
 

9 วัน บอลขานแกรนดทัวร  

มอนเตเนโกร-บอสเนีย & เฮอรเซโกวีนา – เซอรเบีย 

(3 ประเทศสวยในคาบสมุทรบอลขาน...อดีตยูโกสลาเวีย) 
TOUR CODE :  EU261101BZ 

 

 
 

       กรกฎาคม – ตุลาคม 2555              รวมสนับสนุนโดย 

 94,900.- BKK-IST-BEG // TGD– IST-BKK 
 บินเขาเบลเกรด (เซอรเบีย) – บินออกจากพอดกอรีตซา (มอนเตเนโกร)    

 เที่ยวครบเมืองสวย เดินทางไมเหนื่อย ชมเมืองแบบสบายๆ   

 โปรแกรมดี จัดอยางลงตัว  

 โรงแรมด ีมาตรฐาน 4 และ 5 ดาว  

 สะสมไมล กลุมพนัธมิตร สตาร อะลิอันซ (Star Alliance) 

 



9 วัน บอลขานแกรนดทัวร  

เบลเกรด, โนวีซาด, อลันเจโรแวค (ประเทศ เซอรเบีย)  

ซาราเยโว, โมสตาร (ประเทศ บอสเนีย & เฮอรเซโกวีนา) 

พอดกอรีตซา บุดวา, กอเตอร (ประเทศ มอนเตเนโกร) 

*************************************************************************************************** 

วันแรก  กรุงเทพมหานครฯ 

 

20.30 น. พบเจาหนาทีแ่ละมัคคุเทศกไดที่เคานเตอรเชคอิน U (แถว U 14-18) ประตูทางเขาที่ 9 หรือ 10 

อาคารผูโดยสาร เคานเตอรสายการบินเตอรกชิ แอรไลนส (TK) ณ สนามบินสุวรรณภูม ิ

 - เจาหนาที่อาํนวยความสะดวก ติดปายชื่อที่กระเปาเดินทาง 

 - รับเอกสาร, บัตรโดยสารขึ้นเครื่องบิน (Boarding pass) และพาสปอรตจากมัคคุเทศก 

 - กระเปาเดินทางเพื่อโหลด น้ําหนักไมเกิน 20 กก.  

- กระเปาถือขึ้นเครื่อง (Hand carry) น้ําหนักไมเกิน 7 กก.  

 

ขอหามสําหรบัส่ิงของที่จะบรรจุในกระเปาถือขึ้นเครื่องบิน  

- หามนาํของมคีมทุกชนิดขึน้เครื่องบิน เชน มีดพับ, กรรไกรตัดเล็บ, โลหะปลายแหลมทุกชนดิ ทาน

สามารถโหลดใสกระเปาใบใหญได 

- ของเหลวที่สามารถนําขึ้นเครื่องได เชน ครีม, โลชั่น, น้าํหอม ตองมปีริมาตรไมเกนิ 100 มิลลิลิตร 

(เจาหนาทีจ่ะพิจารณาปริมาณบรรจภุัณฑ ที่ฉลากแสดงขางขวดเทานั้น) 

- ทานสามารถเลือกซื้อสินคาปลอดภาษีไดตามปกติ โดยตองใหพนักงานบรรจุถุงท่ีปดสนิท และไมมี

รองรอยการเปดออก จึงจะสามารถนําขึน้เครื่องได   

 

22.30 น. พบกันที่ประตทูางออกขึ้นเครื่อง (Boarding Gate) โดยปกติประตเูครื่องบินจะปดกอนเวลาเครื่องออก

ประมาณ 20 นาที ดังน้ันผูโดยสารควรเขา Boarding Gate กอนเวลา 23.15 น. 

23.45 น.  ออกเดินทางไปยังนครอิสตนับูล ประเทศตุรกี โดยเทีย่วบิน TK 69 (ใชเวลาบิน 10.45 ชั่วโมง) 

- สัมผัสส่ิงอํานวยความสะดวกบนเครื่องบินของสายการบินเตอรกชิ แอรไลนส 

- สายการบินฯ มีบริการอาหาร 2 รอบ คือ อาหารค่ํา และ อาหารเชา 

- หากทานตองการสะสมไมล สามารถสะสมไมลในกลุมพันธมิตรสตาร อะลิอันซ (Star Alliance)  

*กรุณาตรวจสอบจํานวนไมลที่จะไดรับ* (ROP สะสมไมลได 50%) หรือ สมัครเปนสมชกิ Miles & 

Smiles ของสายการบินเตอรกิช แอรไลนส ไดที่ turkishairlines.com ซึ่งสามารถสะสมไมลได 100% 

 

 



 

วันที่สอง อิสตันบูล –เบลเกรด - มหาวิหารเซ็นต ซาวา 

 

05.30 น เดินทางถึงกรงุอิสตันบูลแวะเปลี่ยนเครื่องเที่ยวบิน TK1081 อิสระใหทานไดชอปปงสินคาปลอดภาษี

ภายในสนามบินอิสตันบูล ซึ่งมีสินคาใหเลือกซื้อมากมาย (ทานสามารถถือสินคาขึ้นเครื่องบินได โดยถุง

ที่ใสสินคาตองไมฉีกขาด หรือมีรองรอยการเปด) 

07.40 น.  ออกเดินทางจากสนามบินอิสตันบูล (IST) สูสนามบินเบลเกรด (BEG) โดยสายการบินเตอรกชิ    

แอรไลนส มีบริการอาหารเชาบนเครื่องบนิ (ใชเวลาบนิประมาณ 2.20 ชั่วโมง) 

08.25 น. เดินทางถึงสนามบินเบลเกรดนําทานผานพิธีการตรวจคนเขาเมืองและศุลกากร  

 นําทานชม เมืองเบลเกรด เมืองหลวงและเมืองทีใ่หญที่สุดของประเทศเซอรเบีย มีการตั้งถ่ินฐานครั้ง

แรกในบริเวณนี้ตั้งแตสมัยกอนยุคประวัตศิาสตร เม่ือ 4,800 กอนศริสตศักราช ที่ตั้งของเมืองกอตั้งโดย

