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8 วัน แกรนด์ โปรตุเกส
(ร่ วมสัมผัสเส้นทางมรดกโลก เส้นทางใหม่ .... โปรตุเกส ต้นตํารับดินแดนแห่งฝอยทองและทาร์ ตไข่)
เที่ยวชม 7 สิ่ งมหัศจรรย์ของประเทศโปรตุเกส (Seven Wonders of Portugal)

***โปรโมชั่นสุ ดพิเศษ...สายการบิน เตอร์ กชิ แอร์ ไลน์ ส ***

มิถุนายน – ตุลาคม 2562
บาท
(ไม่ รวมค่ าวีซ่าเชงเก้ น / รวมทิปหัวหน้ าทัวร์ และคนขับรถแล้ ว)
ราคาเดียว

ปอร์ โต้ - กุสมาเรส – บราก้ า – โคอิมบรา- โทม่ า – ฟาติมา– บาตาญ่ า
อัลโคบาซา - ออบิโดส – มาฟรา - ซินทรา - ลิสบอน

25 มิ.ย.- 2 ก.ค./ 11-18 ก.ย./ 3-10 ต.ค./ 10-17 ต.ค./ 17-24 ต.ค.
(***หากสถานที่เข้าชมใดๆปิ ดให้ เข้ าชมเนื่ องด้ วยสาเหตุต่างๆ อาทิ เช่ น กิ จกรรมทางศาสนา ฯลฯ บริ ษัทจะนาคณะถ่ ายรู ปภายนอกแทน***

EHC-TK-8D-PORTUGAL-OPOLIS

แผนที่เส้ นทางการเดินทางตามโปรแกรมทัวร์

วันแรก

กรุงเทพฯ

18.30 น.

คณะพบเจ้าหน้าที่และมัคคุเทศก์ได้ที่ เคาน์ เตอร์ เช็ค อิน U (แถว U 14-18) ประตูทางเข้าที่ 9 หรื อ 10 อาคาร
ผูโ้ ดยสารขาออก ชั้น 4 เคาน์เตอร์ เช็คอิน สายการบินเตอร์กิช แอร์ไลน์ส (TK) ณ สนามบินสุวรรณภูมิ
ออกเดินทางสู่นครอิสตันบูล ประเทศตุรกี โดยเที่ยวบิน TK 65 (ใช้เวลาบินประมาณ 10 ชัว่ โมง)
สายการบินมีบริ การ อาหารคํ่าและอาหารเช้า ระหว่างเที่ยวบินสู่นครอิสตันบูล ประเทศตุรกี

21.45 น.
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วันที่สอง

อิสตันบูล – ปอร์ โต้

04.00 น.

11.20 น.

เดินทางถึงกรุ งอิสตันบูลแวะเปลี่ยนเครื่ อง เที่ยวบิน TK1451 อิสระให้ท่านได้ชอ้ ปปิ้ งสิ นค้าปลอดภาษีภายใน
สนามบินอิสตันบูลซึ่งมีสินค้าให้เลือกซื้อมากมาย
ออกเดินทางจากสนามบินอิสตันบูล (IST) สู่ สนามบินปอร์โต้ (OPO)โดยสายการบินเตอร์กิช แอร์ไลน์ส
สายการบินมีบริ การอาหารเช้าบนเครื่ องบิน (ใช้เวลาบินประมาณ 5 ช.ม.)
เดินทางถึงสนามบิ น ปอร์ โ ต้ ผ่านพิธีก ารตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร จากนั้น นําท่านเดินทางสู่ เมืองปอร์ โต้
(Porto) ตั้งอยูร่ ิ มแม่น้ าํ ดูวโ์ รทางเหนือของโปรตุเกส หนึ่งในเมืองศูนย์กลางเก่าแก่ของยุโรป อีกทั้งยังเป็ นเมืองที่มี
ขนาดใหญ่เป็ นอันดับสองของประเทศโปรตุเกส และเมืองท่าที่สาํ คัญ และมีชื่อเสียงอย่างมากทางด้านไวน์ซ่ึงเป็ น
แหล่งนํ้าเมาชั้นดีของคนที่รักการดื่ม ด้วยปั จจัยเหล่านี้ องค์การยูเนสโกจึงได้ข้ ึนทะเบียนเมืองปอร์ โต้เป็ นเมือง
มรดกโลกในปี ค.ศ.1996

กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน

บ่าย

นําท่านชมความงามของ เมืองมรดกโลกปอร์ โต้ โดยเริ่ มจากย่านจัตุรัสเลียโดส หรื อ Praça dos Liberdade เป็ น
จัตุรัสใจกลางเมืองปอร์ โต้ ที่ประกอบด้วยอาคารสวยงามที่เป็ นที่ทาํ การของธนาคารและโรงแรม และศาลาว่า
การเมือง (City hall) จัตุรัสแห่งนี้เป็ นจัตุรัสขนาดใหญ่ และเป็ นแหล่งรวมอาคารสถาปั ตยกรรมเก่าแก่ของปอร์ โต้
นําท่านแวะถ่ายรู ปกับโบสถ์หลัก ที่เก่าแก่ที่สุดของเมือง Sé Catedral อายุกว่าพันปี โบสถ์แห่ งนี้ เป็ นที่จดั งาน
อภิเษกสมรสของกษัตริ ย ์ João ที่ 1 บิดาของเจ้าชายเฮนรี่ ผูบ้ ุกเบิกการเดินเรื ออันยิ่งใหญ่ของโปรตุเกสเพื่อออก
แสวงดินแดนใหม่ จนโปรตุเกสมีอาณานิคมมากมายทัว่ โลก และโปรตุเกสคือประเทศตะวันตกประเทศแรกที่มา
ติดต่อกับไทยในปี พ.ศ. 2054 โบสถ์แห่งนี้สร้างอยู่บนเนิ นที่สามารถมองเห็นทิวทัศน์ของเมือง และ แม่น้ าํ ดูวโ์ ร
เป็ นจุดชมวิวที่สวยอีกจุด อิสระให้ท่านเก็บภาพประทับใจ นําท่านแวะถ่ายรู ปกับ Stock Exchange Palace หรื อ
Palacio da Bolsa อาคารสไตล์นีโอคลาสสิคแห่งศตวรรษที่ 20 ซึ่งเป็ นหนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิ ยมแห่ งเมือง
ปอร์โต้ และยังเป็ นมรดกโลกแห่งเมืองปอร์โต้อีกด้วย (UNESCO WORLD HERITAGE) จากนั้นนําท่านผ่านชม
สะพานเหล็ก Ponte de D.Luis I สะพานเหล็ก 2 ชั้นที่มีชื่อเสียงของเมืองปอร์โต้ สร้างและออกแบบโดยคนที่สร้าง
หอไอเฟล ด้านหลังคือเขตเมืองเก่าของปอร์ โต้ ด้านบนเอาไว้ให้คนเดินและรถเมโทรวิ่ง ส่ วนด้านล่างเอาไว้ให้
รถยนต์วงิ่ สําหรับปอร์โต้น้ ี มีการสร้างสะพานเหล็กเชื่อมระหว่างเมืองสองฝากฝั่งถึง 7 สะพาน ซึ่งมีความสวยงาม
มาก
รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคารท้องถิ่น

08.30 น.

