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เพลิดเพลินกับความสะดวกสบาย ความบันเทิง และบริการชั้นเลิศ

แอร์บัส A380 เครื่องบินพาณิชย์ที่มีขนาดใหญ่และมีเทคโนโลยีทันสมัยที่สุดในโลก ได้เข้าร่วมฝูงบินกับการบินไทย และการบินไทยจะได้รับการส่งมอบ 
ครบจำานวน 6 ลำาภายในอีก 6 เดือนข้างหน้านี้ ซึ่งเครื่องบินแต่ละลำาได้สะท้อนให้เห็นถึงเอกลักษณ์แห่งความเป็นการบินไทยได้อย่างดียิ่ง

บริการเหนือระดับของการบินไทยที่ให้บริการท่านด้วยจำานวนที่นั่งเพียง 507 ที่นั่ง เมื่อเปรียบเทียบกับความจุของจำานวนที่นั่งจากบริษัทผู้ผลิต 
ที่รองรับได้ถึงจำานวน 525 - 853 ที่นั่ง เพื่อให้ห้องโดยสารมีพื้นที่กว้างขวางสะดวกสบายในทุกชั้นโดยสาร ยิ่งไปกว่านั้น ยังมีบริการห้องครัวถึง  
7 แห่งบนเครื่องบิน ซึ่งทุกสิ่งล้วนแต่สรรสร้างไว้เพื่อให้การบินไทยได้มอบบริการที่ดีที่สุดให้กับท่าน

ชั้นหนึ่ง รอยัล เฟิร์สท เป็นห้องโดยสารที่หรูหรา กว้างขวางและสะดวกสบาย ด้วยจำานวนที่นั่งขนาดกว้างและสามารถปรับเอนแบบนอนราบได้จำานวน  
12 ที่นั่ง พร้อมเพลิดเพลินไปกับเครื่องดื่มค็อกเทลหลากหลายชนิดจากสกายบาร์ และลิ้มรสอาหารจากฝีมือเชฟผู้เชี่ยวชาญนานาชาติที่พร้อมเสิร์ฟ 
ให้กับท่านจากห้องครัวในชั้นโดยสารรอยัล เฟิร์สท ทั้งหมดนี้ เพื่อให้ท่านได้รับความสะดวกสบาย เพลิดเพลินกับบริการ รวมถึงพักผ่อนอย่างเป็นส่วนตัว  
เมื่อเดินทางกับการบินไทย A380

ห้องโดยสารในชั้นธุรกิจ รอยัล ซิลค์ อยู่ที่บริเวณห้องโดยสารชั้นบนอัพเปอร์เดค ประกอบไปด้วยที่นั่งจำานวน 60 ที่นั่ง ซึ่งจัดวางในตำาแหน่งสลับกันไปมา 
เพื่อเพิ่มความเป็นส่วนตัว โดยมีทางเดินเชื่อมกับทุกที่นั่ง 

ที่นั่งชั้นประหยัดอยู่บริเวณส่วนท้ายของห้องโดยสารชั้นบนและบริเวณชั้นล่างทั้งหมด โดยมีการจัดวางที่นั่งให้มีพื้นที่กว้างขวาง เพื่อความสะดวกสบาย 
มากยิ่งขึ้น

รับความสะดวกสบายในทุกที่นั่ง ด้วยบริการ Wi-Fi ช่องเสียบโมบาย* ยูเอสบีและอุปกรณ์ไร้สาย พร้อมเพลิดเพลินกับความบันเทิงส่วนตัวที่มีให้เลือก
มากมาย ได้แก่ ภาพยนตร์เรื่องล่าสุด ทีวีซีรี่ย์ สารคดี ดนตรี และเกมส์ ที่ท่านสามารถเลือกได้ตามความชื่นชอบ

*การเชื่อมต่อ Wi-Fi และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ บนเครื่องบิน A380 และเครื่องบินใหม่ลำาอื่นๆ ของการบินไทย 
เป็นไปตามข้อกำาหนดจากทางรัฐบาล
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การบินไทย A380 กับเส้นทางบินกรุงเทพฯ สิงคโปร์ ฮ่องกง

เครื่องบิน A380 ได้รับการออกแบบเพื่อรองรับการเดินทางในเส้นทางบินระยะไกล และด้วยบริการที่เป็นเอกลักษณ์ของการบินไทย 
ท่านยังสามารถสัมผัสประสบการณ์บินด้วยเครื่องบินแอร์บัส A380 ในเส้นทางบินไปยัง 3 เมืองยอดนิยมในเอเชียได้อีกด้วย

เดินทางกับเครื่องบินแอร์บัส A380 ในระหว่างวันที่ 6 ตุลาคม 2555 ถึง 14 ธันวาคม 2555 ในเส้นทางบินระหว่าง:

กรุงเทพฯ - ฮ่องกง  เที่ยวบิน TG600 ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ เวลา 08:00 น. / เที่ยวบิน TG601 ออกเดินทางจากฮ่องกงเวลา 13:25 น. 
กรุงเทพฯ - สิงคโปร์ เที่ยวบิน TG409 ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ เวลา 16:50 น. / เที่ยวบิน TG410 ออกเดินทางจากสิงคโปร์ เวลา 21:50 น.

รับส่วนลดจำานวนไมล์ 25% กับรางวัลบัตรโดยสาร

ร่วมเฉลิมฉลองเครื่องบินแอร์บัส A380 ลำาใหม่ ด้วยการแลกรางวัลบัตรโดยสารการบินไทยพร้อมรับจำานวนไมล์ส่วนลด 25% จากอัตราปกติ 
ในเส้นทางบินไป-กลับ ให้กับท่านสมาชิกเองหรือผู้มีสิทธิ์รับรางวัลของท่าน

ติดต่อเจ้าหน้าที่สำารองที่นั่งการบินไทยทั่วโลก หรือศูนย์บริการสำารองที่นั่ง กรุงเทพฯ โทร 66 (0) 2356 1111 เพื่อแลกรางวัลบัตรโดยสาร 
ลดจำานวนไมล์พิเศษนี้ได้ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2555 และรางวัลลดจำานวนไมล์พิเศษนี้ไม่สามารถแลกผ่านระบบออนไลน์ได้

เส้นทาง หมายเลขเที่ยวบิน ชั้นประหยัด ชั้นธุรกิจ รอยัล ซิลค์

ระหว่างกรุงเทพฯ-ฮ่องกง TG600 / TG601 26,250 ไมล์ 41,250 ไมล์

ระหว่างกรุงเทพฯ-สิงคโปร์ TG409 / TG410 18,750 ไมล์ 30,000 ไมล์

*รางวัลบัตรโดยสารท่ีได้รับจำานวนไมล์ส่วนลด 25% ในการแลกรางวัลน้ี สามารถใช้ได้กับการเดินทางในช้ันธุรกิจ รอยัล ซิลค์ และช้ันประหยัดเท่าน้ัน ท่านสมาชิกสามารถ 
แลกรางวัลให้กับตัวท่านสมาชิกเองหรือผู้มีสิทธ์ิรับรางวัลของท่าน และใช้ได้กับการเดินทางท่ีเร่ิมต้นและส้ินสุดในระหว่างวันท่ี 6 ตุลาคม 2555 ถึง 14 ธันวาคม 2555 เท่าน้ัน 
และไม่อนุญาตให้มีการขอคืนไมล์สะสมสำาหรับรางวัลลดจำานวนไมล์พิเศษน้ีได้ 
 

