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ไทยแลนด์ พลัส

บัตรโดยสารราคาพิเศษ สิทธิ์บินฟรี และอีกมากมาย

ในช่วงฤดูน้ำ�หล�กที่ผ่�นม� ประเทศไทยและประเทศเพื่อนบ้�นประสบปัญห�อุทกภัยครั้งใหญ่ วิกฤตน้ำ�ท่วมได้แผ่ขย�ยไปทั่วและส่งผลกระทบ
ต่อผู้คนม�กม�ย บัดนี้ ท้องฟ้�กลับม�สว่�งสดใสอีกครั้ง เพื่อต้อนรับฤดูก�รท่องเที่ยวในเดือนธันว�คม - มีน�คม ซึ่งเป็นช่วงเวล�ที่เหม�ะกับ
ก�รท่องเที่ยวท่�มกล�งธรรมช�ติอันงดง�มของประเทศไทยเป็นอย่�งยิ่ง ทั้งสำ�หรับช�วไทย และนักท่องเที่ยวผู้ม�เยือน

จุดหม�ยปล�ยท�งที่ดีที่สุดในโลกประจำ�ปี 2554 อย่�งกรุงเทพฯ ยังคงพร้อมมอบคว�มตื่นต�ตื่นใจด้วยแหล่งท่องเที่ยวที่หล�กหล�ย
ไม่ว่�จะเป็นโรงแรมชั้นนำ� อ�ห�รเลิศรส แหล่งช้อปปิ้ง ไปจนถึงบรรย�ก�ศสงบร่มรื่นของวัดว�อ�ร�ม และพระร�ชวังต่�งๆ  ที่ทั้งหมด
รวมอยู่ในมห�นครกรุงเทพฯ แห่งนี้

ช่วงฤดูหน�วนี้ เชียงใหม่ เชียงร�ย รวมถึงจุดหม�ยปล�ยท�งในภ�คเหนือและภ�คตะวันออกเฉียงเหนือ ถือเป็นช่วงเวล�ที่มีสภ�พอ�ก�ศ
อบอุ่นกำ�ลังดีในช่วงกล�งวัน และเย็นสบ�ยในช่วงค่ำ�คืน เหม�ะอย่�งยิ่งสำ�หรับผู้ที่รักก�รท่องเที่ยวที่จะเดินท�งม�สัมผัสวัฒนธรรมและเยือน
สถ�นท่ีท�งประวัติศ�สตร์ รวมถึงเลือกผจญภัยกับกิจกรรมท้�ท�ย ท้ังเดินป่� ปีนเข� ล่องเรือ ข่ีช้�ง และอ่ืนๆ  อีกม�กม�ย

ห�ดทร�ยง�มและท้องทะเลสีคร�ม ยังคงดึงดูดนักท่องเท่ียวท่ีชอบก�รอ�บแดดจ�กท่ัวทุกมุมโลก เร่ิมต้นจ�กพัทย�ไปจนถึงเก�ะช้�ง ในฝ่ังอ่�วไทย 
แล้วลงใต้สู่ภูเก็ต กระบี่ สมุย และหมู่เก�ะอื่นๆ  อีกม�กม�ย ให้ผู้ม�เยือนได้ดื่มด่ำ�กลิ่นอ�ยช�ยทะเล สัมผัสสวรรค์ใต้น้ำ�ด้วยกิจกรรมดำ�น้ำ�ตื้น 
ดำ�น้ำ�ลึก เพลิดเพลินไปกับสีสันย�มค่ำ�คืน พร้อมที่พักสะดวกสบ�ยในร�ค�คุ้มค่� เข้�กับทุกไลฟ์สไตล์

ช่วงเวล�น้ีจึงเหม�ะอย่�งย่ิงสำ�หรับก�รเดินท�งท่องเท่ียวภ�ยในประเทศไทย ด้วยอัตร�บัตรโดยส�รร�ค�พิเศษ สู่จุดหม�ยปล�ยท�งท่ีหล�กหล�ย
ของก�รบินไทย และห�กท่�นเดินท�งด้วยบัตรโดยส�รก�รบินไทยในเส้นท�งบินระหว่�งทวีปสู่ประเทศไทย ท่�นจะได้รับบัตรโดยส�ร
ภ�ยในประเทศฟรี ให้ท่�นเลือกบินสู่เชียงใหม่ ภูเก็ต กระบี่ หรือจุดหม�ยปล�ยท�งอื่นๆ  ภ�ยในประเทศของก�รบินไทย

เพียงคลิกที่ www.thaiairways.com หรือติดต่อสำ�นักง�นก�รบินไทย สำ�หรับร�ยละเอียดและสำ�รองที่นั่งได้ตั้งแต่วันนี้

ให้วันพักผ่อนของท่�นคุ้มค่�ยิ่งขึ้น ด้วย “ไทยแลนด์ พลัส กับ รอยัล ออร์คิด พลัส” ข้อเสนอพิเศษที่มอบสิทธิประโยชน์และส่วนลดม�กม�ย
จ�กคู่สัญญ�ท่องเที่ยวที่ร่วมร�ยก�ร ทั้งโรงแรม ห้องอ�ห�ร สป� บริก�รเช่�รถ และร้�นค้�ต่�งๆ  ทั่วประเทศไทย เพียงแสดงบัตรสม�ชิก 
รอยัล ออร์คิด พลัส หรือแจ้งหม�ยเลขสม�ชิก หรือแสดงบัตรขึ้นเครื่องของก�รบินไทยเมื่อใช้บริก�ร พร้อมรับสิทธิพิเศษอื่นๆ  อ�ทิ ห้องพัก
โรงแรม มื้ออ�ห�ร สป�ทรีตเมนท์ บริก�รอินเทอร์เน็ต และอื่นๆ  อีกม�กม�ย*

ข้อมูลและร�ยละเอียด คลิกที่ www.thaiairways.com/rop เพื่อว�งแผนก�รเดินท�งท่องเที่ยวเมืองไทยของท่�น ไม่ว่�จุดหม�ยปล�ยท�ง
ของท่�นจะเป็นที่ใด ยิ้มสย�มที่เป็นเอกลักษณ์ของช�วไทยยังคงพร้อมต้อนรับท่�นเสมอ

*รับข้อเสนอพิเศษจากรายการ ไทยแลนด์ พลัส กับ รอยัล ออร์คิด พลัส ได้ตั้งแต่เดือนธันวาคม 2554 ถึงเดือนมีนาคม 2555 เพียงแสดงบัตรขึ้นเครื่องของ
การบินไทยที่ระบุการเดินทางในช่วงระยะเวลาดังกล่าว หรือแสดงบัตรสมาชิก รอยัล ออร์คิด พลัส หรือแจ้งหมายเลขสมาชิกของท่าน
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ข่าวสารการบินไทย

ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 24 มีน�คม 2555 ต�ร�งเที่ยวบินฤดูหน�วของก�รบินไทย ได้เพิ่มจำ�นวนเที่ยวบินในหล�กหล�ยเส้นท�งบิน
ทั่วทวีปเอเชีย

ก�รเพิ่มจำ�นวนขึ้นของเครื่องบินลำ�ใหม่ ยังมอบคว�มสะดวกยิ่งขึ้นด้วยเที่ยวบินที่มีให้เลือกหล�กหล�ย รวมถึงคว�มสบ�ยที่ม�กกว่�
ในทุกชั้นโดยส�ร สำ�หรับท่�นผู้โดยส�รที่เลือกเดินท�งกับเครือข่�ยส�ยก�รบินที่ครอบคลุมจุดหม�ยปล�ยท�งม�กที่สุดในเอเชีย

