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ต้อนรับปี 2554 กับภาพลักษณ์ใหม่ของ รอยัล ออร์คิด พลัส 

ปี 2554 เป็นปีเถาะ 1 ใน 12 ปีนักษัตรของจีน โดยมีกระต่ายเป็นสัญลักษณ์ของความสุขสดชื่น ร่าเริงแจ่มใสของชีวิต หากปีเกิดของท่าน

ตรงกับปีเถาะนี้ ขอให้ท่านประสบแต่ความสุขสมหวังดังปรารถนา

ปี 2554 ยังถือเป็นปีแห่งการเปล่ียนแปลงในหลายๆ ด้านของ รอยัล ออร์คิด พลัส เร่ิมต้นจากตราสัญลักษณ์ใหม่ท่ีเพ่ิมความเรียบง่าย 

และบ่งบอกถึงความสัมพันธ์อันแนบแน่นระหว่างการบินไทยและรายการสะสมไมล์ รอยัล ออร์คิด พลัส

นอกจากนี้ การสื่อสารกับท่านสมาชิกในรูปแบบของจุลสารข่าวและสื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ กำาลังจะเปลี่ยนไปอยู่ในรูปแบบของสื่อดิจิตอล 

เพื่อให้ท่านสมาชิกได้รับความสะดวกในการรับข้อมูลข่าวสารได้อย่างรวดเร็วยิ่งขึ้น โดยท่านสามารถอ่านรายละเอียดเกี่ยวกับบริการ

ออนไลน์ได้ในจุลสารข่าวฉบับนี้ หรือผ่านทางอีนิวส์

และในโอกาสน้ี รอยัล ออร์คิด พลัส ขอให้ท่านประสบแต่ความสุข สมปรารถนาท้ังในด้านการทำางานและชีวิตส่วนตัว พร้อมพบกับสิทธิประโยชน์

ที่คุ้มค่าจาก รอยัล ออร์คิด พลัส และบริการอันนุ่มนวลดุจพลิ้วไหมในทุกจุดหมายปลายทางของการบินไทยตลอดทั้งปีนี้
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สะดวกสบายกับบริการออนไลน์
ท่านสามารถรับความสะดวกและรวดเร็วจากหลากหลายบริการผ่านทางระบบออนไลน์ได้ท่ี www.thaiairways.com/rop เพียงล็อกอินด้วยหมายเลข

สมาชิกและรหัสประจำาตัวของท่าน เพื่อรับบริการต่างๆ นี้ :

รายการสะสมไมล์
ตรวจสอบยอดไมล์สะสมในบัญชีของท่าน จำานวนไมล์เอกสิทธิ์ที่ใช้ในการพิจารณาสถานภาพสมาชิก ไมล์สะสมหมดอายุ รวมถึงรายการสะสมไมล์

ในบัญชีของท่านในช่วง 6 เดือนที่ผ่านมา

อัพเดทข้อมูลส่วนตัว
เมื่อท่านย้ายที่อยู่ หรือมีความประสงค์ที่จะเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อมูลติดต่อ รวมถึงการให้ข้อมูลส่วนตัวของท่านเพิ่มเติม ท่านสามารถอัพเดทข้อมูล

ในบัญชีให้ถูกต้องได้ทันทีด้วยตัวท่านเอง

แลกรางวัล
เพลิดเพลินกับการแลกรางวัลให้ตัวท่านเอง หรือผู้มีสิทธิ์รับรางวัลตามที่ท่านได้ระบุไว้ในรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับรางวัลของท่าน

• รางวัลบัตรโดยสารการบินไทย สำาหรับเที่ยวบินที่ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ หรือออกจากเมืองในทวีปยุโรป 7 แห่ง

• รางวัลอัพเกรดชั้นโดยสารการบินไทย สำาหรับการอัพเกรดบัตรโดยสารที่ท่านชำาระเงินในรหัสชั้นโดยสารที่กำาหนด สู่ระดับชั้นโดยสารที่สูงกว่า 

 อีก 1 ระดับ

• รางวัลห้องพักโรงแรม ด้วยการแลกใบรับรองรางวัลสำาหรับการเข้าพักแบบ 1, 2 หรือ 3 คืนติดต่อกัน และใบรับรองรางวัลจะถูกจัดส่งให้กับ 

 ท่านทางไปรษณีย์

• รางวัลสมาชิกนิตยสารรายปี มีให้เลือกหลากหลายรูปแบบตามไลฟ์สไตล์ของท่าน พร้อมบริการจัดส่งให้กับท่านทางไปรษณีย์

แจ้งขอสะสมไมล์ย้อนหลัง
หากไมล์สะสมจากการเดินทางในเที่ยวบินที่ทำาการบินด้วยสายการบินไทย ยังไม่ได้ถูกบันทึกเข้าบัญชีของท่านโดยอัตโนมัติ ท่านสามารถล็อกอินเข้าสู่

บัญชีของท่าน แล้วระบุรายละเอียดเที่ยวบิน ภายใน 6 เดือนหลังจากวันที่ท่านเดินทาง เพื่อการบันทึกไมล์เข้าสู่บัญชีของท่านทันที

ซื้อไมล์สะสม
เมื่อจำานวนไมล์สะสมในบัญชีของท่านไม่เพียงพอกับการแลกรางวัลให้ตัวท่านเองหรือผู้มีสิทธิ์รับรางวัลของท่าน ท่านสามารถซื้อไมล์สะสมเพิ่มเติม 

ได้สูงสุดถึง 30,000 ไมล์ ผ่านระบบออนไลน์ได้ทันที

บริจาคไมล์
ท่านสามารถร่วมบริจาคไมล์สะสมของท่าน เพื่อมอบให้เป็นประโยชน์กับโครงการดีๆ ที่มีให้เลือกมากมายตลอดทั้งปี

ลงทะเบียนรับข่าวสารผ่านทางโทรศัพท์มือถือ
ท่านสมาชิกที่พำานักในประเทศไทย สามารถลงทะเบียนหมายเลขโทรศัพท์มือถือของท่าน เพื่อขอข้อมูลยอดไมล์สะสมในบัญชี และรายการสะสมไมล์

ล่าสุด 5 รายการ ผ่านทางโทรศัพท์มือถือ
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ทุกความต้องการของท่านสำาคัญสำาหรับเราเสมอ
รับไมล์สะสมพร้อมข้อเสนอและส่วนลดพิเศษ จากหลากหลายผลิตภัณฑ์และบริการของการบินไทยและคู่สัญญาได้ตรงตามความต้องการ

