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สวัสดีค่ะ

รอยัล ออร์คิด พลัส หวังว่าท่านคงจะชื่นชอบกับรูปแบบดีไซน์ใหม่ของรอยัล ออร์คิด นิวส์ 
ฉบับนี้ และในเร็วๆ  นี้ท่านยังจะได้พบกับการปรับเปลี่ยนสิ่งใหม่ๆ อีกมาก

รูปแบบใหม่ของรอยัล ออร์คิด พลัส นิวส์ ได้รับการออกแบบเพื่อให้อ่านง่าย ด้วยเน้ือหาท่ี
กระชับ และจัดวางเป็นคอลัมน์ พร้อมภาพประกอบขนาดใหญ่ โดยท่านจะได้เพลิดเพลินกับรอยัล 
ออร์คิด พลัส นิวส์ ซึ่งจะจัดส่งให้ท่านทุก 3 เดือน ทั้งในรูปแบบเล่มหรือผ่านระบบออนไลน์ 

ระบบการจัดเก็บและรักษาข้อมูลสมาชิกได้มีการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาให้ดียิ่งขึ้น โดย
ระบบใหม่จะถูกนำามาใช้ในช่วงปลายเดือนมีนาคมนี้ ซึ่งท่านสามารถศึกษาการเปลี่ยนแปลง
ต่างๆ ได้ในนิวส์ฉบับนี้

เครื่องบินแอร์บัส A380 ได้เริ่มให้บริการในเส้นทางบินระยะไกลแล้ว ด้วยเที่ยวบินทุกวันใน 
เส้นทางบินระหว่างกรุงเทพฯ และแฟรงค์เฟิร์ต รวมถึงเส้นทางบินในปัจจุบันระหว่างกรุงเทพฯ 
และฮ่องกง และในเร็วๆ นี้จะเปิดให้บริการในเส้นทางบินระหว่างกรุงเทพฯ - โตเกียว และ
กรุงเทพฯ - ปารีส รวมถึงยังมีการให้บริการด้วยเครื่องบินลำาใหม่และเครื่องบินที่ได้รับการ 
อัพเกรดอีกมากมายในเส้นทางบินระหว่างประเทศ เพ่ือเพ่ิมความสะดวกสบายและสาระบันเทิง
ให้กับท่านตลอดการเดินทาง

และในโอกาสปีใหม่น้ี รอยัล ออร์คิด พลัส ขอให้ท่านมีความสุข สุขภาพร่างกายแข็งแรง และ
เจริญรุ่งเรืองตลอดปี 2556 และหวังเป็นอย่างย่ิงว่าจะได้ต้อนรับทุกการเดินทางของท่านด้วย
เท่ียวบินของการบินไทย พร้อมรับความคุ้มค่าย่ิงกับ รอยัล ออร์คิด พลัส

สวัสดีปีใหม่

รอยัล ออร์คิด พลัส
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ข่าวสารการบินไทย

เพลิดเพลินไปกับเคร่ืองบินแอร์บัส A380 ลำาใหม่ ด้วยบริการแบบหรูหรามีระดับ ด้วยเท่ียวบิน
ทุกวันในเส้นทางบินระหว่างกรุงเทพฯ และแฟรงค์เฟิร์ต เที่ยวบิน TG920 ออกเดินทางจาก
กรุงเทพฯ เวลา  23:40 น. และเท่ียวบิน TG921 ออกเดินทางจากแฟรงค์เฟิร์ต เวลา 14:10 น.

เท่ียวบิน TG922 ออกเดินทางในช่วงบ่ายจากกรุงเทพฯ สู่แฟรงค์เฟิร์ต และเท่ียวบิน TG923 
ออกเดินทางในช่วงค่ำา จากแฟรงค์เฟิร์ตสู่กรุงเทพฯ ด้วยบริการ 5 เที่ยวบินต่อสัปดาห์ โดย
เครื่องบิน B777-300ER 

ท่านจะได้รับความสะดวกสบายย่ิงข้ึนเม่ือเดินทางในเส้นทางบินระหว่างกรุงเทพฯ และแฟรงค์เฟิร์ต 
ด้วยบริการของทั้ง 2 เที่ยวบินนี้ ที่ออกเดินทางในช่วงบ่ายและช่วงค่ำาจากทั้งสองเมือง

เคร่ืองบินแอร์บัส A380 จะเปิดให้บริการด้วยเท่ียวบินทุกวัน ในเส้นทางบินระหว่างกรุงเทพฯ 
และโตเกียว ต้ังแต่วันท่ี 16 มกราคม 2556 และจะเปิดให้บริการในเส้นทางบินระหว่างกรุงเทพฯ 
และปารีส ตั้งแต่วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2556

เส้นทางบินใหม่ของการบินไทยระหว่างกรุงเทพฯ และซัปโปโร่ ได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก 
จึงได้ทำาการเพิ่มเที่ยวบินขึ้นจาก 3 เที่ยวบินเป็น 4 เที่ยวบินต่อสัปดาห์ เริ่มตั้งแต่วันที่ 
30 ธันวาคม 2555 เป็นต้นไป สำาหรับท่านท่ีเพ่ิงเร่ิมวางแผนการเดินทาง โปรดอย่าพลาดเทศกาล
หิมะซัปโปโร่ที่กำาลังจะมาถึงในระหว่างวันที่ 1 - 11 กุมภาพันธ์ 2556 โดยสำารองที่นั่งบัตร
โดยสารการบินไทยผ่านระบบออนไลน์ ได้ที่ www.thaiairways.com
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การปรับเปลี่ยนและพัฒนาโปรแกรม

ระบบการจัดเก็บและรักษาข้อมูลสมาชิกแบบใหม่ซึ่งจะเริ่มต้นใช้ในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้า จะนำามาซึ่งการปรับเปลี่ยนและพัฒนาโปรแกรมรอยัล ออร์คิด พลัส ให้ดียิ่งขึ้น โดยการเปลี่ยนแปลงที่สำาคัญยิ่ง
สำาหรับท่านสมาชิกมี 2 เรื่อง ได้แก่ ช่วงระยะเวลาในการพิจารณาสถานภาพสมาชิก และเรื่องวันหมดอายุของไมล์สะสม

