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สวัสดีค่ะ

Happy New Year สุขสันต์ปีใหม่  

กรุงเทพมหานคร ศูนย์กลางในการเชื่อมต่อเที่ยวบินไปยังกว่า 70 จุดหมายปลายทางทั่วทั้ง 
5 ทวีป และในปีนี้ กรุงเทพฯ ยังได้รับการยกย่องให้เป็นจุดหมายปลายทางที่น่าท่องเที่ยว
ที่สุดในโลก ซึ่งถือเป็นความภาคภูมิใจที่ได้รับเป็นปีที่ 3 ติดต่อกัน จากผลคะแนนโหวตของ 
ผู้อ่านนิตยสาร Travel + Leisure ด้วยคะแนนนิยมสูงสุดที่มอบให้กับกรุงเทพฯ ทางด้าน 
แหล่งท่องเท่ียว ศิลปวัฒนธรรม ร้านอาหาร ผู้คน แหล่งช้อปป้ิง และความคุ้มค่าในการมาเยือน 
เลือกกรุงเทพฯ ให้เป็นหน่ึงในจุดหมายปลายทางท่องเท่ียวของท่านในปี 2557 น้ี เพ่ือพิสูจน์
เมืองที่น่าท่องเที่ยวที่สุดในโลกนี้ด้วยตัวท่านเอง 

ต้อนรับโรงแรมคู่สัญญาใหม่ โอกุระ เพื่อให้ท่านได้รับไมล์สะสมรวดเร็วยิ่งขึ้น เมื่อเข้าพักกับ
โรงแรมในเครือโอกุระ ท่ีพร้อมมอบบริการสุดประทับใจให้ท่านในทุกโรงแรมท่ัวท้ังเอเชีย และ
ภูมิภาคอื่นๆ 

ขอแนะนำาเมืองแห่งการท่องเท่ียวอันล้ำาค่าของเอเชีย หลวงพระบาง สาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว จุดหมายปลายทางแห่งใหม่ล่าสุดของ การบินไทยสมายล์ ด้วยแพ็กเกจท่องเท่ียว
ของ รอยัล ออร์คิด ฮอลิเดย์ ที่จะพาท่านไปสัมผัสกับประสบการณ์สุดประทับใจในเมือง
มรดกโลกบนลุ่มแม่น้ำาโขงแห่งนี้ 

พบกับคู่สัญญาท่องเท่ียวใหม่ๆ ท่ีจะทำาให้ท่านสะสมไมล์ได้รวดเร็วย่ิงข้ึนขณะเดินทางท่องเท่ียว 
และใช้จ่ายในชีวิตประจำาวัน นอกจากน้ัน กรุณาศึกษาข้อมูลในเร่ืองการเปล่ียนแปลงการได้รับ
ไมล์สะสมกับบางสายการบินในกลุ่มพันธมิตร สตาร์ อัลไลแอนซ์ ซ่ึงจะมีผลบังคับใช้ต้ังแต่วันท่ี  
1 มกราคม 2557 เป็นต้นไป 

รับความรวดเร็วและสะดวกสบายผ่านระบบออนไลน์ ด้วยการตรวจสอบข้อมูลส่วนตัวของท่าน
ได้ด้วยตนเอง ที่ www.thaiairways.com/rop และท่านยังจะได้พบกับรางวัลใหม่ๆ ที่ให้
บริการผ่านระบบออนไลน์ในเร็วๆ นี้ รอยัล ออร์คิด พลัส ขอแนะนำาให้ท่านเข้าใช้งานผ่าน
ระบบออนไลน์อย่างสม่ำาเสมอ เพื่อที่ท่านจะได้รับทราบข้อมูลของรางวัลต่างๆ หรือข้อเสนอ
ใหม่ๆ จากคู่สัญญาได้ทันที

และเน่ืองในวาระข้ึนปีใหม่น้ี รอยัล ออร์คิด พลัส ขออวยพรให้ท่านสมาชิกประสบแต่ความสุข 
สุขภาพแข็งแรง พร้อมรับความคุ้มค่ายิ่งจากหลากหลายช่องทางในการสะสมไมล์ และจาก
รางวัลที่มีให้เลือกมากมายกับ รอยัล ออร์คิด พลัส ได้ในตลอดทั้งปี 2557 นี้ 

รอยัล ออร์คิด พลัส
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โรงแรมของญี่ปุ่น คู่สัญญาแห่งใหม่

โอกุระ โฮเต็ล แอนด์ รีสอร์ท โรงแรมนิกโกะ อินเตอร์เนช่ันแนล และโรงแรม เจเอแอล ซิต้ี 
ขอเชิญชวนท่านสมาชิกรอยัล ออร์คิด พลัส ร่วมสัมผัสประสบการณ์การให้บริการตามแบบฉบับ
ญี่ปุ่นที่ท่านจะได้รับความประทับใจอย่างยิ่ง พร้อมรับไมล์สะสมในทุกครั้งที่เข้าพักตามอัตรา
ที่กำาหนด

คำาว่า “Wa” ในภาษาญี่ปุ่นหมายถึงความกลมกลืนเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน ซึ่งถือเป็น
หัวใจหลักของการบริการจาก โอกุระ กรุ๊ป ซึ่งท่านจะได้รับประสบการณ์สุดพิเศษของการ
บริการด้วยมาตรฐานสูงสุด พร้อมซาบซึ้งไปกับขนบธรรมเนียมประเพณีอันอ่อนช้อย และ
งดงามตามแบบฉบับของญี่ปุ่น

โรงแรมและรีสอร์ททุกแห่งในเครือ โอกุระ กรุ๊ป พร้อมมอบที่สุดแห่งการเข้าพักให้กับท่าน 
ด้วยห้องอาหารชั้นเลิศกับหลากหลายมื้ออาหารให้ท่านได้ลิ้มลอง รวมถึงบริการเหนือระดับที่ 
มอบความใส่ใจและความทุ่มเทในการให้บริการเพื่อตอบรับทุกความปรารถนาของผู้เข้าพัก
ได้เป็นอย่างดี

เพลิดเพลินกับการพักผ่อนที่แสนคุ้มค่าที่โรงแรมโอกุระ กรุ๊ป ทั้งในญี่ปุ่น และประเทศอื่นๆ 
ทั่วทั้งเอเชียและทั่วโลก

