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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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1) อังคารที่ 13 ตุลาคม 2563     กรุงเทพฯ – เวียนนา 
 

21.00 น. พรอ้มกันที่สนามบินสวุรรณภูมิ เคานเ์ตอรส์ายการบินออสเตรียนแอรไ์ลน ์ROW G เจา้หนา้ที่ชยัทวัรค์อยตอ้นรบั 
(เบอรต์ิดต่อ 080 – 571 – 5551)   

23.45 น. ออกเดินทางโดยเที่ยวบินที่ OS 026 (10.50 ชม./ Dinner, Refreshment)    
 

2) พุธที่ 14 ตุลาคม 2563          เวียนนา – บูดาเปสต์   
 

05.35 น.  ถึง สนามบินเวียนนา (Vienna) ประเทศออสเตรีย (Austria) (พกัอิรยิาบถและเปล่ียนเครื่อง)  
10.00 น.  เดินทางต่อโดยเที่ยวบินที่ OS 713 (45 นาที /Refreshment)    
10.45 น. ถึง สนามบินกรุงบูดาเปสต ์(Budapest) ประเทศฮังการี (Hungary) กรุงบูดาเปสต ์(Budapest) เมืองท่องเที่ยว
อนัดบั 1 จากการจดัล าดบั Best European Destination 2019 น าท่านขึน้รถรางไฟฟ้าสู่ Castle Hill ฝ่ังบูดา (Buda)  
อาหารกลางวนัท่ีภตัตาคาร  
ชม Matthias Church โบสถท์ี่ใชเ้ป็นที่สถาปนากษัตริยฮ์ังการีในอดีต สะดุดตาดว้ยหลังคากระเบือ้งหลากสีสันและงดงามดว้ย
จิตรกรรมฝาผนังดา้นใน ชม Fishermen’s Bastion ที่ซึ่งใครๆก็ตอ้งมาเพื่อชมทั้งตัวอาคารเองและวิวของอีกฟากแม่น า้ดานูบ
บริเวณที่สวยจนไดเ้ป็นมรดกโลก จากนั้นน าท่านสู่ฝ่ังเปสต(์Pest) ชม มหาวิหารเซนตส์ตีเฟน (St. Stephen’s Basilica) ตัง้
อย่างโดดเด่นเป็นสง่าอยู่ ณ ใจกลางเมืองบูดาเปสต์ ซึ่งมหาวิหารแห่งนี ้ไดส้รา้งขึน้ไวเ้พื่อเป็นอนุสรณแ์ก่ เซนตส์ตีเฟน กษัตริย์
พระองคแ์รกแห่งราชอาณาจักรฮังการี โดยมหาวิหารแห่งนีถู้กสรา้งขึน้เมื่อปีค.ศ.1851 แลว้เสร็จในปี ค.ศ.1905 ใชเ้วลาในการ
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ก่อสรา้งเสรจ็นานถึง 54 ปี มีความสงูเป็นหนึ่งในสองของอาคารท่ีสงูที่สดุในเมืองบดูาเปสต ์โดยความสงูอยู่ที่ 96 เมตร ความกวา้ง 
55 เมตร 
อาหารค ่าที่โรงแรม 
ที่พกั    SOFITEL BUDAPEST CHAIN BRIDGE HOTEL  (พกั 2 คืน) หรือเทียบเท่า    
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3) พฤหัสบดี ที่ 15 ตุลาคม 2563    เอสเตอร์กอม – เซนเทนเดร์ – บูดาเปสต์  
 

อาหารเชา้ที่โรงแรม 
เดินทางไปยงั เอสเตอรก์อม (Esztergom) (49 กม./ 1 ชม.) ชมเมืองเก่าแก่ที่เคยเป็นเมอืงหลวงเก่าของฮงัการี ก่อนที่จะยา้ยเมือง
หลวงไปสู่บดูาเปสตเ์มืองหลวงในปัจจุบนั ตัง้อยู่รมิฝ่ังขวาของแม่น า้ดานบู ติดกบัพรมแดนของประเทศสโลวาเกีย น าท่านชมเมือง
เก่า ที่อาคารบา้นเรือนไดร้บัการอนุรกัษ์ไวอ้ย่างดี ชม มหาวิหารเอสเตอรก์อม (Esztergom Basilica) หรืออีกชื่อคือ “มหาวิหาร
เซนตอ์ดาลเบิรต์ บาสิลิกา้” ตวัอาคารในปัจจุบนัถูกสรา้งขึน้เพื่อทดแทนวิหารที่ถกูท าลายโดยกองทพัเติรก์ในคริสตศ์ตวรรษที่  18 
โดยใชเ้วลาก่อสรา้งเกือบ 50 ปี จึงแลว้เสร็จ จากนัน้เดินขา้มสะพานมาเรียวาเลเรีย (Mária Valéria Bridge)หรือ สะพานแห่งการ
รอคอย ที่ใชใ้นการสญัจรไปมาระหว่างเมืองเอสเตอรก์อมกบัเมืองสตูรโ์รโว  (Štúrovo) ของสโลวคั ชมทศันียภาพของสองประเทศ
ไดจ้ากบนสะพาน 
อาหารกลางวนัที่ภตัตาคาร  
น าท่านเดินทางสู่ เมืองเซนเทนเดร ์(Szentendre) (40 กม./ 1 ชม.) เมืองท่องเที่ยวเล็กๆ ที่ตัง้อยู่รมิฝ่ังแม่น า้ โดยตวัเมืองนัน้ตัง้อยู่
ในมณฑลเปสต ์(Pest County) อยู่ห่างจากกรุงบดูาเปสต ์(Budapest)เมืองหลวงของประเทศฮงัการี ไปทางตอนเหนือ ใหท้่านเดิน
เล่นชมเมืองที่มีความน่ารกั ตามสองขา้งทางท่านจะพบกบัรา้นคา้ แกลลอรี่อย่างมากมาย  
จากนัน้น าท่านเดินทางกลบักรุงบูดาเปสต ์(22 กม./ 30 นาที) น าท่านผ่านย่านฮีโร่ สแควร ์อนุสาวรียท์ี่ส  าคญัใจกลางเมืองที่แสดง
ถึงการรวมตวัของชนเผ่าเจ็ดเผ่าก่อนเป็นประเทศฮงัการีและยงัเป็นสถานที่ร  าลึกถึงทหารนิรนาม  สมัผสักับความเป็นอยู่ของชาว
บดูาเปสต ์ในย่านธุรกิจการคา้ จากนัน้น าท่าน ล่องเรือแม่น ้าดานูบ ชมความงามของทิวทศันก์รุงบดูาเปสตแ์ละอารยธรรมฮงัการี
ในช่วง 600-800 ปีมาแลว้ที่ตัง้เรียงรายกนัอยู ่2 ฟากฝ่ัง ชมความตระการตาของอาคารตา่งๆ อาทิ อาคารรฐัสภา (The Parliament) 
ที่ไดร้บัการยกย่องว่างดงามที่สดุในโลก ดว้ยสถาปัตยกรรมแบบโกธิค บนตวัอาคารประกอบดว้ยยอดสงูถึง 365 ยอด โดยสถาปนิก
ชาวออสเตรีย สมัยพระนางมาเรียเทเรเซียปกครองอาณาจกัรออสเตรีย-ฮังการี ที่สวยงามไม่ว่าจะมองจากฝ่ังถนนหรือฝ่ังแม่น า้
ดานูบ นอกจากนีท้่านจะไดช้ม สะพานเชน สะพานถาวรแห่งแรกที่สรา้งขา้มแม่น า้ดานูบ โดยนาย William Tierney Clark วิศวกร
ชาวองักฤษ เหล็กทกุชิน้ท่ีใชใ้นการสรา้งไดถ้กูน ามาจากประเทศองักฤษเช่นกนั  
 
