
บอลข่าน      1 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

คาบสมทุรบอลขา่น ความต่างท่ีลงตัวของธรรมชาติ อารยธรรมและสถาปัตยกรรม  

ล่องเรือยลความงามของราชินีแห่งลุ่มน้ำดานูบ ทีก่รงุบดูาเปสต ์ประเทศฮังการี  

ชมโบสถพ์ระแมม่ารียอดแหลมอลังการและชมบ้านเรือนสีสันสดใสที่เมอืงโนวซิาด   

ชมป้อมปราการโบราณสมัยศตวรรษท่ี 13 และ ชมโบสถเ์ซนตซ์าวา โบสถ์คริสต์ออร์โธดอกซ์ท่ีใหญ่ที่สุดในโลกท่ีเมืองเบลเกรด ประเทศเซอร์เบีย  

ชม Gazi Husrev-beg มัสยดิออตโตมันท่ีใหญ่ที่สุดในบอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา ไม่พลาดที่จะลิ้มรสกาแฟบอสเนยีแบบดัง้เดมิ 

ชมสะพานโคง้ สตาร ีโมสต ์ท่ีเชือ่มความสัมพันธ์ของคน 2 ศาสนา ท่ีเมืองมอสต้า   

ชมภาพไอคอนพระแม่มารีอันศักดิ์สิทธ์ิในโบสถเ์ซนตจ์อหน์ท่ีเมืองบุดวา ประเทศมอนเตเนโกร  

ลอ่งเรอืในอา่วโคเตอร ์ชม โบสถ ์Our lady of the rock พร้อมฟังเรื่องเล่าอันน่ามหัศจรรย์    

ถ่ายรูปสวยๆกับโบสถเ์ซนตจ์อหน์คานีโอ ริมทะเลสาบโอครีดประเทศมาซิโดเนียเหนือ  

ท่ีเมอืงครจูา ชมปราสาทยคุกลาง อดีตสมรภูมิสงครามแอลเบเนียกับออตโตมัน  

ชมพพิิธภัณฑ์ศิลปะทีพ่ระราชวงัเบลเวเดยีร ์และช้อปป้ิงถนนคารท์เนอรท์ีเ่วยีนนา 
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ฮงัการ ี– เซอรเ์บยี – บอสเนยีและเฮอรเ์ซโกวนีา – มอนเตเนโกร – แอลเบเนยี – มาซโิดเนยีเหนอื - ออสเตรยี   
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1) จันทร์ที่ 09 มีนาคม 2563     กรุงเทพฯ – เวียนนา 

 

21.00 น. พร้อมกนัท่ีสนามบินสวุรรณภมูิ เคาน์เตอร์สายการบินออสเตรียนแอร์ไลน์ ROW G เจ้าหน้าที่ชยัทวัร์คอยต้อนรับ  
23.55 น. ออกเดินทางโดยเที่ยวบินที่ OS 026 (11.30 ชม./ Dinner, Refreshment)    
05.25 น.  ถึง สนามบินเวียนนา (Vienna) ประเทศออสเตรีย (Austria) (พกัอิริยาบถและเปล่ียนเคร่ือง)  
 

2) อังคารที่ 10 มีนาคม 2563          เวียนนา – บูดาเปสต์   
 

09.55 น.  เดินทางต่อโดยเที่ยวบินที่ OS 713 (50 นาที /Refreshment)    
10.45 น. ถึง สนามบินกรุงบดูาเปสต์ (Budapest) ประเทศฮงัการี (Hungary)  
อาหารกลางวนัท่ีภตัตาคาร  
กรุงบูดาเปสต์ (Budapest) เมืองท่องเที่ยวอนัดบั 1 จากการจดัล าดบั Best European Destination 2019  น าท่านผ่านย่านฮีโร่ 
สแควร์ อนุสาวรีย์ที่ส าคญัใจกลางเมืองที่แสดงถึงการรวมตวัของชนเผ่าเจ็ดเผ่าก่อนเป็นประเทศฮงัการีและยงัเป็นสถานที่ร าลกึถึง
ทหารนิรนาม  สัมผัสกับความเป็นอยู่ของชาวบูดาเปสต์ ในย่านธุรกิจการค้า ชม Matthias Church โบสถ์ที่ใช้เป็นที่สถาปนา
กษัตริย์ฮงัการีในอดีต สะดดุตาด้วยหลงัคากระเบือ้งหลากสีสนัและงดงามด้วยจิตรกรรมฝาผนงัด้านใน ชม Fishermen’s Bastion 
ที่ซึง่ใครๆก็ต้องมาเพื่อชมทัง้ตวัอาคารเองและวิวของอีกฟากแม่น า้ดานบูบริเวณที่สวยจนได้เป็นมรดกโลก มีเวลาให้ท่านได้เดินเล่น
ในเขต Castle Hill ที่มีบรรยากาศเก่าแก่และสวยงาม  
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อาหารค ่าที่ภตัตาคาร  
ที่พกั    SOFITEL BUDAPEST CHAIN BRIDGE HOTEL  (พกั 2 คืน) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3) พุธที่ 11 มีนาคม 2563    เอสเตอร์กอม – เซนเทนเดร์ – บูดาเปสต์  
 

