอากาศทีม่จีะ

ใหบ้รกิารในชว่งฤดรูอ้นเทา่นัน้ 

 ในกรณีทีม่กีารจัดประชมุนานาชาต ิ( TRADE FAIR ) เป็นผลใหค้า่โรงแรมสงูขึน้ 3-4 เทา่ตวั บรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์น

การปรับเปลีย่นหรอืยา้ยเมอืงเพือ่ใหเ้กดิความเหมาะสม 

 

กระเป๋ำเล็กถอืตดิตวัขึน้เครือ่งบนิ 
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 กรุณางดน าของมคีม ทกุชนดิ ใสใ่นกระเป๋าใบเล็กทีจ่ะถอืข ึน้เครือ่งบนิ เชน่ มดีพับ กรรไกรตดัเล็บทกุขนาด ตะไบเล็บ 

เป็นตน้ กรณุำใสใ่นกระเป๋ำเดนิทำงใบใหญ่หา้มน าตดิตวัข ึน้บนเครือ่งบนิโดยเด็ดขาด 

 วัตถทุีเ่ป็นลกัษณะของเหลว อาท ิครมี โลชัน่ น ้าหอม ยาสฟัีน เจล สเปรย ์และเหลา้ เป็นตน้ จะถกูท าการตรวจอย่าง

ละเอยีดอกีครัง้ โดยจะอนุญาตใหถ้อืข ึน้เครือ่งไดไ้ม่เกนิ 10 ชิน้ ในบรรจุภณัฑล์ะไม่เกนิ 100 ml. แลว้ใสร่วมเป็นที่

เดยีวกนัในถงุใสพรอ้มทีจ่ะส าแดงตอ่เจา้หนา้ทีร่ักษาความปลอดภยัตามมาตราการองคก์ารการบนิพลเรอืนระหวา่ง

ประเทศ ( ICAO ) 

 หากทา่นซือ้สนิคา้ปลอดภาษีจากสนามบนิ จะตอ้งปิดผนกึถงุโดยระบ ุวันเดนิทาง เทีย่วบนิ จงึสามารถน าข ึน้เครือ่งได ้

และหา้มมรี่องรอยการเปิดปากถงุโดยเด็ดขาด 

 

สมัภำระและคำ่พนกังำนยกสมัภำระ 

 ส าหรับน ้าหนักของสมัภาระทีท่างสายการบนิอนุญาตใหโ้หลดใตท้อ้งเครือ่งบนิ คอื 20-30 กโิลกรัม (ส าหรับ

ผูโ้ดยสารชัน้ประหยัด/ Economy Class Passenger ซ ึง่ข ึน้กบัแตล่ะสายการบนิ) การเรยีกเกบ็คา่ระวางน ้าหนักเพิม่

เป็นสทิธิข์องสายการบนิทีท่า่นไม่อาจปฎเิสธได ้หาก น ้าหนักกระเป๋าเดนิทางเกนิกว่าทีส่ายการบนิก าหนด 

 ส าหรับกระเป๋าสมัภาระทีท่างสายการบนิอนุญาตใหน้ าข ึน้เครือ่งได ้ตอ้งมนี ้าหนักไม่เกนิ 7 กโิลกรัมและมสีดัสว่นไม่

เกนิ 7.5 x 13.5 x 21.5 ส าหรับหน่วยวัด “นิว้” (Inch) หรอื 19 x 35 x 55 ส าหรับหน่วยวัด “เซนตเิมตร” 

(Centimeter) 

 ในบางรายการทวัร ์ทีต่อ้งบนิดว้ยสายการบนิภายในประเทศ น ้าหนักของกระเป๋าอาจจะถกูก าหนดใหต้ า่กวา่มาตรฐาน

ได ้ทัง้นี้ข ึน้อยู่กบัขอ้ก าหนดของแตล่ะสายการบนิ บรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่รับภาระ ความรับผดิชอบคา่ใชจ้่ายใน

น ้าหนักสว่นทีเ่กนิ 

 กระเป๋าและสมัภาระทีม่ลีอ้เลือ่นและมขีนาดใหญ่เกนิไป ไม่เหมาะกบัการเป็นกระเป๋าถอืข ึน้เครือ่งบนิ (Hand carry) 