 

อาหารค ่าที่ภตัตาคาร 
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4) ศุกรท์ี่ 16 ตุลาคม 2563    โนว ิซาด - เบลเกรด  
 

อาหารเชา้ที่โรงแรม 
เดินทางข้ามพรมแดนประเทศเซอรเ์บีย (Serbia) สู่ เมืองโนวิ ซาด (Novi sad) ( 294 กม. /3.5 ชม.) เมืองใหญ่อันดับ 2 ของ 
ประเทศ ตัง้อยู่ทางตอนเหนือเป็นศนูยก์ลางดา้นวฒันธรรมและเศรษฐกิจของประเทศ 
อาหารกลางวนัที่ภตัตาคาร  
น าท่านเดินชมความงามของเมืองโนวิซาด เริ่มที่จตัุรสักลางเมือง ชม The Name of Mary Church หรือโบสถพ์ระแม่มารี โบสถ์
โรมนัคาทอลิกประจ าเมืองยอดสงูเสียดฟ้า นอกจากนีย้งัมีโรงละคร ศาลาว่าการของเมืองเป็นศิลปะเรเนสซองสอ์นัโดดเด่น จากนัน้
น าท่านสู่ ถนนคนเดิน Dunavska ที่ถนนเสน้นี ้ท่านจะไดเ้พลิดเพลินกบัตกึสีสนัสดใสและรา้นรวงต่างๆ มากมาย  
เดินทางต่อสู่ เมอืงเบลเกรด (Belgrade) (90 กม. /1.5 ชม.) เมืองหลวงของประเทศเซอรเ์บียตัง้อยู่ที่จดุบรรจบกนัของแม่น า้ดานบู
และซาวา ตัง้ถิ่นฐานตัง้แต่สมยัก่อนยุคประวตัิศาสตร ์เมื่อ 5,700 ปีก่อนคริสตศ์กัราช จุดเริ่มตน้ของเมืองถูกก่อตัง้โดยชาวเคลต์
กลุ่ม Scordisci ในศตวรรษที่ 3 ก่อนคริสตศักราช ก่อนจะกลายมาเป็นที่ตัง้ของเมืองโรมันในนาม Singidunum นับตัง้แต่อดีต
เบลเกรดเป็นป้อมปราการที่ส  าคญัใหแ้ก่ชนกลุ่มต่างๆตลอดระยะเวลากว่าสองพนัปี ถูกท าลายแลว้สรา้งกลบัขึน้มาใหม่หลายสิบ
ครัง้  
อาหารค ่าที่ภตัตาคาร 
ที่พกั   HYATT REGENCY BELGRADE HOTEL (พกั 2 คืน) หรือเทียบเท่า 
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5) เสาร์ที่ 17 ตุลาคม 2563    เบลเกรด  
 

