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“ลสิบอน”  เมืองหลวงของดินแดนสุดขอบทวีปยุโรป   

“โอบโิดส”  เพชรเม็ดงามบนเนินเขาหินปูน เหล้าเชอรี่ขึ้นชื่อ 

“ซนิตรา้”  สุดยอดความงามของพระราชวังพีน่าบนเนินเขา 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของประเทศ 

“ปอรโ์ต” สวรรค์นักดื่ม แหลง่พอร์ตไวน์ ล่องแม่น้้าดูว์โร อันแสนโรแมนติก  

 “กมิาไรส”์  ศูนย์กลางแห่งประวัติศาสตร์การเกิดชาติโปรตุเกส 

“อาเวโร”่ เวนิชแหง่โปรตุเกส  “เบลมอนเต” เมืองแห่งชนชาตยิิวบนคาบสมุทรไอบีเรีย 

“เอโวรา่” มรดกด้านประวัติศาสตร์ยาวนานกว่า 2000 ปี  

พลาดไม่ได้กับ โบสถ์โครงกระดกู ท่ีนักท่องเที่ยวท่ัวโลกต่างมาเยือน 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
  
 
 
 
 

บริษัท ชัยทัวร์ จ ำกัด 

โทร. 0 2212 8431   Line ID: @chaitour 

                           

 ใบอนุญาตฯ เลขท่ี 11/461 

  เจำะลึกโปรตุเกส 
เดินทำง : พฤหัสบดทีี่ 21 – อำทิตย์ที่ 31 มนีำคม 2562  (11 วัน) 
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01. วันแรกของกำรเดนิทำง              กรุงเทพฯ – ดูไบ  
 

22.30 น. พร้อมกันทีส่นามบินสุวรรณภูมิ เคาน์เตอร์สายการบินเอมิเรตส์  (ROW T)  เจ้าหน้าที่ชัยทัวร์คอยอ านวยความสะดวก 
 

02. วันที่สองของกำรเดินทำง              ดูไบ – ลิสบอน 
 

01.05 น.    ออกเดินทางโดยเที่ยวบินที่ EK 385 (6.26 ชม. / Breakfast) 
05.00 น. ถึง สนามบินกรุงดูไบ พักเปล่ียนอิริยาบถและเปลี่ยนเครื่อง 
07.25 น. ออกเดินทางต่อโดยเที่ยวบินที่ EK 191 (8.24 ชม. / Lunch) 
12.00 น. ถึง สนามบินกรุงลิสบอน (Lisbon) เมืองหลวงของสาธารณรัฐโปรตุเกส  

                        น าท่านชมทัศนียภาพของ กรุงลิสบอน เริ่มจากจตุรัสรอสซิโอ ใจกลางเมือง ซึ่งถูกท าลายเนื่องจากแผ่นดินไหวจนหมดส้ินเมื่อปี 
ค.ศ.1755 ในปัจจุบันได้รับการสร้างขึ้นมาใหม่อยา่งสมบูรณ์ ชม มหาวิหารเจอโรนิโมส (Jeronimos Monastery) อันงดงามด้วย
ศิลปะผสมผสานที่เรียกว่า มานูเอลไลน์ (Manueline) โดยการแกะสลักหินด้วยลวดลายที่เกี่ยวข้องกับการเดินเรือ รวมทั้งยังเป็น
สถานท่ีเก็บศพของ วาสโก ดา กามา (Vasco Da Gama) นักเดินเรือผู้ยิ่งใหญ่  และพลาดไม่ได้กับการลองลิ้มชิมรส ทาร์ตไข่ แสน
อร่อยจากต้นต ารับ จากนั้นถ่ายภาพกับ อนุสรณ์นักเดินเรือ (Discoveries  Monument) ที่สร้างขึ้นเป็นที่ระลึกในวาระครบรอบ 
500 ปีท่ี วาสโก ดา กามา ค้นพบโลกใหม่ และ หอคอยบาเล็ง (Belem Tower) สัญลักษณ์ในยุคสมัยแห่งการแสวงหาอ านาจทาง
ทะเลของโปรตุเกส  จากนั้นน าท่านเปล่ียนพาหนะท่องเที่ยวกรุงลิสบอนโดย รถรางไฟฟ้า (Lisbon Tram) เที่ยวย่านเมืองเก่า เริ่ม
จากจัตุรัสใจกลางกรุง (Figueira Plaza) สู่มหาวิหารลิสบอนที่เก่าแก่ที่สุด แวะถ่ายภาพ ณ จุดชมวิว Portas do Sol  อันใกล้กับ
ปราสาทเซนต์จอร์จ ก่อนเดินทางผ่านเส้นทางสายประวัติศาสตร์ในเขตอัลฟาม่า (Alfama) อิสระเดินเล่นช้อปปิ้งย่านเชียดู 
(Chiado) แหล่งช้อปปิ้งชื่อดังของเมือง และเป็นแหล่งนัดพบของศิลปิน นักเขียน ให้ท่านเพลินเพลินกับบรรยากาศ 