พวกเคลทในศตวรรษที่ 3 กอนศริสตศกัราช กอนจะกลายมาเปนที่ตั้งโรมันแหง Singidunum และยัง

เคยเปนเมืองหลวงของประเทศยโูกสลาเวียเดิม นําทานเขาชม สถานที่ฝงศพของนายพลติโต  

(Tito`s grave) ซึ่งภายในจัดตกแตงดวยเครื่องบรรณาการจากนานาประเทศ จัดแสดงปนและอาวุธ

มากมายทีใ่ชในการทําสงครามตางๆ รวมถึงเครื่องแตงกายของนายพลตโิต ผูนาํแหงประเทศ

ยูโกสลาเวีย “ติโต” ชีวประวัติของโยซิป โบรซ (Josip Broz) หรือ “ติโต” ผูนิยมพรรคคอมมิวนิสต

ตอตานเยอรมันและอิตาล ีกับระบอบฟาสซิสมในโครเอเชีย ผูตอสูเพ่ือชาติยโูกสลาเวีย หลังสงครามโลก

ครั้งที่ 2 “ติโต”เปนรหัสและเปนชื่อที่รูจักทั่วโลก ติโตตอสูฟนฝาอปุสรรคทุกวิถีทาง เพ่ือสรางความเปน

ไทใหแกยูโกสลาเวีย และทีน่าสนใจคือ ติโตเปนคอมมิวนิสต “นอกแบบ” แตกตางจากคอมมิวนิสตอื่น 

นายพลติโต เปนนักการเมืองที่สามารถสรางความปกแผนของประเทศรวมชนชาติตางๆในยโูกสลาเวีย

ใหเปนอันหนึง่อันเดียวกัน และไดรับตําแหนงประธานาธิบดีของยูโกสลาเวียดวยความเหน็ชอบของชน

ทุกชาติในยูโกสลาเวีย และสิ้นชีวิตไปตามอายุขยัเมื่ออายุได 88 ป จากนั้นประเทศยูโกสลาเวยีก็คอยๆ 

ลมสลายลง ประวัติของติโตเปนที่นาสนใจยิ่ง ทั้งน้ีพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวไดทรงแปลบทประพันธ 

“ติโต” มาจากเรื่อง “Tito”โดย ฟลลิส ออตี (Phyllis Auty)   

 

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน  

 

บาย  นําทานเขาชม ปอมปราการแหงเบลเกรด (Belgrade Fortress) จุดที่ตั้งของปอมปราการเบลเกรดถือ

เปนจุดยุทธศาสตรสําคัญ เพราะเปนจุดทีแ่มน้ํา 2 สายคือ แมน้ําซาวาบรรจบกบัแมน้ําดานบู  

ดานซาย คือแมน้ําซาวา (Sava River) สวนดานขวาคือแมน้ําดานูบ (Danube River) ตรงกลางแมน้ํา

ดานูบ เปนที่ตั้งของเกาะ เวลิโค รัทโน ออสเตรอโว (Veliko Ratno Ostrvo) ซึ่งเปนเขตอนุรักษธรรมชาต ิ 

ปอมแหงน้ีเปนปอมปราการเกาแก ที่มกีารกอสรางมาตั้งแตสมัยจกัรวรรดิโรมัน  ในสมัยโรมันบริเวณ

กรุงเบลเกรดมีชื่อวา “ซิงกิดูนุม” (Singidunum) แตในปจจบัุนสิ่งกอสรางในสมัยโรมันเหลือเพียง

กําแพงบางสวนเทานั้น สําหรับตัวปอมทีเ่ห็นอยูในปจจุบันสวนใหญสรางขึ้นในสมยัจักรวรรดิออตโตมัน 

และจักรวรรดอิอสเตรีย ซึ่งไดเขามาปกครองเบลเกรด นอกจากจุดนี้จะเปนจุดชมวิวที่สามารถมองเห็น

เมืองเบลเกรดแลว ภายในปอมปราการยังเปนที่ตั้งของพิพิธภัณฑทหาร ซึ่งจัดแสดงอาวุธยทุโธปกรณ

ทางทหารมากมาย เชน ปนใหญ, รถถัง เปนตน  

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B9%80%E0%B8%8B%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B9%80%E0%B8%9A%E0%B8%B5%E0%B8%A2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A5%E0%B8%97%E0%B9%8C


นําทาน เขาชมมหาวิหารเซ็นต ซาวา (St. Sava Temple) ซึ่งเปนโบสถครสิตนิกายออรโธดอ็กซท่ี

ใหญท่ีสุดแหงหนึ่งในโลก สรางขึ้น ณ จุดที่เชือ่กันวา เปนสถานที่เผาศพนักบุญซาวา ซึ่งเปนนักบุญที่

เคารพของชาวเซอรเบีย  ตัวอาคารสูง 70 เมตร แตถารวมไมกางเขนทองคาํดวยก็จะมคีวามสูง ถึง 82

เมตร ตัวอาคารเริ่มสรางเมือ่ป 1935 แตก็การกอสรางไดหยุดชะงกัลง จนกระทัง่มีการเริ่มสรางใหมอีก

ครั้งในป 1985 จนถึงปจจุบันอาคารภายในกย็ังไมเสร็จสมบูรณ อยางไรก็ตามคาดวามหาวหิารแหงน้ี

จะสรางเสร็จในป 2020 โดยจะมกีารสรางลิฟทขนาดใหญเพ่ือใหนักทองเทีย่วสามารถขึ้นไปชมวิวจาก

มุมสูงบริเวณฐานโดมของมหาวหิารแหงน้ี 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ค่ํา รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคารทองถิ่น  

 

นําทานเขาท่ีพักโรงแรม  ZIRA HOTEL **** หรือเทยีบเทา 

 

วันที่สาม เมืองโนวิซาด – ชอปปงหางสรรพสินคาเบลเกรด 

 

08.00 น. รับประทานอาหารเชาในโรงแรมแบบบุฟเฟต 

นําทานเดินทางสูเมืองโนวซิาด (NOVISAD) (ระยะทาง 83 กม. ใชเวลาเดินทางประมาณ 1.20 ชม.) 

