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สวัสดีค่ะ

ตารางเที่ยวบินฤดูหนาวของการบินไทยจะเริ่มต้นใช้ตั้งแต่วันที่ 27 ตุลาคม 2556 พร้อม
เปิดตัวเส้นทางบินใหม่ และเพิ่มจำานวนเที่ยวบินให้มากขึ้นในเส้นทางบินยอดนิยม รวมถึง
สัมผัสความสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นด้วยการเดินทางไปกับเครื่องบินลำาใหม่ที่นำามาใช้ในการ
ให้บริการท่านอย่างต่อเนื่อง

ตั้งแต่เดือนธันวาคมเป็นต้นไป ท่านสามารถเดินทางไปสู่จุดหมายปลายทางในประเทศ 
ญี่ปุ่นได้ถึง 7 แห่ง ซึ่งรวมเส้นทางบินใหม่คือ เมืองเซนได ด้วยบริการเที่ยวบินตรงจาก 
กรุงเทพฯ - เซนได สัปดาห์ละ 3 เที่ยวบิน  

สายการบินไทยสมายล์ เปิดเส้นทางบินใหม่ล่าสุดสู่เมือง ฉงชิ่ง และฉางซา โดยมีบริการ
เที่ยวบินตรงไปยังทั้ง 2 เมือง สัปดาห์ละ 3 เที่ยวบินจากท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ

ท่านสามารถสะสมไมล์กับคู่สัญญาท่องเที่ยว พร้อมด้วยคู่สัญญาที่เพิ่มขึ้น อาทิเช่น สถาบัน
ทางการเงินในประเทศไทย

รอยัล ออร์คิด พลัส ได้นำาระบบการจัดเก็บฐานข้อมูลสมาชิกรูปแบบใหม่เข้ามาใช้เรียบร้อย
แล้ว โดยท่านสามารถตรวจสอบข้อมูลในเรื่องการปรับเปลี่ยนการพิจารณาสถานภาพสมาชิก 
และวันหมดอายุของไมล์สะสมได้ในข่าวสารฉบับนี้

ท่านยังจะได้รับทราบข้อมูลเก่ียวกับการเข้าสู่ระบบบัญชีสมาชิกออนไลน์เพื่อความปลอดภัย
ในข้อมูลส่วนตัวของท่าน การเปลี่ยนแปลงการคำานวณไมล์สะสม และการเปลี่ยนแปลง
จำานวนไมล์ที่ใช้แลกรางวัลในเส้นทางบินระหว่างกรุงเทพฯ และ 2 เมืองในยุโรป 

ด้วยการเปิดเส้นทางบินใหม่ของการบินไทย และสายการบินไทยสมายล์อยู่อย่างต่อเนื่อง 
รวมถึงการเพิ่มขึ้นของคู่สัญญาใหม่ ล้วนแล้วแต่เพื่อให้ท่านสมาชิกสามารถสะสมไมล์ได้
หลากหลายช่องทางมากยิ่งขึ้น ซึ่งเป็นความมุ่งมั่นในการมอบบริการที่ดีที่สุดให้กับสมาชิก
รอยัล ออร์คิด พลัส

Earn Miles Everyday, Everyway!

รอยัล ออร์คิด พลัส
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รู้จักกับเมืองเซนได ประเทศญี่ปุ่น

ตารางเที่ยวบินฤดูหนาวของการบินไทย ได้มีการเพิ่มจำานวนเที่ยวบินมากขึ้นในเส้นทางบิน
ยอดนิยม รวมถึงเคร่ืองบินแอร์บัส A380 ลำาใหม่ยังมีกำาหนดการรับมอบภายในส้ินปีน้ีอีกด้วย

เพลิดเพลินกับการเดินทางด้วยเที่ยวบินที่มีจำานวนให้เลือกเพิ่มขึ้นระหว่างประเทศไทยและ
จุดหมายปลายทาง ดังนี้*

กรุงเทพฯ - บรัสเซลส์  4 เที่ยวบินต่อสัปดาห์
กรุงเทพฯ - มอสโคว  6 เที่ยวบินต่อสัปดาห์
กรุงเทพฯ - ออสโล  เที่ยวบินทุกวัน
สตอกโฮล์ม / โคเปนเฮเกน - ภูเก็ต  2 เที่ยวบินต่อสัปดาห์
กรุงเทพฯ - โอ๊คแลนด์  5 เที่ยวบินต่อสัปดาห์
กรุงเทพฯ - เซียะเหมิน  5 เที่ยวบินต่อสัปดาห์
กรุงเทพฯ - เฉิงตู  เที่ยวบินทุกวัน
กรุงเทพฯ - นาโกยา  2 เที่ยวบินต่อวัน
กรุงเทพฯ - คยา - พาราณสี  5 เที่ยวบินต่อสัปดาห์

* จำ�นวนเที่ยวบินและเส้นท�งบินอ�จมีก�รเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทร�บล่วงหน้�

ชั้นธุรกิจ รอยัล ซิลค์ ชั้นประหยัด

รับโบนัสไมล์ต่อเที่ยวบิน 1,500 ไมล์ 1,000 ไมล์*

การบินไทยขอแนะนำาจุดหมายปลายทางแห่งที่ 7 ในประเทศญี่ปุ่น ด้วยบริการเที่ยวบินตรง
สัปดาห์ละ 3 เท่ียวบินระหว่างกรุงเทพฯ และ เซนได เมืองท่ีมีพลเมืองอาศัยอยู่กว่า 1 ล้านคน 
ศูนย์กลางแห่งเขตโทโฮะขุ ทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือของเกาะฮอนซู ห่างจากโตเกียวไป
ทางทิศเหนือ 300 กิโลเมตร

