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118,800. - 03 – 16 ก.พ. 63 16 – 29 มี.ค. 63 
06 – 19 เม.ย. 

63 
04 – 17 พ.ค. 63 

วันที่ (1)  :  กรุงเทพฯ  
วันที่ (2)  :  ดไูบ - บูดาเปสต์ (ฮังการี) - ล่องแม่น า้ดานูบ 
วันที่ (3)  :  บูดาเปสต์ - โนวิซาด – เบลเกรด (เซอร์เบีย) 
วันที่ (4)  :  เบลเกรด - โบสถ์เซนต์ซาวา – สโกเปีย (มาซิโดเนียเหนือ) 
วันที่ (5)  : สโกเปีย – ทะเลสาบโอรีด (มาซิโดเนียเหนือ) 
วันที่ (6)  : ทะเลสาบโอรีด – เบรัต (อัลบาเนีย) – ทรีาน่า (อัลบาเนีย)  
วันที่ (7)  : ทรีาน่า – ปราสาทคูจ้า (อัลบาเนีย)  – บุดว่า (มอนเตรเนโกร)    
วันที่ (8)  : บุดว่า - กอโตร์ (มอนเตรเนโกร) - ดบูรอฟนิค (โครเอเชีย) 
วันที่ (9)  : ดบูรอฟนิค – มอสต้าร์ (บอสเนีย & เฮอร์เซโกวีนา)  
วันที่    (10)  : มอสต้าร์ – ซาราเยโว (บอสเนีย & เฮอร์เซโกวีนา)   
วันที่    (11)  : ซาราเยโว – ทซูลา (บอสเนีย & เฮอร์เซโกวีนา) – เปชส์ (ฮังการี) 
วันที่    (12)  : เปชส์ – เอสเตอร์กอม – บูดาเปสต์ 
วันที่    (13)  : บูดาเปสต์ – ดไูบ – กรุงเทพฯ 
วันที่    (14)  : กรุงเทพฯ 

 
 

  

Otaru, Hokkaido 

ยโุรป – บอลข่าน 14 วนั 11 คืน อดีตยโูกสลาเวีย 

ดินแดนท่ีเตม็ไปด้วยประวติัศาสตรท่ี์น่าสนใจ 
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วันแรก (1) กรุงเทพฯ  
 

22.30 น. พร้อมกนั ณ สนามบนิสวุรรณภมูิ เคาน์เตอร์สายการบินเอมิเรตส์ ประต ู9 แถว T 
 

วันท่ีสอง (2) ดูไบ - บูดาเปสต์ – ล่องแม่น า้ดานูบ  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

02.00 น. ออกเดนิทางสู ่ดูไบ เท่ียวบนิท่ี EK 371 
06.00 น. เดนิทางถึงสนามบนิดไูบ เพ่ือแวะเปล่ียนเท่ียวบนิ  
08.40 น. ออกเดนิทางสู ่บูดาเปสต์ โดยเท่ียวบนิท่ี EK 111 
11.45 น.  เดินทางถึงสนามบิน บูดาเปสต์ หัวหน้าทัวร์ น าท่านผ่านขัน้ตอน ตรวจหนังสือเดินทาง และ 

ศลุกากรเรียบร้อย 
เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บา่ย  น าท่าน ล่องเรือแม่น า้ดานูบ (Danube River) แม่น า้ยาวท่ีสุดในสหภาพยุโรปและยาวเป็น

อนัดบั 2 ของยุโรป มีต้นก าเนิดท่ีแถบป่าด าในเยอรมนี เกิดจากแม่น า้เล็กๆ 2 สายคือ Brigach 
และ Breg ซึ่งไหลมารวมกนัเป็นแม่น า้ดานบูท่ีเมือง Donaueschingen ถือเป็นแม่น า้สายโรแมน
ติกสายหนึ่งของยุโรป แม่น า้เส้นนีเ้ป็นเส้นแบ่งอาณาเขตของประเทศต่างๆ ถึง 10 ประเทศคือ 
เยอรมนั ออสเตรีย สโลวาเกีย ฮงัการี โครเอเชีย เซอร์เบีย บลัแกเรีย โรมาเนีย มอลโตวา และ
ยเูครน ทัง้เป็นแมน่ า้สายส าคญัท่ีรองรับน า้จากหลายประเทศเพ่ือไหลลงสูท่ะเลด า 

ค ่า  รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร  
เข้าสูท่ี่พกั   โรงแรม Holiday Inn Budapest - Budaors หรือเทียบเท่า 
 

 

มัดจ าท่านละ 

40,000.- 

15 – 28 มิ.ย. 63 20 ก.ค. – 02 ส.ค. 63 10 – 23 ส.ค. 63 07 – 20 ก.ย. 63 

12 - 25 ต.ค. 63 16 – 29 พ.ย. 63 07 – 20 ธ.ค. 63 28 ธ.ค. – 10 ม.ค. 64 
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วันท่ีสาม (3):  บูดาเปสต์ – โนวิ ซาด – เบลเกรด (เซอร์เบีย) 
 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
  ออกเดนิทางสู ่เมือง โนวิ ซาด (Novi Sad) ( 291 กม. / 3 ชม. 30 นาที) เมืองหลวงของจงัหวดั

ท่ีปกครองตนเอง วอยวอดีนา (Vojvodina)  
เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บา่ย  น าท่านชม เมืองโนวิซาด (Novi Sad) เร่ิมจาก จตัรัุสกลางเมืองโนวิซาด ซึ่งเป็นท่ีตัง้ของโบสถ์

ยอดแหลมสูง เ สียดฟ้า  ช่ื อว่ า  Crkva imena 
Marijinog หรือ The Name of Mary Church เป็น
โบสถ์โรมันคาทอลิก ซึ่งชาวเมืองเรียกสัน้ๆว่า 
Cathedral ผ่ า น ช ม ท่ี ว่ า ก า ร เ มื อ ง ห ลั ง เ ก่ า 
(Grandska Kuca)  

  เดินเล่นชม ถนนคนเดินสายหลักของเมืองนีมี้ช่ือ
ว่า Ulica Zmaj Jovina สองข้างทางของถนนมี
อาคารแถวเตีย้ๆ สีพาสเทลสดใสสลับสีตัดกัน
อย่างสวยงาม ถนนแห่งนีเ้ป็นแหล่งค้าขาย เช่น ร้านขายเสือ้ผ้า รองเท้า ร้านอาหาร ร้านไอศครีม 
ร้านขายยา เป็นต้น  

  ผ่านชม อาคารสไตล์เซอร์เบียนไบแซนไทน์ ที่ เรียกว่า Vladicanski dvor หรือ Bishop’s 

Palace ข้างหน้าวังมีรูปปั ้นของ Jovan Jovanovic (Zmaj) กวีเอกของเซอร์เบียตัง้อยู่  และ 
Church of Saint George 

  น าท่านเดินทางสู่ เมืองเบลเกรด (Belgrade) เมืองหลวงและเมืองท่ีใหญ่ท่ีสุดของประเทศ
เซอร์เบีย พืน้ท่ีโดยทัว่ไปเป็นท่ีราบลุ่มแม่น า้มีเนินต ่าๆสลบั มีแม่น า้ส าคญัตดัผ่านเมืองสองสาย 
คือ แมน่ า้ซาวาไหลจากทางทิศตะวนัตกเฉียงใต้และมาบรรจบกบัแมน่ า้ดานบู ซึง่ไหลมาจากทาง
ตะวนัตกเฉียงใต้ โดยจดุท่ีแม่น า้ทัง้สองสายไหลมารวมกนั ถือว่าเป็นสมรภูมิท่ีดีมาแตย่คุโบราณ
จงึเป็นท่ีตัง้ของ ป้อมปราการโบราณของเบลเกรด (Belgrade Fortress) 

  น าท่านชมสถานท่ีส าคญัท่ีสุดของเมืองหลวงของเซอร์เบีย คือ เมืองเบลเกรด เดินชมเมืองจาก
สภาแห่งชาติ (National Parliament) ผ่านชมสภาเมือง (City Parliament) หรือ พระราชวังเก่า 

(Old Palace) ท่ีสร้างขึน้ในราชวงศ์โอบรีโนวิค (Obrenović dynasty) สถานท่ีอยู่ติดกันนัน้คือ
พระราชวังใหม่ (New Palace) ซึ่งในปัจจุบันเป็นท่ีพ านักของประธานาธิบดีของสาธารณรัฐ
เซอร์เบีย 

ค ่า  รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารจีน 
เข้าสู่ท่ีพัก  โรงแรม Mercure Belgrade Excelsior หรือเทียบเท่า 
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วันท่ีส่ี (4):  เบลเกรด - โบสถ์เซนต์ซาวา – สโกเปีย (มาซิโดเนียเหนือ) 
 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
น าท่านชม วิหารเซนต์ซาวา (St. Sava Temple) 