เมืองใหญเปนอันดับ 2 ของประเทศเซอรเบีย  มีประชากรประมาณ 300,000 คน และเปนเมือง

หลวงของจังหวัดปกครองตวัเอง วอยโวดนิา (Autonomus Province of Vojvodina) ซึ่งมีชนกลุมนอย

ชาวฮังกาเรียนที่ไดอาศยัอยูที่เมืองนี้เปนจํานวนมาก เนื่องจากกอนการรวมรัฐยูโกสลาเวียในป 1918 

ดินแดนแหงน้ี เคยเปนของจักรวรรดิออสเตรีย-ฮังการมีากอน  สถาปตยกรรมของบานเรือนจึงมีกล่ิน

อายของยุโรปกลางอยูมาก นําทานชมและแวะถายรูปกบั ปอมปราการเปโตรวาราดิน (Petrovaradin 

Fortress) ปอมปราการขนาดใหญซึ่งเริ่มสรางขึ้นในชวงตนคริสตวรรษที่ 18 ซึ่งมีอายุกวา 300 ป สราง

ขึ้นในสมัยออสเตรีย-ฮังการี และไดมีการตอเติมสรางอาคารภายในมาเรื่อยๆ กวาจะสรางเสร็จใชเวลา

กวา 80 ป  นําทานเที่ยวชมความนารักของ เมืองโนวิซาด ที่มีสถาปตยกรรมและการกอสรางแบบ

ยุโรป เรียกไดวา ยุโรปนอยแหงเซอรเบยี อิสระใหทานถายรูปบริเวณจัตรุัสในเมอืงโนวิซาด และให

ทานเลือกซื้อสินคา ทั้งสินคาแบรนดเนม และสินคาพื่นเมืองตางๆมากมาย ซึ่งมีรานคาขายเสื้อผา ทั้ง 

ZARA, BENETTON, GUESS และอื่นๆอีกมากมาย ใหทานไดเลือกซื้อของฝากตามอัธยาศยั 

 

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวนั ในฟารม  

 

 



บาย นําทานเดินทางกลับสูเมืองเบลเกรด อิสระใหทานไดเลือกชอปปงในหางสรรพสินคาที่ใหญที่สุดในเมือง

เบลเกรด Usce Shopping Center ซึ่งเรียกไดวาเปนศูนยการคาทีท่ันสมัย และพรอมสรรพดวยสินคา

มากมาย อิสระใหทานไดเดนิเลนและเลือกซื้อสินคาตามอัธยาศยั 

   

ค่ํา รับประทานอาหารค่ําในโรงแรมแบบบฟุเฟต 

 

นําทานเขาท่ีพักโรงแรม  ZIRA HOTEL **** หรือเทยีบเทา 

 

 

วันที่ส่ี  เมืองอลันเจโรแวค -  OPENACC ROYAL MAUSOLEUM - ลองเรอืทะเลสาบ Medjuvrsje 

 

08.00 น. รับประทานอาหารเชาในโรงแรมแบบบุฟเฟต 

09.00 น. นําทานเดินทางสู เมืองโทโพลา (Topola) (ระยะทางประมาณ 70 กม.ใชเวลาเดินทาง 1.20 ชม.) 

นําทานเขาชม OPENACC ROYAL MAUSOLEUM หรือท่ีรูจักในนาม St.George Church เดมิกษัตริย 

King Peter I แหงยูโกสลาเวีย ไดมีพระราชประสงคใหสรางขึ้นเพ่ือเปนโบสถที่ใชสําหรับฝงพระศพของ

กษัตรยิ ราชวงศ และจารึกชื่อขุนนางผูรบัใชราชวงศ อยางไรก็ตามเนื่องดวยสงครามในแถบคาบสมุทร

บอลขาน และสงครามโลกครั้งที่ 1 ทําใหโบสถดังกลาวไมสามารถดําเนินการใหบรรลุวัตถุประสงคเดิม

ได โดยไดมีตกแตงโมเสกประติดประตอเปนภาพภายในโบสถแทน นําทานชมความงามภายในโบสถที่

ประดับดวยโมเสก ไดเวลานําทานเดินทางสู เมืองคาชัก (Cacak) เมืองใหญในเซอรเบียตอนกลาง 

 

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารทองถ่ิน 

 

บาย  นําทานลองเรือชมความงามของทะเลสาบ Medjuvrsje ซึ่งเปนทะลสาบขนาดใหญทางตอนใตของ

แมน้ําโมราวา (Morava river) ซึ่งเปนทะเลสาบที่เกิดจากการสรางเขื่อนโมราวา (Morava dam)เขื่อน

ขนาดใหญกั้นน้ําเพื่อผลิตกระแสไฟฟาใหกับประเทศเซอรเบีย ทะเลสาบนี้เปรียบเสมือนทะเลสาบที่ให

ชีวิตกับผูคนทีอ่าศยัอยูในบริเวณใกลเคยีง ใหทานไดสัมผัสบรรยากาศการลองเรือ ในทะเลสาบ

ทามกลางภูเขาและแมกไมนานาพันธุ ไดเวลานําทานเดินทางสู เมืองอลันเจโรแวค (Arandjelovac) 

(ระยะทางประมาณ 81 กม. ใชเวลาเดินทาง 1.30 ชม.) เมืองเล็กๆซึ่งตั้งอยูระหวางหุบเขา 

Bukulja และ หุบเขา Vencac ซึ่งเมืองนี้ตั้งอยูสูงกวาระดับน้ําทะเล 255 เมตร จงึมีอากาศคอนขางเย็น

สบาย 

 

ค่ํา  รับประทานอาหารค่ํา ณ หองอาหารในโรงแรม  

  

นําทานเขาสูโรงแรมที่พัก  ARANDJELOVAC HOTEL **** หรือเทียบเทา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



วันที่หา  ซาราเยโว 

07.00 น. รับประทานอาหารเชาในโรงแรมแบบบุฟเฟต 

นําทานเดินทางสู เมืองซาราเยโว (Sarajevo) (ระยะทางประมาณ 265 กม. ใชเวลาเดินทาง 4 

ชม. เนื่องจากตองผานดานระหวางพรมแดน) เปนเมืองใหญที่สุดและเปนเมืองหลวงของประเทศ

บอสเนียและเฮอรเซโกวีนา (Bosnia and Herzegovina) ทานจะไดชมทัศนียภาพผืนปาอันอุดมสมบูรณ 

