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สวัสดีค่ะ

รอยัล ออร์คิด พลัส หนึ่งในรายการสะสมไมล์ในทวีปเอเชียที่เริ่มก่อตั้งในปี 2536 และใน
วันที่ 1 กรกฎาคม 2556 นี้ ถือเป็นวันครบรอบวาระสำาคัญของ รอยัล ออร์คิด พลัส ที่ได้
ดำาเนินรายการมาครบรอบ 20 ปี ด้วยจำานวนสมาชิกกว่า 2.4 ล้านคนทั่วโลก

ร่วมเฉลิมฉลองวาระสำาคัญนี้ ด้วยข้อเสนอพิเศษที่คุ้มค่ายิ่งจากโรงแรมและรถเช่าคู่สัญญา
ในประเทศไทยและประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ พร้อมรับความเพลิดเพลิน
จากการขับรถท่องเที่ยวทั่วไทยหรือรับสิทธิพิเศษเข้าพักฟรี และส่วนลดพิเศษมากมายจาก
โรงแรมคู่สัญญาในจุดหมายปลายทางยอดนิยมต่างๆ

เพลิดเพลินกับการเดินทางในเที่ยวบินของการบินไทยด้วยเครื่องบินลำาใหม่ รวมทั้งแอร์บัส 
A380 และเครื่องบิน B777-300ER ลำาใหม่ ที่มอบความสะดวกสบายและการเชื่อมต่อ 
อินเทอร์เน็ตให้กับท่าน รวมทั้งท่านยังจะได้รับความสะดวกสบายยิ่งขึ้นด้วยจำานวนเที่ยวบิน 
ที่เพิ่มมากขึ้นในเส้นทางบินยุโรปและเอเชีย และการเปิด 2 เส้นทางบินใหม่ของการบินไทย 
สมายล์ ในประเทศพม่าและอินเดีย ท่ีจะทำาให้การเดินทางไม่ว่าจะเพ่ือธุรกิจหรือการท่องเท่ียว
ของท่านคุ้มค่ายิ่ง

รอยัล ออร์คิด ฮอลิเดย์ พร้อมนำาเสนอท่านด้วยแพ็คเกจทัวร์ท่องเที่ยวไปยังประเทศพม่า 
จุดหมายปลายทางในทวีปเอเชียที่ได้รับความนิยมอย่างสูงในปัจจุบัน และท่านยังสามารถใช้
ไมล์สะสมแลกเป็นการออกรอบพร้อมครอบครัวหรือเพื่อนของท่านได้ ณ สนามกอล์ฟที่ม ี
ชื่อเสียงในประเทศไทย

ตลอดระยะเวลาการดำาเนินงานในช่วง 20 ปี รอยัล ออร์คิด พลัส มีความมุ่งมั่นที่จะทำาให้
ทุกการเดินทางหรือการจับจ่ายใช้สอยในชีวิตประจำาวันของท่านมีความคุ้มค่ามากยิ่งขึ้นกับ
การบินไทย สายการบินพันธมิตร สตาร์ อัลไลแอนซ์ และคู่สัญญาธุรกิจของ รอยัล ออร์คิด พลัส

Earn Miles Everyday, Everyway!

รอยัล ออร์คิด พลัส
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ตารางบินฤดูร้อนของการบินไทยในระหว่างวันท่ี 31 มีนาคม ถึง 26 ตุลาคม 2556 จะมีการ
เพิ่มจำานวนเที่ยวบินในหลากหลายเส้นทาง

เครื่องบินลำ�ใหม่

เครื่องบินลำาใหม่ที่ให้บริการในตารางบินฤดูร้อน ได้แก่ เครื่องบินลำาที่ 4 ของแอร์บัส A380 
โบอ้ิง B777-300ER จำานวน 5 ลำา และแอร์บัส A330-300 เพ่ือให้ท่านได้สัมผัสกับประสบการณ์ 
การเดินทางไปกับเครื่องบินลำาใหม่ และเครื่องบินที่ได้รับการอัพเกรดของการบินไทย

ยุโรป

กรุงเทพฯ - ปารีส เส้นทางบินล่าสุดท่ีจะให้บริการเท่ียวบินทุกวัน ด้วยเคร่ืองบินแอร์บัส A380 
สำาหรับเที่ยวบินอื่นในยุโรป ระหว่างกรุงเทพฯ - มิลาน และกรุงเทพฯ - มาดริด จะเพิ่มการ 
ให้บริการเป็น 4 เที่ยวบินต่อสัปดาห์ รวมถึงเที่ยวบินระหว่างกรุงเทพฯ สู่จุดหมายปลายทาง 
ในอิตาลีจะให้บริการท่านด้วยเครื่องบินแอร์บัส A340-600 ในเส้นทางบินสู่มิลาน และด้วย
เครื่องบินโบอิ้ง B747-400 สู่โรม และเที่ยวบินระหว่างกรุงเทพฯ - มาดริด ด้วยเครื่องบิน
โบอิ้ง B777

เที่ยวบิน TG922/923 ระหว่างกรุงเทพฯ - แฟรงค์เฟิร์ต ให้บริการ 5 เที่ยวบินต่อสัปดาห์ 
และเที่ยวบิน TG910/911 ระหว่างกรุงเทพฯ - ลอนดอน ให้บริการเที่ยวบินทุกวัน

เส้นทางบินระหว่างกรุงเทพฯ - ออสโล ให้บริการ 5 เท่ียวบินต่อสัปดาห์ และเท่ียวบินระหว่าง
กรุงเทพฯ - โคเปนเฮเกน และกรุงเทพฯ - สตอล์กโฮม จะให้บริการเที่ยวบินทุกวันด้วย
เครื่องบินโบอิ้ง B777 ในตารางบินฤดูร้อนนี้*

เอเชีย

ในเอเชีย เท่ียวบินระหว่างกรุงเทพฯ - จาร์กาตา ให้บริการเพ่ิมข้ึนเป็น 2 เท่ียวบินต่อวัน และ 
ด้วยบริการเที่ยวบินทุกวันสำาหรับเส้นทางบินระหว่างกรุงเทพฯ - เดนปาซาร์ และบริการ 11 
เที่ยวบินต่อสัปดาห์ สำาหรับเส้นทางบินระหว่างกรุงเทพฯ - มะนิลา

สำาหรับเส้นทางบินระหว่างประเทศไทยและญ่ีปุ่นได้มีการเพ่ิมเท่ียวบิน เพ่ือให้ท่านได้รับความ
สะดวกสบายในการเดินทางมากย่ิงข้ึนด้วยบริการ 17 เท่ียวบินต่อสัปดาห์ ในเส้นทางบินระหว่าง 
กรุงเทพฯ - โอซาก้า และ 12 เที่ยวบินต่อสัปดาห์ระหว่างกรุงเทพฯ - นาโกย่า รวมถึงท่าน
ยังสามารถเลือกเดินทางไปหรือกลับกรุงเทพฯ จากโตเกียวหรือฮาเนดะ ด้วยเที่ยวบินทุกวัน
ที่ออกจากฮาเนดะ หรือ 3 เที่ยวบินต่อวันที่ออกจากนาริตะ*

*เครื่องบินที่ให้บริการและจำานวนเที่ยวบินอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

เครื่องบินลำ�ใหม่และเที่ยวบินก�รบินไทยที่เพิ่มขึ้น
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เชอราตัน กระบี่ บีช รีสอร์ท