เพื่อเป็นการเฉลิมฉลองคู่สัญญาแห่งใหม่นี้ รับดับเบิ้ลไมล์ หรือทริปเปิ้ลไมล์ เมื่อเข้าพักใน 
โรงแรมท่ีร่วมรายการ และพิเศษสุดสำาหรับผู้เข้าพักจำานวน 20 ท่าน ท่ีจะได้รับความเพลิดเพลิน 
กับการรับประทานอาหารญี่ปุ่นรสเลิศ ณ ภัตตาคารที่ได้รับรางวัลห้องอาหารญี่ปุ่นยอดเยี่ยม 
บนชั้น 24 ของ โอกุระ เพรสทีจ กรุงเทพฯ

สำารองห้องพักผ่านระบบออนไลน์ได้ที่ www.okura-jalhotels.com/ffp/tg/
หรือติดต่อหมายเลขโทรฟรี:
• ไทย: 001-800-11-003-3794 (365 วัน / ตลอด 24 ชั่วโมง)
• ญี่ปุ่น: 0120-00-3741 (09:30-18:00 น. ทุกวัน ยกเว้นช่วงวันหยุด 
  เทศกาลปีใหม่)
• ออสเตรเลีย:  1-800-79-4281 (365 วัน / ตลอด 24 ชั่วโมง)
• สหราชอาณาจักร: 0808-234-3422 (365 วัน / ตลอด 24 ชั่วโมง)
• สหรัฐอเมริกา: 1-800-645-5687(365 วัน / ตลอด 24 ชั่วโมง)

เงื่อนไข: ท่านจะต้องแสดงบัตรสมาชิกรอยัล ออร์คิด พลัส หรือแจ้งหมายเลขสมาชิกขณะทำาการเช็คอิน โดย 
ข้อเสนอพิเศษนี้ขึ้นอยู่กับจำานวนห้องพักที่ว่าง และใช้ได้กับการสำารองห้องพักในอัตราที่กำาหนดผ่านเว็บไซต์ 
www.okura.com, www.jalhotels.com หรือติดต่อผ่านทางศูนย์สำารองห้องพักโรงแรมโอกุระ และ เจเอแอล 
การเข้าพักหลายคืนติดต่อกันนับเป็นการเข้าพัก 1 คร้ัง แม้จะทำาการแยกการสำารองห้องพักก็ตาม ผู้โชคดี 20 ท่าน
ที่ได้รับรางวัลพิเศษจะคัดเลือกจากการสุ่มจับรางวัลจากผู้เข้าพักทั้งหมดที่ทำาการสำารองห้องพักตามเงื่อนไข 
ท่ีกำาหนด โดยผู้โชคดีจะได้รับการติดต่อกลับผ่านทางอีเมลท่ีให้ไว้เม่ือทำาการลงทะเบียนภายในส้ินเดือนเมษายน 
ข้อเสนอพิเศษนี้ใช้ได้กับการเช็คอินในระหว่างวันที่ 1 มกราคม ถึง 31 มีนาคม 2557 สำาหรับการเข้าพักใน
อัตราที่กำาหนดเท่านั้น ทั้งนี้ ไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นๆ ได้ และกฎเกณฑ์เงื่อนไข
สามารถเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าและเป็นไปตามเงื่อนไขที่กำาหนด

โรงแรม โอกุระ โตเกียว
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สัมผัสมนต์เสน่ห์ของเมืองที่ได้รับการขนานนามให้เป็นอัญมณีแห่งภูมิภาคเอเชียตะวันออก
เฉียงใต้ได้ที่หลวงพระบาง สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ด้วยการเดินทางไปกับ 
การบินไทยสมายล์ 

เมืองแห่งขุนเขาบนท่ีราบสูงลาว บริเวณท่ีแม่น้ำาโขงและแม่น้ำาคานไหลมาบรรจบกัน หลวงพระบาง
นับเป็นเมืองสวรรค์ของผู้ที่ชื่นชอบความสงบ เรียบง่าย วัดวาอารามโบราณ สถาปัตยกรรม
แบบฝรั่งเศสคลาสสิก อาหารท้องถิ่นรสเลิศ ตลาดพื้นเมือง พร้อมโรงแรมที่พักหลากหลาย
ให้ท่านได้เลือกพักตามปรารถนา  

เมืองมรดกโลกแห่งนี้ีได้รับการทะนุบำารุงรักษาไว้เป็นอย่างดี ด้วยการห้ามยานพาหนะขนาด
ใหญ่วิ่งภายในตัวเมือง ท่านจะได้พบกับภาพการสัญจรไปมาของผู้คนด้วยจักรยาน หรือ
การเดินเท้าของชาวท้องถิ่นและนักท่องเที่ยว อีกทั้งท่านยังจะได้สัมผัสกับประสบการณ์
ตักบาตรข้าวเหนียวที่มีพระนับร้อยรูปออกบิณฑบาตในยามเช้าอีกด้วย 

ด้วยจำานวน 4 เที่ยวบินต่อสัปดาห์ ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ เวลา 09:25 น. ซึ่งถือเป็น
ช่วงเวลาท่ีดีท่ีสุดสำาหรับการเดินทางต่อเครื่องของเท่ียวบินระหว่างประเทศที่มาถึงกรุงเทพฯ 
ในช่วงเช้า และถึงหลวงพระบาง เวลา 11:00 น. เพ่ือให้ท่านมีเวลาเต็มอ่ิมในการออกสำารวจ
เมืองมรดกโลก พร้อมเท่ียวบินกลับกรุงเทพฯ ท่ีออกจากหลวงพระบางเวลา 11:50 น. เพ่ือ
ความสะดวกสบายในการเดินทางหรือการต่อเครื่องของท่าน

เพลิดเพลินกับการท่องเท่ียวหลวงพระบาง จุดหมายปลายทางแห่งใหม่ของ การบินไทยสมายล์ 
พร้อมรับไมล์สะสม รอยัล ออร์คิด พลัส เม่ือเดินทางด้วยบัตรโดยสารในอัตราท่ีกำาหนด