การพิจารณาสถานภาพสมาชิก

รอยัล ออร์คิด พลัส ตระหนักดีว่าการได้รับหรือการรักษาสถานภาพสมาชิกบัตรเงินและบัตรทองเป็นส่ิงสำาคัญย่ิงสำาหรับท่านนักเดินทาง ดังน้ัน การพิจารณาสถานภาพสมาชิกแบบใหม่จะเป็นเร่ืองท่ีง่ายข้ึน 
เนื่องจากจำานวนไมล์เอกสิทธิ์ (Qualifying Miles) ที่ท่านสะสมจะถูกนำามาใช้ในการพิจารณาสถานภาพสมาชิกอย่างครบถ้วน เริ่มตั้งแต่ปลายเดือนมีนาคมเป็นต้นไป การพิจารณาสถานภาพสมาชิก
ใหม่หรือการรักษาสถานภาพสมาชิกเดิมจะประเมินจากการสะสมไมล์ในช่วงระยะเวลา 12 เดือนเป็นเวลา 2 รอบต่อเน่ืองกัน ดังตัวอย่างในตารางของการสะสมไมล์เอกสิทธ์ิ (Qualifying Miles) หรือการ
เดินทางในเท่ียวบินตามท่ีกำาหนดของสมาชิกรอยัล ออร์คิด พลัส ท่ีเพ่ิงเร่ิมสมัครเป็นสมาชิกใหม่ในเดือนมีนาคม 2555 ดังน้ี

การได้รับสถานภาพสมาชิกบัตรเงิน การได้รับสถานภาพสมาชิกบัตรทอง

วันที่สมัครสมาชิก : 
มีนาคม 2555

มีนาคม 2555 - กุมภาพันธ์ 2556 (10,000 ไมล์เอกสิทธิ์) มีนาคม 2555 - กุมภาพันธ์ 2556 (50,000 ไมล์เอกสิทธิ์) (หรือเดินทางระหว่างประเทศ 40 เที่ยวบินกับการบินไทย)

มีนาคม 2555 - กุมภาพันธ์ 2557 (15,000 ไมล์เอกสิทธิ์) มีนาคม 2555 - กุมภาพันธ์ 2557 (80,000 ไมล์เอกสิทธิ์) 

หลังจากที่ได้รับสถานภาพสมาชิกบัตรเงินแล้ว ในการรักษาสถานภาพสมาชิกบัตรเงินไว้ให้ได้อีกในวาระถัดไป การประเมินในช่วงระยะเวลาทุกรอบ 12 เดือนนับจากวันที่ได้รับสถานภาพบัตรเงินจะถูก 
นำามาใช้พิจารณา สำาหรับการพิจารณาเพื่อการได้รับสถานภาพสมาชิกบัตรทอง การประเมินในช่วงระยะเวลาทุกรอบ 12 เดือน 2 รอบต่อเนื่อง ตั้งแต่วันเริ่มสมัครสมาชิกจะถูกนำามาใช้พิจารณา และ
หากยังไม่ได้รับการพิจารณาเป็นสมาชิกบัตรทองในช่วงระยะเวลาดังกล่าว การพิจารณาในช่วงระยะเวลาทุกรอบ 12 เดือน 2 รอบต่อเนื่องช่วงถัดไปจะถูกนำามาใช้ในการประเมินต่อไป 
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การรักษาสถานภาพสมาชิกบัตรเงิน การได้รับสถานภาพสมาชิกบัตรทอง

วันที่ได้รับสถานภาพสมาชิกบัตรเงิน : 
มิถุนายน 2555 

(วันที่สมัครสมาชิก : มีนาคม 2555)

มิถุนายน 2555 - พฤษภาคม 2556 (10,000 ไมล์เอกสิทธิ์) มีนาคม 2555 - กุมภาพันธ์ 2556 (50,000 ไมล์เอกสิทธิ์) (หรือเดินทางระหว่างประเทศ 40 เที่ยวบินกับการบินไทย)

มิถุนายน 2556 - พฤษภาคม 2557 (10,000 ไมล์เอกสิทธิ์)
มีนาคม 2555 - กุมภาพันธ์ 2557 (80,000 ไมล์เอกสิทธิ์)

มิถุนายน 2555 - พฤษภาคม 2557 (15,000 ไมล์เอกสิทธิ์) 

หลังจากที่ได้รับสถานภาพสมาชิกบัตรทองแล้ว ในการรักษาสถานภาพสมาชิกบัตรทองไว้ให้ได้อีกในวาระถัดไป การประเมินในช่วงระยะเวลาทุกรอบ 12 เดือนนับจากวันที่ได้รับสถานภาพบัตรทอง
จะถูกนำามาใช้พิจารณา สำาหรับการพิจารณาเพื่อการได้รับสถานภาพสมาชิกบัตรแพลทินัม การประเมินในช่วงระยะเวลาทุก 12 เดือนต่อรอบเป็นเวลา 2 รอบต่อเนื่องตั้งแต่วันเริ่มสมัครสมาชิกจะถูกนำา
มาใช้พิจารณา และหากยังไม่ได้รับการพิจารณาเป็นสมาชิกบัตรแพลทินัมในช่วงระยะเวลาดังกล่าว การพิจารณาในช่วงระยะเวลาทุก 12 เดือนต่อรอบ เป็นเวลา 2 รอบต่อเนื่องช่วงถัดไป จะถูกนำามา
ใช้ในการประเมินต่อไป

การรักษาสถานภาพสมาชิกบัตรทอง การได้รับสถานภาพสมาชิกบัตรแพลทินัม

วันที่ได้รับสถานภาพสมาชิกบัตรทอง : 
ธันวาคม 2555 

(วันที่สมัครสมาชิก : มีนาคม 2555)

ธันวาคม 2555 - พฤศจิกายน 2556 (50,000 ไมล์เอกสิทธิ์) 
(หรือเดินทางระหว่างประเทศ 40 เที่ยวบินกับการบินไทย)

