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❖ ท่ีพกัระดบัมาตรฐาน อาหารดี 
❖ ลิสบอน เมืองหลวงประเทศโปรตุเกส ท่ีมี เอกลักษณ์เฉพาะตัว ทัง้ภูมิประเทศและ

สถาปัตยกรรม และยงัเป็นเมืองท่ีมีอากาศอุ่นท่ีสดุในยโุรป 

❖ ซินตร้า เมืองมรดกโลกทางด้านภูมิทัศน์วัฒนธรรม 

❖ แหลมคาโบดา รอ๊ค คา ทัง้อยู่สดุลายของทวีปยโุรปทางด้านทิศตะวนัตก  

❖ แฟโร เมืองทางใต้สดุของประเทศโปรตุเกส และยงัเป็นเมืองท่าส าคญัของชาวมวัร ์
❖ ลากอส เมืองชายหาดท่ีมีความเก่าแก่และสวยงามท่ีสดุในเขตแอลการฟ์ 
❖ ล่องเรือชมถ า้เบนากิล เมืองลากวั อีกเมืองชายหาดในเขตแอลการฟ์ 
❖ นาซาเร่ ท่ีตัง้ของหมู่บ้านชาวประมงเก่าแก่ บนชายหาดท่ีสวยงาม ปัจจบุนัยงัเป็นเมืองตาก

อากาศท่ีส าคญัของประเทศโปรตุเกส 
❖ บาตาลยา เมืองเลก็กลางหบุเขา ในเขตลาเรีย เป็นอีกหน่ึงเมืองมรดกโลกท่ีส าคญัของ

ประเทศโปรตุเกส  
❖ มอนซานโต หมู่บ้านท่ีถกูสร้างแทรกไปตามก้อนหินขนาดใหญ่ และได้รบัการโหวตให้เป็น 

“หมู่บ้านท่ีดีท่ีสดุ ในประเทศโปรตุเกส” 

❖ อาเวโร่ เมืองศนูยก์ลางด้านอตุสาหกรรมท่ีส าคญั และยงัได้ช่ือว่า “เวนิส แห่งโปรตุเกส” 

❖ ปอรโ์ต เมืองทางด้านเหนือของโปรตุเกส ท่ีมีช่ือเสียงทางด้าน “ไวน์ ปอรโ์ต”  

ก ำหนดกำรเดินทำง 

กุมภำพนัธ ์ 6 – 15  กุมภำพนัธ ์ 2563 82,900.- 

มีนำคม 20 – 29  มีนำคม  2563 82,900.- 

เมษำยน 9 – 18  เมษำยน  2563  84,900.- 

พฤษภำคม 30 เมษำยน – 9  พฤษภำคม  2563 82,900.- 

มิถุนำยน 4 – 13  มิถุนำยน  2563 82,900.- 

กรกฎำคม 2 – 11  กรกฎำคม  2563 82,900.- 

ตำรำงเที่ยวบิน 

วนับิน เมือง CODE เที่ยวบิน เวลำ ระยะเวลำ 

วนัที่แรก กรุงเทพฯ-อีสตนับูล BKK-IST TK69 23.00 – 0.25 (+1) 10.25 ชม. 

วนัที่สอง อีสตนับูล – ลิสบอน IST-LIS TK1755 07.35 – 10.30 04.50 ชม. 

วนัที่เกำ้ ปอรต์-ูอีสตนับูล OPO-IST TK1452 12.05 – 18.35 04.20 ชม. 

วนัที่สิบ อีสตนับูล-กรุงเทพฯ IST-BKK TK68 20.15 – 09.50 09.22 ชม. 

วนัแรก กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ)  
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20.00 น. คณะพรอ้มกันที่ สนำมบินนำนำชำติสุวรรณภูมิ อำคำรผูโ้ดยสำรขำออก 

ชั้น 4 แถว U เคำนเ์ตอรส์ำยกำรบินเตอรกิ์สแอรไ์ลน ์(TK) ประตทูำงเขำ้

ที่ 9 โดยมีเจา้หน้าท่ีของบริษัทฯ คอยใหก้ารตอ้นรบัในการตรวจเอกสารและ

สมัภาระในการเดินทาง 

 

23.00 น. “เหิรฟ้าสู่กรุงอสิตนับูล" โดยสายการบินเตอรก์ิสแอรไ์ลน์ เท่ียวบินท่ี TK69 
(ใช้เวลาบินประมาณ 10.25 ชม/รับประทานอาหารและพักผ่อนบน

เครื่องบิน) 

 

หมำยเหต ุ ส ำหรับกรุ๊ปเดือนกรกฏำคม 2563 ไฟลท์ขำไป กรุงเทพฯ–อีสตันบูล จะ

เปลี่ยนเวลำเดินทำงเป็น 21.45 – 04.10 น.  

 

วนัที่สอง กรุงเทพฯ-อีสตนับูล-กรุงลิสบอน  

05.20 น. เดินทางถึง สนามบินนานาชาติอฮาวาลิมานี อีสตนับลู ประเทศตุรกี เพื่อเปลี่ยนเคร่ือง 
07.35 น. “เหิรฟ้าสู่กรุงลิสบอน" โดยสายการบินเตอร์กิสแอร์ไลน์ เท่ียวบินท่ี 

TK1755 (ใชเ้วลาบินประมาณ 04.50 ชม.) 
 

10.30 น. เดินทางถึงสนามบินลิสบอน ปอร์เตลา กรุงลิสบอน ประเทศโปรตุเกส น า

ท่านผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมือง เมืองลิสบอน (Lisbon)  เมืองหลวงของ

โปรตุเกสตั้งอยู่ริมฝัง่แม่น ้ำเตจู ้(Tejo) เมืองท่ีมีประวติัศาสตร์ยาวนานกว่า 

800 ปี และเคยประสบกับเหตุการณ์แผ่นดินไหวในศตวรรษท่ี 17 จึงท าให้

อาคารเก่าแก่โบราณไดร้บัความเสียหายเป็นจ านวนมาก ผูน้ าคนส าคัญของ

เมืองในสมยัน้ัน คือ มำรค์ิส เดอร ์ปองปำล (Marquis de Pombal) ไดเ้ริ่ม

บูรณะและจัดวางผังเมืองลิสบอนใหม่ใหท้ันสมัย เกิดการสร้างถนนและ

อาคารสมยัใหม่กลายเป็นเมืองลิสบอนท่ีสวยงามมีเอกลกัษณ์เป็นของตนเอง

จนถึงปัจจุบนั   

จากน้ันน าท่านชม มหำวิหำรเจอโร นิโมส ์(Jeronimos Monastery) ท่ีสรา้ง

ขึ้ นเพื่อเป็นเกียรติแก่ วาสโก ดากามา ซึ่งไดเ้ดินเรือสู่ประเทศอินเดียไดเ้ป็น

ผลส าเร็จในปี ค.ศ.1498 ซึ่งมหาวิหารแห่งน้ีเป็นผลงานอนัเยี่ยมยอดของงาน

สถาปัตยกรรมแบบมำนูเอลไลน ์(Manueline) ใชเ้วลาก่อสรา้งทั้งสิ้ นถึง 70 

ปี จึงเสร็จสมบรูณ ์

น าท่านแวะถ่ายรูปท่ี หอคอยเบเลม (Belem Tower) เดิมสรา้งไวก้ลางน ้ า

เพื่อเป็นป้อมรักษาการณ์ดูแลการเดินเรือเป็นจุดเริ่มต้นของการเดินเรือ

ออกไปส ารวจ และค้นพบโลกของ วาสโกดากามาและนักเดินเรือชาว

โปรตุเกสเป็นอีกหน่ึงสถาปัตยกรรมแบบมานูเอลไลน์ท่ีสวยงาม หอคอย

เบเลมและมหำวิหำรเจอโรนิโมไดร้บักำรรบัรองจำกองคก์ำรยูเนสโกข้ึน

ทะเบียนเป็นมรดกโลกในปี ค.ศ. 1983 และเป็นสองในเจ็ดสิ่งมหศัจรรย์

ของประเทศโปรตเุกสอีกดว้ย 

จากน้ันน าท่านชม อนุสำวรียด์ิสคัฟเวอรี่ (Monument of Discovery)สรา้ง

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

รี่ เดอะเนวิเกเตอร ์  

 

