รหัสทัวร B2B1902358
ทัวรโปรตุเกส NORTH TO SOUTH เหนือจรดใต 8 วัน 5 คืน (EK)
ปอรโต | โกอิมบรา | ฟารู | ซินทรา | ฟาติมา | กิมาไรส | พระราชวังเปนา | ลิสบอน

โปรแกรมการเดินทาง
วันที่ 1

22.35 น.

กรุงเทพฯ

คณะพรอมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโดยสารระหวางประเทศ ประตู 9
เคานเตอร T สายการบินเอมิเรตส โดยมีเจาหนาที่ คอยตอนรับและอํานวยความ
สะดวก

วันที่ 2

กรุงเทพ – ดูไบ – ปอรโต

01.35 น. ออกเดินทางสูป
 อรโต โดยสายการบินเอมิเรตส เที่ยวบินที่ EK 385
**สําหรับคณะที่ออกเดินทางตั้งแตเดือน พ.ย. เปนตนไปจะออกเดินทางเวลา 01.05น.
และจะไปถึงดูไบเวลา 05.00 น.***
04.45 น. เดินทางถึงสนามบินดูไบ รอเปลี่ยนเครื่อง
09.15 น. ออกเดินทางตอสูป
 อรโต ประเทศโปรตุเกสโดยเที่ยวบิน EK197
**สําหรับคณะที่ออกเดินทางตั้งแตเดือน พ.ย. เปนตนไปจะออกเดินทางเวลา 09.00
น.และจะไปถึงปอรโตเวลา 13.10 น.***
14.30 น. ถึงสนามบินสนามบินฟรานซิสโก ซา คาเนียรโร เมืองปอรโต ประเทศโปรตุเกส(เวลา
ทองถิ่นชากวาประเทศไทย 6 ชั่วโมง และจะเปลี่ยนเปน 7 ชั่วโมงในวันที่ 28 ตุลาคม
2562) ผานขั้นตอนการตรวจคนเขาเมืองและศุลกากร ผานขั้นตอนการตรวจคนเขา
เมืองและศุลกากร จากนั้นนําทานเดินทางเขาสูเมืองปอรโตซึ่งเปนเมืองใหญอันดับสอง
ของประเทศโปรตุเกสตัง้ อยูทางตอนเหนือของประเทศ เปนเมืองที่มีชื่อเสียงเรื่องการ
ผลิตไวน หรือ ปอรโตไวนดวยและนอกจากนั้นเมืองนี้ยังไดรับการขึ้นทะเบียนเปนมรดก
โลกในป 1996 อีกดวย
ดวย นําทานชมยานจัตุรัสกลางเมือง Praça dos Liberdade ประกอบดวยอาคาร
สวยงามที่เปนที่ทําการของธนาคารและโรงแรม และศาลาวาการเมือง ชมสถานีรถไฟ
São Bento ซึ่งภายในมีการตกแตงดวยกระเบื้องเขียนสีที่มีลวดลายสีนํ้าเงิน ที่เลา
เรื่องราวของชาวโปรตุเกส แวะถายรูปกับโบสถ Sé de Porto ที่เกาแกที่สุดของเมือง
อายุกวาพันป โบสถแหงนี้เปนที่จัดงานอภิเษกสมรสของกษัตริย João ที่ 1 บิดาของ
เจาชายเฮนรี่ ผูบุกเบิกการเดินเรืออันยิ่งใหญของโปรตุเกส สรางอยูบนเนินที่สามารถ
มองเห็นทิวทัศนของเมือง
คํ่า
รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง
ที่พัก
เดินทางเขาสูที่พัก HOLIDAY INN PORTO หรือเทียบเทา

วันที่ 3

ปอรโต – กีมาไรส – โกอิมบรา

เชา

คํ่า
ที่พัก

รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม
นําทานเดินทางสูเมืองกีมาไรส (Guimaraes) เมืองทองเที่ยวทางประวัติศาสตรที่
ไดรับการขึ้นทะเบียนเปนมรดกโลก ซึ่งเมืองนี้เปนที่ตั้งของปราสาทกีมาไรสสัยลักษณ
ทางประวัติศาสตรที่สําคัญของโปรตุเกส นําทานเดินทางสูจัตุรัสโอลิเวียรา (Largo Da
Oliveira) ศูนยกลางประวัติศาสตรของเมืองกิมาไรส และเปนหนึ่งในสถานที่ที่สวยงาม
ที่สุดในเมือง ซึ่งถูกรายลอมไปดวยอาคารบานเรือน รวมไปถึงสิ่งปลูกสรางที่มี
ความสําคัญทาง ประวัติศาสตร รวมไปถึงรานอาหารและรานกาแฟ ซึ่งเปดบริการ
นักทองเที่ยวที่เดินทางมาเที่ยวชมเมืองเปนจํานวนมาก
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง
หลังจากนั้นนําทานเดินทางสูเมืองโกอิมบรา (Coimbra) อีกเมืองหนึ่งที่สําคัญของ
โปรตุเกส ตั้งอยูบนเนินเขาเหนือแมนํ้ามอนเดโก (Mondego) ซึ่งสมัยถูกปกครองโดย
อาณาจักรโรมันไดรับการเรียกขานวา เอมีเนียม และไดถูกยึดครองโดยชาวแขกมัวร ใน
ป ค.ศ.711 และเปนเมืองที่เชื่อมการคาระหวางชาวคริสตทางเหนือและชาวมุสลิมทาง
ใต จนในป ค.ศ.1064 กษัตริยเฟอรดินัลที่ 1 แหงลีออน ไดรบชนะแขกมัวรและ
ปลดปลอยเมืองโกอิมบรา โดยระหวางทางผานเมืองวิเซว (Viseu) เมืองที่ตั้งอยูทาง
ตอนกลางของประเทศโปรตุเกสเปนเมืองที่มีการเจริญเติบโตดานเศรษฐกิจ โดยเฉพาะ
ดานโทรคมนาคม อุตสาหกรรม การคา และการศึกษา
รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง
เดินทางเขาสูที่พัก TIVOLI หรือเทียบเทา

