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SHANGRI-LA
แชงกรี ล่าแห่ งสุ ดท้ ายของโลก
ย่ าติง 5 วัน 4 คืน

กาหนดการเดินทาง 31 ตุลาคม - 4 พฤศจิกายน 2561
วันแรก (31 ต.ค.61) : กรุงเทพฯ – คุนหมิง–แชงกรีล่า(เมืองเก่าแชงกรีล่า)
05.30 น.
07.50 น.
11.40 น.
เที่ยง
15.20 น.
16.45 น.
คํ่า

พร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุ วรรณภูมิ ชั้น 4 ประตู 9-10 เคาน์เตอร์ W สายการบิน China Eastern
Airlines (MU)โดยเจ้าหน้าที่บริ ษทั ฯ คอยอํานวยความสะดวก
เหิ รฟ้ าสู่ คุนหมิง โดยสายการบิน China Eastern Airlines เที่ยวบินที่ MU2584
ถึงสนามบินคุนหมิง แวะเปลี่ยนเครื่ องที่สนามบิน
รับประทานอาหารกลางวัน ภายในสนามบิน
เดินทางสู่ แชงกรีล่า โดยสายการบิน China Eastern Airlines เที่ยวบินที่ MU5935
ถึงสนามบินตี๋ชิ่ง เมืองจงเตีย้ น หรือ แชงกรี -ล่า
รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร
นําท่านเที่ยวชม เมืองเก่าแชงกรีล่า เป็ นศูนย์รวมวัฒนธรรมชาวทิเบตลักษณะคล้ายชุมชนเมือง
โบราณธิเบตซึ่ งเต็มไปด้วยร้านค้าของคนพื้นเมืองและร้านของที่ระลึกมากมาย

พักที่ โรงแรม 4 ดาว ทีแ่ ชงกรีล่า
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วันทีส่ อง (1 พ.ย.61) : แชงกรีล่า - เต้ าเฉิงย่ าติง
เช้า
รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นําท่านมุ่งหน้าสู่ เต้าเฉิ งย่าติง ระหว่างทาง ชมวิวธรรมชาติ ทิวเขาที่งดงามราวกับภาพวาด ยอด
เขาหิ มะ น้อยใหญ่ป่าสนและลําธาร
เที่ยง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
จากนั้นเดินทางต่อมุ่งหน้า สู่ เต้าเฉิ งย่าติง พร้อมดื่มดํ่ากับธรรมชาติ 2 ข้างทาง
คํ่า
รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร

พักที่ โรงแรม 4 ดาว ที่ย่าติง
วันที่สาม (2 พ.ย. 2561) : อุทยานย่าติง - โล่หยงไห่ - ทะเลสาบนม (ไม่ รวมค่าขี่ม้า)
เช้า

เที่ยง

คํ่า

รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
เที่ยวอุทยานย่ าติง – เซียงกรีล่าแห่ งสุ ดท้ าย ชมภูเขาเขาหิ มะที่ศกั ดิ์สิทธิ์สามลูก ได้แก่ ยอดเขายังมัย่ ยง
ยอดเขาเซี่ยโหนโตเจีย๋ และยอดเขาเซี ยนหนายยื่อ เป็ นเขาที่ศกั ดิ์
สิ ทธิ์อนั ดับที่11ในทั้งหมด 24 ยอดของชาวพุทธทิเบต ชมยอดเขาหิ มะยางม่ายยง
(ยอดเขาพระโพธิสัตว์ มัญชู ศรีที่ทรงปั ญญาสู งจากระดับนํ้าทะเล 5,958 ม.)
รับประทานอาหารเที่ยง
ชม ยอดเขาหิมะเซี่ย โหนโตเจีย๋ (ยอดเขาพระโพธิสัตว์วชั รปานีที่
ทรงพลัง สู งจากระดับนํ้าทะเล 5,958 ม. เช่น กัน) ที่สูงตระหง่านงดงาม
รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร

