วันที่ 20 ธันวาคม 2559

พีชประกาศเปิ ดเส้นทาง กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ) – โอกิ นาว่า (นาฮา)
ทาการเดิ นทางในเอเชียให้ใกล้ขนึ้ ด้วยการขยายเส้นทางสู่เอเชียตะวันออกเฉี ยงใต้!
พร้อมเริ่มจาหน่ ายบัตรโดยสารแก่ชาวไทยแล้ววันนี้ !
 เส้นทาง โอกินาว่า – กรุงเทพฯ เริม่ เปิ ดให้บริการในวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2560
 เส้นทาง กรุงเทพฯ – โอกินาว่า เริม่ เปิ ดให้บริการในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2560
 เริม่ จาหน่ายบัตรโดยสารในวันที่ 20 ธันวาคมนี้ เวลา 13.00 น. ทีเ่ ว็บไซต์ http://www.flypeach.com/pc/th

กรุงเทพฯ - 20 ธันวาคม 2559 - สายการบิน พีช เอวิเอชัน่ (Peach Aviation) (“พีช” โดย นายชินอิจิ อิโนอูเอะ
กรรมการผูจ้ ดั การและประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร) ได้ประกาศในวันนี้วา่ ทางสายการบินจะทาการเปิ ดเส้นทางใหม่ร
ะหว่างกรุงเทพฯ และ จังหวัดโอกินาว่า ประเทศญีป่ ่ นุ ในเร็วๆ นี้
โดยจะเริม่ เปิ ดให้บริการเทีย่ วบินจากโอกินาว่ามายังกรุงเทพฯ ในวันที่ 19 กุมภาพันธ์ และ จากกรุงเทพฯ ไปยัง
โอกินาว่าในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2560
นายชิ นอิ จิ
อิ โนอูเอะ
กรรมการผู้จดั การและประธานเจ้าหน้ าที่ บริ หารสายการบินพีช
ได้เปิ ดเผยเกีย่ วกับการเปิ ดเส้นทางบินใหม่น้ีวา่
“ผมมีความเชือ่ มันเป็
่ นอย่างยิง่ ว่า
เรามีความพร้อมทีจ่ ะเปิ ดให้บริการเส้นทางนี้ได้ในปี
2560
ซึง่ เป็ นปี ทค่ี รบรอบ
130
ปี
ของความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับประเทศญีป่ ่ นุ ซึง่ มีมติ รภาพอันแน่นแฟ้ น
ด้วยบรรยากาศทีค่ อ่ นข้างจะผ่อนคลายของเทีย่ วบินของเรา จะให้ความรูส้ กึ เหมือนคุณนัง่
“รถไฟทีบ่ นิ ได้”
ซึง่ เป็ นรถไฟในเวอร์ชนการเดิ
ั่
นทางทางอากาศทีเ่ ราเปิ ดให้บริการในทุกๆ
วัน
ซึง่ ในทีส่ ดุ ก็กาลังจะเกิดขึน้ จริงในภูมภิ าคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้แห่งนี้
โดยกรุงเทพฯ
ไม่ได้เป็ นเพียงเมืองยอดนิยมในเรือ่ งของวัดวาอารามและตลาดต่างๆ
เท่านัน้
แต่ทน่ี ่ียงั ถือเป็ นทีท่ ร่ี วบรวมเอาสิง่ น่าสนใจต่างๆ
ก่อกาเนิดเป็ นแหล่งพืน้ ทีใ่ หม่ๆ
ซึง่ ถือเป็ นวัฒนธรรมใหม่ทก่ี อ่ กาเนิดขึน้ ในประเทศไทย”
“ทีป่ ระเทศไทยมียา่ นทีน่ ่าสนใจต่างๆ มากมาย ซึง่ เต็มไปด้วยเหล่าบรรดาร้านค้าสุดชิค คาเฟ่ และแบรนด์เสือ้ ผ้า
รวมไปถึงงานเทศกาลต่างๆ
ซึง่ ก่อกาเนิดโดยกลุ่มคนรุน่ ใหม่
และเมืองแห่งนี้ยงั ถือเป็ นจุดหมายปลายทางยอดนิยมอย่างไม่ตอ้ งสงสัย โดยเฉพาะสาหรับเหล่าบรรดาคุณผูห้ ญิง
ผมหวังเป็ นอย่างยิง่ ว่าการเปิ ดเส้นทางใหม่ทงั ้ ไปและกลับจากโอกินาว่าในครัง้ นี้ จะก่อให้เกิดความเคลื่อนไหวใหม่ๆ
ทีไ่ ม่เคยเกิดขึน้ มาก่อน
เช่นการเกิดการท่องเทีย่ วในแนวใหม่ของคุณผูห้ ญิงด้วยการใช้บริการจากเรา
ผมมีความตื่นเต้นทีพ่ ชี กาลังจะเปิ ดเส้นทางใหม่ซง่ึ เป็ นเสมือน “สะพานสาหรับประเทศเอเชีย” และกรุงเทพฯ
ก็จะกลายมาเป็ นสถานทีท่ ผ่ี คู้ นสามารถเดินทางมาเทีย่ วได้โดยง่าย”

