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6 ตลุาคม 2565 

บริษทั พชี เอวเิอชั?น จาํกดั 
 

เปลี%ยนไกลให้เป็นใกล้ ! 
‘พีช’ เปิดเส้นทางใหม่จากโอซาก้าสู่กรุงเทพ ฯ ประเทศไทย 

เปิดบริการเครืE องบิน A321LR ทีEให้ความสะดวกสบาย 
ในเทีEยวบินระหว่างประเทศระยะกลางเป็นครั Pงแรก - 

 

! เส้นทางโอซาก้า (คันไซ) - กรุงเทพฯ (สุวรรณภมิู) เปิดให้บริการ W ครัPงต่อสัปดาห์ 
ตั Pงแต่วันทีE Z[ ธันวาคม 2565 

! เปิดบริการเส้นทางระหว่างประเทศเส้นใหม่เป็นครัPงแรกในรอบ _ ปี 

! เป็นครัPงแรกของสายการบนิพีชทีEใช้เครืEองบนิ Airbus A321LR 
ซึEงมีขนาดกว้างขวาง ในเทีEยวบนิระหว่างประเทศระยะกลาง 

! ค่าโดยสารเริEมต้นทีE gg,Zij เยน สาํหรับเทีEยวเดียว 
โดยเริEมจาํหน่ายบัตรโดยสารตั Pงแต่เวลา 14:00 น. ของวันทีE W ตุลาคม 2565 

 
สายการบนิ พีช เอวิเอชั?น ( “พีช" โดย นายโมริ ทาเคะอะก ิกรรมการผู้จัดการ และประธานเจ้าหน้าที?บริหาร) 

ได้ประกาศว่าจะเปิดบริการเส้นทางใหม่ระหว่างโอซาก้า (คนัไซ) และกรุงเทพ ฯ (สุวรรณภูมิ) ในวันที? WX ธันวาคม 
2565 และจะเริ?มเปิดจําหน่ายบตัรโดยสารในวันที? Y ตลุาคม WZYZ เวลา 14.00 น. 

A321LR (เปิดตวัเมื?อวนัที? Wd ธนัวาคม WeWf) 
 

เส้นทางโอซาก้า (คนัไซ) - กรุงเทพฯ (สวุรรณภมู)ิ เป็นเส้นทางที?เปิดให้บริการระหวา่งประเทศเป็นสายแรกในรอบ 
3 ปี และเป็นเส้นทางระหวา่งประเทศระยะกลางเส้นทางแรกของพชีที?ใช้เครื?องบนิ Airbus A321LR อกีด้วย โดย
เครื?องบนิรุ่นนี nได้รับการออกแบบมาให้มรีะยะหา่งระหวา่งที?นั?งกว้างกวา่ Airbus A320ceo ซึ?งเป็นเครื?องบนิรุ่น
เดมิ คา่โดยสารเริ?มต้นที? 11,280 เยน ตอ่ 1 เที?ยว และเปิดให้บริการ 6 ครั nงตอ่สปัดาห์ ตั nงแตว่นัที? 27 ธนัวาคม 
2565 เป็นต้นไป 
 



 

 
 
 

 
Airbus A321LR มขีนาดที?นั?งกว้างประมาณ 30 - 32 นิ nว (ประมาณ XY~df ซม.) ซึ?งเทยีบเทา่กบัที?นั?งของสายการ
บนิที?ให้บริการแบบฟลูเซอร์วสิ ซึ?งจะชว่ยให้คณุได้ผอ่นคลายในขณะเดนิทางระหวา่งคนัไซ และสวุรรณภมู ิ
ตลอดระยะเวลา 6 ชั?วโมงครึ?ง แตล่ะที?นั?งมพีอร์ต USB สาํหรับชาร์จอปุกรณ์ และคณุยงัสามารถเพลดิเพลนิกบั
การดวูดีโีอคอนเทนต์ตา่ง ๆ จากสื?อบนัเทงิรูปแบบดจิทิลัเครื?องบนิ ทาํให้คณุได้ใช้เวลาอยา่งสะดวกสบายตอน
อยูบ่นเครื?องบนิ 
 