กำรชดเชยคำ่กระเป๋ำในกรณีเกดิกำรสญูหำย 

 ของมีค่าทุกชนดิ ขอแนะน ำไมค่วรใสเ่ขำ้ไปในกระเป๋ำใบใหญ่ทีเ่ช็คไปกบัเครือ่ง เพราะหากเกดิการสญูหาย 

สายการบนิจะรับผดิชอบชดใชต้ามกฎไออาตา้เท่านัน้ ซ ึง่จะชดใชใ้หป้ระมาณ กโิลกรัมละ 20 USD คูณดว้ยน ้าหนัก

กระเป๋าจรงิ ทัง้นี้จะชดเชยไม่เกนิ USD 400 กรณีเดนิทางชัน้ธรรมดา (Economy) หรือ USD 600 กรณีเดนิทางชัน้

ธุรกจิ (Business) ดงันัน้จงึไม่แนะน าใหโ้หลดของมคีา่ทกุประเภทลงกระเป๋าใบใหญ่ 

 กรณีกระเป๋าใบใหญ่เกดิการสญูหายระหว่างการท่องเทีย่ว (ระหว่างทัวร ์ไม่ใชร่ะหว่างบนิ) โดยปกตปิระกันภัยการ

เดนิทางทีบ่รษัิททวัรไ์ดจ้ัดท าใหล้กูคา้จะไม่ครอบคลมุคา่ชดเชยในกรณีกระเป๋าใบใหญ่สญูหาย อย่างไรก็ตาม บรษัิท

ฯจะพจิารณาชดเชยค่าเสยีหายใหท้่าน โดยชดใชต้ามกฎของสายการบนิเท่านัน้ น่ันหมายถงึจะชดเชยตามน ้าหนัก

กระเป๋า คณู ดว้ยคา่ชดเชย USD 20 ตอ่กโิลกรัมเทา่นัน้ ดงันัน้ทา่นจงึไม่ควรโหลดของมีค่าทุกประเภทในกระเป๋าใบ

ใหญ่ เพราะหากเกดิการสญูหาย ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิก์ารชดเชยคา่เสยีหายตามรายระเอยีดขา้งตน้เทา่นัน้ 

 กรณีกระเป๋าใบเล็ก (Hand Carry) เกดิการสญูหาย บรษัิทฯ ไม่สามารถรับผดิชอบชดเชยคา่เสยีหายใหท้า่นได ้ 
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เอกสำรประกอบกำรขอวซีำ่เชงเกน้ประเทศโปรตเุกส 

(ใชเ้วลาในการขอวซีา่ประมาณ 15 วันท าการ) 

สถานฑตูไม่อนุญาตใหด้งึเลม่พาสปอรต์ หากไดย้ืน่เขา้ไปแลว้ ดงันัน้ถา้ทา่นรูว้่าตอ้งใชเ้ลม่กรุณาแจง้บรษัิททวัรฯ์ เพือ่ขอ

ยืน่วซีา่ลว่งหนา้กอ่นกรุ๊ป และใหแ้นบตัว๋เครือ่งบนิในชว่งทีท่า่นจะเดนิทางมาดว้ย 

 

(การเตรยีมเอกสาร กรณุาอ่านใหเ้ขา้ใจ และเตรยีมใหค้รบ) 

1. หนังสอืเดนิทาง อายุใชง้านได ้เกนิ 6 เดอืนขึน้ไป และ มหีนา้ว่างอย่างนอ้ย 2 แผ่น 

2. รูปถา่ยสหีนา้ตรง จ านวน 2 รูป มรีายละเอยีดดงันี้  

- พืน้หลงัสขีาว 

- ขนาด 3.5 ซม. x 4.5 ซม. 

