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แอร์ เอเชีย จับมือบิก๊ ซี เปิ ดให้ บริการ จองและจ่ าย
ค่ าตั๋วเครื่องบินแอร์ เอเชียที่ “เคาน์ เตอร์ Big Service ที่บกิ๊ ซี” ได้ เเล้ ว
บิ นคุม้ เริ่ มต้น 570 บาทต่อเทีย่ ว พร้อม “ฟรี ” ค่าธรรมเนียมการจองและค่าบริ การ

กรุ งเทพฯ 30 พฤษภาคม 2560 – สายการบินไทยแอร์ เอเชีย ร่วมกับ บิก๊ ซี ซูเปอร์ เซ็นเตอร์ ห้ างค้ า
ปลีกชันนํ
้ า ในกลุม่ บริ ษัทบีเจซี เปิ ดบริ การ “จองและจ่ายเงินค่าตัว๋ เครื่ องบินแอร์ เอเชียที่เคาน์เตอร์ Big Service
ที่บกิ๊ ซี” ได้ เเล้ วเป็ นครัง้ เเรก สํารองที่นงั่ วันนี ้ “ฟรี ” ค่าธรรมเนียมการจองและค่าบริ การสําหรับผู้ถือบัตร Big C
Big Card จนถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2560 พร้ อมโปรโมชัน่ เปิ ดตัวราคาพิเศษ เส้ นทางบินในประเทศเริ่ มต้ นที่
570 บาทต่อเที่ยวบิน* และระหว่างประเทศเริ่ มต้ นที่ 970 บาทต่อเที่ยวบิน* จองได้ ตงแต่
ั ้ วนั นี ้ (30 พฤษภาคม)
ถึง 4 มิถนุ ายน 2560 เดินทางได้ ตงแต่
ั ้ 30 พฤษภาคม ถึง 30 พฤศจิกายน 2560
นายสันติสุข คล่ องใช้ ยา ผู้อาํ นวยการฝ่ ายการพาณิชย์ สายการบินไทยแอร์ เอเชีย กล่าวว่า
ไทยแอร์ เอเชียมุง่ มัน่ ที่จะพัฒนาการให้ บริ การและอํานวยความสะดวกให้ กบั ลูกค้ าของทางสายการบินอย่าง
ต่อเนื่อง โดยความร่ วมมือดังกล่าวกับทางบิ๊กซีถือเป็ นบริ การใหม่ลา่ สุดในรู ปแบบศูนย์บริ การการท่องเที่ยวแอร์
เอเชีย (AirAsia Travel and Service Centre - ATSC) ณ เคาน์เตอร์ Big Service ภายในห้ างบิ๊กซี ที่สามารถ
ทําการจองและจ่ายเงินได้ ในทุกเที่ยวบินของสายการบินแอร์ เอเชีย และแอร์ เอเชีย เอ็กซ์ รวมถึงสามารถจัดการ
บุ๊คกิ ้ง เปลี่ยนเที่ยวบิน สัง่ จองอาหาร ซื ้อนํ ้าหนัก เลือกที่นงั่ และอัพเกรดเที่ยวบิน จากบุ๊กกิ ้งที่จองมาจาก
ช่องทางอื่นได้ ทงหมด
ั้
“บริการนี ้ถือเป็ นหนึง่ ในเป้าหมายเพื่อเพิ่มการเข้ าถึงให้ กบั ลูกค้ ากลุม่ ออฟไลน์ ที่มีข้อจํากัดหรื อไม่ถนัด
ในการใช้ บริ การผ่านทางออนไลน์ โดยในช่วงเริ่ มต้ น ทางสายการบินได้ เน้ นเจาะการให้ บริ การไปยังสาขา
ของบิก๊ ซีที่มีเคาน์เตอร์ Big Service ให้ บริ การในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล รวมทังตามหั
้
วเมืองใหญ่ใน
จังหวัดที่มีเส้ นทางบินให้ บริ การเป็ นสําคัญ” นายสันติสขุ กล่าว

ดร.ปิ ยะวรรณ ปิ ยะพงษ์ ผู้ ช่วยรองประธานฝ่ ายพัฒนาธุ รกิจบริ การ บริ ษัท บิ๊กซี ซูเปอร์ เซ็น
