ข่ าวประชาสัมพันธ์

ครัง้ แรกของโลก กลุ่มพันธมิตรแปดสายการบินราคาประหยัดชัน้ นาของเอเชียผนึกกาลังเปิ ดตัว
VALUE ALLIANCE...สร้ างประสบการณ์ ใหม่ แห่ งการเดินทางอันทรงคุณค่ า
กรุ งเทพฯ (16 พฤษภาคม 2559) – ครัง้ แรกของโลกกับการรวมตัวของพันธมิตรแปดสายการบินราคาประหยัดชันน
้ าใน
ภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ผนึกกาลังสร้ างปรากฏการณ์ ใหม่ให้ วงการธุรกิจการบิน จับมือแถลงข่าวเปิ ดตัว Value Alliance สุด
ยิ่งใหญ่
กลุ่มพันธมิตรสาคัญในครัง้ นีป้ ระกอบไปด้ วย สายการบินเซบูแปซิฟิก (รวมไปถึงสายการบิน Cebgo) สายการบินเจจูแอร์
สายการบิ น นกแอร์ สายการบิ น นกสกู๊ ต สายการบิ น สกู๊ ต สายการบิ น ไทเกอร์ แ อร์ สิ งค์ โปร์ สายการบิ น ไทเกอร์ แ อร์
ออสเตรเลีย และสายการบิ นวานิ ลลาแอร์ ซึ่งความร่ วมมือในครั ง้ นี ้ มีก ารแบ่งปั น เครื อข่ายเส้ นทางการบิ นภายในกลุ่ม
พันธมิตร เพื่อสร้ างคุณค่าและเพิ่มทางเลือกในการเดินทาง เชื่อมโยงเส้ นทางในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เอเชียเหนือ
รวมไปถึงเชื่อมโยงเส้ นทางไปยังทวีปออสเตรเลีย โดยจะทาให้ เกิดความสะดวกสบายแก่ผ้ โู ดยสารในการเดินทางมากยิ่งขึ ้น
ผู้โดยสารจะสามารถเลือกเที่ยวบินและสารองบัตรโดยสารได้ โดยตรงจากเว็บไซต์ของแต่ละสายการบิน และสามารถสารองที่
นัง่ จากสายการบินหนึ่งไปยังจุดหมายปลายทางอื่นๆ ของสายการบินในกลุม่ พันธมิตรได้ ซึง่ ระบบจะทาการเลือกเที่ยวบินที่ดี
ที่สุดจากทุกสายการบิน เชื่อมโยงเข้ าด้ วยกันในการทารายการเพียงครัง้ เดียว โดยใช้ เทคโนโลยีที่ก้าวล ้าซึ่งพัฒนาโดย Air
Black Box (ABB) ผู้ให้ บริ การระบบการสารองบัตรโดยสารชันน
้ า การเปิ ดให้ บริ การในครัง้ นี ้จะช่วยเพิ่มตัวเลือกเส้ นทางบิน
ไปยังจุดหมายต่างๆ ให้ มากขึ ้น และเพิ่มความสะดวกสบายให้ แก่ผ้ โู ดยสารของแต่ละสายการบินอีกด้ วย