โซล - ภูเก็ต: ให้บริก�รเที่ยวบินตรง 3 เที่ยวบินต่อสัปด�ห์ นอกเหนือจ�กก�รให้บริก�รเที่ยวบินระหว่�งกรุงเทพฯ - โซล 
จำ�นวน 2 เที่ยวบินทุกวัน

กรุงเทพฯ - ก�ฐม�ณฑุ: ให้บริก�รเที่ยวบินเพิ่มเป็น 10 เที่ยวบินต่อสัปด�ห์ โดยให้บริก�รเที่ยวบินทุกวันต�มปกติ 
รวมถึงจำ�นวนเที่ยวบินที่เพิ่มขึ้น 3 เที่ยวบินต่อสัปด�ห์

กรุงเทพฯ - เซียะเหมิน: เพิ่มจำ�นวนเที่ยวบินจ�ก 3 เป็น 4 เที่ยวบินต่อสัปด�ห์

กรุงเทพฯ - เฉิงตู: เพิ่มจำ�นวนเที่ยวบินจ�ก 4 เป็น 5 เที่ยวบินต่อสัปด�ห์

กรุงเทพฯ - ปักกิ่ง: ให้บริก�รเที่ยวบินเพิ่มเป็น 11 เที่ยวบินต่อสัปด�ห์ โดยให้บริก�รเที่ยวบินทุกวันต�มปกติ 
รวมถึงจำ�นวนเที่ยวบินที่เพิ่มขึ้น 4 เที่ยวบินต่อสัปด�ห์

กรุงเทพฯ - มุมไบ: ให้บริก�รเที่ยวบินเพิ่มเป็น 13 เที่ยวบินต่อสัปด�ห์ โดยให้บริก�รเที่ยวบินทุกวันต�มปกติ 
รวมถึงจำ�นวนเที่ยวบินที่เพิ่มขึ้น 6 เที่ยวบินต่อสัปด�ห์

กรุงเทพฯ - พุทธคย� - พ�ร�ณสี - กรุงเทพฯ: ให้บริก�รเที่ยวบินทุกวันจนถึงวันที่ 31 ธันว�คม 2554 
และหลังจ�กนั้นจะปรับจำ�นวนเที่ยวบินเป็น 5 เที่ยวบินต่อสัปด�ห์ จนถึงวันที่ 24 มีน�คม 2555

กรุงเทพฯ - สิงคโปร์: เพิ่มจำ�นวนเที่ยวบินจ�ก 4 เป็น 5 เที่ยวบินต่อสัปด�ห์

กรุงเทพฯ - โอซ�ก�: ให้บริก�รเที่ยวบินเพิ่มเป็น 17 เที่ยวบินต่อสัปด�ห์ โดยให้บริก�ร 2 เที่ยวบินทุกวันต�มปกติ 
รวมถึงจำ�นวนเที่ยวบินที่เพิ่มขึ้น 3 เที่ยวบินต่อสัปด�ห์

กรุงเทพฯ - น�โกย�: เพิ่มจำ�นวนเที่ยวบินจ�ก 10 เป็น 11 เที่ยวบินต่อสัปด�ห์ เริ่มตั้งแต่วันที่ 5 มกร�คม 2555
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บรัสเซลส์ จุดหมายปลายทางใหม่ของการบินไทย

ครั้งแรกกับบริก�รเที่ยวบินตรงจ�กเมืองหลวงของเบลเยี่ยมสู่เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ให้ท่�นสะดวกสบ�ยกับบริก�รเที่ยวบินระหว่�ง
กรุงเทพฯ - บรัสเซลส์ จำ�นวน 3 เที่ยวบินต่อสัปด�ห์

เพื่อเป็นก�รฉลองก�รเปิดเส้นท�งบินใหม่นี้ ท่�นสม�ชิกจะได้รับโบนัสไมล์ในรหัสชั้นโดยส�รที่กำ�หนด หรือเลือกแลกร�งวัลบัตรโดยส�ร
ด้วยจำ�นวนไมล์ที่ลดลงได้จนถึงวันที่ 31 มกร�คม 2555 นี้

ชั้นธุรกิจ รอยัล ซิลค์ ชั้นประหยัด

รับไมล์สะสม 2,000 โบนัสไมล์ต่อเที่ยวบิน 1,000 โบนัสไมล์ต่อเที่ยวบิน

แลกรางวัลบัตรโดยสาร ส่วนลด 25% - ไมล์ที่ใช้ในก�รแลกร�งวัล 97,500 ไมล์ ส่วนลด 25% - ไมล์ที่ใช้ในก�รแลกร�งวัล 52,500 ไมล์

สำ�รองท่ีน่ังบัตรโดยส�ร ผ่�นระบบออนไลน์ได้ท่ี www.thaiairways.com หรือติดต่อสำ�นักง�นก�รบินไทย หรือบริษัทตัวแทนท่องเท่ียวของท่�น 
สำ�หรับก�รสำ�รองท่ีน่ังร�งวัลบัตรโดยส�ร ติดต่อศูนย์บริก�ร THAI Contact Centre โทร. 66 (0) 2356 1111 หรือ ติดต่อสำ�นักง�นก�รบินไทย

*รับโบนัสไมล์ในทุกรหัสช้ันโดยสารของบัตรโดยสารท่ีท่านชำาระเงิน ยกเว้นรหัสช้ันโดยสาร G/ V/W และใช้ได้กับเท่ียวบินท่ีทำาการบินภายในวันท่ี 31 มกราคม 2555 
เท่านั้น สำาหรับรางวัลบัตรโดยสารลดจำานวนไมล์ ใช้ได้กับการเดินทางที่สิ้นสุดภายในวันที่ 31 มกราคม 2555 เท่านั้น ทั้งนี้ ไม่อนุญาตให้ขอคืนไมล์สะสม
หลังจากที่ท่านทำาการออกบัตรโดยสารรางวัลแล้วในทุกกรณี

รับไมล์สะสมเพิ่ม กับบรัสเซลส์ แอร์ไลน์

บรัสเซลส์ แอร์ไลน์ หนึ่งในสม�ชิกส�ยก�รบินพันธมิตร สต�ร์ อัลไลแอนซ์ ร่วมฉลองก�รเปิดตัวของเที่ยวบินตรงระหว่�ง
กรุงเทพฯ - บรัสเซลส์ ของก�รบินไทย ด้วยก�รมอบโบนัสไมล์ให้กับท่�นสม�ชิก:
  • รับโบนัส  1,000 ไมล์ต่อเที่ยวบิน เมื่อท่�นเดินท�งในชั้นธุรกิจ
  • รับโบนัส    750 ไมล์ต่อเที่ยวบิน เมื่อท่�นเดินท�งในชั้นประหยัด

ด้วยเครือข่�ยเส้นท�งบินที่ครอบคลุมยุโรปและแอฟริก� โดยมีศูนย์กล�งอยู่ที่เมืองหลวงของประเทศเบลเยี่ยม ทำ�ให้บรัสเซลส์ แอร์ไลน์ 
เป็นอีกหน่ึงท�งเลือกท่ีเหม�ะสมท่ีสุดในก�รต่อเคร่ืองไปสู่จุดหม�ยอ่ืนๆ  เม่ือเดินท�งม�ถึงกรุงบรัสเซลส์โดยส�ยก�รบินไทย หรือก�รเปล่ียนเคร่ือง 
ที่กรุงบรัสเซลส์เพื่อเดินท�งต่อไปยังกรุงเทพฯ