เครื่องบิน A380 เหินฟ้าสู่แฟรงค์เฟิร์ต โตเกียว ปารีส

เคร่ืองบินแอร์บัส A380 ของการบินไทยจะเร่ิมให้บริการในเส้นทางบินระหว่างกรุงเทพฯ และแฟรงค์เฟิร์ต ต้ังแต่วันท่ี 15 ธันวาคม 2555 ด้วยเท่ียวบินทุกวัน  
และจะขยายเที่ยวบินเพื่อให้บริการในเส้นทางบินระหว่างกรุงเทพฯ และโตเกียว ในเดือนมกราคม 2556 รวมถึงเส้นทางบินระหว่างกรุงเทพฯ  
และปารีสในเดือนกุมภาพันธ์ 2556
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รู้จักกับเมืองซัปโปโร่ ประเทศญี่ปุ่น

การบินไทยสืบสานความเป็นสายการบินผู้บุกเบิกในการเปิดเส้นทางใหม่ ด้วยบริการเท่ียวบินตรงระหว่างเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และญ่ีปุ่นตอนเหนือ สู่ซัปโปโร่

เมืองซัปโปโร่ ตั้งอยู่ที่เกาะฮอกไกโด ซึ่งในปี 2515 ซัปโปโร่ได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกฤดูหนาว 
และได้รับการกล่าวขานว่ามีสถานที่เล่นสกีและกีฬาฤดูหนาวที่ดีที่สุดในโลก เหมาะสมเป็นอย่างยิ่งสำาหรับนักท่องเที่ยวที่ชื่นชอบการผจญภัยในฤดูหนาว

เที่ยวบินตรงระหว่างกรุงเทพฯ และซัปโปโร่จะเปิดให้บริการตั้งแต่วันที่ 28 ตุลาคม 2555 โดยให้บริการ 3 เที่ยวบินต่อสัปดาห์ ด้วยเครื่องบินลำาใหม่ A330 
ท่ีให้บริการท่านด้วยท่ีน่ังปรับเอนแบบนอนราบในช้ันธุรกิจ รอยัล ซิลค์ และความบันเทิงส่วนตัวบนเคร่ือง รวมถึงบริการท่านด้วยเท่ียวบินจากกรุงเทพฯ ในเวลา
กลางคืน และออกจากซัปโปโร่ในช่วงเช้า เพื่อให้ท่านได้รับความสะดวกสบายและรวดเร็วในการต่อเครื่องที่กรุงเทพฯ 

รับไมล์สะสมมากขึ้น แต่ใช้ไมล์สะสมแลกรางวัลน้อยลง

เพื่อเฉลิมฉลองจุดหมายปลายทางใหม่แห่งที่ 6 ในประเทศญี่ปุ่น รับโบนัสไมล์และแลกรางวัลบัตรโดยสารการบินไทยลดจำานวนไมล์ 25% ต่อ 1 ที่นั่ง 
ได้ในระหว่างวันที่ 28 ตุลาคม ถึง 31 ธันวาคม 2555* สำาหรับการแลกรางวัลบัตรโดยสารลดจำานวนไมล์พิเศษนี้ ท่านสามารถติดต่อสำารองที่นั่งได้ตั้งแต่ 
วันที่ 1 ตุลาคม 2555 และรางวัลลดจำานวนไมล์พิเศษนี้ไม่สามารถแลกผ่านระบบออนไลน์ได้

ชั้นธุรกิจ รอยัล ซิลค์ ชั้นประหยัด

รับโบนัสไมล์ต่อเที่ยวบิน 1,500 ไมล์ 1,000 ไมล์*

รับไมล์ส่วนลด 25% ของการแลกรางวัลบัตรโดยสาร 56,250 ไมล์ 33,750 ไมล์

*ข้อเสนอพิเศษเพื่อร่วมเฉลิมฉลองเส้นทางบินซัปโปโร่นี้สามารถใช้ได้ตั้งแต่วันที่ 28 ตุลาคม ถึง 31 ธันวาคม 2555 โบนัสไมล์ใช้ได้กับบัตรโดยสารที่ท่านชำาระเงิน 
ในอัตราปกติ ยกเว้นรหัสชั้นโดยสาร G/V/W โดยไมล์สะสมจะถูกบันทึกในบัญชีของท่านหลังจากสิ้นสุดโปรโมชั่น สำาหรับการแลกรางวัลบัตรโดยสารลดจำานวนไมล์ 25% 
จากอตัราปกตสิามารถใชไ้ดก้บัตวัทา่นเองหรอืผูม้สีทิธิร์บัรางวลัของสมาชกิ และใชไ้ดเ้ฉพาะในเสน้ทางบนิระหวา่งกรงุเทพฯ   และซปัโปโรเ่ทา่นัน้ โดยการเดินทางจะต้องส้ินสุด 
ภายในวันท่ี 31 มกราคม 2556 ทั้งนี้ รางวัลบัตรโดยสารขึ้นอยู่กับจำานวนที่นั่งที่ว่าง และไม่อนุญาตให้มีการขอคืนไมล์สะสมสำาหรับรางวัลลดจำานวนไมล์พิเศษนี้ได้
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หลากหลายทางเลือกกับเที่ยวบินที่มากขึ้น

ตารางเท่ียวบินฤดูหนาวของการบินไทยในระหว่างวันท่ี 28 ตุลาคม 2555 ถึง 30 มีนาคม 2556 พร้อมให้ท่านได้สัมผัสความสะดวกสบาย ไม่ว่าจะเลือกเดินทาง 
กับเครื่องบินลำาใหม่ หรือเครื่องบินที่ได้รับการอัพเกรดเพื่อให้ท่านได้รับความสะดวกสบายยิ่งขึ้น เพลิดเพลินกับการเลือกเดินทางด้วยจำานวนเที่ยวบิน 
ที่เพิ่มมากขึ้นและในเส้นทางบินที่หลากหลายนี้ได้ตั้งแต่วันที่ 28 ตุลาคม 2555 เป็นต้นไป

สหรัฐอเมริกา 
กรุงเทพฯ - ลอสแองเจลีส 
• 4 เที่ยวบินต่อสัปดาห์ หยุดแวะพักเครื่องที่กรุงโซล บริการท่านด้วยเครื่องบิน B777-300ER 
• ที่นั่งปรับเอนแบบนอนราบได้ในชั้นธุรกิจ รอยัล ซิลค์ พร้อมระบบความบันเทิงส่วนตัวในทุกที่นั่ง