เซนได ถือเป็นเมืองในเขตอากาศอบอุ่น ประกอบด้วย 4 ฤดู และมีวิวทิวทัศน์ที่สวยงาม 
เขตโทโฮะขุมีสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติมากมาย รวมถึงเทือกเขาซาโอะ ที่รายล้อม
ไปด้วยน้ำาพุร้อนและโรงแรมที่พักแบบญี่ปุ่นโบราณ หรือ “เรียวกัง” อีกทั้งยังเป็นเมืองที่
สามารถเดินทางไปโตเกียวได้อย่างสะดวก รวดเร็วด้วยรถไฟความเร็วสูง “ชินคันเซน”    

จุดหมายปลายทางแห่งใหม่ พร้อมโบนัสไมล์สะสม

เพื่อเฉลิมฉลองจุดหมายปลายทางใหม่แห่งที่ 7 ในประเทศญี่ปุ่น รับโบนัสไมล์ในเส้นทางบิน
ระหว่างกรุงเทพฯ และ เซนได เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2556*

* โบนัสไมล์ใช้ได้กับบัตรโดยส�รที่ท่�นชำ�ระเงินในอัตร�ปกติ ยกเว้นรหัสชั้นโดยส�ร G/V/W สำ�หรับก�รเดิน
ท�งในระหว่�งวันที่ 1 ธันว�คม 2556 ถึงวันที่ 31 มกร�คม 2557 ทั้งนี้ อ�จมีก�รเปลี่ยนแปลงวันที่เริ่มให้
บริก�รของเที่ยวบินนี้ได้ขึ้นอยู่กับต�ร�งเที่ยวบินที่กำ�หนด
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การบินไทยสมายล์ เปิดเส้นทางบินสู่ 2 จุดหมายปลายทางแห่งใหม่ในประเทศจีน

ฉงช่ิง หน่ึงในเมืองใหญ่ของประเทศจีน ต้ังอยู่ติดกับแม่น้ำาแยงซี นับเป็นเมืองท่ีเป็นศูนย์กลาง 
การผลิตและบริการที่สำาคัญ รวมถึงเป็นประตูเมืองมุ่งสู่เขื่อนซานเสียต้าป้าอีกด้วย 

ฉางซา เมืองหลวงของมณฑลหูหนาน ซึ่งอยู่ทางตะวันออกเฉียงใต้ของประเทศจีน ถือเป็น
เมืองท่องเท่ียวทางประวัติศาสตร์ท่ีสำาคัญ ด้วยศิลปะและอารยธรรมอันยาวนานกว่า 3,000 ปี  

สัมผัสความสะดวกสบายด้วยบริการเท่ียวบินตรงจากสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ สัปดาห์ละ 
3 เที่ยวบิน สู่ 2 จุดหมายปลายทางแห่งใหม่นี้

การบินไทยสมายล์จะมีการเปล่ียนหมายเลขเท่ียวบินจากเดิม 3 หลัก ท่ีเร่ิมต้นด้วยหมายเลข 
7 โดยจะเปลี่ยนเป็นหมายเลขเที่ยวบิน 4 หลักระหว่างหมายเลข 2000 ถึง 2499 สำาหรับ
เท่ียวบินภายในประเทศไทย และในเท่ียวบินภูมิภาคจะเป็นหมายเลขระหว่าง 2500 ถึง 2999

เท่ียวบินภายในประเทศ และเท่ียวบินในภูมิภาคจะยังคงใช้รหัส TG นำาหน้าหมายเลขเท่ียวบิน
ดังเดิม เช่น TG2600 กรุงเทพฯ - ฉงชิ่ง โดยบริการเที่ยวบินของการบินไทยสมายล์จะใช้
ตัวเลข 4 หลัก และมีหมายเลข 2 นำาหน้า

การบินไทยสมายล์ เพิ่มจำานวนเที่ยวบินระหว่างประเทศไทยและจุดหมายปลายทางดังนี้*

กรุงเทพฯ - มัณฑะเลย์  เที่ยวบินทุกวัน
ภูเก็ต - มุมไบ / นิวเดลฮี 3 เที่ยวบินต่อสัปดาห์
กรุงเทพฯ - อาห์เมดาบัด 3 เที่ยวบินต่อสัปดาห์
กรุงเทพฯ - เวียงจันทน์  2 เที่ยวบินต่อวัน 
 (บริการด้วยการบินไทยสมายล์ทั้งหมด)
กรุงเทพฯ - โคลัมโบ  เที่ยวบินทุกวัน
 (บริการด้วยการบินไทยสมายล์ทั้งหมด)

* จำ�นวนเที่ยวบินและเส้นท�งบินอ�จมีก�รเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทร�บล่วงหน้�

การบินไทยสมายล์
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ไมล์สะสมหมดอายุแบบรายไตรมาสได้ถูกเริ่มนำามาใช้แล้ว โดยไมล์สะสมในระหว่างวันที ่ 
1 มกราคม ถึง 30 กันยายน 2553 ที่ยังไม่ได้นำามาใช้แลกรางวัลจะหมดอายุในวันที่ 30 
กันยายน 2556 นี้ และหลังจากนั้นไมล์สะสมในระหว่างเดือนตุลาคมถึงธันวาคม 2553 ที่
ยังไม่ได้นำามาใช้แลกรางวัลจะหมดอายุในวันที่ 31 ธันวาคม 2556 และอย่างต่อเนื่องใน
ทุกๆ สิ้นไตรมาส

ท่านสามารถตรวจสอบจำานวนไมล์สะสมที่จะหมดอายุผ่านทางเว็บไซต์ได้ที่
www.thaiairways.com/rop โดยล็อกอินเข้าสู่บัญชีด้วยหมายเลขสมาชิกและรหัสผ่านของท่าน 

