


แลกรางวัลได้มากขึ้น ด้วยไมล์สะสมที่เพิ่มขึ้น

สถานภาพสมาชิกรอยัล ออร์คิด พลัส ของท่าน จะยิ่งพิเศษมากขึ้นด้วยข้อเสนอต่างๆ ของการเพิ่มไมล์สะสมในบัญชี 
และการแลกรางวัลพิเศษมากมาย เพื่อให้ท่านได้เพลิดเพลินกับสิทธิประโยชน์ของรอยัล ออร์คิด พลัส อยู่อย่างต่อเนื่อง

รับไมล์สะสมอย่างน้อย 1,000 ไมล์ เมื่อเดินทางในชั้นประหยัด ในทุกเที่ยวบินภายในประเทศที่ทำาการบินด้วยเครื่องบิน
ของการบินไทย หรือรับไมล์สะสมได้มากกว่า เมื่อเดินทางในชั้นธุรกิจ รอยัล ซิลค์ จนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2554 นี้

พิเศษสำาหรับท่านสมาชิกบัตรทองและบัตรเงิน รอยัล ออร์คิด พลัส รับข้อเสนอบัตรโดยสารชั้นธุรกิจ รอยัล ซิลค์ 
ราคาพิเศษ เมื่อเดินทางด้วยเที่ยวบินภายในประเทศที่ทำาการบินด้วยเครื่องบินของการบินไทย

ประหยัดไมล์สะสม 50% ในการแลกรางวัล เมื่อเดินทางระหว่างประเทศไทย และเอเชีย ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ 
แอฟริกาใต้ หรือยุโรป ด้วยการแลกรางวัลบัตรโดยสารการบินไทยให้ตัวท่านเองหรือผู้มีสิทธิ์รับรางวัลของท่าน

นอกจากนี้ ท่านยังสามารถใช้ไมล์สะสมในการแลกรางวัลแพ็คเกจ รอยัล ออร์คิด ฮอลิเดย์ ในประเทศไทย หรือการเข้าพัก
อย่างหรูหราแบบสปาสวีท ณ เดอะ บาราย ริมชายหาดหัวหิน หรือเลือกแลกรางวัลบัตรชมการแสดงสุดตระการตาและ
ทรงคุณค่าทางวัฒนธรรมที่ สยามนิรมิต กรุงเทพฯ

ติดตามข้อมูลและรายละเอียดของการเพิ่มไมล์สะสมในบัญชี รวมถึงการแลกรางวัลพิเศษมากมาย ได้ในจุลสารข่าวหรือ
ทางอีนิวส์ ฉบับเดือนมิถุนายน - สิงหาคม 2554 นี้
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รับไมล์สะสมเพิ่มขึ้นกับการบินไทย

ทุกการเดินทางด้วยเท่ียวบินภายในประเทศของการบินไทย พร้อมมอบความพิเศษให้กับท่านสมาชิกด้วยไมล์สะสมอย่างน้อย 
1,000 ไมล์ต่อเท่ียวบิน

รับไมล์สะสมอย่างน้อย 1,000 ไมล์ สำาหรับเท่ียวบินภายในประเทศท่ีมีระยะทางบินต่ำากว่า 500 ไมล์ ซ่ึงทำาการบินด้วยเคร่ืองบิน
ของการบินไทย หรือรับไมล์สะสมได้มากกว่า เม่ือเดินทางในช้ันธุรกิจ รอยัล ซิลค์ ต้ังแต่วันน้ีจนถึงวันท่ี 30 มิถุนายน 2554

นอกจากน้ัน ท่านยังจะได้เพลิดเพลินกับบัตรโดยสารการบินไทยภายในประเทศ ท่ีรวมค่าภาษีและค่าธรรมเนียมทุกประเภทไว้แล้ว 
สำาหรับการเดินทางในช้ันประหยัด พร้อมจุใจกับน้ำาหนัก 20 กิโลกรัมของกระเป๋าสัมภาระขณะเช็คอิน และ 7 กิโลกรัมสำาหรับ
กระเป๋าข้ึนเคร่ือง

รับไมล์สะสมเพ่ิมข้ึน พร้อมข้อเสนอของบัตรโดยสารราคาพิเศษ รวมถึงการได้รับน้ำาหนักกระเป๋าสัมภาระท่ีตรงใจ ล้วนเป็น
เหตุผลดีๆ ท่ีทำาให้การเดินทางภายในประเทศกับการบินไทยของท่านคุ้มค่าและพิเศษย่ิงกว่า
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บัตรโดยสารชั้นธุรกิจ รอยัล ซิลค์ ราคาพิเศษ

พิเศษสุดสำาหรับสมาชิกบัตรทองและบัตรเงิน รอยัล ออร์คิด พลัส ท่านสามารถเพลิดเพลินกับบัตรโดยสารราคาพิเศษ ในช้ันธุรกิจ 
รอยัล ซิลค์ พร้อมรับความสะดวกสบายกับการเดินทางภายในประเทศกับเท่ียวบินท่ีทำาการบินด้วยเคร่ืองบินของการบินไทย

ต้ังแต่วันน้ีถึงวันท่ี 30 กันยายน 2554 รับความคุ้มค่ากับบัตรโดยสารช้ันธุรกิจ รอยัล ซิลค์ ราคาพิเศษ ในทุกเส้นทางบินภายใน
ประเทศกับการบินไทย พร้อมรับสิทธิประโยชน์ของการเช็คอิน การข้ึนเคร่ืองและการรับกระเป๋าสัมภาระก่อน รวมถึงการพักผ่อน
ภายในห้องรับรอง รอยัล ซิลค์ เลานจ์ ก่อนเวลาข้ึนเคร่ืองของท่าน

สำารองท่ีน่ังบัตรโดยสารราคาพิเศษ ผ่านระบบออนไลน์ได้ท่ี www.thaiairways.com/rop

หรือติดต่อเจ้าหน้าท่ีสำารองท่ีน่ังการบินไทย โทร. 66 (0) 2356 1111 โดยสมาชิกบัตรทอง รอยัล ออร์คิด พลัส สามารถใช้โทรศัพท์
มือถือท่ีท่านลงทะเบียนไว้ในบัญชีสมาชิก เพ่ือรับสิทธ์ิในการได้รับบริการก่อน