อาหารเช้าทีโ่รงแรม 
เดินทางไปยงั เอสเตอร์กอม (Esztergom) (49 กม./ 1 ชม.) ชมเมืองเก่าแก่ทีเ่คยเป็นเมอืงหลวงเก่าของฮงัการี ก่อนที่จะย้ายเมือง
หลวงไปสู่บดูาเปสต์เมืองหลวงในปัจจุบนั ตัง้อยู่ริมฝ่ังขวาของแม่น า้ดานบู ติดกบัพรมแดนของประเทศสโลวาเกีย น าท่านชมเมือง
เก่า ที่อาคารบ้านเรือนได้รับการอนุรักษ์ไว้อย่างดี ชม มหาวิหารเอสเตอร์กอม (Esztergom Basilica) หรืออีกชื่อคือ “มหาวิหาร
เซนต์อดาลเบิร์ต บาสิลิก้า” ตวัอาคารในปัจจุบนัถูกสร้างขึน้เพื่อทดแทนวิหารที่ถกูท าลายโดยกองทพัเติร์กในคริสต์ศตวรรษที่  18 
โดยใช้เวลาก่อสร้างเกือบ 50 ปี จึงแล้วเสร็จ จากนัน้เดินข้ามสะพานมาเรียวาเลเรีย (Mária Valéria Bridge)หรือ สะพานแห่งการ
รอคอย ที่ใช้ในการสญัจรไปมาระหว่างเมืองเอสเตอร์กอมกบัเมืองสตูร์โรโว (Štúrovo) ของสโลวคั ชมทศันียภาพของสองประเทศ
ได้จากบนสะพาน 
อาหารกลางวนัทีภ่ตัตาคาร  
น าท่านเดินทางสู่ เมืองเซนเทนเดร์ (Szentendre) (40 กม./ 1 ชม.) เมืองท่องเที่ยวเล็กๆ ที่ตัง้อยู่ริมฝ่ังแม่น า้ โดยตวัเมืองนัน้ตัง้อยู่
ในมณฑลเปสต์ (Pest County) อยู่ห่างจากกรุงบดูาเปสต์ (Budapest)เมืองหลวงของประเทศฮงัการี ไปทางตอนเหนือ ให้ท่านเดิน
เล่นชมเมืองที่มีความน่ารัก ตามสองข้างทางท่านจะพบกบัร้านค้า แกลลอร่ีอย่างมากมาย  
จากนัน้น าท่านเดินทางกลบักรุงบูดาเปสต์ (22 กม./ 30 นาที)   ชม มหาวิหารเซนต์สตีเฟน  (St.Stephen’s Basilica) ตัง้อย่าง
โดดเด่นเป็นสง่าอยู่ ณ ใจกลางเมืองบูดาเปสต์ ซึ่งมหาวิหารแห่งนี ้ได้สร้างขึน้ไว้เพื่อเป็นอนสุรณ์แก่ เซนต์สตีเฟน กษัตริย์พระองค์
แรกแห่งราชอาณาจกัรฮงัการี โดยมหาวิหารแห่งนีถ้กูสร้างขึน้เมื่อปีค.ศ.1851 แล้วเสร็จในปี ค.ศ.1905 ใช้เวลาในการก่อสร้างเสร็จ
นานถึง 54 ปี มีความสงูเป็นหนึ่งในสองของอาคารท่ีสงูที่สดุในเมืองบดูาเปสต์ โดยความสงูอยู่ที่ 96 เมตร ความกว้าง 55 เมตร  
จากนัน้น าท่าน ล่องเรือแม่น า้ดานูบ ชมความงามของทวิทศัน์กรุงบดูาเปสต์และอารยธรรมฮงัการีในช่วง 600-800 ปีมาแล้วที่ตัง้
เรียงรายกนัอยู่ 2 ฟากฝ่ัง ชมความตระการตาของอาคารต่างๆ อาทิ อาคารรัฐสภา (The Parliament) ที่ได้รับการยกย่องวา่งดงาม
ที่สดุในโลก ด้วยสถาปัตยกรรมแบบโกธิค บนตวัอาคารประกอบด้วยยอดสงูถงึ 365 ยอด โดยสถาปนิกชาวออสเตรีย สมยัพระนาง
มาเรียเทเรเซียปกครองอาณาจกัรออสเตรีย-ฮงัการี ท่ีสวยงามไม่วา่จะมองจากฝ่ังถนนหรือฝ่ังแม่น า้ดานบู นอกจากนีท้า่นจะได้ชม 
สะพานเชน สะพานถาวรแห่งแรกที่สร้างข้ามแม่น า้ดานบู โดยนาย William Tierney Clark วิศวกรชาวองักฤษ เหล็กทกุชิน้ท่ีใช้ใน
การสร้างได้ถกูน ามาจากประเทศองักฤษเช่นกนั  
 
 

อาหารค า่ทีภ่ตัตาคาร 
 



บอลข่าน      4 

  

4) พฤหัสบดีที่ 12 มีนาคม 2563    โนว ิซาด - เบลเกรด  
 

อาหารเช้าทีโ่รงแรม 
เดินทางข้ามพรมแดนประเทศเซอร์เบีย (Serbia) สู่ เมืองโนวิ ซาด (Novi sad) ( 294 กม. /3.5 ชม.) เมืองใหญ่อันดับ 2 ของ 
ประเทศ ตัง้อยู่ทางตอนเหนือเป็นศนูย์กลางด้านวฒันธรรมและเศรษฐกิจของประเทศ 
อาหารกลางวนัทีภ่ตัตาคาร  
น าท่านเดินชมความงามของเมืองโนวิซาด เร่ิมที่จตัุรัสกลางเมือง ชม The Name of Mary Church หรือโบสถ์พระแม่มารี โบสถ์
โรมนัคาทอลิกประจ าเมืองยอดสงูเสียดฟ้า นอกจากนีย้งัมีโรงละคร ศาลาว่าการของเมืองเป็นศิลปะเรเนสซองส์อนัโดดเด่น จากนัน้
น าท่านสู่ ถนนคนเดิน Dunavska ที่ถนนเส้นนี ้ท่านจะได้เพลิดเพลินกบัตกึสีสนัสดใสและร้านรวงต่างๆ มากมาย  
เดินทางต่อสู่ เมืองเบลเกรด (Belgrade) (90 กม. /1.5 ชม.) เมืองหลวงของประเทศเซอร์เบียตัง้อยู่ที่จดุบรรจบกนัของแม่น า้ดานบู
และซาวา ตัง้ถิ่นฐานตัง้แต่สมยัก่อนยุคประวตัิศาสตร์ เมื่อ 5,700 ปีก่อนคริสต์ศกัราช จุดเร่ิมต้นของเมืองถูกก่อตัง้โดยชาวเคลต์
กลุ่ม Scordisci ในศตวรรษที่ 3 ก่อนคริสตศักราช ก่อนจะกลายมาเป็นที่ตัง้ของเมืองโรมันในนาม Singidunum นับตัง้แต่อดีต
เบลเกรดเป็นป้อมปราการที่ส าคญัให้แก่ชนกลุ่มต่างๆตลอดระยะเวลากว่าสองพนัปี ถูกท าลายแล้วสร้างกลบัขึน้มาใหม่หลายสิบ
ครัง้  
อาหารค า่ทีภ่ตัตาคาร 
ที่พกั  HYATT REGENCY BELGRADE HOTEL (พกั 2 คืน)  
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5) ศุกร์ที่ 13 มีนาคม 2563    เบลเกรด  