และแหลงนํ้าที่เกิดตามธรรมชาติและชุดขึ้นโดยมนุษย ที่ใชในการหลอเลี้ยงผูคนในประเทศนี้ 

ทัศนียภาพสองขางทางสวยงามและนาเก็บไวในความทรงจํายิ่ง สําหรับเมือง ซาราเยโว เคยมีการจัด

อันดับใหเมืองนี้เปนเมืองที่นามาเยือนในอันดับตนๆ เน่ืองจากศิลปวัฒนธรรมและสถาปตยกรรมตางๆ 

ในเมืองซาราเยโว ไดรับอิทธิพลมาจาก 3 ยุคสมัยดวยกัน คือ ยุคจักรวรรดิออตโตมัน ซึ่งเปนผูกอตั้ง

เมืองซาราเยโวขึ้นเมื่อป ค.ศ. 1450 หรือ พ.ศ. 1993   ยุคจักรวรรดิออสเตรีย-ฮังการี ที่บูรณะ

ซอมแซมเมืองดังกลาวขึ้นมาใหม หลังถูกจักรวรรดิออตโตมันที่พายสงครามเผาทําลายจนไดรับความ

เสียหายอยางหนัก  และยุคที่อยูภายใตการปกครองของยูโกสลาเวีย (หลังสงครามโลกครั้งที่ 1 - ป 

ค.ศ. 1990) ซึ่งถือเปนอีกหน่ึงชวงเวลาที่บอบช้ําอยางหนักทั้งจากสงครามโลกครั้งที่สอง และสงคราม

บอสเนีย แตหลังจากสงครามบอสเนียส้ินสุดลงในป ค.ศ. 1995 (พ.ศ. 2538) เมืองซาราเยโวก็ไดรับ

การบูรณะซอมแซมขึ้นใหมทันที กระทั่งป ค.ศ. 2003 (พ.ศ. 2546) พ้ืนที่สวนใหญของเมืองดังกลาวก็

ไดรับการบูรณะซอมแซมและสรางขึ้นใหม (ใหคลายของเดิม) จนแลวเสร็จ คงเหลือเพียงอาคารเกาแก

บางหลังที่สรางขึ้นตั้งแตสมัยศตวรรษที่ 19 ที่ยังคงอยูในระหวางการบูรณะซอมแซมตราบจนกระทั่ง

ปจจุบัน เมืองซาราเยโว นี้พึ่งไดรับการจัดอันดับจากบีเอสเอ็นนิวสและโลนลี่ แพลนเนท ใหเปน

หนึ่งในสิบเมืองนาเที่ยวที่สุดในโลกประจําป 2010 ดวยชื่อเสียงและกิติศัพทจากนานาชาติที่

กลาวถึง เมืองซาราเยโว จึงเคยไดรับเกียรติใหเปนเจาภาพกีฬาโอลิมปกฤดูหนาวในป 1984 

 

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารทองถิ่น  

 

บาย  นําทานเขาชม War Tunnel หรืออุโมงคแหงสงคราม ที่ขุดขึ้นในชวงสงครามระหวางบอสเนียและเซอร

เบีย เม่ือครั้งที่บอสเนีย ตองการแยกเปนเอกราชจากยูโกสลาเวีย อุโมงคแหงน้ีขดุขึ้นเพื่อลําเลียงอาหาร 

น้ํา เวชภัณฑและกองกําลังทหาร ในระหวางสงคราม เปนอุโมงคทีข่ดุขึ้นภายในบานหลังเล็กๆ หลังหน่ึง

เทานั้น แตขดุยาวผานสนามบินซาราเยโว เพ่ือเปนเสนทางลําเลียง หลังจากที่เมืองซาราเยโว ถูกกอง

กําลังเซอรเบีย โอบลอม เพ่ือไมตองการใหบอสเนียเปนเอกราช นําทานชมวธิทัิศนภาพการตอสูและ

การสรางอโุมงคแหงนี้ ยอนรอยประวตัิศาสตรอันนาสะเทือนใจ ของเมืองซาราเยโว ในชวงสงคราม

บอสเนียในอดีต จากนั้นนาํทานชมกลับสู ยานเมืองเกา BASCARSIJA อดีตเคยเปนยานบาซารเกาแก

ของยุคออตโตมัน ปจจุบันเปนถนนสายหลักของเมืองซาราเยโว ตั้งอยูในสวนเมืองเกาของซาราเยโว 

ออกแบบในสไตลออตโตมนั-เตอรกิช เต็มไปดวยรานคาของที่ระลึก รานกาแฟ บาซารที่ขายสินคา

หลากหลายชนิด ยานเมอืงเกาซาราเยโว (STARI GRAD) ยานที่มีสถาปตยกรรมหลากหลายสไตล 

อาทิเชน สถาปตยกรรมแบบบอสเนีย ออตโตมัน ออสโตร-ฮังกาเรียน เปนตน เปนที่ตั้งของสถานที่

สําคัญทางศาสนาหลายแหง เชน สุเหรา GAZI HUSREV-BEG MOSQUE นําทานเขาชมความงดงามของ

สุเหราซึ่งไดชือ่วาเปนสุเหราแบบออตโตมันที่สําคญัทีสุ่ดในเมืองซาราเยโว ชมมหาวิหารประจําเมือง

ซาราเยโว (THE CATHEDRAL OF JESUS HEART) เปนมหาวหิารที่ใหญท่ีสุดในประเทศบอสเนีย

และเฮอรเซโกวินา เปนที่ประจาํตาํแหนงของพระราชาคณะของเมือง เปนสถาปตยกรรมแบบนีโอ-



กอธิค เริ่มสรางในป 1884 และแลวเสร็จเมื่อป 1889  นําทานชมโบสถคริสตออโธดอกซที่สราง

อยางยิง่ใหญ ภายในบริเวณเดียวกัน รวมถึงโบสถของชาวยิวหรือซนีากอฟ ขนาดใหญที่สรางอยูภายใน