มีนาคม 2555 - กุมภาพันธ์ 2556 (80,000 ไมล์) 
และ 
มีนาคม 2556 - กุมภาพันธ์ 2557 (80,000 ไมล์)

ธันวาคม 2556 - พฤศจิกายน 2557 (50,000 ไมล์เอกสิทธิ์) 
(หรือเดินทางระหว่างประเทศ 40 เที่ยวบินกับการบินไทย)

หมายเหตุ : ไมล์สะสมจำ�นวน 80,000 ไมล์ ในช่วงระยะเวล� 12 เดือนต่อรอบเป็นเวล� 2 รอบต่อเนื่องกัน 
พิจ�รณ�จ�กจำ�นวนไมล์สะสมและโบนัสไมล์ที่ได้รับจ�กชั้นโดยส�ร เมื่อเดินท�งกับก�รบินไทยในชั้นหนึ่ง 
รอยัล เฟิร์สท หรือชั้นธุรกิจ รอยัล ซิลค์ ต�มบัตรโดยส�รในรหัสสำ�รองที่นั่งที่กำ�หนดธันวาคม 2555 - พฤศจิกายน 2557 (80,000 ไมล์เอกสิทธิ์)

การเปลี่ยนแปลงใหม่ของช่วงระยะเวลาที่ใช้ในการพิจารณาสถานภาพสมาชิกนี้ จะไม่มีผลกระทบกับสถานภาพสมาชิกในปัจจุบันของท่าน โดยการประเมินสถานภาพสมาชิกแบบเป็นรอบระยะเวลา 
ในทุกรอบ 12 เดือนนี้ เป็นการพิจารณาจากจำานวนไมล์สะสมที่กำาหนด หรือการเดินทางกับการบินไทยในเที่ยวบินะหว่างประเทศจำานวน 40 เที่ยวบินที่ไม่รวมการเดินทางด้วยบัตรโดยสารในรหัส
สำารองที่นั่ง G, V, W ทั้งนี้ ไมล์เอกสิทธิ์ (Qualifying Miles) หมายถึง จำานวนไมล์ที่ได้รับจากการเดินทางกับการบินไทย และสายการบินพันธมิตร สตาร์ อัลไลแอนซ์ ตามบัตรโดยสารในรหัสสำารอง
ที่นั่งที่กำาหนด
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ไมล์สะสมหมดอายุ

การใช้ไมล์สะสมเพื่อแลกรางวัลเป็นเรื่องสำาคัญยิ่งสำาหรับท่านสมาชิก ดังนั้น การกำาหนดให้
อายุไมล์สะสมรอยัล ออร์คิด พลัส สามารถเก็บไว้ใช้ได้ถึง 3 ปี จึงไม่มีการเปลี่ยนแปลง โดย
ไมล์สะสมในปี 2552 ที่ยังไม่ได้นำามาใช้ในการแลกรางวัลจะหมดอายุในวันที่ 30 มิถุนายน 
2556 ซ่ึงถือเป็นวันสุดท้ายของการกำาหนดวันท่ีไมล์หมดอายุเป็นแบบวันเดียวต่อปี หลังจาก
นั้นไมล์สะสมจะหมดอายุในทุกรอบ 3 เดือน

ไมล์สะสมในปี 2553 เป็นต้นไป จะมีช่วงหมดอายุ 4 ครั้งในแต่ละปี เริ่มตั้งแต่วันที่ 30 
กันยายน 2556 โดยไมล์สะสมจาก 3 ไตรมาสแรกในปี 2553 ได้แก่ มกราคม - กันยายน 
จะหมดอายุในวันที่ 30 กันยายน 2556 สำาหรับไมล์สะสมจากไตรมาสสุดท้ายของปี 2553 
หรือเดือนตุลาคม - ธันวาคม 2553 จะหมดอายุในวันที่ 31 ธันวาคม 2556 และหลังจากนั้น 
จำานวนไมล์สะสมจะหมดอายุในทุกๆ ไตรมาส

ไมล์สะสมใน
แต่ละไตรมาส
ของปี 2554

มกราคม - 
มีนาคม

เมษายน - 
มิถุนายน

กรกฎาคม - 
กันยายน

ตุลาคม- 
ธันวาคม

วันหมดอายุ
ของไมล์สะสม

31 มีนาคม 
2557

30 มิถุนายน 
2557

30 กันยายน 
2557

31 ธันวาคม 
2557

ไมล์สะสมหมดอายุแบบไตรมาสนี้ สามารถตรวจสอบในบัญชีสมาชิกของท่านได้ตั้งแต่
ปลายเดือนมีนาคม ที่ www.thaiairways.com/rop เลือก บริการสมาชิกออนไลน์ โดย
ใช้หมายเลขสมาชิกและรหัสประจำาตัวของท่านเพื่อตรวจสอบจำานวนไมล์สะสมหมดอายุ
และข้อมูลอื่นๆ



บัตรซิต้ีแบงก์ รอยัล ออร์คิด พลัส พรีเฟอร์

ขอแนะนำาบัตรเครดิตซิต้ีแบงก์ รอยัล ออร์คิด พลัส พรีเฟอร์ บัตรเครดิตร่วมคู่สัญญาบัตรใหม่ 
ในประเทศไทยท่ีจะเป็นกุญแจพาท่านสู่จุดหมายปลายทางท่ีปรารถนา เพ่ือประสบการณ์การ
เดินทางอันน่าประทับใจ บัตรเครดิตใบนี้ได้รับการออกแบบสำาหรับผู้ที่ชื่นชอบการเดินทาง 
โดยจะช่วยให้ท่านสามารถสะสมไมล์รอยัล ออร์คิด พลัส ได้รวดเร็วมากย่ิงข้ึน พร้อมรับสิทธิ
พิเศษและบริการเหนือระดับที่เหมาะกับไลฟ์สไตล์และการเดินทางของท่าน