สมาชิกภาพบัตรแพลทินัม

ขอแนะนำา “บัตรแพลทินัม” สมาชิกภาพระดับสูงสุดใหม่ของรอยัล ออร์คิด พลัส สำาหรับท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติที่ให้
ความไว้วางใจและเลือกเดินทางกับการบินไทยมาโดยตลอด

สมาชิกภาพบัตรแพลทินัมได้สร้างสรรค์ขึ้นเป็นพิเศษ เพื่อมอบแด่ท่านสมาชิกที่มีเอกลักษณ์ในการเดินทางที่โดดเด่น
รวมถึงการเลือกเดินทางอย่างมีระดับในชั้นหนึ่ง รอยัล เฟิร์สท และชั้นธุรกิจ รอยัล ซิลค์ กับการบินไทยเสมอมา
ตลอดจนเป็นผู้ที่ดำารงสถานภาพบัตรทองมายาวนาน และเป็นผู้ที่ได้รับการเรียนเชิญจากรอยัล ออร์คิด พลัส เท่านั้น

เอกสิทธิ์และสิทธิประโยชน์จากการบินไทยสำาหรับสมาชิกบัตรแพลทินัม ได้แก่:
• รับสิทธิ์ในการอัพเกรดชั้นบริการได้ในทุกครั้งที่สะสมไมล์ได้ตามเกณฑ์ที่กำาหนด และสามารถโอนสิทธิ์นี้ให้กับผู้มีสิทธิ์
 รับรางวัลของท่านสมาชิกได้ 
• สิทธิ์การได้รับบริการก่อน ทั้งก่อนขึ้นเครื่องและหลังจากที่ลงเครื่องกับการบินไทย
• สิทธิ์ในการเช็คอินที่เคาน์เตอร์พิเศษ ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ หรือที่เคาน์เตอร์ รอยัล เฟิร์สท คลาส ในต่างประเทศ
• สิทธิ์ในการได้รับน้ำาหนักกระเป๋าเพิ่ม
• สิทธิพิเศษสำาหรับท่านสมาชิกและผู้ติดตาม 1 ท่าน ในการใช้ห้องรับรอง รอยัล เฟิร์สท คลาส เลานจ์ 
• รับสิทธิ์ไมล์สะสมไม่มีวันหมดอายุ ตลอดระยะเวลาสถานภาพสมาชิกบัตรแพลทินัม

หากข้อมูลการเดินทางของท่านตรงกับหลักเกณฑ์พิจารณาสถานภาพบัตรแพลทินัมตามท่ีกำาหนด ทางรอยัล ออร์คิด พลัส 
จะทำาการเรียนเชิญท่านเข้าร่วมเป็นสมาชิกบัตรแพลทินัม สถานภาพสมาชิกระดับสูงสุดของการบินไทยในวาระต่อไป

3



3 4

คุ้มค่ากับรางวัลบัตรโดยสารการบินไทยลด 50%

วางแผนการเดินทางหรือการพักร้อนของท่าน ด้วยการแลกรางวัลบัตรโดยสารการบินไทยในเส้นทางบินไป-กลับ ด้วยจำานวนไมล์
ที่ใช้ในการแลกรางวัลเพียง 50% ในทุกชั้นบริการ สำาหรับการเดินทางในเส้นทางระหว่างกรุงเทพฯ และจุดหมายปลายทางที่กำาหนด
ในระหว่างวันที่ 15 มิถุนายน - 31 สิงหาคม 2554*

กรุงเทพฯ ไป/กลับ: ชั้นประหยัด ชั้นธุรกิจ รอยัล ซิลค์ ชั้นหนึ่ง รอยัล เฟิร์สท

ดักการ์ กัวลาลัมเปอร์ ปีนัง 12,500 20,000 N/A

จาการ์ตา เดนปาซาร์ นิวเดลฮี มุมไบ 
โกลกาตา บังกาลอร์ เชนไน 
ไฮเดอราบัด โคลัมโบ กาฐมาณฑุ

17,500 27,500 N/A

อิสลามาบัด การาจี ละฮอร์ เพิร์ท 22,500 37,500 55,000

ซิดนีย์ เมลเบิร์น บริสเบน มอสโค 27,500 49,000 75,000

อ๊อคแลนด์ เอเธนส์ โจฮันเนสเบิร์ก 35,000 65,000 N/A

ท่านสามารถเลือกเดินทางออกจากกรุงเทพฯ สู่จุดหมายปลายทางในบังคลาเทศ มาเลเซีย อินโดนีเซีย อินเดีย ศรีลังกา เนปาล 
ปากีสถาน ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ แอฟริกาใต้ รัสเซีย และกรีซ

สำาหรับการเดินทางสู่ประเทศที่มีจุดหมายปลายทางหลายแห่ง ท่านยังสามารถเลือกเส้นทางบินไปยังเมืองหนึ่ง และกลับจากอีกเมือง
หนึ่งได้ เช่น ท่านสามารถเดินทางไปยังกรุงนิวเดลฮี และเลือกเดินทางกลับจากเมืองมุมไบในประเทศอินเดียได้ หรือเลือกเดินทาง
ไปยังออสเตรเลีย ด้วยเส้นทางบินขาไปสู่เมืองซิดนีย์ และขากลับออกจากเมืองเมลเบิร์น เป็นต้น

ท่านยังสามารถเดินทางเยือนเมืองไทย ด้วยรางวัลบัตรโดยสารเส้นทางบินสู่กรุงเทพฯ หรือจุดหมายปลายทางอื่นๆ ภายในประเทศ
ของการบินไทย ไม่ว่าจะเป็นเมืองท่องเที่ยวริมชายหาด เช่น ภูเก็ต กระบี่ สมุย หรือเยือนเมืองเก่าที่ห้อมล้อมไปด้วยขุนเขา อย่าง 
เชียงใหม่ และเชียงราย

แลกรางวัลผ่านทางระบบออนไลน์ได้ที่ www.thaiairways.com/rop สำาหรับการเดินทางในเส้นทางบินตรงออกจากกรุงเทพฯ สู่
จุดหมายปลายทางที่กำาหนด สำาหรับการเดินทางที่มีการต่อเครื่องจากกรุงเทพฯ หรือการเดินทางในเส้นทางบินตรงไป-กลับตามที่
กำาหนด ท่านยังสามารถติดต่อสำานักงานการบินไทยได้ทั่วโลก หรือที่ประเทศไทย โทร. 66 (0) 2356 1111

