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 ทีพ่กัระดบัมาตรฐาน 4+5 ดาว อาหารด ีม ีSeafood อาหารจนี อาหารไทย 

 พเิศษ! ใหท้า่นไดช้มิรสชาตขินมฝอยทอง  และ ทารต์ไข ่ณ ดนิแดนตน้ก าเนดิ 

 ลสิบอน เมอืงหลวงประเทศโปรตเุกส ทีม่เีอกลกัษณ์เฉพาะตวั ท ัง้ภมูปิระเทศและสถาปตัยกรรม และยงัเป็นเมอืง

ทีม่อีากาศอุน่ทีส่ดุในยโุรป    

 ซนิตรา้ เมอืงมรดกโลกทางดา้นภมูทิศันว์ฒันธรรม 

 แหลมคาโบดา รอ๊ค คา ท ัง้อยูส่ดุลายของทวปียโุรปทางดา้นทศิตะวนัตก  

 แฟโร เมอืงทางใตส้ดุของประเทศโปรตเุกส และยงัเป็นเมอืงทา่ส าคญัของชาวมวัร ์

 ลากอส เมอืงชายหาดทีม่คีวามเกา่แกแ่ละสวยงามทีส่ดุในเขตแอลการฟ์ 

 ลอ่งเรอืชมถ า้เบนากลิ เมอืงลากวั อกีเมอืงชายหาดในเขตแอลการฟ์ 

 นาซาเร ่เมอืงตากอากาศทีส่ าคญัของประเทศโปรตเุกส ท ัง้ยงัเป็นเมอืงสวรรคส์ าหรบันกัโตค้ลืน่จากท ัว่โลก 

 บาตาลยา เมอืงเล็กกลางหบุเขา ชมโบสถบ์าตาลยา เป็นอกีหนึง่เมอืงมรดกโลกทีส่ าคญัของประเทศโปรตเุกส  

 มอนซานโต หมูบ่า้นทีถ่กูสรา้งแทรกไปตามกอ้นหนิขนาดใหญ ่และไดร้บัการโหวตใหเ้ป็น “หมูบ่า้นทีด่ที ีสุ่ด ใน

ประเทศโปรตเุกส” 

 ลอ่งเรอืเมอืง อาเวโร ่“เวนสิ แหง่โปรตเุกส”  

 ชมหมูบ่า้น Costa Nova สลีกูกวาดแสนสวย 

 ปอรโ์ต ้เมอืงทางดา้นเหนอืของโปรตเุกส ทีม่ชีือ่เสยีงทางดา้น “ไวน ์ปอรโ์ต”้  

 ชมรา้นหนงัสอื Livraria Lello ตน้ก าเนดิ“รา้นตวับรรจงและหยดหมกึ (Flourish and Blotts)”แหง่นยิายเด็ก 

Harry potter 

ก าหนดการเดนิทาง 

21-31 ม.ีค./2-12 พ.ค./23 พ.ค.-2 ม.ิย./6-16 ม.ิย./ 

25 ก.ค.-4 ส.ค./8-18 ส.ค./28 ก.ย.-8 ต.ค./18-28 ต.ค. 2566 

6-16 เม.ย. 2566 

129,900.- 

 

135,000.- 

ตารางเทีย่วบนิ 

วนับนิ เมอืง CODE เทีย่วบนิ เวลา ระยะเวลา 

วนัทีแ่รก กรงุเทพฯ-อสีตนับลู BKK-IST TK69 23.05 – 05.15 (+1) 10.25 ชม. 

วนัทีส่อง อสีตนับลู – ลสิบอน IST-LIS TK1755 07.10 – 10.05 04.50 ชม. 

วนัทีส่บิ ปอรโ์ต ้- อสีตนับลู OPO-IST TK1452 16.35 – 23.10 04.20 ชม. 

วนัทีส่บิ

เอ็ด 
อสีตนับลู - กรงุเทพฯ IST-BKK TK68 01.45 – 15.20 09.22 ชม. 

วนัแรก กรงุเทพฯ (สวุรรณภมู)ิ  

20.00 น. คณะพรอ้มกนัที ่สนามบนินานาชาตสิุวรรณภูม ิอาคารผูโ้ดยสารขาออก ช ัน้  
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4 แถว N เคานเ์ตอรส์ายการบนิเตอรก์ชิแอรไ์ลน ์(TK) ประตทูางเขา้ที ่7 โดย

มเีจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ คอยใหก้ารตอ้นรับในการตรวจเอกสารและสัมภาระในการ

เดนิทาง 

23.05 น. “เหริฟ้าสูก่รงุอสิตันบลู" โดยสายการบนิเตอรก์ชิแอรไ์ลน์ เทีย่วบนิที ่TK69 

(ใชเ้วลาบนิประมาณ 10.25 ชม/รับประทานอาหารและพักผอ่นบนเครือ่งบนิ) 

 

วนัทีส่อง กรงุเทพฯ-อสีตนับลู-กรงุลสิบอน  

05.15 น. เดนิทางถงึ สนามบนินานาชาตอิฮาวาลมิาน ีอสีตันบลู ประเทศตรุก ี เพือ่เปลีย่นเครือ่ง 

07.10 น. “เหริฟ้าสูก่รงุลสิบอน" โดยสายการบนิเตอรก์สิแอรไ์ลน์ เทีย่วบนิที ่TK1755 (ใช ้

เวลาบนิประมาณ 04.50 ชม.) 

 

10.05 น. เดนิทางถงึสนามบนิลสิบอน ปอรเ์ตลา กรุงลสิบอน ประเทศโปรตุเกส น าท่านผ่าน

พธิตีรวจคนเขา้เมอืง เมอืงลสิบอน (Lisbon)  เมอืงหลวงของโปรตเุกสตัง้อยูร่มิฝ่ัง

แมน่ า้เตจู ้(Tejo) เมอืงทีม่ปีระวัตศิาสตรย์าวนานกว่า 800 ปี และเคยประสบกับ

เหตุการณ์แผ่นดนิไหวในศตวรรษที ่17 จงึท าใหอ้าคารเก่าแกโ่บราณไดรั้บความ

เสยีหายเป็นจ านวนมาก ผูน้ าคนส าคัญของเมอืงในสมัยนัน้ คอื มารค์สิ เดอร ์ปอง

ปาล (Marquis de Pombal) ไดเ้ริม่บรูณะและจัดวางผังเมอืงลสิบอนใหมใ่ห ้

ทันสมัย เกดิการสรา้งถนนและอาคารสมัยใหม่กลายเป็นเมอืงลสิบอนทีส่วยงามมี

เอกลักษณ์เป็นของตนเองจนถงึปัจจบุนั 

 

เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร   

บา่ย น าท่านแวะถ่ายรูปที ่หอคอยเบเลม (Belem Tower) เดมิสรา้งไวก้ลางน ้าเพือ่

เป็นป้อมรักษาการณ์ดูแลการเดนิเรือเป็นจุดเริม่ตน้ของการเดนิเรือออกไปส ารวจ 

และคน้พบโลกของ วาสโกดากามาและนักเดินเรือชาวโปรตุเกสเป็นอีกหนึ่ง

สถาปัตยกรรมแบบมานูเอลไลนท์ีส่วยงาม หอคอยเบเลมและมหาวหิารเจอโรนโิม

ไดร้บัการรบัรองจากองคก์ารยูเนสโกขึน้ทะเบยีนเป็นมรดกโลกในปี ค.ศ. 

