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ขาวสารการบินไทย
การบินไทยไดขยายฝูงบินอยางตอเนื่ อง ดวยเครื่ องบินลําใหมที่มาพรอมกับที่นั่งอันสะดวกสบายเพิ่มขึ้น และความบันเทิงบนเครื่ องบิน 
แบบเปนสวนตัวในทุกชั้นโดยสาร

ปจจุบัน การบินไทยเปดใหบริการดวยเครื่ องบินแบบ B777 - 200ER ทั้งหมดจํานวน 6 ลํา รองรับผูโดยสารดวยบริการในชั้นประหยัด และ
ชั้นธรุกิจ รอยัล ซิลค ในเสนทางบินภายในภูมิภาคเอเชียแปซิฟก ตะวันออกกลาง และกรุงเอเธนส ประเทศกรีซ

เครื่ องบินแบบ A340 - 600 ใหบริการถึงจํานวน 6 ลํา ดวย 3 ชั้นโดยสาร รวมถึงชั้นโดยสารชั้นหนึ่ง โดยทําการบินในเสนทางที่กําหนด
ระหวางกรุงเทพฯ - ยุโรป ออสเตรเลีย เอเชีย และตะวันออกกลาง

เครื่ องบินแบบ B777 - 300ER จํานวน 3 ลํา ใหบริการดวย 3 ชั้นโดยสาร อันไดแก ชั้นหนึ่ง ชั้นธุรกิจ รอยัล ซิลค และชั้นประหยัด
โดยทําการบินใน 2 เสนทางบิน คือ

• TG676/677 ทําการบินทุกวัน ระหวางกรุงเทพฯ - โตเกียว
• TG930/931 ทําการบินทุกวัน ระหวางกรุงเทพฯ - ปารีส
• TG932/933 ทําการบิน 3 เที่ยวบินตอสัปดาห ระหวางกรุงเทพฯ - ปารีส
  
ทั้งนี้ เที่ยวบินระหวางกรุงเทพฯ - ปารีส ไดเพิ่มจํานวนเปน 10 เที่ยวบินตอสัปดาห ดวยเที่ยวบินชวงดึกที่ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ ทุกวัน
เที่ยวบินชวงสายออกเดินทาง 3 เที่ยวบินตอสัปดาห และเที่ยวบินชวงค่ําออกเดินทางจากปารีส 3 เที่ยวบินตอสัปดาห เพื่ อเพิ่มทางเลือก
และความสะดวกสบายในการเดินทางใหทานไดพักผอนบนเครื่ องบินในชวงค ําคืน
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วัดอรุณราชวราราม

เมืองที่ดีที่สุดในโลก ที่ประเทศไทยของเรา
การประกาศผลครั้งที่ 15 ของรางวัล World’s Best Awards ประจําป 2553 มาพรอมกับการเฉลิมฉลองประสบการณการเดินทาง
สูเมืองที่ดีที่สุดในโลก รวมถึงที่สุดของโรงแรม สายการบิน และอื่ นๆ อีกมากมาย

หากถามวาเมืองที่เปนจุดหมายปลายทางที่ดีที่สุดในโลกสําหรับนักทองเที่ยวคือเมืองใด
ประเทศไทย คือ คําตอบที่ติดอันดับสูงสุด โดยมีกรุงเทพฯ ครองอันดับที่ 1 และเชียงใหม ครองอันดับที่ 2 ซึ่งนับเปนความภาคภูมิใจ
ใหกับคนไทยทั้งประเทศ ที่ประเทศไทยมีเมืองถึง 2 เมืองติดอันดับเมืองที่ดีที่สุดในโลก และกรุงเทพฯ ยังไดครองตําแหนงอันดับที่ 1 อีกครั้ง 
หลังจากที่เคยไดรับรางวัลนี้มาแลวในป 2551
 
ในแตละปผูอานนิตยสาร Travel + Leisure จะไดรับเชิญใหรวมโหวต World’s Best ในประเภทตางๆ โดยมีเกณฑการตัดสินแตกตางกันไป
ตามแตละประเภท เชน เมืองที่ดีที่สุด พิจารณาจากสถานที่ทองเที่ยว ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ภัตตาคาร อาหารเลิศรส รวมถึงผูคน 
และความคุมคา
 
มหานครแหงสีสันและความทันสมัยอยางกรุงเทพฯ และเมืองเกาที่เปยมมนตเสนหอยางเชียงใหม ตางเปนเมืองที่มีความหลากหลายและ
ความเปนเอกลักษณเฉพาะตัว ที่ทําใหเมืองทั้งสองกลายเปนเมืองที่ดีที่สุดในโลก ดวยสีสันวัฒนธรรมแหงเอเชีย แหลงโบราณสถานมากมาย 
ภัตตาคารตางๆ ที่นําเสนอรสชาติอาหารแบบทองถิ่นและนานาชาติที่ดีที่สุด อีกทั้งแหลงชอปปง และความคุมคาที่รายลอม รวมถึงมิตรภาพ
และนําใจอันดีงามของคนไทย ที่ ไดหลอหลอมเปนเอกลักษณของเมืองที่ดีที่สุดในโลก 2 เมืองนี้
 
การเดินทางมาเยือนหรือออกจากเมืองที่ดีที่สุดทั้ง 2 เมืองนี้ ยังนับเปนประสบการณอันลาํคาเมื่ อเดินทางดวยการบินไทย สายการบินแหงชาติ
ที่ ไดรับการจัดอันดับใหเปนสายการบินนานาชาติที่ดีที่สุดอันดับที่ 8 ของโลก ดวยเครือขายที่ครอบคลุม 5 ทวีป ทําใหทุกการเดินทาง
ของทานนุมนวลดุจพลิ้วไหม ไมวาทานจะเดินทางมาจากจุดหมายปลายทางใดก็ตามเพื่ อมุงสูเมืองที่ดีที่สุดในประเทศไทยนี้

