PRESS RELEASE
FOR IMMEDIATE RELEASE

แอร์ เอเชียเปิ ดตัวบริการใหม่ MyCorporate ตอบสนองความต้ องการกลุ่มนักเดินทางธุรกิจ
สายการบินแอร์ เอเชี ยเปิ ดตัวให้ บริ การ MyCorporate เพื่ อตอบสนองต่อความต้ องการที่เเตกต่างกัน
ทังด้
้ านงบประมาณเเละข้ อจํากัดต่างๆ ของกลุ่มนักเดินทางธุรกิจโดยเฉพาะ ประกอบไปด้ วย 3 แพ็คเกจ ได้ แก่
แพ็ ค เกจ Fare Only, Corporate Lite และ Corporate Full Flex ซึ่ ง เชื่ อ ว่า จะตรงตามไลฟ์ สไตล์ เเละตอบ
โจทย์ได้ ตรงเป้าหมายยิ่งขึ ้น
ทัง้ นี ้ 3 แพ็คเกจประกอบไปด้ วย Fare Only จะคิดเฉพาะ ค่าบัตรโดยสาร (ไม่รวมค่าภาษี สนามบิน
และการให้ บริการเสริ มอื่นๆ)
แพ็คเกจ Corporate Lite ประกอบไปด้ วย ค่าบัตรโดยสาร อาหารว่าง การระบุหมายเลขที่นงั่ (สําหรับ
ที่นงั่ ปกติ) และเคาน์เตอร์ เช็คอินพิเศษ ซึ่งผู้โดยสารจะได้ รับสิทธิในการเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินและวันเดินทางได้
ก่อนการเดินทางอย่างน้ อย 24 ชัว่ โมง จํานวน 1 ครัง้ โดยไม่เสียค่าธรรมเนียมการเปลี่ยน*
แพ็คเกจ Corporate Full Flex ประกอบไปด้ วยค่าบัตรโดยสาร อาหารว่าง การระบุหมายเลขที่นงั่ โซน
หน้ า (Hot Seat) นํ ้าหนักโหลดสัมภาระใต้ ท้องเครื่ อง 20 กิโลกรัม เคาน์เตอร์ เช็คอินพิเศษ รับสัมภาระก่อนใคร
สิทธิการใช้ บริ การแอร์ เอเชียพรี เมี่ยมเร้ ดเลานจ์** สิทธิในการบอร์ ดดิ ้งขึ ้นเครื่ องก่อน ประกันภัยการเดินทาง***
และสิ ทธิ ในการเปลี่ ยนแปลงเที่ ยวบินและวัน เดิน ทางได้ ก่อนการเดิน ทางอย่างน้ อย 2 ชั่วโมง โดยไม่จํ ากัด
จํานวนครัง้ และไม่เสียค่าธรรมเนียม*
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พิเศษเฉพาะแพ็คเกจ Corporate Full Flex ผู้โดยสารจะสามารถใช้

