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สวัสดีค่ะ

สงกรานต์ เทศกาลแห่งความสุข และช่วงเวลาแห่งการเฉลิมฉลองปีใหม่ของสังคมไทย และ
เทศกาลสงกรานต์น้ียังถือเป็นเทศกาลสำาคัญท่ีคงไว้ซ่ึงขนบธรรมเนียมประเพณี และวัฒนธรรม
อันงดงามและทรงคุณค่า ที่เป็นมนต์เสน่ห์ดึงดูดนักท่องเที่ยวจากทั่วทุกมุมโลกให้มาเยือน
ประเทศไทย ไม่ว่าจะเป็นประเพณีการรดน้ำาดำาหัวขอพรจากผู้ใหญ่ หรือการเล่นสาดน้ำาเพื่อ
ความสนุกสนานและคลายร้อนในช่วงฤดูร้อนของเดือนเมษายน น้ำาจึงเป็นสิ่งสำาคัญยิ่งในการ
เชื่อมความสัมพันธ์และส่งความสุขให้แก่กันในเทศกาลสงกรานต์นี้

ร่วมเฉลิมฉลองเทศกาลสงกรานต์ พร้อมรับข้อเสนอพิเศษสุดจากคู่สัญญาในประเทศไทยของ 
รอยัล ออร์คิด พลัส ไม่ว่าจะเป็นโบนัสไมล์ ส่วนลดพิเศษ และอื่นๆ อีกมากมาย ซึ่งเป็น
ช่วงเวลาท่ีเหมาะสมอย่างย่ิงสำาหรับนักท่องเท่ียวชาวไทยและชาวต่างประเทศในการท่องเท่ียว
ทั่วไทยในช่วงเทศกาลสำาคัญนี้

ในปีน้ี รอยัล ออร์คิด พลัส จะมีการเปล่ียนแปลงในเร่ืองการจัดส่งข่าวสารถึงท่านสมาชิกผ่าน
จุลสารข่าว และอีนิวส์ กรุณาศึกษาข้อมูลของการเปลี่ยนแปลงนี้ในรายละเอียด เพื่อที่ท่าน
จะยังคงได้รับข้อมูลข่าวสารของรายการ และรับความคุ้มค่ายิ่งจากข้อเสนอพิเศษต่างๆ ของ 
รอยัล ออร์คิด พลัส อยู่อย่างต่อเน่ือง

ตารางเท่ียวบินฤดูร้อนของการบินไทยและการบินไทยสมายล์ได้เร่ิมนำามาใช้แล้ว โดยจะมีการ 
ปรับเปลี่ยนเที่ยวบินในบางเส้นทาง นอกจากนี้ ท่านสมาชิกยังสามารถเพลิดเพลินกับบริการ 
Wi-Fi บนเครื่องบิน ที่จะทำาให้ท่านสามารถใช้บริการอินเทอร์เน็ต และสื่อสารผ่านโซเชียล
เน็ตเวิร์กได้ในบางเที่ยวบิน

การบินไทยและการบินไทยสมายล์พร้อมพาท่านเดินทางท่องเที่ยวทั่วไทยในช่วงเทศกาล
สงกรานต์น้ี รวมถึงในช่วงวันหยุดติดต่อกันในเดือนเมษายนและพฤษภาคมน้ี พร้อมรับความ
คุ้มค่ากับไมล์สะสมของ รอยัล ออร์คิด พลัส และสุขสันต์วันสงกรานต์ค่ะ

รอยัล ออร์คิด พลัส

ภาพหน้าปก เป็นลิขสิทธิ์ของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
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การเปลี่ยนแปลงการสื่อสารของ รอยัล ออร์คิด พลัส

ในเร็วๆ นี้ ท่านสมาชิกจะได้พบกับการเปลี่ยนแปลงของเนื้อหาและการจัดส่งข่าวสารจาก 
รอยัล ออร์คิด พลัส เพ่ือเป็นการนำาเสนอข้อมูลข่าวสารท่ีตรงกับความต้องการของท่านสมาชิก
ทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศให้มากยิ่งขึ้น รวมถึงยังเป็นการสื่อสารในรูปแบบที่เป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อมอีกด้วย

จุลสารฉบับพิมพ์สำาหรับท่านสมาชิกในต่างประเทศ

สำาหรับท่านสมาชิกท่ียังคงรับข่าวสารผ่านทางจุลสารฉบับพิมพ์อยู่น้ัน ท่านจะได้พบกับจุลสาร
ข่าวฉบับเดือนกรกฎาคม - กันยายน 2557 ที่มีขนาดเล็กและบางลง รวมถึงจุลสารรอบ
เดือนกรกฎาคม - กันยายน 2557 ที่เป็นฉบับพิมพ์ จะเป็นฉบับสุดท้ายที่จะมีการจัดส่งให้
กับท่านสมาชิกที่อยู่ในต่างประเทศ

จุลสารฉบับพิมพ์สำาหรับท่านสมาชิกที่อยู่ในประเทศไทย

ท่านสมาชิกที่อยู่ในประเทศไทย และแจ้งความประสงค์ในการรับจุลสารฉบับพิมพ์ จะยัง
คงได้รับจุลสารตามปกติ อย่างไรก็ตาม ข้อมูลข่าวสารและข้อเสนอจากคู่สัญญาที่อยู่ในฉบับ
พิมพ์นี้ อาจจะมีจำานวนเนื้อหาจำากัดกว่าที่อยู่ในรูปแบบอีนิวส์

อีนิวส์

ท่านสมาชิกทั้งในและต่างประเทศ จะได้พบกับข้อมูลข่าวสารของรายการและข้อเสนอพิเศษ
ต่างๆ จากคู่สัญญาที่มีเนื้อหา และสาระประโยชน์ที่เพิ่มมากขึ้นได้ในอีนิวส์ ตั้งแต่ฉบับเดือน
กรกฎาคม - กันยายน 2557 เป็นต้นไป 