อัญมณีแห่งลุ่มแม่น้ำาโขง
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ท่องเที่ยวหลวงพระบางกับ รอยัล ออร์คิด ฮอลิเดย์

สัมผัสประสบการณ์ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ออกสำารวจเมืองมรดกโลกที่มีขนบธรรมเนียม
ประเพณีอันงดงามของหลวงพระบางกับ รอยัล ออร์คิด ฮอลิเดย์

แพ็กเกจท่องเที่ยว 3 วัน 2 คืน พร้อมไกด์นำาเที่ยวที่จะพาคุณไปสัมผัสกับวิถีชีวิตและ
ศิลปวัฒนธรรมโบราณของหลวงพระบาง และสถานที่ท่องเที่ยวใกล้เคียง ไม่ว่าจะเป็น 
พิพิธภัณฑ์วังเจ้ามหาชีวิต สถาปัตยกรรมแบบหลวงพระบางในวัดต่างๆ รวมถึงวัดเชียงทอง 
ถ้ำาปากอู หมู่บ้านซ่างไห และบ้านมั่งแก้วบนลุ่มแม่น้ำาโขง

แพ็กเกจท่องเท่ียวใหม่ของเมืองแห่งมนต์เสน่ห์ทางวัฒนธรรมน้ี รวมบริการรถรับ - ส่งระหว่าง
สนามบิน - โรงแรม และนำาเที่ยว ในทุกรายการตามโปรแกรม พร้อมอาหารทุกมื้อ

ติดต่อจองแพ็กเกจนี้ ได้ที่บริษัทตัวแทนท่องเที่ยว หรือที่ รอยัล ออร์คิด ฮอลิเดย์ ทาง
โทรศัพท์หมายเลข 02 356 2888 ในวันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 08:00 - 17:00 น. หรือ
ติดต่อสำานักงานการบินไทยทั่วโลก

รายละเอียดเพ่ิมเติมของแพ็กเกจท่องเท่ียวหลวงพระบาง หรือแพ็กเกจอ่ืนๆ ของ รอยัล ออร์คิด 
ฮอลิเดย์ ที่ www.thaiairways.com/roh
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รับไมล์สะสมเพิ่มมากขึ้น กับบัตรเครดิต เคทีซี รอยัล ออร์คิด พลัส

รับความคุ้มค่ากับข้อเสนอสุดพิเศษสำาหรับสมาชิกผู้ถือบัตร เคทีซี รอยัล ออร์คิด พลัส ใน
ประเทศไทย ด้วยการสะสมไมล์ได้รวดเร็วยิ่งขึ้น คือในทุก 5,000 ไมล์ ที่ท่านได้รับจาก
การเดินทางกับการบินไทย ท่านจะได้รับโบนัสไมล์ 500 ไมล์ โดยโบนัสไมล์นี้จะถูกโอนเข้า
สู่บัญชีสมาชิกรอยัล ออร์คิด พลัส ที่เป็นไปตามเงื่อนไขที่กำาหนด เมื่อท่านได้รับไมล์สะสม 
5,000 ไมล์จากการบินไทยเป็นที่เรียบร้อยแล้ว 

รับไมล์สะสม รอยัล ออร์คิด พลัส 400%

รับไมล์สะสม รอยัล ออร์คิด พลัส 400% เมื่อมีการใช้จ่ายหลังจากที่ท่านซื้อบัตรโดยสาร
การบินไทยชั้นธุรกิจรอยัล ซิลค์ ในเส้นทางบินระหว่างกรุงเทพฯ และจุดหมายปลายทางใน
ออสเตรเลียและยุโรปกับเคทีซี เวิล์ด ทราเวิล พลัส แพ็กเกจ โดยสมาชิกต้องมียอดใช้จ่าย
ผ่านบัตรเครดิต เคทีซี รอยัล ออร์คิด พลัส ในครั้งถัดไป สูงสุดไม่เกิน 1,000,000 บาท* 
นับหลังจากวันที่มีการชำาระเงินกับ เคทีซี เวิล์ด ทราเวิล พลัส แพ็กเกจ

ยอดใช้จ่ายระหว่างวันที่ 
1 พ.ย. 56 - 31 มี.ค. 57 
(นับหลังจากวันที่มีการ
ชำาระเงินกับเคทีซี 
เวิล์ด ทราเวิล แพ็กเกจ)

ไมล์สะสมปกติ
(2 คะเเนนสะสม เคทีซี 
= 1 ไมล์สะสม
รอยัล ออร์คิด พลัส)

โบนัสไมล์ รวมไมล์สะสม
= 400%

1,000,000 บาท 20,000 ไมล์ 60,000 ไมล์ 80,000 ไมล์

สมัครเป็นสมาชิกบัตรเครดิต เคทีซี รอยัล ออร์คิด พลัส หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
ที่ www.ktcworld.co.th  หรือโทร 02 665 5530

*เงื่อนไขเป็นไปตามที่กำาหนด
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ให้รางวัลกับชีวิตด้วยการหยุดพักจากความเร่งรีบในเมืองใหญ่ พร้อมเพลิดเพลินไปกับรางวัล
ไลฟ์สไตล์ในกรุงเทพฯ และในต่างจังหวัด 

เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ๊ป สุดยอดเมืองหนังและศูนย์รวมความบันเทิงชั้นนำาในประเทศไทย 
ท่ีให้ท่านสมาชิกสามารถแจ้งโอนคะแนน M Gen เพ่ือเปล่ียนเป็นไมล์สะสม รอยัล ออร์คิด พลัส 
หรือใช้ไมล์สะสม รอยัล ออร์คิด พลัส แลกเป็นคะแนนบัตร M Gen เพื่อใช้ในการแลกบัตร
ชมภาพยนตร์ ป๊อบคอร์น เครื่องดื่ม และอื่นๆ อีกมาก 

ท่านยังสามารถใช้ไมล์สะสม รอยัล ออร์คิด พลัส แลกเป็นคูปองโบว์ลิ่ง ไอซ์สเก็ต และ
คาราโอเกะได้อีกด้วย เพียงใช้ไมล์สะสมเริ่มต้นที่ 2,000 ไมล์ เพื่อรับความเพลิดเพลินได้ที่
โรงภาพยนตร์และศูนย์รวมความบันเทิงในเครือเมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ๊ป ทั้งในกรุงเทพฯ 
และในต่างจังหวัด 