*ส่วนลด 50% ใช้ได้กับการแลกรางวัลบัตรโดยสารของทุกชั้นบริการ ในเที่ยวบินที่ทำาการบินโดยเครื่องบินของการบินไทย ระหว่างประเทศไทยและจุดหมาย
ปลายทางท่ีกำาหนด ท้ังน้ี ข้ึนอยู่กับการจัดแบ่งช้ันโดยสารในเท่ียวบินน้ันๆ และจำานวนท่ีน่ังท่ีว่าง การแลกรางวัลบัตรโดยสารในเส้นทางบินสู่ประเทศไทยท่ีรวมถึง 
กรุงเทพฯ และต่อไปยังเมืองอื่นๆ  ภายในประเทศไทย ใช้ได้กับการเดินทางในเส้นทางบินที่ใช้จำานวนไมล์ในการแลกรางวัลไม่เกินโซนรางวัลที่กำาหนดเท่านั้น 
ส่วนลดนี้สำาหรับการแลกรางวัลบัตรโดยสารให้กับท่านสมาชิกเองหรือผู้มีสิทธิ์รับรางวัลของสมาชิก และใช้ได้กับการเดินทางในระหว่างวันที่ 15 มิถุนายน - 
31 สิงหาคม 2554 เท่านั้น ทั้งนี้ ไม่อนุญาตให้เปลี่ยนแปลงเส้นทางบิน หรือขอคืนไมล์สะสมได้



เช็คอินด้วยรางวัลห้องพักโรงแรม

การแลกรางวัลห้องพักโรงแรมนับเป็นหน่ึงในหลากหลายรางวัลท่ีคุ้มค่า ซ่ึงท่านสามารถเลือกห้องพักจากโรงแรมและรีสอร์ท
ที่ดีที่สุดได้ ทั้งในประเทศไทย และ 4 ทวีปทั่วโลก

รางวัลห้องพักโรงแรมใช้ได้สำาหรับการเข้าพัก 1 คืน 2 คืน หรือ 3 คืนติดต่อกัน โดยแบ่งเป็น 2 ประเภท คือ โรงแรมในกลุ่ม
เอเชีย แปซิฟิก เริ่มต้นที่ 12,000 ไมล์ต่อคืน และโรงแรมในกลุ่มอินเตอร์เนชั่นแนล คอลเลคชั่น เริ่มต้นที่ 14,000 ไมล์
ต่อคืน

รายละเอียดของโรงแรมที่ร่วมรายการ คลิกที่ www.thaiairways.com/rop เลือก “แลกรางวัล” และติดต่อสำารองรางวัล
ห้องพักโรงแรมตามข้อมูลติดต่อที่แสดงไว้ เมื่อท่านทำาการแลกรางวัลห้องพักโรงแรมผ่านทางระบบออนไลน์ ใบรับรอง
รางวัลห้องพักโรงแรมจะจัดส่งถึงท่านสมาชิกทางไปรษณีย์ ประมาณ 3 สัปดาห์หลังจากที่ท่านทำาการแลกรางวัล และ
โปรดแสดงใบรับรองรางวัลนี้เมื่อทำาการเช็คอินที่โรงแรม

นอกจากนั้น ท่านยังสามารถแลกรางวัลห้องพักโรงแรมให้กับผู้มีสิทธิ์รับรางวัลของท่านได้ เพื่อมอบเป็นของขวัญในโอกาส
สำาคัญต่างๆ ด้วยการมอบช่วงเวลาดีๆ ให้กับวันหยุดพักผ่อนที่แสนพิเศษ
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โรงแรมและรีสอร์ทที่ร่วมรายการ ประเทศ
แอคคอร์: 
โซฟิเทล
พูลแมน
โนโวเทล
แกรนด์ เมอร์เคียว
เมอร์เคียว

ไทย สิงคโปร์ ฮ่องกง เกาหลี

โรงแรมและรีสอร์ทในเครือเซ็นทารา ไทย
ดุสิต อินเตอร์เนชั่นแนล:
โรงแรมและรีสอร์ทในเครือดุสิตธานี
โรงแรมและรีสอร์ทในเครือดุสิต ดีทู
โรงแรมและรีสอร์ทในเครือรอยัล ปริ๊นเซส

ไทย ฟิลิปปินส์ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ อียิปต์

แลงแฮม อินเตอร์เนชั่นแนล:
เดอะ แลงแฮม
แลงแฮม เพลส
อีตัน อีตัน ลุกซ์
เดลต้า เชลซี อินน์

ฮ่องกง จีน ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ สหราชอาณาจักร 
สหรัฐอเมริกา แคนาดา

โรงแรมและรีสอร์ทในเครือแชงกรีล่า
เทรดเดอร์ส โฮเต็ล

ไทย มาเลเซีย สิงคโปร์ ฟิลิปปินส์ จีน ออสเตรเลีย

โรงแรมและรีสอร์ทในเครือสตาร์วูด:
โรงแรมและรีสอร์ทในเครือเชอราตัน
โฟร์ พอยท์ส บาย เชอราตัน
โรงแรมและรีสอร์ทในเครือเวสติน
เดอะ ลักชัวรี่ คอลเลคชั่น 
เซนต์ รีจิส
ดับเบิ้ลยู โฮเต็ล

ไทย กัมพูชา มาเลเซีย เวียดนาม สิงคโปร์ อินโดนีเซีย 
ออสเตรเลีย ไต้หวัน จีน สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์

ทีทีซี โฮเต็ล คอลเลคชั่น:
โรงแรมและรีสอร์ทในเครืออิมพีเรียล
โรงแรมและรีสอร์ทในเครืออดามาส

ไทย
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ความสุขที่สัมผัสได้ ณ เดอะ บาราย

พิเศษสุดสำาหรับท่านสมาชิกรอยัล ออร์คิด พลัส ที่ชื่นชอบในความหรูหราและศาสตร์แห่งการผ่อนคลาย ท่านสามารถใช้
ไมล์สะสมแลกรางวัลการเข้าพักเหนือระดับได้ท่ี เดอะ บาราย ห้องพักสุดหรูแบบเรสซิเดนเชียล สปา ณ ไฮแอท รีเจนซ่ี หัวหิน

