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❖ ท่ีพกัระดบัมาตรฐาน 4+5 ดาว อาหารดี มี Seafood อาหารจีน อาหารไทย 

❖ พิเศษ! ใหท่้านไดชิ้มรสชาติขนมฝอยทอง  และ ทารต์ไข่ ณ ดินแดนตน้ก าเนิด 

❖ ลิสบอน เมืองหลวงประเทศโปรตเุกส ท่ีมีเอกลกัษณเ์ฉพาะตวั ทัง้ภมิูประเทศและ

สถาปัตยกรรม และยงัเป็นเมืองท่ีมีอากาศอ ุ่นท่ีสดุในยโุรป    

❖ ซินตรา้ เมืองมรดกโลกทางดา้นภมิูทศันว์ฒันธรรม 

❖ แหลมคาโบดา รอ๊ค คา ทัง้อย ูส่ดุลายของทวีปยโุรปทางดา้นทิศตะวนัตก  

❖ แฟโร เมืองทางใตส้ดุของประเทศโปรตเุกส และยงัเป็นเมืองท่าส าคญัของชาวมวัร ์

❖ ลากอส เมืองชายหาดท่ีมีความเกา่แกแ่ละสวยงามท่ีสดุในเขตแอลการฟ์ 

❖ ลอ่งเรือชมถ ้าเบนากิล เมืองลากวั อีกเมืองชายหาดในเขตแอลการฟ์ 

❖ นาซาเร ่เมืองตากอากาศท่ีส าคญัของประเทศโปรตเุกส ทัง้ยงัเป็นเมืองสวรรคส์ าหรบันกัโต้

คล่ืนจากทัว่โลก 

❖ บาตาลยา เมืองเล็กกลางหบุเขา ชมโบสถบ์าตาลยา เป็นอีกหน่ึงเมืองมรดกโลกท่ีส าคญัของ

ประเทศโปรตเุกส  

❖ มอนซานโต หม ู่บ้านท่ีถกูสรา้งแทรกไปตามกอ้นหินขนาดใหญ่ และไดร้บัการโหวตใหเ้ป็น 

“หม ู่บา้นท่ีดีท่ีสดุ ในประเทศโปรตเุกส” 

❖ ลอ่งเรือเมือง อาเวโร ่“เวนิส แห่งโปรตเุกส”  

❖ ชมหมู่บา้น Costa Nova สีลกูกวาดแสนสวย 

❖ ปอรโ์ต ้เมืองทางดา้นเหนือของโปรตเุกส ท่ีมีช่ือเสียงทางดา้น “ไวน ์ปอรโ์ต”้  

❖ ชมรา้นหนังสือ Livraria Lello ตน้ก าเนิด“รา้นตัวบรรจงและหยดหมึก (Flourish and Blotts)”

แห่งนิยายเด็ก Harry potter 

ก ำหนดกำรเดินทำง 

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

ตำรำงเที่ยวบิน 

วนับิน เมือง CODE เที่ยวบิน เวลำ ระยะเวลำ 

วนัที่แรก กรุงเทพฯ-อีสตนับูล BKK-IST TK69 23.05 – 05.15 (+1) 10.25 ชม. 

วนัที่สอง อีสตนับูล – ลิสบอน IST-LIS TK1755 07.10 – 10.05 04.50 ชม. 

วนัที่สิบ ปอรโ์ต ้- อีสตนับูล OPO-IST TK1452 16.35 – 23.10 04.20 ชม. 

วนัที่สิบเอ็ด อีสตนับูล - กรุงเทพฯ IST-BKK TK68 01.45 – 15.20 09.22 ชม. 

วนัแรก กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ)  

20.00 น. คณะพรอ้มกันที่ สนำมบินนำนำชำติสุวรรณภูมิ อำคำรผูโ้ดยสำรขำออก 

ชั้น 4 แถว N เคำนเ์ตอรส์ำยกำรบินเตอรกิ์ชแอรไ์ลน ์(TK) ประตทูำงเขำ้

ที่ 7 โดยมีเจา้หน้าท่ีของบริษัทฯ คอยใหก้ารตอ้นรบัในการตรวจเอกสารและ

สมัภาระในการเดินทาง 
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23.05 น. “เหิรฟ้าสูก่รุงอสิตนับลู" โดยสายการบินเตอรก์ิชแอรไ์ลน์ เท่ียวบินท่ี TK69 
(ใช้เวลาบินประมาณ 10.25 ชม/รับประทานอาหารและพักผ่อนบน

เครื่องบิน) 

 

วนัที่สอง กรุงเทพฯ-อีสตนับูล-กรุงลิสบอน  

05.15 น. เดินทางถึง สนามบินนานาชาติอฮาวาลิมานี อีสตนับูล ประเทศตุรกี เพื่อเปลี่ยนเครื่อง 
07.10 น. “เหิรฟ้าสู่กรุงลิสบอน" โดยสายการบินเตอร์กิสแอร์ไลน์ เท่ียวบินท่ี 

TK1755 (ใชเ้วลาบินประมาณ 04.50 ชม.) 
 

10.05 น. 
เดินทางถึงสนามบินลิสบอน ปอร์เตลา กรุงลิสบอน ประเทศโปรตุเกส น า

ท่านผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมือง เมืองลิสบอน (Lisbon)  เมืองหลวงของ

โปรตุเกสตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น ้ำเตจู ้(Tejo) เมืองท่ีมีประวติัศาสตรย์าวนานกว่า 

800 ปี และเคยประสบกบัเหตุการณ์แผ่นดินไหวในศตวรรษท่ี 17 จึงท าให้

อาคารเก่าแก่โบราณไดร้บัความเสียหายเป็นจ านวนมาก ผูน้ าคนส าคญัของ

เมืองในสมยัน้ัน คือ มำรคิ์ส เดอร ์ปองปำล (Marquis de Pombal) ไดเ้ริ่ม

บูรณะและจัดวางผังเมืองลิสบอนใหม่ใหท้ันสมัย เกิดการสร้างถนนและ

อาคารสมยัใหม่กลายเป็นเมืองลิสบอนท่ีสวยงามมีเอกลกัษณ์เป็นของตนเอง

จนถึงปัจจุบนั 

 

เที่ยง รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร   
บ่ำย น าท่านแวะถ่ายรูปท่ี หอคอยเบเลม (Belem Tower) เดิมสรา้งไวก้ลางน ้า

