
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ปอร์โต(มรดกโลก) – โบสถ์แซ่ – บราก้า – กุสมาเรส – อะเวยรู่ – โกอมิบรา – นาซาเร – โทม่า 
ฟาติมา – มหาวหิารฟาติมา – บาตาลยา – อลัโคบาซา – ออบิโดส – มาฟรา – ลสิบอน 

ซินตร้า – แหลมโรก้า – มหาวหิารเจอโร นิโม – อสิระช้อปป้ิงย่านถนน Avenida da Liberdade 

      รหสัโปรแกรม : 27565 (กรุณาแจง้รหสัโปรแกรมทุกครัง้ทีส่อบถาม) 



ก าหนดการเดินทาง 
กมุภาพนัธ์ - มิถุนายน 2566  

(กรุณาส ารองท่ีนัง่ล่วงหนา้ก่อนการเดินทางอยา่งนอ้ย 8 สัปดาห์เพื่อความสะดวกในการยืน่วีซ่า) 
 

วนัที่1 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ  
20.30 น. คณะพร้อมกนั ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ดยสารระหว่างประเทศประตู 8 เคาน์เตอร์S ของสาย การบิน

เตอร์กิช แอร์ไลน์ พบเจา้หนา้ท่ีคอยอ านวยความสะดวก 
23.30 น. ออกเดินทางสู่งอิสตนับูล ประเทศตุรกี โดยเท่ียวบินท่ี TK069 
 

วนัที่2 อสิตันบูล – ปอร์โต้(มรดกโลก) – โบสถ์แซ่ – Lello & Irmão Bookstore 
06.30 น. เดินทางถึงประเทศตุรกี ใหท้่านแวะพกัเปลี่ยนเคร่ือง  
07.55 น. ออกเดินทางสู่เมืองปอร์โต ้ประเทศโปรตุเกส โดยเท่ียวบินท่ี TK1449 
09.45 น. เดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติปอร์โต ้ประเทศฝร่ังเศส หลงัผ่านพิธีการตรวจคนเขา้เมืองและด่านศุลกากร

เรียบร้อยแล้ว น าท่านเข้าสู่ตัวเมือง ปอร์โต ้
(Porto) ตั้ งอยู่ริมแม่น ้ าดูว์โรทางเหนือของ
โปรตุเกส หน่ึงในเมืองศูนยก์ลางเก่าแก่ของ
ยุโรป  อีกทั้งยงัเป็นเมืองท่ีมีขนาดใหญ่เป็น
อนัดับสองของประเทศโปรตุเกส และเมือง
ท่ าท่ีส าคัญ  และมี ช่ือ เสียงอย่างมาก จน
องค์การยูเนสโกจึงได้ขึ้นทะเบียนเมืองปอร์
โต้เป็นเมืองมรดกโลก(Unesco) ในปีค.ศ. 
1996 และในปี 2017 ยงัได้รับการโหวตจาก
นกัท่องเท่ียวจากทัว่โลกว่าเป็นเมืองท่ีน่าเท่ียวท่ีสุดอีกดว้ยน าท่านชม เมืองปอร์โต ้ท่ีมาของช่ือประเทศ โดยมา
จากค าว่า Portus & Cale ซึงใช้เรียกเมืองสองฝ่ังแม่น ้ า Douro แลว้กลายมาเป็น Portugal (ปอร์ตูกลั) ในปัจจุบนั
น าท่านชม ย่านเขตท่าเรือเก่า ท่ีคร้ังหน่ึงเคย
รุ่ง เรือ งม าก ในอ ดีต  ปั จ จุบัน ได้ รับ ขึ น
ทะเบียนเป็นมรดกโลก น าท่านชมย่าน จตัุรัส
ใจกลางเมืองและทีว่าการเมือง น าท่านชม
มหาวิหารซิ (Se Cathedral) โบสถ์เก่าแก่
ท่ีสุดของเมืองมีอายุกว่าพันปีซ่ึงตั้ งอยู่ใน
บริเวณปราสาทโบลซ่า วิหารซิ เป็นสถานท่ี
ส าคญัทางประวติัศาสตร์ในใจกลางเมืองเก่า
ซ่ึงเป็นจุดก าเนิดของเมือง อันท่ีจริง Morro 
da Sé เป็นย่านท่ีเก่าแก่ท่ีสุดในปอร์โต จะมีหอคอยยุคกลางท่ีสวยงามจากศตวรรษท่ี 13 ถดัไปอีกไม่ก่ีก้าว มี
ส านักงานขอ้มูลการท่องเท่ียว ตวัวิหารเป็นโครงสร้างแบบโรมาเนสก์ท่ี 12 สร้างขึ้นโดยบิชอปฮิวจ์ ขุนนางชาว



ฝร่ังเศสท่ีมาท่ีปอร์โตก่อนท่ีโปรตุเกสจะไดรั้บเอกราชเสียอีก และปกครองเมืองตั้งแต่ปี ค.ศ. 1113 ถึงปี ค.ศ. 
1136 แมจ้ะมีรากฐานแบบโรมาเนสก์ แต่ว่าตลอดหลายศตวรรษท่ีผ่านมา วิหารได้มีการเปล่ียนแปลงมากมาย
จากรูปแบบสถาปัตยกรรมท่ีแตกต่างกนั เช่น หลงัคาแบบบาโรกของป้อมปราการท่ีอยู่ถดัจากประตูหน้า หรือ
แมแ้ต่ระเบียงนอกก าแพงดา้นเหนือของอาคาร ซ่ึงออกแบบโดย Nicolau Nasoni ในศตวรรษท่ี 18 

เท่ียง บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บ่าย น าท่านเขา้ชมร้านหนังสือเลลโล ท่ีสวยท่ีสุดในโลก  Lello & Irmão Bookstore ร้านหนงัสือน้ีเสมือนเป็น