แพ็คเกจสุดพิเศษนี้รวม:
• ห้องพักแบบบาราย บัลโคนี่ สวีท สำาหรับ 2 ท่าน พร้อมดื่มด่ำาทัศนียภาพของชายหาดหัวหินและชายทะเลฝั่งอ่าวไทย
• บริการบัทเลอร์ส่วนตัว
• บริการอาหารเช้า และค็อกเทลช่วงเย็น พร้อมชา/กาแฟตลอดวัน ที่ห้องอาหารแมคฟาร์แลนด์ เฮาส์
• บริการสปาทรีตเมนต์ 60 นาที สำาหรับ 2 ท่าน ที่เดอะ บาราย
  - นวดแผนไทย
  - นวดฝ่าเท้า
  - นวดแบบสวีดิช
• อาหารว่าง ที่ห้องอาหารแมคฟาร์แลนด์ เฮาส์ หลังรับบริการสปาทรีตเมนต์
• อบไอน้ำาแบบอโรมาเธอราพี พร้อมแช่น้ำานม ภายในห้องสวีท 
• อภินันทนาการอินเทอร์เน็ต WiFi ภายในห้องพัก

แลกรางวัลเพื่อรับประสบการณ์การเข้าพักอย่างพิเศษสุดครั้งนี้ ด้วยไมล์สะสม 40,000 ไมล์ต่อการเข้าพัก 1 คืน 
ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน - 30 กันยายน 2554 สำาหรับตัวท่านเองหรือผู้มีสิทธิ์รับรางวัลของท่าน*

สำารองห้องพัก ติดต่อ เดอะ บาราย
โทร: 66 (0) 3251 1234
อีเมล: thebarai.hrhuahin@hyatt.com

รายละเอียดเพิ่มเติม คลิกที่ www.thebarai.com

*ข้อเสนอพิเศษน้ี ข้ึนอยู่กับจำานวนห้องพักท่ีว่าง และใช้ได้สำาหรับการเข้าพักของ 2 ท่านในระหว่างวันท่ี 1 มิถุนายน - 30 กันยายน 2554 
โดยรวมค่าภาษี และค่าบริการตามที่ระบุ แพ็คเกจนี้ มีจำานวนจำากัดเพียง 50 คืนเท่านั้น ทั้งนี้ ขอสงวนสิทธิ์ให้กับผู้ที่สำารองรางวัลก่อน 
และกรุณาสำารองห้องพักล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วันทำาการก่อนการเข้าพัก
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สิทธิประโยชน์และการต้อนรับจากทั่วโลก

เพลิดเพลินกับการต้อนรับและสิทธิประโยชน์ที่พิเศษสุดสำาหรับสมาชิกบัตรเงินและบัตรทอง รอยัล ออร์คิด พลัส เมื่อเดินทางกับ
การบินไทย และสายการบินพันธมิตร สตาร์ อัลไลแอนซ์ เครือข่ายสายการบินที่ใหญ่ที่สุดในโลก ด้วยจุดหมายปลายทางกว่า 1,100 แห่ง                      

เม่ือเดินทางด้วยเท่ียวบินของการบินไทยและสายการบินพันธมิตร สตาร์ อัลไลแอนซ์ ท่ีกำาหนด ท่านสมาชิกจะได้รับไมล์เอกสิทธ์ิซ่ึงนำามาใช้
ในการพิจารณาสถานภาพสมาชิก ยิ่งบินมาก ท่านยิ่งมีสิทธิ์เลื่อนสถานภาพสมาชิกได้เร็วขึ้น ด้วยไมล์เอกสิทธิ์เริ่มต้นที่ 10,000 ไมล์
สำาหรับสถานภาพสมาชิกบัตรเงิน และ 50,000 ไมล์สำาหรับสถานภาพสมาชิกบัตรทอง

สิทธิประโยชน์จากการบินไทย

สถานภาพสมาชิกบัตรเงิน
• โบนัสพิเศษ 3,000 ไมล์ ในทุกครั้งที่ท่านได้รับหรือรักษาสถานภาพสมาชิก
• สิทธิ์ในการรับสัมภาระก่อน และการเพิ่มน้ำาหนักกระเป๋าอีก 10 กิโลกรัม (ยกเว้นในกรณีที่พิจารณากระเป๋าเป็นจำานวนชิ้น)
สถานภาพสมาชิกบัตรทอง
• โบนัสพิเศษ 5,000 ไมล์ ในทุกครั้งที่ท่านได้รับหรือรักษาสถานภาพสมาชิก
• อภินันทนาการอัพเกรดชั้นโดยสาร เที่ยวบินไป-กลับ สูงสุดถึง 2 ครั้ง ในระยะเวลา 2 ปี ของสถานภาพสมาชิกบัตรทอง
• สิทธิ์ได้ที่นั่งแน่นอน ในชั้นประหยัด
• สิทธิ์ในการใช้ห้องรับรอง รอยัล ซิลค์ ของการบินไทย

สิทธิประโยชน์จากการบินไทย และสายการบินพันธมิตร สตาร์ อัลไลแอนซ์

สถานภาพสมาชิกบัตรเงิน
• สิทธิ์ได้ที่นั่งก่อนขณะจอง หรือเมื่อรอที่สนามบิน ในเที่ยวบินที่มีการจองเต็มทุกที่นั่ง*
สถานภาพสมาชิกบัตรทอง
• สิทธิ์ได้ที่นั่งก่อนขณะจอง หรือเมื่อรอที่สนามบิน ในเที่ยวบินที่มีการจองเต็มทุกที่นั่ง*
• สิทธิ์ในการเช็คอินก่อน ณ เคาน์เตอร์ที่มีเครื่องหมาย สตาร์ อัลไลแอนซ์ โกลด์
• สิทธิ์ในการขึ้นเครื่องก่อน
• สิทธิ์ในการรับสัมภาระก่อน และการเพิ่มน้ำาหนักกระเป๋าอีก 20 กิโลกรัม หรือเพิ่มจำานวนกระเป๋าอีก 1 ชิ้น เมื่อพิจารณากระเป๋า
 เป็นจำานวนชิ้น สำาหรับเที่ยวบินสู่/จากทวีปอเมริกาเหนือหรือใต้
• อภินันทนาการสำาหรับท่านสมาชิกบัตรทองและผู้ติดตาม 1 ท่าน ในการใช้ห้องรับรอง สตาร์ อัลไลแอนซ์ ทั่วโลก ที่มีเครื่องหมาย 
 สตาร์ อัลไลแอนซ์ โกลด์ เพียงแสดงบัตรสมาชิกบัตรทอง รอยัล ออร์คิด พลัส และบัตรขึ้นเครื่องบินที่ระบุการเดินทางภายใน
 วันเดียวกัน ด้วยเที่ยวบินขาออกของสายการบินพันธมิตร สตาร์ อัลไลแอนซ์
*เฉพาะสนามบินที่อนุญาตให้รอที่สนามบินเท่านั้น
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ชมการแสดงสุดตระการตา ด้วยการแลกไมล์สะสม