ไมล์สะสมหมดอายุในไตรมาสท่ีกำาลังจะมาถึง สามารถทำาการขอต่ออายุได้ท้ังหมด หรือเพียง
บางส่วนด้วยการชำาระค่าธรรมเนียมสำาหรับต่ออายุไมล์สะสมและใช้ได้กับจำานวนไมล์สะสมที่
จะหมดอายุขั้นต่ำา 100 ไมล์ขึ้นไป

ไมล์สะสมหมดอายุ

การขอต่ออายุไมล์สะสมต้องดำาเนินการภายในไตรมาสท่ีจำานวนไมล์น้ันจะหมดอายุ ซ่ึงจำานวน
ไมล์ที่ได้รับการต่อจะมีอายุถึงวันสิ้นสุดไตรมาสถัดไปเท่านั้น ตัวอย่างเช่น ไมล์สะสมที่จะ
หมดอายุในวันที่ 30 กันยายน 2556 สามารถขอต่ออายุได้ในระหว่างเดือนกรกฎาคม ถึง
เดือนกันยายน 2556 โดยไมล์ที่ได้รับการต่ออายุนั้นจะมีอายุถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2556

ท่านสามารถติดต่อเพ่ือขอต่ออายุไมล์สะสม ด้วยอัตราค่าธรรมเนียม 1 ไมล์เท่ากับ 0.50 บาท 
หรืออัตราเทียบเท่ากับเงินสกุลท้องถ่ินของแต่ประเทศได้ท่ีสำานักงานขายบัตรโดยสาร
การบินไทยท่ัวโลก (ยกเว้นสำานักงานประจำาสนามบิน)
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ตั้งแต่เดือนมิถุนายนที่ผ่านมา รอยัล ออร์คิด พลัส ได้ปรับเปลี่ยนช่วงระยะเวลาในการ
พิจารณาสถานภาพสมาชิกมาเป็นรูปแบบใหม่ เพื่อให้ทุกรายการสะสมไมล์ที่กำาหนดไดถู้กนำา 
มาใช้ในการพิจารณาสถานภาพสมาชิกอย่างครบถ้วน โดยการเล่ือนสถานภาพน้ันจะข้ึนอยู่กับ 
การประเมินในช่วงระยะเวลาในรอบ 12 เดือน และ 24 เดือนที่ผ่านมา ในขณะที่การรักษา
สถานภาพสมาชิกจะพิจารณาจากจำานวนไมล์สะสมในช่วงระยะเวลาในรอบ 12 เดือน และ 
24 เดือน ภายในช่วงระยะเวลาสมาชิกภาพบัตรเงินและบัตรทองปัจจุบันของท่าน

การเลื่อนสถานภาพสมาชิก 

การเลื่อนสถานภาพจากบัตรเบสิคเป็นบัตรเงิน หรือบัตรเงินเป็นบัตรทองนั้น พิจารณาจาก
จำานวนไมล์เอกสิทธิ์ (Qualifying Miles) ซึ่งเป็นไมล์สะสมที่ได้รับจากการเดินทางกับ
การบินไทย และสายการบินพันธมิตร สตาร์ อัลไลแอนซ์ ในช่วงระยะเวลา 2 รอบ โดยทุก
ครั้งที่รายการสะสมไมล์ตามที่กำาหนดครั้งล่าสุดถูกบันทึกในบัญชีของท่าน ระบบจะทำาการ
พิจารณานับจากรายการนี้ย้อนหลังไป 12 เดือน และ 24 เดือน ซึ่งระบบจะมีการพิจารณา
ใหม่แบบนี้ทุกครั้งเมื่อมีรายการสะสมไมล์ครั้งใหม่บันทึกในบัญชีของท่าน เพื่อให้ทุกการเดิน
ทางของท่านได้ถูกนำาไปใช้ในการประเมินสถานภาพอย่างครบถ้วน

การเลื่อนเป็นสถานภาพบัตรเงิน พิจารณาจากการสะสมไมล์เอกสิทธิ์จำานวน 10,000 ไมล์ 
ในระยะเวลา 12 เดือน หรือ 15,000 ไมล์ ในระยะเวลา 24 เดือน นับจากรายการสะสม
ไมล์ตามที่กำาหนดครั้งล่าสุดถูกบันทึกในบัญชีของท่าน สำาหรับการเลื่อนเป็นสถานภาพบัตร
ทอง พิจารณาจากไมล์เอกสิทธิ์สะสมจำานวน 50,000 ไมล์ ในระยะเวลา 12 เดือน หรือ 

80,000 ไมล์ ในระยะเวลา 24 เดือน หรือเดินทาง 40 เที่ยวบินกับการบินไทยในเส้นทาง 
ระหว่างประเทศในรอบระยะเวลา 12 เดือน นับจากรายการสะสมไมล์ตามท่ีกำาหนดคร้ังล่าสุด
ที่ถูกบันทึกในบัญชีของท่าน

การรักษาสถานภาพสมาชิก

การรักษาสถานภาพสมาชิก พิจารณาจากการสะสมไมล์ในช่วงระยะเวลาสมาชิกภาพบัตร 
ปัจจุบันของท่าน โดยประเมินจากจำานวนไมล์ท่ีกำาหนดในช่วงระยะเวลา 12 เดือนและ 24 เดือน 
นับจากวันเริ่มต้นของสมาชิกภาพบัตรปัจจุบันของท่าน  โดยบัตรเงินและบัตรทองของท่าน 
จะมีการระบุวันเดือนปีที่จะหมดอายุอย่างชัดเจน