เพื่อเป็นป้อมรักษาการณ์ดูแลการเดินเรือเป็นจุดเริ่มตน้ของการเดินเรือ

ออกไปส ารวจ และค้นพบโลกของ วาสโกดากามาและนักเดินเรือชาว

โปรตุเกสเป็นอีกหน่ึงสถาปัตยกรรมแบบมานูเอลไลน์ท่ีสวยงาม หอคอย

เบเลมและมหำวิหำรเจอโรนิโมไดร้บักำรรบัรองจำกองคก์ำรยูเนสโกข้ึน

ทะเบียนเป็นมรดกโลกในปี ค.ศ. 1983 และเป็นสองในเจด็สิ่งมหศัจรรย์

ของประเทศโปรตเุกสอีกดว้ย 

จากน้ันน าท่านชม อนุสำวรียด์ิสคัฟเวอรี่ (Monument of Discovery)สรา้ง

ขึ้ นในปี ค.ศ.1960 เพื่อร าลึกถึง 500 ปี แห่งการสิ้ นพระชนมข์องเจา้ชายเฮน

รี่ เดอะเนวิเกเตอร ์  

จากน้ันน าท่านชม มหำวิหำรเจอโร นิโมส ์(Jeronimos Monastery) ท่ีสรา้ง

ขึ้ นเพื่อเป็นเกียรติแก่ วาสโก ดากามา ซ่ึงไดเ้ดินเรือสู่ประเทศอินเดียไดเ้ป็น

ผลส าเร็จในปี ค.ศ.1498 ซ่ึงมหาวิหารแห่งน้ีเป็นผลงานอนัเยี่ยมยอดของงาน

สถาปัตยกรรมแบบมำนูเอลไลน ์(Manueline) ใชเ้วลาก่อสรา้งทั้งสิ้ นถึง 70 

ปี จึงเสร็จสมบูรณ ์

น าท่านสู่ จตัุรสัโรซิโอ ้(Rossio Square) เป็นจตุัรสัท่ีมีชีวิตชีวาท่ีสุดในเมือง

ท่ีซ่ึงผูค้นหยุดนัง่พักผ่อนหรือด่ืมเครื่องด่ืมท่ีรา้นกาแฟหลายแห่งตรงกลาง

เป็นอนุสาวรียท่ี์มีความสูง 27 เมตร  

จากน้ันน าท่านชม ย่ำนอัลฟำม่ำ (Alfama Area) ย่านเมืองเก่าใจกลางกรุง

ลิสบอน สองขา้งทางเป็นถนนแคบๆ รายลอ้มไปดว้ยบา้นเรือนท่ีสรา้งขึ้ นใน

สมัยยุคกลาง เต็มไปมนต์เสน่ห์ท่ีน่าดึงดูด ผสมผสานกันระหว่างอิทธิพลท่ี

ได้รับจากโรมัน และอาหรับ ซ่ึงหลังจากท่ีเกิดแผ่นดินไหวครั้งรุนแรงใน

ประเทศโปรตุเกสปี ค.ศ. 1755 เป็นท่ีน่าแปลกใจที่ย่านน้ีไม่ไดร้บัผลกระทบ

แต่อยา่งใด ท าใหทุ้ก ๆ  อยา่งยงัคงสภาพเดิมใหเ้ห็นจนถึงทุกวนัน้ี  
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ค ำ่ รบัประทำนอำหำรค ำ่ ณ ภตัตำคำร  

 EUROSTARS DAS LETRAS HOTEL หรือเทียบเท่ำ LISBON 
วนัที่สำม ลิสบอน-ซินตรำ-คำโบ ดำ รอ๊คคำ-เอโวรำ-แฟโร  

เชำ้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  
08.00 น. น าท่านเดินทางสู่เมืองซินตรำ้ (Sintra) (ระยะทางประมาณ 18.5 ก.ม. ใช้

เวลาเดินทางประมาณ 30 นาที) ในปี ค.ศ. 1995 เมืองซินตรา้ไดร้ับการ

รบัรองจากองคก์ารยูเนสโกใหเ้ป็นมรดกโลกดา้นภูมิทศัน์วฒันธรรมน ำท่ำน

ชมพระรำชวังพีน่ำ  (Pena National Palace) พระราชวงัท่ีตั้งอยู่บนเนินเขา

เหนือเมืองซินตรา้ โดยพระราชวงัแห่งน้ีถือวา่เป็นหน่ึงในเจ็ดสิ่งมหศัจรรยข์อง

ประเทศโปรตุเกส ปัจจุบันพระราชวังแห่งน้ีได้กลายเป็นหน่ึงในสถานท่ี

ท่องเท่ียวท่ีมีผูเ้ขา้ชมมากท่ีสุดในโปรตุเกส จากน้ันน าท่านเดินทางต่อไปยงั 

คำโบ ดำ รอ๊คคำ (Cabo Da Roca) (ระยะทางประมาณ 40.6 ก.ม. ใชเ้วลา

เดินทางประมาณ 50 นาที) แหลมร๊อคคาตั้งอยู่สุดของทวีปยุโรปดา้นทิศ

ตะวนัตกติดกบัมหาสมุทรแอตแลนติกเหนือ ฝั่งตรงขา้มเป็นทวีปอเมริกา แห

ลมร๊อคคาตั้งอยู่บนหน้าผาสูงประมาณ 150 เมตรจากระดบัน ้าทะเล บริเวณ

แหลมร๊อคคามีมีประภาคารซ่ึงมีความส าคญัในการป้องกนัแนวชายฝั่งทะเล

และการเดินเรือจนใชม้าถึงปัจจุบนัน้ี   

  

เที่ยง รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร    
บ่ำย น าท่านเดินทางสู่เมืองเอโวรำ (Evora) เป็นเมืองเมืองมรดกโลกทาง

วฒันธรรมขององคก์ารยูเนสโก ชมวัดโรมันแห่งเอโวรำ (Roman Temple) 

วดัซึ่งมีเอกลกัษณ์ของโรมนัแสดงถึงศกัยานุภาพของอาณาจกัรโรมนัในอดีตท่ี

ไดแ้ผ่ขยายมาถึงโปรตุเกส น ำชมวิหำรโครงกระดูกแห่งเอโวรำ เป็นโบสถ์

ขนาดเล็กตั้งอยู่ใกลก้บัทางเขา้ของโบสถ์เซนต์ฟรานซิส ภายในโบสถ์มีความ

กวา้ง 11 เมตร และยาว 18.7 เมตรโบสถ์ท่ีถูกตกแต่งดว้ยหัวกะโหลกและ

โครงกระดูกมากมาย ถูกสรา้งขึ้ นช่วงศตวรรษท่ี 16 ซ่ึงกระดูกมาจากมนุษยท่ี์

ถูกฝังในสุสานยุคกลางของเอโวรา  จากน้ันน าท่านเดินทางสู่เมืองแฟโร 

(Faro) เมืองริมทะเลน่ารักๆ เป็นเมืองศูนย์กลางการบริการจัดการของ

เขตอลัการฟ์ ซ่ึงเป็นเขตทางตอนใตข้องโปรตุเกส เมืองน้ีเป็นอีกเมืองท่าของ

ชาวมัวร์ ซ่ึงต่อมาไดถู้กกษัตริย ์อฟองโซ ท่ี 3 ครอบครองในปี ค.ศ. 1249 

จนถึง ค.ศ. 1596 ในช่วงสงครามครูเสด เอิรล์แห่งซสัเซ็กซ ์ของ  องักฤษได้

เขา้มาครอบครองเมืองน้ี 

 

ค ำ่ รบัประทำนอำหำรค ำ่ ณ ภตัตำคำร  
 FARO HOTEL หรือเทียบเท่ำ FARO 
วนัที่สี่ แฟโร-ลากอส-จุดชมววิ กลุ่มแท่งหนิในทะเล-ถ า้เบนากิล-อัลบูเฟรา  

gเชำ้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม   
08.00 น. จากน้ันน าท่านชมภายนอก วิหำรแฟโร Cathedral of Faro เป็นมหาวิหาร

โรมนัคาธอลิกในเมืองแฟโรประเทศโปรตุเกส โบสถศ์กัด์ิสิทธ์ิในนามของพระ
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แม่มารีผูศ้ักด์ิสิทธ์ิในปลายศตวรรษท่ี 13 โดยอัครสังฆราชแห่งบรากา ชม 