ขอแนะนำาอีกหนึ่งรางวัลที่คุ้มค่าของการใช้ไมล์สะสมในการแลกรางวัลบัตรเข้าชมการแสดงสุดตระการตา 
ณ สยามนิรมิต เพื่อให้ท่านได้ดื่มด่ำางานศิลป์และมรดกทางวัฒนธรรมไทย ในโรงละครระดับโลก 

การแสดงอันตื่นตาตื่นใจนี้ แสดงโดยนักแสดงกว่า 150 ชีวิต ใช้เครื่องแต่งกายมากถึง 500 ชุด อลังการแสง สี เสียง
ด้วยเทคนิคพิเศษที่ใช้เทคโนโลยีที่ล้ำาสมัยชั้นนำาของโลก เพื่อสร้างประสบการณ์และแรงบันดาลใจที่สมจริงด้วยการพา
ทุกท่านเข้าสัมผัสมนต์เสน่ห์ที่หลอมรวมกลายเป็นเรื่องราวของราชอาณาจักรไทย ภายในโรงละครที่จุถึง 2,000 ที่นั่ง
ณ ใจกลางกรุงเทพฯ บนถนนรัชดาฯ

การแสดงเปิดให้ชมทุกวัน เร่ิมแสดงเวลา 20.00 น. และใช้เวลาประมาณ 80 นาทีต่อรอบ การแสดงประกอบด้วย 3 องก์ 
คือ 1.ย้อนรอยประวัติศาสตร์ 2.ท่องไปในไตรภพสู่ดินแดนจินตนาการ 3.รื่นเริง สนุกสนาน สืบสานประเพณีไทย
 
ท่านสามารถแลกรางวัลบัตรชมการแสดงนี้ได้โดยใช้ไมล์สะสมเพียง 5,000 ไมล์ต่อบัตร 1 ใบ 
โดยติดต่อแผนกบัตรชมการแสดงของสยามนิรมิต โทร. 66 (0) 2649 9222

แลกบัตรเข้าชมการแสดงด้วยไมล์สะสม 5,000 ไมล์ ใช้ได้กับรอบการแสดงในระหว่างวันที่ 1 มิถุนายน - 30 กันยายน 
2554 และไม่จำากัดจำานวนการแลกรางวัลบัตรเข้าชมการแสดง ทั้งนี้ กรุณาสำารองบัตรชมการแสดงล่วงหน้าอย่างน้อย
3 วันทำาการ และรับบัตรเข้าชมการแสดงได้ที่แผนกจำาหน่ายบัตรในช่วงเย็นของวันที่ทำาการแสดง

รายละเอียดเพิ่มเติม คลิกที่ www.siamniramit.com 

*เมื่อได้รับการยืนยันการสำารองบัตรชมการแสดงเรียบร้อยแล้ว ท่านไม่สามารถขอคืนไมล์สะสมได้
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แลกรางวัลแพ็คเกจ รอยัล ออร์คิด ฮอลิเดย์

ด้วยไมล์สะสม รอยัล ออร์คิด พลัส

สมาชิกรอยัล ออร์คิด พลัส สามารถใช้ไมล์สะสมในบัญชีของท่านแลกแพ็คเกจ รอยัล ออร์คิด ฮอลิเดย์ แพ็คเกจท่องเที่ยว
ภายในประเทศไทยที่ได้คัดสรรเป็นพิเศษ สำาหรับการเข้าพักตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2554

แพ็คเกจพิเศษน้ี รวมห้องพักโรงแรมสำาหรับ 2 ท่าน พร้อมค่าภาษีและค่าบริการ สำาหรับบางแพ็คเกจยังได้รวมบริการรถรับส่ง
สนามบิน-โรงแรม และทัวร์นำาเที่ยวอีกด้วย

แพ็คเกจไทยแลนด์มินิเบรก มอบทางเลือกในการเข้าพัก 3 วัน 2 คืน ณ โรงแรมหลากหลายแห่งในจังหวัดกระบี่ ภูเก็ต 
เชียงใหม่ และเชียงราย พร้อมบริการรถรับส่งสนามบิน-โรงแรม และทัวร์นำาเที่ยว ด้วยไมล์สะสมเริ่มต้นในการแลกรางวัล
เพียง 27,000 ไมล์ 

หลบหลีกชีวิตรีบเร่งของกรุงเทพฯ ไปผ่อนคลายริมชายหาดพัทยาหรือหัวหินในช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์ ด้วยไมล์สะสมในการ
แลกรางวัลเพียง 15,000 ไมล์ หรือสัมผัสธรรมชาติบนเกาะสมุย ด้วยแพ็คเกจ 3 วัน 2 คืน สำาหรับ 2 ท่าน รวมอาหารเช้า 
บริการรถรับส่งสนามบิน-โรงแรม และทัวร์นำาเที่ยวรอบเกาะ ด้วยไมล์สะสมในการแลกรางวัลเพียง 68,000 ไมล์

ติดต่อสอบถามรายละเอียดและแลกรางวัลแพ็คเกจท่องเท่ียว รอยัล ออร์คิด ฮอลิเดย์ ได้ทุกวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 8.00-17.00 น.
โทร: 66 (0) 2288 7251-3
 66 (0) 2628 2456-7
อีเมล: roh.rsvn@thaiairways.com
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รู้ทัน ไม่พลาดทุกข่าวสาร

ไมล์สะสมหมดอายุ
กรุณาตรวจสอบใบแจ้งยอดไมล์สะสมหรือล็อกอินเข้าสู่บัญชีสมาชิกของท่านผ่านทางระบบออนไลน์ เพื่อตรวจสอบ
ไมล์สะสมหมดอายุปี 2553 ซ่ึงสามารถใช้แลกรางวัลได้จนถึงวันท่ี 30 มิถุนายน 2554 หากพ้นช่วงเวลาท่ีกำาหนดดังกล่าว 
ไมล์สะสมหมดอายุจะถูกลบออกจากบัญชีของท่านทันที