อาหารเชา้ที่โรงแรม 
น าท่านผ่านชมความงามของ สภาแห่งชาติของสาธารณรฐัเซอรเ์บีย (National Parliament of Serbia)  อาคารนีต้ัง้อยู่บนจตัุรสั 
Nikola Pašic ใจกลางเมืองเบลเกรดก่อสรา้งเสรจ็สมบรูณใ์นปีค.ศ. 1936 และในปีค.ศ. 2006 เป็นท่ีตัง้ของรฐัสภายโูกสลาเวียและ
รฐัสภาของเซอรเ์บียและมอนเตเนโก น าท่านเก็บภาพ  Old Palace วงัเก่าตัง้แต่สมยัราชอาณาจกัรเซอรเ์บีย สรา้งเมื่อปีค.ศ 1882 
ปัจจบุนัใชเ้ป็นอาคารสภาเมืองเบลเกรด  
จากนัน้น าท่านชม โบสถเ์ซนตซ์าวา (Church of Saint Sava) ครสิตจกัรออรโ์ธดอกซใ์หญ่ที่สดุในโลก สรา้งขึน้ ณ จดุที่เชื่อกนัว่า
เป็นสถานท่ีเผาศพนกับญุซาวา ซึ่งเป็นนกับญุที่เคารพของชาวเซอรเ์บีย  ตวัอาคารสงู 70 เมตร แต่หากรวมไมก้างเขนทองค าดว้ยก็
จะมีความสงู ถึง 82 เมตร ตวัอาคารเริ่มสรา้งเมื่อปีค.ศ. 1935 แต่การก่อสรา้งก็ไดห้ยดุชะงกัลงจนกระทั่งมีการเริ่มสรา้งใหม่อีกครัง้
ในปี ค.ศ. 1985 จนถึงปัจจบุนัอาคารภายในก็ยงัไม่เสรจ็สมบรูณ ์ 
อาหารกลางวนัที่ภตัตาคาร 
น าท่านสู่ Kalemegdan Park and Belgrade Fortress สวนสาธารณะที่ใหญ่ที่สุดและเป็นอนุสาวรียท์างประวตัิศาสตรท์ี่ส  าคญั
ที่สดุในเบลเกรดเป็นป้อมที่ตัง้อยู่บนหนา้ผาสงู 125 เมตรที่ทางแยกของแม่น า้ซาวาและแม่น า้ดานูบ ชื่อของมนัถูกสรา้งขึน้จากค า
ภาษาตรุกีสองค า "Kale" และค าโบราณของตน้ก าเนิดของตรุกี "megdan"  
อาหารค ่าที่ภตัตาคาร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6) อาทิตย์ที่ 18 ตุลาคม 2563     ซวอร์นิก – ซาราเยโว      
 

อาหารเชา้ที่โรงแรม 
เดินทางสู่ เมืองซวอรนิ์ก (Zvornik) (170 กม./ 3 ชม.)  ขา้มพรมแดนระหว่างประเทศเซอรเ์บีย(Serbia)และประเทศบอสเนียและ
เฮอรเ์ซโกวีนา  (Bosnia and Herzegovina) เมืองซวอรน์ิกตัง้อยู่บนแม่น า้ Drina เมืองนีเ้คยเป็นจุดศูนยก์ลางของอุตสาหกรรม
เศรษฐกิจและวฒันธรรม 
อาหารกลางวนัท่ีภตัตาคาร 
น าท่านเดินทางต่อสู่ เมืองซาราเยโว (Sarajevo) (145 กม./ 2.30 ชม.) เมืองหลวงและเมืองที่ใหญ่ที่สดุของประเทศบอสเนียและ
เฮอรเ์ซโกวีนา ซาราเยโวเป็นเมืองส าคญัเมืองหนึ่งในแถบคาบสมทุรบอลข่าน มีประวตัิศาสตรอ์นัยาวนานในสมยัจกัรวรรดิออตโต
มนั ราวปีค.ศ. 1461 เหตกุารณท์ี่ส  าคญัของเมืองซาราเยโวคือ เป็นสถานท่ีที่อารช์ดยกุฟรนัซ ์แฟรด์ีนนัดแ์ห่งออสเตรีย ถกูลอบปลง
พระชนมใ์นวนัที่ 28 มิถุนายน ค.ศ.1914 และเป็นสาเหตุใหเ้กิดสงครามโลกครัง้ที่ 1 ในเวลาต่อมา  ชม ย่านเมืองเก่าซาราเยโว 
(Stari grad) ย่านที่มีสถาปัตยกรรมหลากหลายสไตล ์อาทิเช่น สถาปัตยกรรมบอสเนียน ออตโตมนั ออสโตร-ฮงักาเรียน เป็นตน้ 
เป็นที่ตัง้ของสถานที่ส าคญัทางศาสนาหลายแห่ง ต่อดว้ย น าชมย่านเมืองเก่า Bascarsija อดีตเคยเป็นย่านบาซารเ์ก่าแก่ของยคุ
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ออตโตมัน ปัจจุบันเป็นถนนสายหลักของเมือง ออกแบบในสไตลอ์อตโตมัน-เตอรก์ิช เต็มไปดว้ยรา้นคา้ของที่ระลึก รา้นกาแฟ 
บาซารท์ี่ขายสินคา้หลากหลายชนิด   
อาหารค ่าที่ภตัตาคาร 
ที่พกั   HOTEL SWISSÔ TEL SARAJEVO หรือเทียบเท่า  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7) จันทร์ที่ 19 ตุลาคม 2563        ซาราเยโว – มอสต้า             
 