เป็นโบสถ์คริสต์นิกายออร์โธด็อกซ์ท่ีใหญ่ท่ีสุดแห่ง
หนึ่งในโลก สร้างขึน้ ณ จดุท่ีเช่ือกนัว่า เป็นสถานท่ี
เผาศพนกับญุซาวา ซึง่เป็นนกับญุท่ีเคารพ  ของชาว
เซอร์เบีย  ตัวอาคารสูง 70 เมตร แต่ถ้ารวมไม้
กางเขนทองค าด้วยก็จะมีความสูง ถึง 82เมตร ตวั
อาคารเร่ิมสร้างเม่ือปี 1935 แต่ก็การก่อสร้างได้
หยดุชะงกัลง จนกระทัง่มีการเร่ิมสร้างใหม่อีกครัง้ในปี 1985 จนถึงปัจจบุนัอาคารภายในก็ยงัไม่
เสร็จสมบูรณ์ อย่างไรก็ตามคาดว่ามหาวิหารแห่งนี จ้ะสร้างเสร็จในปี 2020 โดยจะมีการสร้าง
ลิฟท์ขนาดใหญ่เพ่ือให้นกัท่องเท่ียวสามารถขึน้ไปชมวิวจากมมุสงูบริเวณฐานโดมของมหาวิหาร
แหง่นี ้ 

น าท่านเดินเท่ียวท่ี จัตุรัสนิโคลา พาสิก (Nikola Pašić Square) ท่ีสร้างขึน้เพ่ืออุทิศให้กับ
นายกเทศมนตรีคนก่อนของเบลเกรด และเป็นท่ีตัง้ของหนึง่ในน า้พท่ีุใหญ่ท่ีสดุในเซอร์เบีย 

  ชมสวนเบลเกรด (Belgrade Park) และ สวนคาเลเมกดัน (Kalemegdan Park) ซึ่งเป็น
สถานท่ีทางประวตัิศาสตร์และวฒันธรรมท่ีส าคญัท่ีสุดของเมือง ซึ่งคณุจะได้เห็นการรวมตวักนั
ของแมน่ า้ซาวา (Sava River) และแมน่ า้ดานบู (Danube River) 

  ชม ซินดเิค็ท เฮ้าส์ (Syndicate House) ท่ีมีช่ือเสียงและไปยงัจตัรัุสเทราซีเอ (Terazije Square) 
จ ากนั น้ ช มหอก า ร ค้ า แอล เ บ เ นี ย  ( Albania 

Chamber) ท่ีสร้างขึน้ในปีค.ศ.1939 และครัง้หนึ่งเคย
เป็นอาคารท่ีสูง ท่ีสุดในเบลเกรด คุณจะได้สัมผัส
ประสบการณ์ของหนึ่งในเมืองท่ีเก่าแก่ท่ีสุดในยุโรปซึ่ง
มีอดีตท่ีวุ่นวายและน่าจดจ า ชมใจกลางเมือง หรือ 
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จัตุรัสรีพับลิก (Republic Square) ซึ่งมีอนสุาวรีย์เจ้าชายมิฮาเอล (Prince Mihail Monument) 
อยู่ตรงกลาง รวมทัง้โรงละครแห่งชาติ   (National Theatre) และพิพิธภัณฑ์แห่งชาติ (National 
Museum) ท่ีอยู่ใกล้ ๆ กัน รู้สึกถึงความมีชีวิตชีวาของถนนคะเนซ มิฮาโลว่า (Knez Mihailo 
Street) ซึง่เป็นเขตทอ่งเท่ียวและช้อปปิง้หลกัของเมือง มีเวลา เดนิเลน่ ช้อปปิง้สินค้าพืน้เมือง ของ
ฝากท่ีละลกึ หรือสินค้าแบรนด์เนม  

  อย่าพลาดชมคฤหาสน์เจ้าหญิงยูบิทซา (Mansion of Princess Ljubica) ซึ่งเคยเป็นท่ีพ านกัเดิม
ของสภุาพสตรีหมายเลขหนึง่ของเซอร์เบีย 

เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บา่ย  เดนิทางสู ่เมืองสโกเปีย (Skopje) (172 กม. / ระยะเวลา 2 ชม. 35 นาท)ี เป็นเมืองหลวงและ

เมืองใหญ่ท่ีสดุของประเทศมาซิโดเนียเหนือ เป็นศนูย์กลางทางการเมือง ทางวฒันธรรม และทาง
เศรษฐกิจของประเทศ เคยเป็นเมืองหลวงของเซอร์เบีย และบลัแกเรียในอดีตสนันิษฐานว่ามีการ
ตัง้ถ่ินฐานท่ีสโคเปียตัง้แต ่4000 ปีก่อนคริสตกาล 

ค ่า  รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 
เข้าสูท่ี่พกั  โรงแรม Holiday Inn Skopje หรือเทียบเท่า 
 

วันท่ีห้า (5): สโกเปีย – ทะเลสาบโอรีด (มาซิโดเนียเหนือ) 
 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
  น าท่านชม จัตุรัสมาซิโดเนีย (Macedonia Square) ถ่ายรูปกับอนุสาวรีย์อเล็กซานเดอร์มหา

ราช (Alexander the Great) ซึ่งได้กลายเป็นสญัลกัษณ์ของเมืองหลวง อนสุาวรีย์แห่งนีถู้กสร้าง
ขึน้เพ่ือเป็นการร่าลกึถึงการท่ีประเทศได้รับเอกราชมา 20 ปี 
น่าท่านถ่ายรูปกับประตูชัยแห่งมาซิโดเนีย (Porta Macedonia) 
สร้างขึน้เพ่ือให้เป็นประตชูยัในการประกาศอิสรภาพของมาซิโดเนียท่ี
มีมากว่า 20 ปี ซึ่งพืน้ผิวภายนอกของประตชูยันีไ้ด้ถกูตกแตง่ด้วยหิน
อ่อน และมีการท่าลวดลายให้เห็นถึงประวัติศาสตร์ของชาว
มาซิโดเนีย 

  น าท่านสู่ อนุสรณ์สถานของแม่พระเทเรซา (Mother Theresa 

Mausoleum) สร้างขึน้เพ่ืออุทิศให้แก่แม่พระเทเรซา จากนัน้น่าท่าน
ถ่ายรูปกับ สะพานหิน (Stone Bridge) สร้างขึน้ในราวศตวรรษท่ี 6 
โดยจกัรพรรดิจสัติเนียนแห่งไบแซนไทน์สะพานนีมี้ความยาวประมาณ 214 เมตรและส่วนโค้งท่ี
ใต้สะพาน 13 ชอ่ง ซึง่จกัรพรรดท่ีิได้เข้ามาปกครองก็ได้พยายามทา่การก่อสร้างเพิ่มเตมิ 

เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
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บา่ย  น าทา่นเดนิทางสู ่เมืองโอครีต (Ohrid) (160 กม. / ระยะเวลา 2 ชม. 50 นาที) ซึง่ได้ช่ือวา่เป็น
เมืองท่ีมีอารามริมทะเลสาบท่ีสวยท่ีสดุแหง่หนึง่ของประเทศ  

  น าทา่น เข้าชมความงามของ โบสถ์เซนต์โจวาน คานิโอ (St.Jovan Kaneo Church) เป็นโบสถ์
ออร์โธดอกซ์ สร้างขึน้เพ่ือมอบให้กับนักบุญจอห์น ซึ่งถือว่าเป็นผู้ ท่ีมี ช่ือเสียงคนหนึ่งของ
มาซิโดเนีย โบสถ์แห่งนีต้ัง้อยู่บนเชิงหน้าผาเหนือจากระดับน า้ทะเล สามารถมองเห็นวิวของ 
ทะเลสาบโอครีด (Ohrid Lake) และธรรมชาตโิดยรอบทะเลสาบ อิสระให้ทา่นได้เก็บภาพความ
สวยงามของโบสถ์ท่ีมีฉากหลงัเป็นทะเลสาบสวยงามยิ่ง 

  น าท่านชม อารามเซนต์นาอูม (Monastery of St. Naum) สร้างขึน้โดยนกับญุนาอมูในปี ค.ศ.
905 เป็นอารามของนิกายอีสเทิร์น ออร์โธดอกซ์ และเป็นอีกหนึ่งอารามท่ีสร้างขึน้บริเวณริม
ทะเลสาบ มีวิวและทิวทัศน์ท่ีสวยงาม และร่างของนกับุญนาอูมก็ได้ถูกฝังภายในอารามแห่งนี ้
เชน่กนั 

ค ่า  รับประทานอาหารค ่า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
เข้าสู่ท่ีพัก  โรงแรม Belvedere Ohrid หรือเทียบเท่า 
 

วันท่ีหก (6): ทะเลสาบโอรีด – เบรัต (อัลบาเนีย) – ทีราน่า (อัลบาเนีย)  
 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
  เดินทางสู่ เมืองเบรัต (Berat) (160 กม. / ระยะเวลา 3 ชม.) เมืองทางตอนใต้ของประเทศ

