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แอร์ เอเชียเปิ ดเส้ นทางใหม่ บินข้ ามภาค “ภูเก็ต-ขอนแก่ น” กระตุ้นท่ องเที่ยวไทย
พร้ อมรุ กหนักฮับภูเก็ต เปิ ดรวด 2 เส้ นทางใหม่ ไตรมาส 4/2560
สายการบินแอร์ เอเชียเสริ มศักยภาพฐานปฏิบตั กิ ารบินภูเก็ต เปิ ดเส้ นทางบินใหม่ กระตุ้นเทีย่ วข้ ามภาค “ภูเก็ตขอนแก่น” 4 เทีย่ วบินต่อสัปดาห์ (บินวันจันทร์ พุธ ศุกร์ อาทิตย์ ) โปรโมชัน่ คุ้ม เริ่ มต้ นเพียง 690 บาทต่อเที่ยว เริ่ มบิน 22
ธันวาคม 2560 นี ้ พร้ อมด้ วยเส้ นทางบินระหว่างประเทศใหม่ ภูเก็ต-มาเก๊ า เปิ ดขายแล้ วเมื่อเดือนตุลาคมที่ผา่ นมา ตังเป้
้ า
พัฒนานวัตกรรมเช็คอิน โหลดกระเป๋ าด้ วยตนเอง เพิ่มทางเลือกทีส่ ะดวก และรวดเร็ วในการเดินทาง
นายอรุณ ลิลาพันธิสทิ ธิ ผู้จดั การแอร์ เอเชีย ประจําท่าอากาศยานภูเก็ต กล่าวว่า ภูเก็ตเป็ นฐานปฏิบตั ิการบินหลัก
ของแอร์ เอเชียทีม่ ีเส้ นทางบินหลากหลายทังในประเทศและระหว่
้
างประเทศและเติบโตอยูต่ ลอด โดย 3 ไตรมาสแรกที่ผา่ นมา
(มกราคม-กันยายน 2560) ทุกเส้ นทางมีอตั ราขนส่งผู้โดยสารเฉลีย่ อยูท่ ี่ร้อยละ 86 โดยเฉพาะเส้ นทางกรุงเทพฯ-ภูเก็ต ที่เราได้
เพิ่มเทีย่ วบินเช้ ามืด “บินเช้ า คุ้มชัวร์ ” อีก 1 เที่ยวบิน จนมี 18 เทีย่ วบินต่อวันในปัจจุบนั และก็ได้ รับการตอบรับที่ดีนา่ พอใจ
“ในไตรมาสที่ 4 ถือเป็ นช่วงฤดูกาลท่องเที่ยว ซึง่ ภูเก็ตเป็ นปลายทางยอดนิยมของทังคนไทยและต่
้
างชาติ เราจึงเปิ ด
เพิ่มอีก 2 เส้ นทางบินใหม่ในไตรมาสนี ้ โดยเปิ ดขายไปแล้ วคือ ภูเก็ต-มาเก๊ า เริ่ มให้ บริการเทีย่ วบินแรก วันที่ 8 มกราคม 2561
และล่าสุดกับการเปิ ดเส้ นทางบินในประเทศข้ ามภาค ภูเก็ต-ขอนแก่น เริ่ มขายตังแต่
้ 1 พฤศจิกายนนี ้ หวังอํานวยความสะดวก
การท่องเที่ยวแบบเชื่อมโยง คนภูเก็ตและชาวอีสานที่จะเดินทางกลับบ้ านได้ สะดวกขึ ้น” นายอรุณ กล่าว
สําหรับเส้ นทางใหม่ ภูเก็ต-ขอนแก่น ให้ บริ การบินตรง 4 เที่ยวบินต่อสัปดาห์ โดยออกจากภูเก็ตเวลาสบาย 11.10 น.
ถึงขอนแก่น เที่ยวได้ ทนั ทีเวลา 12.50 น. และขากลับออกจากขอนแก่น เวลา 08.45 น. ถึงภูเก็ต 10.40 น. โดยแอร์ เอเชียได้ จดั
โปรโมชัน่ เปิ ดตัวสุดประหยัด เริ่มต้ นเพียง 690 บาทต่อเที่ยว สํารองที่นงั่ ได้ ตงแต่
ั ้ 1-12 พฤศจิกายน 2560 เดินทางได้ ตงแต่
ั้
เที่ยวบินแรก 22 ธันวาคม 2560 – 21 พฤศจิกายน 2561 ผ่านทาง www.airasia.com และทุกช่องทางจําหน่าย
ด้ านแผนพัฒนาการให้ บริ การของฐานปฏิบตั กิ ารบินภูเก็ต ยังเน้ นจุดแข็งเรื่ องการเป็ น Self Service ที่ช่วยเพิ่มความ
สะดวกและรวดเร็วในการใช้ บริ การ โดยปั จจุบนั แอร์ เอเชียให้ บริการเครื่ องคิออสเช็คอินที่ทา่ อากาศยานภูเก็ต จํานวน 11 เครื่ อง
ทังอาคารผู
้
้ โดยสารในประเทศและระหว่างประเทศ รวมทังบริ
้ การใหม่ การโหลดสัมภาระด้ วยตนเองผ่านเครื่ องอัตโนมัติ
ให้ บริ การ 3 เครื่ อง ที่อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ และจะเพิ่มอีก 5 เครื่ อง ที่อาคารผู้โดยสารภายในประเทศเร็ วๆ นี ้ ซึง่ เป็ น
ที่นิยมและได้ รับการตอบรับที่ดีมาก
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ตารางเที่ยวบินภูเก็ต (HKT) – ขอนแก่ น (KKC)
เริ่ มบินตังแต่
้ 22 ธันวาคม 2560
เที่ยวบิน

ต้ นทาง

ปลายทาง

เวลาออก

เวลาถึง

วันที่ให้ บริการ

FD3601

ขอนแก่น

ภูเก็ต

08:45

10:40

จันทร์ พุธ ศุกร์ อาทิตย์

FD3602

ภูเก็ต

ขอนแก่น

11:10

12:50

จันทร์ พุธ ศุกร์ อาทิตย์

คําบรรยายใต้ ภาพ :
(ตัง้ แต่ ลาํ ดับที่ 2 จากซ้ ายไปขวา) คุณอรุณ ลิลาพันธิสทิ ธิ ผู้จดั การแอร์ เอเชีย ประจําท่าอากาศยานภูเก็ต คุณเพ็ชร ชันเจริ
้ ญ
ผู้อํานวยการท่าอากาศยานนานาชาติภเู ก็ต และ คุณณัฐวรรณ ไชยาธิโรช ผู้จดั การฝ่ ายการตลาด (ภาคใต้ ) สายการบิน ไทย
แอร์ เอเชียร่วมงานแถลงข่าวเปิ ดเส้ นทางบินใหม่ บินตรงภูเก็ต-ขอนแก่น 4 เที่ยวบินต่อสัปดาห์

