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พฤ.///วนัแรกของการเดินทาง กรุงเทพฯ-ดูไบ-เอเธนส์ 
07.00 พร้อมกนั ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ดยสารขาออกระหวา่งประเทศ ชั้น 4 เคาน์เตอร์ สายการ
บิน  Emirates พบกบัเจา้หนา้ท่ีบริษทัฯ คอยใหก้ารตอ้นรับและอ านวยความสะดวก 
09.55 ออกเดินทางสู่ โดยสายการบิน Emirates เทีย่วบินที่ EK375(ใชเ้วลาบิน6.05ชม) 
13.00  เดินทางถึง สนามบินนานาชาติ ดูไบ เพื่อเปล่ียนเคร่ืองต่อไปยงัเอเธนส์ (เปล่ียนเคร่ือง3.20ชม) 



16.20 ออกเดินทางสู่เอเธนส์ โดยเท่ียวบินท่ีEK103(ใชเ้วลาบิน5.05ชม) 
20.45 ถึงสนามบินนานาชาติเอเธนส์ จากนั้นน าท่านเขา้สู่ท่ีพกัใกลส้นามบิน 

พกัใกล้สนามบิน Sofitel Airport Hotel (พิเศษอัพเกรทเป็นระดับ5ดาว) 
ศ.///วนัทีส่องของการเดินทาง /// เอเธนส์- เบลเกรด 
เช้า รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
08.25 ออกเดินทางสู่ เบลเกรด โดยสายการบิน Air Serbia เทีย่วบินที ่513 (ใช้เวลาบิน1.45ชม.) 
09.20 เดินทางถึงสนามบินเบลเกรด 
น าท่านชม เมืองเบลเกรด เมืองหลวงและเมืองท่ีใหญ่ท่ีสุดของประเทศเซอร์เบีย มีการตั้งถ่ินฐานคร้ังแรกใน
บริเวณน้ีตั้งแต่สมยัก่อนยคุประวติัศาสตร์ เม่ือ 4,800 ก่อนศริสตศกัราช ท่ีตั้งของเมืองก่อตั้งโดยพวกเคลทใ์น
ศตวรรษท่ี 3 ก่อนศริสตศกัราช ก่อนจะกลายมาเป็นท่ีตั้งโรมนัแห่ง Singidunum และยงัเคยเป็นเมืองหลวง
ของประเทศยูโกสลาเวยีเดิม น าท่านเขา้ชม สถานท่ีฝังศพของนายพลติโต ้(Tito`s grave) ซ่ึงภายในจดั
ตกแต่งดว้ยเคร่ืองบรรณาการจากนานาประเทศ จดัแสดงปืนและอาวธุมากมายท่ีใชใ้นการท าสงครามต่างๆ 
รวมถึงเคร่ืองแต่งกายของนายพลติโต ผูน้ าแห่งประเทศยโูกสลาเวยี “ติโต” ชีวประวติัของโยซิป โบรซ 
(Josip Broz) หรือ “ติโต” ผูนิ้ยมพรรคคอมมิวนิสตต่์อตา้นเยอรมนัและอิตาลี กบัระบอบฟาสซิสมใ์น
โครเอเชีย ผูต่้อสู้เพื่อชาติยูโกสลาเวยี หลงัสงครามโลกคร้ังท่ี 2 “ติโต”เป็นรหสัและเป็นช่ือท่ีรู้จกัทัว่โลก ติ
โตต่อสู้ฟันฝ่าอุปสรรคทุกวถีิทาง เพื่อสร้างความเป็นไทใหแ้ก่ยโูกสลาเวยี และท่ีน่าสนใจคือ ติโตเป็น
คอมมิวนิสต ์“นอกแบบ” แตกต่างจากคอมมิวนิสตอ่ื์น นายพลติโต เป็นนกัการเมืองท่ีสามารถสร้างความ
ปึกแผน่ของประเทศรวมชนชาติต่างๆในยโูกสลาเวยีใหเ้ป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกนั และไดรั้บต าแหน่ง
ประธานาธิบดีของยโูกสลาเวียดว้ยความเห็นชอบของชนทุกชาติในยโูกสลาเวยี และส้ินชีวติไปตามอายขุยั
เม่ืออายไุด ้88 ปี จากนั้นประเทศยโูกสลาเวยีก็ค่อยๆ ล่มสลายลง ประวติัของติโตเป็นท่ีน่าสนใจยิง่ ทั้งน้ี
พระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วัไดท้รงแปลบทประพนัธ์ “ติโต” มาจากเร่ือง “Tito”โดย ฟิลลิส ออตี (Phyllis 
Auty) 
เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารจีน 
น าท่านเขา้ชม ป้อมปราการแห่งเบลเกรด (Belgrade Fortress) จุดท่ีตั้งของป้อมปราการเบลเกรดถือเป็นจุด
ยทุธศาสตร์ส าคญั เพราะเป็นจุดท่ีแม่น ้า 2 สายคือ แม่น ้าซาวาบรรจบกบัแม่น ้าดานูบ  ดา้นซา้ย คือแม่น ้าซาวา 
(Sava River) ส่วนดา้นขวาคือแม่น ้าดานูบ (Danube River) ตรงกลางแม่น ้าดานูบ เป็นท่ีตั้งของเกาะ เวลิโค 
รัทโน ออสเตรอโว (Veliko Ratno Ostrvo) ซ่ึงเป็นเขตอนุรักษธ์รรมชาติ  ป้อมแห่งน้ีเป็นป้อมปราการเก่าแก่ 
ท่ีมีการก่อสร้างมาตั้งแต่สมยัจกัรวรรดิโรมนั  ในสมยัโรมนับริเวณกรุงเบลเกรดมีช่ือวา่ “ซิงกิดูนุม” 
(Singidunum) แต่ในปัจจุบนัส่ิงก่อสร้างในสมยัโรมนัเหลือเพียงก าแพงบางส่วนเท่านั้น ส าหรับตวัป้อมท่ี
เห็นอยูใ่นปัจจุบนัส่วนใหญ่สร้างข้ึนในสมยัจกัรวรรดิออตโตมนั และจกัรวรรดิออสเตรีย ซ่ึงไดเ้ขา้มา
ปกครองเบลเกรด นอกจากจุดน้ีจะเป็นจุดชมวิวท่ีสามารถมองเห็นเมืองเบลเกรดแลว้ ภายในป้อมปราการยงั
เป็นท่ีตั้งของพิพิธภณัฑท์หาร ซ่ึงจดัแสดงอาวธุยทุโธปกรณ์ทางทหารมากมาย เช่น ปืนใหญ่, รถถงั เป็นตน้  