ซุม้ประตูอำโคดำวิล่ำ (Arco da Vila) สรา้งขึ้ นในช่วงยุคกลางของเมือง ซุม้

ประตูอนุสาวรีย์น้ีไดร้ับการว่าจา้งจาก Bishop Francisco Gomes de Avelar 

ในช่วงต้นศตวรรษท่ี 19 โครงการดังกล่าวด าเนินการโดยสถาปนิกชาว

อิตาลีฟรานซิสโกซาเวียร์ฟาบรี การตกแต่งซุม้ประตูเป็นรูปป้ันของนักบุญ

โทมสัอาควินัสซ่ึงถือวา่เป็นนักบุญอุปถมัภข์องฟาโร 

เดินทางสู่ ลำกอส Lagos เป็นเมืองชายหาดท่ีมีความสวยงามท่ีสุดในภูมิภาค

แอลการฟ์ และเป็นเมืองท่ีมีชายหาดท่ีแสนจะสวยงามเป็นอยา่งมาก รวมทั้งมี

ความเก่าแก่มาอย่างนาน จึงมีสถานท่ีท่องเท่ียวหลายจุดท่ีมีความสวยงาม

และเก่าแก่เหมาะแก่การมาเท่ียวชมเป็นอย่าง น าท่านชมป้อม Forte da 

Ponta da Bandeira สรา้งขึ้ นเมื่อปลายศตวรรษท่ี 17  ทางเขา้คือสะพานชกั

เหนือคูเมือง เป็นป้อมปราการป้องกนัหลงัหน่ึงท่ีดีท่ีสุดในเมืองลากอส   

เดินทางสู่จุดชมวิว กลุ่มแท่งหินในทะเล (Ponta da Piedade)  ท่ีสวยงาม

แปลกตา ใหท้่านไดช้มวิว และถ่ายรูป  

น ำท่ำนเดินทำงสู่ ลำกัว (Lagoa) เมืองชายหาดใน แคว้นแอลการ์ฟ 

(Algarve) น ำท่ำนล่องเรือชม ถ ้ำเบนำกิล (Benagil Cave) ถ ้าริมทะเลแห่งน้ี

มีความสวยงามเฉพาะตัวเกิดขึ้ นโดยฝีมือธรรมชาติ เมื่อมองจากภายนอกจะ

เห็นเป็นเพียงเกาะเล็ก ๆ แห่งหน่ึงท่ีมีภูเขาหินขนาดใหญ่  ตั้งอยู่ แต่เมื่อไป

ส ารวจภาพในจะพบกบัช่องหลาย ๆ ช่อง ท าหน้าท่ีเปรียบดัง่เป็นประตูไปสู่ถ ้า

ทะเล และยงัมีความพิเศษตรงท่ีหลงัคาของถ ้าไม่มีความทึบแต่มีรูอยู่ดา้นบน

จนท าใหแ้สงสวา่งกระทบมาถึงดา้นล่างถ ้าท่ีเป็นชายหาดได ้ท าใหบ้ริเวณน้ีไม่

มืดและเป็นดัง่โถงธรรมชาติอนัสวยงาม   

เทเที่ยงทีเท รบัประทำนอำหำร ณ ภตัตำคำรอำหำร  
บ่ำย น าท่านเดินทางสู่เมืองอัลบูเฟรำ (Albufeira) ติดกับชายฝั่งทะเลในเขตอัล

การฟ์ (Algarve) ทางตอนใตข้องโปรตุเกสเป็นเมืองท่ีมีทั้งความเจริญทนัสมยั

และมนต์เสนห์แห่งประวัติศาสตร์ ซ่ึงมีทั้งจตุรัสท่ีสวยงาม , โบสถ์ในยุค

ศตวรรษท่ี 18 เป็นเมืองตากอากาศท่ีมีชายหาดสวยงาม น ้ าทะเลสีฟ้าอม

เขียวสดใสของแอตแลนติก น าท่านเดินเล่นชมเมือง 

    

ค ำ่ รบัประทำนอำหำรค ำ่ ณ ภตัตำคำรอำหำร  
 SAO RAFAEL ATLANTICO HOTEL หรือเทียบเท่ำ ALBUFEIRA 

วนัที่หำ้ อัลบูเฟรา -บาตาลยา-นาซาเร่    

เชำ้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  
08.00 น. น าท่านสู่ Batalha (บำตำลยำ) เป็นเมืองเล็กๆ ท่ีตั้งอยู่ท่ามกลางหุบเขาใน

เขตเลเรีย บาตาลยากลายเป็นเมืองส าคญัท่ีมีสิ่งปลูกสรา้งท่ีส าคญัและไดร้บั

ยกยอ่งใหเ้ป็นมรดกโลกจากองคก์ารยูเนสโก 

 

เที่ยง รบัประทำนอำหำร ณ ภตัตำคำรอำหำร   
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บ่ำย น าท่านเข้าชม โบสถ์บำตำลยำ Batalha Monastery หรือ  Mosteiro De 

Santa Maria Da Vitoria โบสถ์แห่งสรา้งเพื่อถวายพระแม่มารี ตั้งอยู่ใกลก้ับ

สนามรบ  ท่ีพระเจา้ฌูเอาวท่ี์ 1 (João I) แห่งโปรตุเกส น าทหารโปรตุเกส 

รบกบัพระเจา้จอหน์ท่ี 1 กษัตริยแ์ควน้คาสตีล (John I of Castile) ซ่ึงมาอา้ง

สิทธิการครอบครองราชยบ์ลัลงักแ์ละแผ่นดินโปรตุเกส ผ่านราชินีของตน จน

มีชัยชนะ ในปี ค.ศ.1385  โบสถ์น้ีสรา้งโดยพ  ระเจา้ฌูเอาว์ท่ี 1 (João I) 

เพื่อถวายพระแม่มารี ตามค าอธิษฐานขอพรใหก้่อนออกรบ ตั้งอยู่ใกลก้ับ

สนามรบ ท่ีพระเจา้ฌูเอาวท่ี์ 1 (João I) แห่งโปรตุเกส น าทหารโปรตุเกส รบ

กับพระเจา้จอห์นท่ี 1 กษัตริย์แควน้คาสตีล (John I of Castile) ซ่ึงมาอา้ง

สิทธิครอบครองราชบัลลังกแ์ละแผ่นดินโปรตุเกส ผ่านราชินีของตน จนมีชยั

ชนะ และดว้ยความสวยของโบสถ์แห่งน้ีส่งผลใหโ้บสถ์น้ีกลายเป็นศิลปะชิ้ น

เอกอีกแห่งหน่ึงของโปรตุเกส จึงไดร้บักำรประกำศใหเ้ป็นมรดกโลก  จำก

องคก์ำรยูเนสโก 

เดินทำงสู่เมืองนำซำเร่ Nazaré  เป็นหมู่บา้นชาวประมงเก่าแก่ มีหาดทราย

ท่ีสวยงาม และบรรยากาศท่ีสบายเป็นธรรมชาติ ปัจจุบันเป็นเมืองท่าตาก

อากาศท่ีส าคญัของโปรตุเกส ใหท้่านเดินชมวิถีชีวิต ความเป็นอยู่ท่ีหมู่บา้น

ประมง แนวชายหาดของท่ีน่ีมีความยาวกว่า 1.5 ก.ม. มีท่ีพักตากอากาศ 

รา้นอาหารทะเล คาเฟ่เก๋ๆ ตั้งอยู่ตลอดแนว และเมืองน้ียงัเป็นเมืองสวรรค์

ของเหล่านักโตค้ล่ืนจากทัว่โลก ในช่วงฤดูหนาวจะมีคล่ืนยกัษ์ใหท้่านไดต่ื้นตา

ต่ืนใจอีกดว้ย 

น าท่านสัมผัสกับนาซาเร่  โดยข้ึนรถรำง เพื่อชมเมืองเก่าด้านบนภูเขา 

พรอ้มชมวิวทัว่ทั้งเมืองนาซาเร่และทะเลจากมุมสูงแบบพาโนรามา  

      