1983 และเป็นสองในเจ็ดสิง่มหศัจรรยข์องประเทศโปรตเุกสอกีดว้ย 

 

จากนัน้น าทา่นชม อนุสาวรยีด์สิคฟัเวอรี ่(Monument of Discovery)สรา้งขึน้

ในปี ค.ศ.1960 เพื่อร าลกึถงึ 500 ปี แห่งการสิน้พระชนมข์องเจา้ชายเฮนรี่ เดอะ

เนวเิกเตอร ์  

 

จากนัน้น าท่านชม มหาวหิารเจอโร นโิมส ์(Jeronimos Monastery) ทีส่รา้ง

ขึน้เพื่อเป็นเกียรติแก่ วาสโก ดากามา ซึง่ไดเ้ดินเรือสู่ประเทศอินเดียไดเ้ป็น

ผลส าเร็จในปี ค.ศ.1498 ซึง่มหาวหิารแห่งนี้เป็นผลงานอันเยีย่มยอดของงาน

สถาปัตยกรรมแบบมานเูอลไลน ์(Manueline) ใชเ้วลากอ่สรา้งทัง้ส ิน้ถงึ 70 ปี จงึ

เสร็จสมบรูณ์ 
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น าท่านสู ่จตัรุสัโรซโิอ ้(Rossio Square) เป็นจัตุรัสทีม่ชีวีติชวีาทีสุ่ดในเมอืงที่

ซ ึง่ผูค้นหยุดน่ังพักผ่อนหรือดื่มเครื่องดื่มที่รา้นกาแฟหลายแห่งตรงกลางเป็น

อนุสาวรยีท์ีม่คีวามสงู 27 เมตร  

 

จากนัน้น าท่านชม ย่านอลัฟาม่า (Alfama Area) ย่านเมอืงเก่าใจกลางกรุง

ลสิบอน สองขา้งทางเป็นถนนแคบๆ รายลอ้มไปดว้ยบา้นเรอืนทีส่รา้งขึน้ในสมัยยุค

กลาง เต็มไปมนตเ์สน่หท์ีน่่าดงึดูด ผสมผสานกันระหว่างอทิธพิลทีไ่ดรั้บจากโรมัน 

และอาหรับ ซึง่หลังจากที่เกดิแผ่นดนิไหวครัง้รุนแรงในประเทศโปรตุเกสปี ค.ศ. 

1755 เป็นทีน่่าแปลกใจทีย่่านนี้ไม่ไดรั้บผลกระทบแต่อย่างใด ท าใหทุ้ก ๆ  อย่าง

ยงัคงสภาพเดมิใหเ้ห็นจนถงึทกุวันนี ้ 

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร  

 EUROSTARS DAS LETRAS HOTEL หรอืเทยีบเทา่ LISBON 

วนัทีส่าม ลสิบอน-ซนิตรา-คาโบ ดา รอ๊คคา-เอโวรา-แฟโร  

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

08.00 

น. 

น าท่านเดนิทางสู่เมอืงซนิตรา้ (Sintra) (ระยะทางประมาณ 18.5 ก.ม. ใชเ้วลา

เดนิทางประมาณ 30 นาท)ี ในปี ค.ศ. 1995 เมอืงซนิตรา้ไดรั้บการรับรองจาก

องคก์ารยเูนสโกใหเ้ป็นมรดกโลกดา้นภมูทิัศนว์ัฒนธรรม 

 

น าทา่นชมพระราชวงัพนีา่  (Pena National Palace) พระราชวังทีต่ัง้อยูบ่น

เนนิเขาเหนือเมอืงซนิตรา้ โดยพระราชวังแห่งนี้ถือว่าเป็นหนึง่ในเจ็ดสิง่มหัศจรรย์

ของประเทศโปรตเุกส ปัจจบุนัพระราชวังแหง่นีไ้ดก้ลายเป็นหนึง่ในสถานทีท่อ่งเทีย่ว

ทีม่ผีูเ้ขา้ชมมากทีส่ดุในโปรตเุกส  

 

จากนัน้น าท่านเดนิทางต่อไปยัง คาโบ ดา รอ๊คคา (Cabo Da Roca) (ระยะทาง

ประมาณ 40.6 ก.ม. ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 50 นาท)ี แหลมร๊อคคาตัง้อยูส่ดุของ

ทวปียโุรปดา้นทศิตะวันตกตดิกับมหาสมทุรแอตแลนตกิเหนือ ฝ่ังตรงขา้มเป็นทวปี

อเมรกิา แหลมร๊อคคาตัง้อยู่บนหนา้ผาสูงประมาณ 150 เมตรจากระดับน ้าทะเล 

บรเิวณแหลมร๊อคคามมีปีระภาคารซึง่มคีวามส าคัญในการป้องกันแนวชายฝ่ังทะเล

และการเดนิเรอืจนใชม้าถงึปัจจบุนันี ้  

  

เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร    

บา่ย น าท่านเดนิทางสูเ่มอืงเอโวรา (Evora) เป็นเมอืงเมอืงมรดกโลกทางวัฒนธรรม

ขององคก์ารยเูนสโก  

ชมวดัโรมนัแหง่เอโวรา (Roman Temple) วัดซึง่มเีอกลักษณ์ของโรมันแสดง

ถงึศักยานุภาพของอาณาจักรโรมนัในอดตีทีไ่ดแ้ผข่ยายมาถงึโปรตเุกส  
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น าชมวหิารโครงกระดูกแหง่เอโวรา เป็นโบสถ์ขนาดเล็กตัง้อยู่ใกลก้ับทางเขา้

ของโบสถเ์ซนตฟ์รานซสิ ภายในโบสถม์คีวามกวา้ง 11 เมตร และยาว 18.7 เมตร

โบสถท์ีถ่กูตกแตง่ดว้ยหัวกะโหลกและโครงกระดกูมากมาย ถูกสรา้งขึน้ชว่งศตวรรษ

ที ่16 ซึง่กระดกูมาจากมนุษยท์ีถ่กูฝังในสสุานยคุกลางของเอโวรา   

จากนั้นน าท่านเดินทางสู่เมืองแฟโร (Faro) เมืองริมทะเลน่ารักๆ เป็นเมือง

ศูนยก์ลางการบรกิารจัดการของเขตอัลการฟ์ ซึง่เป็นเขตทางตอนใตข้องโปรตุเกส 

เมอืงนีเ้ป็นอกีเมอืงทา่ของชาวมวัร ์ซึง่ตอ่มาไดถ้กูกษัตรยิ ์อฟองโซ ที ่3 ครอบครอง

ในปี ค.ศ. 1249 จนถงึ ค.ศ. 1596 ในชว่งสงครามครูเสด เอริล์แห่งซสัเซ็กซ ์ของ  

องักฤษไดเ้ขา้มาครอบครองเมอืงนี้ 

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร  

 FARO HOTEL หรอืเทยีบเทา่ FARO 

วนัทีส่ ี ่ แฟโร-ลากอส-จดุชมววิ กลุม่แทง่หนิในทะเล-ถ า้เบนากลิ-อลับเูฟรา  

gเชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม   

0 8 . 0 0 

น. 

จากนัน้น าท่านชมภายนอก วหิารแฟโร Cathedral of Faro เป็นมหาวหิารโรมัน

คาธอลกิในเมอืงแฟโรประเทศโปรตุเกส โบสถ์ศักดิส์ทิธิใ์นนามของพระแม่มารีผู ้

ศักดิส์ทิธิใ์นปลายศตวรรษที ่13 โดยอคัรสงัฆราชแหง่บรากา  

 

ชม ซุม้ประตอูาโคดาวลิา่ (Arco da Vila) สรา้งขึน้ในชว่งยคุกลางของเมอืง ซุม้

ประตูอนุสาวรยีน์ี้ไดรั้บการว่าจา้งจาก Bishop Francisco Gomes de Avelar 

ในชว่งตน้ศตวรรษที ่19 โครงการดังกล่าวด าเนนิการโดยสถาปนกิชาวอติาลฟีราน

ซสิโกซาเวยีรฟ์าบร ีการตกแต่งซุม้ประตูเป็นรูปปั้นของนักบุญโทมัสอาควนัิสซึง่ถอื

วา่เป็นนักบญุอปุถัมภข์องฟาโร 

 

เดนิทางสู่ ลากอส Lagos เป็นเมอืงชายหาดที่มคีวามสวยงามทีสุ่ดในภูมภิาค

แอลการฟ์ และเป็นเมอืงทีม่ชีายหาดทีแ่สนจะสวยงามเป็นอยา่งมาก รวมทัง้มคีวาม

เก่าแก่มาอย่างนาน จงึมสีถานที่ท่องเที่ยวหลายจุดที่มคีวามสวยงามและเก่าแก่

เหมาะแกก่ารมาเทีย่วชมเป็นอยา่ง  

 

น าทา่นชมป้อม Forte da Ponta da Bandeira สรา้งขึน้เมือ่ปลายศตวรรษที ่17  

ทางเขา้คอืสะพานชกัเหนอืคเูมอืง เป็นป้อมปราการป้องกนัหลังหนึง่ทีด่ทีีส่ดุในเมอืง

ลากอส   

 

เดนิทางสูจุ่ดชมววิ กลุม่แทง่หนิในทะเล (Ponta da Piedade)  ทีส่วยงาม

แปลกตา ใหท้า่นไดช้มววิ และถา่ยรปู  

 



Page 6 of 16 

 

 

 

 

น าทา่นเดนิทางสู ่ลากวั (Lagoa) เมอืงชายหาดใน แควน้แอลการฟ์ (Algarve) 