น าท่าน เข้าชมมหาวิหารเซ็นต์ ซาวา (St. Sava Temple) ซ่ึงเป็นโบสถค์ริสตนิ์กายออร์โธด็อกซ์ท่ีใหญ่ท่ีสุด
แห่งหน่ึงในโลก สร้างข้ึน ณ จุดท่ีเช่ือกนัวา่ เป็นสถานท่ีเผาศพนกับุญซาวา ซ่ึงเป็นนกับุญท่ีเคารพของชาว
เซอร์เบีย  ตวัอาคารสูง 70 เมตร แต่ถา้รวมไมก้างเขนทองค าดว้ยก็จะมีความสูง ถึง 82เมตร ตวัอาคารเร่ิม
สร้างเม่ือปี 1935 แต่ก็การก่อสร้างไดห้ยดุชะงกัลง จนกระทัง่มีการเร่ิมสร้างใหม่อีกคร้ังในปี 1985 จนถึง
ปัจจุบนัอาคารภายในก็ยงัไม่เสร็จสมบูรณ์ อยา่งไรก็ตามคาดวา่มหาวหิารแห่งน้ีจะสร้างเสร็จในปี 2020 โดย
จะมีการสร้างลิฟทข์นาดใหญ่เพื่อให้นกัท่องเท่ียวสามารถข้ึนไปชมววิจากมุมสูงบริเวณฐานโดมของมหา
วหิารแห่งน้ี อิสระใหท้่านไดเ้ลือกชอ้ปป้ิงในหา้งสรรพสินคา้ท่ีใหญ่ท่ีสุดในเมืองเบลเกรด Usce Shopping 
Center ซ่ึงเรียกไดว้า่เป็นศูนยก์ารคา้ท่ีทนัสมยั และพร้อมสรรพดว้ยสินคา้มากมาย อิสระใหท้่านไดเ้ดินเล่น
และเลือกซ้ือสินคา้ตามอธัยาศยั 
ค ่า บริการอาหารค ่า ท่ีภตัตาคาร จากนั้นน าท่านเขา้สู่ท่ีพกั  
พกัที ่ZIRA HOTEL  หรือเทียบเท่าระดับ4ดาว 
ส.///วันทีส่ามของการเดินทาง/// เบลเกรด-ซาราเยโว 
เช้า รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
น าท่านเดินทางสู่ เมืองซาราเยโว (Sarajevo) (ระยะทางประมาณ 265 กม. ใชเ้วลาเดินทาง 4 ชม. เน่ืองจาก
ตอ้งผา่นด่านระหวา่งพรมแดน) เป็นเมืองใหญ่ท่ีสุดและเป็นเมืองหลวงของประเทศบอสเนียและเฮอร์เซโกวี
นา (Bosnia and Herzegovina) ท่านจะไดช้มทศันียภาพผืนป่าอนัอุดมสมบูรณ์ และแหล่งน ้าท่ีเกิดตาม
ธรรมชาติและชุดข้ึนโดยมนุษย ์ท่ีใชใ้นการหล่อเล้ียงผูค้นในประเทศน้ี ทศันียภาพสองขา้งทางสวยงามและ
น่าเก็บไวใ้นความทรงจ ายิง่ ส าหรับเมือง ซาราเยโว เคยมีการจดัอนัดบัให้เมืองน้ีเป็นเมืองท่ีน่ามาเยือนใน
อนัดบัตน้ๆ เน่ืองจากศิลปวฒันธรรมและสถาปัตยกรรมต่างๆ ในเมืองซาราเยโว ไดรั้บอิทธิพลมาจาก 3 ยคุ
สมยัดว้ยกนั คือ ยคุจกัรวรรดิออตโตมนั ซ่ึงเป็นผูก่้อตั้งเมืองซาราเยโวข้ึนเม่ือปี ค.ศ. 1450 หรือ พ.ศ. 1993   
ยคุจกัรวรรดิออสเตรีย-ฮงัการี ท่ีบูรณะซ่อมแซมเมืองดงักล่าวข้ึนมาใหม่ หลงัถูกจกัรวรรดิออตโตมนัท่ีพา่ย
สงครามเผาท าลายจนไดรั้บความเสียหายอยา่งหนกั และยคุท่ีอยูภ่ายใตก้ารปกครองของยโูกสลาเวยี (หลงั
สงครามโลกคร้ังท่ี 1 - ปี ค.ศ. 1990) ซ่ึงถือเป็นอีกหน่ึงช่วงเวลาท่ีบอบช ้าอยา่งหนกัทั้งจากสงครามโลกคร้ังท่ี
สอง และสงครามบอสเนีย แต่หลงัจากสงครามบอสเนียส้ินสุดลงในปี ค.ศ. 1995 (พ.ศ. 2538) เมือง
ซาราเยโวก็ไดรั้บการบูรณะซ่อมแซมข้ึนใหม่ทนัที กระทัง่ปี ค.ศ. 2003 (พ.ศ. 2546) พื้นท่ีส่วนใหญ่ของเมือง
ดงักล่าวก็ไดรั้บการบูรณะซ่อมแซมและสร้างข้ึนใหม่ (ให้คลา้ยของเดิม) จนแลว้เสร็จ คงเหลือเพียงอาคาร
เก่าแก่บางหลงัท่ีสร้างข้ึนตั้งแต่สมยัศตวรรษท่ี 19 ท่ียงัคงอยูใ่นระหวา่งการบูรณะซ่อมแซมตราบจนกระทัง่
ปัจจุบนั เมืองซาราเยโว น้ีพึ่งไดรั้บการจดัอนัดบัจากบีเอสเอน็นิวส์และโลนล่ี แพลนเนท ใหเ้ป็นหน่ึงในสิบ
เมืองน่าเท่ียวท่ีสุดในโลกประจ าปี 2010 ดว้ยช่ือเสียงและกิติศพัทจ์ากนานาชาติท่ีกล่าวถึง เมืองซาราเยโว จึง
เคยไดรั้บเกียรติใหเ้ป็นเจา้ภาพกีฬาโอลิมปิกฤดูหนาวในปี 1984 
เทีย่ง      บริการอาหารกลางวนั ท่ีภตัตาคาร 
น าท่านเขา้ชม War Tunnel หรืออุโมงคแ์ห่งสงคราม ท่ีขุดข้ึนในช่วงสงครามระหวา่งบอสเนียและเซอร์เบีย 



เม่ือคร้ังท่ีบอสเนีย ตอ้งการแยกเป็นเอกราชจากยโูกสลาเวีย อุโมงคแ์ห่งน้ีขดุข้ึนเพื่อล าเลียงอาหาร น ้า 
เวชภณัฑแ์ละกองก าลงัทหาร ในระหวา่งสงคราม เป็นอุโมงคท่ี์ขดุข้ึนภายในบา้นหลงัเล็กๆ หลงัหน่ึงเท่านั้น 
แต่ขดุยาวผา่นสนามบินซาราเยโว เพื่อเป็นเส้นทางล าเลียง หลงัจากท่ีเมืองซาราเยโว ถูกกองก าลงัเซอร์เบีย 
โอบลอ้ม เพื่อไม่ตอ้งการให้บอสเนียเป็นเอกราช น าท่านชมวธิิทศัน์ภาพการต่อสู้และการสร้างอุโมงคแ์ห่งน้ี 
ยอ้นรอยประวติัศาสตร์อนัน่าสะเทือนใจ ของเมืองซาราเยโว ในช่วงสงครามบอสเนียในอดีต จากนั้นน าท่าน
ชมกลบัสู่ ยา่นเมืองเก่า BASCARSIJA อดีตเคยเป็นยา่นบาซาร์เก่าแก่ของยคุออตโตมนั ปัจจุบนัเป็นถนน
สายหลกัของเมืองซาราเยโว ตั้งอยูใ่นส่วนเมืองเก่าของซาราเยโว ออกแบบในสไตลอ์อตโตมนั-เตอร์กิช เตม็
ไปดว้ยร้านคา้ของท่ีระลึก ร้านกาแฟ บาซาร์ท่ีขายสินคา้หลากหลายชนิด ยา่นเมืองเก่าซาราเยโว (STARI 
GRAD) ยา่นท่ีมีสถาปัตยกรรมหลากหลายสไตล ์อาทิเช่น สถาปัตยกรรมแบบบอสเนีย ออตโตมนั ออสโตร-
ฮงักาเรียน เป็นตน้ เป็นท่ีตั้งของสถานท่ีส าคญัทางศาสนาหลายแห่ง เช่น สุเหร่า GAZI HUSREV-BEG 
MOSQUE น าท่านเขา้ชมความงดงามของสุเหร่าซ่ึงไดช่ื้อวา่เป็นสุเหร่าแบบออตโตมนัท่ีส าคญัท่ีสุดในเมือง
ซาราเยโว ชมมหาวหิารประจ าเมืองซาราเยโว (THE CATHEDRAL OF JESUS HEART) เป็นมหาวหิารท่ี
ใหญ่ท่ีสุดในประเทศบอสเนียและเฮอร์เซโกวนิา เป็นท่ีประจ าต าแหน่งของพระราชาคณะของเมือง เป็น
สถาปัตยกรรมแบบนีโอ-กอธิค เร่ิมสร้างในปี 1884 และแลว้เสร็จเม่ือปี 1889  น าท่านชมโบสถค์ริสตอ์อโธด๊
อกซ์ท่ีสร้างอยา่งยิง่ใหญ่ ภายในบริเวณเดียวกนั รวมถึงโบสถข์องชาวยวิหรือซีนากอฟ ขนาดใหญ่ท่ีสร้างอยู่
ภายในยา่นน้ี น าท่านชมสะพานลาติน (LATIN BRIDGE) ซ่ึงเป็นจุดท่ีอาร์ค ดยคุ ฟรานซ์ เฟอร์ดินานด ์
(Franz Ferdinand) รัชทายาทแห่งราชวงศอ์อสเตรียถูกลอบปลงพระชนมใ์นวนัท่ี 28 มิถุนายน 1914 โดยชาว
ซาราเยโวนายหน่ึง จนกลายเป็นชนวนเหตุในการเกิดสงครามโลกคร้ังท่ี 1 จากนั้นอิสระใหท้่านชอ้ปป้ิง
สินคา้แบรนดเ์นมและสินคา้พื้นเมืองตามอธัยาศยั 
ค ่า บริการอาหารค ่า ท่ีภตัตาคาร จากนั้นน าท่านเขา้สู่ท่ีพกั  
พกัที ่ EUROPA HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ4ดาว 
อา.///วันทีส่ี่ของการเดินทาง///โมสตาร์ เมืองมรดกโลก (บอสเนีย & เฮอร์เซโกวีนา) 
เช้า รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  
น าท่านเดินทางสู่ เมืองโมสตาร์ (Mostar) (ระยะทางประมาณ 123 กม. ใชเ้วลาเดินทาง 2.30 ชม) อีกหน่ึง
เมืองประวติัศาสตร์ท่ีมีช่ือเสียงทางดา้นการท่องเท่ียว เป็นหน่ึงในเมืองท่ีส าคญัและใหญ่ท่ีสุดในเฮอร์เซโกวี
นา (Herzegovina) ภูมิภาคศูนยก์ลางของบอสเนียและเฮอร์เซโกวนีา โดยตวัเมืองนั้นตั้งอยูใ่นหุบเขาของ
แม่น ้าเนเรตวา(Neretva River) ส่ิงท่ีโดดเด่นและเป็นสัญลกัษณ์ท่ีส าคญัของเมืองน้ีก็คงจะเป็นสะพาน 
โบราณ (Old Bridge) หรือสตารี มอสต ์(Stari Most) ซ่ึงถูกสร้างข้ึนในสมยัยคุกลาง และยงัคงไดรั้บการ
บ ารุงรักษาและใชง้านมาไดจ้นถึงปัจจุบนั นอกจากน้ีแลว้ เมืองประวติัศาสตร์โมสตาร์ ยงัเป็นเมืองท่ีถือวา่
เป็นศูนยร์วมของเหล่าส่ิงปลูกสร้างท่ีน่าสนใจซ่ึงมีความโดดเด่นทางดา้นสถาปัตยกรรมในหลากหลาย
รูปแบบ จนกระทัง่ในเดือนกรกฎาคม ปี ค.ศ. 2005 องคก์ารยเูนสโก (UNESCO) ไดย้กใหส้ะพานโบราณ
รวมไปถึงบริเวณพื้นท่ีใกลเ้คียงท่ีใกลเ้คียงท่ีสุดของสะพานใหอ้ยูใ่นรายช่ือมรดกโลกของบอสเนียและเฮอร์



