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แอร์ เ อเชีย คว้ ารางวัล ใหญ่ จ ากงานเวิล ด์ ท ราเวล อวอร์ ด 2559
สายการบิ นราคาประหยัดชัน้ นําของโลกติ ดต่อกันเป็ นปี ที ่ 4 และสายการบิ นที ม่ ี บริ การบนเครื ่องบิ นชัน้ นําของโลก

สายการบินแอร์ เอเชียรับรางวัลสายการบินราคาประหยัดชันนํ
้ าของโลกติดต่อกันเป็ นปี ที่ 4 จากการประกาศรางวัล
โดย เวิลด์ ทราเวล อวอร์ ด (World TravelAwards : WTA) ครัง้ ที่ 23 อีกทังยั
้ งได้ รับรางวัลสายการบินที่มีบริ การบนเครื่ องบินชัน้
นําของโลก เป็ นครัง้ แรกในปี นี ้ ตอกยํ ้าคุณภาพมาตรฐานด้ านการบริ การที่ดีที่สดุ ของแอร์ เอเชีย
ทังนี
้ ้ รางวัลเวิลด์ ทราเวล อวอร์ ด สะท้ อนให้ เห็นถึงความเป็ นเลิศในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ของแอร์ เอเชีย เพราะ
เป็ นรางวัลที่ได้ รับเลือกจากผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว และกลุม่ ผู้บริ โภคระดับสูงกว่า 1,000 คน โดยมีเกณฑ์การ
ตัดสินจากความพึงพอใจของลูกค้ า มาตรฐานในด้ านการบริ การ ภาพรวมของธุรกิจ สินค้ านวัตกรรม การพัฒนาบุคลากรใน
้ สยั ทัศน์เเละนโยบายด้ านการประกอบเเละพัฒนาธุรกิจอย่างยัง่ ยืน
องค์กร การประกอบกิจกรรมเพื่อสังคม รวมทังวิ
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นายโทนี่ เฟอร์ นานเดส ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หารกลุม่ สายการบินแอร์ เอเชีย เปิ ดเผยว่า แอร์ เอเชียมีความยินดีอย่าง
้
ยิ่งที่ได้ รับรางวัลสายการบินราคาประหยัดชันนํ
้ าของโลกเป็ นปี ที่ 4 ติดต่อกัน ซึง่ ทําให้ ปีนี ้เป็ นอีกปี ที่ดีของแอร์ เอเชีย ทังในการ
ประกอบธุรกิจ และการได้ รับการยอมรับในอุตสาหกรรมการบินและการท่องเที่ยว
“เรามีความภาคภูมิใจเป็ นอย่างมาก ที่ได้ รับรางวัลสายการบินที่มีบริ การบนเครื่ องบินชันนํ
้ าของโลกเป็ นปี แรก แอร์
เอเชียมีการพัฒนาบริ การบนเครื่ องบินอยูต่ ลอด รวมถึงมีสนิ ค้ าที่ให้ บริ การบนเครื่ องบินที่หลากหลาย ทําให้ เราสามารถคว้ า
รางวัลนี ้มาครองได้ ขณะเดียวกันเราพยายามที่จะพัฒนาและนําเสนอนวัตกรรมในบริ การอยู่ตลอด ให้ แก่ลกู ค้ าในทุกๆ ด้ าน
ไม่ใช่แค่เฉพาะบนเครื่ องบินเท่านัน้ ปั จจุบนั เราอยู่ระหว่างการพัฒนาช่องทางพิเศษสําหรับผู้โดยสาร โดยการทํางานร่วมกับ
หน่วยงานตรวจคนเข้ าเมือง ซึง่ จะอํานวยความสะดวก และสร้ างประสบการณ์ใหม่ๆ ให้ กบั ผู้โดยสารที่สนามบิน โดยจะเลือก
สนามบินในอาเซียนเป็ นที่นําร่อง” นายโทนี่ กล่าว
สุไฮลา ฮัสซัน หัวหน้ าฝ่ ายพนักงานต้ อนรับบนเครื่ องบิน กลุม่ สายการบินแอร์ เอเชีย กล่าวว่า พนักงานต้ อนรับบน
เครื่ องบินเป็ นหนึง่ ในหัวใจสําคัญของทุกสายการบิน พวกเราทุกคนภาคภูมิใจอย่างมากที่ได้ รับรางวัลดังกล่าว บางคนอาจตัง้
คําถามถึงมาตรฐานบริ การกับสายการบินราคาประหยัด แต่รางวัลนี ้เป็ นเครื่ องพิสจู น์วา่ เราเป็ นสายการบินราคาประหยัดที่มี
การบริ การที่มีคณ
ุ ภาพระดับนานาชาติ
แคทรี น โกห์ หัวหน้ าฝ่ าย การบริ การบนเครื่ องบิน กลุม่ แอร์ เอเชีย กล่าวว่า เราทํางานอย่างหนัก เพื่อที่จะพัฒนาสินค้ า
และอาหารบนเครื่ องบินให้ ตรงกับความต้ องการของตลาด ซึง่ สินค้ าหลายชนิดเป็ นที่นิยมของลูกค้ าในภูมิภาคอาเซียน และ
้ านคุณภาพ และความอร่อย
รางวัลนี ้เป็ นการยืนยันว่าลูกค้ าเชื่อมัน่ ในสินค้ าของเราทังด้
ทังนี
้ ้ สายการบินแอร์ เอเชียเป็ นผู้นําสายการบินราคาประหยัดของเอเชีย ด้ วยการขยายเส้ นทางการบินมากกว่า 120
เส้ นทาง ในเอเชีย ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ ตะวันออกกลาง และแอฟริ กา อีกทังยั
้ งเป็ นสายการบินเดียวที่มีบริ การบินตรงไปสู่ 10
ประเทศในภูมิภาคอาเซียน ขณะเดียวกัน แอร์ เอเชียยังได้ รับรางวัลสายการบินราคาประหยัดที่ดีที่สดุ ในโลก 8 ปี ติดต่อกันในปี
2559 จากสกายแทรกซ์ ในเดือนกรกฏาคม
ติดตามข่าวสาร กิจกรรม โปรโมชัน่ และข้ อมูลเพิ่มเติมได้ ที่ twitter.com/AirAsia และ facebook.com/AirAsia

