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118,800.- / ท่าน 
(ราคาสำหรับ 10 – 19 ท่าน) 

กำหนดวันเดินทาง 25 ธ.ค. 62 – 07 ม.ค. 63 

วันที่ (1):  กรุงเทพฯ  
วันที่ (2):  ดูไบ - บูดาเปสต์ (ฮังการี) - ล่องแม่น้ำดานูบ 
วันที่ (3):  บูดาเปสต์ - โนวิซาด – เบลเกรด (เซอร์เบีย) 
วันที่ (4):  เบลเกรด - โบสถ์เซนต์ซาวา – สโกเปีย (มาซิโดเนียเหนือ) 
วันที่ (5): สโกเปีย – ทะเลสาบโอรีด (มาซิโดเนียเหนือ) 
วันที่ (6): ทะเลสาบโอรีด – เบรัต (อัลบาเนีย) – ทีราน่า (อัลบาเนีย)  
วันที่ (7): ทีราน่า – ปราสาทคูจ้า (อัลบาเนีย)  – บุดว่า (มอนเตรเนโกร)    
วันที่ (8): บุดว่า - กอโตร์ (มอนเตรเนโกร) - ดูบรอฟนิค (โครเอเชีย) 
วันที่ (9): ดูบรอฟนิค – 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 – ดูไบ – กรุงเทพฯ 
วันที่ (14): กรุงเทพฯ 

 
 

  

Otaru, Hokkaido 

ยุโรป – บอลขา่น 14 วัน 11 คืน อดีตยูโกสลาเวีย 
ดินแดนที่เต็มไปด้วยประวัติศาสตร์ที่น่าสนใจ 
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วันแรก (1) กรุงเทพฯ  
 

22.30 น. พร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ เคาน์เตอร์สายการบินเอมิเรตส์ ประต ู9 แถว T 

 

วันที่สอง (2) ดูไบ - บูดาเปสต์ – ล่องแม่น้ำดานูบ  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

02.00 น. ออกเดินทางสู่ ดูไบ เที่ยวบินที่ EK 371 
06.00 น. เดินทางถึงสนามบินดูไบ เพ่ือแวะเปลี่ยนเที่ยวบิน  
08.40 น. ออกเดินทางสู่ บูดาเปสต์ โดยเที่ยวบินที่ EK 111 
11.45 น.  เดินทางถึงสนามบิน บูดาเปสต์ หัวหน้าทัวร์ นำท่านผ่านขั้นตอน ตรวจหนังสือเดินทาง และ ศุลกากร

เรียบร้อย 
เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
บ่าย  นำท่าน ล่องเรือแม่น้ำดานูบ (Danube River) แม่น้ำยาวที่สุดในสหภาพยุโรปและยาวเป็นอันดับ 

2 ของยุโรป มีต้นกำเนิดที่แถบป่าดำในเยอรมนี เกิดจากแม่น้ำเล็กๆ 2 สายคือ Brigach และ Breg 
ซึ่งไหลมารวมกันเป็นแม่น้ำดานูบที่เมือง Donaueschingen ถือเป็นแม่น้ำสายโรแมนติกสายหนึ่ง
ของยุโรป แม่น้ำเส้นนี้ เป็นเส้นแบ่งอาณาเขตของประเทศต่างๆ ถึง 10 ประเทศคือ เยอรมัน 
ออสเตรีย สโลวาเกีย ฮังการี โครเอเชีย เซอร์เบีย บัลแกเรีย โรมาเนีย มอลโตวา และยูเครน ทั้งเป็น
แม่น้ำสายสำคัญท่ีรองรับน้ำจากหลายประเทศเพ่ือไหลลงสู่ทะเลดำ 

ค่ำ  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร  
เข้าสู่ที่พัก   โรงแรม Holiday Inn Budapest - Budaors หรือเทียบเท่า 
 

วันที่สาม (3):  บูดาเปสต์ – โนวิ ซาด – เบลเกรด (เซอร์เบีย) 
 

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

ปกครองตนเอง วอยวอดีนา (Vojvodina)  
เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
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บ่าย  นำท่านชม เมืองโนวิซาด (Novi Sad) เริ่มจาก จัตุรัสกลางเมืองโนวิซาด ซึ่งเป็นที่ตั้งของโบสถ์ยอด
แหลมสูงเสียดฟ้า ชื่อว่า Crkva imena Marijinog 
หร ื อ  The Name of Mary Church เ ป ็ น โ บสถ์
โรมันคาทอลิก ซึ่งชาวเมืองเรียกสั้นๆว่า Cathedral 
ผ่านชมที่ว่าการเมืองหลังเก่า (Grandska Kuca)  

  เดินเล่นชม ถนนคนเดินสายหลักของเมืองนี้มีชื่อว่า 
Ulica Zmaj Jovina สองข้างทางของถนนมีอาคาร
แถวเตี้ยๆ สีพาสเทลสดใสสลับสีตัดกันอย่างสวยงาม 
ถนนแห่งนี้เป็นแหล่งค้าขาย เช่น ร้านขายเสื้อผ้า 
รองเท้า ร้านอาหาร ร้านไอศครีม ร้านขายยา เป็นต้น  

  ผ่านชม อาคารสไตล์เซอร์เบียนไบแซนไทน์ ที่ เร ียกว่า Vladicanski dvor หรือ Bishop’s 
Palace ข้างหน้าวังมีร ูปปั ้นของ Jovan Jovanovic (Zmaj) กวีเอกของเซอร์เบียตั ้งอยู ่ และ 
Church of Saint George 

  นำท่านเดินทางสู่ เมืองเบลเกรด (Belgrade) เมืองหลวงและเมืองที่ใหญ่ที่สุดของประเทศเซอร์เบีย 
พ้ืนที่โดยทั่วไปเป็นที่ราบลุ่มแม่น้ำมีเนินต่ำๆสลับ มีแม่น้ำสำคัญตัดผ่านเมืองสองสาย คือ แม่น้ำซาวา
ไหลจากทางทิศตะวันตกเฉียงใต้และมาบรรจบกับแม่น้ำดานูบ ซึ่งไหลมาจากทางตะวันตกเฉียงใต้ 
โดยจุดที่แม่น้ำทั้งสองสายไหลมารวมกัน ถือว่าเป็นสมรภูมิที่ดีมาแต่ยุคโบราณจึงเป็นที่ตั้งของ ป้อม
ปราการโบราณของเบลเกรด (Belgrade Fortress) 

  นำท่านชมสถานที่สำคัญที่สุดของเมืองหลวงของเซอร์เบีย คือ เมืองเบลเกรด เดินชมเมืองจากสภา
แห่งชาติ (National Parliament) ผ่านชมสภาเมือง (City Parliament) หรือ พระราชวังเก่า (Old 
Palace) ที่สร้างขึ้นในราชวงศ์โอบรีโนวิค (Obrenović dynasty) สถานที่อยู่ติดกันนั้นคือพระราชวัง
ใหม่ (New Palace) ซึ่งในปัจจุบันเป็นที่พำนักของประธานาธิบดีของสาธารณรัฐเซอร์เบีย 

ค่ำ  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารจีน 
เข้าสู่ที่พัก  โรงแรม Mercure Belgrade Excelsior หรือเทียบเท่า 
 
 
 
 
 

 
 

 