พักที่ RAMADA HOTEL 4ดาว ภายในอุทยาน หรือเทียบเท่ า
วันที่สี่ (3 พ.ย. 2561) ทะเลสาบไข่ มุก - ย่าติง - แชงกรีล่า
เช้า

รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นําท่านเดินทางสู่ ทะเลสาบไข่ มุก (เจินจูไห่ ) ทะเลสาบที่ความสู ง 4,000 เมตร โอบล้อมไปด้วยยอด
เขาเซี ยนหน่ายรื่ อ เป็ นทะเลสาบเล็กๆสี เขียว ใสเหมือนมรกต

http://www.chinaprotour.com/ (EP) SHANGRI-LA แชงกรี ล่าแห่ งสุ ดท้ายของโลก ย่าติง 5 วัน 4 คืน (MU)

2

ใบอนุญาตเลขที่ 11/06368

6/45 (ปรัชญาโฮมทาวน์) ถ.สุคนธสวัสดิ์ แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุ งเทพฯ 10230
6/45 (Pruchyahometown) Sukhontasawas Rd., Ladprao, Bangkok.10230 ID Line: chinaprotour
Tel: 02-542-4343 Website: www.chinaprotour.com E-mail: info@chinaprotour.com

เที่ยง
คํ่า

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นําท่านมุ่งหน้ากลับสู่ เมืองแชงกรีล่า เพลิดเพลินกับภาพวิวธรรมชาติที่สวยสดงดงามตลอดเส้นทาง
รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร

พักที่ โรงแรมแชงกรีล่า 4ดาว หรือเทียบเท่ า
วันที่ห้า (4 พ.ย.60) แชงกรีล่า - คุนหมิง - กรุ งเทพฯ
เช้า
รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
09.20 น. เดินทางสู่ คุนหมิง โดยสายการบิน China Eastern Airlines เที่ยวบินที่ MU5932
10.25 น. ถึงสนามบิน คุนหมิง
เที่ยง รับประทานอาหารเที่ยง (ภายในสนามบิน)
13.15 น. เหิ รฟ้ าสู่ กรุงเทพ โดยสายการบิน China Eastern Airlines เที่ยวบินที่ MU741
14.55 น. ถึงสนามบินสุ วรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ


อ ัตราค่าบริการ 2561 * ไม่ลงร้าน
ว ันเดินทาง

ราคาผูใ้ หญ่
บาท/ท่าน

พ ักเดีย
่ วจ่ายเพิม
่
บาท/ท่าน

31 ต.ค. - 4 พ.ย.61

36,900 บาท

6,000 บาท

ชาระค่ามัดจาทัวร์ ท่านละ 5,000 บาท ภายใน 3 วันเมือ
่ จองทัวร์
ราคานี้ไม่สามารถเลือกทีน
่ ั่งบนเครือ
่ งบินได ้เนื่องจากเป็ นตัว๋ กรุ๊ป
ั่ ไม่มรี าคาเด็ก
ราคานี้เป็ นราคาโปรโมชน