ยุโรป 
สตอกโฮล์มและโคเปนเฮเกน 
• สตอกโฮล์ม / โคเปนเฮเกน สู่ภูเก็ต 2 เที่ยวบินต่อสัปดาห์ + ทุกวันสู่กรุงเทพฯ 
• กรุงเทพฯ-ออสโล เที่ยวบินทุกวัน 
• กรุงเทพฯ-บรัสเซลส์ หรือมอสโคว 4 เที่ยวบินต่อสัปดาห์ 
• กรุงเทพฯ-แฟรงค์เฟิร์ต เที่ยวบินทุกวัน บริการท่านด้วยเครื่องบิน A380 ตั้งแต่วันที่ 15 ธันวาคม

ออสเตรเลีย 
• กรุงเทพฯ-บริสเบน และเพิร์ธ เที่ยวบินทุกวัน 
• เมลเบิร์น 2 เที่ยวบินต่อวัน 
• ซิดนีย์ 12 เที่ยวบินต่อสัปดาห์

เอเชีย 
• กรุงเทพฯ-ปักกิ่ง  2 เที่ยวบินต่อวัน 
• กรุงเทพฯ-คุนหมิง เที่ยวบินทุกวัน 
• กรุงเทพฯ - โคลอมโบ 4 เที่ยวบินต่อสัปดาห์ 
• กรุงเทพฯ-ปูซาน 5 เที่ยวบินต่อสัปดาห์ 
• กรุงเทพฯ-คยา -พาราณสี -กรุงเทพฯ เที่ยวบินทุกวัน 
• ภูเก็ต - โซล  เที่ยวบินทุกวัน 
• ภูเก็ต -ฮ่องกง- ไทเป เที่ยวบินทุกวัน

ตะวันออกกลาง 
• กรุงเทพฯ-อาบู ดาบี 4 เที่ยวบินต่อสัปดาห์ ตั้งแต่วันที่ 15 ธันวาคม

เครื่องบิน B777-300ER ลำาใหม่
ในเส้นทางบินระหว่าง กรุงเทพฯ-ลอสแองเจลีส
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การบินไทยสมายล์กับเส้นทางบินภายในประเทศ

การบินไทยสมายล์ ให้บริการท่านด้วยเที่ยวบินตรง 2 เที่ยวบินต่อวันในเส้นทางบินระหว่างกรุงเทพฯ และมาเก๊า พร้อมกับเส้นทางบินอื่นๆ  
ภายในประเทศไทย โดยท่านสามารถเลือกใช้บริการได้จากทั้งการบินไทยและการบินไทยสมายล์ได้ตามเส้นทางบินที่กำาหนด

บริการเที่ยวบินของการบินไทยสมายล์ 
เส้นทางบินระหว่างกรุงเทพฯ และกระบี่ 4 เที่ยวบินต่อวัน 
เส้นทางบินระหว่างกรุงเทพฯ และสุราษฎร์ธานี 2 เที่ยวบินต่อวัน 
เส้นทางบินระหว่างภูเก็ต และเชียงใหม่  เที่ยวบินตรงทุกวัน (เที่ยวบินใหม่)

บริการเที่ยวบินของการบินไทยสมายล์และการบินไทย 
เส้นทางบินระหว่างกรุงเทพฯ และเชียงใหม่ 2 เที่ยวบินต่อวัน 
เส้นทางบินระหว่างกรุงเทพฯ และภูเก็ต เที่ยวบินทุกวัน

ท่านสามารถเลือกเดินทางในชั้นประหยัดกับการบินไทยสมายล์ ซึ่งมีที่นั่งทั้งหมด 156 ที่นั่ง โดยเป็นแบบติดกัน 3 ที่นั่ง แบ่งเป็น 2 แถว และคั่นกลาง 
ด้วยช่องทางเดินหลัก หรือเลือกเดินทางในชั้นสมายล์ พลัส ซึ่งเป็นชั้นธุรกิจ โดยเริ่มจากที่นั่งแถวแรกของเครื่องบิน เพื่อความสะดวกสบายในการเข้าออก 
ด้วยจำานวน 16 ที่นั่งในเที่ยวบินระหว่างประเทศ และจำานวน 12 ที่นั่งในเที่ยวบินภายในประเทศ ซึ่งในแต่ละแถวจะเว้นที่นั่งตรงกลางให้ว่าง 
เพื่อเพิ่มพื้นที่และความสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นสำาหรับผู้โดยสารที่เดินทางในชั้นสมายล์ พลัส

เช่นเดียวกับการเดินทางกับสายการบินไทย ท่านสามารถสะสมไมล์เมื่อเดินทางกับการบินไทยสมายล์ในอัตราค่าโดยสารที่กำาหนด และเพลิดเพลินไปกับ 
สิทธิประโยชน์ของสมาชิกบัตรเงินและบัตรทองรอยัล ออร์คิด พลัส ในการได้รับน้ำาหนักกระเป๋า และสิทธิ์ในการใช้บริการห้องรับรองที่สนามบินสำาหรับ
สมาชิกผู้ถือบัตรทองและบัตรแพลทินัม โดยทุกเท่ียวบินในช้ันโดยสารสมายล์ให้บริการท่านด้วยขนมขบเค้ียว และสำาหรับในช้ันโดยสารสมายล์ พลัส  
บริการท่านด้วยอาหารว่าง อีกทั้งท่านยังสามารถเลือกซื้อขนม อาหารว่าง และเครื่องดื่มอื่นๆ  ได้อีกมากมายจากสมายล์คาเฟ่

ร่วมสัมผัสประสบการณ์การเดินทางที่ทันสมัย รูปแบบใหม่กับการบินไทยสมายล์

รายละเอียดเพิ่มเติมและสำารองที่นั่งผ่านระบบออนไลน์ ที่ www.thaismileair.com
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เปิดประสบการณ์ สัมผัสธรรมชาติ และผ่อนคลาย กับรอยัล ออร์คิด ฮอลิเดย์

เฉลิมฉลองเครื่องบิน A380 
รอยัล ออร์คิด ฮอลิเดย์ ร่วมเฉลิมฉลองการเปิดตัว A380 ซึ่งเปิดให้บริการในเส้นทางบินระหว่างกรุงเทพฯ และฮ่องกง หรือสิงคโปร์ ด้วยแพ็คเกจ 
โรงแรมที่พัก 2 คืน ในเมืองยอดนิยมในเอเชียนี้

เลือกพักผ่อนกับโรงแรมที่พักได้ถึง 5 แห่งในกรุงเทพฯ และฮ่องกง หรือ 2 แห่งในสิงคโปร์ พร้อมรับสิทธิพิเศษเพิ่มเติม ซึ่งรวมถึงอภินันทนาการอัพเกรด
ห้องพักโรงแรมในฮ่องกง อภินันทนาการอาหารเช้าจากโรงแรมในสิงคโปร์ และอื่นๆ นอกจากนี้ โรงแรมในกรุงเทพฯ ยังมอบอภินันทนาการห้องพักฟรี  
3 คืน เมื่อชำาระค่าห้องพักเพิ่มอีกตั้งแต่ 3 คืนขึ้นไป ให้ท่านมีเวลาสัมผัสกับหนึ่งในเมืองที่ดีที่สุดของโลกมากยิ่งขึ้น

