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118,000.- 

มัดจ ำ 40,000.- 

07 – 16 ก.พ. 63 20 – 29 มี.ค. 63 10 – 19 เม.ย. 63 01 – 10 พ.ค. 63 

12 – 21 มิ.ย. 63 24 ก.ค. – 02 ส.ค. 63 07 – 16 ส.ค. 63 18 – 27 ก.ย. 63 

09 – 18 ต.ค. 63 13 – 22 พ.ย. 63 04 – 13 ธ.ค. 63 25 ธ.ค. – 03 ม.ค. 64 

PORTUGAL IN DEPTH 10 DAYS 
เที่ยวโปรตุเกสแบบเจาะลึก 10 วัน 

 

วันท่ี (1) : กรุงเทพฯ 
วันท่ี (2) : กรุงเทพ – ดูไบ – ลิสบอน 
วันที่ (3) : ลิสบอน – ซินทรา – แหลมโรก้า – ลิสบอน 
วันที่ (4) : ลิสบอน – ฟาร ู
วันที่ (5) : ฟารู – Benagil Cave – ลากอส – ซาเกรส – ฟารู ่
วันที่ (6) : ฟารู ่– เอโวร่า  
วันที่ (7) : เอโวร่า – วีเซล 
วันที่ (8) : วีเซล – วิล่า เรียล – กีมาไรช์ – พอร์โต้ 
วันที่ (9) : พอร์โต้ – ดูไบ 
วันที่ (10) : ดูไบ – กรุงเทพฯ 
 

Benagil Cave 
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วันท่ี (1) กรุงเทพฯ  
 

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

วันท่ี (2)  กรุงเทพ – ดูไบ – ลิสบอน 

 

01.35 น. ออกเดินทางสู่ ดูไบ โดยเท่ียวบิน EK 385 
04.45 น. เดินทางถึง ดูไบ เพื่อแวะเปล่ียนเครื่อง 
07.25 น. ออกเดินทางสู่ ลิสบอน โดยเท่ียวบิน EK 191 
12.35 น. เดินทางถึง กรุงลิสบอน (Lisbon) เมืองหลวงของโปรตุเกสต้ังอยู่ริมฝ่ังแม่น้ำเตจู้ (Tejo) 
บ่าย  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
 นำท่านเข้าชม วิหารเจโรนิโม (Jeronimos Monastry Church) วิหารเก่าแก่ท่ีสร้างขึ้นเมื่อศตวรรษท่ี 16 

โดยกษัตริย์แมนนูเอลท่ี 1 องค์สำคัญท่ีสุดท่ีสร้างช่ือเสียงให้โปรตุเกส ผู้ซึ่งประสบความสำเร็จจากการส่งนัก
เดินเรือล่องมหาสมุทรเพื่อค้นพบแผ่นดินใหม่ในโลกและมีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ โดยเฉพาะเป็นท่ีฝัง
ศพของวาสโก ดากามา นักเดินเรือท่องโลกผู้ยิ่งใหญ่ของโปรตุเกส ใช้เวลาก่อสร้างท้ังส้ินถึง 70 ปี จึงแล้วเสร็จ
สมบูรณ์ และได้รับการรับรองจากองค์การยูเนสโก้ว่าให้เป็นมรดกโลก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

พิเศษ หัวหน้าทัวร์จัดให้ท่านได้ทานขนมทาร์ตไข่ (Portuguese egg tart) สูตรด้ังเดิมเกือบ 200 ปี 
คิดค้นโดยนักบวชคาธอลิกท่ีวัน Mosteiro dos Jeronimos ในนคร
หลวงลิสบอน ในสมัยศตวรรษท่ี 18 ท่ีต้องหาวิธีนำไข่แดงท่ีเหลือในวัดแต่
ละวันเป็นจำนวนมาก มาทำอาหารให้มากท่ีสุด เนื่องจากสมัยนั้นเส้ือผ้า
นักบวชจะลงแป้งด้วยไข่ขาว ซึ่งเป็นสาเหตุท่ีทำให้ไข่แดงกลายเป็น
ส่วนประกอบในขนมโปรตุเกสทุกอย่าง อาทิ ทองหยิบ ทองหยอด 
ฝอยทอง รวมถึงทาร์ตไข่ ขนมสุดพิเศษนั่นเอง สูตรการทำทาร์ตไข่ หรือท่ีภาษาโปรตุเกส เรียกว่า “Pastel 
de nata” นั้นเก็บงำเป็นความลับในวัดจนถึงปี 1834 ท่ีวัดถูกปิดตัวลง เนื่องจากการปฏิวัติภายในศาสนา
คริสต์ เหล่านักบวชจึงขายสูตรให้แก่โรงฟอกน้ำตาลแถววัด ซึ่งซื้อสูตรมาเปิดร้านขายขนมเฉพาะ ช่ือว่า 
Fabrica de Pasteis de Belem เปิดในปี 1837 โดยลูกหลานของเจ้าของร้านยังคงขายทาร์ตไข่นี้เรื่อยมา
จนปัจจุบัน และเป็นท่ีนิยมด้วยความหอมจากอบเชยและน้ำตาลผง  
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แวะถ่ายรูป หอคอยบีเล็ม (Belem Tower) เดิมสร้างไว้กลางน้ำ เพื่อเป็นป้อมรักษาการณ์ดูแลการเดินเรือ
เข้าออก เป็นจุดเริ่มต้นของการเดินเรือออกไปสำรวจ
และค้นพบโลกของวาสโก ดากามาและนักเดินเรือชาว
โปรตุเกส เป็นอีกหนึ่งสถาปัตยกรรมแบบมานูเอลไลน์ท่ี
สวยงาม 
ชมทัศนียภาพของแม่น้ำเตจู้ (Tejo) ท่ีไหลผ่านใจ
กลางเมืองลิสบอน เป็นแม่น้ำท่ีกว้างใหญ่ไพศาลราวกับ
ทะเล และยิ่งกว่านั้นโปรตุเกสถูกโอบล้อมด้วยชายหาด
ยาวกว่า 170 กม.ของผืนมหาสมุทรแอตแลนติก  
ชม บริเวณเมืองเก่าลิสบอน “โอลด์ซิต้ี” และ จัตุรัสการค้า (Praca Do Comercio) สร้างขึ้นในสมัยมาร์ค
วิส เดอ ปอมแปล (Marques Depombal) เป็นนายกรัฐมนตรี / ผ่านชม สะพานแขวนที่ยาวที่สุดในยุโรป 
ซึ่งสะพานนี้มีช่ือว่า Ponte 25 Abril (ซึ่งวันท่ี 25 เม.ย. 1974 ได้เกิดการปฏิวัติเปล่ียนแปลงการปกครองมา 
สู่ระบอบประชาธิปไตย) / ผ่านชม อนุสาวรีย์เจ้าชายเฮนร่ี (Prince Henry the Navigator Monument)  
ผู้มีพระสมัณญานามว่า เจ้าชายเฮนรี่ นาวิกบุรุษ (Henry The Navigator) 

