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แอร์ เอเชียต้ อนรับเที่ยวบินปฐมฤกษ์ กรุ งเทพ-ชุมพร
บินตรงสู่เมืองรอง ตอกยํา้ สายการบินที่มีเครือข่ ายบินครอบคลุมมากที่สุดในภาคใต้

ชุมพร วันที่ 25 มีนาคม 2561 – สายการบินไทยแอร์ เอเชียเริ่ มให้ บริ การเส้ นทางบินตรงทุกวัน “กรุงเทพ-ชุมพร”
วันแรก 25 มีนาคม 2561 พร้ อมจัดพิธีต้อนรับเที่ยวบินปฐมฤกษ์ นําโดยหน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชนท้ องถิ่น มาร่วม
ต้ อนรับอย่างอบอุน่ ซึง่ ในเที่ยวบินแรก มีอตั ราการขนส่งผู้โดยสารสูงถึงร้ อยละ 91 อีกทังแอร์
้ เอเชียยังมอบความสะดวกเป็ น
ส่วนลด 50 บาท ให้ กบั ผู้โดยสารที่ใช้ บริ การรถรับส่งสูส่ นามบิน
นางสาววิชชุนี กันตะเพ็ง ผู้อํานวยการฝ่ ายปฏิบตั ิการภาคพื ้น สายการบินไทยแอร์ เอเชีย เปิ ดเผยว่า เที่ยวบินกรุงเทพชุมพร ได้ รับการตอบรับที่ดีมากจากผู้โดยสาร โดยในเที่ยวบินแรก มีอตั ราขนส่งผู้โดยสารอยูท่ ี่ร้อยละ 91 ซึง่ เป็ นที่น่าพึงพอใจ
มาก เพราะจังหวัดชุมพรถือเป็ นปลายทางภาคใต้ ที่ทกุ คนรอคอย และทําให้ แอร์ เอเชียมีเส้ นทางบินครอบคลุมภาคใต้ มากที่สดุ
และในวันนี ้ยังได้ รับการสนับสนุนที่ดีจากหน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน ที่มาร่วมแสดงความยินดีกบั สายการบินไทยแอร์
เอเชียอย่างคึกคัก นําโดยนายณรงค์ พลละเอียด ผู้วา่ ราชการจังหวัดชุมพร นางวิริยา แก่นแก้ ว ผู้อํานวยการการท่องเที่ยวแห่ง
ประเทศไทย (ททท.) สํานักงานชุมพร นายอําพร ภักดี ผู้อํานวยการท่าอากาศยานชุมพร หอการค้ าจังหวัดชุมพร สมาคมธุรกิจ
ท่องเที่ยวจังหวัดชุมพร และหน่วยงานท้ องถิ่น ที่เกี่ยวข้ อง
นอกจากนี ้ แอร์ เอเชียยังมอบส่วนลดพิเศษ 50 บาท สําหรับรถรับส่งจากสนามบินชุมพร สู่ ตัวเมือง และตัวเมืองสู่
สนามบิน ให้ กบั ผู้โดยสาร เพียงแสดงบอร์ ดดิ ้งพาสเส้ นทาง กรุงเทพฯ-ชุมพร หรื อ ชุมพร – กรุงเทพฯ จากราคาปกติ 150 บาท
ลดราคาเหลือ 100 บาท ซึง่ ชาวชุมพรสามารถใช้ บริการรถรับส่งได้ ที่เคาน์เตอร์ เฟมทัวร์ ที่สนามบิน และร้ านเฟมทัวร์ ถนนศาลา

Press Release
แดง อําเภอเมือง จังหวัดชุมพร เริ่มใช้ สทิ ธิ์ได้ วนั นี ้ – 31 พฤษภาคม 2561 เพื่อสร้ างความ
สะดวกสบายให้ กบั ผู้โดยสาร ที่ต้องการเดินทางเข้ า และออกจากสนามบิน อีกทังยั