หากท่านมีไมล์สะสมไม่เพียงพอสำาหรับการใช้แลกรางวัลที่ท่านปรารถนา ท่านสามารถซื้อไมล์สะสมเพิ่มได้ทันทีที่ 
www.thaiairways.com/rop

รู้จักท่านสมาชิกมากยิ่งขึ้น
รอยัล ออร์คิด พลัส ได้เพิ่มข้อมูลในเรื่องไลฟ์สไตล์ของท่านสมาชิก ไม่ว่าจะเป็นความสนใจของท่านในด้านการดูแล
สุขภาพ สปา การท่องเที่ยว วัฒนธรรม อาหาร รวมไปถึงงานอดิเรก กีฬา และการอ่าน

ล็อกอินเพื่ออัพเดทข้อมูลส่วนตัวของท่านได้ที่ www.thaiairways.com/rop คลิกที่ ข้อมูลไลฟ์สไตล์ การได้รู้จักกับ 
ท่านสมาชิกมากยิ่งขึ้น จะช่วยให้เราสามารถเลือกสรรข้อเสนอสุดพิเศษและบริการต่างๆ ที่เหมาะกับไลฟ์สไตล์ของท่าน 
เพื่อให้ท่านได้สัมผัสประสบการณ์อันล้ำาค่าในทุกการเดินทางกับการบินไทย และรอยัล ออร์คิด พลัส 

คะแนนโหวตของท่านสำาคัญกับเราเสมอ
สมาร์ท ทราเวล เอเชีย นิตยสารท่องเที่ยวออนไลน์ ที่นำาเสนอข้อมูลการท่องเที่ยวเชิงลึกครอบคลุมทั่วทั้งทวีปเอเชีย
ด้วยระบบออนไลน์ที่น่าสนใจพร้อมข้อมูลด้านการท่องเที่ยวหลากหลายรูปแบบ รวมถึงแฝงข้อคิดเห็นที่น่าติดตามและ
เต็มเปี่ยมไปด้วยสาระ

หน่ึงในเน้ือหาของนิตยสารฉบับปัจจุบัน คือ การแนะนำาท่านถึงรายการ เดอะ เบสท์ อิน ทราเวล โพลล์ 2011 ท่ีเปิดโอกาส
ให้ทุกท่านมีส่วนร่วมโหวตให้กับสายการบิน การบริการบนเคร่ืองบิน ช้ันโดยสารธุรกิจ สนามบิน โรงแรม สปาและอ่ืนๆ ท่ีดีท่ีสุด
ในโลก 

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่าน ด้วยการโหวตให้กับที่สุดแห่งการท่องเที่ยวและการบริการ
ในทวีปเอเชียได้ที่ www.SmartTravelAsia.com จนถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2554
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เดอะ แลงแฮม ซินเทียนตี้ เซี่ยงไฮ้

ยิ่งพักนาน ยิ่งคุ้มค่ามากขึ้น กับแลงแฮม ฮอสพิทัลลิตี้ กรุ๊ป

ระหว่างวันที่ 1 มิถุนายน - 31 สิงหาคม 2554 สมาชิกรอยัล ออร์คิด พลัส สามารถรับส่วนลดอัตราห้องพักในทุกคืน เมื่อเข้าพักอย่างต่อเนื่อง 
ณ แลงแฮม แลงแฮม เพลส และอีตัน โฮเต็ลที่ร่วมรายการ ด้วยข้อเสนอพิเศษ “Linger longer for less” เมื่อสำารองห้องพักในอัตรา Best 
Available Rate เพลิดเพลินกับส่วนลดพิเศษสำาหรับการเข้าพักที่นานยิ่งขึ้น โดยรับส่วนลดสูงสุดถึง 25% พร้อมไมล์สะสม 1 เท่า

รับไมล์สะสม 1 เท่า เมื่อสำารองห้องคลับรูม หรือห้องพักระดับที่สูงกว่า ณ โรงแรมที่ร่วมรายการ ภายในช่วงระยะเวลาที่กำาหนด
• เดอะ แลงแฮม โอ๊คแลนด์ • เดอะ แลงแฮม ฮันทิงตัน พาซาดีน่า ลอสแองเจลิส • แลงแฮม เพลส ปักกิ่ง แคปปิตอล แอร์พอร์ต
• เดอะ แลงแฮม บอสตัน • เดอะ แลงแฮม เมลเบิร์น • แลงแฮม เพลส ม่งก๊อก ฮ่องกง 
• เดอะ แลงแฮม ฮ่องกง • เดอะ แลงแฮม ซินเทียนตี้ เซี่ยงไฮ้ • อีตัน ลุกซ์ หนานเฉียว เซี่ยงไฮ้
• เดอะ แลงแฮม ลอนดอน • เดอะ แลงแฮม แยงซี บูติค เซี่ยงไฮ้ • อีตัน สมาร์ท ฮ่องกง 

สำารองห้องพักได้ที่ www.langhamhotels.com/ffp/thaiairways หรือติดต่อศูนย์สำารองห้องพัก (โทรฟรี) :
ไทย    001 800 656 897 ฮ่องกง   800 968 045 สวีเดน    00800 526 44261

เง่ือนไข: กรุณาสำารองห้องพักล่วงหน้าและการสำารองห้องพักข้ึนอยู่กับจำานวนห้องพักท่ีว่างขณะทำาการสำารองห้องพัก พร้อมแจ้งรหัสส่งเสริมการขาย “TG1106”
เพื่อรับข้อเสนอ “Linger longer for less” และแสดงบัตรสมาชิกรอยัล ออร์คิด พลัส เมื่อทำาการเช็คอินเพื่อรับไมล์สะสม เพลิดเพลินกับข้อเสนอ “Linger 
longer for less” เมื่อสำารองห้องพักอย่างน้อย 2 คืนติดต่อกัน รับไมล์สะสม 1 เท่า ต่อสมาชิกรอยัล ออร์คิด พลัส 1 ท่าน ต่อการสำารองห้องพัก ข้อเสนอนี้ 
ไม่สามารถใช้ร่วมกับการส่งเสริมการขายหรือสิทธิพิเศษอื่นๆ ได้ โดยท่านสามารถรับไมล์สะสมสูงสุด 1,500 ไมล์ ต่อการสำารองห้องพักเท่านั้น

