The Coral Executive Lounge
"คอรัลเอ็กเซ็กคิวทีฟเลาจน์ไทยแลนด์" เราอานวยความสะดวกที่ดีที่สดุ สาหรับลูกค้ าที่เดินทางด้ วยเที่ยวบินภายในประเทศและเที่ยวบินระหว่างประเทศ
เรารู้ สกึ เป็ นเกียรติที่จะนาเสนอการบริ การรูปแบบพิเศษจากเจ้ าหน้ าที่บริ การของเรา ที่จะพาคุณผ่านการเดินทางที่ สะดวกสบาย ผ่านด่านการตรวจคนเข้ า
เมืองได้ อย่างรวดเร็ ว สาหรับทังขาเข้
้ าและขาออกของอาคารโดยสาร นอกจากนันเรายั
้
งมีบริ การ ห้ องพักรับรองสาหรับผู้โดยสาร ที่มีพื ้นที่นงั่ พักผ่อนที่
สะดวกสบายเพื่อความผ่อนคลาย ด้ วยบรรยากาศของความทันสมัยหรู หราและอบอุ่น ประหนึง่ พักผ่อนอยู่ในบ้ าน พร้ อมทังสิ
้ ง่ อานวยความสะดวกอื่น ๆ เช่น
บริ การนวด เพื่อช่วยให้ คณ
ุ ผ่อนคลาย และคุณสามารถเพลิดเพลินไปกับอาหาร,เครื่ องดื่มที่หลากหลาย ในขณะที่รอเที่ยวบินถัดไปของคุณ อาทิเช่นชารส
ต่างๆ ขนมเค้ ก และ ผลไม้ การบริ การของเราจะทาให้ คณ
ุ หลีกหนีจากความแออัดภายในสนามบิน สาหรับผู้ที่เดินทางเข้ าและออกในส่วนของการเดินทาง
ระหว่างประเทศ

การบริการของเรา;
บริการทางด่ วนผ่ านด่ านตรวจคนเข้ าเมือง
บริ การพิเศษเฉพาะลูกค้ าของคอรัลเท่านัน้ ที่จะได้ รับสิทธิพิเศษ ในการใช้ ช่องทางแยกเพื่อเข้ าด่านตรวจคนเข้ าเมือง
บริการต้ อนรั บและดูแลอานวยความสะดวก.
เจ้ าหน้ าที่ของคอรัลจะเป็ นเสมือนผู้ช่วยส่วนตัวของคุณ ที่จะดูแลแขกคนพิเศษของเรา โดยจะรอต้ อนรับท่านผู้โดยสาร ตังแต่
้ ประตูทางออก และนาทาง
ผู้โดยสารผ่านด่านตรวจคนเข้ าเมืองทางช่องทางพิเศษของเรา และนาท่านไปยังห้ องรับรองพิเศษเพื่อพักผ่อนก่อนการเดินทางต่อไป

ที่ตงั ้ ห้ องรั บรองพิเศษของคอรั ลเอ็กเซ็กคิวทีฟ;
สนามบินนานาชาติภูเก็ต
- ห้ องรับรองผู้โดยสารภายในประเทศ ชั ้น 2 ใกล้ กบั ประตูทางออกที่ 81 อาคารผู้โดยสารขาออก
- ห้ องรับรองผู้โดยสารเอ็กเซ็กคิวทีฟ และ เฟิ ร์สคลาสชั ้น 4 อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ
- ห้ องรับรองผู้โดยสารขาเข้ าระหว่างประเทศ ชั ้น 1 อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ
สนามบินนานาชาติเชียงใหม่
- ห้ องรับรองผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชั ้น 2 ด้ านหลังจุดตรวจพาสปอร์ ท
สนามบินนานาชาติดอนเมือง
- ห้ องรับรองผู้โดยสารภายในประเทศ ชั ้น 3 ระหว่างทางเดินประตูทางออกที่ 51 อาคาร 2
- ห้ องรับรองผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชั ้น 3 อาคาร 1
สนามบินอุดรธานี
- ห้ องรับรองผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชั ้น 2 ประตู 4-5
โครงการในอนาคตของคอรัลเอ็กเซ็กคิวทีฟเลาจน์ ไทยแลนด์
-สนามบินนานาชาติกระบี(่ 2560)
-สนามบินหาดใหญ่(2560)
-สนามบินอุบลราชธานี
-สนามบินขอนแก่น
-สนามบินสุราษฏร์ ธานี
-สนามบินนครศรี ธรรมราช

The Coral Executive Lounge
รู ปแบบการให้ บริการ;
A. บริการพิเศษสาหรั บผู้โดยสารขาเข้ า – การเดินทางภายในประเทศ และการเดินทางระหว่ างประเทศขาเข้ า;
-

B.

C.

D.

E.