เซโกวนีา น าท่านชมความงดงามและความเก่าแก่ของ "สะพาน โบราณ หรือ สตารี มอสต ์" สะพานท่ีถูก
สร้างข้ึนจากหิน โดยมีความสูงจากระดบัน ้าซ่ึงวดัไดใ้นช่วงฤดูร้อน ประมาณ 21 เมตร สะพานโบราณ สตารี 
มอสต ์ถูกสร้างข้ึนโดยชาวเติร์ก ในปี ค.ศ. 1566 และไดถู้กท าลายไปในปี ค.ศ. 1993 ต่อมาในปี ค.ศ. 2004 
สะพานเก่าและอาคารหลายหลงัในเมืองเก่า ในบริเวณใกลเ้คียงก็ไดรั้บการบูรณะปฏิสังขรณ์ข้ึนใหม่ โดย
ไดรั้บความช่วยเหลือจากคณะกรรมการวชิาการระหวา่งประเทศของยเูนสโก 
เทีย่ง      บริการอาหารกลางวนั ท่ีภตัตาคาร 
น าท่านชม ยา่นเมืองเก่า เพื่อช่ืนชมเหล่าอาคารบา้นเรือนซ่ึงส่วนใหญ่ลว้นสร้างข้ึนในแบบสถาปัตยกรรม
แบบพรี-ออตโตมนั ออตโตมนัตะวนัออก เมดิเตอร์เรเนียนและยโุรปตะวนัตก จากนั้นน าท่านเขา้ชมบา้น
ตุรกีโบราณ (Turkish House) อายกุวา่ 100 ปี ท่ีมีระเบียงสร้างออกมาชมเมืองโมสตาร์ และสร้างติดแม่น ้า มี
ความสวยงามมาก ใหท้่านไดล้ิ้มลองกาแฟตุรกี หรือ เตอร์กิช คอฟฟ่ี ท่ีปรุงสรรจากทายาทเจา้ของบา้นรุ่นต่อ
รุ่น อิสระใหท้่านช่ืนชมความงาม และของมีค่าท่ีจดัวางไวภ้ายในบา้น ไดเ้วลา น าท่านชม "มสัยดิโกสก้ี เมห์
เมด ปาซ่า" (Koski Mehmed Paša Mosque) มสัยดิออตโตมนัขนาดเล็ก ท่ีถูกสร้างข้ึนในปี ค.ศ. 1617 ส่ิงท่ี
โดดเด่นท่ีสุดของมสัยดิคือหอคอยสุเหร่าท่ีตั้งสูงตระหง่านเหนือตวัเมือง หากข้ึนไปหอคอยสุเหร่าท่ีจะเห็น
ววิทิวทศัน์ของตวัเมืองไดไ้กลถึง 3 กิโลเมตร 
ค ่า บริการอาหารค ่า ท่ีภตัตาคาร จากนั้นน าท่านเขา้สู่ท่ีพกั  
พกัทีซ่าราเยโว  HOTEL BRISTOL MOSTAR หรือเทียบเท่าระดับ4ดาว 
จ.///วนัที่ห้าของการเดินทาง/// กอเตอร์ (มอนเตเนโกร)–บุดวา 
เช้า รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  
น าท่านเดินทางสู่ เมืองกอเตอร์ (Kotor) (ระยะทางประมาณ 168 กม. ใชเ้วลาเดินทาง 2.30 ชม.)เมืองชายฝ่ัง
ทะเลแสนสวยอีกเมืองของมอนเตเนโกร ประเทศซ่ึงไดรั้บการขนานนามวา่ “ไข่มุกแห่งทะเลเมดิเตอร์เร
เนียน” โดยประเทศสาธารณรัฐมอนเตเนโกรน้ีตั้งอยูท่างตอนใตข้องทะเลเอเดรียติค ถึงแมส้ถานท่ีโดยรวม
ของประเทศจะมีขนาดเล็กมาก แต่ก็อุดมสมบูรณ์ไปดว้ยธรรมชาติอนังดงาม ชายหาดอ่อนละมุนคล่ืนสงบ
ไม่รุนแรงจนเกินไป ทะเลสาบน ้าเงินเขม้ใส แม่น ้าใสไหลเช่ียวและภูเขาสวยสง่า บางแห่งจะเห็นเป็นฟยอร์
ดสูงตระหง่านตระการตา 
เทีย่ง      บริการอาหารกลางวนั ท่ีภตัตาคาร 
น าท่านชมความงดงามของ เมืองกอเตอร์ ซ่ึงไดรั้บการรับรองจากองคก์ารยเูนสโกเ้ป็นมรดกโลกดา้น
ธรรมชาติและวฒันธรรม เป็นเมืองท่ีสร้างภายในก าแพงสูง (City Wall) ซ่ึงแบ่งตวัเมืองเป็น 2 ส่วนคือ เมือง
เก่า (Old town) และเมืองใหม่  โดยก าแพงเมืองแห่งน้ีสร้างโดยชาวเวนิส อีกทั้งสถาปัตยกรรมในเมืองส่วน
ใหญ่ยงัไดรั้บอิทธิพลจากชาวเวนิสเช่นกนั น าท่านชมความงามของ โบสถเ์ซ็นตไ์ทรฟอน (Cathedral of 
Saint Tryphon) ซ่ึงสร้างข้ึนในปี ค.ศ. 1166 ภายในตวัเมืองเก่า อิสระใหท้่านเดินเล่นและชมความงามภายใน
ตวัเมืองเก่า หรือเลือกซ้ือของฝากท่ีระลึกตามอธัยาศยั จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ เมืองบุดวา (Budva) 
(ระยะทาง 35 กม. ใชเ้วลาเดินทาง 45 นาที) เมืองโบราณอีกแห่งของประเทศมอนเตเนโก ตั้งอยูบ่นชายฝ่ัง



