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95,800.- 
มัดจ ำท่ำนละ 30,000.- 

ก ำหนดวันท่ีเดินทำง 

07 – 16 เม.ย. 62 25 เม.ย. – 04 พ.ค. 62 
16 – 25 พ.ค. 62 20 – 29 มิ.ย. 62 

ยุโรป บอลข่ำน 10 วัน 5 ประเทศ อดีตยูโกสลำเวีย 
ดินแดนที่เต็มไปด้วยประวัติศำสตร์ที่น่ำสนใจ 

ฮังกำรี – เซอร์เบีย – บอสเนีย แอนด์ เฮเซโกวิน่ำ – มอนเตเนโกร – โครเอเชีย  

วันอำทิตย์ที่ 7 เมษำยน 2019 (1) กรุงเทพ – เฮลซิงกิ   
วันจันทร์ที่ 8 เมษำยน 2019  (2) เฮลซิงกิ – บูดำเปสต์   
วันอังคำรที่ 9 เมษำยน 2019  (3) บูดำเปสต์ (ฮังกำรี) – เบลเกรด (เซอร์เบีย)  
วันพุธที่ 10 เมษำยน 2019  (4) เบลเกรด – โนว ิซำด – เบลเกรด (เซอร์เบีย) 
วันพฤหัสบดีที่ 11 เมษำยน 2019 (5) เบลเกรด – ซำรำเจโว (บอสเนีย)  
วันศุกร์ที่ 12 เมษำยน 2019  (6) ซำรำเจโว – มอสต้ำ (บอสเนีย)    
วันเสำร์ที่ 13 เมษำยน 2019 (7) มอสต้ำ – กอโตร์ (มอนเตรเนโกร) – บุดว่ำ   
วันอำทิตย์ที่ 14 เมษำยน 2019  (8) บุดว่ำ – ดูบรอฟนิค (โครเอเชีย)  
วันจันทร์ที่ 15 เมษำยน 2019  (9) ดูบรอฟนิค – เฮลซิงกิ – กรุงเทพฯ  
วันอังคำรที่ 16 เมษำยน 2019  (10) กรุงเทพ  
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วันอำทิตย์ที่ 7 เมษำยน 2019 (1) กรุงเทพ – เฮลซิงกิ   
 

20.00 น  พร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ เคาน์เตอร์สายการบิน ฟินน์แอร์ ประตู 4 แถว G 
23.25 น  ออกเดินทางสู่ เฮลซิงกิ เท่ียวบินท่ี AY 144 
 

วันจันทร์ที่ 8 เมษำยน 2019  (2) เฮลซิงกิ – บูดำเปสต์   

 
 
 
 
 
 
 
 

 
05.55 น  เดินทางถึงสนามบิน เฮลซิงกิ เพื่อแวะเปล่ียนเท่ียวบิน 
09.35 น  ออกเดินทางสู่ บูดำเปสต์ โดยสายการบิน ฟินน์แอร์ เท่ียวบินท่ี AY 1251  
10.55 น  เดินทางถึงสนามบิน บูดาเปสต์ หัวหน้าทัวร์ น าท่านผ่านขั้นตอน ตรวจหนังสือเดินทาง และ ศุลกากร 

เรียบร้อย  
เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง  
บ่าย  น าท่านชม  เ มืองบูดำเปสต์  (Budapest)  เมืองหลวงของประเทศฮังการี นครสวยงามด้วย
 สถาปัตยกรรมอันล้ าค่า ริมสองฝ่ังแม่น้ าดานูป สมญานามว่า “ราชินีแห่งลุ่มน้ าดานูป”  

ชม ป้อมชำวประมง (Fisherman Bastion) ป้อมปราการใหญ่โตท่ีท้ิงร่องรอยแห่งอดีต สร้างใน ปีค.ศ.
1895 อยู่บนเนินเขาสูงริมแม่น้ าดานูบ เดิมเป็นตลาดขายปลาต้ังแต่สมัยยุคกลาง มีป้อมปราการดูแลโดย
ชาวประมง ปัจจุบันบูรณะใหม่ให้มีทางเดินบางส่วนมีหลังคาคลุม มีลาน Holy Trinity square เป็นจุด
ศูนย์กลางของบริเวณเมืองเก่า ตรงกลางมีอนุสาวรีย์สร้างไว้เพื่อร าลึกถึงเหตุการณ์โรคระบาดครั้งใหญ่ใน
อดีต และมีรูปปั้นบนเสานี้ คือ Saint Stephen นอกจากนี้ มียอดหอคอยรูปกรวยเป็นระยะๆ ด้านข้าง
ของลานนี้มีโบสถ์ Matyas มีจุดชมวิวเห็นความงามของเมือง  
ผ่านชม โบสถ์แมทเทียยำส (Matthias Church) โบสถ์ในศิลปะแบบกอธิค สร้างในราว ศตวรรษท่ี 13 
หลังคาของโบสถ์ปูด้วยกระเบ้ืองสีลวดลายสวยงาม  
น ำท่ำน ล่องเรือแม่น  ำดำนูบ (Danube River) แม่น้ ายาวท่ีสุดในสหภาพยุโรปและยาวเป็นอันดับ 2 
ของยุโรป มีต้นก าเนิดท่ีแถบป่าด าในเยอรมนี เกิดจากแม่น้ าเล็กๆ 2 สายคือ Brigach และ Breg ซึ่งไหล
มารวมกันเป็นแม่น้ าดานูบท่ีเมือง Donaueschingen ถือเป็นแม่น้ าสายโรแมนติกสายหนึ่งของยุโรป 