และไลฟ์สไตล์ของท่าน เพื่อความคุ้มค่าในฐานะสมาชิกคนสำาคัญของ รอยัล ออร์คิด พลัส

รอยัล ออร์คิด พลัส ได้เพ่ิมข้อมูลในเรื่องต่างๆ ท่ีท่านชื่นชอบ อาทิ การเดินทาง ท่องเท่ียว สุขภาพ วัฒนธรรม และอาหาร รวมถึงงานอดิเรก 

ทั้งกีฬา การอ่าน และอื่นๆ เพื่อให้สามารถมอบบริการได้ตรงกับความต้องการของท่านสมาชิกยิ่งขึ้น

เพียงล็อกอินและอัพเดทข้อมูลส่วนตัวของท่านได้ที่ www.thaiairways.com/rop เลือก ข้อมูลไลฟ์สไตล์

การให้โอกาสกับ รอยัล ออร์คิด พลัส ในการได้รู้จักกับท่านสมาชิกมากย่ิงข้ึน จะช่วยให้เราสามารถเลือกสรรข้อเสนอพิเศษ อัตราค่าโดยสาร 

และบริการต่างๆ ที่ตรงกับความต้องการและไลฟ์สไตล์ของท่าน เพื่อให้ท่านสมาชิกได้สัมผัสประสบการณ์อันล้ำาค่าในทุกการเดินทางกับ

รอยัล ออร์คิด พลัส

ร่วมโหวตให้กับรายการสะสมไมล์ที่ดีที่สุด
รางวัล The Frequent Traveler Awards เปรียบเสมือนรางวัลแห่งความเป็นเลิศด้านรายการสะสมไมล์ของโลก เพื่อค้นหาที่สุดแห่ง 

Best frequent flyer program และ Best frequent guest program โดยในปี 2554 นี้ รอยัล ออร์คิด พลัส และรายการสะสมไมล์ต่างๆ จาก 

ทั่วโลกจะเข้าร่วมแข่งขันเพื่อชิงรางวัลใน 7 ประเภท ซึ่งผู้ร่วมลงคะแนนโหวตจะต้องเลือกรายการสะสมไมล์ที่อยู่ใน 3 ภูมิภาคที่กำาหนด 

ดังนี้ อเมริกาเหนือ/ใต้ ยุโรป/แอฟริกา และตะวันออกกลาง/เอเชีย/โอเชียเนีย

หากท่านมีความคิดเห็นว่า รอยัล ออร์คิด พลัส เป็นหนึ่งในรายการสะสมไมล์ที่ดีที่สุดในภูมิภาค 3 ท่านสามารถร่วมลงคะแนนโหวต

ได้ในระหว่างวันที่ 1 - 31 มีนาคม 2554 ที่ www.vote.ftawards.com
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แลกรางวัลบัตรโดยสารผ่านระบบออนไลน์
ท่านสามารถแลกรางวัลบัตรโดยสารการบินไทย ผ่านระบบออนไลน์ได้แล้ววันนี้ที่ www.thaiairways.com/rop สำาหรับเส้นทางบิน

ที่ออกจากเมืองในทวีปยุโรปดังนี้ :

เอเธนส์ แฟรงก์เฟิร์ต มิวนิก มาดริด มิลาน โรม ปารีส

แลกรางวัลบัตรโดยสารประเภทไป-กลับ หรือเที่ยวเดียวของการบินไทย ให้ตัวท่านเองหรือผู้มีสิทธิ์รับรางวัลของท่านได้ เช่นเดียวกับ

รางวัลบัตรโดยสาร สำาหรับเที่ยวบินที่เดินทางออกจากกรุงเทพฯ 

ท่านสามารถชำาระค่าภาษีและค่าธรรมเนียมต่างๆ ด้วยบัตรเครดิตที่กำาหนดผ่านระบบออนไลน์ และท่านจะได้รับข้อมูลรายละเอียด

การเดินทางผ่านทางอีเมลที่ท่านให้ข้อมูลไว้

สำาหรับท่านท่ีพำานักอยู่นอกโซนยุโรป ท่านสามารถแลกรางวัลบัตรโดยสารผ่านระบบออนไลน์ได้ในกรณีท่ีเท่ียวบินของท่านเดินทางออกจาก

เมืองในยุโรปตามที่กำาหนด โดยค่าภาษีและค่าธรรมเนียมต่างๆ จะถูกเรียกเก็บเป็นเงินสกุลยูโร และจะถูกเปลี่ยนเป็นเงินสกุลท้องถิ่น 

ในใบแจ้งหนี้บัตรเครดิตตามเงื่อนไขของธนาคารเจ้าของบัตรของท่าน

เพียงล็อกอินโดยใช้หมายเลขสมาชิกและรหัสประจำาตัวของท่านผ่านทางเว็บไซต์ เพื่อทำาการแลกรางวัลบัตรโดยสารการบินไทย

ได้ตั้งแต่วันนี้ สำาหรับเที่ยวบินที่เดินทางออกจากกรุงเทพฯ หรือเมืองทั้ง 7 แห่งในทวีปยุโรป
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เพิ่มไมล์สะสมด้วยการใช้จ่ายรายวัน
การจับจ่ายใช้สอยในชีวิตประจำาวันของท่านสมาชิกผ่านบัตรเครดิตคู่สัญญาจากสถาบันการเงินที่มีชื่อเสียงของ รอยัล ออร์คิด พลัส นับเป็นอีก

ช่องทางหนึ่งในการเพิ่มพูนไมล์สะสมในบัญชีของท่าน

บัตรเครดิตในประเทศไทยมีมากมายหลายประเภทให้ท่านเลือกใช้บริการ และบัตรเครดิตที่เป็นคู่สัญญาจะสามารถทำาการโอนคะแนนสะสมจาก

บัตรเครดิตมาเป็นไมล์สะสมได้

ในต่างประเทศ ท่านสมาชิกยังสามารถเพลิดเพลินกับการโอนคะแนนจากบัตรเครดิตมาเป็นไมล์สะสมได้ เมื่อท่านใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตคู่สัญญา

ที่ร่วมรายการกับ รอยัล ออร์คิด พลัส

สำาหรับบัตรเครดิตร่วมคู่สัญญาจะมีเครื่องหมายตราสัญลักษณ์หรือโลโก้ของผู้ออกบัตร และการบินไทย หรือ รอยัล ออร์คิด พลัส ปรากฏอยู่

บนบัตร และถือเป็นบัตรที่ถูกออกแบบเป็นพิเศษโดยเฉพาะให้กับนักเดินทาง ด้วยข้อเสนอต่างๆ ที่จะมอบสิทธิประโยชน์ และประสบการณ์พิเศษ

