Press Release

FOR IMMEDIATE RELEASE
แอร์ เ อเชียคว้ ารางวัล สายการบิน ราคาประหยัด ที่ด ีท่ สี ุด ในโลก 8 ปี ซ้ อ น จากสกายแทรกซ์ !
ด้ านแอร์ เ อเชีย เอ็ก ซ์ ได้ ร ั บ ชัน้ โดยสารพรี เ มี่ย มและที่น่ ังชัน้ พรี เ มี่ย มดีท่ สี ุด กลุ่ม บิน ประหยัด เป็ นปี ที่ 4
ฟาร์ น โบโรห์ สหราชอาณาจัก ร, 12 กรกฎาคม 2559- แอร์ เอเชียได้ รับโหวตจัดอันดับจากสกายแทรกซ์ ให้ เป็ น
สายการบินราคาประหยัดที่ดีที่สดุ ของโลก เป็ นสมัยที่ 8 ติดต่อกัน (2552-2559) ในงาน 2016 Skytrax Word Airline
Awards ซึง่ จัดขึ ้นที่ Farnborough International Airshow ณ สหราชอาณาจักร พร้ อมควบ “สายการบินราคาประหยัดที่ดีที่สดุ
ในเอเชีย” อีกรางวัล ด้ านแอร์ เอเชีย เอ็กซ์ สายการบินระยะไกล ได้ รับรางวัลชันโดยสารพรี
้
เมี่ยมและที่นงั่ ชันพรี
้ เมี่ยมดีที่สดุ
กลุม่ บินประหยัด เป็ นปี ที่ 4
รางวัลจากการจัดอันดับของสกายแทรกซ์ เปรี ยบเสมือนรางวัลออสการ์ สําหรับกลุม่ อุตสาหกรรมการบิน เนื่องจาก
ชี ้ให้ เห็นถึงประสิทธิภาพและความเป็ นเลิศทางการบิน ผ่านแบบสอบถามจากคนทัว่ โลกมากกว่า 19 ล้ านคน
ครอบคลุม 104 ประเทศ โดยใช้ 41 ตัวชี ้วัด ครอบคลุมทังด้
้ านการบริ การและผลิตภัณฑ์ตา่ งๆ ของสายการบิน
ทังนี
้ ้ในการรับรางวัล ที่จดั ขึ ้นที่ Farnborough International Airshow สําหรับสายการบินแอร์ เอเชีย มีโทนี่ เฟอร์ นาน
เดส ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หารกลุม่ แอร์ เอเชีย ไอรี น โอมาร์ ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หารของแอร์ เอเชียเบอร์ ฮาด (มาเลเซีย) รวมทัง้
ธรรศพลฐ์ แบเลเว็ลด์ ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร สายการบินไทยแอร์ เอเชีย ร่วมรับรางวัล พร้ อมกับผู้บริ หารจากประเทศต่างๆ ที่
ให้ เกียรติร่วมงาน
โดยสายการบินแอร์ เอเชีย เอ็กซ์ มีตนั ศรี ราฟิ ดาห์ อซิซ ประธานกรรมการบริ หารกลุม่ สายการบินแอร์ เอเชียเอ็กซ์ เป็ น
ตัวแทนเข้ ารับรางวัลดังกล่าว ขณะที่ นายคามารูดิน เมอรานัน ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หารกลุม่ สายการบินแอร์ เอเชียเอ็กซ์ ซึง่ ติด
ภารกิจไม่สามารถไปร่วมงานดังกล่าว กล่าวว่า “แอร์ เอเชียเอ็กซ์ได้ มงุ่ มัน่ พัฒนาคุณภาพและการให้ บริ การอยูอ่ ย่างสมํ่าเสมอ
และการได้ รับเกียรติให้ เป็ นที่สดุ ระดับโลกนี ้ยิ่งตอกยํ ้าให้ เห็นว่าการให้ บริ การของชันโดยสารพรี
