
 

 

รหัสทัวร WCT1902739 
ทัวรโปรตุเกส ไฮไลท โปรตุเกส 7 วัน 4 คืน (EK) 
ปอรโต(มรดกโลก) – โบสถแซ - บรากา – กุสมาเรส – อะเวยรู – โกอิมบรา 
Nazare – โทมา – ฟาติมา – มหาวิหารฟาติมา - บาตาลยา – อัลโคบาซา 
ออบิโดส – มาฟรา - ลิสบอน - ซินตรา – แหลมโรกา - มหาวิหารเจอโร นิโม 
อิสระชอปปم�งยานถนน Avenida da Liberdade 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

โปรแกรมการเดินทาง 
วันที่1 ทาอากาศยานสุวรรณภูม ิ- ดูไบ 
23.30 น. สมาชิกทุกทานพรอมกนั ณ ทาอากาศยานสุวรรณภูม ิอาคารผูโดยสารขาออก

ระหวางประเทศชั้น 4 เคารเตอรสายการบิน EMIRATES AIRLINE  พรอม
เจาหนาที่คอยดูแลเช็คสัมภาระและบัตรที่น่ังบนเครื่อง 

 
วันที่2 ดูไบ – ปอรโต(มรดกโลก) – โบสถแซ 
03.30 น. นําทาน ออกเดินทางสู เมืองดูไบ.โดยสายการบิน EMIRATES AIRLINE เที่ยวบิน

ที ่EK377 
06.55 น. เดินทางถึงประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส พักเปลี่ยนเครื่อง  
09-15 น. ออกเดินทางสูเมืองปอรโต...โดยสายการบิน EMIRATES AIRLINE เท่ียวบินที่ 

EK147  
14.30 น. เดินทางถึงทาอากาศยานนานาชาตเิมืองปอรโต ประเทศโปตุเกส หลังผานพิธีการ

ตรวจคนเขาเมืองและดานศุลกากรเรียบรอยแลว  
 นําทานเดินทางสูเมือง ปอรโต (Porto) ต้ังอยูริมแมน้ําดูวโรทางเหนือของโปรตุเกส 

หน่ึงในเมืองศูนยกลางเกาแก
ของยุโรป  อีกท้ังยังเปนเมือง
ที่มีขนาดใหญเปนอันดบัสอง
ของประเทศโปรตุเกส และ
เมืองทาที่สําคัญ และมี
ชื่อเสียงอยางมาก จน
องคการยูเนสโกจึงไดขึน้
ทะเบียนเมืองปอรโตเปน
เมืองมรดกโลก(Unesco) 
ในปค.ศ. 1996 และในป 
2017 ยังไดรับการโหวตจาก
นักทองเที่ยวจากท่ัวโลกวา
เปนเมืองท่ีนาเท่ียวที่สุดอีก
ดวยนําทานชม เมืองปอรโต 
ที่มาของชื่อประเทศ โดยมา
จากคําวา Portus & Cale 
ซึงใชเรียกเมืองสองฝم�งแมน้ํา 
Douro แลวกลายมาเปน 
Portugal (ปอรตูกัล) ใน



 

 

ปจจุบันนําทานชม ยานเขตทาเรือเกา ท่ีครั้งหนึงเคยรุงเรืองมากในอดีต ปจจบัุน
ไดรับขึนทะเบียนเปนมรดกโลก นําทานชมยาน จัตุรัสใจกลางเมืองและทีวาการเมือง 
นําทานชม โบสถแซ (Se Cathedral) โบสถเกาแกที่สุดของเมืองมีอายุกวาพันป 
ซึ่งต้ังอยูในบริเวณปราสาทโบลซา 

ค่ํา บริการอาหารมื้อค่ํา ณ ภัตตาคาร  
พักที่ :     Axis Porto Business & Spa หรือที่พักระดับใกลเคียง 
 
วันที่3       ปอรโต – บรากา – กุสมาเรส – อะเวยรู – โกอิมบรา 
เชา บริการอาหารมื้อเชา ณ หองอาหารของโรงแรมที่พัก  
 นําทานออกเดินทางไปยัง เมืองบรากา (Braga) เมืองทีเ่ปนศูนยกลางการคาที่

สําคัญตัง้แตสมัยโรมัน ในชวง 265 ป กอนคริสตกาล ซึง้สุดทายบรากากลายเปน
ศูนยกลางของศาสนจักรและกลุมขุน
นาง ชนัสูง นําทานชมจัตุรัสกลาง
เมืองท่ีสรางขึ้นต้ังแตศตวรรษที 14 
ชม Bom Jesus do Monte 
สถานที่ศักดิสิ์ทธ์ิสําคัญประจําเมืองบ
รากา จุดสําคัญของสถานทีน้ี่คือ
ขั้นบันไดทีสูง 116 เมตร ท่ีประดับ
ไปดวยไมกางเขนซึง้เปนทีม่าของช่ือ
สถานที่ จากน้ันนําทานออกเดินทาง
สูเมืองกุสมาเรส 
(Guimaraes) สถานที่ประสูติของ
กษัตริย ดอม อฟองโซ เฮนริค 
(Dom Afonso Henriques) ในป 
1110 ในอดีตคือเมืองหลวงของ
อาณาจักรโปรตุคาเล (Portucale) 
หรือ โปรตุเกสในปจจบุัน ไดรับการข้ึนทะเบียนจากองคการยูเนสโกใหเปนเมือง
มรดกโลกเมื่อป ค.ศ.2001 ชมปราสาทกุสมาเรส (Castelo de Guimaraes) ซึ่ง
เปนศูนยกลางแหงประวัตศาตรและวัฒนธรรมของชนชาติโปรตุเกส ปราสาทแหงน้ี
สรางในสมัยศตวรรษที่ 10 ปราสาทแหงน้ีจัดเปนหน่ึงในเจ็ดสิ่งมหศัจรรยของ
ประเทศโปรตุเกส  