นายโมริ กรรมการผู้จดัการ และประธานเจ้าหน้าที?บริหาร กลา่วถงึการเปิดตวัเที?ยวบนิในครั nงนี nวา่ “ผมคดิวา่
เที?ยวบนินี nเป็นเที?ยวบนิระหวา่งประเทศระยะกลางที?ทกุคนกําลงัรอคอยอยูเ่ลยครับ! เพราะเรานาํเครื?องบนิ 
Airbus A321LR ลาํใหม่ลา่สดุมาใช้ทาํให้สามารถเปิดเส้นทางโอซาก้า - กรุงเทพ ฯ ซึ?งนบัเป็นครั nงแรกของสาย
การบนิ LCC ในประเทศญี?ปุ่ นที?ได้นาํเครื?องบนิรุ่นนี nมาดาํเนนิการบนิ ทาํให้คนัไซ และประเทศไทยได้ใกล้ชดิกนั
ยิ?งขึ nนครับ  
 
สาํหรับคนญี?ปุ่ นนั nน มหีลายวธีิที?จะได้เพลดิเพลนิไปกบัการทอ่งเที?ยวในประเทศไทย เชน่ การเยี?ยมชมวดั หรือ
การพดูคยุกบัคนท้องถิ?นที?ตลาดนดัตอนกลางคนื หรือถ้าจะเที?ยวให้ไกลอกีนดิกส็ามารถไปพักผอ่นบนชายหาด
ได้ ผมเลยอยากให้คนญี?ปุ่ นได้ออกไปค้นหาเสนห์่ที?สมัผสัได้ในชวีติจริงเทา่นั nนที?ประเทศไทยครับ 
 
และสาํหรับคนไทยจาํนวนมาก ประเทศญี?ปุ่ นนบัเป็นจดุหมายปลายทางของ 'ประเทศที?อยากไป' ที?ดงึดดูใจ
นกัทอ่งเที?ยวอยา่งยิ?ง รวมถงึบริเวณคนัไซกต็ดิอนัดบัสถานที?ทอ่งเที?ยวในใจอนัดบัต้น ๆ เสมอมาเชน่กนั 
เนื?องจากเที?ยวบนิจากกรุงเทพ ฯ มาถงึโอซาก้าจะออกเดนิทางตอนกลางคนื และมาถงึในชว่งเช้า ผมจงึคดิวา่
หลงัเลกิงานแล้วกส็ามารถมาขึ nนเครื?องบนิได้อยา่งสะดวก เมื?อถงึประเทศญี?ปุ่ นคณุกจ็ะได้เพลดิเพลนิไปกบัการ
ทอ่งเที?ยวในภมูภิาคคนัไซได้อยา่งเตม็ที?ตั nงแตเ่ช้าเลยครับ”  
 
พชีฉลองการดาํเนนิธจุกจิครบรอบ 10 ปีในปีนี n โดยเริ?มต้นประวตัศิาสตร์ใหมด้่วยการเปิดตวัเส้นทางระหวา่ง
ประเทศระยะกลาง จากการขยายเส้นทางการบนิของเรา เราจะพบเจอกบัสิ?งใหม ่ๆ และได้สานสมัพนัธ์ใหม่  ๆใน
เอเชยี เราจะชว่ยสง่เสริมในการแลกเปลี?ยนประชากรมากขึ nน และชว่ยพฒันาเศรษฐกจิในท้องถิ?นให้ก้าวหน้า
ยิ?งขึ nน 
 
วนัเวลาที?เปิดจาํหนา่ยบตัรโดยสาร : วนัที? 6 ตลุาคม 2565 เวลา 14:00 น.  
ตารางเที?ยวบนิ และคา่โดยสาร : 
เส้นทางโอซาก้า (คนัไซ) - กรุงเทพฯ (สวุรรณภมู)ิ  
11,280 เยน - 59,880 เยน 
ตั nงแตว่นัที? 27 ธนัวาคม 2565 ถงึ 25 มนีาคม 2566 
 
หมายเลขเที?ยวบนิ : MM91 
- ออกเดนิทางจากสนามบนิโอซาก้า (คนัไซ) เวลา : 19:30 
- เดนิทางถงึกรุงเทพ ฯ (สวุรรณภมู)ิ เวลา e:fe +f 
- ดาํเนนิการบนิทกุวนั : จนัทร์ องัคาร พฤหสับด ีศกุร์ เสาร์ อาทติย์ 
 



 

  
 
 

หมายเลขเที?ยวบนิ : MM92 
- ออกเดนิทางจากกรุงเทพ ฯ (สวุรรณภมู)ิ เวลา : f:fe 
- เดนิทางถงึโอซาก้า (คนัไซ)  เวลา d:ZZ 
- ดาํเนนิการบนิทกุวนั : จนัทร์ องัคาร พธุ ศกุร์ เสาร์ อาทติย์ 
 
เวบ็ไซต์ทางการเกี?ยวกบัข้อมลูการบนิ และอตัราคา่โดยสารสาํหรับเส้นทางที?เปิดให้บริการใหม ่: 
https://www.flypeach.com/th/lm/st/route/osaka_bangkok 
*เวบ็ไซต์จะอพัเดทข้อมลูเวลา 14.00 น. 
 