วันที่ส่ี (4):  เบลเกรด - โบสถ์เซนต์ซาวา – สโกเปีย (มาซิโดเนียเหนือ) 
 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
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นำท่านชม วิหารเซนต์ซาวา (St. Sava Temple) 
เป็นโบสถ์คริสต์นิกายออร์โธด็อกซ์ที่ใหญ่ที่สุดแห่ง
หนึ่งในโลก สร้างขึ้น ณ จุดที่เชื่อกันว่า เป็นสถานที่
เผาศพนักบุญซาวา ซึ่งเป็นนักบุญที่เคารพ   ของชาว
เซอร์เบีย  ตัวอาคารสูง 70 เมตร แต่ถ้ารวมไม้กางเขน
ทองคำด้วยก็จะมีความสูง ถึง 82เมตร ตัวอาคารเริ่ม
สร้างเมื่อปี 1935 แต่ก็การก่อสร้างได้หยุดชะงักลง 
จนกระทั่งมีการเริ่มสร้างใหม่อีกครั้งในปี 1985 จนถึงปัจจุบันอาคารภายในก็ยังไม่เสร็จสมบูรณ์ 
อย่างไรก็ตามคาดว่ามหาวิหารแห่งนี้จะสร้างเสร็จในปี 2020 โดยจะมีการสร้างลิฟท์ขนาดใหญ่
เพ่ือให้นักท่องเที่ยวสามารถข้ึนไปชมวิวจากมุมสูงบริเวณฐานโดมของมหาวิหารแห่งนี้  
นำท่านเดินเที ่ยวที ่ จัตุรัสนิโคลา พาสิก (Nikola Pašić Square) ที่สร้างขึ ้นเพื ่ออุทิศให้กับ
นายกเทศมนตรีคนก่อนของเบลเกรด และเป็นที่ตั้งของหนึ่งในน้ำพุท่ีใหญ่ที่สุดในเซอร์เบีย 

  ชมสวนเบลเกรด (Belgrade Park) และ สวนคาเลเมกดัน (Kalemegdan Park) ซึ่งเป็นสถานที่
ทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมที่สำคัญที่สุดของเมือง ซึ่งคุณจะได้เห็นการรวมตัวกันของแม่น้ำซา
วา (Sava River) และแม่น้ำดานูบ (Danube River) 

  ชม ซินดิเค็ท เฮ้าส์ (Syndicate House) ที่มีชื่อเสียงและไปยังจัตุรัสเทราซีเอ (Terazije Square) 
จากนั้นชมหอการค้าแอลเบเนีย (Albania Chamber) ที่สร้างขึ้นในปีค.ศ.1939 และครั้งหนึ่งเคย
เป็นอาคารที่สูงที่สุดในเบลเกรด คุณจะได้สัมผัสประสบการณ์ของหนึ่งในเมืองที่เก่าแก่ที่สุดในยุโรป
ซึ่งมีอดีตที่วุ่นวายและน่าจดจำ ชมใจกลางเมือง หรือ จัตุรัสรีพับลิก (Republic Square) ซึ่งมี
อนุสาวรีย์เจ้าชายมิฮาเอล (Prince Mihail Monument) 
อยู ่ตรงกลาง รวมทั ้งโรงละครแห่งชาติ   (National 
Theatre) และพิพิธภัณฑ์แห่งชาติ (National Museum) 
ที่อยู่ใกล้ ๆ กัน รู้สึกถึงความมีชีวิตชีวาของถนนคะเนซ มิ
ฮาโลว่า (Knez Mihailo Street) ซึ ่งเป็นเขตท่องเที่ยว
และช้อปปิ้งหลักของเมือง มีเวลา เดินเล่น ช้อปปิ้งสินค้า
พ้ืนเมือง ของฝากที่ละลึก หรือสินค้าแบรนด์เนม  

  อย่าพลาดชมคฤหาสน์เจ้าหญิงยูบิทซา (Mansion of Princess Ljubica) ซึ่งเคยเป็นที่พำนักเดิมของ
สุภาพสตรีหมายเลขหนึ่งของเซอร์เบีย 

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
บ่าย  เดินทางสู่ เมืองสโกเปีย (Skopje) (172 กม. / ระยะเวลา 2 ชม. 35 นาที) เป็นเมืองหลวงและ

เมืองใหญ่ที่สุดของประเทศมาซิโดเนียเหนือ เป็นศูนย์กลางทางการเมือง ทางวัฒนธรรม และทาง
เศรษฐกิจของประเทศ เคยเป็นเมืองหลวงของเซอร์เบีย และบัลแกเรียในอดีตสันนิษฐานว่ามีการตั้ง
ถิ่นฐานที่สโคเปียตั้งแต่ 4000 ปีก่อนคริสตกาล 

ค่ำ  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร 
เข้าสู่ที่พัก  โรงแรม Holiday Inn Skopje หรือเทียบเท่า 
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วันที่ห้า (5): สโกเปีย – ทะเลสาบโอรีด (มาซิโดเนียเหนือ) 
 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
  นำท่านชม จัตุรัสมาซิโดเนีย (Macedonia Square) ถ่ายรูปกับอนุสาวรีย์อเล็กซานเดอร์มหาราช 

(Alexander the Great) ซึ่งได้กลายเป็นสัญลักษณ์ของเมืองหลวง อนุสาวรีย์แห่งนี้ถูกสร้างขึ้นเพ่ือ
เป็นการร่าลึกถึงการที่ประเทศได้รับเอกราชมา 20 ปี 
น่าท่านถ่ายรูปกับประตูชัยแห่งมาซิโดเนีย (Porta Macedonia) 
สร้างขึ้นเพื่อให้เป็นประตูชัยในการประกาศอิสรภาพของมาซิโดเนียที่มี
มากว่า 20 ปี ซึ่งพื้นผิวภายนอกของประตูชัยนี้ได้ถูกตกแต่งด้วยหินอ่อน 
และมีการท่าลวดลายให้เห็นถึงประวัติศาสตร์ของชาวมาซิโดเนีย 

  นำท่านสู ่ อนุสรณ์สถานของแม่พระเทเรซา (Mother Theresa 
Mausoleum) สร้างขึ้นเพื่ออุทิศให้แก่แม่พระเทเรซา จากนั้นน่าท่าน
ถ่ายรูปกับ สะพานหิน (Stone Bridge) สร้างขึ้นในราวศตวรรษที่ 6 
โดยจักรพรรดิจัสติเนียนแห่งไบแซนไทน์สะพานนี้มีความยาวประมาณ 
214 เมตรและส่วนโค้งที่ใต้สะพาน 13 ช่อง ซึ่งจักรพรรดิที่ได้เข้ามาปกครองก็ได้พยายามท่า การ
ก่อสร้างเพ่ิมเติม 

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
บ่าย  นำท่านเดินทางสู่ เมืองโอครีต (Ohrid) (160 กม. / ระยะเวลา 2 ชม. 50 นาที) ซึ่งได้ชื่อว่าเป็น

เมืองที่มีอารามริมทะเลสาบที่สวยที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศ  
  นำท่าน เข้าชมความงามของ โบสถ์เซนต์โจวาน คานิโอ (St.Jovan Kaneo Church) เป็นโบสถ์

ออร์โธดอกซ์ สร้างขึ้นเพื่อมอบให้กับนักบุญจอห์น ซึ่งถือว่าเป็นผู้ที่มีชื่อเสียงคนหนึ่งของมาซิโดเนีย 
โบสถ์แห่งนี้ตั้งอยู่บนเชิงหน้าผาเหนือจากระดับน้ำทะเล สามารถมองเห็นวิวของ ทะเลสาบโอครีด 
(Ohrid Lake) และธรรมชาติโดยรอบทะเลสาบ อิสระให้ท่านได้เก็บภาพความสวยงามของโบสถ์ที่มี
ฉากหลังเป็นทะเลสาบสวยงามยิ่ง 

  นำท่านชม อารามเซนต์นาอูม (Monastery of St. Naum) สร้างขึ้นโดยนักบุญนาอูมในปี ค.ศ.
905 เป็นอารามของนิกายอีสเทิร์น ออร์โธดอกซ์ และเป็นอีกหนึ ่งอารามที่สร้างขึ ้นบริเวณริม
ทะเลสาบ มีวิวและทิวทัศน์ที่สวยงาม และร่างของนักบุญนาอูมก็ได้ถูกฝังภายในอารามแห่งนี้เช่นกัน 