ทะเลเอเดรียติก ทางตอนใตข้องประเทศ เมืองบุดวาเป็นเมืองท่องเท่ียวตากอากาศท่ีมีช่ือเสียงอีกแห่งของ
มอนเตเนโกร และยงัเป็นท่ีตั้งของโรงแรมและรีสอร์ทมากมาย เมืองบุดวา สร้างข้ึนในสมยัศตวรรษท่ี 5 เคย
เป็นเมืองข้ึนของชาวเวนิส กวา่ 400 ปี จึงไดรั้บอิทธิพลจากวฒันธรรมของชาวเวนิส อยา่งไรก็ตามในสมยั
ศตวรรษท่ี 18 มอนเตเนโกรเคยตกเป็นเมืองข้ึนของ อาณาจกัรออตโตมนั คร้ังเรืองอ านาจในแถบคาบสมุทร
บอลข่าน นอกจากน้ีเมืองบุดวาเป็นอีกเมืองท่ีเป็นท่ีจบัจอ้งของประเทศล่าอาณานิคมต่างๆทั้ง ฝร่ังเศส, 
ออสเตรีย และ รัสเซีย และในปี 1918 ตกเป็นของประเทศยโูกสลาเวยี น าท่านชมความงามภายในตวัเมืองเก่า 
หรือ Stari Grad (Old Town) และน าท่านชม โบสถเ์ซ็นตจ์อหน์ (Church of Saint John) ซ่ึงภายในโบสถมี์
ภาพไอคอนพระแม่มารี “Madonna in Punta”ประดิษฐานในโบสถแ์ห่งน้ี อิสระใหท้่านเดินเล่น ถ่ายรูปและ
เลือกซ้ือของฝากตามอธัยาศยั ไดเ้วลาน าท่านเดินทางสู่ เมืองพอดกอรีซกา (ระยะทางประมาณ 54 กม. ใช้
เวลาเดินทาง 45 นาที) 
ค ่า บริการอาหารค ่า ท่ีภตัตาคาร จากนั้นน าท่านเขา้สู่ท่ีพกั  
พกัทีบุ่ดวา  HOTEL BRISTOL หรือเทียบเท่าระดับ4ดาว 
อ.///วันที่หกของการเดินทาง/// พอกอรีซกา (มอนเตเนโกร)-ทีราน่า(แอลบาเนีย) 
เช้า รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  
น าท่านชมความงามของเมืองพอดกอรีตซา เมืองหลวงของประเทศตั้งซ่ึงอยูบ่นท่ีราบ ระหวา่งเทือกเขา ได
นาริก แอลป์ (Dinaric Alps) และทะเลสาบสูทาร่ี (Lake Scutari) น าท่านผา่นชม อนุสาวรียก์ษตัริยนิ์โคลา 
(Monument of King Nikola) ซ่ึงตั้งอยูต่รงขา้มรัฐสภามอนเตเนโกร (Montenegro`s parliament) จากนั้นน า
ท่านสู่ จตุัรัส Trg Republike ซ่ึงเป็นจตุัรัสใจกลางเมือง ศูนยร์วมร้านคา้ต่างๆมากมาย ไดเ้วลาน าท่านสู่โบสถ ์
The Cathedral of the Resurrection of Christ ซ่ึงเป็นโบสถ์ออโทด็อกซ์ขนาดใหญ่ท่ีสร้างข้ึนในปี 1993 โดย
ความร่วมมือระหวา่งมอนเตเนโกร และ เซอร์เบีย 
เทีย่ง      บริการอาหารกลางวนั ท่ีภตัตาคาร  
จากนั้นน าท่านเดินทางสู่  ประเทศแอลบาเนีย เมืองทีราน่า (ระยะทางประมาณ 160 กม. ใชเ้วลาเดินทาง 2.30 
ชม.) เป็นเมืองหลวงและเมืองท่ีใหญ่ท่ีสุดของประเทศแอลบาเนียท่ีอยูติ่ดกบัทะเลเมดิเตอร์เรเนียน เมืองน้ีถูก
ก่อตั้งเม่ือปี ค.ศ.1614 โดย สุไลมาน ปาชา (Sulejman Pasha) และทีราน่าไดถู้กตั้งเป็นเมืองหลวงของ
ประเทศเม่ือปี ค.ศ.1920 เขตเมืองของทีราน่าตั้งอยูริ่มแม่น ้ าอิเชม (Ishëm) มียาวประมาณ 32 กิโลเมตร มี
ความสูงเฉล่ียเหนือระดบัน ้าทะเลประมาณ 110 เมตร และจุดสูงสุดวดัไดท่ี้ 1,828 เมตร ท่ีบริเวณมาลีเมโกร
ปา น าท่านชมความสวยงามของตวัเมืองหลวงท่ีเตม็ไปดว้ยตน้ไมแ้ละดอกไมท่ี้มีการตกแต่งใหส้วยงาม ให้
ท่านชม จตุัรัสสแกนเดอร์เบค (Skanderbeg Square) ชมหอคอยนาฬิกา (Clock Tower) ซ่ึงเป็นส่ิงก่อสร้างท่ีมี
อายมุากและเก่าแก่ท่ีสุดแห่งหน่ึง ถูกสร้างข้ึนในปี ค.ศ.1820 ซ่ึงเปรียบเสมือนเป็นท่ีตั้งจุดศูนยก์ลางของเมือง
และไดก้ลายเป็นสัญลกัษณ์ของเมืองทีราน่าอีกดว้ย และส่ิงก่อสร้างท่ีอยูใ่กลก้นัก็คือ สุเหร่าเอทเฮม เบย ์
(Et’hem Bey Mosque) ซ่ึงไดใ้ชเ้วลาก่อสร้างถึง 28 ปีจนส าเร็จเรียบร้อยในปี ค.ศ.1821 ภายในถูกตกแต่งดว้ย
งานศิลปะ ซ่ึงถือไดว้า่เป็นสุเหร่าท่ีมีความสวยงามท่ีสุดในแอลบาเนีย น าท่านไปชม ปิรามิดา้ (Piramida) ซ่ึง



