
       
 

มาตรการการดูแลผู้โดยสารในช่วงสถานการณ์แพร่ระบาดของ COVID-19  
ส าหรับบัตรโดยสารการบินไทย ที่ออกผ่านตัวแทนจ าหน่ายฯ ในประเทศไทย 

 

บริษัทฯ ขอแจ้งมาตรการส าหรับบัตรโดยสารท่ีออกผ่านตัวแทนจ าหน่ายฯ ก่อนวันท่ี 16 ตุลาคม 2563 
ระบุเท่ียวบินของการบินไทย/การบินไทยสมายล์ (ยกเว้น บัตรโดยสารหมู่คณะ) และเป็นเท่ียวบิน/วัน
เดินทางท่ีถูกแจ้งยกเลิกจากการบินไทย และ/หรือ ไทยสมายล์ เพ่ืออ านวยความสะดวกแก่ลูกค้าท่ีจะ
เลือกได้ 1 ข้อเสนอ ดังนี้  
 

1. การขยายอายุบัตรโดยสาร (217-xxxxxxxxxx) / การปรับเปลี่ยนบัตรโดยสาร (Reissue)  
 การขยายอายุบัตรโดยสาร ส าหรับบัตรโดยสารท่ี Ticket Status : O (Open) เท่านั้น โดยจะ

ขยายอายุบัตรโดยสารให้ใช้เดินทางได้ถึงในวันท่ี 31 ธันวาคม 2565  
(ใช้ Booking Class / RBD เดิม และเดินทางเส้นทางเดิม โดยยกเว้นค่าธรรมเนียม) 

 การปรับเปลี่ยนบัตรโดยสาร ต้องส่งจดหมายระบุรายละเอียดการเปลี่ยนแปลงให้ชัดเจน  เช่น 
1) PNR (ท่ีมีการปรับเปลี่ยนเรียบร้อยแล้ว) 
2) ระบุชื่อผู้โดยสาร / หมายเลขบัตรโดยสาร ท่ีต้องการเปลี่ยนแปลงท้ังใน จดหมาย และ  PNR  
3) รายละเอียดการเปลี่ยนแปลง  เช่น Reroute , Rebook , Change name เป็นต้น 
4) เอกสารประกอบอื่นๆ เช่น  Passport , ใบเปลี่ยนชื่อ  
5) ชื่อ  เบอร์โทร และ  Email  ของเจ้าหน้าท่ีตัวแทนจ าหน่าย ส าหรับติดต่อกลับ 
6) ในกรณีท่ีมีส่วนต่างราคา ภาษี และ ค่าธรรมเนียม ท่ีต้องช าระเพ่ิมเติม สามารถ โอนเงินเข้า 

บัญชี  บริษัท การบินไทย จ ากัด (มหาชน)    
ธนาคารไทยพาณิชย์  สาขาสีลม  บัญชีออมทรัพย์   
เลขที่บัญชี : 065-2-20414-9     
***โดยแนบ หลักฐานการโอนเงิน มาพร้อมกับ จดหมาย 

 ตัวแทนฯ สามารถติดต่อการบินไทยได้ในเวลาท าการ วันจันทร์ – ศุกร์ ระหว่างเวลา 09.00-
16.00 น. และผ่านช่องทาง  Email : ticket-agent-covid19@thaiairways.com 
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2. THAI Travel voucher 
 ส าหรับบัตรโดยสารการบินไทย ท่ี Totally Unused / Partially Used (217-xxxxxxxxxx)  

และ Ticket Status : R (Refund) แล้วเท่านั้น (ยกเว้นบัตรโดยสารหมู่คณะ) 
 ตัวแทนฯ ต้องแจ้งมูลค่า Travel Voucher ท่ีลูกค้าจะได้รับและขอเอกสารการยินยอมและ

หลักฐานแสดงตนจากผู้โดยสารท่ีต้องการเปลี่ยนการคืนเงิน (refund) เป็น Travel Voucher 
ลงนามโดยผู้โดยสารแต่ละคน ทุกหมายเลขบัตรโดยสาร ส่งสรุปเอกสารใน PDF file และก าหนด
ชื่อ File เป็นหมายเลขบัตรโดยสาร ตัวอย่างเช่น 217xxxxxxxxx - Agent Name 
ส่งมาท่ี Email : agency.sales@thaiairways.com (ส่ง 1 เคสบัตรโดยสารต่อ 1 file เท่านั้น) 
และกรุณาระบุ Email ของตัวแทนฯ (ตัวแทนฯที่ได้รบัการแต่งตั้งเท่านั้น Authorized Agent)
เพ่ือประสานงานในการจัดส่ง Travel Voucher   

