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เปิดเส้นทางบินใหม่ สู่กรุงบรัสเซลส์

ตั้งแต่วันที่ 17 พฤศจิกายน 2554 นี้ การบินไทยจะเปิดให้บริการเที่ยวบินสู่จุดหมายปลายทางใหม่ล่าสุดในทวีปยุโรป 
กรุงบรัสเซลส์ ประเทศเบลเยี่ยม จุดหมายปลายทางลำาดับที่ 72 ของการบินไทย 

สะดวกสบายกับเที่ยวบินตรงสู่กรุงบรัสเซลส์จำานวน 3 เที่ยวบินต่อสัปดาห์ ด้วยเครื่องบินโดยสารแบบ B777-200ER 
ที่ให้บริการด้วยชั้นธุรกิจ รอยัล ซิลค์ และชั้นประหยัด พร้อมประทับใจไปกับการบริการเอื้องหลวง อีกทั้งระบบความบันเทิงภายใน
เครื่องบินทุกที่นั่ง และการบริการอาหารบนเครื่องที่มีชื่อเสียงและได้รับรางวัล

เที่ยวบินที่ TG934 ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ ทุกวันอังคาร พฤหัสบดี และเสาร์ เวลา 00:30 น. ถึงกรุงบรัสเซลส์ในช่วงเช้า
ของวันเดียวกัน และเที่ยวบินที่ TG935 ออกเดินทางจากกรุงบรัสเซลส์ เวลา 13:30 น. ในวันเดียวกัน และถึงกรุงเทพฯ 
ในช่วงเช้าของวันรุ่งขึ้น

เพื่อเป็นการเฉลิมฉลองการเปิดเส้นทางบินใหม่ ระหว่างยุโรปกับกรุงเทพฯ ท่านสมาชิกจะได้รับโบนัสไมล์ในรหัสชั้นโดยสารที่กำาหนด 
หรือเลือกแลกรางวัลบัตรโดยสารด้วยจำานวนไมล์ที่ลดลง ดังนี้

ชั้นธุรกิจ รอยัล ซิลค์ ชั้นประหยัด

รับไมล์สะสม 2,000 โบนัสไมล์ต่อเที่ยวบิน 1,000 โบนัสไมล์ต่อเที่ยวบิน

แลกรางวัลบัตรโดยสาร ส่วนลด 25% - ไมล์ที่ใช้ในการแลกรางวัล 
97,500 ไมล์

ส่วนลด 25% - ไมล์ที่ใช้ในการแลกรางวัล 
52,500 ไมล์

สำาหรับการรับโบนัสไมล์ และการแลกรางวัลบัตรโดยสารลดจำานวนไมล์นี้ ใช้ได้กับการเดินทางด้วยเที่ยวบินที่ TG934/935
ในระหว่างวันที่ 17 พฤศจิกายน 2554 - 31 มกราคม 2555 เท่านั้น*

สำารองท่ีน่ังบัตรโดยสาร ผ่านระบบออนไลน์ได้ท่ี www.thaiairways.com หรือติดต่อสำานักงานการบินไทย หรือบริษัทตัวแทนท่องเท่ียว
ของท่าน สำาหรับการสำารองที่นั่งรางวัลบัตรโดยสาร ติดต่อศูนย์บริการ THAI Contact Centre โทร. 66 (0) 2356 1111 หรือ
ติดต่อสำานักงานการบินไทย

*รับโบนัสไมล์ในทุกรหัสชั้นโดยสารของบัตรโดยสารที่ท่านชำาระเงิน ยกเว้นรหัสชั้นโดยสาร G/V/W และใช้ได้กับการเดินทางในช่วงระยะเวลาที่กำาหนด
เท่าน้ัน สำาหรับรางวัลบัตรโดยสารลดจำานวนไมล์ ใช้ได้กับการสำารองท่ีน่ังต้ังแต่วันท่ี 1 กันยายน 2554 และต้องเป็นการเดินทางท่ีส้ินสุดภายในวันท่ี 31 มกราคม 2555 
เท่านั้น ทั้งนี้ ไม่อนุญาตให้ขอคืนไมล์สะสมหลังจากที่ท่านทำาการออกบัตรโดยสารรางวัลแล้วในทุกกรณี
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ข่าวสารการบินไทย

เตรียมพบกับเส้นทางบินใหม่ และจำานวนเที่ยวบินที่เพิ่มขึ้น ในตารางเที่ยวบินฤดูหนาวของการบินไทย โดยจะเริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 
30 ตุลาคม 2554 นี้

ปักกิ่ง
ข่าวดีก่อนเริ่มใช้ตารางเที่ยวบินฤดูหนาว ตั้งแต่วันที่ 16 กันยายน 2554 เป็นต้นไป เที่ยวบินตรงระหว่างกรุงเทพฯ - ปักกิ่ง จะเพิ่ม
จำานวนเป็น 10 เท่ียวบินต่อสัปดาห์ โดยให้บริการเท่ียวบินตรงทุกวันตามปกติ ซ่ึงเพ่ิมเท่ียวบินท่ี TG674/675 จำานวน 3 เท่ียวบินต่อสัปดาห์

สิงคโปร์
นอกจากนี้ ตั้งแต่วันที่ 30 ตุลาคม 2554 เป็นต้นไป เที่ยวบินระหว่างกรุงเทพฯ - สิงคโปร์ จะเพิ่มจำานวนจาก 4 เป็น 5 เที่ยวบิน
ทุกวัน โดยเพิ่มเที่ยวบินที่ TG407/408

