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รวมเฉลิมฉลอง 2 วาระพิเศษ
รอยัล ออรคิด พลัส ยังคงมอบความพิเศษอยางตอเนื่ องในโอกาสฉลองครบรอบ 50 ปการบินไทย ดวยสิทธิประโยชนและโปรโมชั่น
ที่หลากหลาย เพื่ อใหทานสมาชิกไดสะสมไมลเพิ่มมากขึ้น รวมถึงเพิ่มทางเลือกที่คุมคามากมายในการแลกรางวัลใหกับทาน

ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2553 นี้ ยังถือเปนวันครบรอบ 17 ปของ รอยัล ออรคิด พลัส และในวาระสําคัญนี้ รอยัล ออรคิด พลัส จึงได
คัดสรรหลากหลายความพิเศษมามอบแดทานสมาชิกที่ไดใหความไววางใจในบริการของ รอยัล ออรคิด พลัส มาโดยตลอดตั้งแตป 2536

ทานสมาชิกสามารถรับโบนัสไมลเมื่ อทําการสํารองบัตรโดยสารการบินไทยในเสนทางระหวางประเทศ ผานระบบออนไลนที่ www.thaiairways.com
หรือรับโบนัสไมลเมื่ อเดินทางภายในประเทศ หรือในเที่ยวบินตรงซึ่งกลับมาใหบริการอีกครั้งในเสนทางระหวางกรุงเทพฯ - โจฮันเนสเบิรก
กับการบินไทย นอกจากนี้ รอยัล ออรคิด พลัส ยังมอบไมลสะสมจํานวน 300,000 ไมล เพื่ อเปนรางวัลในกิจกรรมการประกวดภาพถาย
ใหกับทานสมาชิกอีกดวย

เพลิดเพลินกับการแลกรางวัลบัตรโดยสารการบินไทยในเสนทางระหวางประเทศดวยสวนลดถึง 50% หรือเลือกผอนคลายทั้งกายและใจ
ดวยรางวัลสปา หรือการเขาพักดวยอัตราลดพิเศษเมื่ อแลกรางวัลหองพักโรงแรม

ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมของขอเสนอและสิทธิพิเศษตางๆ นี้ ไดในจุลสารขาวและจดหมายขาวอิเล็กทรอนิกส รอยัล ออรคิด พลัส 
พรอมเพลิดเพลินกับการเพิ่มจํานวนไมลสะสม กับหลากหลายทางเลือกที่คุมคาในการแลกรางวัลของทาน
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คุมคากับรางวัลบัตรโดยสารลด 50%
การบินไทยขอเชิญชวนสมาชิกรอยัล ออรคิด พลัส ทุกทานรวมเฉลิมฉลองเนื่ องในโอกาสครบรอบ 50 ปของการใหบริการอันนุมนวล
ดุจพลิ้วไหม และในโอกาสครบรอบ 17 ปของ รอยัล ออรคิด พลัส ดวยขอเสนอสุดพิเศษ

รับสวนลด 50% สําหรับไมลที่ใชในการแลกรางวัล เมื่ อทานสมาชิกทําการแลกรางวัลบัตรโดยสารการบินไทยในเสนทางระหวางประเทศ 2 ใบ 
จากบัญชีของทาน ตัวอยางเชน ใชไมลสะสมเพียง 70,000 ไมล สําหรับการเดินทาง 2 ทานในชั้นประหยัด ไป-กลับระหวางกรุงเทพฯ 
สูจุดหมายปลายทางในยุโรป หรือเดินทางในชั้นธุรกิจ รอยัล ซิลค จากกรุงเทพฯ สู 3 จุดหมายปลายทางใดก็ไดของการบินไทย
ในออสเตรเลีย โดยใชไมลสะสมเพียง 98,000 ไมล

บัตรโดยสารรางวัลนี้ ใชไดสําหรับการเดินทางของทานสมาชิกพรอมผูมีสิทธิ์รับรางวัล 1 ทาน หรือสําหรับการเดินทางของผูมีสิทธิ์
รับรางวัล 2 ทาน โดยผูถือบัตรโดยสารทั้งสองทานจะตองเดินทางในเที่ยวบินและชั้นโดยสารเดียวกัน ทั้งนี้ สามารถแยกกันเดินทางได
ในเที่ยวบินขากลับ และการเดินทางจะตองสิ้นสุดภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2553

แลกรางวัลบัตรโดยสารการบินไทยดวยจํานวนไมลลดพิเศษนี้ไดในระหวางวันที่ 29 กรกฎาคม - 12 สิงหาคม  2553 เทานั้น
เพียงติดตอเจาหนาที่สํารองที่นั่งการบินไทยทั่วโลก โดยรางวัลพิเศษนี้ ไมสามารถทําการแลกผานระบบออนไลนได

ตรวจสอบตารางไมลสําหรับการแลกรางวัลบัตรโดยสารการบินไทยไดที่ www.thaiairways.com/rop เลือก “แลกรางวัล”
เพื่ อเริ่มวางแผนการเดินทางสูจุดหมายปลายทางที่ทานปรารถนาดวยรางวัลพิเศษ เนื่ องในวาระแหงการรวมเฉลิมฉลองครั้งนี้

