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สวัสดีค่ะ

วันท่ี 1 กรกฎาคม 2556 วาระสำาคัญของ รอยัล ออร์คิด พลัส เน่ืองในโอกาสครบรอบ 20 ปี
แห่งการมอบสิทธิประโยชน์ และการต้อนรับเหนือระดับให้กับท่านสมาชิกท่ัวโลกมาโดยตลอด 
เพ่ือเป็นการร่วมเฉลิมฉลองในคร้ังน้ี รอยัล ออร์คิด พลัส ขอมอบสิทธิพิเศษและโปรโมช่ันต่างๆ 
ให้กับท่านสมาชิก ซึ่งนับเป็นช่วงเวลาที่คุ้มค่ากว่าทุกครั้งที่ผ่านมา 

รับความคุ้มค่ากับการแลกรางวัลบัตรโดยสารการบินไทยสำาหรับตัวท่านเอง หรือผู้มีสิทธ์ิรับรางวัล 
ด้วยจำานวนไมล์สะสมท่ีใช้ในการแลกรางวัลลดลงถึง 50% สำาหรับการเดินทางในเส้นทางบิน 
ระหว่างประเทศของการบินไทยในช้ันหน่ึง ช้ันธุรกิจ รอยัล ซิลค์ และช้ันประหยัด นอกจากน้ัน 
คู่สัญญาท่องเที่ยวของ รอยัล ออร์คิด พลัส ยังมอบโบนัสไมล์พิเศษ ห้องพักฟรี และสิทธิ
พิเศษอื่นๆ อีกมากมาย เพื่อร่วมเฉลิมฉลองวาระครบรอบ 20 ปี กับ รอยัล ออร์คิด พลัส  
ในครั้งนี้

ขอแนะนำาคู่สัญญาใหม่ อีวีเอ แอร์ ท่ีเข้าร่วมเครือข่ายสายการบินพันธมิตร สตาร์ อัลไลแอนซ์ 
และโรงแรมคู่สัญญาใหม่อีก 2 แห่ง ท่ีท่านสามารถสะสมไมล์และแลกรางวัลห้องพักโรงแรมได้ 
รวมถึงเพลิดเพลินกับหลากหลายรางวัลเพ่ือความบันเทิงท้ังกับการบินไทย และคู่สัญญาต่างๆ 
ในประเทศไทย

เพ่ือความคุ้มค่าและสิทธิประโยชน์ของท่าน กรุณาศึกษาข้อมูลในเร่ืองเกณฑ์การได้รับอัพเกรด 
ช้ันโดยสารฟรีของสมาชิก 20 ท่านแรกท่ีเดินทางในช้ันหน่ึง และช้ันธุรกิจ รอยัล ซิลค์ การรับ 
ไมล์สะสมกับบัตรโดยสารชั้นประหยัดลดราคาพิเศษ และการเปลี่ยนแปลงของวันที่หมดอายุ 
ของไมล์สะสมแบบไตรมาส 

ขอเชิญชวนท่านสมาชิกกว่า 2.4 ล้านคนท่ัวโลก ร่วมเฉลิมฉลองครบรอบ 20 ปี รอยัล ออร์คิด 
พลัส พร้อมรับความคุ้มค่ากับการเดินทางด้วยข้อเสนอพิเศษต่างๆ ของโบนัสไมล์ หรือรางวัล
บัตรโดยสารลดจำานวนไมล์เพ่ือการเดินทางไปยังจุดหมายปลายทางท่ีท่านช่ืนชอบ

ขอขอบคุณท่านสมาชิกรอยัล ออร์คิด พลัส ที่มอบความไว้วางใจและเลือกเดินทางกับ
การบินไทยมาโดยตลอด และ รอยัล ออร์คิด พลัส มีความมุ่งมั่นในการมอบบริการและ
ประสบการณ์แห่งการเดินทางที่คุ้มค่า “นุ่มนวลดุจแพรไหม” ให้กับทุกการเดินทางของท่าน
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รับไมล์สะสมกับการบินไทยทุกเที่ยวบิน

อีกหนึ่งความพิเศษเพื่อเฉลิมฉลองวาระครบรอบ 20 ปี รอยัล ออร์คิด พลัส ตั้งแต่วันที่ 
1 มิถุนายน 2556 บัตรโดยสารการบินไทยในเส้นทางบินระหว่างประเทศตามอัตราค่าโดยสาร 
ที่เปิดจำาหน่ายทั่วไปในทุกชั้นโดยสาร สามารถสะสมไมล์กับ รอยัล ออร์คิด พลัส ได้แล้ว

จากบัตรโดยสารชั้นประหยัดลดราคาพิเศษในเที่ยวบินระหว่างประเทศ รหัสสำารองที่นั่ง V 
และ W ที่ไม่สามารถสะสมไมล์ได้ก่อนหน้านี้ ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป เมื่อท่านเดินทางด้วย
บัตรโดยสารในรหัสสำารองท่ีน่ังดังกล่าว ท่านสามารถรับไมล์สะสม 25% จากระยะทางบินจริง 
ได้แล้ว และย่ิงไปกว่าน้ัน ไมล์ท่ีได้รับจากการเดินทางด้วยบัตรโดยสารรหัสสำารองท่ีน่ัง V และ 
W ยังสามารถใช้เป็นไมล์เอกสิทธิ์เพื่อใช้ในการพิจารณาการได้รับและการรักษาสถานภาพ
สมาชิกบัตรเงินและบัตรทองได้อีกด้วย