ร่วมเฉลิมฉลองกับ รอยัล ออร์คิด พลัส 

ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2556 นี้ ถือเป็นวันครบรอบวาระสำาคัญของ รอยัล ออร์คิด พลัส หน่ึง
ในรายการสะสมไมล์ในทวีปเอเชียท่ีเร่ิมก่อต้ังในปี 2536 และได้ดำาเนินรายการมาครบรอบ 20 ปี 
ด้วยจำานวนสมาชิกกว่า 2.4 ล้านคนทั่วโลก

ร่วมเฉลิมฉลองวาระสำาคัญเนื่องในโอกาสครบรอบ 20 ปีของ รอยัล ออร์คิด พลัส ที่กำาลังจะ
มาถึงในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้านี้ ด้วยข้อเสนอสุดพิเศษจากคู่สัญญาในรายการที่จะทำาให้การ
สะสมไมล์และการจับจ่ายใช้สอยในชีวิตประจำาวันของท่านคุ้มค่ามากยิ่งขึ้น

ร�งวัลห้องพักโรงแรม

โรงแรมและรีสอร์ทในเครือสตาร์วูดในประเทศไทย กัมพูชา และเวียดนาม ร่วมเฉลิมฉลอง
ครบรอบ 20 ปีกับ รอยัล ออร์คิด พลัส ด้วยข้อเสนอพิเศษสำาหรับการแลกรางวัลห้องพัก 
โรงแรมซึ่งรวมถึงห้องพักฟรี อภินันทนาการอาหารเช้า และส่วนลดอื่นๆ อีกมากมาย ตั้งแต่
วันที่ 1 เมษายน ถึง 30 มิถุนายน 2556

แลกรางวัลห้องพักโรงแรมพร้อมรับข้อเสนอพิเศษน้ี ติดต่อโรงแรมและรีสอร์ทในเครือสตาร์วูด 
พร้อมแจ้งรหัสส่งเสริมการขาย ROPRED

ไทย  001 800 325 55555
ญี่ปุ่น 0120 92 5659
สิงคโปร์ 1800 325 5555
ออสเตรเลีย 1 800 450 010

อีเมล: reservations.asiapac@starwoodhotels.com
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วาน่า เบลล์ ลักเชอรี่ คอลเล็คชั่น รีสอร์ท เกาะสมุย

แลกรางวัล
ห้องพัก 2 คืน
รับห้องพัก
ฟรี 1 คืน

อภินันทนาการ
อาหารเช้า
สำาหรับ 2 ท่าน

ส่วนลดพิเศษอื่นๆ

อะลอฟท์ กรุงเทพฯ โฮเต็ล สุขุมวิท 11 อัพเกรดเป็นห้องพักแบบ Urban

เลอ เมอริเดียน ภูเก็ต บีช รีสอร์ท ✓ ✓
อภินันทนาการอาหารมื้อเช้า และมื้อเย็นแบบบุฟเฟ่ต์ สำาหรับ
เด็กที่มีอายุต่ำากว่า 12 ปี

เลอ เมอริเดียน เขาหลัก บีช แอนด์ 
สปา รีสอร์ท ✓ ✓ ส่วนลด 25% สำาหรับบริการสปา และที่เอาท์เลท

เชอราตัน กระบี่ บีช รีสอร์ท ✓ ส่วนลด 15% สำาหรับบริการสปา และท่ีเอาท์เลท

เลอ เมอริเดียน เกาะสมุย 
รีสอร์ท แอนด์ สปา ✓ ส่วนลด 25% สำาหรับบริการสปา และที่เอาท์เลท

เดอะ เซนต์ รีจิส กรุงเทพฯ ✓

พลาซ่า แอทธินี กรุงเทพฯ และ 
รอยัล เมอริเดียน โฮเต็ล ✓

เลอ เมอริเดียน กรุงเทพฯ

ส่วนลด 20% สำาหรับบริการสปา และ 30% ที่เอาท์เลท* 
•*ส่วนลดสำาหรับบริการสปาไม่สามารถใช้ได้กับการนวดบริเวณ
ศีรษะ ไหล่ และเท้า •*ส่วนลดใช้ได้สำาหรับค่าอาหารเท่านั้น
และไม่สามารถใช้ได้กับอาหารมื้อเช้าได้

รอยัล ออร์คิด เชอราตัน โฮเต็ล 
แอนด์ ทาวเวอร์ส กรุงเทพฯ ✓  

เชอราตัน แกรนด์ สุขุมวิท 
กรุงเทพฯ

มา 4 จ่าย 2 ที่ภัตตาคาร Orchid Cafe' • สำาหรับอาหารมื้อเช้า
และมื้อเย็นแบบบุฟเฟ่ต์เท่านั้น (ไม่สามารถใช้ได้กับอาหารแบบ 
A La Carte) • ฟรีสำาหรับเด็กที่มีอายุต่ำากว่า 12 ปี (สามารถใช้
ร่วมกับสิทธิ์มา 4 จ่าย 2 ได้ โดยจะต้องมีผู้ใหญ่อย่างน้อย 2 ท่าน)

แลกรางวัล
ห้องพัก 2 คืน
รับห้องพัก
ฟรี 1 คืน

อภินันทนาการ
อาหารเช้า
สำาหรับ 2 ท่าน

ส่วนลดพิเศษอื่นๆ

เลอ เมอริเดียน เชียงราย รีสอร์ท ✓

เลอ เมอริเดียน เชียงใหม่ ✓

เชอราตัน พัทยา รีสอร์ท ✓
(อาทิตย์-พฤหัสบดี)

เดอะ เวสทิน สิเหร่ เบย์ 
รีสอร์ท แอนด์ สปา ภูเก็ต

ส่วนลด 15% สำาหรับบริการสปา และที่เอาท์เลท* •*ส่วนลด 
15% สำาหรับอาหารและเครื่องดื่มที่ไม่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์ 
ที่ Prego by the Beach and EEST •*ส่วนลดสำาหรับบริการ
สปาไม่สามารถใช้ได้กับ Signature Treatment และผลิตภัณฑ์
เฉพาะอื่นๆ ได้

วาน่า เบลล์ ลักเชอรี่ คอลเล็คชั่น 
รีสอร์ท เกาะสมุย ✓ ส่วนลด 20% สำาหรับบริการสปา

เดอะ นาคา ไอซ์แลนด์ ลักเชอรี่ 
คอลเล็คช่ัน รีสอร์ท แอนด์ สปา ภูเก็ต

ส่วนลด 25% สำาหรับบริการสปา และฟรี WiFi* 
•*ไม่สามารถใช้ได้กับบริการกำาจัดขนและบริการเสริมความงาม

เชอราตัน ฮานอย โฮเต็ล ✓ ✓
ส่วนลด 20% ที่เอาท์เลท •*สามารถใช้ได้กับเมนูอาหาร
ม้ือเย็นแบบ A La Carte ท่ีภัตตาคาร Hemispheres Steak & 
Seafood Grill

เชอราตัน นาตรัง โฮเต็ล แอนด์ สปา ✓

เชอราตัน ไซง่อน โฮเต็ล แอนด์ 
ทาวเวอร์ส

ส่วนลด 20% สำาหรับบริการสปา และที่เอาท์เลท* 
•*ไม่สามารถใช้ได้กับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แบบ Full Liquor

เลอ เมอริเดียน อังกอร์ ✓ ส่วนลด 20% สำาหรับบริการสปา

* ข้อเสนอส่วนลดพิเศษนี้ใช้ได้กับบริการสปาทรีตเมนท์ อาหารและเครื่องดื่มที่เอาท์เลท สำาหรับรายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อโดยตรงที่ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์สตาร์วูด หรือคลิกที่ www.thaiairways.com/rop
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ขับรถท่องเที่ยวในประเทศไทยด้วยอัตราพิเศษ 