เท่ียง บริการอาหารมื้อกลางวันณ ภัตตาคาร  



 

 

บาย จากน้ันนําทานออกเดินทางสู เมืองอะเวยรู(Aveiro) เมืองศูนยกลางดาน
อุตสาหกรรมทีสํ่าคัญแหลงหน่ึง
ของโปรตุเกสซึง้อดีต เคยเปน
เมืองทาทีเ่จริญมากๆ เปน
เมืองท่ีไดช่ือวาเปน “เวนีสแหง
ลุมแมน้ําโปรตุเกส” นําทาน
เดินทางสูเมือง โกอิมบรา 
(Coimbra) เปนอีกเมือง
สําคัญของโปรตุเกส เพราะขึ้น
ชื่อวาเปนเมืองที่ตั้งของ
มหาวิทยาลัยแหงแรกของโปรตุเกสและถือเปนมหาลัยที่เกาแกอันดับตนๆของยุโรป
อีกดวย  

ค่ํา บริการอาหารมื้อค่ํา ณ ภัตตาคาร 
พักที่ :     Trup Coimbra Hotel หรือที่พักระดับใกลเคียง 

 

วันที่4      โกอิมบรา – Nazare – โทมา – ฟาติมา - มหาวิหารฟาติมา  
เชา บริการอาหารมื้อเชา ณ หองอาหารของโรงแรมที่พัก  
 จากน้ันนําทานออกเดินทางสูเมือง Nazare เดินเคยเปนหมูบานชาวประมงเล็กๆ 

แตความท่ีมีหาดทรายกวางและสวยงาม ทําใหเปนที่นิยมของชาวโปตุเกสและชาว
ยุโรป มีนักทองเท่ียวจํานวนมากมาเที่ยวพักผอนในชวงฤดูรอนทําใหหมูบาน
ขยายตัวเปนเมืองและกลายเปนเมืองตากอากาศที่โดงดัง ไดเวลานําทานเดินทางสู 
เมืองโทมา (Tomar) เมืองเกาแกที่ลอมรอบดวยอาคารสมัยศตวรรษที่ 17 เปน
เมืองท่ีมีเสนหและมีความสําคัญทางประวติัศาสตรท่ีโดดเดนมากแหงหน่ึง โดยตัว
เมืองน้ันตั้งอยู ในเขตจังหวัดซานตาเร็ม (Santarém) บริวเวณตอนกลางของ
ประเทศท่ีมีพ้ืนท่ีที่อุดมสมบูรณ โดยสวนใหญจะประกอบไปดวยพ้ืนท่ีการเกษตรท่ี
ถือวาใหญท่ีสุดของโปรตุเกสอีกดวย  นําทานชมภายนอก ของปราสาทและ
คอนแวนตแหงพระคริสตในโทมา (Convent of Christ in Tomar) อีกหน่ึง
สถาปตยกรรมท่ีถูกสรางขึ้นในศตวรรษที ่12 เปนคอนแวนตที่ไดกลายเปนอนุสาวรีย
ทางประวัตศิาสตรท่ีมคีวามสําคัญท่ีสุดแหงหน่ึงในโปรตุเกส มีความโดดเดนทางดาน
ลักษณะรูปแบบสถาปตยกรรม ที่ไดรบัการผสมผสานระหวาง ศิลปะแบบโรมัน , 
โกธิค , เมนูเอลีน และเรเนอซองส ตอมาปราสาทและคอนแวนตไดรบัการรับรอง
จากองคการยูเนสโกใหเปนมรดกโลก ดานวัฒนธรรม ในป ค.ศ.1983 

เท่ียง บริการอาหารมื้อกลางวันณ ภัตตาคาร  



 

 

 
บาย นําทานเดินทางตอสู เมืองฟาติมา (Fatima) เมืองซึ่งเปนท่ีรูจักของผูแสวงบุญผูซึ่ง