แรงบรรดาลใจให้  J.K. Rowling ใช้เป็น
ไอเดียบรรยากาศของหอ้งหนงัสือฮ็อควอร์ท 
ในนิยายแฮร์ร่ี พอ็ตเตอร์ เม่ือท่านเขา้ไปดา้น
ในท่ านจะรู้สึกเสมือนย้อนยุคเข้าไปใน
บรรยากาศของฮ็อควอร์ทจริงๆ อิสระให้
ท่ านช้อป ป้ิ ง ท่ี ย่ าน  “L iberty  Square” 
ศูนยก์ลางการชอ้ปป้ิงของเมืองท่ีรวบรวมไป
ด้วยร้านค้าชั้นน าต่างๆ และร้านขายของท่ี
ระลึก ให้ท่านได้จับจ่ายซ้ือของฝากของท่ี
ระลึกกนัอยา่งจุใจ   

ค ่า บริการอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 

ที่พกั: EUROSTAR PORTO DOURO หรือที่พกัระดับใกล้เคยีง 
 

วนัที่3      ปอร์โต – กมิมาไรซ์ – บราก้า – อะเวยรู 
เชา้ บริการอาหารม้ือเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรมท่ีพกั  
 เดินทางสู่เมือง‘กิมมาไรซ์’ Guimaraes (24 กม.) หน่ึงในเมืองท่ีมีประวติัศาสตร์ยาวนานท่ีสุดในโปรตุเกสก่อตั้ง

ขึ้นในศตวรรษท่ี 4 และกลายเป็นเมืองหลวงแห่งแรกของโปรตุเกสในศตวรรษท่ี 12 ชม ‘ปราสาทกิมาไรส์’ 
(Guimaraes Castle) ปราสาทยุคกลางท่ีตั้งอยู่ในใจ
กลางเมือง สร้างขึ้นในปีค.ศ. 968 โดย มูมาโดนา 
เคาน์เตสแห่งกาลิเซีย เพื่อหลบภยัจากการโจมตีจาก
ชาวไวก้ิงและชาวมวัร์ ชมจตัุรัสกลางเมือง Largo 

da Oliveira ท่ีรายลอ้มดว้ยอาคารท่ีหลากหลายของ
สถาปัตยกรรมโปรตุเกสตั้งแต่ศตวรรษท่ี 15 ถึง 19 
กีมาไรช์ไดรั้บการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก
และเป็นเมืองหลวงแห่งวฒันธรรมของยุโรป
ในปี 2012 

เท่ียง บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บ่าย น าท่านออกเดินทางสู่เมือง ‘บราก้า’ Braga 

(187 กม.) เมืองท่ีไดรั้บการขนานนามว่าเป็น 
“โรมแห่งประเทศโปรตุเกส” น าท่านนั่ง



รถไฟฟ้าขึ้นสู่เนินเขา้ ชมโบสถ์ ‘Bom Jesus do Monte’ ท่ีได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดโลกเม่ือปี 2019 ตั้ ง
ตระหง่านอยู่บนเนินเขาตั้งแต่ปลายศตวรรษท่ี 14 อาคารสไตล์นีโอคลาสสิกเรียบง่ายท่ีมีบันไดแบบบาโรก 
ตกแต่งตกแต่งอย่างสวยงาม  ชม ‘มหาวิหารแห่งเมืองบรากา้’ (Braga Cathedral) วิหารท่ีเก่าแก่ท่ีสุดของประเทศ
ซ่ึงตั้งอยู่ใจกลางเมือง สร้างขึ้นในแบบของการผสมผสานศิลปะแบบโกธิคและบาร็อค โดยมหาวิหารถูกสร้าง
ขึ้นในช่วงศตวรรษท่ี 3 ชมอาคารศาลาวา่การเมือง (Braga Town Hall) ในแบบบาร็อค โดยอาคารแห่งน้ี ถูกสร้าง
ขึ้นในช่วงปี 1754 / ไดเ้วลาสมควร จากนั้นน าท่านออกเดินทางสู่ เมืองอะเวยรู(Aveiro) เมืองศูนยก์ลางดา้น
อุตสาหกรรมท่ีส าคญัแหล่งหน่ึงของโปรตุเกสซ้ึงอดีต เคยเป็นเมืองท่าท่ีเจริญมากๆ เป็นเมืองท่ีไดช่ื้อวา่เป็น “เวนี
สแห่งลุ่มแม่น ้ าโปรตุเกส” ล่องเรือ Aveiro เรือกอนโดลาสีสันสดใสท่ีเรียกวา่ Barcos moliceiros ซ่ึงแต่เดิมใชใ้น
การเก็บเก่ียวสาหร่าย แต่ปัจจุบนัใชเ้ป็นเรือท่องเท่ียวแบบใหม่ ล่องไปตามเส้นทางน ้าแคบๆ เหล่าน้ี     

ค ่า บริการอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร / น าท่านเขา้สู่โรงแรมท่ีพกั 

ที่พกั: Meliá Ria Hotel / หรือที่พกัระดับใกล้เคยีง 
 

วนัที่4      อะเวยรู – โกอมิบรา – บาตาลยา – นาซาเร  
เชา้ บริการอาหารม้ือเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรมท่ีพกั  
 เดินทางสู่เมืองโคอิมบรา Coimbra (124 กม.) น า

ท่านชมเมืองโคอิมบรา อดีตเมืองหลวงของปอร์ตุเกส
ในปีค.ศ.1145 ตั้งอยู่บนเนินเขาเหนือแม่น ้ ามอนเดโก 
สันนิษฐานว่าสร้างขึ้นในสมัยโรมนัชมศาลาว่าการ 
อาคารบ้านเรือนโบสถ์สไตล์บารอก หอนาฬิกา 
หอสมุดท่ีเก่าแก่ท่ีสุดของโปรตุเกส ชมย่านเมืองเก่า
ของโคอิมบรา ซ่ึงมีตึกเก่าๆ ท่ียงัคงไดรั้บการดูแลเป็น
อยา่งดี  

เท่ียง บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บ่าย น าท่านออกเดินทางสู่เมืองบาตาลยา(Batalha) เป็น