ค่ำ  รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
เข้าสู่ที่พัก  โรงแรม Belvedere Ohrid หรือเทียบเท่า 
 

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

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

แอลเบเนีย ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำโอซูม  
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  นำท่านชม เมืองเก่าในเขตมันกาเล็ม (Mangalem District) ซึ่งได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นมรดก
โลกในปี ค.ศ.2008 

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
บ่าย  เข้าชมปราสาทเบรัต (Berat Castle) 

เป็นปราสาทที่ถูกสร้างขึ้นบนเนินเขาที่
เป็นหินและอยู ่ติดกับด้านฝั ่งซ้ายของ
แม่น้ำโอซูม สร้างข้ึนในราวศตวรรษที่ 4 
ก่อนคริสตกาล และต่อมาได้ถูกเผาท่า
ลายโดยชาวโรมันในราว 200 ปีก่อน
คริสตกาล และในคริสต์ศตวรรษที่ 5 ก็
ได้มีสร้างก่าแพงที ่แข็งแกร่งขึ ้นโดย
จักรพรรดิธีโอโดซีอุส ที่ 2 แห่งไบแซน
ไทน์และก็ได ้ก ่อสร ้างต ่อเต ิมข ึ ้นใน
ศตวรรษที่ 6 โดยจักรพรรดิจัสติเนียน
ที่1 แต่ต่อมาในศตวรรษที่ 13 ได้มีการ
สร้างต่อเติมจนมีความสวยงามที่บริเวณ
รอบๆ ตัวปราสาทจะมีท ิวทัศน ์ของ
ธรรมชาติอันสวยงดงาม และได้รับการ
ขึ้นทะเบียนให้เป็นมรดกโลกในปี ค.ศ. 
2005   

  นำท่านเที่ยวชม ป้อมปราการเบรัต (Citadel of Berat) สร้างขึ้นในสมัยศตวรรษที่ 13 เป็นส่วน
หนึ่งของปราสาทเบรัต   

  นำท่าน ถ่ายรูปกับมัสยิดใหญ่ (Great Mosque) และสะพานโกริชา (Gorica bridge) ซึ่งเป็น
สะพานหินที่สร้างตั้งแต่สมัยออตโตมันเรืองอ่านาจและถือเป็นอีกหนึ่งแลนด์มาร์ค ที่สวยงามและ
ส่าคัญแห่งเมืองเบรัต 

  เดินทางสู่ เมืองทีราน่า (Tirana) เป็นเมืองหลวงและเมืองที่ใหญ่ที่สุดของประเทศแอลเบเนีย ทิรา
น่าก่อตั้งเมื่อปี ค.ศ. 1614 โดยสุไลมาน ปาชา (Sulejman Pasha) เมืองทิราน่าเป็นเมืองหลวงของ
ประเทศแอลเบเนียเมื่อปี ค.ศ.1920 

ค่ำ  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร 
เข้าสู่ที่พัก  โรงแรม Mak Albania หรือเทียบเท่า 
 

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

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
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นำท่านเที่ยวชม จัตุรัสสแกนเดอเบก (Skanderbeg Square) จัตุรัสหลักของเมืองติรานา กลาง
จัตุรัสมีรูปปั้นของสแกนเดอเบกบนหลังม้า ซึ่งเป็นวีรบุรุษของชาวแอลเบเนียในการต่อต้านการ    
รุกรานจากพวกออตโตมัน 

  นำท่าน ถ่ายรูปกับหอคอยนาฬิกา (Clock Tower) ซึ่งเป็นสิ่งก่อสร้างที่มีอายุมากและเก่าแก่ที่สุด
เป็นหอนาฬิกาใจกลางเมืองและเปรียบเสมือนสัญลักษณ์ของกรุงติรานา สร้างข้ึนในปี ค.ศ.1820 

  นำท่านชม สวนรีเนีย (Rinia Park) สวนสาธารณะกลางเมืองที่สร้างขึ้นในยุคคอมมิวนิสต์ครองเมือง 
ซึ่งมีจุดเด่นคือ อาคารไทวานี (Taivani) สิ่งก่อสร้างสไตล์โคโลเนียลที่มีร้านอาหาร คาเฟ่และลาน
น้ำพุ  

  นำท่าน ถ่ายรูปมัสยิดเอทเฮม เบย์ (Et’hem Bey Mosque) ซึ่งได้ใช้เวลาก่อสร้างถึง 28 ปีจน
สำเร็จเรียบร้อยในปีค.ศ.1821 ภายในถูกตกแต่ง
ด้วยงานศิลปะ ซึ ่งถือได้ว่าเป็นสุเหร่าที ่มีความ
สวยงามที่สุดในแอลเบเนีย นอกจากนี้มัสยิดแห่งนี้
เป็น สิ ่งก่อสร้างเก่าแก่ที ่อยู ่รอดมาจากยุคการ
ทำลายสัญลักษณ์ทางศาสนาในช่วงปี ค.ศ.1960 
ภายในม ีภาพวาดบนผนังและเพดานมีความ
สวยงาม เป็นรูปธรรมชาติ น้ำตกและสะพานซึ่งไม่
ค่อยเห็นในศิลปะของอิสลาม แต่ปรากฏให้เห็นภายในมัสยิดแห่งนี้ 

11.00 น.  เดินทางสู่ เมืองคูจ้า (Kruja) ( 38 กม. / ระยะเวลา 1 ชม.) ซ่ึงต้ังอยู่ทางด้านเหนือของกรุงทีราน่า
ห่างประมาณ 20 กม. เป็นเมืองศูนย์กลางการปกครองของเขตคูจ้า เมืองคูจ้า ได้เคยเป็นที่ตั ้งหลัก
แหล่งของพวกชนเผ่าอิลลิเรียนแห่งอัลบานี และในปี ค.ศ.1190 ก็ได้เป็นเขตปกครองตนเองแห่งอัล
บาเนีย และต่อมาก็ได้กลายเป็นเมืองหลวงแห่งอาณาจักรอัลบาเนีย และในราวต้นศตวรรษที่ 15 ก็
ได้ตกอยู่ภายใต้การปกครองของพวกออตโตมานเติร์ก 

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
บ่าย  นำท่านชม ปราสาทแห่งคูจ้า (Kruja Castle) ซึ่งมีทั้งพิพิธภัณฑ์สแกนเดอร์เบคและตลาดบาซาร์

รวมอยู่ด้วย เป็นสถานที่ที่ถูกสร้างขึ้นเพื่อต่อต้าน
กองทัพของพวกออตโตมาน โดยสามารถจุกอง
ทหารได้ประมาณ 2,000-3,000 คน โดยด้านรอบ
ของปราสาทยังมีหอคอยสูงด้วยได้เวลา สมควรแก่
เวลานำท่านออกเดินทางกลับไปยังเมืองทีราน่า 
นำท่านชมความสวยงามของตัวเมืองหลวง ที่เต็ม
ไปด้วยต้นไม้และดอกไม้ที่มีการตกแต่งให้สวยงาม 

  นำท่านเดินทางสู่ เมืองบุดว่า (Budva) เป็นเมือง
โบราณตั้งอยู่บนชายฝั่งอาเดรียติค  

  ชมเมืองบุดว่า เป็นเมืองเก่าแก่ท่ีสุดอีกแห่งที่ตั้งอยู่รอบทะเลอาเดรีตติค มีประวัติศาสตร์ยาวนานถึง 
2,500 ปี ปัจจุบันได้รับฉายาว่าเป็น “ริเวียร่าแห่งมอนเตเนโกร 
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ค่ำ  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร 
เข้าสู่ที่พัก  โรงแรม Harmania หรือเทียบเท่า 
 