รวมเฉลิมฉลองรางวัลเมืองที่ดีที่สุดในโลกครั้งนี้ ดวยการเปดประสบการณทองเที่ยวใหมๆ  สําหรับทานสมาชิกที่พํานักในประเทศไทยดวย
การสัมผัสสิ่งที่ดีที่สุดที่อยูใกลกวาที่คิดในกรุงเทพฯ และเชียงใหม หากทานพํานักในตางประเทศ เมืองที่ดีที่สุดทั้ง 2 เมืองนี้ พรอมตอนรับ
การมาเยือนของทานอยางอบอุน ดวยหลากหลายเอกลักษณประจําทองถิ่นของเมืองที่ดีที่สุดในโลกนี้

เพลิดเพลินกับการเดินทางและรวมคนหาดวยตัวทานเองวา ทําไมเมืองทั้งสองในประเทศไทยถงึไดรับการโหวตใหเปนเมืองที่ดีที่สุดในโลก
พรอมลุนการประกาศผล World’s Best อีกครั้งในป 2554

หมายเหตุ: รางวัล World’s Best Awards ไดปดรับการโหวตในเดือนมีนาคม 2553 ซึ่งสถานการณการเมืองที่เกิดขึ้นในกรุงเทพฯ ไมไดสงผลกระทบกับการประกาศผลรางวัล
เมืองที่ดีที่สุดในโลกแตอยางใด โดยชาวกรุงเทพฯ และชาวเชียงใหมตางมีความภาคภูมิใจและยินดีตอนรับทานนักเดินทางทุกทานสูเมืองที่ ไดรับรางวัลเมืองที่ดีที่สุดในโลกทั้ง 2 แหงนี้
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ขาวสารสายการบินพันธมิตร สตาร อัลไลแอนซ
รางวัลบัตรโดยสารสายการบินพันธมิตร สตาร อัลไลแอนซ
จํานวนไมลสะสมที่ใชในการแลกรางวัลบัตรโดยสาร สําหรับการเดินทางในเสนทางภายในโซน B เอเชีย 2 จะเพิ่มขึ้นเปนจํานวนไมล ดังนี้:

ชั้นประหยัด   50,000 ไมล
ชั้นธุรกิจ  75,000 ไมล
ชั้นหนึ่ง 100,000 ไมล

การเพิ่มจํานวนไมลสะสมที่ใชในการแลกรางวัลบัตรโดยสารนี้ จะเริ่มใชกับรางวัลบัตรโดยสารสายการบินพันธมิตร สตาร อัลไลแอนซ 
ที่ทําการจองและไดรับการยืนยันที่นั่งที่แนนอน รวมถึงทําการออกบัตรโดยสารตั้งแตวันที่ 1 พฤศจิกายน 2553 เปนตนไป สําหรับ  
การเดินทางระหวางประเทศตางๆ ดังนี้: ภูฏาน บรูไน จีน (เมืองทางภาคใต นับจากเซี่ยงไฮ) อินเดีย อินโดนีเซีย มัลดีฟส เนปาล ศรีลังกา 
ไตหวัน และฟลิปปนส

ขาวสารเซี่ยงไฮ แอรไลน
จากการรวมตัวกันของสายการบินเซี่ยงไฮ แอรไลน กับสายการบินไชนา อีสเทิรน แอรไลน สงผลใหสายการบินเซี่ยงไฮ แอรไลน ออกจาก
การเปนสมาชิกของสายการบินพันธมิตร สตาร อัลไลแอนซ นับตั้งแตวันที่ 1 พฤศจิกายน 2553 เปนตนไป

ทานสมาชิกยังสามารถสะสมไมล หรือแลกรางวัลบัตรโดยสารเพื่ อเดินทางกับสายการบินเซี่ยงไฮ แอรไลน ไดจนถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2553 
สําหรับการแลกรางวัลอัพเกรดชั้นโดยสารบนสายการบินเซี่ยงไฮ แอรไลน การเดินทางจะตองสิ้นสุดภายในวันที่ 27 ตุลาคม 2553 เทานั้น

ในกรณีที่ไมลสะสมจากการเดินทางภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2553 กับสายการบินเซี่ยงไฮ แอรไลน ไมเขาบัญชีโดยอัตโนมัติ ทานสามารถ
ขอสะสมไมลยอนหลังไดโดยการสงหลักฐานและบัตรขึ้นเครื่ องบินฉบับจริงมายัง รอยัล ออรคิด พลัส ภายใน 6 เดือน นับจากวันที่เดินทาง

รางวัลอัพเกรดชั้นโดยสาร สายการบินพันธมิตร สตาร อัลไลแอนซ
เพลิดเพลินกับการแลกรางวัลอัพเกรดชั้นโดยสารกับสายการบินพันธมิตร สตาร อัลไลแอนซ ไดอีก 2 สายการบิน คือ สายการบิน
คอนติเนนตัล แอรไลน และสายการบินบรัสเซลส แอรไลน โดยใชไดกับการอัพเกรดบัตรโดยสารจากชั้นประหยัด รหัสชั้น Y หรือ B
เปนชั้นธุรกิจ และสามารถอัพเกรดบัตรโดยสารจากชั้นธุรกิจ รหัสชั้น C หรือ D เปนชั้นหนึ่ง 

ตรวจสอบรายชื่ อสายการบินที่รวมรายการแลกรางวัลอัพเกรดชั้นโดยสารสายการบินพันธมิตร สตาร อัลไลแอนซ ไดที่
www.thaiairways.com/rop
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รับโบนัส 1,000 ไมล 
เมื่อเปลี่ยนมารับขาวสารผานทางอีนิวส
ในทุกรอบไตรมาสของแตละป รอยัล ออรคิด พลัส สงขอมูลขาวสารผานทางจุลสารขาวและผานทางอีนิวสใหกับสมาชิกกวา 1.2 ลานคน
ทั่วโลก ซึ่งมีสมาชิกประมาณ 300,000 ทาน ที่ยังคงรับขาวสารผานทางจุลสารขาว โดยสงผลกระทบตอสภาพแวดลอมจากการใช
กระดาษ หมึกพิมพ และแสตมป รวมถึงการปลอยกาซคารบอนไดออกไซดในอากาศ

หากทานเปนคนหนึ่งที่ยังคงรับขาวสารผานทางจุลสารขาว รอยัล ออรคิด พลัส พรอมสนับสนุนใหทานไดทําการเปลี่ยนมารับขาวสาร
ผานทางอีนิวส พรอมมอบโบนัสไมลใหแดทานเปนจํานวน 1,000 ไมล