เมืองเล็กๆท่ีมีโบสถ์ท่ีส าคัญท่ีสุดแห่งหน่ึงของ
ประเทศโปรตุเกส คือ Batalha Monastery โบสถ์น้ี
สร้างขึ้นเพื่อถวายพระแม่มารี โดยสร้างอยู่ใกลก้นั
สนามรบท่ีพระเจ้าฌู เอาว์ท่ี  1 แห่งโปตุเกส น า
ทหารโปตุเกส รบกับพระเจ้าจอห์นท่ี 1 กษัตริย์
แคว้นคาสตีล ซ่ึงมาอ้างสิทธิครอบครองราช
บลัลงัก์และแผ่นดินโปตุเกสผ่านราชินีของตนจน
ไดรั้บชยัชนะ ในปี ค.ศ.1385 จากน้ันน าท่านออกเดินทางสู่เมือง(Nazare) เดินเคยเป็นหมู่บา้นชาวประมงเล็กๆ 
แต่ความท่ีมีหาดทรายกวา้งและสวยงาม ท าให้เป็นท่ีนิยมของชาวโปตุเกสและชาวยุโรป มีนักท่องเท่ียวจ านวน
มากมาเท่ียวพกัผอ่นในช่วงฤดูร้อนท าใหห้มู่บา้นขยายตวัเป็นเมืองและกลายเป็นเมืองตากอากาศท่ีโด่งดงั 

ค ่า บริการอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 

ที่พกั: Hotel Miramar Sul / หรือที่พกัระดับใกล้เคยีง 



 

วนัที่5 นาซาเร – ฟาติมา – มหาวหิารฟาติมา – โทม่า – อาแวรู 
เชา้ บริการอาหารม้ือเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรมท่ีพกั  

น าท่านเดินทางสู่เมืองอลัโคบาซา Alcobaca เมืองทางตอนกลางของประเทศโปรตุเกส ตั้งอยู่ในจงัหวดั อูเอส
เต ้มีประชากรอาศยัไม่ถึง 60,000 คน น าท่านอารามซานตา้มาเรียSanta Maria Monastery ศาสน์สถานท่ีถูกสร้าง
ขึ้นโดย อฟองโซ่ เฮนริค เพื่อร าลึกถึงชัยชนะท่ี
แย่งชิงดินแดนไดจ้ากชาวมวัร์เม่ือปี ค.ศ.1147 ถูก
ขนานนามว่าเป็นสถาปัตยกรรมช้ินเอกสไตล์  ซิ
สเตอร์เช่ียนโกธิค ซ่ึงเป็นหน่ึงในวิหารสไตล์
โกธิคท่ีสวยงามท่ี สุดแห่งหน่ึงของประเทศ
โปรตุเกส นอกจากน้ี  อารามซานต้ามาเรียย ัง
ไดรั้บการรับรองเป็นมรดกโลก โดยยูเนสโก ้เม่ือ
ปี ค.ศ.1989  และยงัเป็นหน่ึงในเจ็ดส่ิงมหัศจรรย์
ของประเทศโปรตุเกสอีกด้วย สมควรแก่เวลา
เดินทางสู่เมือง ‘ฟาติมา’ (Fatima) เมืองซ่ึงเป็นท่ีรู้จกัของผูแ้สวงบุญผูซ่ึ้งเดินทางมาสักการะบูชาพระแม่มารีท่ี
มหาวิหารขนาดใหญ่ซ่ึงถูกสร้างขึ้ นเพื่ออุทิศแก่
พระแม่มารี ตามต านานเล่าว่า เด็กเล้ียงแกะ 3 คน 
นามลูเซีย, ฟรานซิสโก้, และจาซินต้า ได้พบกับ
พระแม่มารีอาหรือพระแม่พระประจกัษท่ี์ทรงเสด็จ
มามอบข่าวสารจากสวรรคใ์หก้บัมนุษย ์ 

เท่ียง บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บ่าย น าท่านชม “มหาวิหารฟาติมา” มหาวิหารท่ีถูก

สร้างขึ้นเม่ือปี ค.ศ.1928 โดยในทุกๆปีจะมีชาวคา
ทอ  ลิคผูแ้สวงบุญเดินทางมาสักการะบูชาพระแม่มารียน์ับล้านคนในมันท่ี 13 พฤษภาคม และ 13 ตุลาคม 
นอกจากน้ียงัมีศูนยศึ์กษาพอลท่ี 5 อยู่บริเวณใกลเ้คียงซ่ึงถูกสร้างขึ้นเม่ือปี ค.ศ.1982 โดยสมเด็จพระสันตะปาปา
จอห์นพอลท่ี 2 เพื่อจุดประสงคใ์นการเป็นศูนยก์ารศึกษาและสะทอ้นขอ้ความของฟาติมา โดยจุผูเ้ขา้รับฟังไดถึ้ง 
2,000 คน และยงัมีท่ีพกัส าหรับผูแ้สวงบุญไดถึ้ง 400 คนดว้ยกนั จากนั้นน าท่านชม ถ ้าโมด้า (Moeda Cave) ถูก
คน้พบโดยบงัเอิญเม่ือปี ค.ศ.1971 โดยนายพรานสองคนซ่ึงก าลงัล่าสุนัขจ้ิงจอกเป็นผูค้น้พบ ตวัถ ้ามีความยาว
ราว 350 เมตร และลึก 45 เมตร อุณหภูมิในถ ้าเยน็สบายท่ี 18 องศาเซลเซียส น าท่านชมหินงอกหินยอ้ยท่ีเรียง
ตวัอย่างสวยงามภายในถ ้ า น าท่านเดินทางสู่เมือง ‘โตมาร์’ Tomar (78 กม.) ชมเมืองเก่าแก่ท่ีลอ้มรอบดว้ย
อาคารสมยัศตวรรษท่ี 17 ชมปราสาทและคอนแวนต์แห่งพระคริสต์ในโตมาร์ (Convent of Christ in Tomar) 
สร้างขึ้นในศตวรรษท่ี 12 โดดเด่นทางดา้นรูปแบบสถาปัตยกรรมท่ีผสมผสานระหว่างศิลปะแบบโรมนั โกธิค 
มานู แอลไลน์ และเรอเนสซองส์ จนไดรั้บการรับรองจากองคก์ารยูเนสโกใหเ้ป็นมรดกโลกดา้นวฒันธรรม ในปี 
1983 จากนั้นน าท่านออกเดินทางสู่เมืองอาแวรู(Evora) 