หากท่านสมาชิกยังคงรับจุลสารฉบับพิมพ์อยู่น้ัน รอยัล ออร์คิด พลัส ขอแนะนำาให้ท่านแจ้ง 
เปล่ียนการรับข่าวสารมาเป็นการรับผ่านอีนิวส์แทน ภายในวันท่ี 31 พฤษภาคม 2557 เน่ืองจาก
ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2557 เป็นต้นไป การจัดส่งข่าวสารให้กับท่านสมาชิกที่พำานักอยู่ในต่าง
ประเทศ จะเป็นการจัดส่งผ่านทางอีนิวส์เท่านั้น ซึ่งท่านสมาชิกสามารถแจ้งความประสงค์
ในการรับข่าวสารผ่านอีนิวส์ได้ท่ี www.thaiairways.com/rop เลือก บริการสมาชิกออนไลน์ 
และระบุข้อมูลอีเมลในบัญชีสมาชิกของท่าน

สำาหรับท่านสมาชิกที่ไม่มีอีเมล ท่านสามารถอ่านข้อมูลข่าวสารของอีนิวส์ได้ที่
www.thaiairways.com/rop
 
ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและลดปริมาณการใช้กระดาษ ด้วยการแจ้งรับ
ข่าวสารผ่านอีนิวส์ของ รอยัล ออร์คิด พลัส ได้ตั้งแต่วันนี้



เดินทางทั่วไทย กับข้อเสนอสุดพิเศษจากคู่สัญญา
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เทศกาลสงกรานต์และวันหยุดต่อเน่ืองในเดือนเมษายนถึงพฤษภาคมน้ี นับเป็นช่วงเวลาพิเศษ
สำาหรับท่านสมาชิกและครอบครัวท่ีจะได้เพลิดเพลินไปกับการท่องเที่ยวในประเทศไทย 
พร้อมรับข้อเสนอและสิทธิพิเศษต่างๆ จากคู่สัญญาของ รอยัล ออร์คิด พลัส ที่จะทำาให้การ
เดินทางของท่านคุ้มค่ายิ่ง 

ร่วมเฉลิมฉลองเทศกาลแห่งความสุขและความสนุกสนานของการสาดน้ำาสงกรานต์ในช่วงเวลา
สุดพิเศษนี้ได้กับคู่สัญญาของ รอยัล ออร์คิด พลัส 

โรงแรมและรีสอร์ทในเครือแอคคอร์

แอคคอร์ พร้อมต้อนรับท่านสมาชิกด้วยโรงแรมในเครือทั่วประเทศไทยที่ร่วมรายการ อาทิ 
โซฟิเทล พูลแมน เอ็มแกลเลอรี แกรนด์เมอร์เคียว โนโวเทล หรือเมอร์เคียว ซ่ึงล้วนเป็น
โรงแรมท่ีมีเอกลักษณ์และบริการอันโดดเด่น

• รับส่วนลด 15% จากอัตรา Best Available Rates
• อภินันทนาการอาหารเช้าสำาหรับ 2 ท่าน และเลทเช็คเอาท์ได้ถึง 15.00 น.
• รับทริปเปิ้ลพอยท์กับ เลอคลับ แอคคอร์ โฮเต็ล
• สำารองห้องพักที่ www.accorhotels.com/rop  ในระหว่างวันที่ 1 เมษายน
 ถึง 31 พฤษภาคม 2557 และใช้ได้กับการเข้าพักในระหว่างวันที่ 1 เมษายน ถึง 
 30 มิถุนายน 2557
• ข้อเสนอนี้ใช้ได้กับการเข้าพักในโรงแรมและรีสอร์ทในเครือแอคคอร์ที่ กรุงเทพฯ เชียงใหม่ 
 ภูเก็ต สมุย และกระบี่ และเงื่อนไขเป็นไปตามที่กำาหนด

อนันตรา โฮเต็ล รีสอร์ท แอนด์ สปา

สัมผัสความหรูหราและความสะดวกสบายของวันพักผ่อนของท่านได้ท่ีอนันตรา โฮเต็ล รีสอร์ท 
แอนด์ สปา ในประเทศไทย

• รับส่วนลดสูงสุดถึง 30% สำาหรับอัตราค่าห้องพัก
• รับดับเบิ้ลไมล์สำาหรับทุกการเข้าพักในอัตราที่กำาหนด
• รับส่วนลดค่าอาหารสูงสุด 20% และรับส่วนลดค่าบริการสปาสูงสุด 25%
• สำารองห้องพักได้ที่ www.anantara.com/ROP
• ข้อเสนอน้ีใช้ได้กับการสำารองห้องพักท่ีอนันตรา โฮเต็ล รีสอร์ท แอนด์ สปา ในประเทศไทย 
 ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2557 และสามารถใช้ได้กับการเข้าพักจนถึงวันที่ 31 
 กรกฎาคม 2557 ทั้งนี้ กฎเกณฑ์และเงื่อนไขเป็นไปตามที่กำาหนด

เช่ารถกับเอวิส ประเทศไทย

เพลิดเพลินกับการขับรถท่องเที่ยวทั่วไทยไปกับ เอวิส ด้วยสถานที่ให้บริการเช่ารถเอวิส 20 
แห่งทั่วประเทศ ที่จะให้อิสระในการเดินทางของท่าน เพื่อเที่ยวชมสถานที่สำาคัญ เมือง และ
หมู่บ้านต่างๆ ได้ทุกที่และทุกเวลา 

• รับส่วนลด 50% จากอัตราเช่ารถปกติ และรับทริปเปิ้ลไมล์สำาหรับการเช่ารถตั้งแต่ 5 วัน 
 ขึ้นไป
• สำารองรถเช่าได้ที่ www.avisthailand.com หรือโทร +66 (0)2251 1131
• กรุณาแจ้งรหัสส่วนลดเอวิส Y795000 สำาหรับสมาชิกรอยัล ออร์คิด พลัส

อนันตรา ภูเก็ต ลายัน รีสอร์ท แอนด์ สปา
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เดอะบาราย แอท ไฮแอท รีเจนซี หัวหิน

เดอะบาราย แอท ไฮแอท รีเจนซี หัวหิน

ผ่อนคลายกับความเป็นส่วนตัวและสัมผัสความหรูหราเหนือระดับได้ท่ีห้องสวีทของ เดอะบาราย 
พร้อมรับความสะดวกสบายไปกับบริการบัตเลอร์ส่วนตัวที่คอยดูแลเอาใจใส่ในทุกความ
ต้องการของท่าน

