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แอร์ เอเชียร่ วมกับ Kbank เพิ่มความสะดวก ชําระค่ าตั๋ว ผ่ าน คิวอาร์ โค้ ด!
สําหรับการสํารองที่น่ ังที่เคาน์ เตอร์ แอร์ เอเชีย สนามบินภายในประเทศ
สายการบินแอร์ เอเชีย ร่วมกับธนาคารกสิกรไทย เพิ่มช่องทางการชําระเงินแบบไม่ต้องใช้ เงินสด สําหรับผู้โดยสารแอร์
เอเชียและแอร์ เอเชีย เอ็กซ์ สํารองที่นงั่ สะดวกผ่านเคาน์เตอร์ ทา่ อากาศยานภายในประเทศไทย และสํานักงานขายแอร์ เอเชีย
สาขาป่ าตอง สามารถเลือกชําระเงินผ่านคิวอาร์ โค้ ด ได้ แล้ ว พิเศษ..สําหรับลูกค้ า K Plus รับเงินคืน 200 บาท เมื่อซื ้อบัตร
โดยสารแอร์ เอเชีย 3,500 บาทขึ ้นไป
นายสันติสุข คล่ องใช้ ยา ผู้อาํ นวยการฝ่ ายการพาณิชย์ สายการบินไทยแอร์ เอเชีย กล่าวว่า ปั จจุบนั ผู้โดยสาร
นิยมใช้ บริการผ่านแอปพลิเคชันมือถือ ซึง่ สะดวกสบายและรวดเร็วยิ่งขึ ้น แอร์ เอเชียจึงไม่หยุดนิ่งในการก้ าวเป็ นบริษัทดิจิทลั
ซึง่ เป็ นนโยบายสําคัญ พร้ อมนํานวัตกรรมและเพิ่มทางเลือกบริ การใหม่ๆ มาพัฒนาให้ สอดคล้ องกับทุกไลฟ์ สไตล์ ซึง่ ล่าสุดเรา
ได้ เพิ่มช่องทางการชําระเงินผ่านคิวอาร์ โค้ ด เพื่ออํานวยความสะดวกให้ แก่ผ้ โู ดยสารที่ไม่ต้องการจ่ายเงินสด สําหรับการสํารอง
ที่นงั่ ผ่านเคาน์เตอร์ แอร์ เอเชีย ณ ท่าอากาศยานทัว่ ประเทศทัง้ 21 แห่ง รวมทังสํ
้ านักงานขายแอร์ เอเชีย หาดป่ าตอง จังหวัด
ภูเก็ต เพียงแค่เปิ ดแอปพลิเคชัน สแกนคิวอาร์ โค้ ด ก็สามารถชําระเงินค่าสํารองที่นงั่ และบริ การกับแอร์ เอเชียและแอร์ เอเชีย
เอ็กซ์ได้ ทนั ที ครอบคลุมทุกเส้ นทางทังในประเทศและระหว่
้
างประเทศ
นอกจากบริการชําระเงินผ่านคิวอาร์ โค้ ดแล้ ว ตังแต่
้ 20 มีนาคม 2561 เป็ นต้ นไป สายการบินแอร์ เอเชียก็ยงั เพิ่มความ
สะดวกให้ กบั ผู้ถือบัตรเครดิตของธนาคารกสิกรไทย ที่สํารองที่นงั่ และบริ การ ผ่าน www.airasia.com จะสามารถเลือกชําระ
เงินแบบแบ่งจ่ายได้ เป็ นครัง้ แรก โดยเลือกคลิกที่เมนู “การผ่อนชําระ” ในขันตอนการชํ
้
าระเงิน ซึง่ จะพบกับ KBank Smart Pay
สามารถผ่อนชําระสูงสุดได้ นานถึง 10 เดือน โดยเชื่อว่าจะเป็ นขยายกลุม่ ผู้ใช้ บริ การให้ กว้ างและทําให้ การเดินทางเป็ นเรื่ องที่
ง่ายขึ ้นสําหรับทุกคน
