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แอร์เอเชียบินตรงปฐมฤกษ์ ดานัง สูก
่ รุงเทพฯ แล้ว
โปรโมชั่นเริม
่ ต้น 1,090 บาทต่อเทีย่ ว* ส่งเสริมท่องเทีย่ วลงทุน
ดานัง 9 มิถุนายน 2560- แอร์เอเชีย สายการบินราคาประหยัดทีด
่ ท
ี ส
ี่ ด
ุ
ในโลกจากการจัดอันดับของสกายแทรกซ์ 8
ปี ซ้อน เปิ ดบินตรงทุกวัน
เทีย่ วบินแรก จากดานังสูก
่ รุงเทพฯ (ท่าอากาศยานดอนเมือง) ประเทศไทย
แล้ววันนี้ (9 มิถุนายน 2560) พร้อมจัดงานแถลงข่าวเปิ ดตัวอย่างเป็ นทางการ
มอบโปรโมชั่นบินประหยัดราคารวมเริม
่ ต้นที่ 1,090 บาทต่อเทีย่ ว จองได้
ตัง้ แต่วน
ั นี้- 18 มิถุนายน 2560 สามารถเดินทางได้ตง้ ั แต่ 9 มิถุนายน 2560
ถึง 14 มกราคม 2561 ทุกช่องทางจําหน่ าย และ www.airasia.com บินตรง
เวลา สูท
่ า่ อากาศยานดอนเมือง สะดวกสูใ่ จกลางกรุงเทพฯ พร้อมเชือ
่ มต่อสู่
เส้นทางหลากหลายทั่วประเทศไทย
นายสันติสข
ุ คล่องใช้ยา ผูอ้ าํ นวยการฝ่ ายการพาณิชย์ สายการบินไทย
แอร์เอเชียซึง่ เดินทางมากับเทีย่ วบินปฐมฤกษ์ FD 636 กรุงเทพฯ-ดานัง และ
แถลงข่าวเปิ ดตัวเส้นทางบินใหม่อย่างเป็ นทางการ ในวันนี (9 มิถุนายน
2560) กล่าวว่า ไทยแอร์เอเชียรูส้ ก
ึ ยินดีอย่างยิง่ ทีไ่ ด้บน
ิ เชือ
่ มต่อจากดานัง สู่
กรุงเทพฯ และได้รบั การต้อนรับอย่างอบอุน
่ จากชาวดานัง ถือเป็ นครัง้ แรกที่
สายการบินไทยแอร์เอเชียได้เปิ ดให้บริการสูจ่ ุดหมายที่ 3 ในประเทศเดียวกัน
โดยการเปิ ดเส้นทางบินครัง้ นี้ ทําให้เรามีเส้นทางบินครอบคลุมทัง้ ภาคเหนือ
ภาคกลาง และภาคใต้ ของเวียดนาม ซึง่ เรามองว่าการเปิ ดเส้นทางบินของแอร์
เอเชียในครัง้ นี้ จะช่วยกระตุน
้ ทัง้ ภาคการท่องเทีย่ ว และการค้าการลงทุน
ระหว่างกันได้อย่างดี
“เราได้จดั โปรโมชั่นในโอกาสเทีย่ วบินปฐมฤกษ์ ดานัง-กรุงเทพฯ ใน
ราคาสุดคุม
้ เริม
่ ต้นเพียง 1,090 บาทต่อเทีย่ วจองได้ตง้ ั แต่วน
ั นี้-18 มิถุนายน
2560 สามารถเดินทางได้ตง้ ั แต่ 9 มิถุนายน 2560 ถึง 14 มกราคม 2561
ทุกช่องทางจําหน่ าย
และwww.airasia.com
ซึง่ เชือ
่ ว่าจะถูกใจทัง้ ชาว
เวียดนามและชาวไทย
เพราะเส้นทางบินตรงครัง้ นี้จะตอบโจทย์ทง้ ั เรือ
่ งการ
ประหยัดเวลาและค่าเดินทางไปพร้อมๆ กัน และเราจะเดินหน้าประชาสัมพันธ์
อย่างเต็มทีต
่ อ
่ ไป เพือ
่ ให้คนไทยและชาวต่างชาติบน
ิ เข้ามาเทีย่ วและทําธุรกิจ
การค้าการลงทุนในประเทศเวียดนาม ซึง่ เรารูส้ ก
ึ ยินดีอย่างยิง่ ทีจ่ ะมีโอกาสเป็ น
ส่วนเล็กๆ
ผลักดันและกระตุน
้ เศรษฐกิจและการท่องเทีย่ วสําหรับทัง้ สอง
ประเทศ”
ปัจจุบน
ั กลุม
่ สายการบินแอร์เอเชียได้เปิ ดบริการบินตรงจากประเทศ
เวียดนามสูก
่ รุงเทพฯ(ท่าอากาศยานดอนเมือง) ใน 2 เส้นทางบินคือ ฮานอย-
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กรุงเทพฯ 2 เทีย่ วบินต่อวัน และ โฮจิมน
ิ ห์-กรุงเทพฯ 3 เทีย่ วบินต่อวัน รวมทัง้
เส้นทางบินตรง ดานัง-กัวลาร์ลมั เปอร์ (แอร์เอเชียมาเลเซีย เทีย่ วบิน AK) ซึง่
เพิม
่ ความถีบ
่ น
ิ จาก 4 เทีย่ วบินต่อสัปดาห์เป็ นบินตรงทุกวันเมือ
่ เดือนธันวาคม
2559 และเป็ น 10 เทีย่ วบินต่อสัปดาห์เมือ
่ วันที่ 6 มิถน
ุ ายน 2560 ทีผ
่ า่ นมา
ซึง่ แสดงให้เห็นถึงความนิยมและการได้รบั การสนับสนุนอย่างดีจากชาว
เวียดนาม โดยมีอตั ราขนส่งผูโ้ ดยสาร(Load Factor) สูงอยูท
่ ี่ 80-85%
ต่อเนื่อง
ทัง้ นี้การเปิ ดเส้นทางบินดานัง-กรุงเทพฯ
ครัง้ นี้
จะเป็ นการเสริม
้
เครือข่ายบินทีเ่ ข้มแข็งขึน
และอํานวยความสะดวกสําหรับชาวเวียดนามและ
ไทย โดยเรายืนยันในคุณภาพบริการแบบ “บินคุม
้ คุณภาพครบ” คือ ราคา
ประหยัด ตรงต่อเวลา ใส่ใจความปลอดภัย พร้อมเชือ
่ มสะดวกสูห
่ ลากหลาย
้
ปลายทางมากขึน
ตารางบินเส้นทางกรุงเทพฯ (DMK) – ดานัง (DAD) ตัง้ แต่วน
ั ที่ 9 มิถุนายน
2560 เป็ นต้นไป
เทีย่ วบิน
FD 636
FD 637