• เข้าพักในอัตรา Hyatt Daily Rate ในคืนแรก และพักฟรีในคืนที่ 2
• เลือกรับประทานอาหารเช้าในห้องอาหารได้ถึง 3 แห่ง พร้อมกับ 3 เมนูให้ท่านเลือก
• บริการชา กาแฟ ตลอดทั้งวัน รวมถึงเครื่องดื่มและคานาเป้ ก่อนอาหารเย็น ที่รีเจนซี 
 คลับ เลานจ์ หรือที่แมคฟาร์แลนด์เฮาส์
• บริการอโรมาเธอราพีสตีม และอโรมามิลค์บาธในห้องพัก โดยบัตเลอร์ส่วนตัว
• บริการนวด 60 นาทีสำาหรับ 2 ท่านในห้องพักหรือที่สปา
• ฟรี Wi-Fi และอื่นๆ
• สำารองห้องพัก ท่ีอีเมล reservations.hrhuahin@hyatt.com หรือโทร +66 (0) 3252 1234 
 พร้อมทั้งแจ้งรหัสรายการส่งเสริมการขาย HUA081
• ข้อเสนอนี้ใช้ได้กับการสำารองห้องพักที่เดอะบาราย ในระหว่างวันที่ 1 เมษายน ถึง 31 
 พฤษภาคม 2557 และเงื่อนไขเป็นไปตามที่กำาหนด

เซนทารา โฮเต็ล แอนด์ รีสอร์ท

สัมผัสโรงแรมสไตล์ร่วมสมัยใจกลางเมือง รีสอร์ทริมชายหาดเพื่อการพักผ่อนของครอบครัว 
หรือท่ีพักผ่อนอันเงียบสงบเพ่ือความเป็นส่วนตัว ได้ท่ีโรงแรมในเครือเซนทารา โฮเต็ล แอนด์ รีสอร์ท 
ที่พร้อมให้บริการห้องพักที่เหมาะกับทุกการพักผ่อนของท่านสมาชิก

• รับส่วนลดอัตราห้องพัก 20% ซ่ึงสามารถนำาไปใช้จ่ายผ่านการรับประทานอาหาร เคร่ืองด่ืม 
 หรือบริการสปา ในช่วงที่ท่านเข้าพัก
• รับดับเบิ้ลไมล์สำาหรับทุกการเข้าพักที่เป็นไปตามเงื่อนไขที่กำาหนด
• รับดับเบิ้ลพอยท์ผ่านบัตรเซนทารา - เดอะวันการ์ด และ รับเพิ่ม 100 พอยท์ เมื่อทำาการ 
 สมัครที่ www.centara1card.com
• สำารองห้องพักได้ที่ www.centarahotelsresorts.com/royal-orchid-travel-thailand 
 หรือทางอีเมลที่ reservations@chr.co.th หรือโทร +66 (0)2101 1234#1 และกรุณา 
 แจ้งรหัส “ROP Travel Thailand” เมื่อทำาการสำารองห้องพัก
• ข้อเสนอนี้ใช้ได้กับการสำารองห้องพักที่เซนทารา โฮเต็ล แอนด์ รีสอร์ท ในระหว่างวันท่ี 
 1 เมษายน ถึง 30 มิถุนายน 2557 และเงื่อนไขต่างๆ เป็นไปตามที่กำาหนด
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ชาเทรียม โฮเต็ล แอนด์ เรสซิเดนซ์

ชาเทรียม โฮเต็ล แอนด์ เรสซิเดนซ์ ให้บริการท่านด้วยท่ีพักหรูถึง 3 แห่งในกรุงเทพฯ ซ่ึง 2 แห่ง 
เป็นที่พักที่สะดวกสบายในย่านใจกลางเมือง และอีก 1 แห่งคือที่พักผ่อนริมแม่น้ำาเจ้าพระยา 
พร้อมรับความคุ้มค่ากับการสะสมไมล์ท่ีเพ่ิมมากข้ึน รวมถึงการอัพเกรดห้องพักและเลทเช็คเอาท์

• รับดับเบิ้ลไมล์สำาหรับทุกการเข้าพักที่เป็นไปตามเงื่อนไขที่กำาหนด
• อัพเกรดห้องพักและเลทเช็คเอาท์ได้ท่ีเอ็มโพเร่ียมสวีท บายชาเทรียม และท่ีชาเทรียม โฮเต็ล 
 ริเวอร์ไซด์ กรุงเทพฯ สำาหรับการสำารองห้องพักในอัตราปกติหรือการเข้าพักแบบใช้ไมล์ 
 สะสมในการแลกรางวัล
• รับการอัพเกรดห้องพักและเช็คอินได้ก่อนเวลาหรือเลทเช็คเอาท์ได้ สำาหรับการเข้าพักท่ีชาเทรียม 
 เรสซิเดนซ์ สาทร กรุงเทพฯ ในอัตราห้องพักตามที่กำาหนด
• สำารองห้องพักที่ www.chatrium.com
• ข้อเสนอนี้ใช้ได้กับการสำารองห้องพักในโรงแรมที่ร่วมรายการทั้ง 3 แห่ง ได้ในระหว่างวันที่  
 1 เมษายน ถึง 30 มิถุนายน 2557 ทั้งนี้เงื่อนไขต่างๆ เป็นไปตามที่กำาหนด

ดุสิต อินเตอร์เนชั่นแนล

สัมผัสประสบการณ์อันล้ำาค่า และห้องพักท่ีหรูหราสะดวกสบายได้กับการเข้าพักในโรงแรมของ 
เครือดุสิต อินเตอร์เนชั่นแนล

• รับส่วนลด 15% จากอัตรา Dusit Best Available Rates
• รับดับเบิ้ลไมล์สำาหรับทุกการเข้าพักที่เป็นไปตามเงื่อนไขที่กำาหนด
• รับส่วนลด 15% สำาหรับค่าอาหาร ณ ภัตตาคารที่ร่วมรายการ
• ฟรี Wi-Fi ในระหว่างการเข้าพัก
• สำารองห้องพักได้ที่ www.dusit.com หรืออีเมล customerservices@dusit.com

