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รหัสโปรแกรม : 22257 (กรุณาแจ้งรหัสโปรแกรมทุกครั้งที่สอบถาม) 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PORTUGAL IN DEPTH 10 DAYS 
เทีย่วโปรตุเกสแบบเจาะลกึ 10 วนั 

 

วนัที ่(1) : กรุงเทพฯ 
วนัที ่(2) : กรุงเทพ – อสิตันบูล – ลสิบอน 
วนัที ่(3) : ลสิบอน – โคอมิบรา – พอร์โต้  
วนัที ่(4) : พอร์โต้ – วล่ิา เรียล – วเีซล  
วนัที ่(5) : วเีซล – เอโวร่า  
วนัที ่(6) : เอโวร่า – ฟารู่  
วนัที ่(7) : ฟารู่ – Benagil Cave – ลากอส – ซาเกรส – ฟารู่  
วนัที ่(8) : ฟารู่ – ซินตร้า – แหลมโรคา – ลสิบอน  
วนัที ่(9) : ลสิบอน – อสิตันบูล 
วนัที ่(10) : อสิตันบูล – กรุงเทพฯ 
 

Benagil Cave 
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วนัพฤหัสบดีที ่ 30 ธ.ค.64 (1) กรุงเทพฯ - อสิตันบูล 
 

20.30 น.  พร้อมกนัท่ี สนามบินสุวรรณภูมิ สายการบิน Turkish Airlines (TK) 
23.30 น.  ออกเดินทางสู่ อสิตันบูล โดยเท่ียวบิน TK 069 
 

วนัศุกร์ที ่31 ธ.ค.64  (2)  กรุงเทพ – อสิตันบูล – ลสิบอน 

 

06.10 น. เดินทางถึง อสิตันบูล เพื่อแวะเปล่ียนเคร่ือง 
08.15 น. ออกเดินทางสู่ ลสิบอน โดยเท่ียวบิน TK 1755 
10.20 น. เดินทางถึง กรุงลสิบอน (Lisbon) เมืองหลวงของโปรตุเกสตั้งอยูริ่มฝ่ังแม่น ้าเตจู ้(Tejo) 
12.30 น.  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
 น าท่านเขา้ชม วิหารเจโรนิโม (Jeronimos Monastry Church) วิหารเก่าแก่ท่ีสร้างข้ึนเม่ือศตวรรษท่ี 16 

โดยกษตัริยแ์มนนูเอลท่ี 1 องคส์ าคญัท่ีสุดท่ีสร้างช่ือเสียงให้โปรตุเกส ผูซ่ึ้งประสบความส าเร็จจากการส่ง
นกัเดินเรือล่องมหาสมุทรเพื่อคน้พบแผ่นดินใหม่ในโลกและมีความส าคญัทางประวติัศาสตร์ โดยเฉพาะ
เป็นท่ีฝังศพของวาสโก ดากามา นกัเดินเรือท่องโลกผูย้ิ่งใหญ่ของโปรตุเกส ใชเ้วลาก่อสร้างทั้งส้ินถึง 70 ปี 
จึงแลว้เสร็จสมบูรณ์ และไดรั้บการรับรองจากองค์การ
ยเูนสโกว้า่ใหเ้ป็นมรดกโลก 

แวะถ่ายรูป หอคอยบีเล็ม (Belem Tower) เดิมสร้างไว้
กลางน ้ า เพื่อเป็นป้อมรักษาการณ์ดูแลการเดินเรือเข้า
ออก เป็นจุดเร่ิมตน้ของการเดินเรือออกไปส ารวจและ
ค้นพบโลกของวาสโก ดากามาและนักเดินเรือชาว
โปรตุเกส เป็นอีกหน่ึงสถาปัตยกรรมแบบมานูเอลไลน์

ก าหนดวันเดินทาง 

วนัพฤหสับดีท่ี 30 ธนัวาคม 2564 ถึง วนัเสาร์ท่ี 8 มกราคม 2565  
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ท่ีสวยงาม 
ชมทศันียภาพของแม่น ้าเตจู้ (Tejo) ท่ีไหลผ่านใจกลางเมืองลิสบอน เป็นแม่น ้ าท่ีกวา้งใหญ่ไพศาลราวกบั
ทะเล และยิง่กวา่นั้นโปรตุเกสถูกโอบลอ้มดว้ยชายหาดยาวกวา่ 170 กม.ของผนืมหาสมุทรแอตแลนติก  

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 
เขา้สู่ท่ีพกั โรงแรม Ramada By Wyndham Lisbonหรือเทยีบเท่า 
 

วนัเสาร์ที1่ ม.ค.65 (3) ลสิบอน – โคอมิบรา 
 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
 (ลสิบอน – โคอมิบรา ระยะทางประมาณ 204 กม. ใช้เวลาเดินทาง 2 ชม.) 