เงื่ อนไข: ขอเสนอนี้ใชไดกับการแลกรางวัลในเสนทางที่ทําการบินดวยเครื่ องบินของการบินไทยเทานั้น การสํารองที่นั่งสามารถทําไดระหวางวันที่ 29 กรกฎาคม - 12 สิงหาคม 2553
ผานทางเจาหนาที่สํารองที่นั่งการบินไทยเทานั้น ใชไดกับการเดินทางของทานสมาชิกและผูมีสิทธิ์รับรางวัล โดยผูถือบัตรโดยสารทั้งสองทานจะตองเดินทางในเที่ยวบิน และชั้นโดยสาร
เดียวกัน ทั้งนี้ สามารถแยกกันเดินทางไดในเที่ยวบินขากลับ การจัดสรรที่นั่งเปนไปตามระบบการควบคุมจํานวนที่นั่งที่วาง และเมื่ อออกบัตรโดยสารรางวัลแลวไมสามารถขอคืนไมลสะสม 
หรือขอเปลี่ยนแปลงเสนทางได
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การกลับมาอีกครั้งของเที่ยวบิน กรุงเทพฯ - โจฮันเนสเบิรก
เที่ยวบินตรงระหวางประเทศไทยและแอฟริกาใต พรอมเปดใหบริการอีกครั้งในวันที่ 2 มิถุนายน 2553 นี้

เที่ยวบิน TG703 ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ ทุกวันจันทร พุธ ศุกร และเสาร เวลา 01:15 น. ถึงโจฮันเนสเบิรก เวลา 07:30 น.
ของวันเดียวกัน

และเที่ยวบิน TG704 ออกเดินทางจากโจฮันเนสเบิรก ทุกวันจันทร พุธ ศุกร และเสาร เวลา 13:40 น. ถึงกรุงเทพฯ เวลา 05:55 น.
ของวันถัดไป เพื่ อใหการเดินทางตอเครื่ องสูจุดหมายปลายทางของการบินไทยในเอเชียและออสเตรเลียเปนไปไดอยางรวดเร็ว และ 
สะดวกสบายยิ่งขึ้น

ดวยเครื่ องบินแบบโบอิ้ง 777 ทานสามารถเลือกโดยสารในชั้นธุรกิจ รอยัล ซิลค ที่รองรับจํานวนผูโดยสารได 30 ที่นั่ง หรือชั้นประหยัด
ที่รองรับผูโดยสารได 262 ที่นั่ง

และเพื่ อฉลองการกลับมาอีกครั้งของเที่ยวบินนี้ ทานสมาชิกจะไดรับโบนัสไมลเมื่ อเดินทางดวยบัตรโดยสารในอัตราปกติในระหวาง
วันที่ 2 มิถุนายน - 31 สิงหาคม 2553 หรือแลกรางวัลบัตรโดยสารในเสนทางนี้ดวยไมลสะสมอัตราสวนลด 25% โดยการสํารองที่นั่ง 
รวมถึงการเดินทางดวยบัตรโดยสารรางวัลจํานวนไมลลดพิเศษนี้ ตองเริ่มตนและสิ้นสุดในระหวางวันที่ 2 มิถุนายน - 30 กันยายน 2553

ชั้นธุรกิจ รอยัล ซิลค ชั้นประหยัด

โบนัสไมล 2,000 ไมลตอเที่ยวบิน 1,000 ไมลตอเที่ยวบิน*

จํานวนไมลในการแลกรางวัล 97,500 ไมลสําหรับเที่ยวบินไป-กลับ 52,500 ไมลสําหรับเที่ยวบินไป-กลับ

* ยกเวนการเดินทางในรหัสชั้นโดยสาร V/W ไมมีสิทธิ์รับโบนัสไมล

สํารองที่นั่งไดทันทีผานระบบออนไลนที่ www.thaiairways.com สําหรับเที่ยวบินที่เดินทางออกจากกรุงเทพฯ หรือติดตอสํานักงาน
การบินไทยหรือบริษัทตัวแทนทองเที่ยวของทาน เพื่ อเดินทางดวยบัตรโดยสารในอัตราปกติพรอมรับโบนัสไมลพิเศษนี้

แลกรางวัลดวยไมลสะสมในอัตราสวนลด 25% ไดอยางงายดาย เพียงติดตอเจาหนาที่สํารองที่นั่งการบินไทยทั่วโลก
หรือติดตอศูนยบริการทางโทรศัพทในกรุงเทพฯ โทร. 0 2356 1111

เงื่ อนไข: การสํารองที่นั่งในชั้นประหยัดลดราคา รหัสชั้นโดยสาร V/W ไมมีสิทธิ์รับโบนัสไมลนี้ การจัดสรรที่นั่งเปนไปตามระบบการควบคุมจํานวนที่นั่งที่วาง และใชไดกับรางวัลบัตรโดยสาร
ในเสนทางระหวางกรุงเทพฯ และโจฮันเนสเบิรกเทานั้น ทั้งนี้ มีชวงปดรับจองสําหรับการแลกรางวัลบัตรโดยสารเพื่ อการเดินทางในระหวางวันที่ 11 มิถุนายน - 11 กรกฎาคม 2553
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เก็บภาพความประทับใจและรวมชิงรางวัลใหญ
เพราะภาพๆ หนึ่งสามารถทดแทนถอยคําบรรยายไดนับพัน รอยัล ออรคิด พลัส จึงขอเชิญชวนสมาชิกทุกทานรวมฉลองวาระพิเศษ
ในโอกาสครบรอบปสําคัญของทัง้การบินไทย และ รอยัล ออรคิด พลัส ดวยการสงภาพความประทบัใจของทาน ณ จุดหมายปลายทาง
ที่หลากหลายของการบินไทยเขารวมประกวด

ทานสามารถสงภาพถายบุคคล สถานที่ วิวทิวทัศน หรือสิ่งตางๆ ได โดยคณะกรรมการจะตัดสินภาพถายจากการสื่ อความหมาย
การจัดวางองคประกอบ รวมถึงการถายทอดความสวยงามและความประทับใจที่มีอยูในภาพ

