Update 17/02/20

PORTUGAL IN DEPTH 10 DAYS
เที่ยวโปรตุเกสแบบเจาะลึก 10 วัน

Benagil Cave
วันที่ (1) :
วันที่ (2) :
วันที่ (3) :
วันที่ (4) :
วันที่ (5) :
วันที่ (6) :
วันที่ (7) :
วันที่ (8) :
วันที่ (9) :
วันที่ (10) :

กรุงเทพฯ
กรุงเทพ – โดฮา – ลิสบอน
ลิสบอน - โคอิมบรา - พอร์โต้
พอร์โต้ – กีมาไรซ์ - วิล่า เรียล - วีเซล
วีเซล – เอโวร่า
เอโวร่า - ฟารู่
ฟารู่ – Benagil Cave - ลากอส - ซาเกรส - ฟารู่
ฟารู่ – ซินตร้า – แหลมโรคา - ลิสบอน
ลิสบอน – โดฮา
โดฮา – กรุงเทพฯ

118,000.มัดจำ 40,000.-

กำหนดวันเดินทาง

20 – 29 มี.ค. 63

10 – 19 เม.ย. 63

01 – 10 พ.ค. 63

12 – 21 มิ.ย. 63
09 – 18 ต.ค. 63

24 ก.ค. – 02 ส.ค. 63
13 – 22 พ.ย. 63

07 – 16 ส.ค. 63
04 – 13 ธ.ค. 63

18 – 27 ก.ย. 63
25 ธ.ค. – 03 ม.ค. 64

ฮวงจุ้ยนันมี
้ เคล็ดว่า หากชะตาชีวิตร้ ายนักให้ หาโอกาสเดินทางข้ ามนา้ ข้ ามทะเลก็จะช่วยพลิกผันชะตาชีวิตให้ ดีขึ ้นได้
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วันที่ (1)

กรุงเทพฯ

22.00 น.

พร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ สายการบินกาตาร์ (QR) เคาน์เตอร์เชคอิน P/Q ประตูทางเข้าที่ 8

วันที่ (2)

กรุงเทพ – โดฮา – ลิสบอน

02.10 น.
05.15 น.
07.40 น.
13.35 น.
บ่าย

ออกเดินทางสู่ โดฮา โดยเที่ยวบิน QR 837
เดินทางถึง โดฮา เพื่อแวะเปลี่ยนเครื่อง
ออกเดินทางสู่ ลิสบอน โดยเที่ยวบิน QR 341
เดินทางถึง กรุงลิสบอน (Lisbon) เมืองหลวงของโปรตุเกสตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำเตจู้ (Tejo)
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นำท่านเข้าชม วิหารเจโรนิโม (Jeronimos Monastry Church) วิหารเก่าแก่ที่สร้างขึ้นเมื่อศตวรรษที่ 16
โดยกษัตริย์แมนนูเอลที่ 1 องค์สำคัญที่สุดที่สร้างชื่อเสียงให้โปรตุเกส ผู้ซึ่งประสบความสำเร็จจากการส่งนัก
เดินเรือล่องมหาสมุทรเพื่อค้นพบแผ่นดินใหม่ในโลกและมีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ โดยเฉพาะเป็นที่ฝั ง
ศพของวาสโก ดากามา นักเดินเรือท่องโลกผู้ยิ่งใหญ่ของโปรตุเกส ใช้เวลาก่อสร้างทั้งสิ้นถึง 70 ปี จึงแล้วเสร็จ
สมบูรณ์ และได้รับการรับรองจากองค์การยูเนสโก้ว่าให้เป็นมรดกโลก
พิเศษ หัวหน้าทัวร์จัดให้ท่านได้ทานขนมทาร์ตไข่ (Portuguese egg tart) สูตรดั้งเดิมเกือบ 200 ปี
คิ ด ค้ น โดยนั ก บวชคาธอลิ ก ที ่ ว ั น Mosteiro dos Jeronimos ในนคร
หลวงลิสบอน ในสมัยศตวรรษที่ 18 ที่ต้องหาวิธีนำไข่แดงที่เหลือในวัดแต่
ละวันเป็นจำนวนมาก มาทำอาหารให้มากที่สุด เนื่องจากสมัยนั้นเสื้อผ้า
นักบวชจะลงแป้งด้วยไข่ ขาว ซึ่งเป็นสาเหตุท ี่ ท ำให้ไ ข่แ ดงกลายเป็ น
ส่ ว นประกอบในขนมโปรตุ เ กสทุ ก อย่ า ง อาทิ ทองหยิ บ ทองหยอด
ฝอยทอง รวมถึงทาร์ตไข่ ขนมสุดพิเศษนั่นเอง สูตรการทำทาร์ตไข่ หรือที่ภาษาโปรตุเกส เรียกว่า “Pastel
de nata” นั้นเก็บงำเป็นความลับในวัดจนถึงปี 1834 ที่วัดถูกปิดตัวลง เนื่องจากการปฏิวัติภายในศาสนา
คริสต์ เหล่านักบวชจึงขายสูตรให้แก่โรงฟอกน้ำตาลแถววัด ซึ่งซื้อสูตรมาเปิ ดร้านขายขนมเฉพาะ ชื่อว่า
Fabrica de Pasteis de Belem เปิดในปี 1837 โดยลูกหลานของเจ้าของร้านยังคงขายทาร์ตไข่นี้เรื่อยมา
จนปัจจุบัน และเป็นที่นิยมด้วยความหอมจากอบเชยและน้ำตาลผง
ฮวงจุ้ยนันมี
้ เคล็ดว่า หากชะตาชีวิตร้ ายนักให้ หาโอกาสเดินทางข้ ามนา้ ข้ ามทะเลก็จะช่วยพลิกผันชะตาชีวิตให้ ดีขึ ้นได้
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แวะถ่ายรูป หอคอยบีเล็ม (Belem Tower) เดิมสร้างไว้กลางน้ำ เพื่อเป็นป้อมรักษาการณ์ดูแลการเดินเรือ
เข้าออก เป็นจุดเริ่มต้นของการเดินเรือออกไปสำรวจและค้นพบโลกของวาสโก ดากามาและนักเดินเรือชาว
โปรตุเกส เป็นอีกหนึ่งสถาปัตยกรรมแบบมานูเอลไลน์ที่
สวยงาม
ชมทัศนียภาพของแม่น้ำเตจู้ (Tejo) ที่ไหลผ่านใจกลาง
เมืองลิสบอน เป็นแม่น้ำที่กว้างใหญ่ไพศาลราวกับทะเล
และยิ่งกว่านั้นโปรตุเกสถูกโอบล้อมด้วยชายหาดยาวกว่า
170 กม.ของผืนมหาสมุทรแอตแลนติก
รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
โรงแรม Holiday Inn Lisbon Continental หรือเทียบเท่า