อาหารเชา้ที่โรงแรม 
น าท่านชม มัสยิด Gazi husrev-beg (Bey's mosque) เป็นมัสยิดแบบออตโตมัน ที่ส  าคัญที่สุดในเมืองซาราเยโว สรา้งขึน้ใน
ศตวรรษที่ 16  
เดินทางสู่ เมืองมอสต้า (Mostar) (130 กม./2 ชม.) ตัง้อยู่ทางตอนกลางของประเทศบอสเนียและเฮอรเ์ซโกวีนาเป็นศนูยก์ลางของ
ศาสนาอิสลามในบอสเนีย มีมสัยิดที่สรา้งขึน้ตัง้แต่ศตวรรษที่ 16 โดยอาณาจกัรออตโตมนั แต่น่าเสียดายที่มสัยิดที่เราเห็นทุกวนันี ้
ถกูสรา้งขึน้มาใหม่ทัง้หมด หลงัจากถกูท าลายในระหว่างสงครามกลางเมือง  
อาหารกลางวนัท่ีภตัตาคาร  
พลาดไม่ได ้น าท่านชิมกาแฟบอสเนีย Bosnian Coffee ที่ผ่านการตม้โดยวิธีการใส่กาแฟไปใน džezva ถว้ยกาแฟทองเหลืองที่
มีดา้มจบัยาว แลว้เติมน า้รอ้นลงไปตม้กบัเตาเพื่อใหก้าแฟเขม้ขน้จนไดฟ้องครีมกาแฟเขม้ขน้ดา้นบน วิธีการดื่มเริ่มดว้ยการตกัฟอง
ครีมดา้นบนใส่ในแกว้ ก่อนจะเทน า้กาแฟลงไป กาแฟมีรสชาติเขม้ขน้ เพิ่มความหวานดว้ยน า้ตาลชิน้ขนาดก าลงัดีโดยการค่อยๆ
กัดน า้ตาลแลว้จิบกาแฟใหน้ า้ตาลละลายไปพรอ้มกับกาแฟที่ดื่มทัง้หมดจะตอ้งเสิรฟ์มาในถาดทองเหลือง เพื่อใหก้าแฟคงความ
รอ้นไดน้านที่สดุ เนื่องจากชาวบอสเนียนิยมการจิบกาแฟนานๆ เพื่อนั่งคยุ สงัสรรค  ์
 
 
 
 
 
 
 
 
 

น าท่านชมจุดเด่นของเมืองคือ สะพานที่ชื่อว่า สตารี โมสต ์(Stari Most) เป็นสะพานที่สรา้งขึน้เหนือแม่น า้เนเรตวา (Neretva) 
ในปีค.ศ.1557 สะพานแห่งนี ้คือส่ิงเชื่อมโยงระหว่างคนโครแอตซึ่งนับถือศาสนาคริสตโ์รมันคาทอลิกกับคนบอสเนียนที่นับถือ



บอลข่าน  13-27 ต.ค. 63       7 
ศาสนาอิสลาม ซึ่งต่างอาศยัอยู่กนัคนละฝากฝ่ังของแม่น า้เนเรตวา แน่นอนสะพานแห่งนีค้ือตวัแทนของการอยู่รว่มกนัอย่างสงบสขุ
บนความแตกต่างของคนสองชาติพนัธุ ์สะพานสตารี โมสตย์ืนหยัดผ่านสงครามโลกครัง้ที่ 1 และ  2 จวบจนกระทั่งในปีค.ศ.1993 
สงครามระหว่างคนในชาตินีเ้องที่ไดท้  าลายสะพานที่เชื่อมคนสองชาตินีล้ง  และสะพานปัจจุบันเป็นสะพานที่สรา้งขึน้ใหม่โดย
เลียนแบบเดิม ปัจจบุนัไดร้บั การขึน้ทะเบียนเป็นมรดกโลกจากองคก์ารยเูนสโก 
อาหารค ่าที่ภตัตาคาร 
ที่พกั  HOTEL MOSTAR  หรือเทียบเท่า 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

8) อังคารที่ 20 ตุลาคม 2563      มอสต้า – บุดวา 
  
อาหารเชา้ที่โรงแรม 
น าท่านเดินทางขา้มพรมแดนสู่ เมืองเปราสต ์(Perast) ประเทศมอนเตเนโกร (Montenegro) (175กม./ 3 ชม.) หมู่บา้นเก่าแก่ที่
ทอดยาวเรียงรายอยู่ริมอ่าวโคเตอร ์ด้วยความสวยงามของธรรมชาติ สถาปัตยกรรมและประวัติศาสตรท์ี่ล  า้ค่า ท าให้ที่นี่
เปรียบเสมือนอญัมณีของมอนเตเนโกร  
อาหารกลางวนัที่ภตัตาคาร  
น าท่านเดินทางต่อ สู่เมืองบุดวา (Budva) (35กม.) บุดวาเป็นเมืองชายฝ่ังทะเลที่ไดร้บัความนิยมจากนักท่องเที่ยวในการท า
กิจกรรมทางทะเล โดยเฉพาะการเล่นน า้และอาบแดด ชายหาดของที่นี่ขาวสะอาดและมีน า้ทะเลใสเป็นสีมรกต เรียกไดว้่าเป็นเมือง
ตากอากาศยอดนิยมของทัง้ชาวมอนเตเนโกรและนกัท่องเที่ยวต่างชาติเลยทีเดียว นอกจากจะมีชายหาดกบัทะเลสวยๆ แลว้ บดุวา
ยงัมีโซนเมืองเก่าที่เต็มไปดว้ยอาคารบา้นเรือนสถาปัตยกรรมแบบยคุกลางและอทุยานแห่งชาติที่งดงามอีกดว้ย 
น าท่านชม เขตเมืองเก่าบุดวา (Budva Old Town) เขตเมืองเก่าที่มีประวัติความเป็นมายาวนานกว่า 2,000 ปีและยังรกัษา
สถาปัตยกรรมแบบยุโรปยุคกลางเอาไวไ้ดเ้ป็นอย่างดี ตัวเมืองเก่าทอดยาวออกสู่ทะเล มีซากก าแพงเมืองเก่าที่ตัง้เด่นอยู่อย่าง
สวยงาม  
จากนัน้น าท่านเขา้สู่ โบสถเ์ซนตจ์อหน์ (Church of Saint John) เป็นโบสถค์าทอลิกที่ใหญ่ที่สดุในเมืองบดุวา  ซึ่งใชเ้ป็นสถานที่
ประกอบพิธีกรรมของบาทหลวงสมยัก่อน  สรา้งขึน้ในคริสตศ์ตวรรษที่ 7 เคยเสียหายจากการเกิดแผ่นดินไหวปีค.ศ. 1667 ต่อมา
ไดร้บัการบรูณะและมีการสรา้งหอนาฬิกาในปีค.ศ.1867 ภายในมีส่ิงส าคญัที่มีค่าทางประวตัิศาสตรแ์ละวฒันธรรมมากมายและที่
โดดเด่นที่สดุคือภาพไอคอนพระแม่มารี (Madonna in Punta) 
อาหารค ่าที่ภตัตาคาร   
ที่พกั     SPLENDID CONFERENCE&SPA RESORT  (Sea view Room) (พกั 2 คืน) หรือเทียบเท่า 
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9) พุธที่ 21 ตุลาคม 2563                    บุดวา – โคเตอร์    
 