ค ่า บริการอาหารม้ือค ่า ณ ภตัตาคาร 

พกัที่: Évora Olive Hotel / หรือที่พกัระดับใกล้เคยีง 



 
วนัที่6 อาแวรู - ชมเมืองเก่าแอวูรา(มรดกโลก) – ลสิบอน   
เชา้ บริการอาหารเชา้ ท่ีหอ้งอาหารของโรงแรม 
 น าท่านเดินชมเมืองเก่าแอวูรา(Évora) เป็นเมืองและเทศบาลแห่งหน่ึงทางตอนกลางของประเทศโปรตุเกส 

แอวูราได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก
ของยูเนสโก เน่ืองจากตวัเมืองเก่าไดรั้บการ
อนุรักษ์ไวอ้ย่างดี มีก าแพงเมืองยุคกลางโอบ
ลอ้มเมืองเก่า และมีส่ิงก่อสร้างจ านวนมาก
ซ่ึงมีอายุยอ้นไปได้ถึงยุคทางประวติัศาสตร์
หลายยุค เช่น วิหารโรมนั ไดเ้วลาสมควรน า
ท่านเดินทางเข้าสู่กรุงลิสบอน เดินทางสู่
เมืองอลัเมดา ตั้งอยู่ในเมือง Almada ห่างจาก
เมืองลิสบอน 7 กม. ขึ้นสู่สู่ยอดเขาอันเป็น
ท่ีตั้งของอนุสาวรีย ์Cristo Rai คลา้ยกนักบัท่ีเมืองริโอ เดอ จาเนโร อนุสาวรียอ์นังดงามและตระการตาของพระ
คริสตก์ษตัริยต์ั้งตระหง่านเหนือแม่น ้ าเทกสั ให้ทศันียภาพอนังดงามของเมือง ทิวทศัน์ของสะพาน Ponte 25 de 
Abril “สะพาน 25 เมษายน” สะพานแขวนท่ียาวท่ีสุดในยโุรป  

เท่ียง บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บ่าย น าท่านชม “กรุงลิสบอน” “LISBON” เมืองหลวงของโปรตุเกส ตวัเมืองตั้งอยู่ริมฝ่ังแม่น ้ าเตโย “Tejo” ลิสบอน

เป็นเมืองท่ีมีประวติัยาวนานกว่า 800  จากนั้นกลบัสู่กรุงลิสบอน เขา้สู่ชอ้ปป้ิงย่านถนน Avenida da Liberdade 
ถนนสายชอ้ปป้ิงท่ีสร้างในช่วงปลายศตวรรษท่ี 19 ท่ีไดรั้บแรงบนัดาลใจจากถนน Champs-Élysées ของปารีส 
เช่นเดียวกับถนนสายส าคัญอ่ืนๆ ในยุโรป 
เป็นถนนท่ีมีตน้ไมเ้รียงรายซ่ึงเช่ือมระหว่าง
จัตุรัสสองแห่ง (Praça dos Restauradores 
และ Praça Marquês de Pombal) และเป็นท่ี
รู้จกัจากร้านคา้หรูหรา เป็นถนนท่ีเช่ือมจาก
เขตเมืองเก่าผ่าใจกลางเมืองไปสุดทางท่ี
จตัุรัสมาร์เกส เดอ ปอมบาล ท่ีมีอนุสาวรีย์
ของมาร์เกส เดอ ปอมบาล ยืนโดดเด่นเป็น
สง่าอยู่บนเสาสูง อิสระกบัการชอ้ปป้ิงสินคา้
ช่ือดงัมากมาย อาทิ Louis Vuitton, Gucci, Loewe, YSL, etc.   

ค ่า บริการอาหารเยน็ ณ ภตัตาคาร 
พกัที่: Sheraton Lisboa Hotel & Spa / หรือที่พกัระดับใกล้เคยีง 

  



 
วนัที่7      ลสิบอน – ออบิโดส – มาฟรา – แหลมโรก้า  
 ซินตร้า (มรดกโลก) – พระราชวงัแห่งชาติเปนา – ลสิบอน 
เชา้ บริการอาหารม้ือเชา้ณหอ้งอาหารของโรงแรมท่ีพกั  

 น าท่านเดินทางสู่ “เมืองออบิโดส” Obidos  เมืองป้อมปราการโบราณ ซ่ึงมีประชากรอยู่เพียงหม่ืนกว่าคนใน
ปัจจุบัน ช่ือเมืองตั้งมาจากภาษาละตินโบราณ ซ่ึงแปลว่า ป้อมปราการอนัแข็งแกร่ง ก่อตั้งขึ้นโดนอาณาจกัร
โรมัน และยึดครองโดยแขกมัวร์เม่ือช่วง
ศตวรรษท่ี 7 และอีก 400 ปีถัดมาได้ถูกยึด
ครองโดย อฟองโซ่ เฮนริค กษตัริยอ์งค์แรก
แห่งโปรตุเกส มีเวลาให้ท่านเดินชมบริเวณ
เมืองเก่าท่ียงัคงอนุรักษ์ความดั้งเดิมไวต้ั้งแต่
รุ่นโบราณ ราวกับว่าวนัเวลาจะหยุดน่ิงอยู่ท่ี
ตน้ยคุกลางเม่ือคร้ังท่ีกษตัริยเ์ดนิสไดส่้งมอบ
เมืองออบิโดสน้ีให้แก่แม่นางอิซาเบลแห่ง
อาณาจกัรอารากอน เป็นของขวญัวนัอภิเษก
สมรสเม่ือ ค.ศ. 1282 ป้อมปราการและปราสาทออบิโดสถูกขนานนามเป็นหน่ึงในเจ็ดส่ิงมหัศจรรยข์องประเทศ
โปรตุเกส น าท่านเดินทางสู่ “เมืองมาฟรา” (Mafra) น าท่านแวะถ่ายรูปกับ พระราชวงัมาฟรา Mafra Palace 
พระราชวงัท่ีผสานศิลปะสองสไตล์เข้าด้วยกัน ระหว่างบาโรคและอิตาเล่ียนนีโอคลาสสิค ก่อสร้างช่วงต้น
ศตวรรษท่ี 17 และถูกรองรับเป็นหน่ึงในอนุสรณ์แห่งชาติเม่ือปี ค.ศ.1910 พระราชวงัแห่งน้ีถูกใช้รองรับเป็นท่ี
ประกอบราชพิธีมากมาย เน่ืองจากมีอาณาเขตกวา้งขวางกว่า 40,000 ตารางเมตร นบัเป็นหน่ึงในพระราชวงัของ
ประเทศท่ีมีเน้ือท่ีกวา้งขวางท่ีสุดแห่งหน่ึงก็วา่ได ้ 