พร้อมรับไมล์สะสมมากขึ้น 

เพลิดเพลินกับการขับรถท่องเที่ยวทั่วไทย ด้วยข้อเสนอพิเศษจากคู่สัญญารถเช่า เนื่องในโอกาส 
ครบรอบ 20 ปี รอยัล ออร์คิด พลัส

เอวิส

รับข้อเสนออัตราเช่ารถราคาพิเศษเริ่มต้นเพียง 990 บาทต่อวัน พร้อมรับไมล์สะสมสูงสุด 4 เท่า 
สำาหรับการสำารองรถเช่าในอัตราที่กำาหนดจากศูนย์บริการรถเช่ากว่า 20 แห่ง กับเอวิส ประเทศไทย

• รับไมล์สะสม 4 เท่า (2,000 ไมล์) สำาหรับการสำารองรถเช่าตั้งแต่ 7 วันขึ้นไป
• รับไมล์สะสม 3 เท่า (1,500 ไมล์) สำาหรับการสำารองรถเช่าตั้งแต่ 5 วันขึ้นไป
• รับไมล์สะสม 2 เท่า (1,000 ไมล์) สำาหรับการสำารองรถเช่าตั้งแต่ 3-4 วัน

สมาชิกรอยัล ออร์คิด พลัส สามารถรับสิทธิ์โบนัสไมล์สะสมพิเศษนี้ได้ เพียงแจ้งรหัสส่วนลดของ 
เอวิส เวิลด์ไวด์ (Avis Worldwide Discount Number) หมายเลข Y795000 

สำารองรถเช่าผ่านทางระบบออนไลน์ ที่ www.avisthailand.com หรือติดต่อศูนย์สำารองรถเช่าเอวิส 
ในประเทศไทย โทร. +66 (0) 2251 1131

เง่ือนไข: ข้อเสนอพิเศษน้ีใช้ได้สำ�หรับก�รสำ�รองรถเช่� และส้ินสุดก�รใช้บริก�รในระหว่�งวันท่ี 1 เมษ�ยน ถึง 
30 กันย�ยน 2556 โดยมีช่วงปิดรับจองระหว่�งวันท่ี 3 ถึง 16 เมษ�ยน 2556 ข้อเสนอของอัตร�พิเศษเร่ิมต้น 
เพียง 990 บ�ทต่อวัน สำ�หรับก�รสำ�รองรถเช่�อย่�งน้อย 2 วันขึ้นไป กับเอวิสในประเทศไทย รับไมล์สะสม 
4 เท่� เม่ือสำ�รองรถเช่�ต้ังแต่ 7 วันข้ึนไป (ข้อเสนอรับไมล์สะสม 4 เท่� ส�ม�รถใช้ได้ในระหว่�งวันท่ี 1 เมษ�ยน 
ถึง 30 มิถุน�ยน 2556 เท่�น้ัน) รับไมล์สะสม 3 เท่� เม่ือสำ�รองรถเช่�ต้ังแต่ 5 วันข้ึนไป และรับไมล์สะสม 2 เท่� 
เม่ือสำ�รองรถเช่�สำ�หรับ 3-4 วัน ท้ังน้ี ไม่ส�ม�รถใช้ได้กับอัตร�เช่�รถท่ีใช้คู่กับสัญญ�เอวิส พนักง�นส�ยก�รบิน 
ผู้ประกอบก�รกิจก�รท่องเท่ียว หรืออัตร� Net Rate อ่ืนๆ โดยท่�นสม�ชิกต้องแจ้งรหัสส่วนลดของเอวิส AWD 
Y795000 ขณะทำ�ก�รสำ�รองรถเช่� และต้องเป็นไปต�มกฎเกณฑ์และเงื่อนไขก�รเช่�รถของเอวิสเท่�นั้น

บัดเจ็ท

เพลิดเพลินกับส่วนลด 50% ในอัตรา Standard Rate พร้อมรับดับเบิ้ลไมล์ (1,000 ไมล์) และสิทธิ์
เช่ารถขับฟรี 1 วันสำาหรับการเช่ารถอย่างน้อย 2 วัน และสูงสุดไม่เกิน 6 วัน (รวมวันฟรีท่ีได้รับ) จาก
ศูนย์บริการรถเช่าบัดเจ็ทในประเทศไทย
• สำารองรถเช่า 1 วัน รับส่วนลด 50% สำาหรับอัตรา Standard Rate
• สำารองรถเช่า 2 วัน จ่าย 2 วัน + รับฟรี 1 วัน
• สำารองรถเช่า 3 วัน จ่าย 2 วัน + รับฟรี 1 วัน
• สำารองรถเช่า 4 วัน จ่าย 3 วัน + รับฟรี 1 วัน
• สำารองรถเช่า 5 วัน จ่าย 4 วัน + รับฟรี 1 วัน
• สำารองรถเช่า 6 วัน จ่าย 4 วัน + รับฟรี 2 วัน

*ต้องทำ�ก�รสำ�รองรถเช่�เป็นระยะเวล�อย่�งน้อย 2 วัน

ติดต่อบัดเจ็ท ประเทศไทย เพื่อรับสิทธิประโยชน์จากข้อเสนอสุดพิเศษนี้  

โทร:   +66 (0) 2203 9222 #1   อีเมล:  reservations@budget.co.th

เง่ือนไข: ข้อเสนอน้ีส�ม�รถใช้ได้สำ�หรับก�รสำ�รองรถเช่�ทุกประเภทจ�กศูนย์บริก�รรถเช่�บัดเจ็ททุกแห่งในประเทศไทย 
ตั้งแต่วันที่ 1 เมษ�ยน ถึง 30 มิถุน�ยน 2556 อัตร�นี้รวมค่�เสียห�ย (ภ�ยในวงเงินกรมธรรม์) ไม่จำ�กัด
จำ�นวนกิโลเมตร ค่�ธรรมเนียมสน�มบิน และค่�ภ�ษี โดยอัตร�นี้ไม่รวมค่�น้ำ�มันเชื้อเพลิง ค่�เสียห�ยส่วนเกิน 
และค่�ใช้จ่�ยเบ็ดเตล็ดอื่นๆ ทั้งนี้ ต้องทำ�ก�รสำ�รองรถเช่�เป็นระยะเวล�อย่�งน้อย 2 วัน และสูงสุดไม่เกิน 
6 วัน (รวมวันที่ได้รับฟรี) ไม่ส�ม�รถใช้ได้กับก�รสำ�รองรถเช่�แบบเที่ยวเดียว ผู้ขับรถยนต์ของบัดเจ็ทต้องมี 
อ�ยต้ัุงแต่ 21 ปีขึ้นไป พร้อมทั้งมีใบอนุญ�ตขับขี่และบัตรเครดิต ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับจำ�นวนรถเช่�ที่ว่�ง และ 
ไม่ส�ม�รถใช้ได้กับข้อเสนอ คูปอง และร�ยก�รส่งเสริมก�รข�ยอื่น รวมถึงข้อเสนอพิเศษของส�ข�ต่�งๆ* โดย 
ข้อเสนอนี้ต้องเป็นไปต�มเงื่อนไขและข้อกำ�หนดก�รสำ�รองรถเช่�ของบัดเจ็ทในขณะทำ�ก�รสำ�รองรถเช่�
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ท่องเที่ยวประเทศพม่�

รอยัล ออร์คิด ฮอลิเดย์ พาท่านท่องเที่ยวประเทศพม่าด้วย 2 แพ็คเกจทัวร์ให้ท่านเลือก ซึ่งแพ็คเกจ
รวมค่าที่พักโรงแรมสำาหรับสองท่าน อาหารเช้า ค่าทัวร์ ค่ารถโค้ช หรือค่าบัตรโดยสารเครื่องบิน
ภายในประเทศพม่า ตามแผนการเดินทางของท่าน