นอกจากนี้ทานสามารถเลือกรับขอเสนอพิเศษตางๆ ผานทางอีเมลเพื่ อใหทานสามารถสะสมไมลเพิ่มขึ้นไดอยางรวดเร็ว และคุมคายิ่งขึ้น
กับ รอยัล ออรคิด พลัส

เพียงเขาไปที่ www.thaiairways.com/rop และล็อกออนเขาสูบัญชีของทาน ดวยหมายเลขสมาชิกและรหัสประจําตัว จากนั้นเลือก 
“แกไขขอมูลสวนตัว” ในสวนของการสื่ อสารทางอิเล็กทรอนิกส ซึ่งอยูดานลางของขอมูลสวนตัว เลือกรับ eNews เพื่ อรับจุลสารขาว และ
เลือกรับ eOffers หากทานตองการรับขาวสาร ขอเสนอพิเศษตางๆ 

ขอเสนอพิเศษนี้ ใชไดกับสมาชิกรอยัล ออรคิด พลัส ที่ทําการเปลี่ยนแปลงการรับขาวสารจากจุลสารขาวมาเปนอีนิวส ในระหวางวันที่
1 ตุลาคม - 15 ธันวาคม 2553 เทานั้น โดยโบนัสไมลจํานวน 1,000 ไมล จะถูกบันทึกเขาบัญชีของทานสมาชิกที่ทําการเปลี่ยนแปลง
การรับขาวสารที่ถูกตองตามเงื่ อนไข ภายใน 2 สัปดาหหลังจากโปรโมชั่นสิ้นสุดลง หรือภายในวันที่ 30 ธันวาคม 2553



5

รางวัลภาพถายจากการตัดสินโดยคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิ
รางวัลที่ 1 ไมลสะสม 100,000 ไมล
ชื่ อ-นามสกุล:  Aht Yomyai
จาก:  Phangnga, Thailand
ชื่ อภาพ:  Early morning
สถานที่:  Thailand 
คําบรรยาย:  Calmness

รางวัลภาพถายจากการตัดสินโดยคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิ
รางวัลที่ 2 ไมลสะสม 85,000 ไมล
ชื่ อ-นามสกุล:  Suraphol Sukhumtus
จาก:  Bangkok, Thailand
ชื่ อภาพ:  Cows and Taj Mahal
สถานที่:  India
คําบรรยาย:  A dream destination and 
 one of the wonders of the world.

ที่สุดแหงภาพความประทับใจ
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ภาพความประทับใจกวา 700 ภาพ จากทานสมาชิกรอยัล ออรคิด พลัส ทั่วโลก ไดถูกสงเขาประกวดผานทางระบบออนไลน เนื่ องในโอกาสครบรอบปสําคัญของการบินไทย 
และ รอยัล ออรคิด พลัส โดยภาพตางๆ เหลานี้ ไดสื่ อความหมายที่แตกตางกันไป ไมวาจะเปนภาพวิวทิวทัศน สถานที่สําคัญ ธรรมชาติ และบุคคล ซึ่งถือเปนความยากอยางยิ่ง
ของคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิในการคัดเลือกภาพใหเหลือภาพชนะเลิศเพียง 3 ภาพเทานั้น โดยคณะกรรมการไดตัดสินจากการสื่ อความหมาย การจัดวางองคประกอบ
รวมถึงการถายทอดความสวยงามและความประทับใจที่มีอยูในภาพ

รอยัล ออรคิด พลัส ขอแสดงความชื่ นชมกับภาพความประทับใจของสมาชิกทุกทานที่สงเขาประกวด และขอแสดงความยินดีกับผูชนะการประกวดภาพถายจากการตัดสินโดย
คณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิ และจากการไดรับคะแนนโหวตสูงสุด โดยผูชนะการประกวดสามารถเริม่ตนวางแผนการเดินทางสูจุดหมายปลายทางที่ทานปรารถนาไดดวยรางวัล
ไมลสะสมที่ทานไดรับจากการประกวดครั้งนี้

รางวัลภาพถายจากการตัดสินจากคะแนนโหวตสูงสุด 1 รางวัล
รางวัลไมลสะสม 50,000 ไมล
ชื่ อ-นามสกุล:  Chittaya Pachotikarn 
จาก:  Nonthaburi, Thailand
ชื่ อภาพ:  Gateways to Paradise
สถานที่:  Sweden
คําบรรยาย:  A lovely city I would like to visit again.

รางวัลภาพถายจากการตัดสินโดยคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิ
รางวัลที่ 3 ไมลสะสม 65,000 ไมล
 
ชื่ อ-นามสกุล:  Austine Chang
จาก:  Taipei Hsien, Taiwan
ชื่ อภาพ:  Village Covered in Early Morning Mist
สถานที่:  China
คําบรรยาย:  This scene represents how I imagine
 a mysterious utopia would look like.
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แกรนด ไฮแอท เอราวัณ กรุงเทพฯ

แลกรางวัลเขาพักอยางหรูหรา ณ เพรสซิเดนเทียล สวีท
สมาชิกรอยัล ออรคิด พลัส หรือหนึ่งในผูมีสิทธิ์รับรางวัลของทาน สามารถเพลิดเพลินกับรางวัลการเขาพักในหองพักสุดหรู
เพรสซิเดนเทียล สวีท ณ โรงแรมแกรนด ไฮแอท เอราวัณ กรุงเทพฯ

หองเพรสซิเดนเทียล สวีท ไดรับการตกแตงทั้งแบบไทยและแบบยุโรป ภายในหองประกอบดวยมุมพักผอนอันโออากวางขวาง พรอม
แกรนดเปยโนขนาดเล็ก หองครัว และโตะรับประทานอาหารสําหรับ 8 ทาน รวมถึงเตียงนอนแบบคิงไซส และหองนาํหินออน พรอมอางนาํวน
และซาวนา

