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รหัสโปรแกรม : 25506 (กรุณาแจ้งรหัสโปรแกรมทุกครั้งที่สอบถาม) 
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Exclusive Highlight for All Inclusive 
- หอ้งพกัตามประเภทหอ้งทีท่่านเลอืก ราคาเริม่ตน้ หอ้งพกัแบบ Superior 
- รถรบั-สง่ สนามบนิชโิตเซะ – รสีอรท์ 

** ทวัรเ์สริม ซติีท้วัรซ์ปัโปโร หรอื โอตารุ ราคาส าหรบัคณะ 3-4 ท่าน  8,900 บาท / ท่าน 

ช่วงเวลาเดินทาง ธนัวาคม 2565 – มีนาคม 2566 

เร่ิมต้น  4 วนั 3 คืน  45,900.- บาท / ท่าน 

 

 เส้นทางการเดินทาง เช้า กลางวนั เยน็ โรงแรม 

วนัท่ี 1 
สนามบินชิโตเซะ – คลบัเมดคิโรโระ – อิสระพกัผ่อนตาม
อธัยาศยั 

   CLUBMED 
KIRORO 

วนัท่ี 2 คลบัเมด คิโรโระ    CLUBMED 
KIRORO 

วนัท่ี 3 คลบัเมด คิโรโระ    CLUBMED 
KIRORO 

วนัท่ี 4 คลบัเมด คิโรโระ – สนามบินชิโตเซะ 
 ✈ ✈ 

 

 

 

CLUB MED KIRORO PEAK 4วนั 3คืน พร้อมบริการรถรบั-ส่ง สนามบิน 

แพ็กเกจส่วนตัว สกีรีสอร์ท 4วัน 3คืน ( ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน ) 

ให้ท่านได้สมัผสัความคุ้มค่า รวมอาหารบุฟเฟต์นานาชาติทัง้ เช้า กลางวนั เยน็ พร้อมทัง้เคร่ืองด่ืม เบียร ์ไวน์ 

น ้าผลไม้ และ อ่ืนๆ บริการเคร่ืองดื่มทัง้ผสม และ ไม่ผสมแอลกอฮอลลต์ลอดวนั (ยกเว้น เครื่องด่ืมแอลกอ

ฮอลลช์นิด พรีเม่ียม ไวน์ และ แชมเปญ ทัง้ขวด) และ การแสดงโชวเ์อกลกัษณ์ของคลบัเมดทุกค า่คืน 
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หมายเหตุ กรุณาอ่านรายละเอยีดทุกขอ้ใหค้รบถว้น และพจิารณาโปรแกรมใหล้ะเอยีดก่อนท าการจอง 

อตัราค่าบริการทวัรน้ี์รวม 

1. ค่าบรกิารรถ รบั-สง่ สนามบนิ รสีอรท์ ปรบัอากาศ 
2. ค่าหอ้งพกัในโรงแรมตามทีร่ะบุในรายการหรอืเทยีบเท่า 
3. ค่าอาหารตามทีร่ะบุในรายการ 
4. ค่าประกนัการเดนิทาง และ อุบตัเิหต ุ
5. ค่าภาษมีลูค่าเพิม่ 7% 

อตัราค่าบริการน้ีไม่รวม 

1. ค่าธรรมเนียมการจดัท าหนังสอืเดนิทาง 
2. ค่าใชจ่้ายสว่นตวั อาทเิช่น ค่าเครื่องดื่มทีส่ ัง่พเิศษ, ค่าโทรศพัท,์ ค่าซกัรดี, ค่าธรรมเนียมหนงัสอืเดนิทาง,ค่า

น ้าหนกักระเป๋าสว่นเกนิจากทีส่ายการบนิก าหนด, ค่ารกัษาพยาบาล กรณีเกดิจากการเจบ็ป่วยดว้ยโรค
ประจ าตวั, ค่ากระเป๋าเดนิทางหรอื ของมคี่าทีส่ญูหายในระหว่างการเดนิทาง เป็นตน้ 

3. ค่าตัว๋เครื่องบนิ ทีร่ะบุวนัเดนิทางไป-กลบั 

 

การจองทวัรแ์ละการส ารองห้องพกั 

1. กรุณาแจง้ชื่อ และ นามสกุล ทีอ่ยู่และหมายเลขโทรศพัทข์องผูจ้อง ส าหรบัออกใบแจง้หนี้และใบเสรจ็รบัเงนิ
ของท่าน 

2. ช าระค่าแพคเกจ เตม็จ านวน ภายในวนัทีเ่จา้หน้าทีส่ง่รายละเอยีดการช าระให ้เพือ่ยนืยนัการจองจงึจะถอืว่า
การจองเสรจ็สมบูรณ์ 

3. สง่ส าเนาหน้าพาสปอรต์ของผูเ้ดนิทาง ทีม่อีายุการใชง้านไม่น้อยกว่า 6 เดอืน เพือ่ท าการจองหอ้งพกั 

กรณียกเลิกการเดินทาง 

บรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเกบ็ค่าใชจ่้ายทัง้หมดกรณีท่านยกเลกิการเดนิทาง 
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หากสนใจจองกรุณาติดต่อ 
➢ สอบถามผ่าน Line กด -> https://lin.ee/5nDHUO6 
➢ จองทัวร์ผ่าน FB inbox ก็ได้เช่นกัน -> http://m.me/unithaitrip 
➢ หรือโทร 02-234-5936 
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