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

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
  ออกเดินทางข้ามพรมแดนสู่ เมืองกอโตร์ (Kotor) 

(22 กม. / ระยะเวลา 45 นาที) เมืองชายฝั่งทะเล
แสนสวยอ ีกเม ืองของประเทศมอนเตเนโกร 
ประเทศซึ่งได้รับการขนานนามว่า “ไข่มุกแห่งทะเล
เมดิเตอร์เรเนียน”โดยประเทศสาธารณรัฐมอน
เตเนโกรนี้ตั ้งอยู่ทางตอนใต้ของทะเลเอเดรียติค
ถึงแม้สถานที่โดยรวมของประเทศจะมีขนาดเลก
มากแต่ก็อุดมสมบูรณ์ไปดวยธรรมชาติอันงดงามอ่อนละมุนคลื่นสงบไม่รุนแรงจนเกินไป ทะเลสาบน้ำ
เงินเข้มใส แม่น้ำไหลเชี่ยวและภูเขาสวยสง่า บางแห่งจะเห็นเป็นฟยอร์ดสูงตระหง่านตระการตา  

  นำท่านชมความงดงามของเมืองกอเตอร์ซึ่งได้รับการรับรองจากองค์การยูเนสโกเป็นมรดกโลกดาน
ธรรมชาติและวัฒนธรรมในปี ค.ศ.1979 เป็นเมืองที่สร้างภายในกำแพงสูง (City Wall) ซึ่งแบ่งตัว
เมืองเป็น 2 ส่วนคือเมืองเก่า (Old Town) 
และเมืองใหม่ (New Town) โดยกำแพงเมือง
แห่งนี้สร้างโดยชาวเวนิส อีกท้ังสถาปตัยกรรม
ในเมืองส่วนใหญ่ยังได้รับอิทธิพลจากชาวเวนิ
สเช่นกัน 
ช ม  St.Triphun Church โ บ ส ถ ์ น ิ ก า ย
คาทอลิก และ St.Nikola Chunch โบสถ์
นิกายออโธดอกซ์ 

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
บ่าย  นำท่านเดินทางข้ามพรมแดนสู่ประเทศโครเอเซีย สู่เมืองท่องเที่ยวที่สวยงามที่สุดของประเทศ คือ

เมืองดูบรอฟนิค (Dubrovnik) ( 91 กม. / ระยะเวลา 2 ชม. 30 นาที) ไข่มุกแห่งทะเลอาเดรียติก 
เมืองทางตอนใต้ของสาธารณรัฐโครเอเชีย 
เมืองท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงที่สุดแห่งหนึ่งของ
โครเอเชีย และเป็นเมืองที่สวยงามติดอันดับ
ต้นๆของโลก ซึ่งในอดีตเมื่อปี 1991 เมืองดูบ
รอฟนิค ได้เป็นเป้าหมายถูกโจมตีจากกอง
ทหารยูโกสลาฟ บ้านเรือนกว่าครึ่ง อนุสาวรีย์
ต่างๆ เสียหาย และทรุดโทรม และหลังจาก
นั้นในปี 1995 ได้มีการได้มีการลงนามในสนธิสัญญา ERDUT สงบศึก และเริ่มเข้าสู่สภาวะปกติ 
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UNESCO และสหภาพยุโรป ได้ร่วมกันบูรณะ ซ่อมแซม เมืองส่วนที่เสียหายขึ้นใหม่ในระยะเวลาอัน
สั้น ปัจจุบันเมืองดูบรอฟนิค ก็กลับมาสวยงามอีกครั้ง และมีการส่งเสริมให้เป็นมรดกโลกอีกเมือง
หนึ่งชมทัศนียภาพของเมืองซึ่งดูบรอฟนิค ที่ตั้งอยู่ตามแนวชายฝั่งทะเลอาเดรียติค ตัวเมืองจะเป็น
ป้อมปราการโบราณที่ถือเป็นสัญลักษณ์ของเมือง 

  นำท่านชม ศาลาว่าการประจำเมือง (City Hall) ผ่านชม Rector’s Palace ศูนย์กลางการบริหาร
เมืองดูบรอฟนิคในอดีตที่ได้รับอิทธิพลจากสถาปัตยกรรมกรีก - โรมัน        

  ชมเสาหินโรแลนด์  (Roland’s Column) 
เป็นเสาหินที่นำเข้ามาที่ดูรอฟนิคเมื่อปี ค.ศ. 
1419 โดยเสานี ้ เป ็นส ัญลักษณ์หมายถึง
อิสรภาพและเอกราชของเมืองดูบรอฟนิค 
ด้านบนของเสาเป็นที่ตั้งของเสาธง ซึ่งจะใช้
แขวงธงที ่มีอักษรเขียนไว้ว ่า “อิสรภาพ” 
(LIBRTAS) ในงานเทศกาลฤดูร้อนของเมือง
ดูบรอฟนิค 

ค่ำ  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร 
เข้าสู่ที่พัก  โรงแรม Adria Dubrovnik หรือเทียบเท่า 
 

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

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
นำท่านเด ินขึ ้นกำแพงเมืองด ูบรอฟนิก 
(Dubrovnik City Wall) สัญลักษณ์ท่ีสำคัญ
อย่างหนึ่งของเมืองดูบรอฟนิกและมีชื่อเสียง
ไปทั่วโลก มาเที ่ยวดูบรอฟนิกแล้วไม่ได้ขึ้น
เหมือนมาไม ่ถ ึงด ูบรอฟนิก  สร ้างข ึ ้นใน
ศตวรรษที่ 10 เป็นกำแพงที่สร้างล้อมรอบ
ย่านตัวเมือง ตั้งอยู่ริมทะเลเอเดรียติก มีความ
ยาวถึง 1,940 เมตร ถือว่าเป็นกำแพงเมืองที่สวยงามที่สุดและแข็งแรงที่สุดแห่งหนึ่งในเขตทะเลเมดิ
เตอเรเนียน โดยบนกำแพงแห่งนี้ประกอบไปด้วยป้อมปราการที่ทำหน้าที่ปกป้องตัวเมืองและหอคอย  

  ชม ประตูปิเล (Pile  Gate) ซึ่งเป็นทางเข้าหลักท่ีเชื่อมอยู่กับสะพานหินที่มีอายุย้อนถึงปี ค.ศ.1537 
เหนือประตูปิเลมีรูปปั้นของนักบุญเบลส (St. Blaise) ซึ่งเป็นนักบุญอุปถัมภ์ของเมืองดูบรอฟนิก   

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
บ่าย  ผ่านชมโบสถ์เซนต์นิโคลัส (St. Nikola Church) ที่ถูกสร้างขึ้นในศตวรรษที่ 15 ในฐานะเป็นอาราม  

แห่งฟรานเซสกัน ตั้งอยู่หน้าอ่าวลูก้า (Luka Bay) มีม้ายาวสำหรับนั่งฟังสวดสร้างขึ ้นตามแบบ
ชาวสปาร์ตัน ด้านตรงข้ามแท่นบูชามีภาพวาด Our Lady of Cavtat อันมีค่าวาดโดย Carmela 
Reggia Palermitana ศิลปินดูบรอฟนิก / เก็บบันทึกภาพด้านหน้าของ Sponza Palace ที่สร้างขึ้น
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ในคริสต์ศตวรรษที่ 14 ปัจจุบันใช้เป็นสถานที่เก็บรักษาเอกสารโบราณที่สำคัญ ๆ รวมถึงคำจารึกเป็น
ภาษาละตินโบราณที่ใช้เตือนใจพ่อค้าวาณิชทางทะเล “ห้ามกระทำการโกงน้ำหนักในการซื้อขาย 
ขณะที่ท่านชั่งตวง สินค้า เพราะพระเจ้ากำลังจับตา และวัดความซื่อสัตย์ของท่านอยู่” 