เกณฑการตัดสินมี 2 หลักเกณฑ คือ การตัดสินโดยคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิ และการตัดสินจากคะแนนโหวตสูงสุด
รางวัลภาพถายจากการตัดสินโดยคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิ มีดังนี้
รางวัลที่ 1 ไมลสะสม 100,000 ไมล
รางวัลที่ 2 ไมลสะสม  85,000 ไมล
รางวัลที่ 3 ไมลสะสม 65,000 ไมล

รางวัลภาพถายจากการตัดสินจากคะแนนโหวตสูงสุด 1 รางวัล คือ
รางวัลไมลสะสม 50,000 ไมล

สมาชิกหนึ่งทานสามารถสงภาพถายเขาประกวดไดหนึ่งภาพ โดยระบุชื่ อ-นามสกุล และหมายเลขสมาชิกรอยัล ออรคิด พลัส ของทาน 
พรอมชื่ อสถานที่ ชื่ อภาพ และคําบรรยายภาพสั้นๆ ที่ http://photocontest.royal-orchid-plus.com ไดในระหวางวันที่ 15 มิถุนายน -
31 กรกฎาคม 2553 

สําหรับการเขารวมลงคะแนนโหวตใหกับภาพถายที่ทานชื่ นชอบ ทานสมาชิกสามารถเขาชมภาพถายทางออนไลนไดในชวงระยะเวลา 
ของการประกวด โดยคะแนนโหวตที่ไดรับจะแสดงใหเห็นทันที ผูชนะการประกวดจะไดรับการติดตอภายในวันที่ 15 สิงหาคม 2553 และภาพถาย
ที่ชนะการประกวดจะถูกตีพิมพในจุลสารขาว และจดหมายขาวอิเล็กทรอนิกส ฉบับเดือนกันยายน - พฤศจิกายน 2553

คนหาภาพความประทับใจที่ทานเคยถายไว หรือเริ่มถายภาพใหมไดตั้งแตวันนี้ แลวรวมสงภาพเขาประกวดเพื่ อเปนหนึ่งในผูมีสิทธิ์
รับรางวัลไมลสะสมสูงสุด 100,000 ไมล เพื่ อใหทานสามารถแลกรางวัลบัตรโดยสารไปยังจุดหมายปลายทางที่ทานชื่ นชอบ หรือเพื่ อการเดินทาง
ไปเยือนจุดหมายปลายทางแหงใหมของทาน

รายละเอียด การลงทะเบียน และรวมโหวตภาพถาย คลิกที่ http://photocontest.royal-orchid-plus.com

เงื่ อนไข: สมาชิกหนึ่งทานสามารถสงภาพถายรวมประกวดออนไลนไดหนึ่งภาพ ภาพถายที่ชนะเลิศทั้ง 3 ภาพ จากการตัดสินโดยคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิถือเปนที่สิ้นสุด และ
ผูชนะทั้ง 3 ทานจะไดรับไมลสะสมตามที่กําหนดไว การตัดสินภาพถายจากคะแนนโหวตสูงสุดนั้นมาจากการโหวตใหคะแนนทางออนไลน ภายในชวงระยะเวลาการประกวด ทั้งนี้ 
ภาพถายที่ชนะการประกวดทุกภาพถือเปนกรรมสิทธิ์ของการบินไทย และสามารถนํามาใชเพื่ อเปนสื่ อในการโฆษณาและประชาสัมพันธได โดยภาพถายที่สงเขาประกวดทุกภาพ
จะไมสามารถทําการขอคืนได การเขารวมรายการของสมาชิกในบางประเทศอาจขัดตอขอหามทางดานกฎหมายของประเทศนัน้ๆ รายละเอียดเพิ่มเติมที่ www.thaiairways.com/rop
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รับโบนัสไมลกับเที่ยวบินภายในประเทศของการบินไทย
เพลิดเพลินกับโบนัสไมล เมื่ อเดินทางภายในประเทศกับการบินไทย เนื่ องในโอกาสฉลองครบรอบปสําคัญของการบินไทยและ รอยัล ออรคิด พลัส 

เลือกเดินทางภายในประเทศกับการบินไทย พรอมรับโบนัสไมล 200 ไมลตอเที่ยวบิน ทั้งในชั้นประหยัด และชั้นธุรกิจ รอยัล ซิลค

อัตราไมลสะสมขั้นตําที่ รอยัล ออรคิด พลัส มอบใหแดทานสมาชิก คือ 500 ไมล ในเที่ยวบินที่มีระยะทางบินนอยกวา 500 ไมล และ
เนื่ องในโอกาสพิเศษเชนนี้ นอกจากทานสมาชิกจะไดรับไมลสะสมขั้นตํา 500 ไมลกับเที่ยวบินภายในประเทศแลว ทานยังจะไดรับโบนัสไมล
เพิ่มอีก 200 ไมล รวมเปนไมลสะสมทั้งสิ้น 700 ไมลตอเที่ยวบิน

จํานวนไมลสะสมทั้งหมด 700 ไมลนี้ ถือเปนไมลเอกสิทธิ์จํานวน 500 ไมล เพื่ อใชในการพิจารณาสถานภาพสมาชิก โดยรับโบนัสไมลพิเศษนี้ ได
เมื่ อเดินทางดวยเที่ยวบินการบินไทยในเสนทางระหวางกรุงเทพฯ :

เชียงใหม  สุราษฎรธานี
เชียงราย  สมุย
อุดรธาน ี  ภูเก็ต
ขอนแกน  กระบี่
อุบลราชธานี  หาดใหญ

