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8 วนั แกรนด์โปรตุเกส 
(ร่วมสมัผสัเส้นทางมรดกโลก เส้นทางใหม่ .... โปรตุเกส ตน้ตาํรับดินแดนแห่งฝอยทองและทาร์ตไข่) 

เท่ียวชม 7 ส่ิงมหศัจรรยข์องประเทศโปรตุเกส (Seven Wonders of Portugal) 
 

 

***โปรโมช่ันสุดพเิศษ...สายการบิน เตอร์กชิ แอร์ไลน์ส *** 

 มถุินายน – ตุลาคม 2562 

ราคาเดยีว  บาท  
(ไม่รวมค่าวซ่ีาเชงเก้น / รวมทปิหัวหน้าทวัร์และคนขบัรถแล้ว)  

ปอร์โต้ - กสุมาเรส – บราก้า – โคอิมบรา- โทม่า – ฟาติมา– บาตาญ่า 
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. 
(***หากสถานที่เข้าชมใดๆปิดให้เข้าชมเน่ืองด้วยสาเหตตุ่างๆ อาทิเช่น กิจกรรมทางศาสนา ฯลฯ บริษัทจะน าคณะถ่ายรูปภายนอกแทน*** 
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แผนท่ีเส้นทางการเดินทางตามโปรแกรมทัวร์ 

 
 

วนัแรก กรุงเทพฯ 
 

18.30 น. คณะพบเจา้หน้าท่ีและมคัคุเทศก์ไดท่ี้เคาน์เตอร์เช็คอิน U (แถว U 14-18) ประตูทางเขา้ท่ี 9 หรือ 10 อาคาร
ผูโ้ดยสารขาออก ชั้น 4 เคาน์เตอร์เชค็อิน สายการบินเตอร์กิช แอร์ไลน์ส (TK) ณ สนามบินสุวรรณภูมิ 

21.45 น. ออกเดินทางสู่นครอิสตนับูล ประเทศตุรกี โดยเท่ียวบิน TK 65 (ใชเ้วลาบินประมาณ 10 ชัว่โมง)  
 สายการบินมีบริการ อาหารคํ่าและอาหารเชา้ ระหว่างเท่ียวบินสู่นครอิสตนับูล ประเทศตุรกี  
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วนัที่สอง อสิตนับูล – ปอร์โต้ 
 

04.00 น. เดินทางถึงกรุงอิสตนับูลแวะเปล่ียนเคร่ือง เท่ียวบิน TK1451 อิสระให้ท่านไดช้อ้ปป้ิงสินคา้ปลอดภาษีภายใน
สนามบินอิสตนับูลซ่ึงมีสินคา้ใหเ้ลือกซ้ือมากมาย  

08.30 น.  ออกเดินทางจากสนามบินอิสตนับูล (IST) สู่ สนามบินปอร์โต ้(OPO)โดยสายการบินเตอร์กิช แอร์ไลน์ส  
                  สายการบินมีบริการอาหารเชา้บนเคร่ืองบิน (ใชเ้วลาบินประมาณ 5 ช.ม.) 
11.20 น. เดินทางถึงสนามบินปอร์โต ้ผ่านพิธีการตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากร จากนั้นนาํท่านเดินทางสู่ เมืองปอร์โต ้

(Porto) ตั้งอยูริ่มแม่นํ้ าดูวโ์รทางเหนือของโปรตุเกส หน่ึงในเมืองศูนยก์ลางเก่าแก่ของยุโรป อีกทั้งยงัเป็นเมืองท่ีมี
ขนาดใหญ่เป็นอนัดบัสองของประเทศโปรตุเกส และเมืองท่าท่ีสาํคญั และมีช่ือเสียงอยา่งมากทางดา้นไวน์ซ่ึงเป็น
แหล่งนํ้ าเมาชั้นดีของคนท่ีรักการด่ืม ดว้ยปัจจยัเหล่าน้ี องค์การยูเนสโกจึงไดข้ึ้นทะเบียนเมืองปอร์โตเ้ป็นเมือง
มรดกโลกในปี ค.ศ.1996 

 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารจีน 
 

บ่าย นาํท่านชมความงามของ เมืองมรดกโลกปอร์โต้ โดยเร่ิมจากย่านจตุัรัสเลียโดส หรือ Praça dos Liberdade เป็น
จตุัรัสใจกลางเมืองปอร์โต ้ท่ีประกอบดว้ยอาคารสวยงามท่ีเป็นท่ีทาํการของธนาคารและโรงแรม และศาลาว่า
การเมือง (City hall) จตุัรัสแห่งน้ีเป็นจตุัรัสขนาดใหญ่ และเป็นแหล่งรวมอาคารสถาปัตยกรรมเก่าแก่ของปอร์โต ้
นาํท่านแวะถ่ายรูปกบัโบสถห์ลกัท่ีเก่าแก่ท่ีสุดของเมือง Sé Catedral อายุกว่าพนัปี โบสถแ์ห่งน้ีเป็นท่ีจดังาน
อภิเษกสมรสของกษตัริย ์João ท่ี 1 บิดาของเจา้ชายเฮนร่ี ผูบุ้กเบิกการเดินเรืออนัยิ่งใหญ่ของโปรตุเกสเพ่ือออก
แสวงดินแดนใหม่ จนโปรตุเกสมีอาณานิคมมากมายทัว่โลก และโปรตุเกสคือประเทศตะวนัตกประเทศแรกท่ีมา
ติดต่อกบัไทยในปี พ.ศ. 2054 โบสถแ์ห่งน้ีสร้างอยู่บนเนินท่ีสามารถมองเห็นทิวทศัน์ของเมือง และ แม่นํ้ าดูวโ์ร 
เป็นจุดชมวิวท่ีสวยอีกจุด อิสระให้ท่านเก็บภาพประทบัใจ นาํท่านแวะถ่ายรูปกบั Stock Exchange Palace หรือ 
Palacio da Bolsa อาคารสไตลนี์โอคลาสสิคแห่งศตวรรษท่ี 20 ซ่ึงเป็นหน่ึงในสถานท่ีท่องเท่ียวยอดนิยมแห่งเมือง
ปอร์โต ้และยงัเป็นมรดกโลกแห่งเมืองปอร์โตอี้กดว้ย (UNESCO WORLD HERITAGE) จากนั้นนาํท่านผ่านชม 
สะพานเหลก็ Ponte de D.Luis I สะพานเหลก็ 2 ชั้นท่ีมีช่ือเสียงของเมืองปอร์โต ้สร้างและออกแบบโดยคนท่ีสร้าง
หอไอเฟล ดา้นหลงัคือเขตเมืองเก่าของปอร์โต้ ดา้นบนเอาไวใ้ห้คนเดินและรถเมโทรวิ่ง ส่วนดา้นล่างเอาไวใ้ห้
รถยนตว์ิ่ง สาํหรับปอร์โตน้ี้ มีการสร้างสะพานเหลก็เช่ือมระหว่างเมืองสองฝากฝ่ังถึง 7 สะพาน ซ่ึงมีความสวยงาม
มาก 

คํ่า รับประทานอาหารคํ่า ณ ภตัตาคารทอ้งถ่ิน 

 

น าท่านเข้าพกัสู่โรงแรมที่พกั AXIS PORTO BUSINESS / OR HOLIDAY INN PORTO GAIA ****  หรือเทียบเท่า 
***หากโรงแรมไม่สามารถรองรับคณะ (เช่น มีงานประชุมหรือ Trade Fair) บริษทัจะจดัโรงแรมท่ีเมืองใกลเ้คียงใหแ้ทน*** 