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร 
เข้าสู่ท่ีพัก โรงแรม Holiday Inn Lisbon Continental หรือเทียบเท่า 
 

วันท่ี  (3) ลิสบอน – ซินทรา – แหลมโรก้า – ลิสบอน  
 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 (ลิสบอน – ซินทรา ระยะทางประมาณ 28.7 กม. ใช้เวลาเดินทาง 26 น.) 

เดินทางสู่ เมืองซินทรา (Sintra) อีกหนึ่งเมืองตากอากาศยอดนิยมของนักท่องเท่ียว เป็นท่ีต้ังของพระราชวัง
ท่ีสวยงามท่ีได้รับการรับรองจากองค์การยูเนสโก้ให้เป็นมรดกโลก ความร่มรื่นของเขตอุทยานเป็นท่ีพักผ่อน
หย่อนใจในวันหยุดของชาวเมือง เป็นอีกเมืองท่ีมีสถาปัตยกรรมท่ีค่อนข้างมีความโดดเด่นของแคว้นแกรนด์
ลิสบอน ประเทศโปรตุเกส 
เข้าชม พระราชวังแห่งชาติเปนา (Royal Pena 
National Palace) หนึ่งในสถานท่ีท่องเท่ียวที่ถือว่า
เป็นส่วนหนึ่งของภูมิทัศน์ทางวัฒนธรรมของเมือง
ซินตร้า ซึ่งนับต้ังแต่ ปี ค.ศ. 1910 พระราชวังแห่งนี้
ได้กลายเป็นสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีมีความสำคัญทาง
ประวัติศาสตร์ของเมืองซินตร้าอีกแห่งท่ีต้องมาเยือน  

เท่ียง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
บ่าย ชม แหลมโรก้า (Cabo Da Roca) จุดตะวันตกสุดของยุโรป ท่านสามารถซื้อ Certificate เป็นท่ีระลึก

สำหรับการมาเยือน ณ ท่ีแห่งนี้ อิสระให้ท่านถ่ายรูป 
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 เดินทางสู่ เมืองเอสโตริล (Estoril) ท่ีได้รับสมญานามร่วมกับอีกสองเมืองคือคาสกายและซินทรา ว่าเป็น 
Golden Triangle เมืองตากอากาศท่ีเต็มไปด้วยความสวยงามชองไม้ดอกแนวต้นปาล์มและคลาสสิคด้วยรี
สอร์ทตากอากาศสีพาสเทล อิสระให้ท่านชมเมืองท่ีมีบรรยากาศสวยงามตามธรรมชาติ และชมทัศนียภาพ 
ริมชายฝ่ังทะเล / นำท่านเดินทางกลับสู่ เมืองลิสบอน  

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารพื้นเมือง 
เข้าสู่ท่ีพัก โรงแรม Holiday Inn Lisbon Continental หรือเทียบเท่า 
 

วันท่ี (4) ลิสบอน – ฟาร ู
 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 (ซินทรา – ฟารู ระยะทางประมาณ 298 กม. ใช้เวลาเดินทาง 2.46 ชม.) 
 เดินทางสู่ เมืองฟารู (Faro) เป็นเมืองทางใต้สุดบนของประเทศโปรตุเกส 
เท่ียง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
บ่าย นำท่านถ่ายรูปกับ โบสถ์แซ่ (Se Cathedral) เป็น

โบสถ์เก่าแก่ท่ีสุดของเมืองมีอายุกว่าพันปี ซึ่งต้ังอยู่ใน
บริเวณปราสาทโบลซ่า และชมทัศนียภาพท่ีงดงาม
ของเมืองฟารู  