แพ็คเกจย่างกุ้ง มินิเบรค: 3 วัน / 2 คืน รวมพาทัวร์ชมสถานที่สำาคัญ 1 รายการ
แพ็คเกจเมียนมาร์ ดิสคัฟเวอรี่: 6 วัน / 5 คืน สู่เมืองย่างกุ้ง บากัน มัณฑะเลย์ และทะเลสาบอินเล  
โดยเดินทางด้วยเครื่องบินและรถโค้ช หรือเรือท่องเที่ยวในบางสถานที่

ออกรอบกับ รอยัล ออร์คิด ฮอลิเดย์

เพลิดเพลินกับการออกรอบ 18 หลุม สำาหรับผู้เล่นจำานวน 4 ท่าน ด้วยการใช้ไมล์สะสมจำานวน
ตั้งแต่ 5,500 ถึง 12,000 ไมล์ต่อท่าน เพื่อแลกรางวัลการออกรอบ ณ สนามกอล์ฟสุดหรู 4 แห่ง
ในประเทศไทย

กรุงเทพฯ: อัลไพน์ กอล์ฟ คลับ ไทย คันทรี คลับ
นครราชสีมา: คิริมายา กอล์ฟ รีสอร์ท แอนด์ สปา
เชียงใหม่: อัลไพน์ กอล์ฟ รีสอร์ท

ติดต่อ รอยัล ออร์คิด ฮอลิเดย์ เพ่ือใช้จำานวนไมล์สะสมแลกรับแพ็คเกจกอล์ฟ หรือสอบถามรายละเอียด 
เกี่ยวกับแพ็คเกจท่องเที่ยวประเทศพม่า

โทร: 66 (0) 2356 2888      วันจันทร์ - วันศุกร์    เวลา 08:00 - 17:00 น.

 

หล�กหล�ยท�งเลือกกับ รอยัล ออร์คิด ฮอลิเดย์
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ก�รบินไทยสม�ยล์

การบินไทยสมายล์ขยายเส้นทางบินสู่จุดหมายปลายทางแห่งใหม่ในภูมิภาค ด้วยเที่ยวบินที่ให้บริการ
แบบแอร์บัส A320 ที่มอบความสะดวกสบายให้กับท่าน

จุดหม�ยปล�ยท�งแห่งใหม่

พม่� - มัณฑะเลย์

ด้วยนโยบายใหม่ทางด้านการส่งเสริมการท่องเท่ียวและการลงทุนในประเทศพม่า ซ่ึงเป็นเร่ืองท่ีอยู่ใน 
ความสนใจของนักธุรกิจและนักท่องเที่ยวในปัจจุบัน การบินไทยสมายล์เปิดให้บริการเที่ยวบินตรง 
5 เที่ยวบินต่อสัปดาห์ ในเส้นทางบินระหว่างกรุงเทพฯ และมัณฑะเลย์ เมืองแห่งศูนย์กลางของ
ศาสนาและวัฒนธรรมของประเทศพม่า รวมถึงเป็นที่ตั้งของวัดวาอารามอันเก่าแก่ และสถานที่สำาคัญ
ทางประวัติศาสตร์มากมาย*

อินเดีย - อ�ห์เมด�บัด

อาห์เมดาบัด เมืองหลวงของรัฐคุชราตและเป็นเมืองใหญ่อันดับที่ 5 ของประเทศอินเดีย ซึ่งถือเป็น
หนึ่งในเมืองที่มีการเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วสูงที่สุดของประเทศอินเดีย อีกทั้งอาห์เมดาบัดยังเป็น 
แหล่งค้าขายอัญมณีและเพชรพลอย สิ่งทอ อุตสาหกรรมรถยนต์ และด้านเทคโนโลยี โดยการบินไทย
สมายล์ให้บริการท่านด้วยเที่ยวบินตรงระหว่างกรุงเทพฯ และอาห์เมดาบัด จำานวน 2 เที่ยวบิน 
ต่อสัปดาห์*

เส้นท�งบินใหม่

บริการเท่ียวบินจาก 3 จุดหมายปลายทางในภูมิภาคบินตรงสู่ภูเก็ต เมืองแห่งหาดทรายริมชายฝ่ังทะเล
อันดามันที่มีชื่อเสียงจะเปิดให้บริการในเที่ยวบินฤดูร้อนนี้ 

เท่ียวบินตรงในเส้นทางบินระหว่างภูเก็ตและนิวเดลฮี ให้บริการ 2 เท่ียวบินต่อสัปดาห์ และด้วยบริการ 
2 เที่ยวบินต่อสัปดาห์ ในเส้นทางบินระหว่างภูเก็ตและมุมไบ เพื่อให้ท่านได้เดินทางพักร้อนจาก
ประเทศอินเดียมายังประเทศไทย

สำาหรับผู้ที่พำานักอยู่ในภูเก็ตและกัวลาลัมเปอร์ ท่านยังสามารถใช้บริการเที่ยวบินตรง 4 เที่ยวบิน 
ต่อสัปดาห์ เพื่อความเพลิดเพลินของผู้ที่ชื่นชอบการช้อปปิ้งและผู้ที่หลงใหลในธรรมชาติของเมือง
ชายทะเล*

*เครื่องบินที่ให้บริการและจำานวนเที่ยวบินอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
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สตาร์ อัลไลแอนซ์ เลาจน์ - บัวโนส ไอเรส อาร์เจนตินา

ไม่ว่าท่านจะเลือกพักผ่อนเพื่อคลายความอ่อนเพลียจากการเดินทางที่สนามบินฮีทโธร์ว หรือเลือก 
เพลิดเพลินไปกับการรับฟังเสียงไพเราะของแกรนด์เปียโนท่ีสนามบินอินชอน หรือเลือกเติมความสดช่ืนก่อน 
เข้าร่วมประชุมท่ีสนามบินลอสแองเจลีส เครือข่ายห้องรับรองสตาร์ อัลไลแอนซ์ พร้อมมอบประสบการณ์
พักผ่อนแบบเอ็กซ์คลูซีฟให้แด่ท่าน

ท่านสมาชิกบัตรทองสตาร์ อัลไลแอนซ์ สามารถเพลิดเพลินกับความสะดวกสบายและสิทธิประโยชน์
ของเครือข่ายห้องรับรองที่ใหญ่ที่สุดกว่า 1,000 แห่งทั่วโลกนี้ได้ ไม่ว่าท่านจะเดินทางเพื่อติดต่อ
ธุรกิจหรือเพื่อการท่องเที่ยว ด้วยบัตรโดยสารในชั้นโดยสารใดก็ตาม

นอกจากนั้นท่านสมาชิกบัตรทองสตาร์ อัลไลแอนซ์ ยังสามารถนำาผู้ติดตามจำานวน 1 ท่านเข้าใช้ห้อง
รับรองสตาร์ อัลไลแอนซ์ โกลด์ พร้อมกับท่านได้

เพลิดเพลินกับอภินันทนาการเคร่ืองด่ืมและอาหารว่างท่ีมีให้เลือกหลากหลาย รวมถึงติดตามการรายงานข่าว 
ทั่วโลกและกีฬาประเภทต่างๆ ผ่านการรับชมรายการโทรทัศน์ หรือเลือกเพลิดเพลินกับหนังสือพิมพ ์
และนิตยสารมากมายที่ให้บริการท่านในห้องรับรองนี้