บริ การ GoShow โดยการให้ บริ การดังกล่าว ผู้โดยสารจะสามารถใช้ สิทธิ ในการสแตนด์บายล่วงหน้ าสําหรับ
เที่ยวบินในเส้ นทางเดียวกันของวันเดียวกัน โดยไม่เสียค่าใช้ จา่ ยหรื อค่าธรรมเนียมใดๆเพิ่มเติม****
โดยหน่วยงานที่ เข้ าร่ วมใช้ บริ การผลิ ตภัณ ฑ์ MyCorporate จะสามารถเข้ าถึงระบบการสํ ารองที่ นั่ง
ออนไลน์ที่ใช้ งานได้ ง่ายและติดตามข้ อมูลค่าใช้ จา่ ยในการเดินทางได้ อย่างใกล้ ชิด
นายโทนี่ เฟอร์ นานเดส ประธานเจ้ าหน้ าที่บริหารกลุ่มสายการบินแอร์ เอเชีย กล่าวว่า “ ในขณะ
ที่เราได้ ขยายเครื อข่ายเส้ นทางและความถี่ ของเที่ยวบินที่ให้ บริ การในกลุม่ แอร์ เอเชีย เราพบว่าผู้โดยสารกลุ่ม
ธุรกิจมีจํานวนของแนวโน้ มที่เพิ่มขึ ้นอย่างเห็นได้ ชดั และด้ วยผลิตภัณฑ์ MyCorporate นี ้จะช่วยอํานวยความ
สะดวกและตอบโจทย์ของทังตั
้ วผู้โดยสารและหน่วยงานได้ อย่างมีประสิทธิภาพ และเพื่อให้ แน่ใจว่ากลุ่มลูกค้ า
ในตลาดดังกล่าวได้ รับการดูแลอย่างทัว่ ถึง
นายแบรี่ คลิปป์ ผู้อํานวยการฝ่ ายขายกลุ่มลูกค้ าองค์ กร กลุ่มสายการบินแอร์ เอเชีย กล่าวว่า
“ถื อ เป็ นอี ก ก้ าวของการยกระดับ ผลิ ต ภั ณ ฑ์ สํ า หรั บ กลุ่ ม ลู ก ค้ า องค์ ก รของแอร์ เอเชี ย โดยเราเชื่ อ มั่ น ว่ า
MyCorporate นี ้จะสามารถตอบสนองต่อความต้ องการและงบประมาณของกลุ่มลูกค้ าระดับองค์กรในระดับ
และข้ อ จํ ากัด ที่ แ ตกต่ า งกัน ทัง้ ที่ มี ค วามต้ อ งการเฉพาะที่ นั่ง โดยสาร หรื อ ต้ อ งการบริ ก ารเสริ ม เพิ่ ม เติ ม
ตลอดจนสิ ท ธิ ป ระโยชน์ สู ง สุ ด ในการเข้ า ถึ ง การให้ บริ ก ารเสริ ม ต่ า งๆของสายการบิ น แบบยื ด หยุ่ น และ
สะดวกสบาย รวมไปถึงสิทธิการใช้ บริ การใหม่ GoShow
ทัง้ นี ห้ น่ วยงานที่ ส นใจสามารถติดต่อสอบถามข้ อมูล เพิ่ ม เติม ได้ ที่ airasia.com/MyCorporate หรื อ
ตัวเเทนจําหน่ายสายการบินเเอร์ เอเชีย ทัว่ ประเทศ
*ไม่รวมค่าส่วนต่างของเทีย่ วบิ น
**เฉพาะบางเทีย่ วบิ นทีใ่ ห้บริ การจากท่าอากาศยานนานาชาติ KLIA2 กรุงกัวลาร์ ลมั เปอร์
***เฉพาะบางเทีย่ วบิ นทีใ่ ห้บริ การจากประเทศมาเลเชี ยและประเทศไทย
****บริ การ GoShow ขึ้นอยู่กบั ทีน่ งั่ ทีเ่ หลือว่างหลังจากขัน้ ตอนการรายการสรุปปิ ดเทีย่ วบิ นนัน้ ๆ

***ENDS***
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ข้ อมูลเบือ้ งต้ นของกลุ่มแอร์ เอเชีย

แอร์ เอเชีย สายการบินราคาประหยัดชันนํ
้ าที่ใหญ่ที่สดุ ในเอเชีย ให้ บริ การบินสู่ 120 ปลายทาง ตังแต่
้ เริ่ มให้ บริ การเมื่อปี 2001
จนถึงปั จจุบนั แอร์ เอเชียให้ บริ การผู้โดยสารกว่า 400 ล้ านคน และขยายฝูงบินจาก 2 ลําไปสูก่ ว่า 200 ลํา แอร์ เอเชียภาคภูมิใจ
อย่างยิ่งที่ได้ รับการกล่าวว่าเป็ นสายการบินอาเซียนตัวจริ งจากสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ หรื ออาเซียน (a
truly Asean airline) จากการตัง้ ฐานการบิ น ในมาเลเซี ย อิ น โดนี เซีย ไทย ฟิ ลิป ปิ น ส์ ตลอดจนในอิน เดี ย และญี่ ปุ่ น โดยมี
เครื อข่ายการให้ บริ การครอบคลุม เอเชีย ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ ตะวันออกกลาง และสหรัฐอเมริ กา แอร์ เอเชียได้ รับรางวัล
สายการบินราคาประหยัดที่ดีที่สดุ ในโลก 9 ปี ติดต่อกัน คือในปี 2552-2560 จากการสํารวจความเห็นของนักเดินทาง 19.9 ล้ าน
คนทัว่ โลกโดยสกายแทร็ กซ์ นอกจากนี ้แอร์ เอเชียยังได้ รับรางวัลสายการบินราคาประหยัดชัน้ นําของโลกติดต่อกันเป็ นปี ที่ 4
และรางวัล สายการบิ น ที่ มี บ ริ ก ารบนเครื่ อ งบิ น ชัน้ นํ า ของโลกจากการประกาศรางวัล โดย เวิ ล ด์ ทราเวล อวอร์ ด (World
TravelAwards : WTA) ในปี 2016
สอบถามเพิ่มเติมที่ :ฝ่ ายสื่อสารองค์ กร สายการบินแอร์ เอเชีย
ณัฐวุฒิ จิตต์อาจหาญ
nuttawutj@airasia.com