การรักษาสถานภาพบัตรเงิน พิจารณาจากการสะสมไมล์เอกสิทธิ์จำานวน 10,000 ไมล์ใน
ระยะเวลา 12 เดือน หรือ 15,000 ไมล์ในระยะเวลา 24 เดือน ภายในช่วงสมาชิกภาพบัตร
เงินปัจจุบันของท่าน สำาหรับการรักษาสถานภาพบัตรทอง พิจารณาจากไมล์เอกสิทธิ์สะสม
จำานวน 50,000 ไมล์ในระยะเวลา 12 เดือน หรือ 80,000 ไมล์ในระยะเวลา 24 เดือน หรือ
เดินทาง 40 เท่ียวบินกับการบินไทยในเส้นทางระหว่างประเทศ ในรอบระยะเวลา 12 เดือน 
ภายในช่วงสมาชิกภาพบัตรทองปัจจุบันของท่าน

รายละเอียดเพ่ิมเติมในการเล่ือนและรักษาสถานภาพสมาชิกบัตรเงิน บัตรทองและบัตรแพลทินัม 
คลิกที่ www.thaiairways.com/rop

การพิจารณาสถานภาพสมาชิก
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ขอแนะนำ� ธน�ค�รสแตนด�ร์ดช�ร์เตอร์ด (ไทย) คู่สัญญ�ใหม่ของ รอยัล ออร์คิด พลัส ท่ีจะ
ทำ�ให้นักเดินท�งกว่� 1.2 ล้�นคนในประเทศไทย สะสมไมล์ได้รวดเร็วยิ่งขึ้น

ด้วยประสบก�รณ์ท�งด้�นสถ�บันก�รเงินเป็นระยะเวล� 120 ปีในประเทศไทย ธน�ค�ร
สแตนด�ร์ดช�ร์เตอร์ด (ไทย) จึงมุ่งมั่นในก�รพัฒน�บริก�รท�งด้�นก�รเงินที่หล�กหล�ย
ให้กับท่�น และเพื่อตอบสนองคว�มต้องก�รต�มไลฟ์สไตล์ของสม�ชิก ธน�ค�รจึงร่วมกับ 
รอยัล ออร์คิด พลัส ในก�รมอบบริก�รสุดพิเศษสำ�หรับสม�ชิกบัตรเครดิตท่ีรักในก�รเดินท�ง
ท่องเที่ยว ให้ส�ม�รถรับไมล์สะสมได้ง่�ยและรวดเร็วยิ่งขึ้น

ทุกก�รใช้จ่�ยผ่�นบัตรเครดิตของธน�ค�รสแตนด�ร์ดช�ร์เตอร์ด จะช่วยให้ท่�นสม�ชิกรอยัล 
ออร์คิด พลัส สะสมไมล์ได้อย่�งรวดเร็ว โดยทุกก�รใช้จ่�ยผ่�นบัตร 15 บ�ท ส�ม�รถแลกเป็น
ไมล์สะสมของ รอยัล ออร์คิด พลัส ได้ 1 ไมล์ สำ�หรับสม�ชิกผู้ถือบัตรเครดิตแพลทินัม อีลีท 

สำ�หรับสม�ชิกผู้ถือบัตรเครดิตของธน�ค�รสแตนด�ร์ดช�ร์เตอร์ดทุกประเภท จะได้รับคะแนน 
พิเศษ 10,000 คะแนน เม่ือมีก�รใช้จ่�ยคร้ังแรกภ�ยใน 30 วันหลังจ�กวันท่ีได้รับอนุมัติบัตร 
พร้อมรับคะแนนจ�กก�รใช้จ่�ยปกติ รวมคะแนนโบนัสพิเศษต่อเนื่องอีก 3 รอบบิล เมื่อมี
ก�รใช้จ่�ยต�มประเภทบัตรและเกณฑ์ที่กำ�หนด เพื่อให้ท่�นได้โอนคะแนนม�เป็นไมล์สะสม
เพื่อแลกร�งวัลได้รวดเร็วยิ่งขึ้น 

สมัครเป็นสม�ชิกบัตรเครดิตสแตนด�ร์ดช�ร์เตอร์ด ผ่�นระบบออนไลน์ได้ที่
www.standardchartered.co.th ระหว่�งวันท่ี 1 กันย�ยน ถึง 31 ธันว�คม 2556 พร้อมรับ
คะแนนโบนัสพิเศษที่จะโอนเป็นไมล์สะสมได้สูงสุดถึง 45,000 ไมล์ เพื่อให้ท่�นใช้แลกเป็น
ร�งวัลบัตรโดยส�รไปยังจุดหม�ยปล�ยท�งที่ท่�นปร�รถน�*

เพลิดเพลินกับก�รแลกร�งวัลอีกม�กม�ยด้วยไมล์สะสม รอยัล ออร์คิด พลัส ในทุกก�รใช้จ่�ย
ผ่�นบัตรเครดิตสแตนด�ร์ดช�ร์เตอร์ดได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป

* ข้อเสนอพิเศษใช้ได้กับสมาชิกที่ไม่เคยมีบัตรเครดิตสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ดมาก่อน หรือผู้ถือบัตรเครดิต
สแตนดาร์ดชาร์เตอร์ดที่ทำาการยกเลิกบัตรมาแล้วไม่ต่ำากว่า 6 เดือน โดยต้องสมัครผ่านระบบออนไลน์เท่านั้น 
รายละเอียดเพิ่มเติม ที่ www.standardchartered.co.th หรือโทร 1595

สะสมไมล์ได้รวดเร็วยิ่งขึ้นกับคู่สัญญาใหม่
ประเภทบัตร คะแนนโบนัส

สำ�หรับก�รใช้จ่�ย
ครั้งแรก

คะแนนสะสมปกติ 
ต่อก�รใช้จ่�ย

คะแนนโบนัส 
ต่อก�รใช้จ่�ย

เทียบเท่�จำ�นวน
ไมล์สะสม

เทียบเท่�ก�ร
เดินท�งสู่จุด
หม�ยปล�ยท�ง

แพลทินัม อีลีทก�ร์ด
10,000 คะแนน
(6,666 ไมล์)