อาหารค่ าที่โรงแรม  

ที่พัก  INTERCONTINENTAL LISBON  หรือเทียบเท่า (พัก 2 คืน)  

 

03. วันที่สำมของกำรเดินทำง                ซินตรำ้ – แหลมโรก้ำ – ลิสบอน  
 

อาหารเช้าที่โรงแรม 

                        น าท่านเดินทางสู่ เมืองซินตร้า (Sintra) อีกหนึ่งเมืองตากอากาศยอดนิยมของนักท่องเที่ยว และยังเป็นที่ตั้งของพระราชวัง 
ที่สวยงาม ที่ได้รับการรับรองจากองค์การยูเนสโก้ให้เป็นมรดกโลก จากนั้นชม พระราชวังพีน่า (Pena Palace) ตั้งอยู่บนยอดเขา
ที่สูงที่สุดของเมืองซินตร้า พระราชวังแห่งนี้ได้รับการยกย่องให้เป็นมรดกโลกจากองค์การยูเนสโก้ ในปีค.ศ.1995  พระราชวังแห่งนี้
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สร้างขึ้นตามพระราชประสงค์ของกษัตริย์พระองค์ที่ 13 ของโปรตุเกส คือพระเจ้าจอห์นที่ 2 สร้างขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนแห่งความรัก
ของพระองค์ต่อราชินี Eleanor of  Viseu นอกจากพระราชวังแล้วยังมีสวนอันกว้างใหญ่ถึง 270 เฮกตาร์ มองแต่ไกลเหมือน
ปราสาทในเทพนิยายที่เจ้าหญิงรอเจ้าชายขี่ม้าขาวมาเยือนปราสาทเลยทีเดียว  ยิ่งไปกว่านั้นพระราชวังแห่งนี้ได้รับการยกย่องว่า
เป็น 1 ใน 7 ส่ิงมหัศจรรย์ของประเทศโปรตุเกสด้วย 

อาหารกลางวันท่ีภัตตาคาร   

เดินทางสู่ แหลมโรก้า (Cape Roca) จุดตะวันตกสุดของทวีปยุโรป ให้ท่านได้ถ่ายรูปเป็นท่ีระลึกการมาเยือนดินแดนสุดขอบยุโรป  
จากนั้นน าท่านกลับสู่ กรุงลิสบอน  

 อาหารค่ าทีภั่ตตาคารจีน  

 
  
 
 
 
 
 

 04. วันที่สีข่องกำรเดินทำง    ลิสบอน – โอบิโดส – โคอิมบรำ 
 

อาหารเช้าที่โรงแรม 

  เดินทางสู่ เมืองโอบิโดส (Obidos) เมืองในสมัยกลางที่ทางการยังคงรักษาเอาไว้ได้อย่างยอดเยี่ยม ตั้งอยู่บนเนินเขาหินปูน  
มีก าแพงในสมัยศตวรรษที่ 12  โอบล้อมเอาไว้ แต่เมื่อได้เข้าไปถึงใจกลางเมืองแล้ว จะเห็นบ้านเรือนน่ารัก ทาด้วยสีขาวขลิบด้วยสี
ฟ้าและเหลือง ชมเสน่ห์ของเมืองที่ได้ชื่อว่ามีความสวยงามที่สุดอีกเมืองหนึ่งของโปรตุเกส น าท่านชมโบสถ์เก่าแก่ประจ าเมือง 
อย่างโบสถ์ซานต้า มาเรีย และซุ้มประตูที่สวยที่สุดของเมือง Porta da Vila ซึ่งประดับด้วยกระเบื้องสีที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะ 
(Traditional Azulejos Tiles) แสดงเรื่องราวฉากสุดท้ายของพระเยซูคริสต์  

