สวัสดีครับท่ านผู้อ่านที่รักการท่ องเที่ยวทุกท่ าน วันนีผ้ ม (ไกด์ หนึ่ง) จะแนะนําเส้ นทางท่ องเที่ยว
ใหม่ ๆ ที่จะมาเปิ ดประสบการณ์ การท่ องเที่ยวของคุณให้ แตกต่ างออกไปจากสถานที่เดิมๆ ที่คุณๆ
คุ้นเคยกันนะครับ
ถ้ ากล่าวถึงบอลข่านหลายๆ ท่านอาจจะนึกไม่ออกว่าอยูท่ ี่ไหนบนแผนที่โลก แต่ถ้าจะอธิบายว่าพื ้นที่ที่อยู่
ระหว่างทะเลเอเดรี ยติกและทะเลเมติเตอเรเนี่ยนที่นนั่ คือ บอลข่าน หลายๆ ท่านคงพอจะนึกภาพออก กลุม่
ประเทศที่ผมจะแนะนําเส้ นทางการท่องเที่ยวแห่งใหม่นี ้ เป็ น 3 ประเทศที่เคยรวมกันเป็ นหนึง่ เดียวของสหพันธ์
สาธารณรัฐสังคมนิยมยูโกสลาเวีย อันได้ แก่ประเทศ มอนเตเนโกร บอสเนียแอนด์เฮอร์ เซโกวินา่ และ เซอร์ เบีย
มอนเตเนโกร เป็ นประเทศเล็กๆ ที่กําลังจะเข้ าเป็ นส่วนหนึง่ ของสหภาพยุโรป เป็ นประเทศที่เต็มไปด้ วย
เทือกเขาหินปูนสีดําทะมึนที่กินพื ้นที่สว่ นใหญ่ของประเทศเอาไว้ มอนเตเนโกร มีเมืองหลวงที่ชื่อว่าพอดกอริซา่
ตังอยู
้ บ่ นที่ราบกว้ างใหญ่ระหว่างทะเลสาปซูทารี่ และทะเลเอเดรี ยติก เป็ นเมืองศูนย์กลางทางเศรษฐกิจของมอน
เตเนโกร ที่มอนเตเนโกรนอกจากเมืองพอดกอริ ซา่ ที่นา่ รักนี่แล้ วยังมีเมืองที่นา่ สนใจอีก 2

– 3 แห่ง อันได้ แก่เมือง

เซอเทนเย่ ซึง่ มีพระราชวังของราชวงศ์หนึง่ เดียวของมอนเตเนโกรตังอยู
้ ่ เป็ นพระราชวังที่สวยงามน่ารัก
กะทัดรัด แต่เต็มไปด้ วยประวัตทิ ี่นา่ สนใจ นอกจากนี ้ยังมีเมืองตากอากาศที่ชื่อ บุดวา และ
เมืองมรดกโลกอย่าง กอเตอร์ ซึง่ จะทําให้ ทา่ นประทับใจในความสวยงามของเมืองเก่า
ที่ถกู สร้ างอยูร่ ิ มหน้ าผาสูงตระหง่านแห่งนี ้
จากนันเราจะเดิ
้
นทางสูป่ ระเทศบอสเนียแอนด์เฮอร์ เซโกวินา่ เป็ นประเทศ
ที่ได้ ชื่อว่าอัญมณีแห่งยุโรปตะวันออก มีแม่นํ ้าสีเขียวมรกตที่ไหลเชี่ยวกราก
ไปทัว่ เมือง บอสเนียฯ เป็ นเมืองที่ มีมรดกทางวัฒนธรรมที่หลากหลาย
ท่านจะได้ สัมผัสกับการต้ อนรับอย่างอบอุน่ และเป็ นมิตรของคน
พื ้นเมืองที่บ้านตุรกี ณ เมืองโมสตาร์ ซึง่ ได้ รับการยกย่องจากยูเนสโก
ให้ เป็ นเมืองมรดกโลก ท่านจะได้ เยี่ยมชมสะพานแห่งเมืองโมสตาร์ ที่