ยานนี้ นําทานชมสะพานลาติน (LATIN BRIDGE) ซึ่งเปนจุดทีอ่ารค ดยุค ฟรานซ เฟอรดินานด 

(Franz Ferdinand) รัชทายาทแหงราชวงศออสเตรียถูกลอบปลงพระชนมในวันที่ 28 มิถุนายน 

1914 โดยชาวซาราเยโวนายหนึ่ง จนกลายเปนชนวนเหตุในการเกิดสงครามโลกครั้งท่ี 1 จากนั้น

อิสระใหทานชอปปงสินคาแบรนดเนมและสินคาพ้ืนเมืองตามอธัยาศยั 
 

ค่ํา รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคารอาหารทองถิ่น 

 

นําทานเขาพักที่โรงแรม  EUROPA HOTEL ***** หรือเทียบเทา 

 

 

 

  

 

 

 

วันที่หก  โมสตาร เมืองมรดกโลก (บอสเนีย & เฮอรเซโกวนีา) 

07.00 น. รับประทานอาหารเชาในโรงแรมแบบบุฟเฟต 

นําทานเดินทางสู เมืองโมสตาร (Mostar) (ระยะทางประมาณ 123 กม. ใชเวลาเดินทาง 2.30 ชม) 

อีกหน่ึงเมืองประวัติศาสตรที่มีชือ่เสียงทางดานการทองเที่ยว เปนหนึ่งในเมืองที่สําคญัและใหญที่สุดใน

เฮอรเซโกวีนา (Herzegovina) ภูมิภาคศูนยกลางของบอสเนียและเฮอรเซโกวีนา โดยตัวเมืองนั้นตั้งอยู

ในหุบเขาของแมน้ําเนเรตวา(Neretva River) ส่ิงที่โดดเดนและเปนสัญลักษณที่สําคัญของเมืองนี้ก็คงจะ

เปนสะพาน โบราณ (Old Bridge) หรือสตารี มอสต (Stari Most) ซึ่งถูกสรางขึ้นในสมัยยคุกลาง และ

ยังคงไดรับการบํารุงรักษาและใชงานมาไดจนถึงปจจุบัน นอกจากนี้แลว เมืองประวัติศาสตรโมสตาร ยัง

เปนเมืองที่ถือวาเปนศูนยรวมของเหลาส่ิงปลูกสรางที่นาสนใจซึ่งมีความโดดเดนทางดานสถาปตยกรรม

ในหลากหลายรูปแบบ จนกระทั่งในเดือนกรกฎาคม ป ค.ศ. 2005 องคการยูเนสโก (UNESCO) ได

ยกใหสะพานโบราณรวมไปถึงบริเวณพื้นที่ใกลเคียงที่ใกลเคียงที่สุดของสะพานใหอยูในรายชือ่

มรดกโลกของบอสเนียและเฮอรเซโกวนีา นําทานชมความงดงามและความเกาแกของ "สะพาน 

โบราณ หรือ สตารี มอสต " สะพานที่ถูกสรางขึ้นจากหิน โดยมีความสูงจากระดับน้ําซึ่งวัดไดในชวง

ฤดูรอน ประมาณ 21 เมตร สะพานโบราณ สตารี มอสต ถูกสรางขึ้นโดยชาวเติรก ในป ค.ศ. 1566 

และไดถูกทาํลายไปในป ค.ศ. 1993 ตอมาในป ค.ศ. 2004 สะพานเกาและอาคารหลายหลงัในเมือง

เกา ในบริเวณใกลเคยีงก็ไดรับการบูรณะปฏิสังขรณขึน้ใหม โดยไดรับความชวยเหลือจากคณะกรรมการ

วิชาการระหวางประเทศของยูเนสโก นําทานชม ยานเมืองเกา เพ่ือชื่นชมเหลาอาคารบานเรอืนซึ่งสวน

ใหญลวนสรางขึ้นในแบบสถาปตยกรรมแบบพรี-ออตโตมัน ออตโตมันตะวันออก เมดิเตอรเรเนียนและ

ยุโรปตะวันตก จากนั้นนําทานเขาชมบานตุรกโีบราณ (Turkish House) อายกุวา 100 ป ที่มีระเบียง

สรางออกมาชมเมืองโมสตาร และสรางติดแมน้าํ มีความสวยงามมาก ใหทานไดลิ้มลองกาแฟตรุก ี



หรือ เตอรกิช คอฟฟ ที่ปรงุสรรจากทายาทเจาของบานรุนตอรุน อสิระใหทานชืน่ชมความงาม และของ

มีคาที่จดัวางไวภายในบาน ไดเวลา นําทานชม "มัสยิดโกสกี้ เมหเมด ปาซา" (Koski Mehmed 

Pa�a Mosque) มัสยิดออตโตมันขนาดเล็ก ที่ถูกสรางขึ้นในป ค.ศ. 1617 ส่ิงที่โดดเดนที่สุดของมัสยิด

คือหอคอยสุเหราทีต่ั้งสูงตระหงานเหนือตัวเมือง หากขึ้นไปหอคอยสุเหราที่จะเห็นวิวทิวทศันของตัว

เมืองไดไกลถึง 3 กิโลเมตร  

 

 

 

 

 

 

 

ค่ํา รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคารอาหารทองถิ่น 

 

นําทานเขาสูโรงแรมที่พัก  HOTEL BRISTOL MOSTAR**** หรือเทียบเทา 

 

วันที่เจ็ด กอเตอร (มอนเตเนโกร) – บุดวา   

 

07.00 น. รับประทานอาหารเชาในโรงแรมแบบบุฟเฟต 

08.00 น. นําทานเดินทางสู เมืองกอเตอร (Kotor) (ระยะทางประมาณ 168 กม. ใชเวลาเดนิทาง 2.30 

ชม.) เมืองชายฝงทะเลแสนสวยอีกเมืองของมอนเตเนโกร ประเทศซึ่งไดรับการขนานนามวา “ไขมุก

