
www.thaiairways.com

รับไมลสวนลด 25% News
กรกฎาคม - กันยายน 2555



1

รับไมล์ส่วนลด 25% ของรางวัลบัตรโดยสาร

โซน จุดหมายปลายทาง (ไป-กลับ) ชั้น
ประหยัด

ช้ันประหยัด
พรีเมียม

ชั้นธุรกิจ
รอยัล ซิลค์ ชั้นหนึ่ง

1 จุดหมายปลายทางที่มีระยะทางสูงสุด 1,000 ไมล์:
18,750 22,500 30,000 N/A

กัวลาลัมเปอร์ คุนหมิง ดักการ์ ปีนัง พนมเปญ ย่างกุ้ง เวียงจันทน์ สิงคโปร์ ฮานอย โฮจิมินห์

2 จุดหมายปลายทางที่มีระยะทาง 1,001 - 2,000 ไมล์:
26,250 33,750 41,250 52,500กว่างโจว กาฐมาณฑุ โกลกาตา โคลัมโบ จาการ์ตา เฉิงตู เชนไน เซี่ยงไฮ้ เซียะเหมิน 

เดนปาซาร์ ไทเป นิวเดลฮี บังกาลอร์ มะนิลา มาเก๊า มุมไบ ฮ่องกง ไฮเดอราบาด 

3 จุดหมายปลายทางที่มีระยะทาง 2,001-3,600 ไมล์:
33,750 45,000 56,250 82,500การาจี โซล ดูไบ โตเกียว นาโกยา ปูซาน ปักกิ่ง เพิร์ธ ฟูกูโอกะ มัสกัต ละฮอร์  

อิสลามาบัด โอซากา

4 จุดหมายปลายทางที่มีระยะทาง 3,601- 4,800 ไมล์:
41,250 52,500 73,500 112,500

ซิดนีย์ บริสเบน มอสโก เมลเบิร์น

5 จุดหมายปลายทางที่มีระยะทาง 4,801- 8,000 ไมล์:
52,500 67,500 97,500 138,750โคเปนเฮเกน โจฮันเนสเบิร์ก ซูริก บรัสเซลส์ ปารีส แฟรงก์เฟิร์ต มาดริด มิลาน มิวนิก 

โรม ลอนดอน สตอกโฮล์ม ออสโล โอ๊คแลนด์

ระหว่างประเทศไทย และโคเปนเฮเกน หรือสตอกโฮล์ม* 52,500 67,500 82,500 120,000

6 จุดหมายปลายทางที่มีระยะทาง 8,001-12,500 ไมล์:
67,500 82,500 127,500 172,500

ลอสแองเจลีส ยุโรป หรือแอฟริกาใต้ และออสเตรเลีย หรือนิวซีแลนด์ ผ่านกรุงเทพฯ

7 จุดหมายปลายทางที่มีระยะทาง 12,501-15,000 ไมล์: 
90,000 N/A 153,750 198,750

ระหว่าง สหรัฐฯ และออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ ยุโรป แอฟริกาใต้

*การแลกรางวัลสำาหรับการเดินทางระหว่างประเทศไทยและโคเปนเฮเกน หรือสตอกโฮล์มในชั้นหนึ่ง หรือชั้นธุรกิจ รอยัล ซิลค์ ที่มีการเดินทางต่อเนื่องไปยังเมืองอื่น 
ต้องใช้จำานวนไมล์ที่สูงกว่าโซน 5

เง่ือนไข: สามารถใช้ได้กับเท่ียวบินท่ีทำาการบินด้วยการบินไทย ในทุกเส้นทางบินของเท่ียวบินระหว่างประเทศและในทุกช้ันโดยสาร และสามารถใช้ได้กับเส้นทางบินไป - กลับ 
กรุณาสำารองที่นั่งรางวัลบัตรโดยสารโปรโมชั่นนี้ได้ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน - 15 กันยายน 2555 ได้ที่ศูนย์บริการสำารองที่นั่งของการบินไทย หรือผ่านทางเว็บไซต์ของรอยัล 
ออร์คิด พลัส ได้ท่ี www.thaiairways.com/rop ท่านสามารถเดินทางด้วยรางวัลบัตรโดยสารลดจำานวนไมล์พิเศษน้ีได้ต้ังแต่วันท่ี 1 มิถุนายน และต้องส้ินสุดการเดินทาง
ภายในวันที่ 15 กันยายน 2555 เท่านั้น ทั้งนี้ การสำารองที่นั่งขึ้นอยู่กับการจัดแบ่งชั้นโดยสารในเที่ยวบินนั้นๆ  และจำานวนที่นั่งว่าง หลังจากออกบัตรโดยสารรางวัลแล้ว 
ไม่อนุญาตให้เปล่ียนแปลงเส้นทางบินหรือขอคืนไมล์สะสมในทุกกรณี สมาชิกสามารถแลกรางวัลบัตรโดยสารลดจำานวนไมล์พิเศษน้ีให้กับตัวท่านเองหรือผู้มีสิทธ์ิรับรางวัลของสมาชิก
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รับไมล์ส่วนลด 25% ของรางวัลบัตรโดยสาร

เพลิดเพลินกับการเดินทางด้วยรางวัลบัตรโดยสารการบินไทย ที่มีเส้นทางบินให้ท่านได้เลือกเดินทางไปยังหลากหลายสถานที่ท่องเที่ยวมีชื่อเสียงทั่วโลก  
ด้วยรางวัลบัตรโดยสารลดจำานวนไมล์ 25% ต่อหนึ่งที่นั่ง

ฤดูร้อนในยุโรปนับเป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมอย่างยิ่งต่อการเดินทางท่องเที่ยว เพื่อไปลิ้มลองอาหารมื้อเย็นสุดพิเศษท่ามกลางบรรยากาศในเมืองใหญ่หรือ 
ในหมู่บ้านเล็กๆ  เล่นสกีฤดูหนาวบนภูเขาในประเทศนิวซีแลนด์และออสเตรเลีย สัมผัสกับบรรยากาศหนาวเย็นที่สวนสัตว์ซาฟารีในแอฟริกาใต้ รื่นเริง 
ไปกับสีสันแห่งเทศกาลต่างๆ  ทั่วทั้งทวีปเอเชีย หรือเลือกพักผ่อนแบบส่วนตัวในช่วงวันหยุดนอกเทศกาลที่ชายทะเลในประเทศไทย

ไม่ว่าท่านสมาชิกจะพำานัก ณ ที่ใดก็ตาม ท่านสามารถเพลิดเพลินกับสิทธิพิเศษในการแลกรางวัลบัตรโดยสารการบินไทยลดจำานวนไมล์ 25% จากอัตราปกติ
นี้ได้สำาหรับการเดินทางในเส้นทางบินระหว่างประเทศ ทุกจุดหมายปลายทางและทุกชั้นโดยสาร ในระหว่างวันที่ 1 มิถุนายน - 15 กันยายน 2555

