17 กรกฎาคม 2562
บริษทั พีชเอวิเอชั่น จากัด

เปิ ดจาหน่ ายตั๋วเครื่ องบินสาหรับเที่ยวบินฤดูหนาว 2019 แล้ ววันนี！
้
เส้ นทางการขาย: เส้ นทางภายในประเทศและเส้ นทางระหว่ างประเทศ
・ ระยะเวลา: 27 ตุลาคม 2562 (วันอาทิตย์ ) ถึง 28 มีนาคม 2563 (วันเสาร์ )
・ เริ่มการขาย : 17 กรกฎาคม 2562 (วันพุธ) เวลา 17.00 น.
・

ทางบริษัท พีช เอวิเอชั่น จากัด (Peach CEO: นายชินอิจิอิโนอุเอะ)จะเริ่มเปิ ดจาหน่ ายตั๋วเครื่องบินฤดูห
นาว2019ในวันที่ 17 กรกฎาคม 2019 เป็ นต้ นไป (ตัง้ แต่ วันที่27 ตุลาคม 2562 - 28 มีนาคม 2563)โดยเส้ นทา

งที่จะเปิ ดจาหน่ ายในวันที่ 17 กรกฎาคม 2562นัน้ เป็ นเพียงส่ วนหนึ่งของเส้ นทางเที่ยวบินภาย

ในประเทศ และเที่ยวบินระหว่ างประเทศ โดยสามารถตรวจสอบข้ อมูลและซือ้ ตั๋วโดยสารได้ ทางเ

ว็บไซต์ www.flypeach.com หรือติดต่ อสอบถามข้ อมูลเพิ่มเติมได้ ท่ ี Contact Center
เส้ นทางการขาย: ภายในประเทศและระหว่ างประเทศ
โอซาก้ า (คันไซ) => โอกินาว่ า (นะฮะ),โซล(อินชอน), ปูซาน, ไทเป (เถาหยวน), เซี่ยงไฮ้ (ผู่ตง)
โอกินาว่ า => กรุ งเทพ (สุวรรณภูม)ิ ,โซล (อินชอน), ไทเป (เถาหยวน), เกาซิยง, ฮ่ องกง
เซนได => ไทเป (เถาหยวน)
โตเกียว (ฮาเนดะ) =>โซล (อินชอน), ไทเป (เถาหยวน), เซี่ยงไฮ้ (ผู่ตง)
ระยะเวลา: ตัง้ แต่ วันที่ 27 ตุลาคม 2562 (วันอาทิตย์ ) - วันที่ 28 มีนาคม 2563 (วันเสาร์ )
เริ่มการขาย : ตัง้ แต่ วนั ที่ 17 กรกฎาคม 2562 (วันพุธ) เวลา 17.00 น. เป็ นต้ นไป
ในปี 2019 นี ้ ทางสายการบิน Peach ได้ มีการรวมกันกับสายการบิน Vanila Airline โดยมีฐานการบินอยู่ท่ สี นามบินนาริตะ สาหรับเที่ยวบินฤดูหนาวนี ้
โดยจะมีการเปิ ดเส้ นทางภายในประเทศไปยังเส้ นทางอื่นๆภายในประเทศได้ เพิ่มขึน้ เพื่ออานวยความสะดวกและเป็ นอีกหนึ่งทางเลือกให้ การเดินทางของท่ านมีควา
มสะดวกสบายและรวดเร็วมากยิ่งขึน้

กรุ ณาตรวจสอบรายละเอียดข้ อมูลเพิ่มเติมตามด้ านล่ าง
<หมายเหตุ>
• ราคาข้ างต้ นเป็ นราคาตั๋วเที่ยวเดียวของ "Simple Peach"
• ไม่ เสียค่ าธรรมเนียมภาษีนา้ มันเพิ่มเติม
• ค่ าธรรมเนียมในการชาระเงินและค่ าภาษีสนามบินจะต้ องชาระเพิ่มเติมจากค่ าโดยสาร
• ราคานีไ้ ม่ รวมค่ าฝากกระเป๋าสัมภาระใต้ ท้องเครื่องและการระบุท่ ีน่ ังบนเครื่องบิน
• กรณีจองตั๋วผ่ านContact Center หรือ Counter สนามบินจะมีค่าธรรมเนียมการจองเพิ่มเติม

•
•
•
•

อัตราค่ าโดยสารและเงื่อนไขการใช้ งานอาจมีการเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มโดยไม่ ต้องแจ้ งให้ ทราบล่ วงหน้ า
ตั๋วที่จาหน่ ายจะใช้ กับเที่ยวบินที่ จากัด เท่านัน้
ตารางเที่ยวบินและอัตราค่ าโดยสารขึน้ อยู่กบั การสมัครและอนุมัตจิ ากหน่ วยงานที่เกี่ยวข้ อง
ตารางและเวลาของเที่ยวบินฤดูหนาวดาเนินการแล้ วเสร็จภายในวันที่ 26 สิงหาคม 2562
อาจมีการเปลี่ยนแปลงเวลาออกเดินทางและเวลามาถึง สาหรับเส้ นทางภายในประเทศญี่ปนหลั
ุ่
งจากวันที่ 27 ตุลาคม 2562 เป็ นต้ นไป

เกี่ยวกับ Peach (www.flypeach.com)
พีชเริ่มให้ บริการตัง้ แต่ เดือนมีนาคม 2555 ที่ผ่านมา ณ สนามบินคันไซ โอซาก้ า และในปั จจุบันมีการเพิ่มฐานการบินเพิ่มขึน้ อีก 3 แห่ ง คือ สนามบินชินชิโตเสะ
สนามบินเซนได และสนามบินนาฮะ โอกินาว่ า โดยปฏิบัตกิ ารด้ วยเครื่องบินทัง้ หมด จานวน 26 ลา โดยให้ บริการสาหรับเส้ นทางภายในประเทศทัง้ หมด 17
เส้ นทางและให้ บริการสาหรับเส้ นทางระหว่ างประเทศทัง้ หมด 17 เส้ นทาง มีจานวนเที่ยวบินต่ อวันอยู่ท่ ปี ระมาณ 110 เที่ยวบินและมีผ้ ูใช้ บริการมากกว่ า 16,000
รายต่ อวัน
และนอกจากนี ้
สายการบิน
Peach
มีการรวมตัวกันกับสายการบิน
Vanilla
Air
มีฐานการบินอยู่ท่ สี นามบินนาริตะ
โดยกาารวมตัวกันจะแล้ วเสร็จภายในปี 2019 นีโ้ ดยPeachมีเป้ าหมายที่จะเป็ น LCC ชัน้ นาของเอเชียต่ อไป

