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PORTUGAL IN DEPTH 10 DAYS 
เท่ียวโปรตเุกสแบบเจาะลึก 10 วนั 

 

วนัท่ี (1) : กรงุเทพฯ 
วนัท่ี (2) : กรงุเทพ – ดไูบ – ลิสบอน 
วนัท่ี (3) : ลิสบอน – ซินทรา – แหลมโรก้า – ลิสบอน 
วนัท่ี (4) : ลิสบอน – ฟาร ู
วนัท่ี (5) : ฟาร ู– Benagil Cave – ลากอส – ซาเกรส – ฟารู ่
วนัท่ี (6) : ฟารู่ – เอโวร่า  
วนัท่ี (7) : เอโวร่า – วีเซล 
วนัท่ี (8) : วีเซล – วิล่า เรียล – กีมาไรช ์– พอรโ์ต้ 
วนัท่ี (9) : พอรโ์ต้ – ดไูบ 
วนัท่ี (10) : ดไูบ – กรงุเทพฯ 
 

Benagil Cave 
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วนัท่ี  (1) กรงุเทพฯ  
 

22.00 น. พรอ้มกนัที ่สนามบินสวุรรณภมิู สายการบินเอมิเรตส ์(EK) เคาน์เตอรเ์ชคอิน T ประตทูางเข้าท่ี 
9 - 10  
 
วนัท่ี  (2)  กรงุเทพ – ดไูบ – ลิสบอน 

 

01.35 น. ออกเดนิทางสู่ ดไูบ โดยเทีย่วบนิ EK 385 
04.45 น. เดนิทางถงึ ดไูบ เพื่อแวะเปลีย่นเครือ่ง 
07.25 น. ออกเดนิทางสู่ ลิสบอน โดยเทีย่วบนิ EK 191 
12.35 น. เดนิทางถงึ กรงุลิสบอน (Lisbon) เมอืงหลวงของโปรตุเกสตัง้อยูร่มิฝ ัง่แมน่ ้าเตจู ้(Tejo) 
บ่าย  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
 น าท่านเขา้ชม วิหารเจโรนิโม (Jeronimos Monastry Church) วหิารเก่าแก่ทีส่รา้งขึน้เมื่อศตวรรษที ่

16 โดยกษตัรยิแ์มนนูเอลที่ 1 องค์ส าคญัทีสุ่ดทีส่รา้งชื่อเสยีงให้โปรตุเกส ผู้ซึง่ประสบความส าเรจ็จาก
การส่งนักเดินเรอืล่องมหาสมุทรเพื่อค้นพบแผ่นดนิใหม่ในโลกและมคีวามส าคญัทางประวตัิศาสตร ์
โดยเฉพาะเป็นทีฝ่งัศพของวาสโก ดากามา นักเดนิเรอืท่องโลกผู้ยิง่ใหญ่ของโปรตุเกส ใชเ้วลาก่อสรา้ง
ทัง้สิน้ถงึ 70 ปี จงึแลว้เสรจ็สมบรูณ์ และไดร้บัการรบัรองจากองคก์ารยเูนสโกว้่าใหเ้ป็นมรดกโลก 

99,800.- 

มัดจ ำ 30,000.- 

ก าหนดวนัท่ีเดินทาง 09 – 18 ส.ค. 62 

20 – 29 ก.ย. 62 11 – 20 ต.ค. 62 18 – 27 ต.ค. 62 

15 – 24 พ.ย. 62 06 – 15 ธ.ค. 62 27 ธ.ค. – 05 ม.ค. 63** 
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แ
วะถ่ายรูป หอคอยบี เล็ม  (Belem Tower) เดิม
สรา้งไว้กลางน ้า เพื่อเป็นป้อมรกัษาการณ์ดูแลการ
เดินเรือเข้าออก เป็นจุดเริ่มต้นของการเดินเรือ
ออกไปส ารวจและค้นพบโลกของวาสโก ดากามา
แล ะนั ก เดิ น เรือ ช าว โป ร ตุ เก ส  เป็ น อีก ห นึ่ ง
สถาปตัยกรรมแบบมานูเอลไลน์ทีส่วยงาม 
ชมทศันียภาพของแม่น ้าเตจู้ (Tejo) ที่ไหลผ่านใจ
กลางเมอืงลสิบอน เป็นแม่น ้าที่กว้างใหญ่ไพศาลราวกบัทะเล และยิง่กว่านัน้โปรตุเกสถูกโอบลอ้มดว้ย
ชายหาดยาวกว่า 170 กม.ของผนืมหาสมทุรแอตแลนตกิ  
ชม บริเวณเมืองเก่าลิสบอน “โอลดซิ์ต้ี” และ จตัุรสัการค้า (Praca Do Comercio) สรา้งขึน้ในสมยั
มารค์วสิ เดอ ปอมแปล (Marques Depombal) เป็นนายกรฐัมนตร ี/ ผ่านชม สะพานแขวนท่ียาวท่ีสุด
ในยุโรป ซึ่งสะพานนี้มชีื่อว่า Ponte 25 Abril (ซึ่งวนัที ่25 เม.ย. 1974 ไดเ้กดิการปฏวิตัเิปลีย่นแปลง
การปกครองมา 
สู่ระบอบประชาธิปไตย) / ผ่านชม อนุสาวรีย์เจ้าชายเฮนรี่ (Prince Henry the Navigator Monument)  
ผูม้พีระสมณัญานามว่า เจา้ชายเฮนรี ่นาวกิบุรษุ (Henry The Navigator) 

ค ่า รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 
เขา้สู่ทีพ่กั โรงแรม Holiday Inn Lisbon Continental หรือเทียบเท่า 
 
วนัท่ี   (3) ลิสบอน – ซินทรา – แหลมโรก้า – ลิสบอน  
 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
 (ลิสบอน – ซินทรา ระยะทางประมาณ 28.7 กม. ใช้เวลาเดินทาง 26 น.) 