อาหารเชา้ที่โรงแรม 
เดินทางสู่เมืองโคเตอร์ (Kotor) (25 กม./ 30 นาที) ตั้งอยู่ริมฝ่ังทะเลอาเดรียติกภายในประเทศมอนเตเนโกร เป็นเมืองที่มี
ประวัติศาสตรย์าวนานและมีความส าคัญอย่างยิ่งในยุคกลาง เมื่อเวลาผ่านพ้นไปเมืองแห่งนี ้ก็ยังคงรักษาเอกลักษณ์ของ
สถาปัตยกรรมที่ออกแบบตามสไตลโ์รมนัไวไ้ดอ้ย่างดีเยี่ยม จนไดร้บัการจดทะเบียนใหเ้ป็นเมืองมรดกโลกโดยองคก์รยเูนสโก ในปี 
ค.ศ. 1979   
น าท่านชมสถานที่ส าคัญบริเวณจัตุรสัเซนตล์ุค ในเมืองโคเตอร ์ น าท่านชมดา้นใน โบสถเ์ซนตไ์ทรฟอน (Cathedral of Saint 
Tryphon) ซึ่งสรา้งขึน้ในปี ค.ศ. 1166  เป็น 1  ใน 2  โบสถค์ริสตโ์รมันคาทอลิก ซึ่งอีก 1  แห่งคือ Church of Saint Luke  โบสถ์
เซนตไ์ทรฟอนเป็นท่ีเก็บรา่งของนกับญุ Saint Tryphon จากนัน้น าท่านเก็บภาพความประทบัใจ Church of Saint Nikola  
อาหารกลางวนัที่ภตัตาคาร 
น าท่านล่องเรือชมเกาะเล็กๆ กลางอ่าวโคเตอร ์ที่สรา้งขึน้ในปี 1632 โดยชาวเวนิช บนเกาะมีโบสถเ์ล็กๆ ที่ชื่อว่า Our Lady of 

the Rocks ตามต านานเล่าว่า ขณะที่ชาวประมงสองพี่นอ้งก าลงัหาปลาอยู่นัน้ ก็พบรูปภาพที่วาดโดย Lovro Dobricevic ติดอยู่
บนโขดหินและกล่าวว่า ถา้ทุกครัง้ที่พวกเขากลบัมาจากการออกเดินเรือไดอ้ย่างปลอดภยั เขาจะโยนกอ้นหินลงทะเลทุกครัง้ และ
เขาก็ไดโ้ยนหินลงไปเรื่อยๆ จนกระทั่งกลายเป็นเกาะขึน้มาและภายหลงัก็ไดส้รา้งโบสถข์ึน้ใหเ้ป็นเหมือนอนุสาวรียท์ี่ช่วยปกป้อง
รกัษาชาวเมืองใหร้อดชีวิตจากภยัพิบตัิและอบุตัิเหตตุ่างๆ ภายในมีหอ้งเก็บของขวญัที่ชาวเมืองน ามาถวายใหก้บัพระแม่มารียเ์ช่น
ถว้ยชาม ของใชใ้นบา้น ภาพวาด (ใชเ้วลาท่องเที่ยว 2  ชม.) ไดเ้วลาสมควรน าท่านเดินทางกลบัเมืองบดุวา  
อาหารค ่าที่ภตัตาคาร 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

