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แอร์ เอเชียเปิ ดบินตรงทุกวัน อุบลราชธานี-เชียงใหม่
บินคุ้ม ตรงเวลา ราคาเริ่มต้ นเพียง 690 บาท/เที่ยวบิน
สายการบินแอร์ เอเชียเพิม่ โอกาสบินสะดวก ชวนชาวอุบลราชธานี แอ่วดอยทีเ่ ชียงใหม่ เปิ ดเส้ นทางบินตรง
“อุบลราชธานี-เชียงใหม่” แล้ ว เริ่มบินตังแต่
้ 23 มิถนุ ายน 2560 ด้ วยโปรโมชัน่ สุดคุ้มเริ่ มต้ นเพียง 690 บาทต่อเที่ยวบิน จองได้
ตังแต่
้ วนั นี ้ ถึง วันที่ 28 พฤษภาคม 2560 เพื่อเดินทางตังแต่
้ เที่ยวบินปฐมฤกษ์ วนั ที่ 23 มิถนุ ายน 2560 ตอกย ้าเครื อข่ายบินที่
แข็งแกร่งเส้ นทางบินหลากหลายจากอุบลราชธานี สูก่ รุงเทพฯ 2 เที่ยวบินต่อวัน พัทยา(อูต่ ะเภา) 1 เที่ยวบินต่อวัน และเส้ นทาง
ใหม่สเู่ ชียงใหม่ 1 เที่ยวบินต่อวัน
นายสันติสขุ คล่องใช้ ยา ผู้อานวยการฝ่ ายการพาณิชย์ สายการบินไทยแอร์ เอเชีย กล่าวว่า การเปิ ดบินตรงทุกวัน
“อุบลราชธานี-เชียงใหม่” ถือเป็ นการตอกย ้านโยบายของไทยแอร์ เอเชีย ในการให้ ความสาคัญกับเส้ นทางบินข้ ามภาค เพื่อ
ส่งเสริ มการท่องเทีย่ วในประเทศ และทาให้ การเดินทางท่องเทีย่ วเชื่อมต่อถึงกัน เป็ นเรื่ องสะดวกและง่ายขึ ้น โดยเรามองว่า
อุบลราชธานีเป็ นศูนย์กลางภาคอีสานที่มีศกั ยภาพ ตังแต่
้ ต้นปี 2560เราจึงเปิ ดเส้ นทางบินใหม่ บินตรงจากอุบลราชธานี สู่
พัทยา(อูต่ ะเภา) ตังแต่
้ เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2560 ที่ผา่ นมา ซึง่ ได้ รับเสียงตอบรับที่ดมี าก และการเปิ ดตัวเส้ นทางบินใหม่
“อุบลราชธานี-เชียงใหม่” ในครัง้ นี ้
“เป็ นโอกาสดีที่เราเปิ ดเส้ นทางบินใหม่ เชื่อมภาคอีสานตอนใต้ ชวนชาวอุบลราชธานี บินตรงแอ่วดอย สูภ่ าคเหนือที่
เชียงใหม่ และยังเป็ นการกระตุ้นเศรษฐกิจที่จะสามารถดึงนักท่องเที่ยวทังชาวไทยและต่
้
างชาติจากเชียงใหม่ สัมผัสเสน่ห์
ท่องเที่ยว รวมทังการลงทุ
้
นที่อบุ ลราชธานีได้ สะดวกยิ่งขึ ้น โดยเราจะเริ่ มบินกลางปี ตงแต่
ั ้ วนั ที่ 23 มิถนุ ายน 2560 เป็ นต้ นไป”
นายสันติสชุ กล่าว
ปั จจุบนั แอร์ เอเชียมีเส้ นทางบินจากอุบลราชธานี สูก่ รุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง) 2 เที่ยวบินต่อวัน พัทยา(อูต่ ะเภา) 1
เที่ยวบินต่อวัน และเส้ นทางใหม่สเู่ ชียงใหม่ 1 เที่ยวบินต่อวัน พร้ อมให้ บริ การตรงเวลาด้ วยเครื่ องบินแอร์ บสั เอ320 จานวน 180
ที่นงั่ ในทุกเที่ยวบิน โดยในโอกาสเปิ ดเส้ นทางบินใหม่ แอร์ เอเชียได้ จดั โปรโมชัน่ บินคุ้ม “แอ่วดอย หรื อเที่ยวทะเล ได้ เฮทังสอง
้
แบบ” บินตรงจากอุบลราชธานี สูเ่ ชียงใหม่ และพัทยา(อู่ตะเภา) เริ่มต้ นเพียง 690 บาท/เทีย่ วบิน จองได้ ตงแต่
ั ้ วนั ที่ 15
พฤษภาคม 2560 ถึงวันที่ 28 พฤษภาคม 2560 ทุกช่องทางจาหน่าย ทัง้ www.airasia.com เคาน์เตอร์ เซอร์ วิสที่ร้านสะดวกซื ้อ
เซเว่น-อิเลฟเว่น คอลเซ็นเตอร์ 02-515- 9999 และตัวแทนจาหน่ายใกล้ บ้าน ระยะเวลาการเดินทางตังแต่
้ วนั ที่ 23 มิถนุ ายน
2560 ถึง วันที่ 5 มิถนุ ายน 2561
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ตารางบินเส้ นทางอุบลราชธานี (UBP) – เชียงใหม่ (CNX)
เริ่ มบิน 23 มิถนุ ายน 2560
เที่ยวบิน จาก สู่
ออก
ถึง
ความถี่
FD3377 CNX UBP 12.05
13.35
ทุกวัน
FD3378 UBP CNX 17.05
18.35
ทุกวัน