รับโบนัสไมล์ในเที่ยวบินที่ทำ�ก�รบินด้วยบรัสเซลส์ แอร์ไลน์ ได้ระหว่�งวันที่ 17 พฤศจิก�ยน 2554 - 31 มกร�คม 2555*
สำ�รองที่นั่งผ่�นระบบออนไลน์ได้ที่ www.brusselsairlines.com

*รับโบนัสไมล์ได้ในทุกรหัสชั้นโดยสารของบัตรโดยสารที่ท่านชำาระเงิน ยกเว้นรหัสชั้นโดยสาร E,L,S,U,W สำาหรับการเดินทางในช่วงระยะเวลาที่กำาหนด
ทั้งนี้ สิทธิพิเศษนี้สำาหรับการเดินทางด้วยเที่ยวบินที่ทำาการบินด้วยบรัสเซลส์ แอร์ไลน์ ที่มีระยะทางบินตั้งแต่ 
500 ไมล์ขึ้นไป
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สัมผัสเสน่ห์แห่งยุโรปและกรุงบรัสเซลส์ 

กับรอยัล ออร์คิด ฮอลิเดย์

ก�รบินไทยพร้อมนำ�ท่�นเยือนกรุงบรัสเซลส์ จุดหม�ยปล�ยท�งใหม่ล่�สุดในยุโรป เมืองหลวงแห่งสหภ�พยุโรป ที่ม�กด้วยศิลปะ
และวัฒนธรรม พร้อมรอท่�นม�สัมผัสรสช�ติช็อกโกแลตและเบียร์ที่เลื่องชื่อ รวมถึงตื่นต�ตื่นใจกับสถ�ปัตยกรรมเก่�แก่ สวนสวย 
พิพิธภัณฑ์ ร้�นอ�ห�รสไตล์เทรนดี้ และอีกม�กม�ย

แพ็คเกจ รอยัล ออร์คิด ฮอลิเดย์ 7 วัน 4 คืน จะพ�ท่�นท่องเที่ยวสถ�นที่อันโดดเด่นของกรุงบรัสเซลส์ เบลเยี่ยม ก่อนออกเดินท�ง
สู่เมืองอัมสเตอร์ดัม เนเธอร์แลนด์ แล้วสิ้นสุดก�รเดินท�งที่เมืองแฟชั่นระดับโลก ป�รีส ฝรั่งเศส ทั้ง 3 จุดหม�ยปล�ยท�งนี้จะสร้�ง
คว�มประทับใจให้วันพักผ่อนของท่�นเป็นคว�มทรงจำ�ไม่รู้ลืม

ออกเดินท�งจ�กกรุงเทพฯ ด้วยแพ็คเกจร�ค� 73,385 บ�ทต่อท่�น ที่รวม:
• บัตรโดยส�รชั้นประหยัด กรุงเทพฯ - บรัสเซลส์ และ ป�รีส - กรุงเทพฯ
• ที่พัก 4 คืน พร้อมอ�ห�รทั้ง 3 มื้อต่อวัน
 - พักอัมสเตอร์ดัม 1 คืน
 - พักบรัสเซลส์ 1 คืน
 - พักป�รีส 2 คืน
• ทัวร์นำ�เที่ยวและบริก�รรถรับส่งตลอดก�รเดินท�ง

สำ�รองแพ็คเกจ โทร. 66 (0) 2356 2888, 66 (0) 2288 7152-3
อีเมล: roh.rsvn@thaiairways.com 
หรือติดต่อตัวแทนจำ�หน่�ยแพ็คเกจ รอยัล ออร์คิด ฮอลิเดย์ ทุกแห่ง

เงื่อนไข: แพ็คเกจนี้ต้องมีผู้เดินทางตั้งแต่ 15 ท่านขึ้นไป และอัตราค่าบริการนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า กรุณาตรวจสอบ
เงื่อนไขต่างๆ  ณ จุดขาย
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สัมผัสประสบการณ์สุดพิเศษ กับโกลบอล โฮเต็ล อัลไลแอนซ์

โกลบอล โฮเต็ล อัลไลแอนซ์ หรือ “จีเอชเอ” โรงแรมคู่สัญญ�ของ รอยัล ออร์คิด พลัส ที่มอบบริก�รให้กับท่�นด้วยโรงแรมหรูหร� 
14 แบรนด์ พร้อมก�รต้อนรับและประสบก�รณ์เข้�พักสุดพิเศษแด่ท่�นสม�ชิก รอยัล ออร์คิด พลัส รวมถึงไมล์สะสม 500 ไมล์
ต่อก�รเข้�พักม�กว่� 3 ปี

ปัจจุบัน จีเอชเอ เป็นเครือข่�ยพันธมิตรโรงแรมอิสระที่ใหญ่ที่สุดในโลก มอบท�งเลือกที่หล�กหล�ย ด้วยจำ�นวนโรงแรมพันธมิตร
ท่ีเพ่ิมข้ึน และก�รตอบรับท่ีดีจ�กแขกผู้เข้�พัก โดยโรงแรมแต่ละแบรนด์ได้มอบบริก�รท่ีแตกต่�งกันไปในแต่ละภูมิภ�ค ด้วยก�รสะท้อน
ประเพณีและวัฒนธรรมอันเป็นเอกลักษณ์ของแต่ละท้องถิ่น ผ่�นผลิตภัณฑ์และบริก�รต่�งๆ  ของแต่ละโรงแรม จนเป็นที่ยอมรับ
จ�กตล�ดในประเทศเหล่�นั้น

โรงแรมและรีสอร์ทในเครืออนันตร� หนึ่งในโรงแรมในเครือ จีเอชเอ ได้เข้�ร่วมร�ยก�รร�งวัลห้องพักโรงแรม โดยท่�นส�ม�รถ
แลกร�งวัลห้องพักสุดหรู ณ โรงแรมและรีสอร์ทในเครืออนันตร� ประเทศไทย รวมถึงบ�หลี ประเทศอินโดนีเซีย สำ�หรับก�รเข้�พัก
ตั้งแต่ 1 - 3 คืนติดต่อกัน ด้วยจำ�นวนไมล์สะสมตั้งแต่ 12,000 - 43,000 ไมล์ต่อคืน ท่�นส�ม�รถเลือกเก็บเกี่ยวคว�มทรงจำ�
อันน่�ประทับใจในบรรย�ก�ศที่หล�กหล�ย ทั้งรีสอร์ทริมช�ยห�ดภูเก็ต สมุย หัวหิน เซมินยัคในบ�หลี หรือผ่อนคล�ยกับกลิ่นอ�ย
สดชื่นของทิวเข�ในเชียงร�ย หรือดื่มด่ำ�บรรย�ก�ศที่ไม่เคยหลับใหล ณ 3 โรงแรมในมห�นครกรุงเทพฯ

ร�ยละเอียดเพิ่มเติม และก�รแลกร�งวัลห้องพักโรงแรมในเครืออนันตร� คลิกที่ www.thaiairways.com/rop เลือก แลกร�งวัล

สำ�หรับก�รสำ�รองห้องพักออนไลน์ กับโรงแรมในเครือจีเอชเอ และอนันตร� คลิกที่:
www.gha.com
www.anantara.com
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บริการสั่งอาหารบนเครื่องล่วงหน้า