 นอกจากนี้เมืองแห่งนี้ยังมีของขึ้นชื่อที่พลาดไม่ได้คือ เหล้าเชอร่ีกับถ้วยช็อคโกแลต (Ginja cherry liquor and an edible 

chocolate cup) อิสระให้ท่านเลือกชิมและเลือกซื้อเป็นของฝาก 

 อาหารกลางวันท่ีภัตตาคาร 

 น าท่านแวะชม เมืองบาทาลฮา (Batalha) เป็นเมืองเล็กๆ ที่รัศมีของเมืองถูกบดบังจากชื่อเสียงของโบสถ์อันโอฬาร ที่สร้างขึ้นใน
รัชสมัยกษัตริย์ John I คือการสร้าง Monastery de Santa Maria da Vitoria ซึ่งได้รับการลงทะเบียนให้เป็นมรดกจากยูเนสโก้ในปี 
ค.ศ.1983  ภายในโบสถ์บรรจุค าสวดภาวนาของกษัตริย์ John I ก่อนจะท าสงคราม  Aljubarrota กับสเปนในปี ค.ศ.1385 เมื่อได้
ชัยชนะจากสงครามแล้วพระองค์ได้บัญชาให้สร้างอนุสาวรีย์ไว้เป็นที่ระลึก นั่นก็คือ โบสถ์แห่งนี้น่ีเอง แต่ด้วยความใหญ่โตมโหฬาร
ของโบสถ์การก่อสร้างจึงใช้เวลานานถึง 200 ปี ด้วยเหตุนี้จึงมีลักษณะการก่อสร้างแบบผสมผสานศิลปะหลากยุคเข้าด้วยกัน 
รวมถึงรูปแบบสถาปัตยกรรมแบบมานูเอไลน์ (Manueline) เอกลักษณ์เฉพาะของโปรตุเกส 

 



                                                                                                                                                        4 |เ จ า ะ ลึ ก โ ป ร ตุ เ ก ส  

อาหารค่ าที่โรงแรม 

ที่พัก   POUSADA DE CONDEIXA COIMBRA  หรือเทียบเท่า 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

05. วันที่ห้ำของกำรเดนิทำง    โคอมิบรำ –ปอรโ์ต 
 

อาหารเช้าที่โรงแรม 

 น าท่านเดินทางสู่ เมืองโคอิมบรา (Coimbra) เมืองนี้ก่อตั้งโดยชาวโรมัน เพราะมีภูมิประเทศที่ดีอยู่ในระยะสูง ยากต่อการโจมตี
ของศัตรู จะเห็นหลักฐานได้จากอ่างอาบน้ าแบบโรมัน ท่อน้ า (Aqueduct) หินแกะสลัก และส่ิงของแบบโรมันอื่นๆ ที่นักโบราณคดี
ได้ขุดค้นพบ ต่อมาเมืองโคอิมบราได้เจริญและพัฒนาภายใต้การปกครองของชาวมัวร์  แต่ชาวคริสต์ก็ได้มาขับไล่พวกแขกออกไป
ในศตวรรษที่ 12  เมืองโคอิมบรา  ได้รับเลือกให้เป็นเมืองหลวงของโปรตุเกสในปี ค.ศ.1145 แต่อีกหนึ่งร้อยปีต่อมาพระเจ้า  
Afonso III ทรงตัดสินพระทัยสถาปนาลิสบอนให้เป็นเมืองหลวงแทน ในปัจจุบันโคอิมบราเป็นเมืองใหญ่ท่ี 3  รองลงมาจากลิสบอน 
และปอร์โต (Porto) ตั้งอยู่ระหว่างเมืองทั้งสองบนฝ่ังแม่น้ ามอนเดโก Rio Mondego 
น าชม มหาวิทยาลัยโคอิมบรา (University  of Coimbra – UNESCO Listed) ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยเก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่งของโลก
โดยก่อตั้งในปี ค.ศ. 1290 โดยกษัตริย์ King Dinis I และในปี ค.ศ.1338 กษัตริย์ Afonso IV ได้ท าการย้ายมหาวิทยาลัยและสร้าง
มหาวิทยาลัยใหม่ที่กรุงลิสบอน และในปี ค.ศ.1537 กษัตริย์ King John ที่ 3 ได้เปล่ียนเป็นพระราชวังหลวง (Coimbra Royal 
Palace) ชม Biblioteca Joanina หรือห้องสมุด Joao V ที่มีหนังสืออันล้ าค่าถึง 150,000 กว่าเล่ม รวมทั้งต้นฉบับ ซึ่งเป็นของขวัญ
อันล้ าค่าที่ Joao V ประทานให้มหาวิทยาลัย ที่ส าคัญภายในห้องสมุดประดับตกแต่งได้สวยงามมาก ซึ่งเจ้าหน้าที่ที่ดูแลห้องสมุด
จะอนุญาตให้เข้าไปชมได้ทีละกลุ่มเท่านั้น  เมื่อเข้าไปแล้วเจ้าหน้าที่ก็จะปิดประตูล็อคกุญแจทันทีและให้เวลาไม่เกิน 15 นาที ใน
การเช้าชม ซึ่งต้องติดต่อขออนุญาตเข้าชมก่อนล่วงหน้า 