น าท่านเดินทางสู่เมืองเล็กๆท่ีอยูร่ะหวา่งกรุงลิสบอนและพอร์โต ้ท่ีมีช่ือวา่ เมืองโคอิมบรา (Coimbra) เมือง
ท่ีมีช่ือเสียงในเร่ืองความเป็นเมืองมหาวทิยาลยั ชม จัตุรัสลาร์โก ดา พอร์ตาเกม ท่ีมีรูปแบบสถาปัตยกรรมท่ี
งดงามในแบบโปรตุเกส ทั้งรูปป้ันและอาคารท่ีแต่งแตม้ให้โคอิมบราเป็นเมืองท่ีสดใส ผ่านชมสถานท่ี
ส าคญัของเมือง ศาลาว่าการ อาคารบา้นเรือน โบสถ์สไตล์บาร็อค หอนาฬิกา หอสมุดท่ีเก่าแก่ท่ีสุดของ
โปรตุเกส มหาวทิยาลยัโคอิมบรา ซ่ึงเป็นมหาวทิยาลยัท่ีเก่าแก่ท่ีสุดของประเทศโปรตุเกส สร้างโดยพระเจา้
จอห์นท่ี 3 ซ่ึงพระองคท์รงสนบัสนุนดา้นการศึกษาในโปรตุเกส น าท่านชมยา่นเมืองเก่า ซ่ึงมีตึกเก่าท่ียงัคง
ไดรั้บการดูแลรักษาเป็นอยา่งดี 

เท่ียง รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บ่าย (โคอมิบรา - พอร์โต้ ระยะทางประมาณ 124 กม. ใช้เวลาเดินทาง 1 ชม. 20 นาท)ี 
 เดินทางสู่ เมืองพอร์โต้ (Porto) หน่ึงในเมืองศูนยก์ลางเก่าแก่ของยุโรป ตั้งอยู่ริมแม่น ้ าดูวโ์รทางเหนือของ

โปรตุเกส เมืองท่ีมีขนาดใหญ่เป็นอนัดบัสองของประเทศโปรตุเกส และเมืองท่าท่ีส าคญั และมีช่ือเสียง
อยา่งมากทางดา้นไวน์ซ่ึงเป็นแหล่งน ้ าเมาชั้นดีของคนท่ีรักการด่ืม ดว้ยปัจจยัเหล่าน้ี องคก์ารยูเนสโกจึงได้
ข้ึนทะเบียนเมืองปอร์โตเ้ป็นเมืองมรดกโลกในปี ค.ศ.1996 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 
เขา้สู่ท่ีพกั โรงแรม HF Ipanema Porto หรือเทยีบเท่า 

 

วนัอาทติย์ที ่2 ม.ค.65  (4 ) พอร์โต้ - วล่ีา เรียล - วเีซล 
 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
ชม ย่านเขตท่าเรือเก่า ท่ีคร้ังหน่ึงเคยรุ่งเรืองมากในอดีต ปัจจุบนัไดรั้บข้ึนทะเบียนเป็นมรดกโลก ชมย่าน
จตุัรัสใจกลางเมือง และ ท่ีวา่การเมือง โบสถเ์ก่าแก่ประจ าเมือง ปราสาท และอาคารบา้นเรือน  
ชม โบสถ์เซนต์ฟรานซิส (Church of Sao Francisco) สร้าง
ข้ึนในศตวรรษท่ี 18 โบสถ์ท่ีผสมผสานรูปแบบสไตล์โกธิค
และบาร็อคไวด้ว้ยกนัอยา่งลงตวั ประดบัดว้ยทองค ากว่า 200 
กิโลกรัมตามแท่นบูชา เสาและเพดาน ทองอร่าม จุดเด่นอย่าง
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หน่ึงของโบสถ ์คือ Tree of Jeesse ซ่ึงเป็นไมแ้กะสลกัปิดทอง เป็นรูปสายตระกูลของพระเยซู ตามความเช่ือ
ในพระคมัภีย ์
ชม อาคารตลาดหลักทรัพย์ (Palacio da Bolsa) สร้างข้ึนในศตวรรษท่ี 19 สร้างในรูปแบบสถาปัตยกรรม
แบบนีโอคลาสสิค ภายในอาคารท่ีประดบัตกแต่งไดอ้ย่างงดงาม ในอดีตเคยเป็นหัวใจหลกัทางเศรษฐกิจ
และการคา้ของเมืองพอร์โต  
ชม Livraria Lello ร้านหนังสือท่ีสวยงามท่ีสุดแห่งหน่ึงในโลกและเป็น
สถานท่ีท่ีสร้างแรงบนัดาลใจในการเขียนแฮร์ร่ี พอตเตอร์ นวนิยายแฟนตาซี 
ท่ีไดรั้บความนิยมและเป็นท่ีรู้จกัทัว่โลกของ เจ. เค. โรวลิ์ง Livraria Lello คือ
ร้านหนงัสือท่ีสร้างข้ึนเม่ือปี ค.ศ. 1881 ปัจจุบนัมีอายุ 137 ปี ตั้งอยูใ่นเมือง
โปร์ตู (Porto) ประเทศโปรตุเกส เมืองท่ียูเนสโก (UNESCO) คดัเลือกและ
ข้ึนทะเบียนเป็นใหเ้ป็นเมืองมรดกโลก ในปี ค.ศ. 1996 