เดินทางมาสักการะบชูาพระแมมารีที่มหาวิหารขนาดใหญซึ่งถกูสรางขึ้นเพ่ืออุทิศแก
พระแมมารี ตามตํานานเลาวา 
เด็กเลี้ยงแกะ 3 คน นามลู
เซีย, ฟรานซิสโก, และจา
ซินตา ไดพบกับพระแมมารีอา
หรือพระแมพระประจกัษที่
ทรงเสด็จมามอบขาวสารจาก
สวรรคใหกบัมนุษย นําทาน
ชม มหาวิหารฟาติมา มหา
วิหารท่ีถูกสรางขึ้นเมื่อป ค.ศ.
1928 โดยในทุกๆปจะมีชาวคาทอลิคผูแสวงบุญเดินทางมาสักการะบูชาพระแมมา
รียนับลานคนในมันที่ 13 พฤษภาคม และ 13 ตุลาคม นอกจากน้ียงัมีศูนยศึกษา
พอลท่ี 5 อยูบริเวณใกลเคียงซึ่งถูกสรางขึ้นเมือ่ป ค.ศ.1982 โดยสมเด็จพระ
สันตะปาปาจอหนพอลที่ 2 เพ่ือจุดประสงคในการเปนศูนยการศึกษาและสะทอน
ขอความของฟาติมา โดยจุผูเขารับฟงไดถงึ 2,000 คน และยังมีท่ีพักสําหรับผูแสวง
บุญไดถึง 400 คนดวยกัน จากน้ันนําทานชม ถํ้าโมดา (Moeda Cave) ถูกคนพบ
โดยบังเอิญเมื่อป ค.ศ.1971 โดยนายพรานสองคนซึ่งกําลังลาสุนัขจ้ิงจอกเปนผู
คนพบ ตัวถํ้ามีความยาวราว 350 เมตร และลึก 45 เมตร อุณหภูมิในถํ้าเย็นสบาย
ที่ 18 องศาเซลเซียส นําทานชมหินงอกหินยอยท่ีเรียงตัวอยางสวยงามภายในถํ้า  

ค่ํา บริการอาหารมื้อค่ํา ณ ภัตตาคารจากน้ันนําทานเดินทางเขาสูท่ีพัก  
พักที่ :       Steyler Fatima Hotel Congress & Spa หรือที่พักระดับใกลเคียง 
 
วันที่5       ฟาติมา – บาตาลยา – อัลโคบาซา – ออบิโดส – มาฟรา – ลิสบอน 
เชา บริการอาหารมื้อเชาณหองอาหารของโรงแรมท่ีพัก  
 นําทานออกเดินทางสูเมืองบาตาลยา(Batalha) เปนเมืองเล็กๆท่ีมโีบสถที่สําคัญ

ที่สุดแหงหน่ึงของประเทศโปรตุเกส คือ Batalha Monastery โบสถน้ีสรางขึ้น
เพื่อถวายพระแมมารี โดยสรางอยูใกลกันสนามรบท่ีพระเจาฌูเอาวที่ 1 แหงโปตุเกส 
นําทหารโปตุเกส รบกบัพระเจาจอหนที่ 1 กษัตริยแควนคาสตีล ซึ่งมาอางสิทธิ
ครอบครองราชบัลลังกและแผนดินโปตุเกสผานราชินีของตน จนไดรับชัยชนะ ในป 
ค.ศ. นําทานเดินทางสูเมืองอัลโคบาซา Alcobaca เมืองทางตอนกลางของประเทศ
โปรตุเกส ต้ังอยูในจังหวัด อูเอสเต มีประชากรอาศัยไมถึง 60,000 คน นําทาน
อารามซานตามาเรียSanta Maria Monastery ศาสนสถานที่ถูกสรางข้ึนโดย อฟ



 

 

องโซ เฮนริค เพื่อรําลึกถึงชัยชนะท่ีแยงชิงดินแดนไดจากชาวมัวรเมือ่ป ค.ศ.1147 
ถูกขนานนามวาเปนสถาปตยกรรมช้ินเอกสไตล  ซิสเตอรเช่ียนโกธิค ซ่ึงเปนหน่ึงใน
วิหารสไตลโกธิคท่ีสวยงามที่สุดแหงหน่ึงของประเทศโปรตุเกส นอกจากน้ี อาราม
ซานตามาเรียยังไดรับการรับรองเปนมรดกโลก โดยยูเนสโก เม่ือป ค.ศ.1989  และ
ยังเปนหน่ึงในเจ็ดส่ิงมหัศจรรยของประเทศโปรตุเกสอีกดวย นําทานเดินทางสู เมือง
ออบิโดส Obidos  เมืองป�อมปราการโบราณ ซึ่งมปีระชากรอยูเพียงหมื่นกวาคนใน
ปจจุบัน ช่ือเมืองตั้งมา
จากภาษาละตินโบราณ 
ซึ่งแปลวา ป�อมปราการ
อันแข็งแกรง กอต้ังขึ้น
โดนอาณาจักรโรมัน และ
ยึดครองโดยแขกมวัรเมื่อ
ชวงศตวรรษที่ 7 และอีก 
400 ปถดัมาไดถูกยดึ
ครองโดย อฟองโซ เฮน
ริค กษตัริยองคแรกแหง
โปรตุเกส มีเวลาใหทานเดินชมบริเวณเมืองเกาที่ยังคงอนุรักษความด้ังเดิมไวต้ังแต
รุนโบราณ ราวกับวาวนัเวลาจะหยุดน่ิงอยูท่ีตนยุคกลางเม่ือครั้งท่ีกษตัริยเดนิสไดสง
มอบเมืองออบิโดสน้ีใหแกแมนางอิซาเบลแหงอาณาจักรอารากอน เปนของขวัญวัน
อภิเษกสมรสเม่ือ ค.ศ. 1282 ป�อมปราการและปราสาทออบิโดสถูกขนานนามเปน
หน่ึงในเจ็ดส่ิงมหัศจรรยของประเทศโปรตุเกส 