อาหารกลางวันที่ภัตตาคาร  

 น าท่านเดินทางสู่ เมืองอาเวโร่ (Aveiro) เมืองชายฝั่งทะเลที่ส าคัญแห่งหนึ่งของโปรตุเกสซึ่งอดีตเคยเป็นเมืองท่าที่เจริญมากๆ  
เป็นเมืองที่ได้ชื่อว่าเป็น “เวนิสแห่งโปรตุเกส”  น าท่านล่องเรือ (Molieceiros) ที่เป็นเอกลักษณ์เพื่อชมความงามของเมืองอาเวโร่        
ซึ่งตลอดสองฟากฝั่งท่านจะได้ชื่นชมกับทัศนียภาพท่ีสวยงามของอาคาร บ้านเรือนสีสันสดใสและสถานท่ีส าคัญๆของเมือง  
อิสระให้ท่านเดินเล่นชมเมืองตามอัธยาศัย 
เดินทางสู่ เมืองปอร์โต (Porto) ซึ่งเป็นเมืองใหญ่อันดับที่ 2 ของโปรตุเกสเป็นเมืองมรดกโลกและยังเป็น เมืองท่าที่มีชื่อ 
ในด้านพอร์ตไวน์  ซึ่งเป็นแหล่งน้ าเมาชั้นดีของคนที่รักในการดื่ม เพราะมี cave ไวน์ของแต่ละแบรนด์กระจายไปทั่วเมืองปอร์โต  
เมืองนี้จะการแบ่งการท่องเที่ยวเป็น 3 ส่วนๆ  คือ โซนชายฝั่งทะเล  ซึ่งสร้างชื่อตอนหน้าร้อนให้กับเมืองนี้ได้อย่างดี โซนเมืองเก่า ซึ่ง
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เป็นที่ตั้งของโบสถ์เก่า สถานีรถไฟเก่าแก่ ตลาดดั้งเดิม และตึกรามบ้านช่องที่บอกถึงความเก่าได้อย่างดี และส าหรับโซนนี้ มีแหล่ง
ท่องเที่ยวที่ส าคัญเป็นที่ที่โรแมนติกมาก คือ ริมแม่น้ าดูว์โร (Douro) ที่ชื่อว่า The Ribeira  ซึ่งมีทิวทัศน์ทั้งในกลางวัน 
และกลางคืนที่น่าหลงใหล   

  อาหารค่ าที่โรงแรม 
ที่พัก   SHERATON PORTO HOTEL & SPA  หรือเทียบเท่า  (พัก 3 คืน) 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

06. วันที่หกของกำรเดนิทำง            ปอร์โต – บรำก้ำ – กิมำไรส์ 
 

อาหารเช้าที่โรงแรม 

 น าท่านเดินทางสู่ เมืองบราก้า (Braga) เมืองเก่าแก่ที่ตั้งอยู่ทางตะวันตกเฉียงเหนือของประเทศโปรตุเกส อีกทั้งยังถือว่าเป็นหนึ่ง
ในเมืองที่เก่าแก่ที่สุดในโลกคริสเตียนอีกด้วย กลายเป็นศูนย์กลางของศาสนจักรและกลุ่มขุนนางชั้นสูง จนได้รับขนานนามว่าเป็น 
“โรมแห่งประเทศโปรตุเกส” อีกด้วย ชม วิหาร Bom Jesus do Monte (Good Jesus of the Mount) ซึ่งตั้งอยู่บนเนินเขา 
สูง 381 ฟุต ขึ้นชมโดยรถรางที่เก่าแก่ที่สุดบนคาบสมุทรไอบีเรีย “The first in the Iberian Peninsula and the oldest in the 
world” เป็นรถรางระบบถ่วงดุลด้วยพลังน้ า ที่สร้างขึ้นครั้งแรกในปี ค.ศ.1882 ซึ่งเชื่ อมต่อจากตัวเมืองบราก้าสู่วิหารสถานที่
ศักดิ์สิทธิ์แห่งนี้ถูกสร้างขึ้นครั้งแรกในศตวรรษที่ 14 และมีการสร้างขยายต่อเติมมาจนกระทั่งศตวรรษที่ 18  อาคารสไตล์บา รอค
และรวมถึงทางเดินบันไดบารอคอันงดงาม พร้อมบรรยากาศโดยรอบอันร่มรื่น 