• ข้อเสนอนี้ใช้ได้กับการสำารองห้องพักที่โรงแรมดุสิตธานี ดุสิตดี2 และดุสิตปริ๊นเซส โฮเต็ล 
 แอนด์ รีสอร์ท ในประเทศไทย ในระหว่างวันท่ี 1 เมษายน ถึง 30 มิถุนายน 2557 ท้ังน้ีเง่ือนไข 
 ต่างๆ เป็นไปตามที่กำาหนด

โรงแรมสุโกศล

เลือกพักผ่อนใจกลางกรุงเทพฯ หรือหลีกหนีความวุ่นวายของเมืองหลวงไปพักผ่อนยังชายหาด
พัทยา กับการเข้าพักในโรงแรม เครือสุโกศล พร้อมสัมผัสความโดดเด่นของศิลปะในการตกแต่ง  
และบริการที่ประทับใจ

• รับส่วนลด 10% จากอัตรา Best Available Rates
• รับดับเบิ้ลไมล์สำาหรับการเข้าพักที่ เดอะสุโกศล กรุงเทพฯ และรับทริปเปิ้ลไมล์สำาหรับการ 
 เข้าพักที่โรงแรมอื่นๆ ในเครือ
• แลกรางวัลห้องพักโรงแรม 2 คืน รับสิทธิการอัพเกรดห้องพักฟรี
• สำารองห้องพักได้ที่ www.sukosolhotels.com
• ข้อเสนอนี้ใช้ได้กับการสำารองห้องพักที่โรงแรมในเครือสุโกศล ในระหว่างวันที่ 1 เมษายน 
 ถึง 30 มิถุนายน 2557 ทั้งนี้ เงื่อนไขต่างๆ เป็นไปตามที่กำาหนด

ดุสิตธานี พัทยา
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ตารางเที่ยวบินฤดูร้อน

ตารางเท่ียวบินฤดูร้อนของการบินไทยและการบินไทยสมายล์ เร่ิมใช้ในระหว่างวันท่ี 30 มีนาคม 
ถึง 25 ตุลาคม 2557 ซึ่งในบางเส้นทางอาจมีการปรับเพิ่มหรือลดจำานวนของเที่ยวบินใน
บางช่วง หรือตลอดทั้งช่วงเวลาของตารางเที่ยวบินฤดูร้อน โดยเมื่อท่านใช้บริการสำารองที่นั่ง
ผ่านระบบออนไลน์ท่ี www.thaiairways.com หรือ www.thaismileair.com ทางระบบ 
การสำารองท่ีน่ังจะแสดงข้อมูลให้ท่านทราบหากเท่ียวบินที่ท่านประสงค์จะเดินทางไม่ได้ให้
บริการในวันหรือเวลาดังกล่าว 

หมายเลขเที่ยวบินของการบินไทยประกอบด้วยตัวเลข 3 หลัก ส่วนหมายเลขเที่ยวบินของ
การบินไทยสมายล์ประกอบด้วยตัวเลข 4 หลักและขึ้นต้นด้วยหมายเลข 2

เที่ยวบินระหว่าง กรุงเทพฯ - ลอสแองเจลิส ซึ่งแวะหยุดพักที่โซล ยังคงให้บริการท่านด้วย
เที่ยวบินจำานวน 4 เที่ยวต่อสัปดาห์ โดยออกเดินทางจากกรุงเทพฯ ในช่วงบ่าย และออกเดิน
ทางจากลอสแองเจลิสในช่วงกลางดึก

กรุงเทพฯ	 โซล	 	ลอสแองเจลิส

14.20 น. 21.45 - 23.15 น.     18.50 น. (ถึงวันเดียวกัน) 

ลอสแองเจลิส	 โซล	 	กรุงเทพฯ

01.25 น. 6.00 - 7.30 น.  11.15 น. (ถึงวันรุ่งขึ้น)

หมายเหตุ: ตารางเวลาของเที่ยวบินต้องเป็นไปตามที่ได้รับอนุญาตจากทางภาครัฐ ซึ่งอาจเปลี่ยนแปลงได้ โดย
ไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
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ขอแนะนำา THAI Sky Connect
เพลิดเพลินกับการท่องโลกอินเทอร์เน็ตและการสื่อสารผ่านสังคมออนไลน์ ไม่ว่าจะเป็นการ
แชทหรืออีเมล ในระหว่างการเดินทางบนเท่ียวบินของการบินไทยได้ ด้วยบริการ THAI Sky 
Connect 

ท่านสามารถใช้บริการ THAI Sky Connect ได้บนเคร่ืองบินรุ่น A380 และบนเคร่ืองบิน
รุ่น A330-300 บางลำา โดยเป็นเที่ยวบินที่ให้บริการในเส้นทางบินระหว่างกรุงเทพฯ และ 
แฟรงค์เฟิร์ต ปารีส โตเกียว โอซาก้า ฮ่องกง ไทเป โซล หรือเพิร์ธ

ด้วยหลากหลายแพ็กเกจให้ท่านเลือก เช่นแพ็กเกจสำาหรับ แล็ปท็อป หรือ ไอแพด 10 MB 
ในอัตราเริ่มต้นที่ US $14.50 และแพ็กเกจสำาหรับ สมาร์ทโฟน หรือ แท็บเล็ต 3 MB ใน
อัตราเริ่มต้นที่ US $4.50 ซึ่งท่านสามารถชำาระค่าแพ็กเกจดังกล่าว ผ่านบัตรเครดิตของท่าน
ได้อย่างสะดวกสบายในเที่ยวบินที่ท่านเดินทาง

ไม่พลาดทุกการติดต่อสื่อสาร ในขณะเดินทางบนเครื่องบินของการบินไทย ได้ทุกที่ทุกเวลา
กับ THAI Sky Connect
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เคีย โอรา - ยินดีต้อนรับสู่นิวซีแลนด์

นิวซีแลนด์ ดินแดนแห่งทิวทัศน์และทัศนียภาพที่สวยงามแห่งหนึ่งของโลก ที่ท่านสามารถ
ไปสัมผัสกับความงดงามของเกาะเหนือได้กับแพ็กเกจ 6 วัน 5 คืน ของ รอยัล ออร์คิด ฮอลิเดย์