- ถา่ยจากดา้นหนา้โดยไม่สวมใสส่ ิง่ตา่งๆบนใบหนา้หรอืศรีษะ 

- ภาพถา่ยปัจจุบัน (ไม่เกนิ 6 เดอืน) 

- ใบหูและคิว้จะตอ้งปรากฏบนภาพถา่ย 

- ภาพถา่ยจะตอ้งครอบคลมุถงึศรีษะ และดา้นบนของหัวไหล ่ โดยตอ้งเห็นใบหนา้ 70-80% ของภาพอย่าง

ชดัเจนส าเนาบัตรประชาชน  

3. ส าเนาทะเบยีนบา้น (กรุณาถา่ยหนา้แรกทีม่รีายละเอยีดบา้นเลขทีม่าดว้ย) 

4. ส าเนาทะเบยีนสมรส (กรณีผูห้ญงิ.....หากมกีารเปลีย่นค าน าหนา้เป็น ...นาง... ตอ้งแนบมา) 

5. ส าเนาทะเบยีนหยา่ (กรณีผูห้ญงิ.....ถา้หย่าและหากมกีารใชค้ าน าหนา้เป็น ....นาง...ตอ้งแนบมา) 

6. สตูบิัตร (กรณีเด็กต า่กวา่ 20 ปีบรบิูรณ์ตอ้งแนบสตูบิัตรมา)  

7. กรณีเด็กอายุต า่กว่า 20 ปีบรบิรูณ:์ (หากเด็กไมไ่ดเ้ดนิทางพรอ้ม พ่อและแม่) ตอ้งยืน่เอกสารเพิม่เตมิดงันี้  

- เด็ก เดนิทางกบับุคคลอืน่ บดิาและมารดาตอ้งท าหนังสอืแสดงความยนิยอม ซึง่ออกใหโ้ดยทีว่่าการเขตหรอื

อ าเภอเทา่นัน้ และใหร้ะบุว่า ยนิยอมใหเ้ด็กเดนิทางกบัใคร (ระบุชือ่) มคีวามสมัพันธอ์ย่างไรกบัครอบครัว 

- เด็ก เดนิทางกบับดิา มารดาตอ้งท าหนังสอืแสดงความยนิยอมซึง่ออกใหโ้ดยทีว่่าการเขตหรอือ าเภอเทา่นัน้และ

ใหร้ะบุวา่ มารดายนิยอมใหเ้ด็กเดนิทางกบับดิา (ระบุชือ่บดิา)  

- เด็ก เดนิทางกบัมารดา บดิาตอ้งท าหนังสอืแสดงความยนิยอมซึง่ออกใหโ้ดยทีว่่าการเขตหรอือ าเภอเทา่นัน้และ

ใหร้ะบุวา่ บดิายนิยอมใหเ้ด็กเดนิทางกบัมารดา (ระบุชือ่มารดา)   

8. หลกัฐานการท างาน (จดหมำยรบัรองกำรท ำงำน) ท ำเป็นภำษำองักฤษ 

จดหมายรับรองการท างานใหร้ะบุ  TO WHOM IT MAY CONCERN (ไม่ตอ้งระบุสถานฑตูและประเทศ) 
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- กรณีผูเ้ดนิทางเป็นเจา้ของกจิการ : ใชห้นังสอืจดทะเบยีนบรษัิทฯ ทีม่รีายชือ่ผูป้ระกอบกจิการ (อายุไม่เกนิ 3 

เดอืน) 

- กรณีผูเ้ดนิทางเป็นเจา้ของรา้นคา้ : ใชท้ะเบยีนพาณชิยท์ีม่ชี ือ่ผูเ้ป็นเจา้ของรา้นคา้ 

- กรณีพนักงานบรษัิท : ใชจ้ดหมายรับรองการท างานจากนายจา้ง ระบตุ าแหน่ง ระยะเวลาการวา่จา้ง เงนิเดอืน  

- กรณีทีเ่ป็นขา้ราชการ : ใชห้นังสอืรับรองจากหน่วยงาน  

- กรณีเกษียณอายุราชการ: ถา่ยส าเนาบัตรขา้ราชการบ านาญ 

- กรณีเป็นนักเรยีนนักศกึษา ตอ้งมหีนังสอืรับรองจากสถาบันศกึษา นัน้ว่าก าลงัศกึษาอยู่ ระบุชัน้ปีทีศ่กึษา  