13.30 น. รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร  อาหารพืน้เมือง 
บ่าย น าท่านสู่ จตัุรสัโรซิโอ ้(Rossio Square) เป็นจตุัรสัท่ีมีชีวิตชีวาท่ีสุดในเมือง

ท่ีซึ่งผูค้นหยุดนั่งพักผ่อนหรือด่ืมเครื่องด่ืมท่ีรา้นกาแฟหลายแห่งตรงกลาง

เป็นอนุสาวรียท่ี์มีความสงู 27 เมตร  
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จากน้ันน าท่านชม ย่ำนอัลฟำม่ำ (Alfama Area) ย่านเมืองเก่าใจกลางกรุง

ลิสบอน สองขา้งทางเป็นถนนแคบๆ รายลอ้มไปดว้ยบา้นเรือนท่ีสรา้งขึ้ นใน

สมยัยุคกลาง เต็มไปมนต์เสน่หท่ี์น่าดึงดูด ผสมผสานกันระหว่างอิทธิพลท่ี

ได้รับจากโรมัน และอาหรับ ซึ่งหลังจากท่ีเกิดแผ่นดินไหวครั้งรุนแรงใน

ประเทศโปรตุเกสปี ค.ศ. 1755 เป็นท่ีน่าแปลกใจท่ีย่านน้ีไม่ไดร้บัผลกระทบ

แต่อยา่งใด ท าใหทุ้ก ๆ  อยา่งยงัคงสภาพเดิมใหเ้ห็นจนถึงทุกวนัน้ี  

ค ำ่ รบัประทำนอำหำรค ำ่ ณ ภตัตำคำร อาหารจีน 

 MERCURE LISBON ALMADA HOTEL หรือเทียบเท่ำ LISBON 
วนัที่สำม ลิสบอน-ซินตรำ-คำโบ ดำ รอ๊คคำ-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

รบัรองจากองคก์ารยูเนสโกใหเ้ป็นมรดกโลกดา้นภูมิทัศน์วฒันธรรมน าท่าน

เขา้ชม พระรำชวัง Palacio Nacional Sintra เป็นพระราชวงัยุคกลางท่ีไดร้บั

การอนุรักษ์ไวอ้ย่างดีท่ีสุดในโปรตุเกสและเป็นท่ีโปรดปรานของขุนนางชาว

โปรตุเกส การตกแต่งภายนอกแบบโกธิกท่ีเรียบง่ายของพระราชวงั จากน้ัน

น าท่ านถ่ ายรูปด้านนอกพระรำชวั งพี น่ ำ   (Pena National Palace) 

พระราชวงัท่ีตั้งอยู่บนเนินเขาเหนือเมืองซินตรา้ โดยพระราชวงัแห่งน้ีถือว่า

เป็นหน่ึงในเจ็ดสิ่งมหศัจรรยข์องประเทศโปรตุเกส ปัจจุบันพระราชวงัแห่งน้ี

ได้กลายเป็นหน่ึงในสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีมีผู ้เข ้าชมมากท่ีสุดในโปรตุเกส 

จากน้ันน าท่านเดินทางต่อไปยัง คำโบ ดำ ร๊อคคำ  (Cabo Da Roca) 

(ระยะทางประมาณ 40.6 ก.ม. ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 50 นาที) แห

ลมร๊อคคาตั้ งอยู่ สุดของทวีปยุ โรปด้านทิศตะวันตกติดกับมหาสมุทร

แอตแลนติกเหนือ ฝัง่ตรงขา้มเป็นทวีปอเมริกา แหลมร๊อคคาตั้งอยูบ่นหน้าผา

สูงประมาณ 150 เมตรจากระดับน ้ าทะเล บริเวณแหลมร๊อคคามีมี

ประภาคารซึ่งมีความส าคัญในการป้องกันแนวชายฝัง่ทะเลและการเดินเรือ

จนใชม้าถึงปัจจุบนัน้ี   

  

12.00 น. รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร   อาหารพืน้เมือง 
บ่ำย จากน้ันน าท่านเดินทางสู่เมืองแฟโร (Faro) เป็นเมืองศูนยก์ลางการบริการ

จดัการของเขตอัลการ์ฟ ซึ่งเป็นเขตทางตอนใตข้องโปรตุเกส เมืองน้ีเป็นอีก

เมืองท่าของชาวมัวร์ ซึ่งต่อมาไดถู้กกษัตริย์ อฟองโซ ท่ี 3 ครอบครองในปี 

ค.ศ. 1249 จนถึง ค.ศ. 1596 ในช่วงสงครามครเูสด เอิรล์แห่งซสัเซ็กซ ์ของ  

องักฤษไดเ้ขา้มาครอบครองเมืองน้ี จากน้ันน าท่านชม วิหำรแฟโร Cathedral 

of Faro เป็นมหาวิหารโรมันคาธอลิกในเมืองแฟโรประเทศโปรตุเกส โบสถ์

ศกัด์ิสิทธ์ิในนามของพระแม่มารีผูศ้ักด์ิสิทธ์ิในปลายศตวรรษท่ี 13 โดยอัคร

สังฆราชแห่งบรากา ชม ซุ ้มประตูอำโคดำวิล่ำ (Arco da Vila) สร้างขึ้ น

ในช่วงยุคกลางของเมือง ซุม้ประตูอนุสาวรีย์น้ีไดร้ับการว่าจา้งจาก Bishop 
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Francisco Gomes de Avelar ในช่วงต้นศตวรรษท่ี 19 โครงการดังกล่าว

ด าเนินการโดยสถาปนิกชาวอิตาลีฟรานซิสโกซาเวียร์ฟาบรี การตกแต่งซุม้

ประตูเป็นรูปป้ันของนักบุญโทมัสอาควินัสซึ่งถือว่าเป็นนักบุญอุปถัมภ์ของ

ฟาโร ชม Igreja do Carmo ซึ่งอยู่ไม่ห่างจากย่าน Old Town และเป็นจุด

ศูนยก์ลางของโบสถ์คารโ์มแห่งศตวรรษท่ี 18 ซึ่งมีลกัษณ์ท่ีโดดเด่นและเต็ม

ไปดว้ยทิวทัศน์อันตระการตาของความงามแบบบาร็อค ดา้นในประกอบไป

ด้วยแท่นบูชาท่ีระยิบระยับด้วยใบไม้สีทองและของประดับตกแต่ง จาก

ประเทศบราซิล ภายในยังมีวิหำรกระดูก Capela dos Ossos (Chapel of 

Bones) สรา้งขึ้ นในศตวรรษท่ี 19 ภายในของโบสถ์เรียงรายไปดว้ยซากศพท่ี

ยงัมีกะโหลกศีรษะเกือบ 1,250 กะโหลกและกระดูกอื่น ๆ ซึ่งจดัเป็นรูปแบบ

แปลกประหลาดท่ีประดับประดาผนังและแมแ้ต่เพดานท่ีมีบันไดบาร์เรล 

กระดูกถูกถอดออกจากสุสานของพระคริสต์ในปีพ. ศ. 2359 ซึ่งเป็นยุคท่ี

ปฏิบัติกันทัว่ยุโรปคาทอลิกในเวลาน้ันเมื่อใช้โครงกระดูกเพื่อประดับ

ประดาอญัมณี    

ค ำ่ รบัประทำนอำหำรค ำ่ ณ ภตัตำคำร อาหารพื้ นเมือง 
 IBIS FARO หรือเทียบเท่ำ FARO 
วนัที่สี่ แฟโร-ลากอส-เบนากิล-นาซาเร่  

gเชำ้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม   
08.00 น. เดินทางสู่ ลำกอส Lagos เป็นเมืองชายหาดท่ีมีความสวยงามท่ีสุดในภมูิภาค