สิทธิพิเศษจากบัตรเครดิตซิตี้แบงก์ รอยัล ออร์คิด พลัส พรีเฟอร์ รวมถึงบริการรถลิมูซีน 
บริการ Meet & Assist ห้องรับรองรอยัล ซิลค์ เลาจน์ ที่สนามบินสุวรรณภูมิ บริการของ
โรงแรมตลอด 24 ชั่วโมง ประกันสุขภาพฉุกเฉิน และอื่นๆ

สมาชิกผู้ถือบัตรจะได้รับ 1 คะแนนรีวอร์ด ซ่ึงเท่ากับ 1 ไมล์สะสมรอยัล ออร์คิด พลัส สำาหรับ
ทุก 20 บาท ท่ีใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตซิต้ีแบงก์ รอยัล ออร์คิด พลัส พรีเฟอร์ ซ่ึงท่านจะได้รับ
โบนัสไมล์สำาหรับการใช้จ่ายผ่านบัตรน้ีในคร้ังแรกของท่าน รวมถึงท่านยังสามารถเล่ือนสภาพ
เป็นสมาชิกบัตรทองรอยัล ออร์คิด พลัส ได้อย่างรวดเร็ว

รายละเอียดเพิ่มเติม ที่ www. citibank.co.th หรือโทรติดต่อ 02-788-2255
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รับสิทธิพิเศษมากมายกับสามคู่สัญญา

บัตรเครดิตไทยพาณิชย์ ไพรเวท แบงค์กิ้ง สำาหรับท่านนักเดินทางคนสำาคัญของธนาคาร
ไทยพาณิชย์ที่ได้รับการเรียนเชิญเท่านั้น โดยบัตรเครดิตใบนี้ได้รวมคู่สัญญาไว้ถึง 3 ราย 
ได้แก่ รอยัล ออร์คิด พลัส ธนาคารไทยพาณิชย์ และ คิง เพาเวอร์ เพ่ือประสบการณ์แห่ง 
การเดินทางอันน่าประทับใจยิ่ง

รับโบนัส 10,000 ไมล์ เมื่อเดินทางเที่ยวบินแรกกับการบินไทยในชั้นหนึ่ง รอยัล เฟิร์สท 
หรือชั้นธุรกิจ รอยัล ซิลค์ ในเส้นทางบินระหว่างประเทศ และรับไมล์สะสมเพิ่ม 10% 
เมื่อเดินทางในชั้นหนึ่ง รอยัล เฟิร์สท หรือชั้นธุรกิจ รอยัล ซิลค์ ในทุกเที่ยวบินของ
การบินไทย พร้อมเพลิดเพลินกับข้อเสนอสุดพิเศษ “ฟลาย เฟิร์สท ทู โกลด์” ท่ีจะช่วยให้
ท่านได้รับสถานภาพสมาชิกบัตรทองรอยัล ออร์คิด พลัส ได้รวดเร็วยิ่งขึ้นเมื่อเดินทางใน 
ชั้นหนึ่ง รอยัล เฟิร์สท กับการบินไทย

รับคะแนนสะสม SCB Rewards สูงสุด 30,000 คะแนน หรือเทียบเท่า 15,000 ไมล์
สะสมรอยัล ออร์คิด พลัส เมื่อใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตใบนี้ภายในเงื่อนไขและระยะเวลาที่ 
กำาหนด หรือรับคะแนนสะสม SCB Rewards พิเศษอีก 25% สำาหรับการใช้จ่ายด้วย 
สกุลเงินตราต่างประเทศ รวมถึงสิทธิพิเศษอื่นๆ อีกมากมาย

เพลิดเพลินกับการซื้อสินค้าด้วยส่วนลด 20% ที่ คิง เพาเวอร์ ทุกสาขา และรับสิทธิพิเศษ
เพ่ิมเม่ือใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิต ไทยพาณิชย์ ไพรเวท แบงค์ก้ิง คร้ังแรกท่ี คิงเพาเวอร์ ดาวน์ ทาวน์ 
คอมเพล็กซ์ ถนนรางน้ำา ครบ 100,000 บาท (สุทธิ) รับคืน คูปองแทนเงินสด คิง เพาเวอร์ 
มูลค่า 10,000 บาท (ภายใต้เงื่อนไขและระยะเวลาที่กำาหนด)

รายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อศูนย์บริการ SCB Private Banking Contact Center ที่  
02-777-7799
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บินได้ไกล ไมล์ได้เยอะ

บัตรเครดิตอิออน รอยัล ออร์คิด พลัส แพลทินัม บัตรใหม่ท่ีได้รับการออกแบบสำาหรับคนรุ่น
ใหม่ท่ัวประเทศไทย เพ่ือให้ท่านสมาชิกสามารถบินได้ไกล ไมล์ได้เยอะ ไม่ว่าจะเป็นผู้ประกอบ
การธุรกิจหรือพนักงานที่เพิ่งเข้าทำางานหรือผู้เริ่มต้นชีวิตครอบครัว บัตรเครดิตใบนี้พร้อม 
มอบสิทธิพิเศษให้กับท่านสมาชิกเมื่อเดินทางสู่จุดหมายปลายทางทั้งในประเทศและ 
ต่างประเทศ

รับ 2,000 ไมล์สะสมรอยัล ออร์คิด พลัส เม่ือมีการใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตน้ีคร้ังแรกภายใน 30 วัน 
และรับโบนัสไมล์เมื่อเดินทางกับการบินไทยและการบินไทยสมายล์ในทุก 4 เที่ยวบิน:

•  เส้นทางบินข้ามทวีป 4 เที่ยวบิน - 2,000 ไมล์
• เส้นทางบินในภูมิภาค 4 เที่ยวบิน - 1,500 ไมล์
• เส้นทางบินภายในประเทศ 4 เที่ยวบิน - 300 ไมล์

ท่านสมาชิกผู้ถือบัตรยังจะได้รับความเพลิดเพลินกับส่วนลด 10% เมื่อซื้อรอยัล ออร์คิด 
ฮอลิเดย์ แพ็คเก็จ ผ่อนคลายกับการเข้าใช้บริการห้องรับรองรอยัล ซิลค์ เลาจน์ ที่สนามบิน
สุวรรณภูมิ หรือรับส่วนลดพิเศษ และรับเงินสดคืน 5% เมื่อทำาการสำารองห้องพักที่โรงแรม
หรือรับประทานอาหารทีห่้องอาหารหรือภัตตาคารที่ร่วมรายการมากมายทั่วประเทศไทย

