
The Coral Executive Lounge 
 

"คอรัลเอ็กเซก็ควิทีฟเลาจน์ไทยแลนด์" เราอ านวยความสะดวกท่ีดีท่ีสดุส าหรับลกูค้าท่ีเดินทางด้วยเท่ียวบินภายในประเทศและเท่ียวบินระหว่างประเทศ 
เรารู้สกึเป็นเกียรตท่ีิจะน าเสนอการบริการรูปแบบพเิศษจากเจ้าหน้าท่ีบริการของเรา ท่ีจะพาคณุผ่านการเดนิทางท่ีสะดวกสบาย ผ่านดา่นการตรวจคนเข้า
เมืองได้อย่างรวดเร็ว ส าหรับทัง้ขาเข้าและขาออกของอาคารโดยสาร นอกจากนัน้เรายงัมีบริการ ห้องพกัรับรองส าหรับผู้ โดยสาร ท่ีมีพืน้ท่ีนัง่พกัผ่อนท่ี
สะดวกสบายเพ่ือความผ่อนคลาย ด้วยบรรยากาศของความทนัสมยัหรูหราและอบอุ่น ประหนึง่พกัผ่อนอยู่ในบ้าน พร้อมทัง้สิง่อ านวยความสะดวกอ่ืน ๆ เช่น 
บริการนวด  เพ่ือช่วยให้คณุผ่อนคลาย และคณุสามารถเพลดิเพลนิไปกบัอาหาร,เคร่ืองด่ืมท่ีหลากหลาย ในขณะท่ีรอเท่ียวบินถดัไปของคณุ อาทเิช่นชารส
ตา่งๆ ขนมเค้ก และ ผลไม้ การบริการของเราจะท าให้คณุหลีกหนีจากความแออดัภายในสนามบิน ส าหรับผู้ ท่ีเดนิทางเข้าและออกในสว่นของการเดนิทาง
ระหว่างประเทศ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

การบริการของเรา; 
บริการทางด่วนผ่านด่านตรวจคนเข้าเมือง 
บริการพิเศษเฉพาะลกูค้าของคอรัลเทา่นัน้ ท่ีจะได้รับสทิธิพิเศษ ในการใช้ช่องทางแยกเพ่ือเข้าดา่นตรวจคนเข้าเมือง  
บริการต้อนรับและดูแลอ านวยความสะดวก. 
 

เจ้าหน้าท่ีของคอรัลจะเป็นเสมือนผู้ช่วยสว่นตวัของคณุ ท่ีจะดแูลแขกคนพิเศษของเรา โดยจะรอต้อนรับทา่นผู้ โดยสาร ตัง้แตป่ระตทูางออก และน าทาง
ผู้ โดยสารผ่านดา่นตรวจคนเข้าเมืองทางช่องทางพิเศษของเรา และน าทา่นไปยงัห้องรับรองพิเศษเพ่ือพกัผ่อนก่อนการเดนิทางตอ่ไป 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
ที่ตัง้ห้องรับรองพเิศษของคอรัลเอ็กเซก็คิวทฟี; 
สนามบนินานาชาตภูิเก็ต  
- ห้องรับรองผู้โดยสารภายในประเทศ ชัน้ 2 ใกล้กบัประตทูางออกท่ี 81 อาคารผู้โดยสารขาออก 
- ห้องรับรองผู้โดยสารเอก็เซก็คิวทีฟ และ เฟิร์สคลาสชัน้ 4 อาคารผู้ โดยสารขาออกระหวา่งประเทศ 
- ห้องรับรองผู้โดยสารขาเข้าระหว่างประเทศ ชัน้ 1 อาคารผู้โดยสารขาออกระหวา่งประเทศ 
สนามบนินานาชาตเิชียงใหม่ 
- ห้องรับรองผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชัน้ 2 ด้านหลงัจดุตรวจพาสปอร์ท 
สนามบนินานาชาตดิอนเมือง  
- ห้องรับรองผู้โดยสารภายในประเทศ ชัน้ 3 ระหว่างทางเดินประตทูางออกท่ี 51 อาคาร 2 

- ห้องรับรองผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชัน้ 3 อาคาร 1 

สนามบนิอุดรธานี 
- ห้องรับรองผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชัน้ 2 ประต ู4-5 

โครงการในอนาคตของคอรัลเอก็เซก็ควิทฟีเลาจน์ไทยแลนด์ 
-สนามบนินานาชาตกิระบี(่2560) 

-สนามบนิหาดใหญ่(2560) 

-สนามบนิอบุลราชธานี  
-สนามบนิขอนแก่น 
-สนามบนิสรุาษฏร์ธานี 
-สนามบนินครศรีธรรมราช 



The Coral Executive Lounge 
 

รูปแบบการให้บริการ; 
 

A. บริการพเิศษส าหรับผู้โดยสารขาเข้า – การเดนิทางภายในประเทศ และการเดนิทางระหว่างประเทศขาเข้า; 
         -     รอต้อนรับเมื่อผู้ โดยสารเดินทางมาถงึ 
       -     ช่วยเหลอืผู้ โดยสารในการรอรับกระเป๋า และน าทางผู้ โดยสารเข้าสูด่่านตรวจคนเข้าเมือง 
       -     ผ่านด่านตรวจคนเข้าเมือขาเข้างทางช่องทางด่วนพิเศษส าหรับลกูค้าของคอรัลเท่านัน้ 

