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แอร์ เอเชียเปิ ดบินตรง 2 เส้ นทางใหม่ ส่ ูอนิ เดีย
กรุ งเทพ-ชัยปุระ และติรุจริ ั ปปั ลลิ 4 เที่ยวบินต่ อสัปดาห์
แอร์ เอเชียเปิ ด 2 เส้ นทางบินใหม่ เชื่อมไทย-อินเดีย บินตรงสูป่ ระตูราชาสถานและทัชมาฮาล “กรุงเทพฯ-ชัยปุระ” 4
เที่ยวบินต่อสัปดาห์ (เที่ยวบินออกจากท่าอากาศยานดอนเมืองวันอังคาร พุธ ศุกร์ และอาทิตย์) เริ่ มบินตังแต่
้ 29 ก.ย. 2560
และอินเดียใต้ กรุงเทพฯ- ติรุจิรัปปั ลลิ 4 เที่ยวบินต่อสัปดาห์ (เที่ยวบินออกจากท่าอากาศยานดอนเมืองวันจันทร์ อังคาร
พฤหัสบดี และเสาร์ ) เริ่ มบินตังแต่
้ 28 ก.ย. 2560 เป็ นต้ นไป ตังเป้
้ าชวนคนอินเดียบินช้ อปสบายดึงรายได้ เข้ าไทย พร้ อม
โปรโมชัน่ สุดคุ้ม จองได้ เลยตังแต่
้ 31 ก.ค. – 13 ส.ค. 2560 บินตรงสูช่ ยั ปุระ เริ่ มต้ นที่ 1,990 บาทต่อเที่ยว เพื่อเดินทาง 29 ก.ค.
2560-28 ส.ค.2561 และ ติรุจิรัปปั ลลิ ราคา 1,690 บาทต่อเที่ยว เพื่อเดินทาง 28 ก.ค. 2560-28 ส.ค.2561
นายธรรศพลฐ์ แบเลเว็ลด์ ประธานเจ้ าหน้ าที่บริหาร สายการบินไทยแอร์ เอเชีย กล่าวว่า ในครึ่งปี หลัง 2560
แอร์ เอเชียวางแผนในการบุกตลาดประเทศอินเดียอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากเป็ นตลาดใหญ่ ที่มีศกั ยภาพการเติบโตที่ดี โดยยอด
นักท่องเที่ยวอินเดียอยูใ่ นลําดับที่ 6 ของนักท่องเที่ยวต่างชาติเข้ าไทย เพราะประเทศไทยมีรูปแบบการท่องเที่ยวทีต่ อบสนองทุก
ไลฟ์ สไตล์ อาทิ ช้ อปปิ ง้ สีสนั ยามคํ่าคืน รวมทังบริ
้ การภาคโรงแรมและสปา โดยเราจึงเชื่อว่าการเปิ ด 2 เส้ นทางบินใหม่นี ้จะเป็ น
โอกาสสําคัญในการกระตุ้นตลาดการท่องเที่ยวระหว่างสองประเทศได้ อย่างดี
สําหรับคนไทยเส้ นทางบินตรง “กรุงเทพฯ-ชัยปุระ” ถือเป็ นเส้ นทางในฝันที่มีผ้ คู นรอคอยจํานวนมาก ในฐานะทีช่ ยั ปุระ
เป็ นนครสีชมพู ประตูสรู่ าชาสถานและทัชมาฮาล สัมผัสเสน่ห์เห่งสถาปั ตยกรรมอันงดงาม อาทิ พระราชวังหลวง พระราชวัง
แห่งสายลม Hawa Mahal ฮาวา มาฮาล ป้อมแอมเบอร์ ตลาดเมืองเก่า และเชื่อมต่อสูเ่ มืองท่องเทีย่ วใกล้ ๆ เช่น จอร์ ดปูห์
(เมืองสีฟา้ ) อุดยั ปูร์ (เมืองสีขาว) หรื อจัยซัลแมร์ (เมืองสีทอง) โดยแต่ละเมืองจะมีพระราชวัง ป้อมปราการ และศาสนสถานที่
สวยงาม อลังการสไตล์อินเดีย ทังนี
้ ้สําหรับเส้ นทางบินตรง “กรุงเทพฯ-ติรุจิรัปปั ลลิ” 4 เที่ยวบินต่อสัปดาห์ ท่านจะได้ สมั ผัส
เมืองทีเ่ ต็มไปด้ วยประเพณีวฒ
ั นธรรม และประวัติศาสตร์ ที่ตงอยู
ั ้ ใ่ นทําเลยุทธศาสตร์ ของอินเดียใต้ เป็ นศูนย์กลางด้ านการ
ค้ าขาย อุตสาหกรรมและการศึกษาของรัฐทมิฬนาฑู รวมทังสถานที
้
่ทอ่ งเที่ยวที่นา่ สนใจ เช่น เทวาลัยอุคจี ปิ ลยาร์ (Ucchi
Pillayar Rock Fort Temple) หนึง่ ในหินเก่าแก่ที่สดุ ในโลกประมาณ 3.8 พันล้ านปี มาแล้ ว วัดศรี รังกัม(Sri Ranganathaswamy
Temple) ซึง่ ภายในเป็ นที่ประดิษฐานของปูชนียสถานอันศักดิ์สทิ ธิ์ที่สาํ คัญ
ปั จจุบนั ไทยแอร์ เอเชีย บินตรงจากอินเดียสูก่ รุงเทพฯ ประเทศไทย รวม 4 เส้ นทางคือ เชนไน บังกาลอร์ โกลกาตา และ
โกชิ โดยมีสดั ส่วนผู้โดยสารในทุกเส้ นทางส่วนใหญ่จะเป็ นชาวอินเดีย ประมาณ 80-85% และมีอตั ราขนส่งผู้โดยสารเฉลีย่ อยูท่ ี่
ร้ อยละ 80 จึงถือว่าอินเดียเป็ นตลาดที่แข็งแกร่ง และชาวอินเดียให้ การตอบรับที่ดีกบั สายการบินแอร์ เอเชียด้ วยดีตลอดมา
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ตารางเที่ยวบิน (เริ่มบินตัง้ แต่ 29 ก.ย. 2560)
เที่ยวบิน

ต้ นทาง

ปลายทาง

เวลาออก เวลาถึง

ระยะเวลา

วันที่ให้ บริการ

FD0130

กรุงเทพฯ(ดอนเมือง)

ชัยปุระ

20:00

22:50

4:15

อังคาร,พุธ,ศุกร์ ,
อาทิตย์

FD0131

ชัยปุระ

กรุงเทพฯ(ดอนเมือง) 23:35

05:20

4:15

อังคาร,พุธ,ศุกร์ ,
อาทิตย์

ตารางเที่ยวบิน (เริ่มบินตัง้ แต่ 28 ก.ย. 2560 สําหรับเที่ยวบิน FD110 และ 29 ก.ย. 2560 สําหรับเที่ยวบิน FD111)
เที่ยวบิน

ต้ นทาง

ปลายทาง

เวลาออก เวลาถึง

ระยะเวลา

วันที่ให้ บริการ

FD0110

กรุงเทพฯ(ดอนเมือง)

ติรุจิรัปปั ลลิ

22:05

23:55

3:30

จันทร์ ,อังคาร,
พฤหัสบดี,เสาร์

FD0111

ติรุจิรัปปั ลลิ

กรุงเทพฯ(ดอนเมือง) 00:50

06:10

3:40

อังคาร,พุธ,ศุกร์ ,
อาทิตย์