ห้องรับรองสตาร์ อัลไลแอนซ์ โกลด์ ส่วนใหญ่ยังมีบริการด้านการติดต่อทางธุรกิจและการเชื่อมต่อ 
Wi-Fi ให้กับท่านและหากท่านต้องการความเป็นส่วนตัวเพื่อประชุมทางโทรศัพท์หรือการจัดประชุม 
ท่านยังสามารถทำาการสำารองห้องออฟฟิศได้ล่วงหน้า (ขึ้นอยู่กับจำานวนห้องที่ว่าง)

รายละเอียดข้อมูลเพ่ิมเติมเก่ียวกับเครือข่ายห้องรับรอง และสิทธิประโยชน์ของสตาร์ อัลไลแอนซ์ โกลด์ 
คลิกที่ www.staralliance.com

สะสมไมล์เพื่อรับความคุ้มค่ายิ่งขึ้น

สต�ร์ อัลไลแอนซ์ เอเชีย แอร์พ�ส

ท่านสามารถเลือกจุดหมายปลายทางได้หลากหลายทั่วทวีปเอเชียด้วยการเดินทางกับ 10 เที่ยวบินใน  
235 จุดหมายปลายทางใน 19 ประเทศ เพื่อประสบการณ์การเดินทางในทวีปเอเชียอันน่าประทับใจ
กับสตาร์ อัลไลแอนซ์ เอเชีย แอร์พาส

ด้วยเอเชีย แอร์พาส ท่านสามารถเดินทางกับการบินไทย เอเชียน่า แอร์ไลน์ แอร์ไชน่า สายการบินออล 
นิปปอน แอร์เวย์ เอธิโอเปียน แอร์ไลน์ เตอร์กิช แอร์ไลน์ ลุฟท์ฮันซ่า สิงคโปร์ แอร์ไลน์ เซินเจิ้น 
แอร์ไลน์ และยูไนเต็ด แอร์ไลน์

วางแผนการเดินผ่านระบบออนไลน์ ที่ www.staralliance.com โดยเลือกเมนู Fares และเลือก
สายการบินในกลุ่มเอเชีย แอร์พาส สำาหรับรายละเอียดของการสำารองที่นั่งและการออกบัตรโดยสาร

ผ่อนคล�ยแบบมีสไตล์ กับเครือข่�ยห้องรับรองที่ใหญ่ที่สุดในโลก
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รู้ทัน ไม่พล�ดทุกข่�วส�ร

ไมล์สะสมหมดอ�ยุ

หากท่านมีไมล์สะสมในปี 2552 และยังไม่ได้นำามาใช้ในการแลกรางวัล ไมล์สะสมของท่านจะหมด
อายุในวันที่ 30 มิถุนายน 2556 ซึ่งถือเป็นวันสุดท้ายของวันที่ไมล์สะสมหมดอายุเป็นแบบวันเดียว 
สำาหรับไมล์สะสมในปี 2553 และยังไม่ได้นำามาใช้ในการแลกรางวัล จะหมดอายุในช่วงสิ้นไตรมาสที่ 
3 และ 4 ของปี 2556 

วันที่ 30 กันยายน 2556 จะเป็นวันแรกของวันที่เริ่มใช้ไมล์สะสมหมดอายุแบบรายไตรมาส โดยไมล์
สะสมใน 3 ไตรมาสแรก คือเดือนมกราคม - กันยายน ของปี 2553 และยังไม่ได้นำามาใช้ในการแลก
รางวัล จะหมดอายุในวันที่ 30 กันยายน 2556

และไมล์สะสมในช่วงไตรมาสสุดท้ายของปี 2553 (ตุลาคม - ธันวาคม) ท่ียังไม่ได้นำามาใช้ในการแลก
รางวัล จะหมดอายุในวันที่ 31 ธันวาคม 2556

ไมล์สะสมในช่วงไตรมาสแรกของปี 2554 ซึ่งยังไม่ได้นำามาใช้ในการแลกรางวัลจะหมดอายุในวันที่ 
31 มีนาคม 2557 และหลังจากนั้นไมล์สะสมจะหมดอายุในทุกๆ สิ้นไตรมาสตลอดปี 2557 และ
อย่างต่อเนื่องในทุกๆ สิ้นไตรมาสของปีต่อไป

ร�งวัลห้องพักโรงแรม

ใบรับรองรางวัลห้องพักโรงแรมเพ่ือใช้เข้าพักท่ีแชงกรีล่า โฮเต็ล แอนด์ รีสอร์ท และเทรดเดอร์ โฮเต็ล 
จะสามารถใช้ได้สำาหรับการเข้าพักท่ีส้ินสุดภายในวันท่ี 30 เมษายน 2556 หลังจากน้ันใบรับรองรางวัล
ห้องพักโรงแรมจะไม่สามารถใช้ได้กับการเข้าพักที่โรงแรมในเครือแชงกรีล่า โฮเต็ล แอนด์ รีสอร์ท 
และเทรดเดอร์ อีกต่อไป หากท่านมีความประสงค์ท่ีจะใช้ใบรับรองรางวัล (Award Certificate) สำาหรับ
การเข้าพักที่โรงแรมในเครือดังกล่าว ท่านสามารถเลือกใช้บริการที่โรงแรมคู่สัญญาอื่นๆ ในประเภท 
เดียวกันได้ หรือติดต่อ รอยัล ออร์คิด พลัส เพ่ือให้คำาแนะนำากับท่าน

การเข้าพักในอัตราค่าห้องท่ีกำาหนดกับแชงกรีล่า แอนด์ เทรดเดอร์ ยังคงสามารถสะสมไมล์ได้เหมือน
ปกติ โดยคะแนนสะสมของโกลเด้น เซอร์เคิล โปรแกรม สามารถโอนเป็นไมล์ได้



10

รับดับเบิ้ลไมล์ กับเซ็นท�ร� โฮเต็ล แอนด์ รีสอร์ท

รับดับเบิ้ลไมล์ กับเซ็นทารา โฮเต็ล แอนด์ รีสอร์ท เมื่อเข้าพักตั้งแต่ 2 คืนติดต่อกันขึ้นไป 
ณ โรงแรมหรือรีสอร์ทในเครือเซ็นทาราที่ร่วมรายการ ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน ถึง 30 มิถุนายน 2556

โรงแรมที่ร่วมรายการ:
• เซ็นทารา แกรนด์ แอนด์ บางกอก คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ แอท เซ็นทรัลเวิลด์
• เซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัล พลาซา ลาดพร้าว กรุงเทพฯ
• เซ็นทารา แกรนด์ เวสท์ แซนด์ รีสอร์ท แอนด์ วิลล่า ภูเก็ต
• เซ็นทารา แกรนด์ บีช รีสอร์ท ภูเก็ต
• เซ็นทารา แกรนด์ บีช รีสอร์ท แอนด์ วิลล่า กระบี่
• เซ็นทารา วิลล่า ภูเก็ต
• เซ็นทารา อันดา เทวี รีสอร์ท แอนด์ สปา กระบี่
• เซ็นทารา โฮเต็ล แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ ขอนแก่น
• เซ็นทารา โฮเต็ล แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ อุดรธานี
• เซ็นทารา โฮเต็ล หาดใหญ่

สำารองห้องพักหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ศูนย์สำารองห้องพักทางอีเมล
reservations@chr.co.th หรือโทร +66 (0) 2101 1234 กด 1 พร้อมแจ้งรหัสส่งเสริมการขาย “TG07”