อ ัตรานีร้ วม
- ค่าโรงแรมทีพ
่ ัก (ห ้องคู)่ +อาหารเชา้ ตามรายการทีร่ ะบุ
- ค่าเข ้าชมสถานทีต
่ า่ งๆ ตามรายการทีร่ ะบุ
- ค่ารถรับสง่ และระหว่างนาเทีย
่ วตามรายการทีร่ ะบุ
- ค่าประกันอุบัตเิ หตุระหว่างการเดินทาง ท่านละไม่เกิน 1,000,000 บาท (อายุ 6 เดือน -75 ปี ตาม
กรมธรรม์)
ั ้ ประหยัด ตามรายการทีร่ ะบุ
- ค่าตัว๋ เครือ
่ งบินไป-กลับ ชน
- ราคารวมภาษี สนามบินทุกแห่ง + ภาษี น้ ามัน
ั ภาระตามทีส
- น้ าหนักสม
่ ายการบินกาหนด (กระเป๋ าโหลดใต ้เครือ
่ ง จากัดท่านละ 1 ใบ เท่านัน
้ ไม่เกิน 23 กิโลกรัม)
- หัวหน ้าทัวร์เดินทางจากไทย
- ค่าวีซา่ กรุ๊ป
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ํ ค ัญ!!โปรดอ่านอย่างละเอียด
สา
วีซา่ เข ้าจีนประเภทกรุ๊ป
้
(ใชสแกนหน
้าพาสปอร์ตพร ้อมรูปถ่าย สง่ ให ้ทาง บริษัททัวร์ 20 วันก่อนเดินทาง)
(พาสปอร์ตตัวจริงลูกค ้าถือไปเอง ณ วันเดินทาง)
่ กรุป
่
หมายเหตุ ในกรณีทท
ี่ างร ัฐบาลจีนประกาศยกเลิกวีซา
๊ หรือ ปฐิเสธวีซา
้ า่ ยในการทําวีซา
ี ค่าใชจ
่ เดีย
ผูเ้ ดินทาง จะต้องเสย
่ วเพิม
่ ท่านละ 800 บาท ด้วยตนเอง
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อ ัตรานีไ้ ม่รวม
ื เดินทาง
-ค่าทาหนังสอ
้
่
่ ค่าเครือ
ั ท์, ค่าซก
ั รีด ฯลฯ
-ค่าใชจ่ายสวนตัวนอกเหนือจากรายการ เชน
่ งดืม
่ , ค่าอาหารทีส
่ งั่ เพิม
่ เอง, ค่าโทรศพ
-ค่าอาหารทีไ่ ม่ได ้ระบุไว ้ในรายการ
-ค่าทาใบอนุญาตทีก
่ ลับเข ้าประเทศของคนต่างชาติหรือคนต่างด ้าว
-ค่าภาษี มูลค่าเพิม
่ 7% (กรณีต ้องการใบกากับภาษี ) และค่าภาษี บริการหัก ณ ทีจ
่ ่าย 3%
- ค่าน้ าหนักของกระเป๋ าเดินทางทีเ่ กินกว่ากาหนด