โคเปนเฮเกน
ข่าวดีสำาหรับท่านสมาชิกที่พำานักในประเทศเดนมาร์ก และประเทศในแถบสแกนดิเนเวีย รับประสบการณ์การเดินทางที่สะดวกสบาย
ยิ่งขึ้น ด้วยเที่ยวบินใหม่ล่าสุดบินตรงจากโคเปนเฮเกนสู่เกาะภูเก็ต โดยจะให้บริการจำานวน 3 เที่ยวบินต่อสัปดาห์

เที่ยวบินที่ TG953 ออกเดินทางจากโคเปนเฮเกน ทุกวันพุธ ศุกร์ และอาทิตย์ เวลา 20:45 น. ถึงเกาะภูเก็ตในช่วงเย็นของวันรุ่งขึ้น 
หากท่านต้องการเดินทางกลับไปยังโคเปนเฮเกน ท่านสามารถบินสู่กรุงเทพฯ แล้วต่อเครื่องด้วยเที่ยวบินที่ TG952 ออกเดินทางจาก
กรุงเทพฯ เวลา 13:00 น. และถึงโคเปนเฮเกนในช่วงค่ำาของวันเดียวกัน

สะดวกสบายกับเที่ยวบินตรงระหว่างโคเปนเฮเกน - ภูเก็ต ได้ในระหว่างวันที่ 11 พฤศจิกายน 2554 - 24 มีนาคม 2555 รวมถึงการ
ให้บริการด้วยเที่ยวบินระหว่างกรุงเทพฯ - โคเปนเฮเกน จำานวน 3 เที่ยวบินต่อสัปดาห์

โอซากา
ตั้งแต่วันที่ 16 พฤศจิกายน 2554 เป็นต้นไป เที่ยวบินระหว่างกรุงเทพฯ - โอซากาที่ให้บริการ 2 เที่ยวบินต่อวัน จะเพิ่มขึ้นอีก 
3 เที่ยวบินต่อสัปดาห์

เท่ียวบินท่ี TG626/627 จะทำาการบินทุกวันพุธ พฤหัสบดี และศุกร์ โดยออกเดินทางจากกรุงเทพฯ เวลา 08:30 น. และออกเดินทาง
จากโอซากา เวลา 17:00 น. ให้ท่านสะดวกสบายกับการเดินทางด้วยเที่ยวบินที่เพิ่มขึ้นระหว่างโอซากา ประตูสู่ภาคตะวันตกของญี่ปุ่น
และกรุงเทพฯ
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ข่าวสารสายการบินพันธมิตร สตาร์ อัลไลแอนซ์

รับไมล์สะสมเพิ่ม กับบรัสเซลส์ แอร์ไลน์

บรัสเซลส์ แอร์ไลน์ หนึ่งในสมาชิกสายการบินพันธมิตร สตาร์ อัลไลแอนซ์ ร่วมฉลองการเปิดตัวเที่ยวบินตรงระหว่างกรุงเทพฯ - 
บรัสเซลส์ ของการบินไทย ด้วยการมอบโบนัสไมล์ให้กับท่านสมาชิก:

 • รับโบนัส 1,000 ไมล์ต่อเที่ยวบิน เมื่อท่านเดินทางในชั้นธุรกิจ
 • รับโบนัส   750 ไมล์ต่อเที่ยวบิน เมื่อท่านเดินทางในชั้นประหยัด

ด้วยเครือข่ายเส้นทางบินที่ครอบคลุมทวีปยุโรปและแอฟริกา โดยมีศูนย์กลางอยู่ที่เมืองหลวงของประเทศเบลเยี่ยม ทำาให้บรัสเซลส์ 
แอร์ไลน์ เป็นทางเลือกที่เหมาะสมที่สุดในการต่อเครื่องไปสู่จุดหมายอื่นๆ  เมื่อเดินทางมาถึงกรุงบรัสเซลส์โดยสายการบินไทย หรือ
การเปลี่ยนเครื่องที่กรุงบรัสเซลส์เพื่อเดินทางต่อไปยังกรุงเทพฯ

รับโบนัสไมล์ในเที่ยวบินที่ทำาการบินด้วยบรัสเซลส์ แอร์ไลน์ ได้ระหว่างวันที่ 17 พฤศจิกายน 2554 - 31 มกราคม 2555*

สำารองที่นั่งผ่านระบบออนไลน์ได้ที่ www.brusselsairlines.com

*รับโบนัสไมล์ได้ในทุกรหัสชั้นโดยสารของบัตรโดยสารที่ท่านชำาระเงิน ยกเว้นรหัสชั้นโดยสาร E,L,S,U,W สำาหรับการเดินทางในช่วงระยะเวลาที่กำาหนด 
ทั้งนี้ สิทธิพิเศษนี้สำาหรับการเดินทางด้วยเที่ยวบินที่ทำาการบินด้วยบรัสเซลส์ แอร์ไลน์ ที่มีระยะทางบินตั้งแต่ 500 ไมล์ขึ้นไป

รับบริการพิเศษกับ 27 สายการบิน

ในฐานะสมาชิกบัตรทอง ท่านจะได้รับการบริการที่พิเศษสุด เมื่อเดินทางกับสายการบินในกลุ่มพันธมิตร สตาร์ อัลไลแอนซ์ 
ทั้ง 27 สายการบิน ได้ในทุกที่ทั่วโลก

สิทธิ์ในการเช็คอินก่อน ที่จะช่วยให้ท่านไม่ต้องเสียเวลาในการรอคิวที่สนามบิน

สิทธิ์ในการได้ขึ้นเครื่องบินก่อน ที่จะช่วยให้ท่านได้รับความสะดวกสบายจากที่นั่งโดยสารบนเครื่องบินได้รวดเร็วก่อนใคร

