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“ลสิบอน”  เมืองหลวงของดินแดนสุดขอบทวีปยุโรป   

“โอบโิดส”  เพชรเม็ดงามบนเนินเขาหินปูน เหล้าเชอรี่ขึ้นชื่อ 

“ซนิตรา้”  สุดยอดความงามของพระราชวังพีน่าบนเนินเขา 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของประเทศ 

“ปอรโ์ต” สวรรค์นักดื่ม แหลง่พอร์ตไวน์ ล่องแม่น้ำดูว์โร อันแสนโรแมนติก  

 “กมิาไรส”์  ศูนย์กลางแห่งประวัติศาสตร์การเกิดชาติโปรตุเกส 

“อาเวโร”่ เวนิชแหง่โปรตุเกส  “เบลมอนเต” เมืองแหง่ชนชาตยิิวบนคาบสมุทรไอบีเรีย 

“เอโวรา่” มรดกด้านประวัติศาสตร์ยาวนานกว่า 2000 ปี  

พลาดไม่ได้กับ โบสถ์โครงกระดกู ท่ีนักท่องเที่ยวท่ัวโลกต่างมาเยือน 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
  
 
 
 
 

                
  ชัยทัวร์  

     โทร. 0 2212 8431   Line ID: @chaitour 

                           

 ใบอนญุาตฯ เลขท่ี 11/461 

  เจาะลึกโปรตุเกส 
เดินทาง : พฤหัสบดทีี่ 19 – อาทติย์ที่ 29 มีนาคม 2563  (11 วัน) 
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01. พฤหัสบดีที่ 19 มนีาคม 2563             กรุงเทพฯ – ดูไบ  
 

22.30 น. พร้อมกนัท่ีสนามบินสวุรรณภมูิ เคาน์เตอร์สายการบินเอมิเรตส์  (ROW T)  เจ้าหน้าที่ชยัทวัร์คอยอ านวยความสะดวก 
 

02. ศุกรท์ี่ 20 มีนาคม 2563     ดูไบ – ลิสบอน 
 

01.05 น.    ออกเดินทางโดยเที่ยวบินที่ EK 385 (6.26 ชม. / Breakfast) 
05.00 น. ถึง สนามบินกรุงดไูบ พกัเปล่ียนอิริยาบถและเปล่ียนเคร่ือง 
07.25 น. ออกเดินทางต่อโดยเที่ยวบินที่ EK 191 (8.24 ชม. / Lunch) 
12.00 น. ถึง สนามบินกรุงลิสบอน (Lisbon) เมืองหลวงของสาธารณรัฐโปรตเุกส  
น าท่านชมทศันียภาพของ กรุงลิสบอน เร่ิมจากจตุรัสรอสซิโอ ใจกลางเมือง ซึ่งถูกท าลายเนื่องจากแผ่นดินไหวจนหมดสิน้เมื่อปี 
ค.ศ.1755 ในปัจจบุนัได้รับการสร้างขึน้มาใหม่อย่างสมบรูณ์ ชม มหาวิหารเจอโรนิโมส (Jeronimos Monastery) อนังดงามด้วย
ศิลปะผสมผสานที่เรียกว่า มานูเอลไลน์ (Manueline) โดยการแกะสลกัหินด้วยลวดลายที่เก่ียวข้องกับการเดินเรือ รวมทัง้ยงัเป็น
สถานท่ีเก็บศพของ วาสโก ดา กามา (Vasco Da Gama) นกัเดินเรือผู้ยิ่งใหญ่  และพลาดไม่ได้กบัการลองลิม้ชิมรส ทาร์ตไข่ แสน
อร่อยจากต้นต ารับ จากนัน้ถ่ายภาพกับ อนุสรณ์นักเดินเรือ (Discoveries  Monument) ที่สร้างขึน้เป็นที่ระลึกในวาระครบรอบ 
500 ปีที่ วาสโก ดา กามา ค้นพบโลกใหม่ และ หอคอยบาเล็ง (Belem Tower) สญัลกัษณ์ในยุคสมยัแห่งการแสวงหาอ านาจทาง
ทะเลของโปรตเุกส  จากนัน้น าท่านเปล่ียนพาหนะท่องเที่ยวกรุงลิสบอนโดย รถรางไฟฟ้า (Lisbon Tram) เที่ยวย่านเมืองเก่า เร่ิม
จากจัตุรัสใจกลางกรุง (Figueira Plaza) สู่มหาวิหารลิสบอนที่เก่าแก่ที่สุด แวะถ่ายภาพ ณ จุดชมวิว Portas do Sol  อันใกล้กับ
ปราสาทเซนต์จอร์จ ก่อนเดินทางผ่านเส้นทางสายประวัติศาสตร์ในเขตอัลฟาม่า (Alfama) อิสระเดินเล่นช้อปปิง้ย่านเชียดู 
(Chiado) แหล่งช้อปปิง้ชื่อดงัของเมือง และเป็นแหล่งนดัพบของศิลปิน นกัเขียน ให้ท่านเพลินเพลินกบับรรยากาศ 