ค ำ่ รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร   
 PRAIA HOTEL หรือเทียบเท่ำ NAZARE 

วนัที่หก นำซำเร่ -หมู่บำ้นมอนซำนโต   

เชำ้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

09.00 น. น าท่านสู่หมู่บำ้นมอนซำนโต (Monsanto) ถูกสรา้งขึ้ นในเทือกเขาเซอร์รา

เดอเอสเตรลา ตั้งอยู่ท่ีดา้นขา้งของภูเขา เป็นหมู่บา้นท่ีโดดเด่ียวและมีเสน่ห ์

หมู่บา้นแห่งน้ีถูกสรา้งขึ้ นแทรกไปตามกอ้นหินขนาดใหญ่ สลบักบัถนนเล็กๆ 

นอกจากน้ีภายในหมู่บา้นยงัมีการพบหลักฐานทางโบราณคดีจากยุคลูซิทา

เนีย ถือว่าเป็นอีกหน่ึงจุดท่องเท่ียว ท่ีสามารถชมทัศนียภาพท่ีสวยงามของ

เทือกเขาเซอร์ราเดอเอสเตรลา และเมืองท่ีอยู่ใกล้เคียงได้อย่างชัดเจน 

หมู่บา้นแห่งน้ีถูกโหวตใหเ้ป็นหน่ึงใน “หมู่บา้นโปรตุเกสท่ีดีท่ีสุด ในประเทศ

โปรตุเกส 

 

เที่ยง รบัประทานอาหาร ณ ภตัตาคาร   

บ่ำย จากน้ันน าท่านเดินเที่ยวชมหมู่บำ้นโบรำณมอนซำนโต ชมความสวยงาม

แปลกตาของหมู่บา้นท่ีแทรกตวัอยูต่ามแนวหินกอ้นเล็กบา้งใหญ่บา้ง 
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ค ำ่ รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร    

 MELIA CASTELO BRANCO HOTEL หรือเทียบเท่ำ CASTELO BRANCO 
วนัที่เจด็ มอนซำนโต-อำเวโร่  

เชำ้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

 จากน้ันน าท่านเดินทางต่อสู่ เมืองอำเวโร่ (Aveiro) เมืองศูนย์กลางดา้น

อุตสาหกรรมท่ีส าคญัแหล่งหน่ึงของโปรตุเกสซ่ึงอดีตเคยเป็นเมืองท่าท่ีเจริญ

มากๆ เป็นเมืองท่ีไดช้ื่อว่าเป็น “เวนิสแห่งโปรตุเกส” เน่ืองจากความสวยงาม

ของคลองท่ีตัดผ่านในตัวเมือง โดยมีสะพานเชื่อมแต่ละฝั่งเขา้ดว้ยกนั และมี

เรือกอนโดลาและเรือเร็วหลากสีสนัล่องไปตามล าคลองเหล่าน้ัน เดินทางถึง 

เมืองอาเวโร่  

 

เที่ยง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

บ่ำย น าท่านแวะชมสถำนีรถไฟอำเวโร่ Aveiro Station ประกอบไปดว้ยอาคาร

สองหลัง คือหลังเก่าและหลังใหม่ อาคารหลังเก่าตกแต่งดว้ยกระเบ้ืองสีฟ้า 

ซ่ึงแสดงถึงประเพณี วฒันธรรม ของชาวโปรตุเกส แม่น ้าโวลกา้ ชาวประมง 

โบสถค์ริสต ์และอื่นๆ ส่วนอาคารใหม่เป็นสีขาวทั้งหลงัและเป็นอาคารหลกัใน

การใหบ้ริการ ส่วนหลงัเก่าไวส้ าหรบัเย่ียมชม  

ถ่ำยภำพดำ้นนอก วิหำรอำเวโร (Aveiro Cathedral) หรือท่ีรูจ้กักนัในนาม

โบสถ์เซนต์โดมินิกเป็นวิหารโรมันคาธอลิกในอาเวโรประเทศโปรตุเกส มัน

เป็นท่ีตั้งของสงัฆมณฑลอาเวโรและสรา้งขึ้ นในโปรตุเกสบาโรค ก่อตั้งขึ้ นในปี 

1423 เป็นคอนแวนต์โดมินิกัน และลงทะเบียนอนุสรณ์สถานแห่งชาติ

โปรตุเกส  จากน้ันชมความงามของเมืองอาเวโร่ซ่ึง ท่านจะได้ชื่นชมกับ

ทัศนียภาพท่ีสวยงามของอาคาร บ้านเรือนสีสันสดใสและสถานท่ีส าคัญๆ 

ของเมือง 

เดินทางไปชม คอสตำ โนวำ (Costa Nova) หมู่บ้านชาวประมงของชาว

โปรตุเกสท่ีมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวและมีความสะดุดตาเพราะสีสันแบบ

ลูกกวาด ดูแลว้ น่ารัก สดใส สบายตา หมู่บา้นคอสตา โนวา ตั้งอยู่ใกลก้ับ

เมือง Aveiro ก่อตั้งขึ้ นเมื่อปีค.ศ.1808 เป็นเมืองท่ีอยู่ติดกบัชายฝั่งทะเล ท า

ใหอ้าชีพหลักของชาวบา้นคือการท าประมง และเหล่าชาวประมงก็ไดส้รา้ง

บา้นริมทะเลขึ้ น โดยสรา้งบา้นท่ีมีรูปทรงปกติทัว่ไป แต่ไดเ้พิ่มสีสันของตัว

บา้นดว้ยการทาสีเป็นแนวตารางสลบัขาว เช่นสีเหลืองขาว สีน ้าเงินขาว เป็นสี

สดใสท่ีตัดกัน สร้างความสะดุดตาใหก้ับผู ้พบเห็นเป็นอย่างมาก โดยใน

หมู่บา้นส่วนใหญ่ก็จะมีการทาสีเหมือนกนัหมด กลายเป็นเอกลักษณ์ประจ า

ชุมชนไปโดยปริยาย ทั้งยงักลายเป็นแหล่งท่องเท่ียวท่ีน่าสนใจแห่งหน่ึงของ

ประเทศ 

จากน้ันน าท่าน ล่องเรือ “ Rua dos Combatientes da grande  ชมความงาม

ของเมืองอาเวโร่ซ่ึงตลอดสองฟากฝั่ง ท่านจะไดช้ื่นชมกบัทศันียภาพท่ีสวยงาม

ของอาคาร บา้นเรือนสีสนัสดใสและสถานท่ีส าคญัๆ ของเมือง 

    