สวยงาม ดื่มดํ่ากับธรรมชาติที่สวยงามของสายนํ ้าและถนนสายเล็กๆ ที่เต็มไปด้ วยสินค้ าพื ้นเมืองให้ ทา่ นได้ ซื ้อหา
เป็ นที่ระลึก จากเมืองโมสตาร์ เราจะเดินทางต่อไปยัง ซาราเยโว เมืองหลวงของประเทศบอสเนียฯ เพื่อเยี่ยมชม
War tunnel อุโมงค์ที่ถกู ก่อสร้ างขึ ้นในช่วงสงครามบอสเนียและเซอร์ เบีย ท่านจะได้ เดินลอดอุโมงค์แห่งสงครามนี ้
จริ งๆ และได้ ทราบประวัตคิ วามเป็ นมาแห่งการก่อสร้ างอุโมงค์แห่งนี ้ ซึง่ อาจทําให้ ทา่ นต้ องสะเทือนใจกับ
ประวัตศิ าสตร์ อนั บอบชํ ้าของชนชาตินี ้ ซาราเจโว เป็ นเมืองที่เจริ ญที่สดุ ของบอสเนียและมีสถานที่ที่นา่ สนใจอีก
มากมาย ท่านจะได้ เดินเที่ยวชมสถานที่ที่นา่ สนใจหลายแห่งในเมืองหลวงแห่งนี ้ พร้ อมเยี่ยมชมจุดเกิดเหตุแห่ง
ชนวนสงครามโลกครัง้ ที่ 1
จากบอสเนียฯ เราจะเดินทางสูป่ ระเทศเซอร์ เบียคูส่ งครามของบอสเนียที่ปัจจุบนั ทัง้ 2 ประเทศไม่ได้ มี
ความบาดหมางใดๆ ต่อกันแล้ ว ตลอดเส้ นทางสูป่ ระเทศเซอร์ เบียถ้ าท่านเดินทางในช่วงใบไม้ เปลี่ยนสีทา่ นจะได้
สัมผัสทัศนียภาพที่สวยงามทัง้ 2 ข้ างทาง หรื อถ้ ามาในช่วงฤดูหนาวทิวสนที่ถกู ปกคลุมไปด้ วยหิมะจะทําให้ การ
เดินทางของท่านประทับใจไม่ร้ ูเบื่อ ท่านจะได้ รับประทานปลาเทร้ าท์แสนอร่อยที่ถกู เลี ้ยงในแหล่งนํ ้าแร่ธรรมชาติ
ซึง่ ดีตอ่ สุขภาพ ท่านจะได้ เที่ยวชมโบสถ์เซนต์จอร์ จ ซึง่ เป็ นสุสานแห่งราชวงศ์ของเซอร์ เบีย ภายในวิหารประดับ
ประดาไปด้ วยโมเสคจากทัว่ โลกและแก้ วมูราโน่จากอิตาลีสวยงามมาก แล้ วท่านจะได้ เดินทางเข้ าสูเ่ มืองแห่งสีสนั ที่
เต็มไปด้ วยชีวิตชีวานัน่ คือ เบลเกรด เมืองหลวงที่สวยงามและทันสมัยของเซอร์ เบีย ท่านจะได้ ชมจุดบรรจบกัน
ระหว่างแม่นํ ้าดานูปและแม่นํ ้าซาว่าที่ป้อมปราการแห่งเบลเกรด และเยี่ยมชมสุสานแห่งอดีตผู้นําที่ยิ่งใหญ่และ
เป็ นที่รักของชาวสหพันธ์สาธารณรัฐสังคมนิยมยูโกสลาเวีย และเที่ยวชมความสวยงามของเมืองโนวิสาดทางตอน
เหนือ ของเซอร์ เบีย พร้ อมเลือกชมเลือกช๊ อปกันอย่างจุใจ นอกจากนี ้ท่านยังจะได้ เยี่ยมชมวิหารเซนต์ซาว่า วิหาร
ของศาสนาคริสต์นิกายออโธดอกซ์ที่สวยงามแม้ จะยังอยูใ่ นระหว่างการก่อสร้ างก็ตามที
ประเทศน้ องใหม่สําหรับนักเดินทางท่องเที่ยวที่ชื่นชอบการเปิ ดประสบการณ์ใหม่ๆ ในการเดินทาง ผมเชื่อ
ได้ วา่ ท่านจะประทับใจกับทัง้ 3 ประเทศนี ้ ที่ยงั คงสวยงามและน่าค้ นหาอย่างแน่นอนครับ