วันที่ 4

โกอิมบรา – มหาวิทยาลัยโกอิมบรา – ฟาติมา – เอโวรา

กลางวัน
บาย

เชา

กลางวัน
บาย

รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม
นําทานชมมหาวิทยาลัยโกอิมบรา(Coimbra University) อิสระใหทานไดถายรูปกับ
สถานที่สําคัญภายในมหาวิทยาลัยที่เกาแกที่สุดแหงหนึ่งของโลก กอตั้งในป ค.ศ.1290
แตก็ถูกเปลี่ยนเปนพระราชวังหลวง (Coimbra Royal Palace) โดยกษัตริย คิงส
จอหนที่ 3 ในป ค.ศ.1537 ซึ่งยังคงศิลปะสไตลบาร็อคที่สวยงาม
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง
นําทานเดินทางสูเ มืองฟาติมา (Fatima) ซึงเปนอีกเมืองหนึ่งที่มีความสําคัญของ
คริสตศาสนิกชน นําทานชมโบสถแมพระฟาติมา (The Lady of Fatima Basilica)
ซึ่งเปนโบสถโรมันคาทอลิก กอสรางในป 1928 – 1953 ชมรูปปﻤนพระแมมารี ที่มี

คํ่า
ที่พัก

วันที่ 5
เชา

กลางวัน
บาย

คํ่า
ที่พัก

ความศักดิ์สิทธิ์และเปนหนึ่งในหลายเสนทางของคริสตศาสนิกชนในการแสวงบุญ ที่มี
ความเชื่อวาพระแมมารีไดเคยปรากฏตัวใหเด็กนอย 3 คนไดเห็นเปนครั้งแรกที่แอบ
หลบภัยสงครามโลกครั้งที่ 1 และไดบอกกับเด็กทั้งสามคนถึงเหตุผลที่พระองคลงมา
จากสวรรค เพื่อใหลูเซีย ไดบันทึกไวถึงคําทํานายและคําสอนของพระแมมารี ซึ่ง
เหตุการณตางๆที่ลูเซียไดบันทึกไวก็ลวนเปนความจริงที่ปรากฏขึ้นมาภายหลัง หลังจาก
นั้นนําทานเดินทางตอสูเมืองเอโวรา (Evora) เมืองมรดกโลกทางวัฒนธรรมของ
องคการยูเนสโก เมืองนี้ยังคงไดรับการดูแลรักษารองรอยของสถาปตยกรรม ที่มีมา
ตั้งแตสมัยโรมัน ชมวัดโรมันแหงเอโวรา (Roman Temple) วัดซึ่งมีเอกลักษณของ
โรมันแสดงถึงศักยานุภาพของอาณาจักรโรมันในอดีตที่ไดแผขยายมาถึงโปรตุเกส
รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร อาหารพื้นเมือง
เดินทางเขาสูที่พัก EVORA OLIVE หรือเทียบเทา
เอโวรา– อัลบูเฟยรา – ลองเรือชมถํ้าและปลาโลมา – ฟารู

รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม
นําทานเดินทางตอสูเ มืองอัลบูเฟยรา (Albufeira) เพื่อลองเรือชมถํ้าและปลาโลมา
(Cave & Dolphin Watching Cruise) อีกหนึ่งความประทับใจ ลองเรือชม
ปลาโลมาที่วายนํ้าเลนอยูในมหาสมุทรแอตเเลนติก ทานจะไดเพลิดเพลินกับความ
นารักของปลาโลมาแสนรู รวมถึงชมความสวยงามของถํ้า หนาผา ซุมหิน ที่ถูกกัดเซาะ
ดวยนํ้าทะเล เกิดเปนรูปรางแปลตา และ สวยงาม องคประกอบรอบดานที่ลงตัว ทั้งนํ้า
ทะเลสีครามและผาหินที่รวมอยูดวยกันซึ่งทําใหภาพออกมาสวยงามและลงตัวยิ่งขึ้น
(ระยะเวลาในการเดินเรือของแตละวัน ขึ้นอยูกับสภาพอากาศ,แรงลม,กระแสนํ้าขึ้นและ
นํ้าลงในทะเลของวันนั้นๆ ปกติจะใชเวลาในการลองเรือประมาณ 2 ชั่วโมง โอกาสใน
การพบเจอฝูงปลาโลมาประมาณ 90 % , ไมสามารถคืนคาใชจายได หากในกรณีที่ไม
พบฝูงปลาโลมา, กรณีไมสามารถลองเรือได ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการคืน
คาใชจาย 35 EURO
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง
นําทานเดินทางตอไปยังเมืองฟารู (Faro) เมืองทาที่สําคัญของโปรตุเกสโดยเมืองนี้เปน
เขตที่อยูทางใตสุดของโปรตุเกส มีความสําคัญเพราะเปนเมืองทาที่ติดกับสเปน เมืองนี้
เปนเมืองริมทะเลตากอากาศอันโดงดังของประเทศและเปนที่นิยมที่นักทองเที่ยวมักมา
พักผอน ใหทานไดถายรูปกับปายเมืองฟารูสัญลักษณที่มีชื่อเสียงของเมือง
รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง
เดินทางเขาสูที่พัก HOTEL FARO หรือเทียบเทา

วันที่ 6

ฟารู – ลิสบอน – มหาวิหารเจอโร นิโม

เชา

รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม
นําทานเดินทางตอไปยังกรุงลิสบอน (Lisbon) เมืองหลวงประเทศโปรตุเกส นคร
เกาแกนครหนึ่งในยุโรป ทั้ง ยังเปนเมืองทาที่สําคัญ และเปนศูนยกลาง ทางการเมือง
การคา อุตสาหกรรม พรอมทั้งยังเปนอุทยานนครที่เขียวชอุมรมรื่น

