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แอร์ เอเชียบุกตลาดอินเดีย เปิ ด 2 เส้ นทางใหม่
บินตรงจากกรุ งเทพ สู่วิชาคาปั ทนัม และภูวเนศวร
วิชาคาปั ทนัม 8 ตุลาคม 2561 - แอร์ เอเชียเปิ ด 2 เส้ นทางบินใหม่ เชื่อมไทย-อินเดีย บินตรง “กรุงเทพฯ-วิชา
คาปั ทนัม” 4 เที่ยวบินต่อสัปดาห์ (เที่ยวบินออกจากท่าอากาศยานดอนเมืองทุกวันจันทร์ พุธ ศุกร์ และอาทิตย์) เริ่ มบินตังแต่
้ 7
ธ.ค. 2561 และ “กรุงเทพฯ- ภูวเนศวร” 3 เทีย่ วบินต่อสัปดาห์ (เทีย่ วบินออกจากท่าอากาศยานดอนเมืองทุกวันอังคาร
พฤหัสบดี และเสาร์ ) เริ่มบินตังแต่
้ 6 ธ.ค. 2561 เป็ นต้ นไป ตังเป้
้ าขยายสัดส่วนกลุม่ ผู้โดยสารอินเดีย บินช้ อปสบายดึงรายได้
เข้ าไทย พร้ อมโปรโมชัน่ สุดคุ้ม จองได้ เลยตังแต่
้ 8 – 21 ต.ค. 2561 บินตรงสูว่ ิชาคาปั ทนัม เริ่ มต้ นที่ 1,990 บาทต่อเทีย่ ว เพื่อ
เดินทางตังแต่
้ 7 ธ.ค. 2561- 30 มี.ค. 2562 และภูวเนศวร ราคา 1,890 บาทต่อเที่ยว จองได้ เลยตังแต่
้ 10 – 21 ต.ค. 2561
เพื่อเดินทางตังแต่
้ 6 ธ.ค. 2561- 30 มี.ค. 2562
นายสันติสุข คล่ องใช้ ยา ประธานเจ้ าหน้ าที่บริหาร สายการบินไทยแอร์ เอเชีย กล่าวว่า ในครึ่งปี หลัง 2561
แอร์ เอเชียวางแผนในการบุกตลาดประเทศอินเดียอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากเป็ นตลาดใหญ่ที่มีศกั ยภาพการเติบโตที่ดี โดยยอด
นักท่องเที่ยวอินเดียอยูใ่ นลําดับที่ 6 ของนักท่องเที่ยวต่างชาติเข้ าไทย และมีปริ มาณการใช้ จา่ ยด้ านการท่องเที่ยวที่สงู เพราะ
ประเทศไทยมีรูปแบบการท่องเที่ยวทีส่ ามารถตอบสนองได้ ทกุ ไลฟ์ สไตล์ อาทิ ช้ อปปิ ง้ กิจกรรมพักผ่อนหย่อนใจ การท่องเทีย่ ว
ทางธรรมชาติ วัฒนธรรม รวมทังบริ
้ การภาคโรงแรมและสปา โดยเราจึงเชื่อว่าการเปิ ด 2 เส้ นทางบินใหม่นี ้จะเป็ นโอกาสสําคัญ
ในการกระตุ้นตลาดการท่องเทีย่ วและเศรษฐกิจระหว่างสองประเทศได้ อย่างดี
สําหรับนักท่องเทีย่ วชาวไทย ยังถือเป็ นโอกาสที่ดใี นการสัมผัสประสบการณ์ทอ่ งเทีย่ วใหม่ที่ประเทศอินเดีย โดย “วิชา
คาปั ทนัม” นับเป็ นเมืองท่า (port city) หรื อเมืองทางการค้ าเมืองหนึง่ ที่สาํ คัญของอินเดีย ที่มีอตั ราการเจริ ญเติบโตทาง
เศรษฐกิจเป็ นที่นา่ จับตามอง อีกทังยั
้ งเป็ นที่ตงของบริ
ั้
ษัทระดับโลกด้ านการลงทุนในอุตสาหกรรมยา แร่ ตลอดจนอุตสาหกรรม
หนักต่างๆ ในขณะที่ “ภูวเนศวร” ทีสถานะเป็ นเมืองหลวงของรัฐโอริ สสา มีจดุ เด่นในเรื่ องของโบราณสถานต่างๆที่ปรากฎอยูใ่ น
พุทธประวัติ นับเป็ นอีกเส้ นทางทีน่ า่ สนใจสําหรับพุทธศาสนิกชน ตลอดจนใครที่มีความชื่นชอบเรื่องราวแนวประวัติศาสตร์ จน
ได้ รับการขนานนามว่าเป็ น City of Temple ในขณะเดียวกันก็เป็ นเมืองทีม่ ีการลงทุนในเรื่ องของกิจการโทรคมนาคม และ
เทคโนโลยีตา่ งๆ เป็ นอย่างมาก
ทังนี
้ ้ ปั จจุบนั ไทยแอร์ เอเชีย บินตรงจากอินเดียสูก่ รุงเทพฯ ประเทศไทย รวม 5 เส้ นทางคือ เชนไน บังกาลอร์ โกลกา
ตา ชัยปุระ และโกชิ โดยมีสดั ส่วนผู้โดยสารในทุกเส้ นทางส่วนใหญ่จะเป็ นชาวอินเดีย ประมาณ 80-90% และมีอตั ราขนส่ง
ผู้โดยสารเฉลีย่ อยูท่ ี่ร้อยละ 87 จึงถือว่าอินเดียเป็ นตลาดที่แข็งแกร่งและพร้ อมเติบโต ซึง่ ชาวอินเดียให้ การตอบรับที่ดีกบั สาย
การบินแอร์ เอเชียตลอดมา