 

อาหารเช้าที่โรงแรม 
น าท่านผ่านชมความงามของ สภาแห่งชาติของสาธารณรัฐเซอร์เบีย (National Parliament of Serbia)  อาคารนีต้ัง้อยู่บนจตัุรัส 
Nikola Pašic ใจกลางเมืองเบลเกรดก่อสร้างเสร็จสมบรูณ์ในปีค.ศ. 1936 และในปีค.ศ. 2006 เป็นท่ีตัง้ของรัฐสภายโูกสลาเวียและ
รัฐสภาของเซอร์เบียและมอนเตเนโก น าท่านเก็บภาพ  Old Palace วงัเก่าตัง้แต่สมยัราชอาณาจกัรเซอร์เบีย สร้างเมื่อปีค.ศ 1882 
ปัจจบุนัใช้เป็นอาคารสภาเมืองเบลเกรด  
จากนัน้น าท่านชม โบสถ์เซนต์ซาวา (Church of Saint Sava) คริสตจกัรออร์โธดอกซ์ใหญ่ที่สดุในโลก สร้างขึน้ ณ จดุที่เชื่อกนัว่า
เป็นสถานท่ีเผาศพนกับญุซาวา ซึง่เป็นนกับญุที่เคารพของชาวเซอร์เบีย  ตวัอาคารสงู 70 เมตร แต่หากรวมไม้กางเขนทองค าด้วยก็
จะมีความสงู ถึง 82 เมตร ตวัอาคารเร่ิมสร้างเมื่อปีค.ศ. 1935 แต่การก่อสร้างก็ได้หยดุชะงกัลงจนกระทัง่มีการเร่ิมสร้างใหม่อีกครัง้
ในปี ค.ศ. 1985 จนถึงปัจจบุนัอาคารภายในก็ยงัไม่เสร็จสมบรูณ์  
อาหารกลางวนัทีภ่ตัตาคาร 
น าท่านสู่ Kalemegdan Park and Belgrade Fortress สวนสาธารณะที่ใหญ่ที่สุดและเป็นอนุสาวรีย์ทางประวตัิศาสตร์ที่ส าคญั
ที่สดุในเบลเกรดเป็นป้อมที่ตัง้อยู่บนหน้าผาสงู 125 เมตรที่ทางแยกของแม่น า้ซาวาและแม่น า้ดานูบ ชื่อของมนัถูกสร้างขึน้จากค า
ภาษาตรุกีสองค า "Kale" และค าโบราณของต้นก าเนิดของตรุกี "megdan"  
อาหารค ่าที่ภตัตาคาร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6) เสาร์ที่ 14 มีนาคม 2563    ซวอร์นิก – มอสต้า    
 

อาหารเช้าที่โรงแรม 
เดินทางสู่ เมืองซวอร์นิก (Zvornik) (170 กม./ 2.30 ชม.)  ข้ามพรมแดนระหว่างประเทศเซอร์เบีย(Serbia)และประเทศบอสเนีย
และเฮอร์เซโกวีนา  (Bosnia and Herzegovina) เมืองซวอร์นิกตัง้อยู่บนแม่น า้ Drina เมืองนีเ้คยเป็นจดุศนูย์กลางของอตุสาหกรรม
เศรษฐกิจและวฒันธรรม 
อาหารกลางวนัท่ีภตัตาคาร 
น าท่านเดินทางต่อสู่ เมืองซาราเยโว (Sarajevo) (145 กม./ 2.30 ชม.) เมืองหลวงและเมืองที่ใหญ่ที่สดุของประเทศบอสเนียและ
เฮอร์เซโกวีนา ซาราเยโวเป็นเมืองส าคญัเมืองหนึ่งในแถบคาบสมทุรบอลข่าน มีประวตัิศาสตร์อนัยาวนานในสมยัจกัรวรรดิออตโต
มนั ราวปีค.ศ. 1461 เหตกุารณ์ที่ส าคญัของเมืองซาราเยโวคือ เป็นสถานท่ีที่อาร์ชดยกุฟรันซ์ แฟร์ดีนนัด์แห่งออสเตรีย ถกูลอบปลง
พระชนม์ในวนัท่ี 28 มิถนุายน ค.ศ.1914 และเป็นสาเหตใุห้เกิดสงครามโลกครัง้ที่ 1 ในเวลาต่อมา 
อาหารค า่ที่ภตัตาคาร 
ที่พกั  HOTEL RADON PLAZA  
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7) อาทิตย์ที่ 15 มีนาคม 2563      ซาราเยโว – มอสต้า             
 