ด้วยข้อเสนอสุดพิเศษนี้ ท่านสามารถเลือกเดินทางด้วยรางวัลบัตรโดยสารการบินไทย ในเส้นทางบินไป-กลับระหว่างประเทศไทย และจุดหมายปลายทาง 
ในทวีปยุโรป แอฟริกาใต้ หรือนิวซีแลนด์ได้โดยใช้จำานวนไมล์ในการแลกรางวัลเริ่มต้นที่ 52,500 ไมล์ ในชั้นประหยัด และสำาหรับเส้นทางบินภายในภูมิภาค
เอเชียแปซิฟิก ด้วยจำานวนไมล์ในการแลกรางวัลตั้งแต่ 18,750 ไมล์ จนถึง 41,250 ไมล์ ในชั้นประหยัด ตรวจสอบจำานวนไมล์ที่ใช้ในการแลกรางวัล 
บัตรโดยสารการบินไทยลดจำานวนไมล์พิเศษนี้ได้ในตารางรางวัลบัตรโดยสาร 

ในกรณีที่ท่านเดินทางออกจากเมืองในประเทศไทย ประเทศที่ใช้สกุลเงินยูโร ประเทศออสเตรเลีย หรือประเทศญี่ปุ่น ท่านสมาชิกสามารถสำารองที่นั่ง 
รางวัลบัตรโดยสารการบินไทยผ่านระบบออนไลน์ได้ที่ www.thaiairways.com/rop

เพียงเข้าสู่บัญชีสมาชิกของท่าน โดยใช้หมายเลขสมาชิกและรหัสประจำาตัว และในหัวข้อแลกรางวัล คลิกที่ รางวัลบัตรโดยสาร แล้วเลือก บัตรโดยสาร
ระหว่างประเทศ

สำาหรับท่านที่พำานักที่อื่น นอกเหนือจากประเทศดังกล่าวข้างต้น ท่านสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่สำารองที่นั่งของการบินไทยทั่วโลก ซึ่งพร้อมและยินด ี
ที่จะให้บริการกับท่าน

เลือกจุดหมายปลายทางที่ท่านชื่นชอบ และเดินทางด้วยรางวัลบัตรโดยสารลดจำานวนไมล์ที่ให้ท่านประหยัดมากขึ้นถึง 25% สิทธิพิเศษนี้สำาหรับสมาชิก 
รอยัล ออร์คิด พลัส เท่านั้น
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การบินไทยสมายล์ เที่ยวบินที่มีแต่รอยยิ้ม

ตั้งแต่วันที่ 7 กรกฎาคม 2555 นี้เป็นต้นไป การบินไทยสมายล์พร้อมให้บริการท่านด้วยเที่ยวบินจำานวน 2 เที่ยวบินต่อวัน ในเส้นทางบินระหว่างกรุงเทพฯ 
และมาเก๊า เพื่อให้ท่านได้เพลิดเพลินกับช่วงเวลาแห่งความสุขที่มาเก๊าหรือกรุงเทพฯ ด้วยตารางเวลาเที่ยวบินที่ตรงใจ

ท่านสามารถเลือกออกเดินทางจากกรุงเทพฯ ในช่วงเช้า เวลา 07:45 น. และถึงมาเก๊า เวลา 11:30 น. เพื่อให้ได้ทันกับนัดหมายในช่วงเวลามื้ออาหาร
กลางวันของท่าน หรือเลือกเดินทางออกจากกรุงเทพฯ เวลา 16:40 น. ถึงมาเก๊า เวลา 20:25 น. เพื่อให้ท่านได้เพลิดเพลินกับอาหารมื้อค่ำาตามแบบฉบับ
ของชาวมาเก๊า

สำาหรับเที่ยวบินออกจากมาเก๊า ซึ่งให้บริการท่านด้วยเที่ยวบินทุกวัน เวลา 12:15 น. และถึงกรุงเทพฯ เวลา 14:00 น. เพื่อให้ท่านได้มีเวลาช้อปปิ้ง 
ในยามบ่าย หรือเลือกออกเดินทางด้วยเที่ยวบินเวลา 21:15 น. ถึงกรุงเทพฯ เวลา 23:00 น. เพื่อให้ท่านได้มีช่วงเวลาพักผ่อนอย่างเต็มที่

ตั้งแต่เดือนกันยายน ท่านจะได้สัมผัสประสบการณ์การเดินทางในเส้นทางบินภายในประเทศตามที่กำาหนดกับเครื่องบินแอร์บัส A320 ลำาใหม่ จำานวน 4 ลำา 
ด้วยบริการจากการบินไทยสมายล์ ที่จะให้ความสะดวกสบายพร้อมการดูแลและเอาใจใส่ท่านอย่างใกล้ชิด

ตั้งแต่วันที่ 16 สิงหาคม 2555 การบินไทยสมายล์เปิดให้บริการเที่ยวบินภายในประเทศระหว่างกรุงเทพฯ - สุราษฎร์ธานี และกรุงเทพฯ - กระบี่  
โดยเที่ยวบินกรุงเทพฯ - สุราษฎร์ธานี ให้บริการ 2 เที่ยวบินต่อวัน ด้วยเที่ยวบินในช่วงเช้าและเย็น สำาหรับเที่ยวบินกรุงเทพฯ - กระบี่ ให้บริการ 
4 เที่ยวบินต่อวัน เพื่อให้ท่านได้รับความสะดวกสบายในการเดินทางหรือการต่อเครื่องสู่จุดหมายปลายทางระหว่างประเทศกับการบินไทย 

และการบินไทยสมายล์ยังเปิดให้บริการท่านด้วยเท่ียวบินทุกวันระหว่างกรุงเทพฯ - เชียงใหม่ และเท่ียวบินตรงระหว่างภูเก็ต - เชียงใหม่  
ต้ังแต่วันท่ี 16 กันยายน 2555 เป็นต้นไป

หมายเลขเที่ยวบินของการบินไทยสมายล์มีทั้งหมด 3 หลัก โดยขึ้นต้นด้วยหมายเลข 7 ให้บริการท่านด้วยเที่ยวบินออกจากท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 
กรุงเทพฯ เพื่อเพิ่มความสะดวกสบายให้กับท่านในการต่อเครื่องด้วยเที่ยวบินของการบินไทย หรือสายการบินพันธมิตร สตาร์ อัลไลแอนซ์

สำารองที่นั่งของการบินไทยสมายล์ ผ่านระบบออนไลน์ได้ที่ www.thaismileair.com หรือติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมจากบริษัทตัวแทนจำาหน่าย
บัตรโดยสารของท่าน
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รับไมล์สะสมและสิทธิประโยชน์ กับการบินไทยสมายล์

ในฐานะสมาชิกรอยัล ออร์คิด พลัส ท่านจะได้รับสิทธิประโยชน์เมื่อเดินทางกับการบินไทยสมายล์เช่นเดียวกับเมื่อท่านเดินทางกับการบินไทย 
โดยท่านสามารถสะสมไมล์ เมื่อเดินทางกับเที่ยวบินที่ทำาการบินด้วยการบินไทยสมายล์ได้ตามข้อกำาหนดและกฎเกณฑ์เดียวกันกับการบินไทย