อาหารค ่าที่โรงแรม  

ที่พกั  INTERCONTINENTAL LISBON  หรือเทียบเท่า (พกั 2 คืน)  

 

 

03. เสาร์ที่ 21 มีนาคม 2563                ซินตรา้ – แหลมโรก้า – ลิสบอน  
 

อาหารเช้าที่โรงแรม 

น าท่านเดินทางสู่ เมืองซินตร้า (Sintra) อีกหนึ่งเมืองตากอากาศยอดนิยมของนักท่องเที่ยว และยังเป็นที่ตัง้ของพระราชวัง 
ที่สวยงาม ที่ได้รับการรับรองจากองค์การยูเนสโก้ให้เป็นมรดกโลก จากนัน้ชม พระราชวังพีน่า (Pena Palace) ตัง้อยู่บนยอดเขา
ที่สงูที่สดุของเมืองซินตร้า พระราชวงัแห่งนีไ้ด้รับการยกย่องให้เป็นมรดกโลกจากองค์การยูเนสโก้ ในปีค.ศ.1995  พระราชวงัแห่งนี ้
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สร้างขึน้ตามพระราชประสงค์ของกษัตริย์พระองค์ที่ 13 ของโปรตุเกส คือพระเจ้าจอห์นที่ 2 สร้างขึน้เพื่อเป็นตวัแทนแห่งความรัก
ของพระองค์ต่อราชินี Eleanor of  Viseu นอกจากพระราชวังแล้วยังมีสวนอันกว้างใหญ่ถึง 270 เฮกตาร์ มองแต่ไกลเหมือน
ปราสาทในเทพนิยายที่เจ้าหญิงรอเจ้าชายขี่ม้าขาวมาเยือนปราสาทเลยทีเดียว  ยิ่งไปกว่านัน้พระราชวงัแห่งนีไ้ด้รับการยกย่องว่า
เป็น 1 ใน 7 ส่ิงมหศัจรรย์ของประเทศโปรตเุกสด้วย 

อาหารกลางวนัท่ีภตัตาคาร   

เดินทางสู่ แหลมโรก้า (Cape Roca) จดุตะวนัตกสดุของทวีปยโุรป ให้ท่านได้ถ่ายรูปเป็นท่ีระลกึการมาเยือนดินแดนสดุขอบยุโรป  
จากนัน้น าท่านกลบัสู่ กรุงลิสบอน  

อาหารค ่าทีภ่ตัตาคารจีน  

 
  
 
 
 
 
 

 04. อาทิตย์ที่ 22 มีนาคม 2563    ลิสบอน – โอบิโดส – โคอิมบรา 
 

อาหารเช้าที่โรงแรม 

  เดินทางสู่ เมืองโอบิโดส (Obidos) เมืองในสมัยกลางที่ทางการยังคงรักษาเอาไว้ได้อย่างยอดเยี่ยม ตัง้อยู่บนเนินเขาหินปูน  
มีก าแพงในสมยัศตวรรษที่ 12  โอบล้อมเอาไว้ แต่เมื่อได้เข้าไปถึงใจกลางเมืองแล้ว จะเห็นบ้านเรือนน่ารัก ทาด้วยสีขาวขลิบด้วยสี
ฟ้าและเหลือง ชมเสน่ห์ของเมืองที่ได้ชื่อว่ามีความสวยงามที่สุดอีกเมืองหนึ่งของโปรตุเกส น าท่านชมโบสถ์เก่าแก่ประจ าเมือง 
อย่างโบสถ์ซานต้า มาเรีย และซุ้มประตูที่สวยที่สุดของเมือง Porta da Vila ซึ่งประดับด้วยกระเบือ้งสีที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะ 
(Traditional Azulejos Tiles) แสดงเร่ืองราวฉากสดุท้ายของพระเยซูคริสต์  