อาหารเช้าที่โรงแรม 
น าท่านชม มัสยิด Gazi husrev-beg (Bey's mosque) เป็นมัสยิดแบบออตโตมัน ที่ส าคัญที่สุดในเมืองซาราเยโว สร้างขึน้ใน
ศตวรรษที่ 16 ย่านเมืองเก่าซาราเยโว (Stari grad) ย่านที่มีสถาปัตยกรรมหลากหลายสไตล์ อาทิเช่น สถาปัตยกรรมบอสเนียน 
ออตโตมนั ออสโตร-ฮงักาเรียน เป็นต้น เป็นที่ตัง้ของสถานที่ส าคญัทางศาสนาหลายแห่ง ต่อด้วย น าชมย่านเมืองเก่า Bascarsija 
อดีตเคยเป็นย่านบาซาร์เก่าแก่ของยคุออตโตมนั ปัจจุบนัเป็นถนนสายหลกัของเมือง ออกแบบในสไตล์ออตโตมนั-เตอร์กิช เต็มไป
ด้วยร้านค้าของที่ระลกึ ร้านกาแฟ บาซาร์ที่ขายสินค้าหลากหลายชนิด  
พลาดไม่ได้ น าท่านชิมกาแฟบอสเนีย Bosnian Coffee ที่ผ่านการต้มโดยวิธีการใส่กาแฟไปใน džezva ถ้วยกาแฟทองเหลืองที่
มีด้ามจบัยาว แล้วเติมน า้ร้อนลงไปต้มกบัเตาเพื่อให้กาแฟเข้มข้นจนได้ฟองครีมกาแฟเข้มข้นด้านบน วิธีการดื่มเร่ิมด้วยการตกัฟอง
ครีมด้านบนใส่ในแก้ว ก่อนจะเทน า้กาแฟลงไป กาแฟมีรสชาติเข้มข้น เพิ่มความหวานด้วยน า้ตาลชิน้ขนาดก าลงัดีโดยการค่อยๆ
กัดน า้ตาลแล้วจิบกาแฟให้น า้ตาลละลายไปพร้อมกับกาแฟที่ดื่มทัง้หมดจะต้องเสิร์ฟมาในถาดทองเหลือง เพื่อให้กาแฟคงความ
ร้อนได้นานที่สดุ เนื่องจากชาวบอสเนียนิยมการจิบกาแฟนานๆ เพื่อนัง่คยุ สงัสรรค์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

อาหารกลางวนัท่ีภตัตาคาร 
เดินทางสู่ เมืองมอสต้า (Mosta) (130 กม./2 ชม.) ตัง้อยู่ทางตอนกลางของประเทศบอสเนียและเฮอร์เซโกวีนาเป็นศนูย์กลางของ
ศาสนาอิสลามในบอสเนีย มีมสัยิดที่สร้างขึน้ตัง้แต่ศตวรรษที่ 16 โดยอาณาจกัรออตโตมนั แต่น่าเสียดายที่มสัยิดที่เราเห็นทุกวนันี ้
ถกูสร้างขึน้มาใหม่ทัง้หมด หลงัจากถกูท าลายในระหว่างสงครามกลางเมือง  น าท่านชมจดุเด่นของเมืองคือ สะพานที่ชื่อว่า สตา
รี โมสต์ (Stari Most) เป็นสะพานที่สร้างขึน้เหนือแม่น า้เนเรตวา (Neretva) ในปีค.ศ.1557 สะพานแห่งนี ้คือส่ิงเชื่อมโยงระหว่าง
คนโครแอตซึง่นบัถือศาสนาคริสต์โรมนัคาทอลิกกบัคนบอสเนียนท่ีนบัถือศาสนาอิสลาม ซึง่ต่างอาศยัอยูก่นัคนละฝากฝ่ังของแมน่ า้
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เนเรตวา แน่นอนสะพานแห่งนีค้ือตัวแทนของการอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุขบนความแตกต่างของคนสองชาติพันธุ์ สะพานสตารี 
โมสต์ยืนหยัดผ่านสงครามโลกครัง้ที่ 1 และ  2 จวบจนกระทัง่ในปีค.ศ.1993 สงครามระหว่างคนในชาตินีเ้องที่ได้ท าลายสะพานที่
เชื่อมคนสองชาตินีล้ง และสะพานปัจจบุนัเป็นสะพานที่สร้างขึน้ใหม่โดยเลียนแบบเดิม ปัจจบุนัได้รับ การขึน้ทะเบียนเป็นมรดกโลก
จากองค์การยเูนสโก 
อาหารค า่ที่ภตัตาคาร 
ที่พกั  HOTEL MOSTAR   
 
 
 
 
 
 
 

 
 

8) จันทร์ที่ 16 มีนาคม 2563    มอสต้า – บุดวา 
  
อาหารเช้าทีโ่รงแรม 
น าท่านเดินทางข้ามพรมแดนสู่ เมืองเปราสต์ (Perast) ประเทศมอนเตเนโกร (Montenegro) (175กม./ 3 ชม.) หมู่บ้านเก่าแก่ที่
ทอดยาวเรียงรายอยู่ริมอ่าวโคเตอร์ ด้วยความสวยงามของธรรมชาติ สถาปัตยกรรมและประวัติศาสตร์ที่ล า้ค่า ท าให้ที่นี่
เปรียบเสมือนอญัมณีของมอนเตเนโกร  
อาหารกลางวนัทีภ่ตัตาคาร  
น าท่านเดินทางต่อ สู่เมืองบุดวา (Budva) (35กม.) บุดวาเป็นเมืองชายฝ่ังทะเลที่ได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวในการท า
กิจกรรมทางทะเล โดยเฉพาะการเล่นน า้และอาบแดด ชายหาดของที่น่ีขาวสะอาดและมีน า้ทะเลใสเป็นสีมรกต เรียกได้ว่าเป็นเมือง
ตากอากาศยอดนิยมของทัง้ชาวมอนเตเนโกรและนกัท่องเที่ยวต่างชาติเลยทีเดียว นอกจากจะมีชายหาดกบัทะเลสวยๆ แล้ว บดุวา
ยงัมีโซนเมืองเก่าที่เต็มไปด้วยอาคารบ้านเรือนสถาปัตยกรรมแบบยคุกลางและอทุยานแห่งชาติที่งดงามอีกด้วย 
น าท่านชม เขตเมืองเก่าบุดวา (Budva Old Town) เขตเมืองเก่าที่มีประวัติความเป็นมายาวนานกว่า 2,000 ปีและยังรักษา
สถาปัตยกรรมแบบยุโรปยุคกลางเอาไว้ได้เป็นอย่างดี ตัวเมืองเก่าทอดยาวออกสู่ทะเล มีซากก าแพงเมืองเก่าที่ตัง้เด่นอยู่อย่าง
สวยงาม  
จากนัน้น าท่านเข้าสู่ โบสถ์เซนต์จอห์น (Church of Saint John) เป็นโบสถ์คาทอลิกที่ใหญ่ที่สดุในเมืองบดุวา  ซึง่ใช้เป็นสถานที่
ประกอบพิธีกรรมของบาทหลวงสมยัก่อน  สร้างขึน้ในคริสต์ศตวรรษที่ 7 เคยเสียหายจากการเกิดแผ่นดินไหวปีค.ศ. 1667 ต่อมา
ได้รับการบรูณะและมีการสร้างหอนาฬิกาในปีค.ศ.1867 ภายในมีส่ิงส าคญัที่มีค่าทางประวตัิศาสตร์และวฒันธรรมมากมายและที่
โดดเด่นที่สดุคือภาพไอคอนพระแม่มารี (Madonna in Punta) 
อาหารค า่ที่ภตัตาคาร   
ที่พกั    SPLENDID CONFERENCE&SPA RESORT (พกั 2 คืน)  
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9) อังคารที่ 17 มีนาคม 2563                  บุดวา – โคเตอร์    
 