พิเศษ หวัหน้าทวัรจ์ดัให้ท่านได้ทานขนมทารต์ไข่ (Portuguese egg tart) สูตรดัง้เดิมเกือบ 200 
ปี คดิคน้โดยนักบวชคาธอลกิทีว่นั Mosteiro dos Jeronimos ในนคร
หลวงลสิบอน ในสมยัศตวรรษที่ 18 ที่ต้องหาวธินี าไข่แดงที่เหลอืใน
วดัแต่ละวนัเป็นจ านวนมาก มาท าอาหารให้มากที่สุด เนื่องจากสมยั
นัน้เสื้อผ้านักบวชจะลงแป้งด้วยไข่ขาว ซึ่งเป็นสาเหตุที่ท าให้ไข่แดง
กลายเป็นส่วนประกอบในขนมโปรตุเกสทุกอย่าง อาทิ ทองหยิบ 
ทองหยอด ฝอยทอง รวมถงึทารต์ไข่ ขนมสุดพเิศษนัน่เอง สูตรการท าทารต์ไข่ หรอืทีภ่าษาโปรตุเกส 
เรยีกว่า “Pastel de nata” นัน้เก็บง าเป็นความลบัในวดัจนถงึปี 1834 ที่วดัถูกปิดตวัลง เนื่องจากการ
ปฏวิตัภิายในศาสนาครสิต์ เหล่านักบวชจงึขายสูตรใหแ้ก่โรงฟอกน ้าตาลแถววดั ซึง่ซือ้สตูรมาเปิดรา้น
ขายขนมเฉพาะ ชื่อว่า Fabrica de Pasteis de Belem เปิดในปี 1837 โดยลูกหลานของเจา้ของรา้น
ยงัคงขายทารต์ไขน้ี่เรือ่ยมาจนปจัจบุนั และเป็นทีนิ่ยมดว้ยความหอมจากอบเชยและน ้าตาลผง  
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เดินทางสู่ เมืองซินทรา (Sintra) อีกหนึ่งเมอืงตากอากาศยอดนิยมของนักท่องเที่ยว เป็นที่ตัง้ของ
พระราชวงัที่สวยงามที่ได้รบัการรบัรองจากองค์การยูเนสโก้ให้เป็นมรดกโลก ความร่มรื่นของเขต
อุทยานเป็นทีพ่กัผ่อนหย่อนใจในวนัหยุดของชาวเมอืง เป็นอกีเมอืงทีม่สีถาปตัยกรรมทีค่่อนขา้งมคีวาม
โดดเด่นของแควน้แกรนดล์สิบอน ประเทศโปรตุเกส 
เขา้ชม พระราชวงัแห่งชาติเปนา (Royal Pena 
National Palace) หนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวที่ถือ
ว่าเป็นส่วนหนึ่งของภูมทิศัน์ทางวฒันธรรมของ
เมื อ งซิ น ต ร้า  ซึ่ งนั บ ตั ้ง แ ต่  ปี  ค .ศ . 1 910 
พระราชวงัแห่งนี้ได้กลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่
มคีวามส าคญัทางประวตัศิาสตรข์องเมอืงซนิตรา้
อกีแห่งทีต่อ้งมาเยอืน  

เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
บ่าย ชม แหลมโรก้า (Cabo Da Roca) จุดตะวนัตกสุดของยุโรป ท่านสามารถซื้อ Certificate เป็นที่ระลกึ

ส าหรบัการมาเยอืน ณ ทีแ่ห่งนี้ อสิระใหท้่านถ่ายรปู 
 เดนิทางสู่ เมืองเอสโตริล (Estoril) ทีไ่ดร้บัสมญานามร่วมกบัอกีสองเมอืงคอืคาสกายและซนิทรา ว่า

เป็น Golden Triangle เมืองตากอากาศที่เต็มไปด้วยความสวยงามชองไม้ดอกแนวต้นปาล์มและ
คลาสสคิด้วยรสีอรท์ตากอากาศสพีาสเทล อสิระให้ท่านชมเมอืงที่มบีรรยากาศสวยงามตามธรรมชาต ิ
แ ล ะ ช ม ทั ศ นี ย ภ า พ 
รมิชายฝ ัง่ทะเล / น าท่านเดนิทางกลบัสู่ เมืองลิสบอน  

ค ่า รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารพืน้เมอืง 
เขา้สู่ทีพ่กั โรงแรม Holiday Inn Lisbon Continental หรือเทียบเท่า 
 
วนัท่ี   (4) ลิสบอน – ฟาร ู
 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
 (ซินทรา – ฟาร ูระยะทางประมาณ 298 กม. ใช้เวลาเดินทาง 2.46 ชม.) 
 เดนิทางสู่ เมืองฟาร ู(Faro) เป็นเมอืงทางใตสุ้ดบนของประเทศโปรตุเกส 
เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
บ่าย น าท่านถ่ายรปูกบั โบสถแ์ซ่ (Se Cathedral) เป็น