รางวัลไลฟ์สไตล์ ในประเทศไทย

สำาหรับผู้ที่ชื่นชอบการช้อปปิ้ง ท่านสามารถใช้ไมล์สะสมเพื่อแลกเป็นบัตรของขวัญของห้าง 
สรรพสินค้าชั้นนำาในเครือเดอะมอลล์ กรุ๊ป ได้แก่ สยามพารากอน ดิเอ็มโพเรียม และ
เดอะมอลล์ทุกสาขา 

เพียงใช้ไมล์สะสมจำานวน 4,500 ไมล์ เพื่อแลกรับบัตรของขวัญมูลค่า 500 บาท ให้ท่าน
เพลิดเพลินกับการช้อปปิ้ง หรือเพื่อให้ท่านได้ใช้มอบเป็นของขวัญ เพื่อเพิ่มความคุ้มค่ายิ่ง
ในการช้อปปิ้งให้กับท่านสมาชิก 

รับความเพลิดเพลินกับการแสดง ดนตรี เกมส์ หรือการช้อปปิ้ง ได้ด้วยไมล์สะสม 
รอยัล ออร์คิด พลัส 

รายละเอียดเพิ่มเติมสำาหรับ รางวัลไลฟ์สไตล์ และการแลกรางวัลที่ 
www.thaiairways.com/rop เลือก แลกรางวัล และ รางวัลไลฟ์สไตล์ 
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ข่าวสารสายการบินพันธมิตร สตาร์ อัลไลแอนซ์

เปลี่ยนแปลงจำานวนไมล์สะสมที่ ได้รับ

ต้ังแต่วันท่ี 1 มกราคม 2557 จะมีการเปล่ียนแปลงในเร่ืองจำานวนไมล์สะสมท่ีจะได้รับ เม่ือเดินทาง 
ด้วยบัตรโดยสารช้ันประหยัดราคาพิเศษของบางสายการบินในกลุ่มพันธมิตร สตาร์ อัลไลแอนซ์ 
ดังนี้:
• ลุฟท์ฮันซ่า
• สวิสแอร์
• ออสเตรียน แอร์ไลน์
• บรัสเซลส์ แอร์ไลน์
• แอร์แคนาดา

รายละเอียดเพิ่มเติมของการเปลี่ยนแปลงนี้ และการสะสมไมล์กับสายการบินพันธมิตร 
สตาร์ อัลไลแอนซ์ ที่ www.thaiairways.com/rop เลือก สะสมไมล์ 

สายการบินสมาชิกท่ีออกจากพันธมิตร สตาร์ อัลไลแอนซ์

สายการบิน TAM ของประเทศบราซิล จะยังคงเป็นสมาชิกในกลุ่มสายการบินพันธมิตร 
สตาร์ อัลไลแอนซ์ จนถึงวันที่ 30 มีนาคม 2557 เท่านั้น โดยหลังจากวันดังกล่าว ท่านจะ
ไม่สามารถสะสมไมล์ แลกรางวัล หรือใช้สิทธิ์ตามสถานภาพของ สตาร์ อัลไลแอนซ์ กับ 
สายการบิน TAM ได้อีกต่อไป 

ในกรณีที่ท่านเดินทางกับเที่ยวบินของ TAM ภายในวันที่ 30 มีนาคม 2557 และจำานวน
ไมล์สะสมจากเที่ยวบินดังกล่าวยังไม่ถูกบันทึกเข้าในบัญชีของสมาชิก ท่านสามารถแจ้งเรื่อง
เพ่ือขอสะสมไมล์ย้อนหลังได้ภายในระยะเวลา 6 เดือน นับจากวันเดินทางของท่าน โดยท่าน
ยังสามารถแลกรางวัลบัตรโดยสารของสายการบิน TAM ได้จนถึงวันที่ 30 มีนาคม 2557 
เพื่อใช้สำาหรับการเดินทางภายใน 1 ปี นับจากวันที่ออกบัตรโดยสารรางวัลดังกล่าว
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ขอแนะนำาแอพพลิเคช่ันใหม่ล่าสุด ‘THAI I Lert U’ บนส่ือสังคมออนไลน์ของการบินไทย 
ที่ให้ท่านได้รับข้อมูลอันเป็นประโยชน์ และเพิ่มความปลอดภัยให้กับท่าน ในขณะที่เดินทาง
ท่องเที่ยวในประเทศไทยผ่านทางโทรศัพท์มือถือ 

ท่านสามารถดาวน์โหลดแอพพลิเคชั่นได้ฟรีผ่านสมาร์ทโฟน หรือแท็บเล็ต เพื่อใช้แชร์พิกัด
สถานท่ีของท่านในกรณีท่ีเกิดเหตุฉุกเฉิน พร้อมท้ังแจ้งเหตุไปยังหน่วยบริการด้านการแพทย์
และตำารวจท้องที่ รวมถึงท่านยังจะได้รับข้อมูลแจ้งเตือนหากมีเหตุการณ์ไม่ปกติในท้องท่ี
นั้นอีกด้วย

นอกจากนั้น ท่านยังสามารถค้นหาข้อมูลบริการต่างๆ ของการบินไทย เช่น หมายเลขศูนย์
บริการทางโทรศัพท์ รอยัล ออร์คิด พลัส รอยัล ออร์คิด ฮอลิเดย์ ข้อมูลสนามบินและ
บริการติดตามสัมภาระสูญหาย บริการแจ้งเตือนผ่าน SMS เกมส์ต่างๆ และอื่นๆ 

วิธีการดาวน์โหลดแอพพลิเคช่ัน  

1. สำาหรับ iPhone/ iPad เข้าไปที่ App Store และสำาหรับ Android เข้าไปที่ Google  
 Play Store 
2. พิมพ์คำาว่า ‘THAI I Lert u’ ในช่องค้นหาด้านขวาบน 
3. กดดาวน์โหลด แอพพลิเคชั่น

ไม่พลาดทุกการติดต่อในขณะเดินทางด้วย แอพพลิเคช่ันใหม่จากการบินไทย ช่องทางในการ
รับข่าวสาร และข้อมูลสำาคัญ เพื่อความปลอดภัยขณะเดินทางท่องเที่ยวในประเทศไทย  