มีรูปทรงคลา้ยกบัปิรามิด ถูกสร้างข้ึนในปี ค.ศ.1987 เพื่อใหเ้ป็นศูนยก์ลางของวฒันธรรมแห่งชาติ 
ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 
พกัทีท่ีราน่า  HOTEL TIRANA INTERNATIONAL หรือเทยีบเท่าระดับ4ดาว 
พ.////วนัทีเ่จ็ดของการเดินทาง///เมืองทรีาน่า-พริซเร่น(โคโซโว) 
เช้า รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  
น าท่านออกเดินทางไปยงั เมืองพริซเร่น (PRIZREN) ท่ีตั้งอยูท่างเหนือ ระยะทางห่างประมาณ 180 กม. ใช้
เวลาเดินทาง 3 ชม. เมืองพริซเร่น (ท่ีในอดีตเคยเป็นเมืองศูนยก์ลางแห่งประวติัศาสตร์ของอาณาจกัร
เซอร์เบีย) เป็นเมืองแห่งประวติัศาสตร์ของโคโซโวซ่ึงอยูติ่ดกบัมาซีโดเนียและแอลบาเนีย ซ่ึงประชาชน
ส่วนมากจะเป็นชาวแอลบาเนียน ตวัเมืองจะตั้งอยูบ่นส่วนลาดชนัของภูเขาซาร์ น าท่านเดินทางขา้มพรมแดน
ไปยงัโคโซโวสู่ เมืองพริชเร่น 
เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
น าท่านเดินเท่ียวชมเมืองพริซเร่น บริเวณรอบๆ River Bistrica ท่ีอยูก่ลางเมือง เร่ิมจาก Sinan Pasha Mosque 
หรืออนุสาวรียใ์นยคุของกษตัริยอ์อตโตมานท่ี 16 และยงัมีอนุสาวรียข์องกษตัริตยใ์นยคุออตโตมนัอีกแห่งซ่ึง
อยูใ่กล้ๆ กนัคือ Gazi Mehment Hamam ซ่ึงสถานท่ีแห่งน้ีไดจ้ดัเป็น Art Gallery ไปแลว้ในปัจจุบนั น าท่าน
ออกเดินทางไปยงั เมืองสโคเพยี (SKOPJE) ซ่ึงเป็นเมืองหลวงของมาซีโดเนีย ท่ีตั้งอยูท่างดา้นใต ้ระยะทาง
ห่างประมาณ 80 กม. 
ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 
พกัทีพ่ริซเร่น  HOTEL THERANDA หรือเทยีบเท่าระดับ4ดาว 
พฤ.///วนัทีแ่ปดของการเดินทาง///สโคเพยี-รีล่า-โซเฟีย 
เช้า รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  
เมืองสโคเพีย เป็นเมืองหลวงและเมืองใหญ่ท่ีสุดของมาซิโดเนียเป็นศูนยก์ลางทางการเมือง ทางวฒันธรรม 
และทางเศรษฐกิจของประเทศ ในอดีตเคยเป็นเมืองหลวงของเซอร์เบียและบลัแกเรีย ในอดีตสันนิษฐานวา่มี
การตั้งถ่ินฐานท่ีสโคเพียตั้งแต่ 4000 ปีก่อนคริสตกาล น าท่านไปชม ป้อมปราการคาเล่ (Kale Fortress) ซ่ึง
ตั้งอยูบ่ริเวณท่ีสูงของเนินเขาในหุบเขาสโคเพียและเป็นจุดท่ีชมเมืองสโกเพียไดส้วยงาม ส่วนของป้อม
ปราการท่ีเป็นส่วนเก่าท่ีสุดมีความยาวประมาณ 121 เมตร เป็นการสร้างในรูปแบบท่ีน ากอ้นหินกอ้นใหญ่ท่ี
ตบแต่งเรียบร้อยและน ามาไวด้า้นนอก และส่วนดา้นในจะเป็นหินกอ้นเล็กถูกสร้างข้ึนโดยในราวศตวรรษท่ี 
6 โดยจกัรพรรดิจสัติเนียนแห่งไบแซนไทน์ ผูท่ี้มีแหล่งก าเนิดอยูท่ี่หมู่บา้นทาโอเรียนใกลก้บักรุงสโคเพีย 
หลงัจากเม่ือปี ค.ศ. 518 เมืองน้ีและส่ิงโบราณสถานหลายแห่งไดถู้กท าลายโดยการเกิดแผน่ดินไหวอยา่ง
รุนแรง จึงท าให้องคจ์กัรพรรดิฯ ไดต้ดัสินใจท่ีจะท าอะไรบางอยา่งใหก้บับา้นเกิดของพระองค ์จึงไดเ้ร่ิม
ก่อสร้างส่ิงต่างๆข้ึนมาหลายอยา่ง น าท่านไปชม สะพานหิน (Stone Bridge) ซ่ึงไดก้ลายเป็นสัญลกัษณ์ของ
เมืองน้ี ถูกสร้างข้ึนในราวศตวรรษท่ี 6 โดยจกัรพรรดิจสัติเนียนแห่งไบแซนไทน์เช่นเดียวกนั สะพานน้ีมี



ความยาวประมาณ 214 เมตรและส่วนโคง้ท่ีใตส้ะพาน 13 ช่อง ซ่ึงจกัรพรรดิท่ีไดเ้ขา้มาปกครองก็ไดพ้ยายาม
ท าการก่อสร้างเพิ่มเติมเพื่อใหเ้ป็นท่ีระลึก น าท่านไปยงั พอร์ต้า มาซีโดเนีย (Porta Macedonia) ซ่ึงถูกสร้าง
ข้ึนเพื่อให้เป็นประตูชยัตั้งอยูท่ี่จตุัรัสเพลล่า และเพื่อเป็นการประกาศอิสรภาพของมาซีโดเนียท่ีมีมา 20 ปี ซ่ึง
พื้นผวิภายนอกของประตูชยัน้ีไดถู้กตบแต่งดว้ยหินอ่อนและมีการท าลวดลายใหเ้ห็นถึงประวติัศาสตร์ของ
ชาติฯ และภายในก็ยงัมีหอ้งท่ีถูกตกแต่งอยา่งสวยงามพร้อมกบัหอ้งขายของท่ีระลึกอีกดว้ย น าท่านไปชม
ความสวยงามของ จตุัรัสมาซิโดเนีย (Macedonia Square) พร้อมกบัชม อนุสาวรีย์อเลก็ซานเดอร์มหาราช 
(Alexander the Great) ซ่ึงไดก้ลายเป็นสัญลกัษณ์ของเมืองหลวง เป็นรูปป้ันท่ีอเล็กซานเดอร์มหาราชก าลงั
นัง่อยูบ่นหลงัมา้คู่ใจในการออกศึกท าสงครามท่ีมีช่ือวา่ บูซาเฟลสั อนุสาวรียแ์ห่งน้ีถูกสร้างข้ึนเพื่อเป็นการ
ร าลึกถึงท่ีประเทศไดรั้บเอกราชมา 20 ปีและเสร็จเรียบร้อยเม่ือวนัท่ี 8 กนัยายน ปี ค.ศ.2011 อนุสาวรียแ์ห่งน้ี
ตั้งอยูบ่นกลางน ้าพุ ซ่ึงตรงกลางมีเสาทรงกลมท่ีมีฐานดา้นบนสูงถึง 10 เมตร และรูปป้ันตั้งอยูบ่นเสารูปทรง
กลมท่ีสูง 4.5 เมตร ส่วนของเสาประกอบไปดว้ยสามส่วนของการตกแต่งดว้ยงาชา้งท่ีไดแ้กะสลกัภาพอนั
สวยงามทางดา้นประวติัศาสตร์และสลบักบัรูปแหวนท่ีท าดว้ยบรอนซ์ และนอกจากนั้นยงัการตกแต่งรอบ
บริเวณน ้าพุดว้ยเสาบรอนซ์ท่ีสูงถึง 3 เมตรดว้ยรูปทหารแปดคน มีรูปสิงโตท่ีเป็นบรอนซ์แปดตวัท่ีมีความสูง
ถึงตวัละ 2.5 เมตร และสิงโตส่ีตวัยงัพน่น ้าออกมา และท่ีส าคญัน ้าพุแห่งน้ีสามารถท่ีจะเปล่ียนรูปไดต้าม
เสียงเพลงอีกดว้ย 
เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
น าท่านออกเดินทางไปยงั เมืองรีล่า (RILA) เมืองรีล่า เป็นเมืองท่ีตั้งอยูบ่นภูเขาทางดา้นตะวนัตกเฉียงใตข้อง
ประเทศ เป็นภูเขาสูงท่ีสุดของบลัแกเรียและเทือกเขาบอลข่าน โดยมียอดเขาช่ือ มาซูล่า (Masula) สูงจาก
ระดบัน ้าทะเลประมาณ 2,925 เมตร น าท่านไปชม อารามมรดกโลกรีล่า (Rila Monastery) เป็นอารามของ
คริสตนิ์กายออร์โธดอกซ์ท่ีมีช่ือเสียงท่ีสุดและมีผูเ้ยีย่มชมมากท่ีสุดของบลักาเรีย ตั้งอยูบ่นจุดท่ีมีทิวทศัน์
สวยงามของภูเขารีล่า ท่ีระดบัความสูง 1,147 เมตรเหนือระดบัน ้าทะเล ซ่ึงสามารถมองเห็นแม่น ้าริลสกา้และ
ดรุสยา่วทิซ่า ท่ีไหลอยูเ่บ้ืองล่างไดอ้ยา่งสวย และไดรั้บการข้ึนทะเบียนใหเ้ป็นมรดกโลกในปี ค.ศ.1983 ชม
ความสวยงามของวหิาร ท่ีก่อตั้งข้ึนในคริสตศ์ตวรรษท่ี 10 โดย นกับุญจอห์นแห่งรีลา (St. John of Rila) ผู ้
ถือสันโดษและใชชี้วติเขา้เงียบในถา้และไดรั้บยกยอ่งเป็นนกับุญโดยนิกายออร์โธดอกซ์ อาศรมและหลุมศพ
ของท่านกลายเป็นสถานท่ีศกัด์ิสิทธ์ิ และไดก้ลายเป็นอารามซ่ึงมีบทบาทส าคญัในดา้นจิตวญิญาณและสังคม
ของบลัแกเรียยคุกลาง อารามน้ีถูกท าลายดว้ยไฟไหมใ้นตอนตน้ของคริสตศ์ตวรรษท่ี 19 และไดรั้บการ
ปฏิสังขรณ์ข้ึนใหมร่ะหวา่งคริสตศ์กัราช 1834-1862 รูปแบบของอารามเป็นตวัอยา่งท่ีชดัเจนของศิลปะสมยั
บลัแกเรียน เรอเนสซองส์ ในราวคริสตศ์ตวรรษท่ี 18-19 และเป็นสัญลกัษณ์แห่งการตระหนกัรู้ถึงเอกลกัษณ์
ทางวฒันธรรม สลาวคิ (Slavic) หลงัจากท่ีตกอยูใ่ตก้ารปกครองของชนชาติอ่ืนมานบัหลายศตวรรษ อารามรี
ล่า ถือเป็นเป็นศูนยก์ลางของจิตวิญญาณท่ีใหญ่ท่ีสุดในประเทศบลัแกเรีย และเป็นจุดหมายในการเดินทาง
แสวงบุญของคริสตศ์าสนิกชนในนิกายออร์โธดอกซ์จากทัว่โลกท่ี นกับุญเซนตอิ์วาน ริลสก้ี (St.Ivan Rilski) 
แห่งอารามรีล่า ซ่ึงมีบทบาทอยา่งมากในการต่อสู้เร่ืองการกดข่ีทางชาติพนัธ์ุในสมยัการยดึครองของ