แอลการฟ์ และเป็นเมืองท่ีมีชายหาดท่ีแสนจะสวยงามเป็นอยา่งมาก รวมทั้งมี

ความเก่าแก่มาอย่างนาน จึงมีสถานท่ีท่องเท่ียวหลายจุดท่ีมีความสวยงาม

และเก่าแก่เหมาะแก่การมาเท่ียวชมเป็นอย่างยิ่ง น าท่านชม โบสถ ์Igreja de 

Santo Antnio ซึ่งสร้างมาตั้งแต่ศตวรรษท่ี 17 โดยภายในตกแต่งอย่าง

สวยงามดว้ยกระเบื้ องแบบดั้งเดิม และทองค าแบบ บราซิลเลียน รวมทั้ง

จิตรกรรมรูปทูตสวรรค์ท่ีงดงามอย่างมาก น าท่านชมป้อม Forte da Ponta 

da Bandeira สรา้งขึ้ นเมื่อปลายศตวรรษท่ี 17  ทางเขา้คือสะพานชกัเหนือคู

เมือง เป็นป้อมปราการป้องกนัหลงัหน่ึงท่ีดีท่ีสุดในเมืองลากอส   

น ำท่ำนเดินทำงสู่ ลำกัว (Lagoa) (ระยะทาง 44 ก.ม. ใชเ้วลาเดินทาง

ประมาณ 30 นาที) เมืองชายหาดใน แควน้แอลการ์ฟ (Algarve) น ำท่ำน

ล่องเรือชม ถ ้ำเบนำกิล (Benagil Cave) ถ ้าริมทะเลแห่งน้ีมีความสวยงาม

เฉพาะตัวเกิดขึ้ นโดยฝีมือธรรมชาติ เมื่อมองจากภายนอกจะเห็นเป็นเพียง

เกาะเล็ก ๆ แห่งหน่ึงท่ีมีภูเขาหินขนาดใหญ่ตั้งอยู่ แต่เมื่อไปส ารวจภาพในจะ

พบกับช่องหลาย ๆ ช่อง ท าหน้าท่ีเปรียบดัง่เป็นประตูไปสู่ถ ้าทะเล และยงัมี

ความพิเศษตรงท่ีหลังคาของถ ้าไม่มีความทึบแต่มีรูอยู่ดา้นบนจนท าใหแ้สง

สว่างกระทบมาถึงดา้นล่างถ ้าท่ีเป็นชายหาดได ้ท าใหบ้ริเวณน้ีไม่มืดและเป็น

ดัง่โถงธรรมชาติอนัสวยงาม   

 

บ่ำย รบัประทำนอำหำร ณ ภตัตำคำรอำหำร อาหารพื้ นเมือง 
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บ่ำย น าท่านเดินทางสู่เมือง นำซำเร่ Nazaré  (ระยะทาง 365 ก.ม. ใช้เวลา

เดินทางประมาณ 03.30 ช.ม.) เป็นหมู่บา้นชาวประมงเก่าแก่ มีหาดทรายท่ี

สวยงาม และบรรยากาศท่ีสบายเป็นธรรมชาติ ปัจจุบันเป็นเมืองท่าตาก

อากาศท่ีส าคัญของโปรตุเกส ใหท้่านเดินชมวิถีชีวิต ความเป็นอยู่ท่ีหมู่บา้น

ประมง  

    

ค ำ่ รบัประทำนอำหำรค ำ่ ณ ภตัตำคำรอำหำร อาหารพื้ นเมือง 
 MIRAMAR HOTEL หรือเทียบเท่ำ NAZARE 

วนัที่หำ้ นาซาเร่-บาตาลยา-มอนซานโต  

เชำ้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  
09.00 น. น ำท่ำนสมัผสักบันำซำเร่  แบบพาโนรามา ตลอดแนวชายหาดกวา่ 1.5 ก.ม. 

มีท่ีพกัตากอากาศ รา้นอาหารทะเล น าท่านชมคล่ืนยกัษ์แห่งเมือง นาซาเร่ 

(Big Wave View Point) อิสระใหท้่านไดถ้่ายภาพตามอธัยาศยั  

 

เที่ยง รบัประทำนอำหำร ณ ภตัตำคำรอำหำร  อาหารพื้ นเมือง 
บ่ำย น าท่านสู่ Batalha (บำตำลยำ) (ระยะทางประมาณ 33 ก.ม. ใชเ้วลาเดินทาง

ประมาณ 30 นาที) เป็นเมืองเล็กๆ ท่ีตั้งอยูท่่ามกลางหุบเขาในเขตเลเรีย บา

ตาลยากลายเป็นเมืองส าคญัท่ีมีสิ่งปลูกสรา้งท่ีส าคญัและไดร้บัยกย่องใหเ้ป็น

มรดกโลกจากองคก์ารยเูนสโก   

น าท่านเข้าชม โบสถ์บำตำลยำ Batalha Monastery หรือ  Mosteiro De 

Santa Maria Da Vitoria โบสถ์แห่งสรา้งเพื่อถวายพระแม่มารี ตั้งอยู่ใกลก้ับ

สนามรบ  ท่ีพระเจา้ฌเูอาวท่ี์ 1 (João I) แห่งโปรตุเกส น าทหารโปรตุเกส รบ

กับพระเจา้จอห์นท่ี 1 กษัตริย์แควน้คาสตีล (John I of Castile) ซึ่งมาอา้ง

สิทธิการครอบครองราชยบ์ลัลงักแ์ละแผ่นดินโปรตุเกส ผ่านราชินีของตน จน

มีชยัชนะ ในปี ค.ศ.1385  โบสถน้ี์สรา้งโดยพระเจา้ฌูเอาวท่ี์ 1 (João I) เพื่อ

ถวายพระแม่มารี ตามค าอธิษฐานขอพรใหก้่อนออกรบ ตั้งอยู่ใกลก้ับสนาม

รบ ท่ีพระเจา้ฌูเอาว์ท่ี 1 (João I) แห่งโปรตุเกส น าทหารโปรตุเกส รบกับ

พระเจา้จอหน์ท่ี 1 กษัตริยแ์ควน้คาสตีล (John I of Castile) ซึ่งมาอา้งสิทธิ

ครอบครองราชบัลลังก์และแผ่นดินโปรตุเกส ผ่านราชินีของตน จนมีชยัชนะ 

และดว้ยความสวยของโบสถ์แห่งน้ีส่งผลใหโ้บสถ์น้ีกลายเป็นศิลปะชิ้ นเอกอีก

แห่งหน่ึงของโปรตุเกส จึงไดร้ับกำรประกำศให้เป็นมรดกโลก  จำก

องคก์ำรยูเนสโก 

น าท่านสู่หมู่บำ้นมอนซำนโต (Monsanto) (ระยะทาง 212 ก.ม. ใชเ้วลา

เดินทางประมาณ 02.30 ช.ม.)  ถูกสรา้งขึ้ นในเทือกเขาเซอร์ราเดอเอสเตร

ลา ตั้งอยูท่ี่ดา้นขา้งของภูเขา เป็นหมู่บา้นท่ีโดดเด่ียวและมีเสน่ห ์หมู่บา้นแห่ง

น้ีถูกสรา้งขึ้ นแทรกไปตามกอ้นหินขนาดใหญ่ สลับกับถนนเล็กๆ นอกจากน้ี

ภายในหมู่บา้นยังมีการพบหลักฐานทางโบราณคดีจากยุคลูซิทาเนีย ถือว่า

เป็นอีกหน่ึงจุดท่องเท่ียว ท่ีสามารถชมทศันียภาพที่สวยงามของเทือกเขาเซอร์
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ราเดอเอสเตรลา และเมืองท่ีอยู่ใกลเ้คียงไดอ้ย่างชัดเจน หมู่บา้นแห่งน้ีถูก