 เข้าชม อาร์โก ดาวิลา (Arco Vila) หนึ่งในสถานท่ี
ท่องเท่ียวที่เป็นท่ีต้องการมากท่ีสุดในฟาโรอดีตประตู
สู่ เมื อ งอาร์ โกดาวิลา ต้ั งอยู่ ท างตอน ใต้ สุดขอ ง
ถนน  Jardim manuel bivar สร้ างโดยสถาปนิ ก 
Francisco Xavier Fabri การตกแต่งซุ้มประตูเป็นรูปปั้นของนักบุญโทมัสอาควินัสซึ่งถือว่าเป็นนักบุญ
อุปถัมภ์ของฟาโร ชม The Macabre ถูกสร้างขึ้นในศตวรรษท่ี 16 โดยนักบวช Franciscan บริเวณข้างใน
โบสถ์มีแสงเข้าสู่ช่องเล็ก ๆ สามช่องทางด้านซ้าย ผนังและเสาแปดเสาตกแต่งด้วยกระดูกและกะโหลกศีรษะท่ี
จัดเรียงอย่างระมัดระวังด้วยซีเมนต์ เพดานทำจากอิฐทาสีขาวและทาสีด้วยลวดลายมรณะ จำนวนโครง
กระดูกของนักบวชถูกคำนวณเป็นประมาณ 5,000 มาจากสุสานท่ีต้ังอยู่ภายในโบสถ์หลายสิบโหล กะโหลก
บางส่วนถูกขีดเขียนด้วยกราฟฟิตี ผ่ึงให้แห้งสองศพซึ่งหนึ่งในนั้นเป็นเด็กอยู่ในกรณีแสดงแก้ว และท่ีหลังคา
โบสถ์คำว่า "Melior est die mortis nativitatis (วันแห่งความตายดีกว่าวันเกิด)  
ชม Jardim Manuel Bivar สวนขนาดเล็กท่ีเงียบ
สงบ ต้ั งอยู่ ใก ล้กั บ ท่าเรือฟาโร ส่วน ใหญ่ จะ เป็ น
ครอบครัวท่ีเข้ามาเดินเล่น แต่ในช่วงเวลากลางคืนจะมี
ความบันเทิงโดยเฉพาะในวันท่ีมีการจัดนิทรรศการ
รถจักรยานยนต์เพื่อแสดงสินค้า มีกิจกรรมอื่นๆ ให้ร่วม
สนุก และมีคาเฟ่มากมายรอบๆ Jardim Manuel 
Bivar วิวของต้นไม้และทะเลใหน้ั่งเพลิดเพลิน  
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ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร 
เข้าสู่ท่ีพัก โรงแรม Faro หรือเทียบเท่า 
 

วันท่ี (5) ฟารู – Benagil Cave – ลากอส – ซาเกรส – แหลมเซนท์วินเซนท์ – ฟาร ู  
 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 (ฟารู – ลากัว ระยะทางประมาณ 59.4 กม. ใช้เวลาเดินทาง 40 น.) 

เดินทางสู่ เมืองลากัว (Lagoa) เมืองชายหาดในแคว้นแอลการ์ฟ (Algarve) / นำท่าน ล่องเรือชมถ้ำทะเล
ริมชายหาดเบนากิล (Benagil Beach) ต้ังอยู่ในคาบมหาสมุทรแอตแลนติก มีหมู่บ้านชาวประมงขนาดเล็ก  
อาศัยอยู่ และชม Benagil Cave 

 
(ลากัว – ลากอส ระยะทางประมาณ  36.3 กม. ใช้เวลาเดินทาง  27 น.) 

 เดินทางสู่ เมืองลากอส (Lagos) เป็นเมืองท่ีมีชายหาดท่ีงดงามมีชายหาดมากมาย ทอดยาว และ มีหน้าผาท่ี
สวยงาม เมืองประวัติศาสตร์แห่งนี้ต้ังอยู่ในแคว้นแอลการ์และเคยเป็นเมืองหลวงของภูมิภาคก่อนท่ีจะเกิด
แผ่นดินไหวกระทำความเสียหายใน ปี 1755 เมื่อท่าเรือน้ำท่ีมีช่ือเสียงในปัจจุบัน 

เท่ียง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
บ่าย นำท่านชมทัศนียภาพ เมืองลากอส (Lagos) 

(ลากอส – ซาเกรส ระยะทางประมาณ  32.8 กม. ใช้เวลาเดินทาง  33 น.) 
 เดินทางสู่ เมืองซาเกรส (Sagres) / ชม แหลม

เซนท์วินเซนท์ (Cape St.Vincent) แหลมท่ีต้ัง
อยู่สุดขอบตะวันตกเฉียงใต ้ของประเทศโปรตุเกส 
ท่ีว่ากันว่าเปรียบเสมือนสุดขอบเขตของ  โลก 
เพ ร า ะ เป็ น ท่ี ๆ  ค ริ ส โ ต เฟ อ ร์  โ ค ลั ม บั ส 
(Christopher Columbus) นั ก เ ดิ น เ รื อ ท่ี มี
ช่ือเสียงของโลกได้ออกเดินทางไปค้นหาโลกใหม่
และเป็นจุดท่ีพระอาทิตย์ตกดินหายลับไปกับท้องมหาสมุทร 

 นำท่านชม ป้อมปราการ (Fortaleza de Sagres) ป้อมประจำเมืองซาเกรสในอดีต  
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ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารพื้นเมือง  
(ซาเกรส – ฟารู ระยะทางประมาณ 116 กม. ใช้เวลาเดินทาง  1.20 ชม.) 