รายละเอียดเพิ่มเติม ที่ www.aeon.co.th/rop



สะสมไมล์เอกสิทธิ์ กับสายการบินพันธมิตร

สตาร์ อัลไลแอนซ์

การสะสมไมล์เอกสิทธิ์ (Qualifying Miles) เพื่อการได้รับสถานภาพสมาชิกบัตรเงินและ 
บัตรทอง ถือเป็นหนึ่งในสิทธิประโยชน์ที่สำาคัญยิ่งเมื่อเดินทางกับสายการบินพันธมิตร 
สตาร์ อัลไลแอนซ์ 

ท่านอาจได้รับไมล์สะสมบางส่วนหรืออาจไม่ได้รับเลยสำาหรับอัตราค่าโดยสารบางประเภท ดังน้ัน 
ก่อนทำาการชำาระเงินค่าบัตรโดยสารสำาหรับเท่ียวบินของสายการบินพันธมิตร สตาร์ อัลไลแอนซ์ 
ท่านสามารถตรวจสอบข้อมูลการสะสมไมล์ ได้ท่ี www.thaiairways.com/rop เลือกสะสมไมล์
กับการบินไทยและสายการบินพันธมิตร สตาร์ อัลไลแอนซ์ และคลิกท่ีล้ิงค์ด้านล่างของหน้าน้ัน

หากท่านชำาระค่าบัตรโดยสารในอัตราลดพิเศษกับสายการบินพันธมิตร สตาร์ อัลไลแอนซ์ 
ซ่ึงเป็นเท่ียวบินร่วมท่ีทำาการบินโดยคู่สัญญาของสายการบินพันธมิตร สตาร์ อัลไลแอนซ์น้ัน 
โปรดสอบถามกับสายการบินท่ีท่านเดินทางด้วยว่าอัตราค่าโดยสารดังกล่าวสามารถสะสมไมล์ 
ได้หรือไม่ หรือตรวจสอบข้อมูลการสะสมไมล์ที่รอยัล ออร์คิด พลัส เว็บไซต์

สายการบินเซินเจิ้นเข้าร่วมเครือข่ายสายการบิน

พันธมิตร สตาร์ อัลไลแอนซ์

สายการบินเซินเจ้ินเข้าร่วมเครือข่ายสายการบินพันธมิตร สตาร์ อัลไลแอนซ์ พร้อมให้บริการ
ท่านด้วยจุดหมายปลายทางมากมายที่เชื่อมต่อเมืองต่างๆ ทั่วประเทศจีน

สะสมไมล์เพื่อแลกรางวัลที่ท่านปรารถนา

รายละเอียดเพิ่มเติม ที่ www.staralliance.com
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ที่สุดแห่งการพักผ่อน

รับความเพลิดเพลิน หรูหรา และผ่อนคลายกับการใช้ไมล์สะสมแลกรางวัลห้องพัก 
เพรสซิเดนเชียล วิลล่า ที่โรงแรมไฮแอท รีเจนซี่ หัวหิน

เพรสซิเดนเชียล วิลล่า ได้รับการตกแต่งใหม่ให้มีความเป็นส่วนตัวและหรูหราในทุกรายละเอียด  
ด้วยชายหาดส่วนตัว สระว่ายน้ำา และสวนสไตล์ทรอปิคัล เหมาะอย่างย่ิงสำาหรับการเป็นสถานท่ี 
พักผ่อนหย่อนใจ

เพลิดเพลินไปกับพนักงานต้อนรับส่วนตัว อภินันทนาการอาหารเช้า ชายามบ่าย และค็อกเทล
ยามค่ำาคืน พร้อมบริการนวดส่วนตัวท่ีห้องบารายสำาหรับ 2 ท่าน และสิทธิพิเศษอ่ืนๆ อีกมากมาย

เพรสซิเดนเชียล วิลล่า ประกอบด้วยส่วนห้องนั่งเล่นขนาดใหญ่ ห้องนอนมาสเตอร์สวีท 
พร้อมห้องน้ำากลางแจ้งและห้องอบไอน้ำาส่วนตัว เหมาะสมอย่างย่ิงสำาหรับค่ำาคืนสุดโรแมนติก
ของคู่รัก หรือวันพักผ่อนสำาหรับครอบครัว

รางวัลพิเศษนี้ใช้ไมล์ในการแลกรางวัลจำานวน 80,000 ไมล์ ต่อคืนสำาหรับการเข้าพักตั้งแต่
วันที่ 1 มกราคม - 31 มีนาคม 2556 ท้ังน้ี การเข้าพักต่อเน่ืองเพ่ิมอีกหน่ึงคืนในอัตราส่วนลด  
50% ของราคาปกติสามารถใช้พร้อมกับการเข้าพักแบบแลกด้วยจำานวนไมล์นี้ได้ เพื่อวัน
พักผ่อนที่คุ้มค่าในช่วงวันหยุดยาวของท่าน