แอลเบเนีย ตัง้อยูริ่มฝ่ังแม่น า้โอซูม  
  น าท่านชม เมืองเก่าในเขตมันกาเล็ม (Mangalem District) ซึ่งได้รับการขึน้ทะเบียนให้เป็น

มรดกโลกในปี ค.ศ.2008 
เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บา่ย  เข้าชมปราสาทเบรัต (Berat Castle) 

เป็นปราสาทท่ีถกูสร้างขึน้บนเนินเขาท่ี
เป็นหินและอยู่ติดกับด้านฝ่ังซ้ายของ
แม่น า้โอซูม สร้างขึน้ในราวศตวรรษท่ี 
4 ก่อนคริสตกาล และต่อมาได้ถูกเผา
ท่าลายโดยชาวโรมันในราว 200 ปี
ก่อนคริสตกาล และในคริสต์ศตวรรษท่ี 
5 ก็ได้มีสร้างก่าแพงท่ีแข็งแกร่งขึน้โดย
จกัรพรรดิธีโอโดซีอุส ท่ี 2 แห่งไบแซน
ไทน์และก็ได้ก่อสร้างต่อเติมขึน้ใน
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ศตวรรษท่ี 6 โดยจักรพรรดิจัสติเนียนท่ี1 แต่ต่อมาในศตวรรษท่ี 13 ได้มีการสร้างต่อเติมจนมี
ความสวยงามท่ีบริเวณรอบๆ ตวัปราสาทจะมีทิวทศัน์ของธรรมชาติอนัสวยงดงาม และได้รับการ
ขึน้ทะเบียนให้เป็นมรดกโลกในปี ค.ศ. 2005   

  น าท่านเท่ียวชม ป้อมปราการเบรัต (Citadel of Berat) สร้างขึน้ในสมยัศตวรรษท่ี 13 เป็นส่วน
หนึง่ของปราสาทเบรัต   

  น าท่าน ถ่ายรูปกับมัสยิดใหญ่ (Great Mosque) และสะพานโกริชา (Gorica bridge) ซึ่งเป็น
สะพานหินท่ีสร้างตัง้แตส่มยัออตโตมนัเรืองอ่านาจและถือเป็นอีกหนึง่แลนด์มาร์ค ท่ีสวยงามและ
สา่คญัแหง่เมืองเบรัต 

  เดินทางสู่ เมืองทีราน่า (Tirana) เป็นเมืองหลวงและเมืองท่ีใหญ่ท่ีสดุของประเทศแอลเบเนีย ทิ
ราน่าก่อตัง้เม่ือปี ค.ศ. 1614 โดยสไุลมาน ปาชา (Sulejman Pasha) เมืองทิราน่าเป็นเมืองหลวง
ของประเทศแอลเบเนียเม่ือปี ค.ศ.1920 

ค ่า  รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 
เข้าสู่ท่ีพัก  โรงแรม Mak Albania หรือเทียบเท่า 
 

วันท่ีเจ็ด (7):  ทีราน่า – ปราสาทคูจ้า (อัลบาเนีย)  – บุดว่า (มอนเตรเนโกร)    
 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
น าทา่นเท่ียวชม จัตุรัสสแกนเดอเบก (Skanderbeg Square) จตัรัุสหลกัของเมืองติรานา กลาง
จตัรัุสมีรูปปัน้ของสแกนเดอเบกบนหลงัม้า ซึ่งเป็นวีรบุรุษของชาวแอลเบเนียในการต่อต้านการ   
รุกรานจากพวกออตโตมนั 

  น าทา่น ถ่ายรูปกับหอคอยนาฬิกา (Clock Tower) ซึง่เป็นสิ่งก่อสร้างท่ีมีอายมุากและเก่าแก่
ท่ีสดุเป็นหอนาฬิกาใจกลางเมืองและเปรียบเสมือนสญัลกัษณ์ของกรุงตริานา สร้างขึน้ในปี ค.ศ.
1820 

  น าท่านชม สวนรีเนีย (Rinia Park) สวนสาธารณะกลางเมืองท่ีสร้างขึน้ในยคุคอมมิวนิสต์ครอง
เมือง ซึ่งมีจุดเด่นคือ อาคารไทวานี (Taivani) 
สิ่งก่อสร้างสไตล์โคโลเนียลท่ีมีร้านอาหาร คาเฟ่
และลานน า้พ ุ น าท่าน ถ่ายรูปมัสยิดเอทเฮม 
เบ ย์  (Et’hem Bey Mosque) ซึ่ ง ไ ด้ ใ ช้ เ วลา
ก่อสร้างถึง 28 ปีจนส าเร็จเรียบร้อยในปีค.ศ.
1821 ภายในถูกตกแต่งด้วยงานศิลปะ ซึ่งถือได้
วา่เป็นสเุหร่าท่ีมีความสวยงามท่ีสดุในแอลเบเนีย นอกจากนีม้สัยิดแห่งนีเ้ป็น สิ่งก่อสร้างเก่าแก่ท่ี
อยูร่อดมาจากยคุการท าลายสญัลกัษณ์ทางศาสนาในช่วงปี ค.ศ.1960 ภายในมีภาพวาดบนผนงั
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และเพดานมีความสวยงาม เป็นรูปธรรมชาติ น า้ตกและสะพานซึ่งไม่ค่อยเห็นในศิลปะของ
อิสลาม แตป่รากฏให้เห็นภายในมสัยิดแหง่นี ้

11.00 น.  เดนิทางสู ่เมืองคูจ้า (Kruja) ( 38 กม. / ระยะเวลา 1 ชม.) ซึง่ตัง้อยูท่างด้านเหนือของกรุงทีรา
น่าห่างประมาณ 20 กม. เป็นเมืองศนูย์กลางการปกครองของเขตคจู้า เมืองคจู้า ได้เคยเป็นท่ีตัง้
หลกัแหล่งของพวกชนเผ่าอิลลิเรียนแห่งอลับานี และในปี ค.ศ.1190 ก็ได้เป็นเขตปกครองตนเอง
แห่งอัลบาเนีย และต่อมาก็ได้กลายเป็นเมืองหลวงแห่งอาณาจักรอัลบาเนีย และในราวต้น
ศตวรรษท่ี 15 ก็ได้ตกอยูภ่ายใต้การปกครองของพวกออตโตมานเตร์ิก 

เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
บา่ย  น าทา่นชม ปราสาทแห่งคูจ้า (Kruja Castle) ซึง่มีทัง้พิพิธภณัฑ์สแกนเดอร์เบคและตลาดบาซาร์

รวมอยูด้่วย เป็นสถานท่ีท่ีถกูสร้างขึน้เพ่ือตอ่ต้าน
กองทพัของพวกออตโตมาน โดยสามารถจุกอง
ทหารได้ประมาณ 2,000-3,000 คน โดยด้าน
รอบของปราสาทยังมีหอคอยสูงด้วยได้เวลา 
สมควรแก่เวลาน าท่านออกเดินทางกลับไปยัง
เมืองทีราน่า น าท่านชมความสวยงามของตัว
เมืองหลวง ท่ีเต็มไปด้วยต้นไม้และดอกไม้ท่ีมี
การตกแตง่ให้สวยงาม 

  น าทา่นเดนิทางสู ่เมืองบุดว่า (Budva) เป็นเมืองโบราณตัง้อยูบ่นชายฝ่ังอาเดรียตคิ  
  ชมเมืองบุดว่า เป็นเมืองเก่าแก่ท่ีสดุอีกแหง่ท่ีตัง้อยูร่อบทะเลอาเดรีตติค มีประวตัศิาสตร์ยาวนาน

ถึง 2,500 ปี ปัจจบุนัได้รับฉายาวา่เป็น “ริเวียร่าแหง่มอนเตเนโกร 
ค ่า  รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 
เข้าสู่ท่ีพัก  โรงแรม Harmania หรือเทียบเท่า 
 

วันท่ีแปด (8):  บุดว่า - กอโตร์ (มอนเตรเนโกร) - ดูบรอฟนิค (โครเอเชีย) 
 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
  ออกเดินทางข้ามพรมแดนสู่  เ มืองกอโตร์  

(Kotor) (22 กม. / ระยะเวลา 45 นาที) เมือง
ชายฝ่ังทะเลแสนสวยอีกเมืองของประเทศมอน
เตเนโกร ประเทศซึง่ได้รับการขนานนามวา่ “ไขม่กุ
แห่ งทะ เล เมดิ เ ตอ ร์ เ ร เ นี ยน ” โดยประ เทศ
สาธารณรัฐมอนเตเนโกรนีต้ัง้อยู่ทางตอนใต้ของ
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ทะเลเอเดรียติคถึงแม้สถานท่ีโดยรวมของประเทศจะมีขนาดเลกมากแต่ก็อุดมสมบูรณ์ไปดวย
ธรรมชาติอนังดงามอ่อนละมุนคล่ืนสงบไม่รุนแรงจนเกินไป ทะเลสาบน า้เงินเข้มใส แม่น า้ไหล
เช่ียวและภเูขาสวยสง่า บางแหง่จะเห็นเป็นฟยอร์ดสงูตระหง่านตระการตา  