เมืองมหัศจรรย์แห่งฤดูหนาวในญี่ปุ่น 
เทศกาลหิมะ ซัปโปโร่ 5 วัน / 3 คืน 
เทศกาลหิมะแห่งความหนาวเย็นที่ซัปโปโร่อันมีชื่อเสียงโด่งดัง ซึ่งแสดงผลงานแกะสลักน้ำาแข็งสุดมหัศจรรย์ และกิจกรรมสนุกสนานมากมาย เช่น  
รถแข่งหิมะ ล่องแพหิมะ และอื่นๆ เพลิดเพลินกับการเยี่ยมชมหมีขั้วโลกที่สวนสัตว์อาซาฮียาม่า พร้อมลิ้มลองปลาสดที่ตลาดปลาในโอทาโร่  
เพื่อให้วันหยุดช่วงฤดูหนาวของท่านเต็มเปี่ยมด้วยความประทับใจไม่รู้ลืม 

ฮอกไกโด 6 วัน / 4 คืน 
ฮอกไกโด ซึ่งเป็นเกาะทางด้านตอนเหนือของประเทศญี่ปุ่น มีสถานที่ท่องเที่ยวให้ท่านเลือกมากมาย เช่น อุทยานแห่งชาติไดเซทซึซังสำาหรับการเล่นสกี  
สโนว์บอร์ด และกีฬาฤดูหนาวอื่นๆ  หรือจะเลือกออนเซ็นกลางแจ้งสุดผ่อนคลายที่โซอุนเกียว ซึ่งนับเป็นแพ็คเกจท่องเที่ยวที่เหมาะสำาหรับผู้รักธรรมชาติ
และกีฬา เพื่อให้ท่านได้สัมผัสกับที่สุดแห่งฮอกไกโด กิจกรรมกลางแจ้ง ภูเขา และอัธยาศัยจริงใจ อันเป็นเอกลักษณ์ของญี่ปุ่นอย่างแท้จริง

ร่วมแสวงบุญในโอกาสพุทธชยันตี 
ปีพุทธศักราช 2555 นับเป็นช่วงเวลาครบรอบ 2,600 ปีแห่งการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า หรือที่เรียกว่า พุทธชยันตี ซึ่งชาวพุทธทั่วโลกต่างร่วมกันเฉลิมฉลอง 
รวมถึงเป็นช่วงเวลาที่พิเศษอย่างยิ่งสำาหรับการเดินทางแสวงบุญไปยังสถานที่อันศักดิ์สิทธิ์ในประเทศอินเดียและเนปาล 

แพ็คเกจทัวร์ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ รวมค่าใช้จ่ายของบัตรโดยสารการบินไทยในชั้นประหยัด ที่รวมค่าภาษีและค่าธรรมเนียม ค่าที่พักโรงแรม 
ที่รวมอาหารทั้ง 3 มื้อ ค่าสิ่งอำานวยความสะดวก และค่าบัตรเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ  ราคาแพ็คเกจนี้ สำาหรับผู้ร่วมเดินทางตั้งแต่ 30 คนขึ้นไป 
ในระหว่างเดือนตุลาคม 2555 ถึง มีนาคม 2556 
กรุงเทพฯ - เมืองคยา - เมืองพาราณสี - กรุงเทพฯ    77,880 บาทต่อคน 
กรุงเทพฯ - เมืองคยา - เมืองพาราณสี/ ไพรราว่า - กรุงกาฐมาณฑุ - กรุงเทพฯ  87,515 บาทต่อคน 

รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับแพ็คเกจ ที่ www.thaiairways.com/roh 
สำารองแพ็คเกจและจองทัวร์: 
โทร:  66 (0) 2356 2888, 66 (0) 2288 7155 และ 66 (0) 2288 7159 
อีเมล:  roh.rsvn@thaiairways.com
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เครือข่ายสายการบินพันธมิตร สตาร์ อัลไลแอนซ์

เครือข่ายสายการบินพันธมิตร สตาร์ อัลไลแอนซ์ จะขยายใหญ่ขึ้นด้วยการเข้าร่วมกลุ่มของสายการบินเซินเจิ้น ในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2555

สายการบินเซินเจิ้นซึ่งมีศูนย์กลางอยู่ที่เมืองสำาคัญ 2 แห่ง คือเซินเจิ้นและกวางโจว ให้บริการใน 64 จุดหมายปลายทางทั่วประเทศจีน และจากในเอเชีย 
สู่กรุงโซล โอซาก้า ไทเป และเมืองอื่นๆ  

ให้บริการท่านด้วยเครื่องบินรุ่นใหม่ใน 3 ชั้นโดยสาร ได้แก่ ชั้นหนึ่ง พร้อมรับไมล์สะสม 150% สำาหรับในชั้นธุรกิจ รับไมล์สะสม 125%  
และชั้นประหยัด รับไมล์สะสม 100% จากระยะทางบินจริง เช่นเดียวกับที่ท่านได้รับเมื่อเดินทางกับการบินไทย

และในฐานะที่ท่านเป็นหนึ่งในสมาชิกของกลุ่มสายการบินพันธมิตร สตาร์ อัลไลแอนซ์ ท่านยังสามารถแลกรางวัลบัตรโดยสารของเที่ยวบินที่ทำาการบิน 
ด้วยสายการบินเซินเจ้ิน รวมถึงอัพเกรดท่ีน่ังด้วยรางวัลอัพเกรดช้ันโดยสารของสายการบินพันธมิตรสตาร์ อัลไลแอนซ์ ได้ และในฐานะสมาชิกบัตรเงินหรือบัตรทอง
ของสายการบินพันธมิตรสตาร์ อัลไลแอนซ์ ท่านยังสามารถเพลิดเพลินกับสิทธิประโยชน์จากสายการบินเซินเจิ้นได้ ยิ่งไปกว่านั้น ท่านสมาชิกบัตรทอง 
ของสายการบินในกลุ่มพันธมิตร สตาร์ อัลไลแอนซ์ ยังได้รับสิทธิ์ในการใช้ห้องรับรองสำาหรับท่านสมาชิกบัตรทองเช่นกัน 
รายละเอียดเพิ่มเติม ที่ www.staralliance.com หรือสำารองที่นั่งผ่านระบบออนไลน์ ที่ www.shenzhenair.com

สะสมไมล์และแลกรางวัล ด้วยบัตรสมาชิกของสายการบินในกลุ่มพันธมิตร สตาร์ อัลไลแอนซ์ 

เพียงใบเดียวเท่านั้น

ในฐานะสมาชิกของรายการสะสมไมล์ในกลุ่มสายการบินพันธมิตร สตาร์ อัลไลแอนซ์ ท่านสามารถรับไมล์สะสมจาก 27 สายการบินพันธมิตร 
ด้วยบัตรเพียงใบเดียว และแลกรางวัลด้วยไมล์สะสมของท่าน เพื่อพาครอบครัวไปท่องเที่ยวได้ถึง 1,350 จุดหมายปลายทางทั่วโลก 