โบสถ์เก่าแก่ที่สุดของเมืองมีอายุกว่าพันปี ซึ่ง
ตัง้อยู่ในบรเิวณปราสาทโบลซ่า และชมทศันียภาพ
ทีง่ดงามของเมอืงฟาร ู 

 เข้ าชม  อาร์โก  ด าวิลา  (Arco Vila) หนึ่ ง ใน
สถานทีท่่องเทีย่วทีเ่ป็นทีต่้องการมากทีสุ่ดในฟาโร
อดตีประตูสู่เมอืงอารโ์กดาวลิาตัง้อยู่ทางตอนใต้สุด
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ของถนน Jardim manuel bivar สรา้งโดยสถาปนิก Francisco Xavier Fabri การตกแต่งซุ้มประตูเป็น
รปูป ัน้ของนักบุญโทมสัอาควนิัสซึ่งถอืว่าเป็นนักบุญอุปถมัภ์ของฟาโร ชม The Macabre ถูกสรา้งขึน้
ในศตวรรษที่ 16 โดยนักบวช Franciscan บรเิวณข้างในโบสถ์มีแสงเข้าสู่ช่องเล็ก ๆ สามช่องทาง
ด้านซ้าย ผนังและเสาแปดเสาตกแต่งด้วยกระดูกและกะโหลกศีรษะที่จดัเรยีงอย่างระมดัระวงัด้วย
ซีเมนต์ เพดานท าจากอิฐทาสีขาวและทาสีด้วยลวดลายมรณะ จ านวนโครงกระดูกของนักบวชถูก
ค านวณเป็นประมาณ 5,000 มาจากสุสานที่ตัง้อยู่ภายในโบสถ์หลายสบิโหล กะโหลกบางส่วนถูกขดี
เขยีนดว้ยกราฟฟิต ีผึ่งใหแ้หง้สองศพซึง่หนึ่งในนัน้เป็นเดก็อยู่ในกรณีแสดงแก้ว และทีห่ลงัคาโบสถ์ค า
ว่า "Melior est die mortis nativitatis (วนัแห่งความตายดกีว่าวนัเกดิ)  
ชม Jardim Manuel Bivar สวนขนาดเล็กที่เงยีบ
สงบตัง้อยู่ใกล้กับท่าเรือฟาโร ส่วนใหญ่จะเป็น
ครอบครวัที่เขา้มาเดนิเล่น แต่ในช่วงเวลากลางคนื
จะมีความบัน เทิงโดยเฉพาะในวันที่มีการจัด
นิทรรศการรถจักรยานยนต์เพื่ อแสดงสินค้า  มี
กิจกรรมอื่นๆ ให้ร่วมสนุก และมีคาเฟ่มากมาย
รอบๆ Jardim Manuel Bivar วิวของต้นไม้และ
ทะเลใหน้ัง่เพลดิเพลนิ  

ค ่า รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 
เขา้สู่ทีพ่กั โรงแรม Faro หรือเทียบเท่า 
 
วนัท่ี   (5) ฟาร ู– Benagil Cave – ลากอส – ซาเกรส – แหลมเซนทวิ์นเซนท ์– ฟาร ู  
 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
 (ฟาร ู– ลากวั ระยะทางประมาณ 59.4 กม. ใช้เวลาเดินทาง 40 น.) 

เดนิทางสู่ เมืองลากวั (Lagoa) เมอืงชายหาดในแควน้แอลการฟ์ (Algarve) / น าท่าน ล่องเรือชมถ า้
ทะเลริมชายหาดเบนากิล (Benagil Beach) ตัง้อยูใ่นคาบมหาสมุทรแอตแลนตกิ มหีมู่บา้น
ชาวประมงขนาดเลก็  อาศยัอยู ่และชม Benagil Cave 
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(ลากวั – ลากอส ระยะทางประมาณ  36.3 กม. ใช้เวลาเดินทาง  27 น.) 
 เดนิทางสู่ เมืองลากอส (Lagos) เป็นเมอืงที่มชีายหาดที่งดงามมชีายหาดมากมาย ทอดยาว และ มี

หน้าผาที่สวยงาม เมอืงประวตัศิาสตรแ์ห่งนี้ตัง้อยู่ในแคว้นแอลการแ์ละเคยเป็นเมอืงหลวงของภูมภิาค
ก่อนทีจ่ะเกดิแผ่นดนิไหวกระท าความเสยีหายใน ปี 1755 เมือ่ท่าเรอืน ้าทีม่ชีื่อเสยีงในปจัจบุนั 

เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
บ่าย น าท่านชมทศันียภาพ เมอืงลากอส (Lagos) 

(ลากอส – ซาเกรส ระยะทางประมาณ  32.8 กม. ใช้เวลาเดินทาง  33 น.) 
 เดินท างสู่  เมื อ งซ าเก รส  (Sagres) / ชม 

แหลมเซนท์ วินเซนท์  (Cape St.Vincent) 
แหลมที่ตัง้อยู่สุดขอบตะวนัตกเฉียงใต ้้ของ
ประเทศโปรตุเกส ที่ว่ากนัว่าเปรยีบเสมอืนสุด
ขอบเขตของ โลก เพราะเป็นที่ๆ ครสิโตเฟอร ์
โคลมับสั (Christopher Columbus) นักเดนิเรอื
ที่มีชื่อเสียงของโลกได้ออกเดินทางไปค้นหา
โลกใหม่และเป็นจุดทีพ่ระอาทติยต์กดนิหายลบั
ไปกบัทอ้งมหาสมทุร 