ระบบ ABB นี ้มีความพิเศษแตกต่างจากระบบอื่นๆ เนื่องจากผู้โดยสารสามารถเลือกใช้ บริ การเสริ มต่างๆ ของแต่ละสายการ
บินได้ ตามความพึงพอใจ เช่น การเลือกที่นงั่ การสัง่ อาหาร การซื ้อน ้าหนักสัมภาระ และบริ การบนเครื่ องบินอื่นๆ ที่แต่ละสาย
การบินมีให้ บริ การ ซึง่ ทังหมดนั
้
นจะเสร็
้
จสมบูรณ์ ในการจองเพียงครัง้ เดียว ระบบ ABB นี ้ผ่านการรับรองแล้ วในเบื ้องต้ นและ
อยู่ระหว่างการขอรับการรับรองจาก New Distribution Capability (NDC) คาดว่าจะแล้ วเสร็ จภายในปี 2559 นี ้
Value Alliance เป็ นการรวมกลุ่ม พันธมิตรการบิ น ขนาดใหญ่ ที่ ครอบคลุม เส้ นทางการบิ น ถึงหนึ่งในสามของโลก และมี
จุดหมายปลายทางมากกว่า 160 แห่ง ทั่วภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก โดยมีจานวนเครื่ องบินรวมกันกว่า 176 ลา ซึง่ จะช่วยเสริ ม
ความแข็งแกร่ งในการขยายตลาดไปยังพื ้นที่อื่นๆ นอกเหนือจากเดิม ผ่านการเชื่อมโยงเส้ นทางใหม่ๆ โดยยังคงไว้ ซงึ่ โอกาสใน
การเพิ่มรายได้ จากบริ การเสริ มของแต่ละสายการบิน อันเป็ นการนาเสนอมิติการเดินทางที่มาพร้ อมบริ การที่ครบครันในการ
จองเพียงขันตอนเดี
้
ยว และมีสว่ นช่วยในการสร้ างประสบการณ์ที่ดียิ่งขึ ้นให้ แก่ผ้ โู ดยสารอีกด้ วย
"เรารู้ สกึ ตื่นเต้ นมากที่มีโอกาสได้ นาเสนอความร่ วมมือครัง้ นี แ้ ก่ผ้ โู ดยสารของเรา พันธมิตรในกลุ่ม Value Alliance ล้ วนเป็ น
ผู้นาการให้ บริ การในแต่ละประเทศ และมีฐานของกลุ่มผู้โดยสารที่ไว้ วางใจใช้ บริ การอยู่แล้ วเป็ นจานวนมากเพราะมีความ
คุ้มค่าและมีการบริ การที่ดี การร่ วมมือกันในครัง้ นี ้จะเป็ นอีกหนึ่งการบริ การที่จะสามารถเพิ่มทางเลือกในการเดินทางให้ แก่
ผู้โดยสารจากเดิมที่มีอยู่ให้ มีขอบเขตที่กว้ างขึ ้น ทัง้ ในแง่ ของจุดหมายปลายทาง และจานวนเที่ยวบินที่มากขึ ้นด้ วยราคาที่
เหมาะสม" แคมป์เบล วิลสัน ประธานเจ้ าหน้ าที่บริหาร สายการบินสกู๊ต กล่าว
ด้ านพาที สารสิน ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร สายการบินนกแอร์ กล่าวว่า “การใช้ ระบบการจองโดย ABB และการ
รวมกลุ่มเพื่อสร้ างความร่ วมมือกันในครัง้ นี ้เป็ นการสร้ างโอกาสทางธุรกิจให้ เราอย่างมาก นอกจากจะได้ ตวั ช่วยที่สามารถใช้
เป็ นช่องทางเพื่ อการใช้ งานร่ วมกัน ในกลุ่มพัน ธมิตรแล้ ว ยังท าให้ เกิ ด โอกาสที่ รายได้ ข องสายการบิ น จะมี ก ารขยายตัว
ประมาณร้ อยละ 10-25 นับว่าเป็ นกลุม่ ความร่ วมมือที่สามารถสร้ างประโยชน์ได้ เหนือกว่าความร่ วมมือแบบอื่นๆ”
ปั จจุบนั สายการบินสกู๊ต สายการบินนกแอร์ และสายการบินนกสกู๊ต ได้ เริ่ มให้ บริ การและสามารถเชื่อมโยงเครื อข่ายการบิน
เข้ าไว้ ด้วยกัน และให้ บริ การจองบัตรโดยสารผ่านระบบ ABB แล้ ว สาหรับสายการบินอื่นๆ ในกลุ่ม พันธมิตรจะสามารถใช้
ระบบนี ้ได้ เร็ วๆ นี ้
ด้ านประธานสายการบินวานิลลาแอร์ คาซึยะ โกโต กล่าวว่า “สิ่งหนึ่งที่เกิ ดประโยชน์ จากเทคโนโลยีนีน้ อกเหนือจากการ
ติดต่อประสานกันระหว่างสายการบินในกลุ่ม Value Alliance แล้ ว คือการที่ลูกค้ าของสายการบินจะสามารถเดินทางจาก
ประเทศญี่ปนไปยั
ุ่
งเส้ นทางอื่นๆ ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกได้ มากยิ่งขึ ้น”
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกนัน้ นับได้ ว่าเป็ นกลุม่ ที่ใหญ่ที่สดุ ในโลก ซึง่ นักท่องเที่ยวสามารถเลือกเก็บ
ประสบการณ์ ได้ อย่างหลายหลายรู ป แบบ ไม่ว่าจะเป็ นการไปชมแนวปะการั งเกรท แบริ เออร์ รี ฟ ที่ ประเทศออสเตรเลีย
สารวจศาลเจ้ าที่สร้ างด้ วยศิลปะวัฒนธรรมแบบดังเดิ
้ มและเพลินเฟลินกับการช็อปปิ ง้ ที่เมืองโตเกียว ประเทศญี่ปนุ่ หรื อเลือก
เที่ยวชมหมู่เกาะต่างๆ อันสวยงามในประเทศไทย โดยมีการคาดการณ์ว่าภายในปี พ.ศ. 2563 จะมีจานวนนักท่องเที่ยวจาก

