ข้ อกำหนดและเงื่อนไขกำรสำรองที่น่ ังสำหรับข้ ำรำชกำร
ในการทาการสารองที่นงั่ ให้ ถือว่าท่านได้ ยอมรับในข้ อกาหนดและเงื่อนไขของสายการบินนกแอร์ โดยครบถ้ วนแล้ ว
ซึง่ ข้ อกาหนดและเงื่อนไข ดังกล่าวสามารถเปลีย่ นแปลงได้ โดยไม่ต้องแจ้ งให้ ทราบล่วงหน้ า
1.ช่ องทำงกำรจอง
1.1 ตัวแทนจาหน่ายบัตรโดยสารของสายการบินนกแอร์ (Travel Agent)
1.2 เคาน์เตอร์ ขายบัตรโดยสารนกแอร์ ที่สนามบิน
1.3 ศูนย์บริ การลูกค้ าหน่วยงานราชการ หมายเลขโทรศัพท์ 02-529-8799 เวลา 06:00-20:00น. ทุกวัน
1.4 เว็บไซต์เฉพาะสาหรับหน่วยงานราชการ www.nokair.com/noksmilebooking
2. เงื่อนไขรำคำ
2.1 อัตราค่าโดยสารได้ รวมภาษี มลู ค่าเพิ่ม ภาษี สนามบิน ค่าธรรมเนียมการจัดการ และค่าประกันภัยแล้ ว
2.2 สามารถทาการสารองที่นงั่ ได้ ครัง้ ละไม่เกิน 9 ท่านต่อรหัสการจอง และต่อเที่ยวบินที่ทาการบินในวันและเวลาเดียวกัน
2.3 อัตราค่าโดยสารที่นงั่ ชันนกประหยั
้
ดไม่สามารถสารองที่นงั่ และเปลีย่ นแปลงเพื่อเดินทางในช่วงวันหยุดเทศกาลหรื อวันหยุด
นักขัตฤกษ์ หรื อวันหยุดยาวต่อเนือ่ งได้ อัตราค่าโดยสารช่วงเวลาดังกล่าวเป็ นราคาที่นงั่ ชันนกเปลี
้
ย่ นได้ (Nok Flexi)
2.4 กรณีสารองที่นงั่ หรื อเปลีย่ นแปลงการเดินทางไม่พบอัตราค่าโดยสารที่นงั่ ชันนกประหยั
้
ด (Nok Eco) สามารถสารองที่นงั่ ใน
อัตราคาค่าโดยสารที่นงั่ ชันนกเปลี
้
ย่ นได้ (Nok Flexi)
2.5 สาหรับการจองบัตรโดยสารที่นงั่ นกเปลีย่ นได้ (Flexi) ในระบบ Nok Smile Booking ราคาจะเหมือนกับ Travel Agent คือ
ลด 5% จาก Base Fare
2.6 ค่าโดยสารตามตารางด้ านล่างนี ้ มีผลบังคับใช้ มีผลตังแต่
้ วนั ที่ 25 ตุลาคม 2558 – 29 ตุลาคม 2559 (วันหยุดเทศกาลหรื อ
วันหยุดนักขัตฤกษ์ หรื อวันหยุดยาวต่อเนื่อง ได้ แก่ 23-25 ตุลาคม 2558 , 5-7 ธันวาคม 2558 ,10-13 ธันวาคม 2558, 26-31
ธันวาคม 2558, 1-4 มกราคม 2559, 20-22 กุมภาพันธ์ 2559, 6 เมษายน 2559, 9-18 เมษายน 2559,
2.7 30 เมษายน – 2 พฤษภาคม 2559, 5 พฤษภาคม 2559, 8 พฤษภาคม 2559, 20-22 พฤษภาคม 2559, 16 กรกฎาคม 2559,
19-20 กรกฎาคม 2559, 12-14 สิงหาคม 2559, 22-24 ตุลาคม 2559