ให้กับการเดินทางของท่าน รวมถึงไมล์สะสมจาก รอยัล ออร์คิด พลัส 

ปัจจุบัน รอยัล ออร์คิด พลัส ได้ร่วมมือกับธนาคารและผู้ออกบัตรเครดิตหลายแห่งในประเทศไทย ดังนั้น บัตรเครดิตที่ท่านใช้บริการอยู่ในขณะนี้ 

อาจเป็นหนึ่งในบัตรเครดิตที่สามารถโอนคะแนนสะสมจากบัตรเครดิตมาเป็นไมล์สะสมได้

ตารางข้อมูลน้ีแสดงถึงภาพรวมของบัตรเครดิตคู่สัญญาของ รอยัล ออร์คิด พลัส ท้ังในประเทศไทยและต่างประเทศ เพื่อให้ท่านสมาชิกได้ตรวจสอบ

ว่าบัตรเครดิตที่ท่านใช้บริการอยู่นั้นสามารถโอนคะแนนจากบัตรมาเป็นไมล์สะสมได้หรือไม่ รวมถึงเพื่อให้ท่านเก็บไว้้ใช้ในการพิจารณาการ

เลือกบัตรเครดิตอื่นๆ ในการจับจ่ายใช้สอย พร้อมรับไมล์สะสมในครั้งต่อไปของท่าน
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บัตรเครดิตร่วมคู่สัญญาในประเทศไทยและญี่ปุ่น

 บัตรเครดิต จำ�นวนเงินที่ใช้จ่�ยผ่�นบัตร จำ�นวนคะแนนสะสมที่ได้รับ อัตร�แลกเปลี่ยน

THAI American Express Platinum Credit Card 

*เมื่อใช้จ่ายน้อยกว่า 100,000 บาทต่อปี

**เมื่อใช้จ่ายมากกว่า 100,000 บาทต่อปี รับโบนัสไมล์เพ่ิม 25%  

ท้ังน้ี ต้องเป็นไปตามกฎเกณฑ์และเงื่อนไข

25 บาท* 

20 บาท**
1.5 1.5 คะแนน = 1 ไมล์

Citibank Royal Orchid Plus Platinum Select 20 บาท 1 1 คะแนน = 1 ไมล์

KTC - Royal Orchid Plus World MasterCard

KTC - Royal Orchid Plus Visa Infinite

KTC - Royal Orchid Plus Visa Platinum

KTC - Royal Orchid Plus Titanium MasterCard

KTC - Royal Orchid Plus JCB

20 บาท 1 1 คะแนน = 1 ไมล์

JCB Affinity Card 100 เยน 1 1 คะแนน = 1 ไมล์

บัตรเครดิตที่ผู้ออกบัตรอยู่ในประเทศไทย

 บัตรเครดิต จำ�นวนเงินที่ใช้จ่�ยผ่�นบัตร จำ�นวนคะแนนสะสมที่ได้รับ อัตร�แลกเปลี่ยน

American Express Platinum 

บัตร American Express ประเภทอื่นๆ

25 บาท 
25 บาท

1

1

1.5 คะแนน = 1 ไมล์

1.7 คะแนน = 1 ไมล์

Bangkok Bank Platinum Leader 

Bangkok Bank Platinum

25 บาท

25 บาท

2

1 

2 คะแนน = 1 ไมล์ 

2 คะแนน = 1 ไมล์

Citibank Select

Citibank Rewards (Visa, MasterCard) 

ทั้งนี้ ต้องเป็นไปตามกฎเกณฑ์และเงื่อนไข

25 บาท

25 บาท

1

3

2 คะแนน = 1 ไมล์

3 คะแนน = 1 ไมล์

Diners Club 25 บาท 1 2 คะแนน = 1 ไมล์

KBank THE WISDOM

KBank THE PREMIER

KBank (Visa, MasterCard)

ทั้งนี้ ต้องเป็นไปตามกฎเกณฑ์แลเงื่อนไข

25 บาท

25 บาท

25 บาท

1

1

1

1 คะแนน = 1 ไมล์

1 คะแนน = 1 ไมล์

2 คะแนน = 1 ไมล์

KRUNGSRI Credit Card

HomePro Visa Credit Card

Central Credit Card Platinum

Central Credit Card White Gold

20 บาท

20 บาท

25 บาท 

25 บาท

1 2 คะแนน = 1 ไมล์

TMB Visa

TMB MasterCard
25 บาท 1 2 คะแนน = 1 ไมล์

UOB Credit and Debit Cards 20 บาท 1 2.5 คะแนน = 1 ไมล์

บัตรเครดิตที่ผู้ออกบัตรอยู่ในต่างประเทศ (ติดต่อสอบถามเรื่องการสะสมคะแนนและอัตราแลกเปลี่ยนจากธนาคารผู้ออกบัตร)

บัตรเครดิต ร�ยชื่อประเทศของผู้ออกบัตรที่ส�ม�รถแจ้งโอนคะแนนม�เป็นไมล์สะสมได้

American Express Membership Rewards ออสเตรเลีย เยอรมนี ฮ่องกง อินเดีย อินโดนีเซีย ญี่ปุ่น นิวซีแลนด์ สิงคโปร์ สวีเดน ไต้หวัน

Citibank Rewards ฮ่องกง อินเดีย อินโดนีเชีย เกาหลี มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ ไต้หวัน เวียดนาม

Diners Club Rewards Points ฟินแลนด์ ฮ่องกง ญี่ปุ่น มาเลเซีย นิวซีแลนด์ ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ ไต้หวัน สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ สหรัฐอเมริกา

หมายเหตุ: การสะสมคะแนนและอัตราแลกเปลี่ยนคะแนนเป็นไมล์สะสม ขึ้นอยู่กับสถาบันการเงินคู่สัญญาแต่ละแห่ง ซึ่งสงวนสิทธิ์ ในการเปลี่ยนแปลงได้ทุกเมื่อตามข้อกำาหนดและเงื่อนไขของคู่สัญญานั้นๆ
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รู้ทัน ไม่พลาดทุกข่าวสาร
ไมล์สะสมหมดอายุปี 2553 

หากท่านมีไมล์หมดอายุในปี 2553 ท่านยังสามารถเพลิดเพลินกับการสะสมไมล์กับสายการบินไทย สายการบินพันธมิตร สตาร์ อัลไลแอนซ์ 

และคู่สัญญาต่างๆ เพื่อเพ่ิมไมล์สะสมในบัญชีของท่านให้ได้เพียงพอกับรางวัลท่ีท่านปรารถนา โดยไมล์สะสมท่ีหมดอายุของท่านสามารถ

นำามาใช้แลกรางวัลได้ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2554 นี้

อีกหน่ึงวิธีท่ีดีท่ีสุดในการเพ่ิมไมล์สะสมในบัญชีของท่าน คือ การโอนคะแนนสะสมจากบัตรเครดิตคู่สัญญามาเป็นไมล์สะสม รอยัล ออร์คิด พลัส 