สำาหรับบัตรโดยสารในรหัสสำารองที่นั่ง G ยังคงได้รับไมล์สะสม 50% จากระยะทางบินจริง 
ส่วนบัตรโดยสารช้ันประหยัดตามอัตราค่าโดยสารท่ีเปิดจำาหน่ายท่ัวไปในรหัสสำารองท่ีน่ังอ่ืนๆ น้ัน 
ยังคงได้รับไมล์สะสม 100% จากระยะทางบินจริงตามปกติ

รับไมล์สะสมเมื่อเดินทางด้วยบัตรโดยสารการบินไทยชั้นประหยัดลดราคาพิเศษได้แล้ว 
ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป
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ร่วมเฉลิมฉลองกับ รอยัล ออร์คิด พลัส 

ด้วยรางวัลบัตรโดยสารการบินไทยลดจำานวนไมล์พิเศษ

• สำารองท่ีน่ังกับเจ้าหน้าท่ีสำารองท่ีน่ังการบินไทยท่ัวโลก ต้ังแต่วันน้ีจนถึงวันท่ี  31 กรกฎาคม 2556 
• รางวัลบัตรโดยสารลดจำานวนไมล์พิเศษน้ี ใช้ได้กับการเดินทางในเส้นทางบิน ไป-กลับ และ 
 ในเที่ยวบินตรงเท่านั้นโดยเริ่มต้นเดินทางได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปและต้องสิ้นสุดการ 
 เดินทางภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2556
• รางวัลบัตรโดยสารลดจำานวนไมล์พิเศษน้ี ใช้ได้กับการเดินทางระหว่างกรุงเทพฯ และจุดหมาย 
 ปลายทางท่ีระบุไว้เท่าน้ัน และข้ึนอยู่กับจำานวนท่ีน่ังท่ีว่าง ท้ังน้ี อาจไม่อนุญาตให้ทำาการแลกรางวัล 
 บัตรโดยสารน้ีในบางช่วงเวลา บางวันหรือบางเท่ียวบินในจุดหมายปลายทางท่ีมีจำานวนท่ีน่ัง 
 สำาหรับรางวัลบัตรโดยสารในจำานวนจำากัด
• รางวัลบัตรโดยสารลดจำานวนไมล์พิเศษน้ี ไม่สามารถใช้ได้กับการเดินทางในเส้นทางบินระหว่าง 
 กรุงเทพฯ และโซล ลอสแองเจลีส หรือบรัสเซลส์
• สมาชิกต้องมีไมล์สะสมในบัญชีเพียงพอต่อการแลกรางวัลในแต่ละคร้ัง และไม่จำากัดจำานวน 
 ครั้งในการแลกรางวัลพิเศษนี้
• ไม่อนุญาตให้มีการขอคืนไมล์สะสม หรือเปลี่ยนแปลงเส้นทางบินหลังจากมีการออกบัตร 
 โดยสารรางวัลเรียบร้อยแล้ว รวมถึงรางวัลบัตรโดยสารลดจำานวนไมล์พิเศษนี้ ไม่สามารถ 
 ใช้ร่วมกับโปรโมชั่นหรือรางวัลอื่นๆ ได้

เพลิดเพลินกับการเดินทางด้วยรางวัลบัตรโดยสารการบินไทยลดจำานวนไมล์ 50% เพื่อการ 
ท่องเท่ียวไปยังจุดหมายปลายทางท่ีท่านช่ืนชอบ พร้อมสัมผัสประสบการณ์การเดินทางในสถานท่ี 
แห่งใหม่ หรือเพื่อการเดินทางไปยังประเทศในฝันของผู้มีสิทธิ์รับรางวัลของท่าน

ด้วยเส้นทางบินของการบินไทยที่ครอบคลุมทั้ง 4 ทวีป เดินทางกับการบินไทยในช่วงเวลานี้ 
จึงนับเป็นช่วงเวลาท่ีเหมาะสมอย่างย่ิง ไม่ว่าจะเป็นการเดินทางไปเล่นสกีท่ีนิวซีแลนด์ การเดินทาง 
ไปผจญภัยกับสวนสัตว์ซาฟารีในแอฟริกาใต้ การสัมผัสกับความงดงามของเมืองหลวงและชนบท 
ในยุโรป หรือการเดินทางเพ่ือสัมผัสความหลากหลายของทิวทัศน์และแหล่งอารยธรรมในเอเชีย 
การแลกรางวัลบัตรโดยสารการบินไทยลดจำานวนไมล์ถึง 50% ในคร้ังน้ี จะทำาให้ทุกการเดินทาง 
ของท่านมีความคุ้มค่ายิ่ง

วางแผนการเดินทางของท่านด้วยการแลกรางวัลบัตรโดยสารลดจำานวนไมล์พิเศษกับการบินไทย
เพื่อร่วมเฉลิมฉลองครบรอบ 20 ปี กับ รอยัล ออร์คิด พลัส ได้แล้ววันนี้
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โซน จุดหมายปลายทาง ชัน้ประหยดั
ชั้นธุรกิจ 

รอยัล ซิลค์
ชั้นหนึ่ง

1 กัวลาลัมเปอร์ คุนหมิง ดักการ์ ปีนัง พนมเปญ 
ย่างกุ้ง เวียงจันทน์ สิงคโปร์ ฮานอย โฮจิมินห์ 

12,500 20,000 N/A

2 กว่างโจว กาฐมาณฑุ โกลกาตา โคลัมโบ จาการ์ตา 
เฉิงตู เชนไน เซี่ยงไฮ้ เซียะเหมิน เดนปาซาร์ ไทเป 
นิวเดลฮี บังกาลอร์ มะนิลา มาเก๊า มุมไบ ฮ่องกง 
ไฮเดอราบาด