19.00 น  รับประทานอาหารค่ า ณ ภัตตาคารจีน  
20.30 น  น าท่านเข้าท่ีพัก โรงแรม Novotel Budapest หรือ เทียบเท่ำ 
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วันอังคำรที่ 9 เมษำยน 2019  (3) บูดำเปสต์ (ฮังกำรี) – เบลเกรด (เซอร์เบีย)  

 
  
 
 
 
 
 
ระยะทำง บูดำเปสต์ – เบลเกรด ระยะทำง 379 กม. ใช้เวลำเดินทำง 3 ชม. 47 นำที 
 

07.00 น  รับประทานอาหารเช้า ห้องอาหารของโรงแรม  
08.00 น  ออกเดินทางสู่ นครเบลเกรด (Belgrade) เมืองหลวงและเมืองท่ีใหญท่ีสุดของประเทศเซอร์เบีย พื้นท่ี

โดยท่ัวไปเป็นที่ราบลุ่มแม่น้ ามีเนินต่ าๆสลับ มีแม่น้ าส าคัญตัดผ่านเมืองสองสาย คือ แม่น้ าซาวาไหลจาก
ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้และมาบรรจบกับแม่น้ าดานูบ ซึ่งไหลมาจากทางตะวันตกเฉียงใต้ โดยจุดท่ีแม่น้ า
ท้ังสองสายไหลมารวมกัน ถือว่าเป็นสมรภูมิท่ีดีมาแต่ยุคโบราณจึงเป็นท่ีต้ังของ ป้อมปรำกำรโบรำณของ
เบลเกรด (Belgrade Fortress) 

12.00 น  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง 
บ่าย น าท่านชมสถานท่ีส าคัญท่ีสุดของเมืองหลวงของเซอร์เบีย คือ เมืองเบลเกรด เดินชมเมืองจากสภา

แห่งชาติ (National Parliament) ผ่านชมสภาเมือง (City Parliament) หรือ พระราชวังเก่า (Old 
Palace) ท่ีสร้างขึ้นในราชวงศ์โอบรีโนวิค (Obrenović dynasty) สถานท่ีอยู่ติดกันนั้นคือพระราชวังใหม่ 
(New Palace) ซึ่งในปัจจุบันเป็นท่ีพ านักของประธานาธิบดีของสาธารณรัฐเซอร์เบีย 
 เดินเท่ียวที ่จัตุรัสนิโคลำ พำสิก (Nikola Pašić Square) ท่ีสร้างขึ้นเพื่ออุทิศให้กับนายกเทศมนตรีคน
ก่อนของเบลเกรด และเป็นท่ีต้ังของหนึ่งในน้ าพุท่ีใหญ่ท่ีสุดในเซอร์เบีย 
ชมสวนเบลเกรด (Belgrade Park) และ สวนคำเลเมกดัน (Kalemegdan Park) ซึ่งเป็นสถานท่ีทาง
ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมท่ีส าคัญท่ีสุดของเมือง ซึ่งคุณจะได้เห็นการรวมตัวกันของแม่น้ าซาวา (Sava 
River) และแม่น้ าดานูบ (Danube River) 

18.00 น  รับประทานอาหารค่ า ณ ภัตตาคารจีน  
19.30 น  น าท่านเข้าท่ีพัก โรงแรม Crowne Plaza Belgrade หรือเทียบเท่า 
 

วันพุธที่ 10 เมษำยน 2019 (4) เบลเกรด – โนว ิซำด – เบลเกรด   
 

ระยะทำง เบลเกรด – โนว ิแซด ระยะทำง 94 กม. ใช้เวลำเดินทำง 1 ชม.  
 

08.00 น  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
09.00 น  ออกเดินทางสู่ เมือง โนวิ ซำด (Novi Sad) เมืองหลวงของจังหวัดท่ีปกครองตนเอง วอยวอดีนา 

(Vojvodina)  
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 น าท่านชม เมืองโนวิซำด (Novi Sad) เริ่มจาก จัตุรัสกลำงเมืองโนวิซำด ซึ่งเป็นท่ีต้ังของโบสถ์ยอด
แหลมสูงเสียดฟ้า ช่ือว่า Crkva imena Marijinog หรือ The Name of Mary Church เป็นโบสถ์
โรมันคาทอลิก ซึ่งชาวเมืองเรียกส้ันๆว่า Cathedral ผ่านชมท่ีว่าการเมืองหลังเก่า (Grandska Kuca)  
เดินเล่นชม ถนนคนเดินสำยหลักของเมืองนี มีชื่อว่ำ Ulica Zmaj Jovina สองข้างทางของถนนมี
อาคารแถวเต้ียๆ สีพาสเทลสดใสสลับสีตัดกันอย่างสวยงาม ถนนแห่งนี้เป็นแหล่งค้าขาย เช่น ร้านขาย
เส้ือผ้า รองเท้า ร้านอาหาร ร้านไอศครีม ร้านขายยา เป็นต้น  
ผ่านชม อำคำรสไตล์เซอร์เบียนไบแซนไทน์ ที่เรียกว่ำ Vladicanski dvor หรือ Bishop’s Palace 
ข้างหน้าวังมีรูปปั้นของ Jovan Jovanovic (Zmaj) กวีเอกของเซอร์เบียต้ังอยู่ และ Church of Saint 
George  