อภินันทนาการอัพเกรดห้องพักกับโรงแรมและรีสอร์ทในเครือสตาร์วูด

เพลิดเพลินกับอภินันทนาการอัพเกรดห้องพัก อาหารเช้าสำาหรับ 2 ท่าน พร้อมรับไมล์สะสม 1 เท่า ณ รีสอร์ทแห่งใหม่ในเครือสตาร์วูด 
ในประเทศไทยและเวียดนาม

โรงแรมที่ร่วมรายการ

เดอะ เวสทิน สิเหร่ เบย์ รีสอร์ท แอนด์ สปา ภูเก็ต        ดับเบิ้ลยู รีทรีท เกาะสมุย        เชอราตัน ญาจาง

สำารองห้องพักออนไลน์ได้ที่ http://www.starwoodasiapacificpromotions.com/spgpromo/sea/apr/english.html หรือติดต่อศูนย์ลูกค้า
สัมพันธ์สตาร์วูด พร้อมแจ้งรหัส NRESORT เมื่อโทรจากประเทศ (โทรฟรี):
ไทย +800 325 55555 สิงคโปร์ 1800 325 5555 อินเดีย   000 800 650 1205
ออสเตรเลีย 1 800 450 010 จีน  4008 688 688

ดับเบิ้ลยู รีทรีท เกาะสมุย

เงื่อนไข: สิทธิ์รับโบนัสไมล์เฉพาะสมาชิก Starwood Preferred Guest® ที่ได้เลือกสะสมไมล์กับรอยัล ออร์คิด พลัส ณ วันที่เข้าพัก และแสดงบัตรสมาชิก 
Starwood Preferred Guest เมื่อทำาการเช็คอิน กรุณาสำารองห้องพักล่วงหน้าและชำาระเงินผ่านบัตรเครดิตเมื่อทำาการสำารองห้องพัก ข้อเสนอนี้ไม่สามารถ
เปลี่ยนวันหรือแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดหรือเครดิตได้ และไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นๆ รวมทั้ง Starwood Privilege ได้ ห้องพักในอัตรา
พิเศษนี้มีจำานวนจำากัด รวมถึงอาจมีข้อกำาหนดอื่นๆ และช่วงปิดรับจอง ข้อเสนอนี้ไม่สามารถใช้ได้กับการจองเป็นหมู่คณะ ทางโรงแรมจะไม่รับผิดชอบต่อความ
เสียหายใดๆ ในกรณีที่ขัดกับกฎหมายของบางประเทศหรือในกรณีที่เกิดจากการพิมพ์ข้อความไม่ครบหรือผิดพลาด โรงแรมและรีสอร์ทในเครือสตาร์วูด ได้แก่  
สตาร์พอยท์ส เอสพีจี Starwood Preferred Guest เชอราตัน โฟร์ พอยท์ส ดับเบิ้ลยู อลอฟท์ เลอ เมอริเดียน เดอะ ลักชัวรี่ คอลเลคชั่น เอลิเมนต์ เวสทิน 
เซนต์ รีจิส ตลอดจนโรงแรมของบริษัทในเครือ © 2011 Starwood Hotels & Resorts Worldwide, Inc. ทั่วโลก
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ไชน่า เวิลด์ ซัมมิท วิง ปักกิ่ง

รับไมล์สะสมสูงสุด 3 เท่า กับแชงกรีล่า

สมาชิกรอยัล ออร์คิด พลัส รับไมล์สะสมสูงสุด 3 เท่า เม่ือเข้าพักในอัตรา Best Available Rate ณ โรงแรมและรีสอร์ทในเครือแชงกรีล่า เทรดเดอร์ส โฮเต็ล 
หรือเคอร์รี่ โฮเต็ล ดังนี้
• รับไมล์สะสม 3 เท่า เมื่อเข้าพักตั้งแต่ 3 คืนติดต่อกันขึ้นไป หรือ • รับไมล์สะสม 1 เท่า เมื่อเข้าพักตั้งแต่ 2 คืนติดต่อกันขึ้นไป

แชงกรีล่า โฮเต็ล แอนด์ รีสอร์ท เครือโรงแรมหรูหราชั้นนำาในทวีปเอเชีย แปซิฟิก ด้วยโรงแรมและรีสอร์ทมากกว่า 70 แห่งทั่วทั้งเอเชีย แปซิฟิก 
อเมริกาเหนือ ตะวันออกกลาง และยุโรป พร้อมบริการหรูมีระดับในสไตล์เอเชีย ให้ท่านได้พักผ่อนในบรรยากาศเงียบสงบเป็นส่วนตัว ภายในห้องพัก 
ที่ออกแบบอย่างโดดเด่น รวมถึงการบริการอาหารและเครื่องดื่มด้วยการบริการจากใจ

ท่านสมาชิกยังสามารถเพลิดเพลินกับสิทธิพิเศษเพิ่มเติมได้ ด้วยการสมัครเข้าร่วม Golden Circle โปรแกรมสำาหรับแขกผู้เข้าพักประจำาของแชงกรีล่า 
ตรวจสอบสิทธิประโยชน์เพิ่มเติมและสมัครสมาชิก Golden Circle ได้ที่ www.goldencircle.shangri-la.com

สำารองห้องพักออนไลน์ได้ที่ www.shangri-la.com หรือโทรฟรี:
ไทย  1 800 06 0020  สิงคโปร์  001 800 8388 8388       มาเลเซีย  1300 88 7388  อินโดนีเซีย  001 803 606 280

เงื่อนไข: ข้อเสนอนี้ใช้ได้ในระหว่างวันที่ 1 มิถุนายน - 31 สิงหาคม 2554 ณ โรงแรมในเครือทุกแห่ง ยกเว้นที่โรงแรมเกาลูน แชงกรีล่า ฮ่องกง สิทธิ์รับ
ไมล์สะสม 3 เท่าหรือรับไมล์สะสม 1 เท่าสำาหรับการเข้าพักในอัตราที่กำาหนดเมื่อท่านเลือกรับไมล์สะสมกับ รอยัล ออร์คิด พลัส โดยท่านต้องแจ้งหมายเลข
สมาชิกรอยัล ออร์คิด พลัส เมื่อทำาการเช็คอิน ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับจำานวนห้องพักที่ว่าง กรุณาสำารองห้องพักล่วงหน้า ข้อเสนอนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการ 
ส่งเสริมการขายอื่นได้ สมาชิก Golden Circle สามารถแลกคะแนน Golden Circle Award Points เป็นไมล์สะสม รอยัล ออร์คิด พลัส ได้ในอัตรา  
1 คะแนนเท่ากับ 1 ไมล์ และท่านสามารถโอนคะแนนขั้นต่ำาได้ 2,500 GC Award Points ต่อการโอนในแต่ละครั้ง