ค ำ่ รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร   อาหารจีน 
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 MELIA RIA HOTEL หรือเทียบเท่ำ AVEIRO 
วนัที่แปด อำเวโร่ -ปอรโ์ต ้  

เชำ้ รบัประทำนอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม  

 จากน้ันน าท่านเดินทางสู่ เมืองปอร์โต ้(Porto) ทางเหนือของประเทศ

โปรตุเกส เป็นเมืองท่ีมีชื่อเสียงถึง “ไวน ์ปอรโ์ต”้ ซ่ึงเป็นแหล่งไวน์ชั้นดีของ

คนท่ีมีรสนิยมในการด่ืมไวน์ และเป็นเมืองท่ีใหญ่เป็นอนัดบัสองและตั้งอยูร่ิม 

แม่น ้าดูโร และเมืองน้ียงัไดร้บัการขึ้ นทะเบียนเป็นมรดกโลกโดยยูเนสโก ้ในปี 

ค.ศ.1996 อีกดว้ย  

น าท่านชมสถำนีรถไฟ São Bento เป็นสถานีรถไฟโบราณ ภายในมีการ

ตกแต่งดว้ยกระเบ้ืองเขียนสีและลวดลายสีน ้าเงินบอกเล่าเรื่องราวของชาว

โปรตุเกส สรา้งขึ้ นในขณะท่ีอารามนิกายเบเนดิกยงัคงรุ่งเรืองในศตวรรษท่ี 

16 ภายในสถานีรถไฟแห่งน้ีมีจิตกรรมฝาผนังท่ีเล่าเรื่องราวประวติัศาสตร์

ของเมือง ทั้งหมดรังสรรค์จากกระเบ้ืองเซรามิคอะซูเลโฮกว่า 20 ,000 ชิ้ น  

เราจะเห็นประวติั สงคราม และ การคมนาคมของเมือง จิตกรฝาผนัง Jorge 

Colaço ใชเ้วลาถึง 11 ปีในการสร้างสรรค์ผลงานน้ีในสถานีรถไฟ  São 

Bento แห่งน้ี 

เดินทางสู่รำ้นหนังสือ Livraria Lello ร้านหนังสือเก่าแก่อายุ 140 ปี ถูก

จดัเป็นหน่ึงในรา้นหนังสือท่ีสวยงามท่ีสุดในโลก จากส านักข่าวชั้นน าของโลก 

อาทิ The Guadian และ Time และเป็นหน่ึงในสถานท่ีท่ีสรา้งแรงบันดาลใจ

ใหแ้ก่ เจ. เค. โรวลิ์ง (J. K. Rowling) ในการเขียนหนังสือ แฮร์รี่ พอตเตอร์ 

(Harry Potter) ชุดนวนิยายแฟนตาซีท่ีไดร้บัความนิยมและเป็นท่ีรูจ้กัทัว่โลก 

เป็นรา้นหนังสือตน้แบบของ “รำ้นตวับรรจงและหยดหมึก (Flourish and 

Blotts)” รำ้นหนังสือเวทมนตรใ์นตรอกไดแอกอนนั่นเอง  รา้นถูกสรา้ง

ตามแบบสถาปัตยกรรมนีโอโอทิก ลกัษณะส าคญัของสถาปัตยกรรม คือ ผนัง

เปิดกวา้ง และลายเสน้ซับซอ้น โดยเมื่อเดินเขา้ไปภายใน Livraria Lello จะ

สะดุดตากบับันไดมว้น 2 ชั้นสีแดงสดกลางหอ้งโถง ตัดกบัสีน ้าตาลเขม้ของ

ไมท่ี้สรา้งพื้ น ราวบันได เพดาน และชั้นวางหนังสือไมแ้กะสลัก อีกจุดท่ีโดด

เด่นคือ เพดานประดบัดว้ยกระจกสีบานใหญ่ 

  

เที่ยง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

บ่ำย น าท่านเขำ้ชม มหำวิหำรแห่งเมืองปอรโ์ต ้(Porto Cathedral) สร้างใน

ศตวรรษท่ี 12 ซ่ึงลอ้มรอบดว้ยชุมชนท่ีเก่าแก่ริมฝั่งแม่น ้า “Guerra น าท่าน

แวะถ่ายรูป  

น าท่านชมดา้นนอก โบสถซ์ำน ฟรำนซิสโก  (Igreja de Sao Francisco) 

เป็นอาคารในสไตล์โกธิคท่ีมีความเก่าแก่และงดงามเป็นอย่างมากแมจ้ะมี

ความมืดทึบอยู่ก็ตามที โดยภายในของโบส ถ์แห่งน้ี น้ันมีความสวยงามดว้ย

การตกแต่งดว้ยแผ่นทองค าเปลวท่ีสวยงามเป็นอยา่งยิ่ง   

น าท่านนัง่กระเชำ้ลอยฟ้ำ (Cableway Teleferico de Gaia) เพื่อชมเมืองปอร์

โตจากมุมสูง 
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ค ำ่ รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร    
 EUROSTAR PORTO DOURO HOTEL หรือเทียบเท่า PORTO 

วนัที่เกำ้ ปอรโ์ต-้กิมำไรส-์บรำกำ-ปอรโ์ต ้  

เชำ้ รบัประทำนอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม  

 จากน้ันน าท่านเดินทางสู่เมืองกีมำไรซ ์Guimaraes (ระยะทางประมาณ 55 

ก.ม. ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 45 นาที) หน่ึงในเมืองท่ีส าคญัดา้น

ประวติัศาสตร ์ซ่ึงบริเวณศูนยก์ลางของเมืองไดร้บัขึ้ นทะเบียนเป็นมรดกโลก

จากองคก์ารยูเนสโก เมืองกิมาไรส ์เป็นเมืองท่องเท่ียวทางประวติัศาสตรท่ี์

ไดร้บัการอนุรกัษ์ไวเ้ป็นอยา่งดี เน่ืองจากเมืองน้ีเป็นท่ีประสูติของพระเจา้อลั

ฟอนโซท่ี 1 กษัตริยพ์ระองคแ์รกของโปรตุเกส โดยตวัเมืองน้ันตั้งอยูใ่นหุบเขา

ท่ีลอ้มรอบไปดว้ยภูเขาสูงตระหงา่น   น าท่านชม ปรำสำทกิมำไรส ์

(Guimaraes Castle) ปราสาทยุคกลางท่ีตั้งอยูใ่นใจกลางเมือง ถูกสรา้งขึ้ น

ในช่วงศตวรรษท่ี 10 ตามค าสัง่ของ Mumadona Dias เคาน์เตสแห่ง

โปรตุเกส เพื่อปกป้องเมืองจากการโจมตีของชาวมวัรแ์ละชาวนอรแ์มน ซึ่ง

ปัจจุบนัปราสาทแหง่น้ีไดก้ลายเป็นเป็นสญัลกัษณท์างประวติัศาสตรท่ี์ยิ่งใหญ่

ท่ีสุดในโปรตุเกส จากน้ันน าท่านชม  Largo da Oliveira หรือ จตุัรสั Oliveira 

ศูนยก์ลางประวติัศาสตรข์องเมืองกิมาไรส ์และเป็นหน่ึงในสถานท่ีท่ีสวยงาม

ท่ีสุดในเมือง ซ่ึงถูกรายลอ้มไปดว้ยอาคารบา้นเรือน รวมไปถึงสิ่งปลูกสรา้งท่ี

มีความส าคญัทาง ประวติัศาสตร ์รวมไปถึงรา้นอาหารและรา้นกาแฟ 

 