เท่ียง บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
บาย นําทานเดินทางสู เมืองมาฟรา (Mafra) นําทานแวะถายรูปกบั พระราชวังมาฟรา 

Mafra Palace พระราชวังที่
ผสานศิลปะสองสไตลเขา
ดวยกัน ระหวางบาโรคและ
อิตาเลี่ยนนีโอคลาสสิค 
กอสรางชวงตนศตวรรษที่ 17 
และถูกรองรับเปนหน่ึงใน
อนุสรณแหงชาติเมื่อป ค.ศ.
1910 พระราชวงัแหงน้ีถูกใช
รองรับเปนทีป่ระกอบราชพิธี
มากมาย เน่ืองจากมีอาณาเขต
กวางขวางกวา 40,000 ตารางเมตร นับเปนหน่ึงในพระราชวงัของประเทศที่มีเน้ือ



 

 

ที่กวางขวางที่สุดแหงหน่ึงก็วาได จากนน้ันนําทานออกเดินทางสูกรุงลิสบอน 
“LISBON”  

ค่ํา บริการอาหารมื้อค่ํา ณ ภัตตาคาร / จากน้ันนําทานเดินทางเขาสูที่พัก 
พักที่ :       Tryp Lisboa Caparica Mar Hotel หรือที่พักระดับใกลเคียง 

 

วันที6่        ลิสบอน – ซินตรา – แหลมโรกา - มหาวิหารเจอโร นิโม 
 อิสระชอปปم�งยานถนน Avenida da Liberdade  
เชา บริการอาหารมื้อเชาณหองอาหารของโรงแรมท่ีพัก 
 จากน้ันเดินทางสูเมืองซินตรา “SINTRA” เปนที่ต้ังของพระราชวงัท่ีสวยงามที่ไดรับ

การรับรองจากองคการ
ยูเนสโกใหเปนมรดกโลก 
เดินเลนชมตัวเมืองเกา
ต้ังแตสมัยศตวรรษที่ 11 
จากน้ันนําทานเดินทางสู
แหลมโรกา “CAPO DA 
ROCA”  อันเปนแหลมที่
ต้ังอยูปลายสุดทางทิศ
ตะวันตกของทวีปยุโรป  
ต้ังอยูติดกับมหาสมุทร
แอตแลนติก ทานสามารถซื้อ “Certificate” เปนท่ีระลึกสําหรับการมาเยือน ณ ท่ี
แหงน้ี 

เท่ียง อิสระกับอาหารมื้อกลางวันเพ่ือความสะดวกในการชอปปم�ง  
บาย นําทานชมกรุงลิสบอน “LISBON” เมืองหลวงของโปรตุเกส ตัวเมืองตั้งอยูริมฝم�ง

แมน้ําเตโย “Tejo” ลิสบอนเปนเมืองที่มีประวติัยาวนานกวา 800 ป แวะ
รับประทานอาหารกลาง
วันท่ีเมืองคาสเตโลแบรน
โค ผานชม PONTE 25 
ABRIL “สะพาน 25 
เมษายน” สะพานแขวนที่
ยาวท่ี  สุดในยุโรป เขาสู
กรุงลิสบอน ชมตัวเมืองลิ
สจากบนยอดเขาอันเปน
ที่ต้ังของอนุสาวรีย 



 

 

Cristo Rai (National Sanctuary of Christ the King) คลายกันกับที่เมืองริ
โอ เดอ จาเนโร ประเทศบราซิล นําทานชมอนุสาวรียดิสคัฟเวอรี ่สรางขึ้นในป ค.ศ.
1960 เพ่ือฉลองการครบ 500 ป แหงการส้ินพระชนมของเจาชายเฮนรี่ เดอะ
เนวิเกเตอร แวะถายรูปกับหอคอย เบเล็ง “Belem Tower” เดมิสรางไวกลางน้ํา
เพื่อเปนป�อมรักษาการณดูแลการเดินเรือเขาออก เปนจุดเริ่มตนของการเดินเรือ
ออกไปสํารวจแ  ละคนพบโลกของ วาสโก ดากามา นักเดินเรือชาวโปรตุเกส จากน้ัน
ชมภายนอกมหาวิหารเจอโร นิโม “Jeronimos Monastery” ที่สรางขึ้นเพ่ือเปน
เกียรติแก “วาสโกดากามา” ท่ีเดินทางสูอินเดียเปนผลสําเร็จ ในป ค.ศ.1498 และ
ไดรับการรับรองจากองคการยูเนสโกวาใหเปนมรดกโลก นําทานอิสระชอปปم�งยาน
ถนน Avenida da Liberdade เปนถนนสายชอปปم�งที่สรางในชวงปลายศตวรรษ
ที่ 19 เปนถนนที่เช่ือมจากเขตเมืองเกาผาใจกลางเมืองไปสุดทางที่จัตุรัสมาร  เกส 
เดอ ปอมบาล ที่มีอนุสาวรียของมารเกส เดอ ปอมบาล ยืนโดดเดนเปนสงาอยูบน
เสาสูง อิสระใหทานไดชอปปم�งสินคาชื่อดังมากมาย อาท ิLOUIS 
VUITTON,GUCCI, LOEWE, YSL, ETC. หรือจะเลือกซื้อของฝากของท่ีระลึกท่ี
วางขายเรียงรายบนถนนชอปปم�งแหงน้ี ไดเวลาอันสมควร นําทานออกเดินทางสู
สนามบิน 