จกัรวรรดิออตโตมนั อารามแห่งน้ีถือเป็นอนุสรณ์สถานของสถาปัตยกรรมและความมัง่คัง่ของวฒันธรรม
และศิลปะของบลัแกเรีย สัญลกัษณ์รูปเคารพ (Icon) ท่ีอารามน้ีมีขนาดใหญ่ท่ีสุดและทาดว้ยทองค าแทเ้พียง
แห่งเดียวในบลัแกเรีย นอกจากน้ีอารามเป็นแหล่งสะสมทรัพยส์มบติัและวสัดุวรรณกรรมอายกุวา่ร้อยปี อีก
เป็นจ านวนมาก หลงัจากนั้น น าท่านออกเดินทางไปยงั เมืองโซเฟีย (SOFIA) ซ่ึงตั้งอยูท่างดา้นเหนือ 
ระยะทางห่างประมาณ 100 กม. กรุงโซเฟีย เป็นเมืองหลวงและเมืองท่ีใหญ่ท่ีสุดของสาธารณรัฐบลักาเรีย 
และเป็นเมืองท่ีใหญ่ท่ีสุดในเร่ืองจ านวนประชากรเป็นอนัดบัท่ี 47 ของสหภาพยโุรป ตั้งอยูบ่ริเวณตีนเขาวีโต
ชาทางดา้นตะวนัตกของบลัแกเรีย เป็นเมืองศูนยก์ลางของการขนส่งสินคา้ทางบกท่ีส าคญัของคาบสมุทร
บอลข่าน ในอดีตกวา่ 2,400 ปี เคยเป็นท่ีอยูอ่าศยัของชนเผา่เซลติค และมีประวติัศาสตร์ท่ีเก่าแก่ในราว
ศตวรรษท่ี 5 ก่อนคริสตกาล ซ่ึงมีช่ือเรียกเมืองน้ีวา่ เซอร์ดิกา้ (Serdica) ท่ีมาจากชนเผา่เซอร์ดีท่ีมาตั้งถ่ินฐาน
ท่ีบริเวณแห่งน้ี  
ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร  
เมืองโซเฟีย พกัที ่HOTEL RAMADA หรือเทยีบเท่าระดับ4ดาว 
ศ.///วนัทีเ่ก้าของการเดินทาง/// โซเฟีย-เอเธนส์ 
เช้า รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  
น าท่านไปชม พพิธิภัณฑ์แห่งชาติบัลแกเรีย (National Museum of History) ชมประวติัศาสตร์ความเป็นมา
ของชาวบลัแกเรียน มีส่ิงของต่างๆอนัล ้าค่าหายากมากมายท่ีจดัแสดงใหช้ม ถูกสร้างข้ึนเม่ือปี ค.ศ.1973 ซ่ึง
คร้ังแรกไดถู้กสร้างเพื่อให้เป็นรูปแบบของงานแสดงสินคา้และต่อมาไดถู้กเปิดอยา่งเป็นทางการในปี ค.ศ.
1984 เพื่อเป็นการระลึกถึงในดา้นประวติัศาสตร์ของบลักาเรียครบ 1300 ปี ซ่ึงภายในไดมี้การสะลมส่ิงของ
โบราณประมาณ 650,000 ช้ิน ซ่ึงประกอบไปดว้ยดา้นโบราณคดี ศิลปะท่ีประณีตและหายาก ประวติัศาสตร์
และเก่ียวกบัชาติพนัธ์ุของบรรพบุรุษ น าท่านไปชม อาคารรัฐสภา (Parliament Building) ซ่ึงมีค าขวญัท่ีผกู
ใจอยูเ่หนือประตูทางเขา้เป็นภาษาบลักาเรีย ท่ีมีความหมายวา่ รวมกนัท าใหเ้ราแขง็แกร่ง (United we are 
strong) ตึกหลงัน้ีไดรั้บการบูรณะหลงัจากท่ีไดรั้บความเสียหายหลายคร้ังซ่ึงคร้ังสุดทา้ยไดถู้กบูรณะข้ึนโดย
สถาปนิกชาวบลัแกเรีย คอนสแตนติน อิวาโนวชิ 
เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
น าท่านไปชม โบสถ์เซนต์โซเฟีย ซ่ึงเป็นโบสถค์ริสตจกัรท่ีอยูใ่กล้ๆ กนัไดอี้กดว้ย จากนั้นน าท่านชมอีกหน่ึง
สถานท่ีท่ีมีความสวยงาม และยงัไดช่ื้อวา่เป็นโบสถย์วิท่ีใหญ่ท่ีสุดในยโุรปตะวนัออกเฉียงใต ้และใหญ่เป็น
อนัดบัสามในทวปียุโรป โบสถย์วิโซเฟีย (The Sofia Synagogue ) ซ่ึงเป็นหน่ึงในสถาปัตยกรรมท่ีอยูใ่กลก้บั
ตลาดกลาง โดยโบสถแ์ห่งน้ีมีรูปแบบสถาปัตยกรรมแบบ Moorish Revival ออกแบบโดยสถาปนิกช่ือดงั 
ฟริดริช กรูนนัเกอร์ (Friedrich Grünanger) น าท่านไปชม มหาวหิารอเล็กซานเดอร์ เนฟสกี (Alexander 
Nevsky Cathedral) ซ่ึงถือเป็นมหาวหิารคริสตจกัรนิกายออร์โธด๊อกซ์ท่ีใหญ่อนัดบัหน่ึงของโลก มหาวหิารน้ี
มีรูปแบบการก่อสร้างของนีโอไบแซนไทน์ ซ่ึงออกแบบโดยสถาปนิค อเล็กซานเดอร์ โพมีรานทเ์ซฟ เป็น
มหาวหิารท่ีการก่อสร้างในแบบโดมหลงัคาทรงกลมสีเขียวท่ีมีความสูงถึง 53 เมตร ตกแต่งดว้ยหินอ่อนท่ี



