
 

 

 
 
วนัที ่20 ธนัวาคม 2559 
 

พีชประกาศเปิดเส้นทาง กรงุเทพฯ (สวุรรณภมิู) – โอกินาว่า (นาฮา) 
ท าการเดินทางในเอเชียให้ใกล้ขึน้ ด้วยการขยายเส้นทางสู่เอเชียตะวนัออกเฉียงใต้! 

พร้อมเร่ิมจ าหน่ายบตัรโดยสารแก่ชาวไทยแล้ววนัน้ี! 

 เสน้ทาง โอกนิาวา่ – กรงุเทพฯ เริม่เปิดใหบ้รกิารในวนัที ่19 กมุภาพนัธ ์2560 

 เสน้ทาง กรงุเทพฯ – โอกนิาว่า เริม่เปิดใหบ้รกิารในวนัที ่20 กมุภาพนัธ ์2560 

 เริม่จ าหน่ายบตัรโดยสารในวนัที ่20 ธนัวาคมนี้ เวลา 13.00 น. ทีเ่วบ็ไซต ์http://www.flypeach.com/pc/th 

กรงุเทพฯ - 20 ธนัวาคม 2559 - สายการบนิ พชี เอวเิอชัน่ (Peach Aviation) (“พชี” โดย นายชนิอจิ ิ อโินอเูอะ 
กรรมการผูจ้ดัการและประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร) ไดป้ระกาศในวนันี้วา่ทางสายการบนิจะท าการเปิดเสน้ทางใหมร่
ะหวา่งกรงุเทพฯ และ จงัหวดัโอกนิาวา่ ประเทศญีปุ่่ น ในเรว็ๆ นี้  

โดยจะเริม่เปิดใหบ้รกิารเทีย่วบนิจากโอกนิาวา่มายงักรงุเทพฯ ในวนัที ่ 19 กมุภาพนัธ ์ และ จากกรงุเทพฯ ไปยงั       
โอกนิาวา่ในวนัที ่20 กมุภาพนัธ ์2560  
 

นายชินอิจิ อิโนอเูอะ กรรมการผู้จดัการและประธานเจา้หน้าท่ีบริหารสายการบินพีช 

ไดเ้ปิดเผยเกีย่วกบัการเปิดเสน้ทางบนิใหมน่ี้วา่ “ผมมคีวามเชือ่มัน่เป็นอยา่งยิง่ว่า 

เรามคีวามพรอ้มทีจ่ะเปิดใหบ้รกิารเสน้ทางนี้ไดใ้นปี 2560 ซึง่เป็นปีทีค่รบรอบ 130 ปี 

ของความสมัพนัธร์ะหวา่งไทยกบัประเทศญีปุ่่ นซึง่มมีติรภาพอนัแน่นแฟ้น 

ดว้ยบรรยากาศทีค่อ่นขา้งจะผอ่นคลายของเทีย่วบนิของเรา จะใหค้วามรูส้กึเหมอืนคณุนัง่ “รถไฟทีบ่นิได”้ 

ซึง่เป็นรถไฟในเวอรช์ัน่การเดนิทางทางอากาศทีเ่ราเปิดใหบ้รกิารในทกุๆ วนั 

ซึง่ในทีส่ดุกก็ าลงัจะเกดิขึน้จรงิในภมูภิาคเอเชยีตะวนัออกเฉียงใตแ้หง่นี้ โดยกรงุเทพฯ 

ไมไ่ดเ้ป็นเพยีงเมอืงยอดนิยมในเรือ่งของวดัวาอารามและตลาดตา่งๆ เทา่นัน้ 

แต่ทีน่ี่ยงัถอืเป็นทีท่ีร่วบรวมเอาสิง่น่าสนใจตา่งๆ กอ่ก าเนดิเป็นแหล่งพืน้ทีใ่หม่ๆ  

ซึง่ถอืเป็นวฒันธรรมใหมท่ีก่อ่ก าเนดิขึน้ในประเทศไทย”  

“ทีป่ระเทศไทยมยีา่นทีน่่าสนใจต่างๆ มากมาย ซึง่เตม็ไปดว้ยเหล่าบรรดารา้นคา้สดุชคิ คาเฟ่ และแบรนดเ์สือ้ผา้ 
รวมไปถงึงานเทศกาลตา่งๆ ซึง่กอ่ก าเนดิโดยกลุ่มคนรุน่ใหม ่

และเมอืงแหง่นี้ยงัถอืเป็นจุดหมายปลายทางยอดนยิมอยา่งไมต่อ้งสงสยั โดยเฉพาะส าหรบัเหลา่บรรดาคณุผูห้ญงิ 

ผมหวงัเป็นอยา่งยิง่วา่การเปิดเสน้ทางใหมท่ัง้ไปและกลบัจากโอกนิาวา่ในครัง้นี้ จะกอ่ใหเ้กดิความเคลื่อนไหวใหม่ๆ  

ทีไ่มเ่คยเกดิขึน้มากอ่น เชน่การเกดิการทอ่งเทีย่วในแนวใหมข่องคณุผูห้ญงิดว้ยการใชบ้รกิารจากเรา 

ผมมคีวามตื่นเตน้ทีพ่ชีก าลงัจะเปิดเสน้ทางใหมซ่ึง่เป็นเสมอืน “สะพานส าหรบัประเทศเอเชยี” และกรงุเทพฯ 

กจ็ะกลายมาเป็นสถานทีท่ีผู่ค้นสามารถเดนิทางมาเทีย่วไดโ้ดยงา่ย”  

http://www.flypeach.com/pc/th


  

จากการเปิดเสน้ทางใหมใ่นครัง้นี้ สายการบนิพชีจะใหด้ าเนินการในเสน้ทางรวมทัง้สิน้ 27 เสน้ทาง 