สะสมไมล์เพื่อแลกรางวัลที่ท่านปรารถนา 
รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับสายการบินพันธมิตร สตาร์ อัลไลแอนซ์ คลิกที่ staralliance.com
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รับส่วนลด 25% สำาหรับค่าบัตรโดยสารการบินไทย และโบนัสไมล์

การใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตคู่สัญญาในประเทศไทยและต่างประเทศ นับเป็นอีกหนึ่งวิธีที่ให้ท่านสะสมไมล์ได้อย่างรวดเร็ว ด้วยข้อเสนอและสิทธิพิเศษต่างๆ 
จากบัตรเครดิตร่วมคู่สัญญากับการบินไทย รอยัล ออร์คิด พลัส ที่ให้ท่านได้รับประสบการณ์การเดินทางอันคุ้มค่า สำาหรับท่านสมาชิกผู้ถือบัตรเครดิต 
คู่สัญญาทั้งในประเทศไทยและญี่ปุ่น

ในประเทศไทย

ข้อเสนอใหม่สำาหรับท่านสมาชิกผู้ถือบัตรเครดิตแพลทินัม การบินไทย อเมริกันเอ็กซ์เพรส และพำานักในประเทศไทย โดยท่านสามารถใช้คะแนนสะสม 
ที่ได้รับจากการใช้จ่ายผ่านบัตร เพื่อแลกเป็นส่วนลดสูงสุดถึง 25% ในการชำาระค่าบัตรโดยสารของการบินไทย

สิทธิพิเศษนี้สำาหรับท่านสมาชิกผู้ถือบัตรเครดิตแพลทินัม การบินไทย อเมริกันเอ็กซ์เพรส ที่ชำาระค่าบัตรโดยสารของการบินไทยในประเทศไทย 
ตรวจสอบข้อมูลเพิ่มเติมและสิทธิพิเศษอื่นๆ  ผ่านระบบออนไลน์ ที่ www.americanexpress.co.th

ในประเทศญี่ปุ่น

สำาหรับท่านสมาชิกท่ีพำานักในประเทศญ่ีปุ่น ท่านสามารถใช้บัตรเครดิตร่วมคู่สัญญาท่ีได้รับการเลือกสรรให้กับท่านสมาชิกท่ีเดินทางกับการบินไทยเป็นประจำา

บัตรเครดิตร่วมคู่สัญญา รอยัล ออร์คิด พลัส เจซีบี เฉลิมฉลอง 10 ปีแห่งการเป็นคู่สัญญา ด้วยการมอบโบนัสไมล์สูงสุดถึง 2,000 ไมล์ แด่ผู้ถือบัตรรายใหม่ 
และผู้ถือบัตรปัจจุบันที่ต่ออายุบัตร

ตรวจสอบข้อมูลเพิ่มเติม ที่ www.jcb.co.jp/ordercard/teikei/royal_orchid.html

บัตรเครดิตร่วมคู่สัญญา รอยัล ออร์คิด พลัส ซูมิโตโม มิตซุย เพิ่งเปิดตัวเมื่อเร็วๆ  นี้ พร้อมมอบไมล์สะสมสูงสุดถึง 2,000 โบนัสไมล์ แด่ผู้ถือบัตร 
และสูงสุดถึง 4,000 โบนัสไมล์ เมื่อเดินทางในเส้นทางบินระหว่างประเทศเที่ยวบินแรกกับการบินไทย จนถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2555

ตรวจสอบข้อมูลเพิ่มเติม ที่ www.smbc-card.com/camp/lp14380/index.html
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รู้ทัน ไม่พลาดทุกข่าวสาร

การบินไทยได้รับรางวัลชนะเลิศสายการบินจาก SmartTravelAsia.com

อีกครั้งที่การบินไทยได้รับการโหวตคัดเลือกให้ติดอันดับหนึ่งใน 10 ของสายการบินชั้นนำาระดับโลก จากผลการสำารวจในเรื่องที่สุดแห่งการเดินทางท่องเที่ยว 
ครั้งที่ 8 ประจำาปี 2555 โดยผู้อ่านนิตยสารท่องเที่ยวออนไลน์ SmartTravelAsia.com ที่มีการเดินทางโดยเฉลี่ย 16.22 ทริปต่อท่าน ภายในระยะเวลา 1 ปี 
เป็นผู้ร่วมให้คะแนน โดยทำาการสำารวจจากความพึงพอใจที่มีต่อแบรนด์และเทรนด์ต่างๆ ของสายการบิน ซึ่งความคิดเห็นส่วนใหญ่มาจากประสบการณ์จริง
ที่ได้รับระหว่างการเดินทาง

รางวัลอันดับที่ 3 ในประเภท 10 สุดยอดการบริการบนเครื่องบิน 
รางวัลอันดับที่ 4 ในประเภท 10 สุดยอดสายการบิน 
รางวัลอันดับที่ 6 ในประเภท 10 สุดยอดชั้นธุรกิจ 

การเข้าร่วมฝูงบินกับการบินไทยของเครื่องบินลำาใหม่ A380, A330 และ B777 รวมถึงการปรับปรุงและพัฒนาผลิตภัณฑ์บนเครื่องบิน ซึ่งจะแล้วเสร็จ
ภายในสิ้นปี 2555 นี้ ยิ่งจะส่งผลทำาให้การบินไทยได้รับการจัดอันดับให้สูงยิ่งขึ้นไปอีกในปีหน้าด้วยคะแนนโหวตจากท่าน

รายละเอียดเพิ่มเติม รวมถึงข้อมูลออนไลน์เกี่ยวกับการเดินทางท่องเที่ยวทั่วทวีปเอเชีย พร้อมร่วมเป็นผู้ให้คะแนนโหวตในครั้งถัดไปของปีหน้าได ้
คลิกที่ www.smarttravelasia.com 

ตรวจสอบรายการความบันเทิงบนเครื่องก่อนบิน

หากท่านเป็นผู้ที่ชื่นชอบการชมภาพยนตร์ระหว่างการเดินทางบนเครื่องบิน ท่านสามารถตรวจสอบรายการภาพยนตร์เรื่องใหม่สำาหรับเดือนถัดไป  
ซึ่งการบินไทยเลือกสรรมาให้ท่านได้ที่ www.thaiairways.com โดยเลือกเมนู THAI In-flight Services และเพลิดเพลินไปกับการรับชมภาพยนตร์ 
ที่ท่านชื่นชอบ พร้อมบริการอันนุ่มนวลดุจพริ้วไหมของการบินไทย 
 

ไมล์สะสมหมดอายุ

หากท่านมีไมล์ที่สะสมในปี 2552 ซึ่งจะหมดอายุในวันที่ 30 ธันวาคม 2555 นี้ ท่านสามารถแลกรางวัลด้วยไมล์สะสมที่จะหมดอายุดังกล่าวได้จนถึง 
วันที่ 30 มิถุนายน 2556 เพื่อให้ท่านได้มีเวลาในการสะสมไมล์เพิ่มขึ้นอีกถึง 6 เดือน ในการแลกรางวัลให้ตรงใจท่าน ตรวจสอบไมล์สะสมที่จะหมดอายุ 
ได้จากข้อมูลในใบแจ้งยอดไมล์สะสม หรือผ่านทางระบบออนไลน์ ได้ที่ www.thaiairways.com/rop
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รูปแบบใหม่ของบัตรสมาชิกรอยัล ออร์คิด พลัส 