 นอกจากนีเ้มืองแห่งนีย้ังมีของขึน้ชื่อที่พลาดไม่ได้คือ เหล้าเชอร่ีกับถ้วยช็อคโกแลต (Ginja cherry liquor and an edible 

chocolate cup) อิสระให้ท่านเลือกชิมและเลือกซือ้เป็นของฝาก 

 อาหารกลางวนัท่ีภตัตาคาร 

 น าท่านแวะชม เมืองบาทาลฮา (Batalha) เป็นเมืองเล็กๆ ที่รัศมีของเมืองถกูบดบงัจากชื่อเสียงของโบสถ์อนัโอฬาร ที่สร้างขึน้ใน
รัชสมยักษัตริย์ John I คือการสร้าง Monastery de Santa Maria da Vitoria ซึง่ได้รับการลงทะเบียนให้เป็นมรดกจากยเูนสโก้ในปี 
ค.ศ.1983  ภายในโบสถ์บรรจุค าสวดภาวนาของกษัตริย์ John I ก่อนจะท าสงคราม  Aljubarrota กับสเปนในปี ค.ศ.1385 เมื่อได้
ชยัชนะจากสงครามแล้วพระองค์ได้บญัชาให้สร้างอนุสาวรีย์ไว้เป็นท่ีระลกึ นัน่ก็คือ โบสถ์แห่งนีน้ี่เอง แต่ด้วยความใหญ่โตมโหฬาร
ของโบสถ์การก่อสร้างจึงใช้เวลานานถึง 200 ปี ด้วยเหตุนีจ้ึงมีลักษณะการก่อสร้างแบบผสมผสานศิลปะหลากยุคเข้าด้วยกัน 
รวมถึงรูปแบบสถาปัตยกรรมแบบมานเูอไลน์ (Manueline) เอกลกัษณ์เฉพาะของโปรตเุกส 
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อาหารค ่าที่โรงแรม 

ที่พกั   POUSADA DE CONDEIXA COIMBRA  หรือเทียบเท่า 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

05. จันทรท์ี่ 23 มีนาคม 2563     โคอมิบรา –ปอรโ์ต 
 

อาหารเช้าที่โรงแรม 

 น าท่านเดินทางสู่ เมืองโคอิมบรา (Coimbra) เมืองนีก้่อตัง้โดยชาวโรมนั เพราะมีภูมิประเทศที่ดีอยู่ในระยะสงู ยากต่อการโจมตี
ของศตัรู จะเห็นหลกัฐานได้จากอ่างอาบน า้แบบโรมนั ท่อน า้ (Aqueduct) หินแกะสลกั และส่ิงของแบบโรมนัอื่นๆ ที่นกัโบราณคดี
ได้ขุดค้นพบ ต่อมาเมืองโคอิมบราได้เจริญและพัฒนาภายใต้การปกครองของชาวมวัร์  แต่ชาวคริสต์ก็ได้มาขบัไล่พวกแขกออกไป
ในศตวรรษที่ 12  เมืองโคอิมบรา  ได้รับเลือกให้เป็นเมืองหลวงของโปรตุเกสในปี ค.ศ.1145 แต่อีกหนึ่งร้อยปีต่อมาพระเจ้า  
Afonso III ทรงตดัสินพระทยัสถาปนาลิสบอนให้เป็นเมืองหลวงแทน ในปัจจบุนัโคอิมบราเป็นเมืองใหญ่ที่ 3  รองลงมาจากลิสบอน 
และปอร์โต (Porto) ตัง้อยู่ระหว่างเมืองทัง้สองบนฝ่ังแม่น า้มอนเดโก Rio Mondego 
น าชม มหาวิทยาลัยโคอิมบรา (University  of Coimbra – UNESCO Listed) ซึ่งเป็นมหาวิทยาลยัเก่าแก่ที่สดุแห่งหนึ่งของโลก
โดยก่อตัง้ในปี ค.ศ. 1290 โดยกษัตริย์ King Dinis I และในปี ค.ศ.1338 กษัตริย์ Afonso IV ได้ท าการย้ายมหาวิทยาลยัและสร้าง
มหาวิทยาลัยใหม่ที่กรุงลิสบอน และในปี ค.ศ.1537 กษัตริย์ King John ที่ 3 ได้เปล่ียนเป็นพระราชวังหลวง (Coimbra Royal 
Palace) ชม Biblioteca Joanina หรือห้องสมดุ Joao V ที่มีหนงัสืออนัล า้ค่าถึง 150,000 กว่าเล่ม รวมทัง้ต้นฉบบั ซึ่งเป็นของขวญั
อนัล า้ค่าที่ Joao V ประทานให้มหาวิทยาลยั ที่ส าคญัภายในห้องสมดุประดบัตกแต่งได้สวยงามมาก ซึ่งเจ้าหน้าที่ที่ดูแลห้องสมดุ
จะอนุญาตให้เข้าไปชมได้ทีละกลุ่มเท่านัน้  เมื่อเข้าไปแล้วเจ้าหน้าที่ก็จะปิดประตูล็อคกุญแจทนัทีและให้เวลาไม่เกิน 15 นาที ใน
การเช้าชม ซึง่ต้องติดต่อขออนญุาตเข้าชมก่อนล่วงหน้า 