โดยท่านต้องติดต่อไปยังบัตรเครดิตหรือธนาคารผู้ออกบัตรเครดิตของท่าน ดังนั้น กรุณาวางแผนล่วงหน้า หากท่านมีความประสงค์ 

ท่ีจะแจ้งโอนคะแนนจากบัตรเครดิต เพื่อนำามารวมกับไมล์สะสมท่ีกำาลังจะหมดอายุของท่าน และทำาการแลกรางวัลจากไมล์สะสมหมดอายุ

ภายในสิ้นเดือนมิถุนายน 2554 นี้

รางวัลอัพเกรดชั้นโดยสาร สายการบินพันธมิตร สตาร์ อัลไลแอนซ์
สายการบินแอร์แคนาดา ยูเอส แอร์เวย์ส และแทม แอร์ไลน์ ได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกในการอัพเกรดชั้นโดยสารของสายการบินพันธมิตร 

สตาร์ อัลไลแอนซ์ เพื่อเพ่ิมช่องทางการแลกรางวัลท่ีหลากหลายให้กับท่านสมาชิกในการใช้ไมล์สะสมในการแลกรางวัลอัพเกรดช้ันโดยสาร 

เมื่อท่านเดินทางด้วยสายการบินพันธมิตร สตาร์ อัลไลแอนซ์ ที่ร่วมรายการ

สมาชิกรอยัล ออร์คิด พลัส สามารถใช้ไมล์สะสมในการแลกรางวัลอัพเกรดชั้นโดยสารของเที่ยวบินในสหรัฐอเมริกา ด้วยจำานวนไมล์

เริ่มต้นที่ 25,000 ไมล์ต่อเที่ยวบิน เพียงติดต่อเจ้าหน้าที่สำารองที่นั่งการบินไทยทั่วโลกเพื่อทำาการแลกรางวัลอัพเกรดชั้นโดยสาร

ได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป

สะสมไมล์กับสายการบินพันธมิตร สตาร์ อัลไลแอนซ์
เมื่อท่านซื้อบัตรโดยสารที่ทำาการบินด้วยเที่ยวบินร่วมกับกลุ่มสายการบินพันธมิตร สตาร์ อัลไลแอนซ์ กรุณาตรวจสอบเรื่องรหัส

ชั้นโดยสารและการสะสมไมล์ ดังนี้

รหัสชั้นโดยสารที่มีสิทธิ์รับไมล์สะสมตามบัตรโดยสารที่ออกโดยสายการบินที่ขายบัตรโดยสารนั้นๆ อาจจะไม่สามารถสะสมไมล์กับ รอยัล 

ออร์คิด พลัส ได้ ในกรณีที่เที่ยวบินนั้นเป็นเที่ยวบินที่ทำาการบินโดยสายการบินพันธมิตร สตาร์ อัลไลแอนซ์ อื่นๆ รวมถึงเมื่อเดินทาง

ด้วยบัตรโดยสารชั้นประหยัดที่ลดราคา

หากการสะสมไมล์เป็นส่ิงสำาคัญสำาหรับท่าน ขอแนะนำาให้ท่านซ้ือบัตรโดยสารจากสายการบินท่ีทำาการบินในเท่ียวบินน้ันๆ โดยตรง หรือซ้ือ

บัตรโดยสารในราคาปกติ สำาหรับรหัสชั้นโดยสารในเที่ยวบินของสายการบินพันธมิตร สตาร์ อัลไลแอนซ์ ที่ ไม่สามารถสะสมไมล์ได้หรือ

สะสมได้ไม่เต็มจำานวน ตรวจสอบได้ที่ www.thaiairways.com/rop คลิกที่ สะสมไมล์
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ฮาลองเบย์ เวียดนาม

ท่องเที่ยวเอเชียไปกับการบินไทย
รอยัล ออร์คิด ฮอลิเดย์ ให้บริการท่านด้วยแพ็กเกจท่องเที่ยวที่เหมาะกับหลากหลายไลฟ์สไตล์ ความสนใจ และตารางการท่องเที่ยว

ที่ให้ท่านได้เลือกใช้เวลาช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์บนชายหาด หรือเลือกทัวร์วัฒนธรรมแบบเจาะลึก เพื่อค้นพบความล้ำาค่าที่ยังซ่อนเร้น

ในเอเชีย ดังตัวอย่าง 3 แพ็กเกจที่น่าสนใจจากแพ็กเกจทั้งหมดที่มีอยู่มากมาย ดังนี้

กระบี่ จังหวัดทางภาคใต้ของประเทศไทย
พบหลากหลายกิจกรรมให้ท่านได้เลือกสรรเมื่อท่องเที่ยวในจังหวัดกระบี่ ไม่ว่าท่านจะเลือกพักแบบ 1 คืน หรือกี่คืนก็ตาม ท่านสามารถ

เลือกพายเรือแคนูผ่านหุบเขา สำารวจถ้ำา เท่ียวป่าชายเลน หรือเลือกพักผ่อนแบบสบายๆ ริมชายหาด และแพ็กเกจต่างๆ เหล่าน้ี ยังรวม

บริการรถรับ-ส่งระหว่างสนามบิน-โรงแรม และอาหารเช้าอีกด้วย

ฮาลองเบย์ ประเทศเวียดนาม
แพ็กเกจทัวร์พิเศษน้ี จะพาท่านเยือนเมืองเก่าฮานอย เมืองแห่งการผสมผสานระหว่างวัฒนธรรมจีนและโคโลเนียลของฝร่ังเศส เท่ียวชม

มรดกทางธรรมชาติ ฮาลองเบย์ ชื่นชมความงามอันน่าพิศวงของแท่งหินปูนนับพันที่ผุดขึ้นกลางทะเล ทัวร์ 4 วัน 3 คืนนี้ รวมบริการ

ค่ารถ ค่าเรือ ค่าห้องพัก มัคคุเทศก์ และอื่นๆ 

ลี่เจียงและจงเตี้ยน ประเทศจีน
แพ็กเกจทัวร์ 5 วัน 4 คืน เกรท เอสเคป จะพาท่านบินตรงสู่คุนหมิงแล้วเดินทางต่อไปยังลี่เจียง เมืองมรดกโลกทางวัฒนธรรมที่ ได้

รับการอนุรักษ์ไว้เป็นอย่างดี เมืองนี้ยังเป็นถิ่นที่อยู่ของชนกลุ่มน้อยที่มากด้วยสีสันทางวัฒนธรรม ต่อด้วยการพาท่านเที่ยวรอบเมือง 