10) พฤหัสบดี ที่ 22 ตุลาคม 2563                 โคเตอร์ – ครูจา - ทิราน่า 
 

อาหารเชา้ที่โรงแรม  
น าท่านเดินทางขา้มพรมแดนเขา้สู่ เมืองครูจา (Kruja) ประเทศแอลเบเนีย (Albania) (161 กม./ 3 ชม.) ครูจาเป็นเมืองเล็กซึ่งอยู่
ห่างจากทิราน่าเมืองหลวงไปทางเหนือ ในอดีตเป็นเมืองหลวงของอาณาจกัรแอลเบเนียในช่วงปีค.ศ. 1190 ในทางประวตัิศาสตรม์ี
สมญานามของเมืองคือเมืองแห่งสกนัเดอรเ์บค (Gjergj Kastrioti Skanderbeg) เนื่องจากเมืองนีเ้คยเป็นสนามรบระหว่างกองทพั
ของสกันเดอรเ์บค วีรบุรุษของชาวแอลเบเนียกับกองทพัของจกัรวรรดิออตโตมนั ในปี ค.ศ. 1450-1466 น าท่านชม ปราสาทครูจา 
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(Kruja Castle) ที่สรา้งขึน้ในช่วงคริสตศ์ตวรรษที่ 5-6  ซึ่งมีรูปทรงเป็นวงรีและมีก าแพงลอ้มรอบป้อมปราการที่แข็งแกร่งพรอ้ม
หอคอย 9 จุดที่ใช้เป็นที่สังเกตการณ์และส่งสัญญาณรบในช่วงท าสงคราม ภายในป้อมปราการสามารถพบเห็นบา้นเก่าที่ยัง
หลงเหลืออยู่เพียงไม่ก่ีหลงั  
อาหารกลางวนัท่ีภตัตาคาร  
จากนัน้ท าท่านเดินทางสู่ เมืองทริาน่า (Tirana) (37 กม./ 40 นาที) ก่อตัง้เมื่อปี ค.ศ. 1614 โดยสไุลมาน ปาชา (Sulejman Pasha) 
เป็นเมืองหลวงของประเทศแอลเบเนียเมื่อปี ค.ศ.1920 น าท่านชม จัตุรัสสกันเดอรเ์บค (Skanderbeg Square) ใจกลางเมืองทิ
ราน่า มีรูปป้ันของวีรบุรุษกันเดอรเ์บคบนหลังม้าตั้งเด่นเป็นสง่า ถ่ายรูปกับหอคอยหอนาฬิกาเก่าแก่ใจกลางเมืองและเป็น
สญัลกัษณข์องกรุงทิรานา่ (Clock Tower) สรา้งขึน้ในปี ค.ศ.1820 ชม สวนรีเนีย (Rinia Park) สวนสาธารณะกลางเมืองที่สรา้งขึน้
ในยคุคอมมิวนิสตค์รองเมือง ซึ่งมจีดุเด่นคอื อาคารไทวานี (Taivani) ส่ิงก่อสรา้ง สไตลโ์คโลเนียลที่มีรา้นอาหาร คาเฟ่และลานน า้พ ุ
เขา้ชม มัสยิดเอทเฮมเบย ์(Et’hem Bey Mosque) ซึ่งไดใ้ชเ้วลาก่อสรา้งถึง 28 ปีจนส าเรจ็เรียบรอ้ยในปีค.ศ.1821 ภายในตกแตง่
ดว้ยงานศิลปะ ซึ่งถือไดว้่าเป็นสเุหรา่ที่มีความสวยงามที่สดุในแอลเบเนีย นอกจากนีม้สัยิดแห่งนีเ้ป็นส่ิงก่อสรา้งเก่าแก่ที่อยู่รอดมา
จากยุคการท าลายสัญลักษณ์ทางศาสนาในช่วงปี ค.ศ.  1960 ภายในมีภาพวาดบนผนังและเพดานมีความสวยงามเป็นรูป
ธรรมชาติ น า้ตกและสะพานซึ่งไม่ค่อยเห็นในศิลปะของอิสลาม แต่ปรากฏใหเ้ห็นภายในมสัยิดแห่งนี ้
อาหารค ่าที่ภตัตาคาร 
ที่พกั   THE PLAZA TIRANA HOTEL   หรือเทียบเท่า 
 

 
 
 
 
 
 

 

11) ศุกร์ที่ 23 ตุลาคม 2563                         ทิราน่า –เบรัต – โอครีด  
 

อาหารเชา้ที่โรงแรม 
เดินทางสู่ เมืองเบรัต (Berat) (98 กม. / 2 ชม.) ประเทศแอลเบเนีย (Albania) เป็นเมืองที่ตัง้อยู่ริมแม่น า้โอซูม (Osum River) 
จุดเด่นอยู่ที่เขตเมืองเก่าที่อนุรกัษ์สถาปัตยกรรมออตโตมนัไวเ้ป็นอย่างดีจนไดร้บัการขึน้ทะเบียนเป็นแหล่งมรดกโลกขององคก์าร
ยูเนสโก น าท่านชม ปราสาทเบรัต (Berat Castle) เป็นปราสาทที่ถูกสรา้งขึน้บนเนินเขาที่เป็นหินและอยู่ทางฝ่ังซา้ยของแม่น า้
โอซูม สรา้งขึน้ในราวศตวรรษที่  4 ก่อนคริสตกาลและต่อมาได้ถกูเผาท าลายโดยชาวโรมันในราว 200 ปีก่อนคริสตกาลและใน
คริสตศ์ตวรรษที่ 5 ก็ไดม้ีการสรา้งก าแพงที่แข็งแกร่งขึน้โดยจักรพรรดิธีโอโดซีอุสที่ 2 Theodosius II แห่งไบแซนไทน์และก็ได้
ก่อสรา้งต่อเติมขึน้ใหม่ในศตวรรษที่ 6 โดยจกัรพรรดิจสัติเนียนท่ี1 Justinian I   แต่ต่อมาในศตวรรษที่ 13 ไดม้ีการสรา้งต่อเติมจนมี
ความสวยงามที่บริเวณรอบๆ ตวัปราสาทจะมีทิวทศันข์องธรรมชาติอนัสวยงดงาม และไดร้บัการขึน้ทะเบียนใหเ้ป็นมรดกโลกในปี
ค.ศ.2005  น าท่านชม Holy Trinity Church เป็นคริสตจักรไบแซนไทนเ์ก่าแก่รูปทรงโดมซึ่งตัง้อยู่บนเนินเขาเป็นสัญลักษณข์อง
เมืองเบรตั    
อาหารกลางวนัท่ีภตัตาคาร  
เดินทางขา้มพรมแดนสู่ เมืองโอครีด (Ohrid) (160 กม. / 3 ชม.) ประเทศมาซิโดเนีย (Macedonia) เป็นเมืองที่ตัง้อยู่ริมฝ่ังทิศ
ตะวันตกของทะเลสาบโอครีด เป็นเมืองใหญ่อันดับ 7 ของประเทศ เคยมีโบสถม์ากถึง 365 แห่ง ไดร้บัการกล่าวถึงว่าเป็น "เยรู
ซาเลมแห่งบอลข่าน" ตวัเมืองเต็มไปดว้ยบา้นและประติมากรรมที่งดงาม มีความโดดเด่นดา้นการท่องเที่ยว เมืองโอครีดไดร้บัเลือก
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เป็นมรดกโลกดา้นวัฒนธรรมและธรรมชาติจากยูเนสโก เป็นหนึ่งใน 28 แห่งที่ไดร้บัเลือกเป็นมรดกโลกทั้งดา้นวัฒนธรรมและ
ธรรมชาติ  
 อาหารค ่าที่โรงแรม 
ที่พกั   HOTEL TINO SVETI STEFAN  หรือเทียบเท่า 
 