รับไมล์สะสม 1 เท่า กับเวิลด์ โฮเต็ล

ไม่ว่าท่านจะเลือกพักผ่อนในห้องพรีเมี่ยมสวีทที่ภูเก็ต หรือติดต่อธุรกิจในโตเกียว ออสเตรเลีย หรือ ณ จุดหมายปลายทางอื่นๆ รับไมล์สะสม 1 เท่า 
เมื่อท่านสำารองห้องพักในอัตรา Best Available Rate ณ หลากหลายโรงแรมที่ร่วมรายการ

ออสเตรเลีย
เซอร์ สแตมฟอร์ด แอท เซอร์คูลาร์ คีย์ นครซิดนีย์  สแตมฟอร์ด พลาซ่า แอดิเลด เมืองแอดิเลด สแตมฟอร์ด แกรนด์ แอดิเลด เมืองเกลเนลจ์
สแตมฟอร์ด พลาซ่า เมลเบิร์น เมืองเมลเบิร์น สแตมฟอร์ด พลาซ่า บริสเบน เมืองบริสเบน สแตมฟอร์ด แกรนด์ นอร์ธ ไรด์ ซิดนีย์ เมืองนอร์ธ ไรด์
สแตมฟอร์ด พลาซ่า ซิดนีย์ แอร์พอร์ต นครซิดนีย์

อินเดีย ญี่ปุ่น
อามบี แวลลีย์ ซิตี้ เมืองปูเณ่ โรส โฮเต็ล โยโกฮามา เมืองโยโกฮามา
โฮเต็ล ซาฮารา สตาร์ เมืองมุมไบ

นิวซีแลนด์  สิงคโปร์
สแตมฟอร์ด พลาซ่า โอ๊คแลนด์ เมืองโอ๊คแลนด์  กู๊ดวูด พาร์ค โฮเต็ล สิงคโปร์

สำารองห้องพักผ่านระบบออนไลน์ได้ที่ worldhotels.com หรือโทรฟรี :
ไทย 001 800 65 1095 ญี่ปุ่น 0120 55 75 37  ฮ่องกง 800 968563 
สิงคโปร์ 1800 62 27 66 26 ยุโรป 00 800 77 79 67 53 อเมริกาเหนือและใต้  1 800 2 23 56 52

สแตมฟอร์ด พลาซ่า โอ๊คแลนด์

เง่ือนไข: ข้อเสนอน้ีใช้ได้กับการเข้าพักในระหว่างวันท่ี 1 มิถุนายน - 30 กันยายน 2554 ณ โรงแรมท่ีร่วมรายการเท่าน้ัน โดยท่านต้องสำารองห้องพักในอัตรา
Best Available Rate (ข้ึนอยู่กับจำานวนห้องพักท่ีว่าง) กรุณาแจ้งหมายเลขสมาชิกรอยัล ออร์คิด พลัส ขณะทำาการสำารองห้องพัก และแสดงบัตรสมาชิก 
เม่ือทำาการเช็คอินท่ีโรงแรมเพ่ือสิทธ์ิในการได้รับไมล์สะสม ไมล์สะสมจะถูกบันทึกเข้าในบัญชีของท่านสมาชิกหลังจากโปรโมช่ันส้ินสุดลงประมาณ 4-6 สัปดาห์ 
ท้ังน้ี สมาชิกรอยัล ออร์คิด พลัส รับสิทธ์ิสะสมไมล์ต่อห้องพัก 1 ห้อง ต่อการเข้าพัก 1 คร้ังเท่าน้ัน และต้องเป็นไปตามกฎเกณฑ์และเง่ือนไขของทางรายการ
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บริการออนไลน์ โทรศัพท์

กรุงเทพฯ ประเทศไทย 66 (0) 2356 1111

กระบี่ ประเทศไทย 66 (0) 75 701 591-3

เชียงใหม่ ประเทศไทย 66 (0) 53 920 952-3

ภูเก็ต ประเทศไทย 66 (0) 76 360 444

หาดใหญ่ ประเทศไทย 66 (0) 74 230 445

ออสเตรเลีย 1 300 651960

ปักกิ่ง ประเทศจีน 86 10 851 50088

บรัสเซลส์ ประเทศเบลเยี่ยม 32 2 502 47 44

โคเปนเฮเกน ประเทศเดนมาร์ก 45 33 750 190

แฟรงก์เฟิร์ต ประเทศเยอรมนี 49 69 9287 4445

ฮ่องกง ประเทศจีน 852 2179 7700

จาการ์ตา ประเทศอินโดนีเซีย 62 21 230 2552

กัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย 603 2034 6999

ลอนดอน สหราชอาณาจักร 44 207 907 9532

ลอสแองเจลีส ประเทศสหรัฐอเมริกา 1 800 426 5204

มาดริด ประเทศสเปน 34 91 782 0520-2

มะนิลา ประเทศฟิลิปปินส์ 63 2 812 4744

นิวเดลฮี ประเทศอินเดีย 91 11 5149 6100

โอซากา ประเทศญี่ปุ่น 81 3 3503 3311

ปารีส ประเทศฝรั่งเศส 33 1 556 88076

ปีนัง ประเทศมาเลเซีย 60 (0) 4 226 6000

โรม ประเทศอิตาลี 39 06 4781 3302

โซล ประเทศเกาหลีใต้ 82 2 3707 0199

เซี่ยงไฮ้ ประเทศจีน 86 21 3366 4000

สิงคโปร์ 65 6210 5027

สตอกโฮล์ม ประเทศสวีเดน 46 8 5988 3615

ไทเป ประเทศไต้หวัน 886 2 8772 5222

โตเกียว ประเทศญี่ปุ่น 81 3 3503 3311

ซูริค ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ 41 44 215 65 06

หน่วยบริการสมาชิกรอยัล ออร์คิด พลัส
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