150,000 บ�ท
15,000 คะแนน
(10,000 ไมล์)

42,500 คะแนน
(28,333 ไมล์)

45,000 ไมล์
ญี่ปุ่น เก�หลี 
ดูไบ ปักกิ่ง
เพิร์ท

แพลทินัม ม�สเตอร์ก�ร์ด
10,000 คะแนน
(5,000 ไมล์)

100,000 บ�ท
10,000 คะแนน
(5,000 ไมล์)

50,000 คะแนน
(25,000 ไมล์)

35,000 ไมล์
ฮ่องกง
ไทเป อินเดีย 
เซี่ยงไฮ้

ไทเทเนียมก�ร์ด
10,000 คะแนน
(5,000 ไมล์)

50,000 บ�ท 
2,500 คะแนน
(1,250 ไมล์)

17,500 คะแนน
(8,750 ไมล์)

15,000 ไมล์
ภ�ยใน
ประเทศไทย
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ไม่ว่าที่ ไหน ก็เช็คอินได้

สำาหรับผู้โดยสารที่ใช้โทรศัพท์มือถือจดทะเบียนในประเทศไทย ท่านสามารถทำาการเช็คอิน
ได้สะดวกและรวดเร็วย่ิงข้ึนด้วยสมาร์ทโฟนของท่าน เพียงใส่รหัสสำารองท่ีน่ังและทำาการเช็คอิน
สำาหรับการเดินทางในเที่ยวบินภายในประเทศ โดยท่านยังสามารถทำาการเปลี่ยนแปลงที่นั่ง
ที่ได้รับจากระบบได้ จากนั้นระบบจะทำาการส่งบัตรขึ้นเครื่องบินผ่านทาง MMS ไปยัง
โทรศัพท์มือถือ หรือไปที่อีเมลของท่าน

บัตรขึ้นเครื่องบินของท่านจะถูกแสดงในรูปแบบบาร์โค้ด 2D ซึ่งท่านสามารถใช้แสดงที่จุด
ตรวจความปลอดภัย ที่ห้องเลานจ์ ที่ประตูผ่านขึ้นเครื่อง หรือใช้แสดงกับพนักงานต้อนรับ
บนเครื่อง  

บริการนี้ใช้ได้กับการเดินทางกับการบินไทย และการบินไทยสมายล์ ในเส้นทางบินที่ออก
เดินทางจากสนามบินสุวรรณภูมิ สนามบินภูเก็ต หรือเชียงใหม่เท่านั้น

เพียงเข้าสู่แอพพลิเคชั่น เช็คอิน บนสมาร์ทโฟนของท่าน แล้วรับ 2D บาร์โค้ดสำาหรับการ
เช็คอิน

หรือเลือกบริการของ รอยัล ออร์คิด พลัส บน https://m.thaiairways.com ซึ่งท่านจะได้
พบกับบริการข้อมูลจำานวนไมล์ที่จะได้รับจากระยะทางบิน ข่าวสารโปรโมชั่น รวมถึงบริการ
แลกรางวัลห้องพักโรงแรม เพ่ือให้ท่านได้รับความสะดวกรวดเร็วในการใช้บริการได้ในทุกท่ี 
และทุกเวลา



8

สำารองบัตรโดยสารการบินไทย และการบินไทยสมายล์ผ่านระบบออนไลน์ เพ่ือความสะดวก 
รวดเร็วของการเดินทางของท่าน ไม่ว่าท่านจะอยู่ท่ีไหน ไม่ว่าจะเป็นช่วงเวลาใด ท่านสามารถ 
สำารองบัตรโดยสารได้อย่างง่ายๆ เพียงคลิกที่ www.thaiairways.com และ
www.thaismileair.com

บริการใหม่ Click&Go บริการขายบัตรโดยสารราคาพิเศษของการบินไทยผ่านระบบเว็บไซต์
สำาหรับการสำารองที่นั่งในเที่ยวบินที่จะออกเดินทางภายในช่วงระยะเวลาสั้นๆ ดังนั้น โปรด
ตรวจสอบบัตรโดยสารราคาพิเศษที่ Click&Go ทุกครั้งเพื่อการเดินทางที่คุ้มค่ายิ่ง 

การบินไทย และการบินไทยสมายล์ ให้ท่านได้คุ้มค่ากับบัตรโดยสารราคาพิเศษ ด้วยหลากหลาย
ราคาและโปรโมชั่นให้ท่านเลือกอยู่เสมอ

นอกจากน้ี เม่ือท่านชำาระเงินผ่านระบบออนไลน์ ท่านยังจะได้รับข้อเสนอพิเศษจากบัตรเครดิต
ร่วมคู่สัญญา อาทิ การชำาระค่าบัตรโดยสารกับแผนผ่อนชำาระแบบไม่มีดอกเบี้ย พร้อมยังได้
คะแนนโบนัสที่สามารถเปลี่ยนเป็นไมล์สะสม รอยัล ออร์คิด พลัส หรือของรางวัลพิเศษอีก
มากมาย อีกทั้ง ท่านยังจะได้รับส่วนลดพิเศษสูงสุดถึง 75% เมื่อสำารองห้องพักโรงแรมผ่าน
ระบบออนไลน์

บัตรโดยสารราคาพิเศษ และข้อเสนอต่างๆ ผ่านระบบออนไลน์

รับความสะดวก รวดเร็วด้วยการสำารองบัตรโดยสารผ่านระบบออนไลน์ เพื่อให้ท่านไม่ต้อง
เสียเวลาเข้าคิว หรือรอสายโทรศัพท์อีกต่อไป ด้วยบัตรโดยสารราคาพิเศษของทั้งการบินไทย 
และการบินไทยสมายล์ที่มีหลากหลายให้ท่านเลือก อีกทั้งท่านยังสามารถรับไมล์สะสมเริ่มต้น
ตั้งแต่ 25% หรือตามเกณฑ์ที่กำาหนดด้วยการสำารองบัตรโดยสารผ่านระบบออนไลน์นี้ 