เงื่อนไข: สำ�หรับโรงแรม: ข้อเสนอนี้ใช้ได้กับสมาชิกรอยัล ออร์คิด พลัส และอัตราที่กำาหนดเท่านั้น โดยไม่
สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นได้ และไม่สามารถใช้ได้ในช่วงวันหยุดราชการ ช่วงวันหยุดยาว 
เทศกาลเฉลิมฉลองหรือเทศกาลท่องเที่ยว (ระหว่างวันที่ 10 - 15 เมษายน 2556) ข้อเสนอนี้ไม่สามารถใช้ได้
กับการจองเป็นหมู่คณะ การจองเพื่อพบปะสังสรรค์ การประชุม และการจัดนิทรรศการต่างๆ ทั้งนี้ โรงแรม
และรีสอร์ทในเครือเซ็นทาราขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกหรือแก้ไขการสำารองห้องพักในกรณีท่ีไม่เป็นไปตาม 
กฎเกณฑ์และเงื่อนไขที่กำาหนด กรุณาสำารองห้องพักล่วงหน้าและขึ้นอยู่กับจำานวนห้องพักที่ว่าง

เซ็นทารา แกรนด์ บีช รีสอร์ท ภูเก็ต

รับไมล์สะสมสูงสุด 2,000 ไมล์ กับเอวิส เวิลด์ไวด์

รับไมล์สะสม 4 เท่า สำาหรับการสำารองรถเช่า 7 วัน หรือรับไมล์สะสม 3 เท่า สำาหรับการสำารองรถเช่า 
5 วัน กับเอวิสในประเทศสหรัฐอเมริกา แคนาดา ยุโรป ตะวันออกกลาง แอฟริกาและเอเชีย หรือ
รับไมล์สะสม 2 เท่า สำาหรับการสำารองรถเช่า 3-4 วันกับเอวิสในประเทศสหรัฐอเมริกา แคนาดา 
ยุโรป ตะวันออกกลาง แอฟริกา ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์และเอเชีย ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน ถึง 30 
มิถุนายน 2556

สมาชิกรอยัล ออร์คิด พลัส สามารถรับสิทธ์โบนัสไมล์สะสมพิเศษนี้ได้ เพียงแจ้งรหัสส่วนลดของ 
เอวิส เวิลด์ไวด์ (AWD) หมายเลข: Y795000 เม่ือทำาการสำารองรถเช่าตามระยะเวลาข้ันต่ำาท่ีกำาหนด 

สำารองรถเช่าผ่านทางระบบออนไลน์ ได้ท่ี www.avisworld.com หรือติดต่อศูนย์สำารองรถเช่าเอวิส:

ออสเตรเลีย  136-333 ฝรั่งเศส  0821 230 760
เยอรมนี 01805/217702 ประเทศไทย  662-2511131-2
สหราชอาณาจักร  08445 818181 สหรัฐอเมริกา  1-800-331-1212 (โทรฟรี)

เง่ือนไข: ข้อเสนอพิเศษน้ีใช้ได้สำาหรับการสำารองรถเช่าและใช้บริการในระหว่างวันท่ี 1 เมษายน ถึง 30 มิถุนายน 
2556 ทั้งนี้ อาจมีช่วงปิดรับจองของสาขาในบางประเทศ ไม่สามารถใช้ได้กับอัตราเช่ารถที่ใช้กับคู่สัญญาเอวิส 
พนักงานสายการบิน ผู้ประกอบกิจการท่องเที่ยว หรืออัตรา Net Rate อื่นๆ ท่านสมาชิกต้องแจ้งรหัส AWD 
Y795000 ขณะทำาการสำารองรถเช่าเพื่อรับสิทธิ์ไมล์สะสม กรุณาสำารองรถเช่าล่วงหน้าอย่างน้อย 24 ชั่วโมงใน
เวลาทำาการก่อนวันรับรถ และต้องเป็นไปตามกฎเกณฑ์และเงื่อนไขของเอวิส
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รับดับเบ้ิลไมล์ กับโรงแรมในเครืออินเตอร์คอนติเนนตัล

รับดับเบ้ิลไมล์สำาหรับการเข้าพักโรงแรมในเครืออินเตอร์คอนติเนนตัล® คราวน์ พลาซ่า® ฮอลิเดย์ อินน์® 
และฮอลิเดย์ อินน์ เอ็กซ์เพรซ® ที่ร่วมรายการตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน ถึง 31 สิงหาคม 2556 
นับเป็นโอกาสพิเศษที่คุ้มค่าอย่างยิ่งของการรับดับเบิ้ลไมล์

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมและสำารองห้องพักผ่านระบบออนไลน์ ท่ี www.ihg.com/thai2x 
ศูนย์บริการสมาชิก Priority Club® :
ออสเตรเลีย +61 2 9935 8362  จีน +86 20 3419 8282
ญี่ปุ่น +81 3 5767 9325 เกาหลี +63 2 857 8778
ประเทศอื่นๆ ในเอเชียแปซิฟิก +63 2 857 8788

เง่ือนไข: สิทธิพิเศษน้ีใช้ได้กับสมาชิก Priority Club® Rewards เท่าน้ัน รับโบนัสไมล์สำาหรับทุกการเข้าพัก
ในอัตราท่ีกำาหนด ณ โรงแรมท่ีร่วมรายการ ได้แก่ อินเตอร์คอนติเนนตัล® คราวน์ พลาซ่า® ฮอลิเดย์ อินน์® 
และฮอลิเดย์ อินน์ เอ็กซ์เพรส® ในระหว่างวันที่ 1 เมษายน ถึง 31 สิงหาคม 2556 การเข้าพัก หมายถึง 
การเข้าพักจำานวน 1 คืน หรือติดต่อกันหลายคืน ณ โรงแรมแห่งเดียวกัน โดยไม่คำานึงถึงจำานวนครั้งที่เช็คอิน
หรือเช็คเอาท์ ท้ังน้ี ท่านต้องชำาระค่าห้องพักในอัตราท่ีกำาหนด ซ่ึงรวมถึงอัตรา Business และ Leisure Rate 
และท่านต้องเป็นสมาชิกรอยัล ออร์คิด พลัส เพื่อทำาการสะสมไมล์ โดยรับโบนัสไมล์สำาหรับสมาชิก 1 ท่าน 
ต่อ 1 ห้อง ต่อการเข้าพักเท่าน้ัน ข้อเสนอน้ีต้องเป็นไปตามกฎเกณฑ์และเง่ือนไขของสมาชิก Priority Club 
Rewards รายละเอียดเพิ่มเติม ที่ www.priorityclub.com รวมถึงต้องเป็นไปตามกฎเกณฑ์และเงื่อนไข
ของทางโปรแกรมสะสมไมล์ของสายการบินกำาหนด

ฮอลิเดย์ อินน์ เอ็กซ์เพรซ ภูเก็ต

รับดับเบิ้ลไมล์ พร้อมอัตร�เช่�รถร�ค�พิเศษ 

เพียง 1,485 บ�ทต่อวัน กับเฮิร์ตซ ประเทศไทย

ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน ถึง 31 กรกฎาคม 2556 ท่านสมาชิกรอยัล ออร์คิด พลัส ที่ทำาการเช่ารถกับ
เฮิร์ตซ อย่างน้อย 3 วันขึ้นไป ณ สถานที่เช่ารถที่ร่วมรายการในประเทศไทย พร้อมรับดับเบิ้ลไมล์
และอัตราเช่ารถราคาพิเศษ เริ่มต้นเพียง 1,485 บาทต่อวัน 

รับข้อเสนอพิเศษนี้เพียง:
• สำารองรถเช่าล่วงหน้าอย่างน้อย 48 ชั่วโมง
• แจ้งหมายเลขสมาชิกรอยัล ออร์คิด พลัส รวมถึงหมายเลข PC#977900 และ CDP# ที่กำาหนด เมื่อสำารองรถเช่า:

สมาชิก หมายเลข CDP# สมาชิก หมายเลข CDP#

บัตรเบสิค 1094759 บัตรทอง 1094761

บัตรเงิน 1094760 บัตรแพลทินัม 1945746

• แสดงบัตรสมาชิกรอยัล ออร์คิด พลัส ณ เคาน์เตอร์เช่ารถ

สำารองรถเช่าผ่านทางระบบออนไลน์ ได้ท่ี www.hertz.com/rop หรือติดต่อศูนย์สำารองรถเช่าเฮิร์ตซ:  
โทร: (66) 2266 4666    อีเมล: reserve@hertzthailand.com

เงื่อนไข: ข้อเสนอพิเศษนี้ใช้ได้กับการเช่ารถขับเองในอัตรา Affordable Rates (leisure retail rates)  
สำาหรับการรับรถตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน ถึง 31 กรกฎาคม 2556 อัตราเช่ารถครอบคลุมการเดินทางแบบ 
ไม่จำากัดระยะทางและสิทธิ์การได้รับยกเว้นความเสียหายจากเหตุต่างๆ ตามกรมธรรม์ (อาจมีการเรียกเก็บ 
ค่าเสียหายส่วนเกิน) ท้ังน้ี ไม่ครอบคลุมค่าภาษี ค่าน้ำามันเช้ือเพลิง ค่าประกันอุบัติเหตุ ค่าทางด่วน และค่าใช้จ่าย 
อ่ืนๆ ข้อเสนอน้ีสำาหรับการสำารองรถเช่าต้ังแต่ 3 วันข้ึนไป และข้ึนอยู่กับจำานวนรถท่ีพร้อมให้บริการ สามารถใช้ได้
กับการสำารองรถเช่าทุกประเภท ข้อเสนอน้ีไม่สามารถใช้ร่วมกับอัตราส่วนลดหรือรายการส่งเสริมการขายอ่ืนๆ ท้ังน้ี  
มีช่วงปิดรับจอง และต้องเป็นไปตามกฎเกณฑ์และเงื่อนไขการเช่ารถของเฮิร์ตซ 
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ข้อเสนอ Suite Insider ณ ดับเบ้ิลยู กรุงเทพฯ

พักผ่อนอย่างมีสไตล์ ณ ดับเบ้ิลยู กรุงเทพฯ แห่งใหม่ พร้อมเพลิดเพลินกับทัศนียภาพของตึกระฟ้า 
และความงามของกรุงเทพฯ ในยามค่ำาคืน

ข้อเสนอรวมถึง:
• ห้องพักสตูดิโอ สวีท 1 คืน
• อาหารมื้อเช้าสำาหรับ 2 ท่าน ที่ร้านอาหาร คิทเช่น เทเบิ้ล
• รับดับเบิ้ลไมล์

ข้อเสนอนี้สามารถใช้ได้กับการสำารองห้องพัก ซึ่งสิ้นสุดการเข้าพักภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2556

รายละเอียดเพิ่มเติม หรือสำารองห้องพักผ่านทางระบบออนไลน์ ที่ www.whotelbangkok.com 
หรือติดต่อโรงแรมโดยตรง โทร. +66 (0) 2 344 4000 อีเมล: res.wbangkok@whotels.com

เง่ือนไข: ข้อเสนอน้ีใช้ได้กับดับเบ้ิลยู กรุงเทพฯ สำาหรับการสำารองและเข้าพักภายในวันท่ี 30 มิถุนายน 2556 
เท่าน้ัน กรุณาแจ้งรหัสส่งเสริมการขาย “APPKG2” เม่ือทำาการสำารองห้องพัก โดยรับโบนัสไมล์สะสมเฉพาะ 
ผู้เข้าพักท่ีเป็นสมาชิก Starwood Preferred Guest® และเลือกสะสมไมล์กับ รอยัล ออร์คิด พลัส โดยต้อง 
แสดงบัตรสมาชิก Starwood Preferred Guest® เม่ือทำาการเช็คอิน กรุณาสำารองห้องพักล่วงหน้า และชำาระค่า
ห้องพักผ่านบัตรเครดิตเมื่อทำาการสำารองห้องพัก ข้อเสนอนี้ไม่สามารถเปลี่ยนวันเข้าพักหรือแลกเปลี่ยนเป็น
เงินสดหรือเครดิตได้ และไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอ่ืนได้ รวมท้ัง Starwood Privilege อ่ืนๆ 
ได้ ห้องพักในอัตราน้ีอาจมีจำานวนจำากัด รวมถึงมีข้อกำาหนดอ่ืนๆ และมีช่วงปิดรับจอง ข้อเสนอน้ีไม่สามารถใช้ได้ 
กับการจองเป็นหมู่คณะ ทางโรงแรมจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ ในกรณีท่ีขัดกับกฎหมายของบางประเทศ  
หรือในกรณีท่ีเกิดจากการพิมพ์ข้อความไม่ครบหรือผิดพลาด สตาร์พอยท์ส, เอสพีจี, Starwood Preferred Guest, 
เชอราตัน, โฟร์ พอยท์ส, ดับเบ้ิลยู, อลอฟท์, เลอ เมอริเดียน, เดอะ ลักเชอร่ี คอลเล็กช่ัน, เอลิเมนต์, เวสติน, เซนต์ รีจิส, 
และอื่นๆ เป็นเครื่องหมายการค้าของ Starwood Hotels & Resorts Worldwide, Inc.

ดับเบิ้ลยู กรุงเทพฯ

รับดับเบ้ิลไมล์ กับมิลเลนเนียม แอนด์ คอร์ปโทน โฮเต็ล

สัมผัสบรรยากาศแห่งความหรูหราของโรงแรมมิลเลนเนียม แอนด์ คอร์ปโทน โฮเต็ล พร้อมรับดับเบ้ิลไมล์
เมื่อเข้าพักติดต่อกัน 2 คืน ณ โรงแรมในเครือมิลเลนเนียม แอนด์ คอร์ปโทน โฮเต็ล ที่ร่วมรายการ* 
ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน - 30 มิถุนายน 2556

• รับเบสไมล์สำาหรับการเข้าพัก 1 คืน • รับดับเบิ้ลไมล์สำาหรับการเข้าพักตั้งแต่ 2 คืนขึ้นไป

รายละเอียดเพิ่มเติมหรือสำารองห้องพักผ่านทางระบบออนไลน์ ที่ www.millenniumhotels.com 
หรือทางอีเมล reservations@millenniumhotels.com หรือโทรติดต่อศูนย์สำารองห้องพัก มิลเลนเนียม 
โฮเต็ล ทั่วโลกที่หมายเลข +65 6735 7575

* สำาหรับโรงแรมในเครือมิลเลนเนียม แอนด์ คอร์ปโทน โฮเต็ล ที่ไม่ได้ร่วมรายการ ได้แก่:

1. มัสสานาห์ รีสอร์ท ในโอมาน 4. มิลเลนเนียม โฮเต็ล อู๋ซี
2. คิงส์เกท พร็อพเพอร์ตี้ ในนิวซีแลนด์  5. มิลเลนเนียม วี โฮเต็ล ไทชุง
3. มิลเลนเนียม ฮาร์เบอร์ โฮเต็ล เซียะเหมิน