ณ หองเพรสซิเดนเทียล สวีท ทานสามารถชื่ นชมทัศนียภาพแบบพาโนรามาผานหนาตางโคงเวาบานใหญ พรอมเพลิดเพลินกับ
อภินันทนาการอินเทอรเน็ตบรอดแบนด ระบบความบันเทิงตางๆ และสิทธิ์ ในการเขาใชบริการแกรนดคลับ เลานจ รวมถึงผูใหบริการ
สวนตัวที่พรอมใหบริการทานตลอด 24 ชั่วโมง นอกจากนี้ ทานยังไดรับอภินันทนาการอาหารคาํสําหรับ 2 ทาน ณ เอราวัณ ที รูม อีกดวย

แกรนด ไฮแอท เอราวัณ ตั้งอยูยานใจกลางแหลงชอปปงของกรุงเทพฯ ซึ่งผูที่เขาพักสามารถเดินไปยังรานคาแบรนดดัง และ
หางสรรพสินคาชั้นนําตางๆ ไดอยางสะดวกสบาย เพื่ อใหทานไดเพลิดเพลินกับการชอปปงและการเขาพักในหองพักที่หรูหราใจกลางเมือง

แลกรางวัลหองพักเพรสซิเดนเทียล สวีท 1 คืน ดวยไมลสะสมจํานวน 45,000 ไมล สําหรับการเขาพักของผูใหญจํานวนสูงสุด 2 ทาน 
และเด็ก 1 ทาน ไดในระหวางวันที่ 1 กันยายน - 30 พฤศจิกายน 2553 

ขอเสนอสุดพิเศษสําหรับการเขาพัก ณ หองเพรสซิเดนเทียล สวีท นี้ จํากัดจํานวนการแลกรางวัลเพียง 50 คืนเทานั้น โดนทานสามารถ
ติดตอแลกรางวัลไดโดยตรงที่ แกรนด ไฮแอท เอราวัณ กรุงเทพฯ

โทร:  66 (0) 2254 1234
อีเมล:  bangkok.grand@hyatt.com

เงื่ อนไข: ติดตอสํารองหองพักลวงหนาเนื่ องจากการเขาพักขึ้นอยูกับจํานวนหองพักที่วาง ไมลสะสมจะถูกหักออกจากบัญชีของทานและยืนยันการสํารองหองพักภายใน 3 วันทําการ การยกเลิก
หองพักภายใน 72 ชั่วโมงกอนเวลาเช็คอินจะตองเสียคาปรับตามอัตราหองพักของโรงแรมจํานวนหนึ่งคืน เช็คอินเวลา 14.00 น. และเช็คเอาทเวลา 12.00 น. สําหรับคาใชจายอื่ นๆ ผูเขาพัก
จะตองชําระเมื่ อทําการเช็คเอาท กรณีตองการพักตอที่หองเพรสซิเดนเทียล สวีท ทางโรงแรมจะคิดราคาหองพักตามอัตราที่ดีที่สุดในวันนั้น จํานวนผูเขาพักสูงสุดตอหนึ่งหอง คือ ผูใหญ 2 ทาน และ
เด็ก 1 ทาน ขอเสนอพิเศษนี้ สําหรับการเขาพัก ณ หองเพรสซิเดนเทียล สวีท เพียง 50 คืนเทานั้น โดยขอสงวนสิทธิ์ ใหกับผูที่สํารองรางวัลกอน
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รูทัน ไมพลาดทุกขาวสาร
เคานเตอรเช็คอินสําหรับสมาชิกบัตรทอง
การบินไทยไดมอบสิทธิพิเศษในการเช็คอิน สําหรับทานสมาชิกรอยัล ออรคิด พลัส บัตรทอง และทานสมาชิกบัตรทองสายการบิน
พันธมิตร สตาร อัลไลแอนซ  ที่ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ 

เมื่ อเดินทางดวยเที่ยวบินระหวางประเทศของการบินไทย ทานสมาชิกบัตรทองสามารถเช็คอินไดที่เคานเตอร B10 - B15 และเมื่ อเดินทาง
ดวยเที่ยวบินภายในประเทศของการบินไทย ทานสมาชิกบัตรทองสามารถเช็คอินไดที่เคานเตอร B05

ชองทางใหมสําหรับการชําระคาธรรมเนียมของรางวัลบัตรโดยสารภายในประเทศ
การบินไทยไดเพิ่มชองทางการชําระเงินที่สะดวกสบายใหกับทานสมาชิกในประเทศไทย เมื่ อแลกรางวัลบัตรโดยสารภายในประเทศ ผานทาง 
ระบบออนไลนที่ www.thaiairways.com/rop โดยวิธีการชําระเงินดังกลาว ตองดําเนินการอยางนอยลวงหนา 2 วัน กอนการเดินทาง

บัตรเอทีเอ็มของธนาคารไทยพาณิชย ธนาคารทหารไทย และธนาคารกรุงไทย สามารถชําระคาธรรมเนียมรางวัลบัตรโดยสารได
ณ ตูเอทีเอ็มของธนาคารเจาของบัตร สําหรับการชําระคาธรรมเนียมดวยเงินสด ทานสมาชิกสามารถชําระที่เคานเตอร เซอรวิส ที่ใหบริการ 
ไดอีกดวย

หลังจากทําการสํารองที่นั่งรางวัลบัตรโดยสารผานทางระบบออนไลน เมื่ อทานเลือกชองทางการชําระเงินดังกลาว ระบบจะทําการแจงรหัส 
การชําระเงินใหกับทาน

การหยุดพักการเดินทางสําหรับรางวัลบัตรโดยสาร
รางวัลบัตรโดยสารเที่ยวเดียวของการบินไทยไมอนุญาตใหมีการหยุดพัก เมื่ อมีการบินยอนเสนทาง ตัวอยางเชน เสนทางโรม - กรุงเทพฯ - 
กาฐมาณฑุ จะไมอนุญาตใหมีการหยุดพักที่กรุงเทพฯ และทานสมาชิกตองเดินทางตอไปยังกาฐมาณฑุดวยเที่ยวบินเที่ยวแรก

เมื่ อมีการบินยอนเสนทางสําหรับรางวัลบัตรโดยสารไป - กลับระหวางทวีป ตัวอยางเชน ซิดนีย - กรุงเทพฯ - กัวลาลัมเปอร จะอนุญาตใหมี
การหยุดพักได 1 ครั้ง โดยตองเสียคาธรรมเนียม
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กิจกรรมพิเศษสําหรับสมาชิก
2 วันเต็มกับการฉลองครบรอบวาระพิเศษ