  นำท่านออกเดินทาง ข้ามพรมแดนสู่ประเทศ บอสเนีย แลนด์ เฮเซโกวิน่า ตรวจหนังสือเดินทางที่
พรมแดน 

  นำท่านออกเดินทางสู่ เมืองมอสต้า (Mosta) (131 กม./ ระยะเวลา 2 ชม. 45 นาที) ประเทศ
บอสเนียและเฮอเซโกวีน่า (Bosnia & Herzegovina) โมสตาร์ เป็นเมืองที่เคยถูกระเบิดครั้งใหญ่และ
โดนผลกระทบในช่วงสงครามระหว่างเซิร์บกับโครแอต โมสตาร์เป็นเมืองที่ใหญ่เป็นอันดับ 5 ของ
ประเทศ ตั้งอยู่บนแม่น้ำเนเรทวา (Neretva) ซึ่งเปรียบเสมือนเป็นพรมแดนกั้นวัฒนธรรมของสอง
ท้องถิ่น คือทางฝั่งตะวันออกของแม่น้ำจะเป็นส่วนของศาสนาอิสลามคือเป็นส่วนที่เป็นที่ตั้งของ
สุเหร่าและเตอร์กิสเฮาส์ ส่วนฝั่งตะวันตกจะเป็นส่วนของศาสนาคริสต์แบบคาทอลิก อันเป็นที่ตั้งของ
โบสถ์และที่อยู่ของนักบวช ปัจจุบันโมสตาร์เป็นเมืองที่สวยงามและโด่งดังที่สุดอีกแห่งหนึ่งประเทศ
ของบอสเนีย คำว่า โมสตาร์ มาจากคำว่า “The Bridge Keepers” หรือแปลว่า ชาวโมสตาร์ที่คอย
ดูรักษาสะพานที่ตั้งอยู่เหนือแม่น้ำเนเรทว่า 

ค่ำ  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร 
เข้าสู่ที่พัก  โรงแรม Mostar หรือเทียบเท่า 
   

วันที่สิบ (10):  มอสต้าร์ – ซาราเยโว (บอสเนีย & เฮอร์เซโกวีนา)   

 
 
 
 
 
 
 
 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  
  นำท่านชม เมืองมอสตาร์ (Mostar) เมืองประวัติศาสตร์ที่มีชื่อเสียงด้านการท่องเที่ยวของประเทศ

บอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา (Bosnia and Herzegovina) เป็นหนึ่งในเมืองที่สำคัญและใหญ่ที่สุดใน
เฮอร์เซโกวีนา (Herzegovina) ภูมิภาคศูนย์กลางของบอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา โดยตัวเมืองนั้น
ตั้งอยู่ในหุบเขาของแม่น้ำเนเรตวา (Neretva River) นอกจากนี้แล้ว มอสตาร์ยังเป็นเมืองที่ถือว่าเป็น
ศูนย์รวมของเหล่าสิ่งปลูกสร้างที่น่าสนใจซึ่งมีความโดดเด่นทางด้านสถาปัตยกรรมในหลากหลาย
รูปแบบ จนกระทั่งในเดือนกรกฎาคม ปี ค.ศ.2005 องค์การยูเนสโก (UNESCO) ได้ยกให้สะพาน
โบราณรวมไปถึงบริเวณพื้นที่ใกล้เคียงที่ใกล้เคียงที่สุดของสะพานให้อยู่ในรายชื่อมรดกโลกของ
บอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา  
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  ชม สะพานเก่ามอสตาร์ (Stari Most) สะพานเก่าแก่ของเมืองและเป็นสัญลักษณ์ของเมืองมอสตาร์ 
สร้างด้วยหิน Tenelija เป็นสีแบบโทนอ่อน และสีของสะพานจะเปลี่ยนไปตาม แสงอาทิตย์ที่สาด
ส่องมาที่สะพานในแต่ละช่วงเวลา สร้างข้ึนโดยออตโตมัน ในปี 1566 ตัวสะพานดั้งเดิม ถูกทำลายไป
ในช่วงเกิดสงคราม และสะพานปัจจุบันเป็นสะพานที่สร้างขึ้นใหม่โดยเลียนแบบเดิม ปัจจุบันได้รับ
การข้ึนทะเบียนเป็นมรดกโลกจากองค์การยูเนสโก้  
ชม ย่านเมืองเก่าของมอสตาร์ (Mostar Old Town) ย่านที่เต็มไปด้วยร้านรวงต่าง ๆ มากมาย อยู่
ทางฝั่งซ้ายของแม่น้ำเนเรทวา (Neretva) ย่านเขตเมืองเก่ามอสตาร์ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดก
โลกจากองค์การยูเนสโก้ด้วย 
นำท่านเดินทางสู ่ เมืองจาบลานิซา (Jablanica) เป็นเมืองอยู ่ในประเทศเฮอร์เซโกวีนา ริม
ทะเลสาบชื่อเดียวกับชื่อเมือง 

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
บ่าย  เดินทางต่อสู่ นครหลวงซาราเยโว (82 กม. / ระยะเวลา 1 ชม. 45 นาที) เมืองหลวงของประเทศ 

บอสเนีย แอนด์ เฮเซโกวิน่า ซาราเยโว (Sarajevo) เป็นเมืองหลวงและเมืองที่ใหญ่ที่สุดของประเทศ
บอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา มีจำนวนประชากรราว 6 แสนคนเศษ ซาราเยโวเป็นเมืองสำคัญเมือง
หนึ่งในแถบคาบสมุทรบอลข่าน มีประวัติศาสตร์อันยาวนานในสมัยจักรวรรดิออตโตมัน ราวปี ค.ศ. 
1461 เหตุการณ์ที่สำคัญของเมืองซาราเยโวคือ เป็นสถานที่ที ่อาร์ชดยุกฟรันซ์ แฟร์ดีนันด์แห่ง
ออสเตรีย ถูกลอบปลงพระชนม์ในวันที่ 28 มิถุนายน ค.ศ. 1914 และเป็นสาเหตุให้เกิด สงครามโลก
ครั้งที่ 1 ในเวลาต่อมา เคยได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพกีฬาโอลิมปิกฤดูหนาวใน ค.ศ. 1984 โดย
ในขณะนั้นซาราเยโวเป็นส่วนหนึ่งของประเทศยูโกสลาเวีย นอกจากนี้ในช่วงระยะเวลาที่ประเทศ
บอสเนียและเฮอร์เซโกวีนาต้องการแยกออกจากประเทศยูโกสลาเวีย เมืองซาราเยโวถูกปิดล้อมโดย
กองทัพยูโกสลาเวียเป็นระยะเวลากว่า 1,425 วัน (ประมาณ 3 ปี 11 เดือน) โดยเหตุการณ์ครั้งนี้ได้
ทำให้ถูกบันทึกว่าเป็นเหตุการณ์ปิดล้อมเมืองที่ยาวนานที่สุดในประวัติศาสตร์โลกสมัยใหม่ 

  นำท่านชม ความงดงามของ สุเหร่า GAZI HUSREV-BEG MOSQUE ซึ่งได้ชื่อว่าเป็นสุเหร่าแบบ
ออตโตมันที่สำคัญที่สุดในเมืองซาราเยโวเป็นมัสยิด
ที่สร้างมาตั้งแต่สมัยศตวรรษท่ี 16 เป็นมัสยิดเก่าแก่
ที ่ใหญ่ที ่สุดในประเทศบอสเนียฯ และถือว่าเป็น
หน ึ ่ ง ในม ัสย ิดของคาบสม ุทรบอลข ่ านท ี ่ มี
สถาปัตยกรรมแบบออโตมันที่เด่นชัด   