ด้วยโปรแกรมการท่องเท่ียวท่ีให้ท่านได้พักผ่อนตามอัธยาศัยเม่ือไปถึงเมืองโอ๊คแลนด์ในวันแรก  
และวันที่ 2 เดินทางผ่านบอมเบย์ฮิลล์ มุ่งหน้าสู่ทุ่งปศุสัตว์ของไวคาโต นั่งเรือชมหนอน
เรืองแสงจำานวนนับล้านที่ถ้ำาไวโตโม แล้วเดินทางต่อสู่เมืองโรโตรัว ศูนย์กลางแห่งพลังงาน
ความร้อนใต้พื้นพิภพ

วันที่ 3 พักผ่อนสบายๆ ในเมืองโรโตรัว และวันที่ 4 เดินทางผ่านป่าสนทาโอราคูริ เพื่อไปยัง
น้ำาตกฮูก้า และชมความสวยงามของทะเลสาบที่ใหญ่ที่สุดในนิวซีแลนด์ที่เทาโป วันที่ 5 เดิน
ทางกลับสู่โอ๊คแลนด์ และช้อปปิ้งในช่วงเช้าของวันที่ 6 ที่เมืองโอ๊คแลนด์ ก่อนที่จะเดินทาง
กลับกรุงเทพฯ กับการบินไทย

โปรแกรมท่องเท่ียวโอ๊คแลนด์ - โรโตรัว - เทาโป น้ี รวมรถรับ - ส่งระหว่างสนามบินกับโรงแรม 
พร้อมที่พัก 5 คืน อาหารเช้า และบริการนำาเที่ยว

สำารองแพ็กเกจท่องเท่ียวนิวซีแลนด์หรือจุดหมายปลายทางอ่ืนๆ ได้ท่ี รอยัล ออร์คิด ฮอลิเดย์ 

ในกรุงเทพฯ โทร 02-3562888 

อีเมล: roh.rsvn@thaiairways.com หรือติดต่อที่สำานักงานการบินไทยทั่วโลก
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ผมรู้สึกเป็นเกียรติที่ได้ทำาหน้าที่เป็นตัวแทนเผยแพร่ศิลปะมวยไทย  

ไปยังเอเชีย, แอฟริกา, ออสเตรเลีย, อเมริกา และยุโรป 

การบินไทย และสายการบินพันธมิตร สตาร์ อัลไลแอนซ์ ก็พร้อมพาผม

ไปทุกจุดหมายด้วยเครือข่ายที่แข็งแกร่ง

นี่คือเส้นทางที่ผมเลือก 

บัวขาว บัญชาเมฆ - แชมป์สมาคมกีฬามวยอาชีพแห่งประเทศไทย รุ่นเฟเธอร์เวท, 

แชมป์โลกเค-วัน เวิลด์แมกซ์, แชมป์โลกเอส-คัพ ชู๊ตบ๊อกซิ่ง และสมาชิกบัตรทอง

รอยัล ออร์คิด พลัส

staralliance.com
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รู้ทัน ไม่พลาดทุกข่าวสาร

เว็บไซต์รูปแบบใหม่

เว็บไซต์ของการบินไทย www.thaiairways.com ได้รับการปรับปรุงใหม่ เพื่อให้ท่านค้นหา
ข้อมูลได้ง่ายและใช้บริการได้สะดวกสบายยิ่งขึ้น

และในเร็วๆ น้ี ท่านสมาชิกจะได้พบกับเว็บไซต์ของ รอยัล ออร์คิด พลัส  www.thaiairways.
com/rop ในรูปแบบใหม่เช่นกัน ด้วยบริการการให้ข้อมูลข่าวสาร รวมถึงข้อเสนอพิเศษต่างๆ 
จากการบินไทยและคู่สัญญา ท่ีเป็นประโยชน์ คุ้มค่า และเด่นชัดย่ิงข้ึน อีกท้ังรูปภาพประกอบ
ที่สวยงามสะดุดตา ที่จะทำาให้ท่านได้รับความเพลิดเพลินมากยิ่งขึ้น

ท่านสมาชิกยังสามารถใช้บริการและแลกรางวัลได้หลากหลายประเภทได้ทันทีผ่านระบบ
ออนไลน์ เพ่ือความสะดวกและรวดเร็วในการใช้บริการและการได้รับข้อมูลข่าวสารล่าสุด รวมถึง
ข้อเสนอพิเศษที่คุ้มค่า รอยัล ออร์คิด พลัส จึงขอเชิญชวนท่านสมาชิก เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์
ของการบินไทย และ รอยัล ออร์คิด พลัส อย่างสม่ำาเสมอ 

ข่าวสารสายการบินพันธมิตร สตาร์ อัลไลแอนซ์

ต้ังแต่วันท่ี 30 มีนาคม 2557 สายการบิน ยูเอสแอร์เวยส์ และแทมแอร์ไลน์ ไม่ได้ร่วมเป็น
สมาชิกในกลุ่มสายการบินพันธมิตร สตาร์ อัลไลแอนซ์ แล้ว ดังนั้น ท่านสมาชิกจะไม่สามารถ 
สะสมไมล์ แลกรางวัล หรือใช้สิทธิประโยชน์จากสายการบินพันธมิตร สตาร์ อัลไลแอนซ์ กับ 
สายการบิน ยูเอสแอร์เวยส์ และแทมแอร์ไลน์ ได้อีกต่อไป

ในกรณีท่ีท่านเดินทางกับเท่ียวบินของท้ัง 2 สายการบินน้ี ภายในวันท่ี 30 มีนาคม 2557 
และยังไม่ได้รับไมล์สะสมจากเที่ยวบินที่ท่านเดินทาง ท่านสมาชิกสามารถแจ้งเรื่องเพื่อขอ