บัตรสมาชิกรอยัล ออร์คิด พลัส รูปแบบใหม่ที่สะท้อนให้เห็นถึงความเป็นการบินไทยได้อย่างแจ่มชัด โดยด้านหลังของบัตรจะมี 2-D บาร์โค้ด 
ที่ใช้ในการจัดเก็บข้อมูลสมาชิกของท่าน

หากท่านเป็นสมาชิกผู้ซึ่งได้รับการพิจารณาการต่อสถานภาพ หรือได้รับสถานภาพเป็นสมาชิกใหม่ของบัตรเงินหรือบัตรทอง ท่านจะได้รับบัตรสมาชิกรอยัล 
ออร์คิด พลัส รูปแบบใหม่ และกรุณาเก็บบัตรสมาชิกรอยัล ออร์คิด พลัส ไว้ขณะเดินทาง เพ่ือประโยชน์ในการรับสิทธิพิเศษต่างๆ จากรอยัล ออร์คิด พลัส

โทรศัพท์มือถือกับบัตรที่นั่งของการบินไทย

บัตรที่นั่งอิเล็กทรอนิกส์สามารถถูกจัดเก็บไว้ในโทรศัพท์มือถือของท่าน สำาหรับเที่ยวบินที่ออกจากสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ สู่ภูเก็ตหรือเชียงใหม่

บัตรที่นั่งอิเล็กทรอนิกส์สามารถใช้ได้กับอุปกรณ์สื่อสารที่รองรับมัลติมีเดีย (เอ็มเอ็มเอส) โดยท่านสามารถรับบัตรที่นั่งอิเล็กทรอนิกส์แบบ 2D บาร์โค้ดนี้  
ได้ที่ m.thaiairways.com ใส่รหัสการสำารองที่นั่งในช่อง “เช็คอิน” จากนั้นใส่หมายเลขโทรศัพท์และเครือข่ายที่ให้บริการ และท่านจะได้รับบัตรที่นั่ง
อิเล็กทรอนิกส์ผ่านบริการมัลติมีเดีย

รหัสบาร์โค้ดที่ปรากฎบนบัตรที่นั่งอิเล็กทรอนิกส์จะถูกสแกนที่ทุกช่องตรวจในสนามบิน คือ ที่จุดตรวจสัมภาระ จุดตรวจความปลอดภัย 
และที่ประตูขึ้นเครื่อง พร้อมแสดงบัตรประจำาตัวประชาชนหรือหนังสือเดินทางของท่าน และแสดงบัตรที่นั่งที่ปรากฎบนหน้าจอโทรศัพท์ของท่านให้แก่
พนักงานต้อนรับขณะขึ้นเครื่องบิน

ด้วยบัตรที่นั่งอิเล็กทรอนิกส์ในโทรศัพท์มือถือนี้ ท่านจะได้รับความสะดวกสบาย รวดเร็ว โดยไม่จำาเป็นต้องทำาการเช็คอินในสนามบิน

รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเช็คอินผ่านโทรศัพท์มือถือ ที่ www.thaiairways.com หรือ www.facebook.com/thaiairways
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กรุงเทพฯ อีกครั้งกับการเป็นเมืองที่ดีที่สุดในโลก

กรุงเทพฯ ได้รับการยกย่องให้เป็นจุดหมายปลายทางที่ดีที่สุดในโลกติดต่อกันถึง 2 ปี ทั้งยังได้รับการคัดเลือกให้เป็นเมืองท่องเที่ยวที่ดีที่สุดในโลกถึง 4 ครั้ง 
รวมถึงติดอันดับ 1 ใน 10 ของเมืองที่ดีที่สุดในโลกตลอดช่วงทศวรรษที่ผ่านมา กรุงเทพฯ จึงเป็นมหานครแห่งสีสันที่ดึงดูดให้นักท่องเที่ยวมาเยี่ยมเยือน

การประกาศผลรางวัลประจำาปี World’s Best Awards ครั้งที่ 17 ของนิตยสารของ Travel+Leisure ซึ่งมีผู้อ่านผู้หลงใหลในการเดินทางท่องเที่ยว 
เป็นผู้ร่วมลงคะแนนโหวต ท้ังในเร่ืองท่ีสุดของสถานท่ีท่องเท่ียวต้ังแต่ในเมืองใหญ่จนถึงในเกาะต่างๆ โรงแรมหรูในเมือง จนถึงรีสอร์ทท่ีพักอย่างเป็นส่วนตัว 
การล่องเรือสำาราญ หรือแม้กระทั่งในเรื่องการให้บริการ

การคัดเลือกเมืองที่ดีที่สุดในโลกกำาหนดจากหลักเกณฑ์ห้าประการ ซึ่งกรุงเทพฯ และชาวเมืองนั้น ล้วนมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเกณฑ์ดังกล่าว ด้วยศิลปะ
และวัฒนธรรมของกรุงเทพฯ ที่ผสมผสานความแตกต่างได้อย่างลงตัว เห็นได้จากวัดวาอารามมากมายท่ามกลางบรรยากาศอันเงียบสงบ พระบรมมหาราชวัง 
โรงละคร และวัฒนธรรมไทยท่ีหย่ังรากลึกสะท้อนให้เห็นผ่านประเพณีและอัธยาศัยอันงดงาม สำาหรับด้านอาหารก็มีให้เลือกเพลิดเพลินต้ังแต่ของอร่อยริมทาง 
และตลาดพ้ืนเมือง จนถึงภัตตาคารนานาชาติท่ีมีช่ือเสียง โดยอาหารไทยได้รับการยกย่องให้เป็นอาหารจานโปรดของผู้คนท่ัวโลก โดยเฉพาะอย่างย่ิง กรุงเทพฯ  
ยังเป็นศูนย์รวมของอาหารที่เลื่องชื่อที่ดีที่สุดทุกประเภท สำาหรับในด้านการช้อปปิ้ง กรุงเทพฯ พร้อมให้ท่านได้เลือกจับจ่ายตั้งแต่สินค้าทั่วไปจนถึงสินค้า
หรูหราแบรนด์เนม แหล่งช้อปปิ้งก็ยังมีให้เลือกหลากหลาย ตั้งแต่แผงริมทาง ตลาด จนถึงห้างสรรพสินค้าชั้นนำา นอกจากนี้ กรุงเทพฯ ยังเพียบพร้อม 
ด้วยโรงแรม สปาที่ดีที่สุดของโลก รวมถึงการบริการที่มีให้เลือกหลากหลายตามแต่งบประมาณของท่าน 

