กรุ งเทพมหานคร, 7 ธันวาคม พ.ศ. 2560

ลุฟท์ ฮันซ่ าครองตาแหน่ งสายการบินระดับห้ าดาวเพียงสายการบิน
เดียวในยุโรป
สกายแทรกซ์ ได้ จัดอันดับสายการบินที่มีคุณภาพในเรื่ องการให้ บริการระดับพรี เมียม
และความสะดวกสบายที่ดีเลิศ
ลุฟ ท์ฮันซ่าได้ รับการรับรองจากสกายแทรกซ์ (Skytrax) ผู้เชี่ยวชาญด้ านการให้ คาปรึ กษาด้ านการบิน
จากสหราชอาณาจักร ให้ เป็ นสายการบินระดับห้ าดาวรายแรกที่ไม่ได้ มาจากทวีปเอเชีย การรับรองนี ้ทา
ให้ ลฟุ ท์ฮนั ซ่าติดอยู่ในกลุ่ม 10 สายการบินที่ได้ รับการจัดระดับอันทรงคุณค่านี ้ คณะกรรมการของสกาย
แทรกซ์ นัน้ ได้ ม อบรางวัล ระดับ 5 ดาวส าหรับ ชัน้ โดยสารชัน้ หนึ่ง ของลุฟ ท์ ฮันซ่ามาหลายปี แล้ ว และ
ในตอนนี ้ทังสายการบิ
้
นก็ได้ รับการรับรองในระดับเดียวกันนี ้
“รางวัลนี ้เป็ นเครื่ องยืนยันถึงสิ่งที่เราควรได้ รับจากความพยายามอย่างมากมายในด้ านต่าง ๆ ที่จะทาให้
ลุฟท์ฮนั ซ่านันเป็
้ นหนึ่งในสายการบินชันเลิ
้ ศระดับแนวหน้ าของโลกอีกครัง้ ” คาร์ สเติน สปอหร์ ประธาน
คณะกรรมการของดอยซ์ ลุฟท์ฮนั ซ่า เอจี กล่าว “เราก้ าวมาถึงจุดนี ้ได้ เพราะเราทาการลงทุนเป็ นจานวน
มากในเรื่ องของฝูงบิน ปรับปรุงห้ องโดยสารในทุกชันให้
้ สะดวกสบายขึ ้น ริ เริ่มบริการแบบดิจิทลั เปิ ดห้ อง
รับ รองที่ ส นามบิ น แห่ ง ใหม่ และยกระดับ การให้ บ ริ ก ารทัง้ ในเที่ ย วบิ น และบริ ก ารภาคพื น้ ด้ วยการ
ให้ บริ การระดับพรี เมียมที่มีคณ
ุ ภาพและความเป็ นมืออาขีพของพนักงานของเรา ทาให้ ลฟุ ท์ฮนั ซ่าได้ รับ
ตาแหน่งสายการบิน 5 ดาว” สปอหร์ กล่าวเสริ มว่า “ทุกคนที่ลฟุ ท์ฮนั ซ่าสามารถภาคภูมิใจกับการได้ การ
รับรองในครัง้ นี ้ โดยเฉพาะเพื่อนร่ วมงานของเราทัง้ ที่ดูแลในส่วนห้ องโดยสาร ห้ องนักบิน และภาคพืน้
พวกเขาเหล่านันเป็
้ นผู้ที่ได้ เติมเต็มคาสัญญาชันเลิ
้ ศในทุก ๆ วัน จากสิ่งที่พวกเขาได้ สร้ างปฏิสมั พันธ์ กับ
ผู้โดยสารของเรา ผมเชื่อว่าปั จจัยสาคัญที่สดุ ที่ทาให้ เราได้ รับการจัดอั นดับเป็ นสายการบินระดับ 5 ดาว
นัน่ ก็คือเรามีพนักงานสายการบินที่ดีที่สดุ ”
เอ็ดเวิร์ด เพลสเต็ด ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หารของสกายแทรกซ์กล่าวยืนยันว่า “การได้ รับตาแหน่งสายการ
บินระดับ 5 ดาวของลุฟท์ฮนั ซ่านันไม่
้ ได้ เป็ นเพียงแค่รางวัลอันทรงเกียรติในฐานะสายการบินยุโรปราย
แรกที่สามารถก้ าวมาถึงจุดหมายนี ้ได้ แต่ยงั เป็ นการรับรองอย่างชัดเจนในเรื่ องการยกระดับในด้ านต่างๆ

ที่พวกเขาได้ ทาในช่วงหลายปี ที่ผ่านมานี ้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการให้ บริ การในทุกส่วนของพนักงานที่ต้อง
พบปะกับลูกค้ า”
ผู้ทดสอบจากสกายแทรกซ์นนได้
ั ้ เดินทางด้ วยมุมมองของผู้โดยสาร สาหรับการจัดอันดับนัน้ พวกเขาได้
ประเมินคุณ ภาพการบริ การของสายการบินด้ วยการประเมิน ด้ านต่างๆ อย่างครอบคลุมทังภาคพื
้
น้ ดิน