• รับไมล์สะสม 100% ตามระยะทางบินจริง หรือรับไมล์สะสมขั้นต่ำา 500 ไมล์ เมื่อเดินทางด้วยบัตรโดยสารชั้นประหยัด ตามอัตราราคาที่กำาหนด
• รับไมล์สะสม 125% ตามระยะทางบินจริง หรือรับไมล์สะสมขั้นต่ำา 500 ไมล์ เมื่อเดินทางด้วยบัตรโดยสารชั้นสมายล์ พลัส ตามอัตราราคาที่กำาหนด

*การเดินทางด้วยบัตรโดยสารรหัสช้ันโดยสาร V และ W สำาหรับเท่ียวบินระหว่างประเทศ ไม่สามารถสะสมไมล์ได้ สำาหรับบัตรโดยสารในรหัสช้ันโดยสาร G
 รับไมล์สะสม 50% จากระยะทางบินจริง หรือรับไมล์สะสมขั้นต่ำา 500 ไมล์

การแลกรางวัลบัตรโดยสารเพื่อเดินทางกับเที่ยวบินที่ทำาการบินด้วยการบินไทยสมายล์นั้น ท่านสมาชิกสามารถใช้ตารางรางวัลบัตรโดยสารของการบินไทย 
ในการแลกรางวัลดังกล่าว เช่น รางวัลบัตรโดยสารเที่ยวบินไป-กลับ ในชั้นประหยัด ภายในประเทศ ใช้จำานวนไมล์ 15,000 ไมล์ หรือเที่ยวบินไป-กลับ 
ระหว่างกรุงเทพฯ - มาเก๊า ในชั้นประหยัด ใช้จำานวนไมล์ 35,000 ไมล์

ท่านสมาชิกรอยัล ออร์คิด พลัส ยังคงได้รับสิทธิประโยชน์เมื่อเดินทางกับการบินไทยสมายล์ เช่นเดียวกับเมื่อเดินทางกับการบินไทย 

• สิทธิ์ในการรับสัมภาระก่อน และการเพิ่มพิกัดน้ำาหนักกระเป๋า 10 กิโลกรัม สำาหรับสมาชิกบัตรเงิน
• สิทธิประโยชน์สำาหรับสมาชิกบัตรทอง

 o สิทธิ์ได้ที่นั่งก่อนขณะจอง หรือเมื่อรอที่สนามบิน 
 o สิทธิ์ในการเช็คอินก่อน ณ เคาน์เตอร์ รอยัล ซิลค์ คลาส หรือเคาน์เตอร์ที่มีเครื่องหมายสตาร์ อัลไลแอนซ์ โกลด์ 
 o สิทธิ์ในการรับสัมภาระก่อน และการเพิ่มน้ำาหนักกระเป๋าอีก 20 กิโลกรัมจากน้ำาหนักที่กำาหนดในบัตรโดยสาร
 o สิทธิ์การได้ที่นั่งแน่นอนในชั้นประหยัด โดยใช้ได้กับการสำารองที่นั่งในรหัสชั้นโดยสารที่กำาหนด และการติดต่อกับเจ้าหน้าที่สำารองที่นั่งการบินไทย 
  ก่อนเวลาเดินทาง ไม่น้อยกว่า 72 ชั่วโมง 
 o อภินันทนาการสำาหรับท่านสมาชิกบัตรทองและผู้ติดตาม 1 ท่าน ในการใช้ห้องรับรองของสตาร์ อัลไลแอนซ์ ท่ัวโลก ท่ีมีเคร่ืองหมายสตาร์ อัลไลแอนซ์ โกลด์  
  ในวันเดินทาง เพียงแสดงบัตรโดยสารที่ชำาระเงินแล้ว พร้อมบัตรสมาชิกบัตรทอง และบัตรขึ้นเครื่องของท่านและผู้ติดตามที่ระบุการเดินทาง 
  ภายในวันเดียวกัน
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ฉลองครบรอบ 15 ปี สายการบินพันธมิตร สตาร์ อัลไลแอนซ์ 

บินพร้อมลุ้นรับรางวัลโบนัสไมล์

เร่ิมแรก สายการบินพันธมิตร สตาร์ อัลไลแอนซ์ มีเพียง 5 สายการบินเท่าน้ัน จวบจนมาถึงปัจจุบันเป็นระยะเวลา 15 ปี สายการบินพันธมิตร สตาร์ อัลไลแอนซ์ 
เพ่ิมข้ึนมากกว่า 25 สายการบิน และเพ่ือเป็นการเฉลิมฉลองความย่ิงใหญ่ของเครือข่ายสายการบินพันธมิตรน้ี จึงขอเรียนเชิญท่านสมาชิกรอยัล ออร์คิด พลัส 
ทุกท่านในการร่วมลุ้นรับโบนัสไมล์ เพื่อร่วมเฉลิมฉลองการครบรอบวาระสำาคัญในครั้งนี้

ลุ้นรับรางวัลโบนัสไมล์ 15,000 ไมล์

สมาชิกรอยัล ออร์คิด พลัส ทุกท่านจะได้รับการลงทะเบียนเพื่อร่วมลุ้นรับโบนัสไมล์ เนื่องในโอกาสเฉลิมฉลองครบรอบ 15 ปีนี้

โดยท่านสมาชิกรอยัล ออร์คิด พลัส ต้องเดินทางกับหลากหลายสายการบินพันธมิตร สตาร์ อัลไลแอนซ์ ให้ได้มากที่สุด ตั้งแต่วันนี้ จนถึง 
วันที่ 14 พฤศจิกายน 2555 เพื่อลุ้นเป็น 1 ใน 15 ท่านผู้โชคดี*

สายการบินพันธมิตร สตาร์ อัลไลแอนซ์ ขอขอบคุณสมาชิกทุกท่านที่มอบความไว้วางใจ ด้วยการเลือกเดินทางกับสายการบินกลุ่มพันธมิตร 
สตาร์ อัลไลแอนซ์ มาโดยตลอด

ตรวจสอบข้อมูลและรายละเอียดของรางวัลโบนัสไมล์ เนื่องในโอกาสครบรอบ 15 ปี ของสายการบินพันธมิตร สตาร์ อัลไลแอนซ์ ผ่านทางระบบออนไลน์
ได้ที่ www.staralliance.com

*ข้อเสนอรางวัลโบนัสไมล์ ในโอกาสฉลองครบรอบ 15 ปีน้ี ใช้ได้กับการเดินทางในเท่ียวบินท่ีกำาหนดของสายการบินในกลุ่มพันธมิตร 
สตาร์ อัลไลแอนซ์ ในระหว่างวันที่ 14 พฤษภาคม ถึง 14 พฤศจิกายน 2555 โดยสมาชิกรอยัล ออร์คิด พลัส จำานวน 15 ท่าน 
ที่เดินทางกับสายการบินพันธมิตร สตาร์ อัลไลแอนซ์ มากที่สุด ในช่วงระยะเวลาที่กำาหนด จะได้รับโบนัสไมล์จำานวน 15,000 
ไมล์ต่อท่าน โปรดแจ้งหรือระบุหมายเลขสมาชิกรอยัล ออร์คิด พลัส ของท่านทุกครั้งในการสำารองที่นั่งกับสายการบินพันธมิตร  
สตาร์ อัลไลแอนซ์ เพ่ือท่ีท่านจะได้รับไมล์สะสมอย่างครบถ้วนถูกต้อง ข้อมูลและรายละเอียดเพ่ิมเติม คลิกท่ี www.staralliance.com