เท่ียง บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บ่าย หลงัอาหารเดินทางสู่ ‘แหลมโรกา้’ CAPO DA ROCA (17 กม.) แหลมท่ีอยู่ทางตะวนัตกสุดของยุโรปแผ่นดิน

ยุโรป ลอ้มรอบไปดว้ยธรรมชาติ สามารถมองเห็นทิวทศัน์มุมกวา้งของ เทือกเขา Serra de Sintra และเป็นเวลา
หลายศตวรรษท่ีทวีปไดส้ิ้นสุดลงท่ีน่ีท่ีน่ียงัเป็นท่ีตั้งของประภาคารซ่ึงเปิดตวัในปี 1772 หน่ึงในอาคารท่ีเก่าแก่
ท่ีสุดในโลก // เดินทางสู่เมือง ‘ซินตร้า’ SINTRA (18 กม.) น าท่านเขา้ชม “พระราชวงัแห่งชาติเปนา” (Pena 
National Palace) ท่ีประดับด้วยหอคอยกับโดมสีชมพูและสีเหลืองท่ีมีระเบียงเช่ือมซ่ึงเม่ือการเดินผ่านทาง
ระเบียงน้ีท าให้ความรู้สึกเหมือนก้าวผ่านเขา้ไปในโลกของเทพนิยาย นอกจากน้ีบนเนินเขาสูงยงัมีซากของ
ปราสาทมัวร์ท่ีมีอายุตั้ งแต่ศตวรรษท่ี 8 ท่ีได้รับการรับรองจากองค์การยูเนสโก้ให้เป็นมรดกโลกในปี 1995 
จากนั้นน าท่านออกเดินทางสู่ กรุงลิสบอน “LISBON”  

ค ่า บริการอาหารม้ือค ่า ณ ภตัตาคาร / จากนั้นน าท่านเดินทางเขา้สู่ท่ีพกั 

พกัที่: Sheraton Lisboa Hotel & Spa / หรือที่พกัระดับใกล้เคยีง 
  



 
วนัที่8     ลสิบอน – มหาวหิารเจอโรนิโมส - หอคอยเบเลง็ – สนามบนิลสิบอน    
เชา้ บริการอาหารเชา้ ท่ีหอ้งอาหารของโรงแรม 

หลงัอาหาร น าท่านเขา้ชม “มหาวิหารเจอโรนิโมส” (Jeronimos Monastery) อนังดงามดว้ยศิลปะผสมผสานท่ี
เรียกว่ามานูเอลไลน์โดยการแกะสลกัหินดว้ยลวดลายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเดินเรือ รวมทั้งยงัเป็นสถานท่ีเก็บศพ
ของ วาสโก ดา กามา อีกดว้ย  จากนั้นน าท่านชม ‘หอคอยเบเล็ง’ ป้อมรักษาการณ์ดูแลการเดินเรือเขา้ออก และ
เป็นจุดเร่ิมตน้ของการเดินเรือออกไปส ารวจและคน้พบโลกของ วาสโก ดากามา // ชมอนุสาวรียดิ์สคฟัเวอร่ี 
สร้างขึ้นในปี ค.ศ.1960เพื่อฉลองการครบ 500 ปี แห่งการส้ินพระชนมข์องเจา้ชายเฮนร่ี เดอะเนวิเกเตอร์ 

เท่ียง บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
หลงัอาหารน าท่านออกเดินทางสู่สนามบินลิสบอน   

16.35 น. ออกเดินทางสู่กรุงเทพฯโดยเท่ียวบินท่ี TK1760 
 

วนัที่9      กรุงเทพฯ 
00.15 น. เดินทางถึงอิสตนับูล (แวะพกัเปลี่ยนเคร่ือง) 
01.45 น. เหิรฟ้าสู่กรุงเทพฯโดยเท่ียวบินท่ี TK068 
15.00 น. เดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ / โดยสวสัดิภาพพร้อมความประทบัใจ 
 

********************************************** 
 

หมายเหต ุ โปรแกรมการเดินทางอาจเปล่ียนแปลงได้ตามความเหมาะสม เน่ืองจากสภาพ ลม ,ฟ้า , อากาศ,การล่าช้าอนั
เน่ืองมาจากสายการบิน และสถานการณ์ในต่างประเทศท่ีทางคณะเดินทางในขณะนั้น เพื่อความปลอดภยัในการ
เดินทาง โดย ไดม้อบหมายให้ หวัหนา้ทวัร์ผูน้ าทวัร์ มีอ านาจตดัสินใจ ณ ขณะนั้นทั้งน้ีการตดัสินใจ  จะค านึงถึง
ผลประโยชน์ของหมู่คณะเป็นส าคญั 
  



         อตัราค่าบริการ 

ช่วงเวลาออกเดินทาง 
 

ผูใ้หญ่พกั 
หอ้งละ 2 ท่าน 

เด็กอายตุ ่ากวา่ 12 ปี  
พกักบัผูใ้หญ่ 1 ท่าน 

เด็กอายตุ ่ากวา่ 12 ปี  
พกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่าน  
( มีเตียงเสริม ) 

พกัท่านเดียว  
หอ้งจ่ายเพิ่ม 

 
20 – 28 ก.พ. 66 89,900 89,900 89,900 35,900 
20 – 28 มี.ค. 66 89,900 89,900 89,900 35,900 
19 – 27 เม.ย. 66 89,900 89,900 89,900 35,900 
28เม.ย.-06พ.ค. 66 89,900 89,900 89,900 35,900 
08 – 16 พ.ค. 66 89,900 89,900 89,900 35,900 
02 – 10 มิ.ย. 66 89,900 89,900 89,900 35,900 
19 – 27 มิ.ย. 66 89,900 89,900 89,900 35,900 