คํ่า

นาท่ านเข้ าพักสู่โรงแรมที่พกั AXIS PORTO BUSINESS / OR HOLIDAY INN PORTO GAIA **** หรื อเทียบเท่ า
***หากโรงแรมไม่สามารถรองรับคณะ (เช่น มีงานประชุมหรื อ Trade Fair) บริ ษทั จะจัดโรงแรมที่เมืองใกล้เคียงให้แทน***
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วันที่สาม

กุสมาเรส – บราก้า – ปอร์ โต้

เช้า

รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นําท่านเดินทางสู่ เมืองกุสมาเรส (Guimaraes) (ระยะทาง 58 กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชม.) เมืองแห่ งอันเป็ น
สถานที่ประสูติของกษัตริ ย ์ ดอม อฟองโซ เฮนริ ค (Dom Afonso Henriques) ในปี 1110 ซึ่งเมืองนี้ ในอดีตคือเมือง
หลวงของอาณาจักรโปรตุคาเล่ (Portucale) หรื อ โปรตุเกสในปั จจุบนั เมืองนี้ ได้รับการขึ้นทะเบียนจากองค์การ
ยูเนสโกให้เป็ นเมืองมรดกโลกเมื่อปี ค.ศ.2001 ซึ่งเป็ นศูนย์กลางแห่งประวัติศาสตร์ การเกิดชาติโปรตุเกส นําท่าน
ชมความงดงามของตัวเมืองเก่า และ เข้าชมปราสาทกุสมาเรส (Castelo de Guimaraes) ซึ่งเป็ นศูนย์กลางแห่ ง
ประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรมของชนชาติ โปรตุเกส ปราสาทแห่ งนี้ สร้างในสมัยศตวรรษที่ 10 โดย เฮนรี่ แห่ ง
แคว้นเบอร์ ก ันดี นําท่ านเข้าชมความงดงามของปราสาทที่ย งั คงสมบู รณ์ และทรงคุณ ค่ายิ่งของชาวโปรตุ เกส
ปราสาทกุสมาเรสเป็ นหนึ่งในเจ็ดสิ่งมหัศจรรย์ของประเทศโปรตุเกสเช่นกัน

กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น

บ่าย

นําท่านเดินทางสู่ เมืองบราก้า (Braga) (ระยะทาง 26 กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 30 นาที ) นําท่านเข้าชมความ
งามของวิหาร Bom Jesis do Monte ซึ่งเป็ นสถานที่ศกั ดิ์สิ ทธิ์ที่มีความเก่าแก่ที่สุดในโปรตุเกส วิหารแห่ งนี้ สร้าง
ด้วยไม้เป็ นชั้นๆตามแบบสถาปัตยกรรมบาโร๊ ค เรี ยกได้ว่าเป็ นสถานที่ศกั ดิ์สิทธิ์ที่เก่าแก่และลํ้าค่าอีกแห่ งหนึ่ งของ
ประเทศโปรตุเกส และเป็ นอีกหนึ่งในสถานที่ที่ได้รับการโหวตว่าต้องมาเยือนหากมาประเทศโปรตุเกส ได้เวลา
นําท่านเข้าชมความงามของ Sanctuary of Our Lady Of Sameiro อันเป็ นสถานที่ ศกั ดิ์ สิ ทธิ์อีกแห่ งของชาว
คริ สต์ศาสนิกชน ตัวโบสถ์สร้างแบบโดมซึ่งมีความสวยงามมาก ได้เวลานําท่านเดินเล่นชมความงดงามของเมือง
เก่าและถ่ายรู ปกับศาลาว่าการเมืองเก่าแห่งเมืองบราก้า จากนั้นนําท่านเดินทางสู่ เมืองปอร์ โต้ (Porto) (ระยะทาง
56 ก.ม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 40 นาที ) จากนั้นนําท่านสู่ ห้างสรรพสิ นค้า El Corte Ingles อิสระให้ท่านได้
เลือกซื้อของทั้งสินค้าแบรนด์เนม สินค้าพื้นเมือง และ ของฝากจากซุปเปอร์มาเกตตามอัธยาศัย

คํ่า

รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคารจีน
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นาท่ านเข้ าพักสู่โรงแรมที่พกั AXIS PORTO BUSINESS / OR HOLIDAY INN PORTO GAIA **** หรื อเทียบเท่ า
***หากโรงแรมไม่สามารถรองรับคณะ (เช่น มีงานประชุมหรื อ Trade Fair) บริ ษทั จะจัดโรงแรมที่เมืองใกล้เคียงให้แทน***
วันที่สี่

โกอิมบรา - ฟาติมา - โทม่า

เช้า

รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นําท่านเดินทางสู่ เมืองโกอิมบรา (Coimbra) (ระยะทาง 129 ก.ม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชม.) เป็ นอีกเมือง
สําคัญของโปรตุเกส ตั้งอยูบ่ นเนินเขาเหนือแม่น้ าํ มอนเดโก (Mondego) สมัยโรมันปกครองเมืองนี้ ได้รับการเรี ยก
ขานว่า เอมีเนียม แต่ในปี ค.ศ. 711 เมืองนี้ ถูกปกครองโดยชาวแขกมัวร์ และเป็ นเมืองที่เชื่อมการค้าระหว่างชาว
คริ สต์ทางตอนเหนื อ และชาวมุสลิมทางตอนใต้ และในปี ค.ศ. 1064 กษัตริ ยเ์ ฟอร์ ดินาน ที่ 1 แห่ งลีออน ได้รบ
ชนะชาวแขกมัว ร์ และปลดปล่อยเมืองโกอิมบราจากการปกครองของชาวมัว ร์ นําท่ านเข้าชม มหาวิทยาลัย
โกอิมบรา (Coimbra University) ซึ่งเป็ นมหาวิทยาลัยเก่าแก่ที่สุดแห่ งหนึ่ งของโลกก่อตั้งในปี ค.ศ. 1290 โดย
กษัตริ ยด์ ินิสที่ 1 และในปี ค.ศ.1338 กษัตริ ยอ์ ฟองโซ่ที่ 4 ได้ทาํ การย้ายมหาวิทยาลัยและสร้างมหาวิทยาลัยใหม่ที่
กรุ งลิสบอน และในปี ค.ศ.1537 กษัตริ ยจ์ อห์นที่ 3 ได้เปลี่ยนเป็ นพระราชวังหลวง (Coimbra Royal Palace) นํา
ท่านชมและถ่ายรู ปในบริ เวณมหาวิทยาลัย ที่ยงั คงศิลปะสไตล์บาโรค

กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น

บ่าย

นําท่านเดิน ทางสู่ เมืองโทม่า (Tomar) (ระยะทาง 88 ก.ม. ใช้เวลาเดิ นทางประมาณ 1.30 ชม.) เมืองเก่ าแก่ ที่
ล้อมรอบด้วยอาคารสมัยศตวรรษที่ 17 เป็ นเมืองที่มีเสน่ห์และมีความสําคัญทางประวัติศาสตร์ ที่โดดเด่นมากแห่ ง
หนึ่ ง โดยตัวเมืองนั้นตั้งอยู่ ในเขตจังหวัดซานตาเร็ ม (Santarém) บริ เวณตอนกลางของประเทศที่ มีพ้ืนที่ที่อุดม
สมบูรณ์ โดยส่วนใหญ่จะประกอบไปด้วยพื้นที่การเกษตรที่ถือว่าใหญ่ที่สุดของโปรตุเกสอีกด้วย นําท่านเข้าชม
ปราสาทและคอนแวนต์แห่ งพระคริ สต์ในโทม่า (Convent of Christ in Tomar) อีกหนึ่ งสถาปั ตยกรรมที่ถูกสร้าง
ขึ้นในศตวรรษที่ 12 เป็ นคอนแวนต์ที่ได้กลายเป็ นอนุ สาวรี ยท์ างประวัติศาสตร์ ที่มีความสําคัญที่สุดแห่ งหนึ่ งใน
โปรตุเกส มีความโดดเด่นทางด้านลักษณะรู ปแบบสถาปัตยกรรม ที่ได้รับการผสมผสานระหว่าง ศิลปะแบบโรมัน
โกธิค เมนู เอลีน และเรเนอซองส์ ต่อมาปราสาทและคอนแวนต์ได้รับการรับรองจากองค์การยูเนสโกให้เป็ น
มรดกโลก ด้านวัฒนธรรม ในปี ค.ศ.1983 นําท่านเดินทางสู่ เมืองฟาติมา (Fatima) (ระยะทาง 32 ก.ม. ใช้เวลา
เดินทางประมาณ 30 นาที ) เมืองซึ่งเป็ นที่รู้จกั ของผูแ้ สวงบุญผูซ้ ่ึงเดินทางมาสักการบูชาพระแม่มารี ที่มหาวิหาร
ขนาดใหญ่ซ่ ึงถูกสร้างขึ้นเพื่ออุทิศแก่พระแม่มารี ตามตํานานเล่าว่า เด็กเลี้ยงแกะ 3 คน นามลูเซี ย, ฟรานซิสโก้,
และจาซินต้า ได้พบกับพระแม่มารี อาหรื อพระแม่พระประจักษ์ที่ทรงเสด็จมามอบข่าวสารจากสวรรค์ให้กบั มนุษย์

คํ่า

รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคารท้องถิ่น
นาท่ านเข้ าพักสู่โรงแรมที่พกั DOS TEMPLARIOS HOTEL / OR HOTEL FATIMA **** หรื อเทียบเท่ า
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***หากโรงแรมไม่สามารถรองรับคณะ (เช่น มีงานประชุมหรื อ Trade Fair) บริ ษทั จะจัดโรงแรมที่เมืองใกล้เคียงให้แทน***

วันที่ห้า

ฟาติมา - บาตาญ่ า - อัลโคบาซา

เช้า

รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นําท่านเข้าชม มหาวิหารฟาติมา มหาวิหารที่ถูกสร้างขึ้นเมื่อปี ค.ศ.1928 โดยในทุกๆปี จะมีชาวคาทอลิคผูแ้ สวงบุญ
เดินทางมาสักการบูชาพระแม่มารี ยน์ ับล้านคนในมันที่ 13 พฤษภาคม และ 13 ตุลาคม นอกจากนี้ ยงั มีศูนย์ศึกษา
พอลที่ 5 อยู่บริ เวณใกล้เคี ยงซึ่ งถูกสร้างขึ้ นเมื่อปี ค.ศ.1982 โดยสมเด็ จพระสันตะปาปาจอห์นพอลที่ 2 เพื่อ
จุดประสงค์ในการเป็ นศูนย์การศึกษาและสะท้อนข้อความของฟาติมา โดยจุผเู ้ ข้ารับฟังได้ถึง 2,000 คน และยังมีที่
พักสําหรับผูแ้ สวงบุญได้ถึง 400 คนด้วยกัน

กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิน่

บ่าย

นําท่านเดินทางสู่ เมืองบาตาญ่า (Batalha) (ระยะทาง 20 ก.ม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 40 นาที ) นําท่านเข้าชม
อารามบาตาญ่า (Batalha Monastery) อารามนิ ก ายโดมินิ กนั แห่ งนี้ ถูกสร้างขึ้นเพื่อเฉลิมฉลองชัย ชนะของชาว
โปรตุเกสที่มีต่อชาวคาสติเลี่ยนในสงครามอัลชูบาร์โรตา ซึ่งเกิดขึ้นระหว่าง ค.ศ.1385 อารามแห่ งนี้ เป็ นโครงการ
ก่อสร้างหลักของสถาบันกษัตริ ยข์ องโปรตุเกสตลอดช่วง 2 ศตวรรษ และนับเป็ นสถาปั ตยกรรมสไตล์โกธิ คชิ้น
เอกอีกแห่งหนึ่งซึ่งได้รับอิทธิพลจากศิลปะเมนูเอลีน อารามบาตาญ่าได้รับการรับรองเป็ นมรดกโลก โดยยูเนสโก้
เมื่อปี ค.ศ.1989 และเป็ นหนึ่งในเจ็ดสิ่งมหัศจรรย์ของประเทศโปรตุเกสเช่นกัน ได้เวลาสมควรนําท่านเดินทางต่อ
สู่ เมืองอัลโคบาซา (Alcobaca) (ระยะทาง 21 ก.ม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 30 นาที ) เมืองทางตอนกลางของ
ประเทศโปรตุเกส ตั้งอยูใ่ นจังหวัดอูเอสเต้ มีประชากรอาศัยไม่ถึง 60,000 คน นําท่านเข้าชม อารามซานต้ามาเรี ย
(Santa Maria Monastery) ศาสน์สถานที่ถูกสร้างขึ้นโดย อฟองโซ่ เฮนริ ค เพื่อรําลึกถึงชัยชนะที่แย่งชิงดินแดนได้
จากชาวมัวร์เมื่อปี ค.ศ.1147 ถูกขนานนามว่าเป็ นสถาปัตยกรรมชิ้นเอกสไตล์ ซิสเตอร์ เชี่ยนโกธิ ค ซึ่งเป็ นหนึ่ งใน
วิหารสไตล์โกธิคที่ สวยงามที่สุดแห่ งหนึ่ งของประเทศโปรตุเกส นอกจากนี้ อารามซานต้ามาเรี ยยังได้รั บการ
รับรองเป็ นมรดกโลก โดยยูเนสโก้ เมื่อปี ค.ศ.1989 และเป็ นหนึ่งในเจ็ดสิ่งมหัศจรรย์ของประเทศโปรตุเกส
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คํ่า

รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคารจีน

นาท่ านเข้ าพักสู่โรงแรมที่พกั MIRAMAR SUL NAZARE / OR MIRAMAR HOTEL & SPA **** หรื อเทียบเท่า
***หากโรงแรมไม่สามารถรองรับคณะ (เช่น มีงานประชุมหรื อ Trade Fair) บริ ษทั จะจัดโรงแรมที่เมืองใกล้เคียงให้แทน***