จาก
DMK
DAD

สู่
DAD
DMK

ออก
10:10 น.
12:00 น.

ถึง
11:30 น.
13:20

ความถี่
ทุกวัน
ทุกวัน

*ราคาบัตรโดยสารเทีย่ วเดียว ทัง้ นี้ยงั ไม่รวมค่าบริการเสริม และค่า processing fee สําหรับการชําระ
เงินผ่านบัตรเครดิต บัตรเดบิตและชาร์จการ์ด และเป็ นไปตามข้อกําหนดและเงือ
่ นไขทีส่ ายการบินฯ
กําหนด

คําบรรยายใต้ภาพ
แถวหน้า (คนที่ 3 จากซ้าย – คนที่ 7 จากซ้าย)
นายวิโรจน์ ผายเมืองฮุง รองผูอ
้ าํ นวยการการท่องเทีย่ วแห่งประเทศไทย สํานักงานนครโฮ
จิมน
ิ ห์ ประเทศเวียดนาม, Mr. Nguyễn Bá Quân – รองผูอ
้ าํ นวยการ สนามบิน
นานาชาติดานัง, ดร. วิไลลักษณ์ น้อยพยัคฆ์ ผูอ
้ าํ นวยการภูมภ
ิ าคอาเซียน เอเชีย ใต้และ
แปซิฟิกใต้การท่องเทีย่ วแห่งประเทศไทย (ททท.), คุณสันติสข
ุ คล่องใช้ยา ผูอ
้ าํ นวยการ
ฝ่ ายการพาณิชย์ สายการบินไทยแอร์เอเชีย Mr. Nguyen Xuan Binh รองผูอ
้ าํ นวยการ
สํานักงานการท่องเทีย่ วเมืองดานัง และคุณวิชชุนี กันตะเพ็ง ผูอ
้ าํ นวยการฝ่ ายปฏิบตั ก
ิ าร
ภาคพื้น สายการบินไทยแอร์เอเชีย (คนที่ 4 จากขวา)ร่ วมเดินทางและต้อนรับเทีย่ วบิน
ปฐมฤกษ์ กรุงเทพฯ-ดานัง ประเทศเวียดนาม ซึง่ ให้บริการบินตรงทุกวันเเล้วตัง้ เเต่วน
ั นี้(9
มิถน
ุ ายน 2560)เป็ นต้นไป
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สอบถามเพิม
่ เติมที่ :ฝ่ ายสือ
่ สารองค์กร สายการบินแอร์เอเชีย
ณัฐวุฒิ จิตต์อาจหาญ

nuttawutj@airasia.com

airasia.com