น าท่านล่องเรอืชม ถ า้เบนากลิ (Benagil Cave) ถ ้ารมิทะเลแห่งนี้มีความ

สวยงามเฉพาะตัวเกดิขึน้โดยฝีมอืธรรมชาต ิเมือ่มองจากภายนอกจะเห็นเป็นเพยีง

เกาะเล็ก ๆ แหง่หนึง่ทีม่ภีเูขาหนิขนาดใหญ่  ตัง้อยู ่แตเ่มือ่ไปส ารวจภาพในจะพบกบั

ชอ่งหลาย ๆ ชอ่ง ท าหนา้ทีเ่ปรยีบดั่งเป็นประตูไปสู่ถ ้าทะเล และยังมคีวามพเิศษ

ตรงทีห่ลังคาของถ ้าไม่มคีวามทบึแต่มรีูอยู่ดา้นบนจนท าใหแ้สงสว่างกระทบมาถงึ

ดา้นล่างถ ้าที่เป็นชายหาดได ้ท าใหบ้ริเวณนี้ไม่มืดและเป็นดั่งโถงธรรมชาตอิัน

สวยงาม   

เทเทีย่ง

ทเีท 
รบัประทานอาหาร ณ ภตัตาคารอาหาร 

 

บา่ย น าทา่นเดนิทางสูเ่มอืงอลับเูฟรา (Albufeira) ตดิกับชายฝ่ังทะเลในเขตอัลการฟ์ 

(Algarve) ทางตอนใตข้องโปรตุเกสเป็นเมอืงทีม่ทีัง้ความเจรญิทันสมัยและมนต์

เสนหแ์ห่งประวัตศิาสตร ์ซึง่มทีัง้จตุรัสทีส่วยงาม, โบสถใ์นยุคศตวรรษที ่18 เป็น

เมอืงตากอากาศทีม่ชีายหาดสวยงาม น ้าทะเลสฟ้ีาอมเขยีวสดใสของแอตแลนตกิ 

น าทา่นเดนิเลน่ชมเมอืง 

    

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคารอาหาร  

 SAO RAFAEL ATLANTICO HOTEL หรอืเทยีบเทา่ ALBUFEIRA 

วนัทีห่า้ อลับเูฟรา -บาตาลยา-นาซาเร ่   

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

08.00 

น. 

น าทา่นสู ่Batalha (บาตาลยา) เป็นเมอืงเล็กๆ ทีต่ัง้อยูท่่ามกลางหุบเขาในเขตเล

เรยี บาตาลยากลายเป็นเมอืงส าคัญทีม่สี ิง่ปลกูสรา้งทีส่ าคัญและไดรั้บยกยอ่งใหเ้ป็น

มรดกโลกจากองคก์ารยเูนสโก 

 

เทีย่ง รบัประทานอาหาร ณ ภตัตาคารอาหาร   

บา่ย น าท่านเขา้ชม โบสถบ์าตาลยา Batalha Monastery หรอื  Mosteiro De 

Santa Maria Da Vitoria โบสถแ์ห่งสรา้งเพือ่ถวายพระแมม่าร ีตัง้อยูใ่กลก้ับ

สนามรบ  ทีพ่ระเจา้ฌเูอาวท์ี ่1 (João I) แห่งโปรตุเกส น าทหารโปรตุเกส รบกับ

พระเจา้จอหน์ที ่1 กษัตรยิแ์ควน้คาสตลี (John I of Castile) ซึง่มาอา้งสทิธกิาร

ครอบครองราชยบ์ัลลังกแ์ละแผ่นดนิโปรตุเกส ผ่านราชนิีของตน จนมชียัชนะ ในปี 

ค.ศ.1385  โบสถน์ีส้รา้งโดยพระเจา้ฌเูอาวท์ี ่1 (João I) เพือ่ถวายพระแมม่าร ีตาม

ค าอธษิฐานขอพรใหก้อ่นออกรบ ตัง้อยูใ่กลก้ับสนามรบ ทีพ่ระเจา้ฌเูอาวท์ี ่1 (João 

I) แห่งโปรตุเกส น าทหารโปรตุเกส รบกับพระเจา้จอหน์ที ่1 กษัตรยิแ์ควน้คาสตลี 

(John I of Castile) ซึง่มาอา้งสทิธคิรอบครองราชบัลลังกแ์ละแผ่นดนิโปรตุเกส 

ผ่านราชนิีของตน จนมชีัยชนะ และดว้ยความสวยของโบสถแ์ห่งนี้สง่ผลใหโ้บสถน์ี้
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กลายเป็นศลิปะชิน้เอกอกีแห่งหนึ่งของโปรตุเกส จงึไดร้บัการประกาศใหเ้ป็น

มรดกโลก  จากองคก์ารยเูนสโก 

 

เดนิทางสู่เมอืงนาซาเร่ Nazaré  เป็นหมู่บา้นชาวประมงเก่าแก่ มหีาดทรายที่

สวยงาม และบรรยากาศที่สบายเป็นธรรมชาต ิปัจจุบันเป็นเมอืงท่าตากอากาศที่

ส าคัญของโปรตุเกส ใหท้่านเดนิชมวิถีชวี ิต ความเป็นอยู่ที่หมู่บา้นประมง แนว

ชายหาดของทีน่ีม่คีวามยาวกวา่ 1.5 ก.ม. มทีีพ่ักตากอากาศ รา้นอาหารทะเล คาเฟ่

เก๋ๆ  ตัง้อยูต่ลอดแนว และเมอืงนี้ยังเป็นเมอืงสวรรคข์องเหล่านักโตค้ลืน่จากทั่วโลก 

ในชว่งฤดหูนาวจะมคีลืน่ยกัษ์ใหท้า่นไดต้ืน่ตาตืน่ใจอกีดว้ย 

 

น าทา่นสมัผัสกบันาซาเร ่ โดยขึน้รถราง เพือ่ชมเมอืงเกา่ดา้นบนภเูขา พรอ้มชมววิ

ทั่วทัง้เมอืงนาซาเรแ่ละทะเลจากมมุสงูแบบพาโนรามา  

ค า่ รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร   

 PRAIA HOTEL หรอืเทยีบเทา่ NAZARE 

วนัทีห่ก นาซาเร ่-หมูบ่า้นมอนซานโต   

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

09.00 น. น าท่านสูห่มูบ่า้นมอนซานโต (Monsanto) ถูกสรา้งขึน้ในเทอืกเขาเซอรร์าเดอ

เอสเตรลา ตัง้อยู่ทีด่า้นขา้งของภูเขา เป็นหมู่บา้นทีโ่ดดเดี่ยวและมเีสน่ห ์หมู่บา้น

แห่งนี้ถูกสรา้งขึน้แทรกไปตามกอ้นหนิขนาดใหญ่ สลับกับถนนเล็กๆ นอกจากนี้

ภายในหมู่บา้นยังมกีารพบหลักฐานทางโบราณคดจีากยุคลูซทิาเนีย ถอืว่าเป็นอกี

หนึ่งจุดท่องเที่ยว ที่สามารถชมทัศนียภาพที่สวยงามของเทือกเขาเซอร์ราเดอ

เอสเตรลา และเมอืงที่อยู่ใกลเ้คียงไดอ้ย่างชัดเจน หมู่บา้นแห่งนี้ถูกโหวตใหเ้ป็น

หนึง่ใน “หมูบ่า้นโปรตเุกสทีด่ทีีส่ดุ ในประเทศโปรตเุกส 

 

เทีย่ง รับประทานอาหาร ณ ภตัตาคาร   

บา่ย จากนัน้น าท่านเดนิเทีย่วชมหมูบ่า้นโบราณมอนซานโต ชมความสวยงามแปลก

ตาของหมูบ่า้นทีแ่ทรกตัวอยูต่ามแนวหนิกอ้นเล็กบา้งใหญบ่า้ง 

    

ค า่ รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร    

 MELIA CASTELO BRANCO HOTEL หรอืเทยีบเทา่ CASTELO BRANCO 

วนัทีเ่จ็ด มอนซานโต-อาเวโร ่  

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

 จากนั้นน าท่านเดินทางต่อสู่ เมอืงอาเวโร่ (Aveiro) เมืองศูนย์กลางดา้น

อตุสาหกรรมทีส่ าคัญแหล่งหนึง่ของโปรตุเกสซึง่อดตีเคยเป็นเมอืงท่าทีเ่จรญิมากๆ 

เป็นเมอืงทีไ่ดช้ ือ่ว่าเป็น “เวนสิแห่งโปรตุเกส” เนื่องจากความสวยงามของคลองที่

ตัดผ่านในตัวเมอืง โดยมสีะพานเชือ่มแต่ละฝ่ังเขา้ดว้ยกัน และมเีรอืกอนโดลาและ
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เรอืเร็วหลากสสีนัลอ่งไปตามล าคลองเหลา่นัน้ เดนิทางถงึ เมอืงอาเวโร ่ 

เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร  

บา่ย น าท่านแวะชมสถานรีถไฟอาเวโร ่Aveiro Station ประกอบไปดว้ยอาคารสอง

หลัง คอืหลังเกา่และหลังใหม ่อาคารหลังเกา่ตกแต่งดว้ยกระเบือ้งสฟ้ีา ซึง่แสดงถงึ

ประเพณี วัฒนธรรม ของชาวโปรตุเกส แมน่ ้าโวลกา้ ชาวประมง โบสถค์รสิต ์และ

อืน่ๆ สว่นอาคารใหมเ่ป็นสขีาวทัง้หลังและเป็นอาคารหลักในการใหบ้รกิาร สว่นหลัง

เกา่ไวส้ าหรับเยีย่มชม  

ถ่ายภาพดา้นนอก วหิารอาเวโร (Aveiro Cathedral) หรือที่รูจ้ักกันในนาม

โบสถเ์ซนตโ์ดมนิกิเป็นวหิารโรมันคาธอลกิในอาเวโรประเทศโปรตุเกส มันเป็นทีต่ัง้

ของสังฆมณฑลอาเวโรและสรา้งขึน้ในโปรตุเกสบาโรค ก่อตัง้ขึน้ในปี 1423 เป็น

คอนแวนตโ์ดมนิกิัน และลงทะเบยีนอนุสรณ์สถานแห่งชาตโิปรตุเกส  จากนัน้ชม

ความงามของเมอืงอาเวโร่ซ ึง่ ท่านจะไดช้ืน่ชมกับทัศนียภาพทีส่วยงามของอาคาร 

บา้นเรอืนสสีนัสดใสและสถานทีส่ าคัญๆ ของเมอืง 

เดนิทางไปชม คอสตา โนวา (Costa Nova) หมูบ่า้นชาวประมงของชาวโปรตเุกส

ทีม่เีอกลักษณ์เฉพาะตัวและมคีวามสะดุดตาเพราะสสีันแบบลูกกวาด ดูแลว้ น่ารัก 

สดใส สบายตา หมูบ่า้นคอสตา โนวา ตัง้อยูใ่กลก้บัเมอืง Aveiro กอ่ตัง้ขึน้เมือ่ปีค.ศ.

1808 เป็นเมอืงทีอ่ยู่ตดิกับชายฝ่ังทะเล ท าใหอ้าชพีหลักของชาวบา้นคือการท า

ประมง และเหล่าชาวประมงก็ไดส้รา้งบา้นรมิทะเลขึน้ โดยสรา้งบา้นทีม่รีูปทรงปกติ

ทั่วไป แตไ่ดเ้พิม่สสีันของตัวบา้นดว้ยการทาสเีป็นแนวตารางสลับขาว เชน่สเีหลอืง

ขาว สนี ้าเงนิขาว เป็นสสีดใสทีต่ัดกัน สรา้งความสะดุดตาใหก้ับผูพ้บเห็นเป็นอยา่ง

มาก โดยในหมู่บา้นส่วนใหญ่ก็จะมกีารทาสเีหมอืนกันหมด กลายเป็นเอกลักษณ์

ประจ าชมุชนไปโดยปรยิาย ทัง้ยังกลายเป็นแหล่งท่องเทีย่วทีน่่าสนใจแห่งหนึง่ของ

ประเทศ 

จากนัน้น าท่าน ลอ่งเรอื “ Rua dos Combatientes da grande  ชมความงาม

ของเมอืงอาเวโรซ่ ึง่ตลอดสองฟากฝ่ัง ทา่นจะไดช้ืน่ชมกับทัศนียภาพทีส่วยงามของ

อาคาร บา้นเรอืนสสีนัสดใสและสถานทีส่ าคัญๆ ของเมอืง 

    

ค า่ รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร   อาหารจนี 

 MELIA RIA HOTEL หรอืเทยีบเทา่ AVEIRO 

วนัทีแ่ปด อาเวโร ่-ปอรโ์ต ้  

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

 จากนัน้น าท่านเดนิทางสู ่เมอืงปอรโ์ต ้(Porto) ทางเหนือของประเทศโปรตุเกส 

เป็นเมอืงทีม่ชี ือ่เสยีงถงึ “ไวน ์ปอรโ์ต”้ ซึง่เป็นแหล่งไวน์ชัน้ดขีองคนทีม่รีสนยิมใน

การดืม่ไวน ์และเป็นเมอืงทีใ่หญเ่ป็นอนัดับสองและตัง้อยูร่มิ แมน่ ้าดโูร และเมอืงนีย้งั

ไดรั้บการขึน้ทะเบยีนเป็นมรดกโลกโดยยเูนสโก ้ในปี ค.ศ.1996 อกีดว้ย  
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น าท่านชมสถานรีถไฟ São Bento เป็นสถานีรถไฟโบราณ ภายในมกีารตกแต่ง

ดว้ยกระเบือ้งเขยีนสแีละลวดลายสนี ้าเงนิบอกเล่าเรือ่งราวของชาวโปรตุเกส สรา้ง

ขึน้ในขณะทีอ่ารามนกิายเบเนดกิยังคงรุ่งเรอืงในศตวรรษที ่16 ภายในสถานีรถไฟ

แห่งนี้มจีติกรรมฝาผนังทีเ่ล่าเรือ่งราวประวัตศิาสตรข์องเมอืง ทัง้หมดรังสรรคจ์าก

กระเบือ้งเซรามคิอะซเูลโฮกว่า 20,000 ช ิน้  เราจะเห็นประวัต ิสงคราม และ การ

คมนาคมของเมอืง จติกรฝาผนัง Jorge Colaço ใชเ้วลาถงึ 11 ปีในการสรา้งสรรค์

ผลงานนีใ้นสถานรีถไฟ  São Bento แหง่นี ้

 

เดนิทางสูร่า้นหนงัสอื Livraria Lello รา้นหนังสอืเกา่แกอ่าย ุ140 ปี ถูกจัดเป็น

หนึง่ในรา้นหนังสอืทีส่วยงามทีสุ่ดในโลก จากส านักข่าวชัน้น าของโลก อาท ิThe 

Guadian และ Time และเป็นหนึง่ในสถานทีท่ีส่รา้งแรงบนัดาลใจใหแ้ก ่เจ. เค. โรว์

ลงิ (J. K. Rowling) ในการเขยีนหนังสอื แฮรร์ี ่พอตเตอร ์(Harry Potter) ชดุนว

นยิายแฟนตาซทีีไ่ดรั้บความนยิมและเป็นทีรู่จั้กทั่วโลก เป็นรา้นหนังสอืตน้แบบของ 

“รา้นตวับรรจงและหยดหมกึ (Flourish and Blotts)” รา้นหนงัสอืเวทมนตร์

ในตรอกไดแอกอนน่ันเอง  รา้นถกูสรา้งตามแบบสถาปัตยกรรมนโีอโอทกิ ลักษณะ

ส าคัญของสถาปัตยกรรม คอื ผนังเปิดกวา้ง และลายเสน้ซบัซอ้น โดยเมือ่เดนิเขา้ไป

ภายใน Livraria Lello จะสะดดุตากบับนัไดมว้น 2 ชัน้สแีดงสดกลางหอ้งโถง ตัดกับ

สนี ้าตาลเขม้ของไมท้ีส่รา้งพืน้ ราวบนัได เพดาน และชัน้วางหนังสอืไมแ้กะสลัก อกี

จดุทีโ่ดดเดน่คอื เพดานประดับดว้ยกระจกสบีานใหญ ่

เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร  

บา่ย น าท่านเขา้ชม มหาวหิารแห่งเมอืงปอรโ์ต ้(Porto Cathedral) สรา้งใน

ศตวรรษที่ 12 ซึง่ลอ้มรอบดว้ยชุมชนทีเ่ก่าแก่รมิฝ่ังแม่น ้า “Guerra น าท่านแวะ

ถา่ยรปู  

น าทา่นชมดา้นนอก โบสถซ์าน ฟรานซสิโก  (Igreja de Sao Francisco) เป็น

อาคารในสไตลโ์กธคิทีม่คีวามเกา่แกแ่ละงดงามเป็นอยา่งมากแมจ้ะมคีวามมดืทบึอยู่

ก็ตามท ีโดยภายในของโบส ถแ์ห่งนี้ นัน้มคีวามสวยงามดว้ยการตกแต่งดว้ยแผ่น

ทองค าเปลวทีส่วยงามเป็นอยา่งยิง่   

น าทา่นน่ังกระเชา้ลอยฟ้า (Cableway Teleferico de Gaia) เพือ่ชมเมอืงปอร์

โตจากมมุสงู 

 