ในชั้นหนึ่ง รอยัล เฟิร์สท และชั้นธุรกิจ รอยัล ซิลค์

บริก�รสั่งอ�ห�รล่วงหน้� เป็นหนึ่งในบริก�รพิเศษสำ�หรับผู้โดยส�รที่เดินท�งในชั้นหนึ่ง รอยัล เฟิร์สท และตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
ท่�นผู้โดยส�รที่เดินท�งในชั้นธุรกิจ รอยัล ซิลค์ ส�ม�รถใช้บริก�รสั่งอ�ห�รบนเครื่องล่วงหน้�ได้เช่นกัน 

ท่�นผู้โดยส�รที่เดินท�งในชั้นหนึ่ง รอยัล เฟิร์สท ส�ม�รถเลือกลิ้มรสอ�ห�รจ�กร�ยก�รอ�ห�รม�กม�ยที่คัดสรรม�เป็นพิเศษ 
ทั้งอ�ห�รตะวันตกเมนูคล�สสิก อ�ทิ กุ้งมังกรอบชีส (ล็อบสเตอร์ แธร์มิโดร์) สเต็กเนื้อย่�งรอสซินี หอยเชลล์ผัดสไตล์โพรวองซ์ 
และอีกม�กม�ย อ�ห�รตะวันออกและเมนูขึ้นชื่อของก�รบินไทย ได้แก่ ต้มยำ�กุ้ง ผัดไท แกงเขียวหว�น แกงมัสมั่น เป็ดบ�ร์บีคิว 
กระเพ�ะปล� ฉู่ฉี่ปล� ผัดกะเพร�ไก่ เนื้อ หรือหมู พร้อมไข่ด�ว รวมถึงเมนูเบ�ๆ  อย่�งโจ๊กข้�วหอม

เมื่อเดินท�งออกจ�กกรุงเทพฯ สู่จุดหม�ยปล�ยท�งของก�รบินไทยในทวีปยุโรป ท่�นผู้โดยส�รที่เดินท�งในชั้นธุรกิจ รอยัล ซิลค์ 
ส�ม�รถใช้บริก�รสั่งอ�ห�รล่วงหน้�นี้ได้เช่นกัน ร�ยก�รอ�ห�รชั้นเยี่ยมม�กม�ย อ�ทิ สเต็กเนื้อย่�งซอสพริกไทย แซลมอนรมควัน
พร้อมครีมซอสท�ร์ร�กอน และหล�กเมนูผัด แกงต่�งๆ  รวมไปถึงเมนูยอดนิยม แกงมัสมั่นที่ได้รับก�รโหวตให้เป็นอ�ห�รที่อร่อย
ที่สุดในโลก นอกจ�กนี้ยังมีเป็ดย่�งและหมูย่�ง เสิร์ฟพร้อมคว�มหอมกรุ่นของข้�วหอมมะลิไทย
 
ท่�นผู้โดยส�รที่เดินท�งในชั้นธุรกิจ รอยัล ซิลค์ ส�ม�รถใช้บริก�รพิเศษนี้ได้อย่�งง่�ยด�ย เพียงสั่งอ�ห�รออนไลน์ที่ 
www.thaiairways.com ล่วงหน้�อย่�งน้อย 24 ชั่วโมง ก่อนออกเดินท�งจ�กกรุงเทพฯ สู่ทวีปยุโรป*

*ขอสงวนสิทธิ์การให้บริการสั่งอาหารบนเครื่องล่วงหน้าในชั้นธุรกิจ รอยัล ซิลค์ เฉพาะท่านผู้โดยสารที่ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ สู่จุดหมายปลายทางของ
การบินไทยในทวีปยุโรปเท่านั้น ซึ่งการบินไทยจะขยายการให้บริการพิเศษนี้ในเส้นทางอื่นๆ  ต่อไป



ฉลองครบรอบ 10 ปี ร่วมกับเจซีบี

ปี 2555 นี้ ถือเป็นที่ 10 ปีแห่งคว�มร่วมมือระหว่�ง รอยัล ออร์คิด พลัส และเจซีบี บัตรเครดิตคู่สัญญ�เพื่อท่�นสม�ชิกที่พำ�นัก
ในประเทศญี่ปุ่น

เจซีบี คือแบรนด์ผู้ให้บริก�รระบบชำ�ระเงิน และผู้ออกบัตรเครดิตชั้นนำ�ของโลก มีผู้ใช้บริก�รถึง 69 ล้�นคน บัตรเจซีบีส�ม�รถใช้
ในร้�นค้�กว่� 18 ล้�นแห่งทั่วโลก และผู้ถือบัตรยังส�ม�รถรับคว�มสะดวกสบ�ยจ�กบริก�รเบิกถอนเงินสดล่วงหน้� ณ จุดบริก�ร
กว่�ล้�นแห่งใน 190 ประเทศ

เพื่อเป็นก�รฉลองครบรอบ 10 ปี เจซีบี และรอยัล ออร์คิด พลัส ขอมอบโบนัสไมล์ให้กับท่�นสม�ชิกใหม่ที่พำ�นักในประเทศญี่ปุ่น 
ศึกษ�ร�ยละเอียดก�รสมัครบัตรได้ที่ http://jcb-web.jp/rop1 จนถึงวันที่ 15 กุมภ�พันธ์ 2555 โดยท่�นสม�ชิกใหม่จะได้รับ:
• บัตรธรรมด� รับโบนัส 3,500 ไมล์
• บัตรทอง รับโบนัส 5,000 ไมล์

พิเศษ รับโบนัสไมล์เมื่อท่�นชำ�ระค่�บัตรโดยส�รก�รบินไทยผ่�นบัตรเจซีบีใบใหม่ของท่�น สำ�หรับก�รเดินท�งจ�กโตเกียว โอซ�ก� 
น�โกย� ฟูกูโอกะ สู่กรุงเทพฯ และจ�กกรุงเทพฯ สู่โตเกียว และโอซ�ก� ระหว่�งวันที่ 1 พฤศจิก�ยน 2554 - 15 มีน�คม 2555:
• ชั้นธุรกิจ รอยัล ซิลค์ รับโบนัส 3,000 ไมล์
• ชั้นประหยัด รับโบนัส 2,000 ไมล์

ห�กท่�นยังไม่ได้เป็นสม�ชิก รอยัล ออร์คิด พลัส ท่�นส�ม�รสมัครได้ทันทีที่ www.thaiairways.com/rop พร้อมรับโบนัส 
2,500 ไมล์ ในเที่ยวบินก�รบินไทยเที่ยวแรกของท่�น

สำ�หรับร�ยละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับบัตรเจซีบี เข้�ไปที่ www.jcbcorporate.com/english
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เงื่อนไขและข้อกำ�หนด: เที่ยวบินเหล่านี้ มีสิทธิ์รับโบนัสไมล์ในรหัสชั้นโดยสารที่กำาหนด ยกเว้นรหัสชั้นโดยสาร G/V/ W: TG677 
โตเกียว-กรุงเทพฯ, TG627 โอซากา-กรุงเทพฯ, TG647 นาโกยา-กรุงเทพฯ, TG649 ฟูกูโอกะ-กรุงเทพฯ, TG660 กรุงเทพฯ-ฮาเนดะ, 
TG626 กรุงเทพฯ-โอซากา สิทธิ์ในการรับโบนัสไมล์ สำาหรับท่านที่พำานักในประเทศญี่ปุ่นและเป็นสมาชิกใหม่ในช่วงโปรโมชั่น 
ระหว่างวันที่ 16 ตุลาคม 2554 - 15 กุมภาพันธ์ 2555 และเดินทางระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน 2554 - 15 มีนาคม 2555 
ทั้งนี้ โบนัสไมล์จะถูกบันทึกเข้าสู่บัญชีของท่านสมาชิกที่มีสิทธิ์รับโบนัสไมล์ตามที่กำาหนดภายในวันที่ 30 เมษายน 2555
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ข่าวสารสายการบินพันธมิตร สตาร์ อัลไลแอนซ์