ทัว่ โลกหลัง่ ไหลเข้ ามาในภูมิภาคนี ้ราว 500 ล้ านคน แน่นอนว่าการรวมตัวกันของกลุ่มพันธมิตรสายการบินราคาประหยัดใน
นามของ Value Alliance นีจ้ ะเชื่อมโยงจุดหมายต่างๆ เข้ าด้ วยกัน และนักท่องเที่ยวทุกคนสู่การเปิ ดประสบการณ์ ใหม่ใน
เส้ นทางที่มีเอกลักษณ์ เฉพาะตัวที่มีความหลากหลาย และท้ ายที่สุดคือเกิดการขยายตัวทางการท่องเที่ยวไปยังเมืองรองใน
ภูมิภาคนี ้มากยิ่งขึ ้น
แลนซ์ โกคองเวย ประธานกรรมการและประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร สายการบินเซบูแปซิฟิก กล่าวปิ ดท้ ายว่า “ทุก
สายการบินในกลุ่มพันธมิตรความร่ วมมือในครั ง้ นี ้ ล้ วนเป็ นผู้นาและเป็ นผู้ครองตลาดด้ านการให้ บริ การสายการบินราคา
ประหยัดในประเทศของตนเอง ซึง่ ได้ รับการยอมรับทังในเรื
้ ่ องของการให้ บริ การและความคุ้มค่าทังจากกลุ
้
ม่ ลูกค้ าในประเทศ
และต่างประเทศ กลุ่มความร่ วมมือ Value Alliance นีจ้ ะเป็ นตัวอย่างที่ดีแก่สายการบินราคาประหยัดอื่นๆ ว่าความสาเร็ จ
นันไม่
้ ได้ เกิดขึ ้นโดยลาพัง และทุกความสาเร็ จนันจะมี
้ ผลที่ดียิ่งขึ ้นหากเรามีความร่ วมมือกันในกลุม่ มากขึ ้น”
เกี่ยวกับ Value Alliance
Value Alliance ก่อตังขึ
้ ้นเมื่อ พฤษภาคม 2559 โดยเป็ นครัง้ แรกของโลกที่สายการบินราคาประหยัดชันน
้ าในภูมิภาคเอเชีย
แปซิฟิก จับมือเป็ นพันธมิตรและทาธุรกิจร่ วมกัน ได้ แก่ สายการบินเซบูแปซิฟิก สายการบินเจจูแอร์ สายการบินนกแอร์ สาย
การบินนกสกู๊ต สายการบินสกู๊ต สายการบินไทเกอร์ แอร์ สิงค์โปร์ สายการบินไทเกอร์ แอร์ ออสเตรเลีย และสายการบินวานิล
ลาแอร์ จากการร่ วมมือในครัง้ นี ้ทาให้ กลุม่ Value Alliance มีจดุ หมายปลายทางในการเดินทางกว่า 160 แห่ง ซึง่ ครอบคลุม
พื ้นที่ 1 ใน 3 ของโลก โดยในปี 2558 ที่ผ่านมานันสายการบิ
้
นในกลุ่ม Value Alliance มีผ้ ูใช้ บริ การรวมกันกว่า 47 ล้ านคน
จาก 17 ฐานการบินที่ทงแปดสายการบิ
ั้
นให้ บริ การอยู่
ด้ ว ยการพั ฒ นาระบบ ABB ที่ ไ ด้ รั บ การรั บ รองเทคโนโลยี นี จ้ าก New Distribution Capability (NDC) ท าให้ ผู้ โดยสาร
สามารถจองบัตรโดยสารสายการบินในกลุ่ม Value Alliance ได้ ในราคาที่เหมาะสม ซึง่ รวมไปถึงการเชื่อมต่อการเดินทาง
จากสายการบินหนึ่งไปยังอีกสายการบินอื่นๆ และยังคงสามารถเลือกใช้ บริ การเสริ มต่างๆ ของแต่ละสายการบินได้ ในการ
จองเพียงครัง้ เดียว
นอกจากนันกลุ
้ ม่ พันธมิตร Value Alliance ยังมีกรอบการทางานสาหรับความร่ วมมือในขันต่
้ อไป คือการที่ผ้ โู ดยสารสามารถ
ใช้ บริ การต่างๆ ของสายการบินภายในกลุม่ ร่ วมกันได้ ซึง่ จะช่วยเพิ่มประสบการณ์ การเดินทางของผู้โดยสารได้ มากยิ่งขึ ้นใน
หลากหลายรู ปแบบ
ข้ อมูลดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ ที่ : www.valuealliance.com
เกี่ยวกับ ABB
Air Black Box (ABB) เป็ นบริ ษัทที่ ตงั ้ อยู่ ณ สหราชอาจักร (UK) มีความเชี่ ยวชาญด้ านระบบ ซอฟต์ แวร์ ที่เกี่ยวข้ องกับการ
ให้ บ ริ การผู้โดยสารสายการบิ น และเป็ นผู้พัฒ นาการระบบการจองจากหลายกลุ่ม ธุรกิ จให้ เชื่ อมโยงเข้ าถึงกัน รายแรกของโลก
Air Black Box (ABB) จะเป็ นเครื่ องมือช่วยเชื่อมโยงผลิตภัณฑ์ของสายการบินต่างๆ ในกลุม่ พันธมิตรเดียวกันเข้ าไว้ ด้วยกัน และใน

