FAQ
• What is NokScoot Cafe?
NokScoot Cafe – your sawasdee-licious food guide, offers an exciting selection of food and beverages
(F&B) for your enjoyment onboard. Indulge yourself with great choices of meals, snacks and drinks that
will satisfy your every craving. Please refrain from consumption of food and beverages outside of
NokScoot Cafe on your flight, with the exception of special dietary requirements.
• What is included in a pre-booked meal and why should I pre-order?
When you book your flight ticket, you will be able to choose among eight delicious hot meal and light
meal combos. All pre-booked meals come with a refreshing drink (Hot Meals and Light Meals) and a
tasty dessert with fruits (Premium Meals). A wide range of food and beverages is also available for
purchase onboard all NokScoot flights. However, meal quantities may be limited onboard so be sure to
pre-order your meals online to secure your desired choice(s). Not only will you enjoy substantial savings,
you will also be served first onboard before buy-on-board meal service commence!
Pre-order your meal now here!
You can add meal(s) up to 48 hours before flight departure by accessing Manage My Booking.
• What F&B will you be offered for in-flight purchase?
Our extensive NokScoot Cafe menu can be found in the seat pocket in front of you during your flight.
Check out our delightful offerings under Hot Meals, Light Meals, Cup Noodles, Savoury Snacks, Sweet
Treats, Desserts, Hot Drinks, Cold Drinks and Liquor. Approach any of our friendly NokScoot cabin crew
to place your order and fly awesome with good food!
Explore NokScoot Cafe before you board here!
• How can I pay for my F&B purchases onboard?
For your convenience, cash payment from various of currency is accepted onboard NokScoot flights. All
prices shown on NokScoot Cafe are in Thai Baht. For cash payments, only selected currencies – THB,
JPY, CNY, TWD, USD and SGD are accepted onboard. Foreign currency coins are not accepted.
Change will only be made in Thai Baht. So, do keep some cash on hand just in case.
• Do you offer refund or exchange for F&B purchases?
NokScoot does not offer refund or exchange for all food and beverages purchased online or onboard.

FAQ
•

NokScoot Café คืออะไร?
NokScoot Café คือ คู่มอื ความอร่อยบนเที่ย วบิน ของนกสกู๊ต ซึ่งรวมรายการอาหารและเครื่องดื่มที่เราคัดสรรมาเพื่อความสุ ขบน
เทีย่ วบินของผูโ้ ดยสารทุกท่าน ท่านสามารถเลือกอร่อยกับหลากหลายเมนู ทัง้ อาหารอุ่นร้อน อาหารว่าง ขนบขบเคีย้ ว และเครือ่ งดื่ม
ทัง้ นี้ ผู้โดยสารไม่สามารถนาอาหารและเครื่องดื่มจากภายนอกมารับประทานบนเที่ยวบิน ได้ ยกเว้น ในกรณีท่มี คี วามจาเกี่ยวกับ
อาหารเป็ นพิเศษ

•

บริ การสั ่งอาหารล่วงหน้ าคืออะไร และการสั ่งอาหารล่วงหน้ ามีข้อดีอย่างไร?
ในระหว่างทีท่ ่านทาการจองบัตรโดยสาร ท่านสามารถเลือกสัง่ ชุดอาหารอุ่นร้อน หรือชุดอาหารว่าง หากหลายเมนู อาหารชุดทีส่ งั ่
ล่วงหน้านี้จะเสิร์ฟพร้อมเครื่องดื่ม และขนมหวาน ผู้โดยสารยังสามารถเลือกซื้ออาหาร หรือเครื่องดื่มจากเมนู ทใ่ี ห้บริการได้ในทุก
เทีย่ วบินของนกสกู๊ต จานวนอาหารบนแต่ละเทีย่ วบินอาจมีจานวนจากัด ดังนัน้ เราจึงมีบริการสังอาหารล่
่
วงหน้าผ่านเว็บไซต์เพื่อให้
คุณได้อร่อยกับเมนูทค่ี ุณต้องการ นอกจากบริก ารนี้จะช่วยให้ประหยัดมากยิง่ ขึน้ แล้ว ท่านยังจะได้อมิ่ อร่อยก่อนใครบนเที่ยวบินอีก
ด้วย ผูโ้ ดยสารสามารถสังอาหารล่
่
วงหน้าได้ภายใน 48 ชัวโมงก่
่
อนเวลาออกเดินทางเท่านัน้
สามารถสังอาหารล่
่
วงหน้าได้ ทีน่ ่ี

•

นกสกูต๊ มีบริ การขายอาหารและเครื่องดื่มบนเที่ ยวบิน
ผูโ้ ดยสารสามารถเลือกสังอาหารหรื
่
อเครื่องดื่มทีต่ ้องการได้จากเมนู ซ่งึ อยู่ในกระเป๋ าหน้าพนักทีน่ ัง่ ของท่าน เรามีบริการ อาหารอุ่น
ร้อน อาหารว่าง บะหมีก่ ง่ึ สาเร็จรูป ขนมขบเคี้ยว ของหวาน เครื่องดื่มร้อนและเย็น และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พนักงานต้อนรับบน
เครือ่ งของเราพร้อมให้บริการสังซื
่ ้ออาหารและเครือ่ งดืม่ ตลอดเทีย่ วบิน เพือ่ ให้ผโู้ ดยสารทุกท่านเดินทางแบบ Awesome และอร่อยกับ
เมนูของเราตลอดการเดินทาง
เมนูอาหารและเครือ่ งดืม่ เพิม่ เติม ทีน่ ่ี

•

ผูโ้ ดยสารสามารถจ่ายค่าอาหารหรือเครื่องดื่มบนเที่ ยวบิ นได้อย่างไรบ้าง?
เพื่อความสะดวก ผูโ้ ดยสารสามารถชาระค่าอาหารและเครื่องดืม่ บนเทีย่ วบินด้วยเงินสดในสกุลเงินทีห่ ลากหลาย โดยเมนูอาหารและ
เครื่องดื่มของเราจะแสดงราคาเป็ นเงิน บาท หากต้องการชาระเป็ นเงินสด ท่านสามารถชาระเป็ น เงินเยนญี่ป่ ุน เงินวอนเกาหลี เงิน
หยวนจีน เงินดอลล่าร์ไต้หวัน เงินดอลล่าร์สหรัฐ หรือเงินดอลล่าร์สงิ คโปร์ ทัง้ นี้ ผูโ้ ดยสารไม่สามารถรับชาระด้วยเหรียญซึ่งเป็ นสกุล
เงิน ต่ างประเทศ และจะได้ร บั เงิน ทอนเป็ น เงิน บาทเท่ านัน้ ดังนัน้ นกสกู๊ต ขอแนะน าให้ท่ านพกเงิน สดติด ตัว ด้ว ย เพื่อ ความ
สะดวกสบายของท่าน

•

ผูโ้ ดยสารสามารถขอคืนเงิ น หรือเปลี่ยนอาหารและเครื่องดื่มที่ ซื้อได้หรือไม่
นกสกู๊ตขอสงวนสิทธิในการคื
นเงิน และรับเปลีย่ นอาหารหรือเครือ่ งดืม่ ทีผ่ โู้ ดยสารสังซื
่ ้อล่วงหน้าหรือบนเทีย่ วบิน
์