ตอ้งการเดินทางโดยชั้นธุรกิจ Business Class กรุณาสอบถามราคาเพิ่มเติมจากเจา้หนา้ท่ีบริษทัฯ 
 

อตัราค่าบริการนีร้วม 
1. ค่าตัว๋เคร่ืองบินชั้นประหยดั ไป-กลบั กรุงเทพฯ-ปอร์โต ้// ลิสบอน-กรุงเทพฯ (หรือสลบัประเทศลงก่อน-หลงั) 
2. ค่ารถปรับอากาศน าเท่ียวตามระบุไวใ้นรายการ พร้อมคนขบัรถท่ีช านาญเส้นทาง กฎหมายในยุโรปไม่อนุญาตให้  

คนขบัรถเกิน 12 ช.ม./วนั  
3. โรงแรมท่ีพกัตามระบุหรือเทียบเท่าในระดบัเดียวกนั โรงแรมส่วนใหญ่ในยุโรปจะไม่มีเคร่ืองปรับอากาศ เน่ืองจากอยู่

ในแถบท่ีมีอุณหภูมิต ่าและราคาโรงแรมจะปรับขึ้น 3-4 เท่าตวั หากวนัเขา้พกัตรงกบังานเทศกาล    เทรดแฟร์หรือการ
ประชุมต่างๆ อนัเป็นผลท่ีท าใหต้อ้งมีการปรับเปล่ียนยา้ยเมือง โดยค านึงถึงความเหมาะสมเป็นหลกั  

4. ค่าอาหารท่ีระบุในรายการ ใหท้่านไดเ้ลิศรสกบัอาหารทอ้งถ่ินในแต่ละประเทศ  
5. ค่าบริการน าทวัร์โดยหัวหน้าทัวร์ผูมี้ประสบการณ์น าเท่ียวให้ความรู้  และคอยดูแลอ านวยความสะดวกตลอดการ

เดินทาง  
6. ค่าประกนัอุบติัเหตุในการเดินทางวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (ตามเง่ือนไขกรมธรรม์) หากท่านอายุเกิน 75 ปี หรือ

ไม่ไดเ้ดินทางไปและกลบัพร้อมกรุ๊ป ท่านตอ้งซ้ือประกนัเด่ียวเพิ่ม 
 

อตัราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
1. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และค่าภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3 %  
2. ค่าทิปหวัหนา้ทวัร์ วนัละ 100 บาท / ท่าน ( 900 บาท ) 
3. ค่าทิปพนกังานขบัรถตลอดการเดินทาง ท่านละ 2 ยโูรต่อวนั / (14 ยโูร) 
4. ค่าธรรมเนียมในการยืน่วีซ่ายุโรปหรือกลุ่มเชงเกน้วีซ่า และค่าธรรมเนียมวีซ่า ทางสถานทูตไม่คืนใหท้่านไม่

วา่ท่านจะผา่นการพิจารณาหรือไม่ก็ตาม ค่าวีซ่า+ค่าบริการยืน่วีซ่า ท่านละ 7,000 บาท 
5. ค่าใชจ่้ายส่วนตวั อาทิ ค่าโทรศพัท ์ค่าซกัรีด ค่าเคร่ืองด่ืมและอาหารนอกเหนือจากท่ีระบุในรายการ  
6. ค่าผกผนัของภาษีน ้ามนัท่ีทางสายการบินแจง้เปล่ียนแปลงกะทนัหนั 
 



เง่ือนไขการส ารองที่นั่ง และการช าระเงิน  
 กรุณาจองล่วงหนา้พร้อมช าระงวดแรก 60,000 บาท ก่อนการเดินทาง พร้อมแฟกซ์ส าเนาหนา้หนงัสือเดินทาง Passport  
มายงับริษทั และค่าใชจ่้ายส่วนท่ีเหลือกรุณาช าระก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 30 วนั มิฉะนั้นจะถือว่าท่านยกเลิกการ
เดินทาง 

 บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหนา้ 10 วนั ซ่ึงจะเกิดขึ้นไดก้็ต่อเม่ือไม่สามารถท ากรุ๊ปไดอ้ย่างนอ้ย 
20 ท่าน และหรือ ผูร่้วมเดินทางในคณะไม่สามารถผา่นการพิจารณาวีซ่าไดค้รบ 20 ท่าน ซ่ึงในกรณีน้ี ทางบริษทัฯ ยนิดี
คืนเงินใหท้ั้งหมดหกัค่าธรรมเนียมวีซ่า หรือจดัหาคณะทวัร์อ่ืนให ้ถา้ท่านตอ้งการ 

 บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์น้ี เม่ือเกิดเหตุจ าเป็น สุดวิสัย จนไม่อาจแกไ้ขได ้
และจะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีท่ีสูญหาย สูญเสียหรือไดรั้บบาดเจ็บ ท่ีนอกเหนือความ รับผิดชอบของหัวหน้าทวัร์
และเหตุสุดวิสัยบางประการเช่น การนดัหยดุงาน ภยัธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ 

 เน่ืองจากรายการทวัร์น้ีเป็นแบบเหมาจ่ายเบด็เสร็จ หากท่านสละสิทธ์ิการใชบ้ริการใดๆตามรายการ หรือถูกปฏิเสธการ
เขา้ และออกประเทศไม่วา่ในกรณีใดก็ตาม ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินในทุกกรณี  

 เม่ือท่านไดช้ าระเงินมดัจ าหรือทั้งหมด ไม่วา่จะเป็นการช าระผา่นตวัแทนของบริษทัฯ หรือช าระโดยตรงกบัทางบริษทัฯ 
ทางบริษทัฯ จะขอถือวา่ท่านรับทราบและยอมรับในเง่ือนไขต่างๆของบริษทัฯ ท่ีไดร้ะบุไวโ้ดยทั้งหมด 

 
หมายเหตุ 
• ทางบริษทัจะท าการยื่นวีซ่าของท่านก็ต่อเม่ือในคณะมีผูส้ ารองท่ีนั่งครบ 20 ท่าน และได้รับคิวการตอบรับจากทาง