เที่ยง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

บ่ำย น าท่านสู่เมืองบรำกำ  (Braga) นับว่าเป็นเมืองใหญ่อันดับท่ีสามของ

โปรตุเกส โดยตั้งอยู่ในหุบเขาท่ีเเสนจะสวยงามท่ามกลางเนินเขาเล็กๆ และ

ภูเขาที่มีความเขียวชอุ่มมากมาย พรอ้มกบับรรยากาศในแบบเมดิเตอรเ์รเนีย 

เมืองเเห่งน้ีจะเต็มไปดว้ยอาคารส าคญัๆ ทางศาสนามากมาย เเละพิพิธภณัฑ์

ท่ีมีความสวยงามหลายต่อหลาย เเห่ ง จากน้ันน าท่าชม Bom Jesus do Mont 

ซ่ึงเป็นสถานท่ีท่ีมีความเช่ือกนัมีความศกัด์ิสิทธ์ิอยา่งมาก โดยมนัอยูท่างตอน

เหนือของเมือง เเละมีโบสถอ์ยู่ดา้นบน โดยคุณตอ้งขึ้ นบนัไดผ่านเเนวก าเเพง

ท่ีทอดยาว โดยตวัโบสถน้ั์นมีความเก่าเเก่มาตั้งเเต่ศตวรรษท่ี 18 ซ่ึงสรา้งบน

ฐานเดิมตั้งเเต่ศตวรรษท่ี 13 น าท่านกลบัสู่ เมืองปอรโ์ต ้

 

ค ำ่ รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร    

 EUROSTAR PORTO DOURO HOTEL หรือเทียบเท่า PORTO 
วนัที่สิบ ปอรโ์ต ้–อิสระชอ้ปป้ิง-สนำมบิน  
เชำ้ รบัประทำนอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม  

 น าท่านเดินทางสู่ ถนน Santa Catarina ยำ่น Shopping Street ถนนท่ีมีชีวิต

ชีวิตวาผูค้นคึกคกั สองขา้งทางเต็มไปดว้ยรา้นขายของมากมาย ของแบรนดเ์นม 

รวมไปถึงสินคา้พื้ นเมือง รา้นอาหาร คาเฟ่ หา้งสรรพสินคา้ รา้นขายของท่ีระลึก

อิสระใหท้่านเดินเล่น ชอ้ปป้ิงตามอธัยาศยั   
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*** โปรแกรมทวัรอ์ำจมีกำรเปล่ียนแปลงตำมควำมเหมำะสม ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บักำรเปล่ียนแปลง

เวลำของสำยกำรบิน / สภำวะทำงอำกำศซ่ึงกำรเปล่ียนแปลงน้ี ทำงบริษัทฯ จะยึดถือผลประโยชน์

ของ ผูเ้ดนิทำงเป็นส ำคญั โปรแกรมน้ีจดัข้ึนเพ่ือวตัถุประสงคก์ำรท่องเที่ยวเป็นหลกั   

 อิสระอำหำรกลำงวนัเพื่อใหท้่ำนใชเ้วลำเดินเล่นเลือกซ้ือสินคำ้ไดอ้ยำ่ง

เต็มที่ 

 

12.30 น. น าท่านเดินทางสู่สนามบินฟรานซิสโก เดอ ซา คารเ์นโร เมืองปอรโ์ตป้ระเทศ

โปรตุเกส 

 

16.35 น. “เหิรฟ้าสูก่รุงอสิตนับลู” โดยสายการบินเตอรก์ิสแอรไ์ลน์ เท่ียวบินท่ี 
TK1452 (ใชเ้วลาบินประมาณ 04.20 ชม) 

 

23.10 น. เดินทางถึง สนามบินนานาชาติอตาเติรก์ อีสตนับูล ประเทศตุรก ี เพื่อเปลี่ยนเครื่อง 
01.45 น. “เหิรฟ้าสูก่รุงเทพฯ” โดยสายการบินเตอรก์สิแอรไ์ลน์ เท่ียวบินท่ี TK68 

(ใชเ้วลาบินประมาณ 09.22 ชม/รบัประทานอาหารและพกัผ่อนบน
เครื่องบิน) 

 

วนัที่สิบเอ็ด กรุงเทพฯ // สุวรรณภูมิ  

15.20 น. 

 

ถึง สนามบินสุวรรณภมูิ กรุงเทพฯ โดยสวสัด์ิภาพ 

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

 

ค่ำทวัรต์อ่ท่ำน : อตัรำค่ำบริกำรน้ีส ำหรบัผูเ้ดินทำง  10 ท่ำน ข้ึนไป 
 ➢ ผูใ้หญ่พกัหอ้งคู่ (หอ้งละ 2 ท่าน)                                            ท่านละ 

➢ ในกรณีท่ีท่านเดินทางคนเดียว                           หอ้งพกัเด่ียวเพ่ิมท่านละ 

           129,900.- 

                28,000.-   
                                                                                     

ช่วงสงกรำนต ์ ➢ ผูใ้หญ่พกัหอ้งคู่ (หอ้งละ 2 ท่าน)                                            ท่านละ 
➢ ในกรณีท่ีท่านเดินทางคนเดียว                           หอ้งพกัเด่ียวเพ่ิมท่านละ 

           135,000.- 

                30,000.-   
                                                                                     

กำรจองทวัร ์(กรุณำจองทวัรอ์ยำ่งนอ้ย 1 เดือน ก่อนจะเดินทำง) : 
 ➢ หากท่านสนใจ และประสงคจ์ะเดินทาง กรุณาจองทวัรแ์ละช าระเงินมดัจ าล่วงหน้า 50,000 บาท/ท่าน 

(เพื่อเป็นการยืนยนัการเดินทางของท่าน 
➢ กรุณาช าระค่าทวัรส์่วนท่ีเหลือล่วงหน้า 45 วนั ก่อนการเดินทาง หากท่านไม่ช าระเงินส่วนท่ีเหลือตาม

วนัท่ีก าหนด ทางบริษัทฯ ถือวา่ท่านยกเลิกการเดินทางโดยไม่มีเงื่อนไข 
ค่ำทวัรร์วม 

 ✓ ค่าตัว๋เครื่องบินไป-กลับชั้นประหยัด โดยสายการบินเตอร์กิช แอร์ไลน์ ตามเสน้ทางท่ีก าหนดไวใ้น

โปรแกรมพรอ้มน ้าหนักกระเป๋าเดินทางน ้าหนักตามท่ีสายการบินก าหนด 

เงื่อนไข 

✓ ไม่สามารถท าการ REFUND ไดทุ้กกรณี 
✓ ไม่สามารถเปล่ียนชื่อผูโ้ดยสารไดทุ้กกรณี 
✓ ไม่สามารถเปล่ียนวนัเดินทางได ้เน่ืองจากเป็นตัว๋กรุ๊ป จะตอ้งเดินทางไปและกลบัพรอ้มคณะ 