และบนเที่ยวบินมากถึง 800 รายการ ซึ่งรวมถึงการบริ การบนเที่ยวบิน ความสะดวกสบายของที่นงั่ การ
บริ การด้ านอาหาร มาตรการด้ านความปลอดภัย ความบันเทิงบนเที่ยวบิน การนาเสนอสินค้ าปลอดภาษี
และบริ การอื่นๆ อีกมาก สาหรับสกายแทรกซ์ความต่อเนื่องและความสม่าเสมอที่ ลุฟท์ฮนั ซ่าได้ ก้าวไป
ข้ างหน้ าด้ วยการทาให้ ผลิตภัณฑ์ต่างๆ นัน้ ทันสมัยเป็ นข้ อพิจารณาที่สาคัญ ของการตัดสินใจจัดอันดับ
สายการบินระดับ 5 ดาว ยกตัวอย่างเช่น ห้ องโดยสารในชันหนึ
้ ่ง ชันธุ
้ รกิจ ชันประหยั
้
ด พรี เมียม และชัน้
ประหยัดได้ มีการปรับปรุงอย่างครอบคลุมในฝูงบินทังหมดในช่
้
วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา อีกทังสายการบิ
้
นได้ นา
บริ การการเสิร์ฟอาหารแบบในภัตตาคารจากชันหนึ
้ ่งมายังชันธุ
้ รกิจ เป็ นการทาให้ การให้ บริ การเฉพาะ
บุคคลต่อผู้โดยสารแต่ละคนดีขึ ้น นอกจากนีส้ ิ่งสาคัญ อีกอย่างคือการมองไปในอนาคต โดยเฉพาะชัน้
ธุรกิจแบบใหม่ที่จะเปิ ดตัวในปี พ.ศ. 2563 บนเครื่ องบินโบอิง้ 777-9 และชัน้ ประหยัดพรี เมียมและชัน้
ประหยัดรูปแบบใหม่ที่ดีกว่า ลุฟท์ฮนั ซ่ายังได้ รับคะแนนจากแอพพลิเคชันลุฟท์ฮนั ซ่าใหม่ที่มีบริการดิจิทลั
ที่หลากหลายทังส่
้ วนภาคพืน้ และบนเครื่ อง จุดมุ่งหมายเพื่อจะเพิ่มการใช้ โอกาสต่าง ๆ ทางดิจิทลั เพื่อ
พัฒนาข้ อเสนอและบริการเฉพาะบุคคลสาหรับผู้โดยสารของลุฟท์ฮนั ซ่า
นอกเหนือจากการจัดอันดับสายการบิน สกายแทรกซ์หน่ว ยงานจัดอันดับซึ่งเชี่ยวชาญด้ านการบินนัน้
ยังคงจัดอันดับสายการบินยอดนิยมทังหลายเป็
้
นประจาทุกปี โดยการมอบรางวัล เวิลด์ แอร์ ไลน์ อวอร์ ด
ประจาปี พ.ศ. 2560 ซึ่งมาจากการสารวจผู้โดยสารจานวน 19.7 ล้ านคนจาก 105 ประเทศนัน้ ลุฟท์ฮนั
ซ่าได้ รับรางวัลสายการบินที่ดีที่สุดในยุโรปและอยู่ในลาดับที่ 7 ของสายการบินทัว่ โลก ตังแต่
้ ช่วงพ.ศ.
2533 สกายแทรกซ์ได้ ดาเนินการสารวจความพึงพอใจของผู้โดยสารเกี่ยวกับคุณภาพของสายการบินและ
สนามบิน สกายแทรกซ์ได้ เริ่ มมอบรางวัลการจัดอันดับสายการบิน ระดับ 1 ถึง 5 ดาว ในปี พ.ศ. 2542
และจนถึงทุกวันนี ้มีสายการบินทัว่ โลกเพียง 10 สายการบินเท่านันที
้ ่ได้ รับการจัดอันดับที่สงู ที่สดุ นี ้
ดอยซ์ ลุฟท์ฮนั ซ่า เอจี
ทีมสือ่ สารองค์กรในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก
โทรศัพท์ +65 6835 4077 อีเมล์ asiapacificpr@dlh.de
ติดตามเราได้ ที่ทวิตเตอร์ @lufthansaNews
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บริ ษัท โทเทิล ควอลิตี ้ พีอาร์ (ประเทศไทย) จากัด
เมธาวริ นทร์ มณีกลู พันธ์
โทรศัพท์ 02-260-5820 ต่อ 115
อีเมล mae@tqpr.com
หมายเหตุถงึ บรรณาธิการ
ทุ ก อ ย่ า ง เกี่ ย ว กั บ หั ว ข้ อ นี ้ ที่ ได้ รั บ ก า ร ตี พิ ม พ์ ส า ม า ร ถ ดู ได้ บ น ช่ อ ง ท า ง โซ เชี ย ล มี เดี ย โด ย ใ ช้
แฮชแท็ก #LH5Star
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