ผานพนไปแลวกับงานฉลองครบรอบ 17 ป รอยัล ออรคิด พลัส ที่จัดขึ้นที่บริษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน) สํานักงานใหญ เมื่ อวันที่
29 - 30 กรกฎาคม 2553 ที่ผานมา ซึ่งไดรับความสนใจจากทานสมาชิกอยางมากมาย ดวยขอเสนอพิเศษจากการบินไทย และคูสัญญา
ตางๆ ของ รอยัล ออรคิด พลัส

ตลอด 2 วัน ไดมีการแลกรางวัลบัตรโดยสารการบินไทยที่มอบสวนลดพิเศษ 50% สําหรับ 2 ที่นั่ง ในเสนทางบินระหวางประเทศ
เปนจํานวนนับรอยที่นั่ง และ รอยัล ออรคิด พลัส ไดมอบรางวัลไมลสะสมรวมทั้งสิ้นกวา 1 ลานไมล ใหแกทานสมาชิกผูโชคดีที่ ไดทําการ
แลกรางวัลบัตรโดยสารการบินไทย รางวัลหองพักโรงแรม และรางวัลไลฟสไตลในงานนี้ 

ความพิเศษภายในงาน ยังรวมถึงแพ็คเกจทัวรราคาพิเศษจาก รอยัล ออรคิด ฮอลิเดย การลองลิ้มชิมเมนูเดนของครัวการบิน และ
การเลือกจับจายของที่ระลึกจาก THAI Shop

ผูที่มารวมงานยังไดรับสิทธิพิเศษตางๆ จากคูสัญญาทองเที่ยว ที่รวมถึงหองพักและแพ็คเกจรถเชาราคาพิเศษ รับของกํานัลพิเศษ
เมื่ อสมัครเปนสมาชิกบัตรเครดิตคูสัญญา อีกทั้งยังมีผูโชคดีที่ ไดรับรางวัลโทรศัพทมือถือ และหองพักโรงแรมฟรีภายในงานอีกดวย

การจัดงานในครั้งนี้ นับเปนการฉลองประสบการณทองเที่ยวกับการบินไทยอยางแทจริง และในโอกาสนี้ รอยัล ออรคิด พลัส ขอขอบคุณ
สมาชิกรอยัล ออรคิด พลัส ทุกทานที่ ไดใหเกียรติมารวมงานที่มอบความคุมคาและสิทธิพิเศษมากมายใหกับทานสมาชิกในครั้งนี้
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รับไมลสะสม 3 เทา
เมื่อเขาพัก ณ โรงแรมหรูหรา
ในเครือโซฟเทล

โซฟเทล กรุงเทพฯ สีลม

ตรวจสอบรายชื่ อโรงแรมที่รวมรายการและสํารองหองพักผานทางระบบออนไลนไดที่ 
http://www.accorasiapacificpartners.com/tg หรือติดตอศูนยบริการสํารองหองพักแอคคอร:

ประเทศไทย 001 800 120 666 842 (โทรฟรี)
สิงคโปร 800 6161 367 (โทรฟรี)
จีน 400 688 8080
ประเทศอื่ นๆ  +61 1300 890 866

เงื่ อนไข: ขอเสนอนี้ขึ้นอยูกับจํานวนหองพักที่วางและกรุณาสํารองหองพักลวงหนา 3 วัน การเขาพักอยางนอย 2 คืนติดตอกันขึ้นไป
จึงจะมีสิทธิ์รับไมลสะสม ไมลสะสม 3 เทา มีคาเทากับไมลสะสม รอยัล ออรคิด พลัส 1,500 ไมล สําหรับโรงแรมในเครือโซฟเทล
อัตราที่มีสิทธิ์รับไมลสะสม: พรีเมี่ยมเรท สมารทเรท เออลี่เรท ไมลสะสม รอยัล ออรคิด พลัส สําหรับสมาชิก 1 ทาน ตอ 1 หอง
ตอการเขาพัก 1 ครั้ง ทั้งนี้ ไมรวมคาธรรมเนียมภาษีและคาบริการ ขอเสนอนี้สามารถเปลี่ยนแปลงไดโดยมิตองแจงใหทราบลวงหนา 
ไมลสะสม รอยัล ออรคิด พลัส จะเขาสูบัญชีของสมาชิกหลังการเขาพัก 4 - 6 สัปดาห ขอเสนอนี้ ไมสามารถใชรวมกับรายการสงเสริม
การขายอื่ นได กรุณาแสดงบัตรสมาชิกรอยัล ออรคิด พลัส เมื่ อทําการเช็คอิน

เงื่ อนไข: ใชไดกับการสํารองหองพักจํานวนสูงสุด 2 หอง ตอสมาชิก 1 ทาน ตอการเขาพัก 1 ครั้ง ไมสามารถใชรวมกับรายการสงเสริม
การขายอื่ นได กรุณาสํารองหองพักลวงหนาและขึ้นอยูกับจํานวนหองพักที่วาง กรุณาแสดงบัตรสมาชิกรอยัล ออรคิด พลัส เมื่ อทําการเช็คอิน

รับไมลสะสม 2 เทา กับ
ดุสิต อินเตอรเนชั่นแนล

รับไมลสะสม 3 เทา เมื่ อเขาพักอยางนอย 2 คืน
ติดตอกันขึ้นไป ในระหวางวันที่ 1 กันยายน - 
30 พฤศจิกายน 2553 ณ โรงแรมหรูหรา ในเครือ
โซฟเทล 30 แหง ที่รวมรายการ ในเอเชียแปซิฟก

รับไมลสะสม 2 เทา จากอัตรา Dusit Best Rates 
เมื่ อเขาพักอยางนอย 2 คืนติดตอกันขึ้นไป
ณ โรงแรมและรีสอรทในเครือดุสิต อินเตอรเนชั่นแนล 
ในระหวางวันที่ 1 กันยายน - 30 พฤศจิกายน 2553