กลางวัน
บาย

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน
นําทานเขาชมมหาวิหารเจอโร นิโม (Jeronimos Monastry) ที่สรางขึ้นเพื่อเปน
เกียรติแก วาสโกดากามา ที่เดินทางสูอินเดียเปนผลสําเร็จ ในป ค.ศ.1498 จัดเปน
ผลงานอันเยี่ยมยอดของงานสถาปตยกรรมที่เรียกกันวามานูเอลไลน (Manueline) ใช
เวลากอสรางทั้งสิ้นถึง 70 ป จึงแลวเสร็จสมบูรณ และไดรับการรับรองจากองคการ
ยูเนสโกวาใหเปนมรดกโลก (UNESCO World Heritage)
รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร อาหารพื้นเมือง
เดินทางเขาสูที่พัก HOLIDAY INN หรือเทียบเทา

คํ่า
ที่พัก

วันที่ 7
เชา

ซินทรา – พระราชวังเปนา – แหลมโรคา – สนามบิน

รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม
เดินทางสูเมืองซินทรา (Sintra) อีกหนึ่งเมืองตากอากาศยอดนิยมของนักทองเที่ยว
เปนที่ตั้งของพระราชวังที่สวยงามที่ไดรับการรับรองจากองคการยูเนสโกใหเปนมรดก

กลางวัน
บาย

17.00 น.
21.15 น.

วันที่ 8

08.05 น.
09.40 น.

19.15 น.

โลก ความรมรื่นของเขตอุทยานเปนที่พักผอนหยอนใจในวันหยุดของชาวเมือง เปนอีก
เมืองที่มีสถาปตยกรรมที่คอนขางมีความโดดเดนของแควนแกรนดลิสบอนประเทศ
โปรตุเกส นําทานเขาชมพระราชวังเปนา (Pena National Palace) พระราชวังฤดู
รอนที่ตั้งอยูบนเนินเขาเหนือเมืองซินตรา หนึ่งเจ็ดสิ่งมหัศจรรยณของโปรตุเกส ( 7
Wonders of Portugal) ในสถานที่ทองเที่ยวที่มีผูเขาชมมากที่สุดในโปรตุเกส โดย
ในอดีตเปนทีป
่ ระทับของกษัตริยโปรตุเกสมาตั้งแตคริสต ศตวรรษที่ 14 โดยตัวปราสาท
ถูกสรางตอเติมหลายยุคสมัย เดิมเริ่มแรกตั้งแตสมัยยุคกลางเปนพียงโบสถ ตอมาในป
ค.ศ. 1493 King John II และ Queen Leonor สรางตอเติมจากโบสถใหใหญขึ้น
เปนอารามเพื่อรําลึกถึงนักบุญ St.Jerome โดยภายในถูกตกแตงประดับประดาอยาง
วิจิตรงดงาม โดยเฉพาะพื้นกระเบื้องที่วากันวาสวยงามที่สุดในโปรตุเกส และในอดีต
อารามแหงนี้ไดถูกฟาผาหลายตอหลังครั้ง รวมทั้งไดรับความเสียหายจากแผนดินไหว
ครั้งใหญเมื่อป 1755
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารพื้นเมือง
จากนั้นพาทานเดินทางชมแหลมโรกา (Capo Da Roca) จุดที่เปนปลายดานตะวันตก
สุดของทวีปยุโรป ซึ่งทานสามารถซื้อใบประกาศนียบัตร (Certificate) เปนที่ระลึกใน
การมาเยือน ณ ที่แหงนี้
นําทานเดินทางสูสนามบินลิสบอน มีเวลาใหทานทําเรื่องคืนภาษี
ออกเดินทางกลับสูกรุงเทพดวยเที่ยวบิน EK194
**สําหรับคณะที่ออกเดินทางตั้งแตเดือน พ.ย. เปนตนไปจะออกเดินทางเวลา 20.45น.
และจะไปถึงดูไบเวลา 08.15น.***
ดูไบ – กรุงเทพ

เดินทางถึงสนามบินดูไบรอเปลี่ยนเครื่อง
ออกเดินทางสูกรุงเทพฯ โดยสายการบินเอมิเรตส เที่ยวบิน EK 372
**สําหรับคณะที่ออกเดินทางตั้งแตเดือน พ.ย. เปนตนไปจะออกเดินทางเวลา 09.30
น.และจะไปถึงกรุงเทพเวลา 18.40 น.***
คณะเดินทางกลับถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ

อัตราคาบริการ
กําหนดการ
เดินทาง

ผูใหญพัก
2-3 ทาน
ทานละ

18-25 ก.ย. 62

49,900.-

เด็กอายุไมเกิน
12 ป
(เสริมเตียง)
ทานละ
49,900.-

6-13 พ.ย. 62

47,900.-

47,900.-

2-9 ต.ค. 62

27 พ.ย.– 4 ธ.ค.