วันที่ (3)

ลิสบอน – โคอิมบรา - พอร์โต้

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
(ลิสบอน – โคอิมบรา ระยะทางประมาณ 204 กม. ใช้เวลาเดินทาง 2 ชม.)
นำท่านเดินทางสู่เมืองเล็กๆที่อยู่ระหว่างกรุงลิสบอนและพอร์โต้ ที่มีชื่อว่า เมืองโคอิมบรา (Coimbra) เมือง
ที่มีชื่อเสียงในเรื่องความเป็นเมืองมหาวิทยาลัย ชม จัตุรัสลาร์โก ดา พอร์ตาเกม ที่มีรูปแบบสถาปัตยกรรมที่
งดงามในแบบโปรตุเกส ทั้งรูปปั้นและอาคารที่แต่งแต้มให้โคอิมบราเป็นเมืองที่สดใส ผ่านชมสถานที่สำคัญ
ของเมือง ศาลาว่าการ อาคารบ้านเรือน โบสถ์สไตล์บาร็อค หอนาฬิกา หอสมุดที่เก่าแก่ที่สุดของโปรตุเกส
มหาวิทยาลัยโคอิมบรา ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัย ที่เก่าแก่ที่สุดของประเทศโปรตุเกส สร้างโดยพระเจ้าจอห์นที่ 3
ซึ่งพระองค์ทรงสนับสนุนด้านการศึกษาในโปรตุเกส นำท่านชมย่านเมืองเก่า ซึ่งมีตึกเก่าที่ยังคงได้รับการดูแล
รักษาเป็นอย่างดี
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
(โคอิมบรา - พอร์โต้ ระยะทางประมาณ 124 กม. ใช้เวลาเดินทาง 1 ชม. 20 นาที)
เดินทางสู่ เมืองพอร์โต้ (Porto) หนึ่งในเมืองศูนย์กลางเก่าแก่ของยุโรป ตั้ งอยู่ริมแม่น้ำดูว์โรทางเหนือของ
โปรตุเกส เมืองที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับสองของประเทศโปรตุเกส และเมืองท่าที่สำคัญ และมีชื่อเสียงอย่าง
มากทางด้านไวน์ซึ่งเป็นแหล่งน้ำเมาชั้นดีของคนที่รักการดื่ม ด้วยปัจจัยเหล่านี้ องค์การยูเนสโกจึงได้ ขึ้น
ทะเบียนเมืองปอร์โต้เป็นเมืองมรดกโลกในปี ค.ศ.1996
ชม ย่านเขตท่าเรือเก่า ที่ครั้งหนึ่งเคยรุ่งเรืองมากในอดีต ปัจจุบันได้รับขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก ชมย่าน
จัตุรัสใจกลางเมือง และ ที่ว่าการเมือง โบสถ์เก่าแก่ประจําเมือง
ปราสาท และอาคารบ้านเรือน
ชม โบสถ์ เ ซนต์ ฟ รานซิ ส (Church of Sao Francisco)
สร้างขึ้นในศตวรรษที่ 18 โบสถ์ที่ผสมผสานรูปแบบสไตล์โกธิค
และบาร็อคไว้ด้วยกันอย่างลงตัว ประดับด้วยทองคำกว่า 200
กิโลกรัมตามแท่นบูชา เสาและเพดาน ทองอร่าม จุดเด่นอย่าง

เที่ยง
บ่าย
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หนึ่งของโบสถ์ คือ Tree of Jeesse ซึ่งเป็นไม้แกะสลักปิดทอง เป็นรูปสายตระกูลของพระเยซู ตามความเชื่อ
ในพระคัมภีย์
ชม อาคารตลาดหลักทรัพย์ (Palacio da Bolsa) สร้างขึ้นในศตวรรษที่ 19 สร้างในรูปแบบสถาปัตยกรรม
แบบนีโอคลาสสิค ภายในอาคารที่ประดับตกแต่งได้อย่างงดงาม ในอดีตเคย
เป็นหัวใจหลักทางเศรษฐกิจและการค้าของเมืองพอร์โต
ชม Livraria Lello ร้านหนังสือที่สวยงามที่สุดแห่ง หนึ่ง ในโลกและเป็น
สถานที่ที่สร้างแรงบันดาลใจในการเขียนแฮร์รี่ พอตเตอร์ นวนิยายแฟนตาซี
ที่ได้รับความนิยมและเป็นที่รู้จักทั่วโลกของ เจ. เค. โรว์ลิง Livraria Lello
คือร้านหนังสือที่สร้างขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 1881 ปัจจุบันมีอายุ 137 ปี ตั้งอยู่ใน
เมืองโปร์ตู (Porto) ประเทศโปรตุเกส เมืองที่ยูเนสโก (UNESCO) คัดเลือก
และขึ้นทะเบียนเป็นให้เป็นเมืองมรดกโลก ในปี ค.ศ. 1996
นำท่าน ล่องเรือชมพระอาทิตย์ตกที่แม่น้ำโดรู (Douro River)
รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
โรงแรม AC Porto by Marriott หรือเทียบเท่า

วันที่ (4)