รำคำ

รำคำ

นกประหยัด

นกเปลี่ยนได้

ดอนเมือง-เชียงราย

1,849.00

3,099.00

เชียงราย-ดอนเมือง

1,849.00

3,099.00

ดอนเมือง-พิษณุโลก

1,349.00

2,699.00

พิษณุโลก-ดอนเมือง

1,349.00

2,699.00

ดอนเมือง-นครศรี ธรรมราช

1,849.00

3,099.00

นครศรี ธรรมราช-ดอนเมือง

1,849.00

3,099.00

ดอนเมือง-หาดใหญ่

1,949.00

2,999.00

หาดใหญ่-ดอนเมือง

1,949.00

2,999.00

ดอนเมือง-กระบี่

1,949.00

2,999.00

กระบี่-ดอนเมือง

1,949.00

2,999.00

ดอนเมือง-ตรัง

1,949.00

3,099.00

ตรัง-ดอนเมือง

1,949.00

3,099.00

ดอนเมือง-สุราษฎร์ ธานี

1,649.00

2,999.00

สุราษฎร์ ธานี-ดอนเมือง

1,649.00

2,999.00

ดอนเมือง-นครพนม

1,749.00

2,749.00

นครพนม-ดอนเมือง

1,749.00

2,749.00

ดอนเมือง-ขอนแก่น

1,859.01

2,699.00

ขอนแก่น-ดอนเมือง

1,859.01

2,699.00

ดอนเมือง-อุบลราชธานี

1,549.00

2,699.00

อุบลราชธานี-ดอนเมือง

1,549.00

2,699.00

ดอนเมือง–อุดรธานี

1,449.00

2,699.00

อุดรธานี-ดอนเมือง

1,449.00

2,699.00

ดอนเมือง-เชียงใหม่

1,849.00

2,999.00

เชียงใหม่-ดอนเมือง

1,849.00

2,999.00

เส้ นทำงภำยในประเทศ

รำคำ

รำคำ

นกประหยัด

นกเปลี่ยนได้

ดอนเมือง-ภูเก็ต

2,049.01

3,099.00

ภูเก็ต-ดอนเมือง

2,049.01

3,099.00

ดอนเมือง-น่าน

2,349.00

3,099.00

น่าน-ดอนเมือง

2,349.00

3,099.00

ดอนเมือง-เลย

1,949.00

2,599.00

เลย-ดอนเมือง

1,949.00

2,599.00

ดอนเมือง-สกลนคร

1,959.00

2,749.00

สกลนคร-ดอนเมือง

1,959.00

2,749.00

ดอนเมือง-บุรีรัมย์

2,199.00

2,699.00

บุรีรัมย์-ดอนเมือง

2,199.00

2,699.00

เชียงใหม่-อุดรธานี

2,599.00

3,199.00

อุดรธานี-เชียงใหม่

2,599.00

3,199.00

ดอนเมือง-แพร่

2,299.00

2,949.00

แพร่-ดอนเมือง

2,299.00

2,949.00

ดอนเมือง-ชุมพร

1,999.00

2,649.00

ชุมพร-ดอนเมือง

1,999.01

2,649.00

ดอนเมือง-ระนอง

2,299.00

3,199.00

ระนอง-ดอนเมือง

2,299.00

3,199.00

ดอนเมือง-ร้ อยเอ็ด

1,849.00

2,599.00

ร้ อยเอ็ด-ดอนเมือง

1,849.00

2,599.00

ดอนเมือง-ลาปาง

2,099.00

2,899.00

ลาปาง-ดอนเมือง

2,099.00

2,899.00

ดอนเมือง-แม่สอด

2,299.00