 น าท่านชม ป้อมปราการ (Fortaleza de Sagres) ป้อมประจ าเมอืงซาเกรสในอดตี  
ค ่า รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารพืน้เมอืง  

(ซาเกรส – ฟาร ูระยะทางประมาณ 116 กม. ใช้เวลาเดินทาง  1.20 ชม.) 
 น าท่านเดนิทางกลบัสู่ เมืองฟาร ู 
เขา้สู่ทีพ่กั โรงแรม Faro หรือเทียบเท่า 
 
วนัท่ี   (6) ฟาร ู– เอโวร่า  
 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
(ฟาร ู– เอโวล่า ระยะทางประมาณ 227 กม. ใช้เวลาเดินทาง  2.25 ชม.) 
เดนิทางสู่ เมืองเอโวล่า (Evora) หนึ่งในเมอืงมรดกโลกทางวฒันธรรมขององค์การยูเนสโก เมอืงนี้
ยงัคงไดร้บัการดแูลรกัษารอ่งรอยของสถาปตัยกรรม ทีม่มีาตัง้แต่สมยัโรมนั 
ช ม  จั ตุ ร ั ส กิ ร ั ล โ ด  (Giraldo Square) 
ศูนยก์ลางทีส่ าคญัของเมอืง และเป็นทีต่ ัง้ของ
ลานน ้าพุที่สรา้งแบบศลิปะยุคเรอเนสซอง ใน
ปี  ค .ศ .1556 อิสระให้ท่ าน เดิน เล่นและ
ถ่ายภาพความประทบัใจและเลือกซื้อสินค้า
ตามอธัยาศยั 

เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
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บ่าย  น าท่านชม วดัโรมนัแห่งเอโวร่า (Roman Temple) ซึง่เป็นสญัลกัษณ์แห่งการขยายอทิธพิลของโรมนั
ในดนิแดนของโปรตุเกส / ชม โบสถเ์ซนต์ฟ
ร า น ซิ ส  (St. Francis Church) ตั ้ ง
ตระหง่านอยู่ใจกลางเมืองเก่า โบสถ์แห่งนี้
สร้างขึ้นในช่วงปลายศตวรรษที่ 15 / ชม 
โบสถ์โครงกระดูก  (Chapel of Bones) 
สร้างขึ้นจากกลุ่มนักบวชฟรานซิสกันใน
ศตวรรษที่  16 ซึ่งน าโครงกระดูกมาจาก
สุสานต่างๆรอบเมอืง ในช่วงที่มกีารขยายและต่อเตมิเมอืง มโีครงกระดูกทัง้นักบวชและแม่ช ีรวมถึง
ประชาชนทัว่ไปกว่า 5,000 รา่ง Tra 

ค ่า รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 
เขา้สู่ทีพ่กั โรงแรม Vila Gale Evora หรือเทียบเท่า 
 
วนัท่ี   (7) เอโวร่า – วีเซล   
 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
 (เอโวล่า – วีเซว ระยะทางประมาณ 384 กม. ใช้เวลาเดินทาง  3.41 ชม.) 
 เดนิทางสู่ เมืองวีเซว (Viseu) เป็นเมอืงทีม่กีารเจรญิเตบิโตดา้นเศรษฐกจิ โดยเฉพาะดา้นโทรคมนาคม

อุตสาหกรรม การค้า และการศกึษา ตัง้อยู่ทางตอนเหนือ-กลางของประเทศโปรตุเกส เชื่อมระหว่าง
เมอืงท่าทางทะเล อาไวรู กบัเมอืงกวารด์า เมอืงชายแดนโปรตุเกส-สเปน และเมอืงซาลามงักาของ
สเปน 
น าท่านเดินทางสู่ Castelo de Vide / น าท่านถ่ายรูปกับ ปราสาทและป้อมปราการยุคกลาง ซึ่งเป็น
สถานทีก่ าเนิดของ Pedro Alvares Cabral ผูค้น้พบทวปีอเมรกิาใต้  

เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
บ่าย น าท่านเดินทางสู่ เบลมอนเต (Belmonte) เมือง

แห่งชนชาตยิวิบนคาบสมุทรไอบเีรยี ซึง่พบหลกัฐาน
การตัง้รกรากตัง้แต่ยุคกลางจนกระทัง่ศตวรรษที่ 13 
มกีารขบัไล่ชาวยวิออกจากโปรตุเกสแต่ก็ยงัมบีาง
กลุ่มที่หลบซ่อนและยงัคงตัง้รกรากมาอย่างยาวนาน
ที่เบลมอนเตจนกระทัง่ปจัจุบัน / ชม พิพิธภัณฑ์
ชาวยิว (Jewish Museum) แหล่งรวบรวมความ
เป็นมาของชนชาติยวิในโปรตุเกส / ชม พิพิธภณัฑ์
น ้ามนัมะกอก (Museu do Azeite) แหล่งเรยีนรู้เกี่ยวกับวิธีการท าน ้ ามนัมะกอก แบบ Belmonte 
Lagar (*พพิธิภณัฑน์ ้ามนัมะกอกปิดทุกวนัจนัทร)์ 