พอร์โต้ - กีมาไรซ์ – วีล่า เรียล - วีเซล

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
(พอร์โต้ - กีมาไรซ์ ระยะทางประมาณ 56 กม. ใช้เวลาเดินทาง 50 นาที)
นำท่านเดินทางสู่ เมืองกีมาไรช์ (Guimaraes) เมืองอันเป็นสถานที่ประสูติของกษัตริย์ดอม อฟองโซ เฮนริค
(Dom Afonso Henriques) ซึ่งในอดีตเป็นเมืองหลวงของอาณาจักรโปรตุคาเล่ หรือโปรตุเกสในปัจจุบัน
เมืองนี้ได้ขึ้นจากองค์การยูเนสโกให้เป็นเมืองมรดกโลก ซึ่งเป็นศูนย์กลางประวัติศาสตร์การเกิดชาติโปรตุเกส
เข้าชม จตุรัส Oliveira (Largo da Oliveira) ศูนย์กลางประวัติศาสตร์ของเมืองกีมาไรช์ เป็นหนึ่งในสถานที่
สวยงามที่สุดในเมือง รายล้อมไปด้วยอาคารบ้านเรือน และสิ่งปลูกสร้างที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์
รวมไปถึงร้านอาหาร ร้านกาแฟ เปิดให้บริการนักท่องเที่ยวชมเมืองเป็นจำนวนมาก
ชม ปราสาทกิมาไรช์ (Guimaraes Castle) ปราสาทยุคกลางที่ตั้งอยู่ใจกลางเมือง สร้างขึ้นในช่วงศตวรรษ
ที่ 10 โดย Mumadona Dias เคาน์เตนแห่งโปรตุเกส เพื่อปกป้องเมืองจากการโจมตีของชาวมัวร์และชาว
นอร์แมน ซึ่งปัจจุบันปราสาทแห่งนี้กลายเป็นสัญลักษณ์ทางประวัติศาสตร์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโปรตุเกส
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นำท่านเดินทางสู่ วิล่า เรียล (Vila Real)
(กีมาไรซ์ – วิล่า เรียล ระยะทางประมาณ 86 กม. ใช้เวลาเดินทาง 1 ชม. 10 นาที)
นำท่านชม พระราชวัง (Mateu Palace & Garden) พระราชวังเก่าแก่ที่สร้างขึ้นในศตวรรษที่ 18ออกแบบ
สไตล์บาร็อคผสมผสานกับร็อคโคโค่ โดยสถาปนิกที่ชื่อว่า Nicolau Nasoni เป็นศิลปินชาวอิตาเลียน
(วิล่า เรียล - วีเซว ระยะทางประมาณ 98 กม. ใช้เวลาเดินทาง 1 ชม. 20 นาที)

เที่ยง
บ่าย
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เดินทางสู่ เมืองวีเซว (Viseu) เป็นเมืองที่มีการเจริญเติบโตด้า นเศรษฐกิจ โดยเฉพาะด้านโทรคมนาคม
อุตสาหกรรม การค้า และการศึกษา ตั้งอยู่ทางตอนเหนือ-กลางของประเทศโปรตุเกส เชื่อ มระหว่างเมือง
ท่าทางทะเล อาไวรู กับเมืองกวาร์ดา เมืองชายแดนโปรตุเกส-สเปน และเมืองซาลามังกาของสเปน
นำท่านเดินทางสู่ Castelo de Vide / นำท่านถ่ายรูปกับ ปราสาทและป้อมปราการยุคกลาง ซึ่งเป็นสถานที่
กำเนิดของ Pedro Alvares Cabral ผู้ค้นพบทวีปอเมริกาใต้
นำท่านเดินทางสู่ เบลมอนเต (Belmonte) เมืองแห่งชนชาติยิวบนคาบสมุทรไอบีเรีย ซึ่งพบหลักฐานการตั้ง
รกรากตั้งแต่ยุคกลางจนกระทั่งศตวรรษที่ 13 มีการขับไล่ชาวยิวออกจากโปรตุเกสแต่ก็ยังมีบางกลุ่มที่หลบ
ซ่อนและยังคงตั้งรกรากมาอย่างยาวนานที่เบลมอนเตจนกระทั่งปัจจุบัน
รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
โรงแรม Pousada Convento de Belmonta หรือเทียบเท่า

วันที่ (5)

วีเซว - เบลมอนเต - เอโวล่า

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
( วีเซว - เบลมอนเต ระยะทางประมาณ 101 กม. ใช้เวลาเดินทาง 1 ชม. 20 นาที)
ชม พิพิธภัณฑ์ชาวยิว (Jewish Museum) แหล่งรวบรวมความเป็นมาของชนชาติยิวในโปรตุเกส
ชม พิพิธภัณฑ์น้ำมันมะกอก (Museu do Azeite) แหล่ง เรียนรู้เกี่ยวกับวิธีการทำน้ำมันมะกอก แบบ
Belmonte Lagar (* พิพิธภัณฑ์น้ำมันมะกอกปิดทุกวันจันทร์)
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
( เบลมอนเต - เอโวล่า ระยะทางประมาณ 261 กม. ใช้เวลาเดินทาง 2 ชม. 55 นาที)
เดินทางสู่ เมืองเอโวล่า (Evora) หนึ่งในเมืองมรดก
โลกทางวัฒนธรรมขององค์การยูเนสโก เมืองนี้ยังคง
ได้รับการดูแลรักษาร่องรอยของสถาปัตยกรรม ที่มีมา
ตั้งแต่สมัยโรมัน
ชม จัตุรัสกิรัลโด (Giraldo Square) ศูนย์กลางที่
สำคัญของเมือง และเป็นที่ตั้งของลานน้ำพุที่สร้ า ง
แบบศิลปะยุคเรอเนสซอง ในปี ค.ศ.1556 อิสระให้
ท่านเดินเล่นและถ่ายภาพความประทับใจและเลือก
ซื้อสินค้าตามอัธยาศัยนำท่านชม วัดโรมันแห่งเอโวร่า (Roman Temple) ซึ่งเป็นสัญลักษณ์แห่งการขยาย
อิทธิพลของโรมันในดินแดนของโปรตุเกส / ชม
โบสถ์ เ ซนต์ ฟ รานซิ ส (St. Francis Church)
ตั้ง ตระหง่านอยู่ ใ จกลางเมืองเก่ า โบสถ์แ ห่ ง นี้
สร้างขึ้นในช่วงปลายศตวรรษที่ 15 / ชม โบสถ์
โครงกระดูก (Chapel of Bones) สร้างขึ้นจาก
กลุ่มนักบวชฟรานซิสกันในศตวรรษที่ 16 ซึ่งนำ

