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แอร์ เอเชียฉลอง 5 ปี “จอง จ่ ายสะดวกที่เคาน์ เตอร์ เซอร์ วิส 7-11”
บินคุ้มเริ่ม 477 บาทต่ อเที่ยว พร้ อมรับนา้ หนักสัมภาระเพิ่ม 5 กก.!
แอร์ เอเชีย ร่วมกับเคาน์เตอร์ เซอร์ วิส ฉลองครบ 5 ปี บริ การซื ้อตัว๋ และจ่ายเงินสะดวกง่ายๆ ที่เคาน์เตอร์ เซอร์ วิส ทุกสาขาทัว่
ประเทศ จัดโปรโมชัน่ บินคุ้มสุด เส้ นทางในประเทศ อาทิ กรุงเทพฯ สูพ่ ิษณุโลก อุดรธานี อุบลราชธานี หาดใหญ่ เชียงราย ราคา
รวมเริ่มต้ น 477 บาทต่อเที่ยว เส้ นทางระหว่างประเทศ กรุงเทพฯ สูเ่ สียมราฐ สิงคโปร์ ญาจาง มาเก๊ า เริ่มต้ น 1,077 บาทต่อ
เที่ยว และบินตรงกรุงเทพฯ สูญ
่ ี่ปนุ่ เกาหลี บริ สเบน เริ่มต้ น 2,990 บาทต่อเที่ยว พร้ อมโปรโมชัน่ คุ้มสองต่อ เมื่อซื ้อน ้าหนัก
สัมภาระโหลดใต้ ท้องเครื่ อง 20 กิโลกรัม รับน ้าหนักเพิ่มฟรี อีก 5 กิโลกรัม พิเศษเฉพาะจองและชาระผ่านเคาน์เตอร์ เซอร์ วิส จอง
ด่วนตังแต่
้ 24 พฤษภาคม-23 มิถนุ ายน 2562 เดินทาง 25 พฤษภาคม-30 กันยายน 2562
นายสันติสขุ คล่องใช้ ยา ประธานเจ้ าหน้ าที่บริหาร สายการบินไทยแอร์ เอเชีย กล่าวว่า การสารองที่นงั่ และจ่ายเงิน
ผ่านบริการของเคาน์เตอร์ เซอร์ วิส ในร้ านเซเว่นอีเลฟเว่นและร้ านที่มีตราสัญลักษณ์ ถือเป็ นช่องทางที่สะดวกสบายสาหรับ
ผู้ใช้ บริการแอร์ เอเชีย ซึง่ ตลอด 5 ปี ที่ผ่านมาช่องทางจาหน่ายดังกล่าวเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยสายการบินแอร์ เอเชียและ
เคาน์เตอร์ เซอร์ วิสร่วมกันจัดโปรโมชัน่ ตัว๋ เครื่ องบินราคาประหยัดตลอดทังปี
้ และเพื่อเป็ นการขอบคุณผู้ใช้ บริการทุกท่าน เราจึง
จัดโปรโมชัน่ บินคุ้มในหลากหลายเส้ นทาง ครอบคลุมทังไทยแอร์
้
เอเชียและไทยแอร์ เอเชีย เอ็กซ์ โดยเส้ นทางภายในประเทศ
เริ่มต้ นเพียง 477 บาทเท่านัน้
“แอร์ เอเชียพัฒนาช่องทางจัดจาหน่ายและชาระเงิน เพื่อขยายฐานและตอบสนองผู้ใช้ บริการในหลากหลายกลุม่ มาก
ขึ ้น โดยช่องทางผ่านเคาน์เตอร์ เซอร์ วิสในร้ านเซเว่นอีเลฟเว่นและร้ านที่มีตราสัญลักษณ์ ได้ เข้ าถึงผู้ใช้ บริการทังกรุ
้ งเทพฯ และ
ทุกจังหวัดทัว่ ประเทศ สังเกตได้ จากยอดการสารองที่นงั่ ที่เติบโตน่าพอใจมาตลอด ซึง่ ที่ผ่านมาเราจัดโปรโมชัน่ อย่างสม่าเสมอ
รวมทังล่
้ าสุดซึง่ นอกจากจะนาเสนอตัว๋ ราคาประหยัดแล้ ว ยังเพิ่มน ้าหนักสัมภาระให้ อีก 5 กิโลกรัม สาหรับผู้ซื ้อน ้าหนักสัมภาระ
20 กิโลกรัม ซึง่ น่าจะได้ การตอบรับที่ดี” นายสันติสขุ กล่าว
ด้ านคุณวีรเดช อัครผลพานิช รองกรรมการผู้จดั การอาวุโส บริ ษัท เคาน์เตอร์ เซอร์ วิส จากัด กล่าวว่า สายการบินแอร์
เอเชีย และเคาน์เตอร์ เซอร์ วิส เป็ นพันธมิตรทางธุรกิจ ที่ร่วมพัฒนาบริการเพื่อตอบสนองความต้ องการของลูกค้ ามาอย่าง
ต่อเนื่อง และเป็ นที่น่ายินดีที่ฐานผู้ใช้ บริการของสายการบินแอร์ เอเชีย เข้ ามาใช้ บริการผ่านเคาน์เตอร์ เซอร์ วิสเป็ นจานวนมาก
โดยปี 2561 ที่ผ่านมา มีอตั ราเติบโตกว่าปี 2560 อยูท่ ี่ 15%
ในฐานะที่เคาน์เตอร์ เซอร์ วิส เป็ นผู้นาในการให้ บริการด้ านการจองและรับชาระสินค้ าและบริการมากว่า 20 ปี มี
เป้าหมายในการขยายสาขาอย่างต่อเนื่องทัว่ ประเทศอีก 10% ในปี นี ้ เมื่อเทียบกับปี ที่แล้ ว ให้ ครอบคลุมและรองรับกลุม่
ผู้ใช้ บริการ เพื่อเพิ่มความสะดวกที่มากขึ ้น ทาให้ การเดินทางและการท่องเที่ยวเป็ นเรื่ องง่ายๆ ทังบริ
้ การจองตัว๋ เดินทาง (Book
& Pay) มีอตั ราการเติบโตเพิ่มขึ ้นอย่างต่อเนื่อง ซึง่ จะสามารถสร้ างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจและกระจายรายได้ อย่างทัว่ ถึง ถือ
เป็ นการส่งเสริม และเพิ่มมูลค่าทางการท่องเที่ยวให้ กบั ชุมชนทัว่ ประเทศ อีกทังเพื
้ ่อขอบคุณลูกค้ าที่ให้ การตอบรับเราเป็ นอย่าง
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ดี มอบโปรโมชัน่ สุดพิเศษ สาหรับลูกค้ าสายการบินแอร์ เอเชียที่ทาการจองเที่ยวบิน, ชาระเที่ยวบิน และซื ้อน ้าหนักกระเป๋ า ผ่าน
ร้ านที่มีสญ
ั ลักษณ์เคาน์เตอร์ เซอร์ วิส ด้ วยจานวนจุดให้ บริการรับชาระเงินเคาน์เตอร์ เซอร์ วิสทังในร้
้ านเซเว่นอีเลฟเว่น ที่เปิ ด
ให้ บริการทุกวันตลอด 24 ชัว่ โมง และตัวแทนจุดให้ บริการอื่นๆ ที่มีสญ
ั ลักษณ์เคาน์เตอร์ เซอร์ วิส ทังในห้
้ างสรรพสินค้ า และ
ร้ านค้ าต่างๆรวมกว่า 13,000 สาขา ครอบคลุมทุกพื ้นที่ทวั่ ประเทศ