ติดต่อแลกรางวัลได้ที่โรงแรมไฮแอท รีเจนซี่ หัวหิน

โทร: +66 (0)3252 1234      อีเมล: huahin.regency@hyatt.com

เงื่อนไข: • ข้อเสนอนี้ใช้ได้กับก�รเข้�พักหนึ่งคืนที่ห้องพักเพรสซิเดนเชียล วิลล่� แบบม�สเตอร์ 
สวีทที่โรงแรมไฮแอท รีเจนซี่ หัวหิน ตั้งแต่วันที่ 1 มกร�คม - 31 มีน�คม 2556 โดยวันสุดท้�ย 
สำ�หรับก�รเช็คเอ�ท์ คือวันที่ 1 เมษ�ยน 2556 • ส�ม�รถทำ�ก�รเช็คอินได้ตั้งแต่ 14.00 น. และ
เช็คเอ�ท์เวล� 12.00 น. • ต้องทำ�ก�รสำ�รองที่พักล่วงหน้�กับโรงแรมไฮแอท รีเจนซี่ หัวหิน และ 
ขึ้นอยู่กับจำ�นวนห้องพักที่ว่�ง • ส่วนลด 50% สำ�หรับก�รเข้�พักคืนที่สองส�ม�รถใช้ได้กับสม�ชิกที่ 
แลกร�งวัลสำ�หรับก�รเข้�พักคืนแรก ท้ังน้ี เพรสซิเดนเชียล วิลล่� จะคิดค่�ห้องพักและค่�ธรรมเนียม 
ในอัตร�ร�ยวันสำ�หรับก�รค้�งคืนติดต่อกัน • ก�รยกเลิกก�รเข้�พักภ�ยใน 72 ชั่วโมงก่อนวันเข้�พัก 
จะถูกคิดค่�ธรรมเนียมสำ�หรับหน่ึงคืน • ห�กมีคว�มเสียห�ยเกิดข้ึนจะมีก�รคิดค่�ธรรมเนียมเพ่ิมเติม 
เม่ือทำ�ก�รเช็คเอ�ท์ • จำ�นวนผู้เข้�พักม�กท่ีสุด คือ ผู้ใหญ่ 2 ท่�น และเด็กอ�ยุต่ำ�กว่� 12 ปี 1 ท่�น



อินเตอร์คอนติเนนตัล สมุย บ้�นตลิ่งง�ม รีสอร์ท ว�น่� แบลล์ ลักเชอรี่ คอลเล็คชั่น รีสอร์ท เก�ะสมุย 
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สะสมไมล์มากขึ้นเมื่อเข้าพัก 

กับโรงแรมในเครืออินเตอร์คอนติเนนตัล

ต้อนรับปีใหม่แด่ท่านนักเดินทางด้วยข้อเสนอสุดพิเศษ สำาหรับท่านสมาชิก Priority Club® รับ
ดับเบิ้ลไมล์สำาหรับการเข้าพักครั้งถัดไปที่อินเตอร์คอนติเนนตัล คราวน์ พลาซ่า, โฮเต็ล อินดิโก้, 
ฮอลิเดย์ อินน์, ฮอลิเดย์ อินน์ เอ็กซ์เพรส, ฮอลิเดย์ อินน์ รีสอร์ท, ฮอลิเดย์ อินน์ คลับ วาเคชั่น 
และรับดับเบิ้ลไมล์สำาหรับการเข้าพักครั้งแรกที่สเตบริดจ์ สวีท และแคนเดิลวูด สวีท ตั้งแต่วันท่ี 
7 มกราคม - 30 เมษายน 2556 โบนัสพิเศษนี้เพื่อต้อนรับท่านสมาชิกเมื่อเข้าพักในเครือโรงแรม
ที่ใหญ่ที่สุดในโลก

รายละเอียดเพิ่มเติมและลงทะเบียนสมาชิกตั้งแต่วันที่ 7 มกราคม 2556 เป็นต้นไป ได้ที่  
www.priorityclub.com/letsgoThai 

ศูนย์บริการสมาชิก Priority Club®

ออสเตรเลีย +61 2 9935 8362 จีน +86 20 3419 8282
ญี่ปุ่น  +81 3 5767 9325 เกาหลี +63 2 857 8778
ประเทศอื่นๆ ในเอเชียแปซิฟิก +63 2 857 8788

เงื่อนไข: สิทธิพิเศษนี้เฉพ�ะสม�ชิก Priority Club® และต้องทำ�ก�รลงทะเบียนหม�ยเลขสม�ชิกล่วงหน้�
เพื่อเข้�ร่วมร�ยก�รส่งเสริมก�รข�ยนี้ เนื่องจ�กบ�งคู่สัญญ�อ�จแลกคะแนนในรูปแบบอื่นๆ แทนไมล์สะสมได้ 
ลงทะเบียนตรวจสอบร�ยชื่อโรงแรมที่ร่วมร�ยก�ร ร�ยละเอียดข้อเสนอ พร้อมข้อกำ�หนดและเงื่อนไข คลิกที่ 
www.priorityclub.com/letsgoThai หรือโทรติดต่อศูนย์บริก�ร Priority Club สำ�หรับร�ยก�รแลกร�งวัล 
คลิกที่ priorityclub.com

ผ่อนคลายไปกับความหรูหรา ที่วาน่า เบลล์ เกาะสมุย

สัมผัสความหรูหรา ที่วาน่า เบลล์ ลักเชอรี่ คอลเล็คชั่น รีสอร์ท เกาะสมุย เพียงสำารองห้องพัก
พร้อมข้อเสนอพิเศษสำาหรับรีสอร์ทที่เพิ่งเปิดตัวใหม่นี้ 

เพลิดเพลินไปกับห้องพักแบบสวีทและวิลล่า:

• อภินันทนาการอาหารเช้าสำาหรับ 2 ท่าน
• เครดิตค่าอาหารที่รีสอร์ทจำานวน 2,000 บาทต่อห้องต่อคืน
• ดับเบิ้ลไมล์

ข้อเสนอนี้สามารถใช้ได้กับการสำารองห้องพักภายในวันที่ 15 กรกฎาคม 2556 และทำาการเข้าพัก
ตั้งแต่วันที่ 20 มกราคม - 15 กรกฎาคม 2556

รายละเอียดเพิ่มเติม หรือสำารองห้องพักผ่านระบบออนไลน์ คลิกที่ luxurycollection.com/ 
vanabelle หรือโทรติดต่อโรงแรมโดยตรงได้ที่ +66 77 915 555
อีเมล: luxurycollection.vanabelle@luxurycollection.com