 นำท่านเดินทางกลับสู่ เมืองฟารู  
เข้าสู่ท่ีพัก โรงแรม Faro หรือเทียบเท่า 
 

วันท่ี (6) ฟารู – เอโวร่า  
 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
(ฟารู – เอโวล่า ระยะทางประมาณ 227 กม. ใช้เวลาเดินทาง  2.25 ชม.) 
เดินทางสู่ เมืองเอโวล่า (Evora) หนึ่งในเมืองมรดกโลกทางวัฒนธรรมขององค์การยูเนสโก เมืองนี้ยังคงได้รับ
การดูแลรักษาร่องรอยของสถาปตัยกรรม ท่ีมีมาต้ังแต่สมัยโรมัน 
ช ม  จั ตุ รั ส กิ รั ล โ ด  (Giraldo Square) 
ศูนย์กลางท่ีสำคัญของเมือง และเป็นท่ีต้ังของ
ลานน้ำพุท่ีสร้างแบบศิลปะยุคเรอเนสซอง ในปี 
ค.ศ.1556 อิสระให้ท่านเดินเล่นและถ่ายภาพ
ความประทับใจและเลือกซื้อสินค้าตามอัธยาศัย 

เท่ียง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
บ่าย นำท่านชม วัดโรมันแห่งเอโวร่า (Roman Temple) ซึ่งเป็นสัญลักษณ์แห่งการขยายอิทธิพลของโรมันใน

ดินแดนของโปรตุเกส / ชม โบสถ์เซนต์ฟราน
ซิส (St. Francis Church) ต้ังตระหง่านอยู่ใจ
กลางเมืองเก่า โบสถ์แห่งนี้สร้างขึ้นในช่วงปลาย
ศตวรรษ ท่ี  15  / ชม  โบ ส ถ์ โครงกระ ดูก 
(Chapel of Bones) ส ร้ า ง ขึ้ น จ า ก ก ลุ่ ม
นักบวชฟรานซิสกันในศตวรรษท่ี 16 ซึ่งนำโครง
กระดูกมาจากสุสานต่างๆรอบเมือง ในช่วงท่ีมี
การขยายและต่อเติมเมือง มีโครงกระดูกท้ังนักบวชและแม่ชี รวมถึงประชาชนท่ัวไปกว่า 5,000 ร่าง Tra 

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร 
เข้าสู่ท่ีพัก โรงแรม Vila Gale Evora หรือเทียบเท่า 
 

วันท่ี (7) เอโวร่า – วีเซล   
 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 (เอโวล่า – วีเซว ระยะทางประมาณ 384 กม. ใช้เวลาเดินทาง  3.41 ชม.) 
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 เดินทางสู่ เมืองวีเซว (Viseu) เป็นเมืองท่ีมีการเจริญเติบโตด้านเศรษฐกิจ โดยเฉพาะด้านโทรคมนาคม
อุตสาหกรรม การค้า และการศึกษา ต้ังอยู่ทางตอนเหนือ-กลางของประเทศโปรตุเกส เช่ือมระหว่างเมือง
ท่าทางทะเล อาไวรู กับเมืองกวาร์ดา เมืองชายแดนโปรตุเกส-สเปน และเมืองซาลามังกาของสเปน 
นำท่านเดินทางสู่ Castelo de Vide / นำท่านถ่ายรูปกับ ปราสาทและป้อมปราการยุคกลาง ซึ่งเป็นสถานท่ี
กำเนิดของ Pedro Alvares Cabral ผู้ค้นพบทวีปอเมริกาใต้  

เท่ียง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
บ่าย นำท่านเดินทางสู่ เบลมอนเต (Belmonte) เมืองแห่ง

ชนชาติยิวบนคาบสมุทรไอบีเรีย ซึ่งพบหลักฐานการต้ัง
รกรากตั้งแต่ยุคกลางจนกระท่ังศตวรรษท่ี 13 มีการขับ
ไล่ชาวยิวออกจากโปรตุเกสแต่ก็ยังมีบางกลุ่มท่ีหลบซ่อน
และยังคงต้ังรกรากมาอย่างยาวนาน ท่ีเบลมอนเต
จนกระท่ังปัจจุบัน / ชม พิพิธภัณฑ์ชาวยิว (Jewish 
Museum) แหล่งรวบรวมความเป็นมาของชนชาติยิว
ในโปรตุเกส / ชม พิพิธภัณฑ์น้ำมันมะกอก (Museu 
do Azeite) แหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับวิธีการทำน้ำมันมะกอก แบบ Belmonte Lagar (*พิพิธภัณฑ์น้ำมัน
มะกอกปิดทุกวันจันทร์) 

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารพื้นเมือง 
เข้าสู่ท่ีพัก โรงแรม Pousada Convento de Belmonta หรือเทียบเท่า 

วันท่ี (8) วีเซล – วิล่า เรียล – กีมาไรช์ – พอร์โต้ 
 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 นำท่านเดินทางสู่ วิล่า เรียล (Vila Real)  
 นำท่านชม พระราชวัง (Mateu Palace & Garden) 