 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B9%82%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%95%E0%B8%B8%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%AA
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A2%E0%B8%B9%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B9%82%E0%B8%81
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%94%E0%B8%81%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%81
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วนัที่สาม กุสมาเรส – บราก้า – ปอร์โต้ 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม  
นาํท่านเดินทางสู่เมืองกุสมาเรส (Guimaraes) (ระยะทาง 58 กม. ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 1 ชม.) เมืองแห่งอนัเป็น
สถานท่ีประสูติของกษตัริย ์ดอม อฟองโซ เฮนริค (Dom Afonso Henriques) ในปี 1110 ซ่ึงเมืองน้ีในอดีตคือเมือง
หลวงของอาณาจกัรโปรตุคาเล่ (Portucale) หรือ โปรตุเกสในปัจจุบนั เมืองน้ีไดรั้บการข้ึนทะเบียนจากองค์การ
ยเูนสโกใหเ้ป็นเมืองมรดกโลกเมื่อปี ค.ศ.2001 ซ่ึงเป็นศูนยก์ลางแห่งประวติัศาสตร์การเกิดชาติโปรตุเกส นาํท่าน
ชมความงดงามของตวัเมืองเก่า และ เขา้ชมปราสาทกุสมาเรส (Castelo de Guimaraes) ซ่ึงเป็นศูนยก์ลางแห่ง
ประวติัศาสตร์และวฒันธรรมของชนชาติโปรตุเกส ปราสาทแห่งน้ีสร้างในสมยัศตวรรษท่ี 10 โดย เฮนร่ีแห่ง
แควน้เบอร์กันดี นําท่านเข้าชมความงดงามของปราสาทท่ียงัคงสมบูรณ์ และทรงคุณค่ายิ่งของชาวโปรตุเกส 
ปราสาทกุสมาเรสเป็นหน่ึงในเจ็ดส่ิงมหศัจรรยข์องประเทศโปรตุเกสเช่นกนั 
 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถ่ิน  

บ่าย นาํท่านเดินทางสู่เมืองบรากา้ (Braga) (ระยะทาง 26 กม. ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 30 นาที) นาํท่านเขา้ชมความ
งามของวิหาร Bom Jesis do Monte ซ่ึงเป็นสถานท่ีศกัด์ิสิทธ์ิท่ีมีความเก่าแก่ท่ีสุดในโปรตุเกส วิหารแห่งน้ีสร้าง
ดว้ยไมเ้ป็นชั้นๆตามแบบสถาปัตยกรรมบาโร๊ค เรียกไดว้่าเป็นสถานท่ีศกัด์ิสิทธ์ิท่ีเก่าแก่และลํ้าค่าอีกแห่งหน่ึงของ
ประเทศโปรตุเกส และเป็นอีกหน่ึงในสถานท่ีท่ีไดรั้บการโหวตว่าตอ้งมาเยือนหากมาประเทศโปรตุเกส  ไดเ้วลา
นาํท่านเข้าชมความงามของ Sanctuary of Our Lady Of Sameiro อนัเป็นสถานท่ีศกัด์ิสิทธ์ิอีกแห่งของชาว
คริสตศ์าสนิกชน ตวัโบสถส์ร้างแบบโดมซ่ึงมีความสวยงามมาก ไดเ้วลานาํท่านเดินเล่นชมความงดงามของเมือง
เก่าและถ่ายรูปกบัศาลาว่าการเมืองเก่าแห่งเมืองบรากา้  จากนั้นนาํท่านเดินทางสู่ เมืองปอร์โต ้(Porto) (ระยะทาง 
56 ก.ม. ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 40 นาที)  จากนั้นนาํท่านสู่ ห้างสรรพสินคา้  El Corte Ingles อิสระให้ท่านได้
เลือกซ้ือของทั้งสินคา้แบรนดเ์นม สินคา้พ้ืนเมือง และ ของฝากจากซุปเปอร์มาเกตตามอธัยาศยั 

คํ่า รับประทานอาหารคํ่า ณ ภตัตาคารจีน 
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น าท่านเข้าพกัสู่โรงแรมที่พกั AXIS PORTO BUSINESS / OR HOLIDAY INN PORTO GAIA ****  หรือเทียบเท่า 
***หากโรงแรมไม่สามารถรองรับคณะ (เช่น มีงานประชุมหรือ Trade Fair) บริษทัจะจดัโรงแรมท่ีเมืองใกลเ้คียงใหแ้ทน*** 

 

วนัที่ส่ี โกอมิบรา - ฟาตมิา - โทม่า 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม  
 นาํท่านเดินทางสู่ เมืองโกอิมบรา (Coimbra) (ระยะทาง 129 ก.ม. ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 2 ชม.) เป็นอีกเมือง

สาํคญัของโปรตุเกส ตั้งอยูบ่นเนินเขาเหนือแม่นํ้ ามอนเดโก (Mondego) สมยัโรมนัปกครองเมืองน้ีไดรั้บการเรียก
ขานว่า เอมีเนียม แต่ในปี ค.ศ. 711 เมืองน้ีถูกปกครองโดยชาวแขกมวัร์ และเป็นเมืองท่ีเช่ือมการคา้ระหว่างชาว
คริสตท์างตอนเหนือ และชาวมุสลิมทางตอนใต ้และในปี ค.ศ. 1064 กษตัริยเ์ฟอร์ดินาน  ท่ี 1 แห่งลีออน ไดร้บ
ชนะชาวแขกมวัร์ และปลดปล่อยเมืองโกอิมบราจากการปกครองของชาวมวัร์  นําท่านเข้าชม มหาวิทยาลยั
โกอิมบรา (Coimbra University) ซ่ึงเป็นมหาวิทยาลยัเก่าแก่ท่ีสุดแห่งหน่ึงของโลกก่อตั้งในปี ค.ศ. 1290 โดย
กษตัริยดิ์นิสท่ี 1 และในปี ค.ศ.1338 กษตัริยอ์ฟองโซ่ท่ี 4 ไดท้าํการยา้ยมหาวิทยาลยัและสร้างมหาวิทยาลยัใหม่ท่ี
กรุงลิสบอน และในปี ค.ศ.1537 กษตัริยจ์อห์นท่ี 3 ไดเ้ปล่ียนเป็นพระราชวงัหลวง (Coimbra Royal Palace) นาํ
ท่านชมและถ่ายรูปในบริเวณมหาวิทยาลยั ท่ียงัคงศิลปะสไตลบ์าโรค 