้
เมี่ยมและที่นงั่ พรี เมี่ยมของแอร์
เอเชียเอ็กซ์นนยั
ั ้ งมีคณ
ุ ภาพมาตราฐานระดับโลกอีกด้ วย”
กลุม่ สายการบินแอร์ เอเชียและแอร์ เอเชีย เอ็กซ์ เป็ นสายการบินราคาประหยัดที่เติบโตต่อเนื่อง ทังด้
้ านจํานวน
ผู้โดยสารและฝูงเครื่ องบิน ปั จจุบนั ให้ บริ การทังเที
้ ่ยวบินระยะสัน้ ได้ แก่ แอร์ เอเชีย เบอร์ ฮาด มาเลเซีย (รหัส
เที่ยวบิน AK) อินโดนีเซีย แอร์ เอเชีย(QZ) ไทยแอร์ เอเชีย (FD), ฟิ ลปิ ปิ นส์แอร์ เอเชีย (Z2)แอร์ เอเชียอินเดีย(I5) และเที่ยวบิน
ระยะไกล ได้ แก่ แอร์ เอเชีย เอ็กซ์ มาเลเซีย (D7) ไทยแอร์ เอเชีย เอ็กซ์(XJ) และ อินโดนีเซีย แอร์ เอเชีย เอ็กซ์ตรา (XT)
แอร์ เอเชีย สายการบินราคาประหยัด ผู้บกุ เบิกด้ านการท่องเที่ยวและเทคโนโลยี พร้ อมนํานวัตกรรมการบินมาใช้ อย่าง
ต่อเนื่อง เช่นแอพพลิเคชัน่ ทางมือถือ บริ การเช็คอินด้ วยตนเอง ไกด์ทอ่ งเที่ยวแบบอิเล็คทรอนิคส์ อาหารและเครื่ องดื่มบน
เครื่ อง Online Duty Free บริ การ Premium Flex และ บริ การต่อเที่ยวบิน Fly-thru ที่ทําให้ ผ้ โู ดยสารสามารถเชื่อมต่อการ
เดินทางกับครื อข่ายของแอร์ เอเชียได้ โดยสะดวก ผ่านการต่อเครื่ อง ที่กวั ลาลัมเปอร์ กรุงเทพฯ หรื อ อินโดนีเซีย โดยไม่ต้องผ่าน
ด่านตรวจคนเข้ าเมือง และสามารถรับสัมภาระครัง้ เดียวที่ปลายทาง
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แอร์ เอเชี ยเป็ นหนึ่งในสายการบินที่ ให้ บริ การด้ วยเครื่ องบินแอร์ บัส เอ 320 ที่ ใหม่ที่สุด โดยมี อายุการใช้ งานเฉลี่ย
เพียง 3 ปี และยังได้ สงั่ ซื ้อเครื่ องแอร์ บสั เอ 320 นีโอ มากกว่า 300 ลํา ภายในปี 2028 นอกเหนือไปจากเครื่ องบินที่ทนั สมัย แอร์
เอเชียยังขยายเครื อข่ายเส้ นทางการบินมากกว่า 100 เส้ นทางทัว่ เอเชียแปซิฟิก รวมเส้ นทางที่สําคัญในอาเซียน และเส้ นทาง
อื่นๆ
ทั ง้ นี ส้ าม ารถติ ด ต าม ข้ อมู ล ข่ า วสารเพิ่ ม เติ ม เกี่ ยวกั บ แอร์ เอเชี ยและแอร์ เอเชี ย เอ็ ก ซ์ ไ ด้ ที่ Facebook
(facebook.com/AirAsia) และ Twitter (twitter.com/AirAsia)
บรรยายใต้ ภ าพ: แอร์ เอเชียได้ รับรางวัลสายการบินราคาประหยัดที่ดีที่สดุ ในโลก 8 ปี ซ้อน จากสกายแทรกซ์ ขณะที่แอร์ เอเชีย
เอ็กซ์ ได้ รับชันโดยสารพรี
้
เมี่ยมและที่นงั่ ชันพรี
้ เมี่ยมดีที่สดุ กลุม่ บินประหยัด เป็ นปี ที่ 4