แหงทะเลเมดิเตอรเรเนียน” โดยประเทศสาธารณรัฐมอนเตเนโกรนี้ตั้งอยูทางตอนใตของทะเลเอเดรี

ยติค ถึงแมสถานที่โดยรวมของประเทศจะมีขนาดเล็กมาก แตก็อุดมสมบูรณไปดวยธรรมชาตอิันงดงาม 

ชายหาดออนละมุนคลื่นสงบไมรุนแรงจนเกินไป ทะเลสาบน้ําเงินเขมใส แมน้ําใสไหลเชี่ยวและภูเขาสวย

สงา บางแหงจะเห็นเปนฟยอรดสูงตระหงานตระการตา  

 

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารทองถิ่น  

บาย นําทานชมความงดงามของ เมืองกอเตอร ซึ่งไดรับการรับรองจากองคการยูเนสโกเปน

มรดกโลกดานธรรมชาติและวัฒนธรรม เปนเมืองที่สรางภายในกําแพงสูง (City Wall) ซึ่งแบงตัว

เมืองเปน 2 สวนคือ เมืองเกา (Old town) และเมืองใหม  โดยกําแพงเมืองแหงน้ีสรางโดยชาวเวนิส 

อีกทั้งสถาปตยกรรมในเมืองสวนใหญยังไดรับอิทธิพลจากชาวเวนิสเชนกัน นําทานชมความงามของ 

โบสถเซ็นตไทรฟอน (Cathedral of Saint Tryphon) ซึ่งสรางขึ้นในป ค.ศ. 1166 ภายในตัวเมืองเกา 

อิสระใหทานเดินเลนและชมความงามภายในตัวเมืองเกา หรือเลือกซื้อของฝากที่ระลึกตามอัธยาศัย 

จากนั้นนําทานเดินทางสู เมืองบุดวา (Budva) (ระยะทาง 35 กม. ใชเวลาเดินทาง 45 นาที) เมือง

โบราณอีกแหงของประเทศมอนเตเนโก ตั้งอยูบนชายฝงทะเลเอเดรียติก ทางตอนใตของประเทศ เมือง

บุดวาเปนเมืองทองเที่ยวตากอากาศที่มีชื่อเสียงอีกแหงของมอนเตเนโกร และยังเปนที่ตั้งของโรงแรม

และรีสอรทมากมาย เมืองบุดวา สรางขึ้นในสมัยศตวรรษที่ 5 เคยเปนเมืองขึ้นของชาวเวนิส กวา 400 

ป จึงไดรับอิทธิพลจากวัฒนธรรมของชาวเวนิส อยางไรก็ตามในสมัยศตวรรษที่ 18 มอนเตเนโกรเคย



ตกเปนเมืองขึ้นของ อาณาจักรออตโตมัน ครั้งเรืองอํานาจในแถบคาบสมุทรบอลขาน นอกจากนี้เมือง

บุดวาเปนอีกเมืองที่เปนที่จับจองของประเทศลาอาณานิคมตางๆทั้ง ฝรั่งเศส, ออสเตรีย และ รัสเซีย 

และในป 1918 ตกเปนของประเทศยูโกสลาเวีย นําทานชมความงามภายในตัวเมืองเกา หรือ Stari 

Grad (Old Town) และนําทานชม โบสถเซ็นตจอหน (Church of Saint John) ซึ่งภายในโบสถมีภาพไอ

คอนพระแมมารี “Madonna in Punta”ประดิษฐานในโบสถแหงน้ี อิสระใหทานเดินเลน ถายรูปและ

เลือกซื้อของฝากตามอัธยาศัย ไดเวลานําทานเดินทางสู เมืองพอดกอรีซกา (ระยะทางประมาณ 54 

กม. ใชเวลาเดินทาง 45 นาที) 

 

ค่ํา  รับประทานอาหารค่ําในโรงแรม 

 

นําทานเขาสูโรงแรมที่พัก ระดับ 4 ดาว****  

 

วันที่แปด พอกอรซีกา (มอนเตเนโกร) 

 

เชา  รับประทานอาหารเชาในโรงแรมแบบบุฟเฟต 

นําทานชมความงามของเมืองพอดกอรีตซา เมืองหลวงของประเทศตั้งซึ่งอยูบนที่ราบ ระหวางเทือกเขา 

ไดนาริก แอลป (Dinaric Alps) และทะเลสาบสูทารี่ (Lake Scutari) นําทานผานชม อนุสาวรียกษัตริย

นิโคลา (Monument of King Nikola) ซึ่งตั้งอยูตรงขามรัฐสภามอนเตเนโกร (Montenegro`s 

parliament) จากนั้นนําทานสู จัตุรัส Trg Republike ซึ่งเปนจัตุรัสใจกลางเมือง ศูนยรวมรานคาตางๆ

มากมาย ไดเวลานําทานสูโบสถ The Cathedral of the Resurrection of Christ ซึ่งเปนโบสถออโทด็อกซ

ขนาดใหญที่สรางขึ้นในป 1993 โดยความรวมมือระหวางมอนเตเนโกร และ เซอรเบีย 

 

 

 

 

 

 

 

  

12.00 น. นําทานเดินทางสูสนามบินพอดกอรีซกา 

14.15 น. ออกเดินทางจากสนามบินพอดกอรีซกา สูสนามบินอิสตันบูล โดยเที่ยวบินที่ TK1086 (ใชเวลาบิน

ประมาณ 1 ชม.) บริการอาหาร เครื่องดื่ม และพักผอน บนเครือ่งบิน 

17.00 น. เดินทางมาถึงกรุงอิสตันบูล แวะเปลี่ยนเครื่อง 

  อิสระใหทานชอปปงใน DUTY FREE SHOP ภายในสนามบินอิสตันบูลตามอัธยาศัย 

20.05 น. ออกเดินทางสูประเทศไทย โดยเทีย่วบินที่ TK 64 (ใชเวลาบิน 9 ชม.) 

