
Promotion Period: 1 March – 30 April 2019 

จอง และออกตั�ว…. 

AI, 9W และ NH ผา่นระบบ Sabre 

� กตกิาเพิ�มเตมิ
�  โปรโมชั �นพิเศษสดุ สาํหรับ Sabre Agents ที�ทาํบุค๊กิ&งและออกตั ,ว 9W, AI และ NH ผา่นระบบเซเบอร ์ระหว่าง วันที� 1 มนีาคม ถึง 

        30 เมษายน 2562

� โปรโมชั �นนี&สาํหรับ Sabre Agents ทกุเอเย่นต ์ในประเทศไทย

� จะตอ้งเป็นตั ,ว ของ 9W, AI และ NH ที�กาํหนดวันเดินทางทั&งไปและกลบัอย่างแนน่อน (ตั ,ว Confirmed) โดยวันที�ออกตั ,วในชว่งเวลา

        วันที� 1 มนีาคม ถึง 30 เมษายน 2562

� ตั ,วที�เป็น Infant, Void, Refund, Cancel, Wait List, Open ไมส่ามารถนาํมาแลกรับรางวัลได ้รวมถึงตั ,วที�ไดร้ับรางวัลแลว้ และบริษทัฯ ขอ

สงวนสิทธิYในการตดัสิทธิYการแลกรางวัลทนัที หากมกีารเคลมซํ&าซอ้น

� เซเบอรฯ์ กาํหนดรับ Redemption Form และกอ้ปปี& ตั ,ว เพื�อแลกรับรางวัลเงนิสด ทกุๆ วันที� 15 และ สิ&นเดือน 

  ตวัอย่างเชน่

�    ตั ,ว 9W, AI และ NH ของวันที� 1- 31 มนีาคม ท่านจะตอ้งส่งแบบฟอรม์รับรางวัลเงนิสดพรอ้มกอ้ปปี& ตั ,ว ภายในวันที� 15 และ 31 

ของเดือนมนีาคม เราจะมกีารเคลม 2 ครั&งตอ่เดือน 

� ผูท้ี�ไดร้ับรางวัลมลูค่าเกนิ 1,000 บาทขึ&นไป จะตอ้งชาํระภาษหีกั ณ ที�จ่าย 5% ของมลูค่ารางวัลที�ไดร้ับ

� เซเบอรฯ์ ขอสงวนสิทธิYใหเ้อเยน่ตผ์ูท้ี�สรา้ง Booking PNR ครั&งแรกและออกตั ,วเป็นผูไ้ดร้ับสิทธิYเพื�อแลกรางวัลเท่านั&น ทั&งนี&จะตดัสินจาก

ชื�อเอเย่นตท์ี�ปรากฎอยู่ใน PNR เป็นหลกั 

� ขอสงวนสิทธิYในการแกไ้ขเปลี�ยนแปลงโปรแกรมส่งเสริมการขายบางส่วนหรือทั&งหมด โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ และการตดัสิน

ของคณะกรรมการถือเป็นสิ&นสดุ

� สอบถามขอ้มลูเพิ�มเตมิไดท้ี�ตวัแทนฝ่ายขายที�ดแูลเอเย่นตข์องทา่น 

        รบัทนัเงินสด  50 บาท

*** 2 OW = 1 RT  *** 



Promotion Period: 1 March – 30 April 2019

จอง และออกตั๋ว Hahn Air ผ่านระบบ Sabre 

➢ กติกาเพิม่เติม
➢ โปรโมชัน่พิเศษสดุ ส าหรับ Sabre Agents ที่ท าบุ๊คกิง้และออกตัว๋ Hahn Air ( HR /169) ผ่านระบบเซเบอร์ ระหวา่ง วนัที่ 1 มีนาคม ถึง 30 

เมษายน 2562
➢ โปรโมชัน่นีส้ าหรับ Sabre Agents ทกุเอเยน่ต์ ในประเทศไทย
➢ จะต้องเป็นตัว๋ ของ Hahn Air ( HR /169) ที่ก าหนดวนัเดนิทางทัง้ไปและกลบัอยา่งแน่นอน (ตัว๋ Confirmed) โดยวนัที่ออกตัว๋ในชว่งเวลา วนัที่

1 มีนาคม ถึง 30 เมษายน 2562
➢ ตัว๋ที่เป็น Infant, Void, Refund, Cancel, Wait List, Open ไมส่ามารถน ามาแลกรับรางวลัได้ รวมถึงตัว๋ที่ได้รับรางวลัแล้ว และบริษัทฯ ขอ

สงวนสิทธ์ิในการตดัสิทธ์ิการแลกรางวลัทนัที หากมีการเคลมซ า้ซ้อน
➢ เซเบอร์ฯ ก าหนดรับ Redemption Form และก้อปปีต้ัว๋ เพ่ือแลกรับรางวลัเงินสด ทกุๆ วนัที่ 15 ของเดือนถดัไป 
ตวัอยา่งเชน่
➢ ตัว๋ Hahn Air ( HR /169) ของวนัที่ 1 มีนาคม – 31 มีนาคม 2562 ทา่นจะต้องสง่แบบฟอร์มรับรางวลัเงินสดพร้อมก้อปปีต้ัว๋ ภายในวนัที่ 15