จากการเปิ ดเส้นทางใหม่ในครัง้ นี้
สายการบินพีชจะให้ดาเนินการในเส้นทางรวมทัง้ สิน้
27
โดยเป็ นเทีย่ วบินระหว่างประเทศจานวน
13 เส้นทาง และภายในประเทศอีก
14
โดยเราจะเริม่ จาหน่ายบัตรโดยสาร ในวันที่ 20 ธันวาคม 2559 ตัง้ แต่เวลา 13.00 น. เป็ นต้นไป

เส้นทาง
เส้นทาง

สายการบินพีช จะเดินหน้าต่อไปเพือ่ ก้าวเป็ น “สะพานทีเ่ ชือ่ มต่อระหว่างประเทศญีป่ ่ นุ และประเทศอืน่ ๆในเอเชีย”
โดยการเปิ ดเส้นทางต่างๆ และส่งมอบการเดินทางอย่างมีความสุขบนฟากฟ้ าให้กบั ผูโ้ ดยสารทุกท่าน”

<ตารางเวลาบิน>
*สาหรับช่วงเวลาในการเดินทางออกจากโอกินาว่า (นาฮา) ระหว่างวันที่ 19 กุมภาพันธ์ ถึง 25 มีนาคม 2560
และออกจากกรุงเทพฯ (ท่าอากาศยานนานาชาติสวุ รรณภูม)ิ ในระหว่างวันที่ 20 กุมภาพันธ์ ถึง 26 มีนาคม 2560
หมายเลขเทีย่ วบิน
MM990
(อังคาร, พุธ, ศุกร์,
เสาร์)
MM990
(จันทร์)
MM990
(พฤหัส, อาทิตย์)

ออกจากกรุงเทพ

เวลาถึงโอกินาว่า
(นาฮา)

1:15

7:30

1:40

7:55

2:05

8:20

หมายเลขเทีย่ วบิน
MM989
(จันทร์, อังคาร,
พฤหัส, ศุกร์)
MM989
(อาทิตย์)
MM989
(พุธ, เสาร์)

ออกจากโอกินาว่า
(นาฮา)

เวลาถึงกรุงเทพฯ

21:20

0:15 (ในวันถัดไป)

21:45

0:40 (ในวันถัดไป)

22:05

1:00 (ในวันถัดไป)

<ค่าโดยสาร>
กรุงเทพฯ (สุวรรณภูม)ิ -เส้นทา งโอกินาว่า (นาฮา) : ราคา 3,180 – 13,980 บาท (สาหรับ Happy Peach / ต่อเทีย่ ว)
<วันทีเ่ ริม่ จาหน่ายบัตรโดยสาร>
วันที่ 20 ธันวาคม 2559 เวลา 13.00 น.
<URL> http://www.flypeach.com/pc/th

< หมายเหตุ >
・ค่าโดยสารข้างต้นเป็ นราคาค่าโดยสารโปรโมชันแฮปปี
่
้ พชี ต่อทีน่ งั ่ สาหรับเทีย่ วเดียว (ราคานี้รวม Consumption Tax แล้ว)
・ราคานี้ยงั ไม่รวมภาษีสนามบิน ค่าธรรมเนียมการจัดการ และค่าธรรมเนียมอืน่ ๆ
・จะมีคา่ ใช้จา่ ยอืน่ ๆ เพิม่ เติม สาหรับการเลือกทีน่ งและค่
ั่
าโหลดสัมภาระใต้ทอ้ งเครื่อง
・จะมีคา่ ใช้จา่ ยเพิม่ ขึน้ เมือ่ มีการซือ้ ทีน่ งที
ั ่ ่ Contact Center หรือเคาร์เตอร์เช็คอินทีส่ นามบิน
・ทีน่ งมี
ั ่ จานวนจากัด และจะปิ ดการขายทันทีเ่ มือ่ ทีน่ งโปรโมชั
ั่
นได้
่ ถกู จาหน่ายหมด
・การเปลีย่ นแปลงหรือการเพิม่ รายการต่างๆ อาจทาให้ราคาและเงือ่ นไขต่างๆ เปลีย่ นแปลง โดยไม่ตอ้ งแจ้งให้ทราบ
・อาจมีการเปลีย่ นแปลงเกิดขึน้ จากหน่วยงานทีม่ อี านาจเกีย่ วข้อง

เกีย่ วกับพีช (www.flypeach.com）
สายการบินพีช
เริม่ ดาเนินการโดยมีฐานการบินทีท่ า่ อากาศยานนานาชาติคนั ไซเมือ่ เดือนมีนาคม
2555
และได้เปิ ดฐานการบินแห่งทีส่ องทีท่ า่ อากาศยานนาฮา
ในเดือนกรกฎาคม
2557
และเริม่ ให้บริการทีท่ ่าอากาศยานฮาเนดะในเดือนสิงหาคม 2558 ปั จจุบนั ปฏิบตั กิ ารบินด้วยเครือ่ งบินจานวนทัง้ หมด 18
ลา และให้บริการมากกว่า 90 เทีย่ วบินต่อวัน สาหรับเส้นทางภายในประเทศจานวน 14 เส้นทาง และอีก 13
เส้นทางสาหรับเทีย่ วบินระหว่างประเทศ
โดยให้บริการแก่ผโู้ ดยสารมากกว่า
13,000
รายในแต่ละวัน
นอกจากนีส้ ายการบินมีแผนทีจ่ ะจัดตัง้ ฐานการบินทีท่ า่ อากาศยานเซ็นไดในปี งบประมาณ
2560
และทีส่ นามบินชินชิโตะเซะในปี งบประมาณ 2561 นี้

