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97,900.- 05 – 14 ก.พ. 62 22 – 31 มี.ค. 62 15 – 24 พ.ย. 62 06 – 15 ธ.ค. 62 

108,900.- 11 – 20 เม.ย. 62 26 เม.ย. – 05 พ.ค. 62 27 ธ.ค. – 05 ม.ค. 63 

104,900.- 
21 – 30 มิ.ย. 62 26 ก.ค. – 04 ส.ค. 62 09 – 18 ส.ค. 62 
20 – 29 ก.ย. 62 11 – 20 ต.ค. 62 18 – 27 ต.ค. 62 

โปรตุเกส 10 วัน 7 คืน 

 

 

วันที่ (1)   :  กรุงเทพฯ – ดูไบ 
วันที่ (2)   :  ดูไบ – ลิสบอน – โอบิดอส - ฟาติมา - โคอิมบรา 
วันที ่(3)   :  โคอิมบรา - พอร์โต้ – โบสถ์เซนต์ฟรานซิส - ล่องเรือจิบไวน์ชมเมืองพอร์โต้ 
วันที ่(4)   :  พอร์โต้ - กีมาไรซ์ – วิล่า รีล – วีเซว 
วันที่ (5)   : วีเซว – เบลมอนเต – พิพธิภัณฑ์ชาวยิว – Castelo de Vide – เอโวร่า 
วันที ่(6)   :  เอโวร่า – จัตุรัสกิรัลโด – ฟาร ู
วันที่ (7)   :  ฟารู – ลากัว – ล่องเรือชมถ ้าทะเลริมชายหาดเบนากิล – ซาเกรส – ลากอส – ฟาร ู
วันที่ (8)   :  ฟาร ู– ซินตร้า – แหลมโรก้า แหลมปลายสุดยุโรปฝั่งตะวันตก – ลิสบอน  
วันที่ (9)   :  ลิสบอน – วิหารเจโรนิโม – ทานทาร์ตไข่ – หอคอยบีเล็ม – ดูไบ                                 
วันที่ (10) :  ดูไบ – กรุงเทพฯ 
 

 

 วันที่ (9) :  ลิสบอน – วิหารเจโรนิโม – ทานทาร์ตไข่ – หอคอยบีเล็ม - ดูไบ 
วันที่ (10) :  ดูไบ – กรุงเทพฯ 
 

Benagil Cave, Portugal 
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วันท่ี (1)  กรุงเทพฯ – ดูไบ 
 

22.00 น. พร้อมกันท่ี สนามบินสุวรรณภูมิ สายการบินเอมิเรตส์ (EK) เคาน์เตอร์เชคอิน T 
ประตูทางเข้าที่ 9 - 10  

 

วันที่ (2)  ดูไบ – ลิสบอน – โอบิโดส - ฟาติมา - โคอิมบรา 

 
01.15 น.  ออกเดินทางสู่ ดูไบ โดยเท่ียวบิน EK 371 
04.45 น. เดินทางถึง ดูไบ เพื่อแวะเปล่ียนเครื่อง 
07.25 น. ออกเดินทางสู่ ลิสบอน โดยเท่ียวบิน EK 191 
12.35 น. เดินทางถึง กรุงลิสบอน เมืองหลวงของโปรตุเกสต้ังอยู่ริมฝ่ังแม่น้้าเตจู้ (Tejo) 
 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง 
บ่าย น้าท่านเดินทางสู่ ออบิโดส (Obidos) (ระยะทาง 85 ก.ม. / เดินทางประมาณ 1 ช.ม. 15 นาที)  เมือง

ป้อมปราการโบราณ ซึ่งมีประชากรอยู่เพียงหมื่นกว่า
คนในปัจจุบัน ช่ือเมืองต้ังมาจากภาษาละตินโบราณ 
ซึ่งแปลว่า ป้อมปราการอันแข็งแกร่ง ก่อต้ังขึ้นโดน
อาณาจักรโรมัน และยึดครองโดยแขกมัวร์เมื่อช่วง
ศตวรรษท่ี 7 และอีก 400 ปีถัดมาได้ถูกยึดครองโดย 
อฟองโซ่ เฮนริค กษัตริย์องค์แรกแห่งโปรตุเกส  
น้าท่านเดินชมบริเวณเมืองเก่าท่ียังคงอนุรักษ์ความ
ด้ังเดิมไว้ตั้งแต่รุ่นโบราณ ราวกับว่าวันเวลาจะหยุดนิ่งอยู่ท่ีต้นยุคกลางเมื่อครั้งท่ีกษัตริย์เดนิสได้ส่งมอบ
เมืองออบิโดสนี้ให้แก่แม่นางอิซาเบลแห่งอาณาจักรอารากอน เป็นของขวัญวันอภิเษกสมรสเมื่อ ค.ศ. 
1282 ป้อมปราการและปราสาทออบิโดสถูกขนานนามเป็นหนึ่งในเจ็ดส่ิงมหัศจรรย์ของประเทศ
โปรตุเกส 
น้าท่านเดินทางสู่ ฟาติมา (Fatima) (ระยะทาง 89 ก.ม. / เดินทางประมาณ 1 ช.ม. 30 นาที) 

 น้าท่านเข้าชม มหาวิหารฟาติมา มหาวิหารท่ีถูก
สร้างขึ้นเมื่อปี ค.ศ.1928 โดยในทุกๆปีจะมีชาวคา
ทอลิคผู้แสวงบุญเดินทางมาสักการะบูชาพระแม่มา
รีย์นับล้านคนในวัน ท่ี 13 พฤษภาคม และ 13 
ตุลาคม 

 น้าท่านเดินทาง สู่ เ มืองโคอิมบรา (Coimbra) 
(ระยะทาง 89 ก.ม. / เดินทางประมาณ 1 ช.ม. 30 
นาที) เมืองเล็กๆในประเทศโปรตุเกส เป็นเมืองท่ีมีความส้าคัญทางประวัติศาสตร์มากเมืองหนี่งเพราะ
เป็นเมืองท่ีมีมหาวิทยาลัยท่ีเก่าแก่ท่ีสุดในโลก คือ มหาวิทยาลัยโคอิมบรา ซึ่งก่อตั้งต้ังแต่ปี ค.ศ. 1290 