วันที่หก

ออบิโดส – มาฟรา – ซินทรา – ลิสบอน

เช้า

รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นําท่านเดินทางสู่ เมืองออบิโดส (Obidos) (ระยะทาง 41 ก.ม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชม.) นําท่านชม เมือง
ออบิโดส (Obidos) เมืองป้ อมปราการโบราณ ซึ่งมีประชากรอยู่เพียงหมื่นกว่าคนในปั จจุบนั ชื่อเมืองตั้งมาจาก
ภาษาละตินโบราณ ซึ่งแปลว่า ป้อมปราการอันแข็งแกร่ ง ก่อตั้งขึ้นโดนอาณาจักรโรมัน และยึดครองโดยแขกมัวร์
เมื่อช่วงศตวรรษที่ 7 และอีก 400 ปี ถัดมาได้ถูกยึดครองโดย อฟองโซ่ เฮนริ ค กษัตริ ยอ์ งค์แรกแห่งโปรตุเกส มีเวลา
ให้ท่านเดินชมบริ เวณเมืองเก่าที่ยงั คงอนุรักษ์ความดั้งเดิมไว้ต้งั แต่รุ่นโบราณ ราวกับว่าวันเวลาจะหยุดนิ่ งอยู่ที่ตน้
ยุคกลางเมื่อครั้งที่กษัตริ ยเ์ ดนิ สได้ส่ง มอบเมื องออบิ โดสนี้ ให้แก่แม่น างอิซาเบลแห่ งอาณาจัก รอารากอน เป็ น
ของขวัญวันอภิเษกสมรสเมื่อ ค.ศ. 1282 ป้ อมปราการและปราสาทออบิ โดสถูก ขนานนามเป็ นหนึ่ งในเจ็ดสิ่ ง
มหัศจรรย์ของประเทศโปรตุเกส ได้เวลานําท่านเดินทางสู่ เมืองมาฟรา (Mafra) (ระยะทาง 69 ก.ม. ใช้เวลาเดินทาง
ประมาณ 1.15 ชม.) นําท่านแวะถ่ายรู ปกับ พระราชวังมาฟรา (Mafra Palace) พระราชวังที่ผสานศิลปะสองสไตล์
เข้าด้วยกัน ระหว่างบาโรคและอิตาเลี่ยนนี โอคลาสสิ ค ก่อสร้างช่วงต้นศตวรรษที่ 17 และถูกรองรับเป็ นหนึ่ งใน
อนุสรณ์แห่งชาติเมื่อปี ค.ศ.1910 พระราชวังแห่ งนี้ ถูกใช้รองรับเป็ นที่ประกอบราชพิธีมากมาย เนื่ องจากมีอาณา
เขตกว้างขวางกว่า 40,000 ตารางเมตร นับเป็ นหนึ่งในพระราชวังของประเทศที่มีเนื้ อที่กว้างขวางที่สุดแห่ งหนึ่ งก็
ว่าได้

กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น

บ่าย

นําท่ านเดิ น ทางสู่ เมืองซิ น ทรา (Sintra) (ระยะทาง 23 ก.ม. ใช้เวลาเดิน ทางประมาณ 30 นาที ) เมืองแห่ ง
สถาปั ตยกรรมโรแมนติก ซึ่งถูกล้อมรอบไปด้วยภูเขาอันงดงาม เป็ นที่ต้ งั ของพระราชวังมากมาย ไม่ว่าจะเป็ น
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คํ่า

พระราชวังพีน่า, พระราชวังหลวง, พระราชวังมอนเซอราเต้, และพระราชวังควินต้าเดอรี กลั เลร่ า นอกจากนี้
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั ได้ทรงเคยเสด็จพระราชดําเนินเยือนเมืองนี้เมื่อคราวเสด็จประพาสยุโรป
เมืองซินทราได้รับการยกย่องจากองค์การยูเนสโกให้ เป็ นเมืองมรดกโลกในปี ค.ศ. 1995 นําท่านชมตัวเมืองเก่า
ซินทราที่มีอายุมาตั้งแต่ศตวรรษที่ 11 และเข้าชมพระราชวังพีน่า (Pena National Palace) พระราชวังที่ ต้ งั อยู่บน
เนินเขาเหนือเมืองซินทรา โดยพระราชวังแห่งนี้ถือว่าเป็ นหนึ่งในเจ็ดสิ่งมหัศจรรย์ของประเทศโปรตุเกส ปั จจุบนั
พระราชวังแห่งนี้ได้กลายเป็ นหนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวที่มีผเู ้ ข้าชมมากที่สุดในโปรตุเกส โดยในอดีตพระราชวัง
ถูกใช้เป็ นที่ประทับของกษัตริ ยโ์ ปรตุเกสมาตั้งแต่คริ สต์ศตวรรษที่ 14 ภายในถูกตกแต่งประดับประดาอย่างวิจิตร
งดงาม โดยเฉพาะพื้น กระเบื้ องที่ ว่ากัน ว่าสวยงามที่ สุด ในโปรตุเกส จากนั้น นําท่ านเดิ น ทางสู่ กรุ งลิสบอน
(Lisbon) (ระยะทาง 30 ก.ม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 30 นาที ) เมืองหลวงของโปรตุเกสตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ าํ เตจู ้
(Tejo) เป็ นเมืองที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานกว่า 800 ปี เคยประสบกับเหตุการณ์แผ่นดินไหวในศตวรรษที่ 17 จึงทํา
ให้อาคารเก่าแก่โบราณได้รับความเสี ยหายเป็ นจํานวนมาก ผูน้ าํ คนสําคัญของเมืองในสมัยนั้น คือ มาร์ คิส เดอร์
ปองปาล (Marquis de Pombal) ได้เริ่ มบูรณะและจัดวางผังเมืองลิสบอนใหม่ให้ทนั สมัย เกิดการสร้างถนนและ
อาคารสมัยใหม่กลายเป็ นเมืองลิสบอนที่สวยงามมีเอกลักษณ์เป็ นของตนเองจนถึงปั จจุบนั ได้เวลานําท่านสู่ ถนน
ช้อปปิ้ งสายหลักของเมือง (Avenida da Liberdade) อิสระให้ท่านได้ชอ้ ปปิ้ งตามอัธยาศัยกับแบรนด์ช้ นั นํา อาทิ
เช่น Louis Vuitton, D&G, Burberry, TODS, ฯลฯ (***เวลาเปิ ดปิ ดร้ านค้ าในประเทศโปรตุเกสช่ วงวันอาทิ ตย์ อาจ
ไม่ตรงกับวันปกติ)
รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคารจีน

นาท่ านเข้ าพักสู่โรงแรมที่พกั RADISSON BLU LISBON / OR MERCURE LISBOA ALMADA **** หรื อเทียบเท่ า
***หากโรงแรมไม่สามารถรองรับคณะ (เช่น มีงานประชุมหรื อ Trade Fair) บริ ษทั จะจัดโรงแรมที่เมืองใกล้เคียงให้แทน***

วันที่เจ็ด

ลิสบอน – อิสตันบูล

เช้า

รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นําท่านแวะถ่ายรู ปกับ หอคอยเบเล็ง (Belem Tower) เดิมสร้างไว้กลางนํ้าเพื่อเป็ นป้อมรักษาการณ์ดูแลการเดินเรื อ
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เป็ นจุดเริ่ มต้นของการเดินเรื อออกไปสํารวจ และค้นพบโลกของ วาสโก ดากามา และนักเดินเรื อชาวโปรตุเกส
เป็ นอี ก หนึ่ งสถาปั ต ยกรรมแบบมานู เ อลไลน์ ที่ สวยงาม จากนั้น นํา ท่ านถ่ า ยรู ปกับ อนุ ส าวรี ย์ดิ ส คัฟ เวอรี่
(Discovery Monument) สร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1960 เพื่อฉลองการครบรอบ 500 ปี แห่งการสิ้ นพระชนม์ของ เจ้าชาย
เฮนรี่ เดอะเนวิเกเตอร์ จากนั้นนําท่านแวะชมมหาวิหารเจอโรนิโม (Jeronimo Monastery) ที่สร้างขึ้นเพื่อเป็ นเกียรติ
แก่ วาสโก ดากามา ซึ่งได้เดินเรื อสู่ประเทศอินเดียได้เป็ นผลสําเร็ จในปี ค.ศ.1498 โดยมหาวิหารแห่ งนี้ เป็ นผลงาน
อันเยีย่ มยอดของงานสถาปัตยกรรมแบบมานูเอลไลน์ (Manueline) ใช้เวลาก่อสร้างทั้งสิ้นถึง 70 ปี จึงเสร็ จสมบูรณ์
หอคอยเบเล็งและมหาวิหารเจอโรนิโมได้รับการรับรองจากองค์การยูเนสโกขึ้นทะเบียนเป็ นมรดกโลกในปี ค.ศ.
1983 และเป็ นสองในเจ็ดสิ่งมหัศจรรย์ของประเทศโปรตุเกส

12.30 น.