โดยเป็นเทีย่วบนิระหว่างประเทศจ านวน 13 เสน้ทาง และภายในประเทศอกี 14 เสน้ทาง 

โดยเราจะเริม่จ าหน่ายบตัรโดยสาร ในวนัที ่20 ธนัวาคม 2559 ตัง้แต่เวลา 13.00 น. เป็นตน้ไป  

 

สายการบนิพชี จะเดนิหน้าต่อไปเพือ่กา้วเป็น “สะพานทีเ่ชือ่มต่อระหว่างประเทศญีปุ่่ นและประเทศอืน่ๆในเอเชยี” 

โดยการเปิดเสน้ทางต่างๆ และส่งมอบการเดนิทางอยา่งมคีวามสขุบนฟากฟ้าใหก้บัผูโ้ดยสารทุกทา่น”  

 

<ตารางเวลาบนิ> 

*ส าหรบัชว่งเวลาในการเดนิทางออกจากโอกนิาว่า (นาฮา) ระหว่างวนัที ่ 19 กมุภาพนัธ ์ ถงึ 25 มนีาคม 2560 
และออกจากกรงุเทพฯ (ท่าอากาศยานนานาชาตสิวุรรณภมู)ิ ในระหว่างวนัที ่20 กมุภาพนัธ ์ถงึ 26 มนีาคม 2560 

หมายเลขเทีย่วบนิ ออกจากกรงุเทพ 
เวลาถงึโอกนิาวา่ 

(นาฮา) 
 หมายเลขเทีย่วบนิ 

ออกจากโอกนิาว่า  
(นาฮา) 

เวลาถงึกรงุเทพฯ 

MM990 
(องัคาร, พธุ, ศกุร,์ 

เสาร)์ 
1:15 7:30  

MM989 
(จนัทร,์ องัคาร, 
พฤหสั, ศกุร)์ 

21:20 0:15 (ในวนัถดัไป) 

MM990 
(จนัทร)์ 

1:40 7:55  
MM989 
(อาทติย)์ 

21:45 0:40 (ในวนัถดัไป) 

MM990 
(พฤหสั, อาทติย)์ 

2:05 8:20  
MM989 

(พุธ, เสาร)์ 
22:05 1:00 (ในวนัถดัไป) 

 

 

<คา่โดยสาร>  

กรงุเทพฯ (สวุรรณภมู)ิ  -เสน้ทา งโอกนิาว่า (นาฮา) :  ราคา 3,180 – 13,980 บาท (ส าหรบั Happy Peach / ต่อเทีย่ว) 
 
<วนัทีเ่ริม่จ าหน่ายบตัรโดยสาร>  
วนัที ่20 ธนัวาคม 2559 เวลา 13.00 น. 
 
 
<URL>  http://www.flypeach.com/pc/th 

 
< หมายเหตุ > 
・คา่โดยสารขา้งตน้เป็นราคาคา่โดยสารโปรโมชัน่แฮปป้ีพชีต่อทีน่ัง่ ส าหรบัเทีย่วเดยีว (ราคานี้รวม Consumption Tax แลว้)  
・ราคานี้ยงัไมร่วมภาษสีนามบนิ คา่ธรรมเนียมการจดัการ และคา่ธรรมเนียมอืน่ๆ  

・จะมคีา่ใชจ้า่ยอืน่ๆ เพิม่เตมิ ส าหรบัการเลอืกทีน่ัง่และคา่โหลดสมัภาระใตท้อ้งเครื่อง 
・จะมคีา่ใชจ้า่ยเพิม่ขึน้เมือ่มกีารซือ้ทีน่ัง่ที ่Contact Center หรอืเคารเ์ตอรเ์ชค็อนิทีส่นามบนิ  
・ทีน่ัง่มจี านวนจ ากดั และจะปิดการขายทนัทีเ่มือ่ทีน่ัง่โปรโมชัน่ไดถ้กูจ าหน่ายหมด 
・การเปลีย่นแปลงหรอืการเพิม่รายการต่างๆ อาจท าใหร้าคาและเงือ่นไขต่างๆ เปลีย่นแปลง โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบ  
・อาจมกีารเปลีย่นแปลงเกดิขึน้จากหน่วยงานทีม่อี านาจเกีย่วขอ้ง  
 

http://www.flypeach.com/pc/th


 

 

เกีย่วกบัพชี  (www.flypeach.com） 

สายการบนิพชี เริม่ด าเนินการโดยมฐีานการบนิทีท่า่อากาศยานนานาชาตคินัไซเมือ่เดอืนมนีาคม 2555 
และไดเ้ปิดฐานการบนิแหง่ทีส่องทีท่า่อากาศยานนาฮา ในเดอืนกรกฎาคม 2557 
และเริม่ใหบ้รกิารทีท่่าอากาศยานฮาเนดะในเดอืนสงิหาคม 2558 ปัจจบุนัปฏบิตักิารบนิดว้ยเครือ่งบนิจ านวนทัง้หมด 18 
ล า และใหบ้รกิารมากกวา่ 90 เทีย่วบนิต่อวนั ส าหรบัเสน้ทางภายในประเทศจ านวน 14 เสน้ทาง และอกี 13 
เสน้ทางส าหรบัเทีย่วบนิระหวา่งประเทศ โดยใหบ้รกิารแกผู่โ้ดยสารมากกวา่ 13,000 รายในแต่ละวนั 
นอกจากนีส้ายการบนิมแีผนทีจ่ะจดัตัง้ฐานการบนิทีท่า่อากาศยานเซน็ไดในปีงบประมาณ 2560 
และทีส่นามบนิชนิชโิตะเซะในปีงบประมาณ 2561 นี้  
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.flypeach.com/