หากท่านมีทริปการเดินทางมายังประเทศไทย กรุงเทพฯ คือจุดหมายปลายทางท่ีท่านต้องไม่พลาด และหากท่านมีถ่ินพำานักในกรุงเทพฯ การสัมผัสกับมนต์เสน่ห์
ของเมืองกรุงเทพฯ ที่นักเดินทางทั่วโลกต่างโหวตให้เป็นเมืองที่ดีที่สุดของโลกนั้น นับเป็นช่วงเวลาที่ดียิ่งสำาหรับท่านนักเดินทางหรือชาวเมืองอื่นๆ 
ในประเทศไทย กรุงเทพฯ ถือเป็นสุดยอดแห่งเมืองที่น่ามาเยือนในทุกด้าน พร้อมทั้งยังมอบทุกสิ่งครบครัน สมกับเป็นเมืองหลวงที่ดีที่สุดของโลก

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับรางวัล World’s Best Awards ที่ www.travelandleisure.com/worldsbest



12

อนันตรา สิเกา รีสอร์ท แอนด์ สปา

เซ็นทารา แกรนด์ บีช รีสอร์ท สมุย

เง่ือนไข: รายการส่งเสริมการขายน้ีสำาหรับสมาชิกบัตรรอยัล ออร์คิด พลัส เท่าน้ัน และสามารถใช้ได้จนถึงวันท่ี 31 ธันวาคม 2555 ใช้ได้กับการสำารองห้องพักทางโทรศัพท์ หรืออีเมลโดย 
แจ้งรหัสส่งเสริมการขาย  ROP12 ส่วนลดในอัตรา  Best Available Rate ไม่รวมค่าภาษีและค่าธรรมเนียมบริการ โรงแรมอนันตราขอสงวนสิทธ์ิในการงดรายการส่งเสริมการขายในช่วงท่องเท่ียว 
ท่ีได้รับความนิยม ท้ังน้ี ไม่สามารถใช้ร่วมกับข้อเสนอหรือรายการส่งเสริมการขายอ่ืน และข้ึนอยู่กับจำานวนห้องพักท่ีมีอยู่ขณะทำาการสำารองห้องพัก ขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกข้อเสนอน้ีตาม
เง่ือนไขของแต่ละโรงแรมหรือรีสอร์ท และหากท่านไม่เข้าพักตามวันท่ีกำาหนด ท่านต้องชำาระค่าธรรมเนียมตามข้อกำาหนดในแต่ละช่วงเวลาด้วย

สัมผัสความมหัศจรรย์ของประเทศไทย กับอนันตรา โฮเทล แอนด์ รีสอร์ท

รับดับเบิ้ลไมล์และเพลิดเพลินไปกับส่วนลด 20% จากอัตราค่าห้องพักราคาปกติ ณ โรงแรมและรีสอร์ทในเครืออนันตราประเทศไทย จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2555

เลือกชมพระอาทิตย์ตกดินที่หัวหิน ผ่อนคลายบนหาดทรายขาวบริสุทธิ์ที่ภูเก็ต หรือช้อปปิ้งที่ห้างสรรพสินค้าชั้นนำาในกรุงเทพฯ

กรุงเทพฯ 
อนันตรา กรุงเทพฯ ริเวอร์ไซด์ รีสอร์ท แอนด์ สปา อนันตรา บ้านราชประสงค์ อนันตรา กรุงเทพฯ สาธร

เชียงราย หัวหิน 
อนันตรา โกลเด้น ไทรแองเกิ้ล รีสอร์ท แอนด์ สปา อนันตรา หัวหิน รีสอร์ท แอนด์ สปา

ภูเก็ต สมุย 
อนันตรา ภูเก็ต วิลล่า อนันตรา บ่อผุด รีสอร์ท แอนด์ สปา

  อนันตรา ลาวาน่า รีสอร์ท แอนด์ สปา

เกาะพงัน  กระบี่ (ทางใต้) 
อนันตรา รสานันดา รีสอร์ท แอนด์ สปา อนันตรา สิเกา รีสอร์ท แอนด์ สปา 

รับดับเบิ้ลไมล์ ณ เซ็นทารา โฮเต็ล แอนด์ รีสอร์ท

รับดับเบ้ิลไมล์ กับเซ็นทารา โฮเต็ล แอนด์ รีสอร์ท เม่ือเข้าพัก ณ เซ็นทารา โฮเต็ล แอนด์ รีสอร์ท ท่ีร่วมรายการ 2 คืนติดต่อกันข้ึนไป ต้ังแต่วันท่ี 1 ตุลาคม ถึง 31 ธันวาคม 2555 
ท่านสมาชิกรอยัล ออร์คิด พลัส ยังได้เพลิดเพลินกับสิทธิ์ส่วนลด 10% จากห้องอาหารและสปาทรีตเมนท์แบบ A La Carte*  ณ โรงแรมที่ร่วมรายการ

โรงแรมที่ร่วมรายการ: 
เซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัลพลาซ่า ลาดพร้าว กรุงเทพฯ เซ็นทารา ดวงตะวัน โฮเต็ล เชียงใหม่ 
เซ็นทารา คุ้มพญา รีสอร์ท แอนด์ สปา, เซ็นทารา บูติค คอลเล็กชั่น อะเวย์ สวนสวรรค์ เชียงใหม่, เซ็นทารา บูติค คอลเล็กชั่น 
เซ็นทารา ชานทะเล รีสอร์ท แอนด์ วิลล่า ตราด เซ็นทารา โฮเต็ล แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ ขอนแก่น 
เซ็นทารา โฮเต็ล แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ อุดรธานี เซ็นทารา แกรนด์ บีช รีสอร์ท สมุย 
เซ็นทารา วิลล่า สมุย เซ็นทารา โฮเต็ล หาดใหญ่

