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แอร์ เอเชียเปิ ดบินตรงข้ ามภาค ขอนแก่ น–พัทยา(อู่ตะเภา) 4 เที่ยวบินต่ อสัปดาห์
ชวนเที่ยวทะเลตะวันออกสบายๆ เริ่มต้ นราคา 433 บาทต่ อเที่ยว!
กรุ งเทพ วันที่ 5 พฤศจิกายน 2561 – สายการบินแอร์ เอเชียพร้ อมให้ บริการเส้ นทางบินใหม่ บินตรงข้ ามภาคมา
เที่ยวทะเล ขอนแก่น – พัทยา (อู่ตะเภา) 4 เที่ยวบินต่อสัปดาห์ (จันทร์ / พุธ / ศุกร์ / อาทิตย์) ให้ บริ การเที่ยวบินแรกวันที่ 21
ธันวาคม 2561 พร้ อมด้ วยราคาสุดพิเศษสบายกระเป๋ าเริ่ มต้ นที่ 433 บาทต่อเที่ยว เริ่มจองตัว๋ โปรโมชัน่ ได้ ตงแต่
ั ้ วนั นี ้ ถึงวันที่ 18
พฤศจิกายน 2561 และเดินทางได้ ตงแต่
ั ้ วนั ที่ 21 ธันวาคม 2561 ถึง วันที่ 26 พฤศจิกายน 2562
นายสันติสขุ คล่องใช้ ยา ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร สายการบินไทยแอร์ เอเชีย กล่าวว่า จากการเปิ ดเส้ นทางบินใหม่
ล่าสุด “ขอนแก่น-พัทยา (อูต่ ะเภา)” จะทําให้ มีเส้ นทางบินเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวที่สําคัญๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเส้ นทางบินสู่
ทะเลที่สวยงามหลากหลายสไตล์ ได้ แก่ ภูเก็ต หาดใหญ่ และพัทยา ซึง่ น่าจะเป็ นที่ชื่นชอบของชาวขอนแก่น ทําให้ เกิดการ
เดินทางที่สะดวกสบายมากยิ่งขึ ้น
พัทยายังคงเป็ นสถานที่ทอ่ งเที่ยวยอดนิยมของทังชาวไทยและต่
้
างชาติ เป็ นเมืองที่มีสงิ่ อํานวยความสะดวกครบครัน
เต็มไปด้ วยอาหารทะเลเสิศรส และถนนคนเดินยามคํ่าคืน เหมาะกับนักท่องเที่ยวทุกไลฟสไลต์ ทังกลุ
้ ม่ เพื่อน ครอบครัว หรื อ
การเดินทางมาจัดประชุม สัมมนาของกลุม่ ข้ าราชการ
ขณะเดียวกัน แอร์ เอเชียยังคงให้ บริ การเส้ นทางบินข้ ามภาคจากขอนแก่นไปยังเมืองท่องเที่ยวยอดนิยมอย่างภูเก็ต
และ หาดใหญ่ ซึง่ เป็ นจังหวัดที่มีทะเลสวยงาม โดยภูเก็ตเหมาะกับการเที่ยวเกาะดํานํ ้า ชื่นชมชายหาดสีขาว ส่วนหาดใหญ่
เมืองแห่งอาหารใต้ และแหล่งศูนย์รวมการค้ า
“เส้ นทางบินตรงขอนแก่น – พัทยา จะเป็ นอีกหนึง่ เส้ นทางบินข้ ามภาคใหม่ที่น่าจับตามอง เพราะสามารถเชื่อมโยง
ขอนแก่นกับภูมิภาคอื่นๆ ได้ ครบถ้ วน ทังภาคใต้
้
ได้ แก่ ภูเก็ต หาดใหญ่ ภาคเหนือ ได้ แก่ เชียงใหม่ และภาคตะวันออก ได้ แก่
พัทยา จึงสร้ างความสะดวกในการเดินทาง และมีเส้ นทางบินที่หลากหลายให้ กบั ชาวขอนแก่นได้ ” นายสันติสขุ กล่าว
สําหรับเส้ นทางบินจากจังหวัดขอนแก่น ปั จจุบนั มีเส้ นทางบิน 5 เส้ นทาง ได้ แก่ ขอนแก่น-กรุงเทพ ( 5 เที่ยวบินต่อวัน)
ขอนแก่น-เชียงใหม่ (2 เที่ยวบินต่อวัน)ขอนแก่น-ภูเก็ต (4 เที่ยวบินต่อสัปดาห์) ขอนแก่น-หาดใหญ่ (3 เที่ยวบินต่อสัปดาห์) และ
เส้ นทางบินล่าสุดขอนแก่น-พัทยา (อูต่ ะเภา) (4 เที่ยวบินต่อสัปดาห์)
นอกจากนี ้ แอร์ เอเชียยังพร้ อมมอบราคาสุดพิเศษให้ ราคาเริ่มต้ นที่ 433 บาทต่อเที่ยวบิน (ราคาสําหรับสมาชิก BIG
Loyalty เริ่ มต้ นที่ 390 บาทต่อเที่ยวบิน) เริ่ มจองตัว๋ โปรโมชัน่ ได้ ตงแต่
ั ้ วนั นี ้ ถึงวันที่ 18 พฤศจิกายน 2561 และเดินทางได้ ตงแต่
ั้
วันที่ 21 ธันวาคม 2561 ถึง วันที่ 26 พฤศจิกายน 2562 จองได้ เลยที่ www.airasia.com และทุกช่องทางการจําหน่าย
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ตารางเทียวบินขอนแก่ น (KKC) –พัทยา (อู่ตะเภา) (UTP)
เริ่มบินตังแต่
้ วนั ที่ 21 ธันวาคม 2561
เที่ยวบิน

ต้ นทาง

FD442 พัทยา-อูต่ ะเภา
FD443

ขอนแก่น

ปลายทาง เวลาออก เวลาถึง

วันที่ให้ บริการ

ขอนแก่น

7.00

8.00

4 เที่ยวบิน/สัปดาห์
(จันทร์ / พุธ / ศุกร์ / อาทิตย์)

พัทยา-อูต่ ะเภา

8.25

9.25

4 เที่ยวบิน/สัปดาห์
(จันทร์ / พุธ / ศุกร์ / อาทิตย์)