โรงแรมและรีสอรทในเครือดุสิต อินเตอรเนชั่นแนล ที่รวมรายการ:   
ไทย
ดุสิตธานี กรุงเทพฯ ดุสิต ปริ๊นเซส ศรีนครินทร กรุงเทพฯ 
ดุสิตธานี หัวหิน ดุสิต ปริ๊นเซส เกาะชาง
ดุสิตธานี พัทยา  ดุสิต ปริ๊นเซส โคราช
ดุสิตธานี ลากูนา ภูเก็ต รอยัล ปริ๊นเซส หลานหลวง กรุงเทพฯ
ดุสิต ไอสแลนด รีสอรท เชียงราย รอยัล ปริ๊นเซส เชียงใหม
ดุสิต ดีทู เชียงใหม ปทุมวัน ปริ๊นเซส เอ็มบีเค เซ็นเตอร กรุงเทพฯ
ดุสิต ดีทู บาราคูดา พัทยา เบล-แอร ปริ๊นเซส สุขุมวิท กรุงเทพฯ
 แกรนด ไชนา ปริ๊นเซส ไชนาทาวน กรุงเทพฯ 
สหรัฐอาหรับเอมิเรตส ฟลิปปนส
ดุสิตธานี ดูไบ ดุสิตธานี มะนิลา
ดุสิต ปริ๊นเซส ซิตี้ เซ็นเตอร ดูไบ
ดุสิต เรสซิเดนท ดูไบ มารีนา 
เพิรลคอสต พรีเมียร โฮเต็ล อพารทเมนท ดูไบ

อียิปต
ดุสิตธานี เลควิว ไคโร

สํารองหองพักที่ www.dusit.com หรือ
อีเมล:  booking@dusit.com
โทร:  66 (0) 2636 3333
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ทองเที่ยวในแบบที่ไมเคยสัมผัสมากอน!

GHA Discovery คือ การเดินทางครั้งใหมที่นาจดจํา 
เปนการผจญภัยแบบเจาะลึก เพื่ อใหทานดื่ มดํากับ 
ประสบการณการทํากิจกรรมตางๆ ณ จุดหมาย
ปลายทางอยางแทจริง และไดรับการยอมรับจาก
แบรนดทั้ง 12 ภายใตโกลบอล โฮเต็ล อัลไลแอนซ

รับไมลสะสม 2 เทา กับ
โกลบอล โฮเต็ล อัลไลแอนซ

การไดสัมผัสประสบการณที่แทจริงและนาจดจําตลอดการเดินทางของทานนั้น มีคายิ่งกวา
การสะสมคะแนน จึงไดมีการจัดโปรแกรมภายใตแนวคิดนี้ นั่นคือ GHA Discovery โปรแกรมใหม
ที่มอบรางวัลแดทานนักเดินทาง ดวยประสบการณที่นาตื่ นตาตื่ นใจ ณ จุดหมายปลายทางตางๆ 
ที่ออกแบบขึ้นโดยผูเชี่ยวชาญการทองเที่ยวในทองถิ่นนั้นๆ เพื่ อใหทานไดเลือกสรรกิจกรรม
การผจญภัยที่หลากหลาย และนอยครั้งที่บุคคลทั่วไปจะไดสัมผัส

และเพื่ อใหทานไดสะสมไมล รอยัล ออรคิด พลัส อยางคุมคา สมาชิกใหมของ GHA Discovery 
จะไดรับไมลสะสม 2 เทา สําหรับการเขาพักในระหวางวันที่ 1 ตุลาคม - 30 พฤศจิกายน 2553 
สมัครและลงทะเบียนรับขอเสนอพิเศษนี้ที่ www.ghadiscovery.com/thai

เงื่ อนไข: ทานสมาชิกจะตองสมัครโปรแกรม GHA Discovery เพื่ อลงทะเบียนรับขอเสนอพิเศษนี้และรับไมลสะสม รอยัล ออรคิด พลัส
ไมลสะสม 2 เทา สําหรับการเขาพักที่กําหนด ณ โรงแรมที่รวมรายการ ในชวงระยะเวลาของรายการสงเสริมการขายนี้เทานั้น
โดยแสดงบัตรสมาชิกรอยัล ออรคิด พลัส เมื่ อทําการเช็คอินและแจงรับไมลสะสมสําหรับการเขาพัก ขอเสนอนี้ ไมสามารถใชรวมกับ
รายการสงเสริมการขาย โปรโมชั่น หรือบัตรกํานัลอื่ นๆ ได

สมาชิกรอยัล ออรคิด พลัส ทั่วโลก รับไมลสะสม 2 เทา 
เมื่ อเขาพักในอัตราที่กําหนด ณ โรงแรมไฮแอทที่รวมรายการ
ในฮองกงและมาเกา ในระหวางวันที่ 1 ตุลาคม -
30 พฤศจิกายน 2553 โรงแรมที่รวมรายการ ไดแก 
ไฮแอท รีเจนซี่ ฮองกง จิมซาจุย, ไฮแอท รีเจนซี่ ฮองกง 
ชาติน และแกรนดไฮแอท มาเกา

รับไมลสะสม 2 เทา กับ
โรงแรมไฮแอทที่รวมรายการ
ในฮองกงและมาเกา

สํารองหองพักผานทางระบบออนไลนไดที่ hyatt.com หรือโทรศูนยสํารองหองพักไฮแอททั่วโลก 
พรอมแจงรหัสรายการสงเสริมการขาย TA653:

ไทย 66 2 254 1234
ฮองกง 852 2956 1234
ญี่ปุน (ยกเวน เขตโตเกียว 03) 81 3 3288 1234
สิงคโปร 65 6735 1234

เงื่ อนไข: การสํารองหองพักขึ้นอยูกับจํานวนหองพักที่วาง และกรุณาสํารองหองพักลวงหนา การเขาพักเปนกลุม/การจัดประชุมสัมมนาไมสามารถ
ใชกับขอเสนอนี้ ได และไมสามารถใชรวมกับรายการสงเสริมการขายอื่ นได โปรดแจงรหัสรายการสงเสริมการขาย TA653 เพื่ อสิทธิ์รับโบนัสไมล และ
กรุณาแสดงบัตรสมาชิกรอยัล ออรคิด พลัส เมื่ อทําการเช็คอิน ขอเสนอพิเศษนี้สําหรับการเขาพักในอัตราที่กําหนด อาจมีชวงปดรับจองในชวงวันหยุดพิเศษ
หรือเทศกาล และเปนไปตามกฏเกณฑของการเขาพักและออกจากหองพักที่กําหนดเทานั้น