ค ่า รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารพืน้เมอืง 
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เขา้สู่ทีพ่กั โรงแรม Pousada Convento de Belmonta หรือเทียบเท่า 
วนัท่ี   (8) วีเซล – วิล่า เรียล – กีมาไรช ์– พอรโ์ต้ 
 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
 น าท่านเดนิทางสู่ วิล่า เรียล (Vila Real)  
 น าท่านชม พระราชวงั (Mateu Palace & Garden) 

พระราชวงัเก่าแก่ทีส่รา้งขึน้ในศตวรรษที ่18ออกแบบ
สไตล์บารอ็คผสมผสานกับรอ็คโคโค่ โดยสถาปนิกที่
ชื่อว่า Nicolau Nasoni เป็นศลิปินชาวอติาเลยีน 

เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
 (วีเซว – กีมาไรช์ ระยะทางประมาณ 172 กม. ใช้

เวลาเดินทาง  1.46 ชม.) 
บ่าย  
 
 
 

 
 
 
 
 น าท่านเดนิทางสู่ เมืองกีมาไรช์ (Guimaraes) เมอืงอนัเป็นสถานที่ประสูตขิองกษตัรยิด์อม อฟองโซ 

เฮนรคิ (Dom Afonso Henriques) ซึง่ในอดตีเป็นเมอืงหลวงของอาณาจกัรโปรตุคาเล่ หรอืโปรตุเกสใน
ปจัจุบนั เมอืงนี้ได้ขึน้จากองค์การยูเนสโกให้เป็นเมอืงมรดกโลก ซึ่งเป็นศูนยก์ลางประวตัศิาสตรก์าร
เกดิชาตโิปรตุเกส 

 เข้าชม จตุรสั Oliveira (Largo da Oliveira) ศูนยก์ลางประวตัิศาสตรข์องเมอืงกีมาไรช์ เป็นหนึ่งใน
สถานที่สวยงามที่สุดในเมอืง รายล้อมไปด้วยอาคารบ้านเรอืน และสิ่งปลูกสรา้งที่มคีวามส าคญัทาง
ประวตัศิาสตร ์รวมไปถงึรา้นอาหาร รา้นกาแฟ เปิดใหบ้รกิารนักท่องเทีย่วชมเมอืงเป็นจ านวนมาก 

 ชม ปราสาทกิมาไรช์ (Guimaraes Castle) ปราสาทยุคกลางที่ตัง้อยู่ใจกลางเมอืง สร้างขึ้นในช่วง
ศตวรรษที่ 10 โดย Mumadona Dias เคาน์เตนแห่งโปรตุเกส เพื่อปกป้องเมอืงจากการโจมตขีองชาว
มวัรแ์ละชาวนอรแ์มน ซึง่ปจัจุบนัปราสาทแห่งน้ีกลายเป็นสญัลกัษณ์ทางประวตัศิาสตรท์ีย่ ิง่ใหญ่ทีสุ่ดใน
โปรตุเกส 

 (กีมาไรช ์– พอรโ์ต้ ระยะทางประมาณ 57 กม. ใช้เวลาเดินทาง  40 น.) 
 เดนิทางสู่ เมืองพอรโ์ต้ (Porto) หนึ่งในเมอืงศูนยก์ลางเก่าแก่ของยุโรป ตัง้อยู่รมิแม่น ้าดูวโ์รทางเหนือ

ของ 
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 โปรตุเกส เมอืงทีม่ขีนาดใหญ่เป็นอนัดบัสองของประเทศโปรตุเกส และเมอืงท่าทีส่ าคญั และมชีื่อเสยีง
อยา่ง 

 มากทางด้านไวน์ซึ่งเป็นแหล่งน ้าเมาชัน้ดขีองคนที่รกัการดื่ม ด้วยปจัจยัเหล่าน้ี องค์การยูเนสโกจงึได้
ขึน้ 

ทะเบยีนเมอืงปอรโ์ต้เป็นเมอืงมรดกโลกในปี ค.ศ.1996 / อสิระใหท้่านชอ้ปป้ิงกนับรเิวณ ย่าน Liberty 
Square ศูนยก์ลางการช้อปป้ิงของเมอืงที่รวบรวมไปด้วยรา้นค้าชัน้น าต่างๆ และรา้นขายของที่ระลกึ 
ใหท้่านไดจ้บัจ่ายซือ้ของฝากของทีร่ะลกึกนัอย่างจุใจ ชอ้ปป้ิงกนัต่อที่ ถนนคนเดิน “Santa Catarina” 
อสิระใหท้่านไดเ้ดนิเล่นและเลอืกซือ้ของฝากของทีร่ะลกึกนัตามอธัยาศยั 
น าท่าน ล่องเรือชมพระอาทิตยต์กท่ีแม่น ้าโดร ู(Douro River) 

ค ่า รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 
เขา้สู่ทีพ่กั โรงแรม AC Porto by Marriott หรือเทียบเท่า 

 