21.15 น. นําทานออกเดินทางสู เมืองดูไบ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส โดยสายการบิน 
EMIRATES AIRLINE เที่ยวบินท่ี EK194 

 
วนัท่ี7        กรุงเทพฯ 
08.05 น. เดินทางถึงประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส พักเปล่ียนเครื่อง พักเปลี่ยนเครื่องใชเวลา

ประมาณ 2 ชั่วโมง 
09.40 น. เหิรฟ�าสูกรุงเทพฯโดยสายการบิน EMIRATES AIRLINE เที่ยวบินท่ี EK372 
19.15 น. เดนทางถึงทาอากาศยานสุวรรณภูมิ / โดยสวัสดิภาพพรอมความประทับใจ 
 
หมายเหตุ โปรแกรมการเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาพ ลม ,

ฟ�า , อากาศ,การลาชาอันเน่ืองมาจากสายการบิน และสถานการณในตางประเทศที่
ทางคณะเดินทางในขณะน้ัน เพื่อความปลอดภัยในการเดินทาง โดย ไดมอบหมายให 
หัวหนาทัวรผูนําทัวร มอํีานาจตัดสินใจ ณ ขณะน้ันท้ังน้ีการตัดสินใจ  จะคํานึงถึง
ผลประโยชนของหมูคณะเปนสําคัญ  



 

 

 
อัตราคาบรกิารน้ีรวม 
 คาต๋ัวเครื่องบินไป-กลบั กรุงเทพฯ-ปอรโต // ลิสบอน-กรุงเทพฯ (หรือสลับประเทศลงกอน-

หลัง) 
 คารถปรับอากาศนําเที่ยวตามระบุไวในรายการ พรอมคนขับรถท่ีชํานาญเสนทาง กฎหมายใน

ยุโรปไมอนุญาตใหคนขับรถเกิน 12ช.ม./วัน  
 โรงแรมที่พักตามระบุหรือเทียบเทาในระดับเดียวกัน โรงแรมสวนใหญในยุโรปจะไมมี

เครื่องปรบัอากาศ เน่ืองจากอยูในแถบที่มีอุณหภูมิต่ําและราคาโรงแรมจะปรับข้ึน 3-4 
เทาตัว หากวันเขาพักตรงกบังานเทศกาลเทรดแฟรหรือการประชุมตางๆ อันเปนผลท่ีทําให
ตองมีการปรบัเปลี่ยนยายเมือง โดยคํานึงถึงความเหมาะสมเปนหลัก  

 คาอาหารที่ระบุในรายการ ใหทานไดเลิศรสกบัอาหารทองถิ่นในแตละประเทศ  
 คาบรกิารนําทัวรโดยหัวหนาทัวรผูมีประสบการณนําเที่ยวใหความรู  และคอยดูแลอํานวย

ความสะดวกตลอดการเดินทาง  
 คาประกันอุบัติเหตุในการเดินทางวงเงินทานละ 1,000,000 บาท*** 
อัตราคาบรกิารน้ีไมรวม 

 คาภาษีมูลคาเพิ่ม 7 % และคาภาษีหัก ณ ที่จาย 3 %  
 คาใชจายสวนตัว อาทิ คาโทรศัพท , คาซกัรีด , คาเครื่องด่ืมและอาหาร
นอกเหนือจากที่ระบุในรายการ  
 คาผกผันของภาษีน้ํามันที่ทางสายการบินแจงเปลี่ยนแปลงกะทันหัน 

อัตราคาบรกิาร 
ช่วงออกเดินทาง 

 
ผู้ใหญ่พกั 

ห้องละ � ท่าน 
เด็กอายุตํ�ากว่า �� ปี  
พกักับผู้ใหญ่ � ท่าน 

เด็กอายุตํ�ากว่า �� ปี  
พกักับผู้ใหญ่ � ท่าน  

( มีเตียงเสริม ) 

