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แอร์ เอเชีย เปิ ดเส้ นทางบินตรงใหม่ “เชียงใหม่ -ย่ างกุ้ง” 3 เที่ยวบินต่ อสัปดาห์
โปรโมชั่นบินคุ้มเริ่มต้ น 990 บาทต่ อเที่ยว พร้ อมรับสิทธิประโยชน์ ประหยัดค่ าเน็ต แท็กซี่และอาหาร!
เชียงใหม่ 11 มิถุนายน 2561 สายการบินแอร์ เอเชีย ชวนสัมผัสประสบการณ์ใหม่ บินตรงสะดวกจากเชียงใหม่สยู่ า่ งกุ้ง
ประเทศเมียนมา 3 เที่ยวบินต่อสัปดาห์ (ทุกวันอังคาร พฤหัสบดี และเสาร์ ) ด้ วยเครื่ องบินลําใหญ่ ตรงเวลา สํารองที่นงั่ ได้ แล้ ว
วันนี ้ พร้ อมราคาโปรโมชัน่ 990 บาทต่อเที่ยว จองได้ ตงแต่
ั ้ 11-24 มิถนุ ายน 2561 เดินทางได้ ตงแต่
ั ้ เที่ยวบินปฐมฤกษ์ 11
สิงหาคม 2561-13 สิงหาคม 2562 โดยตังเป้
้ ากระตุ้นเศรษฐกิจดึงนักท่องเที่ยวต่างชาติกลุม่ ใหม่ ใช้ จ่ายด้ านการท่องเที่ยวและ
ลงทุนที่เชียงใหม่ และเปิ ดโอกาสชาวเชียงใหม่ สัมผัสดินแดนแห่งศรัทธา สักการะเจดีย์ชเวดากอง เทพทันใจ และมนต์เสน่ห์
ต่างๆ ทังวิ
้ ถีชีวิตและชมสถาปั ตยกรรมยุคโคโลเนียล สไตล์องั กฤษ ที่เมืองย่างกุ้ง ประเทศเมียนมา
นายสันติสุข คล่ องใช้ ยา ประธานเจ้ าหน้ าที่บริหาร สายการบินไทยแอร์ เอเชีย กล่าวว่า เชียงใหม่ ถือเป็ น
ฐานปฏิบตั ิการการบินที่แข็งแกร่งและเติบโตต่อเนื่อง โดยเรามีเครื่ องบินแอร์ บสั เอ 320 ประจําการอยู่ 6 ลํา ให้ บริการ 13
เส้ นทาง ทังภายในประเทศและระหว่
้
างประเทศ โดยการเปิ ดให้ บริ การเส้ นทางบินใหม่ บินตรง “เชียงใหม่-ย่างกุ้ง” จํานวน 3
เที่ยวบินต่อสัปดาห์ ทุกวันอังคาร พฤหัสบดี และเสาร์ ในครัง้ นี ้ จึงถือเป็ นเรื่ องน่ายินดีที่จะเชื่อมการเดินทางทัง้ 2 เมืองที่มี
เอกลักษณ์เฉพาะตัว พร้ อมกระตุ้นเศรษฐกิจการท่องเที่ยวและลงทุนระหว่างกัน
“ย่างกุ้ง เป็ นเมืองแห่งศรัทธาและวัฒนธรรมของประเทศเมียนมา ที่เติบโตอย่างรวดเร็วทังในด้
้ านเศรษฐกิจและการ
ท่องเที่ยว ในขณะที่เชียงใหม่ก็เป็ นเมืองท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมที่ขึ ้นชื่อและมีเอกลักษณ์ การเปิ ดเส้ นทางเชื่อมบินตรงครัง้ นี ้ จึง
เชื่อว่าจะเป็ นโอกาสใหม่ๆ ที่น่าสนใจ โดยเราพร้ อมใช้ จดุ เด่นของบริ การที่ค้ มุ ค่า ตรงเวลา เครื่ องใหม่ เครื่ องใหญ่ด้วยเครื่ องบิน
แบบแอร์ บสั เอ320 ซึง่ เชื่อมัน่ ว่าจะได้ รับการตอบรับที่ดีจากนักท่องเที่ยวเดินทางทัง้ 2 ประเทศแน่นอน” นายสันติสขุ กล่าว