  น าท่านชมความงดงามของเมืองกอเตอร์ซึ่งได้รับการรับรองจากองค์การยูเนสโกเป็นมรดกโลก
ดานธรรมชาติและวฒันธรรมในปี ค.ศ.1979 เป็นเมืองท่ีสร้างภายในก าแพงสูง (City Wall) ซึ่ง
แบ่งตัวเมืองเป็น 2 ส่วนคือเมืองเก่า (Old 
Town) และเมืองใหม่  (New Town) โดย
ก าแพงเมืองแห่งนีส้ร้างโดยชาวเวนิส อีกทัง้
สถาปัตยกรรมในเมืองส่วนใหญ่ยังได้รับ
อิทธิพลจากชาวเวนิสเชน่กนั 
ช ม  St.Triphun Church โ บ ส ถ์ นิ ก า ย
คาทอลิก และ St.Nikola Chunch โบสถ์
นิกายออโธดอกซ์ 

เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บา่ย  น าทา่นเดนิทางข้ามพรมแดนสู่ประเทศโครเอเซีย สูเ่มืองทอ่งเท่ียวท่ีสวยงามท่ีสดุของประเทศ คือ

เมืองดูบรอฟนิค (Dubrovnik) ( 91 กม. / ระยะเวลา 2 ชม. 30 นาที) ไข่มกุแห่งทะเลอาเดรี
ยติก เ มืองทางตอนใต้ของสาธารณรัฐ
โครเอเชีย เมืองท่องเท่ียวท่ีมีช่ือเสียงท่ีสุด
แห่งหนึ่งของโครเอเชีย และเป็นเมืองท่ี
สวยงามติดอันดบัต้นๆของโลก ซึ่งในอดีต
เ ม่ือ ปี  1991 เ มืองดูบรอฟนิค  ไ ด้ เ ป็น
เป้าหมายถกูโจมตีจากกองทหารยูโกสลาฟ 
บ้านเรือนกว่าคร่ึง อนสุาวรีย์ตา่งๆ เสียหาย และทรุดโทรม และหลงัจากนัน้ในปี 1995 ได้มีการได้
มีการลงนามในสนธิสญัญา ERDUT สงบศึก และเร่ิมเข้าสู่สภาวะปกติ UNESCO และสหภาพ
ยโุรป ได้ร่วมกนับรูณะ ซ่อมแซม เมืองส่วนท่ีเสียหายขึน้ใหมใ่นระยะเวลาอนัสัน้ ปัจจบุนัเมืองดบู
รอฟนิค ก็กลบัมาสวยงามอีกครัง้ และมีการส่งเสริมให้เป็นมรดกโลกอีกเมืองหนึ่งชมทศันียภาพ
ของเมืองซึ่งดูบรอฟนิค ท่ีตัง้อยู่ตามแนวชายฝ่ังทะเลอาเดรียติค ตวัเมืองจะเป็นป้อมปราการ
โบราณท่ีถือเป็นสญัลกัษณ์ของเมือง 

  น าท่านชม ศาลาว่าการประจ าเมือง (City Hall) ผ่านชม Rector’s Palace ศนูย์กลางการบริหาร
เมืองดบูรอฟนิคในอดีตท่ีได้รับอิทธิพลจากสถาปัตยกรรมกรีก - โรมนั        
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  ชมเสาหินโรแลนด์  (Roland’s Column) 
เป็นเสาหินท่ีน าเข้ามาท่ีดรูอฟนิคเม่ือปี ค.ศ. 
1419 โดยเสานีเ้ป็นสัญลักษณ์หมายถึง
อิสรภาพและเอกราชของเมืองดูบรอฟนิค 
ด้านบนของเสาเป็นท่ีตัง้ของเสาธง ซึ่งจะใช้
แขวงธงท่ีมีอักษรเขียนไว้ว่า “อิสรภาพ” 
(LIBRTAS) ในงานเทศกาลฤดรู้อนของเมือง
ดบูรอฟนิค 

ค ่า  รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 
เข้าสู่ท่ีพัก  โรงแรม Adria Dubrovnik หรือเทียบเท่า 
 

วันท่ีเก้า (9): ดูบรอฟนิค – มอสต้าร์ (บอสเนีย & เฮอร์เซโกวีนา)  
 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
น าท่านเดินขึน้ก าแพงเมืองดูบรอฟนิก 
(Dubrovnik City Wall) สญัลกัษณ์ท่ีส าคญั
อย่างหนึ่งของเมืองดบูรอฟนิกและมีช่ือเสียง
ไปทั่วโลก มาเท่ียวดูบรอฟนิกแล้วไม่ได้ขึน้
เหมือนมาไม่ถึงดูบรอฟนิก  สร้างขึน้ใน
ศตวรรษท่ี 10 เป็นก าแพงท่ีสร้างล้อมรอบ
ย่านตัวเมือง ตัง้อยู่ ริมทะเลเอเดรียติก มี
ความยาวถึง 1,940 เมตร ถือว่าเป็นก าแพงเมืองท่ีสวยงามท่ีสุดและแข็งแรงท่ีสดุแห่งหนึ่งในเขต
ทะเลเมดเิตอเรเนียน โดยบนก าแพงแหง่นีป้ระกอบไปด้วยป้อมปราการท่ีท าหน้าท่ีปกป้องตวัเมือง
และหอคอย  

  ชม ประตูปิเล (Pile  Gate) ซึ่งเป็นทางเข้าหลกัท่ีเช่ือมอยู่กับสะพานหินท่ีมีอายุย้อนถึงปี ค.ศ.
1537 เหนือประตปิูเลมีรูปปัน้ของนักบุญเบลส (St. Blaise) ซึ่งเป็นนกับุญอุปถัมภ์ของเมืองดูบ
รอฟนิก   

เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บา่ย  ผ่านชมโบสถ์เซนต์นิโคลัส (St. Nikola Church) ท่ีถูกสร้างขึน้ในศตวรรษท่ี 15 ในฐานะเป็น

อาราม  แหง่ฟรานเซสกนั ตัง้อยูห่น้าอา่วลกู้า (Luka Bay) มีม้ายาวส าหรับนัง่ฟังสวดสร้างขึน้ตาม
แบบชาวสปาร์ตัน ด้านตรงข้ามแท่นบูชามีภาพวาด Our Lady of Cavtat อันมีค่าวาดโดย 
Carmela Reggia Palermitana ศลิปินดบูรอฟนิก / เก็บบนัทกึภาพด้านหน้าของ Sponza Palace 
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ท่ีสร้างขึน้ในคริสต์ศตวรรษท่ี 14 ปัจจุบันใช้เป็นสถานท่ีเก็บรักษาเอกสารโบราณท่ีส าคัญ ๆ 
รวมถึงค าจารึกเป็นภาษาละตินโบราณท่ีใช้เตือนใจพ่อค้าวาณิชทางทะเล “ห้ามกระท าการโกง
น า้หนกัในการซือ้ขาย ขณะท่ีท่านชัง่ตวง สินค้า เพราะพระเจ้าก าลงัจบัตา และวดัความซ่ือสัตย์
ของทา่นอยู”่ 

  น าท่านออกเดินทาง ข้ามพรมแดนสู่ประเทศ บอสเนีย แลนด์ เฮเซโกวิน่า ตรวจหนังสือ
เดนิทางท่ีพรมแดน 

  น าท่านออกเดินทางสู่ เมืองมอสต้า (Mosta) (131 กม./ ระยะเวลา 2 ชม. 45 นาที) ประเทศ
บอสเนียและเฮอเซโกวีน่า (Bosnia & Herzegovina) โมสตาร์ เป็นเมืองท่ีเคยถูกระเบิดครัง้ใหญ่
และโดนผลกระทบในช่วงสงครามระหว่างเซิร์บกบัโครแอต โมสตาร์เป็นเมืองท่ีใหญ่เป็นอนัดบั 5 
ของประเทศ ตัง้อยู่บนแม่น า้เนเรทวา (Neretva) ซึ่งเปรียบเสมือนเป็นพรมแดนกัน้วฒันธรรมของ
สองท้องถ่ิน คือทางฝ่ังตะวนัออกของแม่น า้จะเป็นส่วนของศาสนาอิสลามคือเป็นส่วนท่ีเป็นท่ีตัง้
ของสเุหร่าและเตอร์กิสเฮาส์ ส่วนฝ่ังตะวนัตกจะเป็นส่วนของศาสนาคริสต์แบบคาทอลิก อนัเป็น
ท่ีตัง้ของโบสถ์และท่ีอยู่ของนกับวช ปัจจุบนัโมสตาร์เป็นเมืองท่ีสวยงามและโด่งดงัท่ีสุดอีกแห่ง
หนึ่งประเทศของบอสเนีย ค าว่า โมสตาร์ มาจากค าว่า “The Bridge Keepers” หรือแปลว่า ชาว
โมสตาร์ท่ีคอยดรัูกษาสะพานท่ีตัง้อยู่เหนือแมน่ า้เนเรทวา่ 