ช่องทางสื่อสารใหม่ล่าสุด

กับสื่อสังคมออนไลน์
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ไมล์สะสมหมดอายุ

ไมล์สะสมมีอายุ 3 ปีและจะหมดอายุเป็นแบบรายไตรมาส โดยไมล์สะสมที่ยังไม่ได้นำามาใช้
แลกรางวัลจะหมดอายุในวันสุดท้ายของแต่ละไตรมาส คือวันที่ 31 มีนาคม 30 มิถุนายน 
30 กันยายน และ 31 ธันวาคม ในแต่ละปี

ท่านสามารถตรวจสอบจำานวนไมล์สะสมท่ีจะหมดอายุแบบรายไตรมาสน้ีผ่านทางเว็บไซต์ ได้ท่ี 
www.thaiairways.com/rop โดยล็อกอินเข้าสู่บัญชีด้วยหมายเลขสมาชิกและรหัสผ่านของท่าน 

แลกรางวัลผ่านระบบออนไลน์ท่ี www.thaiairways.com/rop เลือก แลกรางวัล หรือโทรศัพท์
ติดต่อเจ้าหน้าท่ีสำารองท่ีน่ังการบินไทย หรือ รอยัล ออร์คิด พลัส เพ่ือแลกรางวัลอ่ืนๆ อีกมากมาย 

หากท่านต้องการเพ่ิมจำานวนไมล์สะสมในบัญชีของท่าน เพ่ือแลกรางวัลท่ีท่านปรารถนา ท่าน
สามารถแจ้งโอนคะแนนบัตรเครดิตมาเป็นไมล์สะสม รอยัล ออร์คิด พลัส ได้ เพียงติดต่อ
ธนาคารเจ้าของบัตรของท่าน 

ท่านยังสามารถติดต่อขอซ้ือไมล์สะสมเพ่ือเพ่ิมจำานวนไมล์ในบัญชีของท่านได้ ด้วยอัตราจำานวนไมล ์
เริ่มต้นที่ 1,000 ไมล์ และสูงสุด 30,000 ไมล์ นอกจากนั้น ท่านยังสามารถขอต่ออายุไมล์
สะสมที่กำาลังจะหมดอายุได้โดยต้องดำาเนินการภายในไตรมาสที่จำานวนไมล์นั้นจะหมดอายุ 

รู้ทัน ไม่พลาดทุกข่าวสาร

และจำานวนไมล์ท่ีได้รับการต่อจะมีอายุถึงวันส้ินสุดไตรมาสถัดไป ตัวอย่างเช่น ไมล์สะสมที่จะหมด
อายุในวันที่ 31 ธันวาคม 2556 สามารถขอต่อและมีอายุได้จนถึงวันที่ 31 มีนาคม 2557 
ด้วยอัตราค่าธรรมเนียม 1 ไมล์เท่ากับ 0.50 บาท หรืออัตราเทียบเท่ากับเงินสกุลท้องถิ่นของ
แต่ละประเทศ เพียงติดต่อสำานักงานบัตรโดยสารของการบินไทยท่ัวโลก 

การเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขของรางวัลบัตรโดยสาร

การบินไทยเส้นทางบินภายในประเทศ 

การขอเปล่ียนแปลงเส้นทางบินสำาหรับรางวัลบัตรโดยสารการบินไทย เส้นทางบินภายในประเทศ 
ไม่สามารถทำาได้อีกต่อไป อย่างไรก็ตาม หากท่านมีความจำาเป็นท่ีจะต้องขอเปล่ียนแปลงเส้นทางบิน 
ท่านสามารถทำาได้โดยติดต่อขอคืนบัตรโดยสารรางวัลดังกล่าว และเสียค่าธรรมเนียม จากน้ัน 
ท่านสามารถทำาการขอแลกรางวัลบัตรโดยสารเป็นเส้นทางบินใหม่ได้ตามท่ีท่านปรารถนา



10

ฮิลตัน สุขุมวิท กรุงเทพฯ

ฮิลตัน เวิลด์ไวด์ เปลี่ยนแปลงการสะสมไมล์

ตลอดเวลาท่ีผ่านมา ฮิลตัน เวิลด์ไวด์ ได้พัฒนาโปรแกรม Hilton HHonors มาอย่างต่อเน่ือง 
เพื่อมอบสิทธิประโยชน์และความคุ้มค่าสูงสุดให้แก่แขกผู้เข้าพัก และจากการสำารวจความ
ต้องการของสมาชิกในเร่ืองความช่ืนชอบด้านต่างๆ ทาง Hilton HHonors จึงได้ปรับเปล่ียน
โปรแกรมให้ถูกใจสมาชิกยิ่งขึ้น  

ตั้งแต่วันที่ 6 มกราคม 2557 เป็นต้นไป โปรแกรม Hilton HHonors จะยกเลิกการสะสม
คะแนนในรูปแบบ Points & Fixed Miles โดยสมาชิก HHonors จะเปลี่ยนมาเป็นการ
สะสมคะแนนที่หลากหลายขึ้นโดยอัตโนมัติ คือ ทุก 10 คะแนน HHonors Base บวกกับ 
1 ไมล์สะสมของสายการบิน ต่อค่าใช้จ่ายตามท่ีกำาหนดในสกุลเงินเหรียญสหรัฐของการเข้าพัก 
โดยระบบจะคำานวณและแสดงข้อมูลในหัวข้อ Points & Miles ในบัญชีสมาชิก HHonors 
ของท่าน 

สำาหรับสิทธ์ิ Double Dip® ท่ีได้รับความสนใจอย่างสูงจากท่านสมาชิกจะไม่มีการเปล่ียนแปลง 
โดย Hilton HHonors ถือเป็นโปรแกรมตอบแทนสมาชิกของโรงแรมที่เดียวในโลกที่เปิด
โอกาสให้สมาชิกสามารถสะสมคะแนน และไมล์ได้ถึงกว่า 50 สายการบินทั่วโลก