62

49,900.-

47,900.-

49,900.-

47,900.-

เด็กอายุไมเกิน
12 ป
(ไมเสริมเตียง)
ทานละ
49,900.-

33,900.- 8,900.-

47,900.-

31,900.- 6,900.-

49,900.-

47,900.-

ไมรวมตั๋ว
ทานละ

พักเดี่ยว
เพิ่ม
ทานละ

36,900.- 8,900.-

30,900.- 6,900.-

โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล
เงื่อนไขการใหบริการ
1.
ชําระเงินมัดจําทานละ 20,000 บาท โดยโอนเขาบัญชี ที่นั่งจะยืนยันเมื่อไดรับเงินมัด
จําแลวเทานั้น
2. สงสําเนาหนาพาสปอรตของผูที่เดินทาง ที่มีอายุการใชงานไมนอยกวา 6 เดือน เพื่อทําการ
จองคิวยื่นวีซาภายใน 3 วันนับจากวันจอง หากไมสงสําเนาหนาพาสปอรตทางบริษัทขอ
อนุญาติยกเลิกการจองทัวรโดยอัตโนมัติ
3. เมื่อไดรับการยืนยันวากรุปออกเดินทางได ลูกคาจัดเตรียมเอกสารใหการขอวีซาไดทันที
4. หากทานที่ตองการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกคาอยูตางจังหวัด) ใหทาน
ติดตอเจาหนาที่ กอนออกบัตรโดยสารทุกครั้ง หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจงเจาหนาที่
ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม รับผิดชอบ คาใชจายที่เกิดขึ้น
5. การยื่นวีซาในแตละสถานทูตมีการเตรียมเอกสาร และมีขั้นตอนการยื่นวีซาไมเหมือนกัน
ทั้งแบบหมูคณะและยื่น รายบุคคล (แสดงตน) ทานสามารถสอบถามขอมูลเพื่อ
ประกอบการตัดสินใจกอนการจองไดจากทางเจาหนาที่
6. หากในคณะของทานมีผูตองการดูแลพิเศษ นั่งรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูสูงอายุ, มี
โรคประจําตัว หรือไมสะดวกในการเดินทางทองเที่ยวในระยะเวลาเกินกวา 4-5 ชั่วโมง
ติดตอกัน ทานและครอบครัวตองใหการดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของทานเอง
เนื่องจากการเดินทางเปนหมูคณะ หัวหนาทัวรมีความจําเปนตองดูแลคณะทัวรทั้งหมด

อัตราคาบริการนี้รวม
1
คาตั๋วเครื่องบิน ชั้นประหยัด (Economy Class) ที่ระบุวันเดินทางไปกลับพรอมคณะ
(ในกรณีมีความประสงคอยูตอ จะตองไมเกินจํานวนวัน และอยูภายใตเงื่อนไขของสาย
การบิน)
2.
คาภาษีสนามบินทุกแหงตามรายการ
3.
คารถโคชปรับอากาศนําเที่ยวตามรายการ
4.
คาหองพักในโรงแรมตามที่ระบุในรายการหรือเทียบเทา (3 ดาว – 4 ดาว)
5.
คาอาหารตามที่ระบุในรายการ
6.
คาเขาชมสถานที่ทองเที่ยวตามรายการ
7.
คาประกันภัยการเดินทางรายบุคคล (หากตองการเงื่อนไขกรมธรรมสอบถามไดจาก
เจาหนาที่)
คาประกันอุบัติเหตุคุมครองในระหวางการเดินทางวงเงินไมเกินทานละ 1,000,000 บาท
คารักษาพยาบาลในกรณีเกิดอุบัติเหตุวงเงินไมเกินทานละ 500,000 บาท (ตามเงื่อนไข
กรมธรรม)
ลูกคาทานใดสนใจ ซื้อประกันการเดินทางสําหรับครอบคลุมเรื่องสุขภาพสามารถ
สอบถามขอมูล เพิ่มเติมกับทางบริษัทได
เบี้ยประกันเริ่มตน 341 บาท [ระยะเวลา 4-6 วัน]
เบี้ยประกันเริ่มตน 395 บาท [ระยะเวลา 7-10 วัน]
**ความครอบคลุมผูเอาประกันที่มีอายุตั้งแตแรกเกิด ถึง 85 ป **
[รักษาพยาบาล 2 ลาน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 1.5 ลานบาท]
8.
คามัคคุเทศกของบริษัทดูแลตลอดการเดินทาง (ไมรวมทิปมัคคุเทศก)
9.
คาภาษีมูลคาเพิ่ม 7% และหัก ณ ที่จาย 3 %
อัตราคาบริการนี้ไมรวม
1.
คาธรรมเนียมการจัดทําหนังสือเดินทาง
2.
คาใชจายสวนตัว อาทิเชน คาเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษ, คาโทรศัพท, คาซักรีด, คาธรรมเนียม
หนังสือเดินทาง, คานํ้าหนักเกินจากทางสายการบินกําหนดเกินกวา 30 ก.ก.และมากกวา
1 ชิ้น, คารักษาพยาบาล กรณีเกิดการเจ็บปวยจากโรคประจําตัว, คากระเปาเดินทางหรือ
ของมีคาที่สูญหายในระหวางการเดินทาง เปนตน
3.
คาธรรมเนียมนํ้ามันและภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรับขึ้นราคา
4.
คาบริการยกกระเปาในโรงแรม ซึ่งทานจะตองดูแลกระเปาและทรัพยสินดวยตัวทานเอง

5.
6.
7.

คาธรรมเนียมวีซาประเทศโปรตุเกส (ผูยื่นวีซาตองชําระเงินตรงกับศูนยยื่นวีซาในวันยื่น
เปนจํานวนเงินโดยประมาณ 3,500 บาท)
คาทิปพนักงานขับรถ และไกดทองถิ่น (17 ยูโร)
คาทิปมัคคุเทศกจากเมืองไทย (24 ยูโร)

เงื่อนไขการชําระคาทัวรสวนที่เหลือ
ทางบริษัทขอเก็บคาทัวรสวนที่เหลือ 20 วันกอนการเดินทาง
หากทานไมผานการอนุมัติวีซาหรือยกเลิกการเดินทางโดยเหตุจําเปน
ทางบริษัทขอเก็บเฉพาะคาใชจายที่เกิดขึ้นจริง
ขอมูลเบื้องตนในการเตรียมเอกสารยื่นวีซาและการยื่นวีซา
1.
2.

3.
4.

5.