้ งมีบริการต่อรถ ต่อเรื อ (Island Transfer)
ไปยังเกาะเต่า เริ่ มให้ บริ การตังแต่
้ เดือนเมษายน 2561 เป็ นต้ นไป
“การที่แอร์ เอเชียเปิ ดเส้ นทางบินสูจ่ งั หวัดชุมพร จะทําให้ แอร์ เอเชียเป็ นสายการบินที่มีเส้ นทางครอบคลุมมากที่สดุ ใน
ภาคใต้ รวม 9 ปลายทาง 19 เส้ นทางบิน กว่า 69 เที่ยวบินต่อวัน ซึง่ จะช่วยอํานวยความสะดวกและเป็ นทางเลือกของทัง้
นักท่องเที่ยว และคนท้ องถิ่นที่ต้องการเดินทางได้ อย่างดี ขณะเดียวกันยังสอดคล้ องกับนโยบายของรัฐบาลที่ต้องการส่งเสริ ม
เมืองรองให้ มีความเติบโตทางเศรษฐกิจ แอร์ เอเชียจึงคาดว่าเส้ นทางดังกล่าวจะได้ รับการตอบรับที่ดี” นางสาววิชชุนี กล่าว
ปั จจุบนั แอร์ เอเชียมีเส้ นทางบินสูภ่ าคใต้ ทงหมด
ั้
19 เส้ นทาง โดยเป็ นเส้ นทางบินตรงจากท่าอากาศยานดอนเมือง
จํานวน 9 เส้ นทาง ได้ แก่ สุราษฎร์ ธานี ( 6 เที่ยวบินต่อวัน) นครศรี ธรรมราช (5 เที่ยวบินต่อวัน) หาดใหญ่ (10 เที่ยวบินต่อวัน)
ภูเก็ต ( 18 เที่ยวบินต่อวัน) กระบี่ (7 เที่ยวบินต่อวัน) นราธิวาส (1 เที่ยวบินต่อวัน) ตรัง (3 เที่ยวบินต่อวัน) ระนอง (1เที่ยวบิน
ต่อวัน) และชุมพร (1 เที่ยวบินต่อวัน)
อีกทังมี
้ เส้ นทางบินข้ ามภาคจากภาคใต้ สจู่ งั หวัดอื่นๆ อีก 10 เส้ นทาง ได้ แก่ ภูเก็ต-เชียงใหม่ ภูเก็ต-อุดรธานี ภูเก็ตขอนแก่น สุราษฎร์ ธานี-เชียงใหม่ กระบี่-เชียงใหม่ หาดใหญ่-เชียงใหม่ หาดใหญ่-เชียงราย หาดใหญ่-ขอนแก่น หาดใหญ่พัทยา (อูต่ ะเภา) และภูเก็ต-พัทยา (อูต่ ะเภา)
คําบรรยายใต้ ภาพ
(คนที่ 2 จากขวา) นายธรรมรงค์ รักเล่ง ผู้จดั การสายการบินไทยแอร์ เอเชีย ประจําท่าอากาศยานชุมพร (คนที่ 4 จากขวา) นาย
อําพร ภักดี ผู้อํานวยการท่าอากาศยานชุมพร (คนที่ 5 จากขวา) นายณรงค์ พลละเอียด ผู้วา่ ราชการจังหวัดชุมพร อากาศยาน
ชุมพร (คนที่ 7 จากขวา) นางสาววิชชุนี กันตะเพ็ง ผู้อํานวยการฝ่ ายปฏิบตั ิการภาคพื ้น สายการบินไทยแอร์ เอเชีย และ (คน
ที่ 8) นางวิริยา แก่นแก้ ว ผู้อํานวยการ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สํานักงานจังหวัดชุมพร ร่วมต้ อนรับเที่ยวบินปฐมฤกษ์
ของไทยแอร์ เอเชีย กรุงเทพ-ชุมพร
ตารางเที่ยวบินกรุ งเทพ (DMK) – ชุมพร (CJM)
เริ่มบินตังแต่
้ 25 มีนาคม 2561
เที่ยวบิน
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