HOTLINE: 086-3054939

ั !! ราคา 22,900 บ.
โปรโมชน
รวมภาษีนาม
ํ ัน และภาษีสนามบินแล้ว
*********************************************************
เดือน
มกราคม 2559
หมายเหตุ

ว ันที
3 – 6 JAN 2016

ราคา/ท่าน
(เด็ก/ผูใ้ หญ่)
22,900

ตว; ั เด็กทารก ไม่เกิน 2 ขวบ ณ ว ันเดินทาง ไป-กล ับ ราคา 5,900 บาท

ตารางเวลาบิน (เวลาการเดินทางอาจมีการเปลียนแปลงได้โดยสายการบินเป็นผูก
้ ําหนด)

XW918 DMK-NRT เวลา 01:35-09:40
XW919 NRT-DMK เวลา 15.40-20.05
เงือนไขของตว; ั
1.
2.
3.
4.
5.
6.

ตัวราคาโปรโมชัน จองวันนี – 24 ธ.ค.58 เดินทาง 3-6 ม.ค. 2559 เท่านัน
เครืองบิน Boeing 777-200 จํานวน 415 ทีนัง แบบแถว 3-4-3 สะดวกสบาย
ราคาตัวเด็กทารก ไม่เกิน 2 ขวบ ณ วันเดินทาง ไป-กลับ ราคา 5,900 บาท
เมือออกบัตรฯ แล ้วไม่สามารถเปลียนชือหรือเปลียนผู ้เดินทางได ้
โปรโมชันนีเป็ นราคาตัวกรุ๊ป ระบุวันเดินทางไปกลับตามวันทีกําหนดเท่านั น
เมือออกบัตรโดยสาร แล ้วไม่สามารถเปลียนชือหรือเปลียนผู ้เดินทางได ้ และไม่สามารถทําการ คืนเงินได ้
(Non Change/Non refund )
7. เคาน์เตอร์เช็คอิน สนามบินดอนเมือง อาคารผู ้โดยสารขาออก ชัน3 ประตู 7 เคาน์เตอร์เช็คอิน 7 กรุณาเช็คอิน
ก่อนเวลาเครืองออกอย่างน ้อย 3 ชัวโมง
8. ขอ Wheelchair จะมีค่าธรรมเนียม : 4,000 บาท
(ไม่มค
ี า่ ธรรมเนียมทีเมืองไทย แต่เป็ นค่าใช ้จ่ายทีสนามบินนาริตะ ราคาอาจมีการเปลียนแปลง)
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9. นํ าหนั กสัมภาระฝากโหลดใต ้ท ้องเครืองขาไป 20 ก.ก./ท่าน ส่วนขากลับ 30 ก.ก./ท่าน และหิวขึนเครืองได ้1ใบ
นํ าหนั กไม่เกิน 7 กก./ท่าน เป็ นไซด์ขนาดเล็ กสําหรับเก็บบน Cabin ได ้ นํ าหนั กสัมภาระโหลดเกินจะมีการคิด
ค่าธรรมเนียมทีหน ้าเคาน์เตอร์เช็คอิน หากต ้องการเพิมนํ าหนักกระเป๋ าจะต ้องทําการสํารองล่วงหน ้าก่อนวันเดินทาง
อย่างน ้อย 2 วันล่วงหน ้า โดยจะต ้องเสียค่าธรรมเนียม ดังนี
10. มีบริการเสิรฟ
์ อาหารร ้อน และนํ าดืม ทังขาไปและขากลับ

ํ รองทีนง:
สา
ั ชําระเต็มจํานวน
ติดต่อเจ้าหน้าที โทร. 02-294 5864,
HOTLINE
: 086-3054939
LINE ID
: eskylink
EMAIL
: info@thaiskyticket.com
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Boeing 777-200

จะมีทนั
ี งจํานวน 415 ทีนั ง ซึงเป็ นทีนั งแบบ 3-4-3 โดยจะมีการแบ่งเป็ นประเภทของทีนั ง ตามรายละเอียดดังนี
1. BIG SEATจะมีจํานวน 24 ทีนั ง ซึงจะมีลักษณะเป็ นเบาะหนังสีดํา มีอป
ุ กรณ์สําหรับชาร์ทเครืองมืออิเล็กทรอนิกส์ อาทิ
เช่น Smart Phone, IPAD
2. STRETCH SEATหรือทีรู ้จักในชือว่า Long Legจะมีจํานวน 30 ทีนัง ซึงจะเป็ นทีนังทีอยูบ
่ ริเวณด ้านหน ้า จะมีพนที
ื กว ้าง
สามารถยืดขาได ้
3. SUPER SEATจะมีจํานวน 63 ทีนั ง ซึงจะเป็ นทีนังทีอยูบ
่ ริเวณถัดจาก Stretch Seat และบริเวณด ้านหลังของเครือง จะมี
พืนทีกว ้างกว่า Standard Seat
4. STANDARD SEATจะมีจํานวน 298 ทีนั ง
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