เที่ยง
บ่าย

ฮวงจุ้ยนันมี
้ เคล็ดว่า หากชะตาชีวิตร้ ายนักให้ หาโอกาสเดินทางข้ ามนา้ ข้ ามทะเลก็จะช่วยพลิกผันชะตาชีวิตให้ ดีขึ ้นได้
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ค่ำ
เข้าสู่ที่พัก

โครงกระดูกมาจากสุสานต่างๆรอบเมือง ในช่วงที่มีการขยายและต่อเติมเมือง มีโครงกระดูกทั้งนักบวชและแม่
ชี รวมถึงประชาชนทั่วไปกว่า 5,000 ร่าง Tra
รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
โรงแรม Vila Gale Evora หรือเทียบเท่า

วันที่ (6)

เอโวล่า - ฟารู

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
(เอโวล่า - ฟารู ระยะทางประมาณ 287 กม. ใช้เวลาเดินทาง 2 ชม. 50 นาที)
เดินทางสู่ เมืองฟารู (Faro) เป็นเมืองทางใต้สุดบน
ของประเทศโปรตุเกส
นำท่ า นถ่ า ยรู ป กั บ โบสถ์ แ ซ่ (Se Cathedral) เป็ น
โบสถ์เก่าแก่ที่สุดของเมืองมีอายุกว่าพันปี ซึ่งตั้ งอยู่ใน
บริเวณปราสาทโบลซ่า และชมทัศนียภาพที่งดงามของ
เมืองฟารู
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
เข้าชม อาร์โก ดาวิลา (Arco Vila) หนึ่ง ในสถานที่
ท่ อ งเที ่ ย วที ่ เ ป็ น ที ่ ต ้ อ งการมากที ่ ส ุ ด ในฟาโรอดี ต ประตูส ู ่ เ มื อ งอาร์ โกดาวิ ล าตั ้ ง อยู ่ ท างตอนใต้ ส ุ ดของ
ถนน Jardim manuel bivar สร้างโดยสถาปนิก Francisco Xavier Fabri การตกแต่งซุ้มประตูเป็นรูป ปั้น
ของนักบุญโทมัสอาควินัสซึ่งถือว่าเป็นนักบุญอุปถัมภ์ของฟาโร
ชม The Macabre ถูกสร้างขึ้นในศตวรรษที่ 16 โดยนักบวช Franciscan บริเวณข้างในโบสถ์มีแสงเข้าสู่ช่อง
เล็ก ๆ สามช่องทางด้านซ้าย ผนังและเสาแปดเสาตกแต่ง ด้วยกระดูกและกะโหลกศีรษะที่จัดเรียงอย่าง
ระมัดระวังด้วยซีเมนต์ เพดานทำจากอิฐทาสีขาวและทาสีด้วยลวดลายมรณะ จำนวนโครงกระดูกของนักบวช
ถูกคำนวณเป็นประมาณ 5,000 มาจากสุสานที่ตั้งอยู่ภายในโบสถ์หลายสิบโหล กะโหลกบางส่วนถูกขีดเขียน
ด้วยกราฟฟิตี ผึ่งให้แห้งสองศพซึ่งหนึ่งในนั้นเป็นเด็กอยู่ในกรณีแสดงแก้ว และที่หลังคาโบสถ์คำว่า "Melior
est die mortis nativitatis (วันแห่งความตายดีกว่าวันเกิด)
ชม Jardim Manuel Bivar สวนขนาดเล็กที่เงียบสงบ
ตั้งอยู่ใกล้กับท่าเรือฟาโร ส่วนใหญ่จะเป็นครอบครัวที่
เข้ามาเดินเล่น แต่ในช่วงเวลากลางคืนจะมีความบันเทิง
โดยเฉพาะในวันที่มีการจัดนิทรรศการรถจักรยานยนต์
เพื่อแสดงสินค้า มีกิจกรรมอื่นๆ ให้ร่วมสนุก และมีคา
เฟ่มากมายรอบๆ Jardim Manuel Bivar วิวของต้นไม้
และทะเลให้นั่งเพลิดเพลิน
รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
โรงแรม Faro หรือเทียบเท่า

เที่ยง
บ่าย

ค่ำ
เข้าสู่ที่พัก

ฮวงจุ้ยนันมี
้ เคล็ดว่า หากชะตาชีวิตร้ ายนักให้ หาโอกาสเดินทางข้ ามนา้ ข้ ามทะเลก็จะช่วยพลิกผันชะตาชีวิตให้ ดีขึ ้นได้
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วันที่ (7)

ฟารู – Benagil Cave – ลากอส – ซาเกรส – แหลมเซนท์วินเซนท์ – ฟารู

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
(ฟารู – ลากัว ระยะทางประมาณ 59.4 กม. ใช้เวลาเดินทาง 40 นาที)
เดินทางสู่ เมืองลากัว (Lagoa) เมืองชายหาดในแคว้นแอลการ์ฟ (Algarve) / นำท่าน ล่องเรือชมถ้ำทะเล
ริมชายหาดเบนากิล (Benagil Beach) ตั้งอยู่ในคาบมหาสมุทรแอตแลนติก มีหมู่บ้านชาวประมงขนาดเล็ก
อาศัยอยู่ และชม Benagil Cave