 น าท่านเดินทางสู่ วล่ิา เรียล (Vila Real)  
 (พอร์โต้ – วล่ิา เรียล ระยะทางประมาณ 95 กม. ใช้เวลาเดินทาง 1 ชม. 4 นาท)ี 
เท่ียง รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บ่าย น าท่านชม พระราชวัง (Mateu Palace & Garden) พระราชวงัเก่าแก่ท่ีสร้างข้ึนในศตวรรษท่ี 18ออกแบบ

สไตลบ์าร็อคผสมผสานกบัร็อคโคโค่ โดยสถาปนิกท่ีช่ือวา่ Nicolau Nasoni เป็นศิลปินชาวอิตาเลียน 
 เดินทางสู่ เมืองวเีซว (Viseu) 
 (วล่ิา เรียล - วเีซว ระยะทางประมาณ 98 กม. ใช้เวลาเดินทาง 1 ชม. 20 นาท)ี 

เดินทางสู่ เมืองวีเซว (Viseu) เป็นเมืองท่ีมีการเจริญเติบโตดา้นเศรษฐกิจ โดยเฉพาะดา้นโทรคมนาคม
อุตสาหกรรม การคา้ และการศึกษา ตั้งอยูท่างตอนเหนือ-กลางของประเทศโปรตุเกส เช่ือมระหว่างเมือง
ท่าทางทะเล อาไวรู กบัเมืองกวาร์ดา เมืองชายแดนโปรตุเกส-สเปน และเมืองซาลามงักาของสเปน 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 
เข้าสู่ทีพ่กั โรงแรม Montebelo Viseu Congress Hotel หรือเทยีบเท่า  
 
 

วนัจันทร์ที ่3 ม.ค.65 (5 ) วเีซว - เบลมอนเต - เอโวล่า  
 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
 ( วเีซว - เบลมอนเต ระยะทางประมาณ 101 กม. ใช้เวลาเดินทาง 1 ชม. 20 นาท)ี 

น าท่านเดินทางสู่ Castelo de Vide / น าท่านถ่ายรูปกบั ปราสาทและป้อมปราการยุคกลาง ซ่ึงเป็นสถานท่ี
ก าเนิดของ Pedro Alvares Cabral ผูค้น้พบทวปีอเมริกาใต ้  
น าท่านเดินทางสู่ เบลมอนเต (Belmonte) เมืองแห่งชนชาติยวิบนคาบสมุทรไอบีเรีย ซ่ึงพบหลกัฐานการตั้ง
รกรากตั้งแต่ยคุกลางจนกระทัง่ศตวรรษท่ี 13 มีการขบัไล่ชาวยิวออกจากโปรตุเกสแต่ก็ยงัมีบางกลุ่มท่ีหลบ
ซ่อนและยงัคงตั้งรกรากมาอยา่งยาวนานท่ีเบลมอนเตจนกระทัง่ปัจจุบนั 
ชม พพิธิภัณฑ์ชาวยวิ (Jewish Museum) แหล่งรวบรวมความเป็นมาของชนชาติยวิในโปรตุเกส 
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ชม พิพิธภัณฑ์น ้ามันมะกอก (Museu do Azeite) แหล่งเรียนรู้เก่ียวกบัวิธีการท าน ้ ามนัมะกอก แบบ 
Belmonte Lagar (* พิพิธภณัฑน์ ้ามนัมะกอกปิดทุกวนัจนัทร์)  

เท่ียง รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
 ( เบลมอนเต - เอโวล่า ระยะทางประมาณ 261 กม. ใช้เวลาเดินทาง 2 ชม. 55 นาท)ี 
บ่าย เดินทางสู่ เมืองเอโวล่า (Evora) หน่ึงในเมืองมรดก