**END**
ข้ อ มูล เพิ่ม เติม กี่ยวกับ แอร์ เ อเชีย กรุ๊ ป
แอร์ เอเชีย ผู้นําในกลุม่ สายการบินราคาประหยัดของเอเชีย ให้ บริ การเครื อข่ายการบินครอบคลุม 100 จุดหมายปลายทาง
ในช่วง 15 ปี ที่ผ่านมา แอร์ เอเชียให้ บริ การขนส่งผู้โดยสารไปแล้ วมากกว่า 330 ล้ านคน และมีฝงู บินที่เติบโตขึ ้นจาก 2 ลํา จน
ปั จจุบนั มีฝงู บินมากว่า 170 ลํา สายการบินแอร์ เอเชียมีความภูมิใจอย่างยิ่งที่เป็ นสายการบินแห่งอาเซียน โดยปั จจุบนั มีฐาน
ปฏิบตั ิการบินอยูใ่ นประเทศมาเลเซีย อินโดนีเซีย ไทย ฟิ ลิปปิ นส์ และอินเดีย โดยให้ บริ การเป็ นเครื อข่ายครอบคลุมทัว่ เอเชีย
แปซิฟิก
นอกจากนี ้แอร์ เอเชียยังได้ รับรางวัลสายบินราคาประหยัดที่ดีที่สดุ ในโลกประจําปี ตอ่ เนื่อง 8 ปี ซ้อน ตังแต่
้ ปี 2552-2559 โดย
Skytrax World Airline Awards อีกทังยั
้ งเป็ นสายการบินแรกที่ร่วมมือกับตํารวจสากลในจัดทําระบบ I-Check เพื่อที่จะ
ตรวจสอบหนังสือเดินทางของผู้โดยสาร เพื่อความปลอดภัยสูงสุด

ข้ อ มูล เพิ่ม เติม เกี่ยวกับ แอร์ เ อเชีย เอ็ก ซ์
แอร์ เอเชีย เอ็กซ์ ถือเป็ นสายการบินราคาประหยัดสายการบินแรกของโลกที่มีการให้ บริ การที่นั่งแบบแฟลตเบด ซึ่ง
เป็ นโมเดลพื ้นฐานของที่นงั่ สําหรับชันธุ
้ รกิจ ที่สามารถปรับที่นงั่ ได้ ถึง 180 องศา ให้ บริ การโดยเครื่ องบินแบบแอร์ บสั เอ 330 ที่
มีอายุการใช้ งานค่อนข้ างใหม่เพียงประมาณ 4 ปี ครึ่ง และยังมีแผนในการรับมอบเครื่ องบินแบบ แอร์ บสั เอ 330 นีโอ อีก 60 ลํา
และเครื่ องบินแบบแอร์ บสั เอ350 เอ็กซ์ ดับเบิลยู บี อีก 10 ลําเพื่อเข้ าประจําการในฝูงบินให้ บริ การ
สําหรับชันโดยสารธุ
้
รกิจพรี เมียมแฟลตเบดของแอร์ เอเชีย เอ็กซ์นนั ้ มาพร้ อมกับพร้ อมพนักพิงที่สามารถปรับระดับ
เอนนอนได้ มีพื ้นที่กว้ างขวาง สะดวกสบาย พร้ อมหัวปลัก๊ ไฟขนาดมาตรฐานสากล ถาดอาหาร ที่วางแก้ ว ไฟอ่านหนังสือ และ
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ฉากกันเพิ่มความเป็ นส่วนตัวระหว่างที่นงั่ นอกจากนันผู
้ ้ โดยสารชันธุ
้ รกิจพรี เมียมแฟลตเบดยังสามารถเพลิดเพลินไปกับบริ การ
พิเศษอื่นๆ ที่มาพร้ อมอีกมากมาย ไม่ว่าจะเป็ น บริ การเลือกที่นงั่ บริ การเช็คอิน ขึ ้นเครื่ องบิน และรับกระเป๋ าก่อนใคร บริ การ
โหลดสัมภาระลงใต้ ท้องเครื่ องบินได้ สงู สุดถึง 40 กิโลกรัม รวมทังบริ
้ การอาหาร หมอน และผ้ าห่มบนเครื่ องบิน