เดนปาซาร์
ที่นั่งมีจำ�นวนจำ�กัดในช่วงเวล�:
1 กรกฎ�คม - 31 สิงหาคม  
ไทเป ฮ่องกง
ที่นั่งมีจำ�นวนจำ�กัดในช่วงเวล�: 1 - 31 ตุล�คม

17,500 27,500 35,000

3 การาจี ดูไบ ซัปโปโร นาโกยา นาริตะ ปูซาน ปักกิ่ง 
เพิร์ท ฟูกูโอกะ มัสกัต ละฮอร์ อิสลามาบัด ฮาเนดะ 
โอซากา

ซัปโปโร นาโกยา นาริตะ ฮาเนดะ โอซากา
ที่นั่งมีจำ�นวนจำ�กัดในช่วงเวล�:
1 สิงห�คม - 31 ตุล�คม

22,500 37,500 55,000

โซน จุดหมายปลายทาง ชัน้ประหยดั
ชั้นธุรกิจ 

รอยัล ซิลค์
ชั้นหนึ่ง

4 ซิดนีย์ บริสเบน  มอสโก เมลเบิร์น

ซิดนีย์ เมลเบิร์น
ที่นั่งมีจำ�นวนจำ�กัดในช่วงเวล�:
ถึงวันที่ 31 กรกฎ�คม

27,500 49,000 75,000

5 โคเปนเฮเกน โจฮันเนสเบิร์ก ซูริก ปารีส 
แฟรงค์เฟิร์ต มาดริด มิลาน มิวนิก โรม 
ลอนดอน สตอกโฮล์ม ออสโล โอ๊คแลนด์ 

โคเปนเฮเกน สตอกโฮล์ม ออสโล
ที่นั่งมีจำ�นวนจำ�กัดในช่วงเวล�:
16 - 31 กรกฎ�คม  
แฟรงค์เฟิร์ต มิวนิก
ที่นั่งมีจำ�นวนจำ�กัดในช่วงเวล�:
1 กรกฎ�คม - 30 กันย�ยน  
ลอนดอน ปารีส ซูริก มิลาน
ที่นั่งมีจำ�นวนจำ�กัดในช่วงเวล�: 
16 กรกฎ�คม - 30 กันย�ยน

35,000 65,000 92,500

ตารางรางวัลบัตรโดยสารลดจำานวนไมล์ ฉลองครบรอบ 20 ปี รอยัล ออร์คิด พลัส
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เฉลิมฉลองครบรอบ 20 ปี รอยัล ออร์คิด พลัส กับคู่สัญญา

คู่สัญญาท่องเที่ยวร่วมเฉลิมฉลองครบรอบ 20 ปี รอยัล ออร์คิด พลัส ด้วยการมอบสิทธ ิ
ประโยชน์มากมายให้กับท่านสมาชิก ไม่ว่าจะเป็นอัตราค่าห้องพักโรงแรมในราคาลดพิเศษ รางวัล 
ห้องพักฟรี 1 คืน หรือการอัพเกรดห้องพัก พร้อมรับไมล์สะสมและสิทธิพิเศษอ่ืนๆ อีกมากมาย

รอยัล ออร์คิด เชอราตัน โฮเต็ล แอนด์ ทาวเวอร์ส กรุงเทพฯ

เพ่ือเฉลิมฉลองครบรอบ 30 ปี ของ รอยัล ออร์คิด เชอราตัน โฮเต็ล แอนด์ ทาวเวอร์ส 
โรงแรมหรู ริมแม่น้ำาเจ้าพระยา ขอมอบสิทธิพิเศษให้กับท่านสมาชิกรอยัล ออร์คิด พลสั 
ด้วยส่วนลด 20% จากอัตรา Best Available Rates เมื่อทำาการสำารองห้องพักอย่างน้อย 
2 คืนติดต่อกันขึ้นไป พร้อมรับคูปองเครดิตค่าอาหารและเครื่องดื่มมูลค่า 600 บาท สำาหรับ
ใช้ภายในโรงแรม

สำารองห้องพักผ่านระบบออนไลน์ได้ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2556 สำาหรับการเข้าพักภายใน
วันท่ี 30 กันยายน 2556 ได้ท่ี www.royalorchidsheraton.com/th/royalorchidplus

ดุสิต อินเตอร์เนชั่นแนล

แลกรับรางวัลห้องพักโรงแรม กับโรงแรมและรีสอร์ทในเครือดุสิต อินเตอร์เนชั่นแนล ที่ร่วม 
รายการ นอกจากน้ัน รับดับเบ้ิลไมล์เม่ือท่านเข้าพักในอัตรา Best Available Rates ท่ีกำาหนด 
พร้อมรับส่วนลดค่าห้องพักอีก 20% สำาหรับการเข้าพักคืนต่อไป รวมถึงท่านยังสามารถเพลิดเพลิน
กับส่วนลดค่าอาหาร 20% จากร้านอาหารรสเลิศของโรงแรมท่ีร่วมรายการ (ยกเว้น ดุสิต กูร์เมต์ 
เดอะ เมย์ ฟลาวเวอร์ และโชกุน)

รายละเอียดเพิ่มเติมและสำารองห้องพัก ติดต่อศูนย์สำารองห้องพักดุสิต โทร. 02-636-3333 
หรือ อีเมล booking@Dusit.com