เที่ยง
บ่าย

ค่ำ

(ลากัว – ลากอส ระยะทางประมาณ 36.3 กม. ใช้เวลาเดินทาง 27 นาที)
เดินทางสู่ เมืองลากอส (Lagos) เป็นเมืองที่มีชายหาดที่งดงามมีชายหาดมากมาย ทอดยาว และ มีหน้าผาที่
สวยงาม เมืองประวัติศาสตร์แห่งนี้ตั้งอยู่ในแคว้น แอลการ์และเคยเป็นเมืองหลวงของภูมิภาคก่อนที่จะเกิด
แผ่นดินไหวกระทำความเสียหายใน ปี 1755 เมื่อท่าเรือน้ำที่มีชื่อเสียงในปัจจุบัน
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นำท่านชมทัศนียภาพ เมืองลากอส (Lagos)
(ลากอส – ซาเกรส ระยะทางประมาณ 32.8 กม. ใช้เวลาเดินทาง 33 นาที)
เดินทางสู่ เมืองซาเกรส (Sagres) / ชม แหลม
เซนท์วินเซนท์ (Cape St.Vincent) แหลมที่ตั้ง
อยู่สุดขอบตะวันตกเฉียงใต ้ของประเทศโปรตุเกส
ที ่ ว ่ า กั น ว่ า เปรี ย บเสมื อ นสุ ด ขอบเขตของ โลก
เ พ ร า ะ เ ป็ น ท ี ่ ๆ ค ร ิ ส โ ต เ ฟ อ ร ์ โ ค ล ั ม บั ส
(Christopher Columbus) นักเดินเรือที่มีชื่อเสียง
ของโลกได้ออกเดินทางไปค้นหาโลกใหม่และเป็น
จุดที่พระอาทิตย์ตกดินหายลับไปกับท้องมหาสมุทร
นำท่านชม ป้อมปราการ (Fortaleza de Sagres) ป้อมประจำเมืองซาเกรสในอดีต
รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารพื้นเมือง
(ซาเกรส – ฟารู ระยะทางประมาณ 116 กม. ใช้เวลาเดินทาง 1 ชม. 30 นาที)
นำท่านเดินทางกลับสู่ เมืองฟารู
ฮวงจุ้ยนันมี
้ เคล็ดว่า หากชะตาชีวิตร้ ายนักให้ หาโอกาสเดินทางข้ ามนา้ ข้ ามทะเลก็จะช่วยพลิกผันชะตาชีวิตให้ ดีขึ ้นได้
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เข้าสู่ที่พัก

โรงแรม Faro หรือเทียบเท่า

วันที่ (8)

ฟารู – ซินทรา – แหลมโรคา - ลิสบอน

เช้า

ค่ำ
เข้าสู่ที่พัก

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
(ฟารู - ซินทรา ระยะทางประมาณ 300 กม. ใช้เวลาเดินทาง 2 ชม. 50 นาที)
เดินทางสู่ เมืองซินทรา (Sintra) อีกหนึ่งเมืองตากอากาศยอดนิยมของนักท่องเที่ยว เป็นที่ตั้งของพระราชวัง
ที่สวยงามที่ได้รับการรับรองจากองค์การยูเนสโก้ให้เป็นมรดกโลก ความร่มรื่นของเขตอุทยานเป็นที่พักผ่อน
หย่อนใจในวันหยุดของชาวเมือง เป็นอีกเมืองที่มีสถาปัตยกรรมที่ค่อนข้างมีความโดดเด่นของแคว้นแกรนด์
ลิสบอน ประเทศโปรตุเกส
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
เข้าชม พระราชวังแห่งชาติเปนา (Royal Pena National Palace) หนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวที่ถือว่าเป็น
ส่วนหนึ่งของภูมิทัศน์ทางวัฒนธรรมของเมืองซินตร้า
ซึ ่ ง นั บ ตั ้ ง แต่ ปี ค.ศ. 1910 พระราชวั ง แห่ ง นี ้ ไ ด้
กลายเป็ น สถานที ่ ท ่ อ งเที ่ ย วที ่ ม ี ค วามสำคั ญ ทาง
ประวัติศาสตร์ของเมืองซินตร้าอีกแห่งที่ต้องมาเยือน
ชม แหลมโรก้า (Cabo Da Roca) จุดตะวันตกสุด
ของยุโรป ท่านสามารถซื้อ Certificate เป็นที่ระลึก
สำหรับการมาเยือน ณ ที่แห่งนี้ อิสระให้ท่านถ่ายรูป
เดินทางสู่ เมืองเอสโตริล (Estoril) ที่ได้รับสมญานามร่วมกับอีกสองเมืองคือคาสกายและซินทรา ว่าเป็น
Golden Triangle เมืองตากอากาศที่เต็มไปด้วยความสวยงามชองไม้ดอกแนวต้นปาล์มและคลาสสิคด้วยรี
สอร์ทตากอากาศสีพาสเทล อิสระให้ท่านชมเมืองที่มีบรรยากาศสวยงามตามธรรมชาติ และชมทัศนียภาพ
ริมชายฝั่งทะเล / นำท่านเดินทางกลับสู่ เมืองลิสบอน
รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารพื้นเมือง
โรงแรม Holiday Inn Lisbon Continental หรือเทียบเท่า

วันที่ (9)

ลิสบอน – โดฮา

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
ชม บริเวณเมืองเก่าลิสบอน “โอลด์ซิตี้” และ จัตุรัสการค้า (Praca Do Comercio) สร้างขึ้นในสมัยมาร์ค
วิส เดอ ปอมแปล (Marques Depombal) เป็นนายกรัฐมนตรี / ผ่านชม สะพานแขวนที่ยาวที่สุดในยุโรป
ซึ่งสะพานนี้มีชื่อว่า Ponte 25 Abril (ซึ่งวันที่ 25 เม.ย. 1974 ได้เกิดการปฏิวัติเปลี่ยนแปลงการปกครองมา
สู ่ ระบอบประชาธิ ปไตย) / ผ่ านชม อนุ สาวรี ย ์ เจ้ าชายเฮนรี่ (Prince Henry the Navigator Monument)
ผู้มีพระสมัณญานามว่า เจ้าชายเฮนรี่ นาวิกบุรุษ (Henry The Navigator)
นำท่านเดินทางสู่สนามบิน
ออกเดินทางสู่ โดฮา โดยเที่ยวบินที่ QR 342

เที่ยง
บ่าย

14.45 น.