จงเต้ียน ตื่นตากับภูมิทัศน์อันน่าอัศจรรย์ของประเทศจีน ต้ังแต่ทิวเขาท่ีมีหิมะปกคลุมไปจนถึงหุบเขาลำาธารใกล้เขตร้อน นับเป็นการท่องเท่ียว

ทางวัฒนธรรม พร้อมกับสัมผัสสถานที่ท่องเที่ยวแปลกตาที่เป็นอีกหนึ่งการเดินทางที่ท่านไม่ควรพลาด

รายละเอียดเพ่ิมเติม และติดต่อสำารองแพ็กเกจ รอยัล ออร์คิด ฮอลิเดย์ พร้อมเดินทางกับการบินไทยได้ท่ี www.thaiairways.com
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เพ่ือเฉลิมพระเกียรติ ในวโรกาสท่ีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ทรงเจริญพระชนมพรรษา 84 พรรษา ในเดือนธันวาคม 2554
ท่านสมาชิกรอยัล ออร์คิด พลัส สามารถร่วมบริจาคไมล์สะสม เพื่อสนับสนุนการก่อสร้างสถาบันการแพทย์สยามินทราธิราช โรงพยาบาล

ศิริราช ได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 4 ธันวาคม 2554

เพียงล็อกอินเข้าสู่บัญชีสะสมไมล์ของท่าน ด้วยหมายเลขสมาชิกและรหัสประจำาตัวได้ที่ www.thaiairways.com/rop เพื่อร่วมบริจาคไมล์

ให้กับโครงการได้ตั้งแต่ 100 ไมล์ขึ้นไป 

สำาหรับท่านผู้โดยสารท่ีซ้ือบัตรโดยสารท้ังในประเทศหรือต่างประเทศกับการบินไทยในช่วงเวลาดังกล่าว ท่านยังจะมีส่วนร่วมในการสมทบทุน 

การก่อสร้างสถาบันการแพทย์สยามินทราธิราช เนื่องจากการบินไทยจะมอบเงินรายได้จากบัตรโดยสารดังกล่าวให้กับโครงการเป็นจำานวนเงิน 

20 บาทต่อทุกบัตรโดยสาร

นอกจากนี้ ท่านยังสามารถบริจาคเงินสมทบทุนการก่อสร้างสถาบันการแพทย์สยามินทราธิราชได้ด้วยตัวท่านเอง ผ่านบัญชีธนาคาร

หมายเลข:

ธนาคารกรุงไทย  079-0-05422-1

ธนาคารกสิกรไทย  612-2-02967-9

ไม่ว่าท่านจะเลือกให้ในรูปแบบใด ท่านก็สามารถแสดงออกถึงความจงรักภักดี

ร่วมกับการบินไทยในครั้งนี้ ได้

รวมใจไทย ถวายในหลวง
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เลือกรับไมล์สะสม 2 เท่า 
หรือ 500 ไมล์ กับดุสิต 
อินเตอร์เนชั่นแนล

 รับไมล์สะสม 2 เท่า เมื่อเข้าพักในอัตรา Dusit Best  

 Rates หรือรับไมล์สะสม 500 ไมล์ เมื่อเข้าพักในอัตรา  

 Family Escapade Package Rates ณ โรงแรม และ 

 รีสอร์ทในเครือดุสิต อินเตอร์เนช่ันแนล ท่ีร่วมรายการ 

 ในระหว่างวันที่ 1 มีนาคม - 31 พฤษภาคม 2554

โรงแรมและรีสอร์ทในเครือดุสิต อินเตอร์เนชั่นแนล ที่ร่วมรายการ : 

ไทย

ดุสิตธานี กรุงเทพฯ ดุสิต ปริ๊นเซส ศรีนครินทร์ กรุงเทพฯ 

ดุสิตธานี หัวหิน ดุสิต ปริ๊นเซส เกาะช้าง

ดุสิตธานี พัทยา ดุสิต ปริ๊นเซส โคราช

ดุสิตธานี ลากูน่า ภูเก็ต รอยัล ปริ๊นเซส เชียงใหม่

ดุสิต ไอส์แลนด์ รีสอร์ท เชียงราย ปทุมวัน ปริ๊นเซส เอ็มบีเค เซ็นเตอร์ กรุงเทพฯ

ดุสิต ดีทู เชียงใหม่ เบล-แอร์ ปริ๊นเซส สุขุมวิท กรุงเทพฯ

ดุสิต ดีทู บาราคูดา พัทยา แกรนด์ ไชน่า ปริ๊นเซส ไชน่าทาวน์ กรุงเทพฯ 

สหรัฐอ�หรับเอมิเรตส ์ ฟิลิปปินส์

ดุสิตธานี ดูไบ ดุสิตธานี มะนิลา

ดุสิต ปริ๊นเซส ซิตี้ เซ็นเตอร์ ดูไบ

เพิร์ลคอสต์ พรีเมียร์ โฮเต็ล อพาร์ทเมนท์ ดูไบ

อียิปต์

ดุสิตธานี เลควิว ไคโร

สำารองห้องพักที่ www.dusit.com หรือ

อีเมล:  booking@dusit.com

โทร:  66 (0) 2636 3333

เงื่อนไข: ข้อเสนอนี้ เป็นไปตามเงื่อนไขและข้อกำาหนดของอัตรา Dusit Best Rates และ Family Escapade Package  โดยไม่สามารถใช้ร่วมกับ

รายการส่งเสริมการขายอื่นได้ ท่านต้องทำาการสำารองห้องพักล่วงหน้าและแสดงบัตรสมาชิกรอยัล ออร์คิด พลัส เมื่อทำาการเช็คอิน ท้ังน้ี การเข้าพัก

ขึ้นอยู่กับจำานวนห้องพักที่ว่างในขณะทำาการสำารองห้องพัก

รับไมล์สะสมสูงสุด
1,000 ไมล์ กับเดอะ ลีดด้ิง 
โฮเต็ล ออฟ เดอะ เวิลด์

เงื่อนไข: รับไมล์สะสมสูงสุด 1,000 ไมล์ เมื่อท่านสมาชิกรอยัล ออร์คิด พลัส สำารองห้องพักผ่านทาง www.lhw.com/royalorchidplus 

โดยระบุหมายเลขสมาชิกรอยัล ออร์คิด พลัส ขณะทำาการสำารองห้องพักและเข้าพักในโรงแรม เดอะ ลีดดิ้ง โฮเต็ล ออฟ เดอะ เวิลด์

ท่ีร่วมรายการ การสำารองห้องพักผ่านทางเว็บไซต์อื่นหรือช่องทางอื่นไม่มีสิทธ์ิรับไมล์สะสมน้ี สิทธ์ิในการรับไมล์สะสมเมื่อทำาการเช็คเอาท์