         -       ช่วยเหลอืผู้ โดยสารตัง้แต่เดินทางมาถงึจนผ่านกระบวนการของสนามบนิ และน าสง่ขึน้รถเพื่อเดินทางออกจากสนามบนิ 

       -     บริการยกกระเป๋า 
B. บริการระดับพรีเม่ียมส าหรับผู้โดยสารขาเข้า – การเดนิทางระหว่างประเทศขาเข้า ,สนามบินนานาชาตภิเูก็ต  (ส าหรับลูกค้าจองตรง / แต่งกายสุภาพ)    

                  -     รอต้อนรับเมื่อผู้ โดยสารเดินทางมาถงึ 
               -     น าทางผู้ โดยสารเข้าสูห้่องรับรองพิเศษ เพื่อการตรวจคนเข้าเมือง , รถเข็น(นัง่) สามารถเข้าใช้บริการได้ 
               -     บริการเคร่ืองด่ืม  
                   -      ช่วยเหลอืผู้ โดยสารในการรอรับกระเป๋า และผ่านพิธีการศลุกากร  พร้อมติดต่อ และน าสง่ขึน้รถเพื่อเดินทางออกจากสนามบนิ 
               -     บริการยกกระเป๋า  
C. บริการมาตรฐานส าหรับผู้โดยสารขาออก – การเดนิทางภายในประเทศ และการเดนิทางระหว่างประเทศขาออก; 

         -       ผ่านด่านตรวจคนเข้าเมือขาออก ทางช่องทางด่วนพิเศษส าหรับลกูค้าของคอรัลเท่านัน้ 
        -     ห้องรับรองพิเศษที่สะดวกสบาย ในรูปแบบเฉพาะของคอรัล 
        -       บริการอาหารและเคร่ืองด่ืม 
        -     สิง่อ านวยความสะดวก เช่นสญัญาณอินเทอร์เน็ตไร้สาย หนงัสอืพิมพ์และนิตยสารทัง้ในและต่างประเทศ หนงัสอืส าหรับเด็กและของเลน่ 
        -     รถเข็น(นัง่) สามารถเข้าใช้บริการได้ 
        -     บริการข้อมลูสายการบนิในห้องรับรองพิเศษ 

D. บริการพเิศษส าหรับผู้โดยสารขาออกช้ันธุรกิจ และ ผู้โยสารช้ันหน่ึง การเดนิทางภายในประเทศ และการเดนิทางระหว่างประเทศขาออก; 

        -     ผู้ช่วยอ านวยความสะดวกสว่นตวั 
        -     บริการยกกระเป๋า 
        -       ผ่านด่านตรวจคนเข้าเมือขาออก ทางช่องทางด่วนพิเศษส าหรับลกูค้าของคอรัลเท่านัน้ 
        -     ห้องรับรองพิเศษที่สะดวกสบาย ในรูปแบบเฉพาะของคอรัล 
        -       บริการอาหารและเคร่ืองด่ืม 
        -     สิง่อ านวยความสะดวก เช่นสญัญาณอินเทอร์เน็ตไร้สาย หนงัสอืพิมพ์และนิตยสารทัง้ในและต่างประเทศ 

                -     รถเข็น(นัง่) สามารถเข้าใช้บริการได้ 
                -     บริการข้อมลูสายการบนิในห้องรับรองพิเศษ 
E.  บริการห้องรับรองพเิศษส าหรับผู้โดยสารขาออก (เฉพาะใช้ห้องรับรอง) 
                -     ห้องรับรองพิเศษที่สะดวกสบาย ในรูปแบบเฉพาะของคอรัล 
                -       บริการอาหารและเคร่ืองด่ืม 
                -     สิง่อ านวยความสะดวก เช่นสญัญาณอินเทอร์เน็ตไร้สาย หนงัสอืพิมพ์และนิตยสารทัง้ในและต่างประเทศ 
                -     รถเข็น(นัง่) สามารถเข้าใช้บริการได้ 
                -     บริการข้อมลูสายการบนิในห้องรับรองพิเศษ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

       ติดต่อเรา; 
 
 คอรัลภูเก็ต 

Email : info@coralphuket.com 

สายด่วน : +66 (0) 80 521 9333 

คอรัลเชียงใหม่ 
Email : info@coralchiangmai.com 

สายด่วน : +66 (0)  92 772 9000 

คอรัลดอนเมือง 
Email : infodmk@coralthailand.com 

สายด่วน : +66 (0) 81 952 4291 

คอรัลอุดรธานี 
Email : infouth@coralthailand.com 

สายด่วน : +66 (0) 63 081 9966 

ฝ่ายขายและการตลาด 
Email: sales@coralthailand.com  /  sales1@coralthailand.com  

Tel :  +66 (0) 80 521 9222  /  +66 (0) 61 176 9898 
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