ค ่า  รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 
เข้าสู่ท่ีพัก  โรงแรม Mostar หรือเทียบเท่า 
   

วันท่ีสิบ (10):  มอสต้าร์ – ซาราเยโว (บอสเนีย & เฮอร์เซโกวีนา)   
 
 
 
 
 
 
 
 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  
  น าท่านชม เมืองมอสตาร์ (Mostar) เมืองประวัติศาสตร์ท่ีมีช่ือเสียงด้านการท่องเท่ียวของ

ประเทศบอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา (Bosnia and Herzegovina) เป็นหนึ่งในเมืองท่ีส าคญัและ
ใหญ่ท่ีสดุในเฮอร์เซโกวีนา (Herzegovina) ภมูิภาคศนูย์กลางของบอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา โดย
ตวัเมืองนัน้ตัง้อยู่ในหุบเขาของแม่น า้เนเรตวา (Neretva River) นอกจากนีแ้ล้ว มอสตาร์ยงัเป็น
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เมืองท่ีถือว่าเป็นศูนย์รวมของเหล่าสิ่ งปลูกสร้างท่ีน่าสนใจซึ่งมีความโดดเด่นทางด้าน
สถาปัตยกรรมในหลากหลายรูปแบบ จนกระทัง่ในเดือนกรกฎาคม ปี ค.ศ.2005 องค์การยเูนสโก 
(UNESCO) ได้ยกให้สะพานโบราณรวมไปถึงบริเวณพืน้ท่ีใกล้เคียงท่ีใกล้เคียงท่ีสดุของสะพานให้
อยูใ่นรายช่ือมรดกโลกของบอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา  

  ชม สะพานเก่ามอสตาร์ (Stari Most) สะพานเก่าแก่ของเมืองและเป็นสญัลกัษณ์ของเมืองมอ
สตาร์ สร้างด้วยหิน Tenelija เป็นสีแบบโทนอ่อน และสีของสะพานจะเปล่ียนไปตาม แสงอาทิตย์
ท่ีสาดส่องมาท่ีสะพานในแตล่ะช่วงเวลา สร้างขึน้โดยออตโตมนั ในปี 1566 ตวัสะพานดัง้เดิม ถกู
ท าลายไปในช่วงเกิดสงคราม และสะพานปัจจุบนัเป็นสะพานท่ีสร้างขึน้ใหม่โดยเลียนแบบเดิม 
ปัจจบุนัได้รับการขึน้ทะเบียนเป็นมรดกโลกจากองค์การยเูนสโก้  
ชม ย่านเมืองเก่าของมอสตาร์ (Mostar Old Town) ย่านท่ีเต็มไปด้วยร้านรวงตา่ง ๆ มากมาย 
อยู่ทางฝ่ังซ้ายของแม่น า้เนเรทวา (Neretva) ย่านเขตเมืองเก่ามอสตาร์ได้รับการขึน้ทะเบียนเป็น
มรดกโลกจากองค์การยเูนสโก้ด้วย 
น าท่านเดินทางสู่ เมืองจาบลานิซา (Jablanica) เป็นเมืองอยู่ในประเทศเฮอร์เซโกวีนา ริม
ทะเลสาบช่ือเดียวกบัช่ือเมือง 

เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บา่ย  เดินทางต่อสู่ นครหลวงซาราเยโว (82 กม. / ระยะเวลา 1 ชม. 45 นาที) เมืองหลวงของ

ประเทศ บอสเนีย แอนด์ เฮเซโกวิน่า ซาราเยโว 
(Sarajevo) เป็นเมืองหลวงและเมืองท่ีใหญ่ท่ีสุด
ของประเทศบอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา มีจ านวน
ประชากรราว 6 แสนคนเศษ ซาราเยโวเป็นเมือง
ส าคัญเมืองหนึ่งในแถบคาบสมุทรบอลข่าน มี
ประวัติศาสตร์อันยาวนานในสมัยจกัรวรรดิออต
โตมัน ราวปี ค.ศ. 1461 เหตุการณ์ท่ีส าคญัของ
เมืองซาราเยโวคือ เป็นสถานท่ีท่ีอาร์ชดยุกฟรันซ์ แฟร์ดีนนัด์แห่งออสเตรีย ถกูลอบปลงพระชนม์
ในวนัท่ี 28 มิถนุายน ค.ศ. 1914 และเป็นสาเหตใุห้เกิด สงครามโลกครัง้ท่ี 1 ในเวลาต่อมา เคย
ได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพกีฬาโอลิมปิกฤดหูนาวใน ค.ศ. 1984 โดยในขณะนัน้ซาราเยโวเป็น
ส่วนหนึ่งของประเทศยูโกสลาเวีย นอกจากนีใ้นช่วงระยะเวลาท่ีประเทศบอสเนียและเฮอร์เซโกวี
นาต้องการแยกออกจากประเทศยูโกสลาเวีย เมืองซาราเยโวถูกปิดล้อมโดยกองทพัยูโกสลาเวีย
เป็นระยะเวลากว่า 1,425 วนั (ประมาณ 3 ปี 11 เดือน) โดยเหตกุารณ์ครัง้นีไ้ด้ท าให้ถกูบนัทึกวา่
เป็นเหตกุารณ์ปิดล้อมเมืองท่ียาวนานท่ีสดุในประวตัศิาสตร์โลกสมยัใหม่  น าท่านชม 
ความงดงามของ สุเหร่า GAZI HUSREV-BEG MOSQUE ซึ่งได้ช่ือว่าเป็นสุเหร่าแบบออตโต
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มนัท่ีส าคญัท่ีสดุในเมืองซาราเยโวเป็นมสัยิดท่ีสร้างมาตัง้แตส่มยัศตวรรษท่ี 16 เป็นมสัยิดเก่าแก่
ท่ีใหญ่ท่ีสุดในประเทศบอสเนียฯ และถือว่าเป็นหนึ่งในมัสยิดของคาบสมุทรบอลข่านท่ีมี
สถาปัตยกรรมแบบออโตมนัท่ีเดน่ชดั   

  น าท่านชม Latin Bridge หรือPrincipov bridge สะพานออตโตมนัข้ามแม่น า้ Miljaka ท่ีบริเวณ
สะพานเหนือแม่น า้ เป็นจุดท่ี Archduke Franz Ferdinand of Austria แห่งจักรวรรดิ Austro - 
Hungarian และพระนางSophie Duchess of Hohenberg ภริยาถูกลอบสังหารโดย Gavrilo 
Princip เม่ือวนัท่ี 28 มิถุนายน 1914 จนกลายเป็นชนวนของสงครามโลกครัง้ท่ี 1 น าชมตลาด 

เขตอนรัุกษ์ตามแบบฉบบัของออกโตมนั Morića Han 
ค ่า  รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 
เข้าสู่ท่ีพัก  โรงแรม Novotel Sarajevo Bristol หรือเทียบเท่า   
 

วันท่ีสิบเอ็ด (11):    ซาราเยโว – ตุซลา (บอสเนีย & เฮอร์เซโกวีนา) – เปชส์ (ฮังการี) 
 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
น าท่านเดินทางสู่ เมืองตุซลา (Tuzla) เมืองใหญ่อนัดบัสามของบอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา มี
ความหลากหลายทางวัฒนธรรมมากท่ีสุด ด้วยความหลากหลายทางประชากร ซึ่งมีทัง้ชาว
บอสเนีย เซิร์บและโครเอเชีย รวมถึงชาวยิวด้วย  น าท่านผ่านชมย่านเมืองเก่าตซุลา (Old Town 
Tuzla) อยู่ใจกลางเมืองตซุลา ใกล้กับทะเลสาบน า้เค็มแพนโนเนียน (Pannonian Lake) ซึ่งเป็น
พืน้ท่ีท่ีสวยท่ีสดุของเมือง เดินเล่นชม ฟรีดอม สแควร์ (Freedom Square) จดุนดัพบของผู้คน
ในเมืองนี ้แวะถ่ายรูปภายนอกสเุหร่าแห่งตซุลา (Mosques) พลาดไม่ได้การชมทะเลสาบน า้เค็ม
เพียงแหง่เดียวในทวีปยโุรป เป็นสถานท่ีพกัผอ่นหยอ่นของชาวเมืองตซุลา 

เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บา่ย น าทา่นเดนิทางสู ่เมืองเปชส์ (Pecs) (259 กม. / 4 ชม.) เมืองในหบุเขาท่ีได้ช่ือวา่เป็นเมืองแห่ง