ไฮแอท รีเจนซี่ ฮองกง ชาติน

ซึ่งประกอบดวยโรงแรม รีสอรท และสปากวา 270 แหง
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อิมพีเรียล สมุย บีช รีสอรท แลงแฮม เพลส ปกกิ่ง แคปปตอล แอรพอรต

รับไมลสะสม 2 เทา กับ
โรงแรมและรีสอรทในเครือ 
อิมพีเรียล และ อดามาส 
รีสอรท แอนด สปา ภูเก็ต
เพลิดเพลินกับไมลสะสม 2 เทา เมื่ อเขาพัก ณ โรงแรม
และรีสอรทในเครืออิมพีเรียลในประเทศไทย รวมถึง 
อดามาส รีสอรท แอนด สปา ภูเก็ต เมื่ อชําระคาหองพัก
ในอัตราที่กําหนดหรืออัตราที่สูงกวา

ขอเสนอนี้สําหรับการเขาพัก ณ โรงแรมในกรุงเทพฯ ในชวงสุดสัปดาหและวันหยุดนักขัตฤกษ
และสําหรับการเขาพักในวันธรรมดา ณ โรงแรมและรีสอรทในตางจังหวัด ในระหวางวันที่ 
1 กันยายน - 30 พฤศจิกายน 2553

โรงแรมในกรุงเทพฯ
อิมพีเรียล ควีนส พารค โฮเต็ล อิมพีเรียล ธารา โฮเต็ล

รีสอรท
อดามาส รีสอรท แอนด สปา ภูเก็ต อิมพีเรียล สมุย บีช รีสอรท
อิมพีเรียล โบทเฮาส บีช รีสอรท อิมพีเรียล แมปง โฮเต็ล
อิมพีเรียล ภูแกว ฮิลล รีสอรท อิมพีเรียล เชียงใหม รีสอรท สปา แอนด สปอรตคลับ
อิมพีเรียล โกลเดน ไทรแองเกิ้ล รีสอรท อิมพีเรียล ธารา แมฮองสอน โฮเต็ล 
ยูเรเซีย เชียงใหม โฮเต็ล อิมพีเรียล เลควิว โฮเต็ล แอนด กอลฟคลับ

สํารองหองพักติดตอ:
โทร. 66 (0) 2261 9000
โทรสาร    66 (0) 2261 9518
อีเมล booking@imperialhotels.com

เงื่ อนไข:  ขอเสนอนี้ ไมสามารถใชรวมกับรายการสงเสริมการขายอื่ นได  กรุณาสํารองหองพักลวงหนาผานทางโทรศัพทหรืออีเมล
ทั้งนี้ ขึ้นอยูกับจํานวนหองพักที่วาง รับไมลสะสม รอยัล ออรคิด พลัส สําหรับสมาชิก 1 ทาน ตอ 1 หอง ตอการเขาพัก 1 ครั้ง
กรุณาแสดงบัตรสมาชิกรอยัล ออรคิด พลัส เมื่ อทําการเช็คอิน วันสุดสัปดาห หมายถึง คืนวันศุกร เสาร อาทิตย หรือคืนวันหยุด
นักขัตฤกษ สําหรับวันธรรมดา หมายถึง คืนวันจันทรถึงวันพฤหัสบดี ยกเวนคืนวันหยุดนักขัตฤกษ และวันหยุดยาวชวงเทศกาล

รับไมลสะสม 2 เทา กับ 
แลงแฮม เพลส แหงใหม
ที่ปกกิ่ง แคปปตอล แอรพอรต
แลงแฮม เพลส ที่ปกกิ่ง แคปปตอล แอรพอรต
เปดใหบริการแลวในเดือนสิงหาคม 2553 ดวยการสราง 
นิยามใหมใหกับประสบการณการเขาพักในโรงแรม ณ
บริเวณสนามบิน ดวยสิ่งอํานวยความสะดวกที่เพียบพรอม
ใหทุกทานไดสัมผัสกับความทันสมัย เทคโนโลยีและบริการใหมๆ
รวมถึงหองพักและหองสวีทที่กวางขวางจํานวน 372 หอง
ที่พรอมมอบบริการการเขาพักในระดับสากล รวมถึง

ภัตตาคารและบารทั้ง 5 แหงภายในโรงแรม ยังพรอมเสิรฟเมนูใหมๆ  ใหทานไดลิ้มรส รวมเปนหนึ่งในบุคคลแรกๆ 
ที่ไดสัมผัสประสบการณการเขาพักในโรงแรมใหมแหงนี้ และเพลิดเพลินกับแพ็คเกจ “Work & Play” เริ่มตนที่ 
RMB 1,388 ตอหอง ตอคืน ในระหวางวันที่ 1 กันยายน - 31 ธันวาคม 2553

แพ็คเกจ “Work & Play” รวมถึง:

• การเขาพัก 1 คืน ณ สถานที่สําคัญ
• บุฟเฟตอาหารเชาแบบ “buffet-licious” อาหารกลางวัน หรืออาหารเย็น 1 มื้อตอวัน 
 ณ เดอะ เพลส ภัตตาคารที่ทานจะเพลิดเพลินกับมื้ออาหารไดทั้งวัน
• ฟรีบริการอินเทอรเน็ตความเร็วสูงภายในหองพัก ตลอด 24 ชม. สําหรับคอมพิวเตอร 1 เครื่ อง
• บริการเครื่ องดื่ มตอนรับ ที่ Work & Play
• อภินันทนาการรีดเสื้อผาจํานวน 4 ชิ้น ตอการเขาพัก
• รับไมลสะสม 2 เทา

สํารองหองพักไดที่ www.langhamhotels.com/thaiairways/ หรือติดตอศูนยสํารองหองพักทั่วโลก (โทรฟรี)
พรอมแจงรหัสสงเสริมการขาย “TG1009” และหมายเลขสมาชิกรอยัล ออรคิด พลัส ของทาน