Press Release
FOR IMMEDIATE RELEASE

คําบรรยายใต้ ภาพ
(ตังแต่
้ ที่ 2 จากซ้ ายไปขวา) คุณราเจช ดาโมดาราน ผู้จัดการสายการบินแอร์ เอเชียอินเดีย ประจําสนามบินนานาชาติ
วิชาคาปั ทนัม คุณชลดา สิทธิวรรณ ผู้อาํ นวยการการท่ องเที่ยวแห่ งประเทศไทย สํานักงานมุมไบ และ คุณราชกุมาร์
พารันตะมัน ผู้จัดการฝ่ ายการตลาด สายการบินแอร์ เอเชียอินเดีย ร่วมงานแถลงข่าว ณ เมือง วิชาคาปั ทนัม ในโอกาสที่
สายการบินไทยแอร์ เอเชีย เปิ ดให้ บริ การเที่ยวบินตรง กรุงเทพฯ (ดอนเมือง) – วิชาคาปั ทนัม 4 เที่ยวบินต่อสัปดาห์

ตารางเที่ยวบินกรุ งเทพฯ (ดอนเมือง) - วิชาคาปั ทนัม (เริ่มบินตัง้ แต่ 7 ธันวาคม 2561 สําหรับเที่ยวบิน FD116 และ
8 ธันวาคม 2561 สําหรับเที่ยวบิน FD117)
เที่ยวบิน

ต้ นทาง

ปลายทาง

FD116

กรุงเทพฯ(ดอนเมือง)

วิชาคาปั ทนัม

FD117

วิชาคาปั ทนัม

เวลาออก เวลาถึง ระยะเวลา

วันที่ให้ บริการ

22:15

23:45

3:00

จันทร์ พุธ ศุกร์ อาทิตย์

กรุงเทพฯ(ดอนเมือง) 00:15

04:30

2:45

จันทร์ , อังคาร, พฤหัสบดี, เสาร์

ตารางเที่ยวบินกรุ งเทพฯ (ดอนเมือง) - ภูวเนศวร (เริ่มบินตัง้ แต่ 6 ธันวาคม 2561 สําหรับเที่ยวบิน FD116 และ
7 ธันวาคม 2561 สําหรับเที่ยวบิน FD117
เที่ยวบิน

ต้ นทาง

ปลายทาง

FD112

กรุงเทพฯ(ดอนเมือง)

ภูวเนศวร

FD113

ภูวเนศวร

เวลาออก เวลาถึง ระยะเวลา

วันที่ให้ บริการ

22:35

23:55

2:50

อังคาร,พฤหัสบดี,เสาร์

กรุงเทพฯ(ดอนเมือง) 00:25

04:30

2:35

พุธ,ศุกร์ ,อาทิตย์