โหวตใหเ้ป็นหน่ึงใน “หมู่บา้นโปรตุเกสที่ดีท่ีสุด ในประเทศโปรตุเกส”   

ค ำ่ รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร  อาหารไทย 
 CANTINHO DA COXIXA HOTEL หรือเทียบเท่ำ MONSANTO 

วนัที่หก มอนซำนโต-อำเวโร่  

เชำ้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

09.00 น. จากน้ันน าท่านชมด้านนอก ปรำสำทเปงำ กำเซีย ( Castle of Penha 

Garcia) เชื่อกนัวา่สรา้งขึ้ นโดยอศัวินนักรบ สรา้งอยูบ่นป้อมปราการโรมนั ซึ่ง

ดา้นหน้าเป็นป้อมปราการในช่วงยุคก่อนประวติัศาสต์ ปัจจุบนัตั้งอยู่ในเมือง 

เปงา กาเซีย  ใน อิดึนญำ นอวำ ภายในเขต Castelo Branco ประเทศ

โปรตุเกส ชมดา้นนอก โบสถอ์ิดึนญำ เวเลีย  (Cathedral Of Idanha-a-Velh

) เป็นวิหารคาทอลิคเก่าแก่ท่ีปลดประจ าการในอดีตของบาทหลวงแห่งเอซึ

ตานญ่า  (Egitâ nia) จากน้ันชมดา้นนอก โบสถอ์ิเกรจำ มำตริส  (Igreja 

Matriz de Idanha-a-Velha)  เป็นศาสนสถานประจ าเมือง ซึ่งถูกสร้างขึ้ น

ในช่วงศตวรรษที่ 17    

 

บ่ำย รบัประทานอาหาร ณ ภตัตาคารอาหาร   อาหารพื้ นเมือง 

 จากน้ันน าท่านเดินทางต่อสู่ เมืองอำเวโร่ (Aveiro) (ระยะทางประมาณ 

245 ก.ม. ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 02.50  ชม.) เมืองศูนย์กลางด้าน

อุตสาหกรรมท่ีส าคญัแหล่งหน่ึงของโปรตุเกสซึ่งอดีตเคยเป็นเมืองท่าท่ีเจริญ

มากๆ เป็นเมืองท่ีไดช้ื่อว่าเป็น “เวนิสแห่งโปรตุเกส” เน่ืองจากความสวยงาม

ของคลองท่ีตัดผ่านในตัวเมือง โดยมีสะพานเชื่อมแต่ละฝัง่เขา้ดว้ยกนั และมี

เรือกอนโดลาและเรือเร็วหลากสีสันล่องไปตามล าคลองเหล่าน้ัน เดินทางถึง 

เมืองอาเวโร ่ 

น าท่านแวะชมสถำนีรถไฟอเวโร่ Aveiro Station ประกอบไปดว้ยอาคารสอง

หลัง คือหลังเก่าและหลังใหม่ อาคารหลังเก่าตกแต่งดว้ยกระเบื้ องสีฟ้า ซึ่ง

แสดงถึงประเพณี วัฒนธรรม ของชาวโปรตุเกส แม่น ้ าโวลกา้  ชาวประมง 

โบสถค์ริสต ์และอื่นๆ ส่วนอาคารใหม่เป็นสีขาวทั้งหลงัและเป็นอาคารหลกัใน

การใหบ้ริการ ส่วนหลงัเก่าไวส้ าหรบัเยี่ยมชม  

จากน้ันน าท่าน ล่องเรือ “ Rua dos Combatientes da grande  ชมความงาม

ของเมืองอาเวโร่ซึ่งตลอดสองฟากฝัง่ ท่านจะไดช้ื่นชมกบัทศันียภาพที่สวยงาม

ของอาคาร บา้นเรือนสีสนัสดใสและสถานท่ีส าคญัๆ ของเมือง 

    

ค ำ่ รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร   อาหารพื้ นเมือง 

 AVEIRO PALACE HOTEL หรือเทียบเท่ำ AVEIRO 
วนัที่เจ็ด อำเวโร่-ปอรโ์ต ้  

เชำ้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

 น ำท่ำนถ่ำยภำพดำ้นนอก วิหำรอำเวโร (Aveiro Cathedral) หรือท่ีรูจ้กักัน

ในนามโบสถ์เซนต์โดมินิกเป็นวิหารโรมันคาธอลิกในอา เวโรประเทศ
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โปรตุเกส มนัเป็นท่ีตั้งของสงัฆมณฑลอาเวโรและสรา้งขึ้ นในโปรตุเกสบาโรค 

ก่อตั้งขึ้ นในปี 1423 เป็นคอนแวนต์โดมินิกัน และลงทะเบียนอนุสรณ์สถาน

แห่งชาติโปรตุเกส  จากน้ันชมความงามของเมืองอาเวโร่ซึ่ง ท่านจะไดช้ื่นชม

กบัทัศนียภาพท่ีสวยงามของอาคาร บา้นเรือนสีสนัสดใสและสถานท่ีส าคัญๆ 

ของเมือง 

บ่ำย รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร อาหารพื้ นเมือง 

 จากน้ันน าท่านเดินทางสู่ เมืองปอร์โต ้(Porto) ทางเหนือของประเทศ

โปรตุเกส เป็นเมืองท่ีมีชื่อเสียงถึง “ไวน์ ปอร์โต”้ ซึ่งเป็นแหล่งไวน์ชั้นดีของ

คนท่ีมีรสนิยมในการด่ืมไวน์ และเป็นเมืองท่ีใหญ่เป็นอนัดับสองและตั้งอยูร่ิม 

แม่น ้าาโดรู และเมืองน้ียงัไดร้บัการขึ้ นทะเบียนเป็นมรดกโลกโดยยเูนสโก ้ใน

ปี ค.ศ.1996 อีกดว้ย น าท่านชมดา้นนอก มหำวิหำรแห่งเมืองปอร์โต 

(Porto Cathedral) สรา้งในศตวรรษท่ี 12 ซึ่งลอ้มรอบดว้ยชุมชนท่ีเก่าแก่ริม

ฝัง่แม่น ้า “Guerra น าท่านแวะถ่ายรูป น าท่านชมดา้นนอก โบสถซ์ำน ฟรำน

ซิสโก  (Igreja de Sao Francisco) เป็นอาคารในสไตลโ์กธิคท่ีมีความเก่าแก่

และงดงามเป็นอยา่งมากแมจ้ะมีความมืดทึบอยูก่็ตามที โดยภายในของโบสถ์

แห่งน้ีน้ันมีความสวยงามดว้ยการตกแต่งดว้ยแผ่นทองค าเปลวท่ีสวยงามเป็น

อยา่งยิ่ง  

    

ค ำ่ รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร   อาหารจีน 

 MERCURE PORTO GAIA HOTEL หรือเทียบเท่ำ PORTO 
วนัที่แปด พอรโ์ต-้กิมำไรส-์บรำกำ-ปอรโ์ต ้  