การพิจารณาวีซาเปนดุลยพินิจของสถานทูต มิใชบริษัททัวร การเตรียมเอกสารที่ดีและ
ถูกตองจะชวยใหการพิจารณา ของสถานทูตงายขึ้น
กรณีทานใดตองใชพาสปอรตเดินทาง ชวงระหวางยื่นวีซา หรือ กอนเดินทางกับทาง
บริษัท ทานตองแจงใหทางบริษัทฯ ทราบลวงหนาเพื่อวางแผนในการขอวีซาของทาน ซึ่ง
บางสถานทูตใชเวลาในการพิจารณาวีซาที่คอนขางนานและอาจไมสามรถดึงเลมออกมา
ระหวางการพิจารณาอนุมัติวีซาได
สําหรับผูเดินทางที่ศึกษาหรือทํางานอยูตางประเทศ จะตองดําเนินเรื่องการขอวีซาดวย
ตนเองในประเทศที่ตนพํานักหรือศึกษาอยูเทานั้น
หนังสือเดินทางตองมีอายุไมตํ่ากวา 6 เดือน โดยนับวันเริ่มเดินทางออกนอกประเทศ
หากนับแลวตํ่ากวา 6 เดือน ผูเดินทางตองไปยื่นคํารองขอทําหนังสือเดินทางเลมใหม
และกรุณาเตรียมหนังสือเดินทางเลมเกา ใหกับทางบริษัทดวย เนื่องจากประวัติการ
เดินทางของทานจะเปนประโยชนอยางยิ่งในการยื่นคํารองขอวีซา และจํานวนหนาหนังสือ
เดินทาง ตองเหลือวางสําหรับติดวีซาไมตํ่ากวา 3 หนา
ทานที่ใสปกหนังสือเดินทางกรุณาถอดออก หากมีการสูญหาย บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบ
ตอปกหนังสือเดินทางนั้นๆ และพาสปอรต ถือเปนหนังสือของทางราชการ ตองไมมีรอย
ฉีกขาด หรือ การขีดเขียน หรือ แตงเติมใดๆ ในเลม

ขอมูลเพิ่มเติมเรื่องตั๋วเครื่องบินและที่นั่งบนเครื่องบิน
1.

2.

3.

ทางบริษัทไดสํารองที่นั่งพรอมชําระเงินมัดจําคาตั๋วเครื่องบินแลว หากทานยกเลิกทัวร
ไมวาจะดวยสาเหตุใด ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์การเรียกเก็บคามัดจําตั๋วเครื่องบิน ซึ่งมี
คาใชจาย ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท แลวแตสายการบินและชวงเวลาเดินทาง
หากตั๋วเครื่องบินทําการออกแลว แตทานไมสารถออกเดินทางได ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์
เรียกเก็บคาใชจายตามที่เกิดขึ้นจริง และรอ Refund จากทางสายการบิน ใชเวลา
ประมาณ 3- 6 เดือนเปนอยางนอย
นั่งที่ Long Leg โดยปกติอยูบริเวณทางออกประตูฉุกเฉิน และผูที่จะนั่งตองมีคุณสมบัติ
ตรงตามที่สายการบินกําหนด เชน ตองเปนผูที่มีรางกายแข็งแรง และชวยเหลือผูอื่นได
อยางรวดเร็วในกรณีที่เครื่องบินมีปญหา เชน สามารถเปดประตูฉุกเฉินได (นํ้าหนัก
ประมาณ 20 กิโลกรัม) ไมใชผูที่มีปญหาทางดานสุขภาพและรางกาย และอํานาจในการ
ใหที่นั่ง Long leg ขึ้นอยูกับทางเจาหนาที่เช็คอินสายการบิน ตอนเวลาที่เช็คอินเทานั้น

กรณียกเลิกการเดินทาง
1.
แจงยกเลิก 45 วัน ขึ้นไปกอนการเดินทาง
คืนคาใชจายทั้งหมด
2.
แจงยกเลิกภายใน 30-44 วันกอนเดินทาง
เก็บคาใชจาย ทานละ 10,000 บาท
3.
แจงยกเลิกภายใน 16-29 วันกอนเดินทาง
เก็บคาใชจาย ทานละ 20,000 บาท
4.
แจงยกเลิกนอยกวา 15 วันกอนเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ เก็บคาใชจายทั้งหมด
5.
บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บคาใชจายทั้งหมดกรณีทานยกเลิกการเดินทางและมีผลทํา
ใหคณะเดินทางไมครบตามจํานวนที่ บริษัทฯกําหนดไว (30ทานขึ้นไป) เนื่องจากเกิด
ความเสียหายตอทางบริษัทและผูเดินทางอื่นที่เดินทางในคณะเดียวกันบริษัทตองนําไป
ชําระคาเสียหายตางๆที่เกิดจากการยกเลิกของทาน
6.
กรณีเจ็บปวย จนไมสามารถเดินทางได ซึ่งจะตองมีใบรับรองแพทยจากโรงพยาบาล
รับรอง บริษัทฯจะทําการเลื่อนการเดินทางของทาน ไปยังคณะตอไปแตทั้งนี้ทานจะตอง
เสียคาใชจายที่ไมสามารถเรียกคืนไดคือ คาธรรมเนียมในการมัดจําตั๋ว และคาธรรมเนียม
วีซาตามที่ สถานทูตฯ เรียกเก็บ
7.
กรณียื่นวีซาแลวไมไดรับการอนุมัติวีซาจากทางสถานทูต (วีซาไมผาน) และทานไดชําระ
คาทัวรหรือมัดจํามาแลว ทางบริษัทฯ ขอเก็บเฉพาะคาใชจายที่เกิดขึ้นจริง เชน คาวีซา
และคาบริการยื่นวีซา / คามัดจําตั๋วเครื่องบิน หรือคาตั๋วเครื่องบิน (กรณีออกตั๋วเครื่องบิน
แลว) คาสวนตางในกรณีที่กรุปออกเดินทางไมครบตามจํานวน
8.
กรณีวีซาผานแลว แจงยกเลิกกอนหรือหลังออกตั๋วโดยสาร บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการ
ไมคืนคาทัวรทั้งหมด

9.