รอต้ อนรับเมื่อผู้โดยสารเดินทางมาถึง
ช่วยเหลือผู้โดยสารในการรอรับกระเป๋ า และนาทางผู้โดยสารเข้ าสูด่ ่านตรวจคนเข้ าเมือง
ผ่านด่านตรวจคนเข้ าเมือขาเข้ างทางช่องทางด่วนพิเศษสาหรับลูกค้ าของคอรัลเท่านั ้น
ช่วยเหลือผู้โดยสารตั ้งแต่เดินทางมาถึงจนผ่านกระบวนการของสนามบิน และนาส่งขึ ้นรถเพื่อเดินทางออกจากสนามบิน
- บริ การยกกระเป๋ า
บริการระดับพรีเมี่ยมสาหรั บผู้โดยสารขาเข้ า – การเดินทางระหว่ างประเทศขาเข้ า ,สนามบินนานาชาติภเู ก็ต (สาหรับลูกค้ าจองตรง / แต่ งกายสุภาพ)
- รอต้ อนรับเมื่อผู้โดยสารเดินทางมาถึง
- นาทางผู้โดยสารเข้ าสูห่ ้ องรับรองพิเศษ เพื่อการตรวจคนเข้ าเมือง , รถเข็น(นัง่ ) สามารถเข้ าใช้ บริ การได้
- บริ การเครื่ องดื่ม
ช่วยเหลือผู้โดยสารในการรอรับกระเป๋ า และผ่านพิธีการศุลกากร พร้ อมติดต่อ และนาส่งขึ ้นรถเพื่อเดินทางออกจากสนามบิน
- บริ การยกกระเป๋ า
บริการมาตรฐานสาหรั บผู้โดยสารขาออก – การเดินทางภายในประเทศ และการเดินทางระหว่ างประเทศขาออก;
- ผ่านด่านตรวจคนเข้ าเมือขาออก ทางช่องทางด่วนพิเศษสาหรับลูกค้ าของคอรัลเท่านั ้น
- ห้ องรับรองพิเศษที่สะดวกสบาย ในรูปแบบเฉพาะของคอรัล
- บริ การอาหารและเครื่ องดื่ม
- สิง่ อานวยความสะดวก เช่นสัญญาณอินเทอร์ เน็ตไร้ สาย หนังสือพิมพ์และนิตยสารทั ้งในและต่างประเทศ หนังสือสาหรับเด็กและของเล่น
- รถเข็น(นัง่ ) สามารถเข้ าใช้ บริ การได้
- บริ การข้ อมูลสายการบินในห้ องรับรองพิเศษ
บริการพิเศษสาหรั บผู้โดยสารขาออกชั้นธุรกิจ และ ผู้โยสารชัน้ หนึ่ง การเดินทางภายในประเทศ และการเดินทางระหว่ างประเทศขาออก;
- ผู้ช่วยอานวยความสะดวกส่วนตัว
- บริ การยกกระเป๋ า
- ผ่านด่านตรวจคนเข้ าเมือขาออก ทางช่องทางด่วนพิเศษสาหรับลูกค้ าของคอรัลเท่านั ้น
- ห้ องรับรองพิเศษที่สะดวกสบาย ในรูปแบบเฉพาะของคอรัล
- บริ การอาหารและเครื่ องดื่ม
- สิง่ อานวยความสะดวก เช่นสัญญาณอินเทอร์ เน็ตไร้ สาย หนังสือพิมพ์และนิตยสารทั ้งในและต่างประเทศ
- รถเข็น(นัง่ ) สามารถเข้ าใช้ บริ การได้
- บริ การข้ อมูลสายการบินในห้ องรับรองพิเศษ
บริการห้ องรับรองพิเศษสาหรั บผู้โดยสารขาออก (เฉพาะใช้ ห้องรั บรอง)
- ห้ องรับรองพิเศษที่สะดวกสบาย ในรูปแบบเฉพาะของคอรัล
- บริ การอาหารและเครื่ องดื่ม
- สิง่ อานวยความสะดวก เช่นสัญญาณอินเทอร์ เน็ตไร้ สาย หนังสือพิมพ์และนิตยสารทั ้งในและต่างประเทศ
- รถเข็น(นัง่ ) สามารถเข้ าใช้ บริ การได้
- บริ การข้ อมูลสายการบินในห้ องรับรองพิเศษ

ติดต่ อเรา;
คอรัลภูเก็ต

คอรัลเชียงใหม่

Email : info@coralphuket.com

Email : info@coralchiangmai.com

สายด่วน : +66 (0) 80 521 9333

สายด่วน : +66 (0)

92 772 9000

คอรัลดอนเมือง

คอรัลอุดรธานี

Email : infodmk@coralthailand.com

Email : infouth@coralthailand.com

สายด่วน : +66 (0) 81 952 4291

สายด่วน : +66 (0) 63 081 9966

ฝ่ ายขายและการตลาด
Email: sales@coralthailand.com / sales1@coralthailand.com
Tel : +66 (0) 80 521 9222 / +66 (0) 61 176 9898