สะสมไมล์ย้อนหลังได้ ภายในระยะเวลา 6 เดือนนับจากวันเดินทางของท่าน โดยส่งหลัก
ฐานบัตรที่นั่งฉบับจริงของท่าน ไปยังศูนย์บริการสมาชิกรอยัล ออร์คิด พลัส หรือสำานักงาน
การบินไทยทั่วโลก และสำาหรับบัตรโดยสารรางวัล ที่ท่านออกไว้ก่อนวันที่ 30 มีนาคม 2557 
ท่านยังสามารถใช้เดินทางได้ภายใน 1 ปี นับจากวันที่ออกบัตรโดยสารรางวัลดังกล่าว

นิตยสาร “สวัสดี” ฉบับดิจิตอล

การบินไทย เปิดตัวนิตยสาร “สวัสดี” ฉบับดิจิตอล เพ่ือให้ผู้โดยสารและผู้ท่ีสนใจ ได้ดาวน์โหลด 
ไปอ่านแบบฟรีๆ โดยเน้ือหาภายในเล่มยังคงเป็นรูปแบบเดียวกับฉบับท่ีให้บริการบนเคร่ืองบิน 
ท่ีมีท้ังข่าวสารของการบินไทย และเน้ือหาสาระสำาหรับนักท่องเท่ียวและนักเดินทางท่ัวโลก ท่าน 
สมาชิกสามารถดาวน์โหลด “สวัสดี” ได้แล้ววันน้ี สำาหรับระบบปฏิบัติการ iOS สามารถโหลด 
ผ่านทาง App Store และสำาหรับผู้ใช้ระบบ Android สามารถโหลดผ่านทาง Play Store 
โดยพิมพ์คำาว่า Sawasdee Magazine แล้วกดดาวน์โหลด เพียงแค่น้ีท่านก็สามารถเพลิดเพลิน 
ไปกับนิตยสาร “สวัสดี” ฉบับดิจิตอลได้ทุกที่ ทุกเวลา 

ติดตามข่าวสารข้อมูล ตลอดจนโปรโมชั่นดีๆ ของ ThaiAirways ผ่านทาง Facebook 
Twitter Instagram และ Line



อินเตอร์คอนติเนนตัล สมุย บ้านตลิ่งงาม รีสอร์ท
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รับทริปเป้ิลไมล์ ท่ีรอยัล ออร์คิด เชอราตัน 

โฮเต็ล แอนด์ ทาวเวอร์

สัมผัสบรรยากาศแห่งความหรูหราริมแม่น้ำาเจ้าพระยา กับห้องพักทาวเวอร์สรูม ท่ีรอยัล ออร์คิด เชอราตัน
โฮเต็ล แอนด์ ทาวเวอร์ รวมถึงผ่อนคลายไปกับทาวเวอร์สเลานจ์ ที่ได้รับการตกแต่งใหม่ พร้อมรับ
ทริปเปิ้ลไมล์ สำาหรับการสำารองห้องพักและเข้าพักภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2557

สำารองห้องพักที่ www.sheraton.com/bangkok

หรือโทร +66 (0) 2266 0123 

เงื่อนไข: ข้อเสนอนี้สำาหรับการสำารองห้องพักและเข้าพักในรอยัล ออร์คิด เชอราตัน โฮเต็ล แอนด์ ทาวเวอร์ 
ภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2557 กรุณาสำารองห้องพักล่วงหน้า แจ้งรหัสส่งเสริมการขาย “Triple Starpoints” 
ขณะทำาการสำารองห้องพัก พร้อมแสดงบัตรสมาชิก Starwood Preferred Guest® และแสดงบัตรหรือแจ้ง
หมายเลขสมาชิกรอยัล ออร์คิด พลัส เม่ือทำาการเช็คอินท่ีโรงแรม โดยท่านต้องเป็นสมาชิก Starwood Preferred 
Guest® เพื่อที่จะได้รับโบนัสไมล์ ทั้งนี้ ท่านต้องชำาระเงินผ่านบัตรเครดิต ในขณะทำาการสำารองห้องพัก และ
ส่วนท่ีไม่ได้ใช้จะไม่สามารถยกยอดไปใช้ในวันอ่ืนหรือคืนเป็นเงินสดหรือเครดิตได้ ข้อเสนอน้ีไม่สามารถใช้ร่วมกับ 
Eat, Drink & More Thailand รวมถึงรายการส่งเสริมการขายอื่นๆ ได้ รวมถึงมีข้อกำาหนดอื่นๆ และมีช่วง
ปิดรับจอง ไม่สามารถใช้ได้กับการจองเป็นหมู่คณะ ทางโรงแรมจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ ในกรณี
ที่ขัดกับกฎหมายของบางประเทศ หรือในกรณีที่เกิดจากการพิมพ์ข้อความไม่ครบหรือผิดพลาด สตาร์พอยท์, 
เอสพีจี, Starwood Preferred Guest®, เชอราตัน, โฟร์ พอยท์ส, ดับเบิ้ลยู, อลอฟท์, เลอ เมอริเดียน, 
เดอะ ลัคเชอร่ี คอลเลคช่ัน, เอลิเมนต์, เวสติน, เซนต์ รีจิส และอ่ืนๆ เป็นเคร่ืองหมายทางการค้าของ Starwoods 
Hotels & Resorts Worldwide, Inc.

ทาวเวอร์ส เลานจ์

รับดับเบ้ิลไมล์ และส่วนลดท่ีคุ้มค่า

รับดับเบ้ิลไมล์และเพลิดเพลินกับส่วนลด 20% สำาหรับค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีโรงแรมในเครือ IHG 
ในภูมิภาคเอเชีย ตะวันออกกลาง และแอฟริกาท่ีร่วมรายการ เพียงแสดงบัตรสมาชิกรอยัล ออร์คิด พลัส 
โดยส่วนลดค่าอาหารและเครื่องดื่มจะปรากฎในบิลค่าห้อง และตั้งแต่เดือนมกราคม 2557 เป็นต้นไป 
สมาชิก IHG™ Rewards Club ยังสามารถใช้บริการฟรีอินเทอร์เน็ตได้ เพื่อการติดต่อสื่อสารได้ทุก
ที่ทุกเวลาในขณะที่ท่านเข้าพักอีกด้วย

รายละเอียดเพิ่มเติมและสำารองห้องพักได้ที่ www.ihg.com/thai2x หรือติดต่อศูนย์บริการสมาชิก 
IHG™ Rewards Club พร้อมแจ้งหมายเลขสมาชิกของท่าน