ให้ก�รเดินท�งครั้งต่อไปของท่�นสะดวกร�บรื่นยิ่งขึ้น ด้วยก�รค้นห�อัตร�ค่�โดยส�รที่ดีท่ีสุด ครอบคลุมเครือข่�ยส�ยก�รบินพันธมิตร 
สต�ร์ อัลไลแอนซ์ ง่�ยๆ  ผ่�นแอพพลิเคช่ัน Star Alliance FareFinder และ Star Alliance Navigator ด�วน์โหลดฟรี ได้แล้ววันน้ี

เครือข่�ยส�ยก�รบินพันธมิตร สต�ร์ อัลไลแอนซ์ มอบบริก�รท่ีครบวงจรให้กับท่�น ต้ังแต่เร่ิมต้นจนส้ินสุดก�รเดินท�ง โดยได้ออกแบบ
แอพ Navigator สำ�หรับโทรศัพท์ iPhone และแอพ FareFinder สำ�หรับโทรศัพท์ Android และ iPhone เพื่อให้ประสบก�รณ์
เดินท�งระหว่�งประเทศกับส�ยก�รบินพันธมิตร สต�ร์ อัลไลแอนซ์ ของท่�นสะดวกสบ�ยและร�บรื่นยิ่งขึ้น

แอพ Navigator ให้ท่�นได้ค้นห�ทุกเที่ยวบินในเครือข่�ยส�ยก�รบินพันธมิตร สต�ร์ อัลไลแอนซ์ รวมถึงตำ�แหน่งที่ตั้งของสน�มบิน 
ห้องรับรอง และอีกม�กม�ย แอพ FareFinder ช่วยท่�นในก�รค้นห�อัตร�ค่�โดยส�รที่ดีที่สุด ทั้งเที่ยวบินภ�ยในและระหว่�งประเทศ
ในเครือข่�ยส�ยก�รบินพันธมิตร สต�ร์ อัลไลแอนซ์ โดยแอพ Navigator และแอพ FareFinder ให้บริก�รเป็นภ�ษ�อังกฤษ และ
ส�ม�รถด�วน์โหลดได้ที่ App Store

เพียงเข้�ไปที่ www.staralliance.com แล้วคลิกที่ Services

สะสมไมล์และแลกรางวัล ด้วยบัตรเพียงใบเดียว 

ครอบคลุมเครือข่ายสายการบินพันธมิตร สตาร์ อัลไลแอนซ์

ในฐ�นะที่ท่�นเป็นสม�ชิกของร�ยก�รสะสมไมล์ในเครือข่�ยส�ยก�รบินพันธมิตร สต�ร์ อัลไลแอนซ์ ท่�นส�ม�รถสะสมไมล์ครอบคลุม
ถึง 27 ส�ยก�รบิน ด้วยบัตรสม�ชิกเพียงใบเดียวเท่�น้ัน และนำ�ไมล์สะสมของท่�นแลกร�งวัลต่�งๆ  เพ่ือพ�ครอบครัวของท่�นเดินท�ง
สู่จุดหม�ยปล�ยท�งที่มีให้เลือกถึง 1,185 แห่งทั่วโลก

สะสมไมล์เพื่อแลกร�งวัลที่ท่�นปร�รถน�

ศึกษ�ร�ยละเอียดเกี่ยวกับเครือข่�ยส�ยก�รบินพันธมิตร สต�ร์ อัลไลแอนซ์ ได้ที่ www.staralliance.com
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รู้ทัน ไม่พลาดทุกข่าวสาร

การสื่อสารในปี 2555

ในปี 2555 นี้ รอยัล ออร์คิด พลัส จะปรับเปลี่ยนกำ�หนดก�รออกจุลส�รข่�วและอีนิวส์ เป็นร�ยไตรม�ส ดังนี้
เมษ�ยน - มิถุน�ยน / กรกฎ�คม - กันย�ยน / ตุล�คม - ธันว�คม
ซึ่งหม�ยคว�มว่� ท่�นสม�ชิกจะไม่ได้รับจุลส�รข่�วหรืออีนิวส์ ฉบับเดือนมีน�คมดังเช่นที่ผ่�นม�

ระหว่�งนี้ รอยัล ออร์คิด พลัส ยังคงอัพเดทข้อเสนอใหม่ๆ  ให้กับท่�นผ่�นท�ง eOffers อยู่เสมอ รวมถึงท่�นส�ม�รถติดต�ม
ร�ยละเอียด และข้อมูลล่�สุดของร�ยก�ร เพียงปล�ยนิ้วคลิกที่ www.thaiairways.com/rop

บัตรโดยสารภายในประเทศ ลดราคาพิเศษ

ท่�นสม�ชิกบัตรแพลทินัม บัตรทอง และบัตรเงิน ส�ม�รถเพลิดเพลินกับคว�มสะดวกสบ�ยของก�รเดินท�งในชั้นธุรกิจ 
รอยัล ซิลค์ ของทุกเที่ยวบินภ�ยในประเทศ ที่ทำ�ก�รบินโดยก�รบินไทยได้ในร�ค�พิเศษ

เพลิดเพลินกับส่วนลดพิเศษนี้ที่ทำ�ให้ท่�นได้ประหยัดยิ่งขึ้น ไม่ว่�ท่�นจะเดินท�งโดยลำ�พังหรือเดินท�งร่วมกับเพื่อนเดินท�ง
ของท่�น ได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 31 มีน�คม 2555

พร้อมรับคว�มสะดวกสบ�ยกับก�รเช็คอินที่เค�น์เตอร์บัตรโดยส�รชั้นธุรกิจ รอยัล ซิลค์ รวมถึงสิทธิ์ในก�รได้ขึ้นเครื่องบินก่อน 
สิทธิ์ในก�รได้รับสัมภ�ระก่อน และรับบริก�รภ�ยในห้องรับรอง รอยัล ซิลค์ เล�นจ์ ก่อนขึ้นเครื่อง เพื่อเพิ่มคว�มพิเศษให้กับ
ก�รเดินท�งของท่�นสม�ชิกโดยเฉพ�ะ

สำ�รองที่นั่งผ่�นระบบออนไลน์ได้ที่ www.thaiairways.com/rop คลิกที่ บริก�รสม�ชิกออนไลน์ หรือติดต่อศูนย์บริก�ร
THAI Contact Centre โทร. 66 (0) 2356 1111 

ห�กท่�นเป็นสม�ชิกบัตรทอง ท่�นส�ม�รถติดต่อโดยใช้หม�ยเลขโทรศัพท์ที่ท่�นได้ลงทะเบียนไว้ เพื่อสิทธิ์ในก�รได้รับบริก�รก่อน
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รู้ทัน ไม่พลาดทุกข่าวสาร 