<หมายเหต>ุ 

・คา่โดยสารข้างต้นเป็นคา่โดยสารเที?ยวเดยีว แบบชั nนประหยดัของพีชตอ่หนึ?งที?นั?ง 

・ไมม่กีารเรียกเกบ็คา่ภาษีนํ nามัน  

・จาํเป็นต้องชาํระคา่ดาํเนนิการ และคา่ภาษีสนามบนิเพิ?มเตมิ 

・ราคาคา่โดยสารจะแตกตา่งกนัไปขึ nนอยูก่บัจาํนวนที?วา่ง และคา่อตัราแลกเปลี?ยนสกลุเงนิ ณ เวลาที?ซื nอ
บตัรโดยสาร 

・กรณีที?มกีารเชค็อนิสมัภาระ หรือ การระบทุี?นั?ง จะมคีา่บริการเพิ?มเตมิ 

・กรณีที?ทาํการซื nอ ณ จดุจาํหนา่ยบตัรโดยสารที?สนามบนิ หรือ ศนูย์บริการข้อมลู จะมคีา่บริการเพิ?มเตมิ 

・บริษทัขอสงวนสทิธิ�ในการเปลี?ยนแปลงเงื?อนไข และคา่โดยสารโดยไมต้่องแจ้งให้ทราบลว่งหน้า 

・หมายเลขเที?ยวบนิ MM92 จะเริ?มให้บริการในวนัที? 28 ธนัวาคม 2565 

・ข้อกําหนด และการอนมุตัขิึ nนอยูก่บัหนว่ยงานที?เกี?ยวข้อง 

 
เวบ็ไซต์สาํหรับเชค็ข้อควรระวงัในการเดนิทาง : 
https://www.flypeach.com/th/mp/others/information_crossborder 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 

ข้อมลูเกีEยวกบัเครืEองบนิ Airbus A321LR ทีEพชีนาํมาใช้ให้บริการ 
 Airbus A321LR มขีนาดที?นั?งกว้าง 30 นิ nว (ประมาณ XY~df ซม.) ถงึ 32 นิ nว (ประมาณ 80 ซม.) แตล่ะที?นั?ง
มพีอร์ต USB สาํหรับชาร์จอปุกรณ์ เครื?องบนิ Airbus ลาํนี nมขีนาดที?นั?งกว้างกวา่เครื?องบนิของคูแ่ขง่ 1 นิ nว 
(ประมาณ 2.5 ซม.) ทาํให้มพีื nนที?นั?งกว้างขวาง มรีะยะการบนิ 7,400 กม. และใช้เครื?องยนต์ LEAP-1A ของ 
CFM และ Sharklet (แผน่ปลายปีกขนาดใหญ่) ซึ?งชว่ยเพิ?มประสทิธิภาพการใช้เชื nอเพลงิได้ประมาณ 20% 
เมื?อเทยีบกบัเครื?องบนิทั?วไป (A320ceo)  

 
ระยะหา่งระหวา่งที?นั?งในภาพคอื �f นิ nว (ประมาณ Xd.X ซม.) 

 

 
พอร์ต USB สาํหรับชาร์จอปุกรณ์ 

 
เกีEยวกบัสายการบนิพชี (www.flypeach.com) 
สายการบนิพชีเริ?มดาํเนนิการบนิ โดยมฐีานการบนิที?ทา่อากาศยานนานาชาตคินัไซ เมื?อเดอืนมนีาคม 2555 
โดยมสีนามบนิหลกัทั nงหมด 7 แหง่ ได้แก ่นวิชโิตเสะ เซนได นาริตะ ชบู ุคนัไซ ฟกุโุอกะ และ นาฮะ ซึ?งเปิด
ให้บริการเส้นทางภายในประเทศทั nงหมด 33 เส้นทาง และเส้นทางระหวา่งประเทศอกี 17 เส้นทาง สายการ
บนิพชีมจีาํนวนเครื?องบนิทั nงหมด 34 ลาํ เราได้ฉลองครบรอบ 10 ปีของการเปิดให้บริการเมื?อวนัที? 1 มนีาคม 
2565 ที?ผา่นมา 
 
 