อาหารกลางวนัที่ภตัตาคาร  

 น าท่านเดินทางสู่ เมืองอาเวโร่ (Aveiro) เมืองชายฝ่ังทะเลที่ส าคญัแห่งหนึ่งของโปรตเุกสซึง่อดีตเคยเป็นเมืองท่าที่เจริญมากๆ  
เป็นเมืองที่ได้ชื่อว่าเป็น “เวนิสแห่งโปรตุเกส”  น าท่านล่องเรือ (Molieceiros) ที่เป็นเอกลกัษณ์เพื่อชมความงามของเมืองอาเวโร่        
ซึง่ตลอดสองฟากฝ่ังท่านจะได้ชื่นชมกบัทศันียภาพที่สวยงามของอาคาร บ้านเรือนสีสนัสดใสและสถานท่ีส าคญัๆของเมือง  
อิสระให้ท่านเดินเล่นชมเมืองตามอธัยาศยั 
เดินทางสู่  เมืองปอร์โต (Porto) ซึ่งเป็นเมืองใหญ่อันดับที่ 2 ของโปรตุเกสเป็นเมืองมรดกโลกและยังเป็นเมืองท่าที่มีชื่อ 
ในด้านพอร์ตไวน์  ซึ่งเป็นแหล่งน า้เมาชัน้ดีของคนที่รักในการดื่ม เพราะมี cave ไวน์ของแต่ละแบรนด์กระจายไปทัว่เมืองปอร์โต  
เมืองนีจ้ะการแบ่งการท่องเที่ยวเป็น 3 ส่วนๆ  คือ โซนชายฝ่ังทะเล  ซึง่สร้างชื่อตอนหน้าร้อนให้กบัเมืองนีไ้ด้อย่างดี โซนเมืองเก่า ซึง่
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เป็นท่ีตัง้ของโบสถ์เก่า สถานีรถไฟเก่าแก่ ตลาดดัง้เดิม และตกึรามบ้านช่องที่บอกถึงความเก่าได้อย่างดี และส าหรับโซนนี ้มีแหล่ง
ท่องเที่ยวที่ส าคัญเป็นที่ที่ โรแมนติกมาก คือ ริมแม่น า้ดู ว์ โร (Douro) ที่ชื่อว่า The Ribeira  ซึ่งมีทิวทัศน์ทัง้ในกลางวัน 
และกลางคืนที่น่าหลงใหล   

  อาหารค ่าที่โรงแรม 
ที่พกั   SHERATON PORTO HOTEL & SPA  หรือเทียบเท่า  (พกั 3 คืน) 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