 Travel Voucher สามารถใช้แทนเงินสดในการออกบัตรโดยสารบนเส้นทางของการบินไทย หรือ 
เท่ียวบินร่วมไทยสมายล์ เท่านั้น  

 Travel Voucher จะออกในนามของผู้โดยสารท่ีปรากฎบนบัตรโดยสารเท่านั้น  
(1 Travel Voucher ต่อ 1 บัตรโดยสาร) 

 สามารถใช้ Travel Voucher รวมกันสูงสุดได้ไม่เกิน 5 ใบ เพื่อออกบัตรโดยสารฉบับใหม่ 
 Travel Voucher หมดอายุวันท่ี 31 ธันวาคม 2565 
 ช่องทางการส ารองท่ีนั่งและออกบัตรโดยสารด้วย Travel Voucher  

1. ส านักงานบัตรโดยสารการบินไทย 
2. THAI Contact Center โทร 02 356 1111 

 Travel Voucher สามารถใช้ออกบัตรโดยสารให้แก่ผู้โดยสารท่านอื่นได้ โดยเจ้าของท่ีมีชื่อระบุ
บน Travel Voucher จะต้องมีหนังสือยินยอมและหลักฐานแสดงตนมาแสดงประกอบการออก
บัตรโดยสารให้แก่บุคคลอื่น  

 หากลูกค้าใช้ Travel Voucher ไม่เต็มมูลค่าของ Travel Voucher สามารถน ามูลค่าท่ีเหลืออยู่
มาใช้ออกบัตรโดยสารในคร้ังต่อไปไม่เกินเดือนธันวาคม 2565 หาก Travel Voucher มีมูลค่าไม่
เพียงพอส าหรับออกบัตรโดยสารท่านสามารถช าระเงินเพิ่มได้ 

 หากไม่ได้ใช้ Travel Voucher ภายในวันหมดอายุ ท่านสามารถด าเนินการ Refund ไดต้ั้งแต่
วันท่ี 1 กรกฏาคม 2565 ถึง 31 ธันวาคม 2565 
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3. การขอคืนเงินค่าบัตรโดยสาร (Refund)  
ตัวแทนฯ สามารถส่งเอกสารการขอคืนเงินค่าบัตรโดยสารในกรณีต่างๆ พร้อมเอกสารประกอบเช่น  
จดหมายขอท า Refund / รายละเอียดบัตรโดยสาร (Ticket Image) / Sale Report  โดยมีช่องทางการ
รับเอกสารดังนี้ 

 กล่องรับเอกสาร กองบริหารการขายกรุงเทพฯและปริมณฑล (AS) บริเวณ ชั้น 1 บริษัท การบิน
ไทยฯ ส านักงานขายหลานหลวง ในเวลาท าการ วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 08:00 - 16:00 น. 

 Email : agency.sales@thaiairways.com      
โดยระบุ หัวข้อ (subject) “REFUND COVID-19 : (Agent Name / Ticket Number)” 

 

หมายเหต ุ:  
 จดหมายขอท าเร่ืองคืนเงินค่าบัตรโดยสารต้องด าเนินการจากตัวแทนฯ Authorized Agent 

เท่านั้น 
 ขณะนี้บริษัทฯ ได้เข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูกิจการภายใต้การพิจารณาของศาลล้มละลายกลาง การ

คืนเงินค่าบัตรโดยสารจึงอาจมีข้อจ ากัดด้านกฎหมายและระยะเวลา บริษัทฯ ต้องขออภัยในกรณี
ท่ีเกิดความล่าช้าในการช าระเงินคืนให้ลูกค้ารายต่างๆ ได้ชั่วคราว อย่างไรก็ตามขอเรียนว่าบริษัท
ฯ มีความตั้งใจท่ีจะดูแลลูกค้าท่ีขอคืนค่าบัตรโดยสาร (Refund) อย่างดีที่สุดภายใต้กระบวนการ
ฟื้นฟูกิจการอย่างแน่นอน 

 ส าหรับบัตรโดยสารท่ีได้เคยท าเร่ืองขอคืนเงินค่าบัตรโดยสารแล้วก่อนวันท่ี 14 กันยายน 2563 
(วันท่ีศาลมีค าส่ังให้บริษัทฯ ฟื้นฟูกิจการและแต่งตั้งผู้ท าแผน) ลูกค้าเป็นเจ้าหนี้ในคดีฟื้นฟูกิจการ 
ซึ่งสิทธิในการได้รับเงินคืนจะเป็นไปตามท่ีแผนฟื้นฟูกิจการก าหนด  โดยแผนฟื้นฟูกิจการจะระบุ
รองรับสิทธิของลูกค้าทุกท่านไม่ว่าลูกค้าจะได้ยื่นค าขอรับช าระหนี้ในกระบวนการฟื้นฟูกิจการ
หรือไม่   