2,649.00

แม่สอด-ดอนเมือง

2,299.00

2,649.00

เส้ นทำงภำยในประเทศ

รำคำ

รำคำ

นกประหยัด

นกเปลี่ยนได้

ดอนเมือง-ย่างกุ้ง

2,281.00

3,321.00

ย่างกุ้ง-ดอนเมือง

2,281.00

3,321.00

ดอนเมือง-โฮจิมินห์

2,290.00

3,690.00

โฮจิมินห์-ดอนเมือง

2,290.00

3,690.00

ดอนเมือง-ฮานอย

2,499.00

3,699.00

ฮานอย-ดอนเมือง

2,499.00

3,699.00

เส้ นทำงต่ ำงประเทศ

3.กำรสำรองที่น่ ัง
3.1 ต้ องทาการสารองที่นงั่ หรื อจองบัตรโดยสารล่วงหน้ าก่อนกาหนดเวลาเดินทาง
3.1.1 ที่นงั่ ชันนกประหยั
้
ด ต้ องทาการสารองที่นงั่ หรื อจองบัตรโดยสารล่วงหน้ าก่อนกาหนดเวลาเดินทางไม่น้อยกว่า
4 ชัว่ โมง
- การจองผ่านช่องทางศูนย์บริ การลูกค้ าหน่วยงานราชการ หมายเลขโทรศัพท์ 02-529-8799 เวลา 06:00-20:00น.
ทุกวัน มีคา่ บริการที่เกิดขึ ้นจากการทารายการ 200 บาท รวมภาษีมลู ค่าเพิม่ แล้ ว ต่อผู้โดยสารต่อรายการ
- การจองผ่านช่องทางตัวแทนจาหน่ายบัตรโดยสารของสายการบินนกแอร์ (Travel Agent) , เคาน์เตอร์ ขายบัตร
โดยสารนกแอร์ ที่สนามบินและเว็บไซต์เฉพาะสาหรับหน่วยงานราชการ www.nokair.com/noksmilebooking จะไม่มี
ค่าบริ การ
3.1.2 ที่นงั่ ชันนกเปลี
้
ย่ นได้ ต้ องทาการสารองที่นงั่ หรื อจองบัตรโดยสารล่วงหน้ าก่อนกาหนดเวลาเดินทางไม่น้อยกว่า
1 ชัว่ โมง สามารถจองผ่านได้ ที่ศนู ย์บริ การลูกค้ าหน่วยงานราชการ หมายเลขโทรศัพท์ 02-529-8799 เวลา
06:00-20:00น. ทุกวัน , ตัวแทนจาหน่ายบัตรโดยสารของสายการบินนกแอร์ (Travel Agent) , เคาน์เตอร์ ขายบัตร
โดยสารนกแอร์ ที่สนามบิน และเว็บไซต์เฉพาะสาหรับหน่วยงานราชการ www.nokair.com/noksmilebooking จะไม่มี
ค่าบริ การ
3.2 การยืนยันการสารองที่นงั่ ขึ ้นอยูก่ บั จานวนที่นงั่ ว่างในแต่ละเที่ยวบินที่ลกู ค้ าทาการจอง
3.3 การยืนยันการสารองที่นงั่ จะต้ องใส่ข้อมูลถูกต้ องและครบถ้ วน ซึง่ รวมถึง
3.3.1 ชื่อผู้โดยสาร
3.3.2 รายละเอียดการเดินทาง
3.3.3 หมายเลขโทรศัพท์มือถือของผู้โดยสารที่สามารถติดต่อได้
3.4 เมื่อการสารองที่นงั่ ได้ รับการยืนยันแล้ ว ไม่สามารถยกเลิกการจอง และไม่สามารถขอคืนเงินค่าโดยสารไม่วา่ ด้ วยกรณีใดๆ
ทังสิ
้ ้น
3.5 ผู้โดยสารต้ องปฏิบตั ิตามข้ อกาหนดและเงื่อนไขของนกแอร์