ไมล์สะสมหมดอายุปี 2554

ไมล์สะสมหมดอ�ยุปี 2554 ส�ม�รถแลกร�งวัลได้จนถึงวันที่ 30 มิถุน�ยน 2555 เพื่อให้ท่�นสม�ชิกยังคงมีเวล�อีก 6 เดือน 
ในก�รสะสมไมล์เพิ่มสำ�หรับก�รแลกร�งวัลต�มที่ท่�นปร�รถน�

ตรวจสอบจำ�นวนไมล์สะสมหมดอ�ยุได้ทันที ผ่�นระบบออนไลน์ที่ www.thaiairways.com/rop โดยเข้�สู่บัญชีสม�ชิกของท่�น 
เพียงคลิกที่ บริก�รสม�ชิกออนไลน์

สำ�หรับท่�นที่รับจุลส�รข่�วผ่�นท�งสิ่งพิมพ์ ส�ม�รถตรวจสอบจำ�นวนไมล์สะสมหมดอ�ยุในใบแจ้งยอดไมล์สะสมของท่�นได้ 
โดยจำ�นวนไมล์หมดอ�ยุนี้จะปร�กฏอยู่ในกรอบข้อมูลร�ยละเอียดท�งด้�นบนของใบแจ้งยอดไมล์สะสม

ร่วมบริจาคไมล์ ถวายในหลวง

โครงก�ร “รวมใจไทย ถว�ยในหลวง” หนึ่งในโครงก�รดีๆ  ที่เปิดโอก�สให้ท่�นสม�ชิกร่วมบริจ�คไมล์สะสม เพื่อสนับสนุน
ก�รก่อสร้�งสถ�บันก�รแพทย์สย�มินทร�ธิร�ช โรงพย�บ�ลศิริร�ช 

จนถึงกล�งเดือนพฤศจิก�ยนที่ผ่�นม� รวมยอดบริจ�คไมล์สะสมได้ทั้งสิ้นกว่� 18 ล้�นไมล์ ในโอก�สนี้ รอยัล ออร์คิด พลัส 
ขอขอบคุณทุกท่�นที่ได้ร่วมกันแสดงออกถึงคว�มจงรักภักดีต่อพ่อหลวงของปวงชนช�วไทย ผ่�นก�รบริจ�คไมล์เพื่อสมทบทุน
ในโครงก�รนี้ ทั้งนี้ ท่�นยังส�ม�รถร่วมบริจ�คไมล์สะสมได้จนถึงวันที่ 4 ธันว�คม 2554

รวมใจไทย ถวายในหลวง
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เง่ือนไข: ข้อเสนอน้ีสำาหรับการสำารองห้องพักในอัตรา Best Unrestricted Rate ณ โรงแรมท่ีร่วมรายการ กรุณาสำารองห้องพักล่วงหน้าอย่างน้อย 
1 วัน ที่ www.accorasiapacificpartners.com/ROPMER หรือโทรติดต่อศูนย์สำารองห้องพักในเครือแอคคอร์ พร้อมแจ้งรหัสส่งเสริม 
การขาย ROPMER เลท เช็คเอาท์ถึงเวลา 16:00 น. ขึ้นอยู่กับจำานวนห้องพักที่ว่าง การชำาระค่าธรรมเนียมภาษีและค่าบริการ (ชำาระที่โรงแรม) 
อาจแตกต่างกันไปตามวันและระยะเวลาที่เข้าพัก รวมถึงประเทศที่ตั้งของโรงแรม ทั้งนี้ ไม่คิดค่าบริการต่างๆ  หากทำาการยกเลิก 24 ชั่วโมง 
ก่อนเวลา 18:00 น. ของวันเข้าพัก (ตามเวลาท้องถ่ินของโรงแรมน้ันๆ ) โรงแรมจะคิดค่าห้องพักคืนแรกในอัตรา Best Unrestricted Rate เม่ือทำาการ
ยกเลิกช้าหรือไม่เข้าพักตามกำาหนดในคืนแรก สมาชิก A|Club Accor Advantage Plus มีสิทธ์ิรับส่วนลดเพ่ิม 10% สำาหรับอัตราส่วนลด final 
discounted room rate (สำาหรับค่าห้องพักเท่านั้น ไม่รวมค่าอาหารและเครื่องดื่ม มินิบาร์ และค่าบริการอื่นๆ ) เพียงแสดงบัตรสมาชิกเมื่อทำาการ
เช็คเอาท์

เพลิดเพลินกับข้อเสนอพิเศษ ณ โรงแรมในเครือแกรนด์ เมอร์เคียว และเมอร์เคียว

รับคว�มคุ้มค่�กับส่วนลดสูงสุดถึง 20% เมื่อเข้�พัก ณ โรงแรมในเครือแกรนด์ เมอร์เคียว และเมอร์เคียว ที่ร่วมร�ยก�รในประเทศไทย จีน ญี่ปุ่น 
เวียดน�ม อินเดีย และอินโดนีเซีย ตั้งแต่วันที่ 1 ธันว�คม 2554 - 29 กุมภ�พันธ์ 2555 พร้อมเพลิดเพลินกับสิทธิพิเศษ:

• รับส่วนลด 10% จ�กอัตร� Best Unrestricted Rate
• รับส่วนลดเพิ่ม 10% สำ�หรับท่�นสม�ชิก A | Club Accor Advantage Plus
• อภินันทน�ก�รอ�ห�รเช้�สำ�หรับ 2 ท่�น
• เลท เช็คเอ�ท์ได้ถึงเวล� 16:00 น. (ขึ้นอยู่กับจำ�นวนห้องพักที่ว่�ง)
• รับไมล์สะสม รอยัล ออร์คิด พลัส

สม�ชิก รอยัล ออร์คิด พลัส จะต้องสมัครเป็นสม�ชิก A | Club เพ่ือสิทธ์ิรับข้อเสนอน้ีพร้อมรับไมล์สะสม A | Club เป็นร�ยก�รท่ีมอบสิทธิประโยชน์และ
ร�งวัลให้กับท่�นสม�ชิก ณ โรงแรมกว่� 2,300 แห่งท่ัวโลก ห�กท่�นยังไม่ได้เป็นสม�ชิก A |Club ส�ม�รถสมัครสม�ชิกได้ท่ี www.a-club.com/partners/tg 
เพื่อสิทธิ์รับไมล์สะสม ต�มเงื่อนไขของค่�ใช้จ่�ยที่กำ�หนด โดยเมื่อใช้จ่�ยทุกๆ  1 ยูโร ท่�นจะได้รับไมล์สะสม รอยัล ออร์คิด พลัส 1 ไมล์ 
(จ�กก�รโอนคะแนนสะสม A | Club 2 คะแนน) ณ โรงแรมในเครือแกรนด์ เมอร์เคียว และเมอร์เคียว

ห�กท่�นเป็นสม�ชิก A | Club อยู่แล้ว และต้องก�รโอนคะแนน A | Club เข้�สู่บัญชีสม�ชิก รอยัล ออร์คิด พลัส ของท่�น เพียงลงทะเบียนที่ 
www.a-club.com/partners/tg และเลือกก�รบินไทย รอยัล ออร์คิด พลัส เป็นร�ยก�รสะสมไมล์ของท่�น (เข้�สู่บัญชี A | Club ของท่�น คลิกที่ 
www.a-club.com > My Account > Update My Profile)