 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถ่ิน 
 

บ่าย นาํท่านเดินทางสู่ เมืองโทม่า (Tomar) (ระยะทาง 88 ก.ม. ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 1.30 ชม.) เมืองเก่าแก่ท่ี
ลอ้มรอบดว้ยอาคารสมยัศตวรรษท่ี 17 เป็นเมืองท่ีมีเสน่ห์และมีความสาํคญัทางประวติัศาสตร์ท่ีโดดเด่นมากแห่ง
หน่ึง โดยตวัเมืองนั้นตั้งอยู่ ในเขตจงัหวดัซานตาเร็ม (Santarém) บริเวณตอนกลางของประเทศท่ีมีพ้ืนท่ีท่ีอุดม
สมบูรณ์ โดยส่วนใหญ่จะประกอบไปดว้ยพ้ืนท่ีการเกษตรท่ีถือว่าใหญ่ท่ีสุดของโปรตุเกสอีกดว้ย นาํท่านเขา้ชม 
ปราสาทและคอนแวนต์แห่งพระคริสต์ในโทม่า (Convent of Christ in Tomar) อีกหน่ึงสถาปัตยกรรมท่ีถูกสร้าง
ข้ึนในศตวรรษท่ี 12 เป็นคอนแวนตท่ี์ไดก้ลายเป็นอนุสาวรียท์างประวติัศาสตร์ท่ีมีความสาํคญัท่ีสุดแห่งหน่ึงใน
โปรตุเกส มีความโดดเด่นทางดา้นลกัษณะรูปแบบสถาปัตยกรรม ท่ีไดรั้บการผสมผสานระหว่าง ศิลปะแบบโรมนั  
โกธิค  เมนูเอลีน และเรเนอซองส์ ต่อมาปราสาทและคอนแวนต์ไดรั้บการรับรองจากองค์การยูเนสโกให้เป็น
มรดกโลก ดา้นวฒันธรรม ในปี ค.ศ.1983 นาํท่านเดินทางสู่ เมืองฟาติมา (Fatima) (ระยะทาง 32 ก.ม. ใชเ้วลา
เดินทางประมาณ 30 นาที) เมืองซ่ึงเป็นท่ีรู้จกัของผูแ้สวงบุญผูซ่ึ้งเดินทางมาสักการบูชาพระแม่มารีท่ีมหาวิหาร
ขนาดใหญ่ซ่ึงถูกสร้างข้ึนเพื่ออุทิศแก่พระแม่มารี ตามตาํนานเล่าว่า เด็กเล้ียงแกะ 3 คน นามลูเซีย, ฟรานซิสโก ,้ 
และจาซินตา้ ไดพ้บกบัพระแม่มารีอาหรือพระแม่พระประจกัษท่ี์ทรงเสด็จมามอบข่าวสารจากสวรรคใ์หก้บัมนุษย  ์

คํ่า รับประทานอาหารคํ่า ณ ภตัตาคารทอ้งถ่ิน 

น าท่านเข้าพกัสู่โรงแรมที่พกั DOS TEMPLARIOS HOTEL / OR HOTEL FATIMA **** หรือเทยีบเท่า 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%8A%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B9%81%E0%B8%81%E0%B9%88%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%94%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%A2%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B8%B4%E0%B8%94%E0%B8%AA%E0%B8%AD%E0%B8%99
http://en.wikipedia.org/wiki/Christian_pilgrimage
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***หากโรงแรมไม่สามารถรองรับคณะ (เช่น มีงานประชุมหรือ Trade Fair) บริษทัจะจดัโรงแรมท่ีเมืองใกลเ้คียงใหแ้ทน*** 
 

 
  

วนัที่ห้า ฟาตมิา - บาตาญ่า - อลัโคบาซา 
 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม  
 นาํท่านเขา้ชม มหาวิหารฟาติมา มหาวิหารท่ีถูกสร้างข้ึนเม่ือปี ค.ศ.1928 โดยในทุกๆปีจะมีชาวคาทอลิคผูแ้สวงบุญ

เดินทางมาสกัการบูชาพระแม่มารียน์ับลา้นคนในมนัท่ี 13 พฤษภาคม และ 13 ตุลาคม นอกจากน้ียงัมีศูนยศึ์กษา
พอลท่ี 5 อยู่บริเวณใกลเ้คียงซ่ึงถูกสร้างข้ึนเม่ือปี ค.ศ.1982 โดยสมเด็จพระสันตะปาปาจอห์นพอลท่ี 2 เพื่อ
จุดประสงคใ์นการเป็นศูนยก์ารศึกษาและสะทอ้นขอ้ความของฟาติมา โดยจุผูเ้ขา้รับฟังไดถึ้ง 2,000 คน และยงัมีท่ี
พกัสาํหรับผูแ้สวงบุญไดถึ้ง 400 คนดว้ยกนั  

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถ่ิน 
 

บ่าย นาํท่านเดินทางสู่ เมืองบาตาญ่า (Batalha) (ระยะทาง 20 ก.ม. ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 40 นาที) นาํท่านเขา้ชม
อารามบาตาญ่า (Batalha Monastery) อารามนิกายโดมินิกนัแห่งน้ีถูกสร้างข้ึนเพ่ือเฉลิมฉลองชยัชนะของชาว
โปรตุเกสท่ีมีต่อชาวคาสติเล่ียนในสงครามอลัชูบาร์โรตา ซ่ึงเกิดข้ึนระหว่าง ค.ศ.1385 อารามแห่งน้ีเป็นโครงการ
ก่อสร้างหลกัของสถาบนักษตัริยข์องโปรตุเกสตลอดช่วง 2 ศตวรรษ และนับเป็นสถาปัตยกรรมสไตลโ์กธิคช้ิน
เอกอีกแห่งหน่ึงซ่ึงไดรั้บอิทธิพลจากศิลปะเมนูเอลีน อารามบาตาญ่าไดรั้บการรับรองเป็นมรดกโลก โดยยูเนสโก ้
เมื่อปี ค.ศ.1989 และเป็นหน่ึงในเจ็ดส่ิงมหศัจรรยข์องประเทศโปรตุเกสเช่นกนั ไดเ้วลาสมควรนาํท่านเดินทางต่อ
สู่ เมืองอลัโคบาซา (Alcobaca) (ระยะทาง 21 ก.ม. ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 30 นาที) เมืองทางตอนกลางของ
ประเทศโปรตุเกส ตั้งอยูใ่นจงัหวดัอูเอสเต ้มีประชากรอาศยัไม่ถึง 60,000 คน นาํท่านเขา้ชม อารามซานตา้มาเรีย 
(Santa Maria Monastery) ศาสน์สถานท่ีถูกสร้างข้ึนโดย อฟองโซ่ เฮนริค เพ่ือรําลึกถึงชยัชนะท่ีแย่งชิงดินแดนได้
จากชาวมวัร์เมื่อปี ค.ศ.1147 ถูกขนานนามว่าเป็นสถาปัตยกรรมช้ินเอกสไตล ์ ซิสเตอร์เช่ียนโกธิค ซ่ึงเป็นหน่ึงใน
วิหารสไตลโ์กธิคท่ีสวยงามท่ีสุดแห่งหน่ึงของประเทศโปรตุเกส นอกจากน้ี อารามซานตา้มาเรียยงัไดรั้บการ
รับรองเป็นมรดกโลก โดยยเูนสโก ้เมื่อปี ค.ศ.1989  และเป็นหน่ึงในเจ็ดส่ิงมหศัจรรยข์องประเทศโปรตุเกส 
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คํ่า รับประทานอาหารคํ่า ณ ภตัตาคารจีน 

น าท่านเข้าพกัสู่โรงแรมที่พกั MIRAMAR SUL NAZARE / OR MIRAMAR HOTEL & SPA **** หรือเทียบเท่า 
***หากโรงแรมไม่สามารถรองรับคณะ (เช่น มีงานประชุมหรือ Trade Fair) บริษทัจะจดัโรงแรมท่ีเมืองใกลเ้คียงใหแ้ทน*** 

 

 