6

ต้อนรับ สายการบินเอวิอองกา ทาคา และสายการบินโคปา 

เข้าร่วมกลุ่มสายการบินพันธมิตร สตาร์ อัลไลแอนซ์

ขอต้อนรับสายการบินเอวิอองกา ทาคา และสายการบินโคปา เข้าร่วมกลุ่มสายการบินพันธมิตร สตาร์ อัลไลแอนซ์ ซ่ึงมีเครือข่ายสายการบินช้ันนำาระดับโลก
ถึง 27 สายการบิน การเข้าร่วมเครือข่ายของสายการบินพันธมิตร สตาร์ อัลไลแอนซ์ จากสายการบินในกลุ่มประเทศละตินอเมริกาครั้งนี้ นอกจาก 
จะเป็นการขยายเส้นทางบินครอบคลุมไปยังกลุ่มประเทศละตินอเมริกาแล้ว ยังนับเป็นการเพิ่มพูนสิทธิประโยชน์ให้กับท่านนักเดินทางอีกด้วย

สายการบินเอวิอองกา ทาคา สายการบินชั้นนำาในกลุ่มประเทศละตินอเมริกา เปิดให้บริการในหลากหลายเส้นทางบินทั้งในอเมริกาเหนือ อเมริกากลาง 
และอเมริกาใต้ รวมถึงหมู่เกาะแคริบเบียน และในทวีปยุโรป สำาหรับการเข้าร่วมของสายการบินโคปา ซึ่งเป็นอีกหนึ่งสายการบินชั้นนำาในกลุ่มประเทศ
ละตินอเมริกา ไม่เพียงจะทำาให้การเดินทางครอบคลุมได้ทั่วโลกแล้ว แต่ยังเป็นการขยายเส้นทางบินในภูมิภาคให้การเดินทางของท่านสมาชิก 
สะดวกสบายยิ่งขึ้น

การเข้าร่วมเครือข่ายของสายการบินใหม่ในครั้งนี้ ทำาให้ท่านสามารถเดินทางสู่จุดหมายปลายทางแห่งใหม่ได้อีกมากมาย ด้วยเที่ยวบินของสายการบิน 
เอวิอองกา ทาคา และสายการบินโคปา ที่จะอำานวยความสะดวกสบายให้กับท่านนักเดินทาง ในการเดินทางไปยังทวีปอเมริกากลาง หมู่เกาะแคริบเบียน 
รวมถึงทางตอนเหนือและทางตะวันตกของอเมริกาใต้ รวมถึงยังให้บริการท่านด้วยเที่ยวบินตรงระหว่างละตินอเมริกาและเมืองต่างๆ  ในยุโรปอีกด้วย

นอกจากน้ี สมาชิกท่ีเดินทางด้วยสายการบินเอวิอองกา ทาคา และสายการบินโคปา ยังสามารถใช้บริการเครือข่ายของพันธมิตรสายการบิน สตาร์ อัลไลแอนซ์ 
ซึ่งครอบคลุมกว่า 1,300 จุดหมายปลายทางทั่วโลก พร้อมเพลิดเพลินกับสิทธิประโยชน์มากมาย ในฐานะสมาชิกรายการสะสมไมล์ของสายการบิน
พันธมิตร สตาร์ อัลไลแอนซ์ อาทิ การใช้บริการห้องรับรองท่ีสนามบิน และสิทธ์ิในการได้รับบริการก่อน พิเศษย่ิงไปกว่าน้ัน ท่านสมาชิกสามารถสะสมไมล์
และใช้ไมล์สะสมแลกรางวัลได้ด้วยบัตรเพียงใบเดียวเท่านั้น

สะสมไมล์เพื่อแลกรางวัลที่ท่านปรารถนา

รายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.staralliance.com
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ทางเลือกที่หลากหลาย กับรอยัล ออร์คิด ฮอลิเดย์

ไมล์สะสมรอยัล ออร์คิด พลัส สามารถนำามาแลกรางวัลแพ็คเกจที่หลากหลายของรอยัล ออร์คิด ฮอลิเดย์ ได้ นอกเหนือจากแพ็คเกจโรงแรมที่พัก 
ที่รวมอาหารเช้า ค่าภาษีและค่าธรรมเนียมต่างๆ  ในจุดหมายปลายทางท่ัวประเทศไทย ซ่ึงท่านสามารถแลกรางวัลแพ็คเกจเหล่าน้ีได้จนถึงวันท่ี 31 ตุลาคม 2555

สำาหรับท่านสมาชิกที่ชื่นชอบเล่นกีฬากอล์ฟ ท่านยังสามารถเลือกเพลิดเพลินกับกีฬาสุดโปรดของท่านได้ถึง 6 สนาม ในกรุงเทพฯ พัทยา เขาใหญ่  
และเชียงใหม่ ด้วยจำานวนไมล์ในการแลกรางวัลเร่ิมต้นท่ี 4,500 ถึง 12,000 ไมล์ต่อท่าน สำาหรับการออกรอบ 18 หลุม สมาชิกสามารถแลกรางวัล 
ให้กับตัวท่านเอง พร้อมกับผู้เล่นอีกจำานวน 3 ท่าน โดยผู้เล่นที่เหลือไม่จำาเป็นต้องเป็นผู้มีสิทธิ์รับรางวัลของท่าน*

หลากหลายสนามกอล์ฟให้ท่านเลือกด้วย อัลไพน์ กอล์ฟ คลับ และไทย คันทรี คลับ ในกรุงเทพฯ คิริมายา กอล์ฟ รีสอร์ท แอนด์ สปา ที่เขาใหญ่  
จังหวัดนครราชสีมา สยาม คันทรี คลับ ในพัทยา อัลไพน์ กอล์ฟ รีสอร์ท และเชียงใหม่ ไฮแลนด์ กอล์ฟ แอนด์ สปา

หากท่านเป็นหนึ่งในดิสนีย์แฟนคลับ แลกรางวัลแพ็คเกจฮ่องกง ดิสนีย์แลนด์ ที่รวมห้องพักและบัตรเข้าชมสวนสนุกสำาหรับ 2 ท่าน ด้วยจำานวนไมล์ 
57,000 ไมล์ แพ็คเกจนี้ใช้ได้กับห้องพักประเภทดับเบิ้ลหรือทวินสำาหรับ 2 ท่าน กรณีมีผู้พัก 4 ท่าน ใน 1 ห้อง ผู้เข้าพักต้องเป็นผู้รับผิดชอบ 
จ่ายค่าธรรมเนียมต่างๆ  และค่าบัตรเข้าชมสวนสนุกเอง

รายละเอียดเพิ่มเติม คลิกที่ www.thaiairways.com/rop เลือกหัวข้อ แลกรางวัล

ติดต่อสำารองที่นั่งและแลกรางวัลได้ที่ รอยัล ออร์คิด ฮอลิเดย์

โทร:  66 (0) 2356 2888 วันจันทร์ - วันศุกร์ 08:00 - 17:00 น. 
อีเมล: roh.rsvn@thaiairways.com