วนัท่ี   (9) พอรโ์ต้ - ดไูบ 
 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
ชม ย่านเขตท่าเรือเก่า ทีค่ร ัง้หน่ึงเคยรุ่งเรอืงมากในอดตี ปจัจุบนัไดร้บัขึน้ทะเบยีนเป็นมรดกโลก ชม
ยา่นจตุัรสัใจกลางเมอืง และ ทีว่่าการเมอืง โบสถเ์ก่าแก่ประจ าเมอืง ปราสาท และอาคารบา้นเรอืน  
ชม โบสถ์เซนต์ฟราน ซิส  (Church of Sao 
Francisco) สร้างขึ้นในศตวรรษที่ 18 โบสถ์ที่
ผสมผสานรูปแบบสไตล์โกธิคและบาร็อคไว้
ด้วยกนัอย่างลงตัว ประดบัด้วยทองค ากว่า 200 
กโิลกรมัตามแท่นบูชา เสาและเพดาน ทองอร่าม 
จุดเด่นอย่างหนึ่งของโบสถ์ คือ Tree of Jeesse 
ซึง่เป็นไมแ้กะสลกัปิดทอง เป็นรปูสายตระกูลของ
พระเยซ ูตามความเชื่อในพระคมัภยี ์
ชม อาคารตลาดหลักทรัพย์ (Palacio da Bolsa) สร้างขึ้นในศตวรรษที่  19 สร้างในรูปแบบ
สถาปตัยกรรมแบบนีโอคลาสสคิ ภายในอาคารที่ประดบัตกแต่งได้อย่างงดงาม ในอดตีเคยเป็นหวัใจ
หลกัทางเศรษฐกิจและการค้าของเมอืงพอรโ์ต น าท่านเดนิทางสู่ ห้างสรรพสินค้า El Corte Ingles 
อสิระใหท้่านไดเ้ลอืกซื้อของ ทัง้สนิค้าแบรนดเ์นม สนิคา้พื้นเมอืงและของฝากจากซุปเปอรม์าเก็ตตาม
อธัยาศยั 

13.00 น. รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
14.00 น. น าท่านเดินทางสู่สนามบินพอรโ์ต้ 
17.35 น. ออกเดนิทางสู่ ดไูบ โดยเทีย่วบนิที ่EK 198  

 

วนัท่ี   (10) ดไูบ – กรงุเทพฯ  
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04.15 น. เดนิทางถงึ ดไูบ เพื่อแวะเปลีย่นเทีย่วบนิ 
08.14 น. ออกเดนิทางสู่ กรงุเทพฯ โดยเทีย่วบนิที ่EK 370  
18.15 น. เดนิทางถงึกรงุเทพฯ โดยสวสัดภิาพ 

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

อตัราค่าบริการทวัร ์โปรตเุกส เจาะลึก 10 วนั (EK) 
 
 
 

 
 

 

อตัราน้ีรวม 1. ค่าตัว๋เครื่องบนิ ไป - กลบั ชัน้ประหยดั (Economy Class) สายการบนิเอมเิรตส ์และค่าภาษสีนามบนิ
ทกุแหง่ทีร่ะบุในรายการ 

2. คา่ธรรมเนียมวซี่าเขา้ประเทศกลุ่มเชงเกน้ (ประเทศโปรตุเกส)และเจา้หน้าทีอ่ านวยความสะดวกทีศ่นูย์
ยืน่วซี่า 

3. คา่พาหนะทีร่ะบุในรายการ พรอ้มคนขบัรถ 
4. คา่ทปิพนกังานขบัรถ 
5. คา่ทปิไกดท์อ้งถิน่ 
6. คา่เขา้ชมสถานทีต่่าง ๆ และคา่อาหารตามทีร่ะบุในรายการ   
7. คา่ทีพ่กัโรงแรมทีร่ะบุในรายการ พกัหอ้งละ 2 ทา่น พรอ้มอาหารเชา้ 
8. หวัหน้าทวัรค์อยอ านวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง 
9. เจา้หน้าทีบ่รกิารและอ านวยความสะดวก ณ สนามบนิสวุรรณภมู ิ 
10. Welcome Pack “ซองใสเ่อกสารเดนิทางพรอ้มเล่มโปรแกรมทวัร”์ 
11. อาหารเสรมิระหว่างการเดนิทาง  
12. น ้าดื่มระหว่างการเดนิทางในต่างประเทศ วนัละ 1 ขวด ต่อทา่น ตลอดการเดนิทาง 
13. ค่าประกนัอุบตัเิหตุระหว่างการเดนิทาง วงเงนิท่านละ 2,000,000 บาท และค่ารกัษาพยาบาล ตลอด

การเดนิทาง วงเงนิไมเ่กนิ 1,500,000 บาท (ตามเงือ่นไขกรมธรรม)์  
14. คา่น ้าหนกักระเป๋าเดนิทางใบใหญ่ ทา่นละ 1 ใบ น ้าหนกัไมเ่กนิ 20 กโิลกรมั สว่นกระเป๋าใบเลก็ ส าหรบั

ถอืขึน้เครือ่ง (Baggage) น ้าหนกัไมเ่กนิ 7 กโิลกรมั 
15. คา่ภาษมีลูคา่เพิม่ 7 % และคา่ภาษหีกั ณ ทีจ่่าย 3 % (จากคา่บรกิาร)        

ก าหนดวนัท่ีเดินทาง 09 – 18 ส.ค. 62 

20 – 29 ก.ย. 62 11 – 20 ต.ค. 62 18 – 27 ต.ค. 62 
15 – 24 พ.ย. 62 06 – 15 ธ.ค. 62 27 ธ.ค. – 05 ม.ค. 63** 