13.00 น  รับประทานอาหารกลางวัน แบบพื้นเมือง  
บ่าย  น าท่านเดินทางกลับสู่กรุงเบลเกรด ผ่านซินดิเค็ท เฮ้าส์ (Syndicate House) ท่ีมีช่ือเสียงและไปยังจัตุรัส

เทราซีเอ (Terazije Square) จากนั้นชมหอการค้าแอลเบเนีย (Albania Chamber) ท่ีสร้างขึ้นในปีค.ศ.
1939 และครั้งหนึ่งเคยเป็นอาคารท่ีสูงท่ีสุดในเบลเกรด คุณจะได้สัมผัสประสบการณ์ของหนึ่งในเมืองท่ี
เก่าแก่ท่ีสุดในยุโรปซึ่งมีอดีตท่ีวุ่นวายและน่าจดจ า ชมใจกลางเมือง หรือ จัตุรัสรีพับลิก (Republic 
Square) ซึ่งมีอนุสาวรีย์เจ้าชายมิฮาเอล (Prince Mihail Monument) อยู่ตรงกลาง รวมท้ังโรงละคร
แห่งชาติ (National Theatre) และพิพิธภัณฑ์แห่งชาติ (National Museum) ท่ีอยู่ใกล้ ๆ กัน รู้สึกถึง
ความมีชีวิตชีวาของถนนคะเนซ มิฮาโลว่า (Knez Mihailo Street) ซึ่งเป็นเขตท่องเท่ียวและช้อปป้ิงหลัก
ของเมือง มีเวลา เดินเล่น ช้อปป้ิงสินค้าพื้นเมือง ของฝากท่ีละลึก หรือสินค้าแบรนด์เนม  
อย่าพลาดชมคฤหาสน์เจ้าหญิงยูบิทซา (Mansion of Princess Ljubica) ซึ่งเคยเป็นท่ีพ านักเดิมของ
สุภาพสตรีหมายเลขหนึ่งของเซอร์เบีย  

18.00 น  รับประทานอาหารค่ า ณ ภัตตาคารจีน 
19.30 น  น าท่านเข้าท่ีพัก โรงแรม Crowne Plaza Belgrade หรือเทียบเท่ำ 
 

วันพฤหัสบดีที่ 11 เมษำยน 2019   (5) เบลเกรด – ซำรำเจโว (บอสเนีย)  
 

ระยะทำง เบลเกรด – ซำรำเยโว ระยะทำง 294 กม. ใช้เวลำเดินทำง 4 ชม. 53 นำที 
 

07.00 น.  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
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08.00 น.  น าท่านออกเดินทาง ข้ำมพรมแดยสู่ประเทศ บอสเนีย แลนด์ เฮเซโกวิน่ำ ตรวจหนังสือเดินทางท่ี

พรมแดน จากนั้นเดินทางต่อสู่ นครหลวง ซำรำเจโว เมืองหลวงของประเทศ บอสเนีย แอนด์ เฮเซโกวิ
น่า ซาราเยโว (Sarajevo) เป็นเมืองหลวงและเมืองท่ีใหญ่ท่ีสุดของประเทศบอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา มี
จ านวนประชากรราว 6 แสนคนเศษ ซาราเยโวเป็นเมืองส าคัญเมืองหนึ่งในแถบคาบสมุทรบอลข่าน มี
ประวัติศาสตร์อันยาวนานในสมัยจักรวรรดิออตโตมัน ราวปี ค.ศ. 1461 เหตุการณ์ท่ีส าคัญของเมือง
ซาราเยโวคือ เป็นสถานท่ีท่ี อาร์ชดยุกฟรันซ์ แฟร์ดีนันด์แห่งออสเตรีย ถูกลอบปลงพระชนม์ในวันท่ี 28 
มิถุนายน ค.ศ. 1914 และเป็นสาเหตุให้เกิด สงครามโลกครั้งท่ี 1 ในเวลาต่อมา เคยได้รับเกียรติให้เป็น
เจ้าภาพกีฬาโอลิมปิกฤดูหนาวใน ค.ศ. 1984 โดยในขณะนั้นซาราเยโวเป็นส่วนหนึ่งของประเทศ
ยูโกสลาเวีย นอกจากนี้ในช่วงระยะเวลาท่ีประเทศบอสเนียและเฮอร์เซโกวีนาต้องการแยกออกจาก
ประเทศยูโกสลาเวีย เมืองซาราเยโวถูกปิดล้อมโดยกองทัพยูโกสลาเวียเป็นระยะเวลากว่า 1,425 วัน 
(ประมาณ 3 ปี 11 เดือน) โดยเหตุการณ์ครั้งนี้ได้ท าให้ถูกบันทึกว่าเป็นเหตุการณ์ปิดล้อมเมืองท่ียาวนาน
ท่ีสุดในประวัติศาสตร์โลกสมัยใหม่ 