ศูนย์บริการสมาชิก IHG™ Rewards 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 ตะวันออกกลาง +971 4 429 0 530

เงื่อนไข: ข้อเสนอพิเศษนี้ใช้ได้กับท่านที่เป็นสมาชิกของ IHG® Rewards Club ด้วยเท่านั้น รับโบนัสไมล์
สำาหรับการเข้าพักในอัตราที่กำาหนด ในระหว่างวันที่ 1 พฤษภาคม ถึง 31 กรกฎาคม 2557 การเข้าพักติดต่อ
กันถือเป็นการเข้าพัก 1 ครั้ง โดยไม่คำานึงถึงจำานวนครั้งที่เช็คอินหรือเช็คเอาท์ และจะรับข้อเสนอนี้ได้ต่อเมื่อ
ชำาระค่าห้องพักในอัตราที่กำาหนด ซึ่งรวมถึงอัตรา Business and leisure rates โดยท่านต้องเลือกสะสมไมล์
กับการบินไทย เพื่อที่จะสะสมไมล์กับ รอยัล ออร์คิด พลัส สิทธิ์ในการรับโบนัสไมล์ใช้ได้กับสมาชิก 1 ท่านต่อ 
1 ห้องพักเท่านั้น เพียงแสดงบัตรสมาชิกรอยัล ออร์คิด พลัส ท่านจะได้รับส่วนลด 20% สำาหรับค่าอาหารและ
เครื่องดื่ม ยกเว้นค่ารูมเซอร์วิสและการจัดสัมมนาหรืองานเลี้ยง ส่วนลดค่าอาหารและเครื่องดื่มจะถูกรวมไว้
กับบิลค่าห้องพัก และค่าใช้จ่ายจะคิดตามสกุลเงินท้องถิ่น ทั้งนี้ต้องเป็นไปตามเงื่อนไขของ IHG® Rewards 
Club และข้อกำาหนดของสายการบิน รายละเอียดเพิ่มเติมที่ www.ihgrewardsclub.com 



เดอะพาร์คเลน ฮ่องกง
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รับทริปเป้ิลไมล์ กับ เวิลด์ โฮเต็ล

รับ 1,500 ไมล์ เมื่อเข้าพักอย่างน้อย 2 คืนติดต่อกัน ที่โรงแรมในเครือเวิลด์ โฮเต็ล 160 แห่งที่ร่วม
รายการ ในกว่า 60 จุดหมายปลายทางทั่วโลก รวมถึงที่ เดอะพาร์คเลน ฮ่องกง

ร่วมเฉลิมฉลอง 40 ปีของ เดอะพาร์คเลน ฮ่องกง ที่ตั้งอยู่ใจกลางคอสเวย์เบย์ ด้วยบริการห้องพัก
อันหรูหรา งดงามถึง 815 ห้อง พร้อมวิวทิวทัศน์ของท่าเทียบเรืออ่าววิคตอเรีย เพลิดเพลินไปกับ
อินเทอร์เน็ตความเร็วสูง และโทรทัศน์จอแบนในห้องพัก ล้ิมรสอาหารเลิศรสท่ีห้องอาหารรีว่าหรือห้อง 
อาหารเดอะเด็ค โดยทางโรงแรมยังพร้อมให้บริการห้องประชุมและห้องสัมมนาตามความประสงค์ของท่าน 
อีกด้วย 

สำารองห้องพักของ เดอะพาร์คเลน ฮ่องกง และโรงแรมที่ร่วมรายการได้ที่
www.worldhotels.com/triple-miles พร้อมรับ 1,500 ไมล์ 
สำาหรับการเข้าพักในระหว่างวันที่ 1 เมษายน ถึง 31 ธันวาคม 2557 

 

เงื่อนไข
• ข้อเสนอนี้ขึ้นอยู่กับจำานวนห้องพักที่ว่าง และใช้ได้กับการสำารองห้องพักในอัตรา “ทริปเปิ้ลไมล์” 
 ที่ www.worldhotels.com/triple-miles  เท่านั้น
• ข้อเสนอนี้ ใช้ได้กับการเข้าพักอย่างน้อย 2 คืนติดต่อกัน
• โรงแรมที่เข้าร่วมรายการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้
• การเข้าพักติดต่อกันถือเป็นการเข้าพัก 1 ครั้ง ถึงแม้จะทำาการสำารองห้องพักแยกกันก็ตาม
• ข้อเสนอนี้ใช้ได้ในระหว่างวันที่ 1 เมษายน ถึง 31 ธันวาคม 2557

รับไมล์สะสมสูงสุดส่ีเท่า และส่วนลด 55%

กับเฮิรทซ์ ประเทศไทย

เพลิดเพลินกับอิสระแห่งการขับรถท่องเที่ยวทั่วไทย พร้อมรับสิทธิพิเศษเมื่อสำารองรถเช่ากับเฮิรทซ์
ประเทศไทย ในระหว่างวันที่ 1 เมษายน ถึง 30 มิถุนายน 2557 

• เมื่อเช่ารถตั้งแต่ 3 วันขึ้นไป รับ 1,000 ไมล์ พร้อมส่วนลด 55%
• เมื่อเช่ารถตั้งแต่ 2 วันขึ้นไป รับ 250 ไมล์ พร้อมส่วนลด 55%

รับข้อเสนอพิเศษนี้เพียงติดต่อศูนย์สำารองรถเช่าเฮิรทซ์ 
โทร +66 (0) 2266 4666 หรืออีเมล reserve@hertzthailand.com

• สำารองรถเช่าล่วงหน้าอย่างน้อย 48 ชั่วโมง ก่อนวันรับรถ
• แจ้งหมายเลขสมาชิกรอยัล ออร์คิด พลัส พร้อมแจ้งรหัสรายการส่งเสริมการขาย “ROP 55% 
 Discount” และ/หรือ PC#190562 เมื่อทำาการสำารองรถเช่า
• แสดงบัตรสมาชิกรอยัล ออร์คิด พลัส ณ เคาน์เตอร์เช่ารถ