ค้่า รับประทานอาหารค้่า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
เข้าสู่ท่ีพัก โรงแรม Tryp Coimbra หรือเทียบเท่า 
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วันที่ (3) โคอิมบรา – พอร์โต้ – โบสถ์เซนต์ฟรานซิส - ล่องเรือจิบไวน์ชมเมืองพอร์โต้ 

 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 เดินทางถึง พอร์โต้ (ระยะทาง 123 ก.ม. / เดินทางประมาณ 2 ช.ม.)หนึ่งในเมืองศูนย์กลางเก่าแก่ของ

ยุโรป ต้ังอยู่ริมแม่น้้าดูว์โรทางเหนือของโปรตุเกส เมืองท่ีมีขนาดใหญ่เป็นอันดับสองของประเทศ
โปรตุเกส และเมืองท่าท่ีส้าคัญ และมีช่ือเสียงอย่างมากทางด้านไวน์ซึ่งเป็นแหล่งน้้าเมาช้ันดีของคนท่ี
รักการด่ืม ด้วยปัจจัยเหล่านี้ องค์การยูเนสโกจึงได้ขึ้นทะเบียนเมืองปอร์โต้เป็นเมืองมรดกโลกในปี ค.ศ.
1996 

บ่าย  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน 
น้าท่านชม เมืองพอร์โต้ ท่ีมาของช่ือประเทศ โดยมาจากค้าว่า Port us & Cale ซึ่งใช้เรียกเมืองสอง
ฝ่ังแม่น้้า (Douro) แล้วกลายมาเป็น Portugal (ปอร์ตูกัล ) ในปัจจุบัน  
ชม ย่านเขตท่าเรือเก่า ท่ีครั้งหนึ่งเคยรุ่งเรืองมากในอดีต ปัจจุบันได้รับขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก ชม
ย่านจัตุรัสใจกลางเมือง และ ท่ีว่าการเมือง โบสถ์เก่าแก่ประจ้าเมือง ปราสาท และอาคารบ้านเรือน 
ชม โบสถ์เซนต์ฟรานซิส (Church of Sao Francisco) สร้างขึ้นในศตวรรษท่ี 18 โบสถท่ี์ผสมผสาน
รูปแบบสไตล์โกธิคและบาร็อคไว้ด้วยกันอย่างลงตัว ประดับด้วยทองค้ากว่า 200 กิโลกรัมตามแท่น
บูชา เสาและเพดาน ทองอร่าม จุดเด่นอย่างหนึ่งของโบสถ์ คือ Tree of Jeesse ซึ่งเป็นไม้แกะสลักปิด
ทอง เป็นรูปสายตระกูลของพระเยซู ตามความเช่ือในพระคัมภีย์ 
ชม อาคารตลาดหลักทรัพย์ (Palacio da Bolsa) สร้างขึ้นในศตวรรษท่ี 19 สร้างในรูปแบบ
สถาปัตยกรรมแบบนีโอคลาสสิค ภายในอาคารท่ีประดับตกแต่งได้อย่างงดงาม ในอดีตเคยเป็นหัวใจ
หลักทางเศรษฐกิจและการค้าของเมืองพอร์โต 
น้ าท่ านนั่ ง เ รือชมพระอาทิตย์ ตก  สัม ผัส
บรรยากาศวิวทิวทัศน์บริเวณแม่น้้าดูโร่ และล่อง
ผ่านสะพานเหล็ก Ponte de D. Luis I สะพาน
เหล็ก 2 ช้ันท่ีมีช่ือเสียง สร้างและออกแบบโดย 
กุสตาฟ ไอเฟล ก่อนทีจะสร้างหอไอเฟลขึ้นใน
กรุงปารีส  
อิสระให้ท่านช้อปปิ้งกันบริเวณ ย่าน Liberty 
Square ศูนย์กลางการช้อปปิ้ งของ เมือ ง ท่ี
รวบรวมไปด้วยร้านค้าช้ันน้าต่างๆ และร้านขาย
ของท่ีระลึก ให้ท่านได้จับจ่ายซื้อของฝากของท่ี
ระลึกกันอย่างจุใจ ช้อปปิ้งกันต่อท่ี ถนนคนเดิน 
“ Santa Catarina” อิสระให้ท่านได้เดินเล่น
และเลือกซื้อของฝากของท่ีระลึกกันตามอัธยาศัย 

ค้่า  รับประทานอาหารค้่า ณ ภัตตาคารพื้นเมือง 
เข้าสู่ท่ีพัก โรงแรม Axis Porto Business & Spa หรือเทียบเท่า 
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วันที่ (4)  พอร์โต้ – กีมาไรช ์– วิล่า เรียล – วีเซว 
 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
น้าท่านเดินทางสู่ กีมาไรช์ (Guimarães) (ระยะทาง 58 ก.ม. / เดินทางประมาณ 1 ชม.) เมืองอัน
เป็นสถานท่ีประสูติของกษัตริย์ดอม อฟองโซ 
เฮนริค (Dom Afonso Henriques) ซึ่งในอดีต
เป็นเมืองหลวงของอาณาจักรโปรตุคาเล่ หรือ
โปรตุเกสในปัจจุบัน เมืองนี้ได้ขึ้นจากองค์การ
ยูเนสโกให้เป็นเมืองมรดกโลก ซึ่งเป็นศูนย์กลาง
ประวัติศาสตร์การเกิดชาติโปรตุเกส 
น้าท่านเดินทางสู่ วิล่า เรียล (Vila Real) 
(ระยะทาง 98 ก.ม. / เดินทางประมาณ 1 ช.ม. 30 นาที)  

เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง 
บ่าย  น้ า ท่านชม พระราชวัง  (Mateu Palace & 