9. หลกัฐานการเงนิ :  (กรุณาเตรยีมใหถ้กูตอ้ง) 

- ส าเนาสมุดบัญชธีนาคาร ยอ้นหลงั 6 เดอืน ใชบ้ัญชอีอมทรัพยเ์ทา่นัน้ มยีอดเงนิไม่ต า่กว่า 100,000 บาท 

พรอ้มประทบัตราจากธนาคาร 

หมายเหต ุ : หากสมุดบัญชแีสดงยอดรวมทีม่กีารกระโดดขา้มเดอืน (ยอดไม่ตอ่เนื่อง) เชน่จากเดอืน 1 ขา้มไปเป็น

ยอดของ เดอืน 3 (เดอืน 2 ไม่ม)ี ทา่นตอ้งไปขอ Bank statement จากทางธนาคารแทนการถา่ยส าเนาสมุดบัญช ี

- หรอืสามารถออก Bank Statement ของบญัชอีอมทรัพย ์ (Saving account) ออกโดยธนาคารยอ้นหลงั 6 

เดอืน ระบุชือ่เจา้ของบัญชใีหค้รบถว้น มอีายุไม่เกนิ 30 วัน นับจากวันทีจ่ะยืน่วซีา่ มยีอดเงนิไม่ต า่กว่า 100,000 

บาทตอ่การรับรอง 1 ทา่น พรอ้มประทบัตราจากธนาคาร 

- บัญชฝีากประจ า (Fixed) สามารถแนบประกอบได ้แตท่า่นตอ้งแนบบัญชอีอมทรัพย ์(Saving) มาดว้ยเป็นบัญชี

หลกั 

หากตอ้งการใชบ้ัญชฝีากประจ าตอ้งเตรยีมดงันี ้ 

 

หมายเหต ุหากตอ้งการรับรองการเงนิใหค้นภายในครอบครัว ตอ้งเตรยีมเอกสารดงันี้ 

- หนังสอืรับรองทางการเงนิ (Bank Certificate) ตอ้งระบุชือ่เจา้ของบัญช ีรับรองคา่ใชจ้่ายใหใ้คร (ตอ้งระบุชือ่

ผูถ้กูรับรองในจดหมายดว้ย) มยีอดเงนิไม่ต า่กว่า 100,000 บาทตอ่การรับรอง 1 ทา่น 

- กรุณาแนบสตูบิัตร, ทะเบยีนบา้น, ทะเบยีนสมรส หรอืหลกัฐาน เพือ่แสดงสถานะ และความสมัพันธว์่าเป็นคน

ในครอบครัวเดยีวกนั 

กรณีนายจา้งรับรองคา่ใชจ้่ายใหล้กูจา้ง 

- จดหมายรับรองจากนายจา้งระบุว่าเป็นผูร้ับรองคา่ใชจ้่าย พมิพเ์ป็นภาษาอังกฤษเทา่นัน้ 

- หนังสอืรับรองเงนิฝากตามขา้งตน้  

  

 (สถานฑตูไม่รับพจิารณาบัญชกีระแสรายวันในทกุกรณี ไม่ตอ้งแนบมา)  
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โปรดทรำบ 
1. กรุณาช าระคา่มัดจ าทวัรแ์ละเงนิสว่นทีเ่หลอืในเวลาทีเ่จา้หนา้ทีก่ าหนด หากลกูคา้ไม่ช าระตามก าหนดระบบจะตดั

ชือ่ลกูคา้กรุ๊ปนัน้ออกโดยอัตโนมัตเิพือ่เปิดโอกาสใหล้กูคา้ทา่นอืน่ทีร่อควิอยู่ โดยถอืว่าลกูคา้ยกเลกิการเดนิทาง
ตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทวัร ์