12.00 น รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง  
13.00 น  น าท่านชมเมืองย่านเมืองเก่า เท่ียว Sarajevo Tunnel Museum เท่ียว Latin Bridge หรือ Principov 

bridge สะพานออตโตมันข้ามแม่น้ า Miljaka ท่ีบริเวณสะพานเหนือแม่น้ า เป็นจุดท่ี Archduke Franz 
Ferdinand of Austria แห่ ง จั ก ร ว ร ร ดิ  Austro - Hungarian และพระนาง Sophie Duchess of 
Hohenberg ภริยาถูกลอบสังหารโดย Gavrilo Princip เมื่อวันท่ี 28 มิถุนายน 1914 จนกลายเป็น
ชนวนของสงครามโลกครั้งท่ี 1 น าชมตลาด เขตอนุรักษ์ตามแบบฉบับ ของออกโตมัน. Morića Han 

18.00 น  รับประทานอาหารค่ า ณ ภัตตาคารพื้นเมือง  
19.30 น  น าท่านเข้าท่ีพัก โรงแรม Hill Hotel Sarajevo หรือเทียบเท่ำ 
 

วันศุกร์ที่ 12 เมษำยน 2019 (6) ซำรำเจโว – มอสต้ำ   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ระยะทำง ซำรำเยโว – มอสต้ำ  ระยะทำง 129 กม. ใช้เวลำเดินทำง 2 ชม.  12 นำที 
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08.00 น  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
09.00 น  น าท่านออกเดินทาง สู่ เ มืองมอสต้ำ (Mosta) ประเทศบอสเนียและเฮอเซโกวีน่า (Bosnia & 

Herzegovina) โมสตาร์ เป็นเมืองท่ีเคยถูกระเบิดครั้งใหญ่และโดนผลกระทบในช่วงสงครามระหว่าง
เซิร์บกับโครแอต โมสตาร์เป็นเมืองท่ีใหญ่เป็นอันดับ 5 ของประเทศ ต้ังอยู่บนแม่น้ าเนเรทวา (Neretva) 
ซึ่งเปรียบเสมือนเป็นพรมแดนกั้นวัฒนธรรมของสองท้องถิ่น คือทางฝ่ังตะวันออกของแม่น้ าจะเป็นส่วน
ของศาสนาอิสลามคือเป็นส่วนท่ีเป็นท่ีต้ังของสุเหร่าและเตอร์กิสเฮาส์ ส่วนฝ่ังตะวันตกจะเป็นส่วนของ
ศาสนาคริสต์แบบคาทอลิก อันเป็นท่ีต้ังของโบสถ์และท่ีอยู่ของนักบวช ปัจจุบันโมสตาร์เป็นเมืองท่ี
สวยงามและโด่งดังท่ีสุดอีกแห่งหนึ่งประเทศของบอสเนีย ค าว่า โมสตาร์ มาจากค าว่า “The Bridge 
Keepers” หรือแปลว่า ชาวโมสตาร์ท่ีคอยดูรักษาสะพานท่ีต้ังอยู่เหนือแม่น้ าเนเรทว่า 

12.30 น  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง 
13.30 น  น าท่านชม เมืองโมสตำร์ (Mostar) เมืองประวัติศาสตร์ท่ีมีช่ือเสียงด้านการท่องเท่ียวของประเทศ

บอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา (Bosnia and Herzegovina) เป็นหนึ่งในเมืองท่ีส าคัญและใหญ่ท่ีสุดในเฮอร์
เซโกวีนา (Herzegovina) ภูมิภาคศูนย์กลางของบอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา โดยตัวเมืองนั้นต้ังอยู่ในหุบ
เขาของแม่น้ าเนเรตวา (Neretva River) นอกจากนี้แล้ว มอสตาร์ยังเป็นเมืองท่ีถือว่าเป็นศูนย์รวมของ
เหล่าส่ิงปลูกสร้างท่ีน่าสนใจซึ่งมีความโดดเด่นทางด้านสถาปัตยกรรมในหลากหลายรูปแบบ จนกระท่ัง
ในเดือนกรกฎาคม ปี ค.ศ.2005 องค์การยูเนสโก (UNESCO) ได้ยกให้สะพานโบราณรวมไปถึงบริเวณ
พื้นท่ีใกล้เคียงท่ีใกล้เคียงท่ีสุดของสะพานให้อยู่ในรายช่ือมรดกโลกของบอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา 
 ชม สะพำนเก่ำมอสตำร์ (Stari Most) สะพานเก่าแก่ของเมืองและเป็นสัญลักษณ์ของเมืองมอสตาร์ 
สร้างด้วยหิน Tenelija เป็นสีแบบโทนอ่อน และสีของสะพานจะเปล่ียนไปตาม แสงอาทิตย์ท่ีสาดส่องมา
ท่ีสะพานในแต่ละช่วงเวลา สร้างขึ้นโดยออตโตมัน ในปี 1566 ตัวสะพานด้ังเดิม ถูกท าลายไปในช่วงเกิด
สงคราม และสะพานปัจจุบันเป็นสะพานท่ีสร้างขึ้นใหม่โดยเลียนแบบเดิม ปัจจุบันได้รับการขึ้นทะเบียน
เป็นมรดกโลกจากองค์การยูเนสโก้ 
ชม สุเหร่ำโกสกี  เมห์เมด ปำซ่ำ (Koski Mehmed Pasha) มัสยิดออตโตขนาดเล็ก ท่ีถูกสร้างขึ้นในปี 
ค.ศ. 1617 ส่ิงท่ีโดดเด่นท่ีสุดของ มัสยิดก็คือหอคอยสุเหร่าท่ีต้ังสูงตระหง่านเหนือตัวเมือง หากขึ้นไป
หอคอยสุเหร่าท่ีจะเห็นวิวทิวทัศน์ของตัวเมืองได้ไกลถึง 3 กิโลเมตร  
 ชม ย่ำนเมืองเก่ำของมอสตำร์ (Mostar Old Town) ย่านท่ีเต็มไปด้วยร้านรวงต่าง ๆ มากมาย อยู่ทาง
ฝ่ังซ้ายของแม่น้ าเนเรทวา (Neretva) ย่านเขตเมืองเก่ามอสตาร์ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกจาก
องค์การยูเนสโก้ด้วย 