4. กำรเปลี่ยนแปลงรำยละเอียดกำรเดินทำง
ก.ที่นงั่ ชันนกประหยั
้
ด
1. การเปลีย่ นแปลงรายชื่อ
1.1 การเปลีย่ นแปลงผ่านศูนย์บริการลูกค้ าหน่วยงานราชการ หมายเลขโทรศัพท์ 02-529-8799 เวลา 06:00-20:00น.ทุกวัน
มีคา่ ธรรมเนียมการเปลีย่ นแปลง 735 บาท รวมภาษี มลู ค่าเพิม่ แล้ ว ต่อผู้โดยสารต่อรายการ อีกทังต้
้ องแจ้ งดาเนินการ
เปลีย่ นอย่างน้ อย 4 ชัว่ โมงก่อนกาหนดการเดินทาง ทังนี
้ ้ผู้โดยสารสามารถชาระผ่านบัตรเครดิตได้ เท่านัน้
1.2 การเปลีย่ นแปลงผ่านเคาน์เตอร์ ขายบัตรโดยสารนกแอร์ ที่สนามบิน มีคา่ ธรรมเนียมการเปลีย่ นแปลง 735 บาท รวม
ภาษี มลู ค่าเพิม่ แล้ ว ต่อผู้โดยสารต่อรายการ ต้ องแจ้ งดาเนินการเปลีย่ นอย่างน้ อย 4 ชัว่ โมงก่อนกาหนดการเดินทาง ทังนี
้ ้
ผู้โดยสารสามารถชาระผ่านบัตรเครดิตและเงินสดได้
2. การเปลีย่ นแปลงเที่ยวบินและวันเดินทาง
2.1 แจ้ งเปลีย่ นแปลง 24 ชัว่ โมงก่อนการเดินทางฟรี ไม่เสียค่าธรรมเนียมและไม่จากัดจานวนครัง้ เฉพาะที่นงั่ ชันนกประหยั
้
ด
เท่านัน้ กรณีที่ไม่มีราคาที่นงั่ ชันนกประหยั
้
ด ผู้โดยสารจะต้ องชาระค่าส่วนต่างทีเ่ พิ่มขึ ้นจากราคาบัตรโดยสารเดิม (หากมี)
ทังนี
้ ้ บริ ษัทฯจะไม่ทาการชดใช้ คา่ ส่วนต่างในกรณีที่ราคาบัตรโดยสารลดลง สามารถแจ้ งผ่านศูนย์บริ การลูกค้ าหน่วยงาน
ราชการ หมายเลขโทรศัพท์ 02-529-8799 เวลา 06:00-20:00น. ทุกวัน โดยชาระผ่านบัตรเครดิตเท่านัน้ และเคาน์เตอร์
ขายบัตรโดยสารนกแอร์ ที่สนามบินโดยชาระผ่านบัตรเครดิตและเงินสดได้
2.2 แจ้ งเปลีย่ นแปลงระหว่าง 24 ชัว่ โมง – 4 ชัว่ โมง ก่อนการเดินทาง เสียค่าธรรมเนียมการเปลีย่ นแปลง 735 บาท รวม
ภาษี มลู ค่าเพิม่ แล้ ว ต่อผู้โดยสารต่อรายการ เฉพาะที่นงั่ ชันนกประหยั
้
ดเท่านัน้ กรณีที่ไม่มีราคาที่นงั่ ชันนกประหยั
้
ด