              พกัท่านเดียว / ห้อง 
                      จ่ายเพิ�ม 

 
ก.ย.-พ.ย. ���� 43,900 43,900 43,900 14,900 

��-�� ต.ค.//��-�� ต.ค.// 
��-�� ต.ค.//��-�� ต.ค. ���� 

45,900 45,900 45,900 14,900 

ธ.ค. ���� 45,900 45,900 45,900 14,900 

ปีใหม่ ���� 53,900 53,900 53,900 15,900 

ม.ค.-มี.ค. ���� 43,900 43,900 43,900 14,900 

ต้องการเดินทางโดยชั�นธุรกจิ Business Class กรุณาสอบถามราคาเพิ�มเติมจากเจ้าหน้าที�บริษัทฯ 



 

 

 คาธรรมเนียมในการย่ืนวีซายุโรปหรือกลุมเชงเกนวีซา และคาธรรมเนียมวีซา ทาง
สถานทูตไมคืนใหทานไมวาทานจะผานการ พิจารณาหรือไมก็ตาม(คาบรกิาร 4,000.-) 
 คาพนักงานยกกระเป�า ณ โรงแรมที่พัก (ทางบริษัทฯไมไดจัดใหแกทานเน่ืองจากป�องกัน

การสูญหายจากมิจฉาชีพที่แฝงตัวเขามา 
ในโรงแรมที่พัก และเพื่อความสะดวกรวดเร็วในการเขาหองพักสําหรับทุกทาน) 

 คาทิปพนักงานขับรถในยุโรปทานละ 12 ยูโร 
 คาทิปหัวหนาทัวร ตามวัฒนธรรมการบริการแบบสากลโลก ทานละ 100 บาทตอวัน  

เงื่อนไขการสํารองท่ีน่ัง และการชําระเงิน  
 กรุณาจองลวงหนาพรอมชําระงวดแรก 30,000 บาท กอนการเดินทาง พรอมแฟกซสําเนา

หนาหนังสือเดินทาง Passport  มายังบริษทั และคาใชจายสวนที่เหลือกรุณาชําระกอนการ
เดินทางไมนอยกวา 14 วัน มิฉะน้ันจะถือวาทานยกเลิกการเดินทาง 

 บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิยกเลิกการเดินทางกอนลวงหนา 10 วัน ซึ่งจะเกิดขึ้นไดก็ตอเมื่อไม
สามารถทํากรุปไดอยางนอย 20 ทาน และหรือ ผูรวมเดินทางในคณะไมสามารถผานการ
พิจารณาวีซาไดครบ 20 ทาน ซึ่งในกรณีน้ี ทางบริษัทฯ ยินดีคืนเงินใหทั้งหมดหัก
คาธรรมเนียมวีซา หรอืจัดหาคณะทัวรอ่ืนให ถาทานตองการ 

 บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวรน้ี เมื่อเกิดเหตุจําเปน 
สุดวิสัย จนไมอาจแกไขได และจะไมรับผิดชอบใดๆ ในกรณีท่ีสูญหาย สูญเสียหรือไดรับ
บาดเจ็บ ท่ีนอกเหนือความ รับผิดชอบของหัวหนาทัวรและเหตุสุดวิสัยบางประการเชน การ
นัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ การจลาจล ตางๆ 

 เน่ืองจากรายการทัวรน้ีเปนแบบเหมาจายเบ็ดเสร็จ หากทานสละสิทธ์ิการใชบริการใดๆตาม
รายการ หรือถูกปฏิเสธการเขา และออกประเทศไมวาในกรณีใดก็ตาม ทางบรษิัทฯ ขอ
สงวนสิทธ์ิไมคืนเงินในทุกกรณี  

 เมื่อทานไดชําระเงินมัดจําหรือทั้งหมด ไมวาจะเปนการชําระผานตัวแทนของบริษัทฯ หรือ
ชําระโดยตรงกบัทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะขอถือวาทานรับทราบและยอมรับในเงื่อนไข
ตางๆของบริษัทฯ ที่ไดระบุไวโดยทั้งหมด 

หมายเหตุ 
 ทางบริษัทจะทําการยื่นวีซาของทานก็ตอเมื่อในคณะมีผูสํารองที่น่ังครบ 25 ทาน และไดรับ

คิวการตอบรบัจากทางสถานทูต เน่ืองจากบริษัทจะตองใชเอกสารตางๆท่ีเปนกรุปในการยืน่
วีซา อาทิ ต๋ัวเครี่องบิน , หองพักที่คอนเฟรมมาจากทางยุโรป ,ประกันการเดินทาง ฯลฯ 
ทางทานจะตองรอใหคณะครบ 15 ทาน จึงจะสามารถยื่นวีซาใหกับทางทานไดอยางถูกตอง  

 หากในชวงท่ีทานเดินทางคิววีซากรุปในการยืน่วีซาเต็ม ทางบริษัทตองขอสงวนสิทธ์ิในการ
ยื่นวีซาเด่ียว ซึ่งทางทานจะตองเดินทางมาย่ืนวีซาดวยตัวเอง ตามวนั และเวลานัดหมาย
จากทางสถานทูต โดยมีเจาหนาที่ของบริษัทคอยดูแล และอํานวยความสะดวก  



 

 