วนัที่หก ออบโิดส – มาฟรา – ซินทรา – ลสิบอน 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม  
นาํท่านเดินทางสู่ เมืองออบิโดส (Obidos) (ระยะทาง 41 ก.ม. ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 1 ชม.) นาํท่านชม เมือง  
ออบิโดส (Obidos) เมืองป้อมปราการโบราณ ซ่ึงมีประชากรอยู่เพียงหมื่นกว่าคนในปัจจุบนั  ช่ือเมืองตั้งมาจาก
ภาษาละตินโบราณ ซ่ึงแปลว่า ป้อมปราการอนัแข็งแกร่ง ก่อตั้งข้ึนโดนอาณาจกัรโรมนั และยดึครองโดยแขกมวัร์
เมื่อช่วงศตวรรษท่ี 7 และอีก 400 ปีถดัมาไดถู้กยดึครองโดย อฟองโซ่ เฮนริค กษตัริยอ์งคแ์รกแห่งโปรตุเกส มีเวลา
ใหท่้านเดินชมบริเวณเมืองเก่าท่ียงัคงอนุรักษค์วามดั้งเดิมไวต้ั้งแต่รุ่นโบราณ ราวกบัว่าวนัเวลาจะหยุดน่ิงอยู่ท่ีตน้
ยุคกลางเม่ือคร้ังท่ีกษัตริยเ์ดนิสได้ส่งมอบเมืองออบิโดสน้ีให้แก่แม่นางอิซาเบลแห่งอาณาจกัรอารากอน เป็น
ของขวญัวนัอภิเษกสมรสเมื่อ ค.ศ. 1282 ป้อมปราการและปราสาทออบิโดสถูกขนานนามเป็นหน่ึงในเจ็ดส่ิง
มหศัจรรยข์องประเทศโปรตุเกส ไดเ้วลานาํท่านเดินทางสู่ เมืองมาฟรา (Mafra) (ระยะทาง 69 ก.ม. ใชเ้วลาเดินทาง
ประมาณ 1.15 ชม.) นาํท่านแวะถ่ายรูปกบั พระราชวงัมาฟรา (Mafra Palace) พระราชวงัท่ีผสานศิลปะสองสไตล์
เขา้ดว้ยกนั ระหว่างบาโรคและอิตาเล่ียนนีโอคลาสสิค ก่อสร้างช่วงตน้ศตวรรษท่ี 17 และถูกรองรับเป็นหน่ึงใน
อนุสรณ์แห่งชาติเมื่อปี ค.ศ.1910 พระราชวงัแห่งน้ีถูกใชร้องรับเป็นท่ีประกอบราชพิธีมากมาย เน่ืองจากมีอาณา
เขตกวา้งขวางกว่า 40,000 ตารางเมตร นบัเป็นหน่ึงในพระราชวงัของประเทศท่ีมีเน้ือท่ีกวา้งขวางท่ีสุดแห่งหน่ึงก็
ว่าได ้
 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถ่ิน  

บ่าย นาํท่านเดินทางสู่ เมืองซินทรา (Sintra) (ระยะทาง 23 ก.ม. ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 30 นาที) เมืองแห่ง
สถาปัตยกรรมโรแมนติก ซ่ึงถูกลอ้มรอบไปดว้ยภูเขาอนังดงาม เป็นท่ีตั้งของพระราชวงัมากมาย ไม่ว่าจะเป็น
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พระราชวงัพีน่า, พระราชวงัหลวง, พระราชวงัมอนเซอราเต้, และพระราชวงัควินตา้เดอรีกลัเลร่า นอกจากน้ี
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา้เจา้อยูห่วัไดท้รงเคยเสด็จพระราชดาํเนินเยอืนเมืองน้ีเม่ือคราวเสด็จประพาสยโุรป 
เมืองซินทราไดรั้บการยกย่องจากองค์การยูเนสโกให้เป็นเมืองมรดกโลกในปี ค.ศ. 1995 นาํท่านชมตวัเมืองเก่า    
ซินทราท่ีมีอายุมาตั้งแต่ศตวรรษท่ี 11 และเขา้ชมพระราชวงัพีน่า (Pena National Palace) พระราชวงัท่ีตั้งอยู่บน
เนินเขาเหนือเมืองซินทรา โดยพระราชวงัแห่งน้ีถือว่าเป็นหน่ึงในเจ็ดส่ิงมหศัจรรยข์องประเทศโปรตุเกส ปัจจุบนั
พระราชวงัแห่งน้ีไดก้ลายเป็นหน่ึงในสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีมีผูเ้ขา้ชมมากท่ีสุดในโปรตุเกส โดยในอดีตพระราชวงั
ถูกใชเ้ป็นท่ีประทบัของกษตัริยโ์ปรตุเกสมาตั้งแต่คริสตศ์ตวรรษท่ี 14 ภายในถูกตกแต่งประดบัประดาอย่างวิจิตร
งดงาม โดยเฉพาะพ้ืนกระเบ้ืองท่ีว่ากันว่าสวยงามท่ีสุดในโปรตุเกส จากนั้นนาํท่านเดินทางสู่ กรุงลิสบอน 
(Lisbon) (ระยะทาง 30 ก.ม. ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 30 นาที) เมืองหลวงของโปรตุเกสตั้งอยู่ริมฝ่ังแม่นํ้ าเตจู ้
(Tejo) เป็นเมืองท่ีมีประวติัศาสตร์ยาวนานกว่า 800 ปี เคยประสบกบัเหตุการณ์แผน่ดินไหวในศตวรรษท่ี 17 จึงทาํ
ใหอ้าคารเก่าแก่โบราณไดรั้บความเสียหายเป็นจาํนวนมาก ผูน้าํคนสาํคญัของเมืองในสมยันั้น คือ มาร์คิส เดอร์ 
ปองปาล (Marquis de Pombal) ไดเ้ร่ิมบูรณะและจดัวางผงัเมืองลิสบอนใหม่ให้ทนัสมยั เกิดการสร้างถนนและ
อาคารสมยัใหม่กลายเป็นเมืองลิสบอนท่ีสวยงามมีเอกลกัษณ์เป็นของตนเองจนถึงปัจจุบนั ไดเ้วลานาํท่านสู่ถนน  
ชอ้ปป้ิงสายหลกัของเมือง (Avenida da Liberdade) อิสระให้ท่านไดช้อ้ปป้ิงตามอธัยาศยักบัแบรนด์ชั้นนาํ อาทิ
เช่น Louis Vuitton, D&G, Burberry, TODS, ฯลฯ (***เวลาเปิดปิดร้านค้าในประเทศโปรตุเกสช่วงวันอาทิตย์อาจ
ไม่ตรงกับวันปกติ) 

คํ่า รับประทานอาหารคํ่า ณ ภตัตาคารจีน 

น าท่านเข้าพกัสู่โรงแรมที่พกั RADISSON BLU LISBON / OR MERCURE LISBOA ALMADA **** หรือเทยีบเท่า 
***หากโรงแรมไม่สามารถรองรับคณะ (เช่น มีงานประชุมหรือ Trade Fair) บริษทัจะจดัโรงแรมท่ีเมืองใกลเ้คียงใหแ้ทน*** 

 

 

 

 

วนัที่เจด็ ลสิบอน – อสิตนับูล 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม  
นาํท่านแวะถ่ายรูปกบั หอคอยเบเลง็ (Belem Tower) เดิมสร้างไวก้ลางนํ้ าเพ่ือเป็นป้อมรักษาการณ์ดูแลการเดินเรือ 
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เป็นจุดเร่ิมตน้ของการเดินเรือออกไปสาํรวจ และคน้พบโลกของ วาสโก ดากามา และนักเดินเรือชาวโปรตุเกส 
เป็นอีกหน่ึงสถาปัตยกรรมแบบมานูเอลไลน์ท่ีสวยงาม จากนั้ นนําท่านถ่ายรูปกับ อนุสาวรียดิ์สคัฟเวอร่ี 
(Discovery Monument) สร้างข้ึนในปี ค.ศ. 1960 เพื่อฉลองการครบรอบ 500 ปี แห่งการส้ินพระชนมข์อง เจา้ชาย
เฮนร่ีเดอะเนวิเกเตอร์ จากนั้นนาํท่านแวะชมมหาวิหารเจอโรนิโม (Jeronimo Monastery) ท่ีสร้างข้ึนเพ่ือเป็นเกียรติ
แก่ วาสโก ดากามา ซ่ึงไดเ้ดินเรือสู่ประเทศอินเดียไดเ้ป็นผลสาํเร็จในปี ค.ศ.1498 โดยมหาวิหารแห่งน้ีเป็นผลงาน
อนัเยีย่มยอดของงานสถาปัตยกรรมแบบมานูเอลไลน์ (Manueline) ใชเ้วลาก่อสร้างทั้งส้ินถึง 70 ปี จึงเสร็จสมบูรณ์ 
หอคอยเบเลง็และมหาวิหารเจอโรนิโมไดรั้บการรับรองจากองคก์ารยเูนสโกข้ึนทะเบียนเป็นมรดกโลกในปี ค.ศ. 
1983 และเป็นสองในเจ็ดส่ิงมหศัจรรยข์องประเทศโปรตุเกส  
 