18.00 น  รับประทานอาหารค่ า ณ ภัตตาคารพื้นเมือง  
19.30 น  น าท่านท่ีพักโรงแรม City hotel Mostar หรือเทียบเท่า 
 

วันเสำร์ที่ 13 เมษำยน 2019  (7) มอสต้ำ - กอโตร์ (มอนเตรเนโก) - บุดว่ำ  
 

ระยะทำง มอสต้ำ – กอโตร์   ระยะทำง 187 กม. ใช้เวลำเดินทำง 3 ชม.  13 นำที 
 กอโตร์ – บุดวำ  ระยะทำง 22.8 กม. ใช้เวลำเดินทำง 30 นำที 
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07.00 น  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
08.00 น  ออกเดินทางข้ามพรมแดนสู่ เมืองกอโตร์ (Kotor) เมืองได้รับการยกย่องใหแป็นเมืองมรดกโลก จาก

UNESCO แห่งแรกของประเทศมอนเตเนโกรท่ีได้รับการรับรองในปี ค.ศ.1979 
เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวันแบบพื้นเมือง 
บ่าย  ชม St.Triphun Church โบสถ์นิกายคาทอลิก และ St..Nikola Chunch โบสถ์นิกายออโธดอกซ์ 

จากนั้นเมื่อได้เวลาอันสมควร น าท่านสู่ เมืองบุดว่ำ (Budva) เป็นเมืองโบราณต้ังอยู่บนชายฝ่ังอาเดรี
ยติค เป็นเมืองเก่าแก่ท่ีสุดอีกแห่งท่ีต้ังอยู่รอบทะเลอาเดรีตติค มีประวัติศาสตร์ยาวนานถึง 2,500 ปี 
ปัจจุบันได้รับฉายาว่าเป็น “ริเวียร่าแห่งมอนเตเนโกร15.00 น น าท่านเดินทาง สู่เมือง บุดว่า ตากอากาศ
ท่ีมีช่ือเสียง ของมอนเตรเนโก จากนั้น น าท่านชมเมืองบุดว่า 

18.30 น  รับประทานอาหารค่ า ณ ภัตตาคารจีน  
19.30 น  น าท่านเข้าท่ีพัก โรงแรม Budva Hotel หรือเทียบเท่า 
 

วันอำทิตย์ที่ 14 เมษำยน 2019 (8) บุดว่ำ – ดูบรอฟนิค (โครเอเชีย)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ระยะทำง บุดว่ำ – ดูบรอฟนิค   ระยะทำง 94 กม. ใช้เวลำเดินทำง 2 ชม. 30 นำที 
 

07.00 น  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
08.00 น. น าท่านเดินทางข้ามพรมแดนสู่ประเทศโรคเอเซีย สู่เมืองท่องเท่ียวท่ีสวยงามท่ีสุดของประเทศ ได้แก่

 เมือง ดูบรอฟนิค (Dubrovnik) ไข่มุกแห่งทะเลอาเดรียติก เมืองทางตอนใต้ของสาธารณรัฐโครเอเชีย 
เมืองท่องเท่ียวที่มีช่ือเสียงท่ีสุดแห่งหนึ่งของโครเอเชีย และเป็นเมืองท่ีสวยงามติดอันดับต้นๆของโลก ซึ่ง
ในอดีตเมื่อปี 1991 เมืองดูบรอฟนิค ได้เป็นเป้าหมายถูกโจมตีจากกองทหารยูโกสลาฟ บ้านเรือนกว่าครึง่ 
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อนุสาวรีย์ต่างๆ เสียหาย และทรุดโทรม และหลังจากนั้นในปี 1995 ได้มีการได้มีการลงนามใน
สนธิสัญญา ERDUT สงบศึก และเริ่มเข้าสู่สภาวะปกติ UNESCO และสหภาพยุโรป ได้ร่วมกันบูรณะ 
ซ่อมแซม เมืองส่วนท่ีเสียหายขึ้นใหม่ในระยะเวลาอันส้ัน ปัจจุบันเมืองดูบรอฟนิค ก็กลับมาสวยงามอีก
ครั้ง และมีการส่งเสริมให้เป็นมรดกโลกอีกเมืองหนึ่งชมทัศนียภาพของเมืองซึ่งดูบรอฟนิค ท่ีต้ังอยู่ตาม
แนวชายฝ่ังทะเลอาเดรียติค ตัวเมืองจะเป็นป้อมปราการโบราณท่ีถือเป็นสัญลักษณ์ของเมือง 