 เอกสารตางๆที่ใชในการยื่นวีซาทองเที่ยวทวีปยุโรป ทางสถานทูตเปนผูกําหนดออกมา มใิช
บริษัททัวรเปนผูกําหนด ทานที่มีความประสงคจะยื่นวีซาทองเที่ยวทวีปยุโรป กรุณา
จัดเตรียมเอกสารใหถูกตอง และครบถวนตามที่สถานทูตตองการ เพราะจะมีผลตอการ
พิจารณาวีซาของทาน บริษัททัวรเปนแตเพียงตัวกลาง และอํานวยความสะดวกในการยื่นวี
ซาเทาน้ัน มิไดเปนผูพิจารณาวาวีซาใหกับทางทาน 

 กรณีวีซาที่ทานยื่นไมผานการพิจารณา และคณะสามารถออกเดินทางได ทานจะตองเสีย
คาใชจายจริงที่เกิดขึ้นดังตอไปน้ี 

-  คาธรรมเนียมการยื่นวซีาและคาดําเนินการทางสถานทูตจะไมคืนคาธรรมเนียมใดๆท้ังสิ้น
แมวาจะผานหรือไมผานการพิจารณา 

-  คามัดจําต๋ัวเครื่องบิน หรือต๋ัวเครื่องบินที่ออกมาจริง ณ วันยืน่วีซา ซึง่ตั๋วเปนเอกสารที่
สําคัญในการยื่นวีซา หากทานไมผานการพิจารณา ต๋ัวเครื่องบินถาออกตั๋วมาแลวจะตองทํา
การ REFUND โดยจะมีคาธรรมเนียมที่ทานตองถูกหักบางสวน และสวนที่เหลือจะคืนให
ทานภายใน 45-60 วัน (ตามกฎของแตละสายการบิน) ถายังไมออกต๋ัวทานจะเสียแตคามดั
จําต๋ัวตามจริงเทาน้ัน 

-  คาหองพักในการเขาพัก ถาคณะออกเดินทางได และทานไมผานการพิจารณาวีซา ตามกฎ
ทานจะตองโดนคามดัจําหองพักทุกคืน ของการเดินทางหากทานไมปรากฏตัวตามวันท่ีเขา
พัก ทางโรงแรมจะตองยึดคาหอง 100% ในทนัที ทางบริษัทฯจะแจงใหทานทราบ และมี
เอกสารช้ีแจงใหทานเขาใจ(ทั้งน้ีขึ้นอยูกับการตอรองระหวางบริษัทฯกับแลนดโอเปอเรเตอร
ตางประเทศหรือโรงแรมที่พักตางประเทศเพ่ือท่ีจะไดประโยชนสูงสุดแกลูกคาเปนสําคัญ) 

 หากทานผานการพิจารณาวีซา แลวยกเลิกการเดินทางทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการยึด
คาใชจายทั้งหมด 100% 

 ทางบริษัทเริ่มตน และจบ การบริการ ที่สนามบินสุวรรณภูม ิกรณีทานเดินทางมาจาก
ตางจังหวัด หรือตางประเทศ และจะสํารองตั๋วเครื่องบิน หรือพาหนะอยางหน่ึงอยางใดที่ใช
ในการเดินทางมาสนามบิน ทางบริษัทจะไมรับผิดชอบคาใชจายในสวนน้ี เพราะเปน
คาใชจายที่นอกเหนือจากโปรแกรมการเดินทางของบริษัท ฉะน้ันทานควรจะใหกรุป FINAL 
100% กอนที่จะสํารองยานพาหนะ 

 
เงื่อนไขการยกเลิก   

 ยกเลิกกอนการเดินทาง  45 วัน - คืนคาใชจายทั้งหมด ยกเวนกรุปที่เดินทางชวงวันหยุด หรือ
เทศกาลท่ีตองการันตีมดัจํากับสายการบิน   หรือ กรุปที่มกีารการันตคีามัดจําที่พักโดยตรงหรือ
โดยการผานตัวแทนในประเทศ หรือตางประเทศและไมอาจขอคืนเงินได      

 ยกเลิกกอนการเดินทาง 30 วนัขึ้นไป -  เก็บคาใชจาย 20,000 บาท    
 ยกเลิกกอนการเดินทาง  20 วันข้ึนไป  -  เกบ็คาใชจาย  70 % ของราคาทัวร 
 ยกเลิกกอนการเดินทาง  15 วัน - เก็บคาบริการท้ังหมด 100 % 



 

 

เอกสารที่ใชในการยื่นขอวีซา VISA  (ตองมาโชวตัวที่สถานทูตเพ่ือสแกนลายน้ิวมือทุกทาน) 
 หนังสือเดินทางท่ีเหลืออายุใชงานไมตํ่ากวา 6 เดือน และมีหนาพาสปอรตวางอยางนอย 3 หนา  
 รูปถายสี (ตองถายไวไมเกิน 6 เดือน ฉากหลงัเปนสีขาวเทาน้ัน ) 1.5 X 2.0 น้ิว จํานวน 3 รูป ข้ึนอยู