สิทธิ์ในการได้รับสัมภาระก่อน ที่จะช่วยให้กระเป๋าสัมภาระของท่านเป็นหนึ่งในสัมภาระอันดับแรกที่ถูกนำาออกจากเครื่องบิน

ความรู้สึกดีๆ  ที่สัมผัสได้ เพื่อท่านสมาชิกบัตรทองโดยเฉพาะ
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รับโบนัส 300 ไมล์ กับการอัพเดทข้อมูลไลฟ์สไตล์ของท่าน

รอยัล ออร์คิด พลัส ได้ขยายข้อมูลเพื่อรองรับข้อมูลทางด้านความชอบและความสนใจของท่าน อาทิ ด้านสุขภาพและสปา ด้านการ
เดินทางท่องเที่ยว วัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ อาหาร รวมไปถึงงานอดิเรก กีฬา การอ่าน และกิจกรรมต่างๆ  ที่ท่านชื่นชอบ
ในระหว่างการเดินทางหรือขณะพักผ่อนที่บ้าน

การให้โอกาส รอยัล ออร์คิด พลัส ได้รู้จักกับท่านมากยิ่งขึ้น จะช่วยให้เราสามารถเลือกสรรข้อเสนอพิเศษ อัตราค่าโดยสาร และบริการ 
รวมถึงการแลกรางวัลท่ีตรงกับความต้องการและไลฟ์สไตล์ของท่าน เพ่ือให้ท่านสมาชิกได้สัมผัสประสบการณ์อันล้ำาค่าในทุกการเดินทาง
กับ รอยัล ออร์คิด พลัส

ท่านสามารถอัพเดทข้อมูลไลฟ์สไตล์ได้ในข้อมูลสมาชิกของท่าน เพ่ือรับโบนัส 300 ไมล์* ในระหว่างวันท่ี 1 ตุลาคม - 15 ธันวาคม 2554

เพียงคลิกที่ www.thaiairways.com/rop เข้าสู่ระบบโดยใช้หมายเลขสมาชิกและรหัสประจำาตัว แล้วเลือก ข้อมูลไลฟ์สไตล์ 
เพื่ออัพเดทข้อมูลของท่าน พร้อมรับโบนัสไมล์ด้วยวิธีง่ายๆ  นี้

*สิทธิ์ในการรับโบนัส 300 ไมล์ ใช้ได้เพียงครั้งเดียวเท่านั้นเมื่อทำาการเพิ่มหรือเปลี่ยนแปลง ‘ข้อมูลไลฟ์สไตล์’ ผ่านระบบออนไลน์ภายในระยะเวลาที่กำาหนด
โดยโบนัสไมล์จะถูกบันทึกเข้าในบัญชีสมาชิกของท่านภายใน 14 วันหลังจากสิ้นสุดรายการนี้
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การบินไทยคว้ารางวัลยอดเยี่ยม

ในงานประกาศรางวัลสายการบินยอดเยี่ยมของโลก SkyTrax World Airline Awards ประจำาปี 2554 การบินไทยได้รับรางวัล
ยอดเยี่ยมถึง 2 รางวัล พร้อมได้รับการจัดอันดับให้เป็นหนึ่งในสายการบินที่ดีที่สุดในโลก

การบินไทยได้รับรางวัลสายการบินท่ีดีท่ีสุด อันดับท่ี 5 ของโลก เล่ือนข้ึนจากอันดับท่ี 9 ในปีพ.ศ. 2553 และจากการท่ีสายการบิน
ในภูมิภาคเอเชียถึง 4 สายการบินได้รับการจัดอันดับให้อยู่ในห้าอันดับแรก จึงทำาให้การบินไทยเป็นหนึ่งในสายการบินที่ดีที่สุด
ในเอเชียและในโลก

รางวัลยอดเยี่ยมของโลกที่การบินไทยได้รับ 2 รางวัล คือ รางวัลบริการอาหารบนเครื่องบินในชั้นประหยัดยอดเยี่ยม และรางวัล
ที่นั่งโดยสารในชั้นประหยัดยอดเยี่ยม ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นตั้งใจของการบินไทยในการให้บริการ และการนำาเสนอ
ผลิตภัณฑ์ที่ดีที่สุดในทุกชั้นโดยสาร

ผู้โดยสารกว่า 18.8 ล้านคน จาก 100 ประเทศ ได้ร่วมโหวตให้คะแนนในรายการ SkyTrax World Airline Awards โดยมี
สายการบินที่ได้รับการพิจารณาถึง 200 สายการบิน รวมถึงการมอบรางวัลต่างๆ  กว่า 38 ประเภทในครั้งนี้ ได้สะท้อนให้เห็นถึง
ระดับความพึงพอใจของผู้โดยสารที่มีต่อบริการและผลิตภัณฑ์ของสายการบินทั่วโลกได้เป็นอย่างดี
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ที่สุดของโลก

ชื่อเสียงด้านการท่องเที่ยวและรสชาติอาหารอยู่คู่กับประเทศไทยมายาวนาน แต่การที่เอกลักษณ์ทั้ง 2 ด้านนี้ได้รับการขนานนามว่า 
“ยอดเยี่ยมที่สุดในโลก” นับเป็นความสำาเร็จที่สร้างความโดดเด่นให้กับประเทศยิ่งขึ้น