06. อังคารที่ 24 มีนาคม 2563    ปอร์โต – บราก้า – กิมาไรส์ 
 

อาหารเช้าที่โรงแรม 

 น าท่านเดินทางสู่ เมืองบราก้า (Braga) เมืองเก่าแก่ที่ตัง้อยู่ทางตะวนัตกเฉียงเหนือของประเทศโปรตเุกส อีกทัง้ยงัถือว่าเป็นหนึ่ง
ในเมืองที่เก่าแก่ที่สดุในโลกคริสเตียนอีกด้วย กลายเป็นศูนย์กลางของศาสนจกัรและกลุ่มขนุนางชัน้สงู จนได้รับขนานนามว่าเป็น 
“โรมแห่งประเทศโปรตุเกส” อีกด้วย ชม วิหาร Bom Jesus do Monte (Good Jesus of the Mount) ซึ่งตัง้อยู่บนเนินเขา 
สงู 381 ฟุต ขึน้ชมโดยรถรางที่เก่าแก่ที่สุดบนคาบสมุทรไอบีเรีย “The first in the Iberian Peninsula and the oldest in the 
world” เป็นรถรางระบบถ่วงดุลด้วยพลังน า้ ท่ีสร้างขึน้ครัง้แรกในปี ค.ศ.1882 ซึ่งเชื่อมต่อจากตัวเมืองบราก้าสู่วิหารสถานที่
ศกัดิ์สิทธ์ิแห่งนีถู้กสร้างขึน้ครัง้แรกในศตวรรษท่ี 14 และมีการสร้างขยายต่อเติมมาจนกระทัง่ศตวรรษท่ี 18  อาคารสไตล์บารอค
และรวมถึงทางเดินบนัไดบารอคอนังดงาม พร้อมบรรยากาศโดยรอบอนัร่มร่ืน 

 เดินทางสู่ เมืองกิมาไรส์ (Guimaraes) เมืองอนัเป็นสถานที่ประสตูิของกษัตริย์ ดอม อฟองโซ เฮนริค (Dom Afonso Henriques) 
ในปี ค.ศ.1110 ซึ่งเมืองนีใ้นอดีตเคยเป็นเมืองหลวงของอาณาจกัรโปรตุคาเล่ (Portucale) หรือ โปรตุเกส ในปัจจุบนัเมืองนีไ้ด้รับ
การขึน้ทะเบียนจากองค์การยเูนสโก้ให้เป็นเมืองมรดกโลก ซึง่เป็นศนูย์กลางแห่งประวตัิศาสตร์การเกิดชาติโปรตเุกส 

อาหารกลางวนัทีภ่ตัตาคาร  

น าท่านชม ปราสาทกิมาไรส์ (Guimaraes Castle) ซึ่งเป็นศูนย์กลางแห่งประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมของชนชาติโปรตุเกส  
ปราสาทแห่งนีถ้กูสร้างขึน้ในช่วงศตวรรษที่ 10 ตามค าสัง่ของ Mumadona Dias เคาน์เตสแห่งโปรตุเกส เพื่อปกป้องเมืองจากการ
โจมตีของชาวมัวร์และชาวนอร์แมน ซึ่งปัจจุบันปราสาทแห่งนีไ้ด้กลายเป็นเป็นสัญลักษณ์ทางประวัติศาสตร์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดใน
โปรตเุกส 
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อาหารค ่าที่ภตัตาคาร  
 
 

07. พุธที่ 25 มีนาคม 2563                     ปอร์โต 
 

อาหารเช้าที่โรงแรม  

น าท่านชมความงามของ เมืองมรดกโลกปอร์โต โดยเร่ิมจากย่าน Aliados หรือ Praça dos Liberdade เป็นจตัุรัสใจกลางเมือง
ปอร์โตที่ประกอบด้วยอาคารสวยงามที่เป็นที่ท าการของธนาคาร โรงแรม และศาลาว่าการเมือง (City hall) จตัรัุสแห่งนี ้ เป็นจตัรัุส
ขนาดใหญ่และเป็นแหล่งรวมอาคารสถาปัตยกรรมเก่าแก่ในเมืองปอร์โต พาท่านชม สถานีรถไฟ (Sao Bento) ซึ่งเป็นอาคาร
สถานีรถไฟโบราณ ภายในมีการตกแต่งด้วยกระเบือ้งเขียนสีและลวดลายสีน า้เงิน  บอกเล่าเร่ืองราวของชาวโปรตเุกส หน่ึงในสถานี
รถไฟของโลกที่ต้องไปเยือน  จากนัน้น าท่านชม มหาวิหารแห่งเมืองปอร์โต (Porto Cathedral) สร้างขึน้ในศตวรรษที่ 12 วิหารนี ้
ตัง้อยู่สงูระดบัน า้ทะเล มีลกัษณะเป็นป้อมปราการซึง่ล้อมรอบด้วยชมุชนเก่าแก่ริมฝ่ังแม่น า้  