พระราชวังเก่าแก่ท่ีสร้างขึ้นในศตวรรษท่ี 18ออกแบบ
สไตล์บาร็อคผสมผสานกับร็อคโคโค่ โดยสถาปนิกท่ีช่ือว่า 
Nicolau Nasoni เป็นศิลปินชาวอิตาเลียน 

เท่ียง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
 (วีเซว – กีมาไรช์ ระยะทางประมาณ 172 กม. ใช้เวลาเดินทาง  1.46 ชม.) 
บ่าย  
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 นำท่านเดินทางสู่ เมืองกีมาไรช์ (Guimaraes) เมืองอันเป็นสถานท่ีประสูติของกษัตริย์ดอม อฟองโซ เฮนริค 

(Dom Afonso Henriques) ซึ่งในอดีตเป็นเมืองหลวงของอาณาจักรโปรตุคาเล่ หรือโปรตุเกสในปัจจุบัน 
เมืองนี้ได้ขึ้นจากองค์การยูเนสโกให้เป็นเมืองมรดกโลก ซึ่งเป็นศูนย์กลางประวัติศาสตร์การเกิดชาติโปรตุเกส 

 เข้าชม จตุรัส Oliveira (Largo da Oliveira) ศูนย์กลางประวัติศาสตร์ของเมืองกีมาไรช์ เป็นหนึ่งใน
สถานท่ีสวยงามท่ีสุดในเมือง รายล้อมไปด้วยอาคารบ้านเรือน และส่ิ งปลูกสร้างท่ีมีความสำคัญทาง
ประวัติศาสตร์ รวมไปถึงร้านอาหาร ร้านกาแฟ เปิดให้บริการนักท่องเท่ียวชมเมืองเป็นจำนวนมาก 

 ชม ปราสาทกิมาไรช์ (Guimaraes Castle) ปราสาทยุคกลางท่ีต้ังอยู่ใจกลางเมือง สร้างขึ้นในช่วงศตวรรษ
ท่ี 10 โดย Mumadona Dias เคาน์เตนแห่งโปรตุเกส เพื่อปกป้องเมืองจากการโจมตีของชาวมัวร์และชาว
นอร์แมน ซึ่งปัจจุบันปราสาทแห่งนี้กลายเป็นสัญลักษณ์ทางประวัติศาสตร์ท่ียิ่งใหญ่ท่ีสุดในโปรตุเกส 

 (กีมาไรช์ – พอร์โต้ ระยะทางประมาณ 57 กม. ใช้เวลาเดินทาง  40 น.) 
 เดินทางสู่ เมืองพอร์โต้ (Porto) หนึ่งในเมืองศูนย์กลางเก่าแก่ของยุโรป ต้ังอยู่ริมแม่น้ำดูว์โรทางเหนือของ 
 โปรตุเกส เมืองท่ีมีขนาดใหญ่เป็นอันดับสองของประเทศโปรตุเกส และเมืองท่าท่ีสำคัญ และมีช่ือเสียงอย่าง 
 มากทางด้านไวน์ซึ่งเป็นแหล่งน้ำเมาช้ันดีของคนท่ีรักการด่ืม ด้วยปัจจัยเหล่านี้ องค์การยูเนสโกจึงได้ขึ้น 

ทะเบียนเมืองปอร์โต้เป็นเมืองมรดกโลกในปี ค.ศ.1996 / อิสระให้ท่านช้อปปิ้งกันบริเวณ ย่าน Liberty 
Square ศูนย์กลางการช้อปป้ิงของเมืองท่ีรวบรวมไปด้วยร้านค้าช้ันนําต่างๆ และร้านขายของท่ีระลึก ให้ท่าน
ได้จับจ่ายซื้อของฝากของท่ีระลึกกันอย่างจุใจ ช้อปปิ้งกันต่อท่ี ถนนคนเดิน “Santa Catarina” อิสระให้
ท่านได้เดินเล่นและเลือกซื้อของฝากของท่ีระลึกกันตามอัธยาศัย 
นำท่าน ล่องเรือชมพระอาทิตย์ตกที่แม่น้ำโดรู (Douro River) 

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร 
เข้าสู่ท่ีพัก โรงแรม AC Porto by Marriott หรือเทียบเท่า 

 

วันท่ี (9) พอร์โต้ - ดูไบ 
 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
ชม ย่านเขตท่าเรือเก่า ท่ีครั้งหนึ่งเคยรุ่งเรืองมากในอดีต ปัจจุบันได้รับขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก ชมย่าน
จัตุรัสใจกลางเมือง และ ท่ีว่าการเมือง โบสถ์เก่าแก่ประจําเมือง ปราสาท และอาคารบ้านเรือน  
ชม  โบ ส ถ์ เซ น ต์ ฟ ราน ซิ ส  (Church of Sao 
Francisco) สร้างขึ้น ในศตวรรษ ท่ี  18 โบสถ์ ท่ี
ผสมผสานรูปแบบสไตล์โกธิคและบาร็อคไว้ด้วยกัน
อย่างลงตัว ประดับด้วยทองคำกว่า 200 กิโลกรัม
ตามแท่นบูชา เสาและเพดาน ทองอร่าม จุดเด่น
อย่างหนึ่งของโบสถ์ คือ Tree of Jeesse ซึ่งเป็นไม้
แกะสลักปิดทอง เป็นรูปสายตระกูลของพระเยซู 
ตามความเช่ือในพระคัมภีย์ 
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ชม อาคารตลาดหลักทรัพย์ (Palacio da Bolsa) สร้างขึ้นในศตวรรษท่ี 19 สร้างในรูปแบบสถาปัตยกรรม
แบบนีโอคลาสสิค ภายในอาคารท่ีประดับตกแต่งได้อย่างงดงาม ในอดีตเคยเป็นหัวใจหลักทางเศรษฐกิจและ
การค้าของเมืองพอร์โต นําท่านเดินทางสู่ ห้างสรรพสินค้า El Corte Ingles อิสระให้ท่านได้เลือกซื้อของ ท้ัง
สินค้าแบรนด์เนม สินค้าพื้นเมืองและของฝากจากซุปเปอร์มาเก็ตตามอัธยาศัย 