*ค่าธรรมเนียมรถกอล์ฟและแคดดี้ต้องชำาระค่าบริการที่สนามกอล์ฟ โดยช่วงเวลาทีออฟจะต้องระบุไว้ในขณะทำาการจอง ค่าธรรมเนียมช่วง 
วันหยุดสุดสัปดาห์และวันหยุดนักขัตฤกษ์เป็นไปตามข้อกำาหนดของแต่ละสนามกอล์ฟคือ ไทย คันทรี คลับ คีรีมายา กอล์ฟ รีสอร์ท และ
สยาม คันทรี คลับ ทั้งนี้ เป็นไปตามกฎเกณฑ์และเงื่อนไขที่กำาหนด
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ผ่อนคลายด้วยรางวัลสปาทรีตเมนท์

ตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2555 สัมผัสประสบการณ์สุดผ่อนคลาย ด้วยการแลกรางวัลสปาทรีตเมนท์ สำาหรับตัวท่านเองหรือผู้มีสิทธิ์รับรางวัล
ของท่าน จากสปาหรูที่ได้รับการคัดเลือกทั้ง 20 แห่งในประเทศไทย มีเอกลักษณ์ด้วยผลิตภัณฑ์ชั้นเลิศ พร้อมสิ่งอำานวยความสะดวกมากมาย 
รวมถึงความเชี่ยวชาญในการให้บริการ 

แลกรางวัลสปาทรีตเมนท์ได้ภายในวันที่ 31 กรกฎาคม เพียงติดต่อสำารองสถานบริการสปาที่ท่านเลือก ทั้งนี้ การสำารองรางวัลสปาทรีตเมนท์ต้องใช้เวลา 
3 วันทำาการ และไมล์สะสมจะถูกหักออกจากบัญชีของท่านเมื่อท่านได้รับการยืนยันการใช้บริการ เพื่อการผ่อนคลายกับบริการสปาทรีตเมนท์ที่ตรงใจท่าน 
รางวัลสปาทรีตเมนท์สามารถใช้ได้ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2555 

ทรีตเมนท์ 90 นาที 12,000 ไมล์

ทรีตเมนท์ 120 นาที 15,000 ไมล์

แพ็คเกจครึ่งวัน 20,000 ไมล์

นอกจากน้ี ท่านยังสามารถสัมผัสประสบการณ์สปาหรูช้ันนำาได้ เพียงใช้ไมล์สะสมแลกแพ็คเกจท่ีพัก สปาค็อทเทจ ไอยสวรรค์ เรสซิเดนท์เชียล สปาแอนด์คลับ 
ใจกลางกรุงเทพฯ ณ โรงแรมแกรนด์ไฮแอท เอราวัณ

สปาค็อทเทจทั้ง 6 หลัง ด้วยพื้นที่กว้างขวางและการตกแต่งอย่างหรูหรา พร้อมบริการสปาทรีตเมนท์อย่างเป็นส่วนตัว รวมไปถึงห้องอบไอน้ำา 
และระเบียงกลางแจ้ง

แพ็คเกจที่พัก รวมอาหารเช้าและค็อกเทลในยามค่ำาที่เสิร์ฟให้กับท่านถึงค็อทเทจ พร้อมบริการนวด 60 นาที ภายในค็อทเทจตามเมนูที่ท่านเลือก
บริการอบไอน้ำา อโรมาเทอราปีและแช่น้ำานม ท้ังหมดน้ี ด้วยการให้บริการจากทีมสปาผู้ดูแลท่านอย่างเป็นส่วนตัว เพ่ือให้ม่ันใจว่าท่านจะได้สัมผัส
ประสบการณ์พักผ่อนสุดพิเศษ

พัก 1 คืน 36,000 ไมล์

รายละเอียดและเมนูทรีตเมนท์ต่างๆ  คลิกที่ www.thaiairways.com/rop เลือกหัวข้อ “แลกรางวัล”

เง่ือนไข: รางวัลสปาทรีตเมนท์เป็นรางวัลพิเศษท่ีใช้ได้กับผู้ให้บริการสปาและสาขาท่ีร่วมรายการเท่าน้ัน ท่านสามารถแลกรับรางวัลสปาทรีตเมนท์ได้จนถึงวันท่ี 31 กรกฎาคม 2555
และต้องเข้าใช้บริการภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2555 ท่านสามารถแลกรับรางวัลสปาสำาหรับตัวท่านเองหรือผู้มีสิทธิ์รับรางวัลของท่าน และใช้ได้กับเมนูทรีตเมนท์ที่ระบุ 
ไว้เท่านั้น สำาหรับค่าภาษี ค่าใช้จ่ายสำาหรับทรีตเมนท์ บริการสปาหรือผลิตภัณฑ์เพิ่มเติมอื่นๆ  ผู้ใช้บริการต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายด้วยตนเอง ทรีตเมนท์ทั้งหมด 
ขึ้นอยู่กับช่วงเวลาบริการที่ว่าง กรุณาสำารองบริการล่วงหน้าโดยติดต่อสถานบริการสปาโดยตรง ทั้งนี้ การยืนยันการได้รับบริการจากสปาที่ท่านเลือก ต้องใช้เวลา 3 วันทำาการ 
และไมล์สะสมจะถูกหักออกจากบัญชีของท่านหลังจากท่ีท่านได้รับการยืนยันการใช้บริการเรียบร้อยแล้ว ท่านไม่สามารถขอโอนรางวัลไปใช้ท่ีสถานบริการสปาแห่งอ่ืนได้ สำาหรับ
รางวัลแพ็คเกจที่พัก สปาค็อทเทจ มีจำานวนจำากัดเพียง 50 รางวัลเท่านั้น และสงวนสิทธิ์ให้กับผู้ที่สำารองรางวัลก่อน ทั้งนี้ ไม่สามารถขอคืนไมล์สะสมได้ในทุกกรณี
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รู้ทัน ไม่พลาดทุกข่าวสาร

สายการบินพันธมิตร สตาร์ อัลไลแอนซ์

เม่ือกลางเดือนพฤษภาคมท่ีผ่านมา สายการบินบริติช มิดแลนด์ อินเตอร์เนช่ันแนล หรือบีเอ็มไอ ได้ออกจากการเป็นสมาชิกในกลุ่มพันธมิตร สตาร์ อัลไลแอนซ์ 
และจะรวมกับสายการบินบริติช แอร์เวย์ ในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้า โดยเที่ยวบินที่มีรหัสสายการบิน BD จะค่อยๆ  ลดเที่ยวบินลงและสิ้นสุดการให้บริการ 
และจะดำาเนินการภายใต้รหัสสายการบิน BA แทน

ดังนั้น การแลกรางวัลบนเที่ยวบินของบริติช มิดแลนด์ จะไม่สามารถทำาได้อีกต่อไป โดยเจ้าหน้าที่ให้บริการสำารองที่นั่งของการบินไทยจะช่วยแนะนำาท่าน 
ในการเดินทางสู่จุดหมายปลายทางด้วยสายการบินอื่นๆ  ในกลุ่มพันธมิตร สตาร์ อัลไลแอนซ์ แทน