โลกทางวฒันธรรมขององคก์ารยเูนสโก เมืองน้ียงัคง
ไดรั้บการดูแลรักษาร่องรอยของสถาปัตยกรรม ท่ีมี
มาตั้งแต่สมยัโรมนั 
ชม จัตุรัสกิรัลโด (Giraldo Square) ศูนยก์ลางท่ี
ส าคญัของเมือง และเป็นท่ีตั้ งของลานน ้ าพุท่ีสร้าง
แบบศิลปะยุคเรอเนสซอง ในปี ค.ศ.1556 อิสระให้
ท่านเดินเล่นและถ่ายภาพความประทบัใจและเลือก
ซ้ือสินคา้ตามอธัยาศยัน าท่านชม วัดโรมันแห่งเอโวร่า (Roman Temple) ซ่ึงเป็นสัญลกัษณ์แห่งการขยาย
อิทธิพลของโรมนัในดินแดนของโปรตุเกส / 
ชม โบสถ์เซนต์ฟรานซิส (St. Francis Church) 
ตั้งตระหง่านอยู่ใจกลางเมืองเก่า โบสถ์แห่งน้ี
สร้างข้ึนในช่วงปลายศตวรรษท่ี 15 / ชม โบสถ์
โครงกระดูก (Chapel of Bones) สร้างข้ึนจาก
กลุ่มนกับวชฟรานซิสกนัในศตวรรษท่ี 16 ซ่ึงน า
โครงกระดูกมาจากสุสานต่างๆรอบเมือง ในช่วงท่ีมีการขยายและต่อเติมเมือง มีโครงกระดูกทั้งนกับวชและ
แม่ชี รวมถึงประชาชนทัว่ไปกวา่ 5,000 ร่าง Tra 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 
เขา้สู่ท่ีพกั โรงแรม Vila Gale Evora หรือเทยีบเท่า 
 

วนัองัคารที ่4 ม.ค.65  (6 ) เอโวล่า - ฟารู 
 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
 (เอโวล่า - ฟารู ระยะทางประมาณ 287 กม. ใช้เวลาเดินทาง 2 ชม. 50 นาท)ี 

เดินทางสู่ เมืองฟารู (Faro) เป็นเมืองทางใต้สุดบน
ของประเทศโปรตุเกส 

 น าท่านถ่ายรูปกบั โบสถ์แซ่ (Se Cathedral) เป็น
โบสถเ์ก่าแก่ท่ีสุดของเมืองมีอายกุวา่พนัปี ซ่ึงตั้งอยูใ่น
บริเวณปราสาทโบลซ่า และชมทศันียภาพท่ีงดงาม
ของเมืองฟารู  

เท่ียง รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
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บ่าย เขา้ชม อาร์โก ดาวิลา (Arco Vila) หน่ึงในสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีเป็นท่ีตอ้งการมากท่ีสุดในฟาโรอดีตประตูสู่
เมืองอาร์โกดาวลิาตั้งอยูท่างตอนใตสุ้ดของถนน Jardim manuel bivar สร้างโดยสถาปนิก Francisco Xavier 
Fabri การตกแต่งซุม้ประตูเป็นรูปป้ันของนกับุญโทมสัอาควนิสัซ่ึงถือวา่เป็นนกับุญอุปถมัภข์องฟาโร  

 ชม The Macabre ถูกสร้างข้ึนในศตวรรษท่ี 16 โดยนกับวช Franciscan บริเวณขา้งในโบสถ์มีแสงเขา้สู่
ช่องเล็ก ๆ สามช่องทางดา้นซ้าย ผนงัและเสาแปดเสาตกแต่งดว้ยกระดูกและกะโหลกศีรษะท่ีจดัเรียงอยา่ง
ระมดัระวงัด้วยซีเมนต์ เพดานท าจากอิฐทาสีขาวและทาสีด้วยลวดลายมรณะ จ านวนโครงกระดูกของ
นกับวชถูกค านวณเป็นประมาณ 5,000 มาจากสุสานท่ีตั้งอยู่ภายในโบสถ์หลายสิบโหล กะโหลกบางส่วน
ถูกขีดเขียนดว้ยกราฟฟิตี ผึ่งใหแ้หง้สองศพซ่ึงหน่ึงในนั้นเป็นเด็กอยูใ่นกรณีแสดงแกว้ และท่ีหลงัคาโบสถ์
ค  าวา่ "Melior est die mortis nativitatis (วนัแห่งความ
ตายดีกวา่วนัเกิด) 
ชม Jardim Manuel Bivar สวนขนาดเล็กท่ีเงียบสงบ
ตั้งอยู่ใกลก้บัท่าเรือฟาโร ส่วนใหญ่จะเป็นครอบครัว
ท่ีเข้ามาเดินเล่น แต่ในช่วงเวลากลางคืนจะมีความ
บันเทิงโดยเฉพาะในวันท่ี มีการจัดนิทรรศการ
รถจกัรยานยนต์เพื่อแสดงสินคา้ มีกิจกรรมอ่ืนๆ ให้
ร่วมสนุก และมีคาเฟ่มากมายรอบๆ Jardim Manuel Bivar ววิของตน้ไมแ้ละทะเลใหน้ัง่เพลิดเพลิน  