2. ในกรณีที่เกดิเหตุใดๆจนท าใหลู้กคา้ไม่สามารถออกเดนิทางได ้เช่น มีลูกคา้กลุ่มใหญ่ยกเลกิการเดนิทาง
กระทันหัน ภัยธรรมชาต ิเทีย่วบนิถูกยกเลกิ ฯลฯ บรษัิทฯจะพยายามหาโปรแกรมทัวรอ์ื่นในราคาและชว่งเวลา
ใกลเ้คยีงกนัทดแทน ทัง้นี้ ลกูคา้ทราบและเขา้ใจดวี่าเหตกุารณ์ดงักลา่วถอืเป็นเหตสุดุวสิยั และเชือ่มั่นว่าบรษัิทฯ

ไดพ้ยายามอย่างสดุความสามารถในการหาโปรแกรมทดแทนดงักลา่วแลว้  
 ดงันัน้ ลกูคา้จะไม่ยกเหตนุี้มาเป็นขอ้เรยีกรอ้งใดๆกับบรษัิทฯ หากลูกคา้ประสงคร์ับเงนิคนื บรษัิทฯยนิดี
คนืเงนิตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทวัร ์

3. กรณีลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางแลว้สง่ผลใหท้ัง้กรุ๊ปออกเดนิทางไม่ได ้บรษัิทฯขอสงวนสทิธไิม่คนืเงนิทัง้หมดใน
ทกุกรณี 

4. การยืน่ขอวซีา่แบบกรุ๊ปจะใชเ้วลานานกว่าการยืน่ขอวซีา่แบบเดีย่วมาก บ่อยครัง้ทีล่กูคา้จะทราบผลวีซ่าก่อนการ
เดนิทางเพยีง 1 วัน (ข ึน้อยู่กบัความครบถว้นรวดเร็วในการยืน่เอกสารของลกูคา้แตล่ะกรุ๊ป และปรมิาณงานในชว่ง
นัน้ๆของสถานฑตู) ซึง่หมายความว่าลกูคา้อาจจะตอ้งช าระคา่ทวัรท์ัง้หมดกอ่นจะทราบผลวซีา่ 

เพือ่ป้องกนัปัญหาดงักลา่ว บรษัิทฯขอแนะน าใหล้กูคา้สละเวลาไปยื่นวีซ่าเดีย่วเพื่อจะไดท้ราบผลวีซ่าอย่าง
รวดเร็วกอ่นช าระคา่ทวัร ์กรุณาแจง้ความประสงคย์ืน่วซีา่เดีย่วกบัเจา้หนา้ทีท่นัท ี

5. ในการขอวซีา่ กรุณายืน่เอกสารตามชนดิและเงือ่นไขทีเ่จา้หนา้ทีก่ าหนดอย่างเคร่งครัด หากลูกคา้ไม่ปฏบิัตติาม
และวซีา่ไม่ผ่าน บรษัิทฯจะถอืว่าลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทวัร ์

6. ในการยื่นวีซ่าที่สถานฑูต บรษัิทฯจะจัดเจา้หนา้ที่เพื่ออ านวยความสะดวกกรุ๊ปละ 1 คน หากลูกคา้ตอ้งการ

เจา้หนา้ทีด่แูลเฉพาะบุคคลเป็นกรณีพเิศษ บรษัิทฯจะคดิคา่บรกิารครัง้ละ 500 บาทตอ่ลกูคา้ 1 ทา่น 
7. การพจิารณาอนุมัตวิซีา่ทกุขัน้ตอน เป็นเอกสทิธิข์องสถานฑตูโดยจะไม่มกีารชีแ้จงเหตผุลและจะไม่คนืคา่วีซ่าใน

ทกุกรณี หากวซีา่ไม่ผ่านบรษัิทฯจะถอืว่าลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทวัร ์
8. กรณีสายการบนิปฏเิสธการออกตั๋วใหลู้กคา้เป็นรายบุคคลไม่ว่าในกรณีใด บรษัิทฯจะถอืว่าลูกคา้ท่านนัน้ยกเลกิ

การเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรม 

9. การอนุญาตใหเ้ขา้-ออกประเทศ เป็นเอกสทิธิข์องเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมือง และจะไม่มีการชีแ้จงเหตุผล หาก
ลกูคา้ไม่ไดร้ับอนุญาตใหเ้ขา้-ออกประเทศ บรษัิทฯถอืว่าลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทวัร์ 