สำ�รองห้องพักผ่�นระบบออนไลน์ที่ www.accorasiapacificpartners.com/ROPMER หรือโทร:
ไทย +800-120-666842 (โทรฟรี)
ฮ่องกง 800 938 768 (โทรฟรี)
สิงคโปร์ 800 616 1367
สหร�ชอ�ณ�จักร 08717 029469

โรงแรมแกรนด์ เมอร์เคียว เซี่ยงไฮ้ จงยา

Pantone  261C  4-colour processing 
    C : 51 
    M : 100
    Y : 0
    K : 47  
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รับส่วนลดพิเศษ 50% กับเอวิส ประเทศไทย

เพลิดเพลินกับอิสระในก�รขับรถทั่วประเทศไทยกับเอวิส และรับส่วนลดพิเศษ 50% สำ�หรับอัตร� Local Rate เพียงสำ�รองรถเช่� 1 วัน
ในอัตร�ที่กำ�หนด ท่�นจะได้รับไมล์สะสม 500 ไมล์ ในฐ�นะผู้นำ�ท�งด้�นธุรกิจรถเช่�ในประเทศไทย เอวิสมอบก�รบริก�รที่หล�กหล�ยให้กับท่�น 
ไม่ว่�ท่�นจะเป็นนักธุรกิจ หรือนักท่องเที่ยว ด้วยศูนย์บริก�รรถเช่�ม�กกว่� 20 แห่งในประเทศไทย

ท่�นสม�ชิกรอยัล ออร์คิด พลัส ส�ม�รถรับข้อเสนอพิเศษนี้ได้ เพียงแจ้งรหัสส่วนลดของเอวิส (AWD) หม�ยเลข Y795000

สำ�รองรถเช่�ผ่�นท�งระบบออนไลน์ได้ที่ www.avisthailand.com
หรือติดต่อศูนย์สำ�รองรถเช่�เอวิส โทร. 66 (0) 2251 1131

เง่ือนไข: ข้อเสนอน้ีสำาหรับการเช่ารถเพ่ือขับเอง ณ สถานท่ีท่ีร่วมรายการในประเทศไทย และใช้ได้กับการรับรถจนถึงวันท่ี 31 มีนาคม 2555  ท้ังน้ี ใช้ได้กับการเช่ารถ
ต้ังแต่ 2 วันข้ึนไป และข้ึนอยู่กับจำานวนรถท่ีว่างในระหว่างทำาการเช่ารถหรือในช่วงการเดินทาง อัตราน้ีรวมค่าเสียหาย (ภายในวงเงินกรมธรรม์) ไม่จำากัดจำานวนกิโลเมตร 
ไม่รวมประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล ภาษี ค่าน้ำามัน ค่าผ่านทาง และค่าธรรมเนียมต่างๆ  โดยผู้เช่ารถต้องมีอายุต้ังแต่ 21 ปีข้ึนไป ข้อเสนอน้ีไม่สามารถใช้ร่วมกับส่วนลด
หรือรายการส่งเสริมการขายอ่ืนๆ  มีช่วงปิดรับจอง และต้องเป็นไปตามกฎเกณฑ์และเง่ือนไขของเฮิร์ตซ

รับไมล์สะสม 999 ไมล์ กับเฮิร์ตซ ประเทศไทย

ตั้งแต่วันที่ 1 ธันว�คม 2554 - 31 มีน�คม 2555 ท่�นสม�ชิกรอยัล ออร์คิด พลัส ส�ม�รถเช่�รถในกลุ่ม Economy Car กับเฮิร์ตซ ประเทศไทย 
ในร�ค�เพียง 1,299 บ�ทต่อวัน พร้อมรับไมล์สะสม 999 ไมล์ เมื่อเช่�รถตั้งแต่ 2 วันขึ้นไป

รับข้อเสนอพิเศษนี้ เพียง:
 • สำ�รองรถเช่�อย่�งน้อย 48 ชั่วโมงก่อนวันรับรถ
 • แจ้งหม�ยเลขสม�ชิกรอยัล ออร์คิด พลัส ของท่�น หรือหม�ยเลข PCTL # M1101 เมื่อสำ�รองรถเช่�
 • แสดงบัตรสม�ชิกรอยัล ออร์คิด พลัส ณ เค�น์เตอร์เช่�รถ

ติดต่อศูนย์สำ�รองรถเช่�เฮิร์ตซ โทร. 66 (0) 2266 4666 หรืออีเมล reserve@hertzthailand.com

เง่ือนไข: ข้อเสนอพิเศษน้ีใช้ได้สำาหรับการสำารองรถเช่าและรับรถในระหว่างวันท่ี 1 ธันวาคม 2554 - 29 กุมภาพันธ์ 2555 ข้อเสนอดังกล่าวไม่สามารถใช้ได้กับอัตรา
เช่ารถท่ีใช้กับคู่สัญญาเอวิส พนักงานสายการบิน ผู้ประกอบการกิจการท่องเท่ียว หรืออัตรา Net Rate อ่ืนๆ  รับส่วนลด 50% สำาหรับการเช่ารถในอัตรา Local Rate 
ภายในประเทศไทยเท่าน้ัน และใช้ได้กับการสำารองรถเช่าต้ังแต่ 1 วันข้ึนไป โดยท่านสมาชิกต้องแจ้งรหัส AWD Y795000 ขณะทำาการสำารองรถเช่า ท้ังน้ี ต้องเป็นไป
ตามกฎเกณฑ์และเง่ือนไขการเช่ารถของเอวิสเท่าน้ัน เอวิส ประเทศไทย
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3 โรงแรมใหม่ในประเทศไทย

โรงแรมและรีสอร์ทในเครือสต�ร์วูดฉลองก�รเปิดตัว 3 โรงแรมใหม่ในประเทศไทย ด้วยก�รมอบ 3 สิทธิพิเศษให้กับท่�นสม�ชิกที่เข้�พัก ตั้งแต่วันที่ 
1 ธันว�คม 2554 - 28 กุมภ�พันธ์ 2555

• รับดับเบิ้ลไมล์   • อภินันทน�ก�รอัพเกรดห้องพัก   • อ�ห�รเช้�สำ�หรับ 2 ท่�น

เลือกเข้�พักใน 3 บรรย�ก�ศ:
กรุงเทพฯ : อลอฟท์ กรุงเทพฯ - สุขุมวิท 11
ภูเก็ต : เดอะ น�ค� ไอร์แลนด์, เอ ลักชัวรี่ คอลเลคชั่น รีสอร์ท แอนด์ สป� ภูเก็ต
สมุย  : เลอ เมอริเดียน เก�ะสมุย รีสอร์ท แอนด์ สป�

สำ�รองห้องพัก ติดต่อศูนย์ลูกค้�สัมพันธ์สต�ร์วูด พร้อมแจ้งรหัสส่งเสริมก�รข�ย “NRESORT”:   
• ไทย +800-325-55555 • สิงคโปร์  1800-325-5555 • จีน 4008-688-688
• อินเดีย 000-800-650-1205 • ออสเตรเลีย 1-800-450-010

