Press Release
FOR IMMEDIATE RELEASE

แอร์ เอเชียชวนตะลุยหิมะสัมผัสลมหนาวปลายปี
บินตรง “เชียงใหม่ -หางโจว” เเละเส้ นทางใหม่ “เชียงใหม่ -ปั กกิ่ง” เริ่มต้ น 1,990 บาทต่ อเที่ยว!
เชียงใหม่ วันที่ 30 ตุลาคม 2561 - แอร์ เอเชีย ชวนบินตรงจากเชียงใหม่ สูห่ ลากหลายเส้ นทางแดนมังกร สัมผัสลม
หนาว ยํ่าเท้ าตะลุยหิมะ ในช่วงเวลาท่องเที่ยวที่ไม่ควรพลาด ในเส้ นทางบินตรงจากเชียงใหม่ สูห่ างโจว หนานชาง ฉางซา เเละ
เส้ นทางใหม่สดุ “เชียงใหม่-ปั กกิ่ง” บินคุ้มราคาดี เริ่มต้ น 1,990 บาทต่อเที่ยว สํารองที่นงั่ โปรโมชัน่ ตังเเต่
้ 30 ต.ค. - 11 พ.ย.
2561 พร้ อมเดินทาง 30 พ.ย.2561 - 30 มี.ค. 2562
ทังนี
้ ้ แอร์ เอเชียได้ เปิ ดให้ บริการจากฮับเชียงใหม่สเู่ ส้ นทางบินระหว่างประเทศอย่างต่อเนื่อง โดย ปั จจุบนั มีเครื่ องบิน
ประจําการอยูจ่ ํานวน 7 ลํา และมีเส้ นทางบินเชื่อมโยงทังภายในประเทศและต่
้
างประเทศ โดยปั จจุบนั มีเส้ นทางบินตรงระหว่าง
ประเทศจากเชียงใหม่รวมทังสิ
้ ้น 10 เส้ นทาง ได้ แก่ เชียงใหม่-ฮ่องกง เชียงใหม่-มาเก๊ า เชียงใหม่-กัวลาลัมเปอร์ (AK) เชียงใหม่ฉางซา เชียงใหม่-ย่างกุ้ง เชียงใหม่-ฮานอย เชียงใหม่-ไทเป เชียงใหม่-หางโจว เชียงใหม่-หนานชาง และเส้ นทางล่าสุด
เชียงใหม่-ปั กกิ่ง
สําหรับเส้ นทางบินใหม่ เชียงใหม่-ปั กกิ่ง เปิ ดจองได้ แล้ วตังแต่
้ วนั นี ้เป็ นต้ นไป ในราคาสุดพิเศษต้ อนรับฤดูหนาว
เริ่มต้ นที่ 1,990 บาท/เที่ยวบิน ให้ บริการเที่ยวบินแรกในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2561 จองได้ ตงแต่
ั ้ วนั นี ้ที่ www.airasia.com และ
ช่องทาง อื่นๆ สํารองที่นงั่ โปรโมชัน่ ตังเเต่
้ วนั ที่ 30 ตุลาคม - 11 พฤศจิกายน 2561 พร้ อมเดินทาง 30 พฤศจิกายน 2561 - 30
มีนาคม 2562 ส่วนเส้ นทางบินเชียงใหม่-หนานชาง เริ่มให้ บริ การเที่ยวบินแรกวันที่ 1 ธันวาคม 2561 และเชียงใหม่-หางโจว
ให้ บริ การวันที่ 28 ตุลาคม 2561
นายสันติสขุ คล่องใช้ ยา ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร สายการบินไทยแอร์ เอเชีย เปิ ดเผยว่า ตลาดจีนถือเป็ นตลาดที่มี
ศักยภาพในการเติบโตสูงมาก ในปั จจุบนั นักท่องเที่ยวไทยและต่างประเทศต่างสนใจที่จะเดินทางไปท่องเที่ยว ศึกษาวัฒนธรรม
จีน และสัมผัสธรรมชาติที่ยิ่งใหญ่ของเมืองจีน โดยเฉพาะในช่วงฤดูหนาว ที่ทําให้ เมืองจีนมีความสวยงามมากขึ ้น
สําหรับเมืองปั กกิ่ง ถือเป็ นการบินเข้ าเมืองหลวงของประเทศจีนครัง้ แรกของไทยแอร์ เอเชีย เป็ นโอกาสที่ดี ที่คนไทยจะ
ได้ เดินทางไปสํารวจความยิ่งใหญ่ของกําแพงเมืองจีน สัญลักษณ์ที่สําคัญที่สดุ ของเมืองจีนทีได้ รับการขึ ้นทะเบียนมรดกโลก
เป็ น 1 ใน 7 สิง่ มหัศจรรย์ของโลก หรื อพระราชวังต้ องห้ าม จตุรัสเทียนอันเหมิน แหล่งศึกษาประวัติศาสตร์ ที่สําคัญ ที่หากใคร
ได้ ไปเมืองปั กกิ่งแล้ วต้ องไม่พลาด
ขณะที่เมืองหางโจว เป็ นเมืองที่ขึ ้นชื่อว่ามีทะเลสาบที่สวยงาม ได้ แก่ ทะเลสาบซีหู ที่อยูใ่ จกลางเมือง เยี่ยมชมเมือง
โบราณ นอกจากนี ้หางโจวยังขึ ้นชื่อในเรื่ องของเมืองที่เป็ นสถานที่ปั่นจักรยานเที่ยวชมเมืองที่สวยงามที่สดุ แห่งหนึง่ อีกด้ วย
“การเปิ ดเส้ นทางบินตรงจากเชียงใหม่สปู่ ระเทศจีน จะช่วยอํานวยความสะดวกในการเดินทางให้ กบั ทังนั
้ กท่องเที่ยว
ชาวไทยและชาวต่างชาติ ซึง่ ทังเชี
้ ยงใหม่และหลายๆ เมืองในประเทศจีน ต่างเป็ นสถานที่ยอดนิยม จะช่วยกระตุ้นการท่องเที่ยว
ของทัง้ 2 ประเทศให้ เจริ ญเติบโต” นายสันติสขุ กล่าว
ปั จจุบนั ไทยแอร์ เอเชียมีเส้ นทางบินออกจากฐานปฏิบตั ิการบินเชียงใหม่ ทังในประเทศและต่
้
างประเทศ รวม 18
เส้ นทางบิน แบ่งเป็ นเส้ นทางระหว่างประเทศ 10 เส้ นทาง ได้ แก่ เชียงใหม่-มาเก๊ า เชียงใหม่-ฮ่องกง เชียงใหม่-หางโจว
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เชียงใหม่-ฉางซา เชียงใหม่-กัวลาลัมเปอร์ (AK) เชียงใหม่-ย่างกุ้ง เชียงใหม่ – ไทเป เชียงใหม่ – ฮานอย เชียงใหม่-หนานชาง
และเชียงใหม่- ปั กกิ่ง
ขณะที่เส้ นทางบินภายในประเทศรวม 8 เส้ นทาง ได้ แก่ เชียงใหม่-อุดรธานี เชียงใหม่-ขอนแก่น เชียงใหม่-พัทยา (อู่
ตะเภา) เชียงใหม่ – สุราษฎร์ ธานี เชียงใหม่-กระบี่ เชียงใหม่-หาดใหญ่ เชียงใหม่-ภูเก็ต และ เชียงใหม่-กรุงเทพฯ
ตารางเทียวบินเชียงใหม่ (CNX) - ปั กกิ่ง (PEK)
เริ่มบินตังแต่
้ วนั ที่ 30 พฤศจิกายน 2561
เที่ยวบิน