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพ่ิมเติมหรือสำารองห้องพัก กรุณาส่งอีเมลมายังศูนย์สำารองห้องพัก ท่ี reservations@chr.co.th หรือโทร 66 (0) 2101 1234 ต่อ 1 พร้อมแจ้งรหัส 
ส่งเสริมการขาย “TG0005”
เง่ือนไข: สำ�หรับโรงแรม: ข้อเสนอน้ีใช้ได้กับสมาชิกรอยัล ออร์คิด พลัส เท่าน้ัน โดยไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอ่ืน ไม่สามารถใช้ได้ในช่วงวันหยุดราชการ ช่วงวันหยุดยาว เทศกาลเฉลิมฉลอง
หรือเทศกาลท่องเท่ียว ข้อเสนอน้ีไม่สามารถใช้ได้กับการจองเป็นหมู่คณะ การจองเพ่ือพบปะสังสรรค์ การประชุม และการจัดนิทรรศการต่างๆ ท้ังน้ี โรงแรมและรีสอร์ทในเครือเซ็นทาราขอสงวนสิทธ์ิ 
ในการยกเลิกหรือแก้ไขการสำารองห้องพักในกรณีที่ไม่เป็นไปตามกฎเกณฑ์และเงื่อนไขที่กำาหนด สำ�หรับห้องอ�ห�ร: ข้อเสนอนี้สำาหรับสมาชิกรอยัล ออร์คิด พลัส เท่านั้น และไม่สามารถใช้ร่วมกับ
รายการส่งเสริมการขายอ่ืน หรือกับรายการส่วนลดพิเศษอ่ืนๆ หากมิได้ระบุไว้ รวมถึงไม่สามารถใช้ได้ในวันหยุดราชการและวันหยุดเทศกาลต่างๆ กรุณาสำารองห้องพักล่วงหน้าผ่านศูนย์สำารองห้องพัก 
และข้ึนอยู่กับจำานวนห้องพักท่ีว่าง สำ�หรับสป�: *ข้อเสนอน้ีสำาหรับสมาชิกรอยัล ออร์คิด พลัส เท่าน้ัน โดยไม่สามารถใช้ได้ท่ีเซ็นทารา ชานทะเล รีสอร์ท แอนด์ วิลล่า ตราดและไม่สามารถใช้ร่วมกับ
รายการส่งเสริมการขายอ่ืนได้ ท้ังน้ี สามารถใช้ได้เฉพาะสปาทรีตเมนท์แบบ A La Carte ซ่ึงไม่รวมบริการทำาเล็บและแว๊กซ์ ข้อเสนอน้ีเปิดรับจองในระหว่างเวลา 10:00 น. - 16:00 น. ทุกวัน กรุณา
สำารองท่ีล่วงหน้า และข้ึนอยู่กับบริการท่ีว่าง ท้ังน้ี อัตราค่าบริการเป็นไปตามอัตราราคาท่ีตีพิมพ์ รวมถึงค่าใช้จ่ายในเร่ืองค่าภาษี และค่าธรรมเนียมต่างๆ ตามท่ีกำาหนด
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เพลิดเพลินกับไมล์สะสมสูงสุดถึง 3,000 ไมล์ กับโรงแรมและรีสอร์ทในเครือสตาร์วูด

รับดับเบิ้ลไมล์ เมื่อเข้าพักในห้องพักแบบสแตนดาร์ด และรับทริปเปิ้ลไมล์ เมื่อเข้าพักในห้องพักแบบเดอลุกซ์ หรือรับ 3,000 ไมล์ เมื่อเข้าพักในห้องสวีท  
สำาหรับการเข้าพักที่โรงแรมและรีสอร์ทในเครือสตาร์วูดที่ร่วมรายการ ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม ถึง 31 ธันวาคม 2555 

เพื่อสิทธิ์รับโบนัสไมล์นี้ ท่านต้องทำาการสำารองห้องพักผ่านระบบออนไลน์ ที่ www.earnyourdreams.com

และท่านต้องเป็นสมาชิก Starwood Preferred Guest และเลือกว่าจะสะสมไมล์สำาหรับการเข้าพักของท่าน โดยท่านต้องแสดงบัตร SPG เมื่อทำาการเช็คอิน 

ไทย +800-325-55555  สิงคโปร์ 1800-325-5555 อินเดีย 000-800-650-1205 
ออสเตรเลีย 1-800-450-010  จีน  4008-688-688 ญี่ปุ่น 0120-92-5659

เง่ือนไข: ข้อเสนอน้ีข้ึนอยู่กับจำานวนห้องพักท่ีว่าง โดยไมล์สะสมจะถูกบันทึกในบัญชีของท่านภายใน 4- 6 สัปดาห์ ห้องพักในอัตราน้ีมีจำานวนจำากัด รวมถึงมีข้อกำาหนดอ่ืนและมีช่วงปิดรับจอง 
โดยช่วงปิดรับจองจะแตกต่างกันไปในแต่ละเมืองและรีสอร์ท ข้อเสนอน้ีไม่สามารถใช้ได้กับการจองเป็นหมู่คณะหรือรายการส่งเสริมการขายอ่ืนๆ  ทางโรงแรมจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ  
ในกรณีท่ีเกิดจากการพิมพ์ข้อความไม่ครบหรือผิดพลาดและในกรณีท่ีขัดกับกฎหมายของบางประเทศ ท้ังน้ีไม่สามารถใช้ร่วมกับข้อเสนอหรือรายการส่งเสริมการขายอ่ืนๆ  ได้

รับทริปเปิ้ลไมล์เร็วขึ้น กับ Hilton HHonors™
รับไมล์สะสมสูงสุดถึง 3 เท่า กับ Hilton HHonors และการบินไทย ด้วยสิทธิ์รับทริปเปิ้ลไมล์รอยัล ออร์คิด พลัส เมื่อเข้าพัก ณ โรงแรมและรีสอร์ทในเครือฮิลตัน 
ที่ร่วมรายการทั่วโลก ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2555

โรงแรมที่มีชื่อเสียง 10 แห่งในเครือฮิลตันที่ร่วมรายการ ได้แก่ วอลดอร์ฟ แอสโตเรีย โฮเต็ล แอนด์ รีสอร์ท, คอนราด โฮเต็ล แอนด์ รีสอร์ท, ฮิลตัน โฮเต็ล 
แอนด์ รีสอร์ท, ดับเบิ้ลทรี บาย ฮิลตัน, เอ็มบาสซี่ สวีท โฮเต็ล, ฮิลตัน การ์เด้น อินน์, แฮมพ์ตันโฮเต็ล, โฮมวู้ด สวีท บาย ฮิลตัน, โฮม ทู สวีท บาย ฮิลตัน  
และ ฮิลตัน แกรนด์ วาเคชั่นส์

ลงทะเบียนเพ่ือรับสิทธ์ิทริปเป้ิลไมล์ได้แล้ววันน้ี พร้อมสัมผัสกับประสบการณ์ยอดเย่ียมจาก Hilton HHonors™ ท่ีจะทำาให้วันหยุดพักผ่อนในฝันของท่านเป็นจริงได้เร็วย่ิงข้ึน

กรุณาระบุหมายเลขสมาชิกรอยัล ออร์คิด พลัส ของท่าน เมื่อทำาการเช็คอิน เพื่อสิทธิ์ในการรับทริปเปิ้ลไมล์

เงื่อนไข: ลงทะเบียนและศึกษารายละเอียดเงื่อนไขทั้งหมด ที่ www.HHonors.com/Tmroyalorchidplus โดยท่านต้องแจ้งหมายเลขสมาชิกรอยัล ออร์คิด พลัส เมื่อทำาการสำารองห้องพัก 
และแสดงบัตรสมาชิกรอยัล ออร์คิด พลัส เม่ือทำาการเช็คอิน เพ่ือรับสิทธ์ิทริปเป้ิลไมล์น้ี สมาชิกสภาพ Hilton HHonors™ การสะสม Points & Miles™ และการแลกคะแนนเป็นไปตาม
เง่ือนไขและข้อกำาหนดของ HHonors
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Travel Partners

Financial Partners

Pantone  261C  4-colour processing 
    C : 51 
    M : 100
    Y : 0
    K : 47  



สัมผัสความหรูหรา สะดวกสบาย

กับบริการ A380 ของการบินไทย

News
ตุลาคม - ธันวาคม 2555

www.thaiairways.com