ฮวงจุ้ยนันมี
้ เคล็ดว่า หากชะตาชีวิตร้ ายนักให้ หาโอกาสเดินทางข้ ามนา้ ข้ ามทะเลก็จะช่วยพลิกผันชะตาชีวิตให้ ดีขึ ้นได้
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23.55 น.

เดินทางถึง โดฮา เพื่อแวะเปลี่ยนเที่ยวบิน

วันที่ (10)

โดฮา – กรุงเทพฯ

01.55 น.
12.55 น.

ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที่ QR 980
เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ
------------------------------------------------------------

อัตราค่าบริการทัวร์ โปรตุเกส เจาะลึก 10 วัน (QR)
รายละเอียดอัตราค่าบริการสำหรับคณะเดินทาง (ผู้ใหญ่) 15 ท่านขึ้นไป
ผู้ใหญ่ พักห้องคู่ ราคาท่านละ
เด็กต่ำกว่า 12 ปี (พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน เด็ก 1 ท่าน มีเตียง) ท่านละ
เด็กต่ำกว่า 12 ปี (พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน เด็ก 1 ท่าน ไม่มีเตียง) ท่านละ
พักห้องเดี่ยวเพิ่มจากค่าทัวร์ท่านละ
อัตรานี้รวม

อัตรานี้ไม่รวม

เงื่อนไข

ราคา (บาท)
118,000.116,000.113,000.25,000.-

1. ค่าตั๋วเครื่องบิน ไป - กลับ ชั้นประหยัด (Economy Class) สายการบินกาตาร์ และค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่ระบุใน
รายการ
2. ค่าธรรมเนียมวีซ่าเข้าประเทศกลุ่มเชงเก้น (ประเทศโปรตุเกส)และเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกที่ศูนย์ยื่นวีซ่า
3. ค่าพาหนะที่ระบุในรายการ พร้อมคนขับรถ
4. ค่าทิปพนักงานขับรถ
5. ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น
6. ค่าเข้าชมสถานที่ต่าง ๆ และค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ
7. ค่าที่พักโรงแรมที่ระบุในรายการ พักห้องละ 2 ท่าน พร้อมอาหารเช้า
8. หัวหน้าทัวร์คอยอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
9. เจ้าหน้าที่บริการและอำนวยความสะดวก ณ สนามบินสุวรรณภูมิ
10. Welcome Pack “ซองใส่เอกสารเดินทางพร้อมเล่มโปรแกรมทัวร์”
11. อาหารเสริมระหว่างการเดินทาง
12. น้ำดื่มระหว่างการเดินทางในต่างประเทศ วันละ 1 ขวด ต่อท่าน ตลอดการเดินทาง
13. ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง วงเงินท่านละ 1,500,000 บาท (ตามเงื่อนไขกรมธรรม์)
14. ค่าน้ำหนักกระเป๋าเดินทางใบใหญ่ ท่านละ 1 ใบ น้ำหนักไม่เกิน 20 กิโลกรัม ส่วนกระเป๋าใบเล็ก สำหรับถือขึ้นเครื่อง
(Baggage) น้ำหนักไม่เกิน 7 กิโลกรัม
15. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 % (จากค่าบริการ)
1. ค่าธรรมเนียมทำหนังสือเดินทาง
2. ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ 1,000 บาท ต่อท่าน ตลอดการเดินทาง
3. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ
4. ค่าพนักงานยกกระเป๋าเข้า - ออก ในโรงแรม เพื่อความสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยจากพวกมิจฉาชีพ กรุณา
ดูแลและยกกระเป๋าเดินทางด้วยตัวเอง
งวดที่ 1 : สำรองที่นั่ง มัดจำท่านละ 40,000 บาท

ฮวงจุ้ยนันมี
้ เคล็ดว่า หากชะตาชีวิตร้ ายนักให้ หาโอกาสเดินทางข้ ามนา้ ข้ ามทะเลก็จะช่วยพลิกผันชะตาชีวิตให้ ดีขึ ้นได้
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การสำรองที่

การชำระเงิน

การยกเลิก

พร้อมส่งสำเนาใบโอนเงินและสำเนาหน้าหนังสือเดินทางมายังบริษัทฯ ทางแฟกซ์ 02 – 678 – 6100
ทางอีเมล์ sp@beelinetour.com หรือทางไลน์ ID: @beelinetour
งวดที่ 2 : ชำระส่วนทีเ่ หลือ 30 วัน ล่วงหน้าก่อนออกเดินทาง
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
เมื่อโอนเรียบร้อยอย่าลืมส่งหลักฐานใบนำฝากมาที่ อีเมล์ sp@beelinetour.com, Lind ID @beelinetour (คลิกลิงค์
เพื่อแอดไลน์ https://line.me/R/ti/p/%40beelinetour) หรือ แฟกซ์เบอร์ 02-678-6100 พร้อมระบุชื่อผู้สง่ และผู้รับ
ด้วยนะครับ
2.บัตรเครดิต Visa และ Master (ค่าธรรมเนียม 3%) ส่วน บัตรเครดิต AMEX (ค่าธรรมเนียม 3.5%) โปรดติดต่อพนักงาน
หากต้องการใช้บัตรเครดิต
3.เช็คสั่งจ่ายในนาม “บริษัท บีไลน์ ทัวร์ แอนด์ แทรเวิล จำกัด”
กรณีที่บริษัททัวร์ยกเลิกการเดินทาง
นับตั้งแต่วันที่บริษัททัวร์แจ้งยกเลิกการเดินทางกับลูกค้า ทางบริษัทจะดำเนินการคืนเงินให้ผู้ชำระเงินมัดจำภายใน 15 วัน
ทำการ
- เอกสารการรับเงินคืน สำเนาบัตรประชาชนผู้โอนเงินมัดจำพร้อม เซ็นรับรองสำเนา
- สำเนาหน้าสมุดบัญชีผู้โอนเงินมัดจำ (ชื่อบัญชีจะต้องเป็นชื่อเดียวกับผู้โอนเงินมัดจำเท่านั้น)
กรณีผู้เดินทางยกเลิกการเดินทางเอง แต่กรุ๊ปทัวร์สามารถเดินทางได้
ทางบริษัทจะดำเนินการคืนเงินให้แก่ผู้มัดจองภายใน 15 วันทำการ นับจากวันที่กรุ๊ปทัวร์เดินทางกลับมาถึงประเทศไทย
- เอกสารการรับเงินคืน สำเนาบัตรประชาชนผู้โอนเงินมัดจำพร้อม เซ็นรับรองสำเนา
- สำเนาหน้าสมุดบัญชีผู้โอนเงินมัดจำ (ชื่อบัญชีจะต้องเป็นชื่อเดียวกับผู้โอนเงินมัดจำเท่านั้น)