กรณีผูเดินทางไมสามารถเขา-ออกเมืองได เนื่องจากปลอมแปลงหรือการหามของ
เจาหนาที่ ไมวาเหตุผลใดๆตามทางบริษัทของสงวนสิทธิ์ในการ ไมคืนคาทัวรทั้งหมด

ขอมูลเพิ่มเติมเรื่องโรงแรมที่พัก
1.
เนื่องจากการวางแปลนหองพักของแตละโรงแรมแตกตางกัน จึงอาจทําใหหองพักแบบ
หองเดี่ยว (Single) ,หองคู (Twin/Double) และหองพักแบบ 3 ทาน/3 เตียง (Triple
Room) หองพักตางประเภทอาจจะไมติดกันและบางโรงแรม อาจจะไมมีหองพักแบบ 3
ทาน แตอาจจะไดเปน 1 เตียงใหญกับ 1 เตียงพับเสริม
2.
โรงแรมในยุโรปสวนใหญอาจจะไมมีเครื่องปรับอากาศเนื่องจากอยูในแถบที่มีอุณหภูมิตํ่า
3.
กรณีที่มีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade air) เปนผลใหคาโรงแรมสูงขึ้นมากและ
หองพักในเมืองเต็ม บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนหรือยายเมืองเพื่อใหเกิด
ความเหมาะสม
4.
โรงแรมในยุโรปที่มีลักษณะเปน Traditional Building หองที่เปนหองเดี่ยวอาจเปน
หองที่มีขนาดกะทัดรัตและไมมีอางอาบนํ้า ซึ่งขึ้นอยูกับการออกแบบของแตละโรงแรม
นั้นๆ และหองแตละหองอาจมีลักษณะแตกตางกัน

เอกสารประกอบการขอวีซาเชงเกน (โปรตุเกส)
ใชเวลาทําการอนุมัติวีซานับจากวันยื่นประมาณ 15-20 วันทําการ
ยื่นวีซาแสดงตนที่ศูนยยื่นวีซา TLS Contact
เอกสารกรุณาเตรียม 1 ชุด ยกเวน เอกสารที่ออกจากทางราชการ
และทางธนาคารขอเปนตัวจริง 1 ชุด และสําเนา 1 ชุด
ในระหวางยื่นวีซาเขาสถานทูตแลว ไมสามารถดึงเลมหนังสือเดินทางออกมากอนได
่ ในอดีต
**ลูกค้ากรุณาอย่ายึดติดก ับการยืนขอวีซา
เพราะสถานทูตมีการเปลียนแปลงกฎและเอกสารการยืนอยูเ่ รือย ๆ**
1.

หนังสือเดินทางประเทศไทย (Thailand Passport) หนังสือเดินทาง ต้ องมีหน้ าเหลือสําหรับประทับวีซ่าอย่างน้ อย หน้ า อายุ
การใช้ งานเหลือไม่น้อยกว่า เดือน นับจากวันเดินทางกลับ และหนังสือเดินทางจะต้ องไม่ชํารุ ด (หนังสือเดินทางเล่มเก่า กรุณา
นํามาประกอบการยืนวีซ่าด้ วย)
***ในกรณี ที ถื อพาสปอร์ ต สัญ ชาติ ไทย แต่พํ านักอยู่ต่างประเทศ, ทํ างานอยู่ ต่างประเทศ หรื อนักเรี ยน นักศึกษาศึกษาอยู่
ต่างประเทศ กรุณาแจ้งเจ้าหน้าที ของทางบริ ษัทให้ทราบทันที เพราะการยืนขอวีซ่าจะมี เงื อนไข และ ข้อกําหนดของทางสถานทูต

ต้องการเพิมเติ ม และ บางสถานทูตอาจไม่สามารถยื นขอวี ซ่าในประเทศไทยได้ ข้อกําหนดนี รวมไปถึงผูเ้ ดิ นทางที ถื อพาสปอร์ ต
ต่างชาติดว้ ย ***
2.

รูปถ่ าย รูปถ่ ายสีหน้ าตรงขนาด นิว หรือ 3.5 x 4.5 ซม.จํานวน 2 ใบ
*** ใบหน้าสูง 2.5-3 ซม. ขึนอยู่กบั ลักษณะใบหน้าของแต่ละบุคคล พืนหลังขาวเท่านัน ถ่ายไม่ เกิ น เดื อน รวบผม ให้เห็นหู
เห็นคิว ห้ามสวมแว่นตาหรื อเครื องประดับ ไม่ใส่คอนแทคเลนส์ รู ปไม่เลอะหมึก.และไม่มีร่องรอยชํารุด***
ตัวอย่ างรู ป

3.

หลักฐานการทํางาน
เจ้ าของกิจการ หนังสือรับรองการจดทะเบียน (DBD) ทีมีชือของผู้เดินทางเป็ นกรรมการหรื อหุ้นส่วน อายุไม่เกิน เดือน
หรื อ สําเนาใบทะเบียนการค้ า(พค.0403) (ต้ องแปลเป็ นภาษาอังกฤษ และมีตราประทับจากร้ านแปล)
กิจการไม่จดทะเบียน จดหมายชีแจงการทํางาน พร้ อมเอกสารประกอบ เช่น รูปถ่ายร้ าน โฉนดทีดิน สัญญาเช่าที (ต้ อง
แปลเป็ นภาษาอังกฤษ และมีตราประทับจากร้ านแปล) เป็ นต้ น
เป็ นพนักงาน หนังสือรับรองการทํางาน จากบริษัทฯ ระบุตําแหน่ง, เงินเดือน, วันเริมทํางาน (ขอเป็ นภาษาอังกฤษมีอายุ
เดือน ชือ-สกุลต้ องตรงตามหน้ าพาสปอร์ ต ใช้ คําว่า “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนชือสถานทูตทียืน)
นักเรี ยนหรื อนักศึกษา ใช้ หนังสือรับ รองการเรี ยนที ออกจากสถาบัน ที กําลังศึกษาอยู่ (ขอเป็ นภาษาอังกฤษมี อายุ
เดือน ชือ-สกุลต้ องตรงตามหน้ าพาสปอร์ ตใช้ คําว่า “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนชือสถานทูตทียืน)
กรณีทีเกษียณอายุจากงานราชการ กรุณาแนบสําเนาบัตรข้ าราชการบํานาญมาด้ วย

4.