 ✓ ค่าภาษีสนามบิน ค่าภาษีน ้ามนั และค่าประกนัภยัทางอากาศ 
✓ ค่าท่ีพกัโรงแรมระดบั 4+5 ดาว (พกัหอ้งคู่) 
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✓ ค่าอาหารตามโปรแกรมท่ีระบุ 
✓ ค่าเครื่องด่ืม (น ้าเปล่า) บนรถโคช้วนัละ 1 ขวด / ท่าน 
✓ ค่าธรรมเนียมวีซ่าเชงเกน้ ประเทศโปรตุเกส ส าหรบัหนังสือเดินทางประเทศไทย 
✓ ค่าพาหนะ รถรบั-ส่ง ตลอดการเดินทาง 
✓ ค่าธรรมเนียมเขา้ชมสถานท่ีตามระบุในโปรแกรม 
✓ ค่าบริการน าทวัร ์และคอยดูแลอ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 1 ท่าน 
✓ ค่าประกนัภยัอุบติัเหตุเดินทางส่วนบุคคล จ านวนเงินประกนัภยั 1,000,000 บาท  

ค่ำทวัรไ์ม่รวม 

  ค่าทิปไกดท์อ้งถ่ิน, คนขบัรถ พนักงานบริการฯ ประมาณวนัละ 5 ยูโร คิดเป็น 9 วนั รวม 45 EURO /
ท่าน ตลอดการเดินทาง 

 ค่าทิปหวัหน้าทวัร ์ขึ้ นอยูก่บัความพอใจของท่าน 
 ค่าท าหนังสือเดินทาง (PASSPORT) 
 ค่าจดัท าเอกสาร และค่าท าธรรมเนียมวีซ่าของคนต่างดา้ว 
 ค่าใชจ้่ายส่วนตัวอาทิ ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าเครื่องด่ืมในหอ้งพกั และค่าอาหารท่ีสัง่มาในหอ้งพัก

ค่าอาหารและเครื่องด่ืมท่ีสัง่พิเศษในรา้นอาหารนอกเหนือจากท่ีทางบริษัทจดัใหย้กเวน้จะตกลงกนัเป็น

กรณีพิเศษ เช่น หากท่านทานไดเ้ฉพาะอาหารทะเลเพียงอยา่งเดียว ท่านตอ้งมีค่าใชจ้่ายเพ่ิม 
 ค่าใชจ้่ายอ่ืนๆ ท่ีไม่ไดร้ะบุไวใ้นรายการ 
 ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% 

กำรยกเลิกกำรจองทวัร ์: 
 ▪ ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วนั ▪ หกัค่ามดัจ า 30,000 บาท  
 ▪ ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30-44 วนั ▪ หกัค่ามดัจ า 50,000.- บาท 

 ▪ ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1-29 วนั ▪ หกัค่าใชจ่้าย 100% ของค่าทวัร์ 
เอกสำรท ำวีซ่ำ : ใชเ้วลำย่ืนวีซ่ำประมำณ 1 เดือน งดกำรดึงเล่มออกจำกสถำนทูตทุกกรณี  

 1.หนังสือเดินทาง (พาสปอรต์) ท่ีมีอายุใชง้านไม่ต า่กว่า 6 เดือนนับจากวนัเดินทาง หากหมดอายุ

กรุณาน าไปต่ออายุก่อนน าส่ง และแผ่นติดวีซ่าคงเหลืออย่างน้อย 2-3 หน้า (ส าหรับท่านท่ีมี

พาสปอรต์เล่มเก่า ขอความกรุณา แนบมาดว้ย เพื่อน าไปอา้งอิงกบัทางสถานทูต) 

2.รูปถ่ายสีหน้าตรงปัจจุบัน พื้ นฉากหลังรูปตอ้งมีสีขาวเท่าน้ัน รูปจะตอ้งเป็นภาพท่ีคมชดั หา้มสวม

แว่นสายตา หา้มมีเงา หา้มถ่ายรูปและตกแต่งภาพจากคอมพิวเตอร์ (ถ่าย

ไม่เกิน 6 เดือน) ขนาด 3.5 cm x  45 cm หรือ 1.5 x 2 น้ิว 2 รูป (ทาง

สถานทูตไม่พิจารณารูปท่ีถ่ายเอง) 

3.ส าเนาทะเบียนบา้นและส าเนาบัตรประชาชนอย่างละ 1 ใบ  

4.ส า เนาใบส ูต ิบ ัตรกรณีที ่เด ็ก ที ่ม ีอาย ุต ่ากว ่า  20 ปี  (แปลเป็น

ภาษาองักฤษ) 

5.ส าเนาทะเบียนสมรส  

6.ส าเนาใบหย่าหรือส าเนาใบมรณะบัตร (กรณีคู่สมรสเสียชีวิต)  

7.ส าเนาใบเปล่ียนชื่อและเปล่ียนนามสกุล (ถา้มี)  

8.หลักฐานการเงิน โดยตอ้งขอจำกทำงธนำคำรเท่ำนั้น พรอ้มถ่ำยส ำเนำจำกสมุดเงินฝำก

ส่วนตวัยอ้นหลงั 3 เดือน พรอ้มหน้าบัญชีหน้าแรก (หากมีการต่อเล่ม กรุณาส าเนาหน้าแรกของ

เล่มท่ีต่อพรอ้มกบัตวัเลขบญัชีเงินฝากเป็นปัจจุบนั)  
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9.หลักฐานการท างาน (ภาษาองักฤษและเป็นหลักฐานปัจจุบันเท่าน้ัน) 

กรณีเป็นพนักงาน  

• จดหมายรบัรองการท างานจากบริษัท ระบุต าแหน่ง, เงินเดือน, วนัเริ่มท างาน และช่วงเวลาที่

อนุมติัใหล้าหยุด พรอ้มประทบัตรำของบริษัท 

กรณีเป็นขา้ราชการ/รฐัวิสาหกิจ  

• จดหมายรบัรองจากหน่วยงานและส าเนาบตัรราชการ พรอ้มประทบัตรำองคก์ร 

เกษียณอายุราชการ ส าเนาบตัรขา้ราชการเกษียณอายุ 1 ชุด 

กรณีเป็นเจา้ของกิจการ  

• ส าเนาใบทะเบียนการคา้และหนังสือรบัรองการจดทะเบียนท่ีมีชื่อของผูเ้ดินทางเป็นกรรมการหรือ

หุน้ส่วน พรอ้มทั้งเซ็นชื่อรบัรองส าเนาและประทบัตราบริษัทฯ (อายุส าเนาไม่เกิน 3 เดือน)  

กรณีเป็นนักเรียนหรือนักศึกษา (ภาษาองักฤษและเป็นหลกัฐานปัจจุบนัเท่าน้ัน) 

• จดหมายรบัรองจากทางโรงเรียนหรือสถาบันท่ีก าลังศึกษาอยู่ และส าเนาบัตรนักศึกษาพรอ้มทั้ง

เซ็นชื่อรบัรองส าเนา พรอ้มประทบัตรำสถำบัน 

เด็กอายุต า่กวา่ 20 ปี  

• จะตอ้งมีใบอนุญาตจากผูป้กครองบิดาหรือมารดา หากเด็กเดินทางไปกบับิดาจะตอ้งมีใบรบัรอง