อาหารเช้าทีโ่รงแรม 
เดินทางสู่เมืองโคเตอร์ (Kotor) (25 กม./ 30 นาที) ตัง้อยู่ริมฝ่ังทะเลอาเดรียติกภายในประเทศมอนเตเนโกร เป็นเมืองที่มี
ประวัติศาสตร์ยาวนานและมีความส าคัญอย่างยิ่งในยุคกลาง เมื่อเวลาผ่านพ้นไปเมืองแห่งนีก้็ยังคงรักษาเอกลักษณ์ของ
สถาปัตยกรรมที่ออกแบบตามสไตล์โรมนัไว้ได้อย่างดีเยี่ยม จนได้รับการจดทะเบียนให้เป็นเมืองมรดกโลกโดยองค์กรยเูนสโก ในปี 
ค.ศ. 1979   
น าท่านชมสถานที่ส าคัญบริเวณจัตุรัสเซนต์ลุค ในเมืองโคเตอร์  น าท่านชมด้านใน โบสถ์เซนต์ไทรฟอน (Cathedral of Saint 
Tryphon) ซึ่งสร้างขึน้ในปี ค.ศ. 1166  เป็น 1  ใน 2  โบสถ์คริสต์โรมันคาทอลิก ซึ่งอีก 1  แห่งคือ Church of Saint Luke  โบสถ์
เซนต์ไทรฟอนเป็นท่ีเก็บร่างของนกับญุ Saint Tryphon จากนัน้น าท่านเก็บภาพความประทบัใจ Church of Saint Nikola  
อาหารกลางวนัทีภ่ตัตาคาร 
น าท่านล่องเรือชมเกาะเล็กๆ กลางอ่าวโคเตอร์ ที่สร้างขึน้ในปี 1632 โดยชาวเวนิช บนเกาะมีโบสถ์เล็กๆ ที่ชื่อว่า Our Lady of 

the Rocks ตามต านานเล่าว่า ขณะที่ชาวประมงสองพี่น้องก าลงัหาปลาอยู่นัน้ ก็พบรูปภาพที่วาดโดย Lovro Dobricevic ติดอยู่
บนโขดหินและกล่าวว่า ถ้าทุกครัง้ที่พวกเขากลบัมาจากการออกเดินเรือได้อย่างปลอดภยั เขาจะโยนก้อนหินลงทะเลทุกครัง้ และ
เขาก็ได้โยนหินลงไปเร่ือยๆ จนกระทัง่กลายเป็นเกาะขึน้มาและภายหลงัก็ได้สร้างโบสถ์ขึน้ให้เป็นเหมือนอนุสาวรีย์ที่ช่วยปกป้อง
รักษาชาวเมืองให้รอดชีวิตจากภยัพิบตัิและอบุตัิเหตตุ่างๆ ภายในมีห้องเก็บของขวญัที่ชาวเมืองน ามาถวายให้กบัพระแม่มารีย์เช่น
ถ้วยชาม ของใช้ในบ้าน ภาพวาด (ใช้เวลาท่องเที่ยว 2  ชม.) ได้เวลาสมควรน าท่านเดินทางกลบัเมืองบดุวา  
อาหารค ่าทีภ่ตัตาคาร 

 
 

 
 

 
 
 
 

 