การประกาศผลครั้งที่ 16 ของรางวัล World’s Best Awards ประจำาปี 2554 จากผลการสำารวจของผู้อ่านนิตยสาร Travel + Leisure
ในด้านเมืองท่องเที่ยว โรงแรม เกาะ และอื่นๆ  ได้จัดอันดับให้กรุงเทพฯ เป็น “เมืองที่ดีที่สุดในโลก” ในปีนี้ซึ่งนับเป็นการได้รับรางวัล
ถึงสองปีติดต่อกัน

กรุงเทพฯ ได้รับการโหวตให้เป็น “เมืองที่ดีที่สุดในโลก” เมื่อปีพ.ศ. 2551, 2553 และอีกครั้งในปีนี้ โดยพิจารณาจากการเป็นจุดหมาย
ปลายทางท่ีเพียบพร้อมไปด้วยแหล่งท่องเท่ียว ทัศนียภาพ ศิลปวัฒนธรรม ภัตตาคาร อาหารเลิศรส รวมถึงผู้คน แหล่งช้อปป้ิง และความคุ้มค่า

เลือกกรุงเทพฯ ให้เป็นจุดหมายปลายทางในแผนการท่องเที่ยวครั้งต่อไปของท่าน แล้วท่านจะพบว่าเหตุใดกรุงเทพฯ จึงได้รับเลือกให้เป็น
เมืองที่ดีที่สุดของโลกถึง 3 ครั้ง

ข้อมูลรายละเอียดของผลการสำารวจ คลิกที่ www.travelandleisure.com/worldsbest

เมื่อไม่นานมานี้ CNN GO เว็บไซต์ทางด้านที่สุดแห่งไลฟ์สไตล์ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ได้ประกาศผล 50 อันดับของอาหารที่อร่อยที่สุด
ในโลก และอาหารไทยได้รับเลือกให้เป็นอันดับ 1 ของโลก

อาหารไทยท่ีคว้าอันดับ 1 ในคร้ังน้ี ไม่ใช่เมนูก้องโลก “ต้มยำากุ้ง” ท่ีติด 10 อันดับแรกอย่างท่ีใครๆ  คาดคิด แต่เป็นแกงมัสม่ัน หรือท่ีได้รับ
การขนานนามว่าเป็น “ราชาแห่งแกงเผ็ด” พร้อมรสชาติหวานเผ็ดกลมกล่อมด้วยน้ำากะทิ ที่นับเป็นรสชาติอาหารที่อร่อยลงตัวที่สุด

คำาอธิบายถึงรางวัลนี้ ได้กล่าวถึงสิ่งสำาคัญที่ทำาให้อาหารไทยเลื่องชื่อ ได้อย่างสมบูรณ์แบบ “สยามเมืองยิ้ม ไม่ได้เป็นเพียงวลีการตลาด
ที่ติดหู หากแต่เป็นผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นในดินแดนที่มีอาหารรสเลิศวางขายแทบทุกหัวมุมถนน”

สำาหรับรายละเอียด 50 อันดับอาหารที่อร่อยที่สุดในโลก คลิกไปที่ www.cnngo.com
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รับความสะดวกสบายยิ่งขึ้น กับบริการผ่านโทรศัพท์มือถือ

หากท่านใช้บริการเว็บเบราเซอร์ผ่านทางโทรศัพท์มือถือ ท่านจะสามารถหาข้อมูลรายละเอียดทั้งหมดของเที่ยวบินการบินไทย
และเข้าใช้บริการออนไลน์ รอยัล ออร์คิด พลัส ได้ทุกที่ทั่วโลก ตลอด 24 ชั่วโมง

เพียงเข้าไปที่ http://m.thaiairways.com เพื่อตรวจสอบรายละเอียดการสำารองที่นั่งที่ได้รับการยืนยันแล้ว บริการเช็คอินสำาหรับ
ทุกเที่ยวบินภายในประเทศของการบินไทย ตรวจสอบตารางเวลาเที่ยวบินขาเข้าและขาออก รวมถึงรายละเอียดของเที่ยวบิน
ในเครือข่ายการบินไทย

พิเศษสำาหรับสมาชิก รอยัล ออร์คิด พลัส รับบริการผ่านโทรศัพท์มือถือที่เพิ่มขึ้น นอกเหนือจากการตรวจสอบข้อมูลจำานวนไมล์
สะสม และรายละเอียดการสะสมไมล์ล่าสุด 5 รายการในปัจจุบันแล้ว ท่านยังสามารถรับความสะดวกสบายยิ่งขึ้นกับบริการใหม่ๆ  
ดังต่อไปนี้

บริการข้อมูลจำานวนไมล์สะสมจากการเดินทาง
เพื่อความรวดเร็วและสะดวกสบายเสมือนกับเครื่องคิดเลขแบบพกพา ที่จะให้ท่านสามารถค้นหาข้อมูลในเรื่องจำานวนไมล์สะสม 
จากการเดินทางในทุกรหัสชั้นโดยสารระหว่างประเทศไทย และจุดหมายปลายทางของการบินไทยทั่วโลก

โปรโมชั่นและข้อเสนอพิเศษ
พบกับหลากหลายโปรโมชั่นที่จะช่วยเพิ่มไมล์สะสมในบัญชีของท่าน รวมถึงการแลกรางวัลด้วยจำานวนไมล์สะสมลดพิเศษ 
และข้อเสนอจากคู่สัญญาต่างๆ  ที่จะทำาให้การเดินทางของท่านคุ้มค่ายิ่งขึ้น 