ไทย 001 800 656 897
ฮองกง 800 968 045

สมาชิกรอยัล ออรคิด พลัส สามารถแลกรางวัลหองพักกับ แลงแฮม เพลส ที่ปกกิ่ง แคปปตอล แอรพอรต
ดวยไมลสะสมจํานวน 24,000 ไมลตอคืน สําหรับรายละเอียดเพิ่มเติมที่ www.thaiairways.com/rop

เงื่ อนไข: กรุณาสํารองหองพักลวงหนา ทั้งนี้ ขึ้นอยูกับจํานวนหองพักที่วาง โดยแจงรหัสสงเสริมการขาย “TG1009” และแสดงบัตรสมาชิก
รอยัล ออรคิด พลัส เมื่ อทําการเช็คอิน รับไมลสะสม 2 เทา ตอสมาชิกรอยัล ออรคิด พลัส 1 ทาน ตอการสํารองหองพัก 1 หอง แพ็คเกจนี้มี
คาธรรมเนียมการบริการ 15% ขอเสนอนี้ ไมสามารถใชรวมกับรายการสงเสริมการขายหรือสิทธิพิเศษอื่ นๆ ได
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รับไมลสะสมสูงสุด 3 เทา เมื่ อเขาพักตั้งแต 5 คืน
ติดตอกันขึ้นไป ณ โรงแรมมิลเลนเนียม แอนด 
คอรปโทน โฮเต็ล ทุกแหง

รับไมลสะสมปกติ สําหรับการเขาพัก 1 - 2 คืน
รับไมลสะสม 2 เทา สําหรับการเขาพัก 3 - 4 คืน
รับไมลสะสม 3 เทา สําหรับการเขาพัก 5 คืนติดตอกัน
ขึ้นไป

รับไมลสะสมสูงสุด 3 เทา 
กับมิลเลนเนียม แอนด 
คอรปโทน โฮเต็ล

โรงแรมและรีสอรทในเครือมิลเลนเนียม พรอมความเปนเลิศดานการบริการ ดวยโรงแรม
มากกวา 100 แหง ภายใตแบรนดทั้ง 4 ครอบคลุม 5 ทวีปทั่วโลก โดยมีโรงแรมกวา 40 แหง
ในประเทศไทย มาเลเซีย สิงคโปร จีน ดูไบ เยอรมนี และสหราชอาณาจักร

สํารองหองพักผานทางระบบออนไลนไดที่ www.millenniumhotels.com 
หรือติดตอ มิลเลนเนียม แอนด คอรปโทน:

สิงคโปร +65 6735 7575*
ไทย  001 800 656 544
สหราชอาณาจักร  0800 414 741
สหรัฐอาหรับเอมิเรตส  +971 (0)2 641 6104

*อัตราคาบริการโทรศัพทขึ้นอยูกับการเรียกเก็บของผูใหบริการในแตละแหง

เงื่ อนไข: ขอเสนอนี้สําหรับการเขาพักในระหวางวันที่ 1 กันยายน - 30 พฤศจิกายน 2553 ในอัตราที่กําหนดเทานั้น สมาชิกตองแสดง
บัตรสมาชิกรอยัล ออรคิด พลัส หรือแจงหมายเลขสมาชิกเมื่ อทําการเช็คอินที่โรงแรม และจะตองเขาพักในอัตราที่กําหนดจึงจะไดรับ
ไมลสะสม สมาชิกรอยัล ออรคิด พลัส 1 ทาน ตอ 1 หองเทานั้นที่มีสิทธิ์ ในการรับไมลสะสม การเขาพักติดตอกันถือเปนการเขาพัก 
1 ครั้ง สมาชิกมีสิทธิ์รับไมลสะสมกับสายการบินคูสัญญาเพียง 1 สายการบิน ตอการเขาพัก 1 ครั้ง และตองเปนการเขาพักของ
ทานสมาชิกเองเทานั้น ไมลสะสมจะเขาสูบัญชีของทานภายใน 6 - 8 สัปดาห หลังจากสิ้นสุดการเขาพัก

แกรนด มิลเลนเนียม ปกกิ่ง

เพลิดเพลินกับการเชารถเอวิสในประเทศไทย และรับ 
สวนลด 50% สําหรับอัตรา Local Rate พรอมรับ
ไมลสะสม 1,500 ไมล

ในฐานะผูนําทางดานธุรกิจรถเชาในประเทศไทย เอวิส
มอบการบริการที่หลากหลายใหกับทาน ไมวาทานจะเปน
นักธุรกิจ หรือนักทองเที่ยว ดวยศูนยบริการรถเชา
มากกวา 20 แหงในประเทศไทย  

รับสวนลด 50%
พรอมไมลสะสม 3 เทา
กับเอวิส ประเทศไทย

สมาชิกรอยัล ออรคิด พลัส สามารถรับขอเสนอพิเศษนี้ เพียงแจงรหัสสวนลดของเอวิส (AWD)
หมายเลข Y795000 และรับไมลสะสม 3 เทา เมื่ อสํารองรถเชาอยางนอย 3 วันขึ้นไป

สํารองรถเชาผานทางระบบออนไลนไดที่ www.avisthailand.com 
หรือติดตอศูนยสํารองรถเชาเอวิส +662 251 1131

เงื่ อนไข: ใชไดสําหรับการเชารถในระหวางวันที่ 1 กันยายน - 30 พฤศจิกายน 2553 และสามารถรับรถไดตั้งแตวันที่ 15 กันยายน - 30 พฤศจิกายน 
2553 สิทธิ์ ในการรับไมลสะสมไมสามารถใชไดกับอัตราเชารถที่ใชกับคูสัญญาเอวิส พนักงานสายการบิน ผูประกอบการกิจการทองเที่ยว และอัตรา 
Net Rates อื่ นๆ สวนลด 50% สําหรับ Local Rate ในประเทศไทยเทานั้นและสําหรับการเชารถอยางนอย 1 วันขึ้นไป สมาชิกตองแจงรหัส AWD 
Y795000 เพื่ อสิทธิ์ ในการรับไมลสะสม 3 เทา เมื่ อทําการสํารองรถเชาในประเทศไทยอยางนอย 3 วันขึ้นไป ทั้งนี้ ตองเปนไปตามกฎเกณฑและเงื่ อนไข
การเชารถของเอวิส
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