เตอร์ จํากัด (มหาชน) กล่าวว่า เพราะคํานึงถึงความต้ องการที่แท้ จริ งของลูกค้ าตามนโยบาย “ห้ างคนไทย
หัวใจคือลูกค้ า” การบริ การดังกล่าวจึงถือเป็ นนวัตกรรมใหม่ของทางบิก๊ ซีในฐานะห้ างค้ าปลีกแห่งแรกของไทยที่
เปิ ดให้ บริ การจองและจ่ายค่าตัว๋ เครื่ องบินของแอร์ เอเชียได้ ผ่านบริ การเคาน์เตอร์ Big Service ภายในห้ างบิ๊กซี
ที่ ถือเป็ นอีกหนึ่งสิทธิ ประโยชน์ ที่ลูกค้ าของเราและสมาชิกบัตร Big C Big Card จะได้ รับนอกเหนื อจากการ
เลือกจับจ่ายซื ้อของ ซึ่งนับเป็ นหัวใจสําคัญของการพัฒนาบริ การใหม่ๆ เพื่อตอบสนองความต้ องการของลูกค้ า
ในฐานะห้ างค้ าปลี กของคนไทยที่ พร้ อมให้ บริ การอย่างครอบคลุมเป็ น One Stop Shopping เพื่อสะท้ อนถึง
ทิศทางของบิก๊ ซีในการเดินหน้ าเต็มกําลังของกลุม่ ธุรกิจค้ าปลีก
ปัจจุบนั บริ การเคาน์เตอร์ Big Service ให้ บริ การอยูภ่ ายในห้ างสรรพสินค้ าบิก๊ ซีจํานวน 15 สาขา
ด้ วยกัน แบ่งเป็ นในกรุงเทพฯ และปริ มณฑลจํานวน 6 สาขา ได้ แก่ ห้ างบิ๊กซีราชดําริ สะพานควาย พระราม 4
รามอินทรา รังสิต บางใหญ่ และในต่างจังหวัดจํานวน 9 สาขา ได้ แก่ ห้ างบิก๊ ซีเชียงใหม่ เชียงราย อุดรธานี
ร้ อยเอ็ด ขอนแก่น มหาสารคาม บุรีรัมย์ อุบลราชธานี และระยอง
ทังนี
้ ้ สายการบินแอร์ เอเชียและห้ างสรรพสินค้ าบิก๊ ซี ได้ จดั โปรโมชัน่ พิเศษเพื่อเป็ นการเฉลิมฉลองใน
โอกาสเปิ ดให้ บริ การจองและจ่ายดังกล่าว ณ เคาน์เตอร์ Big Service โดยสํารองที่นงั่ วันนี ้ “ฟรี ” ค่าธรรมเนียม
การจองและการให้ บริ การสําหรับผู้ถือบัตร Big C Big Card (สมัครฟรี ) จนถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2560 พร้ อม
บัตรโดยสารราคาพิเศษ เส้ นทางบินในประเทศเริ่มต้ นที่ 570 บาทต่อเที่ยวบิน* และระหว่างประเทศเริ่ มต้ นที่
970 บาทต่อเที่ยวบิน* จองได้ ตงแต่
ั ้ วนั นี ้ (30 พฤษภาคม) ถึง 4 มิถนุ ายน 2560 และเริ่มเดินทางได้ ตงแต่
ั ้ 30
พฤษภาคม ถึง 30 พฤศจิกายน 2560
*ราคาบัตรโดยสารเที่ยวเดียวรวมค่าธรรมเนียมนํ ้ามัน และภาษีสนามบิน แล้ ว ที่นงั่ มีจํานวนจํากัดเป็ นไปตามเงื่อนไขที่กําหนด
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ณัฐวุฒิ จิตต์อาจหาญ
nuttawutj@airasia.com
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ ท่ ี บมจ.บิ๊กซี ซูเปอร์ เซ็นเตอร์ :
คุณจรีย์วิบลู บุญชนะโกศล
cell phone : 08 9502 8280 e-mail : jareevib@bjc.co.th
คุณวรลักษณ์ เด่นสกุล
cell phone : 08 1446 3205 e-mail : devoraluk@bigc.co.th
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