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 
เขา้สู่ท่ีพกั โรงแรม Faro หรือเทยีบเท่า 
 

วนัพุธที ่5 ม.ค.65  (7) ฟารู – Benagil Cave – ลากอส – ซาเกรส – แหลมเซนท์วนิเซนท์ – ฟารู  
 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
 (ฟารู – ลากวั ระยะทางประมาณ 59.4 กม. ใช้เวลาเดินทาง 40 นาท)ี 

เดินทางสู่ เมืองลากวั (Lagoa) เมืองชายหาดในแควน้แอลการ์ฟ (Algarve) / น าท่าน ล่องเรือชมถ า้ทะเลริม
ชายหาดเบนากลิ (Benagil Beach) ตั้งอยูใ่นคาบมหาสมุทรแอตแลนติก มีหมู่บา้นชาวประมงขนาดเล็ก  
อาศยัอยู ่และชม Benagil Cave 

 
(ลากวั – ลากอส ระยะทางประมาณ  36.3 กม. ใช้เวลาเดินทาง  27 นาท)ี 
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 เดินทางสู่ เมืองลากอส (Lagos) เป็นเมืองท่ีมีชายหาดท่ีงดงามมีชายหาดมากมาย ทอดยาว และ มีหนา้ผาท่ี
สวยงาม เมืองประวติัศาสตร์แห่งน้ีตั้งอยูใ่นแควน้แอลการ์และเคยเป็นเมืองหลวงของภูมิภาคก่อนท่ีจะเกิด
แผน่ดินไหวกระท าความเสียหายใน ปี 1755 เม่ือท่าเรือน ้าท่ีมีช่ือเสียงในปัจจุบนั 

เท่ียง รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
บ่าย น าท่านชมทศันียภาพ เมืองลากอส (Lagos) 

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

เซนท์วนิเซนท์ (Cape St.Vincent) แหลมท่ีตั้งอยู่
สุดขอบตะวนัตกเฉียงใต ้้ของประเทศโปรตุเกส 
ท่ีว่ากนัว่าเปรียบเสมือนสุดขอบเขตของ โลก 
เ พ ร า ะ เ ป็ น ท่ี ๆ  ค ริ ส โ ต เ ฟ อ ร์  โ ค ลั ม บัส 
(Christopher Columbus) นกัเดินเรือท่ีมีช่ือเสียง
ของโลกได้ออกเดินทางไปค้นหาโลกใหม่และ
เป็นจุดท่ีพระอาทิตยต์กดินหายลบัไปกบัทอ้งมหาสมุทร 

 น าท่านชม ป้อมปราการ (Fortaleza de Sagres) ป้อมประจ าเมืองซาเกรสในอดีต  
ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารพื้นเมือง  

(ซาเกรส – ฟารู ระยะทางประมาณ 116 กม. ใช้เวลาเดินทาง  1 ชม. 30 นาท)ี 
 น าท่านเดินทางกลบัสู่ เมืองฟารู  
เขา้สู่ท่ีพกั โรงแรม Faro หรือเทยีบเท่า 
 

วนัพฤหัสบดีที ่6 ม.ค.65  (8) ฟารู – ซินทรา – แหลมโรคา - ลสิบอน 
 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
(ฟารู - ซินทรา ระยะทางประมาณ 300 กม. ใช้เวลาเดินทาง  2 ชม. 50 นาท)ี 
เดินทางสู่ เมืองซินทรา (Sintra) อีกหน่ึงเมืองตากอากาศยอดนิยมของนกัท่องเท่ียว เป็นท่ีตั้งของพระราชวงั
ท่ีสวยงามท่ีได้รับการรับรองจากองค์การยูเนสโก้ให้เป็นมรดกโลก ความร่มร่ืนของเขตอุทยานเป็นท่ี
พกัผ่อนหย่อนใจในวนัหยุดของชาวเมือง เป็นอีกเมืองท่ีมีสถาปัตยกรรมท่ีค่อนขา้งมีความโดดเด่นของ
แควน้แกรนดลิ์สบอน ประเทศโปรตุเกส 

เท่ียง รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
บ่าย เขา้ชม พระราชวังแห่งชาติเปนา (Royal Pena National Palace) หน่ึงในสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีถือวา่เป็นส่วน