รางวัลห้องพักโรงแรม
เพียงเข้าสู่บัญชีสมาชิกของท่าน แล้วเลือกที่ บริการสมาชิกออนไลน์ เพื่อทำารายการในบัญชีของท่านได้ในทุกเวลา ซึ่งในขณะนี้
ท่านสามารถแลกรางวัลห้องพักโรงแรมให้กับตัวท่านเอง หรือให้ผู้มีสิทธิ์รับรางวัลของท่านผ่านทางบริการโทรศัพท์มือถือได้แล้ว

ค้นหาข้อมูลของ รอยัล ออร์คิด พลัส รวมถึงสถานภาพสมาชิก สิทธิประโยชน์ จำานวนไมล์สะสม รวมถึงการแลกรับรางวัลได้
สะดวกสบายยิ่งขึ้น ด้วยหลากหลายบริการผ่านทางโทรศัพท์มือถือ
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คู่สัญญาใหม่ ธนาคารไทยพาณิชย์

ธนาคารคู่สัญญาแห่งใหม่ของ รอยัล ออร์คิด พลัส ธนาคารไทยพาณิชย์ 
หรือที่รู้จักกันทั่วไปในนาม SCB ก่อตั้งขึ้นในปีพ.ศ. 2450 และเป็นธนาคารพาณิชย์แห่งแรกของประเทศไทย ซึ่งในปัจจุบันเป็นธนาคารที่มี
เครือข่ายสาขาที่ใหญ่ที่สุดในประเทศ รวมกว่า 1,000 สาขา และให้บริการธุรกรรมธนาคารแก่ลูกค้ากว่า 10 ล้านคน

สมาชิกรอยัล ออร์คิด พลัส ผู้ถือบัตรแพลทินัม และบียอนด์ แพลทินัม ของธนาคารไทยพาณิชย์ สามารถโอนคะแนนสะสม SCB Rewards 
เป็นไมล์สะสม รอยัล ออร์คิด พลัส ได้ โดยทุก 4 คะแนน มีค่าเท่ากับไมล์สะสม 1 ไมล์ เพื่อให้ท่านใช้ไมล์สะสมในการแลกรางวัลต่างๆ  จาก
รอยัล ออร์คิด พลัส ให้กับตัวท่านเองหรือผู้มีสิทธิ์รับรางวัลของท่าน

เพื่อฉลองการเปิดตัวคู่สัญญารายใหม่ในครั้งนี้ รอยัล ออร์คิด พลัส ร่วมกับธนาคารไทยพาณิชย์ ขอมอบโบนัสไมล์ให้กับสมาชิกผู้ถือบัตร
แพลทินัม และบียอนด์ แพลทินัม ไทยพาณิชย์ ดังนี้

• รับดับเบิ้ลไมล ์ในทุกเที่ยวบินภายในประเทศของการบินไทย (ต่อเที่ยวบิน) 

• รับโบนัสไมล ์สำาหรับเที่ยวบินสู่ประเทศออสเตรเลีย: ซิดนีย์ เมลเบิร์น บริสเบน เพิร์ท

 - ชั้นหนึ่ง รอยัล เฟิร์สท รับโบนัส 3,000 ไมล์ต่อเที่ยวบิน
 - ชั้นธุรกิจ รอยัล ซิลค์ รับโบนัส 2,000 ไมล์ต่อเที่ยวบิน
 - ชั้นประหยัด รับโบนัส 1,000 ไมล์ต่อเที่ยวบิน

ทั้งนี้ ท่านจะต้องทำาการลงทะเบียนกับธนาคารไทยพาณิชย์ล่วงหน้า เพื่อสิทธิ์ในการรับโบนัสไมล์ของทั้ง 2 รายการนี้ โดยใช้ได้กับการเดินทาง
กับการบินไทย ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2554*

1. พิมพ์ ROP (เว้นวรรค) ตามด้วยหมายเลขสมาชิกรอยัล ออร์คิด พลัส ของท่าน (เว้นวรรค) ตามด้วยหมายเลขบัตรเครดิต 16 หลัก
2. ส่ง SMS ไปยังหมายเลข 4545333 (3 บาทต่อ 1 SMS)

หากท่านเป็นลูกค้าธนาคารไทยพาณิชย์อยู่แล้ว ท่านสามารถสมัครเป็นสมาชิกบัตรแพลทินัม หรือบียอนด์ แพลทินัม ไทยพาณิชย์ เพื่อโอน
คะแนนสะสมเป็นไมล์สะสม พร้อมรับสิทธิประโยชน์จากโบนัสไมล์นี้
สำาหรับท่านที่ยังไม่ได้เป็นสมาชิกรอยัล ออร์คิด พลัส ท่านสามารถสมัครสมาชิกได้ทันทีที่ www.thaiairways.com/rop พร้อมรับโบนัส 
2,500 ไมล์ จากการเดินทางกับการบินไทยในเที่ยวบินแรก

*สิทธ์ิรับโบนัสไมล์น้ีใช้ได้เฉพาะท่านท่ีลงทะเบียนกับธนาคารไทยพาณิชย์ในช่วงโปรโมช่ันเท่าน้ัน และรับดับเบ้ิลไมล์ตามอัตราค่าโดยสาร 
ที่ท่านชำาระเงิน สำาหรับทุกเที่ยวบินภายในประเทศที่ทำาการบินกับการบินไทย สำาหรับโบนัสไมล์ต่อเที่ยวบินระหว่างประเทศไทย
และออสเตรเลีย เป็นไปตามรหัสช้ันโดยสารของบัตรโดยสารในเท่ียวบินท่ีทำาการบินด้วยเคร่ืองบินของการบินไทย ยกเว้นในรหัสช้ันโดยสาร
G,V,W ของชั้นประหยัด โดยโบนัสไมล์จะถูกบันทึกในบัญชีสะสมไมล์ของท่านผู้มีสิทธิ์ร่วมรายการ ภายใน 30 วันหลังสิ้นสุด 
รายการส่งเสริมการขาย
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เลือกออกรอบ หรือแพ็คเกจห้องพักโรงแรม