 สายการบินมบีริการอาหารค่ํา และ อาหารเชา 

 

วันที่เกา กรุงเทพ 

09.25 น.  เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ (BON VOYAGE) 



 
9 วัน บอลขานแกรนดทัวร  

มอนเตเนโกร-บอสเนีย & เฮอรเซโกวีนา – เซอรเบีย 

TOUR CODE :  EU261101BZ 
 
วันเดินทาง ป 55 วันที ่27 กค.-4 สค./17-25 สค./ 21-29 กย./ 5-13 ตค./ 12-20 ตค./ 19-27 ตค. 

 

**ราคาอาจมกีารปรับขึ้น – ลง ตามราคาน้ํามันที่ปรับขึ้นลง แตจะปรับตามความเปนจรงิท่ี 

สายการบินประกาศปรบั และที่มีเอกสารยืนยันเทานั้น (คิด ณ วนัที่ 5 พฤษภาคม 2555) ** 

 

โปรแกรมทองเท่ียว มอนเตเนโกร – บอสเนีย –เซอรเบีย (ตามที่ระบุไวในรายการ) อัตรานี้รวมถึง 

 ตั๋วเครื่องบินไป-กลับชั้นนักทองเทีย่วโดยสายการบิน TK (กระเปาเดินทาง นน. ไมเกิน 20 กก./ทาน) 

 คาภาษีสนามบิน,คาภาษีน้ํามัน,คาประกนัภัยทางอากาศ,คาประกันภัยการเดินทางวงเงิน 1,000,000 บาท  

 คาภาษีในประเทศ มอนเตเนโกร, บอสเนีย & เฮอรเซโกวีนา, เซอรเบีย 

 คาที่พักตลอดการเดินทาง (พักหองคู) 
 คาอาหารทุกม้ือตามระบุ, คาพาหนะ หรือรถรับ-สง ระหวางนาํเทีย่ว, คาเขาชมสถานที่, คาวีซา  

 คาทิปพนักงานยกกระเปาในโรงแรม, เจาหนาที่ (ไกดไทย) คอยอาํนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 

อัตรานี้ไมรวมถึง 

 คาทิปพนักงานขับรถ ทานละ 2 ยูโร / ทาน / วัน (คดิเปน 7 วัน เทากับ 14 ยูโร) 

 คาทิปหัวหนาทัวร ทานละ 2 ยูโร / ทาน / วัน (คิดเปน 7 วัน เทากบั 14 ยูโร) 

 คาใชจายสวนตัวอาทิ คาซักรีด คาโทรศัพท-แฟกซ คาเครื่องดื่มมินิบาร และคาใชจายอื่นๆที่ไมไดระบ ุ

 คาภาษีมูลคาเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ทีจ่าย 3% 

อัตราคาบริการ  (บาท) ราคา 

ราคาผูใหญ พักหองคูหรือ เด็ก 1 ทานพักกับผูใหญ 1 ทาน 94,900 

พักเดี่ยวเพิ่มทานละ 13,500 

เด็กต่ํากวา 12 ป (เสริมเตียง – พักกับผูใหญ 2 ทาน) 84,900 

เด็กอายุ 7-12 ป (ไมเสริมเตียง – พักกับผูใหญ 2 ทาน) 81,900 

เด็กอายุ 2-6 ป (ไมเสริมเตียง – พักกับผูใหญ 2 ทาน)  77,900 

ชั้นธุรกิจเพ่ิมเงิน ทานละ  72,000 



 

การชาํระเงิน งวดที่ 1 : สํารองท่ีนั่งจาย 10,000 บาท/ทาน  

  งวดที่ 2 : ชําระสวนทีเ่หลือ 30 วัน ลวงหนากอนออกเดินทาง 

 

กรณียกเลิก

* 15 - 45 วันกอนเดินทาง หักมัดจาํ 10,000 บาท + คาวีซา  

* 08-14 วันกอนเดินทาง หัก 20,000บาท + คาวีซา 

* กอนการเดนิทาง 7 วัน หักคาใชจายที่เกิดขึ้นจริง และจะคืนสวนที่เหลือใหกบัทาน 

   

หมายเหต ุ:  

 

• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีผูเดินทาง ต่ํากวา 15 ทาน โดยจะแจงใหผูเดนิทาง

ทราบลวงหนา อยางนอย 20 วัน กอนการเดินทาง 

• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงรายการทองเที่ยว กรณทีี่เกิดเหตุจําเปนสุดวิสัย อาทิ การลาชาของ

สายการบิน  การนัดหยดุงาน  การประทวง  ภัยธรรมชาติ  การกอจราจล  อุบัติเหตุ  ปญหาการจราจร ฯลฯ   

ทั้งน้ีจะคาํนึงและรักษาผลประโยชนของผูเดินทางไวใหไดมากที่สุด 

• เน่ืองจากการทองเทีย่วนี้เปนการชาํระแบบเหมาจายกบับริษัทตัวแทนในตางประเทศ  ทานไมสามารถที่จะ

เรียกรองเงินคืน ในกรณท่ีีทานปฎิเสธ หรือ สละสิทธิ์ ในการใชบริการทีท่างทัวรจดัให  ยกเวนทานไดทําการ

ตกลง หรอื แจงใหทราบ กอนเดินทาง 

• บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบคาใชจายที่เกิดขึ้น หากทานถกูปฎิเสธวีซา และจะไมคนืเงินคาทัวรทีท่านชาํระมาแลว  

หากทานถูกปฎิเสธการเขาเมือง อันเนื่องจากการกระทําที่สอไปในทางผดิกฎหมาย หรือการหลบหนีเขาเมือง 

ฯลฯ 

• สถานฑูตเก็บคาธรรมเนียมวีซา และไมคืนทุกกรณ ี

• ในกรณทีีท่านจะใชหนังสือเดินทางราชการ (เลมสีน้ําเงิน) เดินทางกับคณะ  บรษิัทฯ สงวนสทิธ์ิที่จะไม

รับผิดชอบ หากทานถูกปฎิเสธการเขาหรือออกนอกประเทศใดประเทศหนึ่ง เพราะโดยปกตินักทองเทีย่วใช

หนังสือเดินทางบุคคลธรรมดา เลมสีเลือดหม ู

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

เอกสารประกอบการขอวีซาเขาประเทศ  

มอนเตเนโกร-บอสเนีย & เฮอรเซโกวีนา – เซอรเบีย  

กรุณาเตรียมเอกสาร 3 ชุดเพื่อยื่นวีซา 3 ประเทศ 

(ใชเวลาในการขอวีซาประมาณ 1 เดือน) 