นําท่านเดินทางสู่ สนามบินลิสบอน (LIS) เพื่อเช็คอินและทํา Tax Refund

*** หลังทาการเช็คอิน อิสระให้ ท่านรับประทานอาหารกลางวันตามอัธยาศัย ***
15.45 น.
22.25 น.
วันที่แปด
01.25 น.
15.00 น.

ออกเดินทางจากสนามบินลิสบอนกลับกรุ งเทพฯ โดยเที่ยวบินที่ TK1760 (ใช้เวลาบินประมาณ 5 ชัว่ โมง)
สายการบินมีบริ การอาหารหนึ่งมื้อและเครื่ องดื่มระหว่างเที่ยวบิน
เดินทางมาถึงนครอิสตันบูล แวะเปลี่ยนเครื่ อง
กรุงเทพมหานคร
ออกเดินทางสู่ประเทศไทย โดยเที่ยวบินที่ TK68 (ใช้เวลาบินประมาณ 8 ชัว่ โมง)
สายการบินมีบริ การอาหารสองมื้อ และเครื่ องดื่ม ระหว่างเที่ยวบิน
เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุ งเทพฯ โดยสวัสดิภาพ (BON VOYAGE)
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8 วัน แกรนด์ โปรตุเกส
ราคาทัวร์ 64,900 บาท : 25 มิ.ย.- 2 ก.ค./ 11-18 ก.ย./ 3-10 ต.ค./ 10-17 ต.ค./ 17-24 ต.ค.
อัตราค่าบริ การ (บาท)
ราคาผูใ้ หญ่ พักห้องคู่หรื อ เด็ก 1 ท่านพักกับผูใ้ หญ่ 1 ท่าน

พักเดี่ยวเพิม่ ท่านละ
เด็กอายุ 2-11 ปี (เสริ มเตียง – พักกับผูใ้ หญ่ 2 ท่าน)
เด็กทารกอายุต่าํ กว่า 2 ปี ( พักกับผูใ้ หญ่ 2 ท่าน )
ชั้นธุรกิจเพิ่มเงินจากราคาทัวร์ เริ่ มต้นที่ท่านละ
(ราคาสามารถยืนยันได้ก็ต่อเมื่อที่นงั่ confirm เท่านั้น)
ไม่เอาตัว๋ เครื่ องบิน BKK-IST-LIS//OPO-IST-BKK หักค่าตัว๋ คืน

มิ.ย.-ต.ค.

64,900
9,000
62,900
โปรดสอบถาม

95,000-140,000

20,000

**ราคาอาจมีการปรับขึ้น – ลง ตามราคานํ้ามันที่ปรับขึ้นลง แต่จะปรับตามความเป็ นจริ งที่
สายการบินประกาศปรับ และที่มีเอกสารยืนยันเท่านั้น (คิด ณ วันที่ 7 ก.พ.2562) **
ข้ อแนะนาและแจ้งเพื่อทราบ
 สําหรับห้องพักแบบ 3 เตียง มีบริ การเฉพาะบางโรงแรมเท่านั้น กรณี เดินทางเป็ นผูใ้ หญ่ 3 ท่าน แนะนําให้ท่าน เปิ ดห้องพัก
เป็ น 2 ห้องจะสะดวกกับท่านมากกว่า
 กรณี เดินทางเป็ นตัว๋ กรุ๊ ป หากออกตัว๋ แล้ว ไม่สามารถขอคืนเงินได้ และไม่สามารถเปลี่ยนวันเดินทางได้
 กระเป๋ าเดินทางเพื่อโหลด ท่านละ 1 ใบ นํ้าหนักไม่เกิน 20 ก.ก. กระเป๋ าถือขึ้นเครื่ อง (Hand carry) นํ้าหนักไม่เกิน 7 ก.ก.
โปรแกรมท่องเที่ยว โปรตุเกส (ตามที่ระบุไว้ในรายการ) อัตรานีร้ วมถึง
 ตัว๋ เครื่ องบินไป-กลับชั้นนักท่องเที่ยวโดยสายการบินTK (กระเป๋ าเดินทาง น.น. ไม่เกิน 20 กก.)
 ค่าภาษีสนามบิน, ภาษีน้ าํ มัน, ประกันภัยทางอากาศ
 ค่าประกันภัยการเดินทางอุบตั ิเหตุวงเงิน 1,500,000 บาท และ ค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศวงเงิน 2,000,000 บาท
ค่ารักษาพยาบาลหลังกลับจากต่างประเทศภายใน 21 วัน วงเงิน 40,000 บาท (ประกันภัยไม่ครอบคลุมผูท้ ี่อายุเกิน 85 ปี )
 ค่าที่พกั ตลอดการเดินทาง (พักห้องคู่)
 ค่าอาหารทุกมื้อตามระบุ, ค่าพาหนะ หรื อรถรับ-ส่ง ระหว่างนําเที่ยว, ค่าเข้าชมสถานที่
 เจ้าหน้าที่ (ไกด์ไทย) ผูช้ าํ นาญเส้นทาง คอยอํานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
 ค่าทิปพนักงานขับรถ / ค่าทิปหัวหน้าทัวร์
อัตรานีไ้ ม่รวมถึง
 ค่าวีซ่าเชงเก้นประเทศโปรตุเกส ประมาณ 3,500 บาท (กรุ ณาตรวจสอบอีกครั้งเนื่องจากขึ้นกับอัตราแลกเปลี่ยน)
 ค่าพนักงานยกกระเป๋ าที่โรงแรม ซึ่งท่านต้องดูแลกระเป๋ าด้วยตัวเอง
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 ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอาทิ ค่าซักรี ด, โทรศัพท์-แฟกซ์, เครื่ องดื่มมินิบาร์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่ไม่ได้ระบุในรายการ
 ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3%
การชาระเงิน

งวดที่ 1 : สารองทีน่ ั่งจ่าย 35,000 บาท/ท่ าน ภายใน 3 วันหลังมีการยืนยันกรุ๊ปออกเดินทางแน่ นอน
งวดที่ 2 : ชาระส่ วนที่เหลือ 30 วัน ล่วงหน้ าก่อนออกเดินทาง