วจิิตรตระการตา ภายในมีเน้ือท่ีประมาณ 3,170 ตรม.ซ่ึงสามารถจุผูเ้ขา้ท าพิธีไดป้ระมาณ 10,000 คน น าท่าน
ออกเดินทางไปยงั เมืองโบยาน่า (BOYANA) ท่ีตั้งอยูท่ี่บริเวณชานเมืองโซเฟีย ใหท้่านชม วหิารโบยาน่า 
(Boyana Church) ประกอบดว้ยอาคาร 3 หลงั โบสถต์ะวนัออก สร้างข้ึนในคริสตศ์ตวรรษท่ี 10 จากนั้นมีการ
ขยายอาคารในคริสตศ์ตวรรษท่ี 13 ตอนตน้ โดย เซบาสโตคราโต คาโลยนั (Sebastocrato Kaloyan) ผูซ่ึ้งสั่ง
ใหมี้การก่อสร้างอาคาร 2 ชั้นหลงัใหม่ข้ึนทางดา้นขา้ง ภาพจิตรกรรมปูนเปียก (Fresco) ในโบสถห์ลงัใหม่
ซ่ึงเขียนข้ึนในปี ค.ศ.1259 เป็นหน่ึงในภาพจิตรกรรมยคุกลางท่ีส าคญัท่ีสุด โบสถห์ลงัท่ี 3 สร้างข้ึนใน
คริสตศ์ตวรรษท่ี 19 ตอนตน้ กลุ่มอาคารดงักล่าวเป็นโบราณสถานท่ีมีความสมบูรณ์และไดรั้บการอนุรักษไ์ว้
อยา่งดีท่ีสุดของศิลปะยคุกลางในยโุรปตะวนัออก และไดรั้บการข้ึนทะเบียนใหเ้ป็นมรดกโลกในปีค.ศ.1979  
ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร จากนั้นน าท่านเดินทางสู่สนามบิน 
22.00 ออกเดินทางสู่เอเธนส์ โดย Aegean Airlines  เท่ียวบินท่ี983 (ใชเ้วลาบิน1.15ชม) 
23.15 ถึงสนามบินนานาชาติเอเธนส์ จากนั้นน าท่านเขา้สู่ท่ีพกัใกลส้นามบิน  
พกัใกล้สนามบิน Sofitel Airport Hotel (พิเศษอัพเกรทเป็นระดับ5ดาว) 
ส.///วันทีสิ่บของการเดินทาง///เอเธนส์-บูคาเรสต์-บราซอฟ-บราน-ซินาญ่า 
เช้า รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  
08.35 ออกเดินทางสู่เอเธนส์ โดย Aegean Airlines  เท่ียวบินท่ี 960 (ใชเ้วลาบิน1.35ชม) 
10.00 ถึงสนามบินนานาชาติบูคาเรสต ์จากนั้นน าท่านเขา้สู่ท่ีพกัใกลส้นามบิน 
เมืองบูคาเรสต ์เป็นเมืองหลวง เมืองอุตสาหกรรมและเศรษฐกิจของประเทศโรมาเนีย เป็นเมืองท่ีใหญ่ท่ีสุด
ของโรมาเนีย ตั้งอยูท่างตะวนัตกเฉียงใตข้องประเทศท่ีและตั้งอยูริ่มฝ่ังแม่น ้าแดมโบวิตา มีประชากรอยู่
ประมาณ 2 ลา้นคน เป็นเมืองท่ีใหญ่ท่ีสุดเป็นอนัดบั 6 ของสหภาพยโุรป นบัจากจ านวนประชากรในเขต
จ ากดัเมืองดา้นเศรษฐกิจ ถือเป็นเมืองท่ีเจริญมัง่คัง่ท่ีสุดในโรมาเนีย และเป็นหน่ึงในศูนยก์ลางดา้น
อุตสาหกรรมและการขนส่งของยโุรปตะวนัออก เป็นเมืองหน่ึงท่ีร ่ ารวยท่ีสุดและครอบคลุมส่ิงอ านวยความ
สะดวกดา้นการประชุมการศึกษา งานทางดา้นวฒันธรรมช็อปป้ิงอาเขต และบริเวณสันทนาการ น าท่านออก
เดินทางสู่ เมืองบราซอฟ (BRASOV) ท่ีตั้งอยูท่างดา้นเหนือ ระยะทางห่างประมาณ 190 กม. เมืองบราซอฟ 
เป็นเมืองใหญ่ท่ีสุดแห่งแควน้ทรานซิลวาเนีย แควน้ท่ีสวยงามและมีช่ือเสียงของโรมาเนีย แควน้น้ีเกิดข้ึนใน
ศตวรรษท่ี12 โดยชาวแซกซอนส์ซ่ึงเคยถูกปกครองโดยชนชาติเยอรมนัและเป็นศูนยก์ลางการคา้ของชาว
แซกซอนส์ อาคารโดยทัว่ไปจึงตกแต่งตามสไตลเ์ยอรมนั น าท่านชมความสวยงามของเมืองท่ีถูกสร้างดว้ย
สถาปัตยกรรมท่ีมีความงดงาม ซ่ึงมีชาวโรมาเนียนอาศยัอยูท่างดา้นตะวนัตกและตะวนัตกเฉียงใตข้องเมือง 
ส่วนชาวฮงักาเรียนอยูท่างดา้นตะวนัออก พวกเยอรมนัอาศยัอยูท่างดา้นเหนือและรอบๆตวัเมือง น าท่านชม
โรงเรียนแห่งแรกของประเทศโรมาเนีย (Romanian First School) ชมยา่นใจกลางเมืองและจตุัรัสกลางเมือง
ซ่ึงมีหอนาฬิกาท่ีสวยงามสูงโดดเด่น ท่ีแสดงเวลาใหก้บัผูค้นท่ีเดินผา่นไปมา 
เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 



น าท่านเขา้ ชมโบสถ์ด า (Black Church) เป็นโบสถท่ี์มีช่ือเสียง ซ่ึงจดัเป็นโบสถส์ถาปัตยกรรมโกธิคท่ีใหญ่
ท่ีสุดของโรมาเนีย ซ่ึงในเร่ิมแรกไม่ไดมี้หลกัฐานแน่นอนวา่ถูกสร้างเม่ือใด แต่ไดส้ร้างข้ึนใหเ้ป็นโบสถ์
โรมนัคาธอลิคเพื่ออุทิศใหพ้ระแม่มารี เพื่อทดแทนโบสถห์ลงัเก่าท่ีมีการปฏิรูปสร้างข้ึนในปี ค.ศ. 1383-1385 
หลงัจากท่ีถูกพวกมองโกลบุกเขา้มาท าลายเม่ือปี ค.ศ.1242 และปี ค.ศ. 1477 ก็ไดมี้การก่อสร้างเพิ่มเติมข้ึน
อีกหลงัจากท่ีพวกเตอร์กิสบุกเขา้ท าลายในปี ค.ศ.1421 จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ เมืองบราน (BRAN) ท่ีตั้ง
อยูท่างดา้นตะวนัออก ระยะทางห่างประมาณ 30 กม. เมืองบราน เป็นเมืองท่ีมีช่ือเสียงมากอีกเมืองหน่ึงของ
โรมาเนีย เมืองซ่ึงไดช่ื้อวา่เป็นท่ีอยูข่องแวมไพร์หรือแดร๊กคูล่า น าท่านเขา้ชม ปราสาทบราน (Bran Castle) 
หรือท่ีรู้จกักนัในนามของปราสาทแดร๊กคูล่า(Dracula’s Castle) ปราสาทน้ีถูกสร้างข้ึนในในศตวรรษท่ี 14 
เป็นปราสาทท่ีไดรั้บการยกยอ่งวา่สวยงามท่ีสุดในโรมาเนีย ตั้งเด่นเป็นสง่าอยูบ่นยอดสร้างข้ึนเพื่อเป็นป้อม
ควบคุมเส้นทางการคา้และเก็บภาษีระหวา่งแควน้วาลนัเซียและแควน้ทรานซิลวาเนีย ภายในตวัปราสาทมี
หอ้งต่างๆมากมาย ซ่ึงจดัแสดงวถีิความเป็นอยู ่ห้องแสดงอาวธุโบราณ ตูโ้บราณอายหุลายร้อยปีท่ีแกะสลกั
ลวดลายสวยงดงาม นอกจากน้ียงัมีการจดัแสดงส่ิงของเคร่ืองใชอี้กมากมาย ใหท้่านไดช้มและถ่ายรูปตาม
อธัยาศยั น าท่านเดินทางสู่ เมืองซินาญ่า (SINAIA) ตั้งอยูท่างทิศใต ้ระยะทางห่างประมาณ 45 กม. เมืองซินา
ยา ตั้งอยูใ่นจงัหวดัพราโฮวา่และเป็นพื้นท่ีทางดา้นประวติัศาสตร์ของมนัเทเนีย มีช่ือเสียงทางดา้นเป็นเนิน
เขาสูงท่ีอยูเ่หนือระดบัน ้าทะเลประมาณ 760 -860 เมตรและเป็นท่ีตั้งของสกีรีสอร์ทอีกดว้ย 
ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร  