ครัง้ นี ้นับเป็ นครัง้ แรกที่สายการบินในกลุม่ จะสามารถเชื่อมโยงผลิตภัณฑ์ตา่ งๆ ที่มีอยู่เข้ าไว้ ด้วยกัน โดยแต่ล ะสายการบินยังคงไว้ ซึ่ง
การบริ การต่างๆ ของตนได้ อย่างสมบูรณ์ สายการบินในกลุ่ม Value Alliance ใช้ ระบบ Air Connection Engine℠ (ACE) นี ้ใน
การเชื่อมโยงผลิตภัณฑ์และสร้ างความร่ วมมือทางธุรกิจในขอบเขตที่กว้ างยิ่งขึ ้น - www.airblackbox.com

เกี่ยวกับ IATA NDC
NDC (New Distribution Capability) คือโปรแกรมที่ ช่วยส่งเสริ มอุตสาหกรรมการท่องเที่ ยว ซึ่งดาเนินการโดย IATA หรื อ
สมาคมขนส่งทางอากาศระหว่างประเทศ (International Air Transport Association) เพื่อใช้ สาหรั บการพัฒนาและนามา
ปรับใช้ ในการทาตลาดใหม่ โดยระบบ NDC นี ้จะช่วยเพิ่มความสามารถในการติดต่อสื่อสารระหว่างสายการบินและตัวแทน
การท่องเที่ยวให้ มีความเชื่อมโยงกันมากยิ่งขึ ้น
บรรยายภาพ (จากซ้ ายไปขวา)

กลุม่ พันธมิตรแปดสายการบินราคาประหยัดชันน
้ าของเอเชียผนึกกาลังเปิ ดตัว VALUE ALLIANCE โดยมี Katsuya Goto
ประธานกรรมการ สายการบินวานิลลาแอร์ , Robert Sharp ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร สายการบินไทเกอร์ แอร์ ออสเตรเลีย,
Lee Lik Hsin ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร สายการบินไทเกอร์ แอร์ สิงค์โปร์ , Campbell Wilson ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร
สายการบินสกู๊ต, ปิ ยะ ยอดมณี ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร สายการบินนกสกู๊ต, พาที สารสิน ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร สาย
การบินนกแอร์ , Ken Choi ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร สายการบินเจจูแอร์ และ Michael B. Szucs Chief Executive Adviser
สายการบินเซบูแปซิฟิก

พนักงานต้ อนรับบนเครื่ องบินของกลุ่มพันธมิตรสายการบินของ VALUE ALLIANCE จากซ้ ายไปขวาได้ แก่ สายการบินเซบู
แปซิ ฟิ ก, สายการบิ น เจจู แ อร์ , สายการบิ น นกแอร์ , สายการบิ น นกสกู๊ ต, สายการบิ น สกู๊ ต, สายการบิ น ไทเกอร์ แ อร์
ออสเตรเลีย, สายการบินไทเกอร์ แอร์ สิงคโปร์ และสายการบินวานิลลาแอร์

สาหรั บผู้ท่ ตี ้ องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่ อที่
ณิชาพร ลัทธิมนต์
ฝ่ ายสื่อสารองค์กร บริ ษัท สายการบินนกแอร์ จากัด (มหาชน)
โทรศัพท์ 02-627-2607
อีเมล Nichaporn.lut@nokair.com

