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แอร์ เอเชียเพิ่มเที่ยวบินตรงสู่ “ฮานอย” เป็ น 2 เที่ยวต่ อวัน
พร้ อมโปรโมชั่นบินประหยัดราคาเริ่มต้ น 990 บาทต่ อเที่ยว*
กรุ งเทพฯ, 1 พฤศจิกายน 2559 – สายการบินแอร์ เอเชีย ประกาศเพิม่ ความถี่เที่ยวบินตรงกรุงเทพฯ (ดอนเมือง)
ประเทศไทย ไปยังเมืองฮานอย ประเทศเวียดนาม เป็ นวันละ 2 เที่ยวบิน พร้ อมออกโปรโมชัน่ บินประหยัดสําหรับเทีย่ วบินใหม่
ราคาเริ่ มต้ นที่ 990 บาทต่อเทีย่ วบิน* เริ่ มจองได้ ตงแต่
ั ้ วนั นี ้ (1 พฤศจิกายน 2559) จนถึงวันที่ 13 พฤศจิกายน 2559 ที่
www.airasia.com และเดินทางได้ ตงแต่
ั ้ วนั ที่ 9 ธันวาคม 2559 ถึงวันที่ 28 ตุลาคม 2560
การเพิม่ เที่ยวบินดังกล่าวเป็ นการตอกยํ ้าถึงความเป็ นผู้นําของทางสายการบินราคาประหยัดทีใ่ ห้ บริ การเที่ยวบินตรง
จากประเทศไทยสูก่ ลุม่ ประเทศอาเซียนมากที่สดุ โดยปั จจุบนั แอร์ เอเชียมีเส้ นทางบินตรงจากประเทศไทย สู่ 7 ประเทศอาเซียน
0

คือ กัมพูชา ลาว เมียนมา เวียดนาม มาเลเซีย อินโดนีเซีย และสิงคโปร์ รวม 17 เส้ นทาง มากกว่า 30 เที่ยวบินต่อวัน อีกทังยั
้ ง
เป็ นการช่วยอํานวยความสะดวกสบายและเพิ่มตัวเลือกด้ านเวลาให้ กบั ผู้โดยสารมากยิ่งขึ ้นในช่วงฤดูการท่องเทีย่ วที่กําลังจะ
มาถึงปลายปี นี ้
ทังนี
้ ้ นักท่องเที่ยวจากภูมิภาคต่างๆ ทังเชี
้ ยงใหม่ หาดใหญ่ ภูเก็ต กระบี่ สุราษฎร์ ธานี ขอนแก่น สามารถเชื่อมต่อการ
เดินทางสูฮ่ านอยได้ อย่างสะดวกสบายผ่านการต่อเครื่ องที่ทา่ อากาศยานดอนเมือง เช็คอินครัง้ เดียวที่ต้นทางและรับสัมภาระที่
ปลายทางได้ เลย ส่วนนักท่องเทีย่ วจากฮานอยยังสามารถใช้ บริ การ Fly Thru นี ้เชื่อมต่อเข้ าสูจ่ ดุ หมายปลายทางต่างๆ ใน
ประเทศไทยได้ เช่นกัน ซึง่ บริการดังกล่าวจะพร้ อมเริ่ มให้ บริ การได้ ในเร็ วๆ นี ้
ปั จจุบนั ทางสายการบินให้ บริการเส้ นทางบินตรงสูป่ ระเทศเวียดนาม 2 เส้ นทางบินด้ วยกัน ได้ แก่ กรุงเทพฯ – ฮานอย
2 เที่ยวบินต่อวัน และกรุงเทพฯ – โฮจิมินห์ 3 เที่ยวบินต่อวัน โดยผู้โดยสารสามารถจองบัตรโดยสารราคาพิเศษในเที่ยวบินที่ 2
สูฮ่ านอยได้ แล้ วตังแต่
้ วนั นี ้ จนถึงวันที่ 13 พฤศจิกายน 2559 ที่ www.airasia.com และเดินทางได้ ตงแต่
ั ้ วนั ที่ 9 ธันวาคม 2559
ถึงวันที่ 28 ตุลาคม 2560 ติดตามข้ อมูลเพิ่มเติมที่ www.facebook.com/AirAsiaThailand
หรื อ www.twitter.com/AirAsiaThailand

*ราคาเริ่มต้ นต่อเที่ยวบิน รวมค่าภาษี สนามบินแล้ ว ทังนี
้ ้ยังไม่รวมค่าบริ การเสริ ม และค่า Processing Fee สําหรับการชําระเงินผ่านบัตรเครดิต บัตร
เดบิตและชาร์ จการ์ ด และเป็ นไปตามข้ อกําหนดและเงื่อนไขทีส่ ายการบินฯ กําหนด

ตารางบิน เส้ นทางดอนเมือง (DMK) สู่ ฮานอย (HAN) – ตารางบินฤดูหนาว (Winter Schedule)
Flight No.
FD 642
FD 643
FD 644
FD 645

Route
DMK-HAN
HAN-DMK
DMK-HAN
HAN-DMK

Departure
07:00
09:15
18:35
20:50

Arrival
08:45
11:05
20:20
22:45

*เที่ยวบินใหม่ เริ่มให้ บริ การตังแต่
้ วนั ที่ 9 ธันวาคม 2559 เป็ นต้ นไป

สอบถามเพิ่มเติมที่ ฝ่ ายสื่อสารองค์ กร สายการบินแอร์ เอเชีย
ณัฐวุฒิ จิตต์อาจหาญ
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Frequency
ทุกวัน
ทุกวัน
เที่ยวบินใหม่ – ทุกวัน*
เที่ยวบินใหม่ – ทุกวัน*