 เดินทางสู่ เมืองกิมาไรส์ (Guimaraes) เมืองอันเป็นสถานท่ีประสูติของกษัตริย์ ดอม อฟองโซ เฮนริค (Dom Afonso Henriques) 
ในปี ค.ศ.1110 ซึ่งเมืองนี้ในอดีตเคยเป็นเมืองหลวงของอาณาจักรโปรตุคาเล่ (Portucale) หรือ โปรตุเกส ในปัจจุบันเมืองนี้ได้รับ
การขึ้นทะเบียนจากองค์การยูเนสโก้ให้เป็นเมืองมรดกโลก ซึ่งเป็นศูนย์กลางแห่งประวัติศาสตร์การเกิดชาติโปรตุเกส 

อาหารกลางวันทีภั่ตตาคาร  

น าท่านชม ปราสาทกิมาไรส์ (Guimaraes Castle) ซึ่งเป็นศูนย์กลางแห่งประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมของชนชาติโปรตุเกส  
ปราสาทแห่งนี้ถูกสร้างขึ้นในช่วงศตวรรษที่ 10 ตามค าส่ังของ Mumadona Dias เคาน์เตสแห่งโปรตุเกส เพื่อปกป้องเมืองจากการ
โจมตีของชาวมัวร์และชาวนอร์แมน ซึ่งปัจจุบันปราสาทแห่งนี้ได้กลายเป็นเป็นสัญลักษณ์ทางประวัติศาสตร์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดใน
โปรตุเกส 
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อาหารค่ าที่ภัตตาคาร  
 
 

07. วันที่เจ็ดของกำรเดนิทำง                     ปอร์โต 
 

อาหารเช้าที่โรงแรม  

น าท่านชมความงามของ เมืองมรดกโลกปอร์โต โดยเริ่มจากย่าน Aliados หรือ Praça dos Liberdade เป็นจัตุรัสใจกลางเมือง
ปอร์โตที่ประกอบด้วยอาคารสวยงามที่เป็นที่ท าการของธนาคาร โรงแรม และศาลาว่าการเมือง (City hall) จัตุรัสแห่งนี้  เป็นจัตุรัส
ขนาดใหญ่และเป็นแหล่งรวมอาคารสถาปัตยกรรมเก่าแก่ในเมืองปอร์โต พาท่านชม สถานีรถไฟ (Sao Bento) ซึ่งเป็นอาคาร
สถานีรถไฟโบราณ ภายในมีการตกแตง่ด้วยกระเบื้องเขียนสีและลวดลายสีน้ าเงนิ  บอกเล่าเรื่องราวของชาวโปรตุเกส หน่ึงในสถานี
รถไฟของโลกที่ต้องไปเยือน  จากนั้นน าท่านชม มหาวิหารแห่งเมืองปอร์โต (Porto Cathedral) สร้างขึ้นในศตวรรษที่ 12 วิหารนี้
ตั้งอยู่สูงระดับน้ าทะเล มีลักษณะเป็นป้อมปราการซึ่งล้อมรอบด้วยชุมชนเก่าแก่ริมฝ่ังแม่น ้า  