13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
14.00 น. นำท่านเดินทางสู่สนามบินพอร์โต้ 
17.35 น. ออกเดินทางสู่ ดูไบ โดยเท่ียวบินท่ี EK 198  

 

วันท่ี (10) ดูไบ – กรุงเทพฯ  
 

04.15 น. เดินทางถึง ดูไบ เพื่อแวะเปล่ียนเท่ียวบิน 
08.14 น. ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยเท่ียวบินท่ี EK 370  
18.15 น. เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ 

------------------------------------------------------------ 
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อัตราค่าบริการทัวร ์โปรตเุกส เจาะลึก 10 วัน (EK) 
 

 

 
 

 
 

 

อัตราน้ีรวม 1. ค่าต๋ัวเครื่องบิน ไป - กลับ ชั้นประหยัด (Economy Class) สายการบินเอมิเรตส์ และค่าภาษีสนามบินทุก
แห่งท่ีระบุในรายการ 

2. ค่าธรรมเนียมวีซ่าเข้าประเทศกลุ่มเชงเก้น (ประเทศโปรตุเกส)และเจ้าหน้าท่ีอำนวยความสะดวกท่ีศูนย์ย่ืนวีซ่า 
3. ค่าพาหนะท่ีระบุในรายการ พร้อมคนขับรถ 
4. ค่าทิปพนักงานขับรถ 
5. ค่าทิปไกด์ท้องถ่ิน 
6. ค่าเข้าชมสถานท่ีต่าง ๆ และค่าอาหารตามท่ีระบุในรายการ   
7. ค่าท่ีพักโรงแรมท่ีระบุในรายการ พักห้องละ 2 ท่าน พร้อมอาหารเช้า 
8. หัวหน้าทัวร์คอยอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 
9. เจ้าหน้าท่ีบริการและอำนวยความสะดวก ณ สนามบินสุวรรณภูมิ  
10. Welcome Pack “ซองใส่เอกสารเดินทางพร้อมเล่มโปรแกรมทัวร์” 
11. อาหารเสริมระหว่างการเดินทาง  
12. น้ำด่ืมระหว่างการเดินทางในต่างประเทศ วันละ 1 ขวด ต่อท่าน ตลอดการเดินทาง 
13. ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง วงเงินท่านละ 2,000,000 บาท และค่ารักษาพยาบาล ตลอดการ

เดินทาง วงเงินไม่เกิน 1,500,000 บาท (ตามเง่ือนไขกรมธรรม์)  
14. ค่าน้ำหนักกระเป๋าเดินทางใบใหญ่ ท่านละ 1 ใบ น้ำหนักไม่เกิน 20 กิโลกรัม ส่วนกระเป๋าใบเล็ก สำหรับถือ

ข้ึนเครื่อง (Baggage) น้ำหนักไม่เกิน 7 กิโลกรัม 
15. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และค่าภาษีหัก ณ ท่ีจ่าย 3 % (จากค่าบริการ)        

อัตราน้ีไม่รวม 1. ค่าธรรมเนียมทำหนังสือเดินทาง 
2. ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ 1,000 บาท ต่อท่าน ตลอดการเดินทาง 
3. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ และค่าใช้จ่ายอืน่ๆ  
4. ค่าพนักงานยกกระเป๋าเข้า - ออก ในโรงแรม  เพื่อความสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยจากพวกมิจฉาชีพ 

กรุณาดูแลและยกกระเป๋าเดินทางด้วยตัวเอง  
เงื่อนไข งวดที่ 1 : สำรองที่น่ัง มัดจำท่านละ 40,000 บาท    

07 – 16 ก.พ. 63 20 – 29 มี.ค. 63 10 – 19 เม.ย. 63 01 – 10 พ.ค. 63 
12 – 21 มิ.ย. 63 24 ก.ค. – 02 ส.ค. 63 07 – 16 ส.ค. 63 18 – 27 ก.ย. 63 

09 – 18 ต.ค. 63 13 – 22 พ.ย. 63 04 – 13 ธ.ค. 63 25 ธ.ค. – 03 ม.ค. 64 

รายละเอียดอัตราค่าบริการสำหรับคณะเดินทาง (ผู้ใหญ่) 15 ท่านขึ้นไป ราคา (บาท) 