รับจํานวนไมลสะสมทั้งหมด 938 ไมล โดยถือเปนไมลเอกสิทธิ์จํานวน 738 ไมล เมื่ อทานสมาชิกเดินทางดวยเที่ยวบินการบินไทย
ในเสนทางระหวางเชียงใหม : 

ภูเก็ต

สําหรับการเดินทางในระหวางวันที่ 15 พฤษภาคม - 30 กันยายน 2553 นี้ ทานสมาชิกที่เดินทางดวยเที่ยวบินภายในประเทศที่ทําการบิน
ดวยเครื่ องบินของการบินไทย จะไดรับโบนัสไมล 200 ไมล เมื่ อชําระคาบัตรโดยสารในอัตราปกติ พรอมรับบริการที่นุมนวลดุจพลิ้วไหม 
เนื่ องในโอกาสรวมเฉลิมฉลองกับการบินไทยตลอดทั้งปนี้
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เพิ่มไมลสะสมดวยบัตรโดยสารออนไลน
เพลิดเพลินกับความสะดวกสบายและรวดเร็ว รวมถึงอัตราคาบัตรโดยสารราคาพิเศษตางๆ เมื่ อทานสํารองบัตรโดยสารการบินไทย
ในเสนทางระหวางประเทศ ผานระบบออนไลนที่ www.thaiairways.com 

ดวยขั้นตอนงายๆ ของการสํารองบัตรโดยสาร เพื่ อใหทานเดินทางไปยังจุดหมายปลายทางที่หลากหลายของการบินไทย พรอมการชําระ
คาบัตรโดยสารผานระบบออนไลนดวยบัตรเครดิตชั้นนําตางๆ และระบบจะทําการออกบัตรโดยสารอิเล็กทรอนิกสใหกับทานทันที

พิเศษ ตั้งแตวันที่ 15 พฤษภาคม - 15 กรกฎาคม 2553 รับโบนัสไมลเมื่ อทานทําการสํารองบัตรโดยสารการบินไทยผานระบบออนไลน 
และเดินทางภายในชวงระยะเวลาดังกลาว ดังนี้

ชั้นโดยสาร โบนัสไมลตอเที่ยวบิน

ชั้นหนึ่ง 2,500 ไมล

ชั้นธุรกิจ รอยัล ซิลค 1,500 ไมล

ชั้นประหยัด พรีเมียม 1,000 ไมล

ชั้นประหยัด   500 ไมล

เพียงคลิกที่ www.thaiairways.com เพื่ อสํารองบัตรโดยสารออนไลนภายในชวงระยะเวลาโปรโมชั่นนี้ พรอมรับโบนัสไมลจํานวนสูงสุด
ถึง 2,500 ไมลตอเที่ยวบิน

เงื่ อนไข: โบนัสไมลใชไดกับรหัสชั้นโดยสารที่กําหนด เมื่ อทําการสํารองบัตรโดยสารการบินไทยผานระบบออนไลนที่ www.thaiairways.com และเดินทางภายในชวงระยะเวลา 
โปรโมชั่น โบนัสไมลจะถูกบันทึกเขาบัญชีของทานโดยอัตโนมัติหลังจากการเดินทางในแตละเที่ยวบิน ทั้งนี้ ทานสมาชิกจะตองระบุหมายเลขสมาชิกที่ถูกตองเมื่ อทําการสํารอง
บัตรโดยสารผานระบบออนไลน
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สมาชิกใหมในเครือขายสายการบินพันธมิตร สตาร อัลไลแอนซ 
เมื่ อวันที่ 13 พฤษภาคม 2553 สายการบินแทม แอรไลน สายการบินชั้นนําของบราซิล ไดเขารวมเปนสมาชิกสายการบินพันธมิตร
สตาร อัลไลแอนซ ลําดับที่ 27 พรอมนําทานเดินทางสู 43 จุดหมายปลายทางในบราซิล และระหวางเซา เปาโล และ ริโอ เดอ จาเนโร
สู 18 จุดหมายปลายทางในสหรัฐอเมริกา ยุโรป และอเมริกาใต

วันที่ 30 มิถุนายน 2553 สายการบินอีเจียน แอรไลน สายการบินที่ ใหญที่สุดในกรีซ จะเขารวมเปนสมาชิกสายการบินพันธมิตร
สตาร อัลไลแอนซ ลําดับที่ 28 ดวยเที่ยวบินสู 17 จุดหมายปลายทางในกรีซ และจากกรุงเอเธนสสู 23 จุดหมายปลายทางทั่วยุโรป และ
ประเทศแถบตะวันออกกลาง

สมาชิกรอยัล ออรคิด พลัส สามารถสะสมไมลตามรหัสชั้นโดยสารที่กําหนด และแลกรับรางวัลบัตรโดยสารกับสายการบินแทม และ
อีเจียน แอรไลน สองสมาชิกใหมในเครือขายสายการบินพันธมิตร สตาร อัลไลแอนซ ได

สายการบินพันธมิตร สตาร อัลไลแอนซ คือ เครือขายของสายการบินชั้นนําจากทั่วโลก เพื่ อใหบริการทานดวยเที่ยวบินที่บินสูจุดหมายปลายทาง
ที่ครอบคลุมประเทศตางๆ ทุกวัน เพื่ อใหทานสมาชิกสามารถเดินทาง และรับประสบการณการเดินทางที่ราบรื่ นไดรอบโลก

รายละเอียดเครือขายสายการบินพันธมิตร สตาร อัลไลแอนซ  คลิกที่  www.staralliance.com 
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ผอนคลายดวยรางวัลสปาทรีตเมนท
ผอนคลายและคืนความสดใสใหผิวพรรณดวยรางวัลสปาทรีตเมนท ที่ขยายเวลาใหทานสามารถเขารับบริการไดถึงวันที่  31 สิงหาคม 2553