รอยัล ออร์คิด ฮอลิเดย์

เพลิดเพลินกับแพ็คเกจห้องพักโรงแรม ที่รวมห้องแบบพักคู่ อาหารเช้าสำาหรับ 2 ท่าน ค่าภาษีและค่าบริการต่างๆ  
จากหลากหลายโรงแรมในพัทยา หัวหิน ภูเก็ต และเชียงใหม่

แลกรางวัลแพ็คเกจห้องพักโรงแรม ด้วยไมล์สะสมเพียง 15,000 หรือ 20,000 ไมล์ต่อคืน ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับจุดหมายปลายทาง 
และโรงแรมที่ท่านเลือก

สำาหรับท่านสมาชิกที่ชื่นชอบกีฬากอล์ฟ ท่านสามารถแลกแพ็คเกจกอล์ฟ ณ สนามที่ดีที่สุดของประเทศไทย ได้ทั้งที่กรุงเทพฯ 
หัวหิน ชะอำา พัทยา เชียงใหม่ และภูเก็ต ด้วยจำานวนไมล์ในการแลกรางวัลเริ่มต้นเพียง 12,000 ไมล์

แพ็คเกจกอล์ฟของ รอยัล ออร์คิด ฮอลิเดย์นี้ รวมค่าบริการออกรอบ 18 หลุม 1 รอบ ค่ากรีน และค่าบริการแคดดี้*

นอกจากนี้ ยังมีแพ็คเกจ อัลทิเมท กอล์ฟ เกทอะเวย์ สำาหรับการเข้าพัก ณ โรงแรมคีรีมายา เขาใหญ่ ที่รวมบริการออกรอบ 
18 หลุม 1 รอบ ค่ากรีน ค่าบริการแคดดี้ รถกอล์ฟ และห้องพักเดี่ยวพร้อมอาหารเช้า ค่าภาษีและค่าบริการต่างๆ

แลกรางวัลแพ็คเกจห้องพักโรงแรมหรือรางวัลแพ็คเกจกอล์ฟที่ท่านปรารถนา ได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2554
รายละเอียดเพิ่มเติม คลิกที่ www.thaiairways.com/rop เลือก แลกรางวัล

ติดต่อแลกรางวัลแพ็คเกจ รอยัล ออร์คิด ฮอลิเดย์ ได้ทุกวันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 08:00 - 17:00 น.
โทร: 66 (0) 2356 2888 
อีเมล: roh.rsvn@thaiairways.com

*ข้อเสนอน้ีสามารถใช้ได้กับนักกอล์ฟจำานวนสูงสุด 4 ท่านต่อกลุ่มเท่าน้ัน ท้ังน้ี การใช้รถกอล์ฟในสนามบางแห่งอาจมีค่าใช้จ่ายเพ่ิมเติม กรุณาสอบถามและ
จองเวลาออกรอบล่วงหน้า โดยการแลกรางวัลแพ็คเกจห้องพักโรงแรมและแพ็คเกจกอล์ฟน้ี ใช้ได้สำาหรับการใช้บริการภายในวันท่ี 31 ตุลาคม 2554 เท่าน้ัน
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รวมใจไทย ถวายในหลวง

ร่วมเฉลิมพระเกียรติ ในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ทรงเจริญพระชนมพรรษา 84 พรรษา ในเดือนธันวาคม 2554

ท่านสมาชิกสามารถร่วมบริจาคไมล์สะสม เพื่อสนับสนุนการก่อสร้างสถาบันการแพทย์สยามินทราธิราช โรงพยาบาลศิริราช 
ได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 4 ธันวาคม 2554 

เพียงเข้าสู่บัญชีสะสมไมล์ของท่าน ด้วยหมายเลขสมาชิกและรหัสประจำาตัว ที่ www.thaiairways.com/rop เพื่อบริจาค
ไมล์สะสมให้กับโครงการได้ตั้งแต่ 100 ไมล์ขึ้นไป

นอกจากนั้นในช่วงเวลาเดียวกันนี้ การบินไทยยังได้ร่วมบริจาคเงินรายได้จากบัตรโดยสารทั้งในเส้นทางบินภายใน 
และต่างประเทศ เพื่อสนับสนุนการก่อสร้างสถาบันการแพทย์ดังกล่าว เป็นจำานวนเงิน 20 บาทต่อบัตรโดยสารอีกด้วย

ท่านยังสามารถบริจาคเงินสมทบทุนการก่อสร้างสถาบันการแพทย์สยามินทราธิราชได้ด้วยตัวท่านเอง ผ่านบัญชีธนาคาร:
 - ธนาคารกรุงไทย   079-0-05422-1
 - ธนาคารกสิกรไทย 612-2-02967-9

ไม่ว่าท่านจะให้ความสนับสนุนในรูปแบบใด การร่วมบริจาคของท่านในโครงการ ‘รวมใจไทย ถวายในหลวง’ ในครั้งนี้
นับเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อในหลวงของปวงชนชาวไทยทุกท่าน
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รับไมล์สะสม 999 ไมล์ กับเฮิร์ตซ ประเทศไทย

ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน - 30 พฤศจิกายน 2554 ท่านสมาชิกรอยัล ออร์คิด พลัส สามารถเช่ารถในกลุ่ม Economy Car กับเฮิร์ตซ ประเทศไทย 
ในราคาเพียง 999 บาทต่อวัน พร้อมรับไมล์สะสม 999 ไมล์ เมื่อเช่ารถตั้งแต่ 2 วันขึ้นไป

