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รายละเอียดการเดินทาง
วันที่ 18 – 24 กันยายน 2560
วันที่ 18 กันยายน 2560 (1)
กรุงเทพฯ – แฟรงกเฟรต
20.45 น.
คณะเดินทางกรุณาพรอมกันที่ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผูโดยสารขาออกระหวางประเทศ ชั้น 4 ประตู
ทางเขาหมายเลข 4 เคานเตอร D สายการบินไทย เช็คอินนตั๋วหมูคณะ เจาหนาที่บริษัทฯ คอยใหการตอนรับ
และอํานวยความสะดวกกอนขึ้นเครื่อง
23.45 น.
ออกเดินทางสู เมืองแฟรงคเฟรต โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 920
วันที่ 19 กันยายน 2559 (2)
แฟรงกเฟรต – ชมเมือง – ชอปปง – นูเบิรกริง
06.00 น.
เดินทางถึง ทาอากาศยานนานาชาติแฟรงคเฟรต ประเทศเยอรมัน หลังจากผานพิธีตรวจคนเขาเมือง
นําทานชม เมืองแฟรงคเฟรต (Frankfurt) อดีตอันยิ่งใหญของการตั้งถิ่นฐานริมฝงแมน้ําไรน ถูกบันทึกไวเมื่อป
794 ผานชมจัตุรัสโรเมอร ที่ตั้งของศาลากลางจังหวัด แฟรงคเฟรต ความสําคัญของที่แหงนี้มีเดอะไคเซอรซาล หรือ
หองจักรพรรดิที่มีการฉลองพิธีการสวมมงกุฎอันยิ่งใหญตรงกลางจตุรัสเปนน้ําพุแหงความยุติธรรม ดานหนาเปน
บานโครงไมสมัยกลางที่ไดรับการบูรณะแลว โบสถพอลถือเปนรัฐสภาแรกของเยอรมนี มีเวลาใหทานไดเดินเลน
เลือกซือ้ ของที่ระลึก และแบรนดตาง ๆ อิสระใหทานชอปปงสินคาหลากหลายบริเวณถนนสายชอปปงยานถนน
ซายล (ZEIL) ถนนสายชอปปงที่ยาวที่สุดของประเทศเยอรมนีที่เต็มไปดวยรานคาตางๆมากมาย
เที่ยง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
จากนั้นนําทานเดินทางสู เมืองนูเบิรก ริง (Nurburgring) ใชเวลาเดินทางประมาณ 3 ชม.
ค่ํา
รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร
นําทานเดินทางเขาสูที่พัก โรงแรม Dorint Am Nürburgring Hocheifel หรือเทียบเทา
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วันที่ 20 กันยายน 2560 (3)
นูเบิรกริง – ทดลองสนาม The Green hell – แฟรงคเฟรต
เชา
รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม
จากนั้นนําทานทดลองสนาม “The Ring” สนามแขงรถที่มีชื่อเสียงของเยอรมนี เมืองโบราณในเขตเทือกเขา Eifel
ทางตะวันตกของเยอรมนีสนามแขงรถนี้มีระยะเสนทางประมาณ 29 กม. สนามแขงที่นัก
แขงทั่วโลกขนานนามวา The Green hell ซึ่งเปนสนามที่ใชจัดอีกประเภทหนึ่ง “เยอรมัน
กรังปรีส” ดวยสภาพภูมิประเทศที่เปนทางคดเคีย้ ว และลาดชันของพื้นที่หุบเขา จึงทําให
สนามแขงแหงนี้มีทั้งความทาทายที่นาทาใหลอง และความตายที่นากลัวดวยเชนกัน ซึ่งได
คราชีวิตของนักแขงมาแลวมากมายหลายชีวิต จึงตองมีการปรับเปลี่ยนซอมเสนทางใหมี
ความปลอดภัยมากยิ่งขึ้น ที่แหงนี้มีสนามยอย 4 สวน ซึ่งมีความยาวและความยากของ
เสนทางแตกตางกัน