สปาหรูมีระดับที่ไดรับการคัดเลือกทั้ง 16 แหงในกรุงเทพฯ พัทยา หัวหิน สมุย เชียงใหม ขอมอบทรีตเมนทที่มีเอกลักษณและความเชี่ยวชาญ
ในการใหบริการ รวมถึงการใชผลิตภัณฑชั้นเลิศ และสิ่งอํานวยความสะดวกที่หรูหรา โดยทุกสิ่งไดถูกคัดสรรเพื่ อสรางประสบการณสปา
ที่ผอนคลายอยางแทจริงใหกับทาน

สปาแตละแหงนําเสนอเมนูทรีตเมนทที่หลากหลายใหกับสมาชิกรอยัล ออรคิด พลัส โดยทานสามารถมอบรางวัลที่สรางความผอนคลาย
สุดพิเศษนี้ แดผูมีสิทธิ์รับรางวัลของทานไดอีกดวย

ทรีตเมนท 90 นาที   12,000 ไมล
ทรีตเมนท 120 นาที   15,000 ไมล
แพ็คเกจครึ่งวัน  20,000 ไมล

การแลกรางวัลสปาทรีตเมนทไดขยายเวลาจนถึงวันที่ 15 กรกฎาคม 2553 โดยทานสามารถผอนคลายกับการเขารับบริการสปาทรีตเมนท
ไดจนถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2553

รายละเอียดเมนูทรีตเมนท และขอมูลติดตอของสปาแตละแหงที่ www.thaiairways.com/rop เลือก “แลกรางวัล”

เงื่ อนไข: รางวัลสปาทรีตเมนทเปนรางวัลพิเศษที่ใชไดกับผูใหบริการสปาและสาขาที่รวมรายการเทานั้น ทานสามารถแลกรับรางวัลสปาทรีตเมนทไดจนถึงวันที่ 15 กรกฎาคม 2553 
และตองเขาใชบริการภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2553 ทานสามารถแลกรับรางวัลสปา สําหรับตัวทานเองหรือผูมีสิทธิ์รับรางวัลของทาน และใชไดกับเมนูทรีตเมนทที่ระบุไวเทานั้น 
สําหรับคาภาษี คาใชจายเพิ่มเติมสําหรับทรีตเมนทอื่ นๆ  บริการสปาหรือผลิตภัณฑตางๆ  ผูใชบริการตองเปนผูรับผิดชอบคาใชจายดวยตนเอง ทรีตเมนททั้งหมดขึ้นอยูกับชวงเวลา
บริการที่วาง กรุณาสํารองบริการลวงหนาโดยติดตอสปาโดยตรง ไมลสะสมจะถูกหักออกจากบัญชีของทานหลังจากการสํารอง 3 วันทําการ พรอมรับการยืนยันการใชบริการ
จากสปาที่ทานเลือก ทั้งนี้ หลังจากที่ทานไดรับการยืนยันการใชบริการเรียบรอยแลว ทานไมสามารถขอโอนรางวัลไปใชที่สปาแหงอื่ นได และไมสามารถขอคืนไมลสะสมได
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รางวัลหองพักโรงแรม พรอมอัตราหองพักราคาพิเศษ
โรงแรมคูสัญญาตางๆ ในประเทศไทย รวมฉลองเนื่ องในโอกาสครบรอบปสําคัญของการบินไทย และ รอยัล ออรคิด พลัส ดวยการมอบ
อัตราคาหองพักลดราคาพิเศษสูงสุดถึง 50% สําหรับการเขาพักในระหวางวันที่ 1 มิถุนายน - 30 กันยายน 2553

แลกรางวัลหองพักโรงแรม 1 คืน รับสิทธิ์เขาพักเพิ่มอีก 1 คืน ดวยอัตราคาหองพักลดราคาพิเศษสําหรับสมาชิกรอยัล ออรคิด พลัส

แลกรางวัลหองพักโรงแรม 1 คืน รับสิทธิ์อัตราคาหองพักลดราคาพิเศษ 50% สําหรับคืนถัดไป

แลกรางวัลหองพักโรงแรม 2 คืนติดตอกัน รับสิทธิ์อัตราคาหองพักลดราคาพิเศษ 50% สูงสุด 2 คืน

แลกรางวัลหองพักโรงแรม 3 คืนติดตอกัน รับสิทธิ์อัตราคาหองพักลดราคาพิเศษ 50%  สูงสุด 3 คืน

โรงแรมที่รวมรายการในประเทศไทย
โรงแรมและรีสอรทในเครือดุสิตธานี
ดุสิต ดีทู โฮเต็ล แอนด รีสอรท ลด 50% จากอัตรา Dusit Best Rates
ดุสิต ปริ๊นเซส โฮเต็ล แอนด รีสอรท

โรงแรมและรีสอรทในเครือเซ็นทารา ลด 50% จากอัตรา Published Rates

เลอ เมอริเดียน กรุงเทพฯ
เชอราตัน แกรนด สุขุมวิท กรุงเทพฯ
พลาซา แอทธินี กรุงเทพฯ รอยัล เมอริเดียน โฮเต็ล
เชอราตัน พัทยา รีสอรท*
เลอ เมอริเดียน บีช รีสอรท ภูเก็ต ลด 50% จากอัตรา Best Available Rates
รอยัล ออรคิด เชอราตัน โฮเต็ล แอนด ทาวเวอร
เชอราตัน แกรนด ลากูนา ภูเก็ต
เลอ เมอริเดียน เขาหลัก บีช แอนด สปา รีสอรท
เลอ เมอริเดียน เชียงใหม
เลอ เมอริเดียน เชียงราย รีสอรท