Garden) พระราชวังเก่าแก่ท่ีสร้างขึ้นในศตวรรษ
ท่ี 18 ออกแบบสไตล์บาร็อคผสมผสานกับร็อคโค
โค่ โดยสถาปนิกท่ีช่ือว่า Nicolau Nasoni เป็น
ศิลปินชาวอิตาเลียน / น้าท่านเดินทางสู่ วีเซว 
(Viseu) (ระยะทาง 93 ก.ม. / เดินทางประมาณ 
1 ช.ม. 30 นาที) เป็นเมืองท่ีมีการเจริญเติบโตด้าน
เ ศ ร ษ ฐกิ จ  โ ด ย เ ฉ พ า ะ ด้ า น โ ท ร คมนาคม 
อุตสาหกรรม การค้า และการศึกษา ต้ังอยู่ทาง
ตอนเหนือ-กลางของประเทศโปรตุเกส เช่ือมระหว่างเมืองท่าทางทะเล อาไวรู กับเมืองกวาร์ดา เมือง
ชายแดนโปรตุเกส-สเปน และเมืองซาลามังกาของสเปน 

ค้่า  รับประทานอาหารค้่า ณ ภัตตาคารพื้นเมือง 
เข้าสู่ท่ีพัก โรงแรม Pousada De Viseu หรือเทียบเท่า 
 

วันท่ี (5)  วีเซว – เบลมอนเต – พิพธิภัณฑ์ชาวยิว – Castelo de Vide – เอโวร่า 
 

 เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
น้าท่านเดินทางสู่ เบลมอนเต (Belmonte) (ระยะทาง 101 ก.ม. / เดินทางประมาณ 1 ช.ม. 30 
นาที) เมืองแห่งชนชาติยิวบนคาบสมุทรไอบีเรีย ซึ่งพบหลักฐานการต้ังรกรากต้ังแต่ยุคกลางจนกระท่ัง
ศตวรรษท่ี 13 มีการขับไล่ชาวยิวออกจากโปรตุเกสแต่ก็ยังมีบางกลุ่มท่ีหลบซ่อนและยังคงต้ังรกรากมา
อย่างยาวนานท่ีเบลมอนเตจนกระท่ังปัจจุบัน / ชม พิพิธภัณฑ์ชาวยิว (Jewish Museum) แหล่ง
รวบรวมความเป็นมาของชนชาติยิวในโปรตุเกส / ชม พิพิธภัณฑ์น ้ามันมะกอก* (Museu do 
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Azeite) แหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับวิธีการท้าน้้ามันมะกอก แบบ Belmonte Lagar (*พิพิธภัณฑ์น้้ามัน
มะกอกปิดทุกวันจันทร์) 

เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง  
บ่าย  น้าท่านเดินทางสู่ Castelo de Vide (ระยะทาง 155 ก.ม. / เดินทางประมาณ 2 ช.ม. 15 นาที)  

น้าท่านถ่ายรูปกับ ปราสาทและป้อมปราการยุคกลาง ซึ่งเป็นสถานท่ีก้าเนิดของ Pedro Alvares 
Cabral ผู้ค้นพบทวีปอเมริกาใต้ 
น้าท่านเดินทางสู่ เอโวล่า (Evora) (ระยะทาง 121 ก.ม. / เดินทางประมาณ 1 ช.ม. 45 นาที) หนึ่งใน
เมืองมรดกโลกทางวัฒนธรรมขององค์การยูเนสโก เมืองนี้ยังคงได้รับการดูแลรักษาร่องรอยของ
สถาปัตยกรรม ท่ีมีมาต้ังแต่สมัยโรมัน  

ค้่า  รับประทานอาหารค้่า ณ ภัตตาคารพื้นเมือง 
เข้าสู่ท่ีพัก โรงแรม Villa Gale Evora หรือเทียบเท่า 
 

วันท่ี (6)  เอโวร่า – จัตุรัสกิรัลโด – ฟาร ู
 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
น้าท่านชม วัดโรมันแห่งเอโวร่า (Roman 
Temple) ซึ่งเป็นสัญลักษณ์แห่งการขยาย
อิทธิพลของโรมันในดินแดนของโปรตุเกส / ชม 
โบสถ์เซนต์ฟรานซิส (St.Francis Church) 
ต้ังตระหง่านอยู่ใจกลางเมืองเก่า โบสถ์แห่งนี้
สร้างขึ้นในช่วงปลายศตวรรษท่ี 15 / ชม โบสถ์
โครงกระดูก (Chapel of Bones) สร้างขึ้น
จากกลุ่มนักบวชฟรานซิสกันในศตวรรษท่ี 16 ซึ่งน้าโครงกระดูกมาจากสุสานต่างๆรอบเมือง ในช่วงท่ีมี
การขยายและต่อเติมเมือง มีโครงกระดูกท้ังนักบวชและแม่ชี รวมถึงประชาชนท่ัวไปกว่า 5,000 ร่าง  

เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง 
บ่าย ช ม  จั ตุ รั ส กิ รั ล โ ด  (Giraldo Square) 

ศูนย์กลางท่ีส้าคัญของเมือง และเป็นท่ีต้ังของ
ลานน้้าพุท่ีสร้างแบบศิลปะยุคเรอเนสซอง ในปี 
ค.ศ.1556 อิสระให้ท่านเดินเล่นและถ่ายภาพ
ความประทับใจและเ ลือกซื้ อ สิน ค้ าตาม
อัธยาศัย 
น้าท่านเดินทางสู่ ฟารู (Faro) (ระยะทาง 226 
ก.ม. / เดินทางประมาณ 3 ช.ม. 20 นาที) เป็นเมืองทางใต้สุดบนของประเทศโปรตุเกส  

ค้่า  รับประทานอาหารค้่า ณ ภัตตาคารพื้นเมือง 
เข้าสู่ท่ีพัก โรงแรม Faro หรือเทียบเท่า 
 

วันที่ (7)  ฟาร ู– ลากัว – ล่องเรือชมถ ้าทะเลริมชายหาดเบนากิล – ซาเกรส – ลากอส – ฟาร ู
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เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
น้าท่านเดินทางสู่ ลากัว (Lagoa) (ระยะทาง 59 ก.ม. / เดินทางประมาณ 1 ช.ม.) เมืองชายหาดใน
แคว้นแอลการ์ฟ (Algarve) น้าท่าน ล่องเรือชมถ ้า
ทะเลริมชายหาดเบนากิล (Benagil Beach) 
ต้ังอยู่ในคาบมหาสมุทรแอตแลนติก มีหมู่บ้าน
ชาวประมงขนาดเล็กอาศัยอยู่ และชม Benagil 
Cave 
น้าท่านเดินทางสู่ ซาเกรส (Sagres) (ระยะทาง 
62 ก.ม. / เดินทางประมาณ 1 ช.ม.) 

เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง  
บ่าย  น้าท่านชม ป้อมปราการ (Fortaleza de Sagres) ป้อมประจ้าเมืองซาเกรสในอดีต 

น้าท่านเดินทางสู่ ลากอส (Lagos) (ระยะทาง 32 ก.ม. / เดินทางประมาณ 30 นาที) เป็นเมืองท่ีมี
ชายหาดท่ีงดงามมีชายหาดมากมาย ทอดยาว และ มีหน้าผาท่ีสวยงาม เมืองประวัติศาสตร์แห่งนี้ต้ังอยู่
ในแคว้นแอลการ์และเคยเป็นเมืองหลวงของภูมิภาคก่อนท่ีจะเกิดแผ่นดินไหวกระท้าความเสียหายใน 
ปี 1755 เมื่อท่าเรือน้้าท่ีมีช่ือเสียงในปัจจุบัน / น้าท่านเดินทางกลับสู่ ฟารู (ระยะทาง 89 ก.ม. / 
เดินทางประมาณ 1 ชม. 30 นาที) 

ค้่า  รับประทานอาหารค้่า ณ ภัตตาคารพื้นเมือง 
เข้าสู่ท่ีพัก โรงแรม Faro หรือเทียบเท่า 
 

วันที่ (8)  ฟาร ู– พระราชวังแห่งชาติซินตร้า – แหลมโรก้า แหลมปลายสุดยุโรปฝั่งตะวันตก – ลิสบอน 
 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
น้าท่านเดินทางสู่ ซินทรา (Sintra) (ระยะทาง 299 ก.ม. / เดินทางประมาณ 4 ชม. 30 นาที)  อีก
หนึ่งเมืองตากอากาศยอดนิยมของนักท่องเท่ียว เป็น
ท่ีต้ังของพระราชวังท่ีสวยงามท่ีได้รับการรับรองจาก
องค์การยูเนสโก้ให้เป็นมรดกโลก ความร่มรื่นของเขต
อุทยานเป็นท่ีพักผ่อนหย่อนใจในวันหยุดของชาวเมือง 
เป็นอีกเมืองท่ีมีสถาปัตยกรรมท่ีค่อนข้างมีความโดด
เด่นของแคว้นแกรนด์ลิสบอน ประเทศโปรตุเกส 

เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง 
บ่าย เ ข้ า ชม  พ ระราช วั งแห่ งชา ติ ซินต ร้ า  (Sintra 

National Palace) หนึ่งในสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีถือว่า
เป็นส่วนหนึ่งของภูมิทัศน์ทางวัฒนธรรมของเมืองซินต
ร้า ซึ่งนับต้ังแต่ ปี ค.ศ. 1910 พระราชวังแห่งนี้ ได้
กลายเป็นสถาน ท่ีท่องเ ท่ียว ท่ีมีความส้าคัญทาง
ประวัติศาสตร์ของเมืองซินตร้าอีกแห่งท่ีต้องมาเยือน 
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ชม แหลมโรก้า (Capo Da Roca) จุดตะวันตกสุด
ของยุโรป ท่านสามารถซื้อ Certificate เป็นท่ีระลึก
ส้าหรับการมาเยือน ณ ท่ีแห่งนี้  
น้าท่านเดินทางสู่ ลิสบอน (Lisbon) (ระยะทาง 41 
ก.ม. / เดินทางประมาณ 45 นาที) เมืองหลวงของ
โปรตุเกสต้ังอยู่ริมฝ่ังแม่น้้าเตจู้ (Tejo) ลิสบอนเป็น
เมืองท่ีมีประวัติยาวนานกว่า 800 ปี จึงมีประวัติศาสตร์
ท่ีน่าสนใจ และเคยประสบอุบัติเหตุแผ่นดินไหวในศตวรรษท่ี 17 จึงท้าให้อาคารเก่าแก่โบราณได้รับ
ความเสียหายเป็นจ้านวนมาก ผู้น้าคนส้าคัญของเมืองในสมัยนั้น มาร์คิส ดือ ปองปาล (Marquis de 
Pombal) ได้เริ่มต้นบูรณะและจัดวางผังเมืองลิสบอนใหม่ให้ทันสมัย จึงได้เกิดการสร้างถนนและ
อาคารสมัยใหม่ กลายเป็นเมืองลิสบอนที่สวยงามมีเอกลักษณ์เป็นของตนเองจนถึงปัจจุบัน 

ค้่า  รับประทานอาหารค้่า ณ ภัตตาคารพื้นเมือง 
เข้าสู่ท่ีพัก โรงแรม Marriott Lisbon หรือเทียบเท่า 
 

วันท่ี (9)   ลิสบอน – วิหารเจโรนิโม – ทานทาร์ตไข่ – หอคอยบีเล็ม - ดูไบ 
 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 น้าท่านเข้าชม วิหารเจโรนิโม (Jeronimos Monastry Church) วิหารเก่าแก่ ท่ีสร้างขึ้นเมื่อ