อาหารกลางวนัท่ีภตัตาคาร  

น าท่านชม โบสถ์เซนต์ ฟรานซิส (Igreja de Sao Francisco) เป็นโบสถ์ที่ได้ขึน้ทะเบียนมรดกโลก ตัวอาคารเร่ิมสร้างตัง้แต่
ศตวรรษที่ 13 ด้วยศิลปะแบบโกธิค แต่การตกแต่งภายในเป็นศิลปะบารอค ในศตวรรษที่ 18 ประดบัด้วยทองค ากว่า 200 กิโลกรัม 
ตามแท่นบูชา เสา และเพดาน ทองอร่าม จุดเด่นอย่างหนึ่งของโบสถ์ คือ Tree of Jesse ซึ่งเป็นไม้แกะสลักปิดทอง สร้างเมื่อปี 
1718-1722 เป็นรูปสายตระกลูของพระเยซู ตามความเชื่อในพระคมัภีร์  น าท่านย้อนเวลากลบัไปยงัอดีตที่ยิ่งใหญ่ของปอร์โตด้วย
ไปชมการชม อดีตตลาดหลักทรัพย์ (The Old Stock Exchange of Porto : Palacio da Bolsa) ซึ่งเป็นที่กล่าวขานและควรไป
เยือน เนื่องจากรูปแบบสถาปัตยกรรมสไตล์นีโอคลาสสิก สมัยศตวรรษที่ 19 และภายในอาคารที่ประดบัตกแต่งได้อย่างงดงาม 
จากนัน้ น าท่านล่องเรือชมพระอาทติย์อัสดงบนแม่น า้ดูว์โร (Douro) ซึ่งเป็นแม่น า้สายหลกัของเมืองปอร์โต ท่านจะได้สมัผสั
วิวทิวทศัน์สองฝ่ังแม่น า้ และล่องผ่านสะพานเหล็ก Ponte de D.Luis I สะพานเหล็ก 2 ชัน้ท่ีมีชื่อเสียงของเมือง สร้างและออกแบบ
โดย Gustave Eiffel คนที่สร้างหอไอเฟลที่ปารีส 

อาหารค ่าที่ภตัตาคาร  

 

08. พฤหัสบดทีี่ 26 มีนาคม 2563                    ปอร์โต – เบลมอนเต – เอโวร่า 
 

อาหารเช้าที่โรงแรม 
น าท่านเดินทางสู่ เมืองเบลมอนเต (Belmonte) เมืองแห่งชนชาติยิวบนคาบสมทุรไอบีเรีย ซึ่งพบหลกัฐานการตัง้รกรากตัง้แต่ยคุ
กลางจนกระทัง่ศตวรรษที่ 13 มีการประกาศขบัไล่ชาวยิวออกจากโปรตเุกส แต่ก็ยงัมีบางกลุ่มที่หลบซ่อนและยงัคงตัง้รกราก 
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มายาวนานที่เบลมอนเตจนกระทัง่ปัจจบุนั น าชม พิพิธภัณฑ์ชาวยิว (Jewish Museum) ซึ่งรวบรวมความเป็นมาของชนชาติยิว
ในโปรตเุกส สงัคมในสมยัยคุกลางที่ได้รับอิทธิพลของศาสนาคริสต์ จากนัน้แวะเก็บภาพกบั ปราสาทหรือป้อมปราการยุคกลาง 
(Castelo de Belmonte)  ซึง่เป็นสถานท่ีก าเนิดของ Pedro Alvares Cabral ผู้ ค้นพบทวีปอเมริกาใต้  
อาหารกลางวนัทีภ่ตัตาคาร  
เดินทางสู่ เมืองเอโวร่า (Evora) เป็นหนึ่งในมรดกโลกทางวฒันธรรมขององค์การยูเนสโก้  เนื่องจากเมืองนีย้งัคงรักษาร่องรอย
อารยธรรมทางสถาปัตยกรรมที่มีมาตัง้แต่สมัยโรมันจนกระทั่งถึงยุคกลางไว้ได้อย่างดี ในสมัยนัน้เมืองนีย้ังเป็นศูนย์กลางทาง
การศกึษาและศิลปะท่ีเจริญรุ่งเรืองอย่างมาก 
อาหารค ่าที่โรงแรม 
ที่พกั   M’AR De AR Aqueduto  หรือเทียบเท่า  (พกั 2 คืน) 