เท่านั้น โดยโบนัสไมล์จะถูกบันทึกลงในบัญชีของท่านภายใน 6 - 8 สัปดาห์หลังการเช็คเอาท์ ทั้งนี้ ท่านจะไม่ได้รับไมล์สะสมหากยกเลิก

การสำารองห้องพัก ข้อเสนอนี้ ไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่น ยกเว้นหากระบุไว้เป็นอย่างอื่น ข้อเสนอนี้เป็นไปตาม

เงื่อนไขของรายการสะสมไมล์ รอยัล ออร์คิด พลัส โดยอาจมีข้อกำาหนดอื่นๆ เพิ่มเติม และไม่สามารถใช้ได้กับบางประเทศที่ถือว่าเป็น

ข้อห้ามทางกฎหมาย

 เดอะ ลีดดิ้ง โฮเต็ล ออฟ เดอะ เวิลด์ ขอแนะนำา 

 โรงแรม รีสอร์ท และสปาชั้นนำาระดับโลก 

 กว่า 430 แห่ง ให้ท่านสมาชิกรอยัล ออร์คิด พลัส 

 เลือกเข้าพักได้ตามปรารถนา ตั้งแต่วันนี้ - 

 31 พฤษภาคม 2554 รับไมล์สะสม 500 ไมล์ 

 ทุกการเข้าพักในอัตราที ่กำาหนด ณ โรงแรม 

ที่ร่วมรายการ รายละเอียดคลิกที่ www.lhw.com/royalorchidplus

เมื่อสำารองห้องพักกับโรงแรม เดอะ ลีดดิ้ง โฮเต็ล ออฟ เดอะ เวิลด์ ที่ร่วมรายการ 

ท่านจะได้รับไมล์สะสมเพิ่มอีก 500 ไมล์ รวมเป็น 1,000 ไมล์ ต่อการเข้าพักในอัตรา

ที่กำาหนดเพียงแสดงบัตรสมาชิกรอยัล ออร์คิด พลัส กับพนักงานต้อนรับของโรงแรม

เมื่อทำาการเช็คอิน เพื่อยืนยันสิทธิ์รับไมล์สะสมพิเศษเพิ่ม 500 ไมล์นี้
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รับไมล์สะสม 2 เท่า
กับแมนดาริน โอเรียนเต็ล

รีเจนซี่ คลับ โฉมใหม่
ณ ไฮแอท รีเจนซี่ หัวหิน

 เพลิดเพลินกับไมล์สะสม 2 เท่า เมื่อเข้าพักในอัตรา  

 Bed and Breakfast ที่ฮ่องกง ซานย่า ลอนดอน และ 

 ไมอามี่ หรือรับไมล์สะสม 2 เท่า เมื่อเข้าพักในอัตรา  

 Delight Rates ที่ฮ่องกง กัวลาลัมเปอร์ ซานย่า 

 บาร์เซโลนา และลอนดอน ในระหว่างวันที่ 1 มีนาคม - 

 31 พฤษภาคม 2554

รับไมล์สะสม 2 เท่า เมื่อเข้าพักในอัตรา Bed and Breakfast ที่ :

เดอะ เอ็กซ์เซลเซอร์ ฮ่องกง*

แมนดาริน โอเรียนเต็ล ซานย่า

แมนดาริน โอเรียนเต็ล ไฮด์พาร์ค ลอนดอน

แมนดาริน โอเรียนเต็ล ไมอามี่

รับไมล์สะสม 2 เท่า เมื่อเข้าพักในอัตรา Delight Rates ที่ :

แมนดาริน โอเรียนเต็ล ฮ่องกง**

แมนดาริน โอเรียนเต็ล กัวลาลัมเปอร์***

แมนดาริน โอเรียนเต็ล ซานย่า

แมนดาริน โอเรียนเต็ล บาร์เซโลนา

แมนดาริน โอเรียนเต็ล ไฮด์พาร์ค ลอนดอน

*มีช่วงปิดรับจองระหว่างวันที่ 24 - 27 มีนาคม 2554

**สำาหรับการเข้าพักอย่างน้อย 2 คืนติดต่อกัน มีช่วงปิดรับจองระหว่างวันที่ 22 - 28 มีนาคม 2554

***สำาหรับการสำารองห้องพักแบบ Club & Suites เท่าน้ัน และมีช่วงปิดรับจองระหว่างวันท่ี 8 - 11 เมษายน 2554

สำารองห้องพักผ่านทางระบบออนไลน์ได้ที่ www.mandarinoriental.com หรือทางโทรศัพท์สายด่วน :

เดอะ เอ็กซ์เซลเซอร์ ฮ่องกง +852 2837 6840

แมนดาริน โอเรียนเต็ล ฮ่องกง +852 2820 4202

แมนดาริน โอเรียนเต็ล กัวลาลัมเปอร์ +603 2179 8818

แมนดาริน โอเรียนเต็ล ซานย่า +86 898 8820 9999 ต่อ 6831

แมนดาริน โอเรียนเต็ล บาร์เซโลนา +34 93 151 88 88

แมนดาริน โอเรียนเต็ล ไฮด์พาร์ค ลอนดอน +44 20 7201 3773

แมนดาริน โอเรียนเต็ล ไมอามี่ +1 305 913 8338

เงื่อนไข: ข้อเสนอพิเศษนี้อาจใช้ไม่ได้กับบางวันตามที่กำาหนด และขึ้นอยู่กับจำานวนห้องพักที่ว่างขณะทำาการสำารองห้องพัก 

โดยใช้ได้สำาหรับการเข้าพักในระหว่างวันท่ี 1 มีนาคม - 31 พฤษภาคม 2554 และไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นได้

แมนดาริน โอเรียนเต็ล บาร์เซโลนา “Restaurant Blance”

 ไฮแอท รีเจนซี่ หัวหิน ได้เปิดตัวรีเจนซี่ คลับ โฉมใหม่  

 ประกอบด้วยห้องคลับและห้องสวีท 72 ห้อง ให้ผู้เข้าพัก

 ได้เพลิดเพลินกับประสบการณ์ใหม่แห่งการพักผ่อน 

 ท่ีมี “บรรยากาศแบบรีสอร์ท” ด้วยการเช็คอินท่ีคลับเลานจ์  

 รวมถึงห้องพักที่มีเนื้อที่กว้างขวาง และห้องพักชั้นล่างที่มี 

 ประตูสู่สวนสวยและสระว่ายน้ ำาสำาหรับแขกที่พักในโซน

 รีเจนซี่ คลับ โดยเฉพาะ

สมาชิกรอยัล ออร์คิด พลัส สามารถเพลิดเพลินกับการเข้าพัก ณ รีเจนซี่ คลับ โฉมใหม่นี้ 