ศตวรรษท่ี 16 โดยกษัตริย์แมนนูเอลท่ี 1 องค์ส้าคัญ
ท่ี สุด ท่ีสร้ าง ช่ือ เ สียง ให้ โปร ตุ เกส ผู้ซึ่ งประสบ
ความส้าเร็จจากการส่งนักเดินเรือล่องมหาสมุทรเพื่อ
ค้นพบแผ่นดินใหม่ในโลกและมีความส้าคัญทาง
ประวัติศาสตร์ โดยเฉพาะเป็นท่ีฝังศพของวาสโก ดา
กามา นักเดินเรือท่องโลกผู้ยิ่งใหญ่ของโปรตุเกส ใช้
เวลาก่อสร้างท้ังส้ินถึง 70 ปี จึงแล้วเสร็จสมบูรณ์ และ
ได้รับการรับรองจากองค์การยูเนสโก้ว่าให้เป็นมรดกโลก   
พิเศษ หัวหน้าทัวร์จัดให้ท่านได้ทานขนมทาร์ตไข่ (Portuguese egg tart) สูตรดั งเดิมเกือบ 200 
ปี คิดค้นโดยนักบวชคาธอลิกท่ีวัน Mosteiro dos Jeronimos ในนครหลวงลิสบอน ในสมัยศตวรรษ
ท่ี 18 ท่ีต้องหาวิธีน้าไข่แดงท่ีเหลือในวัดแต่ละวันเป็น
จ้านวนมาก มาท้าอาหารให้มากท่ีสุด เนื่องจากสมัย
นั้นเส้ือผ้านักบวชจะลงแป้งด้วยไข่ขาว ซึ่งเป็นสาเหตุท่ี
ท้าให้ไข่แดงกลายเป็นส่วนประกอบในขนมโปรตุเกส
ทุกอย่าง อาทิ ทองหยิบ ทองหยอด ฝอยทอง รวมถึง
ทาร์ตไข่ ขนมสุดพิเศษนั่นเอง สูตรการท้าทาร์ตไข่ 
หรือท่ีภาษาโปรตุเกส เรียกว่า “Pastel de nata” นั้นเก็บง้าเป็นความลับในวัดจนถึงปี 1834 ท่ีวัดถูก
ปิดตัวลง เนื่องจากการปฏิวัติภายในศาสนาคริสต์ เหล่านักบวชจึงขายสูตรให้แก่โรงฟอกน้้าตาลแถววัด 
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ซึ่งซื้อสูตรมาเปิดร้านขายขนมเฉพาะ ช่ือว่า Fabrica de Pasteis de Belem เปิดในปี 1837 โดย
ลูกหลานของเจ้าของร้านยังคงขายทาร์ตไข่นี้เรื่อยมาจนปัจจุบัน และเป็นท่ีนิยมด้วยความหอมจาก
อบเชยและน้้าตาลผง  

   

  แวะถ่ายรูป หอคอยบีเล็ม (Belem Tower) เดิม
สร้างไว้กลางน้้า เพื่อเป็นป้อมรักษาการณ์ดูแลการ
เดินเรือเข้าออก เป็นจุดเริ่มต้นของการเดินเรือ
ออกไปส้ารวจและค้นพบโลกของวาสโก ดากามา
และนั ก เ ดิน เ รื อ ชาว โปร ตุ เ กส  เป็ น อี กหนึ่ ง
สถาปัตยกรรมแบบมานูเอลไลน์ท่ีสวยงาม 

เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน 
บ่าย  ชมทัศนียภาพของแม่น ้าเตจู้ (Tejo) ท่ีไหลผ่านใจกลางเมืองลิสบอน เป็นแม่น้้าท่ีกว้างใหญ่ไพศาลราว

กับทะเล และยิ่งกว่านั้นโปรตุเกสถูกโอบล้อมด้วยชายหาดยาวกว่า 170 กม.ของผืนมหาสมุทร
แอตแลนติก ชม บริเวณเมืองเก่าลิสบอน“โอลด์ซิตี ” และ จัตุรัสการค้า (Praca Do Comercio) 
สร้างขึ้นในสมัยมาร์ควิส เดอ ปอมแปล (Marques Depombal) เป็นนายกรัฐมนตรี ผ่านชม สะพาน
แขวนที่ยาวที่สุดในยุโรป ซึ่งสะพานนี้มีช่ือว่า Ponte 25 Abril (ซึ่งวันท่ี 25 เม.ย. 1974 ได้เกิดการ
ปฏิวัติเปล่ียนแปลงการปกครองมาสู่ระบอบประชาธิปไตย) ผ่านชม อนุสาวรีย์เจ้าชายเฮนร่ี ผู้มี
พระสมัณญานามว่า เจ้าชายเฮนรี่ นาวิกบุรุษ (Henry The Navigator) / น้าท่านเดินทางสู่ สนามบิน 

21.15 น. ออกเดินทางสู่ ดูไบ โดยเท่ียวบิน EK 194 
 

วันที่ (10)  ดูไบ – กรุงเทพฯ  
 

08.05 น. เดินทางถึง ดูไบ เพื่อแวะเปล่ียนเครื่อง 
09.40 น. ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยเท่ียวบิน EK 372 
18.55 น. เดินทางถึง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ 
 

******************************************************* 
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อัตราค่าบริการทัวร์โปรตุเกส 10 วัน(EK) 

 