  นำท่านชม Latin Bridge หรือPrincipov bridge 
สะพานออตโตมันข้ามแม่น้ำ Miljaka ที ่บริเวณ
สะพานเหนือแม่น้ำ เป็นจุดที่ Archduke Franz Ferdinand of Austria แห่งจักรวรรดิ Austro - 
Hungarian และพระนางSophie Duchess of Hohenberg ภริยาถูกลอบสังหารโดย Gavrilo 
Princip เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 1914 จนกลายเป็นชนวนของสงครามโลกครั้งที่ 1 นำชมตลาด เขต
อนุรักษ์ตามแบบฉบับของออกโตมัน Morića Han 

ค่ำ  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร 
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เข้าสู่ที่พัก  โรงแรม Novotel Sarajevo Bristol หรือเทียบเท่า   
 

วันที่สิบเอ็ด (11):    ซาราเยโว – ตุซลา (บอสเนีย & เฮอร์เซโกวีนา) – เปชส ์(ฮังการี) 
 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
นำท่านเดินทางสู่ เมืองตุซลา (Tuzla) เมืองใหญ่อันดับสามของบอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา มีความ
หลากหลายทางวัฒนธรรมมากที่สุด ด้วยความหลากหลายทางประชากร ซึ่งมีทั้งชาวบอสเนีย เซิร์บ
และโครเอเชีย รวมถึงชาวยิวด้วย  นำท่านผ่านชมย่านเมืองเก่าตุซลา (Old Town Tuzla) อยู่ใจ
กลางเมืองตุซลา ใกล้กับทะเลสาบน้ำเค็มแพนโนเนียน (Pannonian Lake) ซึ่งเป็นพื้นที่ที่สวยที่สุด
ของเมือง เดินเล่นชม ฟรีดอม สแควร์ (Freedom Square) จุดนัดพบของผู้คนในเมืองนี้ แวะ
ถ่ายรูปภายนอกสุเหร่าแห่งตุซลา (Mosques) พลาดไม่ได้การชมทะเลสาบน้ำเค็มเพียงแห่งเดียวใน
ทวีปยุโรป เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนของชาวเมืองตุซลา 

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
บ่าย นำท่านเดินทางสู่ เมืองเปชส ์(Pecs) (259 กม. / 4 ชม.) เมืองในหุบเขาที่ได้ชื่อว่าเป็นเมืองแห่งวิถี

ชีวิตชาวยุโรป ชมมัสยิดโบราณขนาดใหญ่ที่สุดในยุโรป ซึ่งได้เปลี่ยนมาเป็นโบสถ์ในภายหลัง 
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร 
เข้าสู่ที่พัก โรงแรม Corso Pecs หรือเทียบเท่า 
 

วันที่สิบสอง (12):    เปชส ์– เอสเตอร์กอม – บูดาเปสต์ 
 

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

เมืองหลวงเก่าของประเทศฮังการี ในช่วงศตวรรษที ่ 10 – กลางศตวรรษที ่ 13 ชมโบสถ์
โรมันคาทอลิกแห่งแรกและใหญ่ที่สุดของฮังการี / เดินทางสู่ กรุงบูดาเปสต์ (Budapest) 

เที่ยง   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
บ่าย  นำท่านชม เมืองบูดาเปสต์ (Budapest) เมืองหลวงของ

ประเทศฮังการี นครสวยงามด้วยสถาปัตยกรรมอันล้ำค่า 
ริมสองฝั่งแม่น้ำดานูป สมญานามว่า “ราชินีแห่งลุ่มน้ำ
ดานูป” ชม ป้อมชาวประมง (Fisherman Bastion) 
เป็นจุดชมทิวทัศน์ที่งดงามของเมืองบูดาเปสต์ ที่สามารถ
มองเห็นแม่น้ำดานูบตลอดจนสะพานเชน และอาคาร
รัฐสภาฮังการีในแบบพาโนรามาป้อมปราการใหญ่โตที่ทิ้ง
ร่องรอยแห่งอดีต สร้างใน ปีค.ศ.1895 อยู่บนเนินเขาสูงริมแม่น้ำดานูบ เดิมเป็นตลาดขายปลาตั้งแต่
สมัยยุคกลาง มีป้อมปราการดูแลโดยชาวประมง ปัจจุบันบูรณะใหม่ให้มีทางเดินบางส่วนมีหลังคา
คลุม มีลาน Holy Trinity square เป็นจุดศูนย์กลางของบริเวณเมืองเก่า ตรงกลางมีอนุสาวรีย์สรา้ง
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ไว้เพื่อรำลึกถึงเหตุการณ์โรคระบาดครั้งใหญ่ในอดีต และมีรูป
ปั้นบนเสานี้ คือ Saint Stephen นอกจากนี้ มียอดหอคอยรูป
กรวยเป็นระยะๆ ด้านข้างของลานนี้มีโบสถ์ Matyas มีจุดชม
วิวเห็นความงามของเมือง  

  ผ่านชม โบสถ์แมทเทียยาส (Matthias Church) โบสถ์ใน
ศิลปะแบบกอธิค สร้างในราว ศตวรรษที่ 13 หลังคาของโบสถ์
ปูด้วยกระเบื้องสีลวดลายสวยงาม  

  ช้อปปิ ้งแหล่งช ้อปปิ ้งหล ักบน ถนน Vaci Street ที ่แบ่ง
ออกเป็น 2 ฟากถนน ประกอบด้วยร้านแบรนดเนม คาเฟ่ 
ร้านอาหาร ร้านขายของที่ระลึก เช่น ผ้าปัก เครื่องแก้ว สินค้า
พ้ืนเมืองนานาชนิด เป็นต้น  

ค่ำ  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร 
เข้าสู่ที่พัก   โรงแรม Holiday Inn Budapest - Budaors หรือเทียบเท่า 
 

วันที่สิบสาม (13):   บูดาเปสต์ – ดูไบ – กรุงเทพฯ 
 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
นำท่านชม จัตุรัสฮีโร่ (Hero’s Square) นำท่านสู่ จุดชมวิว เกลเลิร์ต ฮิลล์ (Gellert Hill) เป็น
จุดชมวิวที่มีความสูง 140 เมตร สามารถมองเห็นวิวได้จากทั้ง 2 ด้าน ทำให้เห็นทัศนียภาพของกรุง
บูดาเปสต์ได้โดยรอบแบบพาโนรามิค 360 องศา ของเมืองปูดาเปสต์บริเวณกำแพงของทางขึ้น เนิน
เขาเกลเลิร์ต มีการจัดแสดงรูปภาพของกรุงบูดาเปสต์ เพ่ือให้เห็นถึงความเป็นมาของเมืองตั้งแต่อดีต
จนมาถึงภาพท่ีทุกคนได้เห็นในปัจจุบัน / นำท่านออกเดินทางสู่สนามบนิ 

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวันภายในสนามบิน 
15.00 น.  ออกเดินทางสู่ ดูไบ โดยเที่ยวบินที่ EK 112 
23.15 น.  เดินทางถึงดูไบ เพ่ือเปลี่ยนเที่ยวบิน 
 

วันที่สิบสี่ (14) :  กรุงเทพฯ 
 

03.30 น.  ออกเดินทางสู่กรุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที่ EK 376 
12.35 น.  เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ 

--------------------------------------------------------------- 
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อัตราค่าบริการทัวร์ยุโรป บอลข่าน 14 วัน (EK) 
 

 

อัตรานี้รวม 1. ค่าตั๋วเครื่องบิน ไป - กลับ ช้ันประหยัด (Economy Class) สายการบินเอมิเรตส์ และค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่ระบุใน
รายการ  