เง่ือนไข: ข้อเสนอน้ีใช้ได้กับโรงแรมและรีสอร์ทในเครือสตาร์วูดท่ีร่วมรายการ สำาหรับการสำารองและเข้าพักระหว่างวันท่ี 1 ธันวาคม 2554 - 28 กุมภาพันธ์ 2555 กรุณาแจ้ง
รหัสส่งเสริมการขาย “NRESORT” เม่ือทำาการสำารองห้องพัก รับโบนัสไมล์เฉพาะผู้เข้าพักท่ีเป็นสมาชิก Starwood Preferred Guest® ท่ีได้เลือกรายการ รอยัล ออร์คิด พลัส
เพ่ือสะสมไมล์ ณ วันท่ีเข้าพัก และแสดงบัตรสมาชิก Starwood Preferred Guest เม่ือทำาการเช็คอิน กรุณาสำารองห้องพักล่วงหน้าและชำาระเงินผ่านบัตรเครดิตเม่ือทำาการ
สำารองห้องพัก ข้อเสนอน้ีไม่สามารถเปล่ียนวันหรือแลกเปล่ียนเป็นเงินสดหรือเครดิตได้ และไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอ่ืนๆ  รวมท้ัง Starwood Privilege 
ได้ ห้องพักในอัตราเหล่าน้ีอาจมีจำานวนจำากัด รวมถึงมีข้อกำาหนดอ่ืนๆ  และมีช่วงปิดรับจอง ข้อเสนอน้ีไม่สามารถใช้ได้กับการจองเป็นหมู่คณะ ทางโรงแรมจะไม่รับผิดชอบ
ต่อความเสียหายใดๆ  ในกรณีท่ีขัดกับกฎหมายของบางประเทศหรือในกรณีท่ีเกิดจากการพิมพ์ข้อความไม่ครบหรือผิดพลาด สตาร์พอยท์ส, เอสพีจี, Starwood Preferred 
Guest, เชอราตัน, โฟร์ พอยท์ส, ดับเบ้ิลยู, อลอฟท์, เลอ เมอริเดียน, เดอะ ลักชัวร่ี คอลเลคช่ัน, เอลิเมนต์, เวสทิน, เซนต์ รีจิส, และอ่ืนๆ  เป็นเคร่ืองหมายการค้าของ 
Starwood Hotels & Resorts Worldwide, Inc. หรือบริษัทในเครือ © 2011 Starwood Hotels & Resorts Worldwide, Inc.

รับดับเบิ้ลไมล์ กับแมนดาริน โอเรียนเต็ล

ตำ�น�นแห่งก�รบริก�ร คว�มวิจิตรบรรจงในทุกร�ยละเอียด สะท้อนคุณค่�แห่งโลกตะวันออก รอท่�นม�สัมผัสที่แมนด�ริน โอเรียนเต็ล

โรงแรมในเครือในทวีปอเมริก�เหนือ เอเชีย และยุโรป พร้อมต้อนรับท่�นสม�ชิกรอยัล ออร์คิด พลัส ด้วยอัตร�ห้องพักสุดพิเศษ ดับเบิ้ลไมล์ และอีกม�กม�ย 
ในระหว่�งวันที่ 1 ธันว�คม 2554 - 29 กุมภ�พันธ์ 2555 นี้

รับดับเบิ้ลไมล์ เมื่อเข้�พักในอัตร� Bed and Breakfast Rate ที่: 
แมนด�ริน โอเรียนเต็ล ไมอ�มี่

รับดับเบิ้ลไมล์ เมื่อเข้�พักในอัตร� Delight Rate ที่:
เดอะ เอ็กซ์เซลเซอร์ ฮ่องกง แมนด�ริน โอเรียนเต็ล จ�ก�ร์ต�*
แมนด�ริน โอเรียนเต็ล ไฮด์พ�ร์ค ลอนดอน แมนด�ริน โอเรียนเต็ล ป�รีส

สำ�รองห้องพักและสอบถ�มร�ยละเอียด โทร:
เดอะ เอ็กซ์เซลเซอร์ ฮ่องกง +852 2837 6840 แมนด�ริน โอเรียนเต็ล จ�ก�ร์ต� +62 21 2993 8888
แมนด�ริน โอเรียนเต็ล ไมอ�มี่ +1 305 913 8338 แมนด�ริน โอเรียนเต็ล ป�รีส +33 1 7098 7333
แมนด�ริน โอเรียนเต็ล ไฮด์พ�ร์ค ลอนดอน +44 20 7201 3773

*ใช้ได้กับก�รเข้�พักอย่�งน้อย 2 คืน และรับส่วนลด 10% สำ�หรับสป�ทรีตเมนท์

เง่ือนไข: ข้อเสนอพิเศษน้ีอาจใช้ไม่ได้ในบางวัน และข้ึนอยู่กับจำานวนห้องพักท่ีว่างขณะทำาการสำารองห้องพัก สำาหรับการเข้าพักในระหว่างวันท่ี 
1 ธันวาคม 2554 - 29 กุมภาพันธ์ 2555 และไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอ่ืนได้

เดอะ นาคา ไอร์แลนด์,
เอ ลักชัวรี่ คอลเลคชั่น รีสอร์ท แอนด์ สปา ภูเก็ต

โรงแรมแมนดาริน โอเรียนเต็ล ปารีส
รอยัล แมนดาริน สวีท เทอร์เรซ
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Pantone  261C  4-colour processing 
    C : 51 
    M : 100
    Y : 0
    K : 47  

บริการออนไลน์ โทรศัพท์

กรุงเทพฯ ประเทศไทย 66 (0) 2356 1111

กระบี่ ประเทศไทย 66 (0) 75 701 591-3

เชียงใหม่ ประเทศไทย 66 (0) 53 920 952-3

ภูเก็ต ประเทศไทย 66 (0) 76 360 444

หาดใหญ่ ประเทศไทย 66 (0) 74 230 445

ออสเตรเลีย 1 300 651960

ปักกิ่ง ประเทศจีน 86 10 851 50088

บรัสเซลส์ ประเทศเบลเยี่ยม 32 2 502 47 44

โคเปนเฮเกน ประเทศเดนมาร์ก 45 33 750 190

แฟรงก์เฟิร์ต ประเทศเยอรมนี 49 69 9287 4445

ฮ่องกง ประเทศจีน 852 2179 7700

จาการ์ตา ประเทศอินโดนีเซีย 62 21 230 2552

กัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย 603 2034 6999

ลอนดอน สหราชอาณาจักร 44 207 907 9532

ลอสแองเจลีส ประเทศสหรัฐอเมริกา 1 800 426 5204

มาดริด ประเทศสเปน 34 91 782 0520-2

มะนิลา ประเทศฟิลิปปินส์ 63 2 812 4744

นิวเดลฮี ประเทศอินเดีย 91 11 5149 6100

โอซากา ประเทศญี่ปุ่น 81 3 3503 3311

ปารีส ประเทศฝรั่งเศส 33 1 556 88076

ปีนัง ประเทศมาเลเซีย 60 (0) 4 226 6000

โรม ประเทศอิตาลี 39 06 4781 3302

โซล ประเทศเกาหลีใต้ 82 2 3707 0199

เซี่ยงไฮ้ ประเทศจีน 86 21 3366 4000

สิงคโปร์ 65 6210 5027

สตอกโฮล์ม ประเทศสวีเดน 46 8 5988 3615

ไทเป ประเทศไต้หวัน 886 2 8772 5222

โตเกียว ประเทศญี่ปุ่น 81 3 3503 3311

ซูริค ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ 41 44 215 65 06

หน่วยบริก�รสม�ชิกรอยัล ออร์คิด พลัส
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ไทยแลนด พลัส
บัตรโดยสารราคาพิเศษ 
สิทธิ์บินฟรี และอีกมากมาย

ธันวาคม 2554 - มีนาคม 2555

www.thaiairways.com