อาหารกลางวันท่ีภัตตาคาร  

น าท่านชม โบสถ์เซนต์ ฟรานซิส (Igreja de Sao Francisco) เป็นโบสถ์ที่ได้ขึ้นทะเบียนมรดกโลก ตัวอาคารเริ่มสร้างตั้งแต่
ศตวรรษที่ 13 ด้วยศิลปะแบบโกธิค แต่การตกแต่งภายในเป็นศิลปะบารอค ในศตวรรษที่ 18 ประดับด้วยทองค ากว่า 200 กิโลกรัม 
ตามแท่นบูชา เสา และเพดาน ทองอร่าม จุดเด่นอย่างหนึ่งของโบสถ์ คือ Tree of Jesse ซึ่งเป็นไม้แกะสลักปิดทอง สร้างเมื่อปี 
1718-1722 เป็นรูปสายตระกูลของพระเยซู ตามความเชื่อในพระคัมภีร์  น าท่านย้อนเวลากลับไปยังอดีตที่ยิ่งใหญ่ของปอร์โตด้วย
ไปชมการชม อดีตตลาดหลักทรัพย์ (The Old Stock Exchange of Porto : Palacio da Bolsa) ซึ่งเป็นที่กล่าวขานและควรไป
เยือน เนื่องจากรูปแบบสถาปัตยกรรมสไตล์นีโอคลาสสิก สมัยศตวรรษที่ 19 และภายในอาคารที่ประดับตกแต่งได้อย่างงดงาม 
จากนั้น น าท่านล่องเรือชมพระอาทิตย์อัสดงบนแม่น  าดูว์โร (Douro) ซึ่งเป็นแม่น้ าสายหลักของเมืองปอร์โต ท่านจะได้สัมผัส
วิวทิวทัศน์สองฝั่งแม่น้ า และล่องผ่านสะพานเหล็ก Ponte de D.Luis I สะพานเหล็ก 2 ชั้นที่มีชื่อเสียงของเมือง สร้างและออกแบบ
โดย Gustave Eiffel คนที่สร้างหอไอเฟลที่ปารีส 

อาหารค่ าที่ภัตตาคาร  

08. วันที่แปดของกำรเดนิทำง                     ปอร์โต – เบลมอนเต – เอโวร่ำ 
 

อาหารเช้าที่โรงแรม 
น าท่านเดินทางสู่ เมืองเบลมอนเต (Belmonte) เมืองแห่งชนชาติยิวบนคาบสมุทรไอบีเรีย ซึ่งพบหลักฐานการตั้งรกรากตั้งแต่ยุค
กลางจนกระทั่งศตวรรษที่ 13 มีการประกาศขับไล่ชาวยิวออกจากโปรตุเกส แต่ก็ยังมีบางกลุ่มที่หลบซ่อนและยังคงตั้งรกราก 
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มายาวนานที่เบลมอนเตจนกระทั่งปัจจุบัน น าชม พิพิธภัณฑ์ชาวยิว (Jewish Museum) ซึ่งรวบรวมความเป็นมาของชนชาติยิว
ในโปรตุเกส สังคมในสมัยยุคกลางที่ได้รับอิทธิพลของศาสนาคริสต์ จากนั้นแวะเก็บภาพกับ ปราสาทหรือป้อมปราการยุคกลาง 
(Castelo de Belmonte)  ซึ่งเป็นสถานท่ีก าเนิดของ Pedro Alvares Cabral ผู้ค้นพบทวีปอเมริกาใต้  
อาหารกลางวันทีภั่ตตาคาร  
เดินทางสู่ เมืองเอโวร่า (Evora) เป็นหนึ่งในมรดกโลกทางวัฒนธรรมขององค์การยูเนสโก้  เนื่องจากเมืองนี้ยังคงรักษาร่องรอย
อารยธรรมทางสถาปัตยกรรมที่มีมาตั้งแต่สมัยโรมันจนกระทั่งถึงยุคกลางไว้ได้อย่างดี ในสมัยนั้นเมืองนี้ยังเป็นศูนย์กลางทาง
การศึกษาและศิลปะที่เจริญรุ่งเรืองอย่างมาก 
อาหารค่ าที่โรงแรม 
ที่พัก   M’AR De AR Aqueduto  หรือเทียบเท่า  (พัก 2 คืน) 

 

09. วันที่เก้ำของกำรเดนิทำง            เอโวรำ่ – ลิสบอน   
 

อาหารเช้าที่โรงแรม 
น าท่านชม โรงงานผลิตไม้คอร์ก (Cork factory) เนื่องจากประเทศโปรตุเกสเป็นผู้ผลิตไม้คอร์กอันดับหนึ่งของโลก  ผลิตได้
ประมาณ 55 เปอร์เซ็นต์ของผลผลิตทั่วโลก รองมาคือประเทศสเปน นอกจากจะผลิตเพื่อท าจุกคอร์กไวน์แล้วยังสามารถท าเป็น
ผลิตภัณฑ์ต่างๆ ได้อีกด้วย ไม่ว่าจะเป็นกระดาน กระเป๋า รองเท้า เป็นต้น ไม้คอร์กเกิดจากต้นโอ๊ก ชนิดหนึ่งที่สร้างเปลือกไม้ที่
ยืดหยุ่น  ถ้าไม่ถูกลอกออกไป เปลือกไม้นี้อาจมีความหนาถึง 25 เซนติเมตร  ซึ่งจะช่วยป้องกันต้นไม้จากความร้อน ความเย็น และ
ไฟป่า ถ้ามีคน ลอกเปลือกไม้นี้ออกไป ต้นโอ๊กจะค่อย ๆ สร้างเปลือกขึ้นมาใหม่ภายในเวลาประมาณสิบปี ซึ่งสามารถน ามาท า
ประโยชน์ได้มากมาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งบริเวณเขตอะเลนเตชู่ (Alentejo) 