หน่ึงของภูมิทศัน์ทางวฒันธรรมของเมืองซินตร้า 
ซ่ึงนับตั้ งแต่ ปี ค.ศ. 1910 พระราชวงัแห่งน้ีได้
กลายเป็นสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีมีความส าคัญทาง
ประวติัศาสตร์ของเมืองซินตร้าอีกแห่งท่ีต้องมา
เยอืน  
 ชม แหลมโรก้า (Cabo Da Roca) จุดตะวนัตกสุด
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ของยโุรป ท่านสามารถซ้ือ Certificate เป็นท่ีระลึก ส าหรับการมาเยอืน ณ ท่ีแห่งน้ี อิสระใหท้่านถ่ายรูป 
 เดินทางสู่ เมืองเอสโตริล (Estoril) ท่ีไดรั้บสมญานามร่วมกบัอีกสองเมืองคือคาสกายและซินทรา วา่เป็น 

Golden Triangle เมืองตากอากาศท่ีเต็มไปดว้ยความสวยงามชองไมด้อกแนวตน้ปาล์มและคลาสสิคดว้ยรี
สอร์ทตากอากาศสีพาสเทล อิสระให้ท่านชมเมืองท่ีมีบรรยากาศสวยงามตามธรรมชาติ และชมทศันียภาพ 
ริมชายฝ่ังทะเล / น าท่านเดินทางกลบัสู่ เมืองลสิบอน  

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารพื้นเมือง 
เขา้สู่ท่ีพกั โรงแรม HF Fenix Urban หรือเทยีบเท่า 
 

วนัศุกร์ที ่7 ม.ค.65  (9 )  ลสิบอน – อสิตันบูล 
 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  
ชม บริเวณเมืองเก่าลสิบอน “โอลด์ซิตี”้ และ จัตุรัสการค้า (Praca Do Comercio) สร้างข้ึนในสมยัมาร์ควิส 
เดอ ปอมแปล (Marques Depombal) เป็นนายกรัฐมนตรี / ผ่านชม สะพานแขวนที่ยาวที่สุดในยุโรป ซ่ึง
สะพานน้ีมีช่ือวา่ Ponte 25 Abril (ซ่ึงวนัท่ี 25 เม.ย. 1974 ไดเ้กิดการปฏิวติัเปล่ียนแปลงการปกครองมา 
สู่ระบอบประชาธิปไตย) / ผ่านชม อนุสาวรีย์เจ้าชายเฮนร่ี (Prince Henry the Navigator Monument)  
ผูมี้พระสมณัญานามวา่ เจา้ชายเฮนร่ี นาวกิบุรุษ (Henry The Navigator) 

 น าท่านเดินทางสู่สนามบิน 
13.00 น. รับประทานอาหารกลางวนั 
16.40 น.  ออกเดินทางสู่ อสิตันบูล โดยเท่ียวบินท่ี TK 1760 
 

วนัเสาร์ที ่8 ม.ค.65 (10 ) อสิตันบูล – กรุงเทพฯ  
 

00.30 น. เดินทางถึง อสิตันบูล เพื่อแวะเปล่ียนเท่ียวบิน 
01.55 น. ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยเท่ียวบินท่ี TK 860 
15.00 น. เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ 
 

อตัราค่าบริการทัวร์ โปรตุเกส เจาะลกึ 10 วนั (TK) 
 

 

 
 

 
 

 

  

 
 
 

รายละเอยีดอตัราค่าบริการส าหรับคณะเดินทาง (ผู้ใหญ่) 15 ท่านขึน้ไป ราคา (บาท) 

ผูใ้หญ่ พกัหอ้งคู่ ราคาท่านละ ไม่รวมค่าตัว๋เคร่ืองบิน , ค่าวซ่ีา 65,500.- 
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เอกสารประกอบการขอวซ่ีาเชงเก้นประเทศโปรตุเกส  
(ใช้เวลาในการขอวซ่ีาประมาณ 3 อาทติย์ ทั้งนี้ระยะเวลาการพจิารณาวซ่ีาขึน้อยู่กบัดุลยพนิิจของสถานทูต ) 

ณ ปัจจุบนั สถานฑูตไม่อนุญาต ใหดึ้งเล่ม Passport หากไดย้ืน่เขา้ไปแลว้ ดงันั้นถา้ลูกคา้มีแผนเดินทางท่ี 
ตอ้งใช ้Passport กรุณาแจง้เจา้หนา้ท่ี เพื่อขอยืน่วซ่ีาล่วงหนา้ก่อนกรุ๊ป และใหแ้นบตัว๋เคร่ืองบิน+โรงแรม  
ในช่วงท่ีลูกคา้จะเดินทางมาดว้ย 
(การเตรียมเอกสารกรุณาอ่านใหเ้ขา้ใจและเตรียมใหค้รบและกรุณาอยา่ยดึติดกบัการยืน่วซ่ีาในสมยัก่อน ) 