*ใชไดกับการแลกรางวัลหองพักโรงแรม 2 คืน และรับอัตราคาหองพักลดราคาพิเศษ 50% สําหรับคืนที่สามเทานั้น 
ตรวจสอบรายชื่ อโรงแรมที่รวมรายการและขอมูลการติดตอ รวมถึงแลกรางวัลหองพักโรงแรมผานระบบออนไลนไดที ่ www.thaiairways.com/rop
เลือก “แลกรางวัล” เมื่ อติดตอสํารองหองพักโรงแรม โปรดแจงความประสงคในการรับสิทธิ ์อัตราคาหองพักลดราคาพิเศษนี้

เงื่ อนไข: ขอเสนอนี้เปนไปตามกฎเกณฑและเงื่ อนไขของรางวัลหองพักโรงแรม รับสิทธิ์อัตราคาหองพักลดราคาพิเศษเมื่ อทําการแลกรางวัลหองพักโรงแรมเทานั้น ขอเสนอนี้ขึ้นอยูกับ
จํานวนหองพักที่วาง และทานตองทําการสํารองหองพักโดยติดตอกับโรงแรมโดยตรงหรือผานศูนยสํารองหองพักของโรงแรมคูสัญญา ทั้งนี้ อัตราคาหองพัก คาภาษี และคาใชจายเพิ่มเติมอื่ นๆ 
ถือเปนความรับผิดชอบของผูเขาพักทั้งสิ้น

เลอ เมอริเดียน เขาหลัก บีช แอนด สปา รีสอรท
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ไรชาแหงใหมในภาคเหนือของประเทศไทย
ที่ใหผลผลิตเปนชานํามันมูลคาสูง

รวมบริจาคไมลสะสม
ตลอดหลายปที่ผานมา รอยัล ออรคิด พลัส ไดมอบทางเลือกใหทานสมาชิกสามารถรวมบริจาคไมลสะสม ใหกับมูลนิธิและองคกร
การกุศลตางๆ และหากทานมีไมลสะสมหมดอายุป 2552 ซึ่งจะตองทําการแลกรางวัลภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2553 ที่กําลังจะมาถึงนี้
การรวมบริจาคไมลสะสมตั้งแต 500 ไมลขึ้นไปนั้น นับเปนโอกาสอันดีที่ทานสมาชิกจะไดมีสวนรวมกับการบริจาคไมลครั้งสําคัญนี้

มูลนิธิชัยพัฒนา เปนมูลนิธิที่พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวพระราชทานพระราชดําริใหจัดตั้งขึ้นในป 2531 โดยการดําเนินงานของมูลนิธิฯ นั้น 
มีสวนสําคัญอยางยิ่งตอการพัฒนาประเทศในดานตางๆ

มูลนิธิชัยพัฒนาไดใหการสนับสนุนและชวยเหลือประชาชนในดานเศรษฐกิจและสังคม เพื่ อการมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและสามารถพึ่งพาตนเองได 
ตัวอยางเชน ในปจจุบันเกษตรกรนับพันครอบครัวในภาคเหนือของประเทศไทย สามารถมีรายไดเลี้ยงชีพไดอยางยั่งยืน ดวยการเพาะปลูก
ขาว พืชผัก ผลไม กาแฟ รวมถึงพืชพรรณตางๆ

ไมลสะสมที่ ไดจากการบริจาคในครั้งนี้ จะนําไปสนับสนุนการเดินทางของเจาหนาที่มูลนิธิฯ รวมถึงอาสาสมัคร นักพัฒนากรและนักวิจัย 
ผูซึ่งอุทิศแรงกาย แรงใจ และความรูความสามารถ เพื่ อไปปฏิบัติงานดานพัฒนาคุณภาพชีวิต และความเปนอยูของประชาชนทั่วประเทศ
ใหดียิ่งขึ้น

ทานสามารถบริจาคไมล โดยล็อกออนเขาสูบัญชีของทาน ดวยหมายเลขสมาชิกและรหัสประจําตัวที่ www.thaiairways.com/rop
รวมบริจาคไมลไดตั้งแตวันนี้ จนถึงวันที่ 30 กันยายน 2553
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ตะวันขึ้นที่ ซิดนีย โอเปรา เฮาส

รูทัน ไมพลาดทุกขาวสาร
ไมลสะสมหมดอายุป 2552
หากทานมีไมลสะสมหมดอายุป 2552 ซึ่งตองทําการแลกรางวัลภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2553 ทานสามารถแลกรางวัลที่มีใหเลือก
หลากหลายไดทันทีที่ www.thaiairways.com/rop หรือติดตอสํานักงานการบินไทยทั่วโลก สําหรับทานสมาชิกที่พํานักในกรุงเทพฯ
ติดตอศูนยบริการทางโทรศัพท 0 2356 1111

ทัวรซิดนีย โอเปรา เฮาส
พิเศษเฉพาะสมาชิกรอยัล ออรคิด พลัส เพลิดเพลินกับ “The Essential Tour” ที่จะนําทานเยือนซิดนีย โอเปรา เฮาส อยางใกลชิด
ดวยสวนลด 30% จากอัตราคาทัวรปกติ

เมื่ อมีโอกาสเยือนเมืองซิดนีย การไปทองเที่ยวสถานที่สําคัญเชนนี้จึงเปนเรื่ องที่ ไมควรพลาด ดวยโปรแกรมทัวรพิเศษนี้ ทานจะไดสัมผัส
กับเรื่ องราวความเปนมาของ โอเปรา เฮาส ผานทั้งภาพและเสียงอยางเต็มรูปแบบ