 
 

12.30 น. นาํท่านเดินทางสู่สนามบินลิสบอน (LIS) เพื่อเชค็อินและทาํ Tax Refund  

*** หลังท าการเช็คอิน อิสระให้ท่านรับประทานอาหารกลางวนัตามอัธยาศัย *** 

15.45 น. ออกเดินทางจากสนามบินลิสบอนกลบักรุงเทพฯ โดยเท่ียวบินท่ี TK1760 (ใชเ้วลาบินประมาณ 5 ชัว่โมง)  
สายการบินมีบริการอาหารหน่ึงม้ือและเคร่ืองด่ืมระหว่างเท่ียวบิน 

22.25 น. เดินทางมาถึงนครอิสตนับูล แวะเปล่ียนเคร่ือง 
วนัที่แปด กรุงเทพมหานคร 

01.25 น. ออกเดินทางสู่ประเทศไทย โดยเท่ียวบินท่ี TK68 (ใชเ้วลาบินประมาณ 8 ชัว่โมง)  
สายการบินมีบริการอาหารสองม้ือ และเคร่ืองด่ืม ระหว่างเท่ียวบิน 

15.00 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ (BON VOYAGE)  



 

EHC-TK-8D-PORTUGAL-OPOLIS 

8 วนั แกรนด์โปรตุเกส 
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. 

อตัราค่าบริการ  (บาท)  มิ.ย.-ต.ค. 
ราคาผูใ้หญ่ พกัหอ้งคู่หรือ เดก็ 1 ท่านพกักบัผูใ้หญ่ 1 ท่าน 64,900 
พกัเด่ียวเพ่ิมท่านละ 9,000 
เด็กอาย ุ2-11 ปี (เสริมเตียง – พกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่าน) 62,900 
เด็กทารกอายตุ ํ่ากว่า  2 ปี ( พกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่าน ) โปรดสอบถาม 

ชั้นธุรกิจเพ่ิมเงินจากราคาทวัร์ เร่ิมตน้ท่ีท่านละ 
(ราคาสามารถยนืยนัไดก้็ต่อเม่ือท่ีนัง่ confirm เท่านั้น) 

95,000-140,000 

ไม่เอาตัว๋เคร่ืองบิน BKK-IST-LIS//OPO-IST-BKK หกัค่าตัว๋คืน 20,000 
**ราคาอาจมีการปรับข้ึน – ลง ตามราคานํ้ ามนัท่ีปรับข้ึนลง แต่จะปรับตามความเป็นจริงท่ี 

สายการบินประกาศปรับ และท่ีมีเอกสารยนืยนัเท่านั้น (คิด ณ วนัท่ี 7 ก.พ.2562) ** 
ข้อแนะน าและแจ้งเพ่ือทราบ 
 สาํหรับหอ้งพกัแบบ 3 เตียง มีบริการเฉพาะบางโรงแรมเท่านั้น กรณีเดินทางเป็นผูใ้หญ่ 3 ท่าน แนะนาํให้ท่าน เปิดห้องพกั 

เป็น 2 หอ้งจะสะดวกกบัท่านมากกว่า  
 กรณีเดินทางเป็นตัว๋กรุ๊ป หากออกตัว๋แลว้ ไม่สามารถขอคืนเงินได ้และไม่สามารถเปล่ียนวนัเดินทางได ้
 กระเป๋าเดินทางเพื่อโหลด ท่านละ 1 ใบ นํ้ าหนกัไม่เกิน 20 ก.ก. กระเป๋าถือข้ึนเคร่ือง (Hand carry) นํ้าหนกัไม่เกิน 7 ก.ก.  
โปรแกรมท่องเที่ยว โปรตุเกส (ตามที่ระบุไว้ในรายการ) อตัรานีร้วมถึง 
 ตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบัชั้นนกัท่องเท่ียวโดยสายการบินTK (กระเป๋าเดินทาง น.น. ไม่เกิน 20 กก.) 
 ค่าภาษีสนามบิน, ภาษีนํ้ ามนั, ประกนัภยัทางอากาศ 
 ค่าประกนัภยัการเดินทางอุบติัเหตุวงเงิน 1,500,000 บาท และ ค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศวงเงิน 2,000,000 บาท 

ค่ารักษาพยาบาลหลงักลบัจากต่างประเทศภายใน 21 วนั วงเงิน 40,000 บาท   (ประกนัภยัไมค่รอบคลุมผูท่ี้อายเุกิน 85 ปี) 
 ค่าท่ีพกัตลอดการเดินทาง (พกัหอ้งคู่) 
 ค่าอาหารทุกม้ือตามระบุ, ค่าพาหนะ หรือรถรับ-ส่ง ระหว่างนาํเท่ียว, ค่าเขา้ชมสถานท่ี 
 เจา้หนา้ท่ี (ไกดไ์ทย) ผูช้าํนาญเสน้ทาง คอยอาํนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 
 ค่าทิปพนกังานขบัรถ / ค่าทิปหวัหนา้ทวัร์  
อตัรานีไ้ม่รวมถึง 
 ค่าวีซ่าเชงเกน้ประเทศโปรตุเกส ประมาณ 3,500 บาท (กรุณาตรวจสอบอีกคร้ังเน่ืองจากข้ึนกบัอตัราแลกเปล่ียน) 
 ค่าพนกังานยกกระเป๋าท่ีโรงแรม ซ่ึงท่านตอ้งดูแลกระเป๋าดว้ยตวัเอง 
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 ค่าใชจ่้ายส่วนตวัอาทิ ค่าซกัรีด, โทรศพัท-์แฟกซ,์ เคร่ืองด่ืมมินิบาร์ และค่าใชจ่้ายอ่ืนๆท่ีไม่ไดร้ะบุในรายการ 
 ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% และภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% 

 

การช าระเงิน งวดที่ 1 : ส ารองทีน่ั่งจ่าย 35,000 บาท/ท่าน ภายใน 3 วนัหลงัมกีารยืนยนักรุ๊ปออกเดนิทางแน่นอน 
  งวดที่ 2 : ช าระส่วนที่เหลือ 30 วนั ล่วงหน้าก่อนออกเดินทาง  
กรณยีกเลกิ  
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 60 วนั ไม่เก็บค่าใชจ่้าย (เฉพาะกรณีไม่ไดมี้ค่าใชจ่้ายใดๆเกิดข้ึน)  (เมษายน-ธนัวาคม ปีใหม่ 75 วนั) 
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30-59 วนั หกัค่ามดัจาํ 35,000 บาท + ค่าวีซ่า (ถา้มี)   (เมษายน-ธนัวาคม ปีใหม่ 44-74 วนั) 
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 10-29 วนั หกัค่ามดัจาํ 35,000 บาท + ค่าใชจ่้ายอ่ืน (ถา้มี)  (เมษายน-ธนัวาคม ปีใหม่ 20-43 วนั) 
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1-9 วนั หกัค่าใชจ่้าย 100% ของค่าทวัร์    (เมษายน-ธนัวาคม ปีใหม่ 1-19วนั) 
ผูเ้ดินทางท่ีไม่สามารถเขา้-ออกเมืองได ้เน่ืองจากการยืน่เอกสารปลอม หกัค่าใชจ่้าย 100%  