1. หนงัสือเดินทาง อายใุชง้านได ้เกิน 6 เดือนข้ึนไป และ มีหนา้วา่งอยา่งนอ้ย 2 แผน่ 
(หากมีเล่มเก่ากรุณาแนบเล่มเก่าก่อนหนา้เล่มปัจจุบนัมาดว้ย) 

2. รูปถ่าย สี หน้าตรง ขนาด 3.5*4.5 ซ.ม. จ านวน 2 รูป พื้นฉากหลงัรูปต้องเป็นพื้นสีขาว 
(อย่าถ่ายเอง เพราะพืน้เป็นสีเทา ใช้ไม่ได้) ห้ามสวมแว่นสายตา (รูปถ่ายต้องถ่ายไว้ไม่
เกนิ 6 เดือน...สถานฑูตมีการเทยีบรูปกบัหน้าวซ่ีาทีเ่คยได้รับ)  

3. ส าเนาบตัรประชาชน (หนา้บตัร และหลงับตัร) 
4. ส าเนาทะเบียนบา้น (กรุณาถ่ายหนา้แรกท่ีมีรายละเอียดบา้นเลขท่ีมาดว้ย) 
5. ส าเนาทะเบียนสมรส (กรณีผูห้ญิง.....หากมีการเปล่ียนค าน าหนา้เป็น ...นาง... ตอ้งแนบมา) 
6. ส าเนาทะเบียนหยา่ (กรณีผูห้ญิง.....ถา้หยา่และหากมีการใชค้  าน าหนา้เป็น ....นาง...ตอ้งแนบมา) 
7. ส าเนาใบมรณะบตัร  
8. หลกัฐานการท างาน (จดหมายรับรองการท างาน) ท าเป็นภาษาองักฤษ 

จดหมายรับรองการท างานใหร้ะบุ  TO WHOM IT MAY CONCERN (ไม่ตอ้งระบุสถานฑูตและประเทศ) 

- กรณีผูเ้ดินทางเป็นเจา้ของกิจการ : หนงัสือจดทะเบียนบริษทั หรือ ใหอ้อกจดหมายรับรองการท างานประทบัตรา 
ระบุต าแหน่ง ระยะเวลาการวา่จา้ง เงินเดือน วนัเดินทางท่ีจะไป 

- กรณีพนกังานบริษทั : ใชจ้ดหมายรับรองการท างานจากนายจา้ง ระบุต าแหน่ง ระยะเวลาการวา่จา้ง เงินเดือน วนั
เดินทางท่ีจะไป 

- กรณีท่ีเป็นขา้ราชการ : ใชห้นงัสือรับรองจากหน่วยงาน  
- กรณีเกษียณอายรุาชการ: ถ่ายส าเนาบตัรขา้ราชการบ านาญ 
- กรณีเป็นนกัเรียนนกัศึกษา ตอ้งมีหนงัสือรับรองจากสถาบนัศึกษา นั้นวา่ก าลงัศึกษาอยู ่ระบุชั้นปีท่ีศึกษา  

9. หลกัฐานการเงิน :   

- Statement ยอ้นหลงั 4 เดือน พร้อมทั้งประทบัตราจากธนาคารเท่านั้น นบัข้ึนไปจากเดือนท่ีจะยืน่วซ่ีา มียอดเงินไม่
ต ่ากวา่ 100,000 บาทต่อการรับรอง 1 ท่าน ใหส้มเหตุสมผลต่อการยืน่วซ่ีา 
 

 (สถานฑูตไม่รับพิจารณาบญัชีกระแสรายวนัในทุกกรณี ไม่ตอ้งแนบมา) 

เอกสารผูเ้ยาว ์อายตุ  ่ากวา่ 20 ปี กรุณาติดต่อเจา้หนา้ท่ี 
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เดินทางกรุ๊ป        ติดต่อเซลคุณ    

ข้อมูลส่วนตัว 

 ช่ือ-นามสกลุ            

 ช่ือ-นามสกลุเดิม หรือ ช่ือ-สกลุ ก่อนแต่งงาน  (  ) ไม่มี (  ) มี ระบุช่ือ-นามสกลุ     

 เพศ (  ) ชาย (  ) หญิง       วนั/เดือน/ปีเกิด    สถานท่ีเกิด    

 ท่ีอยูปั่จจุบนัสามารถติดต่อได ้          

         รหสัไปรษณีย ์    

 ท่ีอยูต่ามบตัรประชาชน/ทะเบียนบา้น          

.         รหสัไปรษณีย ์    

 เบอร์โทรศพัทท่ี์บา้น   เบอร์แฟกซ์.    มือถือ    

 อีเมล ์             

 สถานภาพ (  ) โสด   (  ) แต่งงานไม่จดทะเบียน   (  ) แต่งงานจดทะเบียน 

  (  ) หมา้ย / ม่าย (  ) หยา่ร้าง (  ) แยกกนัอยู ่
ข้อมูลในการท างาน/เรียน 

 รายละเอียดท่ีท างาน(ปัจจุบนั) ระบุเป็นภาษาองักฤษ กรุณากรอกให้ตรงกบัเอกสารทีโ่ชว์สถานทูต 