กรณียกเลิก
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 60 วัน ไม่เก็บค่าใช้จ่าย (เฉพาะกรณี ไม่ได้มีค่าใช้จ่ายใดๆเกิดขึ้น) (เมษายน-ธันวาคม ปี ใหม่ 75 วัน)
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30-59 วัน หักค่ามัดจํา 35,000 บาท + ค่าวีซ่า (ถ้ามี)
(เมษายน-ธันวาคม ปี ใหม่ 44-74 วัน)
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 10-29 วัน หักค่ามัดจํา 35,000 บาท + ค่าใช้จ่ายอื่น (ถ้ามี)
(เมษายน-ธันวาคม ปี ใหม่ 20-43 วัน)
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1-9 วัน หักค่าใช้จ่าย 100% ของค่าทัวร์
(เมษายน-ธันวาคม ปี ใหม่ 1-19วัน)
ผูเ้ ดินทางที่ไม่สามารถเข้า-ออกเมืองได้ เนื่องจากการยืน่ เอกสารปลอม หักค่าใช้จ่าย 100%
***หากมีการยกเลิกการจองทัวร์ หลังได้ทาํ การยืน่ วีซ่าเรี ยบร้อยแล้ว บริ ษทั ขอสงวนสิทธิ์ในการนําเล่มพาสปอร์ตไปยกเลิก
วีซ่าในทุกกรณี ไม่ว่าค่าใช้จ่ายในการยืน่ วีซ่าจะรวมหรื อแยกจากรายการทัวร์ก็ตาม***
มายเหตุ :
 บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มผี ้เู ดินทาง ตา่ กว่า 15 ท่ าน โดยจะแจ้งให้ผเู ้ ดินทางทราบล่วงหน้า
อย่างน้อย 20 วัน ก่อนการเดินทาง
 บริ ษทั ฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงการพาเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวใดๆที่ปิดทําการ โดยจะจัดหาสถานที่ท่องเที่ยว
อื่นๆเพื่อทดแทนเป็ นลําดับแรก หรื อคืนค่าเข้าชมแก่คณะผูเ้ ดินทางแทน
 บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยว กรณี ที่เกิดเหตุจาํ เป็ นสุ ดวิสัย อาทิ การล่าช้าของสายการบิน
การนัดหยุดงาน การประท้วง ภัยธรรมชาติ การก่อจราจล อุบตั ิเหตุ ปั ญหาการจราจร ฯลฯ ทั้งนี้ จะคํานึ งและรักษา
ผลประโยชน์ของผูเ้ ดินทางไว้ให้ได้มากที่สุด
 เนื่องจากการท่องเที่ยวนี้เป็ นการชําระแบบเหมาจ่ายกับบริ ษทั ตัวแทนในต่างประเทศ ท่านไม่สามารถที่จะเรี ยกร้องเงินคืน
ในกรณี ที่ท่านปฎิเสธหรื อสละสิทธิ์ ในการใช้บริ การที่ทางทัวร์ จดั ให้ ยกเว้นท่านได้ทาํ การตกลง หรื อ แจ้งให้ทราบ ก่อน
เดินทาง
 บริ ษทั ฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น หากท่านถูกปฎิเสธการตรวจคนเข้าเมือง และจะไม่คืนเงินค่าทัวร์ ที่ท่านชําระ
มาแล้ว หากท่านถูกปฎิเสธการเข้าเมือง อันเนื่องจากการกระทําที่ส่อไปในทางผิดกฎหมาย หรื อการหลบหนีเข้าเมือง
 ในกรณี ที่ท่านจะใช้หนังสือเดินทางราชการ (เล่มสีน้ าํ เงิน) เดินทางกับคณะ บริ ษทั ฯ สงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบ หากท่าน
ถูกปฎิเสธการเข้าหรื อออกนอกประเทศใดประเทศหนึ่ง เพราะโดยปกตินกั ท่องเที่ยวใช้หนังสื อเดินทางบุคคลธรรมดา เล่ม
สีเลือดหมู
กรณีเดินทางโดยลูกค้ าจัดการตัว๋ เครื่องบินเอง (Land Only)
 ในกรณี ลูกค้าดําเนินการเรื่ องตัว๋ เครื่ องบินเองและมาเที่ยวร่ วมกับคณะ (Join Tour) ลูกค้าต้องดําเนินการมาพบคณะทัวร์ดว้ ย
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ตัวเอง และต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการมาพบคณะใหญ่ดว้ ยตัวเอง รวมถึงหากกรณี เที่ยวบินของคณะใหญ่เกิดความล่าช้า
หรื อยกเลิกเที่ยวบินอันด้วยสาเหตุใดๆก็ตาม
ตัว๋ เครื่ องบิน
 ในการเดินทางเป็ นหมูค่ ณะผูโ้ ดยสารจะต้องเดินทางไป-กลับ หากท่านต้องการเลื่อนวันเดินทางกลับ ท่านจะต้องชําระ
ค่าใช้จ่ายส่วนต่างที่สายการบินเรี ยกเก็บโดยสายการบิน เป็ นผูก้ าํ หนด ซึ่งทางบริ ษทั ฯ ไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงได้ และ
ในกรณี ที่ยกเลิกการเดินทาง ถ้าทางบริ ษทั ได้ออกตัว๋ เครื่ องบินไปแล้ว ผูเ้ ดินทางต้องรอ Refund ตามระบบของสายการบิน
เท่านั้น (ในกรณี ที่ตวั๋ เครื่ องบินสามารถทําการ Refund ได้เท่านั้น)
 ท่านที่จะออกตัว๋ เครื่ องบินภายในประเทศ เช่น เชียงใหม่ ภูเก็ต หาดใหญ่ ฯลฯ โปรดแจ้งฝ่ ายขายก่อนเพื่อขอคํายืนยันว่าทัวร์
นั้นๆ ยืนยันการเดินทาง แน่นอน หากท่านออกตัว๋ ภายในประเทศโดยไม่ได้รับการยืนยันจากพนักงาน แล้วทัวร์น้ นั ยกเลิก
บริ ษทั ฯไม่สามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆที่เกี่ยวข้องกับตัว๋ เครื่ องบินภายในประเทศได้
 เมื่อท่านจองทัวร์และชําระมัดจําแล้ว หมายถึงท่านยอมรับในข้อความและเงื่อนไขที่บริ ษทั ฯแจ้งแล้วข้างต้น
โรงแรมและห้ อง
 ห้องพักในโรงแรมเป็ นแบบห้องพักคู่ ( TWN/DBL ) ในกรณี ที่ท่านมีความประสงค์จะพักแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง ( TRIPLE
ROOM ) ขึ้นอยูก่ บั ข้อกําหนดของห้องพักและรู ปแบบของห้องพักของแต่ละโรงแรม ซึ่งมักมีความแตกต่างกัน ซึ่งอาจจะทํา
ให้ท่านไม่ได้หอ้ งพักติดกันตามที่ตอ้ งการ หรื อ อาจไม่สามารถจัดห้องที่พกั แบบ 3 เตียงได้
 โรงแรมหลายแห่งในยุโรป จะไม่มีเครื่ องปรับอากาศเนื่องจากอยูใ่ นแถบที่มีอุณหภมิต่าํ เครื่ องปรับอากาศที่มีจะให้บริ การ
ในช่วงฤดูร้อนเท่านั้น
 ในกรณี ที่มกี ารจัดประชุมนานาชาติ ( TRADE FAIR ) เป็ นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึ้น 3-4 เท่าตัว บริ ษทั ฯขอสงวนสิทธิ์ในการ
ปรับเปลี่ยนหรื อย้ายเมืองเพื่อให้เกิดความเหมาะสม
กระเป๋าเล็กถือติดตัวขึน้ เครื่ องบิน
 กรุ ณางดนําของมีคม ทุกชนิด ใส่ในกระเป๋ าใบเล็กที่จะถือขึ้นเครื่ องบิน เช่น มีดพับ กรรไกรตัดเล็บทุกขนาด ตะไบเล็บ เป็ น
ต้น กรุณาใส่ ในกระเป๋าเดินทางใบใหญ่ หา้ มนําติดตัวขึ้นบนเครื่ องบินโดยเด็ดขาด
 วัตถุที่เป็ นลักษณะของเหลว อาทิ ครี ม โลชัน่ นํ้าหอม ยาสี ฟัน เจล สเปรย์ และเหล้า เป็ นต้น จะถูกทําการตรวจอย่างละเอียด
อีกครั้ง โดยจะอนุญาตให้ถือขึ้นเครื่ องได้ไม่เกิน 10 ชิ้น ในบรรจุภณั ฑ์ละไม่เกิน 100 ml. แล้วใส่รวมเป็ นที่เดียวกันในถุงใส
พร้อมที่จะสําแดงต่อเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยตามมาตราการองค์การการบินพลเรื อนระหว่างประเทศ ( ICAO )
 หากท่านซื้อสินค้าปลอดภาษีจากสนามบิน จะต้องปิ ดผนึกถุงโดยระบุ วันเดินทาง เที่ยวบิน จึงสามารถนําขึ้นเครื่ องได้ และ
ห้ามมีร่องรอยการเปิ ดปากถุงโดยเด็ดขาด
สัมภาระและค่าพนักงานยกสัมภาระ
 สําหรับนํ้าหนักของสัมภาระที่ทางสายการบินอนุญาตให้โหลดใต้ทอ้ งเครื่ องบิน คือ 20-30 กิโลกรัม (สําหรับผูโ้ ดยสารชั้น
ประหยัด/ Economy Class Passenger ซึ่งขึ้นกับแต่ละสายการบิน) การเรี ยกเก็บค่าระวางนํ้าหนักเพิม่ เป็ นสิทธิ์ของสายการ
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บินที่ท่านไม่อาจปฎิเสธได้ หาก นํ้าหนักกระเป๋ าเดินทางเกินกว่าที่สายการบินกําหนด