พร้อมรับข้อเสนอพิเศษ ได้ในระหว่างวันที่ 1 มีนาคม - 31 พฤษภาคม 2554 ดังนี้

• ส่วนลด 25% สำาหรับอัตราห้องพัก Hyatt Daily Rate (หรือเร่ิมต้นท่ี 8,592 บาทต่อคืน) จำานวนผู้เข้าพัก 

 สูงสุดต่อหนึ่งห้องคือ ผู้ใหญ่ 2 ท่าน และเด็กอายุต่ำากว่า 12 ปี 1 ท่าน พร้อมอภินันทนาการเตียงโซฟา 

 และอาหารเช้าสไตล์ยุโรปสำาหรับเด็ก

• สิทธิ์ ในการเข้าใช้คลับเลานจ์ ด้วยบริการอาหารเช้าสไตล์ยุโรป ค็อกเทลช่วงเย็น บริการกาแฟ/ชาตลอดวัน 

• อภินันทนาการอินเทอร์เน็ต WiFi ภายในห้องพัก

• บริการสปาทรีตเมนต์ 60 นาที สำาหรับ 2 ท่าน ที่ เดอะ บาราย เลือกนวดแผนไทย นวดแบบสวีดิช  

 หรือนวดฝ่าเท้า พร้อมอาหารว่าง ที่ห้องอาหารแมคฟาร์แลนด์ เฮาส์ หลังบริการทรีตเมนต์ 

สำารองห้องพักติดต่อ ไฮแอท รีเจนซี่ หัวหิน พร้อมแจ้งรหัสส่งเสริมการขาย HUA050

โทร: ++66 (0) 3252 1234

อีเมล: huahin.regency@hyatt.com

เงื่อนไข: ติดต่อสำารองห้องพักล่วงหน้าเนื่องจากการเข้าพักขึ้นอยู่กับจำานวนห้องพักที่ว่าง การยกเลิกห้องพักภายใน 72 ชั่วโมงก่อนเวลาเช็คอิน

หรือไม่ทำาการเช็คอินจะต้องเสียค่าปรับตามอัตราห้องพักโรงแรม 100% และข้อเสนอนี้ ไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นได้
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เดอะ เซนต์ รีจิส กรุงเทพฯ

การเปิดตัวครั้งแรกของ 
เดอะ เซนต์ รีจิส กรุงเทพฯ

ประหยัดคุ้มค่า พร้อมรับ
ไมล์สะสม 999 ไมล์
กับเฮิร์ตซ ประเทศไทย

  เพลิดเพลินกับอัตราพิเศษสำาหรับสมาชิกรอยัล ออร์คิด 

  พลัส เมื่อเช่ารถกับเฮิร์ตซ ประเทศไทย ตั้งแต่วันที่  

  1 มีนาคม - 31 พฤษภาคม 2554 ด้วยราคาเริ่มต้น 

  เพียง 999 บาทต่อวัน สำาหรับการเช่ารถในกลุ่ม  

  Economy Car และรับไมล์สะสม 999 ไมล์เมื่อเช่ารถ 

  ตั้งแต่ 2 วันขึ้นไป

รับข้อเสนอพิเศษนี้ด้วยวิธีง่ายๆ เพียง :

• สำารองรถเช่าอย่างน้อย 48 ชั่วโมงก่อนวันรับรถ พร้อมชำาระเงินล่วงหน้า

• แจ้งหมายเลขสมาชิกรอยัล ออร์คิด พลัส ของท่าน หรือหมายเลข PCTL #M1101

 เมื่อสำารองรถเช่าเฮิร์ตซและขอสงวนสิทธิ์สำาหรับการสำารองรถเช่าล่วงหน้าเท่านั้น

• แสดงบัตรสมาชิกรอยัล ออร์คิด พลัส ณ เคาน์เตอร์เช่ารถ

ติดต่อศูนย์สำารองรถเช่าเฮิร์ตซ โทร. 66 (0) 2266 4666

หรืออีเมล reserve@hertzthailand.com 

เงื่อนไข: ข้อเสนอนี้สำาหรับการเช่ารถเพื่อขับเอง ณ สถานที่ที่ร่วมรายการในประเทศไทย โดยรับรถได้ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2554 

ใช้ได้กับการเช่ารถตั้งแต่ 2 วันขึ้นไป และขึ้นอยู่กับจำานวนรถที่ว่างในระหว่างทำาการจองหรือในช่วงเทศกาลท่องเที่ยว ข้อเสนอนี้

ไม่สามารถใช้ได้กับอัตราบริษัททัวร์ บริษัทท่องเที่ยว หรืออัตราอื่นๆ ช่วงปิดรับจองเริ่มตั้งแต่วันที่ 9 - 19 เมษายน 2554 และต้อง

เป็นไปตามกฎเกณฑ์และเงื่อนไขของเฮิร์ตซ

    ร่วมเป็นหนึ่งในคนกลุ่มแรกที่ ได้สัมผัส และเฉลิมฉลอง 

    การเปิดตัวของ เซนต์ รีจิส แห่งแรกในประเทศไทย

   สัมผัสความหรูหรา สง่างาม และการใช้ชีวิตมีระดับ  

   กับข้อเสนอสุดพิเศษ :

• อภินันทนาการอัพเกรดสู่ห้องพักอีกระดับ

• เลือกมื้ออาหารเช้าทุกวัน หรืออาหารค่ำา 2 คอร์ส สำาหรับ 2 ท่าน ณ ภัตตาคารวูว์

• บัตรกำานัลสปามูลค่า 1,000 บาท ณ เอเลมิส สปา

• อภินันทนาการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงในห้องพัก

• บริการบัทเลอร์ส่วนตัวตลอด 24 ชั่วโมง

• ไมล์สะสม 2 เท่า สำาหรับสมาชิกรอยัล ออร์คิด พลัส

สำารองห้องพัก ติดต่อโรงแรมโดยตรงทางโทรศัพท์หมายเลข +66 2 207 7777 

หรือติดต่อศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์สตาร์วูด พร้อมแจ้งรหัสส่งเสริมการขาย “RR1”

โทรฟรีเมื่อโทรจากประเทศ:

ไทย +800-325-55555 

สิงคโปร์  1800-325-5555  

อินเดีย 000-800-650-1205

ออสเตรเลีย  1-800-450-010 

จีน   4008-688-688

เงื่อนไข: ข้อเสนอนี้ ใช้ได้กับโรงแรมและรีสอร์ทที่ร่วมรายการ สำาหรับการสำารองและเข้าพักในระหว่างวันที่ 1 เมษายน - 30 มิถุนายน 2554 