เชำ้ รบัประทำนอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม  

 น าท่านล่องเรือ แม่น ้ำดูโร (Douro River Cruise) ชมสะพานขา้มแม่น ้ า 6 

สะพาน  จากน้ันน าท่านเดินทางสู่เมืองกีมำไรซ์ Guimaraes (ระยะทาง

ประมาณ 55 ก.ม. ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 45 นาที) หน่ึงในเมืองท่ีส าคญั

ดา้นประวติัศาสตร ์ซึ่งบริเวณศูนยก์ลางของเมืองไดร้บัขึ้ นทะเบียนเป็นมรดก

โลกจากองคก์ารยูเนสโก เมืองกิมาไรส ์เป็นเมืองท่องเท่ียวทางประวติัศาสตร์

ท่ีไดร้บัการอนุรกัษ์ไวเ้ป็นอยา่งดี เน่ืองจากเมืองน้ีเป็นท่ีประสติูของพระเจา้อลั

ฟอนโซท่ี 1 กษัตริยพ์ระองคแ์รกของโปรตุเกส โดยตวัเมืองน้ันตั้งอยูใ่นหุบเขา

ท่ีล้อมรอบไปด้วยภูเขาสูงตระหง่าน    น าท่านชม ปรำสำทกิมำไรส์ 

(Guimaraes Castle) ปราสาทยุคกลางท่ีตั้งอยู่ในใจกลางเมือง ถูกสรา้งขึ้ น

ในช่วงศตวรรษที่ 10 ตามค าสัง่ของ Mumadona Dias เคาน์เตสแห่งโปรตุเกส 

เพื่อปกป้องเมืองจากการโจมตีของชาวมัวร์และชาวนอร์แมน ซึ่งปัจจุบัน

ปราสาทแห่งน้ีไดก้ลายเป็นเป็นสญัลกัษณท์างประวติัศาสตรท่ี์ยิ่งใหญ่ท่ีสุดใน

โปรตุ เกส  จาก น้ันน าท่ านชม  Largo da Oliveira หรือ  จั ตุ รัส  Oliveira 

ศูนยก์ลางประวติัศาสตรข์องเมืองกิมาไรส ์และเป็นหน่ึงในสถานท่ีท่ีสวยงาม

ท่ีสุดในเมือง ซึ่งถูกรายลอ้มไปดว้ยอาคารบา้นเรือน รวมไปถึงสิ่งปลูกสรา้งท่ี

มีความส าคญัทาง ประวติัศาสตร ์รวมไปถึงรา้นอาหารและรา้นกาแฟ 
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บ่ำย รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร บุฟเฟ่ต ์

 น าท่านสู่เมืองบรำกำ  (Braga) นับว่าเป็นเมืองใหญ่อันดับท่ีสามของ

โปรตุเกส โดยตั้งอยู่ในหุบเขาท่ีเเสนจะสวยงามท่ามกลางเนินเขาเล็กๆ และ

ภเูขาท่ีมีความเขียวชอุ่มมากมาย พรอ้มกบับรรยากาศในแบบเมดิเตอรเ์รเนีย 

เมืองเเห่งน้ีจะเต็มไปดว้ยอาคารส าคญัๆ ทางศาสนามากมาย เเละพิพิธภณัฑ์

ท่ีมีความสวยงามหลายต่อหลาย เเห่ ง จากน้ันน าท่าชม Bom Jesus do Mont 

ซึ่งเป็นสถานท่ีท่ีมีความเชื่อกนัมีความศกัด์ิสิทธ์ิอย่างมาก โดยมนัอยูท่างตอน

เหนือของเมือง เเละมีโบสถ์อยู่ดา้นบน โดยคุณตอ้งขึ้ นบนัไดผ่านเเนวก าเเพง

ท่ีทอดยาว โดยตวัโบสถน้ั์นมีความเก่าเเก่มาตั้งเเต่ศตวรรษที่ 18 ซึ่งสรา้งบน

ฐานเดิมตั้งเเต่ศตวรรษที่ 13 น าท่านกลบัสู่ เมืองปอรโ์ต ้ 

 

ค ำ่ รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร   อาหารจีน 

 MERCURE PORTO GAIA HOTEL หรือเทียบเท่า PORTO 
วนัที่เกำ้ ปอรโ์ต  

เชำ้ รบัประทำนอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม  

 น าท่านเดินทางสู่สนามบินฟรานซิสโก เดอ ซา คารเ์นโร เมืองปอรโ์ต 

ประเทศโปรตุเกส 

 

12.05 น. “เหิรฟ้าสู่กรุงอิสตันบูล” โดยสายการบินเตอร์กิสแอร์ไลน์ เท่ียวบินท่ี 
TK1452 (ใชเ้วลาบินประมาณ 04.20 ชม) 

 

18.35 น. เดินทางถึง สนามบินนานาชาติอตาเติรก์ อีสตนับลู ประเทศตุรกี เพื่อเปลี่ยนเคร่ือง 
20.15 น. “เหิรฟ้าสู่กรุงเทพฯ” โดยสายการบินเตอรก์ิสแอรไ์ลน์ เท่ียวบินท่ี TK64 

(ใช้เวลาบินประมาณ 09.22 ชม/รับประทานอาหารและพักผ่อนบน

เครื่องบิน) 

 

วนัที่สิบ กรุงเทพฯ // สุวรณภูมิ  

09.50 น. 

 

ถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวสัด์ิภาพ 

 

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

 

ค่ำทวัรต์อ่ท่ำน : อตัรำค่ำบริกำรส ำหรบัเดือน กุมภำพนัธ ์- กรกฎำคม 2563 เดินทำงตั้งแต ่20 ท่ำน ข้ึนไป 
➢ ผูใ้หญ่พกัหอ้งคู่ หรือเด็ก 1 ท่านพกักบัผูใ้หญ่ ท่านละ 
➢ ในกรณีท่ีท่านเดินทางคนเดียว หอ้งพกัเด่ียว เพิ่มท่านละ 
➢ เด็กอายุต า่กวา่ 7-11 ปี (เสริมเตียง-พกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่าน)  
➢ เด็กอายุ 2-6 ปี (ไมเ่สริมเตียง-พกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่าน)  
➢ ไม่เอาตัว๋เครื่องบิน ลดท่านละ 
➢ ค่าธรรมเนียมวีซ่า กรณีมีวีซ่าแลว้หกัออก 

82,900.- 
14,900.- 
82,900.- 
82,900.- 
25,000.- 

          3,500.- 
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ค่ำทวัรต์อ่ท่ำน : อตัรำค่ำบริกำรส ำหรบัเดือน 09 – 18 เมษำยน 2563 เดินทำงตั้งแต ่20 ท่ำน ข้ึนไป 

➢ ผูใ้หญ่พกัหอ้งคู่ หรือเด็ก 1 ท่านพกักบัผูใ้หญ่ ท่านละ 
➢ ในกรณีท่ีท่านเดินทางคนเดียว หอ้งพกัเด่ียว เพิ่มท่านละ 
➢ เด็กอายุต า่กวา่ 7-11 ปี (เสริมเตียง-พกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่าน)  
➢ เด็กอายุ 2-6 ปี (ไมเ่สริมเตียง-พกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่าน)  
➢ ไม่เอาตัว๋เครื่องบิน ลดท่านละ 
➢ ค่าธรรมเนียมวีซ่า กรณีมีวีซ่าแลว้หกัออก 

       84,900.- 
15,900.- 
84,900.- 
84,900.- 
25,000.- 

          3,500.- 
 

รำคำอำจมีกำรปรบัข้ึน-ลง ตำมรำคำน ้ำมนัที่ปรบัข้ึนลง แตจ่ะปรบัตำมควำมเป็นจริงที่สำยกำรบิน 
ประกำศปรบั และที่มีเอกสำรยืนยนัเท่ำนั้น (คิด ณ วนัท่ี 11 ธ.ค. 2562 ) 

 