เงื่อนไข: ข้อเสนอนี้ใช้ได้กับว�น่� เบลล์ เก�ะสมุย สำ�หรับก�รสำ�รองและเข้�พักที่ต้องเสร็จสิ้นภ�ยในวันที่ 
15 กรกฎ�คม 2556 กรุณ�แจ้งรหัสส่งเสริมก�รข�ย “OPENING” เมื่อทำ�ก�รสำ�รองห้องพัก รับโบนัสไมล์ 
เฉพ�ะผู้เข้�พักที่เป็นสม�ชิก Starwood Preferred Guest® และเลือกสะสมไมล์กับรอยัล ออร์คิด พลัส 
โดยต้องแสดงบัตรสม�ชิก Starwood Preferred Guest® เมื่อทำ�ก�รเช็คอิน กรุณ�สำ�รองห้องพักล่วงหน้� 
และชำ�ระค่�ห้องพักผ่�นบัตรเครดิตเม่ือทำ�ก�รสำ�รองห้องพัก ข้อเสนอน้ีไม่ส�ม�รถเปล่ียนวันหรือแลกเปล่ียนเป็น 
เงินสดหรือเครดิตได้ และไม่ส�ม�รถใช้ร่วมกับร�ยก�รส่งเสริมก�รข�ย รวมทั้ง Starwood Privilege อื่นๆ ได้ 
ห้องพักในอัตร�นี้อ�จมีจำ�นวนจำ�กัด รวมถึงมีข้อกำ�หนดอื่นๆ และมีช่วงปิดรับจอง ข้อเสนอนี้ไม่ส�ม�รถใช้ได้ 
กับก�รจองเป็นหมู่คณะ ท�งโรงแรมจะไม่รับผิดชอบต่อคว�มเสียห�ยใดๆ ในกรณีท่ีขัดกับกฎหม�ยของบ�งประเทศ 



รับดับเบิ้ลไมล์และความสะดวกสบายด้วยการสำารอง

ห้องพักออนไลน์ กับแชงกรีล่า

รับดับเบิ้ลไมล์ เมื่อทำาการสำารองห้องพักผ่านระบบออนไลน์และเข้าพักที่แชงกรีล่า โฮเต็ล แอนด์ 
รีสอร์ท เทรดเดอร์ส โฮเต็ล หรือเคอร์รี่ โฮเต็ล อย่างน้อย 2 คืนติดต่อกัน ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันท่ี  
28 กุมภาพันธ์ 2556

โรงแรมมากกว่า 70 แห่ง ซ่ึงต้ังอยู่ใจกลางเมืองในหลากหลายจุดหมายปลายทางท่ัวโลก อาทิ แคนาดา 
ยุโรป เอเชียแปซิฟิก และตะวันออกกลาง เพ่ือให้ท่านเลือกพักและรับไมล์สะสม ย่ิงเข้าพักมาก ย่ิงสะสม
ไมล์ได้มาก เพื่อแลกรางวัลบัตรโดยสารได้รวดเร็วยิ่งขึ้น 

รายละเอียดเพิ่มเติม หรือสำารองห้องพัก คลิกที่ www.shangri-la.com

เงื่อนไข: ข้อเสนอนี้สำ�หรับก�รเข้�พักอย่�งน้อย 2 คืนติดต่อกัน ซึ่งต้องเป็นก�รสำ�รองห้องพักผ่�นระบบ
ออนไลน์ ที่ www.shangri-la.com ในอัตร� Best Available Rate อัตร� Custom Stay หรืออัตร� 
Corporate Rate ข้อเสนอนี้ขึ้นอยู่กับจำ�นวนห้องพักที่ว่�ง กรุณ�สำ�รองห้องพักผ่�นระบบออนไลน์ล่วงหน้� 
และข้อเสนอนี้ไม่ส�ม�รถใช้ร่วมกับร�ยก�รส่งเสริมก�รข�ยอื่นได้

แชงกรีล่� โบร�เคย์ รีสอร์ท แอนด์ สป� ฟิลิปปินส์

ส่วนลด 50% และดับเบิ้ลไมล์ กับบัดเจ็ท ประเทศไทย

เพลิดเพลินกับส่วนลด 50% เม่ือสำารองรถเช่าทุกประเภทจากศูนย์บริการรถเช่าบัดเจ็ทในประเทศไทย 
ในอัตรา Standard Rate และรับดับเบิ้ลไมล์เมื่อเช่ารถตั้งแต่ 3 วันขึ้นไป ข้อเสนอนี้สำาหรับ
สมาชิกรอยัล ออร์คิด พลัส เท่านั้น และสามารถใช้ได้ตั้งแต่วันนี้ ถึง 31 มีนาคม 2556

สำารองรถเช่าผ่านทางอีเมล ที่ reservations@budget.co.th หรือโทรติดต่อ +66 (0) 2203 9222

เงื่อนไข: ข้อเสนอนี้ไม่ส�ม�รถใช้ได้กับข้อเสนอ คูปอง และร�ยก�รส่งเสริมก�รข�ยอื่น รวมถึงข้อเสนอพิเศษ
ของส�ข�ต่�งๆ และใช้ได้กับก�รสำ�รองรถเช่�ภ�ยในประเทศไทยเท่�น้ัน และข้ึนอยู่กับจำ�นวนรถเช่�ท่ีว่�ง อัตร�นี้
รวมค่�เสียห�ย (ภ�ยในวงเงินกรมธรรม ์) ไม่จำ�กัดจำ�นวนกิโลเมตร ค่�ธรรมเนียมสน�มบิน และค่�ภ�ษี ทั้งนี้ 
อัตร�นี้ไม่รวมค่�น้ำ�มัน ค่�ส่วนลดเพิ่มเติม และค่�ใช้จ่�ยเบ็ดเตล็ด ก�รสำ�รองรถเช่�ต้องเป็นระยะเวล� 
อย่�งน้อย 3 วัน และไม่ส�ม�รถใช้ได้กับก�รสำ�รองรถเช่�แบบเที่ยวเดียว ผู้ขับรถยนต์ของบัดเจ็ทต้องมีอ�ยุ
ตั้งแต่ 21 ปี ขึ้นไปพร้อมทั้งมีใบอนุญ�ตขับขี่และบัตรเครดิต โดยข้อเสนอนี้ต้องเป็นไปต�มเงื่อนไขและ 
ข้อกำ�หนดก�รสำ�รองรถเช่�บัดเจ็ทในขณะทำ�ก�รสำ�รองรถเช่�
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รับส่วนลดสูงสุด 50% 