ผู้ใหญ่ พักห้องคู่ ราคาท่านละ   118,000.- 

เด็กต่ำกว่า 12 ปี (พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน เด็ก 1 ท่าน มีเตียง) ท่านละ   116,000.- 

เด็กต่ำกว่า 12 ปี (พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน เด็ก 1 ท่าน เสริมเตียง) ท่านละ   114,000.- 

เด็กต่ำกว่า 12 ปี (พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน เด็ก 1 ท่าน ไม่มีเตียง) ท่านละ  112,000.- 

พักห้องเด่ียวเพิ่มจากค่าทัวร์ท่านละ   25,000.- 
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การสำรองที ่ พร้อมส่งสำเนาใบโอนเงินและสำเนาหน้าหนังสือเดินทางมายังบริษัทฯ ทางแฟกซ์ 02 – 678 – 6100  
ทางอีเมล์ sp@beelinetour.com หรือทางไลน์ ID: @beelinetour   
งวดที่ 2 : ชำระส่วนที่เหลือ 30 วัน ล่วงหน้าก่อนออกเดินทาง 

การชำระเงิน 1.โอนผ่านบัญชีธนาคาร  
 ชื่อบัญชี: บริษัท บีไลน์ ทัวร์ แอนด์ แทรเวิล จำกัด 
 ประเภทบัญชี: ออมทรัพย์ 
                     SCB ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาคิวเฮ้าส์ ลุมพินี เลขที่ 227-2-04525-2 

KBank ธนาคารกสิกรไทย สาขาถนนสาธุประดิษฐ์ เลขที่ 033-1-98948-7 
KTB ธนาคารกรุงไทย สาขาถนนจันทน์ เลขที่ 036-1-44386-2 
BAY ธนาคารกรุงศรีอยุธยา สาขาย่อยคิวเฮ้าส์ เลขที่ 539-1-01195-4  

เมื่อโอนเรียบร้อยอย่าลืมส่งหลักฐานใบนำฝากมาท่ี อีเมล์ sp@beelinetour.com, Lind ID @beelinetour 
(คลิกลิงค์เพื่อแอดไลน์ https://line.me/R/ti/p/%40beelinetour) หรือ แฟกซ์เบอร์ 02-678-6100-1 พร้อม
ระบุชื่อผู้ส่ง และผู้รับด้วยนะครับ 
2.บัตรเครดิต Visa และ Master (ค่าธรรมเนียม 3%) ส่วน บัตรเครดิต AMEX (ค่าธรรมเนียม 3.5%) โปรดติดต่อ
พนักงานหากต้องการใช้บัตรเครดิต 
3.เช็คสั่งจ่ายในนาม “บริษัท บีไลน์ ทัวร์ แอนด์ แทรเวิล จำกัด”  

การยกเลิก กรณีที่บรษัิททัวร์ยกเลิกการเดินทาง 
นับต้ังแต่วันทีบ่ริษัททวัร์แจ้งยกเลิกการเดินทางกับลูกค้า ทางบริษัทจะดำเนินการคืนเงินให้ผู้ชำระเงินมัดจำภายใน 15 วัน
ทำการ  
       - เอกสารการรับเงินคืน สำเนาบัตรประชาชนผู้โอนเงินมัดจำพร้อม เซ็นรับรองสำเนา  
       - สำเนาหน้าสมุดบัญชีผู้โอนเงินมัดจำ (ชื่อบัญชีจะต้องเป็นชื่อเดียวกบัผู้โอนเงินมัดจำเท่าน้ัน) 
กรณีผู้เดินทางยกเลิกการเดินทางเอง แต่กรุ๊ปทัวร์สามารถเดินทางได้ 
ทางบริษัทจะดำเนินการคืนเงินให้แก่ผู้มัดจองภายใน 15 วันทำการ นับจากวันที่กรุ๊ปทัวร์เดินทางกลับมาถึงประเทศไทย 
       - เอกสารการรับเงินคืน สำเนาบัตรประชาชนผู้โอนเงินมัดจำพร้อม เซ็นรับรองสำเนา  
       - สำเนาหน้าสมุดบัญชีผู้โอนเงินมัดจำ (ชื่อบัญชีจะต้องเป็นชื่อเดียวกับผู้โอนเงินมัดจำเท่าน้ัน) 
 

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

1.บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการท่องเท่ียว กรณีท่ีเกิดเหตุสุดวิสัย อาทิ การล่าช้าของสายการบิน การนัดหยุดงาน 
ภัยธรรมชาติ สภาพภูมิอากาศ การก่อจลาจล อุบัติเหตุ ปัญหาการจราจร ฯลฯ ท้ังนี้จะคำนึงถึงผลประโยชน์และจะรักษา 
ผลประโยชน์ของท่านไว้ให้มากที่สุด   
2.เนื่องจากการท่องเท่ียวนี้เป็นการชำระแบบเหมาจ่ายกับบริษัทตัวแทนในต่างประเทศ ท่านไม่สามารถท่ีจะเรียกร้องเงินคืนใน กรณีท่ี
ท่านปฏิเสธหรือสละสิทธิ์ในการใช้บริการนั้นๆ ท่ีทางทัวร์จัดให้   
3. รายการนี้เป็นเพียงการเสนอราคาท่ีต้องได้รับการยืนยันจากทางบริษัท ฯ และทางต่างประเทศ อีกครั้งหนึ่ง หลังจากได้สำรองท่ีนั่ง