วิถีชีวิตชาวยโุรป ชมมสัยิดโบราณขนาดใหญ่ท่ีสดุในยโุรป ซึง่ได้เปล่ียนมาเป็นโบสถ์ในภายหลงั 
ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 
เข้าสู่ท่ีพัก โรงแรม Corso Pecs หรือเทียบเท่า 
 

วันท่ีสิบสอง (12):    เปชส์ – เอสเตอร์กอม – บูดาเปสต์ 
 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
    เดินทางสู่ เมืองเอสเตอร์กอม (Esztergom) (282 กม. / 3 ชม. 15 นาที) เมืองเก่าแก่ท่ีเคย

เป็นเมืองหลวงเก่าของประเทศฮังการี ในช่วงศตวรรษท่ี 10 – กลางศตวรรษท่ี 13 ชมโบสถ์
โรมันคาทอลิกแหง่แรกและใหญ่ท่ีสดุของฮงัการี / เดนิทางสู ่กรุงบูดาเปสต์ (Budapest) 
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เท่ียง   รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
บา่ย  น าท่านชม เมืองบูดาเปสต์ (Budapest) เมืองหลวง

ของประเทศฮงัการี นครสวยงามด้วยสถาปัตยกรรมอนั
ล า้ค่า ริมสองฝ่ังแม่น า้ดานูป สมญานามว่า “ราชินีแห่ง
ลุ่มน า้ดานูป” ชม ป้อมชาวประมง (Fisherman 

Bastion) เป็นจดุชมทิวทศัน์ท่ีงดงามของเมืองบดูาเปสต์ 
ท่ีสามารถมองเห็นแมน่ า้ดานบูตลอดจนสะพานเชน และ
อาคารรัฐสภาฮงัการีในแบบพาโนรามาป้อมปราการใหญ่โต
ท่ีทิง้ร่องรอยแห่งอดีต สร้างใน ปีค.ศ.1895 อยู่บนเนินเขาสูง
ริมแม่น า้ดานบู เดิมเป็นตลาดขายปลาตัง้แตส่มยัยคุกลาง มี
ป้อมปราการดูแลโดยชาวประมง ปัจจุบันบูรณะใหม่ให้มี
ทางเดินบางส่วนมีหลังคาคลุม มีลาน Holy Trinity square 
เป็นจุดศนูย์กลางของบริเวณเมืองเก่า ตรงกลางมีอนุสาวรีย์
สร้างไว้เพ่ือร าลึกถึงเหตุการณ์โรคระบาดครัง้ใหญ่ในอดีต และมีรูปปัน้บนเสานี ้ คือ Saint 
Stephen นอกจากนี ้มียอดหอคอยรูปกรวยเป็นระยะๆ ด้านข้างของลานนีมี้โบสถ์ Matyas มีจดุ
ชมวิวเห็นความงามของเมือง  

  ผา่นชม โบสถ์แมทเทียยาส (Matthias Church) โบสถ์ในศลิปะแบบกอธิค สร้างในราว ศตวรรษ
ท่ี 13 หลงัคาของโบสถ์ปดู้วยกระเบือ้งสีลวดลายสวยงาม  

  ช้อปปิง้แหลง่ช้อปปิง้หลกับน ถนน Vaci Street ท่ีแบง่ออกเป็น 2 ฟากถนน ประกอบด้วยร้านแบ
รนดเนม คาเฟ่ ร้านอาหาร ร้านขายของท่ีระลึก เช่น ผ้าปัก เคร่ืองแก้ว สินค้าพืน้เมืองนานาชนิด 
เป็นต้น  

ค ่า  รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 
เข้าสูท่ี่พกั   โรงแรม Holiday Inn Budapest - Budaors หรือเทียบเท่า 
 

วันท่ีสิบสาม (13):   บูดาเปสต์ – ดูไบ – กรุงเทพฯ 
 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
น าท่านชม จัตุรัสฮีโร่ (Hero’s Square) น าท่านสู่ จุดชมวิว เกลเลิร์ต ฮิลล์ (Gellert Hill) เป็น
จุดชมวิวท่ีมีความสูง 140 เมตร สามารถมองเห็นวิวได้จากทัง้ 2 ด้าน ท าให้เห็นทศันียภาพของ
กรุงบดูาเปสต์ได้โดยรอบแบบพาโนรามิค 360 องศา ของเมืองปดูาเปสต์บริเวณก าแพงของทาง
ขึน้ เนินเขาเกลเลิร์ต มีการจดัแสดงรูปภาพของกรุงบดูาเปสต์ เพ่ือให้เห็นถึงความเป็นมาของเมือง
ตัง้แตอ่ดีตจนมาถึงภาพท่ีทกุคนได้เห็นในปัจจบุนั / น าทา่นออกเดนิทางสูส่นามบนิ 
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เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวนัภายในสนามบนิ 
15.10 น.  ออกเดนิทางสู ่ดูไบ โดยเท่ียวบนิท่ี EK 112 

23.35 น.  เดนิทางถึงดไูบ เพ่ือเปล่ียนเท่ียวบนิ 
 

วันท่ีสิบส่ี (14) :  กรุงเทพฯ 
 

03.30 น.  ออกเดนิทางสูก่รุงเทพฯ โดยเท่ียวบนิท่ี EK 376 

12.35 น.  เดนิทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวสัดภิาพ 
--------------------------------------------------------------- 

อัตราค่าบริการทัวร์ยุโรป บอลข่าน 14 วัน (EK) 
 

 

อัตรานีร้วม 1. คา่ตัว๋เคร่ืองบิน ไป - กลบั ชัน้ประหยดั (Economy Class) สายการบินเอมิเรตส์ และคา่ภาษีสนามบินทกุแหง่ที่ระบุ
ในรายการ  

2. คา่ธรรมเนียมวีซา่เข้าประเทศ และเจ้าหน้าที่อ านวยความสะดวกที่ศนูย์ยื่นวีซา่  
3. คา่พาหนะท่ีระบใุนรายการ พร้อมคนขบัรถ 
4. คา่ทิปพนกังานขบัรถ 
5. คา่ทิปไกด์ท้องถ่ิน 
6. คา่เข้าชมสถานท่ีตา่ง ๆ และคา่อาหารตามที่ระบใุนรายการ   
7. คา่ที่พกัโรงแรมที่ระบใุนรายการ พกัห้องละ 2 ทา่น พร้อมอาหารเช้า 
8. หวัหน้าทวัร์คอยอ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 
9. เจ้าหน้าที่บริการและอ านวยความสะดวก ณ สนามบินสวุรรณภมูิ  
10. Welcome Pack “ซองใสเ่อกสารเดินทางพร้อมเลม่โปรแกรมทวัร์” 
11. อาหารเสริมระหวา่งการเดินทาง  
12. น า้ดื่มระหวา่งการเดินทางในตา่งประเทศ วนัละ 1 ขวด ตอ่ทา่น ตลอดการเดินทาง 
13. ค่าประกนัอบุตัิเหตรุะหว่างการเดินทาง วงเงินท่านละ 2,000,000 บาท และค่ารักษาพยาบาล ตลอดการเดินทาง 

วงเงินไมเ่กิน 1,500,000 บาท (ตามเง่ือนไขกรมธรรม์)  
14. คา่น า้หนกักระเป๋าเดินทางใบใหญ่ ทา่นละ 1 ใบ น า้หนกัไมเ่กิน 20 กิโลกรัม สว่นกระเป๋าใบเลก็ ส าหรับถือขึน้เคร่ือง 

(Baggage) น า้หนกัไมเ่กิน 7 กิโลกรัม 

รายละเอียดอัตราค่าบริการส าหรับคณะเดนิทาง (ผู้ใหญ่) 15 ท่านขึน้ไป ราคา (บาท) 

ผู้ใหญ่ พกัห้องคู ่ราคาทา่นละ   118,800.- 

เดก็ต ่ากว่า 12 ปี (พกักบัผู้ใหญ่ 1 ท่าน เดก็ 1 ท่าน มีเตียง) ทา่นละ   116,800.- 

เดก็ต ่ากว่า 12 ปี (พกักบัผู้ใหญ่ 2 ท่าน เดก็ 1 ท่าน ไมมี่เตียง) ทา่นละ   114,800.- 

พกัห้องเด่ียวเพิ่มจากคา่ทวัร์ทา่นละ   15,000.- 
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15. คา่ภาษีมลูคา่เพิ่ม 7 % และคา่ภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3 % (จากคา่บริการ)        
อัตรานีไ้ม่รวม 1. คา่ธรรมเนียมท าหนงัสอืเดินทาง 

2. คา่ทิปหวัหน้าทวัร์  
3. คา่ใช้จา่ยสว่นตวั อาทิ คา่ซกัรีด คา่โทรศพัท์ และคา่ใช้จ่ายอื่นๆ  
4. คา่พนกังานยกกระเป๋าเข้า - ออก ในโรงแรม  เพื่อความสะดวก รวดเร็ว และปลอดภยัจากพวกมิจฉาชีพ 