 น าท่านชม ศำลำว่ำกำรประจ ำเมือง (City Hall) / เข้าชม Rector’s Palace ศูนย์กลางการบริหาร
เมืองดูบรอฟนิคในอดีตท่ีได้รับอิทธิพลจากสถาปัตยกรรมกรีก - โรมัน        
 ชมเสำหินโรแลนด์  (Roland’s Column) เป็นเสาหินท่ีน าเข้ามาท่ีดูรอฟนิคเมื่อปี ค.ศ. 1419 โดยเสา
นี้เป็นสัญลักษณ์หมายถึงอิสรภาพและเอกราชของเมืองดูบรอฟนิค ด้านบนของเสาเป็นท่ีต้ังของเสาธง ซึง่
จะใช้แขวงธงท่ีมีอักษรเขียนไว้ว่า “อิสรภาพ” (LIBRTAS) ในงานเทศกาลฤดูร้อนของเมืองดูบรอฟนิค 

เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง 
บ่าย น ำท่ำนเดินขึ นก ำแพงเมืองดูบรอฟนิก (Dubrovnik City Wall) สัญลักษณ์ท่ีส าคัญอย่างหนึ่งของ

เมืองดูบรอฟนิกและมีช่ือเสียงไปท่ัวโลก มาเท่ียวดูบรอฟนิกแล้วไม่ได้ขึ้นเหมือนมาไม่ถึงดูบรอฟนิก สร้าง
ขึ้นในศตวรรษท่ี 10 เป็นก าแพงท่ีสร้างล้อมรอบย่านตัวเมือง ต้ังอยู่ริมทะเล     เอเดรียติก มีความยาวถึง 
1,940 เมตร ถือว่าเป็นก าแพงเมืองท่ีสวยงามท่ีสุดและแข็งแรงท่ีสุดแห่งหนึ่งในเขตทะเลเมดิเตอเรเนียน 
โดยบนก าแพงแห่งนี้ประกอบไปด้วยป้อมปราการท่ีท าหน้าท่ีปกป้องตัวเมืองและหอคอย 
 ชม ประตูปิเล (Pile  Gate) ซึ่งเป็นทางเข้าหลักท่ีเช่ือมอยู่กับสะพานหินท่ีมีอายุย้อนถึงปี ค.ศ.1537 
เหนือประตูปิเลมีรูปป้ันของนักบุญเบลส (St. Blaise) ซึ่งเป็นนักบุญอุปถัมภ์ของเมืองดูบรอฟนิก   
 ผ่านชมโบสถ์เซนต์นิโคลัส (St. Nikola Church) ท่ีถูกสร้างขึ้นในศตวรรษท่ี 15 ในฐานะเป็นอาราม  
แห่งฟรานเซสกัน ต้ังอยู่หน้าอ่าวลูก้า (Luka Bay) มีม้ายาว
ส าหรับนั่งฟังสวดสร้างขึ้นตามแบบชาวสปาร์ตัน ด้านตรงข้าม
แท่นบูชามีภาพวาด Our Lady of Cavtat อันมีค่าวาดโดย 
Carmela Reggia Palermitana ศิ ลปิ น ดู บ ร อ ฟ นิ ก  / เ ก็ บ
บันทึกภาพด้านหน้าของ Sponza Palace ท่ีสร้างขึ้น ใน
คริสต์ศตวรรษท่ี 14   ปัจจุบันใช้เป็นสถานท่ีเก็บรักษาเอกสาร
โบราณท่ีส าคัญ ๆ รวมถึงค าจารึกเป็นภาษาละตินโบราณท่ี   ใช้เตือนใจพ่อค้าวาณิชทางทะเล “ห้าม
กระท าการโกงน้ าหนักในการซื้อขาย ขณะท่ีท่านช่ังตวง สินค้า เพราะพระเจ้าก าลังจับตา และวัดความ
ซื่อสัตย์ของท่านอยู่”  

ค่ า รับประทานอาหารค่ า ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง เมนูพิเศษ กุ้ง LOBSTER 
19.30 น น าท่านเข้าท่ีพัก โรงแรม Sheraton Dubrovnik 
 

วันจันทร์ที่ 15 เมษำยน 2019  (9) ดูบรอฟนิค – เฮลซิงกิ – กรุงเทพฯ  
 

08.00 น  น าท่านออกเดินทางสู่สนามบิน ดูบรอฟนิค  
11.00 น  ออกเดินทางสู่กรุงเฮลซิงกิ โดยสายการบิน ฟินน์แอร์ เท่ียวบินท่ี AY 1832  
15.00 น  ถึงกรุงเฮลซิงกิ เพื่อเปล่ียนเท่ียวบิน  
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17.30 น  ออกเดินทางสู่กรุงเทพ โดยสายการบิน ฟินน์แอร์ เท่ียวบินท่ี AY 141 
 