กรุณาแจ้งรหัสรายการส่งเสริมการขาย “RR1” เมื่อทำาการสำารองห้องพัก สำาหรับการรับโบนัสไมล์ ท่านต้องเป็นสมาชิกของ Starwood 

Preferred Guest
®
 และได้เลือกโปรแกรมสะสมไมล์ รอยัล ออร์คิด พลัส ณ วันที่เข้าพัก และแสดงบัตรสมาชิก Starwood Preferred Guest 

เมื่อทำาการเช็คอิน กรุณาสำารองห้องพักล่วงหน้า และชำาระด้วยบัตรเครดิตเมื่อทำาการสำารองห้องพัก ข้อเสนอใดที่ ไม่ได้ใช้บริการไม่สามารถ

เปลี่ยนวันหรือแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดหรือเครดิตได้ ไม่สามารถใช้ร่วมกับส่วนลดหรือรายการส่งเสริมการขาย ทั้งนี้ รวมถึงสิทธิพิเศษของ

สตาร์วูดอื่นๆ ได้ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับจำานวนห้องพักที่ว่างซึ่งอาจมีจำานวนจำากัด และข้อกำาหนดอื่นๆ อาจมีช่วงปิดรับจอง ข้อเสนอนี้ ไม่สามารถใช้ได้

กับการจองเป็นหมู่คณะ ไม่สามารถใช้ได้กับบางแห่งที่ถือว่าเป็นข้อห้ามทางด้านกฎหมาย ทางโรงแรมจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ ในกรณี

ที่พิมพ์ข้อความไม่ครบหรือผิดพลาด
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รับส่วนลด 50%
พร้อมไมล์สะสม 2 เท่า
กับเอวิส ประเทศไทย

รับไมล์สะสม 2 เท่า 
กับเมอริทัส โฮเต็ล แอนด์ 
รีสอร์ท

  รับไมล์สะสม 2 เท่า ทุกการเข้าพักในอัตรา 

  Best Available Rate ของห้องพักประเภท เมอริทัส  

  คลับ รูม หรือสวีท รูม ณ เมอริทัส โฮเต็ล แอนด์  

  รีสอร์ท

  

เพลิดเพลินกับอภินันทนาการใช้บริการ ณ เมอริทัส คลับ เลานจ์ ที่รวมถึง : 

• อาหารเช้าสำาหรับ 2 ท่าน และชายามบ่าย พร้อมพายหรือขนมอบที่มีให้เลือกหลากหลาย  

 และบริการฟูลบาร์ในยามค่ำา

• เลท เช็คเอาท์ ได้ถึง 18.00 น. ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับจำานวนห้องพักที่ว่าง

• ส่วนลด 20% สำาหรับค่าอาหารและเครื่องดื่ม ณ ภัตตาคารของโรงแรม ยกเว้นค่าบริการ 

 รูมเซอร์วิส

• ส่วนลด 20% สำาหรับค่าบริการซักรีด

• บริการอินเทอร์เน็ตภายในห้องพักและที่เมอริทัส คลับ เลานจ์

สำารองห้องพักออนไลน์ ได้ที่ www.meritushotels.com หรือติดต่อโรงแรมโทร : 

แมนดาริน ออร์ชาร์ด สิงคโปร์ +65 6737 2200

มารีนา แมนดาริน สิงคโปร์ +65 6845 1188

เมอริทัส เปอลังงี บีช รีสอร์ท แอนด์ สปา ลังกาวี +604 952 8888

เมอริทัส แมนดาริน ไหโข่ว +86 898 6854 8888

เมอริทัส ซัวเถา จีน +86 754 8819 1188 ต่อ 3128

เซี่ยงไฮ้ เจ ซี แมนดาริน +86 21 6279 1888 ต่อ 5121/5122

  เพลิดเพลินกับการเช่ารถเอวิสในประเทศไทย และ

  รับส่วนลด 50% สำาหรับอัตรา Local Rate พร้อมรับ 

  ไมล์สะสม 1,000 ไมล์

  ในฐานะผู้นำาทางด้านธุรกิจรถเช่าในประเทศไทย เอวิส

  มอบการบริการที่หลากหลายให้กับท่าน ไม่ว่าท่านจะเป็น 

นักธุรกิจ หรือนักท่องเที่ยว ด้วยศูนย์บริการรถเช่า มากกว่า 20 แห่งในประเทศไทย

สมาชิกรอยัล ออร์คิด พลัส สามารถรับข้อเสนอพิเศษนี้ ได้ เพียงแจ้งรหัสส่วนลดของเอวิส (AWD) 

หมายเลข Y795000 และรับไมล์สะสม 2 เท่า เมื่อสำารองรถเช่าอย่างน้อย 3 วันขึ้นไป

สำารองรถเช่าผ่านทางระบบออนไลน์ได้ที่ www.avisthailand.com

หรือติดต่อศูนย์สำารองรถเช่าเอวิส โทร. +662 251 1131

เงื่อนไข: ใช้ได้สำาหรับการเช่าและรับรถ ในระหว่างวันที่ 1 มีนาคม - 31 พฤษภาคม 2554 สิทธิ์ ในการรับไมล์สะสมนี้ ไม่สามารถใช้ได้กับอัตราเช่ารถ

ที่ใช้กับคู่สัญญาของเอวิส พนักงานสายการบิน ผู้ประกอบการกิจการท่องเที่ยว หรืออัตรา Net Rates อื่นๆ รับส่วนลด 50% สำาหรับการเช่ารถใน

อัตรา Local Rates ในประเทศไทยเท่านั้นและใช้ได้กับการเช่ารถตั้งแต่ 1 วันขึ้นไป สมาชิกต้องแจ้งรหัส AWD Y795000 เพื่อสิทธิ์ ในการรับไมล์สะสม 

2 เท่า เมื่อทำาการสำารองรถเช่าในประเทศไทยตั้งแต่ 3 วันขึ้นไป และต้องเป็นไปตามกฎเกณฑ์และเงื่อนไขการเช่ารถของเอวิสเท่านั้น

เงื่อนไข: ข้อเสนอนี้สำาหรับการเข้าพักในระหว่างวันที่ 1 มีนาคม - 31 พฤษภาคม 2554 ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับจำานวนห้องพักที่ว่าง และ

ไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นได้ กรุณาแจ้งหมายเลขสมาชิกรอยัล ออร์คิด พลัส ขณะทำาการสำารองห้องพัก 

และแสดงบัตรสมาชิกของท่านเมื่อทำาการเช็คอิน
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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

หน่วยบริการสมาชิกรอยัล ออร์คิด พลัส



แลกรางวัลบัตรโดยสารการบินไทยผานระบบออนไลนไดทันที

มีนาคม - พฤษภาคม 2554