รับความคุ้มค่าด้วยการสำารองบัตรโดยสารผ่านระบบออนไลน์ ที่  www.thaiairways.com  
 www.thaismileair.com 
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ก้าวเข้าสู่ยุคใหม่ของเทคโนโลยีไปกับเพ่ือนคู่ใจของนักเดินทาง แอพพลิเคช่ัน สตาร์ อัลไลแอนซ์ 
บน iPad

แอพพลิเคช่ันท่ีได้รับรางวัล Red Dot award ในด้านดีไซน์เพ่ือการส่ือสาร โดยแอพพลิเคช่ันน้ี 
จะเช่ือมต่อทุกข้อมูลสำาคัญสำาหรับการเดินทางของท่านสมาชิกไว้ในท่ีเดียว ผ่านดีไซน์ในรูปแบบ 
3 มิติ ที่สวยงาม ใช้งานได้ง่ายและสะดวกรวดเร็ว

• Flight Search แสดงตารางเที่ยวบินของสายการบินพันธมิตร สตาร์ อัลไลแอนซ์

• Flight Status แสดงสถานะของเที่ยวบินของสายการบินพันธมิตร สตาร์ อัลไลแอนซ์ 

• Lounge Finder สำาหรับค้นหารายละเอียดของบริการห้องเลานจ์ของสายการบินพันธมิตร 
  สตาร์ อัลไลแอนซ์ ณ สนามบินทั่วโลก

• ข้อมูลสำาหรับการเตรียมตัวเดินทาง ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลของสนามบิน สภาพอากาศ และ 
 ข้อมูลสำาคัญของเมืองนั้น

• รู้จักกับหลากหลายสมาชิกคนสำาคัญของ สตาร์ อัลไลแอนซ์ ท้ังนักท่องเท่ียวและนักธุรกิจ 
 ผู้ท่ีได้รับสิทธิประโยชน์อย่างคุ้มค่ากับการเดินทางด้วยสายการบินพันธมิตร สตาร์ อัลไลแอนซ์

• รายละเอียดเก่ียวกับสิทธิประโยชน์จาก สตาร์ อัลไลแอนซ์ เช่น สถานภาพสมาชิกบัตรทอง 
 รางวัลด้านต่างๆ ของโปรแกรมสะสมไมล์ และสิทธิประโยชน์อื่นๆ 

• ข้อมูลสำาคัญต่างๆ ของสายการบินในกลุ่มพันธมิตร สตาร์ อัลไลแอนซ์ รวมทั้งข้อมูลภาพ  
 และวิดีโอ

สตาร์ อัลไลแอนซ์ เนวิเกเตอร์ บน iPad พร้อมตอบสนองทุกความต้องการของท่านนักธุรกิจ 
โดยสามารถดาวน์โหลดแอพพลิเคชั่นนี้ได้ฟรี ที่ App Store 

รับความคุ้มค่ายิ่งกับ สตาร์ อัลไลแอนซ์

ขอแนะนำา สตาร์ อัลไลแอนซ์

เนวิเกเตอร์ บน iPad
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รอยัล ออร์คิด พลัส ร่วมกับ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย เสนอแพ็คเกจสุขภาพและ
ความงาม ด้วยการให้บริการจากทีมแพทย์และผู้เชี่ยวชาญ พร้อมด้วยข้อเสนอพิเศษต่างๆ 
อีกมากมายจากโรงแรมทั่วประเทศไทย

เลือกเพลิดเพลินกับสปาทรีตเมนท์ แพ็คเกจตรวจสุขภาพ โปรแกรมสุขภาพแบบองค์รวม 
ทันตกรรม หรือบริการด้านศัลยกรรมความงาม ที่ให้บริการท่านด้วยอุปกรณ์และเทคโนโลยี
อันทันสมัย 

เพื่อการดูแลสุขภาพและความงามอย่างเหนือระดับ

ยิ่งไปกว่านั้น ท่านยังจะได้รับส่วนลดในแต่ละแพ็คเกจ รวมถึงรับข้อเสนอพิเศษจากโรงแรม 
ด้วยส่วนลดสูงสุดถึง 75% ตั้งแต่วันนี้ถึง 31 ตุลาคม 2556 ทั้งนี้ แพ็คเกจทั้งหมดสามารถ
ใช้บริการได้ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2556

เพื่อสุขภาพและความงามอย่างเหนือระดับ ด้วยข้อเสนอและบริการในประเทศไทย เพียง
จองแพ็คเกจผ่านระบบออนไลน์ได้แล้วตั้งแต่วันนี้ และไม่มีค่ามัดจำาล่วงหน้าแต่อย่างใด    

รายละเอียดเพิ่มเติม ที่ www.FindYourFabulousThailand.com 
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รู้ทัน ไม่พลาดทุกข่าวสาร

การเข้าสู่บัญชีสมาชิกของท่าน

สมาชิกทุกท่านที่ใช้บริการผ่านระบบออนไลน์ต้องทำาการเปลี่ยนแปลงรหัสประจำาตัว (PIN) 
จาก 5 หลัก มาเป็น 8 หลัก เน่ืองจาก รอยัล ออร์คิด พลัส ได้มีการเปล่ียนแปลงรหัสประจำาตัว 
(PIN) จาก 5 หลัก มาเป็น 8 หลัก ซึ่งอย่างน้อยจะต้องประกอบด้วยตัวอักษรและตัวเลข
อย่างละ 1 ตัว เพื่อเพิ่มความปลอดภัยให้กับบัญชีสมาชิกของท่านมากยิ่งขึ้น 