เงื่อนไข: กรุณาแสดงบัตรหรือแจ้งหมายเลขสมาชิกรอยัล ออร์คิด พลัส เมื่อทำาการเช็คอินที่โรงแรมและต้อง 
เข้าพักในอัตราท่ีกำาหนดเพ่ือรับไมล์สะสม รอยัล ออร์คิด พลัส สิทธ์ิในการรับไมล์สะสมใช้ได้กับสมาชิก 1 ท่าน 
ต่อ 1 ห้องเท่านั้น การเข้าพักติดต่อกันถือเป็นการเข้าพัก 1 ครั้ง สมาชิกมีสิทธิ์รับไมล์สะสมกับรายการสะสม 
ไมล์ของสายการบินคู่สัญญาเพียง 1 รายการต่อการเข้าพักของสมาชิก 1 ครั้งเท่านั้น ไมล์สะสมจะเข้า 
สู่บัญชีของสมาชิกภายใน 6-8 สัปดาห์หลังจากสิ้นสุดการเข้าพัก ข้อเสนอนี้สำาหรับการเข้าพักระหว่างวันที่  
1 เมษายน - 30 มิถุนายน 2556 ในอัตราที่กำาหนดเท่านั้น
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รับทริปเป้ิลไมล์ กับเวิลด์โฮเต็ล

เพลิดเพลินกับการพักผ่อนท่ีโรงแรมในเครือเวิลด์โฮเต็ล 130 แห่ง ในกว่า 60 จุดหมายปลายทางท่ัวโลก 
พร้อมรับไมล์สะสม 1,500 ไมล์ ต่อการเข้าพัก ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2556

เวิลด์โฮเต็ล แกรนด์ หูชูวเลค ซูโจว โรงแรมหรูซ่ึงต้ังอยู่บริเวณซูโจว อินดัสเทรียล พาร์ค อันเป็นย่านการค้า 
ที่อยู่อาศัย และสถานบันเทิง ซึ่งท่านสามารถเพลิดเพลินกับร้านอาหารมากมาย และออกกำาลังกายใน 
ห้องยิมหรูหราสุดไฮเทค ห้องแอโรบิค และสระว่ายน้ำา เม่ือเข้าพักท่ีเวิลด์โฮเต็ล แกรนด์ หชููวเลค ซูโจว  
ยิ่งไปกว่านั้น โรงแรมยังพร้อมจัดเตรียมอุปกรณ์และห้องประชุม ซึ่งรวมไปถึงห้องจัดเลี้ยงและ 
ห้องจัดนิทรรศการได้ตามความประสงค์ของท่าน

ติดต่อสำารองห้องพักที่ เวิลด์โฮเต็ล แกรนด์ หูชูวเลค ซูโจว และโรงแรมในเครือที่ร่วมรายการ 
ผ่านระบบออนไลน์ ที่ www.worldhotels.com/rop-triple-miles

เงื่อนไข: ข้อเสนอนี้ขึ้นอยู่กับจำานวนห้องพักที่ว่าง ซึ่งต้องเป็นการสำารองห้องพักผ่านทางระบบออนไลน์ ที่ 
www.worldhotels.com/rop-triple-miles ในอัตรา “ Triple Miles” เท่านั้น ข้อเสนอนี้เริ่มตั้งแต่วันนี้ 
ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2556 และใช้ได้กับการเข้าพักอย่างน้อย 2 คืนติดต่อกัน การเข้าพักติดต่อกันถือเป็นการ
เข้าพัก 1 ครั้ง แม้จะทำาการสำารองแยกกันก็ตาม โรงแรมที่ร่วมรายการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ทั้งนี้ ต้อง
เป็นไปตามเงื่อนไขและข้อกำาหนดของโรงแรม 

รับดับเบ้ิลไมล์ กับโรงแรมในเครือแมนด�ริน โอเรียนเต็ล

เพลิดเพลินกับดับเบ้ิลไมล์ เม่ือเข้าพัก ณ โรงแรมในเครือแมนดาริน โอเรียนเต็ล ต้ังแต่วันท่ี 1 เมษายน 
ถึง 30 มิถุนายน 2556

เข้�พักในอัตร� Bed & Breakfast พร้อมรับดับเบิ้ลไมล์
แมนดาริน โอเรียนเต็ล ดาราเทวี เชียงใหม่* เดอะ แลนด์มาร์ค แมนดาริน โอเรียนเต็ล ฮ่องกง 
แมนดาริน โอเรียนเต็ล จาการ์ตา แมนดาริน โอเรียนเต็ล มาเก๊า*****
แมนดาริน โอเรียนเต็ล ซานย่า**** แมนดาริน โอเรียนเต็ล ปารีส
แมนดาริน โอเรียนเต็ล ไมอามี่

เข้�พักในอัตร� Best Available Rate พร้อมรับดับเบิ้ลไมล์
แมนดาริน โอเรียนเต็ล ฮ่องกง** เดอะ แลนด์มาร์ค แมนดาริน โอเรียนเต็ล ฮ่องกง
เดอะ เอ็กซ์เซลเซอร์ ฮ่องกง แมนดาริน โอเรียนเต็ล จาการ์ตา
แมนดาริน โอเรียนเต็ล มาเก๊า***** แมนดาริน โอเรียนเต็ล ซานย่า****
แมนดาริน โอเรียนเต็ล ไฮปาร์ค ลอนดอน*** แมนดาริน โอเรียนเต็ล ปารีส

* รับแพ็คเกจต้อนรับแบบวีไอพีเมื่อทำาการเช็คอิน ** สำาหรับการเข้าพักอย่างน้อย 2 คืนติดต่อกัน *** รับเครดิต £50 สำาหรับค่า
บริการอาหาร เครื่องดื่มและรับเฮาส์ไวน์  1 ขวด เมื่อเข้าพักอย่างน้อย  2  คืนติดต่อกัน **** รับสิทธิ์ในการอัพเกรดห้องพักเป็น 
ห้องพักประเภทที่สูงกว่า (การอัพเกรดเป็นแบบ Room : Room และ Suite : Suite) มีช่วงปิดรับการจองในวันที่ 1 เมษายน 
2556 และวันที่ 30 เมษายน ถึง 2 พฤษภาคม 2556 ***** ช่วงปิดรับการจองในระหว่างวันที่ 30 เมษายน ถึง  4 พฤษภาคม 2556 

สำารองห้องพักผ่านระบบออนไลน์ ท่ี www.mandarinoriental.com หรือทางโทรศัพท์ท่ี:
แมนดาริน โอเรียนเต็ล ดาราเทวี เชียงใหม่  +66-53-888-929 แมนดาริน โอเรียนเต็ล ฮ่องกง  +852-2820-4202
เดอะ แลนด์มาร์ค แมนดาริน โอเรียนเต็ล ฮ่องกง  +852 2820 4202 เดอะ เอ็กซ์เซลเซอร์ ฮ่องกง  +852-2837-6840
แมนดาริน โอเรียนเต็ล จาการ์ตา +62-21-2993-8800
แมนดาริน โอเรียนเต็ล มาเก๊า +853 8805 8822 
แมนดาริน โอเรียนเต็ล ซานย่า  +86 898 8820 9999 ต่อ 6831
แมนดาริน โอเรียนเต็ล ไฮปาร์ค ลอนดอน +44-20-7201-3773
แมนดาริน โอเรียนเต็ล ปารีส +33-1-7098-7333
แมนดาริน โอเรียนเต็ล ไมอาม่ี  +1-305-913-8338

เงื่อนไข: ข้อเสนอนี้อาจใช้ไม่ได้กับบางวันตามที่กำาหนด และขึ้นอยู่กับจำานวนห้องพักที่ว่าง ณ ช่วงเวลาที่ทำาการสำารองห้องพัก 
ใช้ได้กับการเข้าพักในระหว่างวันที่ 1 เมษายน ถึง 30 มิถุนายน 2556 และไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นๆ ได้

แมนดาริน โอเรียนเต็ล, มาเก๊า วีดา ริก้าเวิลด์โฮเต็ล แกรนด์ หูชูวเลค ซูโจว
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