กรุณาดูแลและยกกระเป๋าเดนิทางด้วยตวัเอง  
เงื่อนไข 
การส ารองที่ 

งวดที่ 1 : ส ารองที่ น่ัง มัดจ าท่านละ 40,000 บาท    
งวดที่ 2 : ช าระส่วนที่เหลอื 30 วัน ล่วงหน้าก่อนออกเดินทาง 

การยกเลกิ กรณีที่บริษัททัวร์ยกเลกิการเดินทาง 
นบัตัง้แตว่นัท่ีบริษัททวัร์แจ้งยกเลกิการเดินทางกบัลกูค้า ทางบริษัทจะด าเนินการคืนเงินให้ผู้ช าระเงินมดัจ าภายใน 15 
วนัท าการ  
       - เอกสารการรับเงินคืน ส าเนาบตัรประชาชนผู้โอนเงินมดัจ าพร้อม เซ็นรับรองส าเนา  
       - ส าเนาหน้าสมดุบญัชีผู้ โอนเงินมดัจ า (ช่ือบญัชีจะต้องเป็นช่ือเดยีวกบัผู้ โอนเงินมดัจ าเทา่นัน้) 
กรณีผู้เดินทางยกเลกิการเดินทางเอง แต่กรุ๊ปทัวร์สามารถเดินทางได้ 
ทางบริษัทจะด าเนินการคนืเงนิให้แก่ผู้มัดจองภายใน 15 วนัท าการ นบัจากวนัท่ีกรุ๊ปทวัร์เดินทางกลบัมาถงึประเทศ
ไทย 
       - เอกสารการรับเงินคืน ส าเนาบตัรประชาชนผู้โอนเงินมดัจ าพร้อม เซ็นรับรองส าเนา  
       - ส าเนาหน้าสมดุบญัชีผู้ โอนเงินมดัจ า (ช่ือบญัชีจะต้องเป็นช่ือเดยีวกบัผู้ โอนเงินมดัจ าเทา่นัน้) 
 

ยกเลกิก่อนการเดินทาง 60 วนั ไมห่กัคา่ใช้จ่าย  
ยกเลกิก่อนการเดินทาง 41 - 59 วนั หกัคา่ใช้จ่าย 20,000 บาท  
ยกเลกิก่อนการเดินทาง 31 - 40 วนั หกัคา่ใช้จ่าย 40,000 บาท 
ยกเลกิก่อนการเดินทาง 21 - 30 วนั หกัคา่ใช้จ่าย 50% ของคา่ทวัร์ 
ยกเลกิก่อนการเดินทาง 11 - 20 วนั หกัคา่ใช้จ่าย 75% ของคา่ทวัร์ 
ยกเลกิก่อนการเดินทาง 1 - 10 วนั หกัคา่ใช้จา่ย 100% ของคา่ทวัร์ 

1. บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงรายการท่องเท่ียว กรณีท่ีเกิดเหตสุดุวิสยั อาทิ การลา่ช้าของสายการบิน การนดัหยดุงาน ภยั
ธรรมชาติ สภาพภมูิอากาศ การก่อจลาจล อบุตัิเหต ุปัญหาการจราจร ฯลฯ ทัง้นีจ้ะค านงึถึงผลประโยชน์และจะรักษาผลประโยชน์ของท่าน
ไว้ให้มากที่สดุ  
2. เนื่องจากการท่องเที่ยวนีเ้ป็นการช าระแบบเหมาจ่ายกบับริษัทตวัแทนในตา่งประเทศ ท่านไม่สามารถที่จะเรียกร้องเงินคืน ในกรณีที่ทา่น
ปฏิเสธหรือสละสทิธ์ิในการใช้บริการนัน้ท่ีทางทวัร์จดัให้  

3. รายการนีเ้ป็นเพียงการเสนอราคาท่ีต้องได้รับการยืนยนัจากทางบริษัท ฯ และทางต่างประเทศ อีกครัง้หนึ่ง หลงัจากได้ส ารองท่ี
นัง่กบัสายการบิน และโรงแรมท่ีพกัรวมถงึร้านอาหารและเมนูอาหาร อย่างไรก็ตามรายการนีอ้าจจะปรับเปลี่ยนแปลงได้ตามความ 
เหมาะสม  
4. หากทา่นถกูปฏิเสธการเข้าเมือง บริษัทฯจะไมรั่บผิดชอบคา่ใช้จ่ายที่เกิดขึน้และจะไมค่ืนเงินคา่ทวัร์ที่ทา่นช าระแล้ว  
5. หากวนัเดินทางหนงัสอืเดินทางของทา่นช ารุด (อาทิ ขาด เปียกน า้) ทางสายการบินไมอ่นญุาต ให้เดินทาง บริษัทจะไมรั่บผิดชอบทกุกรณี 
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เอกสารประกอบการขอวซ่ีาเชงเกน้ประเทศฮงัการ ี 

(ใชเ้วลาในการขอวซี่าประมาณ 30 วนั ท ัง้น้ีระยะเวลาการพจิารณาวซ่ีาข้ึนอยู่กบัดุลยพนิิจของสถานทูต ) 

ณ ปัจจบุนั สถานฑตูไม่อนญุาต ให้ดงึเลม่ Passport หากได้ย่ืนเข้าไปแล้ว ดงันัน้ถ้าลกูค้ามีแผนเดินทางท่ี 
ต้องใช้ Passport กรุณาแจ้งเจ้าหน้าท่ี เพ่ือขอย่ืนวีซา่ลว่งหน้าก่อนกรุ๊ป และให้แนบตัว๋เคร่ืองบิน+โรงแรม  
ในช่วงท่ีลกูค้าจะเดินทางมาด้วย 
(การเตรียมเอกสารกรุณาอา่นให้เข้าใจและเตรียมให้ครบและกรุณาอยา่ยึดติดกบัการย่ืนวีซา่ในสมยัก่อน ) 

1. หนงัสือเดนิทาง อายใุช้งานได้ เกิน 6 เดือนขึน้ไป และ มีหน้าวา่งอยา่งน้อย 2 แผน่ 
(หากมีเลม่เก่ากรุณาแนบเล่มเก่าก่อนหน้าเลม่ปัจจบุนัมาด้วย) 

2. รูปถ่าย สี หน้าตรง ขนาด 2 x 2  นิว้ จ านวน  2 รูป พืน้ฉากหลงัรูปต้องเป็นพืน้สีขาว (อยา่
ถ่ายเอง เพราะพืน้เป็นสีเทา ใช้ไมไ่ด้) ห้ามสวมแวน่สายตา (รูปถ่ายต้องถ่ายไว้ไมเ่กิน 6 
เดือน...สถานฑตูมีการเทียบรูปกบัหน้าวีซ่าท่ีเคยได้รับ)  

3. ส าเนาบตัรประชาชน  
4. ส าเนาทะเบียนบ้าน (กรุณาถ่ายหน้าแรกท่ีมีรายละเอียดบ้านเลขท่ีมาด้วย) 
5. ส าเนาทะเบียนสมรส (กรณีผู้หญิง.....หากมีการเปล่ียนค าน าหน้าเป็น ...นาง... ต้องแนบมา) 
6. ส าเนาทะเบียนหยา่ (กรณีผู้หญิง.....ถ้าหยา่และหากมีการใช้ค าน าหน้าเป็น ....นาง...ต้องแนบมา) 
7. ส าเนาใบมรณะบตัร  
8. สตูบิตัร (กรณีเด็กต ่ากวา่ 18 ปีบริบรูณ์ต้องแนบสตูิบตัรมา)  
9. กรณีเดก็อายตุ ่ากวา่ 18 ปีบริบรูณ์: (หากเดก็ไมไ่ด้เดินทางพร้อม พอ่และแม)่ ต้องย่ืนเอกสารเพิ่มเตมิดงันี ้ 
- เดก็ เดนิทางกบับคุคลอ่ืน บิดาและมารดาต้องท าหนงัสือแสดงความยินยอม ซึง่ออกให้โดยท่ีวา่การเขตหรืออ าเภอ

เทา่นัน้ และให้ระบวุา่ ยินยอมให้เดก็เดนิทางกบัใคร (ระบช่ืุอ) มีความสมัพนัธ์อย่างไรกบัครอบครัว 
- เดก็ เดนิทางกบับิดา มารดาต้องท าหนงัสือแสดงความยินยอมซึง่ออกให้โดยท่ีวา่การเขตหรืออ าเภอเทา่นัน้และให้

ระบวุา่ มารดายินยอมให้เดก็เดนิทางกบับิดา (ระบช่ืุอบดิา)  
- เดก็ เดนิทางกบัมารดา บดิาต้องท าหนงัสือแสดงความยินยอมซึง่ออกให้โดยท่ีวา่การเขตหรืออ าเภอเทา่นัน้และให้