กำรจองทวัร ์  

➢ หากท่านสนใจและประสงค์จะเดินทาง กรุณำจองทัวรแ์ละช ำระเงินมัดจ  ำล่วงหนำ้ 30,000 บำท/ท่ำน (เพื่อ
เป็นการยืนยนัการเดินทางของท่าน) 

➢  
➢ กรุณำช ำระค่ำทวัรส์่วนที่เหลือล่วงหนำ้ 30 วนั ก่อนการเดินทาง หากท่านไม่ช าระเงินส่วนท่ีเหลือตามวนัท่ี

ก าหนด ทางบริษัทฯ ถือวา่ท่านยกเลิกการเดินทางโดยไม่มีเงื่อนไข 
ท่ำนสำมำรถโอนเงินเขำ้บญัชีของบริษัทฯ ดงัรำยละเอียดดงัน้ี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ค่ำทวัรร์วม : 
 ✓ ค่าตัว๋เครื่องบินไป-กลบั กรุงเทพฯ-อิสตันบลู-ลิสบอน//-ปอรโ์ต-อิสตันบลู-กรุงเทพฯ  

 โดยสายการบินเตอรก์ิสแอรไ์ลน์ 

✓ ค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง และค่าประกนัภยัสายการบิน 

✓ ค่าโรงแรมท่ีพกั 7 คืน ระดบัมาตรฐาน (พกัหอ้งละ 2 ท่าน) 

✓ ค่าอาหารทุกมื้ อตามระบุ  
✓ ค่าพาหนะในการน าเท่ียว ตลอดการเดินทาง 
✓ ค่าเขา้ชมสถานท่ีตามระบุไวใ้นโปรแกรม 

✓ ค่าธรรมเนียมวีซ่าเชงเกน้ ประเทศโปรตุเกส ส าหรบัหนังสือเดินทางประเทศไทย  
✓ ค่ามคัคุเทศกท์อ้งถ่ินและหวัหน้าทวัรค์นไทย คอยอ านวยความสะดวกใหแ้ก่ท่านตลอดการ

เดินทาง 
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✓ ค่าประกนัอุบติัเหตุระหวา่งการเดินทางในวงเงินท่านละ1,000,000บาทและค่า

รกัษาพยาบาลในต่างประเทศวงเงิน 500,000 บาท (ประกนัไม่ครอบคลมุผูท้ี่มีอำยุตั้งแต่

75ปีข้ึนไป) 

ค่ำทวัรไ์ม่รวม : 
  ค่าทิปไกดท์อ้งถ่ิน, คนขบัรถ ฯ ตลอดการเดินทางท่านละ 40 ยโูร 

 ค่าทิปหวัหน้าทวัรไ์ทยตลอดการเดินทางท่านละ 30 ยโูร (หรือขึ้ นอยูก่บัความพึงพอใจของท่าน) 
 ค่าใชจ้่ายส่วนตัวอาทิ ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าเครื่องด่ืมในหอ้งพกั และค่าอาหารท่ีสัง่มาใน

หอ้งพกัค่าอาหารและเครื่องด่ืมท่ีสัง่พิเศษในรา้นอาหารนอกเหนือจากท่ีทางบริษัทจดัใหย้กเวน้

จะตกลงกนัเป็นกรณีพิเศษ เช่น หากท่านทานไดเ้ฉพาะอาหารทะเลเพียงอย่างเดียว ท่านตอ้งมี

ค่าใชจ้่ายเพิ่ม 
 ค่าท าหนังสือเดินทาง (พาสปอรต์) 
 ค่าน ้าหนักของกระเป๋าเดินทางท่ีเกินกว่าสายการบินก าหนด (23 กก./1ใบ/ท่าน) 
 ค่าภาษีมลูค่าเพิ่ม 7% และภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3% 
 ค่าธรรมเนียมน ้ามนัของสายการบิน (หากมีการปรบัขึ้ น) 
 ค่าใชจ้่ายอื่นๆ ท่ีไม่ไดร้ะบุไวใ้นรายการ 
 ไม่มีแจกกระเป๋าหรือของพรีเมี่ยมต่างๆ 

กำรยกเลิก : 
 ▪ ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วนั ▪ คืนค่าใชจ้่ายทั้งหมด (ยกเวน้ค่าวีซ่าท่ียื่นและตัว๋

เครื่องบินท่ีออกล่วงหน้าและกรุ๊ปท่ีเดินทางช่วง

วนัหยุดหรือเทศกาล (สงกรานต์ วนัแรงงาน ช่วง

เดือนตุลาคม และปีใหม่) ท่ีตอ้งการนัตี มดัจ ากับ

ทางสายการบินหรือกรุ๊ปท่ีมีการ การันตีค่ามัดจ า

ท่ีพกั โดยตรงหรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศ

หรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได)้ 

 ▪ ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30-44 วนั ▪ หกัค่ามดัจ า 30,000 บาท + ค่าวีซ่า (ถา้มี) 

 ▪ ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วนั ▪ หกัค่ามดัจ า 30,000 บาท + ค่าใชจ้่ายอื่น (ถา้มี) 

 ▪ ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1-14วนั ▪ หกัค่าใชจ้่าย 100% ของค่าทวัร ์

หากมีการยกเลิกการจองทวัร ์หลงัไดท้ าการยื่นวีซ่าเรียบรอ้ยแลว้ บริษัทขอสงวนสิทธ์ิใน 

การน าเล่มพาสปอรต์ไปยกเลิกวีซ่าในทุกกรณี ไม่วา่ค่าใชจ้่ายในการยื่นวีซ่าจะรวมหรือแยกจากรายการทวัรก์็ตาม 

เอกสำรในกำรใชย่ื้นวีซ่ำ : 
1.หนังสือเดินทาง (พาสปอร์ต) ที่มีอายุใชง้านไม่ต า่กว่า 6 เดือนนับจากวนัเดินทาง หากหมดอายุกรุณาน าไปต่อ

อายุก่อนน าส่ง และแผ่นติดวีซ่าคงเหลืออย่างน้อย 2-3 หน้า (ส าหรับท่านท่ีมีพาสปอร์ตเล่มเก่า ขอความกรุณา 

แนบมาดว้ย เพื่อน าไปอา้งอิงกบัทางสถานทตู) 

2.รปูถ่ายสีหน้าตรงปัจจุบนั พื้ นฉากหลงัรปูตอ้งมีสีขาวเท่าน้ัน รปูจะตอ้งเป็นภาพที่คมชดั หา้มสวมแวน่สายตา หา้มมี

เงา หา้มถ่ายรปูและตกแต่งภาพจากคอมพิวเตอร์ (ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน) ขนาด 3.5 cm x  45 cm หรือ 1.5 x 2 น้ิว 

2 รปู (ทางสถานทูตไม่พิจารณารูปท่ีถ่ายเอง) 

3.ส าเนาทะเบียนบา้นและส าเนาบัตรประชาชนอย่างละ 1 ใบ  

4.ส าเนาใบสูติบัตรกรณีท่ีเด็กท่ีมีอายุต า่กว่า 20 ปี (แปลเป็นภาษาองักฤษ) 

5.ส าเนาทะเบียนสมรส  

6.ส าเนาใบหย่าหรือส าเนาใบมรณะบัตร (กรณีคู่สมรสเสียชีวิต)  

7.ส าเนาใบเปล่ียนชื่อและเปล่ียนนามสกุล (ถา้มี)  
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8.หลักฐานการเงิน โดยตอ้งขอจำกทำงธนำคำรเท่ำนั้น พรอ้มถ่ำยส ำเนำจำกสมุดเงิน