วันอังคำรที่ 16 เมษำยน 2019 (10)  กรุงเทพ  
 

7.15 น  เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดีภาพ 
--------------------------------------------------------------- 

 

อัตรำค่ำบริกำรทัวรย์ุโรป บอลข่ำน 10 วัน (AY) 
ก ำหนดวันท่ีเดินทำง 

07 – 16 เม.ย. 62 25 เม.ย. – 04 พ.ค. 62 
16 – 25 พ.ค. 62 20 – 29 มิ.ย. 62 

 

 

อัตรำนี รวม 1. ค่าต๋ัวเคร่ืองบิน ไป - กลับ ช้ันประหยัด (Economy Class) สายการบินฟินแอร์ และค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่ระบุใน
รายการ (ไม่ใช้ต๋ัวกรุ๊ป หักคืนท่านละ 30,000 บาท) 

2. ค่าธรรมเนียมวีซ่าเข้าประเทศ และเจ้าหน้าท่ีอ านวยความสะดวกที่ศูนย์ย่ืนวีซ่า (มีวีซ่าเชงเก้นแล้วหักคืน 2,500 บาท) 
3. ค่าพาหนะที่ระบุในรายการ พร้อมคนขับรถ 
4. ค่าทิปพนักงานขับรถ 
5. ค่าทิปไกด์ท้องถ่ิน 
6. ค่าเข้าชมสถานที่ต่าง ๆ และค่าอาหารตามท่ีระบุในรายการ   
7. ค่าท่ีพักโรงแรมที่ระบุในรายการ พักห้องละ 2 ท่าน พร้อมอาหารเช้า 
8. หัวหน้าทัวร์คอยอ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 
9. เจ้าหน้าท่ีบริการและอ านวยความสะดวก ณ สนามบินสุวรรณภูมิ  
10. Welcome Pack “ซองใส่เอกสารเดินทางพร้อมเล่มโปรแกรมทัวร์” 
11. อาหารเสริมระหว่างการเดินทาง  
12. น้ าด่ืมระหว่างการเดินทางในต่างประเทศ วันละ 1 ขวด ต่อท่าน ตลอดการเดินทาง 
13. ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง วงเงินท่านละ 2,000,000 บาท และค่ารักษาพยาบาล ตลอดการเดินทาง วงเงินไม่

เกิน 1,500,000 บาท (ตามเง่ือนไขกรมธรรม์)  
14. ค่าน้ าหนักกระเป๋าเดินทางใบใหญ่ ท่านละ 1 ใบ น้ าหนักไม่เกิน 20 กิโลกรัม ส่วนกระเป๋าใบเล็ก ส าหรับถือข้ึนเคร่ือง 

(Baggage) น้ าหนักไม่เกิน 7 กิโลกรัม 
15. ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 7 % และค่าภาษีหัก ณ ท่ีจ่าย 3 % (จากค่าบริการ)        

รำยละเอียดอัตรำค่ำบริกำรส ำหรับคณะเดินทำง (ผู้ใหญ่) 15 ท่ำนขึ นไป รำคำ (บำท) 

ผู้ใหญ่ พักห้องคู่ ราคาท่านละ   95,800.- 

เด็กต่ ากว่า 12 ปี (พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน เด็ก 1 ท่าน มีเตียง) ท่านละ   92,800.- 

เด็กต่ ากว่า 12 ปี (พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน เด็ก 1 ท่าน เสริมเตียง) ท่านละ   90,800.- 

เด็กต่ ากว่า 12 ปี (พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน เด็ก 1 ท่าน ไม่มีเตียง) ท่านละ  89,800.- 

พักห้องเด่ียวเพิ่มจากค่าทัวร์ท่านละ   12,000.- 
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อัตรำนี ไม่
รวม 

1. ค่าธรรมเนียมท าหนังสือเดินทาง 
2. ค่าทิปหัวหน้าทัวร์  
3. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ  
4. ค่าพนักงานยกกระเป๋าเข้า - ออก ในโรงแรม  เพื่อควำมสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยจำกพวกมิจฉำชีพ กรุณำดูแลและ

ยกกระเป๋ำเดินทำงด้วยตัวเอง  

เง่ือนไข 
กำรส ำรองที ่

งวดที่ 1 : ส ำรองที่น่ัง มัดจ ำท่ำนละ 30,000 บำท    
พร้อมส่งส าเนาใบโอนเงินและส าเนาหน้าหนังสือเดินทางมายังบริษัทฯ ทางแฟกซ์ 02 – 678 – 6100 – 01  
ทำงอีเมล์ sp@beelinetour.com หรือทำงไลน์ ID: @beelinetour   
งวดที่ 2 : ช ำระส่วนทีเ่หลอื 30 วัน ล่วงหน้ำก่อนออกเดินทำง 