หมายเหตุ  

วีซา เซอรเบยี และมอนเตเนโกร ตองสงไปยื่นที่ประเทศอินโดนเีซีย  

วีซา บอสเนยี & เฮอรเซโกวีนา ตองสงไปยื่นที่ประเทศมาเลเซีย  

 

1.หนังสือเดินทาง ท่ีเหลืออายุใชงานไดเกิน 6 เดือนขึน้ไป ถามีหนงัสือเดินทางเลมเกากรณุาแนบมาดวย 

 
2.รูปถายสหีนาตรงปจจุบัน พื้นฉากหลังรูปตองมี สีขาว เทานัน้ รูปจะตองเปนภาพที่คมชัด หาม สวมแวนสายตา 

หามมีเงา หามถายรูปและตกแตงภาพจากคอมพิวเตอร (ถายไมเกิน 6 เดือน) ขนาด 2 นิ้ว 6 รูป  

 

3.หลักฐานการทํางาน (จดหมายรับรองการทํางาน เปนภาษาอังกฤษเทานั้น)  

-  กรณผีูเดินทางเปนเจาของกิจการ : ใชหนังสือจดทะเบียนบรษัิทฯ คัดลอกมาไมเกิน 3 เดือน ที่มีรายชื่อผูประกอบ

กิจการและชื่อผูเดินทางเปนหุนสวน แปลเปนภาษาอังกฤษ (3 ชุด) 

- กรณีผูเดินทางเปนเจาของรานคา: ใชทะเบียนพาณชิยที่มชีื่อผูเปนเจาของรานคา แปลเปนภาษาอังกฤษ (3 ชุด) 

- กรณทีี่เปนพนักงานบริษทัฯ : ใชจดหมายรับรองการทาํงานจากนายจาง ระบตุําแหนง ระยะเวลาการวาจาง เงินเดือน  

พิมพเปนภาษาอังกฤษ (3 ชุด) 

- กรณทีี่เปนขาราชการ : ใชหนังสือรับรองจากหนวยงาน พิมพเปนภาษาอังกฤษเทานั้น (3 ชุด) 

- กรณีเกษยีณอายรุาชการ ถายสําเนาบัตรขาราชการบํานาญ และเขียนจดหมายแนะนาํตัวเปนภาษาอังกฤษ  

- กรณีเปนนักเรียนนักศึกษาตองมีหนังสือรบัรองจากสถาบันศึกษา พิมพเปนภาษาอังกฤษ (3 ชุด) 

- กรณีเปนแมคา, ทําธุรกิจสวนตัว, ทําอาชีพอิสระ ตองพิมพจดหมายรับรองตัวเอง พิมพเปนภาษาอังกฤษเทานั้น (3 ชุด) 

 

4. หลักฐานการเงิน 

   - หนังสือรับรองการเงนิจากธนาคาร (ออกเปนภาษาองักฤษ) (3 ฉบับ) ระบุ To whom it may concern 

  ในกรณีท่ีมผูีรับรองคาใชจาย ตองมีเอกสารเพิ่มเติมดังนี ้

 -  จดหมายจากผูรับรองคาใชจาย พิมพเปนภาษาอังกฤษเทานั้น (3 ชุด) 

-  หลักฐานแสดงความสมัพันธของผูเดินทางกับผูรบัรองคาใชจาย เชน ทะเบียนบาน (เพ่ือนและสามีภรรยาที่มิไดจด

ทะเบียนสมรสและไมมีบุตรไมสามารถรบัรองคาใชจายใหกันได) ตองเปนบุคคลในครอบครัวเดียวกันเทานัน้ (3 ชุด) 

-  หนังสือรับรองการเงินจากธนาคารทีจ่ะยื่นวีซา 3 ชุดของผูรับรองคาใชจาย (3 ชุด) 

 

 

 



     กรณีนายจางรับรองคาใชจายใหลกูจาง 

-  จดหมายรบัรองจากนายจางระบุวาเปนผูรับรองคาใชจาย พิมพเปนภาษาองักฤษเทานั้น (3 ชุด) 

 -  หนังสือรับรองเงินฝากที่ออกใหโดยธนาคารตองระบุชือ่ลูกจางที่ตองการจะรับรองคาใชจาย (3 ชุด)      

 

5.  สําเนาทะเบียนสมรส/สําเนาทะเบียนหยา/สําเนาใบมรณะบัตร/เอกสารเพิ่มเติมกรณีอื่นๆ (3 ชุด) 

 

6.  สําเนาบัตรประชาชน/ สูติบัตร (สําหรับเด็กต่ํากวา 15 ปบริบูรณ) (3 ชุด) 

 

7.  สําเนาทะเบียนบาน (3 ชุด) 

 

8.  กรณีเด็กอายุต่าํกวา 20 ปบริบูรณ: เดินทางตองยืน่เอกสารเพิ่มเติมดังน้ี (3 ชุด) 

8.1 เด็กเดินทางกับบุคคลอื่น บิดามารดาตองทาํหนงัสือแสดงความยินยอมซึ่งออกใหโดยที่วาการเขตหรอือาํเภอ 

8.2 เด็กเดินทางกับบิดา มารดาตองทาํหนังสือแสดงความยินยอมซึ่งออกใหโดยที่วาการเขตหรืออาํเภอ  

8.3 เด็กเดินทางกับมารดา บิดาตองทาํหนังสือแสดงความยินยอมซึ่งออกใหโดยที่วาการเขตหรืออําเภอ 

 

 การพิจารณาวาจะใหวาจะใหวีซาหรือไม เปนดุลยพินิจของสถานฑูต มิใชบรษัิททัวร   การเตรียมเอกสาร

ท่ีดีและถูกตอง จะชวยใหการพิจารณางายขึ้น 

 

 สถานฑูตอาจสุมตัวอยางในการเรียกสัมภาษณ หรอื เก็บหนังสือเดินทางมาทํา REPORT หลังเดินทาง 
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