และทริปเปิ้ลไมล์ กับเอวิส ประเทศไทย 

เพลิดเพลินกับอิสระในการขับรถเที่ยวทั่วประเทศไทยกับเอวิส และรับส่วนลดพิเศษ 50% สำาหรับ
อัตรา Local Rate เม่ือทำาการสำารองรถเช่าในประเทศไทย พร้อมรับทริปเป้ิลไมล์ เม่ือสำารองรถเช่า
ตั้งแต่ 5 วันขึ้นไป และรับดับเบิ้ลไมล์เมื่อสำารองรถเช่าสำาหรับ 3-4 วัน ในฐานะผู้นำาทางด้านธุรกิจ
รถเช่าในประเทศไทย เอวิสขอมอบการบริการท่ีหลากหลายให้กับท่าน ไม่ว่าท่านจะเป็นนักธุรกิจ หรือ 
นักท่องเที่ยว พร้อมด้วยศูนย์บริการรถเช่ามากกว่า 20 แห่งในประเทศไทย

ท่านสมาชิกรอยัล ออร์คิด พลัส สามารถรับข้อเสนอพิเศษนี้ได้ เพียงแจ้งรหัสส่วนลดของเอวิส 
(Avis Worldwide Discount Number) หมายเลข Y795000

สำารองรถเช่าผ่านทางระบบออนไลน์ได้ที่  www.avisthailand.com  หรือติดต่อศูนย์สำารองรถเช่า
เอวิส โทร. +66 (0) 2251 1131

เง่ือนไข: ข้อเสนอพิเศษน้ีใช้ได้สำ�หรับก�รสำ�รองรถเช่�และส้ินสุดก�รใช้บริก�รในระหว่�งวันท่ี 3 มกร�คม - 31 
มีน�คม 2556 ข้อเสนอดังกล่�วไม่ส�ม�รถใช้ ได้กับอัตร�เช่�รถที่ใช้คู่กับสัญญ�เอวิส พนักง�นส�ยก�รบิน 
ผู้ประกอบก�รกิจก�รท่องเที่ยว หรืออัตร�  Net Rate อื่นๆ  รับทริปเปิ้ลไมล์เมื่อสำ�รองรถเช่�ตั้งแต่  5 วันขึ้นไป  
และรับดับเบิ้ลไมล์เมื่อสำ�รองรถเช่�สำ�หรับ 3-4 วัน พร้อมรับส่วนลดพิเศษ 50% สำ�หรับอัตร� Local Rate 
เมื่อสำ�รองรถเช่�เอวิสในประเทศไทย โดยท่�นสม�ชิกต้องแจ้งรหัสส่วนลดของเอวิส AWD Y795000 
ขณะทำ�ก�รสำ�รองรถเช่� ทั้งนี้ ต้องเป็นไปต�มกฎเกณฑ์และเงื่อนไขก�รเช่�รถของเอวิสเท่�นั้น

แกรนด์ มิลเลนเนียม สุขุมวิท กรุงเทพฯ

รับดับเบิ้ลไมล์ กับมิลเลนเนียม 

แอนด์ คอร์ปโทน โฮเต็ล

สัมผัสบรรยากาศแห่งความหรูหราของโรงแรมมิลเลนเนียม แอนด์ คอร์ปโทน โฮเต็ล พร้อมรับ 
ดับเบิ้ลไมล์ เมื่อเข้าพักติดต่อกัน 3 คืนขึ้นไป ณ โรงแรมในเครือมิลเลนเนียม แอนด์ คอร์ปโทน 
โฮเต็ล ที่ร่วมรายการตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม - 31 มีนาคม 2556

• เบสไมล์สำาหรับการเข้าพักตั้งแต่ 1-2 คืน
• ดับเบิ้ลไมล์สำาหรับการเข้าพักตั้งแต่ 3 คืนขึ้นไป

รายละเอียดเพิ่มเติมหรือสำารองห้องพักผ่านทางระบบออนไลน์ ที่ www.millenniumhotels.com 
หรือติดต่อศูนย์สำารองห้องพักท่ัวโลกผ่านอีเมลได้ท่ี reservations@millenniumhotels.com หรือ 
ทางโทรศัพท์หมายเลข +65 6735 7575

*โรงแรมในเครือโรงแรมมิลเลนเนียม แอนด์ คอร์ปโทน โฮเต็ล ที่ไม่ได้ร่วมร�ยก�รได้แก่:
1. มัสส�น�ห์รีสอร์ท ในโอม�น   2. คิงส์เกท พร้อพเพอร์ตี้ ในนิวซีแลนด์   3. มิลเลนเนียม โฮเต็ล อู๋ซี

เงื่อนไข: กรุณ�แสดงบัตรสม�ชิกรอยัล ออร์คิด พลัส หรือแจ้งหม�ยเลขสม�ชิกเมื่อทำ�ก�รเช็คอินที่โรงแรม 
และต้องเข้�พักในอัตร�ที่กำ�หนดจึงจะได้รับไมล์สะสมรอยัล ออร์คิด พลัส สิทธิ์ในก�รรับไมล์สะสมใช้ได้กับ
สม�ชิก 1 ท่�น ต่อ 1 ห้องเท่�นั้น ก�รเข้�พักติดต่อกันถือเป็นก�รเข้�พัก 1 ครั้ง สม�ชิกมีสิทธิ์รับไมล์สะสม
กับร�ยก�รสะสมไมล์ของส�ยก�รบินคู่สัญญ�เพียง 1 ร�ยก�รต่อก�รเข้�พักของสม�ชิกเอง 1 ครั้งเท่�นั้น 
ไมล์สะสมจะเข้�สู่บัญชีของสม�ชิกภ�ยใน 6-8 สัปด�ห์หลังจ�กสิ้นสุดก�รเข้�พัก ข้อเสนอนี้สำ�หรับก�รเข้�พัก
ระหว่�งวันที่ 1 มกร�คม - 31 มีน�คม 2556 ในอัตร�ที่กำ�หนดเท่�นั้น
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