  
 
 
 
 
 
 

12) เสาร์ที่ 24 ตุลาคม 2563                          โอครีด – สโกเปีย  
 

อาหารเชา้ที่โรงแรม 
น าชม โบสถเ์ซนตจ์อหน์คานีโอ (Church of St. John at Kaneo) เป็นโบสถค์ริสตน์ิกายออรโ์ธดอกซท์ี่มีความสวยงามเเละเก่า
เเก่เป็นอย่างยิ่ง เพราะตัง้อยู่ริมหนา้ผาที่มีทะเลสาบโอครีดเป็นฉากหลงั ท าใหเ้ป็นสถานที่ซึ่งมีวิวทิวทศันท์ี่สวยงามมากที่สดุเเห่ง
หน่ึงของประเทศมาซิโดเนียเเละเป็นสถานท่ีท่องเที่ยวซึ่งไดร้บัความนิยมเป็นอนัดบัตน้ๆ ที่ไม่ควรพลาด  
อาหารกลางวนัท่ีภตัตาคาร  
เดินทางต่อสู่เมือง เมืองสโกเปีย (Skopje) (173 กม. / 3 ชม.) เป็นเมืองหลวงและเมืองใหญ่ที่สุดของประเทศมาซิโดเนียเหนือ 
ตัง้อยู่ทางดา้นเหนือของประเทศ เป็นศูนยก์ลางทางการเมือง วฒันธรรมและเศรษฐกิจของประเทศ ในอดีตเคยเป็นเมืองหลวงของ
เซอรเ์บียและบลัแกเรีย สนันิษฐานว่าสโกเปียมีการตัง้ถิ่นฐานตัง้แต่ 4,000 ปีก่อนคริสตกาล ใหท้่านเก็บภาพความประทบัใจกับ  
อนุสาวรียอ์เล็กซานเดอรม์หาราช (Alexander the Great Statue) ซึ่งไดก้ลายเป็นสญัลกัษณข์องเมอืงหลวงและประเทศนี ้เป็น
รูปป้ันที่อเล็กซานเดอรม์หาราชก าลงันั่งอยู่บนหลงัมา้คู่ใจในการออกศกึท าสงครามที่มีชื่อว่า บูซาเฟลสั  (Bucephalus) อนุสาวรีย์
แห่งนีถู้กสรา้งขึน้เพื่อเป็นการร  าลึกถึงที่ประเทศไดร้บัเอกราชมา 20 ปี  ชม สะพานหิน (Skopje Stone Bridge) ซึ่งไดก้ลายเป็น
สัญลักษณข์องเมืองนีอ้ีกแห่งหนึ่ง สรา้งขึน้ในราวศตวรรษที่  6 โดยจักรพรรดิจสัติเนียนแห่งไบแซนไทนเ์ช่นเดียวกัน สะพานนีม้ี
ความยาว 214 เมตรและส่วนโคง้ที่ใตส้ะพานทัง้หมด 12 ช่อง น าท่านชม ประตูชัย พอรต์้า มาซีโดเนีย (Porta Macedonia) ที่
จตัรุสัเพลล่าเพื่อเป็นการประกาศอิสรภาพของมาซีโดเนียที่มีมา 20 ปี 
อาหารค ่าที่ภตัตาคาร 
ที่พกั  SKOPJE MARRIOTT HOTEL หรือเทียบเท่า   
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13) อาทิตย์ที่ 25 ตุลาคม 2563                         สโกเปีย – เวียนนา   
 

อาหารเชา้ที่โรงแรม  
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  
น าท่านเดินทางสู่เขตเมืองเก่าภายในถนนวงแหวนที่ไดถ้กูสรา้งขึน้ในสมยัพระเจา้ฟรานซ์ โจเซฟ ในปี ค.ศ. 1860 ผ่านชมโรงละคร
แห่งชาติ โบสถค์าปซูินส ์ย่านธุรกิจการคา้ สภาผูแ้ทน ศูนยร์าชการและมหาวิทยาลยั ใหทุ้กท่านไดส้มัผสักบับรรยากาศที่โรแมนติ
กของดินแดนแห่งเสียงดนตรี ไวใ้นความทรงจ าตลอดไป ใหท้่านชอ้ปป้ิงที่ ย่านคารท์เนอร ์(Kärntner Strasse) หาซือ้สินคา้ถกูใจ
นานาชนิดไดต้ามอัธยาศยั ซึ่งมีทั้งหา้งสรรพสินคา้ รา้นคา้ต่าง ๆ ตลอดสองขา้งทางของถนน สินคา้มีมากมายใหเ้ลือกซือ้ อาทิ 
เสือ้ผา้แบรนดย์อดนิยม เครื่องแกว้ คริสตลัเจียระไน ของที่ระลึกต่าง ๆ รวมถึงรา้นอาหาร รา้นไอศกรีม และรา้นกาแฟแบบออริจิ
นอลสไตลอ์อสเตรียน  
อาหารค ่าที่ภตัตาคาร 
ที่พกั   HILTON VIENNA STADTPARK  หรือเทียบเท่า   
 
 
 
 
 
 
 
 