โรงแรมและรีสอร์ทในเครือ Hilton HHonors ทั่วโลก พร้อมให้การต้อนรับท่านสมาชิก
รอยัล ออร์คิด พลัส เพื่อมอบประสบการณ์การเข้าพักที่คุ้มค่า และน่าประทับใจยิ่ง โดยท่าน
จะต้องเป็นสมาชิกโปรแกรม Hilton HHonors เพื่อรับสิทธิ์ในการสะสมไมล์ หากท่านยัง
ไม่ได้เป็นสมาชิก สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมของโปรแกรม Hilton HHonors และสมัคร
เป็นสมาชิกได้ตั้งแต่วันนี้ ที่ www.HHonors.com 



รับดับเบ้ิลไมล์ กับหลากหลายความคุ้มค่า

ท่ีอนันตรา โฮเต็ล รีสอร์ท แอนด์ สปา

อนันตรา โฮเต็ล รีสอร์ท แอนด์ สปา พร้อมมอบที่สุดแห่งการพักผ่อนทั้งในประเทศไทย และใน
จุดหมายปลายทางแห่งมนต์เสน่ห์ของการท่องเที่ยวและการพักผ่อนอีกหลายแห่งทั่วโลก 
 
ใหทุ้กการพักผ่อนของท่านที่อนันตรา เป็นที่สุดแห่งการค้นพบประสบการณ์ที่น่าประทับใจได้ ตั้งแต่
ว ันนี้ ถึง 31 ธันวาคม 2557 พร้อมรับโบนัสไมล์และความคุ้มค่าในทุกครั้งที่ท่านเข้าพัก
 
รับดับเบิ้ลไมล์ เมื่อเข้าพักในอัตราที่กำาหนด เพลิดเพลินกับส่วนลดห้องพักสูงสุด 30% รับประทาน
อาหารเลิศรสด้วยส่วนลดสูงสุด 20% พร้อมผ่อนคลายไปกับสปาทรีตเมนตด์้วยส่วนลดสูงสุด 25%
 
สำารองห้องพักผ่านระบบออนไลน์ ที่ http://www.anantara.com/ThaiROP
 

เงื่อนไข: ข้อเสนอนี้สำาหรับการเข้าพักโรงแรมในเครืออนันตราที่ร่วมรายการตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึง 
31 ธันวาคม 2557 กรุณาแสดงบัตรสมาชิกรอยัล ออร์คิด พลัส ขณะเช็คอิน ข้อเสนอนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับ
รายการส่งเสริมการขายอื่นๆ และไม่สามารถเปลี่ยนแปลง โอนสิทธิ์ หรือเปลี่ยนเป็นเงินสดได้ ทั้งนี้ ต้องเป็น
ไปตามเงื่อนไขและข้อกำาหนดของโรงแรม กรุณาตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติม เมื่อทำาการสำารองห้องพักผ่าน
ระบบออนไลน์

สัมผัสความผ่อนคลายท่ีชายทะเล ประเทศไทย

พักผ่อนอย่างเป็นส่วนตัวที่เชอราตัน หัวหิน ปราณบุรี วิลล่า รีสอร์ทใหม่ริมชายหาดทะเลอ่าวไทย 
เพลิดเพลินกับกิจกรรมอันหลากหลาย หรือผ่อนคลายกับวันสบายในพูลวิลล่าส่วนตัว ตั ้งแต่วันนี้ 
ถึง 31 มีนาคม 2557 ด้วยอัตราพิเศษเริ่มต้นที่ 8,000 บาท++ ต่อห้อง ต่อคืน 

สำารองห้องพักต้ังแต่วันน้ี ถึง 31 มีนาคม 2557 พร้อมรับข้อเสนอสุดพิเศษในโอกาสเปิดตัว เชอราตัน 
หัวหิน ปราณบุรี วิลล่า ได้แก่:  
• ห้องพักแบบวิลล่า 
• อภินันทนาการบุฟเฟ่ต์อาหารเช้าที่ห้องอาหาร ดาลาห์ 
• บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง 
• บริการบัทเลอร์ส่วนตัว

สำารองห้องพักผ่านระบบออนไลน์ ที่ www.sheratonhuahinpranburi.com
หรืออีเมล  sheraton.huahinpranburi@sheraton.com
หรือโทร +66 (0) 32 708 000 พร้อมระบุรหัสส่งเสริมการขาย “OPEN”

เงื่อนไข: ข้อเสนอนี้ใช้ได้สำาหรับการสำารองห้องพักและเข้าพักภายในวันที่ 31 มีนาคม 2557 ในอัตราเริ่มต้นที่  
8,000 บาท++ ต่อคืน รวมอาหารเช้าแบบบุฟเฟ่ต์ทุกวันที่ห้องอาหาร ดาลาห์ บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง และ 
บริการบัทเลอร์ส่วนตัว ข้อเสนอน้ีข้ึนอยู่กับจำานวนห้องพักท่ีว่างขณะทำาการสำารองห้องพัก อัตราค่าห้องพักท่ีระบุ 
เป็นอัตราต่อหนึ่งคืน โดยขึ้นอยู่กับจำานวนผู้ที่เข้าพักสูงสุด 2 ท่านต่อหนึ่งห้อง กรุณาสำารองห้องพักล่วงหน้า 
ผ่านระบบออนไลน์ หรืออีเมลที่ sheraton.huahinpranburi@sheraton.com หรือติดต่อโรงแรมโดยตรง 
โทร +66 (0) 32 708 000 กรุณาแจ้งรหัสรายการส่งเสริมการขาย "OPEN" ห้องพักในอัตรานี้มีจำานวนจำากัด 
รวมถึงมีข้อกำาหนดอ่ืนๆ และมีช่วงปิดรับจอง ข้อเสนอนี้ไม่สามารถใช้ได้กับการจองเป็นหมู่คณะ ไม่สามารถใช้ร่วม 
กับรายการส่งเสริมการขายอ่ืน และอาจมีการเปล่ียนแปลงได้ ทางโรงแรมจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ ในกรณี 
ท่ีขัดกับกฎหมายของบางประเทศหรือในกรณีท่ีเกิดจากการพิมพ์ข้อความไม่ครบหรือผิดพลาด สตาร์วูด ขอสงวนสิทธ์ิ 
ในการยกเลิกข้อเสนอพิเศษน้ีโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า สตาร์พอยท์, เอสพีจี, Starwood Preferred 
Guest®, เชอราตัน, โฟร์ พอยท์ส, ดับเบ้ิลยู, อลอฟท์, เลอ เมอริเดียน, เดอะ ลัคเชอร่ี คอลเลคช่ัน, เอลิเมนต์, 
เวสติน, เซนต์ รีจิส และอ่ืนๆ เป็นเคร่ืองหมายทางการค้าของ Starwood Hotels & Resorts Worldwide. Inc.