ท่านสามารถสะสมไมล์ตามกฎเกณฑ์ท่ีกำาหนดกับเท่ียวบินของบริติช มิดแลนด์ ได้จนถึงวันท่ี 31 พฤษภาคม 2555 เท่าน้ัน และสามารถขอสะสมไมล์ย้อนหลัง
สำาหรับเที่ยวบินที่ไม่ได้ถูกบันทึกในบัญชีสะสมไมล์ของท่านได้จนถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2555 โดยส่งบัตรขึ้นเครื่องบินและสำาเนาบัตรโดยสารมายังศูนย์บริการ
สมาชิกท่ีกรุงเทพฯ หรือท่ีสำานักงานการบินไทยใกล้บ้านท่าน ตามข้ันตอนเดียวกับการขอสะสมไมล์ย้อนหลังกับกลุ่มสายการบินพันธมิตร สตาร์ อัลไลแอนซ์

สื่อออนไลน์กับการบินไทย 

ท่านสามารถติดตามข่าวสาร โปรโมชั่น กิจกรรม พร้อมร่วมเล่นเกมส์ ลุ้นรับของรางวัลจากการบินไทย และรอยัล ออร์คิด พลัส ได้ทุกที่ ทุกเวลา 
ผ่านทาง Facebook และ Twitter ของการบินไทย ที่

www.facebook.com/Thaiairways   www.twitter.com/Thaiairways หรือ @ThaiAirways 

บริการผ่านระบบออนไลน์

เพื่อความสะดวกสบายผ่านบริการออนไลน์ของรอยัล ออร์คิด พลัส เพียงคลิกที่ www.thaiairways.com/rop 
• ตรวจสอบข้อมูลรายการสะสมไมล์ภายในช่วงระยะเวลาสูงสุด 6 เดือน 
• การแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนตัว หรือการขอรหัสประจำาตัว 
• การเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับรางวัล 
• บริการสะสมไมล์ย้อนหลังกับการบินไทย 
• ซื้อไมล์สะสมสำาหรับเพิ่มไมล์ที่ใช้ในการแลกรางวัล 
• ขอรางวัลห้องพักโรงแรมและรางวัลสมาชิกนิตยสาร 
• บริจาคไมล์สะสมและการลงทะเบียนเพื่อขอข้อมูลข่าวสารผ่านโทรศัพท์มือถือ 
• แลกรางวัลบัตรโดยสารและรางวัลอัพเกรดชั้นโดยสารกับการบินไทย
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ร่วมบริจาคไมล์เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ์ ก่อตั้งขึ้นตามพระราชดำาริของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ในปี 2515 เพื่อช่วยเหลือผู้ยากไร้ในพื้นที่ 
ห่างไกลให้สามารถช่วยเหลือตนเองและครอบครัว ด้วยการพัฒนาด้านสุขภาพ ชีวิตความเป็นอยู่ และการศึกษา

มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ยังถือเป็นตัวแทนของประเทศไทยบนเวทีโลก ในการเผยแพร่องค์ความรู้ที่เป็นแบบอย่างและได้รับการยอมรับในระดับสากล ในด้าน 
การพัฒนาชุมชนและยกระดับความเป็นอยู่ทางสังคม เศรษฐกิจ แบบยั่งยืน ตัวอย่างเช่น การพัฒนาในสหภาพเมียนมาร์ อัฟกานิสถาน และอินโดนีเซีย 

ไมล์บริจาคของท่าน จะมีส่วนร่วมในการสนับสนุนการเดินทางของทีมนักพัฒนาของมูลนิธิฯ ในการเดินทางกับการบินไทย เพื่อไปปฏิบัติงานพัฒนาชุมชน
และให้ความช่วยเหลือผู้ยากไร้และด้อยโอกาสในพื้นที่ห่างไกลทั้งในประเทศและต่างประเทศได้อย่างต่อเนื่อง

ร่วมบริจาคไมล์ตั้งแต่ 100 ไมล์ขึ้นไป ในโครงการ "ติดปีกความดี" นี้ ผ่านทางระบบออนไลน์ได้ที่ www.thaiairways.com/rop  
จนถึงวันที่ 30 กันยายน 2555 เพียงเข้าสู่บัญชีของท่าน แล้วคลิกที่ บริจาคไมล์เพื่อมูลนิธิแม่ฟ้าหลวง

ท่านสมาชิกท่ีพำานักในประเทศไทยยังสามารถบริจาคไมล์ผ่านทางโทรศัพท์มือถือได้ท่ี http://m.thaiairways.com โดยเข้าสู่บัญชีของท่าน แล้วเลือก บริจาคไมล์
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Avis Thailand

รับดับเบิ้ลไมล์กับช่วงเวลาแห่งความสุขที่ยาวนาน

รับดับเบิ้ลไมล์ เมื่อเข้าพักที่แลงแฮม โฮเต็ล ความหรูหราที่ไม่มีเวลาจำากัด ระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม - 31 สิงหาคม 2555 พร้อมรับไมล์สะสม 1,500 ไมล์  
เพียงสำารองห้องพักกับแลงแฮม โฮเต็ล ภายใต้ข้อเสนอพิเศษ “Linger Longer for Less”

รับสิทธิพิเศษจากข้อเสนอ “Linger Longer for Less” เมื่อเข้าพักที่แลงแฮม โฮเต็ล เพียงสำารองห้องพักในอัตรา Best Available Rate พร้อมรับส่วนลด 30% 
และไมล์สะสม 1,500 ไมล์ สัมผัสเวลาแห่งความสุข และเพลิดเพลินกับอภิสิทธิ์มากมายจากแลงแฮม โฮเต็ล

ตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติมหรือสำารองห้องพักผ่านระบบออนไลน์ได้ที่ www.langhamhospitalitygroup.com/ffp/lingerlonger/thai_airways
หรือผ่านทางเจ้าหน้าที่ศูนย์สำารองห้องพักทางโทรศัพท์ (โทรฟรี): 

ไทย   001 800 656 897 ฮ่องกง   800 968 045

เง่ือนไข: ข้อเสนอน้ีข้ึนอยู่กับจำานวนห้องพักท่ีว่าง กรุณาสำารองห้องพักล่วงหน้า สำาหรับข้อเสนอ “Linger longer for less” โดยต้องแจ้งรหัสส่งเสริมการขาย “THMY12” พร้อมแสดงบัตรสมาชิก
รอยัล ออร์คิด พลัส ขณะทำาการเช็คอินเพ่ือการสะสมไมล์ สิทธิพิเศษจาก “Linger longer for less” สามารถใช้ได้กับการสำารองห้องพักอย่างน้อย 2 คืน เฉพาะสมาชิกรอยัล ออร์คิด พลัส 
จะได้รับไมล์สะสม 2 เท่าต่อการสำารอง 1 ห้องพัก ข้อเสนอน้ีไม่สามารถใช้ได้กับรายการส่งเสริมการขายหรือสิทธิพิเศษอ่ืนๆ  ของสมาชิก รับไมล์สะสมสูงสุด 1,500 ไมล์ต่อการสำารองห้องพัก 1 ห้อง 