โปรแกรมทัวรนี้ ใหบริการทุกวัน ตั้งแตเวลา 9.00 - 17.00 น. โดยใชเวลาประมาณ 1 ชั่วโมง และสามารถเลือกฟงคําบรรยายเปน
ภาษาอังกฤษหรือฝรั่งเศสได รับสวนลด 30% คือจากราคา AUD $35.00 เหลือเพียง AUD $24.50 สิทธิพิเศษนี้ ใชไดในระหวางวันที่ 
1 มิถุนายน - 31 กรกฎาคม 2553 เพียงติดตอที่ Sydney Opera House Tourism Desk พรอมแสดงบัตรสมาชิกรอยัล ออรคิด พลัส 
ของทาน เพื่ อรับสวนลดพิเศษนี้*

*สิทธิพิเศษนี้ ใชไดสําหรับผูใหญ 2 ทาน ตอการซื้อทัวร 1 ครั้ง ทั้งนี้ รายการทัวรขึ้นอยูกับจํานวนผูเขาชม และไมสามารถใชรวมกับรายการสงเสริมการขายอื่ นได

อัพเดทขอมูลสวนตัว
การอัพเดทขอมูลสวนตัวของทานเปนประจําอยูเสมอเปนเรื่ องสําคัญยิ่ง เพราะไมเพียงแตจะเปนประโยชนในชวงที่เกิดเหตุการณสําคัญ เชน
การเกิดกลุมควันเถาถานจากการปะทุของภูเขาไฟในยุโรปเมื่ อเดือนเมษายนที่ผานมา แตยังเปนประโยชนสําหรับทานเมื่ อมีการลาชาของ
เที่ยวบินและเหตุสุดวิสัยตางๆ เพราะการอัพเดทเบอรโทรศัพท อีเมล และที่อยูของทานใหถูกตองอยูเสมอ จะชวยใหการบินไทยสามารถ
ติดตอทานไดทันทวงที เพื่ อแจงขอมูล ขาวสารตางๆ หรือเพื่ ออํานวยความสะดวกใหกับการเดินทางของทาน

เพียงล็อกออนเขาสูบัญชีของทาน ดวยหมายเลขสมาชิกและรหัสประจําตัวที่ www.thaiairways.com/rop 
เพื่ อทําการอัพเดทขอมูลสวนตัวของทาน
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กิจกรรมพิเศษสําหรับสมาชิก
วาระแหงการเฉลิมฉลอง
รวมฉลองครบรอบ 17 ป รอยัล ออรคิด พลัส ในวันที่ 29 - 30 กรกฎาคม 2553 ตั้งแตเวลา 10.00 - 16.00 น.
ณ บริษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน) สํานักงานใหญ 89 ถ.วิภาวดีรังสิต กรุงเทพฯ

พบกับหลากหลายคูสัญญาทองเที่ยว ทั้งโรงแรม รถเชา และบัตรเครดิตคูสัญญา พรอมรับขอเสนอพิเศษมากมายจากคูสัญญาตางๆ 
รวมถึง รอยัล ออรคิด ฮอลิเดย ครัวการบิน และ THAI Shop ที่พรอมมอบแพ็กเกจทัวร อาหารอรอย และของที่ระลึกสุดประทับใจ รวมถึง
การรับสวนลด 50% สําหรับการแลกรางวัลบัตรโดยสารระหวางประเทศของการบินไทย  

เพลิดเพลินกับเกมส ของรางวัล และการแสดงตางๆ ที่สรางสีสันตลอด 2 วัน รับความคุมคาดวยขอเสนอพิเศษตางๆ มากมาย

เพื่อสุขภาพที่ดีของชีวิต
“ชีวจิต” หมายถึง ชีวิตและจิตใจ ซึ่งหากทั้งสองสิ่งนี้มีความสมดุลกันก็จะกอใหเกิดสุขภาพที่ดี และจะทําใหทานเปนคนที่สมบูรณทั้งกายและใจ

ดร.สาทิส อินทรกําแหง ผูกอตั้ง “ชีวจิต” ใหเกียรติเปนวิทยากรพิเศษของคอรสเพื่ อสุขภาพ 3 วัน 2 คืน โดยจะเปนคอรสเพื่ อคืนความสมดุล
ใหกับรางกายและจิตใจ ดวยอาหารเพื่ อสุขภาพ โปรแกรมดีทอกซ การออกกําลังกาย การนั่งสมาธิ และการสนทนา ถาม-ตอบ เพื่ อหาแนวทาง
รักษาความสมดุล ใหทานสมาชิกมีสุขภาพดีทั้งกายและใจ

คอรสอบรมครั้งนี้เกิดขึ้นจากความรวมมือของ รอยัล ออรคิด พลัส และฝายประชาสัมพันธ การบินไทย เพื่ อรวมเฉลิมฉลองครบรอบ 50 ป
การบินไทย โดยเปดโอกาสใหสมาชิกรอยัล ออรคิด พลัส จํานวน 25 ทาน สามารถนําไมลสะสมมาแลกเปนการเขารวมรับการอบรม
ในคอรสพิเศษนี้ ระหวางวันที่ 12 -14 สิงหาคม 2553 ที่ เฟลิกซ ริเวอรแคว รีสอรท กาญจนบุรี การบรรยายและฝกอบรมเปนภาษาไทย
และใชจํานวนไมลในการแลกรางวัล 49,000 ไมลตอทาน โดยรับจํานวนจํากัด และขอสงวนสิทธิ์สําหรับทานที่ทําการแลกรางวัลกอนเทานั้น 