ต าแหน่งงาน     ช่ือบริษทั       

ท่ีอยูท่ี่ท างาน            

วนัท่ีเร่ิมท างาน      เบอร์โทรท่ีท างาน      
 รายละเอียดสถานศึกษา (ปัจจุบนัท่ีเรียนอยู)่ระบุเป็นภาษาองักฤษ 

ช่ือโรงเรียน       ระดบัชั้น     

ท่ีอยูแ่ละเบอร์โทรสถานศึกษา          
 ผูอ้อกค่าใชจ่้ายในการเดินทางระบุเป็นภาษาองักฤษ กรุณากรอกให้ตรงกบัเอกสารทีโ่ชว์สถานทูต 

(  ) ตนเอง    (  ) บุคคลอ่ืน ระบุช่ือ-นามสกลุ      ความสมัพนัธ์   

(  ) องคก์ร/บริษทั ระบุช่ือ     ท่ีอยูข่ององคก์ร/บริษทั    

ความสมัพนัธ์ระหวา่งองคก์รและผูเ้ดินทาง   เบอร์โทรศพัทข์ององคก์ร/บริษทั   

ข้อมูลอ่ืนๆๆ 

 ท่านเคยยืน่ค  าร้องขอวซ่ีาแลว้ถูกปฏิเสธวซ่ีาหรือไม่  (  ) ไม่เคย (  )  เคย 

 ท่านเคยเดินทางไปประเทศท่ีอยูใ่นกลุ่มเชงเกน้ภายในระยะเวลา 3 ปี หรือไม่ (  ) ไม่เคย (  )  เคย 

ประเทศ    ระบุวนัท่ีไดรั้บวซ่ีา   วนัหมดอายขุองวซ่ีา   

 ท่านไดท้ าการบนัทึกลายน้ิวมือของท่านเพ่ือจุดประสงคก์ารท าวซ่ีาเชงเกน้หรือไม่ ในช่วงระยะ เวลา 5 ปี ท่ีผา่นมา หรือไม่ 

ประเทศ  ระบุวนัท่ีสแกนลายน้ิวม้ือ (ระบุอยูใ่นหนา้วซ่ีา)    หมายเลขวซ่ีา   
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ช่ือ – นามสกลุ ___________________________________________________________________ 
 

เบอร์โทร. ________________________________  
 
แบบสอบถาม เร่ืองอาหารทีไ่ม่ทาน  หรือ อาหารทีแ่พ้ 

□   ไม่ทานเน้ือววั (No Beef)    □   แพ ้กุง้ (No Shrimp) 

□   ไม่ทานเน้ือปลา (No Fish)   □   แพ ้ลอ็บสเตอร์ (No Lobster) 

□   ไม่ทานเน้ือไก่ (No Chicken)   □   แพ ้หอย (No Shellfish) 

□   ไม่ทานเน้ือหมู (No Pork)   □   แพ ้ปู (No Crab) 

□   ไม่ทานอาหารทะเล (No Sea Food)  □   ทานมงัสวรัิต (Vegetarian)   
□   ทานอาหารเจ (Vegan) 

□   แพอ้าหาร ประเภท ___________________________________________________________ 

□   อ่ืนๆ โปรดระบุ ______________________________________________________________ 
                                      ---------------------------------------------- 
แบบสอบถามเร่ืองห้องพกั 

□   Single Room หอ้งพกัเด่ียว (1 หอ้ง มี 1 เตียง พกั 1 ท่าน) 

□   Double Room หอ้งพกัคู่ (1 หอ้ง มี 1 เตียงใหญ่ พกั 2 ท่าน) 

□   Twin Room หอ้งพกัคู่ (1 หอ้ง มี 2 เตียง พกั 2 ท่าน) 

□   Triple Room หอ้งพกั 3 ท่าน (1 หอ้ง มี 2 เตียง + 1 เตียงเสริม พกั 3 ท่าน)  
       ---------------------------------------------- 

แบบสอบถามเร่ืองทีน่ั่งบนสายการบิน (ขึน้อยู่กบัเง่ือนไขของสายการบิน) 

□   ริมหนา้ต่าง 

□   ริมทางเดิน 
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