ค า่ รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร    

 EUROSTAR PORTO DOURO HOTEL หรอืเทยีบเทา่ PORTO 

วนัทีเ่กา้ ปอรโ์ต-้กมิาไรส-์บรากา-ปอรโ์ต ้  

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

 จากนัน้น าทา่นเดนิทางสูเ่มอืงกมีาไรซ ์Guimaraes (ระยะทางประมาณ 55 ก.ม.  
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ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 45 นาท)ี หนึง่ในเมอืงทีส่ าคญัดา้นประวตัศิาสตร ์ซึง่

บรเิวณศนูยก์ลางของเมอืงไดรั้บขึน้ทะเบยีนเป็นมรดกโลกจากองคก์ารยเูนสโก 

เมอืงกมิาไรส ์เป็นเมอืงทอ่งเทีย่วทางประวัตศิาสตรท์ีไ่ดรั้บการอนุรักษ์ไวเ้ป็นอยา่งด ี

เนือ่งจากเมอืงนีเ้ป็นทีป่ระสตูขิองพระเจา้อลัฟอนโซที ่1 กษัตรยิพ์ระองคแ์รกของ

โปรตเุกส โดยตวัเมอืงนัน้ตัง้อยูใ่นหบุเขาทีล่อ้มรอบไปดว้ยภเูขาสงูตระหงา่น    

 

น าทา่นชม ปราสาทกมิาไรส ์(Guimaraes Castle) ปราสาทยคุกลางทีต่ัง้อยูใ่น

ใจกลางเมอืง ถกูสรา้งขึน้ในชว่งศตวรรษที ่10 ตามค าสัง่ของ Mumadona Dias 

เคานเ์ตสแหง่โปรตเุกส เพือ่ปกป้องเมอืงจากการโจมตขีองชาวมวัรแ์ละชาวนอรแ์มน 

ซึง่ปัจจบุนัปราสาทแหง่นีไ้ดก้ลายเป็นเป็นสญัลกัษณ์ทางประวัตศิาสตรท์ีย่ ิง่ใหญ่

ทีส่ดุในโปรตเุกส  

 

จากนัน้น าทา่นชม  Largo da Oliveira หรอื จตัรัุส Oliveira ศนูยก์ลาง

ประวัตศิาสตรข์องเมอืงกมิาไรส ์และเป็นหนึง่ในสถานทีท่ีส่วยงามทีส่ดุในเมอืง ซึง่

ถกูรายลอ้มไปดว้ยอาคารบา้นเรอืน รวมไปถงึสิง่ปลกูสรา้งทีม่คีวามส าคัญทาง 

ประวัตศิาสตร ์รวมไปถงึรา้นอาหารและรา้นกาแฟ 

เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร  

บา่ย น าท่านสูเ่มอืงบรากา  (Braga) นับว่าเป็นเมอืงใหญ่อันดับทีส่ามของโปรตุเกส 

โดยตัง้อยู่ในหุบเขาที่เเสนจะสวยงามท่ามกลางเนินเขาเล็กๆ และภูเขาที่มคีวาม

เขยีวชอุม่มากมาย พรอ้มกบับรรยากาศในแบบเมดเิตอรเ์รเนีย เมอืงเเห่งนี้จะเต็มไป

ดว้ยอาคารส าคัญๆ ทางศาสนามากมาย เเละพพิธิภัณฑท์ีม่คีวามสวยงามหลายต่อ

หลาย เเห ่ง  

 

จากนัน้น าท่านชม Bom Jesus do Mont ซึง่เป็นสถานทีท่ีม่คีวามเชือ่กันมคีวาม

ศักดิส์ทิธิอ์ยา่งมาก โดยมันอยูท่างตอนเหนือของเมอืง เเละมโีบสถอ์ยูด่า้นบน โดย

คณุตอ้งขึน้บนัไดผา่นเเนวก าเเพงทีท่อดยาว โดยตัวโบสถนั์น้มคีวามเกา่เเกม่าตัง้เเต่

ศตวรรษที ่18 ซึง่สรา้งบนฐานเดมิตัง้เเตศ่ตวรรษที ่13  

 

น าทา่นกลับสู ่เมอืงปอรโ์ต ้

 

ค า่ รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร    

 EUROSTAR PORTO DOURO HOTEL หรอืเทยีบเทา่ PORTO 

วนัทีส่บิ ปอรโ์ต ้–อสิระชอ้ปป้ิง-สนามบนิ  

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

 น าทา่นเดนิทางสู ่ถนน Santa Catarina ยา่น Shopping Street ถนนทีม่ชีวีติ  
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*** โปรแกรมทวัรอ์าจมกีารเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม ท ัง้นีข้ ึน้อยูก่บัการเปลีย่นแปลงเวลาของสายการ

บนิ / สภาวะทางอากาศซึง่การเปลีย่นแปลงนี ้ทางบรษิทัฯ จะยดึถอืผลประโยชนข์อง ผูเ้ดนิทางเป็นส าคญั 

โปรแกรมนีจ้ดัข ึน้เพือ่วตัถปุระสงคก์ารทอ่งเทีย่วเป็นหลกั   

ชวีติวาผูค้นคกึคัก สองขา้งทางเต็มไปดว้ยรา้นขายของมากมาย ของแบรนดเ์นม 

รวมไปถงึสนิคา้พืน้เมอืง รา้นอาหาร คาเฟ่ หา้งสรรพสนิคา้ รา้นขายของทีร่ะลกึอสิระ

ใหท้า่นเดนิเลน่ ชอ้ปป้ิงตามอธัยาศัย   

 อสิระอาหารกลางวนัเพือ่ใหท้า่นใชเ้วลาเดนิเลน่เลอืกซือ้สนิคา้ไดอ้ยา่งเต็มที ่  

12.30 น. น าทา่นเดนิทางสูส่นามบนิฟรานซสิโก เดอ ซา คารเ์นโร เมอืงปอรโ์ตป้ระเทศ

โปรตเุกส 

 

16.35 น. “เหริฟ้าสูก่รงุอสิตันบลู” โดยสายการบนิเตอรก์สิแอรไ์ลน ์เทีย่วบนิที ่TK1452 

(ใชเ้วลาบนิประมาณ 04.20 ชม) 

 

23.10 น. เดนิทางถงึ สนามบนินานาชาตอิตาเตริก์ อสีตันบลู ประเทศตรุก ี เพือ่เปลีย่นเครือ่ง 

01.45 น. “เหริฟ้าสูก่รงุเทพฯ” โดยสายการบนิเตอรก์สิแอรไ์ลน ์เทีย่วบนิที ่TK68 

(ใชเ้วลาบนิประมาณ 09.22 ชม/รับประทานอาหารและพักผอ่นบนเครือ่งบนิ) 

 

วนัทีส่บิ

เอ็ด 
กรงุเทพฯ // สวุรรณภมู ิ

 

15.20 น. 

 

ถงึ สนามบนิสวุรรณภมู ิกรงุเทพฯ โดยสวัสดิภ์าพ 

*.*.*.*. Go Together *.*.*.*. 