10) พุธที่ 18 มีนาคม 2563                   โคเตอร์ – ครูจา - ทิราน่า 
 

อาหารเช้าทีโ่รงแรม  
น าท่านเดินทางข้ามพรมแดนเข้าสู่ เมืองครูจา (Kruja) ประเทศแอลเบเนีย (Albania) (161 กม./ 3 ชม.) ครูจาเป็นเมืองเล็กซึง่อยู่
ห่างจากทิราน่าเมืองหลวงไปทางเหนือ ในอดีตเป็นเมืองหลวงของอาณาจกัรแอลเบเนียในช่วงปีค.ศ. 1190 ในทางประวตัิศาสตร์มี
สมญานามของเมืองคือเมืองแห่งสกนัเดอร์เบค (Gjergj Kastrioti Skanderbeg) เนื่องจากเมืองนีเ้คยเป็นสนามรบระหว่างกองทพั
ของสกันเดอร์เบค วีรบุรุษของชาวแอลเบเนียกับกองทพัของจกัรวรรดิออตโตมนั ในปี ค.ศ. 1450-1466 น าท่านชม ปราสาทครูจา 
(Kruja Castle) ที่สร้างขึน้ในช่วงคริสต์ศตวรรษที่ 5-6  ซึ่งมีรูปทรงเป็นวงรีและมีก าแพงล้อมรอบป้อมปราการที่แข็งแกร่งพร้อม
หอคอย 9 จุดที่ใช้เป็นที่สังเกตการณ์และส่งสัญญาณรบในช่วงท าสงคราม ภายในป้อมปราการสามารถพบเห็นบ้านเก่าที่ยัง
หลงเหลืออยู่เพียงไม่ก่ีหลงั  
อาหารกลางวนัท่ีภตัตาคาร  
จากนัน้ท าท่านเดินทางสู่ เมืองทริาน่า (Tirana) (37 กม./ 40 นาที) ก่อตัง้เมื่อปี ค.ศ. 1614 โดยสไุลมาน ปาชา (Sulejman Pasha) 
เป็นเมืองหลวงของประเทศแอลเบเนียเมื่อปี ค.ศ.1920 น าท่านชม จัตุรัสสกันเดอร์เบค (Skanderbeg Square) ใจกลางเมืองทิ
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ราน่า มีรูปปัน้ของวีรบุรุษกันเดอร์เบคบนหลังม้าตัง้เด่นเป็นสง่า ถ่ายรูปกับหอคอยหอนาฬิกาเก่าแก่ใจกลางเมืองและเป็น
สญัลกัษณ์ของกรุงทิรานา่ (Clock Tower) สร้างขึน้ในปี ค.ศ.1820 ชม สวนรีเนีย (Rinia Park) สวนสาธารณะกลางเมืองที่สร้างขึน้
ในยคุคอมมิวนิสต์ครองเมือง ซึง่มจีดุเด่นคอื อาคารไทวานี (Taivani) ส่ิงก่อสร้าง สไตล์โคโลเนียลที่มีร้านอาหาร คาเฟ่และลานน า้พ ุ
เข้าชม มัสยิดเอทเฮมเบย์ (Et’hem Bey Mosque) ซึง่ได้ใช้เวลาก่อสร้างถึง 28 ปีจนส าเร็จเรียบร้อยในปีค.ศ.1821 ภายในตกแตง่
ด้วยงานศิลปะ ซึง่ถือได้ว่าเป็นสเุหร่าที่มีความสวยงามที่สดุในแอลเบเนีย นอกจากนีม้สัยิดแห่งนีเ้ป็นส่ิงก่อสร้างเก่าแก่ที่อยู่รอดมา
จากยุคการท าลายสัญลักษณ์ทางศาสนาในช่วงปี ค.ศ.  1960 ภายในมีภาพวาดบนผนังและเพดานมีความสวยงามเป็นรูป
ธรรมชาติ น า้ตกและสะพานซึง่ไม่ค่อยเห็นในศิลปะของอิสลาม แต่ปรากฏให้เห็นภายในมสัยิดแห่งนี ้
อาหารค า่ที่ภตัตาคาร 
ที่พกั  ROGNER HOTEL TIRANA  
 

 
 
 
 
 
 

 

11) พฤหัสบดีที่ 19 มีนาคม 2563                         ทิราน่า –เบรัต – โอครีด  
 

อาหารเช้าทีโ่รงแรม 
เดินทางสู่ เมืองเบรัต (Berat) (98 กม. / 2 ชม.) ประเทศแอลเบเนีย (Albania) เป็นเมืองที่ตัง้อยู่ริมแม่น า้โอซูม (Osum River) 
จุดเด่นอยู่ที่เขตเมืองเก่าที่อนุรักษ์สถาปัตยกรรมออตโตมนัไว้เป็นอย่างดีจนได้รับการขึน้ทะเบียนเป็นแหล่งมรดกโลกขององค์การ
ยูเนสโก น าท่านชม ปราสาทเบรัต (Berat Castle) เป็นปราสาทที่ถูกสร้างขึน้บนเนินเขาที่เป็นหินและอยู่ทางฝ่ังซ้ายของแม่น า้
โอซูม สร้างขึน้ในราวศตวรรษที่  4 ก่อนคริสตกาลและต่อมาได้ถกูเผาท าลายโดยชาวโรมันในราว 200 ปีก่อนคริสตกาลและใน
คริสต์ศตวรรษที่ 5 ก็ได้มีการสร้างก าแพงที่แข็งแกร่งขึน้โดยจักรพรรดิธีโอโดซีอุสที่ 2 Theodosius II แห่งไบแซนไทน์และก็ได้
ก่อสร้างต่อเติมขึน้ใหม่ในศตวรรษที่ 6 โดยจกัรพรรดิจสัติเนียนท่ี1 Justinian I   แต่ต่อมาในศตวรรษที่ 13 ได้มีการสร้างต่อเติมจนมี
ความสวยงามที่บริเวณรอบๆ ตวัปราสาทจะมีทิวทศัน์ของธรรมชาติอนัสวยงดงาม และได้รับการขึน้ทะเบียนให้เป็นมรดกโลกในปี
ค.ศ.2005  น าท่านชม Holy Trinity Church เป็นคริสตจักรไบแซนไทน์เก่าแก่รูปทรงโดมซึ่งตัง้อยู่บนเนินเขาเป็นสัญลักษณ์ของ
เมืองเบรัต    
อาหารกลางวนัท่ีภตัตาคาร  
เดินทางข้ามพรมแดนสู่ เมืองโอครีด (Ohrid) (160 กม. / 3 ชม.) ประเทศมาซิโดเนีย (Macedonia) เป็นเมืองที่ตัง้อยู่ริมฝ่ังทิศ
ตะวันตกของทะเลสาบโอครีด เป็นเมืองใหญ่อันดับ 7 ของประเทศ เคยมีโบสถ์มากถึง 365 แห่ง ได้รับการกล่าวถึงว่าเป็น "เยรู
ซาเลมแห่งบอลข่าน" ตวัเมืองเต็มไปด้วยบ้านและประติมากรรมที่งดงาม มีความโดดเด่นด้านการท่องเที่ยว เมืองโอครีดได้รับเลือก
เป็นมรดกโลกด้านวัฒนธรรมและธรรมชาติจากยูเนสโก เป็นหนึ่งใน 28 แห่งที่ได้รับเลือกเป็นมรดกโลกทัง้ด้านวัฒนธรรมและ
ธรรมชาติ  
 อาหารค า่ที่โรงแรม 
ที่พกั  HOTEL TINO SVETI STEFAN  
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12) ศุกร์ที่ 20 มีนาคม 2563                       โอครีด – สโกเปีย  
 