***หากมีการยกเลิกการจองทวัร์ หลงัไดท้าํการยืน่วีซ่าเรียบร้อยแลว้ บริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการนาํเล่มพาสปอร์ตไปยกเลิก 
วีซ่าในทุกกรณี ไม่ว่าค่าใชจ่้ายในการยืน่วีซ่าจะรวมหรือแยกจากรายการทวัร์ก็ตาม*** 

 มายเหตุ : 
 บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางในกรณทีี่มผีู้เดินทาง ต า่กว่า 15 ท่าน โดยจะแจง้ใหผู้เ้ดินทางทราบล่วงหนา้ 

อยา่งนอ้ย 20 วนั ก่อนการเดินทาง 
 บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงการพาเขา้ชมสถานท่ีท่องเท่ียวใดๆท่ีปิดทาํการ โดยจะจดัหาสถานท่ีท่องเท่ียว

อ่ืนๆเพื่อทดแทนเป็นลาํดบัแรก หรือคืนค่าเขา้ชมแก่คณะผูเ้ดินทางแทน 
 บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงรายการท่องเท่ียว กรณีท่ีเกิดเหตุจาํเป็นสุดวิสัย อาทิ การล่าชา้ของสายการบิน 

การนัดหยุดงาน  การประทว้ง  ภยัธรรมชาติ  การก่อจราจล  อุบติัเหตุ  ปัญหาการจราจร ฯลฯ   ทั้งน้ีจะคาํนึงและรักษา
ผลประโยชน์ของผูเ้ดินทางไวใ้หไ้ดม้ากท่ีสุด 

 เน่ืองจากการท่องเท่ียวน้ีเป็นการชาํระแบบเหมาจ่ายกบับริษทัตวัแทนในต่างประเทศ  ท่านไม่สามารถท่ีจะเรียกร้องเงินคืน 
ในกรณีท่ีท่านปฎิเสธหรือสละสิทธ์ิ ในการใชบ้ริการท่ีทางทวัร์จดัให้ ยกเวน้ท่านไดท้าํการตกลง หรือ แจง้ให้ทราบ ก่อน
เดินทาง 

 บริษทัฯ จะไม่รับผดิชอบค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึน หากท่านถูกปฎิเสธการตรวจคนเขา้เมือง และจะไม่คืนเงินค่าทวัร์ท่ีท่านชาํระ
มาแลว้  หากท่านถูกปฎิเสธการเขา้เมือง อนัเน่ืองจากการกระทาํท่ีส่อไปในทางผดิกฎหมาย หรือการหลบหนีเข้าเมือง  

 ในกรณีท่ีท่านจะใชห้นงัสือเดินทางราชการ (เล่มสีนํ้ าเงิน) เดินทางกบัคณะ  บริษทัฯ สงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่รับผดิชอบ หากท่าน
ถูกปฎิเสธการเขา้หรือออกนอกประเทศใดประเทศหน่ึง เพราะโดยปกตินกัท่องเท่ียวใชห้นงัสือเดินทางบุคคลธรรมดา เล่ม
สีเลือดหมู 

 
กรณเีดินทางโดยลูกค้าจดัการตัว๋เคร่ืองบินเอง (Land Only) 
 ในกรณีลูกคา้ดาํเนินการเร่ืองตัว๋เคร่ืองบินเองและมาเท่ียวร่วมกบัคณะ (Join Tour) ลูกคา้ตอ้งดาํเนินการมาพบคณะทวัร์ดว้ย
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ตวัเอง และตอ้งรับผดิชอบค่าใชจ่้ายในการมาพบคณะใหญ่ดว้ยตวัเอง รวมถึงหากกรณีเท่ียวบินของคณะใหญ่เกิดความล่าช้า
หรือยกเลิกเท่ียวบินอนัดว้ยสาเหตุใดๆก็ตาม 

 

ตัว๋เคร่ืองบิน 
 ในการเดินทางเป็นหมู่คณะผูโ้ดยสารจะตอ้งเดินทางไป-กลบั หากท่านตอ้งการเล่ือนวนัเดินทางกลบั ท่านจะตอ้งชาํระ 

ค่าใชจ่้ายส่วนต่างท่ีสายการบินเรียกเก็บโดยสายการบิน เป็นผูก้าํหนด ซ่ึงทางบริษทัฯ ไม่สามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้และ
ในกรณีท่ียกเลิกการเดินทาง ถา้ทางบริษทัไดอ้อกตัว๋เคร่ืองบินไปแลว้ ผูเ้ดินทางตอ้งรอ Refund ตามระบบของสายการบิน
เท่านั้น (ในกรณีท่ีตัว๋เคร่ืองบินสามารถทาํการ Refund ไดเ้ท่านั้น) 

 ท่านท่ีจะออกตัว๋เคร่ืองบินภายในประเทศ เช่น เชียงใหม่ ภูเก็ต หาดใหญ่ ฯลฯ โปรดแจง้ฝ่ายขายก่อนเพื่อขอคาํยนืยนัวา่ทวัร์
นั้นๆ ยนืยนัการเดินทาง แน่นอน หากท่านออกตัว๋ภายในประเทศโดยไม่ไดรั้บการยนืยนัจากพนกังาน แลว้ทวัร์นั้นยกเลิก 
บริษทัฯไม่สามารถรับผดิชอบค่าใชจ่้ายใดๆท่ีเก่ียวขอ้งกบัตัว๋เคร่ืองบินภายในประเทศได ้

 เมื่อท่านจองทวัร์และชาํระมดัจาํแลว้ หมายถึงท่านยอมรับในขอ้ความและเง่ือนไขท่ีบริษทัฯแจง้แลว้ขา้งตน้ 
 

โรงแรมและห้อง 
 หอ้งพกัในโรงแรมเป็นแบบหอ้งพกัคู่ ( TWN/DBL ) ในกรณีท่ีท่านมีความประสงคจ์ะพกัแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง ( TRIPLE 

ROOM ) ข้ึนอยูก่บัขอ้กาํหนดของหอ้งพกัและรูปแบบของหอ้งพกัของแต่ละโรงแรม ซ่ึงมกัมีความแตกต่างกนั ซ่ึงอาจจะทาํ
ใหท่้านไม่ไดห้อ้งพกัติดกนัตามท่ีตอ้งการ หรือ อาจไม่สามารถจดัหอ้งท่ีพกัแบบ 3 เตียงได ้

 โรงแรมหลายแห่งในยโุรป จะไม่มีเคร่ืองปรับอากาศเน่ืองจากอยูใ่นแถบท่ีมีอุณหภมิตํ่า เคร่ืองปรับอากาศท่ีมีจะใหบ้ริการ
ในช่วงฤดูร้อนเท่านั้น 

 ในกรณีท่ีมกีารจดัประชุมนานาชาติ ( TRADE FAIR ) เป็นผลใหค่้าโรงแรมสูงข้ึน 3-4 เท่าตวั บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการ
ปรับเปล่ียนหรือยา้ยเมืองเพื่อใหเ้กิดความเหมาะสม 

กระเป๋าเลก็ถือตดิตวัขึน้เคร่ืองบนิ 
 กรุณางดนาํของมีคม ทุกชนิด ใส่ในกระเป๋าใบเลก็ท่ีจะถือข้ึนเคร่ืองบิน เช่น มีดพบั กรรไกรตดัเลบ็ทุกขนาด ตะไบเลบ็ เป็น