เงื่อนไข
• ข้อเสนอพิเศษน้ีใช้ได้สำาหรับการเช่ารถขับเองในอัตรา Affordable Rates (leisure retail rates) ในสถานท่ี 
 เช่ารถที่ร่วมรายการในประเทศไทย สำาหรับการรับรถในระหว่างวันที่ 1 เมษายน ถึง 30 มิถุนายน 2557
• ข้อเสนอพิเศษนี้สามารถใช้ได้กับการเช่ารถทุกประเภท และขึ้นอยู่กับจำานวนรถที่ว่าง
• ส่วนลดพิเศษน้ีช้ได้กับอัตราค่าเช่ารถตามจำานวนวันท่ีเช่าและระยะขับข่ีเท่าน้ัน โดยไม่รวมค่าภาษี ค่าธรรมเนียม 
 และค่าบริการเสริมอื่นๆ
• ข้อเสนอนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับอัตราส่วนลด CDP หรือรายการส่งเสริมการขายอื่นๆ ได้
• ข้อเสนอพิเศษนี้ มีช่วงปิดรับจอง และต้องเป็นไปตามกฎเกณฑ์และเงื่อนไขการเช่ารถของเฮิรทซ์
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“ไทคูเลานจ์” แมนดาริน โอเรียนเต็ล กวางเจา

รับดับเบ้ิลไมล์ และอัตราค่าห้องพักท่ีคุ้มค่า

โกลบอล โฮเต็ล อัลไลแอนซ์ ให้บริการท่านด้วยโรงแรมที่หรูหราถึง 23 เครือโรงแรมชั้นนำาทั่วโลก 
ซึ่งท่านจะได้รับข้อเสนอพิเศษสุดจาก 3 โรงแรมในเครือ ดังนี้:

• รับดับเบิ้ลไมล์
• รับส่วนลดอัตราค่าห้องพัก 15%
• เลทเช็คเอาท์
• สำาหรับการสำารองห้องพักและเข้าพักในระหว่างวันที่ 1 เมษายน ถึง 31 กรกฎาคม 2557

เฟิรสท์ โฮเต็ล พร้อมด้วยโรงแรม 43 แห่งในกลุ่มประเทศสแกนดิเนเวีย ซึ่งจะมอบข้อเสนอพิเศษ
ให้กับท่าน เมื่อเข้าพักในโรงแรมที่ โคเปนเฮเกน ออสโล และสตอกโฮล์ม
รายละเอียดเพิ่มเติมที่ www.firsthotels.com/thaiairways 

แพนแปซิฟิก โฮเต็ล แอนด์ รีสอร์ท ให้บริการท่านด้วยท่ีพักในแบบโรงแรม รีสอร์ท และห้องสวีทใน
เอเชีย อเมริกาเหนือ และโอเชียเนีย
รายละเอียดเพิ่มเติมที่ www.panpacific.com/thaiairways_songkran2014

พาร์ครอยัล โฮเต็ล แอนด์ รีสอร์ท ที่ตั้งอยู่ในย่านใจกลางเมืองสำาคัญในออสเตรเลีย อินโดนีเซีย 
มาเลเซีย พม่า สิงคโปร์ และเวียดนาม
รายละเอียดเพิ่มเติมที่ www.parkroyalhotels.com/thaiairways_songkran2014

สำารองห้องพัก รวมถึงตรวจสอบข้อมูล กฎเกณฑ์ และเงื่อนไขต่างๆ ได้ที่เว็บไซต์ของแต่ละโรงแรม

เฟิรสท์ โฮเต็ล รีเซ็น สตอกโฮล์ม

รับไมล์สะสมเพ่ิมมากข้ึน 

กับโรงแรมในเครือแมนดาริน โอเรียนเต็ล
รับดับเบิ้ลหรือทริปเปิ้ลไมล์ พร้อมเพลิดเพลินกับอาหารเช้าเลิศรส เมื่อเข้าพักตั้งแต่ 2 คืนขึ้นไปในอัตรา Best Available 
Rate ในระหว่างวันที่ 1 เมษายน ถึง 30 มิถุนายน 2557

เข้าพักในอัตรา	Bed	&	Breakfast	พร้อมรับดับเบิ้ลไมล์
แมนดาริน โอเรียนเต็ล กวางเจา แมนดาริน โอเรียนเต็ล จาการ์ตา
แมนดาริน โอเรียนเต็ล ซานย่า แมนดาริน โอเรียนเต็ล ไฮปาร์ค ลอนดอน
แมนดาริน โอเรียนเต็ล ปารีส แมนดาริน โอเรียนเต็ล ไมอามี่

เข้าพักในอัตรา	Best	Available	Rates	พร้อมรับดับเบิ้ลไมล์
แมนดาริน โอเรียนเต็ล กวางเจา แมนดาริน โอเรียนเต็ล ฮ่องกง*
เดอะ เอ็กซ์เซลเซอร์ ฮ่องกง แมนดาริน โอเรียนเต็ล จาการ์ตา
แมนดาริน โอเรียนเต็ล มาเก๊า แมนดาริน โอเรียนเต็ล ซานย่า
แมนดาริน โอเรียนเต็ล ไฮปาร์ค ลอนดอน แมนดาริน โอเรียนเต็ล ปารีส

เข้าพักในอัตรา	Best	Available	Rates	พร้อมรับทริปเปิ้ลไมล์
แมนดาริน โอเรียนเต็ล พูดง เซียงไฮ้

สำารองห้องพักผ่านระบบออนไลน์ ที่ www.mandarinoriental.com หรือทางโทรศัพท์ที่:
แมนดาริน โอเรียนเต็ล กวางเจา +86 20 3808 8880 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 พูดง เซียงไฮ้ +86 21 2082 9908 แมนดาริน โอเรียนเต็ล ไฮปาร์ค ลอนดอน +44 20 7201 3773
แมนดาริน โอเรียนเต็ล ปารีส +33 1 7098 7333 แมนดาริน โอเรียนเต็ล ไมอามี่ +1 305 913 8288

เงื่อนไข: *สำาหรับการเข้าพักอย่างน้อย 2 คืนติดต่อกัน และมีช่วงปิดรับการเข้าพักในระหว่างวันที่ 8 ถึง 19 พฤษภาคม 2557
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