สถานทูต เน่ืองจากบริษัทจะต้องใช้เอกสารต่างๆท่ีเป็นกรุ๊ปในการยื่นวีซ่า อาทิ ตั๋วเคร่ีองบิน , ห้องพักท่ีคอนเฟิร์
มมาจากทางยุโรป ,ประกนัการเดินทาง ฯลฯ ทางท่านจะตอ้งรอให้คณะครบ 20 ท่าน จึงจะสามารถยื่นวีซ่าให้กบัทาง
ท่านไดอ้ยา่งถูกตอ้ง  

• หากในช่วงท่ีท่านเดินทางคิววีซ่ากรุ๊ปในการยื่นวีซ่าเต็ม ทางบริษทัตอ้งขอสงวนสิทธ์ิในการยื่นวีซ่าเด่ียว ซ่ึงทางท่าน
จะตอ้งเดินทางมายื่นวีซ่าดว้ยตวัเอง ตามวนั และเวลานัดหมายจากทางสถานทูต โดยมีเจา้หน้าท่ีของบริษทัคอยดูแล 
และอ านวยความสะดวก  

• เอกสารต่างๆท่ีใช้ในการยื่นวีซ่าท่องเท่ียวทวีปยุโรป ทางสถานทูตเป็นผูก้  าหนดออกมา มิใช่บริษทัทวัร์เป็นผูก้  าหนด 
ท่านท่ีมีความประสงคจ์ะยื่นวีซ่าท่องเท่ียวทวีปยุโรป กรุณาจดัเตรียมเอกสารให้ถูกตอ้ง และครบถว้นตามท่ีสถานทูต
ตอ้งการ เพราะจะมีผลต่อการพิจารณาวีซ่าของท่าน บริษทัทวัร์เป็นแต่เพียงตวักลาง และอ านวยความสะดวกในการยื่น
วีซ่าเท่านั้น มิไดเ้ป็นผูพ้ิจารณาวา่วีซ่าใหก้บัทางท่าน 

• กรณีวีซ่าท่ีท่านยืน่ไม่ผา่นการพิจารณา และคณะสามารถออกเดินทางได ้ท่านจะตอ้งเสียค่าใชจ่้ายจริงท่ีเกิดขึ้น
ดงัต่อไปน้ี 

-  ค่าธรรมเนียมการยืน่วีซ่าและค่าด าเนินการทางสถานทูตจะไม่คืนค่าธรรมเนียมใดๆทั้งส้ินแมว้่าจะผา่นหรือไม่ผ่านการ
พิจารณา 

-  ค่ามดัจ าตัว๋เคร่ืองบิน หรือตัว๋เคร่ืองบินท่ีออกมาจริง ณ วนัยื่นวีซ่า ซ่ึงตัว๋เป็นเอกสารท่ีส าคญัในการยื่นวีซ่า หากท่านไม่
ผ่านการพิจารณา ตั๋วเคร่ืองบินถ้าออกตั๋วมาแล้วจะต้องท าการ REFUND โดยจะมีค่าธรรมเนียมท่ีท่านต้องถูกหัก
บางส่วน และส่วนท่ีเหลือจะคืนให้ท่านภายใน 45-60 วนั (ตามกฎของแต่ละสายการบิน) ถา้ยงัไม่ออกตัว๋ท่านจะเสียแต่
ค่ามดัจ าตัว๋ตามจริงเท่านั้น 



-  ค่าหอ้งพกัในทวีปยโุรป ถา้คณะออกเดินทางได ้และท่านไม่ผา่นการพิจารณาวีซ่า ตามกฎท่านจะตอ้งโดนค่ามดัจ าห้อง
ใน 2 คืนแรกของการเดินทางหากท่านไม่ปรากฏตวัตามวนัท่ีเข้าพกั ทางโรงแรมจะตอ้งยึดค่าห้อง 100% ในทนัที ทาง
บริษทัจะแจง้ใหท้่านทราบ และมีเอกสารช้ีแจงใหท้่านเขา้ใจ 

• หากท่านผา่นการพิจารณาวีซ่า แลว้ยกเลิกการเดินทางทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการยึดค่าใชจ่้ายทั้งหมด 100% 
• ทางบริษทัเร่ิมตน้ และจบ การบริการ ท่ีสนามบินสุวรรณภูมิ กรณีท่านเดินทางมาจากต่างจงัหวดั หรือต่างประเทศ และ

จะส ารองตัว๋เคร่ืองบิน หรือพาหนะอย่างหน่ึงอย่างใดท่ีใช้ในการเดินทางมาสนามบิน ทางบริษทัจะไม่รับผิดชอบ
ค่าใช้จ่ายในส่วนน้ี เพราะเป็นค่าใช้จ่ายท่ีนอกเหนือจากโปรแกรมการเดินทางของบริษทั ฉะนั้นท่านควรจะให้กรุ๊ป 
FINAL 100% ก่อนท่ีจะส ารองยานพาหนะ 

 
เง่ือนไขการยกเลกิ   

 ยกเลิกก่อนการเดินทาง  45 วนั - คืนค่าใชจ่้ายทั้งหมด ยกเว้นกรุ๊ปท่ีเดินทางช่วงวันหยุด หรือเทศกาลท่ีต้องการันตีมัด
จ ากับสายการบิน   หรือ กรุ๊ปท่ีมีการการันตีค่ามัดจ าท่ีพักโดยตรงหรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศ หรือต่างประเทศ
และไม่อาจขอคืนเงินได้      

 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วนัขึ้นไป -  เก็บค่าใชจ่้าย 20,000 บาท    
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง  20 วนัขึ้นไป  -  เก็บค่าใชจ่้าย  70 % ของราคาทวัร์ 
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง  15 วนั - เก็บค่าบริการทั้งหมด 100 % 

 

เอกสารที่ใช้ในการย่ืนขอวซ่ีา VISA  (ต้องมาโชว์ตัวที่สถานทูตเพ่ือสแกนลายนิว้มือทุกท่าน) 
 หนังสือเดินทางท่ีเหลืออายุใช้งานไม่ต ่ากว่า 6 เดือน และมีหนา้พาสปอร์ตวา่งอยา่งนอ้ย 3 หนา้  
 รูปถ่ายสี (ต้องถ่ายไว้ไม่เกนิ 6 เดือน ฉากหลงัเป็นสีขาวเท่านั้น ) 1.5 X 2.0 นิว้ จ านวน 3 รูป ขึ้นอยูก่บัประเทศท่ีจะ
เดินทาง  