อัตรานี้รวม 1. ค่าต๋ัวเคร่ืองบิน ไป - กลับ ช้ันประหยัด (Economy Class) สายการบินเอมิเรตส์ และค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่ระบุ
ในรายการ 
2. ค่าธรรมเนียมวีซ่าเข้าประเทศ (ประเทศโปรตุเกส) และเจ้าหน้าท่ีอ้านวยความสะดวกที่ศูนย์ย่ืนวีซ่า 
3. ค่าพาหนะที่ระบุในรายการ พร้อมคนขับรถ 
4. ค่าทิปพนักงานขับรถ 
5. ค่าทิปไกด์ท้องถ่ิน 
6. ค่าเข้าชมสถานที่ต่าง ๆ และค่าอาหารตามท่ีระบุในรายการ   
7. ค่าท่ีพักโรงแรมที่ระบุในรายการ พักห้องละ 2 ท่าน พร้อมอาหารเช้า 
8. หัวหน้าทัวร์คอยอ้านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 
9. เจ้าหน้าท่ีบริการและอ้านวยความสะดวกที่สนามบิน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ 
10. Welcome Pack “ซองใส่เอกสารเดินทางพร้อมเล่มโปรแกรมทัวร์” 
11. อาหารเสริมระหว่างการเดินทาง  
12. น้้าด่ืมระหว่างการเดินทางในต่างประเทศ วันละ 1 ขวด ต่อท่าน ตลอดการเดินทาง 
13. ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง วงเงินท่านละ 2,000,000 บาท และค่ารักษาพยาบาล ตลอดการเดินทาง 
วงเงินไม่เกิน 1,500,000 บาท (ตามเง่ือนไขกรมธรรม์)  
14. ค่าน้้าหนักกระเป๋าเดินทางใบใหญ่ ท่านละ 1 ใบ น้้าหนักไม่เกิน 20 กิโลกรัม ส่วนกระเป๋าใบเล็ก ส้าหรับถือข้ึน
เคร่ือง (Baggage) น้้าหนักไม่เกิน 7 กิโลกรัม 
15. ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 7 % และค่าภาษีหัก ณ ท่ีจ่าย 3 % (จากค่าบริการ)        

อัตราน้ีไม่รวม 1. ค่าธรรมเนียมท้าหนังสือเดินทาง 
2. ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ 1,000 บาท ตลอดการเดินทาง 
3. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ  
4. ค่าพนักงานยกกระเป๋าเข้า - ออก ในโรงแรม   

เง่ือนไข 
การส้ารองที่ 

งวดที่ 1 : ส้ารองที่น่ัง มัดจ้าท่านละ 30,000 บาท    
พร้อมส่งส้าเนาใบโอนเงินและส้าเนาหน้าหนังสือเดินทางมายังบริษัทฯ ทางแฟกซ์ 02 – 678 – 6100  

อัตราค่าบริการส้าหรับผู้เดินทาง (ผู้ใหญ่)  
เดินทาง 15 ท่านขึ นไป 

ผู้ใหญ่ พักห้องคู่  
เด็กต้่ากว่า 12 ปี 
(ผู้ใหญ่ 1 ทา่น 
เด็ก 1 ท่าน)  

เด็กต้่ากว่า 12 ปี 
(ผู้ใหญ่ 2 ทา่น 
เด็ก 1 ท่าน)   

พักเด่ียว
เพิ่ม  

05 – 14 ก.พ. 62 // 22 – 31 มี.ค. 62 //  
15 – 24 พ.ย. 62, 06 – 15 ธ.ค. 62 

97,900.- 95,900.- 92,900.- 17,000.- 

11 – 20 เม.ย. 62 // 26 เม.ย. – 05 พ.ค. 62 
// 27 ธ.ค. – 05 ม.ค. 63 

108,900.- 106,900.- 103,900.- 17,000.- 

21 – 30 มิ.ย. 62 // 26 ก.ค. – 04 ส.ค. 62 //  
09 – 18 ส.ค. 62 // 20 – 29 ก.ย. 62 //  
11 – 20 ต.ค. 62 // 18 – 27 ต.ค. 62 

104,900.- 102,900.- 99,900.- 17,000.- 
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ทางอีเมล์  sp@beelinetour.com, Lind ID @beelinetour 
งวดที่ 2 : ช้าระส่วนที่เหลือ 30 วัน ล่วงหน้าก่อนออกเดินทาง 

การช้าระเงิน 1.โอนผ่านบัญชีธนาคาร  
 ชื่อบัญชี: บริษัท บีไลน์ ทัวร์ แอนด์ แทรเวิล จ้ากัด 

 ประเภทบัญชี: ออมทรัพย ์

• SCB ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาคิวเฮ้าส์ ลุมพินี เลขที่ 227-2-04525-2 

• KBank ธนาคารกสิกรไทย สาขาถนนสาธปุระดิษฐ์ เลขที่ 033-1-98948-7 

• KTB ธนาคารกรุงไทย สาขาถนนจันทน์ เลขที่ 036-1-44386-2 

• BAY ธนาคารกรุงศรีอยุธยา สาขาย่อยคิวเฮ้าส์ เลขที่ 539-1-01195-4  
 

เมื่อโอนเรียบร้อยอย่าลืมส่งหลักฐานใบน้าฝากมาท่ี อีเมล์ sp@beelinetour.com, Lind ID @beelinetour 

(คลิกลิงค์เพื่อแอดไลน์ https://line.me/R/ti/p/%40beelinetour) หรือ แฟกซ์เบอร์ 02-678-6100 พร้อม
ระบุช่ือผู้ส่ง และผู้รับด้วยนะครับ 

2.บัตรเครดิต Visa และ Master (ค่าธรรมเนียม 3%) ส่วน บัตรเครดิต AMEX (ค่าธรรมเนียม 3.5%) โปรด
ติดต่อพนักงานหากต้องการใช้บัตรเครดิต 

3.เช็คส่ังจ่ายในนาม “บริษัท บีไลน์ ทัวร์ แอนด์ แทรเวิล จ้ากัด” 

การยกเลิก กรณีที่บริษัททัวร์ยกเลิกการเดินทาง 
นับต้ังแต่วันที่บริษัททัวร์แจ้งยกเลิกการเดินทางกับลูกค้า ทางบริษัทจะด้าเนินการคืนเงินให้ผู้ช้าระเงินมัดจ้าภายใน 15 
วันท้าการ  
- เอกสารการรับเงินคืน ส้าเนาบัตรประชาชนผู้โอนเงินมัดจ้าพร้อม เซ็นรับรองส้าเนา  
- ส้าเนาหน้าสมุดบัญชีผู้โอนเงินมัดจ้า (ช่ือบัญชีจะต้องเป็นช่ือเดียวกับผู้โอนเงินมัดจ้าเท่าน้ัน) 
กรณีผู้เดินทางยกเลิกการเดินทางเอง แต่กรุ๊ปทัวร์สามารถเดินทางได้ 
ทางบริษัทจะด้าเนินการคืนเงินให้แก่ผู้มัดจองภายใน 15 วันท้าการ นับจากวันที่กรุ๊ปทัวร์เดินทางกลับมาถึงประเทศไทย 
- เอกสารการรับเงินคืน ส้าเนาบัตรประชาชนผู้โอนเงินมัดจ้าพร้อม เซ็นรับรองส้าเนา  
- ส้าเนาหน้าสมุดบัญชีผู้โอนเงินมัดจ้า (ช่ือบัญชีจะต้องเป็นช่ือเดียวกับผู้โอนเงินมัดจ้าเท่าน้ัน) 
 