ผู้โดยสารจะต้ องชาระค่าส่วนต่างที่เพิ่มขึ ้นจากราคาบัตรโดยสารเดิม (หากมี) ทังนี
้ ้ บริ ษัทฯจะไม่ทาการชดใช้ คา่ ส่วนต่างใน
กรณีที่ราคาบัตรโดยสารลดลง สามารถแจ้ งผ่านศูนย์บริ การลูกค้ าหน่วยงานราชการ หมายเลขโทรศัพท์ 02-529-8799
เวลา 06:00-20:00น. ทุกวัน โดยชาระผ่านบัตรเครดิตเท่านัน้ และเคาน์เตอร์ ขายบัตรโดยสารนกแอร์ ที่สนามบิน โดยชาระ
ผ่านบัตรเครดิตและเงินสดได้
2.3 การเปลีย่ นแปลงเทีย่ วบินหรือวันเดินทางไปตรงกับวันหยุดเทศกาลหรื อวันหยุดนักขัตฤกษ์ หรื อวันหยุดยาวต่อเนื่องหรื อไม่
พบราคาที่นงั่ นกชันประหยั
้
ด สามารถเปลีย่ นแปลงเป็ นราคาที่นงั่ ชันนกเปลี
้
ย่ นได้ ผู้โดยสารจะต้ องชาระค่าส่วนต่างที่
เพิ่มขึ ้นจากราคาบัตรโดยสารเดิม
2.4 ไม่สามารถแจ้ งเปลีย่ นแปลงภายใน 4 ชัว่ โมงก่อนการเดินทาง และไม่สามารถขอคืนเงินค่าโดยสารไม่วา่ ด้ วยกรณีใดๆ
ทังสิ
้ ้น
2.5 กรณีที่ผ้ โู ดยสารมาแสดงตนที่สนามบินก่อนกาหนดเวลาเดินทางเดิมและมีความประสงค์เปลีย่ นแปลงเที่ยวบินเร็วขึ ้น หาก
เที่ยวบินดังกล่าวยังมีที่นงั่ ว่างอยู่ ผู้โดยสารสามารถแจ้ งเปลีย่ นแปลงเที่ยวบินได้ ฟรี ที่สนามบินนันๆ
้
3. การเปลีย่ นแปลงเส้ นทางการบิน (Reroute)
สามารถเปลีย่ นแปลงได้ โดยเสียค่าธรรรมเนียมการเปลีย่ นแปลง 735 บาท รวมภาษี มลู ค่าเพิม่ แล้ ว ต่อผู้โดยสารต่อรายการ
รวมถึงค่าส่วนต่างที่เพิม่ ขึ ้นจากราคาบัตรโดยสารเดิม (หากมี) ทังนี
้ ้ บริ ษัทฯจะไม่ทาการชดใช้ คา่ ส่วนต่างในกรณีที่ร าคาบัตร
โดยสารลดลง สามารถแจ้ งผ่านศูนย์บริ การลูกค้ าหน่วยงานราชการ หมายเลขโทรศัพท์ 02-529-8799 เวลา 06:00-20:00น. ทุกวัน
โดยชาระผ่านบัตรเครดิตเท่านัน้ และเคาน์เตอร์ ขายบัตรโดยสารนกแอร์ ที่สนามบินโดยชาระผ่านบัตรเครดิตและเงินสดได้ ต้ องแจ้ ง
ดาเนินการเปลีย่ นอย่างน้ อย 4 ชัว่ โมงก่อนกาหนดการเดินทางและไม่จากัดจานวนครัง้