เที่ยง

ค่ํา

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
ทานจะไดทดลองสนามโดยการนํารถโคชขับบนสนามแขงรถที่มีชื่อเสียงของโลกนับเปนประสบการณที่ทานจะตอง
ประทับใจ จนถึงเวลาอันสมควร ***ทานใดทีต่ องการทดลองนั่ง BMW RING - TAXI (1 คัน นั่งไดประมาณ 3
ทาน) ในสนามจริง คาใชจายทานละ 80 EUR***
จากนั้นนําทานเดินทางกลับสู เมืองแฟรงคเฟรต อดีตอันยิ่งใหญของการตั้ง
ถิ่นฐานริมฝงแมน้ําไรน ถูกบันทึกไวเมื่อป 794 ชมเมืองแฟรงคเฟรท บริเวณ
จัตุรัสรือเมอร(ROMERBERG) ยานใจกลางเมืองเกา อันเปนที่ตั้งของศาลาวา
การเมือง (THE ROMER) ศิลปะแบบโกธิคที่ไดรับการกอสรางขึ้นในป1405
ตรงกันขามกับศาลาวาการเมือง ทานจะพบกับอาคารกึ่งไมซุงอันงดงามแบบ
ฟาคแวรกเฮาสที่เรียกวา“ออสไซเลอ”(OSTZEILE) ที่ไดรับการกอสรางขึ้นมา
ใหมโดยสามารถรักษารายละเอียดของอาคารดั้งเดิมที่เคยถูกทําลายหมดสิ้นเมื่อสมัยสงครามโลกครั้งที่สองไดทุก
รายละเอียด ถายภาพความสวยงามของน้ําพุแหงความยุติธรรม (GERECHTIGKEITSBRUNNEN) ที่ตั้งเดนเปน
ตระหงานอยูกลางลาน นําทาน ผานชมโบสถเซนตพอลและวิหารใหญประจําเมืองไดเวลาอันสมควร
รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร
นําทานเดินทางเขาสูที่พัก โรงแรม HOLIDAY INN HOTEL หรือเทียบเทา
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วันที่ 21 กันยายน 2560 (4)
แฟรงคเฟรต – สตุทการท – พิพิธภัณฑเบนซ – พิพิธภัณฑพอรช
เชา
รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม
นําทานเดินทางสู เมืองสตุทการท (ใชเวลาเดินทาง 2.30 ชม.) เมืองที่มีรายได
เฉลี่ยตอหัวสูงที่สุดในประเทศเยอรมนี สืบเนื่องมาจากป ค.ศ. 1923 เมืองแหงนี้
ไดรับเลือกใหเปนที่ตั้งของโรงงานผลิตรถยนตเมอรซิเดสเบนซ อันหรูหรา
เที่ยง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บาย
นําทานเขาชม พิพิธภัณฑเบนซ (Benz Museum) ชมรถยนตรุนตางๆ ตั้งแตรุน
แรกจนถึงรุนปจจุบัน ทานสามารถเลือกซื้อของที่ระลึก ไมวาจะเปนพวงกุญแจและ
อุปกรณแตงรถเบนซตามอัธยาศัย จากนั้นนําทานเขาชม พิพิธภัณฑพอรช
(Porche Museum) พิพิธภัณฑแหงนี้มีพอรชใหชมกวา 80 คัน นับตั้งแตอดีต
จนถึงปจจุบันและรถที่มีชื่อเสียงอยาง 356, 550, 911, 917
ค่ํา
รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร
นําทานเดินทางเขาสูที่พักโรงแรม NH Sindelfingen Stuttgart หรือเทียบเทา
วันที่ 22 กันยายน 2560 (5)
สตุทการท – มิวนิค – BMW Museum
เชา
รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม
จากนั้นนําทานเดินทางสู เมืองมิวนิค (Munich) ประเทศเยอรมนี เมืองหลวง
ของรัฐไบเอิรน (บาเยิรน) หรือแควนบาวาเรียในภาษาอังกฤษนัน่ เอง และยังได
ชื่อวาเปนเมืองหลวงแหงเบียรเยอรมันอีกดวย เมืองมิวนิค เปนเมืองใหญอันดับ
3 ของเยอรมนี แมจะไมใชเมืองหลวงของประเทศดังเชน กรุงเบอรลิน แตก็เปน
เมืองใหญที่มีความสําคัญไมยิ่งหยอนไปกวาเมืองหลวงของประเทศเลย
ประชากรประมาณ 1.3 ลานคน เปนจุดเริ่มตนและจุดศูนยกลางของการเดินทางตอไปยังเมืองอื่นๆ ในยุโรป เปน
เมืองที่ผูคนพลุกพลาน หลายเชื้อชาติ หลายภาษามาอาศัยทํามาหากินอยูที่นี่ เปนเมืองที่ยงั คงมีมนตเสนหของ
วัฒนะรรมประเพณีพื้นเมืองแบบบาวาเรียนซอนเรนอยู