จากมารดา หรือหากเด็กเดินทางกบัมารดาจะตอ้งมีใบรบัรองจากบิดา หรือถา้เด็กไม่ไดเ้ดินทาง

กบับิดาและมารดา จะตอ้งมีจดหมายยินยอมใหบุ้ตรเดินทางไปต่างประเทศจากทั้งบิดาและมารดา 

พรอ้มมีการรบัรองค่าใชจ้่ายใหก้บับุตร ท่านท่ีบุตรเดินทางไปดว้ย ตอ้งไปท าท่ีส านักงานเขตท่ีท า

เบียนบา้นอยู่ (พรอ้มแนบบตัรประชาชน ของบิดาและมารดา) และตอ้งไปเซ็นเอกสำรต่อหนำ้

เจำ้ที่รบัยื่นวีซ่ำ 

กรณีเป็นแม่บา้น  

ส าเนาทะเบียนสมรส / ใบหย่า /ใบมรณะ (กรณีคู่สมรสเสียชีวิต) ใชห้ลกัฐานการเงินของตวัเองหรือ

ของสามีก็ได ้ในกรณีท่ีไม่ไดเ้ดินทางไปกับสามี จะตอ้งมีจดหมายรับรองค่าใชจ้่ายจากสามี เป็น

ภาษาองักฤษ (พรอ้มกบัเขียนชื่อ-นามสกุล วนัเดือนปีเกิด ของสามี และบุตร ท่ีมีดว้ยกนั) 

หมำยเหต ุ: 
 ▪ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิการเปลี่ยนแปลงโปรแกรม ราคา และเงื่อนไขทั้งหมดโดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบ

ล่วงหน้า 
▪ บริษัทฯ มีสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์น้ี เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแกไ้ข

ได ้
▪ รายการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม เน่ืองจากความล่าชา้ของสายการบิน โรงแรมท่ี

พกัในต่างประเทศ เหตุการณ์ทางการเมือง และภัยธรรมชาติ ฯลฯ ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของ

ทางบริษัทฯ หรือ ค่าใชจ้่ายเพิ่มเติมท่ีเกิดขึ้ นทางตรง หรือทางออ้ม เช่น การเจ็บป่วย การถูกท าร้าย 

การสูญหาย ความล่าชา้ หรือ จากอุบัติเหตุต่างๆ  ทั้งน้ี บริษัทฯ จะค านึงถึงความปลอดภัยและความ

สะดวกของผูเ้ดินทางเป็นส าคญั 
▪ บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมือง หา้มผูเ้ดินทางเขา้ประเทศ เน่ืองจากมีสิ่งผิด

กฎหมาย หรือสิ่งของหา้มน าเขา้ประเทศ เอกสารเดินทางไม่ถูกตอ้ง หรือ ความประพฤติส่อไปในทาง

เสื่อมเสีย หรือดว้ยเหตุผลใด ๆ ก็ตามที่กองตรวจคนเขา้เมืองพิจารณาแลว้ ทางบริษัทฯ ไม่อาจคืน

เงินใหท้่านได ้ไม่ว่าจ านวนทั้งหมด หรือ บางส่วน 
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▪ รายการน้ีเป็นเพียงขอ้เสนอท่ีตอ้งไดร้ับการยืนยนัจากบริษัทฯอีกครั้งหน่ึง หลังจากไดส้ ารองท่ีนัง่บน

เครื่อง และโรงแรมท่ีพกัในต่างประเทศเป็นท่ีเรียบรอ้ย แต่อย่างไรก็ตามรายการน้ีอาจเปล่ียนแปลง

ไดต้ามความเหมาะสม 
▪ บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเขา้เมืองของประเทศไทย งดออกเอกสารเขา้เมือง

ใหก้บัชาวต่างชาติ หรือ คนต่างดา้วท่ีพ านักอยู่ในประเทศไทย 
▪ การไม่รบัประทานอาหารบางมื้ อไม่เท่ียวตามรายการ ไม่สามารถขอหกัค่าบริการคืนได ้เพราะการช าระ

ค่าทวัรเ์ป็นไปในลกัษณะเหมาจ่าย 
▪ บริษัทขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะรบัผิดชอบในกรณีกระเป๋าเดินทางของท่านเกิดความช ารุด หรือสูญหาย ไม่วา่

กรณีใดๆ ทั้งสิ้ น ในระหวา่งการเดินทาง 
▪ บริษัทขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเล่ือนการเดินทางในกรณีท่ีมีผูร้่วมคณะไม่ถึง 10 ท่าน 

หลงัจำกกำรจองทวัรแ์ละช ำระเงินมดัจ  ำแลว้ ทำงบริษัทฯ ถือว่ำท่ำนไดย้อมรบัในขอ้ตกลงและเงื่อนไข 
ที่บริษัทไดร้ะบุไวข้ำ้งตน้ทุกประกำร 

ขอ้มูลเพิ่มเติมเรื่องตัว๋เครื่องบิน 
- ในการเดินทางเป็นหมู่คณะ ผูโ้ดยสารจะตอ้งเดินทางไป-กลับพรอ้มกนั หากตอ้งการเคล่ือนวนัเดินทางกลับ ท่าน

จะตอ้งช าระค่าใชจ้่ายส่วนต่างท่ีสายการบิน และบริษัททัวรเ์รียกเก็บและการจดัท่ีนัง่ของกรุ๊ป เป็นไปโดยสายการบินเป็นผู ้

ก าหนด ซึ่งทางบริษัทฯ ไม่สามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้และในกรณียกเลิกการเดินทาง และไดด้ าเนินการออกตัว๋เครื่องบินไป

แลว้ (กรณีตัว๋ REFUND ได)้ ผูเ้ดินทางตอ้งรอ REFUND ตามระบบของสายการบินเท่าน้ัน 
ขอ้มูลเพิ่มเติมเรื่องโรงแรมที่พกั 

- เน่ืองจากการวางแปลนหอ้งพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่างกนั จึงอาจท าใหห้อ้งพกัแบบหอ้งเด่ียว (SINGLE) และหอ้ง
คู่ (TWIN / DOUBLE) และหอ้งพกัแบบ 3 ท่าน/3 เตียง (TRIPLE ROOM) หอ้งพกัอาจจะไม่ติดกนั 

- กรณีท่ีมีงานจดัประชุมนานาชาติ (TRADE FAIR) เป็นผลใหค้่าโรงแรมสูงขึ้ นมากและหอ้งพกัในเมืองเต็ม บริษัทฯขอ
สงวนสิทธ์ิในการปรบัเปล่ียนหรือยา้ยเมืองเพ่ือใหเ้กิดความเหมาะสม 
กำรเดินทำงเป็นครอบครวั 

- หากท่านเดินทางเป็นครอบครัวใหญ่ หรือเดินทางพรอ้มสมาชิกท่ีตอ้งไดร้ับการดูแลเป็นพิเศษ (WHEELCHAIR), 
เด็ก, และผูสู้งอายุ ท่ีมีโรคประจ าตัว ไม่สะดวกในการเดินท่องเท่ียวในระยะเวลาเกินกว่า 4-5 ชัว่โมงติดต่อกนั ท่าน และ

ครอบครัวตอ้งใหก้ารดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของท่านเอง เน่ืองจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ  หัวหน้าทัวร์มีความ

จ าเป็นตอ้งดูแลคณะทวัรท์ั้งหมด 