ข.ที่นงั่ ชันนกเปลี
้
ย่ นได้
1. การเปลีย่ นแปลงรายชื่อ
1.1 การเปลีย่ นแปลงผ่านศูนย์บริการลูกค้ าหน่วยงานราชการ หมายเลขโทรศัพท์ 02-529-8799 ทุกวัน เวลา 06:00-20:00น.
ฟรี ไม่เสียค่าธรรมเนียมและไม่จากัดจานวนครัง้ แจ้ งดาเนินการเปลีย่ นอย่างน้ อย 1 ชัว่ โมงก่อนกาหนดการเดินทาง
1.2 การเปลีย่ นแปลงผ่านเคาน์เตอร์ สนามบินของนกแอร์ ฟรี ไม่เสียค่าธรรมเนียมและไม่จากัดจานวนครัง้ แจ้ งดาเนินการ
เปลีย่ นอย่างน้ อย 1 ชัว่ โมงก่อนกาหนดการเดินทาง
2. การเปลีย่ นแปลงเที่ยวบินและวันเดินทาง
2.1 การเปลีย่ นแปลงผ่านศูนย์บริการลูกค้ าหน่วยงานราชการ หมายเลขโทรศัพท์ 02-529-8799 เวลา 06:00-20:00น. ทุกวัน
ฟรี ไม่เสียค่าธรรมเนียมและไม่จากัดจานวนครัง้ แจ้ งดาเนินการเปลีย่ นอย่างน้ อย 1 ชัว่ โมงก่อนกาหนดการเดินทาง
2.2 การเปลีย่ นแปลงผ่านเคาน์เตอร์ ขายบัตรโดยสารนกแอร์ ที่สนามบิน ฟรี ไม่เสียค่าธรรมเนียมและไม่จากัดจานวนครัง้ แจ้ ง
ดาเนินการเปลีย่ นอย่างน้ อย 1 ชัว่ โมงก่อนกาหนดการเดินทาง
2.3 ไม่สามารถแจ้ งเปลีย่ นแปลงภายใน 1 ชัว่ โมงก่อนการเดินทาง และไม่สามารถขอคืนเงินค่าโดยสารไม่วา่ ด้ วยกรณีใดๆ
ทังสิ
้ ้น
2.4 กรณีที่ผ้ โู ดยสารมาแสดงตนที่สนามบินก่อนกาหนดเวลาเดินทางเดิมและมีความประสงค์เปลีย่ นแปลงเที่ยวบินเร็วขึ ้น หาก
เที่ยวบินดังกล่าวยังมีที่นงั่ ว่างอยู่ ผู้โดยสารสามารถแจ้ งเปลีย่ นแปลงเที่ยวบินได้ ฟรี ที่สนามบิน
3. การเปลีย่ นแปลงเส้ นทางการบิน (Reroute)
สามารถเปลีย่ นแปลงได้ โดยไม่เสียค่าธรรรมเนียมการเปลีย่ นแปลง 735 บาท แต่เสียค่าส่วนต่างที่เพิ่มขึ ้นจากราคาบัตรโดย
สารเดิม (หากมี) ทังนี
้ ้ บริษัทฯจะไม่ทาการชดใช้ คา่ ส่วนต่างในกรณีที่ราคาบัตรโดยสารลดลง สามารถแจ้ งผ่านศูนย์บริ การลูกค้ า
หน่วยงานราชการ หมายเลขโทรศัพท์ 02-529-8799 เวลา 06:00-20:00น. ทุกวัน โดยชาระผ่านบัตรเครดิตเท่านัน้ และห้ อง
จาหน่ายบัตรโดยสารของนกแอร์ โดยชาระผ่านบัตรเครดิตและเงินสดได้ อีกทังต้
้ องแจ้ งดาเนินการเปลีย่ นอย่างน้ อย 4 ชัว่ โมงก่อน
กาหนดการเดินทาง และไม่จากัดจานวนครัง้
5. สิทธิพเิ ศษ
ก.ที่นงั่ ชันนกประหยั
้
ด
1. ฟรี น ้าหนักกระเป๋ า 30 กิโลกรัม
2. ฟรี อุปกรณ์กีฬา (ถุงกอล์ฟ,กระดานโต้ คลืน่ , อุปกรณ์ยิงธนู, จักรยาน, อุปกรณ์ตกปลา) 20 กิโลกรัม
3. ที่นงั่ Nok Premium Seat สามารถติดต่อได้ ทเี่ คาน์เตอร์ เช็คอินที่สนามบิน
ข.ที่นงั่ นกเปลีย่ นได้
1. ฟรี น ้าหนักกระเป๋ า 40 กิโลกรัม
2. ฟรี อุปกรณ์กีฬา (ถุงกอล์ฟ,กระดานโต้ คลืน่ , อุปกรณ์ยิงธนู, จักรยาน, อุปกรณ์ตกปลา) 20 กิโลกรัม
3. ที่นงั่ Nok Premium Seat สามารถติดต่อได้ ที่ศนู ย์บริ การลูกค้ าหน่วยงานราชการ หมายเลขโทรศัพท์ 02-529-8799 เวลา
06:00-20:00น. ทุกวัน

6.กรณีผ้ โู ดยสำรไม่ เดินทำง
นกแอร์ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงิน
7. นกแอร์ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลีย่ นแปลงกาหนดการ หรื อตารางการบิน โดยไม่ต้องแจ้ งให้ ทราบล่วงหน้ า