รับข้อเสนอพิเศษนี้ เพียง:
 
 • สำารองรถเช่าอย่างน้อย 48 ชั่วโมงก่อนวันรับรถ
 • แจ้งหมายเลขสมาชิกรอยัล ออร์คิด พลัส ของท่าน หรือหมายเลข PCTL # M1101 เมื่อสำารองรถเช่า
 • แสดงบัตรสมาชิกรอยัล ออร์คิด พลัส ณ เคาน์เตอร์เช่ารถ

ติดต่อศูนย์สำารองรถเช่าเฮิร์ตซ โทร. 66 (0) 2266 4666 หรืออีเมล reserve@hertzthailand.com

เง่ือนไข: ข้อเสนอน้ีสำาหรับการเช่ารถเพ่ือขับเอง ณ สถานท่ีท่ีร่วมรายการในประเทศไทย และใช้ได้กับการรับรถจนถึงวันท่ี 30 พฤศจิกายน 2554 สำาหรับ
การเช่ารถต้ังแต่ 2 วันข้ึนไป และข้ึนอยู่กับจำานวนรถท่ีว่างในระหว่างทำาการเช่ารถหรือในช่วงการเดินทาง อัตราราคาน้ีรวมค่าเสียหาย (ภายในวงเงินกรมธรรม์) 
ไม่จำากัดจำานวนกิโลเมตร ไม่รวมประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล ภาษี ค่าน้ำามัน ค่าผ่านทาง และค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมอื่นๆ  โดยผู้เช่ารถต้องมีอายุตั้งแต่
21 ปีข้ึนไป ข้อเสนอน้ีไม่สามารถใช้ร่วมกับส่วนลดหรือรายการส่งเสริมการขายอ่ืนๆ  มีช่วงปิดรับจอง และต้องเป็นไปตามกฎเกณฑ์และเง่ือนไขของเฮิร์ตซ

รับไมล์สะสมสูงสุดทริปเปิลไมล์ กับโรงแรมและรีสอร์ทในเครือเทรดเดอร์ส โฮเต็ล

รับทริปเปิลไมล์ เมื่อเข้าพักในอัตรา Best Available Rate ณ โรงแรมและรีสอร์ทในเครือเทรดเดอร์ส โฮเต็ล อย่างน้อย 2 คืนติดต่อกัน ในระหว่างวันที่ 
1 กันยายน - 30 พฤศจิกายน 2554

หลากหลายโรงแรมและรีสอร์ทในเครือเทรดเดอร์ส โฮเต็ล ต้ังอยู่ใจกลางย่านธุรกิจท่ีสำาคัญของภูมิภาคเอเชีย และตะวันออกกลาง จึงเป็นตัวเลือกท่ีเหมาะสม
อย่างยิ่งสำาหรับนักธุรกิจและนักท่องเที่ยว

เพียบพร้อมอภินันทนาการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง และ WiFi ครอบคลุมทุกพื้นที่ เพื่อให้ท่านได้ใช้เวลาพักผ่อนและทำางานได้อย่างคุ้มค่าที่สุด

ท่านสมาชิกยังสามารถเพลิดเพลินกับสิทธิพิเศษได้มากยิ่งขึ้น ด้วยการสมัครเข้าร่วมรายการ Golden Circle สำาหรับแขกผู้เข้าพักของแชงกรีล่า 
ตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Golden Circle เข้าไปที่ www.goldencircle.shangri-la.com

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

เง่ือนไข: ข้อเสนอน้ีใช้ได้ ณ โรงแรมและรีสอร์ทในเครือเทรดเดอร์ส โฮเต็ล ท่ี ปักก่ิง ฉางโจว เฉ่ินหยาง ฮ่องกง กัวลาลัมเปอร์ ปีนัง สิงคโปร์ ย่างกุ้ง มะนิลา 
มัลดีฟส์ ดูไบ และอาบูดาบี เท่าน้ัน ขอสงวนสิทธ์ิสำาหรับการเข้าพัก 2 คืนติดต่อกันข้ึนไปในอัตรา Best Available Rate ท้ังน้ี ข้ึนอยู่กับจำานวนห้องพักท่ี
ว่างและต้องสำารองห้องพักล่วงหน้า ข้อเสนอน้ีไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอ่ืนๆ  ได้ สมาชิก Golden Circle สามารถโอนคะแนน Golden 
Circle Award Points มาเป็นไมล์สะสม รอยัล ออร์คิด พลัส ได้ในอัตรา 1 คะแนนเท่ากับ 1 ไมล์ และจำานวนคะแนนข้ันต่ำาท่ีใช้ในการโอนแต่ละคร้ังเท่ากับ 
2,500 GC Award Pointsเทรดเดอร์ส โฮเต็ล กัวลาลัมเปอร์
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ประหยัดสูงสุด 20% เมื่อเข้าพัก ณ โรงแรมในเครือเอ็มแกลเลอรี่ และโนโวเทล

เพลิดเพลินกับส่วนลด 15% เมื่อเข้าพักในอัตรา Best Unrestricted Rate ณ โรงแรมในเครือเอ็มแกลเลอรี่ และโนโวเทลที่ร่วมรายการในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก 

พิเศษสำาหรับท่านสมาชิก A |Club Accor Advantage Plus เมื่อทำาการเช็คเอาท์ ท่านจะยังได้รับส่วนลดเพิ่มอีก 10%