เชอราตัน หัวหิน ปราณบุรี วิลล่า
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มิลเลนเนียม วี โฮเต็ล เทชาง แมนดาริน โอเรียนเต็ล ปารีส

รับทริปเป้ิลไมล์ กับมิลเลนเนียม แอนด์ คอร์ปโทน โฮเต็ล

สัมผัสบรรยากาศแห่งความหรูหราของโรงแรมมิลเลนเนียม แอนด์ คอร์ปโทน โฮเต็ล พร้อมรับทริปเป้ิลไมล์ 
เมื่อเข้าพักติดต่อกัน 5 คืนขึ้นไป หรือรับดับเบิ้ลไมล์เมื่อเข้าพักติดต่อกัน 3 - 4 คืน ณ โรงแรม
ในเครือมิลเลนเนียม แอนด์ คอร์ปโทน โฮเต็ล ที่ร่วมรายการ*

รับไมล์สูงสุดทริปเปิ้ลไมล์เมื่อเข้าพักติดต่อกัน 5 คืนขึ้นไป ณ โรงแรมในเครือมิลเลนเนียม แอนด์ 
คอร์ปโทน โฮเต็ล ที่ร่วมรายการ*
• รับเบสไมล์สำาหรับการเข้าพักตั้งแต่ 1 - 2 คืน
• รับดับเบิ้ลไมล์ สำาหรับการเข้าพักติดต่อกัน 3 - 4 คืน
• รับทริปเปิ้ลไมล์เมื่อเข้าพักติดต่อกัน 5 คืนขึ้นไป

รายละเอียดเพิ่มเติมหรือสำารองห้องพักที่ www.millenniumhotels.com หรืออีเมล  
reservations@millenniumhotels.com หรือติดต่อศูนย์สำารองห้องพัก มิลเลนเนียม โฮเต็ล  
ทั่วโลก โทร +65 6735 7575
*โรงแรมในเครือมิลเลนเนียม แอนด์ คอร์ปโทน โฮเต็ล ที่ไม่ได้ร่วมรายการ ได้แก่:
• คิงส์เกท พร็อพเพอร์ตี้ ในนิวซีแลนด์
• โรงแรมในเครือมิลเลนเนียม แอนด์ คอร์ปโทน โฮเต็ล ทุกแห่งในยุโรป

เงื่อนไข: กรุณาแสดงบัตรหรือแจ้งหมายเลขสมาชิกรอยัล ออร์คิด พลัส เมื่อทำาการเช็คอินที่โรงแรมและต้อง
เข้าพักในอัตราที่กำาหนดเพื่อรับไมล์สะสม รอยัล ออร์คิด พลัส สิทธิ์ในการรับไมล์สะสมใช้ได้กับสมาชิก 1 ท่าน 
ต่อ 1 ห้องเท่านั้น การเข้าพักติดต่อกันถือเป็นการเข้าพัก 1 ครั้ง สมาชิกมีสิทธิ์รับไมล์สะสมกับรายการ 
สะสมไมล์ของสายการบินคู่สัญญาเพียง 1 รายการต่อการเข้าพักของสมาชิก 1 ครั้งเท่านั้น โดยไมล์สะสมจะเข้าสู่ 
บัญชีของสมาชิภายใน 6 - 8 สัปดาห์ หลังจากสิ้นสุดการเข้าพัก ข้อเสนอนี้สำาหรับการเข้าพักระหว่างวันที ่
1 มกราคม ถึง 31 มีนาคม 2557 ในอัตราที่กำาหนดเท่านั้น

รับดับเบ้ิลไมล์ กับโรงแรมในเครือแมนดาริน โอเรียนเต็ล

เพลิดเพลินกับดับเบ้ิลไมล์ เม่ือเข้าพัก ณ โรงแรมในเครือแมนดาริน โอเรียนเต็ล ต้ังแต่วันท่ี 1 มกราคม 
ถึง 31 มีนาคม 2557
เข้าพักในอัตรา Bed & Breakfast พร้อมรับดับเบิ้ลไมล์
แมนดาริน โอเรียนเต็ล จาการ์ตา แมนดาริน โอเรียนเต็ล มะนิลา**
แมนดาริน โอเรียนเต็ล ไฮปาร์ค ลอนดอน แมนดาริน โอเรียนเต็ล ปารีส 
แมนดาริน โอเรียนเต็ล ไมอามี่
เข้าพักในอัตรา Best Available Rates พร้อมรับดับเบิ้ลไมล์
แมนดาริน โอเรียนเต็ล ฮ่องกง* เดอะ เอ็กซ์เซลเซอร์ ฮ่องกง
แมนดาริน โอเรียนเต็ล จาการ์ตา แมนดาริน โอเรียนเต็ล มะนิลา**
แมนดาริน โอเรียนเต็ล ไฮปาร์ค ลอนดอน แมนดารินโอเรียนเต็ล ปารีส
* สำาหรับการเข้าพักอย่างน้อย 2 คืนติดต่อกัน 
** สามารถใช้ได้กับการจองห้องพักในอัตรา Clubs and Suites เท่านั้น พร้อมรับส่วนลด 20%
   สำาหรับการทำาสปา ทรีตเมนต์

สำารองห้องพักผ่านระบบออนไลน์ ที่ www.mandarinoriental.com หรือทางโทรศัพท์ที่:
แมนดาริน โอเรียนเต็ล ฮ่องกง +852-2820-4202
เดอะ เอ็กซ์เซลเซอร์ ฮ่องกง +852-2837-6840
แมนดาริน โอเรียนเต็ล จาการ์ตา +62-21-2993-8800
แมนดาริน โอเรียนเต็ล มะนิลา +63 2 857 4784
แมนดาริน โอเรียนเต็ล ไฮปาร์ค ลอนดอน +44-20-7201-3773
แมนดาริน โอเรียนเต็ล ปารีส +33-1-7098-7333
แมนดาริน โอเรียนเต็ล ไมอามี่ +1-305-913-8288