ยกเลิกก่อนการเดินทาง 60 วัน ไม่หักค่าใช้จ่าย  
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 41 - 59 วัน หักค่าใช้จ่าย 15,000 บาท  
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 31 - 40 วัน หักค่าใช้จ่าย 30,000 บาท 
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 21 - 30 วัน หักค่าใช้จ่าย 50% ของค่าทัวร์ 
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 11 - 20 วัน หักค่าใช้จ่าย 75% ของค่าทัวร์ 
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1 - 10 วัน หักค่าใช้จ่าย 100% ของค่าทัวร์ 

1. บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยว กรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย อาทิ การล่าช้าของสายการบิน การนัดหยุดงาน ภัย
ธรรมชาติ สภาพภูมิอากาศ การก่อจลาจล อุบัติเหตุ ปัญหาการจราจร ฯลฯ ท้ังน้ีจะค้านึงถึงผลประโยชน์และจะรักษาผลประโยชน์ของท่าน
ไว้ให้มากที่สุด  
2. เน่ืองจากการท่องเท่ียวน้ีเป็นการช้าระแบบเหมาจ่ายกับบริษัทตัวแทนในต่างประเทศ ท่านไม่สามารถที่จะเรียกร้องเงินคืน ในกรณีที่ท่าน
ปฏิเสธหรือสละสิทธ์ิในการใช้บริการน้ันที่ทางทัวร์จัดให้  
3. หากท่านถูกปฏิเสธการเข้าเมือง บริษัทฯจะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดข้ึนและจะไม่คืนเงินค่าทัวร์ที่ท่านช้าระแล้ว  

4. หากวันเดินทางหนังสือเดินทางของท่านช้ารุด (อาทิ ขาด เปียกน้้า) ทางสายการบินไม่อนุญาต ให้เดินทาง บริษัทจะไม่
รับผิดชอบทุกกรณี 

mailto:sp@beelinetour.com
mailto:sp@beelinetour.com
https://line.me/R/ti/p/%40beelinetour
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เอกสารประกอบการขอวีซ่าเชงเก้นประเทศโปรตุเกส 

(ใช้เวลาในการขอวีซ่าประมาณ 15 วันท้าการ) 
ทั งนี ระยะเวลาการพิจารณาวีซ่าขึ นอยู่กับดุลยพินิจของสถานทูต 

ณ ปัจจุบัน สถานฑูตไม่อนุญาต ให้ดึงเล่ม Passport หากได้ยื่นเข้าไปแล้ว ดังนั้นถ้าลูกค้ามีแผนเดินทางที ่
ต้องใช้ Passport กรุณาแจ้งเจ้าหน้าที่ เพื่อขอยื่นวีซ่าล่วงหน้าก่อนกรุ๊ป และให้แนบตั๋วเคร่ืองบิน+โรงแรม  
ในช่วงที่ลูกค้าจะเดินทางมาด้วย 

(การเตรียมเอกสารกรุณาอ่านให้เข้าใจและเตรียมให้ครบและกรุณาอย่ายึดติดกับการยื่นวีซ่าในสมัยก่อน ) 

1. หนังสือเดินทาง อายุใช้งานได้ เกิน 6 เดือนขึ้นไป และ มีหน้าว่างอย่างน้อย 2 แผ่น 
(หากมีเล่มเก่ากรุณาแนบเล่มเก่าก่อนหน้าเล่มปัจจุบันมาด้วย) 

2. รูปถ่าย สี หน้าตรง ขนาด 3.5*4.5 ซ.ม. จ้านวน 2 รูป พื้นฉากหลังรูปต้องเป็นพื้นสีขาว (อย่า
ถ่ายเอง เพราะพื้นเป็นสีเทา ใช้ไม่ได้) ห้ามสวมแว่นสายตา (รูปถ่ายต้องถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน
...สถานฑูตมีการเทียบรูปกับหน้าวีซ่าท่ีเคยได้รับ)  

3. ส้าเนาบัตรประชาชน  
4. ส้าเนาทะเบียนบ้าน (กรุณาถ่ายหน้าแรกที่มีรายละเอียดบ้านเลขท่ีมาด้วย) 
5. ส้าเนาทะเบียนสมรส (กรณีผู้หญิง.....หากมีการเปล่ียนค้าน้าหน้าเป็น ...นาง... ต้องแนบมา) 
6. ส้าเนาทะเบียนหย่า (กรณีผู้หญิง.....ถ้าหย่าและหากมีการใช้ค้าน้าหน้าเป็น ....นาง...ต้องแนบมา) 
7. ส้าเนาใบมรณะบัตร  
8. สูติบัตร (กรณีเด็กต่้ากว่า 18 ปีบริบูรณ์ต้องแนบสูติบัตรมา)  
9. กรณีเด็กอายุต้่ากว่า 18 ปีบริบูรณ์: (หากเด็กไม่ได้เดินทางพร้อม พ่อและแม่) ต้องยื่นเอกสารเพิ่มเติมดังนี้  
- เด็ก เดินทางกับบุคคลอื่น บิดาและมารดาต้องท้าหนังสือแสดงความยินยอม ซึ่งออกให้โดยท่ีว่าการเขตหรือ