ตน้ กรุณาใส่ในกระเป๋าเดินทางใบใหญ่หา้มนาํติดตวัข้ึนบนเคร่ืองบินโดยเด็ดขาด 
 วตัถุท่ีเป็นลกัษณะของเหลว อาทิ ครีม โลชัน่ นํ้าหอม ยาสีฟัน เจล สเปรย ์และเหลา้ เป็นตน้ จะถูกทาํการตรวจอยา่งละเอียด

อีกคร้ัง โดยจะอนุญาตใหถื้อข้ึนเคร่ืองไดไ้ม่เกิน 10 ช้ิน ในบรรจุภณัฑล์ะไม่เกิน 100 ml. แลว้ใส่รวมเป็นท่ีเดียวกนัในถุงใส
พร้อมท่ีจะสาํแดงต่อเจา้หนา้ท่ีรักษาความปลอดภยัตามมาตราการองคก์ารการบินพลเรือนระหว่างประเทศ ( ICAO ) 

 หากท่านซ้ือสินคา้ปลอดภาษีจากสนามบิน จะตอ้งปิดผนึกถุงโดยระบุ วนัเดินทาง เท่ียวบิน จึงสามารถนาํข้ึนเคร่ืองได ้และ
หา้มมีร่องรอยการเปิดปากถุงโดยเด็ดขาด 

สัมภาระและค่าพนักงานยกสัมภาระ 
 สาํหรับนํ้ าหนกัของสมัภาระท่ีทางสายการบินอนุญาตใหโ้หลดใตท้อ้งเคร่ืองบิน คือ 20-30 กิโลกรัม (สาํหรับผูโ้ดยสารชั้น

ประหยดั/ Economy Class Passenger ซ่ึงข้ึนกบัแต่ละสายการบิน) การเรียกเก็บค่าระวางนํ้ าหนกัเพ่ิมเป็นสิทธ์ิของสายการ
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บินท่ีท่านไม่อาจปฎิเสธได ้หาก นํ้ าหนกักระเป๋าเดินทางเกินกว่าท่ีสายการบินกาํหนด 
 สาํหรับกระเป๋าสมัภาระท่ีทางสายการบินอนุญาตใหน้าํข้ึนเคร่ืองได ้ตอ้งมีนํ้ าหนกัไม่เกิน 7 กิโลกรัมและมสีดัส่วนไม่เกิน 

7.5 x 13.5 x 21.5 สาํหรับหน่วยวดั “น้ิว” (Inch) หรือ 19 x 35 x 55 สาํหรับหน่วยวดั “เซนติเมตร” (Centimeter) 
 ในบางรายการทวัร์ ท่ีตอ้งบินดว้ยสายการบินภายในประเทศ นํ้าหนกัของกระเป๋าอาจจะถูกกาํหนดใหต้ ํ่ากว่ามาตรฐานได ้

ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัขอ้กาํหนดของแต่ละสายการบิน บริษทัขอสงวนสิทธ์ิไม่รับภาระ ความรับผดิชอบค่าใชจ่้ายในนํ้ าหนกัส่วนท่ี
เกิน 

 กระเป๋าและสมัภาระท่ีมีลอ้เล่ือนและมีขนาดใหญ่เกินไป ไม่เหมาะกบัการเป็นกระเป๋าถือข้ึนเคร่ืองบิน (Hand carry) 
การชดเชยค่ากระเป๋าในกรณเีกดิการสูญหาย 
 ของมีค่าทุกชนิด ขอแนะน าไม่ควรใส่เข้าไปในกระเป๋าใบใหญ่ที่เช็คไปกบัเคร่ือง เพราะหากเกิดการสูญหาย สายการบินจะ

รับผดิชอบชดใชต้ามกฎไออาตา้เท่านั้น ซ่ึงจะชดใชใ้หป้ระมาณ กิโลกรัมละ 20 USD คูณดว้ยนํ้ าหนักกระเป๋าจริง ทั้งน้ีจะ
ชดเชยไม่เกิน USD 400 กรณีเดินทางชั้นธรรมดา (Economy) หรือ USD 600 กรณีเดินทางชั้นธุรกิจ (Business) ดงันั้นจึงไม่
แนะนาํใหโ้หลดของมีค่าทุกประเภทลงกระเป๋าใบใหญ่ 

 กรณีกระเป๋าใบใหญ่เกิดการสูญหายระหว่างการท่องเท่ียว (ระหว่างทวัร์ ไม่ใช่ระหว่างบิน) โดยปกติประกนัภยัการเดินทาง
ท่ีบริษทัทวัร์ไดจ้ดัทาํใหลู้กคา้จะไม่ครอบคลุมค่าชดเชยในกรณีกระเป๋าใบใหญ่สูญหาย  

 กรณีกระเป๋าใบเลก็ (Hand Carry) เกิดการสูญหาย บริษทัฯ ไม่สามารถรับผิดชอบชดเชยค่าเสียหายให้ท่านได ้ดงันั้นท่าน
ตอ้งระวงัทรัพยสิ์นส่วนตวัของท่าน 
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เอกสารประกอบการขอวซ่ีาเชงเก้นประเทศโปรตุเกส 
(ใชเ้วลาในการขอวซ่ีาประมาณ 15 วนัทาํการ) 

สถานฑูตไม่อนุญาตให้ดึงเล่มพาสปอร์ต หากไดย้ื่นเขา้ไปแลว้ ดงันั้นถา้ท่านรู้ว่าตอ้งใชเ้ล่มกรุณาแจง้บริษทัทวัร์ฯ 
เพ่ือขอยื่นวีซ่าล่วงหนา้ก่อนกรุ๊ป และให้แนบตัว๋เคร่ืองบินในช่วงท่ีท่านจะเดินทางมาดว้ย 

 

(การเตรียมเอกสาร กรุณาอ่านให้เขา้ใจ และเตรียมให้ครบ) 
 

1. หนงัสือเดินทาง อายใุชง้านได ้เกิน 6 เดือนข้ึนไป และ มีหนา้ว่างอยา่งนอ้ย 2 แผน่ 
2. รูปถ่ายสีหนา้ตรง จาํนวน 2 รูป มีรายละเอียดดงัน้ี  

- พ้ืนหลงัสีขาว 
- ขนาด 3.5 ซม. x 4.5 ซม. 
- ถ่ายจากดา้นหนา้โดยไม่สวมใส่ส่ิงต่างๆบนใบหนา้หรือศีรษะ 
- ภาพถ่ายปัจจุบนั (ไม่เกิน 6 เดือน) 
- ใบหูและค้ิวจะตอ้งปรากฏบนภาพถ่าย 
- ภาพถ่ายจะตอ้งครอบคลุมถึงศีรษะ และดา้นบนของหวัไหล่ โดยตอ้งเห็นใบหนา้ 70-80% ของภาพอยา่งชดัเจนสาํเนา
บตัรประชาชน  

3. สาํเนาทะเบียนบา้น (กรุณาถ่ายหนา้แรกท่ีมีรายละเอียดบา้นเลขท่ีมาดว้ย) 
4. สาํเนาทะเบียนสมรส (กรณีผูห้ญิง.....หากมกีารเปล่ียนคาํนาํหนา้เป็น ...นาง... ตอ้งแนบมา) 
5. สาํเนาทะเบียนหยา่ (กรณีผูห้ญิง.....ถา้หยา่และหากมีการใชค้าํนาํหนา้เป็น ....นาง...ตอ้งแนบมา) 
6. สูติบตัร (กรณีเดก็ตํ่ากว่า 20 ปีบริบูรณ์ตอ้งแนบสูติบตัรมา)  
7. กรณีเดก็อายตุ ํ่ากว่า 20 ปีบริบูรณ์: (หากเด็กไม่ไดเ้ดินทางพร้อม พ่อและแม่) ตอ้งยืน่เอกสารเพ่ิมเติมดงัน้ี  
- เด็ก เดินทางกบับุคคลอ่ืน บิดาและมารดาตอ้งทาํหนงัสือแสดงความยนิยอม ซ่ึงออกใหโ้ดยท่ีว่าการเขตหรืออาํเภอ