หลักฐานการเงิน
4.1
กรณี ผ้ ูเดิน ทางออกค่าใช้ จ่ายเอง ใช้ Bank Statement บัญ ชี ออมทรัพ ย์ ย้ อนหลัง 3 เดื อน ที ออกจากทางธนาคาร
(รบกวนลูกค้ าทํารายการเดินบัญชี โดยการฝากหรื อถอน ก่อน 1-2 วัน แล้ ว ค่อยขอ Statement เพือให้ อพั เดทไม่ เกิน
15-20 วัน ) และ ขอ Bank Certificate (หนังสื อรั บรองสถานะทางการเงิน ) ต้ องสะกดชื อ – สกุล ให้ ต รงตามหน้ า
พาสปอร์ต
4.2
กรณีผ้ เู ดินทางไม่ได้ ออกค่าใช้ จา่ ยเอง ใช้
- สําเนา Bank Statement บัญชีออมทรัพย์ย้อนหลัง 3 เดือนของผู้ทีออกค่าใช้ จ่ายให้ (เงือนไขหลักฐานการเงินเหมือน
ข้ อ4.1)
- Bank Certificate ที ออกจากธนาคาร ระบุชือเจ้ าของบัญ ชีทีออกค่าใช้ จ่าย พร้ อมระบุชือบุคคลที เจ้ าของบัญชี ออก
ค่าใช้ จ่ายให้ (ผู้เดินทาง) ต้ องสะกดชือ – สกุล ให้ ตรงตามหน้ าพาสปอร์ ต
- ทําหนังสือรับรองค่าใช้ จา่ ยในการเดินทาง (Sponsor Letter) ระบุชือเจ้ าของบัญชี

(ผู้ทีออกค่าใช้ จ่ายให้ ) ต้ องสะกดชือ – สกุล ให้ ตรงตามหน้ าพาสปอร์ ต และบุคคลทีเจ้ าของบัญชีออกค่าใช้ จ่ายให้ (ผู้
เดินทาง) ต้ องสะกดชือ – สกุล ให้ ตรงตามหน้ าพาสปอร์ ต โดยจะต้ องระบุความสัมพันธ์มาโดยชัดเจนว่าเกียวข้ องกัน
อย่างไร เป็ นฉบับภาษาอังกฤษ
* Bank Statement จะต้ องมีตราประทับจากทางธนาคาร และสะกดชือ-นามสกุลให้ ตรงกับพาสปอร์ ต แสดงเลขทีบัญชี
ครบทุกตัว และจะต้ องมีแสดงทังหมดในทุก ๆ หน้ า *
**สถานทูตไม่รับพิจารณาบัญชีติดลบ บัญชีกระแสรายวัน
พันธบัตร ตราสารหนี กองทุน และสลากออมสิน**
5.

กรณีเด็กอายุไม่ถงึ 18 ปี ไม่ได้ เดินทางไปต่างประเทศพร้ อมบิดา มารดา
หากเด็กเดินทางไปกับบิดา จะต้ องมี หนังสือยินยอมจากมารดา จากอําเภอต้ นสังกัด (โดยมารดาจะต้ องคัดหนังสือ
ยินยอมระบุให้ บตุ รเดินทางไปต่างประเทศกับบิดา) พร้ อมแนบสําเนาบัตรประชาชนหรื อหน้ าพาสปอร์ ตมารดามาด้ วย
หากเด็กเดินทางกับมารดา จะต้ องมีหนังสือยินยอมจากบิดา จากอําเภอต้ นสังกัด (โดยบิดาจะต้ องคัดหนังสือยินยอม
ระบุให้ บตุ รเดินทางไปต่างประเทศกับมารดา) พร้ อมแนบสําเนาบัตรประชาชนหรื อหน้ าพาสปอร์ ตบิดามาด้ วย
หากเด็กไม่ได้ เดินทางพร้ อมกับบิดาและมารดา ทังบิดาและมารดาจะต้ องคัดหนังสือระบุยินยอมให้ บุตรเดินทางไป
ต่างประเทศกับใคร มีความสัมพันธ์เป็ นอะไรกันกับเด็ก จากอําเภอต้ นสังกัด พร้ อมแนบสําเนาบัตรประชาชนหรื อหน้ า
พาสปอร์ ตบิดาและมารดา
กรณีเด็กทีบิดา-มารดาหย่าร้ าง จะต้ องแนบสําเนาใบหย่า และมีการสลักหลังโดยมีรายละเอียดว่าฝ่ ายใดเป็ นผู้มีอํานาจ
ปกครองบุตรแต่เพียงผู้เดียว
* กรณี เด็กอายุตํากว่า 18 ปี บิ ดาและมารดาต้ องเซ็น กํ ากับในแบบฟอร์ ม สมัครวี ซ่า โดยลายเซ็น จะต้ องตรงตาม
พาสปอร์ ต หรือ ใบยินยอม (ในกรณีไม่ได้ เดินทางด้ วย)
** กรณี เด็กอายุตํากว่า 18 ปี เอกสารทีเป็ นภาษาไทย ทีต้ องใช้ ในการยืนขอวีซา่ จะต้ องแปลเป็ นภาษาอังกฤษ และเอกสารต้ อง
ได้ รับการรับรองจากกระทรวงต่างประเทศของไทย (แปลประทับตราจากกงศุล) เท่านัน
** กรณีอายุตงแต่
ั 18 ปี ขึนไป เอกสารทีเป็ นภาษาไทย ทีต้ องใช้ ในการยืนขอวีซา่ จะต้ องแปลเป็ นภาษาอังกฤษ และเอกสารต้ อง
ได้ รับการรับรองจากร้ านแปลทีมีตราประทับเท่านัน
** เอกสารภาษาไทย ที ต้ องแปลเป็ น ภาษาอังกฤษ ทางผู้สมัครจะต้ องนําไปแปลด้ วยตัวเอง ที ร้ านแปล หรื อที กรมการกงศุล
ค่าใช้ จ่าย ประมาณ 200 – 500 บาท/ใบ

6.

เอกสารส่วนตัว
สําเนาทะเบียนบ้ าน
บัตรประชาชน
สูตบิ ตั ร (กรณีเด็กอายุตํากว่า 18 ปี )
ทะเบียนสมรส/ทะเบียนหย่า/มรณะบัตร(ถ้ ามี)
ใบเปลียนชือ-นามสกุล (ถ้ ามีการเปลียน)
ท่านไม่จําเป็ นต้ องเซ็น รับรองสําเนาถูกต้ อง ให้ ท่านเซ็นเฉพาะ แบบฟอร์ มใบคําร้ องขอวีซา่ เท่านัน

7.