โรงแรมในเครือแอคคอร์ ประเทศไทย

รับดับเบ้ิลไมล์เม่ือเข้าพัก ณ โรงแรมและรีสอร์ทในเครือแอคคอร์กว่า 30 แห่งในประเทศไทย 
รวมถึงโรงแรมใหม่ล่าสุด พูลแมน ภูเก็ต อคาเดีย หาดในทอน พร้อมรับอภินันทนาการ
อาหารเช้าสำาหรับ 2 ท่าน สำาหรับสมาชิก แอคคอร์ แอดเวนเทจ พลัส ยังจะได้รับส่วนลด
พิเศษเพิ่มอีก 10% จากอัตราห้องพักที่กำาหนด

ตรวจสอบรายช่ือโรงแรมท่ีร่วมรายการ และเง่ือนไขโปรโมช่ัน ท่ี  www.thaiairways.com/rop 
เลือก โปรโมชั่น

สำารองห้องพักผ่านระบบออนไลน์ ได้ที่ www.accorhotels.com/thai หรือติดต่อเจ้าหน้าที่
สำารองห้องพักแอคคอร์ประเทศไทย โทร. 02-659-2877 พร้อมแจ้งรหัสรายการส่งเสริม 
การขาย TG1

เซ็นท�ร� แกรนด์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ
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โรงแรมในเครืออินเตอร์คอนติเนนตัล

รับส่วนลดสูงสุด 30% จากอัตราค่าห้องพักราคาปกติ ณ โรงแรมในเครืออินเตอร์คอนติเนนตัล 
ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ท่ีร่วมรายการ ในระหว่างวันท่ี 15 กรกฎาคม ถึง 30 กันยายน 2556 
พร้อมเพลิดเพลินกับอภินันทนาการอาหารเช้าสำาหรับ 2 ท่าน ฟรีอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง 
และเลทเช็คเอาท์ได้ถึง 16.00 น. ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับจำานวนห้องพักที่ว่าง 

รายละเอียดเพิ่มเติมหรือสำารองห้องพัก คลิกที่
www.ihgrewardsclub.com/thai20th ตั้งแต่วันที่ 15 กรกฎาคม 2556 เป็นต้นไป

เซ็นทารา โฮเต็ล แอนด์ รีสอร์ท

รับส่วนลดค่าอาหาร 20% เม่ือท่านแสดงบัตรสมาชิกรอยัล ออร์คิด พลัส ท่ีร้านอาหารรสเลิศ
และภัตตาคารของโรงแรม ณ เซ็นทารา โฮเต็ล แอนด์ รีสอร์ท ที่ร่วมรายการในกรุงเทพฯ 
พัทยา หัวหิน ภูเก็ต กระบ่ี และสมุย รายละเอียดเพ่ิมเติม คลิกท่ี www.thaiairways.com/rop 
เลือก โปรโมชั่น 

อนันตรา โฮเต็ล แอนด์ รีสอร์ท

โรงแรมและรีสอร์ทในเครืออนันตราประเทศไทย จีน เวียดนาม และอินโดนีเซีย ขอมอบ
ที่สุดแห่งประสบการณ์ให้กับสมาชิกรอยัล ออร์คิด พลัส ด้วยแพ็คเกจสุดพิเศษ

ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม ถึง 30 กันยายน 2556 รับส่วนลด 15% สำาหรับห้องพักสุดหรู 
พร้อมอภินันทนาการอาหารเช้า รวมถึงส่วนลด 20% สำาหรับค่าอาหาร และสปาทรีตเมนท์ 
รวมถึงการอัพเกรดห้องพัก การเช็คอินก่อนเวลา และเลทเช็คเอาท์ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับจำานวน
ห้องพักที่ว่างในขณะเช็คอิน

รายละเอียดเพิ่มเติม คลิกที่ www.thaiairways.com/rop เลือก โปรโมชั่น และกรุณา
แจ้งรหัสรายการส่งเสริมการขาย THAIROP เมื่อติดต่อกับอนันตราเพื่อสำารองห้องพัก 
ในอัตราพิเศษนี้

อนันตร� โกลเด้น ไทรแองเกิ้ล อีเลเฟ้น แคมป์ แอนด์ รีสอร์ท
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ุยาอดมหมสะสลมไ

ไมลสะสมหมดอายุแบบรายไตรมาสไดถูกเริ่มนำามาใชแลว โดยไมลสะสมในระหวางวันท ่ี
1 มกราคม ถึง 30 กันยายน 2553 ที่ยังไมไดนำามาใชแลกรางวัลจะหมดอายุในวันที่ 30 
กันยายน 2556 นี้ และหลังจากนั้นไมลสะสมในระหวางเดือนตุลาคม ถึง ธันวาคม 2553 
ที่ยังไมไดนำามาใชแลกรางวัลจะหมดอายุในวันที่ 31 ธันวาคม 2556 และอยางตอเนื่องใน

 สามรตไน้ิส ๆกุท

ำสมหใบบะร า กิชามสลูมอขาษกัระลแ บ็กเดัจรากบัรห

ำน้ดไ สัลพ ดิค์รออ ลัยอร า มิ่พเอื่พเ ้ชใามา้ขเ่มหใบบแกิชามสลูมอ้ขาษกัระลแบ็กเดัจรากบบะร
นจดอลต กิชามสบัก้หใ ๆงา่ต์นชยโะรปิธทิสนูพมิ่พเรากงึถมวร รากิรบ้หใรากนใพาภิธทิสะรป

ำทะจ่ีท ่มหใยาราญญัสู่คงอขยาลหกาลหมาวค า น้ึขง่ิยกามา่คมุ้คมาวคบัร้ดไกิชามสนา่ท้หใ

