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Air Asia Seat Map & Advance Seat Request  

ขอแจ้งขา่วดีให้เพื่อนๆ ตวัแทนจ าหนา่ยทราบวา่ ตัง้แตว่นันีเ้พือ่นๆ สามารถท าการเรียกด ู Seat Map และเลอืกที่นัง่
ลว่งหน้าส าหรับทกุๆ สายการบินในเครือ Air Asia (FD, AK, D7 และ QZ) ผา่นระบบอะมาดิอสุได้แล้ว 

Seat Map 

เพื่อนๆ สามารถใช้ค าสัง่ >SM เพื่อเรียกด ูSeat Map ของ Air Asia ได้ 3 วิธี ดงันี ้

1. ในระหวา่งการสร้าง PNR หลงัการท า Segment Sell (>SS) เพื่อจอง Air segment แล้ว ให้ใช้ format 
>SM# (# คือ line number ของ Air segment ที่ต้องการแสดง seat map) เช่น >SM2 

 

2. จากหน้า Availability Display  

หลงัจากดงึ Availability แล้วใช้ค าสัง่ >SM/#/class of service (# คือ line number ของ Air Asia ใน 
Availability Display) เช่น >SM/1/Y  
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3. ใช้ค าสัง่ >SM โดยปราศจาก PNR หรือไมม่ีการเรียก Availability ขึน้มาก่อน สามารถท าได้โดยใช้ format 

> SM airline flight no./class/DDMMMorgdes  เช่น >SMAK734/M/15JULKULBKK    

 

สญัลกัษณ์ตา่งๆ ในหน้า Seat map ของ Air Asia มีความหมายดงันี ้

(+) หมายถึงทีน่ัง่ได้ถกูจองไปแล้ว 

(.) หมายถงึที่วา่ง ส าหรับ Premium fares 

(Y) หมายถึงทีว่า่ง ส าหรับ Economy fares 

Advance Seat Request 

เพื่อนๆ สามารถท าการจองที่นัง่โดยระบเุลขที่นัง่ได้ โดยใช้ค าสัง่ >ST/RQST/หมายเลขที่นัง่ เช่น 

>ST/RQST/1D 

 

ถ้าหากมี Air segment หรือผู้ โดยสารมากกวา่ 1 เพือ่นๆ สามารถท าการ associate การขอที่นัง่ลว่งหน้ากบั Flight หรือ
ผู้ โดยสารได้ เช่น >ST/RQST/12D/S3/P1 เป็นการจองที่นัง่ 12D ให้กบัผู้ โดยสารคนท่ี 1 ส าหรับ Flight segment ที่ 3 

ส าหรับคา่บริการในการจองที่นัง่ลว่งหน้านัน้ ระบบจะค านวณให้เมื่อใช้ค าสัง่ >FXP ท าการค านวณคา่บตัรโดยสารของ 
PNR นัน้ๆ โดยคา่บริการจองทีน่ัง่ลว่งหน้าจะอยูใ่นหน้ากาก TSM เช่นเดียวกบัคา่ Baggage allowance การเรียกดู
คา่บริการตา่งๆ ใน TSM ให้ใช้ค าสัง่ >TQM 
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และหากมคีา่บริการ SSR special request มากกวา่ 1 อยา่ง เพือ่นๆ สามารถเรียกดคูา่บริการแตล่ะอยา่งได้ จากตวัอยา่ง
ในรูปข้างบน M1 เป็นคา่บริการของ element 4 ซึง่ก็คือ Baggage allowance และ M2 เป็นคา่บริการการจองที่นัง่
ลว่งหน้าใน element 3 ถ้าต้องการดรูายละเอียดของคา่บริการจองที่นัง่ลว่งหน้า สามารถท าได้โดยใช้ค าสัง่ >TQM/M แล้ว
ตามด้วย Line number เช่น >TQM/M2 

 

 

 

 

 

 

 

สดุท้าย เมื่อเพื่อนๆ ใสร่ายละเอยีดตา่งๆ ใน PNR ครบ รวมทัง้ Form of Payment อยา่งถกูต้อง และท าการจบ PNR ด้วย
ค าสัง่ >ET หรือ >ER แล้ว Air Asia จะท าการเปลีย่น status ของ ทัง้ Air segment และ SSR special request ตา่งๆ ไม่
วา่จะเป็น Baggage allowance, Seat request, Meal หรือ Comfort kit จาก NN เป็น HK พร้อมทัง้จะใส ่>SK LCAT 
เพิ่มเข้ามาใน PNR เพื่อยืนยนัวา่ PNR นัน้สมบรูณ์ 

ข้อควรทราบ 

 Premium fares ของสายการบิน D7 สามารถเลอืกที่นัง่ Business seat ลว่งหน้าได้โดยไมม่ีคา่บริการ 

 Economy fares มีที่นัง่ 2 ประเภท คือ Standard seat และ Hot seat สว่นมาก Hot seat จะเป็นที่นัง่ 5 แถวแรก หรือ
ที่นัง่ติดกบัทางออก ที่นัง่ทัง้ 2 ประเภทจะมีคา่บริการการจองที่นัง่ลว่งหน้า โดยที่ Hot seat จะมีราคาที่สงูกวา่ 
Standard seat 

 ทัง้นีเ้พื่อนๆ สามารถทราบได้วา่ SSR Special Request ใดๆ ใน PNR มีคา่บริการ หรือไมม่ีคา่บริการโดยดจูาก
เคร่ืองหมาย “/” ถ้าหากมีเครืองหมาย “/” น าหน้า SSR ใดๆ ก็ตาม หมายความวา่ SSR Special Request นัน้มี
คา่บริการท่ีสายการเรียกเก็บกบัผู้ โดยสาร 

 ข้อมลูเพิ่มเติมสามารถเรียกดไูด้จากหน้า >GGAIRFD  