สายการบินแอร์ เอเชียไม่หยุดนิ่งในการพัฒนาระบบการจองและจ่ายเพื่อตอบสนองลูกค้ าโดยในปั จจุบนั ลูกค้ าที่
สํารองที่นงั่ ผ่าน www.airasia.com สามารถเลือกชําระค่าบัตรโดยสารและบริ การ ผ่าน บัตรเครดิต บริการ Direct debit
(Internet Banking) ของธนาคารต่างๆ ตู้เอทีเอ็มและเคาน์เตอร์ ธนาคาร รวมทังเคาน์
้
เตอร์ บริ การต่างๆ ทัว่ ประเทศ อาทิ
เคาน์เตอร์ เซอร์ วิส เทสโก้ โลตัส บิ๊กซี ท็อปส์ซปุ เปอร์ มาร์ เก็ต mPay, True Money, Family Mart, ไปรษณีย์ไทย และอื่นๆ เป็ น
ต้ น
ด้ านนายสุวัฒน์ เตชะวัฒนวรรณา รองกรรมการผู้จัดการธนาคารกสิกรไทย กล่าวว่า ปั จจุบนั มีผ้ ใู ช้ บริ การ K
Plus อยูท่ ี่ 7.5 ล้ านคน ซึง่ ถือเป็ นบริ การยอดนิยมของธนาคารกสิกรไทยที่เติบโตอย่างรวดเร็ว มีการพัฒนาแอปพลิเคชันนี ้อย่าง
ต่อเนื่อง รวมทังการสรรหาบริ
้
การสะดวกใหม่ๆ เพื่อตอบโจทย์ลกู ค้ าพร้ อมสร้ างสังคมไร้ เงินสด และคิวอาร์ โค้ ดเป็ นสิง่ ที่ลกู ค้ า
คุ้นชินอยูแ่ ล้ ว การนํามาใช้ สําหรับการชําระเงินค่าบัตรโดยสารช่วยทําให้ การเดินทางสะดวกสบายและรวดเร็วยิ่งขึ ้น โดยเฉพาะ
กับแอร์ เอเชียที่เป็ นพันธมิตรสนับสนุนและเติบโตร่วมกันมายาวนาน
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ผู้โดยสารสายการบินแอร์ เอเชียจะได้ รับความสะดวกสูงสุดจากการชําระเงินด้ วยคิวอาร์ โค้ ด ผ่านแอปพลิเคชัน
K Plus เพียงสแกนคิวอาร์ โค้ ด หน้ าจอจะแสดงผลการชําระเงิน กดปุ่ มเลือก “ชําระเงิน” หน้ าจอจะแสดงผลเพื่อตรวจสอบ
ความถูกต้ องกดปุ่ ม “ยืนยัน” ซึง่ K Plus จะแสดงผลการชําระเงินและส่ง E-Slip ไว้ เป็ นหลักฐาน ซึง่ เป็ นบริ การที่สะดวกรวดเร็ว
ตอบโจทย์คนรุ่นใหม่ รองรับการชําระเงินสูงสุดถึง 50,000 บาทต่อรายการ
**ENDS**
คําบรรยายใต้ ภาพ
(ตังแต่
้ ลําดับที่สองจากซ้ าย) นายสุวัฒน์ เตชะวัฒนวรรณา รองกรรมการผู้จัดการธนาคารกสิกรไทย และ นายสันติสุข
คล่ องใช้ ยา ผู้อาํ นวยการฝ่ ายการพาณิชย์ สายการบินไทยแอร์ เอเชีย ถ่ายภาพร่วมกันในโอกาสเปิ ดให้ บริ การช่องทาง
การชําระเงินแบบไม่ต้องใช้ เงินสด สําหรับผู้โดยสารแอร์ เอเชียและแอร์ เอเชีย เอ็กซ์
สอบถามเพิ่มเติมที่ฝ่ายสื่อสารองค์กร สายการบินแอร์ เอเชีย:
ณัฐวุฒิ จิตต์อาจหาญ
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