รายละเอียดเพิ่มเติมที่ www.thaiairways.com/rop หรือโทร. 081 641 8883, 081 376 8657
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โรงแรมแหงใหม
อีตัน ลุกซ  
หนานเฉียว เซี่ยงไฮ

โรงแรมแหงใหม
ดับเบิ้ลยู รีทรีท 
เกาะสมุย

เพื่ อรวมเฉลิมฉลองการเปดตัวของโรงแรมอีตัน ลุกซ หนานเฉียว เซี่ยงไฮ 
สมาชิกรอยัล  ออรคิด พลัส รับสิทธิพิเศษไดตั้งแตวันที่ 1 มิถุนายน - 31 สิงหาคม 2553 
สําหรับการเขาพักในอัตรา RMB 680 ทานจะไดเพลิดเพลินกับ:

• ไมลสะสม 2 เทา
• หองพักแบบ Luxe Room 1 คืน
• เครื่ องดื่ มตอนรับสําหรับ 2 ทาน ที่ทีบาร
• อาหารเชาสําหรับ 2 ทาน ที่เมโทร บุฟเฟต แอนด กริลล
• ฟรีอินเทอรเน็ตบรอดแบนด
• สวนลด 20% สําหรับคาอาหารมื้อเย็น ที่ภัตตาคารและบารภายในโรงแรม
• สวนลด 20% สําหรับบริการซักรีดและซักแหง
• สวนลด 20% สําหรับมินิบาร

สํารองหองพักที่ www.langhamhotels.com/thaiairways/
หรือติดตอศูนยสํารองหองพักทั่วโลก (โทรฟรี) พรอมแจงรหัสสงเสริมการขาย “THENAQ” 
และหมายเลขสมาชิกรอยัล ออรคิด พลัส ของทาน

ไทย 001 800 656 897
ฮองกง 800 968 045

เงื่ อนไข: กรุณาสํารองหองพักลวงหนา ทั้งนี้ ขึ้นอยูกับจํานวนหองพักที่วาง โปรดแจงรหัสสงเสริมการขาย “THENAQ”
และแสดงบัตรสมาชิกรอยัล ออรคิด พลัส เมื่ อทําการเช็คอิน รับไมลสะสม 2 เทา ตอสมาชิกรอยัล ออรคิด พลัส 1 ทาน
ตอการสํารองหองพัก ขอเสนอนี้ ไมสามารถใชรวมกับรายการสงเสริมการขายหรือสิทธิพิเศษอื่ นได

อีตัน โฮเต็ล อินเตอรเนชั่นแนล หนึ่งในโรงแรมหรู
เครือแลงแฮม ไดเปดใหบริการโรงแรมอีตัน ลุกซ 
หนานเฉียว เซี่ยงไฮ ตั้งอยูใจกลางยานธุรกิจใหม
ทางตอนใตของเซี่ยงไฮ โดยอยูหางจากทาอากาศยาน
นานาชาติผูตงเพียง 40 นาที โรงแรมแหงนี้พรอมใหทาน
เขาพักและสัมผัสความหรูหราที่ลงตัว จากความมุงมั่น
ตั้งใจ “ยินดีใหบริการ” ของพนักงานทุกทาน

สัมผัสสวรรคบนดิน ริมทะเลอาวไทยที่ ดับเบิ้ลยู รีทรีท 
เกาะสมุย ที่มอบนิยามใหมของการพักผอนทามกลางสายลม 
และแสงแดด ดวยวิลลาสวนตัว 75 หลัง ภายในหองพัก
หอมลอมไปดวยบรรยากาศแหงความสดชื่ น เทคโนโลยี
ลาํสมัย และสิ่งอํานวยความสะดวกสไตลโมเดิรน ที่พรอม
เติมเต็มทุกความตองการของทาน พิเศษเฉพาะสมาชิก
รอยัล ออรคิด พลัส เขาพัก 3 คืน จายเพียง 2 คืน
ตั้งแตวันที่ 1 สิงหาคม - 21 ธันวาคม 2553

พรอมเพลิดเพลินกับ:
• อาหารเชาสําหรับ 2 ทาน ณ ภัตตาคาร เดอะ คิทเชน เทเบิ้ล
• รับ Whatever/Whenever Credit 2,500 บาท ตอการเขาพัก/การใชบริการ

อัตราหองพักเริ่มตนที่:
• จังเกิล โอเอซิส: 16,000 บาท ตอคืน
• ทรอปคอล โอเอซิส: 19,000 บาท ตอคืน
• โอเชียน วิว เอสเคป: 21,000 บาท ตอคืน
• โอเชียน ฟรอนท เฮเวน: 23,000 บาท ตอคืน

สํารองหองพักไดที่ www.whotels.com/kohsamui 
หรือโทร. +66 (0) 7791 5999 พรอมแจงรหัสสงเสริมการขาย ROPPRO1

เงื่ อนไข: Whatever/Whenever Credit สามารถใชไดที่รานของรีทรีท เบเวอรเรจ แอนด ฟูด ทุกแหง รวมถึง อิน-รีทรีท ไดนิ่ง และ อะเวย สปา ไมสามารถ
โอนหรือแลกเปนเงินสดได และสิทธิ์นี้จะสิ้นสุดเมื่ อทําการเช็คเอาท ขอเสนอนี้สามารถใชไดในกรณีที่มีการเขาพักตอเนื่ อง และคืนที่เขาพักฟรีสามารถ
รับสิทธิ์นี้ ได การเขาพักในเดือนสิงหาคมจะมีการเก็บคาธรรมเนียมชวงไฮซีซั่นเพิ่มเติม ทั้งนี้ ใชไดกับการเขาพักตั้งแตวันที่ 1 สิงหาคม - 21 ธันวาคม 2553
เทานั้น
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