 
 
จึงเรียนมาเพื่อทราบ 
กองบริหารการขายกรุงเทพและปริมณฑล 
1 กุมภาพันธ ์2564 
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(ส ำหรบัผูโ้ดยสำร) ขำ้พเจำ้  

 ชื่อ-นำมสกุล (ภำษำไทย)                               ชื่อ-นำมสกุล (ภำษำองักฤษ)                                       

 เลขประจ ำตวัประชำชน/พำสปอรต์ เลขที ่       (แนบเอกสำรหลกัฐำน รบัรองส ำเนำ) 

ผูถ้อืบตัรโดยสำร (ดงัรำยกำรทีร่ะบุดำ้นล่ำง) ประสงคจ์ะแจง้ขอเปลีย่นแปลงสทิธจิำกกำรขอคนืเงนิ (refund) จำกบตัรโดยสำร
ขำ้งตน้เป็นกำรรบั THAI Travel Voucher โดยมมีลูค่ำ voucher ทีจ่ะไดร้บัตำมทีไ่ดต้รวจสอบและรบัแจง้จำกตวัแทนขำย ดงันี้ 

 เลขบตัรโดยสำร  มลูค่ำ voucher ทีจ่ะไดร้บั  

(1) 217         ______________________________ 

(2) 217         ______________________________ 

(3) 217         ______________________________ 

(4) 217         ______________________________ 

(5) 217         ______________________________ 

ขำ้พเจำ้รบัทรำบเงื่อนไขกำรใช ้THAI Travel Voucher ตำมทีก่ำรบนิไทยก ำหนด ดงัน้ี  

 Travel voucher สำมำรถใช้แทนเงนิสดในกำรออกบตัรโดยสำรบนเสน้ทำงของกำรบนิไทย หรอื เทีย่วบนิรว่มไทยสมำยล ์
เท่ำนัน้  

 Travel voucher จะออกในนำมของผูโ้ดยสำรทีป่รำกฎบนบตัรโดยสำรเท่ำนัน้ (1 Travel voucher ต่อ 1 บตัรโดยสำร)  
 สำมำรถใช ้Travel voucher รวมกนัสงูสดุไดไ้มเ่กนิ 5 ใบ เพื่อออกบตัรโดยสำรฉบบัใหม่ 
 Travel voucher หมดอำยวุนัที ่31 ธนัวำคม 2565 
 ช่องทำงกำรส ำรองทีน่ัง่และออกบตัรโดยสำรดว้ย Travel voucher  

1. ส ำนกังำนบตัรโดยสำรกำรบนิไทย  
2. THAI Contact Center โทร 02 356 1111 

 บรษิทัฯ อำจเรยีกเกบ็สว่นต่ำงของคำ่โดยสำร/ ภำษ/ี คำ่ธรรมเนียมอื่น ๆ เพิม่เตมิทีเ่กดิขึน้จำกกำรออกบตัรโดยสำรใหม ่ 
 Travel voucher สำมำรถใชอ้อกบตัรโดยสำรใหแ้ก่ผูโ้ดยสำรท่ำนอื่นได ้โดยเจำ้ของทีม่ชีื่อระบุบน Travel voucher จะตอ้งมี

หนงัสอืยนิยอมและหลกัฐำนแสดงตนมำแสดงประกอบกำรออกบตัรโดยสำรใหแ้ก่บุคคลอื่น  
 หำกลูกคำ้ใช ้Travel Voucher ไมเ่ตม็มลูคำ่ของ Travel Voucher สำมำรถน ำมลูค่ำทีเ่หลอือยูม่ำใชอ้อกบตัรโดยสำรในครัง้

ต่อไปไมเ่กนิเดอืนธนัวำคม 2565 หำก Travel Voucher มมีลูคำ่ไมเ่พยีงพอส ำหรบัออกบตัรโดยสำรท่ำนสำมำรถช ำระเงนิเพิม่
ได ้

 หำกไมไ่ดใ้ช ้Travel voucher ภำยในวนัหมดอำย ุท่ำนสำมำรถด ำเนินกำร Refund ไดต้ัง้แต่วนัที ่1 กรกฏำคม 2565 ถงึ 31 
ธนัวำคม 2565  

 

ลงชื่อ____________________ 

(                                     ) 

วนัที ่____/____/______ 
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ตวัอยำ่งส ำเนำบตัรประชำชน/หนงัสอืเดนิทำงและตอ้งเซน็รบัรองส ำเนำถูกตอ้ง 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