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.บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยว กรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย อาทิ การล่าช้าของสายการบิน การนัดหยุดงาน ภัย
ธรรมชาติ สภาพภูมิอากาศ การก่อจลาจล อุบัติเหตุ ปัญหาการจราจร ฯลฯ ทั้งนี้จะคำนึงถึงผลประโยชน์และจะรักษา ผลประโยชน์ของท่านไว้
ให้มากที่สุด
2.เนื่องจากการท่องเที่ยวนี้เป็นการชำระแบบเหมาจ่ายกับบริษัทตัวแทนในต่างประเทศ ท่านไม่สามารถที่จะเรียกร้องเงินคืนใน กรณีที่ท่าน
ปฏิเสธหรือสละสิทธิ์ในการใช้บริการนั้นๆ ที่ทางทัวร์จัดให้
3. รายการนี้เป็นเพียงการเสนอราคาที่ต้องได้รับการยืนยันจากทางบริษัท ฯ และทางต่างประเทศ อีกครั้งหนึ่ง หลังจากได้สำรองที่นั่งกับสาย
การบิน และโรงแรมที่พักรวมถึงร้านอาหารและเมนูอาหาร อย่างไรก็ตามรายการนี้อาจจะปรับเปลี่ยนแปลงได้ตามความ เหมาะสม
4.หากท่านถูกปฏิเสธการเข้าเมือง บริษัทฯจะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นและจะไม่คืนเงิน ค่าทัวร์ที่ท่านชำระแล้ว
5. หากวันเดินทางหนัง สือเดินทางของท่านชำรุด (อาทิ ขาด เปียกน้ำ) ทางสายการบินไม่อนุญาต ให้เดินทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบทุกกรณี
ฮวงจุ้ยนันมี
้ เคล็ดว่า หากชะตาชีวิตร้ ายนักให้ หาโอกาสเดินทางข้ ามนา้ ข้ ามทะเลก็จะช่วยพลิกผันชะตาชีวิตให้ ดีขึ ้นได้
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เอกสารประกอบการขอวีซ่าเชงเก้นประเทศโปรตุเกส
(ใช้เวลาในการขอวีซ่าประมาณ 3 อาทิตย์ ทั้งนี้ระยะเวลาการพิจารณาวีซ่าขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของสถานทูต )
ณ ปัจจุบัน สถานฑูตไม่อนุญาต ให้ดึงเล่ม Passport หากได้ยื่นเข้าไปแล้ว ดังนั้นถ้าลูกค้ามีแผนเดินทางที่
ต้องใช้ Passport กรุณาแจ้งเจ้าหน้าที่ เพื่อขอยื่นวีซ่าล่วงหน้าก่อนกรุ๊ป และให้แนบตั๋วเครื่องบิน+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. จำนวน 2 รูป พื้นฉากหลังรูปต้องเป็นพื้นสี
ขาว (อย่าถ่ายเอง เพราะพื้นเป็นสีเทา ใช้ไม่ได้) ห้ามสวมแว่นสายตา (รูปถ่ายต้องถ่าย
ไว้ไม่เกิน 6 เดือน...สถานฑูตมีการเทียบรูปกับหน้าวีซ่าที่เคยได้รับ)
3. สำเนาบัตรประชาชน (หน้าบัตร และหลังบัตร)
4. สำเนาทะเบียนบ้าน (กรุณาถ่ายหน้าแรกที่มีรายละเอียดบ้านเลขที่มาด้วย)
5. สำเนาทะเบียนสมรส (กรณีผู้หญิง.....หากมีการเปลี่ยนคำนำหน้าเป็น ...นาง... ต้องแนบมา)
6. สำเนาทะเบียนหย่า (กรณีผู้หญิง.....ถ้าหย่าและหากมีการใช้คำนำหน้าเป็น ....นาง...ต้องแนบมา)
7. สำเนาใบมรณะบัตร
8. หลักฐานการทำงาน (จดหมายรับรองการทำงาน) ทำเป็นภาษาอังกฤษ
จดหมายรับรองการทำงานให้ระบุ TO WHOM IT MAY CONCERN (ไม่ต้องระบุสถานฑูตและประเทศ)
- กรณีผู้เดินทางเป็นเจ้าของกิจการ : หนังสือจดทะเบียนบริษัท หรือ ให้ออกจดหมายรับรองการทำงานประทับตรา
ระบุตำแหน่ง ระยะเวลาการว่าจ้าง เงินเดือน วันเดินทางที่จะไป
- กรณีพนักงานบริษัท : ใช้จดหมายรับรองการทำงานจากนายจ้าง ระบุตำแหน่ง ระยะเวลาการว่าจ้าง เงินเดือน วัน
เดินทางที่จะไป
กรณีที่เป็นข้าราชการ : ใช้หนังสือรับรองจากหน่วยงาน
กรณีเกษียณอายุราชการ: ถ่ายสำเนาบัตรข้าราชการบำนาญ
กรณีเป็นนักเรียนนักศึกษา ต้องมีหนังสือรับรองจากสถาบันศึกษา นั้นว่ากำลังศึกษาอยู่ ระบุชั้นปีที่ศึกษา
9. หลักฐานการเงิน :
- Statement ย้ อนหลัง 4 เดือน พร้ อมทังประทั
้
บตราจากธนาคารเท่านัน้ นับขึ ้นไปจากเดือนที่จะยืน่ วีซ่า มียอดเงิน
ไม่ต่ากว่า 100,000 บาทต่อการรับรอง 1 ท่าน ให้ สมเหตุสมผลต่อการยื่นวีซ่า
(สถานฑูตไม่รับพิจารณาบัญชีกระแสรายวันในทุกกรณี ไม่ต้องแนบมา)
เอกสารผู้เยาว์ อายุต่ำกว่า 20 ปี กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่
ฮวงจุ้ยนันมี
้ เคล็ดว่า หากชะตาชีวิตร้ ายนักให้ หาโอกาสเดินทางข้ ามนา้ ข้ ามทะเลก็จะช่วยพลิกผันชะตาชีวิตให้ ดีขึ ้นได้
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เดินทางกรุ๊ป
ข้ อมูลส่ วนตัว
•
•
•
•