ฝำกส่วนตวัยอ้นหลัง 3 เดือน พรอ้มหน้าบัญชีหน้าแรก (หากมีการต่อเล่ม กรุณาส าเนา

หน้าแรกของเล่มท่ีต่อพรอ้มกบัตวัเลขบญัชีเงินฝากเป็นปัจจุบนั)  

9.หลักฐานการท างาน (ภาษาอังกฤษและเป็นหลักฐานปัจจุบันเท่าน้ัน) 

กรณีเป็นพนักงาน  

• จดหมายรับรองการท างานจากบริษัท ระบุต าแหน่ง, เงินเดือน, วนัเริ่มท างาน และ

ช่วงเวลาท่ีอนุมติัใหล้าหยุด พรอ้มประทบัตรำของบริษัท 

กรณีเป็นขา้ราชการ/รฐัวิสาหกิจ  

• จดหมายรบัรองจากหน่วยงานและส าเนาบตัรราชการ พรอ้มประทบัตรำองคก์ร 

เกษียณอายุราชการ ส าเนาบตัรขา้ราชการเกษียณอายุ 1 ชุด 

กรณีเป็นเจา้ของกิจการ  

• ส าเนาใบทะเบียนการคา้และหนังสือรบัรองการจดทะเบียนท่ีมีชื่อของผูเ้ดินทางเป็นกรรมการหรือหุน้ส่วน พรอ้ม

ทั้งเซ็นชื่อรบัรองส าเนาและประทบัตราบริษัทฯ (อายุส าเนาไม่เกิน 3 เดือน)  

กรณีเป็นนักเรียนหรือนักศึกษา (ภาษาองักฤษและเป็นหลกัฐานปัจจุบนัเท่าน้ัน) 

• จดหมายรับรองจากทางโรงเรียนหรือสถาบันท่ีก าลังศึกษาอยู่ และส าเนาบัตรนักศึกษาพรอ้มทั้งเซ็นชื่อรับรอง

ส าเนา พรอ้มประทับตรำสถำบัน 

เด็กอายุต า่กวา่ 20 ปี  

• จะตอ้งมีใบอนุญาตจากผูป้กครองบิดาหรือมารดา หากเด็กเดินทางไปกับบิดาจะตอ้งมีใบรับรองจากมารดา หรือ

หากเด็กเดินทางกับมารดาจะตอ้งมีใบรับรองจากบิดา  หรือถา้เด็กไม่ไดเ้ดินทางกับบิดาและมารดา จะตอ้งมี

จดหมายยินยอมใหบุ้ตรเดินทางไปต่างประเทศจากทั้งบิดาและมารดา พรอ้มมีการรบัรองค่าใชจ้่ายใหก้บับุตร ท่าน

ท่ีบุตรเดินทางไปดว้ย ตอ้งไปท าท่ีส านักงานเขตท่ีท าเบียนบา้นอยู ่(พรอ้มแนบบตัรประชาชน ของบิดาและมารดา) 

และตอ้งไปเซ็นเอกสำรตอ่หนำ้เจำ้ที่รบัย่ืนวีซ่ำ 

กรณีเป็นแม่บา้น  

• ส าเนาทะเบียนสมรส / ใบหย่า /ใบมรณะ (กรณีคู่สมรสเสียชีวิต) ใชห้ลกัฐานการเงินของตัวเองหรือของสามีก็ได ้

ในกรณีท่ีไม่ไดเ้ดินทางไปกับสามี จะตอ้งมีจดหมายรับรองค่าใชจ้่ายจากสามี เป็นภาษาอังกฤษ (พรอ้มกับเขียน

ชื่อ-นามสกุล วนัเดือนปีเกิด ของสามี และบุตร ท่ีมีดว้ยกนั) 

หมำยเหต ุ: 
▪ บริษัทขอสงวนสิทธ์ิในกำรยกเลิกกำรเดินทำง ในกรณีที่มีผูเ้ดินทำง ต ำ่กว่ำ 20ท่ำน โดยจะแจง้ใหผู้เ้ดินทำง

ทรำบล่วงหนำ้ อยำ่งนอ้ย 20 วนั ก่อนกำรเดินทำง  

▪ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิการเปล่ียนแปลงโปรแกรม ราคา และเงื่อนไขทั้งหมดโดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหน้า 

▪ บริษัทฯ มีสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์น้ี เม่ือเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแกไ้ขได ้

▪ บริษัทฯ มีสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงการพาเขา้ชม สถานที่ท่องเที่ยวใดๆที่ปิดท าการ โดยจะจดัหาสถานท่ี

ท่องเท่ียวอื่นๆเพื่อทดแทนเป็นล าดับแรก หรือคืนค่าเขา้ชมแก่ผูเ้ดินทางแทน 

▪ รายการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม เน่ืองจากความล่าชา้ของสายการบิน โรงแรมที่พกัใน

ต่างประเทศ เหตุการณ์ทางการเมือง และภัยธรรมชาติ ฯลฯ ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯ หรือ 

ค่าใชจ้่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้ นทางตรง หรือทางออ้ม เช่น การเจ็บป่วย การถูกท ารา้ย การสูญหาย ความล่าชา้ 

หรือ จากอุบัติเหตุต่างๆ  ทั้งน้ี บริษัทฯ จะค านึงถึงความปลอดภัยและความสะดวกของผูเ้ดินทางเป็นส าคัญ  
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▪ บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมือง หา้มผูเ้ดินทางเขา้หรือออกนอกประเทศ เน่ืองจากมีสิ่ง

ผิดกฎหมาย หรือสิ่งของหา้มน าเขา้ประเทศ เอกสารเดินทางไม่ถูกตอ้ง หรือ ความประพฤติส่อไปในทางเสื่อม

เสีย หรือดว้ยเหตุผลใด ๆ ก็ตามท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองพิจารณาแลว้ ทางบริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าใชจ้่าย  

▪ รายการน้ีเป็นเพียงขอ้เสนอที่ตอ้งไดร้ับการยืนยันจากบริษัทฯอีกครั้งหน่ึง หลังจากไดส้ ารองที่นั ่งบนเครื่อง 

และโรงแรมที่พกัในต่างประเทศเป็นที่เรียบรอ้ย แต่อย่างไรก็ตามรายการน้ีอาจเปลี่ยนแปลงไดต้ามความ

เหมาะสม 

▪ การไม่รับประทานอาหารบางมื้ อไม่เท่ียวตามรายการ ไม่สามารถขอหกัค่าบริการคืนได ้เพราะการช าระค่าทัวร์

เป็นไปในลกัษณะเหมาจ่าย 

▪ ในกรณีท่ีท่านจะใชห้นังสือเดินทางราชการ (เล่มสีน ้าเงิน) / หนังสือเดินทางนักการทูต (เล่มสีแดง) เดินทางกบั

คณะ บริษัทฯ สงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่รับผิดชอบ หากท่านถูกปฏิเสธการเขา้หรือออกนอกประเทศใดประเทศหน่ึง 

เพราะโดยปกตินักท่องเท่ียวใชห้นังสือเดินทางบุคคลธรรมดา (เล่มสีเลือดหม)ู 

กรณีเดินทำงโดยลกูคำ้จดักำรตัว๋เครื่องบินเอง 

▪ ในกรณีลูกคา้ด าเนินการเรื่องตัว๋เครื่องบินเองและมาเท่ียวรวมกบัคณะ (Join Tour) ลูกคา้ตอ้งด าเนินการมาพบ

คณะทัวรด์ว้ยตัวเอง และตอ้งรบัผิดชอบค่าใชจ้่ายในการมาพบคณะใหญ่ดว้ยตัวเอง รวมถึงหากกรณีเท่ียวบินของ

คณะใหญ่เกิดความล่าชา้หรือยกเลิกเที่ยวบินอนัดว้ยสาเหตุใดๆก็ตาม 

ตัว๋เครื่องบิน 

▪ ในการเดินทางเป็นหมู่คณะผูโ้ดยสารจะตอ้งเดินทางไป-กลบั หากท่านตอ้งการเล่ือนวนัเดินทางกลบั ท่านจะตอ้ง