กับประเทศท่ีจะเดินทาง  
 หลักฐานแสดงสถานะการทํางาน 1 ชุด 

* คาขาย หลักฐานทางการคา เชน ใบรับรองจากกระทรวงพาณิชยหรือใบทะเบียนการคาที่มีชื่อผู
เดินทาง อายุยอนหลังไมเกิน 3 เดือนนับจากเดือนที่จะเดินทาง *พนักงานและผูถือหุน หนังสือ
รับรองการทํางานเปนภาษาอังกฤษ  ในการออกจดหมายรับรองกรุณาระบุคําวา TO WHOM IT 
MAY CONCERN แทนการใชช่ือแตละสถานทูต 
*ขาราชการและนักเรียน หนังสือรับรองจากตนสังกัด หนังสือรับรองเปนภาษาอังกฤษ 

  หลักฐานแสดงฐานะการเงินทานละ 1 ฉบับ ( สถานทูตรบับัญชีออมทัพยเทาน้ัน สวนบัญชอ่ืีนๆ
นอกจากออมทรัพยและเอกสารแสดงทางการเงินอ่ืนๆ สามารถยื่นแนบเพิ่มเติมได ท้ังน้ีเพ่ือให
หลักฐานการเงินของทานสมบูรณทสุด)  
* หนังสือรับรองจากธนาคาร ในการออกจดหมายรับรองกรุณาระบุคําวา TO WHOM IT MAY 
CONCERN แทนการใชช่ือแตละสถานทูตพรอม Statement  และ สําเนาสมุดเงินฝาก ออมทรัพย 
โดยละเอียดทุกหนา ยอนหลัง 6 เดือน กรุณาสะกดช่ือใหตรงกับหนาพาสปอรต และหมายเลขบัญชี
เลมเดียวกับสําเนาที่ทานจะใชย่ืนวีซา (ใชเวลาดําเนินการขอประมาณ 3-5 วันทําการ) 
* เด็กตองทําเอกสารรับรองบญัชีจากทางธนาคารบิดาหรือมารดา 
*สาม-ีภรรยาที่มีการจดทะเบียนสมรส สามารถใชเอกสารการเงินรวมกันได แตใหทางธนาคารออก
เอกสารแยกคนละชุด 

 กรณีเด็กอายุต่ํากวา 20 ปบริบรูณ  / หากเด็กไมไดเดินทางกับบิดา/มารดาคนใดคนหน่ึง หรือบิดา
มารดาไมไดเดินทางทั้งสองคน ตองมีจดหมายยินยอมใหเดินทางไปตาง ประเทศจากบิดา และ 
มารดา ซึง่จดหมายตองออกโดยที่วาการอําเภอ 

 สําเนาบัตรประชาชน หรือ สําเนาสูติบัตร 1 ชุด 
 สําเนาทะเบียนบาน 1 ชุด 
 สําเนาทะเบียนสมรส หรือ ทะเบียนหยา 1 ชดุ 
 สําเนาใบเปลี่ยนช่ือ-สกุล (ถามี) 1 ชุด 
  การบิดเบือนขอเท็จจริงประการใดก็ตามอาจจะถูกระงับมิใหเดินทางเขาประเทศในกลุมเชงเกนเปน

การถาวร และถึงแมวาทานจะถูกปฏิเสธวีซาสถานทูตไมคืนคาธรรมเนียมที่ไดชําระไปแลวและหาก
ตองการขอยื่นคํารองใหมก็ตองชําระคาธรรมเนียมใหมทุกคร้ัง  

 หากสถานทูตมีการเรียกสัมภาษณ ทางบรษัิทฯขอความรวมมือในการเชิญทานไปสัมภาษณตามนัด
หมายและโปรดแตงกายสุภาพ ท้ังน้ีทางบรษิัทฯ จะสงเจาหนาที่ไปอํานวยความสะดวก และ
ประสานงานตลอดเวลาและหากสถานทูตขอเอกสารเพ่ิมเติมทางบริษัทใครขอรบกวนทานจัดสง
เอกสารดังกลาวเชนกัน  



 

 

 กรณีท่ีทานยกเลิกการเดินทางภายหลังจากไดวีซาแลว ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการแจง
สถานทูตยกเลิกวีซาของทาน เน่ืองจากการขอวีซาในแตละประเทศจะถูกบันทกึไวเปนสถิติในนาม
ของบริษัทฯ  

 ทางสถานทูตจะรับพิจารณาเฉพาะทานท่ีมีเอกสารพรอมและมีความประสงคที่จะเดินทางไป
ทองเที่ยวยังประเทศตามที่ระบุเทาน้ัน การปฏิเสธวีซาอันเน่ืองมาจากหลักฐานในการขอยื่นวีซา
ปลอมหรือผิดวัตถุประสงคในการยื่นขอวีซาทองเที่ยว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงิน 
โดยจะหักคาใชจายที่เกิดขึ้นจริงและจะคืนใหทานหลังจากทัวรออกเดินทางภายใน 30 วัน 
โปรแกรมการเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม ทั้งน้ีจะคํานึงถึงประโยชนและความ
ปลอดภัยของผูเดินทางเปนหลัก 