เงื่อนไข: ข้อเสนอนี้อาจใช้ไม่ได้กับบางวันตามที่กำาหนด และขึ้นอยู่กับจำานวนห้องพักที่ว่าง ณ ช่วงเวลา
ที่ทำาการสำารองห้องพัก ใช้ได้กับการเข้าพักในระหว่างวันที่ 1 มกราคม ถึง 31 มีนาคม 2557 และไม่สามารถ
ใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นๆ ได้
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โรงแรมในเครืออินเตอร์คอนติเนนตัล

รับดับเบ้ิลไมล์ 

เมื่อทำาการจองห้องพักล่วงหน้ากับ เวิลด์ โฮเต็ล

รับส่วนลด 20% พร้อมรับไมล์สะสม 1,000 ไมล์ เมื่อเข้าพักอย่างน้อย 2 คืนติดต่อกัน ที่โรงแรม
ในเครือเวิลด์โฮเต็ล 500 แห่งที่ร่วมรายการในกว่า 60 จุดหมายปลายทางทั่วโลก ตั้งแต่วันนี้ ถึง  
28 กุมภาพันธ์ 2557!  

หลีกหนีจากความเร่งรีบในชีวิตประจำาวัน ที่เวิลด์โฮเต็ล อเมียนา นาตรัง ที่ตั้งอย ู่บนชายฝั่งทะเล 
อันสวยงามของ Turtle Bay ประเทศเวียดนาม เพื่อที่สุดแห่งการพักผ่อนของแขกที่เข้าพัก เพียง 
ขับรถจากเมืองชายทะเลนาตรังออกมาเพียงไม่กี่นาที ท่านก็จะได้พบกับที่พักอันหรูหรา ไม่ว่าจะเป็น 
ห้องสวีทท่ีกว้างขวาง หรือพูลวิลล่าติดชายหาด โดยทุกห้องของรีสอร์ทถูกออกแบบมาเพ่ือการพักผ่อน
แบบใกล้ชิดธรรมชาติ พร้อมตกแต่งภายในด้วยสไตล์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เวิล์ดโฮเต็ล อเมียนา  
นาตรัง โรงแรมท่ีพิถีพิถันใส่ใจในทุกรายละเอียด พร้อมมอบบริการช้ันเย่ียมให้ท่านสัมผัสประสบการณ์
แห่งการพักผ่อนที่น่าประทับใจยิ่ง  

ติดต่อสำารองห้องพักล่วงหน้าก่อน 20 วัน เพื่อรับสิทธิ์เข้าพักในอัตราพิเศษ
“Double Miles for Early Birds” ที่ www.worldhotels.com/double-miles-deals

เงื่อนไข: ข้อเสนอนี้ ขึ้นอยู่กับจำานวนห้องพักที่ว่าง และใช้ได้กับการสำารองห้องพักผ่านทางระบบออนไลน์ ที่ 
www.worldhotels.com/double-miles-deals ในอัตรา “Double Miles for Early Birds” เท่านั้น 
สำาหรับการเข้าพักในระหว่างวันท่ี 1 ธันวาคม 2556 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2557 โดยบางโรงแรมอาจเร่ิมใช้อัตราพิเศษ
ต้ังแต่วันท่ี 1 พฤศจิกายน 2556 ถึง 31 มีนาคม 2557 ข้อเสนอน้ี ใช้ได้กับการเข้าพักอย่างน้อย 2 คืนติดต่อกัน 
โดยต้องทำาการสำารองห้องพักล่วงหน้าก่อน 20 วัน การเข้าพักในอัตราพิเศษน้ีเป็นการชำาระเงินล่วงหน้า ไม่สามารถ
ขอเปลี่ยนหรือแลกคืนเป็นเงินสดได้ ทั้งนี้ ต้องเป็นไปตามเงื่อนไขและข้อกำาหนดของโรงแรม

เวิลด์โฮเต็ล อเมียนา นาตรัง

ย่ิงพักผ่อน ย่ิงคุ้มค่า 

กับโรงแรมในเครืออินเตอร์คอนติเนนตัล 

ขอแนะนำา The Big Win ทางเลือกที่คุ้มค่าของการพักผ่อนของท่านกับ IHG™ Rewards Club 
รับข้อเสนอพิเศษน้ีได้ในระหว่างวันท่ี 1 มกราคม ถึง 30 เมษายน 2557 และต้ังแต่ปี 2557 เป็นต้นไป 
สมาชิก IHG™ Rewards Club ยังสามารถรับบริการฟรีอินเทอร์เน็ตที่โรงแรมในเครือ IHG 
ในภูมิภาคเอเชีย ตะวันออกกลาง และแอฟริกา เพียงลงทะเบียนพร้อมรับสิทธิพิเศษนี้ได้ตั้งแต่วันนี้

รายละเอียดเพิ่มเติมและลงทะเบียนสมาชิก ที่ www.ihg.com/winThai
หรือติดต่อศูนย์บริการสมาชิก IHG® พร้อมแจ้งหมายเลขสมาชิก และรหัสส่งเสริมการขาย 8263

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
แอฟริกา +44 871 226 1111

เงื่อนไข: ข้อเสนอพิเศษนี้ใช้ได้กับท่านสมาชิกที่ทำาการลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายนี้ไว้
ล่วงหน้า เนื่องจากบางคู่สัญญาอาจเปิดให้แลกคะแนนในรูปแบบอื่นๆ แทนไมล์สะสมได้ ตรวจสอบรายชื่อ 
โรงแรมที่ร่วมรายการ ข้อเสนอ พร้อมข้อกำาหนดและเงื่อนไขสำาหรับสมาชิก IHG® rewards Club และ 
ลงทะเบียนได้ที่ www.ihg.com/winThai
© ขอสงวนสิทธ์ิสำาหรับโรงแรมในเครืออินเตอร์คอนติเนนตัล 2014 โรงแรมส่วนใหญ่มีผู้เป็นเจ้าของและ / หรือ 
ดำาเนินกิจการเองโดยอิสระ
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