ทังนี
้ ้ย่างกุ้ง เป็ นอดีตเมืองหลวงของประเทศเมียนมา ซึง่ มีศาสนสถานสําคัญและยิ่งใหญ่มากมาย อาทิ สักการะ
เจดีย์ชเวดากอง พระธาตุอินทร์ แขวน ไหว้ พระขอพรกับเทพทันใจ ชมสถาปั ตยกรรมโคโลเนียล ร้ านคาเฟ่ สไตล์ยโุ รปสวยๆในตัว
เมือง หรื อแม้ เชื่อมการเดินทางต่อสูเ่ มืองหงสาวดี เป็ นต้ น ทังนี
้ ้สายการบินแอร์ เอเชียพร้ อมให้ บริการบินตรงเส้ นทางใหม่
“เชียงใหม่-ย่างกุ้ง” จํานวน 3 เที่ยวบินต่อสัปดาห์ ทุกวันอังคาร พฤหัสบดี และเสาร์ พร้ อมจัดโปรโมชัน่ บินประหยัด เริ่ มต้ นที่
990 บาท สํารองที่นงั่ ได้ แล้ วตังแต่
้ วนั ที่ 11-24 มิถนุ ายน 2561 เพื่อเดินทางตังแต่
้ เที่ยวบินแรก วันที่ 11 สิงหาคม 2561 ถึง 12
สิงหาคม 2562 ได้ ที่ www.airasia.com หรื อทุกช่องทางจําหน่าย
นอกจากนี ้ยังได้ รับสิทธิพิเศษอื่นๆ อีกมากมาย เช่น ส่วนลดค่า GrabTaxi รับฟรี อินเตอร์ เน็ต 700MB พร้ อมโบนัสค่า
โทรอีก 500 จ๊ าด เมื่อซื ้อซิมการ์ ด ณ เคาน์เตอร์ MPT อาคารผู้โดยสารขาออก ท่าอากาศยานย่างกุ้ง และส่วนลดร้ านอาหาร
อร่อยในเมืองย่างกุ้งสูงสุดถึง 15% ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ www.airasia.com
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ฐานปฏิบตั ิการการบินเชียงใหม่ เป็ น 1 ใน 6 ฐานปฏิบตั ิการบินภายในประเทศที่แข็งแกร่งของสายการบินไทยแอร์
เอเชีย ซึง่ ปั จจุบนั ฐานปฏิบตั ิการการบินเชียงใหม่ มีเครื่ องบินแอร์ บสั เอ 320 ประจําการฝูงบินรวม 6 ลํา ให้ บริการรวม 13
เส้ นทาง คือ บินตรงสู่ 8 เส้ นทางภายในประเทศ ได้ แก่ เชียงใหม่สกู่ รุงเทพฯ ภูเก็ต หาดใหญ่ กระบี่ สุราษฎร์ ธานี อุดรธานี
ขอนแก่น อูต่ ะเภา(พัทยา) และ 5 เส้ นทางระหว่างประเทศ ได้ แก่ เชียงใหม่ สูม่ าเก๊ า ฮ่องกง ฉางซา หางโจว และกัวลาลัมเปอร์
โดยเส้ นทางบินใหม่ “เชียงใหม่-ย่างกุ้ง” จะเป็ นเส้ นทางบินที่ 14 เริ่มให้ บริ การตังแต่
้ วนั ที่ 11 สิงหาคม 2561 เป็ นต้ นไป
*END*
ตารางเส้ นทางบิน เชียงใหม่ (CNX) - ย่ างกุ้ง (RGN) สายการบินแอร์ เอเชีย
เริ่มให้ บริการตัง้ แต่ 11 สิงหาคม 2561 เป็ นต้ นไป
เที่ยวบิน

จาก

สู่

ออก

ถึง

ความถี่

FD 802

CNX

RGN

13:15 น.

13:45 น.

อังคาร พฤหัส เสาร์

FD 803

RGN

CNX

14:45 น.

16:30 น.

อังคาร พฤหัส เสาร์
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