PRESS RELEASE
FOR IMMEDIATE RELEASE

แอร์ เอเชีย เปิ ดเส้ นทางใหม่ บินตรงทุกวัน "ดอนเมือง-ระนอง"
เพิ่มเครือข่ ายแข็งแกร่ งในประเทศ เริ่มต้ นเพียง 590 บาท!
12 ธั นวาคม 2560 (กรุ งเทพฯ) - สายการบินเเอร์ เอเชี ยเสริ มทัพเส้ นทางบินภายในประเทศ เปิ ดบินตรงทุกวัน
"ดอนเมือง-ระนอง" ชวนสัมผัสเสน่ห์เมืองออนเซน ริ มทะเลอันดามัน พร้ อมเชื่อมต่อสูท่ ะเลเมียนมา ตังเป้
้ าใช้ เครื อข่ายบินดึง
นักท่องเที่ยวทังชาวไทยและต่
้
างชาติเข้ าระนอง กระตุ้นเศรษฐกิจ จัดโปรโมชัน่ บินคุ้มเริ่ มต้ นเพียง 590 บาทต่อเที่ยว เริ่ มสํารอง
ที่นงั่ ตังแต่
้ 12ธันวาคม 2560 พร้ อมบิน 16 กุมภาพันธ์ 2561 นี ้เป็ นต้ นไปในทุกช่องทางจัดจําหน่าย
นายธรรศพลฐ์ แบเลเว็ลด์ ประธานเจ้ าหน้ าที่บริหาร สายการบินไทยเเอร์ เอเชีย กล่าวว่า “ช่วงที่ผ่านมาแอร์
เอเชียขยายเส้ นทางภายในประเทศ โดยใช้ กลยุทธ์ การเพิ่มเครื อข่ายบินข้ ามภาค จากฐานปฏิบตั ิการบินอื่นๆ นอกกรุ งเทพฯ
เพื่อกระจายการเดินทางให้ ครอบคลุมเเละเป็ นทางเลือกใหม่ๆ ที่สะดวกสบายทังสํ
้ าหรับผู้ใช้ บริ การเเละการท่องเที่ยวเเบบ
เชื่อมต่อ ซึง่ ได้ รับผลการตอบรับที่ดีมาก อย่างไรก็ตามเราก็ไม่ลืมในการสร้ างโอกาสใหม่ กับปลายทางที่เราเชื่อมัน่ ในศักยภาพ
จึงเปิ ดเส้ นทางใหม่ บินตรงทุกวัน "ดอนเมือง-ระนอง" ขึ ้น ถือเป็ นเส้ นทางบินภายในประเทศลําดับที่ 35 ของไทยแอร์ เอเชีย เเละ
ทําให้ ตอนนี ้เรามีปลายทางบินสูภ่ าคใต้ มากที่สดุ เป็ นปลายทางที่ 8 โดยมีเส้ นทางบินเข้ าออกสูภ่ าคใต้ รวม 17 เส้ นทางแล้ วจาก
ทุกฐานปฏิบตั ิการบิน ตอกยํา้ ความเป็ นผู้นําที่มีเครื อข่ายให้ บริ การหลากหลายเส้ นทางมากที่สดุ สําหรับภาคใต้ เเละตลาด
ภายในประเทศโดยรวม”
"ระนองเป็ นจังหวัดฝั่ งทะเลอันดามัน ที่มีเสน่ห์หลากหลาย ทังเป็
้ นเมืองที่มีออนเซนตามธรรมชาติ จนได้ รับการบรรจุ
ให้ เป็ นเส้ น ทางแนะนํ า ในแคมเปญ “เมื อ งต้ อ งห้ า มพลาด Plus” ของ ททท. มี ผ้ ูม าเยื อ นตอบโจทย์ ทัง้ ชาวไทยและชาว
ต่างประเทศ โดยถือเป็ นเมืองออนเซนหนึ่งเดียวในประเทศไทย คือมีบ่อนํ ้าพุร้อนธรรมชาติจํานวนมากที่สดุ ในประเทศไทยมี
เกาะเเละทะเลนํ ้าใสที่ยงั คงความเป็ นธรรมชาติสงู เช่น เกาะพยาม เกาะช้ าง หมู่เกาะกําตก ฯลฯ รวมทังเป็
้ นจังหวัดกลยุทธ์
ท่องเที่ยว ประตูเชื่อมต่อสูป่ ระเทศเมียนมา ซึ่งมีเกาะเเละทะเลที่สวยงาม มีชื่อเสียงสําหรับนักท่องเที่ยวท◌ั◌่วโลก" นายธรรศ
พลฐ์ กล่าว

PRESS RELEASE

“เราเชื่อมั่นในศักยภาพของจังหวัดระนองที่เติบโตต่อเนื่อง ภาครัฐเเละการ

ท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยที่ให้ ความร่วมมือเเละทํางานเชิงรุกอย่างมาก รวมทังการที
้
่แอร์ เอเชียมีเครื อข่ายบินที่ครอบคลุมทังใน
้
ประเทศเเละระหว่างประเทศ จึงเป็ นโอกาสดีที่เราจะสามารถดึงนักท่องเที่ยวเชื่อมต่อมาที่ระนองได้ สะดวกเเละคุ้มค่ามากขึ ้น
ถือเป็ นการกระตุ้นเศรษฐกิจภาพรวมได้ อีกทางหนึง่ ” นายธรรศพลฐ์ กล่าว
ทังนี
้ ้สําหรับเส้ นทางบินใหม่ "ดอนเมือง-ระนอง" นี ้ จะเริ่ มให้ บริ การเที่ยวบินแรกตังแต่
้ วนั ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561 เป็ น
ต้ นไป โดยสายการบิ นได้ จัด โปรโมชั่น เปิ ดตัวในราคาที่ ค้ ุมค่าสุดๆ เริ่ มต้ นเพียง 590 บาทต่อเที่ยว จองได้ ตงั ้ เเต่วันนี ้ – 24
ธันวาคม 2560เเละเดินทางตังเเต่
้ 16 กุมภาพันธ์ 2561 - 31 มกราคม 2562 ที่ www.airasia.com และทุกช่องทางจําหน่าย
ทังเคาน์
้
เตอร์ เซอร์ วิสเเละเซเว่นอีเลฟเว่นทุกสาขา โมบายเเอพ ตัวเเทนจําหน่าย เคาน์เตอร์ สาํ นักงานขายเเอร์ เอเชียทัว่ ประเทศ
หรื อคอลเซ็นเตอร์ โทร.02-515-9999 โดยผู้สนใจสามารถติดตามโปรโมชัน่ ดีๆ กิจกรรมที่นา่ สนใจ หรื อติดตามความเคลือ่ นไหว
ต่างๆของเราได้ ที่ facebook.com/AirAsiaThailand

***ENDS***
ตารางบินเส้ นทาง ดอนเมือง (DMK) – ระนอง (UNN)
เริ่มให้ บริการตัง้ แต่ วนั ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561
เที่ยวบิน
จาก
สู่

ออก

ถึง

ความถี่

FD 3140

DMK

UNN

11:45 น.

13:00 น.

ทุกวัน

FD 3141

UNN

DMK

13:40 น.

14:55 น.

ทุกวัน

สอบถามเพิ่มเติมที่ :ฝ่ ายสื่อสารองค์ กร สายการบินแอร์ เอเชีย
ณัฐวุฒิ จิตต์อาจหาญ

nuttawutj@airasia.com