อาหารเช้าทีโ่รงแรม 
น าชม โบสถ์เซนต์จอห์นคานีโอ (Church of St. John at Kaneo) เป็นโบสถ์คริสต์นิกายออร์โธดอกซ์ที่มีความสวยงามเเละเก่า
เเก่เป็นอย่างยิ่ง เพราะตัง้อยู่ริมหน้าผาที่มีทะเลสาบโอครีดเป็นฉากหลงั ท าให้เป็นสถานที่ซึ่งมีวิวทิวทศัน์ที่สวยงามมากที่สดุเเห่ง
หน่ึงของประเทศมาซิโดเนียเเละเป็นสถานท่ีท่องเที่ยวซึง่ได้รับความนิยมเป็นอนัดบัต้นๆ ที่ไม่ควรพลาด  
อาหารกลางวนัท่ีภตัตาคาร  
เดินทางต่อสู่เมือง เมืองสโกเปีย (Skopje) (173 กม. / 3 ชม.) เป็นเมืองหลวงและเมืองใหญ่ที่สุดของประเทศมาซิโดเนียเหนือ 
ตัง้อยู่ทางด้านเหนือของประเทศ เป็นศูนย์กลางทางการเมือง วฒันธรรมและเศรษฐกิจของประเทศ ในอดีตเคยเป็นเมืองหลวงของ
เซอร์เบียและบลัแกเรีย สนันิษฐานว่าสโกเปียมีการตัง้ถิ่นฐานตัง้แต่ 4,000 ปีก่อนคริสตกาล ให้ท่านเก็บภาพความประทบัใจกับ  
อนุสาวรีย์อเล็กซานเดอร์มหาราช (Alexander the Great Statue) ซึง่ได้กลายเป็นสญัลกัษณ์ของเมอืงหลวงและประเทศนี ้เป็น
รูปปัน้ที่อเล็กซานเดอร์มหาราชก าลงันัง่อยู่บนหลงัม้าคู่ใจในการออกศกึท าสงครามที่มีชื่อว่า บูซาเฟลสั  (Bucephalus) อนุสาวรีย์
แห่งนีถู้กสร้างขึน้เพื่อเป็นการร าลึกถึงที่ประเทศได้รับเอกราชมา 20 ปี  ชม สะพานหิน (Skopje Stone Bridge) ซึ่งได้กลายเป็น
สัญลักษณ์ของเมืองนีอ้ีกแห่งหนึ่ง สร้างขึน้ในราวศตวรรษที่  6 โดยจักรพรรดิจสัติเนียนแห่งไบแซนไทน์เช่นเดียวกัน สะพานนีม้ี
ความยาว 214 เมตรและส่วนโค้งที่ใต้สะพานทัง้หมด 12 ช่อง น าท่านชม ประตูชัย พอร์ต้า มาซีโดเนีย (Porta Macedonia) ที่
จตัรัุสเพลล่าเพื่อเป็นการประกาศอิสรภาพของมาซีโดเนียที่มีมา 20 ปี 
อาหารค า่ที่ภตัตาคาร 
ที่พกั  SKOPJE MARRIOTT HOTEL  

  
 

13) เสาร์ที่ 21 มีนาคม 2563                       สโกเปีย – เวียนนา   
 

อาหารเช้าที่โรงแรม  
10.00 น.   น าท่านเดินทางสู่สนามบินเมืองสโกเปีย (Skopje) ประเทศมาซิโดเนียเหนือ  (Macedonia North) 
12.30  น. ออกเดินทางโดยเที่ยวบิน OS 780 (1.40 ชม. /Refreshment) 
14.10 น. ถึง สนามบินเวียนนา(Vienna) ประเทศออสเตรีย  
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น าท่านเดินทางสู่เขตเมืองเก่าภายในถนนวงแหวนที่ได้ถกูสร้างขึน้ในสมยัพระเจ้าฟรานซ์  โจเซฟ ในปี ค.ศ. 1860 ผ่านชมโรงละคร
แห่งชาติ โบสถ์คาปซูินส์ ย่านธุรกิจการค้า สภาผู้แทน ศูนย์ราชการและมหาวิทยาลยั ให้ทุกท่านได้สมัผสักบับรรยากาศที่โรแมนติ
กของดินแดนแห่งเสียงดนตรี ไว้ในความทรงจ าตลอดไป ให้ท่านช้อปปิง้ที่ ย่านคาร์ทเนอร์ (Kärntner Strasse) หาซือ้สินค้าถกูใจ
นานาชนิดได้ตามอัธยาศยั ซึ่งมีทัง้ห้างสรรพสินค้า ร้านค้าต่าง ๆ ตลอดสองข้างทางของถนน สินค้ามีมากมายให้เลือกซือ้ อาทิ 
เสือ้ผ้าแบรนด์ยอดนิยม เคร่ืองแก้ว คริสตลัเจียระไน ของที่ระลึกต่าง ๆ รวมถึงร้านอาหาร ร้านไอศกรีม และร้านกาแฟแบบออริจิ
นอลสไตลอ์อสเตรียน  
อาหารค ่าที่ภตัตาคาร 
ที่พกั  HILTON VIENNA STADTPARK   
 
 
 
 
 
 
 
 