ของเดือนเมษายน
➢ การแลกรับรางวลัต้องปร๊ินตัว๋, ทีแสดงทัง้ชื่อ ผู๋โดยสาร เส้นทาง หมายเลขตัว๋, และปร๊ินตัว๋, อยา่งชดัเจนและถกูต้องโดยใช้ค าสงั

PTR*I*N*T*P6*P3
➢ เซเบอร์ฯ ขอสงวนสิทธ์ิให้เอเยน่ต์ผู้ที่สร้าง Booking PNR ครัง้แรกและออกตัว๋เป็นผู้ ได้รับสทิธ์ิเพ่ือแลกรางวลัเทา่นัน้ ทัง้นีจ้ะตดัสินจากชื่อ

เอเยน่ต์ที่ปรากฎอยูใ่น PNR เป็นหลกั 
➢ ขอสงวนสิทธ์ิในการแก้ไขเปลี่ยนแปลงโปรแกรมสง่เสริมการขายบางสว่นหรือทัง้หมด โดยมิต้องแจ้งให้ทราบลว่งหน้า และการตดัสนิของ

คณะกรรมการถือเป็นสิน้สดุ
➢ สอบถามข้อมลูเพ่ิมเติมได้ที่ตวัแทนฝ่ายขายที่ดแูลเอเยน่ต์ของทา่น 

สะสมตัว๋ครบ 5 ใบ

รบัทนัที Gift Voucher 300 บาท

*** 2 OW = 1 RT  *** 



Promotion Period: 16 Feb 2019 – 31 Mar 2019

Group Reward 300 Baht !

กตกิาเพิ�มเตมิ

� โปรโมชั �นพิเศษสดุ สาํหรับ Sabre Agents ที�ทาํบุค๊กิ&งและออกตั ,วกร ุ๊ปผา่นระบบเซเบอร ์ระหว่างวันที�  16 กมุภาพันธ ์2562 – 31 มีนาคม 

2562

� โปรโมชั �นนี&สาํหรับ Sabre Agents ทกุเอเย่นต ์ในประเทศไทย

� จะตอ้งเป็นตั ,วกร ุ๊ปและกาํหนดวันเดินทางทั&งไปและกลบัอย่างแนน่อน (ตั ,ว Confirmed )โดยวันที�ทาํการออกตั ,ว   ตอ้งอยู่ในชว่งเวลาของ

โปรโมชั �น

� สาํหรับ Sub Agents ที�ตอ้งออกตั ,วผา่นโฮลเซลเลอรส์ามารถแลกรับรางวัลได ้โดยจะดจูาก ชื�อ Sub Agents ที�ปรากฎใน PNR เป็นหลกั

� เพียงระบชุื�อเอเย่นตเ์จา้ของกร ุ๊ปใน PNR ใหช้ดัเจน

� ตั ,วกร ุ๊ปที�สามารถรับรางวัลตอ้งมผีูโ้ดยสารอยา่งนอ้ย10 คนขึ&นไป ( นบัเฉพาะ Adult กบั Child ) หากมกีาร Split PNR จะใชช้ื�อกร ุ๊ปเป็น

หลกัในการพิจารณา และชื�อกร ุ๊ปตอ้งตรงกนั

� เซเบอรฯ์ กาํหนดรับกอ้ปปี& ตั ,ว เพื�อแลกรับรางวัล ไมเ่กนิวันที� 10 ของเดือนถัดไป 

� ทั&งตั ,วกร ุ๊ป Dom และ FIT โดยจะตอ้งเป็น HK และตอ้งออกตั ,วผา่นกร ุ๊ป Sabre Group Solution นั&นคือ Group Push, Group Claim และ 

Group Request เท่านั&น 

� การแลกรับรางวัลตอ้งปริ&นตั ,วที�แสดงทั&ง ชื�อผูโ้ดยสาร เสน้ทาง หมายเลขตั ,ว และปริ&นตั ,ว อย่างชดัเจนและถกูตอ้งโดยใชค่าํสั �ง 

      PRT*N*I*P6*T*P5

� ขอสงวนสิทธิcในการแกไ้ขเปลี�ยนแปลงโปรแกรมส่งเสริมการขายบางส่วนหรือทั&งหมด โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ และการตดัสิน

ของคณะกรรมการถือเป็นสิ&นสดุ

� สอบถามขอ้มลูเพิ�มเตมิไดท้ี�ตวัแทนฝ่ายขายที�ดแูลเอเย่นตข์องทา่น 

   ออกตั ,วกรุป๊สายการบินตอ่ไปนี&…..

        QR, EY, KE, OZ, MH, VN, JL, SQ, WY และ GF 

ผา่นระบบเซเบอร ์รบัทนัที Gift Voucher มลูคา่ 300 บาท ตอ่ 1 กร ุป๊ 
          

 สาํหรบักรุป๊ที�มีผูโ้ดยสาร 10 คนขึ&นไป ตอ่ 1 กรุป๊ ( Adult & Child ) 
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