• นา่ท้หใอ่ืพเ นอืดเ 21 บอรกุทาลวเะยะรงว่ชนใ ่มหใบบแกิชามสพาภนาถสาณราจิพราก  
 สามารถสะสมจำานวนไมลเอกสิทธิ์ (Qualifying Miles) ที่ใชในการพิจารณาการรักษา 
 นว้ถบรคงา่ยอ้ดไงอทรตับะลแนงิเรตับกิชามสพาภนาถสบัร้ดไรากะลแ
• ๆงา่ตาญญัสู่คะลแยทไนิบรากงั้ทงอขยาขรากมิรสเง่สรากยารกาจ์ลมไสันบโยว้ดา่คมุ้คมาวคบัร  
• ชญับนใวัตนว่สลูมอ้ขบัก้หใยัภดอลปมาวคม่ิพเ ำจะรปสัหรยว้ด นา่ทงอขกิชามสี า กิชามสวัต  
 ำจ ่มหใบบแ )NIP( า กัลห 8 นวน
• ำจงลปแนย่ีลปเราก า ำครากกาจ นิบงาทะยะรมาตบัร้ดไ่ีทมสะส์ลมไนวน านวณระยะทางจาก 
 ำครากน็ปเาม งอืมเู่สงอืมเ า ำจอื่พเ นิบมานสู่สนิบมานสกาจงาทะยะรกาจณวน า นิบงาทะยะรนวน  
 ำยน่มแ่ีทมสะส์ลมไะลแ า น้ึขง่ิย

 3 ดุสงูสาลวเะยะรนปเ ลมไนวนำจดักำจมไบบแงึถามะจงัลำก่ีทสามรตไ วลแดไนอืดเ

ลมไ 1 อต ทาบ 05.0 ารตัอนใ

ขีชญับนใุยาอดมหมสะสลมไนวนำจลูมอขบอสจวรตะลแมิตเม่ิพเดยีอเะลยาร ่ีทกิลค นาทงอ

www.thaiairways.com/rop

ในกลางเดือนสิงหาคมนี้ ทานสมาชิกจะสามารถขอตออายุของไมลสะสมที่กำลังจะหมดอายุของ
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Star Alliance Lounge - Buenos Aires, Argentina

บินการบินไทย รับอัพเกรดชั้นโดยสารฟรี

รอยัล ออร์คิด พลัส เฉลิมฉลองครบรอบ 20 ปี ด้วยการมอบสิทธิพิเศษในการอัพเกรด 
ชั้นโดยสารฟรีให้กับสมาชิกจำานวน 20 ท่านแรก ที่เดินทางกับการบินไทยในเส้นทางบินข้าม
ทวีปในชั้นหนึ่ง หรือชั้นธุรกิจ รอยัล ซิลค์ จำานวน 6 เที่ยวบิน ในระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม 
ถึง 30 กันยายน 2556 

เส้นทางบินข้ามทวีป ได้แก่ เส้นทางบินระหว่างกรุงเทพฯ และจุดหมายปลายทางในยุโรป 
ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ แอฟริกาใต้ และสหรัฐอเมริกา โดยท่านสมาชิกจะได้ลุ้นรับสิทธิ์ใน
การอัพเกรดช้ันโดยสารฟรี เม่ือเดินทางด้วยบัตรโดยสารในอัตราท่ีกำาหนด จำานวน 6 เท่ียวบิน
ภายในช่วงเวลาดังกล่าว 

กรุณาแจ้งหมายเลขสมาชิกรอยัล ออร์คิด พลัส ทุกครั้งที่ทำาการสำารองที่นั่ง และสิทธิพิเศษ 
อัพเกรดชั้นโดยสารฟรีนี้ใช้ได้กับสมาชิกที่เดินทางตามเงื่อนไขที่กำาหนด และจำากัดจำานวน
ผู้ได้รับสิทธิ์เพียง 20 ท่านแรกเท่านั้น

เง่ือนไข: สม�ชิกต้องเดินท�งด้วยบัตรโดยส�รช้ันหน่ึง รหัสช้ันโดยส�ร F, A และ P หรือช้ันธุรกิจ รอยัล ซิลค์ 
รหัสช้ันโดยส�ร C, D และ J เท่�น้ัน โดยต้องเป็นก�รเดินท�งท่ีเร่ิมต้นและส้ินสุดในระหว่�งวันท่ี 1 กรกฎ�คม 
ถึง 30 กันย�ยน 2556 จำ�นวน 6 เที่ยวบิน ในเส้นท�งบินระหว่�งกรุงเทพฯ และบรัสเซลส์ โคเปนเฮเกน 
แฟรงค์เฟิร์ต ลอนดอน ม�ดริด มิล�น มิวนิก ออสโล ป�รีส โรม สตอคโฮล์ม ซูริก โจฮันเนสเบิร์ก ซิดนีย์  
เมลเบิร์น บริสเบน เพิร์ท โอ๊คแลนด์ ลอสแองเจลีส โดยสม�ชิก 20 ท่�นแรกท่ีจะได้รับสิทธ์ิอัพเกรดช้ันโดยส�ร
ฟรี จะพิจ�รณ�จ�กข้อมูลของเท่ียวบินท่ีได้รับก�รบันทึกอยู่ในระบบเท่�น้ัน ท้ังน้ี ท่�นต้องทำ�ก�รออกบัตรโดยส�ร 
และอัพเกรดบัตรโดยส�รภ�ยในวันที่ 31 ธันว�คม 2556 และใช้ได้กับก�รเดินท�งภ�ยในอ�ยุของบัตรโดยส�ร
ต�มที่กำ�หนด ทั้งนี้ บัตรโดยส�รในรหัสสำ�รองที่นั่ง G, V และ W ไม่ส�ม�รถใช้ร่วมกับก�รอัพเกรดชั้นโดยส�ร
ได้ และขึ้นอยู่กับจำ�นวนที่นั่งที่ว่�ง และก�รจัดแบ่งชั้นโดยส�รในเที่ยวบินนั้น โดยก�รพิจ�รณ�สม�ชิกจำ�นวน 
20 ท่�นแรกที่ได้รับสิทธิพิเศษในครั้งนี้ ให้ถือคำ�ตัดสินของก�รบินไทยเป็นที่สิ้นสุด
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่มหใง่หแาญญัสู่คบักกัพา้ขเอ่ืมเ ลัวงารกลแะลแ์ลมไมสะสถรามาส สัลพ ดิค์รออ ลัยอรกิชามส  
 บัดะรอืนหเรากิรบ้หใรากนใจใส่ใมาวคบักสัผมัส ายทัพะลแ ฯพทเงุรกนใ ลศกโุสอืรคเนใมรแงรโ
 sletoH“ ์ณรากบสะรปง่หแดุส่ีทอ่ืพเ วัตงลงา่ยอบบแกออกูถ่ีทมรแงรโงอขมางดงมาวคะลแ