 สําหรับกระเป๋ าสัมภาระที่ทางสายการบินอนุญาตให้นาํ ขึ้นเครื่ องได้ ต้องมีน้ าํ หนักไม่เกิน 7 กิโลกรัมและมีสดั ส่วนไม่เกิน
7.5 x 13.5 x 21.5 สําหรับหน่วยวัด “นิ้ว” (Inch) หรื อ 19 x 35 x 55 สําหรับหน่วยวัด “เซนติเมตร” (Centimeter)
 ในบางรายการทัวร์ ที่ตอ้ งบินด้วยสายการบินภายในประเทศ นํ้าหนักของกระเป๋ าอาจจะถูกกําหนดให้ต่าํ กว่ามาตรฐานได้
ทั้งนี้ข้ ึนอยูก่ บั ข้อกําหนดของแต่ละสายการบิน บริ ษทั ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับภาระ ความรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในนํ้าหนักส่วนที่
เกิน
 กระเป๋ าและสัมภาระที่มีลอ้ เลื่อนและมีขนาดใหญ่เกินไป ไม่เหมาะกับการเป็ นกระเป๋ าถือขึ้นเครื่ องบิน (Hand carry)
การชดเชยค่ากระเป๋าในกรณีเกิดการสู ญหาย
 ของมีค่าทุกชนิด ขอแนะนาไม่ควรใส่ เข้ าไปในกระเป๋าใบใหญ่ ที่เช็คไปกับเครื่ อง เพราะหากเกิดการสู ญหาย สายการบินจะ
รับผิดชอบชดใช้ตามกฎไออาต้าเท่านั้น ซึ่งจะชดใช้ให้ประมาณ กิโลกรัมละ 20 USD คูณด้วยนํ้าหนักกระเป๋ าจริ ง ทั้งนี้ จะ
ชดเชยไม่เกิน USD 400 กรณี เดินทางชั้นธรรมดา (Economy) หรื อ USD 600 กรณี เดินทางชั้นธุรกิจ (Business) ดังนั้นจึงไม่
แนะนําให้โหลดของมีค่าทุกประเภทลงกระเป๋ าใบใหญ่
 กรณี กระเป๋ าใบใหญ่เกิดการสูญหายระหว่างการท่องเที่ยว (ระหว่างทัวร์ ไม่ใช่ระหว่างบิน) โดยปกติประกันภัยการเดินทาง
ที่บริ ษทั ทัวร์ได้จดั ทําให้ลูกค้าจะไม่ครอบคลุมค่าชดเชยในกรณี กระเป๋ าใบใหญ่สูญหาย
 กรณี กระเป๋ าใบเล็ก (Hand Carry) เกิดการสูญหาย บริ ษทั ฯ ไม่สามารถรับผิดชอบชดเชยค่าเสี ยหายให้ท่านได้ ดังนั้นท่าน
ต้องระวังทรัพย์สินส่วนตัวของท่าน
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เอกสารประกอบการขอวีซ่าเชงเก้นประเทศโปรตุเกส
(ใช้เวลาในการขอวีซ่าประมาณ 15 วันทําการ)
สถานฑูตไม่อนุญาตให้ดึงเล่มพาสปอร์ ต หากได้ยื่นเข้าไปแล้ว ดังนั้นถ้าท่านรู้ว่าต้องใช้เล่มกรุ ณาแจ้งบริ ษทั ทัวร์ ฯ
เพื่อขอยื่นวีซ่าล่วงหน้าก่อนกรุ๊ ป และให้แนบตัว๋ เครื่ องบินในช่วงที่ท่านจะเดินทางมาด้วย
(การเตรี ยมเอกสาร กรุ ณาอ่านให้เข้าใจ และเตรี ยมให้ครบ)
1. หนังสือเดินทาง อายุใช้งานได้ เกิน 6 เดือนขึ้นไป และ มีหน้าว่างอย่างน้อย 2 แผ่น
2. รู ปถ่ายสีหน้าตรง จํานวน 2 รู ป มีรายละเอียดดังนี้
- พื้นหลังสีขาว
- ขนาด 3.5 ซม. x 4.5 ซม.
- ถ่ายจากด้านหน้าโดยไม่สวมใส่สิ่งต่างๆบนใบหน้าหรื อศีรษะ
- ภาพถ่ายปัจจุบนั (ไม่เกิน 6 เดือน)
- ใบหูและคิ้วจะต้องปรากฏบนภาพถ่าย
- ภาพถ่ายจะต้องครอบคลุมถึงศีรษะ และด้านบนของหัวไหล่ โดยต้องเห็นใบหน้า 70-80% ของภาพอย่างชัดเจนสําเนา
บัตรประชาชน
3. สําเนาทะเบียนบ้าน (กรุ ณาถ่ายหน้าแรกที่มีรายละเอียดบ้านเลขที่มาด้วย)
4. สําเนาทะเบียนสมรส (กรณี ผหู ้ ญิง.....หากมีการเปลี่ยนคํานําหน้าเป็ น ...นาง... ต้องแนบมา)
5. สําเนาทะเบียนหย่า (กรณี ผหู ้ ญิง.....ถ้าหย่าและหากมีการใช้คาํ นําหน้าเป็ น ....นาง...ต้องแนบมา)
6. สูติบตั ร (กรณี เด็กตํ่ากว่า 20 ปี บริ บูรณ์ตอ้ งแนบสูติบตั รมา)
7. กรณี เด็กอายุต่าํ กว่า 20 ปี บริ บูรณ์: (หากเด็กไม่ได้เดินทางพร้อม พ่อและแม่) ต้องยืน่ เอกสารเพิ่มเติมดังนี้
- เด็ก เดินทางกับบุคคลอื่น บิดาและมารดาต้องทําหนังสือแสดงความยินยอม ซึ่งออกให้โดยที่ว่าการเขตหรื ออําเภอ
เท่านั้น และให้ระบุว่า ยินยอมให้เด็กเดินทางกับใคร (ระบุชื่อ) มีความสัมพันธ์อย่างไรกับครอบครัว
- เด็ก เดินทางกับบิดา มารดาต้องทําหนังสือแสดงความยินยอมซึ่งออกให้โดยที่ว่าการเขตหรื ออําเภอเท่านั้นและให้ระบุ
ว่า มารดายินยอมให้เด็กเดินทางกับบิดา (ระบุชื่อบิดา)
- เด็ก เดินทางกับมารดา บิดาต้องทําหนังสือแสดงความยินยอมซึ่งออกให้โดยที่ว่าการเขตหรื ออําเภอเท่านั้นและให้ระบุ
ว่า บิดายินยอมให้เด็กเดินทางกับมารดา (ระบุชื่อมารดา)
8. หลักฐานการทํางาน (จดหมายรับรองการทางาน) ทาเป็ นภาษาอังกฤษ
จดหมายรับรองการทํางานให้ระบุ TO WHOM IT MAY CONCERN (ไม่ตอ้ งระบุสถานฑูตและประเทศ)
- กรณี ผเู ้ ดินทางเป็ นเจ้าของกิจการ : ใช้หนังสือจดทะเบียนบริ ษทั ฯ ที่มีรายชื่อผูป้ ระกอบกิจการ (อายุไม่เกิน 3 เดือน)
- กรณี ผเู ้ ดินทางเป็ นเจ้าของร้านค้า : ใช้ทะเบียนพาณิ ชย์ที่มีชื่อผูเ้ ป็ นเจ้าของร้านค้า
- กรณี พนักงานบริ ษทั : ใช้จดหมายรับรองการทํางานจากนายจ้าง ระบุตาํ แหน่ง ระยะเวลาการว่าจ้าง เงินเดือน
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- กรณี ที่เป็ นข้าราชการ : ใช้หนังสือรับรองจากหน่วยงาน
- กรณี เกษียณอายุราชการ: ถ่ายสําเนาบัตรข้าราชการบํานาญ
- กรณี เป็ นนักเรี ยนนักศึกษา ต้องมีหนังสือรับรองจากสถาบันศึกษา นั้นว่ากําลังศึกษาอยู่ ระบุช้นั ปี ที่ศึกษา
9. หลักฐานการเงิน : (กรุ ณาเตรี ยมให้ถูกต้อง)
- สําเนาสมุดบัญชีธนาคาร ย้อนหลัง 6 เดือน ใช้บญั ชีออมทรัพย์เท่านั้น มียอดเงินไม่ต่าํ กว่า 100,000 บาท พร้อม
ประทับตราจากธนาคาร
หมายเหตุ : หากสมุดบัญชีแสดงยอดรวมที่มีการกระโดดข้ามเดือน (ยอดไม่ต่อเนื่อง) เช่นจากเดือน 1 ข้ามไปเป็ นยอดของ
เดือน 3 (เดือน 2 ไม่มี) ท่านต้องไปขอ Bank statement จากทางธนาคารแทนการถ่ายสําเนาสมุดบัญชี
- หรื อสามารถออก Bank Statement ของบัญชีออมทรัพย์ (Saving account) ออกโดยธนาคารย้อนหลัง 6 เดือน ระบุชื่อ
เจ้าของบัญชีให้ครบถ้วน มีอายุไม่เกิน 30 วัน นับจากวันที่จะยืน่ วีซ่า มียอดเงินไม่ต่าํ กว่า 100,000 บาทต่อการรับรอง 1
ท่าน พร้อมประทับตราจากธนาคาร
- บัญชีฝากประจํา (Fixed) สามารถแนบประกอบได้ แต่ท่านต้องแนบบัญชีออมทรัพย์ (Saving) มาด้วยเป็ นบัญชีหลัก
หากต้องการใช้บญั ชีฝากประจําต้องเตรี ยมดังนี้
หมายเหตุ หากต้องการรับรองการเงินให้คนภายในครอบครัว ต้องเตรี ยมเอกสารดังนี้
- หนังสือรับรองทางการเงิน (Bank Certificate) ต้องระบุชื่อเจ้าของบัญชี รับรองค่าใช้จ่ายให้ใคร (ต้องระบุชื่อผูถ้ ูก
รับรองในจดหมายด้วย) มียอดเงินไม่ต่าํ กว่า 100,000 บาทต่อการรับรอง 1 ท่าน
- กรุ ณาแนบสูติบตั ร, ทะเบียนบ้าน, ทะเบียนสมรส หรื อหลักฐาน เพื่อแสดงสถานะ และความสัมพันธ์ว่าเป็ นคนใน
ครอบครัวเดียวกัน
กรณี นายจ้างรับรองค่าใช้จ่ายให้ลูกจ้าง
- จดหมายรับรองจากนายจ้างระบุว่าเป็ นผูร้ ับรองค่าใช้จ่าย พิมพ์เป็ นภาษาอังกฤษเท่านั้น
- หนังสือรับรองเงินฝากตามข้างต้น
(สถานฑูตไม่รับพิจารณาบัญชีกระแสรายวันในทุกกรณี ไม่ตอ้ งแนบมา)
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แบบฟอร์ มการสารองทีน่ ั่ง
8 วัน แกรนด์ โปรตุเกส (TK) (OPO-LIS)
(ไม่ รวมค่ าวีซ่าเชงเก้ น / รวมทิปหัวหน้ าทัวร์ และคนขับรถแล้ ว)
ราคาทัวร์ 64,900 บาท :
ลําดับ
ที่