14) จันทร์ที่ 26 ตุลาคม 2563                         เวียนนา - กรุงเทพฯ  
 

อาหารเชา้ที่โรงแรม  
น าท่านชมพระราชวัง “เบลเวเดียร”์ (Belvedere Palace)  คือ อดีตพระราชวงัฤดรูอ้นสไตลบ์าโรกของเจา้ชาย Prince Eugene 
of Savoy ที่ไดร้บัการก่อสรา้งมาตัง้แต่ในช่วงสมยัศตวรรษที่ 18 ซึ่งภายในอาณาเขตของพระราชวงันัน้จะแบ่งออกเป็นบรเิวณสวน
และอาคารของพระราชวงัที่มีอยู่ทัง้หมด 2 อาคาร ปัจจบุนั Belvedere Palace ไดร้บัการพฒันาใหก้ลายมาเป็นพิพิธภณัฑศ์ิลปะที่
ไดร้บัความนิยมสงูสดุในกรุงเวียนนาเนื่องจากพิพิธภณัธแ์ห่งนีน้ัน้มีงานศิลปะของ Gustav Klimt (กุสตาฟ คลิมท)์ ศิลปินเอกของ
ประเทศออสเตรียผูเ้ชี่ยวชาญในการใช้ “ทองค า” ในการรงัสรรคภ์าพวาดที่สวยงามเป็นเอกลักษณ์ อย่าง The Kiss และ Judith 
and the Head of Holofernes ที่นอกจากจะมีความเก่าแก่มากกว่า 110 ปีแลว้ มูลค่าของรูปเหล่านีม้ีถึงกว่า 100 ลา้นดอลลาร์
สหรฐั จากนั้นใหท้่านชมบรรยากาศบริเวณสวนรอบๆ Belvedere Palace ที่มีความอลังการของพระราชวงัแบบเต็มๆและรูปป้ัน
สวยๆที่ตัง้อยู่เรียงรายตลอดสองขา้งทาง 
อาหารกลางวนัท่ีภตัตาคาร 
เดินทางสู่ Designer Outlet Parndorf  พารน์ดอรฟ์ เอาทเ์ลท แหล่งชอ้ปป้ิงใหญ่ของประเทศออสเตรีย ที่มีรา้นคา้มากกว่า 120 
รา้น สินคา้แบรนดช์ื่อดงัต่างๆจากทกุมมุโลก 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) อังคารที่ 27 ตุลาคม 2563                           กรุงเทพฯ  
 

15.20 น. ถึง สนามบินสวุรรณภมูิ โดยสวสัดิภาพ  
 -กลบับา้นดว้ยความสนกุสนานและประทบัใจยิ่ง 
หมายเหตุ     ก าหนดการนีอ้าจมีการเปล่ียนแปลงบา้งตามเหตกุารณแ์ละความเหมาะสม 

อตัราคา่บรกิาร 

 
 

 

 

 

 

 

***หมายเหต ุ  - ราคาตั๋วเครื่องบินชัน้ทศันาจรและชัน้ธุรกิจเป็นราคาเริ่มตน้   ราคาอาจเปล่ียนแปลง ณ วนัท่ีจอง  
 - อตัรานีต้อ้งมีผูเ้ดินทางไม่ต  ่ากวา่ 15 ท่าน  
หมายเหต ุ    -      อตัรานีไ้ม่รวมตั๋วเครื่องบินระหวา่งประเทศสายการบินออสเตรีย  
  13OCT OS 026   BKK-VIE 23.45 -05.35     
    14OCT OS 713   VIE- BUD 10.00-10.45     
    25OCT OS 780   SKP -VIE 12.30-14.10     
    26OCT OS 025   VIE-BKK 23.20- 15.20    

  ค่าตั๋วเครื่องบินชัน้ทศันาจร เริม่ตน้ท่ี 33,000.- บาท ถงึ 50,000 .-บาท 
ค่าตั๋วเครื่องบินชัน้ธุรกิจ เริ่มตน้ท่ี 119,500.-บาท ถงึ 146,500.-บาท 
ค่าภาษีน า้มนั อาจมกีารเปล่ียนแปลงได ้ณ วนัท่ีออกตั๋ว  
ทางบรษิัทฯอาจมีการเรียกเก็บเพิม่หากมีการเปล่ียนแปลงดงักล่าว 

อตัรานีร้วม  

1. ค่าโรงแรมที่พกัพรอ้มอาหารเชา้ ตามรายการ (พกัหอ้งละ 2 ท่าน)  หรือเทียบเท่า 
2. อาหารจดัเลีย้ง ตามรายการ 
3. น า้ดื่มบนรถวนัละ 2 ขวด พรอ้มของวา่งบรกิารบนรถ  
4. ค่าพาหนะน าเที่ยวรถโคช้ พรอ้มค่าธรรมเนียมเขา้ชมสถานท่ีต่างๆ ตามรายการ  
5. ค่าภาษีสนามบิน คา่ธรรมเนยีมวซี่า และคา่ขนสมัภาระท่านละ 1 ชิน้ (น า้หนกัไมเ่กิน 23 กิโลกรมั) 
6. ประกนัอบุตัิเหตกุารเดินทางในวงเงินท่านละ 1,500,000 บาท  (อายเุกิน 70 ปี ความคุม้ครองลดลงครึง่หน่ึง) 
7. มคัคเุทศกช์ยัทวัรด์แูลท่านตลอดการเดินทาง  
8. ค่าทิปพนกังานขบัรถและมคัคเุทศก ์

ค่าบริการ  (ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน) 
ท่านละ (พกัหอ้งคู่) 126,500. - บาท 
พกัเด่ียวเพิ่มท่านละ 31,000. -  บาท 
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อตัรานีไ้มร่วม 

1. ค่าหนงัสือเดินทาง 
2.    ค่าใชจ้า่ยสว่นตวัต่างๆ อาทิ อาหาร เครื่องดืม่พิเศษ ค่าโทรศพัท ์ค่าซกัรดี ฯลฯ  
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