 

คา่ทวัรต์อ่ทา่น : อตัราคา่บรกิารนีส้ าหรบัผูเ้ดนิทาง  10 ทา่น ข ึน้ไป 

  ผูใ้หญพ่ักหอ้งคู ่(หอ้งละ 2 ทา่น)                                            ทา่นละ 

 ในกรณีทีท่า่นเดนิทางคนเดยีว                           หอ้งพักเดีย่วเพิม่ทา่นละ 

           

129,900.- 

                

28,000.-   

                                                                                     

ชว่งสงกรานต ์  ผูใ้หญพ่ักหอ้งคู ่(หอ้งละ 2 ทา่น)                                            ทา่นละ 

 ในกรณีทีท่า่นเดนิทางคนเดยีว                           หอ้งพักเดีย่วเพิม่ทา่นละ 

           

135,000.- 

                

30,000.-   

                                                                                     

การจองทวัร ์(กรณุาจองทวัรอ์ยา่งนอ้ย 1 เดอืน กอ่นจะเดนิทาง) : 

  หากทา่นสนใจ และประสงคจ์ะเดนิทาง กรณุาจองทัวรแ์ละช าระเงนิมัดจ าล่วงหนา้ 51,000 บาท/ท่าน 

(เพือ่เป็นการยนืยนัการเดนิทางของทา่น 
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 กรณุาช าระคา่ทัวรส์ว่นทีเ่หลอืลว่งหนา้ 45 วัน กอ่นการเดนิทางหรอืตามเจา้หนา้ทีก่ าหนด หากทา่นไม่

ช าระเงนิสว่นทีเ่หลอืตามวันทีก่ าหนด ทางบรษัิทฯ ถอืวา่ทา่นยกเลกิการเดนิทางโดยไมม่เีงือ่นไข 

คา่ทวัรร์วม 

  ค่าตั๋วเครือ่งบนิไป-กลับชัน้ประหยัด โดยสายการบนิเตอร์กชิ แอร์ไลน์ ตามเสน้ทางที่ก าหนดไวใ้น

โปรแกรมพรอ้มน ้าหนักกระเป๋าเดนิทางน ้าหนักตามทีส่ายการบนิก าหนด 

เงือ่นไข 

 ไมส่ามารถท าการ REFUND ไดท้กุกรณี 

 ไมส่ามารถเปลีย่นชือ่ผูโ้ดยสารไดท้กุกรณี 

 ไมส่ามารถเปลีย่นวันเดนิทางได ้เนือ่งจากเป็นตั๋วกรุ๊ป จะตอ้งเดนิทางไปและกลับพรอ้มคณะ 

  คา่ภาษีสนามบนิ คา่ภาษีน ้ามนั และคา่ประกนัภยัทางอากาศ 

 คา่ทีพ่ักโรงแรมระดับ 4+5 ดาว (พักหอ้งคู)่ 

 คา่อาหารตามโปรแกรมทีร่ะบ ุ

 คา่เครือ่งดืม่ (น ้าเปลา่) บนรถโคช้วันละ 1 ขวด / ทา่น 

 คา่ธรรมเนยีมวซีา่เชงเกน้ ประเทศโปรตเุกส ส าหรับหนังสอืเดนิทางประเทศไทย 

 คา่พาหนะ รถรับ-สง่ ตลอดการเดนิทาง 

 คา่ธรรมเนยีมเขา้ชมสถานทีต่ามระบใุนโปรแกรม 

 คา่บรกิารน าทัวร ์และคอยดแูลอ านวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง 1 ทา่น 

 คา่ประกนัภยัอบุตัเิหตเุดนิทางสว่นบคุคล จ านวนเงนิประกนัภยั 1,000,000 บาท  

คา่ทวัรไ์มร่วม 

  ค่าทปิไกดท์อ้งถิน่, คนขับรถ พนักงานบรกิารฯ ประมาณวันละ 5 ยโูร คดิเป็น 9 วัน รวม 45 EURO /

ทา่น ตลอดการเดนิทาง 

 คา่ทปิหัวหนา้ทัวร ์ขึน้อยูก่บัความพอใจของทา่น 

 คา่ท าหนังสอืเดนิทาง (PASSPORT) 

 คา่จัดท าเอกสาร และคา่ท าธรรมเนยีมวซีา่ของคนตา่งดา้ว 

 คา่ใชจ้า่ยสว่นตัวอาท ิคา่โทรศัพท,์ คา่ซกัรดี, คา่เครือ่งดืม่ในหอ้งพัก และคา่อาหารทีส่ั่งมาในหอ้งพัก

คา่อาหารและเครือ่งดืม่ทีส่ัง่พเิศษในรา้นอาหารนอกเหนอืจากทีท่างบรษัิทจัดใหย้กเวน้จะตกลงกนัเป็น

กรณีพเิศษ เชน่ หากทา่นทานไดเ้ฉพาะอาหารทะเลเพยีงอยา่งเดยีว ทา่นตอ้งมคีา่ใชจ้า่ยเพิม่ 

 คา่ใชจ้า่ยอืน่ๆ ทีไ่มไ่ดร้ะบไุวใ้นรายการ 

 คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% และคา่ภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3% 

การยกเลกิการจองทวัร ์: 

  ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 45 วัน  หักคา่มดัจ า 31,000 บาท  

  ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 30-44 วัน  หักคา่มดัจ า 51,000.- บาท 

  ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 1-29 วัน  หักคา่ใชจ้า่ย 100% ของคา่ทัวร ์

เอกสารท าวซี่า : ใชเ้วลายืน่วซี่าประมาณ 1 เดอืน งดการดงึเลม่ออกจากสถานทูตทุกกรณี 

 1.หนังสอืเดนิทาง (พาสปอรต์) ทีม่อีายุใชง้านไม่ต ่ากว่า 6 เดอืนนับจากวันเดนิทาง หากหมดอายุ
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กรุณาน าไปต่ออายุก่อนน าส่ง และแผ่นตดิวซีา่คงเหลอือย่างนอ้ย 2-3 หนา้ (ส าหรับท่านทีม่พีาสปอรต์

เลม่เกา่ ขอความกรณุา แนบมาดว้ย เพือ่น าไปอา้งองิกบัทางสถานทตู) 

2.รูปถ่ายสหีนา้ตรงปัจจุบัน พืน้ฉากหลังรูปตอ้งมสีขีาวเท่านัน้ รูปจะตอ้งเป็นภาพทีค่มชัด หา้มสวมแว่น

สายตา หา้มมเีงา หา้มถ่ายรูปและตกแต่งภาพจากคอมพวิเตอร์ (ถ่ายไมเ่กนิ 6 

เดอืน) ขนาด 3.5 cm x  45 cm หรอื 1.5 x 2 นิว้ 2 รูป (ทางสถานทูตไม่

พจิารณารูปทีถ่่ายเอง) 

3.ส าเนาทะเบยีนบา้นและส าเนาบัตรประชาชนอย่างละ 1 ใบ  

4.ส าเนาใบสูตบิัตรกรณีทีเ่ด็กทีม่อีายุต ่ากว่า 20 ปี (แปลเป็นภาษาองักฤษ) 

5.ส าเนาทะเบยีนสมรส  

6.ส าเนาใบหย่าหรอืส าเนาใบมรณะบัตร (กรณีคู่สมรสเสยีชวีติ)  

7.ส าเนาใบเปลีย่นชือ่และเปลีย่นนามสกุล (ถา้ม)ี  

8.หลักฐานการเงนิ โดยตอ้งขอจากทางธนาคารเทา่น ัน้ พรอ้มถา่ยส าเนาจากสมุดเงนิฝาก

สว่นตวัยอ้นหลงั 3 เดอืน พรอ้มหนา้บัญชหีนา้แรก (หากมกีารต่อเล่ม กรณุาส าเนาหนา้แรกของเล่มที่

ตอ่พรอ้มกบัตัวเลขบญัชเีงนิฝากเป็นปัจจบุนั)  

9.หลักฐานการท างาน (ภาษาอังกฤษและเป็นหลักฐานปัจจุบันเท่านัน้) 

กรณีเป็นพนักงาน  

 จดหมายรับรองการท างานจากบรษัิท ระบุต าแหน่ง, เงนิเดอืน, วันเริม่ท างาน และชว่งเวลาทีอ่นุมัติ

ใหล้าหยุด พรอ้มประทบัตราของบรษิทั 

กรณีเป็นขา้ราชการ/รัฐวสิาหกจิ  

 จดหมายรับรองจากหน่วยงานและส าเนาบตัรราชการ พรอ้มประทบัตราองคก์ร 

เกษียณอายรุาชการ ส าเนาบตัรขา้ราชการเกษียณอาย ุ1 ชดุ 

กรณีเป็นเจา้ของกจิการ  

 ส าเนาใบทะเบยีนการคา้และหนังสอืรับรองการจดทะเบียนที่มีชือ่ของผูเ้ดนิทางเป็นกรรมการหรือ

หุน้สว่น พรอ้มทัง้เซน็ชือ่รับรองส าเนาและประทับตราบรษัิทฯ (อายสุ าเนาไมเ่กนิ 3 เดอืน)  

กรณีเป็นนักเรยีนหรอืนักศกึษา (ภาษาองักฤษและเป็นหลกัฐานปัจจบุนัเทา่นัน้) 