25 มิ.ย.- 2 ก.ค./
3-10 ต.ค./

ชื่อ – สกุล (ภาษาอังกฤษ)

เบอร์
โทรศัพท์

11-18 ก.ย./
10-17 ต.ค./
ห้องพัก
(SGL/TWN/
DBL/ TRP)

17-24 ต.ค.
เลขที่
สะสมไมล์

อาหาร
(หากแพ้อาหาร
โปรดระบุ)

สถานฑูตที่ท่านเคยสแกน
ลายนิ้วมือในการยื่น
วีซ่าเชงเก้น (กรุ ณาระบุ)
(หลังวันที่ 14 พ.ย. 2556)

หมายเหตุ : ประเทศอังกฤษ ไม่จดั ว่า เป็ นการทําวีซ่าในกลุ่มเชงเก้น

(รบกวนเอเย่ นต์ใส่ เบอร์ โทรศัพท์ ลกู ค้าด้ วยค่ะ เนื่องจากต้องกรอกข้ อมูลในการยื่นวีซ่า)
ชื่ อผู้สารองที่นงั่ ........................................................................................ เอเย่นต์.........................................................................
โทรศัพท์ .................................... แฟกซ์ ............................................................. อีเมล์...................................................................
โทรศัพท์ มือถือ..........................................................
*** กรุณาส่ งแฟกซ์ แบบฟอร์ มสารองที่นั่ง และ สาเนาพาสปอร์ ตลูกค้า มาที่ แฟกซ์ 02 635 1421 ***

ติดต่อเจ้าหน้ าที่ โทร 02 635 1415