รับทริปเปิ้ลไมล์ กับแชงกรีล่า 

รับทริปเปิ้ลไมล์ เมื่อเข้าพักที่แชงกรีล่า โฮเต็ล แชงกรีล่า รีสอร์ท เทรดเดอร์สโฮเต็ล หรือเคอร์รี่ โฮเต็ล ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม - 31 สิงหาคม 2555  
เพียงชำาระค่าห้องพักในอัตรา Best Available Rate อย่างน้อย 3 คืนติดต่อกัน ท่านจะได้รับทริปเปิ้ลไมล์ หรือรับดับเบิ้ลไมล์ เมื่อพัก 2 คืนติดต่อกัน

ท่านจะได้รับการดูแลและเอาใจใส่อย่างดีด้วยมาตรฐานการให้บริการของโรงแรมในเครือแชงกรีล่า พร้อมรับอภินันทนาการอินเทอร์เน็ตบรอดแบนด์ภายในห้องพัก 
และ Wi-Fi ครอบคลุมพื้นที่ส่วนกลางภายในโรงแรม  

สำารองห้องพักอัตรา Best Available Rate พร้อมรับไมล์สะสม 1,500 ไมล์ สำาหรับการเข้าพักครั้งต่อไปของท่าน

รายละเอียดเพิ่มเติม หรือสำารองห้องพักที่ โทรฟรี :

ไทย 1 800 06 0020 สิงคโปร์ 001 800 8388 8388
มาเลเซีย 1300 88 7388 อินโดนีเซีย 001 803 606 280

หรือผ่านทางระบบออนไลน์ได้ที่ www.shangri-la.com

เงื่อนไข: ข้อเสนอนี้สำาหรับการเข้าพักในอัตรา Best Available Rate และการได้รับโบนัสไมล์ขึ้นอยู่กับจำานวนวันเข้าพักขั้นต่ำาตามระยะเวลาที่กำาหนด ข้อเสนอนี้ขึ้นอยู่กับจำานวนห้องพัก
ท่ีว่าง กรุณาสำารองห้องพักล่วงหน้า และไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอ่ืนได้

แชงกรีล่า ฮ่องกง
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รับดับเบิ้ลไมล์ และสิทธิพิเศษ กับเอวิส

รับดับเบิ้ลไมล์ เมื่อทำาการเช่ารถกับเอวิสในยุโรป ตะวันออกกลาง แอฟริกา และเอเชีย ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม - 30 กันยายน 2555 ร่วมสัมผัสประสบการณ์ไปกับเอวิส 
พร้อมรับดับเบิ้ลไมล์ เมื่อเช่ารถในกลุ่มซีหรือสูงกว่าตั้งแต่ 3 วันขึ้นไป ในยุโรป ตะวันออกกลาง เอเชีย และแอฟริกา สมาชิกรอยัล ออร์คิด พลัส รับสิทธิประโยชน์จาก 
ข้อเสนอนี้ได้เพียงแจ้งรหัสส่วนลด (AWD) หมายเลข Y795000

สำารองรถเช่าผ่านทางระบบออนไลน์ได้ที่ www.avisworld.com หรือติดต่อศูนย์สำารองรถเช่า โทร: 

ออสเตรเลีย 136-333 ฝรั่งเศส 0821 230 760 
เยอรมนี 01805/217702 ไทย 662-2511131-2 
สหราชอาณาจักร 08445 818181 สหรัฐอเมริกา 1-800-331-1212 (โทรฟรี)

เงื่อนไข: ข้อเสนอพิเศษนี้ใช้ได้สำาหรับการสำารองรถเช่าในระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม - 30 กันยายน 2555 และไม่สามารถใช้ได้กับอัตราเช่ารถที่ใช้กับคู่สัญญาเอวิส พนักงานสายการบิน 
ผู้ประกอบกิจการท่องเที่ยว หรืออัตราสุทธิอื่น  ๆท่านสมาชิกต้องแจ้งรหัส AWD Y795000 เพื่อรับไมล์สะสมดับเบิ้ลไมล์ ทั้งนี้ เงื่อนไขและข้อกำาหนดต่างๆ  เป็นไปตามที่เอวิสกำาหนด

รับไมล์สะสม 5,000 ไมล์ กับโรงแรมในเครือลีดดิ้ง โฮเต็ล ออฟ เดอะ เวิลด์

เดอะ ลีดดิ้ง โฮเต็ล ออฟ เดอะ เวิลด์ ขอมอบสิทธิประโยชน์แด่ท่านสมาชิกรอยัล ออร์คิด พลัส ด้วยโรงแรมหรูหราชั้นนำาระดับโลก รีสอร์ท และสปา กว่า 430 แห่ง 
พร้อมข้อเสนอพิเศษในการสะสมไมล์ของรอยัล ออร์คิด พลัส 5,000 ไมล์ ตามอัตราการเข้าพักที่กำาหนด เมื่อท่านสำารองห้องพักผ่านระบบออนไลน์ที่  
www.lhw.com/royalorchidplus ในระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม - 31 สิงหาคม 2555

เง่ือนไข: เพ่ือรับไมล์สะสมรอยัล ออร์คิด พลัส 4,500 ไมล์ สมาชิกต้องสำารองห้องพักผ่านระบบออนไลน์ท่ี www.lhw.com/royalorchidplus โดยแจ้งหมายเลขสมาชิกรอยัล ออร์คิด พลัส
และเข้าพักท่ีโรงแรม ลีดด้ิง โฮเต็ล ท่ีร่วมรายการ และเม่ือสำารองห้องพักกับ ลีดด้ิง โฮเต็ล ท่ีร่วมรายการ ท่านจะได้รับไมล์สะสมรอยัล ออร์คิด พลัส เพ่ิมอีก 500 ไมล์ (รวมท้ังหมด 5,000 ไมล์) 
ต่ออัตราการเข้าพักที่กำาหนด เมื่อทำาการเช็คอิน กรุณาแสดงบัตรสมาชิกรอยัล ออร์คิด พลัส ต่อพนักงานต้อนรับ เพื่อการสะสมไมล์จากโรงแรมที่เข้าร่วมรายการ ทั้งนี้ ไม่สามารถใช้ได้กับการ
สำารองห้องพักผ่านเว็บไซต์อื่นหรือวิธีการอื่น ไมล์สะสมจะถูกบันทึกในบัญชีของท่านภายใน 6-8 อาทิตย์หลังจากที่ท่านทำาการเช็คเอาท์ กรณีทำาการยกเลิกการสำารองห้องพัก ท่านจะไม่ได้รับ 
ไมล์สะสม และไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นๆ  ได้หากไม่ได้มีการระบุไว้ กฎเกณฑ์เป็นไปตามข้อกำาหนดและเงื่อนไขของรอยัล ออร์คิด พลัส และไม่สามารถใช้ได้กับ 
บางประเทศที่ถือว่าเป็นข้อห้ามทางกฎหมาย
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เง่ือนไข: สิทธิพิเศษน้ีใช้ได้กับสมาชิก Priority Club® Rewards เท่าน้ัน และต้องทำาการลงทะเบียนหมายเลขสมาชิกล่วงหน้าเพ่ือเข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายน้ี รับโบนัสไมล์ เม่ือเข้าพัก
คืนแรกในอัตราท่ีกำาหนด ณ โรงแรมท่ีร่วมรายการระหว่างวันท่ี 1 มิถุนายน - 3 กันยายน 2555 เน่ืองจากบางคู่สัญญาอาจแลกคะแนนในรูปแบบของเงินสดแทนไมล์สะสมได้ ลงทะเบียน 
หรือตรวจสอบรายช่ือโรงแรมท่ีร่วมรายการ รายละเอียดข้อเสนอ พร้อมข้อกำาหนดและเง่ือนไข คลิกท่ี www.priorityclub.com/200tg หรือโทรติดต่อศูนย์บริการ Priority Club® สำาหรับ
รายละเอียดของรางวัล คลิกที่ www.priorityclub.com นอกจากนั้น ท่านยังสามารถรับเครดิตค่าอาหารและเครื่องดื่ม จำานวน 25 เหรียญดอลลาร์สหรัฐ เมื่อใช้บริการ ณ โรงแรม IHG  
ที่เอเชีย ออสเตรเลีย ตะวันออกกลาง และแอฟริกา (ยกเว้นโรงแรมในประเทศจีนและโรงแรมในเครือสายการบิน ANA ของญี่ปุ่น) ทั้งนี้ ข้อเสนอนี้สามารถใช้ได้กับสมาชิก Priority Club® 
ในเอเชีย ออสตราเลเซีย ตะวันออกกลาง และแอฟริกา (ยกเว้นในประเทศจีน) โดยไม่สามารถใช้ร่วมกับข้อเสนอหรือรายการส่งเสริมการขายอ่ืนได้ หากมิได้แจ้งไว้