- ค่าทิปไกด์ท ้องถิน
่ และคนขับรถ วันละ 30 หยวน/ท่าน/วัน
หมายเหตุ

่ ั จึงไม่สามารถยกเลิก หรือเปลีย
ิ้ ถ้ากรณี
เนือ
่ งจากราคานีเ้ ป็นราคาโปรโมชน
่ นแปลงการเดินทางใดๆ ทงส
ั้ น
ิ ธิใ์ นการไม่คน
ยกเลิก หรือเปลีย
่ นแปลงการเดินทาง น้อยกว่า 45 ว ัน ทางบริษ ัทฯ ขอสงวนสท
ื เงินทงหมด
ั้
หรือ
บางสว่ นให้ก ับท่าน
- เมือ
่ ท่านตกลงชําระเงินไม่วา่ ทงหมดหรื
ั้
อบางสว่ นก ับทางบริษ ัทฯ ทางบริษ ัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมร ับในเงือ
่ นไข
ข้อตกลงต่างๆ ทีไ่ ด้ระบุไว้แล้วทงหมด
ั้
ิ ธิท
ั
- บริษ ัทฯ มีสท
์ จ
ี่ ะเปลีย
่ นแปลงรายละเอียดบางประการในท ัวร์น ี้ เมือ
่ เกิดเหตุสด
ุ วิสยจนไม่
อาจแก้ไขได้
- รายการท่องเทีย
่ วสามารถเปลีย
่ นแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยคํานึงถึงผลประโยชน์ของผูเ้ ดินทางเป็น
สําค ัญ
ี หายในเหตุการณ์ทเี่ กิดจากสายการบิน ภ ัยธรรมชาติ ปฏิว ัติและอืน
- บริษ ัทฯ ไม่ร ับผิดชอบค่าเสย
่ ๆทีอ
่ ยู่
้ า่ ยเพิม
่ การเจ็บป่วย ,
้ ทางตรงหรือทางอ้อม เชน
นอกเหนือการควบคุมของทางบริษ ัทฯหรือค่าใชจ
่ เติมทีเ่ กิดขึน
การถูกทําร้าย, การสูญหาย, ความล่าชา้ หรือจากอุบ ัติเหตุตา่ งๆ
ิ้ หากเกิดกรณีความล่าชา้ จากสายการบิน, การประท้วง, การน ัดหยุด
- ทางบริษ ัทฯ จะไม่ร ับผิดชอบใดๆ ทงส
ั้ น
งาน, การก่อจลาจล หรือกรณีทท
ี่ า่ นถูกปฏิเสธ การเข้าหรือออกเมืองจากเจ้าหน้าทีต
่ รวจคนเข้าเมือง หรือ
เจ้าหน้าทีก
่ รมแรงงานทงจากไทย
ั้
และต่างประเทศซงึ่ อยูน
่ อกเหนือความร ับผิดชอบของบริษ ัทฯ
- หากไม่สามารถไปเทีย
่ วในสถานทีท
่ รี่ ะบุในโปรแกรมได้ อ ันเนือ
่ งมาจากธรรมชาติ ความล่าชา้ และความ
้
ิ
้ างบริษ ัทฯจะจ ัดหารายการเทีย
ผิดพลาดจากทางสายการบิน จะไม่มก
ี ารคืนเงินใดๆทงส
ั้ น แต่ทงนี
ั้ ท
่ วสถานทีอ
่ น
ื่ ๆ
ิ ธิก
มาให้ โดยขอสงวนสท
์ ารจ ัดหานีโ้ ดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
ื เดินทางต้องมีอายุเหลือใชง้ านไม่นอ
- หน ังสอ
้ ยกว่า 6 เดือน และบริษ ัทฯ ร ับเฉพาะผูม
้ จ
ี ด
ุ ประสงค์เดินทางเพือ
่
ท่องเทีย
่ วเท่านน
ั้
ิ้ หากท่านใชบ
้ ริการของทางบริษ ัทฯไม่ครบ อาทิ ไม่เทีย
- ทางบริษ ัทฯจะไม่ร ับผิดชอบใดๆ ทงส
ั้ น
่ วบางรายการ,
้ า่ ยทุกอย่าง ทางบริษ ัทฯได้ชําระค่าใชจ
้ า่ ยให้ต ัวแทนต่างประเทศแบบเหมา
้ เพราะค่าใชจ
ไม่ทานอาหารบางมือ
ขาดก่อนออกเดินทางแล้ว
ิ้ หากเกิดสงิ่ ของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบ ัติเหตุทเี่ กิด
- ทางบริษ ัทฯจะไม่ร ับผิดชอบใดๆ ทงส
ั้ น
จากความประมาทของต ัวน ักท่องเทีย
่ วเอง
- เนือ
่ งจากตว๋ ั เครือ
่ งบินเป็นตว๋ ั ราคาพิเศษ เมือ
่ ออกตว๋ ั ไปแล้วในกรณีทท
ี่ า่ นไม่สามารถเดินทางพร้อมคณะไม่วา่
ด้วยเหตุผลใดก็ตาม ตว๋ ั เครือ
่ งบินไม่สามารถนํามาเลือ
่ นว ันหรือคืนเงินได้
- ในกรณีทล
ี่ ก
ู ค้าต้องออกตว๋ ั โดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าทีข
่ องบริษ ัท ฯ ก่อนทุกครงั้ มิฉะนน
ั้
้ า่ ยใดๆ ทงส
ิ้
ทางบริษ ัทฯจะไม่ร ับผิดชอบค่าใชจ
ั้ น
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