 หลกัฐานแสดงสถานะการท างาน 1 ชุด 
* ค้าขาย หลกัฐานทางการคา้ เช่น ใบรับรองจากกระทรวงพาณิชยห์รือใบทะเบียนการคา้ท่ีมีช่ือผูเ้ดินทาง อายยุอ้นหลงั
ไม่เกิน 3 เดือนนบัจากเดือนท่ีจะเดินทาง *พนักงานและผู้ถือหุ้น หนงัสือรับรองการท างานเป็นภาษาองักฤษ  ในการ
ออกจดหมายรับรองกรุณาระบุค  าวา่ TO WHOM IT MAY CONCERN แทนการใชช่ื้อแต่ละสถานทูต 

*ข้าราชการและนักเรียน หนงัสือรับรองจากตน้สังกดั หนงัสือรับรองเป็นภาษาองักฤษ 
  หลกัฐานแสดงฐานะการเงินท่านละ 1 ฉบับ ( สถานทูตรับบัญชีออมทัพย์เท่าน้ัน ส่วนบัญชีอ่ืนๆนอกจากออมทรัพย์
และเอกสารแสดงทางการเงินอ่ืนๆ สามารถย่ืนแนบเพิม่เติมได้ ท้ังนีเ้พ่ือให้หลกัฐานการเงินของท่านสมบูรณ์ท่สุด)  
* หนังสือรับรองจากธนาคาร ในการออกจดหมายรับรองกรุณาระบุค  าวา่ TO WHOM IT MAY CONCERN แทน
การใชช่ื้อแต่ละสถานทูตพร้อม Statement  และ ส าเนาสมุดเงินฝาก ออมทรัพย์ โดยละเอยีดทุกหน้า ย้อนหลงั 6 เดือน 
กรุณาสะกดช่ือใหต้รงกบัหนา้พาสปอร์ต และหมายเลขบญัชีเล่มเดียวกบัส าเนาท่ีท่านจะใชย้ืน่วีซ่า (ใชเ้วลาด าเนินการ
ขอประมาณ 3-5 วนัท าการ) 
* เด็กตอ้งท าเอกสารรับรองบญัชีจากทางธนาคารบิดาหรือมารดา 
*สามี-ภรรยาท่ีมีการจดทะเบียนสมรส สามารถใชเ้อกสารการเงินร่วมกนัได ้แต่ใหท้างธนาคารออกเอกสารแยกคนละ
ชุด 



 กรณีเด็กอายุต ่ากว่า 20 ปีบริบูรณ์  / หากเด็กไม่ไดเ้ดินทางกบับิดา/มารดาคนใดคนหน่ึง หรือบิดามารดาไม่ไดเ้ดินทาง
ทั้งสองคน ตอ้งมีจดหมายยนิยอมใหเ้ดินทางไปต่าง ประเทศจากบิดา และ มารดา ซ่ึงจดหมายตอ้งออกโดยท่ีวา่การ
อ าเภอ 

 ส าเนาบัตรประชาชน หรือ ส าเนาสูติบัตร 1 ชุด 
 ส าเนาทะเบียนบ้าน 1 ชุด 
 ส าเนาทะเบียนสมรส หรือ ทะเบียนหย่า 1 ชุด 
 ส าเนาใบเปลีย่นช่ือ-สกุล (ถ้ามี) 1 ชุด 
  การบิดเบือนข้อเท็จจริงประการใดกต็ามอาจจะถูกระงับมใิห้เดินทางเข้าประเทศในกลุ่มเชงเก้นเป็นการถาวร และ
ถึงแมว้า่ท่านจะถูกปฏิเสธวีซ่าสถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมท่ีไดช้ าระไปแลว้และหากตอ้งการขอยืน่ค าร้องใหม่ก็ตอ้ง
ช าระค่าธรรมเนียมใหม่ทุกคร้ัง  

 หากสถานทูตมีการเรียกสัมภาษณ์ ทางบริษัทฯขอความร่วมมือในการเชิญท่านไปสัมภาษณ์ตามนัดหมายและโปรด
แต่งกายสุภาพ ทั้งน้ีทางบริษทัฯ จะส่งเจา้หนา้ท่ีไปอ านวยความสะดวก และประสานงานตลอดเวลาและหากสถานทูต
ขอเอกสารเพิ่มเติมทางบริษทัใคร่ขอรบกวนท่านจดัส่งเอกสารดงักล่าวเช่นกนั  

 กรณีท่ีท่านยกเลกิการเดินทางภายหลงัจากได้วีซ่าแล้ว ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการแจ้งสถานทูตยกเลกิวีซ่าของ
ท่าน เน่ืองจากการขอวีซ่าในแต่ละประเทศจะถูกบนัทึกไวเ้ป็นสถิติในนามของบริษทัฯ  

 ทางสถานทูตจะรับพจิารณาเฉพาะท่านท่ีมีเอกสารพร้อมและมีความประสงค์ท่ีจะเดินทางไปท่องเท่ียวยังประเทศ
ตามท่ีระบุเท่าน้ัน การปฏิเสธวีซ่าอนัเน่ืองมาจากหลกัฐานในการขอยืน่วีซ่าปลอมหรือผิดวตัถุประสงคใ์นการยืน่ขอวี
ซ่าท่องเท่ียว ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงิน โดยจะหกัค่าใชจ่้ายท่ีเกิดขึ้นจริงและจะคืนใหท้่านหลงัจากทวัร์
ออกเดินทางภายใน 30 วนั โปรแกรมการเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม ทั้งน้ีจะค านึงถึงประโยชน์
และความปลอดภยัของผูเ้ดินทางเป็นหลกั 

  



หากสนใจจองกรณุาตดิต่อ 

➢ สอบถามผา่น Line กด -> https://lin.ee/5nDHUO6 
➢ จองทวัรผ์า่น FB inbox กไ็ดเ้ช่นกนั -> http://m.me/unithaitrip 

➢ หรอืโทร 02-234-5936 
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