เอกสารยืนวีซ่าอาจมีการปรั บเปลียนและขออัพเดทเพิมเติมได้ ทกุ เวลา
หากทางสถานทูตแจ้ งขอเพิมเติม
่ เชงเกนประเทศโปรตุเกส
แบบฟอร์มสําหร ับกรอกข้อมูลยืนวีซา
้ อ
(กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วนตามความเป็นจริง เนืองจากทางเราจะใชข
้ มูลนีในการจองคิวน ัด
หมายให้ทา
่ นก่อนและไม่สามารถแก้ไขได้อก
ี เพราะฉะนนเอกสารที
ั
ท่านส่งตามมาทีหล ังจะต้องตรง
ก ับข้อมูลทีท่านกรอกให้มาเท่านน)
ั
ื – นามสกุล ผู ้เดินทาง [ภาษาไทย]………………………………………………………………………..…
ชอ
1. นามสกุล [ภาษาอังกฤษ]……………………………………………………….………………..……………
2. นามสกุลตอนเกิด [ภาษาอังกฤษ]…………………………………………………………………………….
ื ว [ภาษาอังกฤษ]…………………………………………………………………………………………
3. ชอตั
4. วัน /เดือน / ปี (ค.ศ.) เกิด……………………………………………………………………………………..
5. สถานทีเกิด (จังหวัด)…………………………………………………………………….……………………
6. ประเทศทีเกิด……………………………………………………………………………….…………………
7. สัญชาติปัจจุบน
ั ................................สัญชาติโดยกําเนิด หากต่างจากปั จจุบน
ั …………………………..
8. เพศ
9. สถานภาพ

ชาย

หญิง
โสด

แต่งงาน (จดทะเบียน)

หย่า

แยกกันอยู่

แต่งงาน (ไม่จดทะเบียน)
ี ชวี ต
หม ้าย (คูส
่ มรสเสย
ิ )

อืนๆ (โปรดระบุ)…………….
่ อ
ื และทีอยู่ ผู ้ปกครอง
10. ในกรณีทผู
ี ้สมัครขอวีซา่ เป็ นเด็ก อายุตํากว่า 18 ปี บริบรู ณ์ ให ้ใสช
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………รหัสไปรษณีย…
์ ……………..…

่ *
11. ทีอยูป
่ ั จจุบน
ั ของผูข
้ อวีซา
………………………………………………………………………………………………………….………………………
……………………………………………………………………………………รหัสไปรษณีย…
์ …………..……………
E-MAIL (ต้องระบุ)*............................................................................................
หมายเลขโทรศัพท์มอ
ื ถือทีติดต่อได ้*..................................................................
12. อาชีพปั จจุบัน (หากค ้าขาย ให ้ระบุด ้วยว่าค ้าขายอะไร เช่น ขายเสือผ ้า ขายอาหาร เป็ นต ้น)*
.......................................................................................................
ื
ึ ษา กรุณากรอกชอ
ื ทีอยูข
13. ชอบริ
ษัทหรือร ้านค ้า และทีอยู่ หมายเลขโทรศัพท์ / สําหรับนั กเรียน นั กศก
่ อง
ึ ษา*
สถาบันศก
…………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………รหัสไปรษณีย…
์ ……….……
14. วีซา่ เชงเกนทีเคยได ้รับในระยะเวลา 3 ปี ทีผ่านมา
ไม่เคย

เคยได ้ ใช ้ได ้ตังแต่วน
ั ที..........................ถึงวันที............................

15. เคยถูกพิมพ์ลายนิวมือเพือการขอวีซา่ เชงเก ้นก่อนหน ้านี
ไม่เคย

เคย (กรุณาระบุวน
ั ที หากทราบ)................................................

่ เชงเก้น รบกวนท่านถ่ายสา
ํ เนาหน้าวีซา
่ เชงเก้นย้อนหล ังไม่เกิน 5 ปี แนบมา
**กรณีลก
ู ค้าเคยมีวซ
ี า
ด้วย เพราะจําเป็นต้องใชใ้ นการกรอกข้อมูล**
16. ท่านเคยถูกปฏิเสธวีซา่ หรือไม่
ไม่เคย

เคย (เหตุผลในการปฏิเสธ)................................................

17. ความรับผิดชอบค่าใช ้จ่ายในการดํารงชีพระหว่างการเดินทางและพํ านักอยูข
่ องผู ้ร ้องขอ
ตัวผู ้ขอวีซา่ เอง

มีผู ้อืนออกให ้(ญาติ/บริษัท/องค์กร)
ื
ั พันธ์ ..................
กรุณาระบุชอ-สกุ
ล และความสม

ิ ชว่ ยในการดํารงชพ
ี
สงที

…………………………………………………..…
ิ ชว่ ยในการดํารงชพ
ี
สงที

เงินสด
็ เดินทาง
เชค

เงินสด

บัตรเครดิต

ทีพักทีมีผู ้จัดหาให ้

ชาํ ระค่าทีพักล่วงหน ้าแล ้ว

ค่าใชจ่้ ายทังหมดระหว่างพํานั กมีผู ้ออกให ้

ชาํ ระค่าพาหนะล่วงหน ้าแล ้ว

ชาํ ระค่าพาหนะล่วงหน ้าแล ้ว

อืนๆ (โปรดระบุ)

อืนๆ (โปรดระบุ)

************************************************
่ เป็นดุลพินจ
่ นเกียวข้องใดๆทงสิ
หมายเหตุ การอนุม ัติวซ
ี า
ิ ของทางสถานทูต ทางบริษ ัทไม่มส
ี ว
ั น
ทงนี
ั บริษ ัทเป็นเพียงต ัวกลางและคอยบริการอํานวยความสะดวกให้แก่ผเู ้ ดินทางเท่านน
ั