ต้ นทาง ปลายทาง เวลาออก

เวลาถึง

วันที่ให้ บริการ

FD484

เชียงใหม่

ปั กกิ่ง

22:40

04.40

ทุกวัน

FD485

ปั กกิ่ง

เชียงใหม่

05.50

09.40

ทุกวัน

ตารางเทียวบินเชียงใหม่ (CNX) - หางโจว (HGH)
เริ่มบินตังแต่
้ วนั ที่ 28 ตุลาคม 2561
เที่ยวบิน

ต้ นทาง ปลายทาง เวลาออก

เวลาถึง

วันที่ให้ บริการ

FD496

เชียงใหม่

หางโจว

14:25

19:00

อังคาร/พฤหัส/เสาร์ /อาทิตย์

FD497

หางโจว

เชียงใหม่

20:05

23:10

อังคาร/พฤหัส/เสาร์ /อาทิตย์

FD496

เชียงใหม่

หางโจว

07:00

11:35

จันทร์ /พุธ/ศุกร์

FD497

หางโจว

เชียงใหม่

12:40

15:50

จันทร์ /พุธ/ศุกร์
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ตารางเทียวบินเชียงใหม่ (CNX) - หนานชาง (KHN)
เริ่มบินตังแต่
้ วนั ที่ 1 ธันวาคม 2561
เที่ยวบิน

ต้ นทาง ปลายทาง เวลาออก

เวลาถึง

วันที่ให้ บริการ

FD305

เชียงใหม่ หนานชาง

10.20

14.25

จันทร์ /อังคาร/พฤหัส/เสาร์

FD306

หนานชาง เชียงใหม่

15.10

17.55

จันทร์ /อังคาร/พฤหัส/เสาร์