ตัวอย่างเช่น 2gogreen หรือ test1234 

หากท่านยังไม่ได้ทำาการเปล่ียนรหัสประจำาตัว (PIN) ระบบจะแจ้งให้ท่านทำาการเปล่ียนแปลง
รหัสประจำาตัว เมื่อท่านล็อกอินเข้าสู่บัญชีของท่าน

เพียงใส่รหัสประจำาตัว 5 หลักเดิมของท่าน จากนั้น ใส่รหัสประจำาตัวที่ท่านตั้งขึ้นมาใหม่
จำานวน 8 หลัก แล้วระบบจะแจ้งให้ทราบว่าการเปลี่ยนแปลงรหัสประจำาตัวของท่านเสร็จ
เรียบร้อยแล้ว

ข้อควรระวัง หากท่านใส่รหัสประจำาตัวไม่ถูกต้องติดต่อกันถึง 3 ครั้ง ระบบจะทำาการล็อก
บัญชีสมาชิกของท่านโดยอัตโนมัติเพื่อความปลอดภัยของข้อมูลส่วนตัวของท่าน ท่านสมาชิก 
จะต้องติดต่อ รอยัล ออร์คิด พลัส โดยส่งอีเมลมาท่ี roppin@thaiairways.com พร้อมแจ้ง
หมายเลขสมาชิก ชื่อ และอีเมลของท่าน เพื่อแสดงความประสงค์ในการปลดล็อก

ในกรณีที่ท่านสมาชิกไม่มี หรือลืมรหัสประจำาตัว (PIN) ท่านสามารถทำารายการ Reset PIN 
ของท่านเอง เพียงระบุหมายเลขประจำาตัวสมาชิก และอีเมล แล้วระบบจะส่งรหัสประจำาตัวไปให้
ท่านทางอีเมล ซึ่งท่านจะต้องให้ข้อมูลอีเมลไว้ในบัญชีสมาชิกเพราะทาง รอยัล ออร์คิด พลัส 
จะจัดส่งรหัสประจำาตัวให้ท่านผ่านทางอีเมลเท่านั้น 

ไม่พลาดเรื่องราวสำาคัญ

หากท่านระบุอีเมลไว้ในบัญชีสมาชิกของท่าน กรุณาอัพเดทข้อมูลอีเมลของท่านทุกครั้งที่มี
การเปล่ียนแปลงอีเมล และในกรณีท่ีท่านยังไม่เคยแจ้งข้อมูลอีเมลไว้ในบัญชีสมาชิกของท่าน 
กรุณาให้ข้อมูลในส่วนนี้เพิ่มเติม เพื่อที่ท่านจะได้รับความสะดวกรวดเร็วด้วยการใช้บริการ
ผ่านระบบออนไลน์ 

การให้ข้อมูลอีเมล และการอัพเดทข้อมูลส่วนตัวในบัญชีสมาชิกของท่าน จะเป็นประโยชน์
อย่างย่ิงสำาหรับท่านในอนาคตอันใกล้น้ี เน่ืองจากในอนาคต รอยัล ออร์คิด พลัส จะยกเลิกการ
จัดส่งจุลสารข่าวผ่านทางไปรษณีย์ และจะให้สมาชิกกว่า 2.5 ล้านคนทั่วโลก เลือกรับข่าวสาร
จาก รอยัล ออร์คิด พลัส ผ่านทางอีเมลหรือทางเว็บไซต์ www.thaiairways.com/rop เพิ่มขึ้น  

นอกจากนี้ ท่านยังสามารถติดตามข่าวสารต่างๆ จากการบินไทย และ รอยัล ออร์คิด พลัส 
ผ่านทางอีเมล และส่ือสังคมออนไลน์ เพ่ือความสะดวกและรวดเร็วในการรับข้อมูลข่าวสารของท่าน 
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การเปลี่ยนแปลงจำานวนไมล์สะสมจากการบิน

ท่านสมาชิกอาจได้รับทราบถึงการเปล่ียนแปลงของจำานวนไมล์สะสมท่ีแตกต่างไปจากจำานวน 
ไมล์ท่ีท่านเคยได้รับจากการเดินทางในเส้นทางท่ีท่านใช้บริการเป็นประจำา ซ่ึงการเปล่ียนแปลง
ในคร้ังน้ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงวิธีการคำานวณไมล์สะสมจากการคำานวณแบบเดิมมาเป็นการ
ใช้วิธีการคำานวณแบบใหม่คือ แบบ Ticketed Point Mileage (TPM)

การเปลี่ยนแปลงวิธีการคำานวณนี้ อาจส่งผลให้ท่านได้รับจำานวนไมล์สะสมน้อยลงหรือเพิ่ม
มากขึ้นจากเดิม ซึ่งวิธีการคำานวณแบบ TPM นี้จะช่วยให้การคำานวณระยะทางบินเป็นไป
ได้อย่างถูกต้องและแม่นยำาย่ิงข้ึน เพ่ือการใช้หลักการท่ีเป็นมาตรฐานเดียวกันในกลุ่มสายการบิน
พันธมิตร สตาร์ อัลไลแอนซ์ 