 

อาหารกลางวันท่ีภัตตาคาร  

 

น าท่านชม เมืองเอโวร่า (Evora) เมืองมรดกโลก ซึ่งมีความส าคัญด้านประวัติศาสตร์ยาวนานมากว่า 2,000 ปี โดยเริ่มจาก  
วัดโรมันแห่งเอโวร่า (Roman Temple) ซึ่งเป็นสัญลักษณ์แห่งการขยายอิทธิพลของโรมันในดินแดนของโปรตุเกสได้เป็นอย่างดี 
จากนั้นน าท่านสู่ โบสถ์เซนต์ฟรานซิส (St.Francis Church) ซึ่งตั้งตระหง่านอยู่ใจกลางเมืองเก่า โบสถ์แห่งนี้ถูกสร้างขึ้นในช่วง
ปลายศตวรรษที่ 15 และเป็นที่รู้จักกันอย่างดขีองนักท่องเที่ยวทั่วทุกสารทิศวา่ต้องไม่พลาดการมาชม โบสถ์โครงกระดูก (Chapel 

of bones) ที่สร้างขึ้นจากกลุ่มนักบวชฟรานซิสกัน ในศตวรรษที่ 16 ซึ่งน าโครงกระดูกมาจากสุสานต่างๆรอบเมือง ในช่วงที่มีการ
ขยายและสร้างต่อเติมเมือง มีโครงกระดูกทั้งนักบวชและแม่ชี รวมถึงประชาชนทั่วไปกว่า 5,000 ร่าง  จากนั้นเดินชม จัตุรัสกิรัลโด 
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(Giraldo Square) ศูนย์กลางที่ส าคัญของเมือง และเป็นที่ตั้งของลานน้ าพุที่สร้างแบบศิลปะยุคเรอเนสซอง ในปี ค.ศ.1556  
อิสระให้ท่านเดินเล่นชมเมือง ถ่ายภาพความประทับใจและเลือกซื้อเลือกหาสินค้า ตามอัธยาศัย 
 

อาหารค่ าที่ภัตตาคาร 
 

 
 

  
 
 
 

 
 

10. วันที่สิบของกำรเดินทำง                                       เอโวร่ำ – ลิสบอน – ดูไบ 
 

อาหารเช้าที่โรงแรม 
08.00 น.      น าท่านเดินทางสู่สนามบินกรงุลิสบอน   

13.35 น.         ออกเดินทางโดยเที่ยวบินที่ EK 192 (7.18 ชม. / Dinner) 
  

11. วันที่สิบเอด็ของกำรเดินทำง                                      ดูไบ – กรุงเทพฯ 
 
 

01.15 น.      ถึง สนามบินกรุงดูไบ พักเปล่ียนอิริยาบถและเปล่ียนเครื่อง 
03.30 น. ออกเดินทางต่อโดยเทีย่วบินที่ EK 376 (6.14 ชม. / Breakfast) 
12.35 น. ถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ 

      - กลับบ้านด้วยความสนุกสนานและประทับใจยิ่ง 
หมายเหต ุ      ก าหนดการน้ีอาจมีการเปล่ียนแปลงบา้งตามเหตกุารณ์และความเหมาะสม 
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อัตรำค่ำบริกำร 

ท่านละ       139,500.-บาท 

  พักเดี่ยว เพิม่          28,000.-บาท 
 

หมายเหตุ:   - ราคานี้ค านวณจากการใช้ตัว๋ชัน้ทัศนาจร (แบบหมู่คณะ) ราคาท่านละ 40,000 บาท 
    หากใช้ตัว๋ดงักล่าวไม่ครบ 10 ท่าน ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิใ์นการปรับราคาขึ้น  
                    - ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทาง หากคณะมีผู้ร่วมการเดินทางไมถ่ึง 15 ท่าน 