 

09. ศุกรท์ี่ 27 มนีาคม 2563            เอโวรา่ – ลิสบอน   
 

อาหารเช้าที่โรงแรม 
น าท่านชม โรงงานผลิตไม้คอร์ก (Cork factory) เนื่องจากประเทศโปรตุเกสเป็นผู้ ผลิตไม้คอร์กอันดับหนึ่งของโลก  ผลิตได้
ประมาณ 55 เปอร์เซ็นต์ของผลผลิตทัว่โลก รองมาคือประเทศสเปน นอกจากจะผลิตเพื่อท าจุกคอร์กไวน์แล้วยงัสามารถท าเป็น
ผลิตภัณฑ์ต่างๆ ได้อีกด้วย ไม่ว่าจะเป็นกระดาน กระเป๋า รองเท้า เป็นต้น ไม้คอร์กเกิดจากต้นโอ๊ก ชนิดหนึ่งที่สร้างเปลือกไม้ที่
ยืดหยุ่น  ถ้าไม่ถกูลอกออกไป เปลือกไม้นีอ้าจมีความหนาถึง 25 เซนติเมตร  ซึง่จะช่วยป้องกนัต้นไม้จากความร้อน ความเย็น และ
ไฟป่า ถ้ามีคน ลอกเปลือกไม้นีอ้อกไป ต้นโอ๊กจะค่อย ๆ สร้างเปลือกขึน้มาใหม่ภายในเวลาประมาณสิบปี ซึ่งสามารถน ามาท า
ประโยชน์ได้มากมาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งบริเวณเขตอะเลนเตชู่ (Alentejo) 

 

อาหารกลางวนัท่ีภตัตาคาร  
 

น าท่านชม เมืองเอโวร่า (Evora) เมืองมรดกโลก ซึ่งมีความส าคัญด้านประวัติศาสตร์ยาวนานมากว่า 2,000 ปี โดยเร่ิมจาก  
วัดโรมันแห่งเอโวร่า (Roman Temple) ซึ่งเป็นสญัลกัษณ์แห่งการขยายอิทธิพลของโรมนัในดินแดนของโปรตุเกสได้เป็นอย่างดี 
จากนัน้น าท่านสู่ โบสถ์เซนต์ฟรานซิส (St.Francis Church) ซึ่งตัง้ตระหง่านอยู่ใจกลางเมืองเก่า โบสถ์แห่งนีถู้กสร้างขึน้ในช่วง
ปลายศตวรรษที่ 15 และเป็นท่ีรู้จกักนัอย่างดีของนกัท่องเที่ยวทัว่ทกุสารทิศว่าต้องไม่พลาดการมาชม โบสถ์โครงกระดูก (Chapel 

of bones) ที่สร้างขึน้จากกลุ่มนกับวชฟรานซิสกัน ในศตวรรษที่ 16 ซึ่งน าโครงกระดูกมาจากสสุานต่างๆรอบเมือง ในช่วงที่มีการ
ขยายและสร้างต่อเติมเมือง มีโครงกระดกูทัง้นกับวชและแม่ชี รวมถึงประชาชนทัว่ไปกว่า 5,000 ร่าง  จากนัน้เดินชม จัตุรัสกิรัลโด 
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(Giraldo Square) ศูนย์กลางที่ส าคัญของเมือง และเป็นที่ตัง้ของลานน า้พุที่สร้างแบบศิลปะยุคเรอเนสซอง ในปี ค.ศ.1556  
อิสระให้ท่านเดินเล่นชมเมือง ถ่ายภาพความประทบัใจและเลือกซือ้เลือกหาสินค้า ตามอธัยาศยั 
 

อาหารค า่ที่ภตัตาคาร  
 

 
 

  
 
 
 

 
 

10. เสาร์ที่ 28 มีนาคม 2563                                เอโวร่า – ลิสบอน – ดูไบ 
 

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

11. อาทิตยท์ี่ 29 มีนาคม 2563                                ดูไบ – กรุงเทพฯ 
 
 

01.00 น.      ถึง สนามบินกรุงดไูบ พกัเปล่ียนอิริยาบถและเปล่ียนเคร่ือง 
03.40 น. ออกเดินทางต่อโดยเทีย่วบินที่ EK 376 (6.14 ชม. / Breakfast) 
12.50 น. ถึง สนามบินสวุรรณภมูิ โดยสวสัดิภาพ 