เมืองซินาญ่า พกัที ่HOTEL NEW MONTANAหรือเทยีบเท่าระดับ4ดาว 
อา.///วันทีสิ่บเอด็ของการเดินทาง/// เมืองซินาญ่า-กรุงบูคาเรสต์ 
เช้า รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 
น าท่านเขา้ชม วิหารซินาญ่า (Sinaia Monastery) ซ่ึงเป็นวิหารคู่เมืองซินาญ่าในรูปแบบศิลปะไบเซนไทน์ 
ภายในมีภาพเขียนจิตรกรรมฝาผนงัท่ีสวยงาม ถูกสร้างข้ึนโดยเจา้ชายมิเฮลหลงัจากท่ีไดเ้สด็จกลบัจากท าพิธี
จาริกแสวงบุญภูเขาซียาย วหิารหลงัแรกไดถู้กส าเร็จในปี ค.ศ. 1690-1695 มีพระจ าวดัอยู ่12 องค ์และใน
ระหวา่งสงครามรัสเซียเตอร์กิส ปี ค.ศ.1735-1739 โดยพวกออตโตมานก็บุกเขา้ท าลายและเผา ส่วนพวกพระ
ก็ไดน้ าส่ิงของมีค่าต่างๆฝังไวใ้ตร้ะฆงัใหญ่ จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ ปราสาทเปเลส (Peles Castle) ซ่ึงตั้งอยู่
ในหุบเขาบูเซกิใกลกับัเมืองซินายา่ เป็นปราสาทท่ีประทบัในฤดูร้อนของกษตัริย ์ปราสาทแห่งน้ีไดรั้บการยก
ยอ่งวา่เป็นปราสาทอีกแห่งท่ีสวยท่ีสุดในโลก เน่ืองจากตั้งอยูก่ลางป่าสนบนเทือกเขาคาร์เปเทียน ปราสาทน้ี
ถูกสร้างข้ึนโดยเจา้ชายคาลอสท่ี 1 กษตัริยแ์ห่งโรมาเนียในสมยัศตวรรษท่ี 19 ใชเ้วลาสร้างนานถึง 10 ปี โดย
เร่ิมปี ค.ศ.1873-1973 ความงดงามของปราสาทแห่งน้ี มิใช่อยูท่ี่ความยิง่ใหญ่ของตวัปราสาทแต่อยูท่ี่การ
ตกแต่งภายในอยา่งหรูหรางดงาม เป็นปราสาทท่ีรวบรวมงานศิลปะท่ีสวยงามมากมายจากประเทศต่างๆ ใน
ยโุรป เช่น โคมไฟระยา้จากอิตาลีรูปภาพติดผนงัจากฝร่ังเศส ฯ ไดเ้วลาพอสมควร น าท่านเดินทางกลบัสู่
เมืองหลวงบูคาเรสต ์ระยะทางห่างประมาณ 130 กม. 



 เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
น าท่านชม กรุงบูคาเรสต์ ท่ีไดรั้บสมญานามวา่ ปารีสนอ้ยแห่งยโุรปตะวนัออก เน่ืองจากในสมยัก่อนชน
ชั้นสูงของโรมาเนียนิยมส่งบุตรหลานไปเรียนท่ีฝร่ังเศส จึงไดรั้บอิทธิพลวฒันธรรมฝร่ังเศสทั้งในดา้นแฟชัน่
และศิลปะรวมทั้งสถาปัตยกรรมซ่ึงยงัปรากฏใหเ้ห็นอยา่งมากมาย เช่น ประตูชยัของโรมาเนีย ท่ีสร้างข้ึนเพื่อ
ฉลองชยัชนะในสงครามโลกคร้ังท่ี 1 น าท่านชม จัตุรัสแห่งการปฏิวตัิ (Revolution Square) โอเปร่าเฮา้ส์ 
(Opera House) โรงทหารแห่งชาติ (National Military Academy) ผา่นชมประตูชยั ซ่ึงตั้งอยูบ่นถนนคิส
เซเลฟ ซ่ึงสร้างเลียนแบบประตูชยัในกรุงปารีส สถาปัตยกรรมแบบโรมาเนีย (Romanian Athenaeum) 
ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร  
20.50 ออกเดินทางสู่เอเธนส์ โดย Aegean Airlines  เท่ียวบินท่ี 963 (ใชเ้วลาบิน1.35ชม) 
20.25 ถึงสนามบินนานาชาติเอเธนส์ จากนั้นน าท่านเขา้สู่ท่ีพกัใกลส้นามบิน 

พกัใกล้สนามบิน Sofitel Airport Hotel (พิเศษอัพเกรทเป็นระดับ5ดาว) 
จ.///วนัทีสิ่บสองของการเดินทาง/// เอเธนส์-ดูไบ 
เช้า รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
จากนั้นน าท่านสู่ อะโครโปลิส Acropolisซ่ึงตั้งอยูบ่นยอดเขาท่ีสูงเด่นในกรุงเอเธนส์ ชม วหิารพาร์เธนอน 
Parthenon ซ่ึงสร้างข้ึนเม่ือ 447-432 ก่อนคริสตกาล โดยสถาปนิคตินุส และแคลลิเครติส วหิารพาร์เธนอน
แห่งน้ีสร้างข้ึนเพื่อถวายเทพีอาเธน่า นบัวา่เป็นสถาปัตยกรรมท่ีงดงามและสมบูรณ์ท่ีสุด ซ่ึงเมืองเอเธนส์น้ีตั้ง
ช่ือตามเทพีเอธีนา Athena เป็นเมืองท่ีมีอารยธรมอนัเก่าแก่ท่ีสุดแห่งหน่ึงของโลกตะวนัตก ชม วหิารอีเรคธี
อุม เพื่อเป็นอนุสาวรียแ์ห่ง อีเรคธีอุม ในเทพนิยายกรีกเม่ือสงครามเพลอปปอนเนเซีย มีรูปแกะสลกัหญิงสาว 
6 คน ถูกลงโทษใหก้ลายเป็นเสาหินค ้ายนัวหิาร นอกจากน้ียงัคงมีส่ิงก่อสร้างท่ีเป็นสาธารณะ อาทิ โรงละคร 
หรือ โอเดีย, แท่นบูชาเทพเจา้ซุสท่ีเพอกามมั, อะกอร่า หรือยา่นชุมชนเช่นเดียวกบัตลาด, สนามกีฬา
กลางแจง้  
เทีย่ง      บริการอาหารกลางวนั ท่ีภตัตาคาร 
จากนั้นน าท่านนัง่รถชมเมืองหลวงของประเทศกรีซ ผา่นชมรัฐสภา พระราชวงัหลวง ปัจจุบนัเป็นท่ีพ  านกั
ของประธานาธิบดี โรงละครแห่งชาติ ผา่นชมมหาวทิยาลยัเอเธนส์ท่ีช่ือเสียง ชม สนามกฬีาแพนอเธอร์นิค 
โอลิมปิคสเตเด้ียม Pan Athenaic Loympic ลอดผา่นซุม้ประตู Hadrian’s Arch เป็นตน้ จากนั้นน าท่าน
เดินทางสู่สนามบิน 
22.00 ออกเดินทางสู่เอเธนส์ โดยAegean Airlinesเท่ียวบินท่ี 983 
23.15 ถึงสนามบินนานาชาติเอเธนส์ จากนั้นน าท่านเขา้สู่ท่ีพกัใกลส้นามบิน 
อ.///วันทีสิ่บสามของการเดินทาง///ดูไบ-กรุงเทพฯ 
02.50 ออกเดินทางกลบัสู่กรุงเทพด้วยเที่ยวบินที ่EK384 (ใช้เวลาในการบิน6.40ชม) 
12.30 เดินทางกลบัถึง สนามบินสุวรรณภูมิ ด้วยความสวสัดิภาพและความประทบัใจ มิรู้ลืมเลือน 



.......................................................................................................................................................................... 
อตัราค่าบริการ 
ผูใ้หญ่พกัหอ้งคู่หรือเด็ก1 ท่านพกักบัผูใ้หญ่1 ท่าน 139,000.- 
ในกรณีตอ้งการพกัห้องเด่ียวเพิ่มท่านละ 19,000.- 
เด็กต ่ากวา่12 ปี (เสริมเตียง-พกักบัผูใ้หญ่อีก2 ท่าน) 139,000.- 
 