เที่ยง
บาย

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
จากนั้นนําทานเดินทางสู BMW Museum ตั้งอยูที่เมืองมิวนิก ประเทศ
เยอรมนี ซึ่งใหบริการในฐานะสํานักงานใหญของบีเอ็มดับเบิ้ลยู และตลาด
รถยนตบีเอ็มดับเบิลยูของรัฐบาวาเรียเปนเวลาเกือบ 40 ป อาคารแหงนี้ไดรับ
การประกาศเปนอาคารทางประวัติศาสตรใน ค.ศ. 1999 ไดรับการบูรณะใหม
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ใน ค.ศ. 2004 และเสร็จสมบูรณใน ค.ศ. 2006 พิพิธภัณฑ BMW ไมใชพิพิธภัณฑสําหรับขอมูลทางเทคนิค ไมใช
พิพิธภัณฑทางประวัติศาสตร แตเปนการสะทอนใหเห็นถึงชีวิตและวัฒนธรรมผานทางนิทรรศการที่นํามาแสดง
ใหชม ซึ่งมีทั้งประวัติศาสตรของยวดยาน BMW มีทั้งเครื่องยนต สมัยกอนยังใชมาลากรถ เพิ่งจะเริ่มมีรถยนตเมื่อป
ค.ศ. 1904 กระทั่งป ค.ศ. 1920 จึงไดมีรถยนตใชกันแพรหลายแทนที่การใชมาลากรถ ซึ่งในปนี้เองที่รถยนต BMW
ที่เกาแกที่สุดในพิพิธภัณฑ ไดถกู สรางขึ้น อิสระใหทานไดเพลิดเพลินกับการชม BMW Museum จนไดเวลานัดหมาย
รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร
นําทานเดินทางเขาสูที่พัก โรงแรม NH MUNICH HOTEL หรือเทียบเทา

ค่ํา

วันที่ 23 กันยายน 2560 (6)
มิวนิค – ชมเมือง – สนามบินมิวนิค
เชา
รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม
จากนั้นนําทาน ชมอาคารบานเรือนที่เกาแกสวยงามจากยุคสมัยอันรุงเรืองของ
ราชวงศ WITTELSBACH บริเวณจัตุรัสมาเรียนพลาตซ (MARIENPLATZ)
ซึ่งถือเปนหัวใจของเขตเมืองเกา และเปนที่ที่ดีที่สุดสําหรับการเริ่มชมเมือง ใน
ยุคกลางที่นี่เคยเปนตลาด
แตปจจุบันเปนศูนยกลางการจัดงานสําคัญทาง
วัฒนธรรมตางๆ ซึง่ มีสิ่งที่นาชมมากมาย อาทิ Mariensaule รูปปนพระแมมารี
ทองคําบนเสาสูง ศาลาวาการเมืองใหม (Neuse Rathaus) ที่มีจุดเดนอยูที่หอ
นาฬิกาที่เรียกวา Glockenspiel มีระฆังและตุกตาซึ่งจะออกมาเตนระบํา ใหชม
กันในเวลา 11 โมงเชาในหนาหนาว และเพิ่มรอบ 5 โมงเย็นอีกหนึ่งรอบในหนารอน และมีโบสถแมพระที่งดงาม
(Frauenkirche) ที่มีโดมเปนรูปทรงหัวหอมคูเปนสัญลักษณ กระทั่งไดเวลาอันสมควร
11.00 น.
นําทานเดินทางสู ทาอากาศยานนานาชาติมิวนิค
14.25 น.
ออกเดินทางสู กรุงเทพฯ โดย สายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 925
วันที่ 24 กันยายน 2560 (7)
06.05 น.