      - กลบับ้านด้วยความสนกุสนานและประทบัใจยิ่ง 
หมายเหตุ       ก าหนดการนีอ้าจมีการเปล่ียนแปลงบ้างตามเหตกุารณ์และความเหมาะสม 

 

 

 

อตัราคา่บรกิาร 

 
 

 

 

 

 

 

ค่าบริการ  (ไม่รวมตั๋วเคร่ืองบนิ) 
ท่านละ (พกัห้องคู่) 103,900. - บาท 
พกัเดี่ยวเพิม่ท่านละ       28,000. - บาท 
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หมายเหต ุ    -      อตัรานีไ้ม่รวมตัว๋เคร่ืองบินระหวา่งประเทศสายการบิน Emirates (EK) 
  20 MAR EK 385   BKK-DXB  01.05-05.00   
    20 MAR EK 191   DXB -LIS   07.25-12.00    
    28 MAR EK 192   LIS - DXB  13.35-01.00+1  (29 MAR)   
    29 MAR EK 376   DXB -BKK  03.40-12.50   

                ค่าตัว๋เคร่ืองบินชัน้ทศันาจร เร่ิมต้นท่ี 40,000.- บาท ถึง 46,000 .-บาท  
                (เร่ิมต้นท่ี K – B class สามารถเลือกที่นัง่ได้ตัง้แต่แถว 53 เป็นต้นไป โดยไม่เสียค่าเลือกที่นัง่) 

                           ค่าตัว๋เคร่ืองบนิชัน้ธุรกิจ เร่ิมต้นท่ี (O - C class) 115,000.-บาท ถึง 159,000.-บาท 
***หมายเหต ุ  - ราคาตัว๋เคร่ืองบินชัน้ทศันาจรและชัน้ธุรกิจเป็นราคาเร่ิมต้น   ราคาอาจเปล่ียนแปลง ณ วนัท่ีจอง  
                         - อตัรานีต้้องมผีู้ เดินทางไมต่ ่ากวา่ 15 ทา่น  

- ค่าภาษีน า้มนั อาจมีการเปล่ียนแปลงได้ ณ วนัท่ีออกตัว๋  
-ทางบริษัทฯอาจมกีารเรียกเก็บเพิ่มหากมีการเปล่ียนแปลงดงักลา่ว  

อตัรานีร้วม  

1. ค่าโรงแรมที่พกัพร้อมอาหารเช้า ตามรายการ (พกัห้องละ 2 ท่าน)  หรือเทียบเท่า 
2. อาหารจดัเลีย้ง ตามรายการ 
3. น า้ดื่มบนรถวนัละ 2 ขวด พร้อมของวา่งบริการบนรถ  
4. ค่าพาหนะน าเทีย่วรถโค้ช พร้อมค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานท่ีต่างๆ ตามรายการ  
5. ค่าธรรมเนียมวีซา่  
6. ประกนัอบุตัิเหตกุารเดินทางในวงเงินท่านละ 1,500,000 บาท  (อายเุกิน 70 ปี ความคุ้มครองลดลงคร่ึงหน่ึง) 
7. มคัคเุทศก์ชยัทวัร์ดแูลท่านตลอดการเดินทาง  
8. ค่าทิปพนกังานขบัรถและมคัคเุทศก์ 

อตัรานีไ้มร่วม 

1. ค่าหนงัสือเดินทาง 
2.    ค่าใช้จา่ยสว่นตวัต่างๆ อาทิ อาหาร เคร่ืองดืม่พิเศษ ค่าโทรศพัท์ ค่าซกัรีด ฯลฯ  
3.    ค่าตัว๋เคร่ืองบินตามเส้นทาง 

การสำรองการเดนิทาง     

1. ส ารองที่นัง่ล่วงหน้าอย่างน้อย 45  วนั พร้อมยื่นหลกัฐานประกอบการยื่นวีซ่าและเงินมดัจ าท่านละ 50,000 บาท   
ส่วนท่ีเหลือกรุณาช าระก่อนการเดินทางอย่างน้อย 30 วนั 

2. กรณีที่ไม่สามารถเดินทางได้ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเก็บค่าใช้จา่ยท่ีเกิดขึน้จริง 
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