ั !! 3D2Nเริมต้นเพียง 8,900 บ. รวมภาษีนํา" ม ัน และภาษีสนามบินแล้ว
โปรโมชน
้ น
พิเศษ FREE !! POCKET WIFI ใชอ
ิ เตอร์เน็ ต 4G ไม่จําก ัด

เดือน
สงิ หาคม 58 (AUG)
ก ันยายน 58 (SEP)

ว ันที

ราคา/ท่าน
(เด็ก/ผูใ้ หญ่)

26-28 AUG 15

8,900

2-4, 9-11, 16-18, 18-20, 25-27 SEP 15

8,900

*********************************************************
ั !! 4D3N เริมต้นเพียง 9,900 บ. รวมภาษีนํา" ม ัน และภาษีสนามบินแล้ว
โปรโมชน
เดือน
สงิ หาคม 58 (AUG)
ก ันยายน 58 (SEP)
ตุลาคม 58 (OCT)
หมายเหตุ

ว ันที
23-26 , 30AUG – 02SEP

ราคา/ท่าน
(เด็ก/ผูใ้ หญ่)
9,900

06-09 ,13-16 ,20-23 ,27-30 SEP

11,900

04-07 ,11 – 14 ,18-21 OCT

12,900

ตวR ั เด็กทารก ไม่เกิน 2 ขวบ ณ ว ันเดินทาง ไป-กล ับ ราคา 4,900 บาท

ตารางเวลาบิน (เวลาการเดินทางอาจมีการเปลียนแปลงได้โดยสายการบินเป็นผูก
้ ําหนด)

TZ298 DMK - KIX เวลา 08.25 – 15.50
TZ297 KIX - DMK เวลา 17.30 – 21.55

เงือนไขของตวR ั
1. ตัวราคาโปรโมชันเดินทาง 2 ท่านขึนไป จองวันนี – 15 ต.ค.58 เท่านั น **จํานวนจํากัดในแต่ละเทียวบิน
พิเศษ FREE !! POCKET WIFI ใช ้อินเตอร์เน็ ต 4G ไม่จํากัด (ยืม) เฉพาะ ตัว 3วัน2คืน เท่านัน
2. เครืองบิน Boeing 787-800/787-900
DREAMLINER จํ า นวน 335และ375 ทีนั ง แบบแถว 3-3-3
สะดวกสบาย
3. ราคาตัวเด็กทารก ไม่เกิน 2 ขวบ ณ วันเดินทาง ไป-กลับ ราคา 4,900 บาท
4. เมือออกบัตรฯ แล ้วไม่สามารถเปลียนชือหรือเปลียนผู ้เดินทางได ้
5. ตัวมีอายุ 5 วัน นั บตังแต่วันทีเดินทาง
6. โปรโมชันนีเป็ นราคาตัวกรุ๊ป ระบุวันเดินทางไปกลับตามวันทีกําหนดเท่านั น
7. เมือออกบัตรโดยสาร แล ้วไม่สามารถเปลียนชือหรือเปลียนผู ้เดินทางได ้ และไม่สามารถทําการ คืนเงินได ้
(Non Change/Non refund )
8. นํ าหนั กสัมภาระฝากโหลดใต ้ท ้องเครือง 20 ก.ก./ท่าน และหิวขึนเครืองได ้1ใบ นํ าหนั กไม่เกิน 7 กก./ท่าน
เป็ นไซด์ขนาดเล็กสําหรั บเก็บ บน Cabin ได ้ นํ าหนั กสัมภาระโหลดเกินจะมีก ารคิดค่า ธรรมเนียมทีหน ้า
เคาน์เตอร์เช็คอิน หากต ้องการเพิมนํ าหนักกระเป๋ าจะต ้องทําการสํารองล่วงหน ้าก่อนวันเดินทาง อย่างน ้อย 2
วันล่วงหน ้า โดยจะต ้องเสียค่าธรรมเนียม ดังนี
•
•
•
•

เพิมนํ าหนั ก
เพิมนํ าหนั ก
เพิมนํ าหนั ก
เพิมนํ าหนั ก

5
10
15
20

ก.ก.
ก.ก.
ก.ก.
ก.ก.

เสียค่าธรรมเนียม
เสียค่าธรรมเนียม
เสียค่าธรรมเนียม
เสียค่าธรรมเนียม

150 บาท /ท่าน / เทียวบิน
500 บาท /ท่าน / เทียวบิน
750 บาท /ท่าน / เทียวบิน
875 บาท /ท่าน / เทียวบิน

ี า่ ธรรมเนียมทีเมืองไทย แต่เป็ นค่าใช ้จ่ายที
9. ขอ Wheelchair จะมีค่าธรรมเนียม : 4,000 บาท (ไม่มค
สนามบินโอซาก ้า)
10. หากต ้องการระบุตําแหน่งเก ้าอีทีนั งก่อนบิน จะต ้องเสียค่าธรรมเนียม ราคาด ้านล่างเป็ นราคาต่อขา

787-900
Zone
Zone 2 (ด้ านหน้ า)
Zone 3 & 4 (กลางและหลัง)

Standard
N/A

Super
1,010

Stretch
2,050

230

880

1,920

Standard
420

Super
N/A

Stretch
2,050

230

420

1,920

787-800
Zone
Zone 2 (ด้ านหน้ า)
Zone 3 & 4 (กลางและหลัง)

11. เคาน์เตอร์เช็คอิน สนามบินดอนเมือง อาคารผู ้โดยสารขาออก ชัน3 เคาน์เตอร์เช็คอิน 6-7 กรุณาเช็คอิน
ก่อนเวลาเครืองออกอย่างน ้อย 3 ชัวโมง
สํารองทีนัง: ติดต่อเจ ้าหน ้าที โทร. 02-294 5864, 086-3054939 / LINE ID: eskylink / info@thaiskyticket.com