ช าระ ค่าใชจ้่ายส่วนต่างท่ีสายการบินเรียกเก็บโดยสายการบิน เป็นผูก้ าหนด ซึ่งทางบริษัทฯ ไม่สามารถเขา้ไป

แทรกแซงได ้และในกรณีท่ียกเลิกการเดินทาง ถา้ทางบริษัทไดอ้อกตัว๋เครื่องบินไปแลว้ ผูเ้ดินทางตอ้งรอ Refund 

ตามระบบของสายการบินเท่าน้ัน (ในกรณีท่ีตัว๋เครื่องบินสามารถท าการ Refund ไดเ้ท่าน้ัน) 

▪ ท่านท่ีจะออกตัว๋เครื่องบินภายในประเทศ โปรดแจง้ฝ่ายขายก่อนเพื่อขอค ายืนยนัว่าทัวร์น้ันๆ ยืนยนัการเดินทาง 

แน่นอน หากท่านออกตัว๋ภายในประเทศโดยไม่ไดร้ับการยืนยันจากพนักงาน  แลว้ทัวร์น้ันยกเลิก บริษัทฯไม่

สามารถรบัผิดชอบค่าใชจ้่ายใดๆท่ีเกี่ยวขอ้งกบัตัว๋เครื่องบินภายในประเทศได ้

▪ หากในกรณีท่ีสายการบินมีการปรับเปล่ียนตารางเท่ียวบิน ซึ่งอยู่นอกเหนือจากการควบคุมทางบริษัทจะไม่

รบัผิดชอบต่อค่าใชจ้่ายใดๆทั้งสั้น 

▪ เม่ือท่ำนจองทวัรแ์ละช ำระมดัจ  ำแลว้ หมำยถึงท่ำนยอมรบัในขอ้ควำมและเงื่อนไขที่บริษัทฯแจง้แลว้ขำ้งตน้ 

โรงแรมและหอ้ง 

▪ หอ้งพกัในโรงแรมเป็นแบบหอ้งพกัคู่ ( TWN/DBL ) ในกรณีท่ีท่านมีความประสงคจ์ะพกัแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง ( 

TRIPLE ROOM ) ขึ้ นอยู่กบัขอ้ก าหนดของหอ้งพกัและรูปแบบของหอ้งพกัของแต่ละโรงแรม ซึ่งมกัมีความแตกต่าง

กนั ซึ่งอาจจะท าใหท้่านไม่ไดห้อ้งพกัติดกนัตามท่ีตอ้งการ หรือ อาจไม่สามารถจดัหอ้งท่ีพกัแบบ 3 เตียงได ้

▪ โรงแรมหลายแห่งในยุโรป จะไม่มีเครื่องปรบัอากาศเน่ืองจากอยู่ในแถบท่ีมีอุณหภูมิต า่ เครื่องปรับอากาศท่ีมีจะ

ใหบ้ริการในช่วงฤดูรอ้นเท่าน้ัน 

▪ ในกรณีท่ีมีการจัดประชุมนานาชาติ ( TRADE FAIR ) เป็นผลใหค้่าโรงแรมสูงขึ้ น 3-4 เท่าตัว บริษัทฯขอสงวน

สิทธ์ิในการปรบัเปล่ียนหรือยา้ยเมืองเพื่อใหเ้กิดความเหมาะสม 

กระเป๋ำเล็กถือติดตวัข้ึนเครื่องบิน 

▪ กรุณางดน าของมีคม ทุกชนิด ใส่ในกระเป๋าใบเล็กที่จะถือข้ึนเครื่องบิน เช่น มีดพบั กรรไกรตดัเล็บทุกขนาด ตะไบ

เล็บ เป็นตน้ กรุณำใส่ในกระเป๋ำเดินทำงใบใหญ่หา้มน าติดตวัขึ้ นบนเครื่องบินโดยเด็ดขาด 

▪ วตัถุท่ีเป็นลกัษณะของเหลว อาทิ ครีม โลชัน่ น ้าหอม ยาสีฟัน เจล สเปรย ์และเหลา้ เป็นตน้ จะถูกท าการตรวจ

อยา่งละเอียดอีกครั้ง โดยจะอนุญาตใหถื้อข้ึนเครื่องไดไ้ม่เกิน 10 ชิ้ น ในบรรจุภณัฑล์ะไม่เกิน 100 ml. แลว้ใส่รวม

เป็นท่ีเดียวกนัในถุงใสพรอ้มท่ีจะส าแดงต่อเจา้หน้าท่ีรกัษาความปลอดภยัตามมาตรการองคก์ารการบินพลเรือน

ระหวา่งประเทศ ( ICAO ) 

▪ หากท่านซื้ อสินคา้ปลอดภาษีจากสนามบิน จะตอ้งปิดผนึกถุงโดยระบุ วันเดินทาง เท่ียวบิน จึงสามารถน าขึ้ น

เครื่องได ้และหา้มมีร่องรอยการเปิดปากถุงโดยเด็ดขาด 

กำรชดเชยค่ำกระเป๋ำในกำรสูญหำย 

▪ ของมีค่าทุกชนิด ขอแนะน ำไม่ควรใส่เขำ้ไปในกระเป๋ำใบใหญ่ที่เช็คไปกับเครื่อง เพราะหากเกิดการสูญหาย 

สายการบินจะรับผิดชอบชดใชต้ามกฎไออาตา้เท่าน้ัน ซึ่งจะชดใชใ้หป้ระมาณ กิโลกรัมละ 20 USD คูณดว้ย
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น ้าหนักกระเป๋าจริง ทั้งน้ีจะชดเชยไม่เกิน USD 400 กรณีเดินทางชั้นธรรมดา (Economy) หรือ USD 600 กรณี

เดินทางชั้นธุรกิจ (Business) ดงัน้ันจึงไม่แนะน าใหโ้หลดของมีค่าทุกประเภทลงกระเป๋าใบใหญ่  

▪ กรณีกระเป๋าใบเล็ก (Hand Carry) เกิดการสูญหาย บริษัทฯ ไม่สามารถรับผิดชอบชดเชยค่าเสียหายใหท้่านได ้

ดงัน้ันท่านตอ้งระวงัทรพัยส์ินส่วนตวัของท่าน 
▪ บริษัทขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะรับผิดชอบในกรณีกระเป๋าเดินทางของท่านเกิดความช ารุด หรือสูญหาย ไม่ว่ากรณีใดๆ 

ทั้งสิ้ น ในระหวา่งการเดินทาง 

กำรเดินทำงเป็นครอบครวั  

▪ หากท่านเดินทางเป็นครอบครัวใหญ่ หรือเดินทางพร้อมสมาชิกในครอบครัว ท่ีต้องได้รับการดูแลพิเศษ 

(Wheelchair), เด็ก, และผูส้งูอายุ มีโรคประจ าตวั ไม่สะดวกเดินท่องเท่ียวในระยะเวลาเกินกวา่  

4-5 ชัว่โมงติดต่อกัน ท่านและครอบครัวตอ้งใหก้ารดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของท่านเอง เน่ืองจากการ

เดินทางเป็นหมู่คณะ หวัหน้าทวัรม์ีความจ าเป็นตอ้งดูแลคณะทวัรท์ั้งหมด 

หลงัจำกกำรจองทวัรแ์ละช ำระเงินมดัจ  ำแลว้ ทำงบริษัทฯ ถือว่ำท่ำนไดย้อมรบัในขอ้ตกลงและเงื่อนไข 
ที่บริษัทไดร้ะบุไวข้ำ้งตน้ทุกประกำร 


