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แอร์ เอเชียบินตรงทุกวัน “มาเก๊ า – ภูเก็ต” เกาะสวรรค์ เมืองไทย
โปรโมชั่นคุ้มเริ่มต้ นเพียง 1,590 บาทต่ อเที่ยว
แอร์ เอเชียเปิ ดเส้ นทางบินใหม่ ชวนชาวมาเก๊ า และชาวจีน บินตรงเที่ยวภูเก็ต เกาะสวรรค์ของเมืองไทย โดยได้ เปิ ด
เส้ นทางบินตรงทุกวัน มาเก๊ า-ภูเก็ต พร้ อมพาทุกคนสัมผัสหาดทรายขาว นํ ้าทะเลใส และลิ ้มรสอาหารทะเลชันยอด
้
ที่ภเู ก็ต โดย
แอร์ เอเชียพร้ อมเปิ ดให้ บริ การเทีย่ วบินแรกในวันที่ 8 มกราคม 2561 ด้ วยราคาโปรโมชัน่ สุดพิเศษ 1,590 บาท เริ่ มจองได้ ตงแต่
ั้
วันที่ 16 ถึงวันที่ 29 ตุลาคม 2560 และเดินทางได้ ตงแต่
ั ้ วนั ที่ 8 มกราคม ถึงวันที่ 21 พฤศจิกายน 2561
ซีเลีย เลา ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร แอร์ เอเชียประจําฮ่องกง มาเก๊ า กล่าวว่า เป็ นโอกาสที่ดี ที่ไทยแอร์ เอเชียเปิ ด
เส้ นทางบินใหม่จากภูเก็ต สูม่ าเก๊ า ซึง่ จังหวัดภูเก็ตถือเป็ นปลายทางยอดนิยมอันดับต้ นๆ ของชาวจีนที่จะมาเที่ยวเมืองไทย การ
มีเส้ นทางบินใหม่จะยิง่ อํานวยความสะดวกด้ านการท่องเทีย่ วมากขึ ้น นอกจากนี ้แอร์ เอเชียยังมีเส้ นทางหลากหลายบินตรงสูม่ า
เก๊ า เป็ นการส่งเสริ มการท่องเทีย่ วของมาเก๊ าให้ เติบโตขึ ้น
สําหรับเส้ นทางบินตรงสูม่ าเก๊ า ปั จจุบนั มีทงหมด
ั้
6 เส้ นทาง ได้ แก่ มาเก๊ าบินตรงสู่ กรุงเทพ เชียงใหม่ พัทยา (อู่
ตะเภา) กัวลาลัมเปอร์ มะนิลา จาการ์ ตา และเส้ นทางบินใหม่กรุงเทพ-ยะโฮร์ บาร์ รู ซึง่ จะเริ่ มให้ บริการตังแต่
้ วนั ที่ 28
พฤศจิกายน 2560
นายสันติสขุ คล่องใช้ ยา ผู้อํานวยการฝ่ ายการพาณิชย์ สายการบินไทยแอร์ เอเชีย กล่าวว่า ภูเก็ตเป็ นจังหวัดที่มีความ
เชื่อ ประเพณีและวัฒนธรรมจีนเป็ นรากฐาน มีประวัตศิ าสตร์ เชื่อมโยงกัน ทําให้ คนจีนคุ้นเคยในการเดินทางมาเยี่ยมเยือน
รวมทังความครบรสในด้
้
านการท่องเที่ยว ไม่วา่ จะเป็ นเชิงธรรมชาติ ไลฟ์ สไตล์ สีสนั ความบันเทิงยามคํ่าคืนที่เป็ นเอกลักษณ์ จึง
เชื่อว่าเส้ นทางบินใหม่นี ้จะได้ รับการตอบรับที่ดีแน่นอน
“เรากําหนดเปิ ดให้ บริ การเส้ นทางมาเก๊ า-ภูเก็ต ตังแต่
้ วนั ที่ 8 มกราคม 2561 การเปิ ดเส้ นทางบินใหม่ครัง้ นี ้จะดึงดูด
และจูงใจชาวมาเก๊ าและพื ้นที่ใกล้ เคียงให้ มาท่องเที่ยวที่ภเู ก็ต โดยแอร์ เอเชียจะใช้ จดุ เด่นในการเป็ นสายการบินราคาประหยัด
ที่ตรงเวลาและได้ รับความไว้ วางใจของชาวจีน ดึงคนเข้ ามา เพื่อใช้ จ่ายกระตุ้นเศรษฐกิจให้ เต็มที่” นายสันติสขุ กล่าว
สําหรับชาวภูเก็ต จะถือเป็ นโอกาสที่ดีในการเพิ่มทางเลือกใหม่ในการเดินทางท่องเทีย่ ว โดยเฉพาะที่มาเก๊ า ที่เป็ น
แหล่งท่องเทีย่ วยอดนิยมของชาวไทย โดยเฉพาะชื่อเสียงด้ านการสักการะสิง่ ศักดิ์สทิ ธิ์ขอพร ท่องเที่ยวเยี่ยมชมสถาปั ตยกรรม
แบบยุโรปแห่งเอเชีย การเปิ ดเส้ นทางบินใหม่นี ้จึงน่าจะได้ รับการตอบรับที่ดีจากนักท่องเที่ยวของทัง้ 2 ประเทศ
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นอกจากเส้ นทางบินมาเก๊ า-ภูเก็ต แล้ ว ไทยแอร์ เอเชียยังมีเส้ นทางบินตรงจากมาเก๊ าสูเ่ มืองไทยอีกหลากหลาย
เส้ นทาง ได้ แก่ มาเก๊ า-ดอนเมือง (4 เที่ยวบินต่อวัน) มาเก๊ า-เชียงใหม่ (บินตรงทุกวัน) มาเก๊ า-พัทยา (อูต่ ะเภา) ( 4 เที่ยวบินต่อ
สัปดาห์)
ั ้ วนั นี ้ถึง
ทังนี
้ ้ผู้โดยสารสามารถสํารองที่นงั่ ราคาโปรโมชัน่ เริ่ มต้ นที่ 1,590 บาทต่อเทีย่ ว ที่ www.airasia.com ได้ ตงแต่
วันที่ 29 ตุลาคม 2560 เพื่อเดินทางตังแต่
้ เที่ยวบินแรกวันที่ 8 มกราคม ถึงวันที่ 21 พฤศจิกายน 2561
ตารางบินเส้ นทางมาเก๊ า (MFM) – ภูเก็ต (HKT)
เริ่มบิน 8 มกราคม 2561
Flight No.

Route

Departure

Arrival

Flt time

Frequency

FD624

HKT-MFM

05:20

10:05

3:45 hr.

Daily

FD625

MFM-HKT

10:40

13:05

3:25 hr.

Daily

สอบถามเพิ่มเติมที่ :ฝ่ ายสื่อสารองค์ กร สายการบินแอร์ เอเชีย
ณัฐวุฒิ จิตต์อาจหาญ

nuttawutj@airasia.com