 จดหมายรับรองจากทางโรงเรยีนหรอืสถาบนัทีก่ าลังศกึษาอยู ่และส าเนาบตัรนักศกึษาพรอ้มทัง้เซน็ชือ่

รับรองส าเนา พรอ้มประทบัตราสถาบนั 

เด็กอายตุ า่กวา่ 20 ปี  

 จะตอ้งมใีบอนุญาตจากผูป้กครองบดิาหรอืมารดา หากเด็กเดนิทางไปกับบดิาจะตอ้งมใีบรับรองจาก

มารดา หรอืหากเด็กเดนิทางกบัมารดาจะตอ้งมใีบรับรองจากบดิา หรอืถา้เด็กไมไ่ดเ้ดนิทางกบับดิาและ

มารดา จะตอ้งมจีดหมายยนิยอมใหบุ้ตรเดนิทางไปต่างประเทศจากทัง้บดิาและมารดา พรอ้มมกีาร

รับรองค่าใชจ้่ายใหก้ับบุตร ท่านทีบุ่ตรเดนิทางไปดว้ย ตอ้งไปท าทีส่ านักงานเขตทีท่ าเบยีนบา้นอยู ่

(พรอ้มแนบบตัรประชาชน ของบดิาและมารดา) และตอ้งไปเซ็นเอกสารตอ่หนา้เจา้ทีร่บัยืน่วซีา่ 

กรณีเป็นแมบ่า้น  
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ส าเนาทะเบยีนสมรส / ใบหยา่ /ใบมรณะ (กรณีคู่สมรสเสยีชวีติ) ใชห้ลักฐานการเงนิของตัวเองหรอืของ

สามกี็ได ้ในกรณีทีไ่มไ่ดเ้ดนิทางไปกบัสาม ีจะตอ้งมจีดหมายรับรองค่าใชจ้่ายจากสาม ีเป็นภาษาอังกฤษ 

(พรอ้มกบัเขยีนชือ่-นามสกลุ วันเดอืนปีเกดิ ของสาม ีและบตุร ทีม่ดีว้ยกนั) 

หมายเหต ุ: 

  บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิก์ารเปลีย่นแปลงโปรแกรม ราคา และเงือ่นไขทัง้หมดโดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบ

ล่วงหนา้ 

 บรษัิทฯ มสีทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในทัวรน์ี้ เมือ่เกดิเหตุสุดวสิัยจนไม่อาจ

แกไ้ขได ้

 รายการอาจมกีารเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม เนื่องจากความล่าชา้ของสายการบนิ โรงแรมที่

พักในต่างประเทศ เหตุการณ์ทางการเมอืง และภัยธรรมชาต ิฯลฯ ทีอ่ยู่นอกเหนือการควบคุมของ

ทางบรษัิทฯ หรือ ค่าใชจ้่ายเพิม่เตมิทีเ่กดิขึน้ทางตรง หรอืทางออ้ม เชน่ การเจ็บป่วย การถูกท า

รา้ย การสูญหาย ความล่าชา้ หรอื จากอุบัตเิหตุต่างๆ  ทัง้นี้ บรษัิทฯ จะค านงึถงึความปลอดภัยและ

ความสะดวกของผูเ้ดนิทางเป็นส าคัญ 

 บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบในกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืง หา้มผู เ้ดนิทางเขา้ประเทศ เนื่องจากมสี ิง่

ผดิกฎหมาย หรอืสิง่ของหา้มน าเขา้ประเทศ เอกสารเดนิทางไม่ถูกตอ้ง หรอื ความประพฤตสิ่อไป

ในทางเสือ่มเสยี หรอืดว้ยเหตุผลใด ๆ ก็ตามทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงพจิารณาแลว้ ทางบรษัิทฯ ไม่

อาจคนืเงนิใหท้่านได ้ไม่ว่าจ านวนทัง้หมด หรอื บางส่วน 

 รายการนี้เป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่อ้งไดร้ับการยนืยันจากบรษัิทฯอกีครัง้หนึง่ หลังจากไดส้ ารองทีน่ั่ง

บนเครือ่ง และโรงแรมทีพ่ ักในต่างประเทศเป็นทีเ่รยีบรอ้ย แต่อย ่างไรก็ตามรายการนี ้อาจ

เปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม 

 บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบในกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงของประเทศไทย งดออกเอกสารเขา้เมอืง

ใหก้ับชาวต่างชาต ิหรอื คนต่างดา้วทีพ่ านักอยู่ในประเทศไทย 

 การไมรั่บประทานอาหารบางมือ้ไมเ่ทีย่วตามรายการ ไมส่ามารถขอหักคา่บรกิารคนืได ้เพราะการช าระ

คา่ทัวรเ์ป็นไปในลักษณะเหมาจา่ย 

 บรษัิทขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะรับผดิชอบในกรณีกระเป๋าเดนิทางของทา่นเกดิความช ารดุ หรอืสญูหาย ไมว่า่

กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ ในระหวา่งการเดนิทาง 

 บรษัิทขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเลือ่นการเดนิทางในกรณีทีม่ผีูร้ว่มคณะไมถ่งึ 10 ทา่น 

หลงัจากการจองทวัรแ์ละช าระเงนิมดัจ าแลว้ ทางบรษิทัฯ ถอืวา่ทา่นไดย้อมรบัในขอ้ตกลงและเงือ่นไข 

ทีบ่รษิทัไดร้ะบไุวข้า้งตน้ทกุประการ 

ขอ้มลูเพิม่เตมิเรือ่งต ัว๋เครือ่งบนิ 

- ในการเดนิทางเป็นหมู่คณะ ผูโ้ดยสารจะตอ้งเดนิทางไป-กลับพรอ้มกัน หากตอ้งการเคลือ่นวันเดนิทางกลับ 

ทา่นจะตอ้งช าระคา่ใชจ้า่ยสว่นตา่งทีส่ายการบนิ และบรษัิททัวรเ์รยีกเก็บและการจัดทีน่ั่งของกรุ๊ป เป็นไปโดยสายการบนิ

เป็นผูก้ าหนด ซึง่ทางบรษัิทฯ ไมส่ามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้และในกรณียกเลกิการเดนิทาง และไดด้ าเนนิการออกตั๋ว
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โปรดทราบ 

 

1. กรุณาช าระคา่มัดจ าทัวรแ์ละเงนิสว่นทีเ่หลอืในเวลาทีเ่จา้หนา้ทีก่ าหนด หากลกูคา้ไม่ช าระตามก าหนดระบบจะตัดชือ่ลกูคา้

กรุ๊ปนัน้ออกโดยอัตโนมัตเิพื่อเปิดโอกาสใหลู้กคา้ท่านอืน่ทีร่อควิอยู่ โดยถอืว่าลูกคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ย

โปรแกรมทวัร ์

2. ในกรณีทีเ่กดิเหตุใดๆจนท าใหลู้กคา้ไม่สามารถออกเดนิทางได ้เชน่ มลีูกคา้กลุ่มใหญ่ยกเลกิการเดนิทางกระทันหัน ภัย

ธรรมชาต ิเทีย่วบนิถูกยกเลกิ ฯลฯ บรษัิทฯจะพยายามหาโปรแกรมทัวร์อืน่ในราคาและชว่งเวลาใกลเ้คยีงกันทดแทน ทัง้นี ้

ลกูคา้ทราบและเขา้ใจดวีา่เหตกุารณ์ดังกลา่วถอืเป็นเหตสุดุวสิยั และเชือ่มั่นวา่บรษัิทฯไดพ้ยายามอย่างสดุความสามารถใน

การหาโปรแกรมทดแทนดงักลา่วแลว้  

 ดงันัน้ ลกูคา้จะไมย่กเหตนุี้มาเป็นขอ้เรยีกรอ้งใดๆกับบรษัิทฯ หากลกูคา้ประสงครั์บเงนิคนื บรษัิทฯยนิดคีนืเงนิตาม

เงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทวัร ์

3. กรณีลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางแลว้สง่ผลใหท้ัง้กรุ๊ปออกเดนิทางไมไ่ด ้บรษัิทฯขอสงวนสทิธไิมค่นืเงนิทัง้หมดในทกุกรณี 

4. การยืน่ขอวซี่าแบบกรุ๊ปจะใชเ้วลานานกว่าการยื่นขอวซี่าแบบเดีย่วมาก บ่อยครัง้ทีลู่กคา้จะทราบผลวซี่าก่อนการเดนิทาง