 

อัตรำนี้รวม 

1. ตั๋วเครื่องบินสายการบินเอมิเรตส์  ชั้นทัศนาจรตามรายการ  
2. ที่พักตามรายการ (พักห้องละ 2 ท่าน) 
3. อาหารจดัเล้ียงทุกมื้อตามรายการ 
4. น าเที่ยวโดยรถบัสปรับอากาศ พร้อมค่าธรรมเนียมการเข้าชมสถานท่ี  
5. ค่าธรรมเนียมวีซา่ 
6. ประกันอุบัติเหตกุารเดินทางในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท และค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาท   

- ผู้เอาประกันภัยอายตุ่ ากว่า 15 ปีหรือ อายุ 75-85 ปี ความคุม้ครอง 50%  
7. มัคคุเทศกจ์ากชัยทวัร ์ดูแลท่านตลอดการเดินทาง 
8. ค่าทิปมัคคุเทศก์ท้องถิ่นและพนักงานขับรถ  

 

อัตรำนี้ไมร่วม 

1. หนังสือเดินทาง 
2. ค่าใช้จา่ยส่วนตัวอื่น ๆ อาทิ คา่โทรศัพท์ ค่าอาหาร เครื่องดื่มที่ส่ังพิเศษ คา่ซกัรีด ฯลฯ 
3. ภาษีมูลคา่เพิม่ 7% 

 

กำรส ำรองกำรเดนิทำง     

1.    ส ารองที่นั่งลว่งหน้าอย่างน้อย 45 วัน พร้อมยื่นหลักฐานประกอบการยื่นวีซ่าและเงินมัดจ าท่านละ 50,000 บาท   
              ส่วนท่ีเหลือกรุณาช าระก่อนการเดินทางอยา่งน้อย 30 วนั  

2. กรณีที่ไม่สามารถเดินทางได้ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าใช้จา่ยทีเ่กิดขึ้นจริง 
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เอกสำรกำรยืน่วีซำ่ 

       1.   หนังสือเดินทาง  มีอายใุช้งานเหลือไม่ต่ ากวา่ 6 เดือน 

       2.   รูปถ่าย สี  ฉากหลังขาว ขนาด 3.5*4.5 ซ.ม.  จ านวน 2 รูป (ไม่สวมแว่นตา, ไม่ใส่เครื่องประดับต่างๆ และไม่สวมเส้ือสีขาว) 

       3.   หลักฐานการเงิน หนังสือรับรองฐานะทางการเงิน  Bank Guarantee (ภาษาอังกฤษ) และส าเนาสมดุบัญชี 

             ย้อนหลัง 6 เดือน ปรับยอดปัจจุบันจากธนาคาร 

       4.  ส าเนาทะเบียนบ้านและส าเนาบัตรประชาชน ( ใบสูติบตัร ถ้าต่ ากวา่ 18 ปี ) 

       5.  หลักฐานอื่น ๆ - กรุณาระบุวันเดินทางลงในเอกสารประกอบการยื่นวีซ่า 

จดหมายรับรองการท างาน ภาษาอังกฤษ 1 ฉบับ กรณีเป็นลูกจา้ง 

ส าเนาหนงัสือรับรองจดทะเบียนบริษัท          กรณีเป็นเจ้าของกิจการ 

จดหมายลาราชการหรือหนังสือรับรอง  กรณีเป็นข้าราชการหรือพนักงานรัฐวิสาหกจิ 

ส าเนาทะเบียนสมรส         กรณีเป็นแม่บา้น 

จดหมายรับรองการศกึษา ภาษาอังกฤษ 1 ฉบับ  กรณีเป็นนักศกึษา 

6.  หลักฐานอื่นๆ ท่ีจะต้องแปลเป็นภาษาองักฤษ - ใบสูติบัตร, ใบเปล่ียนชื่อ-สกุล, ใบทะเบียนสมรส, ใบมรณะบัตร, 

     หนังสือรับรองจดทะเบียนบริษัท 

 

ติดตอ่  :    ซงั / นัท / อร         โทร. 0 2212 8431  ต่อ  121 , 123, 125   

              Line ID: @chaitour         E-mail : outbound@chaitour.co.th        โทรสำร. 0 2211 0119   

              จันทร์ – ศุกร์  เวลำ  09.00 น. – 17.30 น. 

www.chaitour.co.th 
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