สนามบินสุวรรณภูมิ

เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ......

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

773/65-66 ถนนประชาราษฎรบําเพ็ญ แขวงสามเสนนอก เขตหวยขวาง กรุงเทพฯ 10310 โทร. +66(0)2 691-7100 แฟกซ. +66(0)2 275-6422
773/65-66 PRACHARASBAMPHEN ROAD., SAMSANENNOK, HUAYKWANG, BANGKOK 10310 TEL. +66(0)2 691-7100 FAX. +66(0)2 275-6422

4

บริษัท เวิลด แพลนเน็ต อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด
WORLD PLANET INTERNATIONAL CO., LTD.
T.A.T. LICENSE NO. 11/ 3626
รางวัลจรรยาบรรณ ดีเดน หอการคาไทย

อัตราคาบริการ : ตอทาน
ผูใหญ (พักหองละ 2 ทาน)
พักหองเดี่ยว จายเพิ่ม

บาท
115,000
15,000

หมายเหตุ
อัตราดังกลาวอาจมีการเปลี่ยนแปลง ขึ้นอยูกับการยืนยันของตั๋วเครื่องบิน, กรณีคาน้ํามัน และประกัน
เพิ่มขึ้น ทางบริษัทฯ จําเปนตองปรับขึ้น และอัตราดังกลาวอาจเปลี่ยนแปลง ขึ้นอยูกับการยืนยันของทางโรงแรม และอัตรา
ดังกลาวตองมีผูเดินทางอยางนอย 15 ทาน
อัตรานี้รวม
คาตั๋วเครื่องบินไป – กลับ สายการบินไทยชั้นประหยัด
คารถรับสง สนามบิน – โรงแรม และระหวางการนําเที่ยวตามที่ระบุไวในรายการ
คาวีซาประเทศเยอรมันสําหรับนักทองเที่ยว
คาอาหารและเครื่องดื่มตามรายการ
คาเขาชมสถานที่ตางๆ ตามที่ระบุในรายการ
คาประกันอุบัติเหตุการเดินทางในวงเงินทานละ 1,000,000 บาท (หนึ่งลานบาท)
มัคคุเทศกมืออาชีพดูแลทานตลอดการเดินทาง
คาภาษีน้ํามันเชื้อเพลิงและคาประกันภัยการเดินทางจากสายการบิน อัตราเรียกเก็บ ฯ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2559
อัตราดังกลาวไมรวม
คาธรรมเนียมหนังสือเดินทาง
คาน้ําหนักกระเปาเดินทางในกรณีที่เกินกวาสายการบินกําหนด (30 กิโลกรัมตอทาน)
คาใชจายสวนตัวตางๆ อาทิ คาโทรศัพท คาซักรีด ฯลฯ
คาอาหาร และเครื่องดื่มที่ไมไดระบุในรายการ
คาภาษีมูลคาเพิ่ม 7% และคาภาษีหัก ณ ที่จาย 3 % จากคาบริการ
การชําระเงิน
* ทางบริษัทฯจะขอเก็บเงินคามัดจําเปนจํานวน 50 % ของราคาเต็มจากรายการทองเที่ยว ตอผูโดยสารหนึ่งทาน สําหรับการ
จองทัวรในสวนที่เหลือ ทางบริษัทฯจะขอเก็บกอนเดินทางอยางนอย 15 วันกอนการเดินทาง มิฉะนั้นทางบริษัทฯ จะขอสงวนสิทธิ์ในการ
คืนเงินคามัดจําทั้งหมด
* เมื่อไดรับการยืนยันของตั๋วเครือ่ งบิน และที่พัก ชําระอีกสวนตามจํานวนเต็ม
* ทานจะไดรับการยืนยันการจองทั้งหมดก็ตอเมื่อไดชําระคาทัวรแลวเต็มจํานวนเทานั้น
* กรณีทางบริษัทฯ มีการชําระคาตั๋วเครื่องบิน หรือคาใชจายอื่นๆ เชน คาโรงแรม ไปแลว เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงใดๆ ก็ตาม
เชนยกเลิก หรือ ลดจํานวนผูเดินทาง ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนคาใชจายบางสวน หรือทั้งหมด ไมวากรณีใดๆ ก็ตาม
* ระหวางการเดินทาง ถาทานไมไดทองเที่ยวพรอมคณะ หรือถอนตัวออกจากคณะถือวาทานสละสิทธิ์ไมอาจเรียกรองเงิน
หรือบริการสวนที่ขาดไปได
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บริษัท เวิลด แพลนเน็ต อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด
WORLD PLANET INTERNATIONAL CO., LTD.
T.A.T. LICENSE NO. 11/ 3626
รางวัลจรรยาบรรณ ดีเดน หอการคาไทย