mailto:sp@beelinetour.com
mailto:sp@beelinetour.com
https://line.me/R/ti/p/%40beelinetour
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กับสายการบิน และโรงแรมท่ีพักรวมถึงร้านอาหารและเมนูอาหาร อย่างไรก็ตามรายการนี้อาจจะปรับเปลี่ยนแปลงได้ตามความ 
เหมาะสม  
4.หากท่านถูกปฏิเสธการเข้าเมือง บริษัทฯจะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายท่ีเกิดข้ึนและจะไม่คืนเงิน ค่าทัวร์ท่ีท่านชำระแล้ว   
5. หากวันเดินทางหนัง สือเดินทางของท่านชำรุด (อาทิ ขาด เปียกน้ำ) ทางสายการบินไม่อนุญาต ให้เดินทางบรษิัทจะไม่รับผิดชอบ
ทุกกรณี 

 

  

เอกสารประกอบการขอวีซ่าเชงเก้นประเทศโปรตุเกส  
(ใช้เวลาในการขอวีซ่าประมาณ 3 อาทิตย์ ทั้งนี้ระยะเวลาการพิจารณาวีซ่าขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของสถานทูต ) 

ณ ปัจจุบัน สถานฑูตไม่อนุญาต ให้ดึงเล่ม Passport หากได้ยื่นเข้าไปแล้ว ดังนั้นถ้าลูกค้ามีแผนเดินทางท่ี 
ต้องใช้ Passport กรุณาแจ้งเจ้าหน้าท่ี เพื่อขอยื่นวีซ่าล่วงหน้าก่อนกรุ๊ป และให้แนบต๋ัวเครื่องบิน+โรงแรม  
ในช่วงท่ีลูกค้าจะเดินทางมาด้วย 

(การเตรียมเอกสารกรุณาอ่านให้เข้าใจและเตรียมให้ครบและกรุณาอย่ายึดติดกับการยื่นวีซ่าในสมัยก่อน ) 

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

2. รูปถ่าย ส ีหน้าตรง ขนาด 3.5*4.5 ซ.ม. จำนวน 2 รูป พื้นฉากหลังรูปต้องเป็นพื้นสี
ขาว (อย่าถ่ายเอง เพราะพื้นเป็นสเีทา ใช้ไม่ได้) ห้ามสวมแว่นสายตา (รูปถ่ายต้องถ่าย
ไว้ไม่เกิน 6 เดือน...สถานฑูตมีการเทียบรูปกับหน้าวีซ่าที่เคยได้รับ)  

3. สำเนาบัตรประชาชน (หน้าบัตร และหลังบัตร) 
4. สำเนาทะเบียนบ้าน (กรุณาถ่ายหน้าแรกที่มีรายละเอียดบ้านเลขท่ีมาด้วย) 
5. สำเนาทะเบียนสมรส (กรณีผู้หญิง.....หากมีการเปล่ียนคำนำหน้าเป็น ...นาง... ต้องแนบมา) 
6. สำเนาทะเบียนหย่า (กรณีผู้หญิง.....ถ้าหย่าและหากมีการใช้คำนำหน้าเป็น ....นาง...ต้องแนบมา) 
7. สำเนาใบมรณะบัตร  
8. หลักฐานการทำงาน (จดหมายรับรองการทำงาน) ทำเปน็ภาษาอังกฤษ 

จดหมายรับรองการทำงานให้ระบุ  TO WHOM IT MAY CONCERN (ไม่ต้องระบุสถานฑูตและประเทศ) 

- กรณีผู้เดินทางเป็นเจ้าของกิจการ : หนังสือจดทะเบียนบริษัท หรือ ให้ออกจดหมายรับรองการทำงานประทับตรา 
ระบุตำแหน่ง ระยะเวลาการว่าจ้าง เงินเดือน วันเดินทางท่ีจะไป 

- กรณีพนักงานบริษัท : ใช้จดหมายรับรองการทำงานจากนายจ้าง ระบุตำแหน่ง ระยะเวลาการว่าจ้าง เงินเดือน วัน
เดินทางท่ีจะไป 

- กรณีท่ีเป็นข้าราชการ : ใช้หนังสือรับรองจากหน่วยงาน  
- กรณีเกษียณอายุราชการ: ถ่ายสำเนาบัตรข้าราชการบำนาญ 
- กรณีเป็นนักเรียนนักศึกษา ต้องมีหนังสือรับรองจากสถาบันศึกษา นั้นว่ากำลังศึกษาอยู่ ระบุช้ันปีท่ีศึกษา  
9. หลักฐานการเงิน :   
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- Statement ย้อนหลงั 4 เดือน พร้อมทัง้ประทบัตราจากธนาคารเท่านัน้ นบัขึน้ไปจากเดือนท่ีจะยืน่วีซ่า มียอดเงิน
ไม่ต ่ากว่า 100,000 บาทต่อการรับรอง 1 ท่าน ให้สมเหตุสมผลต่อการยื่นวีซ่า 
 

 (สถานฑูตไม่รับพิจารณาบัญชีกระแสรายวันในทุกกรณี ไม่ต้องแนบมา) 

เอกสารผู้เยาว์ อายุต่ำกว่า 20 ปี กรุณาติดต่อเจ้าหน้าท่ี 

------------------------------------------------------------------------------ 
 