รายละเอียดอตัราค่าบริการส าหรบัคณะเดินทาง (ผู้ใหญ่) 15 ท่านขึ้นไป ราคา (บาท) 

ผูใ้หญ่ พกัหอ้งคู่ ราคาท่านละ   99,800.- 

เดก็ต ่ากว่า 12 ปี (พกักบัผูใ้หญ่ 1 ท่าน เดก็ 1 ท่าน มเีตยีง) ท่านละ   97,800.- 

เดก็ต ่ากว่า 12 ปี (พกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่าน เดก็ 1 ท่าน เสรมิเตยีง) ท่านละ   96,800.- 

เดก็ต ่ากว่า 12 ปี (พกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่าน เดก็ 1 ท่าน ไม่มเีตยีง) ท่านละ  95,800.- 
พกัหอ้งเดีย่วเพ่ิมจากค่าทวัรท์่านละ   18,000.- 
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อตัราน้ีไม่รวม 1. คา่ธรรมเนียมท าหนงัสอืเดนิทาง 
2. คา่ทปิหวัหน้าทวัร ์ 
3. คา่ใชจ้่ายสว่นตวั อาท ิคา่ซกัรดี คา่โทรศพัท ์และคา่ใชจ้่ายอืน่ๆ  
4. คา่พนกังานยกกระเป๋าเขา้ - ออก ในโรงแรม  เพ่ือความสะดวก รวดเรว็ และปลอดภยัจากพวก

มิจฉาชีพ กรณุาดแูลและยกกระเป๋าเดินทางด้วยตวัเอง  
เงื่อนไข 
การส ารองท่ี 

งวดท่ี 1 : ส ารองท่ีนัง่ มดัจ าท่านละ 30,000 บาท    
งวดท่ี 2 : ช าระส่วนท่ีเหลือ 30 วนั ล่วงหน้าก่อนออกเดินทาง 

การยกเลิก กรณีท่ีบริษทัทวัรย์กเลิกการเดินทาง 
นบัตัง้แต่วนัทีบ่รษิทัทวัรแ์จง้ยกเลกิการเดนิทางกบัลกูคา้ ทางบรษิทัจะด าเนินการคนืเงนิใหผู้ช้ าระเงนิมดัจ าภายใน 
15 วนัท าการ  
- เอกสารการรบัเงนิคนื ส าเนาบตัรประชาชนผูโ้อนเงนิมดัจ าพรอ้ม เซน็รบัรองส าเนา  
- ส าเนาหน้าสมุดบญัชผีูโ้อนเงนิมดัจ า (ชื่อบญัชจีะตอ้งเป็นชื่อเดยีวกบัผูโ้อนเงนิมดัจ าเท่านัน้) 
กรณีผูเ้ดินทางยกเลิกการเดินทางเอง แต่กรุป๊ทวัรส์ามารถเดินทางได้ 
ทางบรษิทัจะด าเนินการคนืเงนิใหแ้ก่ผูม้ดัจองภายใน 15 วนัท าการ นบัจากวนัทีก่รุ๊ปทวัรเ์ดนิทางกลบัมาถงึประเทศ
ไทย 
- เอกสารการรบัเงนิคนื ส าเนาบตัรประชาชนผูโ้อนเงนิมดัจ าพรอ้ม เซน็รบัรองส าเนา  
- ส าเนาหน้าสมุดบญัชผีูโ้อนเงนิมดัจ า (ชื่อบญัชจีะตอ้งเป็นชื่อเดยีวกบัผูโ้อนเงนิมดัจ าเท่านัน้) 
 

ยกเลกิก่อนการเดนิทาง 60 วนั ไม่หกัค่าใชจ้่าย  
ยกเลกิก่อนการเดนิทาง 41 - 59 วนั หกัค่าใชจ้่าย 15,000 บาท  
ยกเลกิก่อนการเดนิทาง 31 - 40 วนั หกัค่าใชจ้่าย 30,000 บาท 
ยกเลกิก่อนการเดนิทาง 21 - 30 วนั หกัค่าใชจ้่าย 50% ของค่าทวัร ์
ยกเลกิก่อนการเดนิทาง 11 - 20 วนั หกัค่าใชจ้่าย 75% ของค่าทวัร ์
ยกเลกิก่อนการเดนิทาง 1 - 10 วนั หกัค่าใชจ้่าย 100% ของค่าทวัร ์

1. บรษิัทฯขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงรายการท่องเทีย่ว กรณีทีเ่กดิเหตุสุดวสิยั อาท ิการล่าชา้ของสายการบนิ การนัดหยุดงาน 
ภยัธรรมชาต ิสภาพภูมอิากาศ การก่อจลาจล อุบตัเิหตุ ปญัหาการจราจร ฯลฯ ทัง้น้ีจะค านึงถงึผลประโยชน์และจะรกัษาผลประโยชน์
ของท่านไวใ้หม้ากทีส่ดุ  
2. เน่ืองจากการท่องเทีย่วนี้เป็นการช าระแบบเหมาจ่ายกบับรษิทัตวัแทนในต่างประเทศ ท่านไม่สามารถทีจ่ะเรยีกรอ้งเงนิคนื ในกรณีที่
ท่านปฏเิสธหรอืสละสทิธิใ์นการใชบ้รกิารนัน้ทีท่างทวัรจ์ดัให ้ 
3. หากท่านถูกปฏเิสธการเขา้เมอืง บรษิทัฯจะไม่รบัผดิชอบค่าใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้และจะไม่คนืเงนิค่าทวัรท์ีท่่านช าระแลว้  
4. หากวนัเดนิทางหนงัสอืเดนิทางของท่านช ารุด (อาท ิขาด เปียกน ้า) ทางสายการบนิไม่อนุญาต ใหเ้ดนิทาง บรษิทัจะไม่รบัผดิชอบทุก
กรณี 
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 เอกสารประกอบการขอวีซ่าเชงเก้นประเทศโปรตเุกส  
(ใช้เวลาในการขอวีซ่าประมาณ 3 อาทิตย ์ทัง้น้ีระยะเวลาการพิจารณาวีซ่าขึ้นอยู่กบัดลุยพินิจของสถานทูต ) 
ณ ปจัจุบนั สถานฑตูไมอ่นุญาต ใหด้งึเล่ม Passport หากไดย้ื่นเขา้ไปแลว้ ดงันัน้ถ้าลกูคา้มแีผนเดนิทางที่ 
ตอ้งใช ้Passport กรณุาแจง้เจา้หน้าที ่เพื่อขอยื่นวซี่าล่วงหน้าก่อนกรุป๊ และใหแ้นบตัว๋เครือ่งบนิ+โรงแรม  
ในช่วงทีล่กูคา้จะเดนิทางมาดว้ย 
(การเตรยีมเอกสารกรณุาอ่านใหเ้ขา้ใจและเตรยีมใหค้รบและกรณุาอย่ายดึตดิกบัการยืน่วซี่าในสมยัก่อน ) 
1. หนงัสอืเดนิทาง อายใุชง้านได ้เกนิ 6 เดอืนขึน้ไป และ มหีน้าว่างอยา่งน้อย 2 แผ่น 

(หากมเีล่มเก่ากรณุาแนบเล่มเก่าก่อนหน้าเล่มปจัจุบนัมาดว้ย) 
2. รปูถ่าย สี หน้าตรง ขนาด 3.5*4.5 ซ.ม. จ านวน 2 รปู พื้นฉากหลงัรปูต้องเป็นพ้ืนสี

ขาว (อย่าถ่ายเอง เพราะพื้นเป็นสีเทา ใช้ไม่ได้) ห้ามสวมแว่นสายตา (รปูถ่ายต้อง
ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน...สถานฑูตมีการเทียบรปูกบัหน้าวีซ่าท่ีเคยได้รบั)  

3. ส าเนาบตัรประชาชน (หน้าบตัร และหลงับตัร) 
4. ส าเนาทะเบยีนบา้น (กรณุาถ่ายหน้าแรกทีม่รีายละเอยีดบา้นเลขทีม่าดว้ย) 
5. ส าเนาทะเบยีนสมรส (กรณีผูห้ญงิ.....หากมกีารเปลีย่นค าน าหน้าเป็น ...นาง... ตอ้งแนบมา) 
6. ส าเนาทะเบยีนหยา่ (กรณผีูห้ญงิ.....ถา้หยา่และหากมกีารใชค้ าน าหน้าเป็น ....นาง...ตอ้งแนบมา) 
7. ส าเนาใบมรณะบตัร  
8. หลกัฐานการท างาน (จดหมายรบัรองการท างาน) ท าเป็นภาษาองักฤษ 

จดหมายรบัรองการท างานใหร้ะบุ  TO WHOM IT MAY CONCERN (ไมต่อ้งระบุสถานฑตูและประเทศ) 
- กรณผีูเ้ดนิทางเป็นเจา้ของกจิการ : หนงัสอืจดทะเบยีนบรษิทั หรอื ใหอ้อกจดหมายรบัรองการท างาน

ประทบัตรา ระบุต าแหน่ง ระยะเวลาการว่าจา้ง เงนิเดอืน วนัเดนิทางทีจ่ะไป 
- กรณพีนกังานบรษิทั : ใชจ้ดหมายรบัรองการท างานจากนายจา้ง ระบุต าแหน่ง ระยะเวลาการว่าจา้ง เงนิเดอืน 

วนัเดนิทางทีจ่ะไป 
- กรณทีีเ่ป็นขา้ราชการ : ใชห้นงัสอืรบัรองจากหน่วยงาน  
- กรณเีกษยีณอายุราชการ: ถ่ายส าเนาบตัรขา้ราชการบ านาญ 
- กรณเีป็นนกัเรยีนนกัศกึษา ตอ้งมหีนงัสอืรบัรองจากสถาบนัศกึษา นัน้ว่าก าลงัศกึษาอยู ่ระบุชัน้ปีทีศ่กึษา  
9. หลกัฐานการเงิน :   
- Statement ย้อนหลงั 4 เดือน พร้อมทัง้ประทบัตราจากธนาคารเทา่นัน้ นบัขึน้ไปจากเดือนท่ีจะย่ืนวีซา่ มียอดเงิน

ไมต่ ่ากวา่ 100,000 บาทตอ่การรับรอง 1 ทา่น ให้สมเหตสุมผลตอ่การย่ืนวีซา่ 
 

 (สถานฑตูไม่รบัพจิารณาบญัชกีระแสรายวนัในทุกกรณี ไมต่อ้งแนบมา) 
เอกสารผูเ้ยาว ์อายตุ ่ากว่า 20 ปี กรณุาตดิต่อเจา้หน้าที่ 

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