การเปลี่ยนแปลงจำานวนไมล์สะสมที่ใช้ในการแลกรางวัล

บัตรโดยสารสู่ / จากเมืองโคเปนเฮเกน และสต๊อกโฮล์ม

ด้วยบริการเท่ียวบินแบบ B777 ลำาใหม่ ในเส้นทางบินระหว่างประเทศไทย และ โคเปนเฮเกน 
หรือ สต๊อกโฮล์ม จำานวนไมล์ท่ีใช้ในการแลกรางวัลในช้ันพรีเม่ียม จะมีการปรับเพ่ิมข้ึน ตั้งแต่
วันที่ 1 ตุลาคม 2556 เป็นต้นไป โดยการแลกรางวัลบัตรโดยสารในชั้นธุรกิจ รอยัล ซิลค ์
จะใช้จำานวนไมล์สะสมในการแลกรางวัลเท่ากับเมืองอื่นๆ ในยุโรป ส่วนการแลกรางวัลบัตร
โดยสารในชั้นประหยัดพรีเมี่ยม สำาหรับ 2 จุดหมายปลายทางนี้ จะมีการเปลี่ยนแปลง
จำานวนไมล์ในการแลกรางวัลเช่นกัน

 เส้นท�งบินไป - กลับ เส้นท�งบินเที่ยวเดียว
ชั้นธุรกิจ รอยัล ซิลค์ 130,000 ไมล์ 89,000 ไมล์ 
ชั้นประหยัดพรีเมี่ยม 110,000 ไมล์ 77,000 ไมล์
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เซ็นท�ร� วิลล่� สมุย 

รับดับเบ้ิลไมล์ 

กับเซ็นทารา โฮเต็ล แอนด์ รีสอร์ท เกาะสมุย

รับส่วนลด 10% จากอัตรา Best Available Rate (Unrestricted Qualifying Rate) กับเซ็นทารา 
โฮเต็ล แอนด์ รีสอร์ท เกาะสมุย พร้อมรับดับเบิ้ลไมล์ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม ถึง 31 ธันวาคม 2556

โรงแรมที่ร่วมรายการ
• เซ็นทารา แกรนด์ บีช รีสอร์ท สมุย
• เซ็นทารา วิลล่า สมุย 
• เซ็นทรา โคโคนัท บีช รีสอร์ท สมุย

สำารองห้องพักหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ศูนย์สำารองห้องพักทางอีเมล 
reservations@chr.co.th หรือโทร +66 0 2101 1234 กด 1 พร้อมแจ้งรหัสส่งเสริมการขาย “TG08”

เงื่อนไข: ข้อเสนอนี้ใช้ได้กับสม�ชิกรอยัล ออร์คิด พลัส และอัตร�ที่กำ�หนดเท่�นั้น โดยไม่ส�ม�รถใช้ร่วมกับ
ร�ยก�รส่งเสริมก�รข�ยอื่นได้ และไม่ส�ม�รถใช้ได้ในช่วงวันหยุดร�ชก�ร ช่วงวันหยุดย�ว วันหยุดเทศก�ล 
หรือฤดูก�ลท่องเท่ียว โรงแรมและรีสอร์ทในเครือเซ็นท�ร�ขอสงวนสิทธ์ิในก�รยกเลิกหรือแก้ไขก�รสำ�รองห้องพัก
ในกรณีที่ไม่เป็นไปต�มกฏเกณฑ์และเงื่อนไขที่กำ�หนด กรุณ�สำ�รองห้องพักล่วงหน้�พร้อมแจ้งรหัสส่งเสริม
ก�รข�ย “TG08” ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับจำ�นวนห้องพักที่ว่�ง

รับไมล์สะสมพิเศษ กับดุสิต อินเตอร์เนช่ันแนล

รับดับเบิ้ลไมล์ เมื่อเข้าพักตั้งแต่ 2 คืนติดต่อกันขึ้นไปในอัตรา Dusit Best Available Rate ที่
โรงแรมและรีสอร์ทในเครือดุสิต อินเตอร์เนชั่นแนล ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 20 ธันวาคม 2556

โรงแรมและรีสอร์ทในเครือดุสิต อินเตอร์เนชั่นแนล ที่ร่วมรายการดับเบิ้ลไมล์:

ประเทศไทย
ดุสิตธานี กรุงเทพฯ ดุสิต ดีทู เชียงใหม่
ดุสิตธานี หัวหิน ดุสิต ดีทู บาราคูดา พัทยา
ดุสิตธานี พัทยา ดุสิต ปริ๊นเซส ศรีนครินทร์ กรุงเทพฯ
ดุสิตธานี ลากูน่า ภูเก็ต ดุสิต ปริ๊นเซส โคราช
ดุสิตธานี ไอซ์แลนด์ รีสอร์ท เชียงราย รอยัล ปริ๊นเซส เชียงใหม่ 
   
สหรัฐอ�หรับเอมิเรตส์ ฟิลิปปินส์
ดุสิตธานี ดูไบ ดุสิตธานี มะนิลา
ดุสิต เรสซิเดนซ์ ดูไบ มารีน่า  
  
สำารองห้องพักผ่านระบบออนไลน์ ที่ www.dusit.com หรือ
อีเมล: booking@dusit.com
โทร: 66 (0) 2636 3333

เงื่อนไข: ข้อเสนอนี้สำ�หรับก�รเข้�พักตั้งแต่ 2 คืนติดต่อกันขึ้นไปในอัตร� Dusit Best Available Rates 
ใช้ได้กับก�รสำ�รองห้องพักจำ�นวนสูงสุด 2 ห้อง ต่อสม�ชิก 1 ท่�น ต่อก�รเข้�พัก 1 ครั้ง กรุณ�แสดงบัตร
สม�ชิกรอยัล ออร์คิด พลัส เมื่อทำ�ก�รเช็คอิน ทั้งนี้ ต้องทำ�ก�รสำ�รองห้องพักล่วงหน้�และขึ้นอยู่กับจำ�นวน
ห้องพักที่ว่�ง ข้อเสนอนี้ไม่ส�ม�รถใช้ร่วมกับร�ยก�รส่งเสริมก�รข�ยอื่นๆ ได ้
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7 จุดหมายปลายทางในญี่ปุน
และสะดวกสบายกับเที่ยวบินที่เพิ่มขึ้น