ระบวุา่ บดิายินยอมให้เดก็เดินทางกบัมารดา (ระบช่ืุอมารดา)   
10. หลกัฐานการท างาน (จดหมายรับรองการท างาน) ท าเป็นภาษาอังกฤษ 

จดหมายรับรองการท างานให้ระบ ุ TO WHOM IT MAY CONCERN (ไมต้่องระบสุถานฑตูและประเทศ) 
- กรณีผู้ เดนิทางเป็นเจ้าของกิจการ : ใช้หนงัสือจดทะเบียนบริษัทฯ ท่ีมีรายช่ือผู้ประกอบกิจการ (คดัส าเนาอายไุมเ่กิน 

1 เดือน) 
- กรณีผู้ เดนิทางเป็นเจ้าของร้านค้า : ใช้ทะเบียนพาณิชย์ท่ีมีช่ือผู้ เป็นเจ้าของร้านค้า 
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- กรณีพนกังานบริษัท : ใช้จดหมายรับรองการท างานจากนายจ้าง ระบตุ าแหนง่ ระยะเวลาการว่าจ้าง เงินเดือน วนั
เดนิทางท่ีจะไป (เอกสารมีอายไุมเ่กิน 1 เดือน) 

- กรณีท่ีเป็นข้าราชการ : ใช้หนงัสือรับรองจากหน่วยงาน  
- กรณีเกษียณอายรุาชการ: ถ่ายส าเนาบตัรข้าราชการบ านาญ 
- กรณีเป็นนกัเรียนนกัศกึษา ต้องมีหนงัสือรับรองจากสถาบนัศกึษา นัน้วา่ก าลงัศกึษาอยู ่ระบชุัน้ปีท่ีศกึษา  

11.หลักฐานการเงนิ : บัญชีออมทรัพย์  
11.1 หนงัสือรับรองสถานะทางการเงิน (Bank guarantee) ของบญัชีออมทรัพย์ (Saving account) ออกโดยธนาคาร 

ระบช่ืุอเจ้าของบญัชีเป็นภาษาองักฤษ ให้ครบถ้วน มีอายไุมเ่กิน 14 วนันบัจากวนัท่ีจะย่ืนวีซา่  
หมายเหตุ หากต้องการรับรองการเงนิให้คนภายในครอบครัว ต้องเตรียมเอกสารดังนี ้

- หนงัสือรับรองทางการเงิน (Bank Guarantee) ต้อง ระบช่ืุอเจ้าของบญัชี รับรองคา่ใช้จ่ายให้ใคร (ต้องระบช่ืุอผู้ถกู
รับรองในจดหมายด้วย)  

- กรุณาแนบสตูิบตัร, ทะเบียนบ้าน, ทะเบียนสมรส หรือหลกัฐาน เพ่ือแสดงสถานะ และความสมัพนัธ์ว่าเป็นคนใน
ครอบครัวเดียวกนั 

กรณีนายจ้างรับรองค่าใช้จ่ายให้ลูกจ้าง 
- จดหมายรับรองจากนายจ้างระบวุา่เป็นผู้ รับรองคา่ใช้จา่ย พิมพ์เป็นภาษาองักฤษเทา่นัน้ 
- หนงัสือรับรองเงินฝาก ดงัข้อ 11.1  

  

 (สถานฑตูไมรั่บพิจารณาบญัชีกระแสรายวนัในทกุกรณี ไมต้่องแนบมา) 

 

 
 

เดนิทางกรุ๊ป        ตดิต่อเซลคุณ    

ข้อมูลส่วนตัว 
 ช่ือ-นามสกลุ            

 ช่ือ-นามสกลุเดมิ หรือ ช่ือ-สกลุ กอ่นแตง่งาน  (  ) ไมม่ี (  ) ม ี ระบช่ืุอ-นามสกลุ     

 เพศ (  ) ชาย (  ) หญิง       วนั/เดือน/ปีเกิด   สถานท่ีเกิด    

 ที่อยูปั่จจบุนัสามารถติดตอ่ได้          

         รหสัไปรษณีย์    

 ที่อยูต่ามบตัรประชาชน/ทะเบยีนบ้าน          

.         รหสัไปรษณีย์    
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 เบอร์โทรศพัท์ที่บ้าน   เบอร์แฟกซ์.    มือถือ    

 อีเมล์             

 สถานภาพ (  ) โสด   (  ) แตง่งานไมจ่ดทะเบียน   (  ) แตง่งานจดทะเบียน 

  (  ) หม้าย / มา่ย (  ) หยา่ร้าง (  ) แยกกนัอยู ่
ข้อมูลในการท างาน/เรียน 

 รายละเอียดที่ท างาน(ปัจจบุนั) ระบุเป็นภาษาอังกฤษ กรุณากรอกให้ตรงกบัเอกสารที่โชว์สถานทตู 

ต าแหนง่งาน     ช่ือบริษัท       

ที่อยูท่ี่ท างาน            

วนัท่ีเร่ิมท างาน      เบอร์โทรที่ท างาน      
 รายละเอียดสถานศกึษา (ปัจจบุนัท่ีเรียนอยู)่ระบุเป็นภาษาอังกฤษ 

ช่ือโรงเรียน       ระดบัชัน้     

ที่อยูแ่ละเบอร์โทรสถานศกึษา          
 ผู้ออกคา่ใช้จา่ยในการเดินทางระบุเป็นภาษาอังกฤษ กรุณากรอกให้ตรงกับเอกสารที่โชว์สถานทตู 

(  ) ตนเอง    (  ) บคุคลอื่น ระบช่ืุอ-นามสกลุ      ความสมัพนัธ์   

(  ) องค์กร/บริษัท ระบช่ืุอ     ทีอ่ยูข่ององค์กร/บริษัท    

ความสมัพนัธ์ระหวา่งองค์กรและผู้ เดินทาง   เบอร์โทรศพัท์ขององค์กร/บริษัท   

ข้อมูลอื่นๆๆ 

 ทา่นเคยยื่นค าร้องขอวีซา่แล้วถกูปฏิเสธวีซา่หรือไม ่ (  ) ไมเ่คย (  )  เคย 

 ทา่นเคยเดินทางไปประเทศที่อยูใ่นกลุม่เชงเก้นภายในระยะเวลา 3 ปี หรือไม ่(  ) ไมเ่คย (  )  เคย 

ประเทศ    ระบวุนัท่ีได้รับวีซา่   วนัหมดอายขุองวซีา่   

 ทา่นได้ท าการบนัทกึลายนิว้มือของทา่นเพื่อจดุประสงค์การท าวซีา่เชงเก้นหรือไม ่ในชว่งระยะ เวลา 5 ปี ท่ีผา่นมา 
หรือไม ่

ประเทศ  ระบวุนัท่ีสแกนลายนิว้มือ้ (ระบอุยูใ่นหน้าวีซา่)    หมายเลขวีซา่   

 
ช่ือ – นามสกลุ ___________________________________________________________________ 
 

เบอร์โทร. ________________________________  E-mail:________________________________ 
 
แบบสอบถาม เร่ืองอาหารทีไ่ม่ทาน  หรือ อาหารทีแ่พ้ 

□   ไม่ทานเน้ือววั (No Beef)    □   แพ ้กุง้ (No Shrimp) 

□   ไม่ทานเน้ือปลา (No Fish)   □   แพ ้ลอ็บสเตอร์ (No Lobster) 

□   ไม่ทานเน้ือไก่ (No Chicken)   □   แพ ้หอย (No Shellfish) 
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□   ไม่ทานเน้ือหม ู(No Pork)   □   แพ ้ป ู(No Crab) 

□   ไม่ทานอาหารทะเล (No Sea Food)  □   ทานมงัสวรัิต (Vegetarian)   

□   ทานอาหารเจ (Vegan) 

□   แพอ้าหาร ประเภท ___________________________________________________________ 

□   อ่ืนๆ โปรดระบุ ______________________________________________________________ 
                                 ---------------------------------------------- 
แบบสอบถามเร่ืองห้องพกั 

□   Single Room หอ้งพกัเด่ียว (1 หอ้ง มี 1 เตียง พกั 1 ท่าน) 

□   Double Room หอ้งพกัคู่ (1 หอ้ง มี 1 เตียงใหญ่ พกั 2 ท่าน) 

□   Twin Room หอ้งพกัคู่ (1 หอ้ง มี 2 เตียง พกั 2 ท่าน) 

□   Triple Room หอ้งพกั 3 ท่าน (1 หอ้ง มี 2 เตียง + 1 เตียงเสริม พกั 3 ท่าน)  
       ---------------------------------------------- 

แบบสอบถามเร่ืองทีน่ั่งบนสายการบิน (ขึน้อยู่กบัเงื่อนไขของสายการบิน) 

□   ริมหนา้ต่าง 

□   ริมทางเดิน 
                                 ---------------------------------------------- 
 