ชื่อ-นามสกุล
ชื่อ-นามสกุลเดิม หรือ ชื่อ-สกุล ก่อนแต่งงาน ( ) ไม่มี
เพศ ( ) ชาย ( ) หญิง วัน/เดือน/ปี เกิด
ที่อยู่ปัจจุบนั สามารถติดต่อได้

ติดต่ อเซลคุณ

( ) มี

ระบุชื่อ-นามสกุล
สถานที่เกิด
รหัสไปรษณีย์

ที่อยู่ตามบัตรประชาชน/ทะเบียนบ้ าน
.
รหัสไปรษณีย์
• เบอร์ โทรศัพท์ที่บ้าน
เบอร์แฟกซ์.
มือถือ
• อีเมล์
• สถานภาพ
( ) โสด
( ) แต่งงานไม่จดทะเบียน
( ) แต่งงานจดทะเบียน
( ) หม้ าย / ม่าย ( ) หย่าร้ าง
( ) แยกกันอยู่
ข้ อมูลในการทางาน/เรียน
• รายละเอียดที่ทางาน(ปั จจุบน
ั ) ระบุเป็ นภาษาอังกฤษ กรุณากรอกให้ ตรงกับเอกสารที่โชว์ สถานทูต
ตาแหน่งงาน
ชื่อบริษัท
ที่อยู่ที่ทางาน
วันที่เริ่มทางาน
เบอร์โทรที่ทางาน
• รายละเอียดสถานศึกษา (ปั จจุบน
ั ที่เรียนอยู่)ระบุเป็ นภาษาอังกฤษ
ชื่อโรงเรียน
ระดับชัน้
ที่อยู่และเบอร์โทรสถานศึกษา
• ผู้ออกค่าใช้ จ่ายในการเดินทางระบุเป็ นภาษาอังกฤษ กรุ ณากรอกให้ ตรงกับเอกสารที่โชว์ สถานทูต
( ) ตนเอง ( ) บุคคลอื่น ระบุชื่อ-นามสกุล
ความสัมพันธ์
( ) องค์กร/บริษัท ระบุชื่อ
ที่อยู่ขององค์กร/บริษัท
ความสัมพันธ์ระหว่างองค์กรและผู้เดินทาง
เบอร์โทรศัพท์ขององค์กร/บริษัท
ข้ อมูลอื่นๆๆ
• ท่านเคยยื่นคาร้ องขอวีซ่าแล้ วถูกปฏิเสธวีซ่าหรื อไม่ ( ) ไม่เคย
( ) เคย
• ท่านเคยเดินทางไปประเทศที่อยู่ในกลุ่มเชงเก้ นภายในระยะเวลา 3 ปี หรื อไม่ ( ) ไม่เคย
( ) เคย
ประเทศ
ระบุวนั ที่ได้ รับวีซ่า
วันหมดอายุของวีซ่า
• ท่านได้ ทาการบันทึกลายนิ ้วมือของท่านเพื่อจุดประสงค์การทาวีซ่าเชงเก้ นหรื อไม่ ในช่วงระยะ เวลา 5 ปี ที่ผ่านมา หรื อไม่
ประเทศ
ระบุวนั ที่สแกนลายนิ ้วมื ้อ (ระบุอยู่ในหน้ าวีซ่า)
หมายเลขวีซ่า
•

ฮวงจุ้ยนันมี
้ เคล็ดว่า หากชะตาชีวิตร้ ายนักให้ หาโอกาสเดินทางข้ ามนา้ ข้ ามทะเลก็จะช่วยพลิกผันชะตาชีวิตให้ ดีขึ ้นได้
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ชื่อ – นำมสกุล ___________________________________________________________________
เบอร์ โทร. ________________________________
แบบสอบถำม เรื่องอำหำรที่ไม่ ทำน หรือ อำหำรที่แพ้

□
□
□
□
□
□
□
□

ไม่ทานเนื้อวัว (No Beef)

□
□
□
□

Single Room ห้องพักเดี่ยว (1 ห้อง มี 1 เตียง พัก 1 ท่าน)

ไม่ทานเนื้อปลา (No Fish)
ไม่ทานเนื้อไก่ (No Chicken)
ไม่ทานเนื้อหมู (No Pork)
ไม่ทานอาหารทะเล (No Sea Food)

□
□
□
□
□

แพ้ กุง้ (No Shrimp)
แพ้ ล็อบสเตอร์ (No Lobster)
แพ้ หอย (No Shellfish)
แพ้ ปู (No Crab)
ทานมังสวิรัต (Vegetarian)

ทานอาหารเจ (Vegan)
แพ้อาหาร ประเภท ___________________________________________________________

อื่นๆ โปรดระบุ ______________________________________________________________
---------------------------------------------แบบสอบถำมเรื่องห้ องพัก
Double Room ห้องพักคู่ (1 ห้อง มี 1 เตียงใหญ่ พัก 2 ท่าน)
Twin Room ห้องพักคู่ (1 ห้อง มี 2 เตียง พัก 2 ท่าน)
Triple Room ห้องพัก 3 ท่าน (1 ห้อง มี 2 เตียง + 1 เตียงเสริ ม พัก 3 ท่าน)
----------------------------------------------

แบบสอบถำมเรื่องที่นั่งบนสำยกำรบิน (ขึน้ อยู่กับเงื่อนไขของสำยกำรบิน)

□
□

ริ มหน้าต่าง
ริ มทางเดิน

ฮวงจุ้ยนันมี
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