14) อาทิตย์ที่ 22 มีนาคม 2563                         เวียนนา - กรุงเทพฯ  
 

อาหารเช้าที่โรงแรม  
น าท่านชมพระราชวัง “เบลเวเดียร์” (Belvedere Palace)  คือ อดีตพระราชวงัฤดรู้อนสไตล์บาโรกของเจ้าชาย Prince Eugene 
of Savoy ที่ได้รับการก่อสร้างมาตัง้แต่ในช่วงสมยัศตวรรษที่ 18 ซึง่ภายในอาณาเขตของพระราชวงันัน้จะแบ่งออกเป็นบริเวณสวน
และอาคารของพระราชวงัที่มีอยู่ทัง้หมด 2 อาคาร ปัจจบุนั Belvedere Palace ได้รับการพฒันาให้กลายมาเป็นพิพิธภณัฑ์ศิลปะที่
ได้รับความนิยมสงูสดุในกรุงเวียนนาเนื่องจากพิพิธภณัธ์แห่งนีน้ัน้มีงานศิลปะของ Gustav Klimt (กุสตาฟ คลิมท์) ศิลปินเอกของ
ประเทศออสเตรียผู้ เชี่ยวชาญในการใช้ “ทองค า” ในการรังสรรค์ภาพวาดที่สวยงามเป็นเอกลักษณ์ อย่าง The Kiss และ Judith 
and the Head of Holofernes ที่นอกจากจะมีความเก่าแก่มากกว่า 110 ปีแล้ว มูลค่าของรูปเหล่านีม้ีถึงกว่า 100 ล้านดอลลาร์
สหรัฐ จากนัน้ให้ท่านชมบรรยากาศบริเวณสวนรอบๆ Belvedere Palace ที่มีความอลังการของพระราชวงัแบบเต็มๆและรูปปัน้
สวยๆที่ตัง้อยู่เรียงรายตลอดสองข้างทาง 
อาหารกลางวนัท่ีภตัตาคาร 
เดินทางสู่ Designer Outlet Parndorf  พาร์นดอร์ฟ เอาท์เลท แหล่งช้อปปิง้ใหญ่ของประเทศออสเตรีย ที่มีร้านค้ามากกว่า 120 
ร้าน สินค้าแบรนด์ชื่อดงัต่างๆจากทกุมมุโลก อาทิ Aigner, Gucci, Ralph Lauren, Swarovski และอื่นๆ อีกมากมาย  
อาหารค ่าที่ภตัตาคาร 
20.05 น. น าท่านเดินทางสู่สนามบินเวียนนา (Vienna) ประเทศออสเตรีย (Austria) 
23.20 น.         ออกเดินทางโดยเที่ยวบิน OS 025 (10 ชม. / Dinner, Refreshment)  
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15)จันทร์ที่ 23 มีนาคม 2563                           กรุงเทพฯ  
 

15.20 น. ถึง สนามบินสวุรรณภมูิ โดยสวสัดิภาพ  
 -กลบับ้านด้วยความสนกุสนานและประทบัใจยิ่ง 
หมายเหตุ     ก าหนดการนีอ้าจมีการเปล่ียนแปลงบ้างตามเหตกุารณ์และความเหมาะสม 
 

อตัราคา่บรกิาร 

 
 

 

 

 

 

 

***หมายเหต ุ  - ราคาตัว๋เคร่ืองบินชัน้ทศันาจรและชัน้ธุรกิจเป็นราคาเร่ิมต้น   ราคาอาจเปล่ียนแปลง ณ วนัท่ีจอง  
 - อตัรานีต้้องมีผู้ เดินทางไม่ต า่กวา่ 15 ท่าน  
 

หมายเหต ุ    -      อตัรานีไ้ม่รวมตัว๋เคร่ืองบินระหวา่งประเทศสายการบินออสเตรีย  
  09MAR OS 026   BKK-VIE 23.55 -05.25  10MAR   
    10MAR OS 713   VIE- BUD 09.55-10.45  10MAR   
    21MAR OS 780   SKP -VIE 12.30-14.10  21MAR   
    22MAR OS 025   VIE-BKK 23.20- 15.20  23MAR   

  ค่าตัว๋เคร่ืองบินชัน้ทศันาจร เร่ิมต้นท่ี 33,000.- บาท ถงึ 50,000 .-บาท 
ค่าตัว๋เคร่ืองบินชัน้ธุรกิจ เร่ิมต้นท่ี 119,500.-บาท ถงึ 146,500.-บาท 
ค่าภาษีน า้มนั อาจมกีารเปล่ียนแปลงได้ ณ วนัท่ีออกตัว๋  
ทางบริษัทฯอาจมีการเรียกเก็บเพิม่หากมีการเปล่ียนแปลงดงักล่าว 

อตัรานีร้วม  

1. ค่าโรงแรมที่พกัพร้อมอาหารเช้า ตามรายการ (พกัห้องละ 2 ท่าน)  หรือเทียบเท่า 
2. อาหารจดัเลีย้ง ตามรายการ 
3. น า้ดื่มบนรถวนัละ 2 ขวด พร้อมของวา่งบริการบนรถ  
4. ค่าพาหนะน าเทีย่วรถโค้ช พร้อมค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานท่ีต่างๆ ตามรายการ  
5. ค่าภาษีสนามบิน คา่ธรรมเนยีมวซี่า และคา่ขนสมัภาระท่านละ 1 ชิน้ (น า้หนกัไมเ่กิน 23 กิโลกรัม) 
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  

ค่าบริการ  (ไม่รวมตัว๋เคร่ืองบิน) 
ท่านละ (พกัห้องคู่) 126,500. - บาท 
พกัเด่ียวเพิ่มท่านละ 31,000. -  บาท 
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การสำรองการเดนิทาง     

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

2. กรณีที่ไม่สามารถเดินทางได้ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเก็บค่าใช้จา่ยทีเ่กิดขึน้จริง 
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