with Heart” 

 กัพา้ขเรากกุทมสะส์ลมไบัร  นืค 1 มรแงรโกัพงอ้หลัวงารกลแ
ฯพทเงุรก มายสะอดเ  3,000 ไมล คอลเลคชั่น  2 ประเภท   3 - 43,000 ไมล
ฯพทเงุรก ลศกโุสะอดเ           ์ลมไ 000,1 - 005  คอลเลคชั่น  2 ประเภท   1 - 14,000 ไมล
    ายทพั ์รอชบเมายส          ์ลมไ 000,1  คอลเลคชั่น  2 ประเภท   1 - 14,000 ไมล
    ายทัพ วิว์ยบเะอดเ           ์ลมไ 000,1 - 005  คอลเลคชั่น  2 ประเภท   1 - 14,000 ไมล

                 ายทัพ ฟวเ     ์ลมไ 000,1  คอลเลคชั่น  2 ประเภท   2 - 24,000 ไมล

โรงแรมเดอะสุโกศล กรุงเทพฯ บริการทานดวยอาหารรสเลิศในหองอาหารที่มีใหทานเลือกถึง
2 แหง และทานจะไดรับไมลสะสม รอยัล ออรคิด พลัส 50 ไมลตอการใชจายทุก 500 บาท
ในภัตตาคารหลินฟา ที่ใหบริการทานดวยที่สุดของอาหารจีนและหองอาหารญี่ปุนกามง ที่สรรค
สรางเมนูใหมรสเลิศ

กรุณาแสดงบัตรสมาชิกรอยัล ออรคิด พลัส เมื่อทำการเช็คอิน และรับไมลสะสมเมื่อสำรองหอง
พักในอัตราที่กำหนดของโรงแรมทั้ง 5 แหงที่รวมรายการ หรือเมื่อรับประทานอาหารในหองอาหาร
ที่กำหนดในกรุงเทพฯ

 
 
 

ลศกโุสอืรคเนใมรแงรโบัก ลัวงารกลแะลแลมไมสะส

ำสา้ชเราหาอรากานทนันิภอบัรมอ้รพ มรแงรโกัพงอ้หลัวงารกลแ า ีษาภา่คมวรง่ึซ นา่ท 2 บัรห
ดรกเพัอบัร สัลพ ดิค์รออ ลัยอร ีป 02 บอรบรคงอลฉมว่รอ่ืพเะลแ ว้ลแว้ไรากิรบา่คะลแ

ำส นักอ่ตดิตนืค 2 มรแงรโกัพงอ้หลัวงารกลแอื่มเีรฟกัพงอ้ห า  ่ทีนัวงา่วหะรนใกัพา้ขเรากบัรห
 por/moc.syawriaiaht.www ี่ทกิลค มิตเมิ่พเดยีอเะลยาร 6552 นยายนัก 03 งึถ มคาฎกรก 1

ลวังารกลแ กอืลเ

ำสอ่ตดิต า moc.sletohlosokus.www ี่ท้ดไ ์นลไนออบบะรงาทนา่ผลศกโุสอืรคเนใมรแงรโกัพงอ้หงอร  
ตั้งแตวันนี้ถึง 30 กันยายน 2556 พรอมรับสวนลดพิเศษ 10% จากหองพักอัตรา Best 

 6552 มคาลุต 13 ่ีทนวันใยาภกัพา้ขเอ่ืมเ์ลมไล้ิปเปิรทบัระลแ etaR elbaliavA
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ขอแนะนำา ชาเทรียม โฮเต็ล แอนด์ เรสซิเดนซ์ โรงแรมคู่สัญญาแห่งใหม่ที่ท่านสามารถ
สะสมไมล์และแลกรางวัลห้องพักโรงแรมใน 2 เมืองสำาคัญทางประวัติศาสตร์ของเอเชีย ชื่อ
โรงแรมมาจากคำาในภาษาไทย “ชาตรี” ซึ่งหมายถึงสัญลักษณ์ของจิตวิญญาณอันกล้าแกร่ง  
และด้วยความมุ่งมั่น เอาใจใส่ในการให้บริการชั้นเลิศ ชาเทรียม โฮเต็ล แอนด์ เรสซิเดนซ์  
ทั้งในกรุงเทพฯ และย่างกุ้ง จึงพร้อมมอบบริการอันล้ำาค่าให้กับท่าน