เพยีง 1 วนั (ขึน้อยูก่บัความครบถว้นรวดเร็วในการยืน่เอกสารของลกูคา้แตล่ะกรุ๊ป และปรมิาณงานในชว่งนัน้ๆของสถานฑตู) 

ซึง่หมายความวา่ลกูคา้อาจจะตอ้งช าระคา่ทวัรท์ัง้หมดกอ่นจะทราบผลวซีา่ 

เพือ่ป้องกนัปัญหาดงักลา่ว บรษัิทฯขอแนะน าใหล้กูคา้สละเวลาไปยืน่วซีา่เดีย่วเพือ่จะไดท้ราบผลวซีา่อย่างรวดเร็วกอ่น

ช าระคา่ทวัร ์กรุณาแจง้ความประสงคย์ืน่วซีา่เดีย่วกบัเจา้หนา้ทีท่นัท ี

5. ในการขอวซีา่ กรุณายืน่เอกสารตามชนดิและเงือ่นไขทีเ่จา้หนา้ทีก่ าหนดอย่างเคร่งครัด หากลกูคา้ไม่ปฏบิัตติามและวซีา่ไม่

ผา่น บรษัิทฯจะถอืวา่ลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทวัร ์

6. ในการยืน่วซี่าทีส่ถานฑูต บรษัิทฯจะจัดเจา้หนา้ทีเ่พื่ออ านวยความสะดวกกรุ๊ปละ 1 คน หากลูกคา้ตอ้งการเจา้หนา้ทีดู่แล

เฉพาะบคุคลเป็นกรณีพเิศษ บรษัิทฯจะคดิคา่บรกิารครัง้ละ 500 บาทตอ่ลกูคา้ 1 ทา่น 

7. การพจิารณาอนุมัตวิซีา่ทกุขัน้ตอน เป็นเอกสทิธิข์องสถานฑตูโดยจะไมม่กีารชีแ้จงเหตผุลและจะไม่คนืคา่วซีา่ในทกุกรณี หา

กวซีา่ไมผ่า่นบรษัิทฯจะถอืวา่ลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทวัร ์

8. กรณีสายการบนิปฏเิสธการออกตั๋วใหล้กูคา้เป็นรายบคุคลไม่ว่าในกรณีใด บรษัิทฯจะถอืวา่ลกูคา้ท่านนัน้ยกเลกิการเดนิทาง

ตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรม 

9. การอนุญาตใหเ้ขา้-ออกประเทศ เป็นเอกสทิธิข์องเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืง และจะไม่มกีารชีแ้จงเหตผุล หากลกูคา้ไม่ได ้

รับอนุญาตใหเ้ขา้-ออกประเทศ บรษัิทฯถอืวา่ลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทวัร์ 

10. หากลูกคา้ไม่ใชห้รือไม่สามารถใชบ้รกิารใดๆทีจั่ดไวใ้นโปรแกรมทัวร ์บรษัิทฯถอืว่าลกูคา้สมัครใจสละสทิธใินการใชบ้รกิาร

นัน้ๆและจะไมม่กีารคนืเงนิ 

11. บรษัิทฯ สงวนสทิธยิกเลกิหรอืเลือ่นการเดนิทางหากจ านวนผูเ้ดนิทางไม่ถงึจ านวนขัน้ต า่ทีบ่รษัิทฯก าหนดไว ้และ/หรอื ดว้ย

เหตสุดุวสิยัใดๆ บรษัิทฯยนิดคีนืคา่ใชจ้า่ยทีล่กูคา้ไดช้ าระมาแลว้เต็มจ านวน (ยกเวน้คา่วซีา่) กรณีลกูคา้ช าระดว้ยบัตรเครดติ 

เครือ่งบนิไปแลว้ (กรณีตั๋ว REFUND ได)้ ผูเ้ดนิทางตอ้งรอ REFUND ตามระบบของสายการบนิเทา่นัน้ 

ขอ้มลูเพิม่เตมิเรือ่งโรงแรมทีพ่กั 

- เนื่องจากการวางแปลนหอ้งพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จงึอาจท าใหห้อ้งพักแบบหอ้งเดีย่ว (SINGLE) 

และหอ้งคู ่(TWIN / DOUBLE) และหอ้งพักแบบ 3 ทา่น/3 เตยีง (TRIPLE ROOM) หอ้งพักอาจจะไมต่ดิกนั 

- กรณีที่มงีานจัดประชุมนานาชาต ิ(TRADE FAIR) เป็นผลใหค้่าโรงแรมสูงขึน้มากและหอ้งพักในเมอืงเต็ม 

บรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่นหรอืยา้ยเมอืงเพือ่ใหเ้กดิความเหมาะสม 

การเดนิทางเป็นครอบครวั 

- หากท่านเดินทางเ ป็นครอบครัวใหญ่ หรือเดินทางพรอ้มสมาชิกที่ต อ้งได รั้บการดูแลเ ป็นพิเศษ 

(WHEELCHAIR), เด็ก, และผูส้งูอาย ุทีม่โีรคประจ าตัว ไมส่ะดวกในการเดนิท่องเทีย่วในระยะเวลาเกนิกว่า 4-5 ชัว่โมง

ตดิต่อกัน ท่าน และครอบครัวตอ้งใหก้ารดูแลสมาชกิภายในครอบครัวของท่านเอง เนื่องจากการเดนิทางเป็นหมู่คณะ 

หัวหนา้ทัวรม์คีวามจ าเป็นตอ้งดแูลคณะทัวรท์ัง้หมด 
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บรษัิทฯสงวนสทิธหิักคา่ธรรมเนยีมบตัรเครดติ 3% (บตัรในประเทศ) 

12. เนือ่งจากในปัจจบุนั พบปัญหากระเป๋าเดนิทางสญูหายหรอืลา่ชา้บอ่ยครัง้ บรษัิทฯขอแนะน าใหล้กูคา้ลดความเสีย่งโดยแบง่

สมัภาระและของใชจ้ าเป็นสว่นหนึง่แยกไวใ้นกระเป๋าอกีใบหนึ่งเพือ่โหลด หรอื ถอืขึน้เครือ่ง (กรณีถอืขึน้เครือ่ง ตอ้งปฏบิัติ

ตามเงือ่นไขทีส่ายการบนิก าหนด) และ/หรอื ซือ้ประกันกรณีกระเป๋าเดนิทางสญูหายหรอืลา่ชา้ หากกระเป๋าเดนิทางสญูหาย 

อาจตอ้งใชเ้วลาหลายเดอืนในการเรยีกรอ้งความรับผดิชอบจากสายการบนิ และทีส่ าคัญ ลกูคา้อาจไม่สามารถซือ้เสือ้ผา้และ

ของใชส้ว่นตวัไดใ้นบางสถานที ่

13. โดยปกต ิโปรแกรมทวัรจ์ะรวมกรมธรรมป์ระกนัชวีติและประกนัอบุตัเิหตไุวแ้ลว้ แตไ่ม่ครอบคลมุถงึการประกันสขุภาพทกุกรณี 

เชน่ ทอ้งเสยี แพอ้าหาร แพอ้ากาศ โรคประจ าตัว ฯลฯ บรษัิทฯขอแนะน าใหท้่านซือ้ประกันสขุภาพระหวา่งเดนิทางไวเ้ผือ่

กรณีฉุกเฉนิทางการแพทยต์า่งๆ หากตอ้งการกรุณาแจง้ความจ านงคก์ับเจา้หนา้ทีท่นัท ี

14.  โปรแกรมทัวรน์ี้บรษัิทฯเป็นเพยีงตัวแทนขายมไิดเ้ป็นผูด้ าเนนิการ ลูกคา้สามารถสอบถามชือ่บรษัิททีเ่ป็นผูด้ าเนนิการทัวร์

โปรแกรมนี้ไดต้ลอดเวลา ทัง้นี้ บรษัิทฯขอจ ากัดความรับผดิชอบใดๆไม่เกนิจ านวนเงนิทีบ่รษัิทไดรั้บจรงิตามหลักฐานทาง

บญัชเีทา่นัน้ 

 

บรษิทัฯถอืวา่ ลูกคา้ไดอ้า่นและยอมรบัเงือ่นไขตา่งๆในโปรแกรมทวัรน์ีโ้ดยตลอดแลว้จงึช าระเงนิมดัจ า 

 

สนใจโปรแกรมทวัร ์กรุณาตดิตอ่เจา้หนา้ที ่

Office: 0 2980 0203-4, Hot Line: 08 1929 9293 คะ่ 

 