เงื่อนไข: ข้อเสนอพิเศษนี้ใช้ได้สำาหรับการเช่ารถขับเองในอัตรา Affordable Rates (leisure retail rates) ณ สถานที่ร่วมรายการสำาหรับการรับรถจนถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2555
ท้ังน้ี ใช้ได้กับการเช่ารถต้ังแต่ 7 วันข้ึนไป พร้อมรับจำานวนวันฟรีสูงสุด 1 วันต่อการเช่ารถหน่ึงคร้ัง การเช่ารถในยุโรปใช้ได้กับรถขนาดกลางและขนาดใหญ่กว่าเท่าน้ัน ข้อเสนอน้ีไม่สามารถใช้ร่วมกับ
ส่วนลดหรือรายการส่งเสริมการขายอื่นๆ  มีช่วงปิดรับจอง และต้องเป็นไปตามกฎเกณฑ์และเงื่อนไขของเฮิร์ตซ
*ยุโรป หมายรวมถึงกลุ่มประเทศเบลเยี่ยม ฝรั่งเศส เยอรมนี อิตาลี ลักเซมเบิร์ก เนเธอร์แลนด์ สเปน สวิตเซอร์แลนด์ และสหราชอาณาจักร 
^เอเชีย หมายรวมถึงกลุ่มประเทศบรูไน ฮ่องกง เกาหลี ปากีสถาน ฟิลิปปินส์ มาเลเซีย สิงคโปร์ ศรีลังกา และไทย

อัตราราคาพิเศษ พร้อมรับ 1 วันฟรี กับเฮิร์ตซ
ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม - 31 ตุลาคม 2555 ท่านสมาชิกรอยัล ออร์คิด พลัส สามารถเพลิดเพลินกับอัตราเช่ารถราคาพิเศษ พร้อมรับ 1 วันฟรี เพียงเช่ารถกับเฮิร์ตซตั้งแต่ 7 วันขึ้นไป
ณ สถานที่เช่ารถที่ร่วมรายการในประเทศสหรัฐอเมริกา แคนาดา ยุโรป* ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ และเอเชีย^  
พร้อมรับไมล์สะสมรอยัล ออร์คิด พลัส 500 ไมล์ สำาหรับอัตราเช่ารถที่กำาหนด
รับข้อเสนอพิเศษนี้เพียง:
• สำารองรถเช่าอย่างน้อย 24 ชั่วโมง ก่อนวันรับรถ (48 ชั่วโมง สำาหรับสถานที่เช่ารถในเอเชีย)
• แจ้งหมายเลขสมาชิกรอยัล ออร์คิด พลัส ของท่าน หรือหมายเลข CDP# และ PC# เมื่อสำารองรถเช่า: 

• แสดงบัตรสมาชิกรอยัล ออร์คิด พลัส ณ เคาน์เตอร์เช่ารถ
สำารองรถเช่าออนไลน์ ที่ www.hertz.com/rop หรือติดต่อศูนย์สำารองรถเช่าเฮิร์ตซ โทร. 66 (0) 2634 1804 หรืออีเมล hertzgsa@mma.co.th

รับโบนัส 200 ไมล์ต่อทุกคืนที่เข้าพัก กับโรงแรมในเครืออินเตอร์คอนติเนนตัล

รับโบนัสไมล์ทุกคืนที่เข้าพักเพื่อการแลกรับรางวัลได้รวดเร็วยิ่งขึ้น พร้อมรับไมล์สะสมเพิ่ม 200 ไมล์ และสูงสุดถึง 4,000 ไมล์ สำาหรับทุกการเข้าพักในอัตราที่กำาหนด
ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 3 กันยายน 2555 รับไมล์สะสมที่คุ้มค่ายิ่งกับการเข้าพัก ณ จุดหมายปลายทางทั่วโลกของท่าน พร้อมทั้งรับเครดิตค่าอาหารและเครื่องดื่ม 
จำานวน 25 เหรียญดอล์ลาร์สหรัฐ เพื่อความเพลิดเพลินกับทุกการเข้าพักของท่าน

โรงแรมที่ร่วมรายการทั่วโลก: 
อินเตอร์คอนติเนนตัล® โฮเต็ล แอนด์ รีสอร์ท คราวน์ พลาซ่า® โฮเต็ล แอนด์ รีสอร์ท โฮเต็ล อินดิโก้® ฮอลิเดย์ อินน®์ โฮเต็ล แอนด์ รีสอร์ท
ฮอลิเดย์ อินน์ เอ็กซ์เพรส® ฮอลิเดย์ อินน์ คลับ วาเคชั่นส®์ สเตบริดจ์ สวีท® แคนเดิลวูด สวีท®  

ท่านจะต้องเป็นสมาชิก Priority Club® Rewards และลงทะเบียนหมายเลขสมาชิกล่วงหน้าเพื่อเข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายนี้ 
ลงทะเบียนได้ที่ www.priorityclub.com/200tg หรือติดต่อศูนย์บริการสมาชิก Priority Club® โดยแจ้งหมายเลขสมาชิกและรหัสส่งเสริมการขาย 1213 

ศูนย์บริการสมาชิก Priority Club®

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

สถานภาพสมาชิก
บัตรเบสิค 
บัตรเงิน
บัตรทอง
บัตรแพลทินัม

หมายเลข CDP# 
1094759
1094760 
1094761 
1945746

เช่ารถที ่
สหรัฐอเมริกา / แคนาดา
ยุโรป* 
ออสเตรเลีย / นิวซีแลนด์
เอเชีย^

หมายเลข PC#
960676 
963933 
961446 
960923

คราวน์ พลาซ่า ภูเก็ต พันวา บีช รีสอร์ท
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Pantone  261C  4-colour processing 
    C : 51 
    M : 100
    Y : 0
    K : 47  

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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