2. ค่าธรรมเนียมวีซ่าเข้าประเทศ และเจ้าหน้าท่ีอำนวยความสะดวกที่ศูนย์ยื่นวีซ่า  
3. ค่าพาหนะท่ีระบุในรายการ พร้อมคนขับรถ 
4. ค่าทิปพนักงานขับรถ 
5. ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น 
6. ค่าเข้าชมสถานท่ีต่าง ๆ และค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ   
7. ค่าที่พักโรงแรมที่ระบุในรายการ พักห้องละ 2 ท่าน พร้อมอาหารเช้า 
8. หัวหน้าทัวร์คอยอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 
9. เจ้าหน้าท่ีบริการและอำนวยความสะดวก ณ สนามบินสุวรรณภูมิ  
10. Welcome Pack “ซองใส่เอกสารเดินทางพร้อมเล่มโปรแกรมทัวร์” 
11. อาหารเสริมระหว่างการเดินทาง  
12. น้ำดื่มระหว่างการเดินทางในต่างประเทศ วันละ 1 ขวด ต่อท่าน ตลอดการเดินทาง 
13. ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง วงเงินท่านละ 2 ,000,000 บาท และค่ารักษาพยาบาล ตลอดการเดินทาง 

วงเงินไม่เกิน 1,500,000 บาท (ตามเงื่อนไขกรมธรรม์)  
14. ค่าน้ำหนักกระเป๋าเดินทางใบใหญ่ ท่านละ 1 ใบ น้ำหนักไม่เกิน 20 กิโลกรัม ส่วนกระเป๋าใบเล็ก สำหรับถือขึ้นเครื่อง 

(Baggage) น้ำหนักไม่เกิน 7 กิโลกรัม 
15. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และค่าภาษีหัก ณ ท่ีจ่าย 3 % (จากค่าบริการ)        

อัตรานี้ไม่รวม 1. ค่าธรรมเนียมทำหนังสือเดินทาง 
2. ค่าทิปหัวหน้าทัวร์  
3. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าซักรดี คา่โทรศัพท์ และคา่ใช้จ่ายอื่นๆ  
4. ค่าพนักงานยกกระเป๋าเข้า - ออก ในโรงแรม  เพ่ือความสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยจากพวกมิจฉาชีพ กรุณาดูแล

และยกกระเป๋าเดินทางด้วยตัวเอง  

เง่ือนไข 
การสำรองท่ี 

งวดที่ 1 : สำรองท่ีนั่ง มัดจำท่านละ 30,000 บาท    
พร้อมส่งสำเนาใบโอนเงินและสำเนาหน้าหนังสือเดินทางมายังบริษทัฯ ทางแฟกซ์ 02– 678 – 6100 – 01  
ทางอีเมล์ sp@beelinetour.com หรือทางไลน์ ID: @beelinetour   

งวดที่ 2 : ชำระส่วนที่เหลือ 30 วัน ล่วงหน้าก่อนออกเดินทาง 
การชำระเงิน 1.โอนผ่านบัญชีธนาคาร  

          ชื่อบัญชี: บริษัท บไีลน์ ทัวร์ แอนด์ แทรเวิล จำกัด 
 ประเภทบญัชี: ออมทรัพย์ 

รายละเอียดอัตราค่าบริการสำหรับคณะเดินทาง (ผู้ใหญ่)  8 ท่าน 10 – 19 ท่าน 20 ท่านขึ้นไป 

ผู้ใหญ่ พักห้องคู่ ราคาท่านละ   123,800.- 118,800.- 115,800.- 

เด็กต่ำกว่า 12 ปี (พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน เด็ก 1 ท่าน มีเตียง) ท่านละ   121,800.- 116,800.- 113,800.- 

เด็กต่ำกว่า 12 ปี (พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน เด็ก 1 ท่าน เสริมเตียง) ท่านละ   119,800.- 114,800.- 111,800.- 

เด็กต่ำกว่า 12 ปี (พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน เด็ก 1 ท่าน ไม่มีเตียง) ท่านละ  117,800.- 112,800.- 109,800.- 

พักห้องเดี่ยวเพ่ิมจากค่าทัวร์ท่านละ   15,000.- 

mailto:sp@beelinetour.com
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                     SCB ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาคิวเฮ้าส์ ลุมพินี เลขที่ 227-2-04525-2 
KBank ธนาคารกสิกรไทย สาขาถนนสาธุประดษิฐ์ เลขที่ 033-1-98948-7 
KTB ธนาคารกรุงไทย สาขาถนนจันทน์ เลขที่ 036-1-44386-2 
BAY ธนาคารกรุงศรีอยุธยา สาขาย่อยคิวเฮ้าส์ เลขที่ 539-1-01195-4  

เมื่อโอนเรยีบร้อยอย่าลืมส่งหลักฐานใบนำฝากมาที่ อีเมล์ sp@beelinetour.com, Lind ID @beelinetour (คลิกลิงค์เพื่อ
แอดไลน์ https://line.me/R/ti/p/%40beelinetour) หรือ แฟกซ์เบอร์ 02-678-6100-1 พร้อมระบุช่ือผู้ส่ง และผู้รับด้วย
นะครับ 
2.บัตรเครดิต Visa และ Master (ค่าธรรมเนียม 3%) ส่วน บัตรเครดิต AMEX (ค่าธรรมเนียม 3.5%) โปรดติดต่อพนักงาน
หากต้องการใช้บัตรเครดติ 
3.เช็คสั่งจ่ายในนาม “บริษัท บีไลน์ ทัวร์ แอนด์ แทรเวิล จำกัด”  

การยกเลิก กรณีที่บริษัททัวร์ยกเลิกการเดินทาง 
นับตั้งแต่วันท่ีบริษัททัวร์แจ้งยกเลกิการเดินทางกับลูกค้า ทางบริษัทจะดำเนินการคืนเงินใหผู้้ชำระเงินมัดจำภายใน 15 วัน
ทำการ  
       - เอกสารการรับเงินคืน สำเนาบัตรประชาชนผู้โอนเงินมดัจำพร้อม เซ็นรับรองสำเนา  
       - สำเนาหน้าสมดุบัญชีผู้โอนเงินมัดจำ (ช่ือบัญชีจะต้องเป็นช่ือเดียวกับผู้โอนเงินมัดจำเท่านั้น) 
กรณีผู้เดินทางยกเลิกการเดินทางเอง แต่กรุ๊ปทัวร์สามารถเดินทางได้ 
ทางบริษัทจะดำเนินการคืนเงินให้แก่ผู้มัดจองภายใน 15 วันทำการ นับจากวันท่ีกรุ๊ปทัวร์เดินทางกลบัมาถึงประเทศไทย 
       - เอกสารการรับเงินคืน สำเนาบัตรประชาชนผู้โอนเงินมดัจำพร้อม เซ็นรับรองสำเนา  
       - สำเนาหน้าสมดุบัญชีผู้โอนเงินมัดจำ (ช่ือบัญชีจะต้องเป็นช่ือเดียวกับผู้โอนเงินมัดจำเท่านั้น) 
 

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. บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยว กรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย อาทิ การล่าช้าของสายการบิน การนัดหยุดงาน ภัย
ธรรมชาติ สภาพภูมิอากาศ การก่อจลาจล อุบัติเหตุ ปัญหาการจราจร ฯลฯ ทั้งนี้จะคำนึงถึงผลประโยชน์และจะรักษาผลประโยชน์ของท่านไว้ให้
มากที่สุด  
2. เนื่องจากการท่องเที่ยวนี้เป็นการชำระแบบเหมาจ่ายกับบริษัทตัวแทนในต่างประเทศ ท่านไม่สามารถที่จะเรียกร้องเงินคืน ในกรณีที่ท่า น
ปฏิเสธหรือสละสิทธ์ิในการใช้บริการนั้นท่ีทางทัวร์จัดให้  