 รับไมล์สะสมทุกการเข้าพัก แลกรางวัลห้องพักโรงแรม 1 คืน
โรงแรมชาเทรียม ริเวอร์ไซด์ กรุงเทพฯ 600 ไมล์ คอลเลคชั่น 1 - 12,000 ไมล์
เอ็มโพเรียม สวีท บาย ชาเทรียม 600 ไมล์ คอลเลคชั่น 2 ประเภท 1 - 14,000 ไมล์
ชาเทรียม เรสซิเดนซ์ สาทร 600 ไมล์ -
ชาเทรียม รอยัล เลค ย่างกุ้ง 750 ไมล์ คอลเลคชั่น 2 ประเภท 3 - 43,000 ไมล์

อิ่มอร่อยกับอาหารรสเลิศจาก ชาเทรียม โฮเต็ล ริเวอร์ไซด์ กรุงเทพฯ พร้อมรับไมล์สะสม 
50 ไมล์ สำาหรับการใช้จ่ายทุก 500 บาทที่ห้องอาหารทั้ง 3 แห่ง ได้แก่ ริเวอร์ บาจ เพียร์ 
28 และซิลเวอร์ เวฟส์

กรุณาแสดงบัตรสมาชิกรอยัล ออร์คิด พลัส ทุกครั้งที่ทำาการเช็คอิน โดยท่านจะได้รับไมล์
สะสมเมื่อชำาระค่าห้องพักในอัตราที่กำาหนดกับโรงแรมทั้ง 4 แห่งที่ร่วมรายการ หรือเมื่อรับ
ประทานอาหารค่ำาในห้องอาหารที่ชาเทรียม โฮเต็ล ริเวอร์ไซด์ กรุงเทพฯ

คู่สัญญาใหม่ในกรุงเทพฯ และย่างกุ้ง

แลกรางวัลห้องพักโรงแรม ซ่ึงรวมค่าภาษีและบริการไว้แล้ว พร้อมอภินันทนาการอาหารเช้าสำาหรับ 
2 ท่าน และเพ่ือร่วมฉลอง 20 ปี รอยัล ออร์คิด พลัส รับห้องพักฟรีในคืนท่ี 3 เม่ือท่าน 
แลกรางวัลห้องพักโรงแรม 2 คืนติดต่อกัน รวมถึงอภินันทนาการอัพเกรดห้องพักเป็นห้องพัก 
ในประเภทท่ีสูงกว่า สำาหรับการเข้าพักในระหว่างวันท่ี 1 กรกฎาคม ถึง 30 กันยายน 2556 
รายละเอียดเพิ่มเติมของโรงแรมและการแลกรางวัล คลิกที่ www.thaiairways.com/rop 
เลือก แลกรางวัล

สัมผัสประสบการณ์การเข้าพักที่คุ้มค่าได้ที่ ชาเทรียม และสำารองห้องพักผ่านระบบออนไลน์ 
ที่ www.chatrium.com
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อีวีเอ แอร์ สมาชิกใหม่กลุ่มสายการบินพันธมิตร สตาร์ อัลไลแอนซ์

สายการบิน อีวีเอ แอร์ เข้าร่วมกลุ่มสายการบินพันธมิตร สตาร์ อัลไลแอนซ์ เครือข่าย 
สายการบินช้ันนำาระดับโลกท่ีมีสมาชิกสายการบินช้ันนำากว่า 28 สายการบิน การเข้าร่วมเครือข่าย
สายการบินพันธมิตรของ อีวีเอ แอร์ ในคร้ังน้ี ไม่เพียงแต่จะให้บริการท่านด้วยเท่ียวบิน ไป-กลับ 
จากไต้หวันเท่านั้น แต่ยังรวมถึงเส้นทางบินเพื่อการเดินทางสู่จุดหมายปลายทางต่างๆ ใน
เอเชีย เพื่อให้ท่านสมาชิกได้รับสิทธิประโยชน์เพิ่มมากขึ้น

การเข้าร่วมเครือข่ายของสายการบิน อีวีเอ แอร์ ในครั้งนี้ ทำาให้ท่านสมาชิกสามารถใช้บริการ
เครือข่ายของพันธมิตรสายการบิน สตาร์ อัลไลแอนซ์ ซ่ึงครอบคลุมกว่า 1,300 จุดหมายปลายทาง 
ท่ัวโลก และรับความคุ้มค่าด้วยการสะสมไมล์พร้อมแลกรางวัลได้ด้วยบัตรเพียงใบเดียวเท่าน้ัน

รับความคุ้มค่าด้วยไมล์สะสม

รายละเอียดเพิ่มเติม คลิกที่ staralliance.com

บริการใหม่จากแอร์แคนาดา

แอร์ แคนาดา รูจ บริการใหม่ล่าสุดเพื่อการเดินทางท่องเที่ยว โดยจะเปิดให้บริการเส้นทาง 
บินใหม่ระหว่างแคนาดา ไปยังแหล่งท่องเที่ยวสำาคัญในยุโรปและแคริบเบียน รวมถึง 
เอดินเบิร์ก เวนิส เอเธนส์ คิวบา จาเมกา คอสตาริกา และประเทศอ่ืนๆ ในวันท่ี 1 กรกฎาคม 
2556 นี้

เม่ือท่านเดินทางไปกับ แอร์ แคนาดา รูจ ด้วยบัตรโดยสารในอัตราพรีเม่ียมรูจ ละติจูด หรือ
เฟล็กซ์แฟร์ ท่านจะได้รับไมล์สะสม 20% จากระยะทางบินจริง ส่วนการเดินทางด้วยอัตรา
ค่าโดยสารอื่นๆ ไม่สามารถรับไมล์สะสมจากการเดินทางได้

ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2556 แอร์ แคนาดา จะเปิดให้บริการในชั้นประหยัดพรีเมี่ยม 
บนเคร่ืองบิน B777 ซ่ึงในช้ันโดยสารใหม่น้ี ท่านจะได้สัมผัสกับความกว้างขวาง และความ 
สะดวกสบายของที่นั่ง พื้นที่วางขาที่กว้างขึ้น พร้อมบริการอาหารแบบพรีเมี่ยม ฟรีกระเป๋า 
สัมภาระ 2 ใบ และสิทธิพิเศษอ่ืนๆ รวมถึงท่านยังจะได้รับไมล์สะสม 100% ของระยะทางบิน 
จริง เม่ือเดินทางในช้ันประหยัดพรีเม่ียมด้วยรหัสสำารองท่ีน่ัง O อีกด้วย
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สื่อสารใกล้ชิดกันได้มากขึ้น

การบินไทยขยายช่องทางการสื่อสารกับสมาชิกผ่านสื่อออนไลน์ ได้แก่ Facebook, Twitter 
และ Instagram เพื่อการให้บริการสมาชิกทั่วโลกได้อย่างรวดเร็วและสะดวกสบายยิ่งขึ้น

• อัพเดตข้อมูลข่าวสารล่าสุดของการบินไทย
• รับทราบโปรโมชั่นพิเศษของการบินไทยก่อนใคร
• ร่วมสนุกกับเกมส์และกิจกรรมออนไลน์ พร้อมลุ้นรับรางวัลพิเศษตลอดปี
• อัพเดตข่าวสารและโปรโมช่ันต่างๆ ของ รอยัล ออร์คิด พลัส และ รอยัล ออร์คิด ฮอลิเดย์
• แนะนำาสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีน่าสนใจ เกร็ดความรู้เก่ียวกับการเดินทาง และสายการบินต่างๆ
• ถาม-ตอบปัญหา และเสนอแนะความคิดเห็นต่างๆ กับการบินไทย

ร่วมกด Like, Follow และ Share เพื่อรับข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจ พร้อมร่วมสนุกไปกับ
กิจกรรมต่างๆ ผ่านสื่อออนไลน์ของการบินไทยได้แล้ววันนี้
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ฤดูร้อน ช่วงเวลาท่ีเหมาะสมอย่างย่ิงกับการเดินทางท่องเท่ียวในยุโรป ไม่ว่าจะเป็นบรรยากาศ
อบอุ่นในตอนกลางวันและอากาศเย็นสบายในช่วงค่ำาคืน ซ่ึงเหมาะสำาหรับการเท่ียวชมบรรยากาศ 
ในเมืองและชนบทของนักท่องเท่ียวอย่างย่ิง ร่วมออกเดินทางไปกับ 2 แพ็กเกจท่ีน่าสนใจบนเส้นทาง 
ท่ีงดงามของทัศนียภาพ ท่ีได้รับความนิยมเป็นอย่างมากของยุโรปกับ รอยัล ออร์คิด ฮอลิเดย์

แพ็กเกจ 5 วัน ในอิตาลี

แม้ยุคแห่งความรุ่งเรืองของอาณาจักรโรมันจะสิ้นสุดลงแล้ว แต่อิตาลีก็ยังครองความเป็นเจ้า
แห่งวงการแฟชั่นอยู่ ออกเดินทางท่องเที่ยวไปยังเมืองมิลาน เวนิส ฟลอเรนซ์ และโรม ด้วย
รถไฟกับแพ็กเกจอิตาลี 5 วัน/4 คืน รวมค่าที่พักโรงแรม 4 คืน และอาหารเช้า พร้อมต๋ัว
รถไฟชั้น 2 สำาหรับการเดินทางระหว่างเมือง

ซูริก มินิเบรก

สัมผัสประสบการณ์การเดินทางแบบย้อนยุคไปกับ “Trolley Experience” ช่ืนชมความงาม 
ของสวิตเซอร์แลนด์ตอนเหนือบนรถรางสุดคลาสสิกของสวิตเซอร์แลนด์ เย่ียมชมพิพิธภัณฑ์ 
เมืองเก่า แหล่งช้อปปิ้ง และย่านธุรกิจสำาคัญ รวมถึงเยือนเมืองตากอากาศริมทะเลสาบที่             

ขึ้นเครื่องบินต่อรถไฟกับ รอยัล ออร์คิด ฮอลิเดย์

รอให้ท่านมาสัมผัสความงดงามของทัศนียภาพของยอดเขาแอลป์ด้วยตัวท่านเอง กับแพ็กเกจ 
3วัน/2คืน รวมท่ีพัก 2 คืน พร้อมอาหารเช้า และซิต้ีทัวร์แบบเต็มวัน โดยท่านสามารถซ้ือต๋ัว 
สวิตเรลพาสแบบ 4 หรือ 15 วันเพิ่มได้อีกด้วย

ติดต่อจองแพ็คเกจ และสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกับ รอยัล ออร์คิด ฮอลิเดย ์
โทร. 02 356 2888
อีเมล: roh.rsvn@thaiairways.com หรือที่สำานักงานการบินไทยทั่วโลก
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เฉลิมฉลองครบรอบ 20 ป
รอยัล ออรคิด พลัส
รางวัลบัตรโดยสารลดจำนวนไมล 
พรอมขอเสนอพิเศษที่คุมคา

www.thaiairways.com

www.facebook.com/ThaiAirways

News
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