10. หากลกูคา้ไม่ใชห้รอืไม่สามารถใชบ้รกิารใดๆทีจ่ัดไวใ้นโปรแกรมทวัร ์บรษัิทฯถอืว่าลกูคา้สมัครใจสละสทิธใินการ

ใชบ้รกิารนัน้ๆและจะไม่มกีารคนืเงนิ 
11. บรษัิทฯ สงวนสทิธยิกเลกิหรือเลือ่นการเดนิทางหากจ านวนผูเ้ดนิทางไม่ถงึจ านวนขัน้ต ่าที่บรษัิทฯก าหนดไว ้

และ/หรอื ดว้ยเหตสุดุวสิยัใดๆ บรษัิทฯยนิดคีนืคา่ใชจ้่ายทีล่กูคา้ไดช้ าระมาแลว้เต็มจ านวน (ยกเวน้ค่าวีซ่า) กรณี
ลกูคา้ช าระดว้ยบัตรเครดติ บรษัิทฯสงวนสทิธหิักคา่ธรรมเนียมบัตรเครดติ 3% 

12. เนื่องจากในปัจจุบัน พบปัญหากระเป๋าเดนิทางสญูหายหรือล่าชา้บ่อยครัง้ บรษัิทฯขอแนะน าใหลู้กคา้ลดความ

เสีย่งโดยแบ่งสมัภาระและของใชจ้ าเป็นสว่นหนึง่แยกไวใ้นกระเป๋าอกีใบหนึง่เพื่อโหลด หรือ ถอืข ึน้เครื่อง (กรณี
ถอืข ึน้เครือ่ง ตอ้งปฏบิัตติามเงือ่นไขทีส่ายการบนิก าหนด) และ/หรอื ซือ้ประกนักรณีกระเป๋าเดนิทางสญูหายหรือ

ลา่ชา้ หากกระเป๋าเดนิทางสญูหาย อาจตอ้งใชเ้วลาหลายเดอืนในการเรียกรอ้งความรับผดิชอบจากสายการบนิ 
และทีส่ าคญั ลกูคา้อาจไม่สามารถซือ้เสือ้ผา้และของใชส้ว่นตวัไดใ้นบางสถานที ่

13. โดยปกต ิโปรแกรมทัวรจ์ะรวมกรมธรรมป์ระกันชวีติและประกันอุบัตเิหตุไวแ้ลว้ แต่ไม่ครอบคลุมถงึการประกัน

สขุภาพทุกกรณี เชน่ ทอ้งเสยี แพอ้าหาร แพอ้ากาศ โรคประจ าตัว ฯลฯ บรษัิทฯขอแนะน าใหท้่านซื้อประกัน
สขุภาพระหว่างเดนิทางไวเ้ผือ่กรณีฉุกเฉนิทางการแพทยต์า่งๆ หากตอ้งการกรุณาแจง้ความจ านงคก์ับเจา้หนา้ที่
ทนัท ี

14.  โปรแกรมทัวร์นี้บรษัิทฯเป็นเพียงตัวแทนขายมิไดเ้ป็นผูด้ าเนินการ ลูกคา้สามารถสอบถามชื่อบรษัิทที่เป็น
ผูด้ าเนนิการทวัรโ์ปรแกรมนี้ไดต้ลอดเวลา ทัง้นี้ บรษัิทฯขอจ ากัดความรับผดิชอบใดๆไม่เกนิจ านวนเงนิทีบ่รษัิท

ไดร้ับจรงิตามหลกัฐานทางบัญชเีทา่นัน้ 
 

บรษิทัฯถอืวำ่ ลูกคำ้ไดอ้ำ่นและยอมรบัเง ือ่นไขตำ่งๆในโปรแกรมทวัรน์ ีโ้ดยตลอดแลว้จงึช ำระเงนิมดัจ ำ 

สนใจโปรแกรมทวัร ์กรณุำตดิตอ่เจำ้หนำ้ที ่
Office: 0 2980 0203-4, Hot Line: 081 929 9293 คะ่ 

 