อ้าเภอเท่านั้น และให้ระบุว่า ยินยอมให้เด็กเดินทางกับใคร (ระบุช่ือ) มีความสัมพันธ์อย่างไรกับครอบครัว 
- เด็ก เดินทางกับบิดา มารดาต้องท้าหนังสือแสดงความยินยอมซึ่งออกให้โดยท่ีว่าการเขตหรืออ้าเภอเท่านั้นและ

ให้ระบุว่า มารดายินยอมให้เด็กเดินทางกับบิดา (ระบุช่ือบิดา)  
- เด็ก เดินทางกับมารดา บิดาต้องท้าหนังสือแสดงความยินยอมซึ่งออกให้โดยท่ีว่าการเขตหรืออ้าเภอเท่านั้นและ

ให้ระบุว่า บิดายินยอมให้เด็กเดินทางกับมารดา (ระบุช่ือมารดา)   
10. หลักฐานการท้างาน (จดหมายรับรองการท้างาน) ท้าเปน็ภาษาอังกฤษ 

จดหมายรับรองการท้างานให้ระบุ  TO WHOM IT MAY CONCERN (ไม่ต้องระบุสถานฑูตและประเทศ) 

- กรณีผู้เดินทางเป็นเจ้าของกิจการ : ใช้หนังสือจดทะเบียนบริษัทฯ ท่ีมีรายช่ือผู้ประกอบกิจการ (คัดส้าเนาอายุไม่
เกิน 3 เดือน) 

- กรณีผู้เดินทางเป็นเจ้าของร้านค้า : ใช้ทะเบียนพาณิชย์ท่ีมีช่ือผู้เป็นเจ้าของร้านค้า 
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- กรณีพนักงานบริษัท : ใช้จดหมายรับรองการท้างานจากนายจ้าง ระบุต้าแหน่ง ระยะเวลาการว่าจ้าง เงินเดือน 
วันเดินทางท่ีจะไป 

- กรณีท่ีเป็นข้าราชการ : ใช้หนังสือรับรองจากหน่วยงาน  
- กรณีเกษียณอายุราชการ: ถ่ายส้าเนาบัตรข้าราชการบ้านาญ 
- กรณีเป็นนักเรียนนักศึกษา ต้องมีหนังสือรับรองจากสถาบันศึกษา นั้นว่าก้าลังศึกษาอยู่ ระบุช้ันปีท่ีศึกษา  
11. หลักฐานการเงิน :  (กรุณาเตรียมให้ถูกต้อง ใช้ทั ง Bank guarantee และ ส้าเนาสมุดบัญชี ทั งสองอย่างนี 

ต้องเป็นเลขที่บัญชีเล่มเดียวกัน) 

11.1  หนังสือรับรองสถานะทางการเงิน (Bank guarantee) ของบัญชีออมทรัพย์ (Saving account) ออกโดย
ธนาคาร ระบุช่ือเจ้าของบัญชีให้ครบถ้วน มีอายุไม่เกิน 15 วันนับจากวันท่ีจะยื่นวีซ่า 

11.2  ส้าเนาสมุดบัญชีย้อนหลัง 6 เดือน นับข้ึนไปจากเดือนท่ีจะยื่นวีซ่า มียอดเงินไม่ต้่ากว่า 100,000 บาทต่อการ
รับรอง 1 ท่าน ให้สมเหตุสมผลต่อการยื่นวีซ่า และยอดแสดงในบัญชีต้องไม่ก้าวข้ามเดือน (กรุณาปรับสมุดบัญชี
และถ่ายส้าเนา 7 วันก่อนยื่นวีซ่า) 

หมายเหตุ : หากสมุดบัญชีแสดงยอดรวมที่มีการกระโดดข้ามเดือน (ยอดไม่ต่อเนื่อง) เช่น จากเดือน 1 ข้ามไปเป็น
ยอดของ เดือน 3 (เดือน 2 ไม่มี) ท่านต้องไปขอ Bank statement ย้อนหลัง 6 เดือน จากทางธนาคารแทนการถ่าย
ส้าเนาสมุดบัญชี 
11.3   บัญชีฝากประจ้า (Fixed) สามารถแนบประกอบการยื่นวีซ่าได้ แต่ท่านต้องแนบบัญชีออมทรัพย์ (Saving) มา

ด้วยหากต้องการใช้บัญชีฝากประจ้า ต้องเตรียมดังนี ้
✓ หนังสือรับรองสถานะทางการเงิน (Bank guarantee) ของบัญชีฝากประจ้า (Fixed account) 

ออกโดยธนาคาร ระบุช่ือเจ้าของบัญชีให้ครบถ้วน มีอายุไม่เกิน 20 วันนับจากวันท่ีจะยื่นวีซ่า 
✓ ส้าเนาสมุดบัญชีฝากประจ้า มียอดเงินไม่ต้่ากว่า 100,000 บาท ต่อการรับรอง 1 ท่านให้

สมเหตุสมผลในการยื่นวีซ่า 
หมายเหตุ หากต้องการรับรองการเงินให้คนภายในครอบครัว ต้องเตรียมเอกสารดังนี  

- หนังสือรับรองทางการเงิน (Bank Guarantee) ต้องระบุช่ือเจ้าของบัญชี รับรองค่าใช้จ่ายให้ใคร (ต้องระบุ
ช่ือผู้ถูกรับรองในจดหมายด้วย)  

- กรุณาแนบสูติบัตร, ทะเบียนบ้าน, ทะเบียนสมรส หรือหลักฐาน เพื่อแสดงสถานะ และความสัมพันธ์ว่าเป็น
คนในครอบครัวเดียวกัน 

กรณีนายจ้างรับรองค่าใช้จ่ายให้ลูกจ้าง 

- จดหมายรับรองจากนายจ้างระบุว่าเป็นผู้รับรองค่าใช้จ่าย พิมพ์เป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น 
- หนังสือรับรองเงินฝาก ดังข้อ 11.1 และ 11.2  

  

 (สถานฑูตไม่รับพิจารณาบัญชีกระแสรายวันในทุกกรณี ไม่ต้องแนบมา) 

 
 

 