การยกเลิกการจองทัวร
* หากมีการยกเลิก 21 วันกอนการเดินทาง คืนเงินมัดจําทั้งหมด
* หากมีการยกเลิก 14 – 20 วันกอนการเดินทาง หักมัดจํา 20,000 บาท
* หากมีการยกเลิก 3 – 13 วันกอนการเดินทาง หักมัดจํา 40,000 บาท
* หากมีการยกเลิก 1 – 2 วันกอนการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทั้งหมด
* หากผูโ ดยสารทานใดวีซาผานแลวแจงยกเลิกกอนออกตั๋วเครื่องบิน บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนคามัดจําทั้งหมด
หมายเหตุ
* อัตราดังกลาวอาจมีการเปลี่ยนแปลง ขึ้นอยูกับการยืนยันของตั๋วเครื่องบิน กรณีคาน้ํามัน และประกันเพิ่มขึ้น ทางบริษัทฯ
จําเปนตองปรับขึ้น และอัตราดังกลาวอาจเปลี่ยนแปลง ขึ้นอยูกับการยืนยันของทางโรงแรม
* รายการดังกลาวเปนเพียงขอเสนอของบริษัทฯ เทานั้น ยังมิใชการยืนยันการเดินทางจนกวาจะไดรับการยืนยันจากบริษัทฯ
เปนลายลักษณอักษร และบริษทั ฯ ในฐานะตัวแทนของสายการบิน โรงแรม รานอาหาร ฯลฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการ
ราคาตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยูกับความจําเปนจนไมอาจแกไขได อาทิ ภัยทางการเมือง ภัยธรรมชาติ การนัดหยุดงาน หรือการ
ประทวง ฯลฯ แตบริษัทฯ จะคงไวซึ่งมาตรฐานการบริการและความปลอดภัยของทานเปนสําคัญ
* โปรแกรมการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยูกับโรงแรมที่พักในตางประเทศ การจราจร การ
เปลี่ยนวันแขงขันฟุตบอล, และการเกิดภัยอื่นใดที่นอกเหนือความคาดหมาย
* บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเขาเมืองหามผูเดินทาง เนื่องจากมีสิ่งผิดกฎหมายหรือสิ่งตองหามนําเขา
ประเทศ หรือเอกสารเดินทางไมถูกตอง หรือมีการบันทึกดานการประพฤติที่สุมเสี่ยงไปในทางเสือ่ มเสีย หรือดวยเหตุผลใดๆก็ตามที่กอง
ตรวจคนเขาเมืองพิจารณาแลว ทางบริษัทฯ ไมอาจคืนเงินทานได ไมวาจํานวนทั้งหมดหรือบางสวน
* บริษัทจะไมรับผิดชอบในกรณีที่สถานทูตงดออกวีซา อันสืบเนื่องมาจากตัวผูเดินทางเอง
* บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเขาเมืองของประเทศไทยงดออกเอกสารเขาเมืองใหกับชาวตางชาติ หรือ คน
ตางดาวที่พํานักอยูในประเทศไทย
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