เท่านั้น และใหร้ะบุว่า ยนิยอมใหเ้ด็กเดินทางกบัใคร (ระบุช่ือ) มีความสมัพนัธอ์ยา่งไรกบัครอบครัว 
- เด็ก เดินทางกบับิดา มารดาตอ้งทาํหนงัสือแสดงความยนิยอมซ่ึงออกใหโ้ดยท่ีว่าการเขตหรืออาํเภอเท่านั้นและใหร้ะบุ

ว่า มารดายนิยอมใหเ้ด็กเดินทางกบับิดา (ระบุช่ือบิดา)  
- เด็ก เดินทางกบัมารดา บิดาตอ้งทาํหนงัสือแสดงความยนิยอมซ่ึงออกใหโ้ดยท่ีว่าการเขตหรืออาํเภอเท่านั้นและใหร้ะบุ

ว่า บิดายนิยอมใหเ้ด็กเดินทางกบัมารดา (ระบุช่ือมารดา)   
8. หลกัฐานการทาํงาน (จดหมายรับรองการท างาน) ท าเป็นภาษาองักฤษ 

จดหมายรับรองการทาํงานใหร้ะบุ  TO WHOM IT MAY CONCERN (ไม่ตอ้งระบุสถานฑูตและประเทศ) 
- กรณีผูเ้ดินทางเป็นเจา้ของกิจการ : ใชห้นงัสือจดทะเบียนบริษทัฯ ท่ีมีรายช่ือผูป้ระกอบกิจการ (อายไุม่เกิน 3 เดือน) 
- กรณีผูเ้ดินทางเป็นเจา้ของร้านคา้ : ใชท้ะเบียนพาณิชยท่ี์มีช่ือผูเ้ป็นเจา้ของร้านคา้ 
- กรณีพนกังานบริษทั : ใชจ้ดหมายรับรองการทาํงานจากนายจา้ง ระบุตาํแหน่ง ระยะเวลาการว่าจา้ง เงินเดือน  
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- กรณีท่ีเป็นขา้ราชการ : ใชห้นงัสือรับรองจากหน่วยงาน  
- กรณีเกษียณอายรุาชการ: ถ่ายสาํเนาบตัรขา้ราชการบาํนาญ 
- กรณีเป็นนกัเรียนนกัศึกษา ตอ้งมีหนงัสือรับรองจากสถาบนัศึกษา นั้นว่ากาํลงัศึกษาอยู ่ระบุชั้นปีท่ีศึกษา  

9. หลกัฐานการเงิน :  (กรุณาเตรียมใหถู้กตอ้ง) 
- สาํเนาสมุดบญัชีธนาคาร ยอ้นหลงั 6 เดือน ใชบ้ญัชีออมทรัพยเ์ท่านั้น มียอดเงินไม่ตํ่ากว่า 100,000 บาท พร้อม
ประทบัตราจากธนาคาร 

หมายเหตุ : หากสมุดบญัชีแสดงยอดรวมท่ีมีการกระโดดขา้มเดือน (ยอดไม่ต่อเน่ือง) เช่นจากเดือน 1 ขา้มไปเป็นยอดของ 
เดือน 3 (เดือน 2 ไม่มี) ท่านตอ้งไปขอ Bank statement จากทางธนาคารแทนการถ่ายสาํเนาสมุดบญัชี 

- หรือสามารถออก Bank Statement ของบญัชีออมทรัพย ์(Saving account) ออกโดยธนาคารยอ้นหลงั 6 เดือน ระบุช่ือ
เจา้ของบญัชีใหค้รบถว้น มีอายไุม่เกิน 30 วนั นบัจากวนัท่ีจะยืน่วีซ่า มียอดเงินไม่ต ํ่ากว่า 100,000 บาทต่อการรับรอง 1 
ท่าน พร้อมประทบัตราจากธนาคาร 
- บญัชีฝากประจาํ (Fixed) สามารถแนบประกอบได ้ แต่ท่านตอ้งแนบบญัชีออมทรัพย ์ (Saving) มาดว้ยเป็นบญัชีหลกั 
หากตอ้งการใชบ้ญัชีฝากประจาํตอ้งเตรียมดงัน้ี  
 

หมายเหตุ หากตอ้งการรับรองการเงินใหค้นภายในครอบครัว ตอ้งเตรียมเอกสารดงัน้ี 
- หนงัสือรับรองทางการเงิน (Bank Certificate) ตอ้งระบุช่ือเจา้ของบญัชี รับรองค่าใชจ่้ายให้ใคร (ตอ้งระบุช่ือผูถู้ก

รับรองในจดหมายดว้ย) มียอดเงินไม่ต ํ่ากว่า 100,000 บาทต่อการรับรอง 1 ท่าน 
- กรุณาแนบสูติบตัร, ทะเบียนบา้น, ทะเบียนสมรส หรือหลกัฐาน เพื่อแสดงสถานะ และความสัมพนัธ์ว่าเป็นคนใน

ครอบครัวเดียวกนั 
กรณีนายจา้งรับรองค่าใชจ่้ายใหลู้กจา้ง 
- จดหมายรับรองจากนายจา้งระบุว่าเป็นผูรั้บรองค่าใชจ่้าย พิมพเ์ป็นภาษาองักฤษเท่านั้น 
- หนงัสือรับรองเงินฝากตามขา้งตน้  

  
 (สถานฑูตไม่รับพิจารณาบญัชีกระแสรายวนัในทุกกรณี ไม่ตอ้งแนบมา) 
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แบบฟอร์มการส ารองทีน่ั่ง  
8 วนั แกรนด์โปรตุเกส (TK) (OPO-LIS) 

(ไม่รวมค่าวซ่ีาเชงเก้น / รวมทปิหัวหน้าทวัร์และคนขบัรถแล้ว)  
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.   
ลาํดบั

ที ่
ช่ือ – สกุล (ภาษาองักฤษ) เบอร์

โทรศพัท ์
หอ้งพกั 

(SGL/TWN/ 
DBL/ TRP) 

เลขที ่
สะสมไมล ์

อาหาร 
(หากแพอ้าหาร 

โปรดระบุ) 

สถานฑูตท่ีท่านเคยสแกน
ลายน้ิวมือในการย่ืน 

วีซ่าเชงเกน้ (กรุณาระบุ) 
(หลงัวนัท่ี 14 พ.ย. 2556) 

       

       

       

       

       

       

หมายเหตุ : ประเทศองักฤษ ไม่จดัว่า เป็นการทาํวีซ่าในกลุ่มเชงเกน้ 

(รบกวนเอเย่นต์ใส่เบอร์โทรศัพท์ลกูค้าด้วยค่ะ เน่ืองจากต้องกรอกข้อมูลในการย่ืนวซ่ีา) 
 

ช่ือผู้ส ารองที่นัง่........................................................................................ เอเย่นต์......................................................................... 
โทรศัพท์.................................... แฟกซ์............................................................. อเีมล์................................................................... 
โทรศัพท์มือถือ.......................................................... 

 
*** กรุณาส่งแฟกซ์แบบฟอร์มส ารองที่นั่ง และ ส าเนาพาสปอร์ตลกูค้า มาที่ แฟกซ์ 02 635 1421 *** 

ตดิต่อเจ้าหน้าที่ โทร 02 635 1415 
 