3. รายการนี้เป็นเพียงการเสนอราคาที่ต้องได้รับการยืนยันจากทางบริษัท ฯ และทางต่างประเทศ อีกครั้งหนึ่ง หลังจากได้สำรองที่นั่ง
กับสายการบิน และโรงแรมที่พักรวมถึงร้านอาหารและเมนูอาหาร อย่างไรก็ตามรายการนี้อาจจะปรับเปลี่ยนแปลงได้ตามความ 
เหมาะสม  
4. หากท่านถูกปฏิเสธการเข้าเมือง บริษัทฯจะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นและจะไม่คืนเงินค่าทัวร์ที่ท่านชำระแล้ว  
5. หากวันเดินทางหนังสือเดินทางของท่านชำรุด (อาทิ ขาด เปียกน้ำ) ทางสายการบินไม่อนุญาต ให้เดินทาง บริษัทจะไม่รับผิดชอบทุกกรณี 
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เอกสารประกอบการขอวซ่ีาเชงเกน้ประเทศฮงัการ ี 

(ใชเ้วลาในการขอวีซ่าประมาณ 30 วนั ทัง้น้ีระยะเวลาการพจิารณาวีซ่าขึ้นอยู่กบัดุลยพนิิจของสถานทูต ) 

ณ ปัจจบุนั สถานฑตูไม่อนญุาต ให้ดงึเลม่ Passport หากได้ยื่นเข้าไปแล้ว ดงันัน้ถ้าลกูค้ามีแผนเดินทางที ่
ต้องใช้ Passport กรุณาแจ้งเจ้าหน้าที่ เพื่อขอยื่นวีซ่าลว่งหน้าก่อนกรุ๊ป และให้แนบตัว๋เคร่ืองบิน+โรงแรม  
ในช่วงที่ลกูค้าจะเดินทางมาด้วย 
(การเตรียมเอกสารกรุณาอ่านให้เข้าใจและเตรียมให้ครบและกรุณาอย่ายึดติดกบัการยื่นวีซ่าในสมยัก่อน ) 

1. หนงัสือเดินทาง อายใุช้งานได้ เกิน 6 เดือนขึน้ไป และ มีหน้าว่างอย่างน้อย 2 แผ่น 
(หากมีเลม่เก่ากรุณาแนบเล่มเก่าก่อนหน้าเลม่ปัจจุบนัมาด้วย) 

2. รูปถ่าย สี หน้าตรง ขนาด 2 x 2  นิว้ จ านวน  2 รูป พืน้ฉากหลงัรูปต้องเป็นพืน้สีขาว (อย่า
ถ่ายเอง เพราะพืน้เป็นสีเทา ใช้ไม่ได้) ห้ามสวมแว่นสายตา (รูปถ่ายต้องถ่ายไว้ไม่เกิน 6 
เดือน...สถานฑูตมีการเทียบรูปกบัหน้าวีซ่าที่เคยได้รับ)  

3. ส าเนาบตัรประชาชน  
4. ส าเนาทะเบียนบ้าน (กรุณาถ่ายหน้าแรกที่มีรายละเอียดบ้านเลขที่มาด้วย) 
5. ส าเนาทะเบียนสมรส (กรณีผู้หญิง.....หากมีการเปลี่ยนค าน าหน้าเป็น ...นาง... ต้องแนบมา) 
6. ส าเนาทะเบียนหย่า (กรณีผู้หญิง.....ถ้าหย่าและหากมีการใช้ค าน าหน้าเป็น ....นาง...ต้องแนบมา) 
7. ส าเนาใบมรณะบตัร  
8. สติูบตัร (กรณีเด็กต ่ากว่า 18 ปีบริบรูณ์ต้องแนบสติูบตัรมา)  
9. กรณีเด็กอายตุ ่ากว่า 18 ปีบริบรูณ์: (หากเด็กไม่ได้เดินทางพร้อม พ่อและแม่) ต้องยื่นเอกสารเพิ่มเติมดงันี ้ 
- เด็ก เดินทางกบับุคคลอื่น บิดาและมารดาต้องท าหนงัสือแสดงความยินยอม ซึง่ออกให้โดยที่ว่าการเขตหรืออ าเภอ

เท่านัน้ และให้ระบวุ่า ยินยอมให้เด็กเดินทางกบัใคร (ระบุชื่อ) มีความสมัพนัธ์อย่างไรกบัครอบครัว 
- เด็ก เดินทางกบับิดา มารดาต้องท าหนงัสือแสดงความยินยอมซึง่ออกให้โดยที่ว่าการเขตหรืออ าเภอเท่านัน้และให้

ระบวุ่า มารดายินยอมให้เด็กเดินทางกบับิดา (ระบชุื่อบิดา)  
- เด็ก เดินทางกบัมารดา บิดาต้องท าหนงัสือแสดงความยินยอมซึง่ออกให้โดยที่ว่าการเขตหรืออ าเภอเท่านัน้และให้

ระบวุ่า บิดายินยอมให้เด็กเดินทางกบัมารดา (ระบชุื่อมารดา)   
10. หลกัฐานการท างาน (จดหมายรับรองการท างาน) ท าเป็นภาษาอังกฤษ 

จดหมายรับรองการท างานให้ระบ ุ TO WHOM IT MAY CONCERN (ไม่ต้องระบสุถานฑตูและประเทศ) 
- กรณีผู้ เดินทางเป็นเจ้าของกิจการ : ใช้หนงัสือจดทะเบียนบริษัทฯ ที่มีรายชื่อผู้ประกอบกิจการ (คดัส าเนาอายไุม่เกิน 

1 เดือน) 
- กรณีผู้ เดินทางเป็นเจ้าของร้านค้า : ใช้ทะเบียนพาณิชย์ที่มีชื่อผู้ เป็นเจ้าของร้านค้า 
- กรณีพนกังานบริษัท : ใช้จดหมายรับรองการท างานจากนายจ้าง ระบุต าแหน่ง ระยะเวลาการว่าจ้าง เงินเดือน วนั

เดินทางที่จะไป (เอกสารมีอายไุม่เกิน 1 เดือน) 
- กรณีที่เป็นข้าราชการ : ใช้หนงัสือรับรองจากหน่วยงาน  
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- กรณีเกษียณอายรุาชการ: ถ่ายส าเนาบตัรข้าราชการบ านาญ 
- กรณีเป็นนกัเรียนนกัศึกษา ต้องมีหนงัสือรับรองจากสถาบนัศกึษา นัน้ว่าก าลงัศกึษาอยู่ ระบชุัน้ปีที่ศกึษา  

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

ระบชุื่อเจ้าของบญัชีเป็นภาษาองักฤษ ให้ครบถ้วน มีอายไุม่เกิน 14 วนันบัจากวนัที่จะยื่นวีซ่า  
หมายเหตุ หากต้องการรับรองการเงนิให้คนภายในครอบครัว ต้องเตรียมเอกสารดังนี ้

- หนงัสือรับรองทางการเงิน (Bank Guarantee) ต้อง ระบุชื่อเจ้าของบญัชี รับรองค่าใช้จ่ายให้ใคร (ต้องระบุชื่อผู้ถกู
รับรองในจดหมายด้วย)  

- กรุณาแนบสติูบตัร, ทะเบียนบ้าน, ทะเบียนสมรส หรือหลกัฐาน เพื่อแสดงสถานะ และความสมัพนัธ์ว่าเป็นคนใน
ครอบครัวเดียวกนั 

กรณีนายจ้างรับรองค่าใช้จ่ายให้ลูกจ้าง 
- จดหมายรับรองจากนายจ้างระบวุ่าเป็นผู้ รับรองค่าใช้จ่าย พิมพ์เป็นภาษาองักฤษเท่านัน้ 
- หนงัสือรับรองเงินฝาก ดงัข้อ 11.1  

  

 (สถานฑูตไม่รับพิจารณาบญัชีกระแสรายวนัในทกุกรณี ไม่ต้องแนบมา) 
 
 
 

 