กำรช ำระ
เงิน 

1.โอนผ่านบัญชีธนาคาร  
 ชื่อบัญชี: บริษัท บีไลน์ ทวัร์ แอนด์ แทรเวิล จ ำกัด 
 ประเภทบัญชี: ออมทรพัย ์

• SCB ธนำคำรไทยพำณิชย์ สำขำคิวเฮ้ำส์ ลุมพินี เลขที่ 227-2-04525-2 
• KBank ธนำคำรกสิกรไทย สำขำถนนสำธุประดิษฐ์ เลขที่ 033-1-98948-7 
• KTB ธนำคำรกรุงไทย สำขำถนนจันทน์ เลขที่ 036-1-44386-2 
• BAY ธนำคำรกรุงศรีอยุธยำ สำขำย่อยคิวเฮ้ำส์ เลขที่ 539-1-01195-4  

เมื่อโอนเรียบร้อยอย่าลืมส่งหลักฐานใบน าฝากมาที่ อีเมล์ sp@beelinetour.com, Lind ID @beelinetour (คลิกลิงค์เพ่ือแอด
ไลน์ https://line.me/R/ti/p/%40beelinetour) หรือ แฟกซ์เบอร์ 02-678-6100-1 พร้อมระบุช่ือผู้ส่ง และผู้รับด้วยนะครับ 
2.บัตรเครดิต Visa และ Master (ค่าธรรมเนียม 3%) ส่วน บัตรเครดิต AMEX (ค่าธรรมเนียม 3.5%) โปรดติดต่อพนักงานหาก
ต้องการใช้บัตรเครดิต 
3.เช็คสั่งจ่ายในนาม “บริษัท บีไลน์ ทัวร์ แอนด์ แทรเวิล จ ากัด”  

กำรยกเลิก กรณีที่บริษัททัวร์ยกเลิกกำรเดินทำง 
นับต้ังแต่วันที่บริษัททัวร์แจ้งยกเลิกการเดินทางกับลูกค้า ทางบริษัทจะด าเนินการคืนเงินให้ผู้ช าระเงินมัดจ าภายใน 15 วันท า
การ  
- เอกสารการรับเงินคืน ส าเนาบัตรประชาชนผู้โอนเงินมัดจ าพร้อม เซ็นรับรองส าเนา  
- ส าเนาหน้าสมุดบัญชีผู้โอนเงินมัดจ า (ช่ือบัญชีจะต้องเป็นช่ือเดียวกับผู้โอนเงินมัดจ าเท่าน้ัน) 
กรณีผู้เดินทำงยกเลิกกำรเดินทำงเอง แต่กรุ๊ปทัวร์สำมำรถเดินทำงได้ 
ทางบริษัทจะด าเนินการคืนเงินให้แก่ผู้มัดจองภายใน 15 วันท าการ นับจากวันที่กรุ๊ปทัวร์เดินทางกลับมาถึงประเทศไทย 
- เอกสารการรับเงินคืน ส าเนาบัตรประชาชนผู้โอนเงินมัดจ าพร้อม เซ็นรับรองส าเนา  
- ส าเนาหน้าสมุดบัญชีผู้โอนเงินมัดจ า (ช่ือบัญชีจะต้องเป็นช่ือเดียวกับผู้โอนเงินมัดจ าเท่าน้ัน) 
 

ยกเลิกก่อนการเดินทาง 60 วัน ไม่หักค่าใช้จ่าย  
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 41 - 59 วัน หักค่าใช้จ่าย 15,000 บาท  
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 31 - 40 วัน หักค่าใช้จ่าย 30,000 บาท 
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 21 - 30 วัน หักค่าใช้จ่าย 50% ของค่าทัวร์ 
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 11 - 20 วัน หักค่าใช้จ่าย 75% ของค่าทัวร์ 
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1 - 10 วัน หักค่าใช้จ่าย 100% ของค่าทัวร์ 

1. บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยว กรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย อาทิ การล่าช้าของสายการบิน การนัดหยุดงาน ภัย
ธรรมชาติ สภาพภูมิอากาศ การก่อจลาจล อุบัติเหตุ ปัญหาการจราจร ฯลฯ ท้ังน้ีจะค านึงถึงผลประโยชน์และจะรักษาผลประโยชน์ของท่านไว้ให้
มากท่ีสุด  

mailto:sp@beelinetour.com
mailto:sp@beelinetour.com
https://line.me/R/ti/p/%40beelinetour
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2. เน่ืองจากการท่องเที่ยวน้ีเป็นการช าระแบบเหมาจ่ายกับบริษัทตัวแทนในต่างประเทศ ท่านไม่สามารถที่จะเรียกร้องเงินคืน ในกรณีที่ท่า น
ปฏิเสธหรือสละสิทธ์ิในการใช้บริการน้ันที่ทางทัวร์จัดให้  
3. หากท่านถูกปฏิเสธการเข้าเมือง บริษัทฯจะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดข้ึนและจะไม่คืนเงินค่าทัวร์ที่ท่านช าระแล้ว  
4. หากวันเดินทางหนังสือเดินทางของท่านช ารุด (อาทิ ขาด เปียกน้ า) ทางสายการบินไม่อนุญาต ให้เดินทาง บริษัทจะไม่รับผิดชอบทุกกรณี 

 
 
 
 
 

 