สิทธิพิเศษในการได้รับไมล์สะสม รอยัล ออคิด พลัส นี้ ใช้ได้เฉพาะท่านสมาชิกที่ทำาการสมัครเป็นสมาชิก A |Club แล้วเท่านั้น โดยเมื่อใช้จ่ายทุกๆ  1 ยูโร
จะได้รับคะแนนสะสม A |Club จำานวน 2 คะแนน ซึ่งสามารถโอนเป็นไมล์สะสม รอยัล ออร์คิด พลัส ได้ 1 ไมล์

สำาหรับท่านที่ยังไม่ได้สมัครเป็นสมาชิก A |Club ท่านสามารถสมัครเป็นสมาชิกได้ทันทีโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ  ที่ www.a-club.com/partners/tg

หากท่านเป็นสมาชิก A |Club อยู่แล้ว และประสงค์ที่จะโอนคะแนน A |Club เข้าบัญชีสะสมไมล์ รอยัล ออร์คิด พลัส ของท่านโดยอัตโนมัติหลังจากทำาการเข้าพัก
เรียบร้อยแล้ว ท่านสามารถสมัครรับบริการนี้ได้ที่ www.a-club.com/partners/tg ทั้งนี้ โปรดตรวจสอบว่าท่านได้เลือกรายการสะสมไมล์ รอยัล ออร์คิด พลัส 
เพื่อใช้ในการรับรางวัล A |Club เรียบร้อยแล้ว

ข้อเสนอพิเศษน้ีใช้ได้ต้ังแต่วันท่ี 1 กันยายน - 30 พฤศจิกายน 2554 โดยท่านสมาชิกจะต้องทำาการสำารองห้องพักล่วงหน้าท่ี www.accorasiapacificpartners.com/tg 
หรือติดต่อศูนย์บริการสำารองห้องพักในเครือแอคคอร์ พร้อมแจ้งรหัสสำารองห้องพัก TG1
โทร: ไทย 001-800-12-0666842 (โทรฟรี) สิงคโปร์ 800 6161 367 (โทรฟรี)
 ฮ่องกง 800 93 8768 (โทรฟรี) สหราชอาณาจักร  0871 702 9469
เง่ือนไข: ข้อกำาหนดและรายละเอียดเพ่ิมเติม ท่ี www.accorasiapacificpartners.com/tg

พัก 1 คืน ฟรี 1 คืน ที่เซ็นทารา

พิเศษเฉพาะท่านสมาชิกรอยัล ออร์คิด พลัส รับส่วนลด 50% จากอัตราค่าห้องพักราคาปกติ สำาหรับการเข้าพักในคืนแรก พร้อมพักคืนที่สองฟรี 
ณ โรงแรมและรีสอร์ทในเครือเซ็นทาราที่ร่วมรายการ ระหว่างวันที่ 1 กันยายน - 30 พฤศจิกายน 2554

โรงแรมและรีสอร์ทที่ร่วมรายการ:
เซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัลเวิลด์ โซฟิเทล เซ็นทารา แกรนด์ กรุงเทพฯ
เซ็นทารา แกรนด์ มิราจ บีช รีสอร์ท พัทยา เซ็นทารา แกรนด์ บีช รีสอร์ท แอนด์ วิลล่า กระบี่
เซ็นทารา แกรนด์ บีช รีสอร์ท สมุย เซ็นทารา วิลล่า สมุย
เซ็นทารา วิลล่า ภูเก็ต เซ็นทารา กะรน รีสอร์ท ภูเก็ต  
เซ็นทารา กะตะ รีสอร์ท ภูเก็ต โนโวเทล เซ็นทารา หาดใหญ่
เซ็นทารา ชานทะเล รีสอร์ท แอนด์ วิลล่า ตราด เซ็นทารา ดวงตะวัน เชียงใหม่
เซ็นทารา แม่สอด ฮิลล์ รีสอร์ท

สำารองห้องพักทางอีเมลที่ reservations@chr.co.th
หรือติดต่อศูนย์สำารองห้องพักเซ็นทารา โทร. 66 (0) 2101 1234 ต่อ 1

เง่ือนไข: ข้อเสนอพิเศษน้ีใช้ได้ระหว่างวันท่ี  1 กันยายน  - 30 พฤศจิกายน 2554 โดยไม่สามารถเข้าพักในช่วงวันหยุดนักขัตฤกษ์และวันหยุดต่อเน่ืองได้ และไม่สามารถ
ใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอ่ืนๆ  กรุณาสำารองห้องพักล่วงหน้า ท้ังน้ี ข้ึนอยู่กับจำานวนห้องพักท่ีว่างในขณะน้ัน โรงแรมและรีสอร์ทในเครือเซ็นทาราขอสงวนสิทธ์ิ 
ในการเปล่ียนแปลงแก้ไขสิทธิพิเศษและเง่ือนไขตามความเหมาะสมได้ในทุกกรณี
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รับโบนัสไมล์ 4X กับโรงแรมในเครืออินเตอร์คอนติเนนตัล

รับโบนัส 100 ไมล์และสูงสุดถึง 4,000 ไมล์ ทุกการเข้าพัก ณ โรงแรมในเครือไอเอชจี ในระหว่างวันที่ 15 กันยายน - 31 ธันวาคม 2554 
โดยรับไมล์สะสมสูงสุดถึง 4 เท่า หรือ 16,000 ไมล์ เมื่อเข้าพัก ณ โรงแรมในเครือไอเอชจี ตั้งแต่ 1 แห่งขึ้นไป:

 • โบนัสไมล์ ระดับ 1: รับโบนัส  100 ไมล์ สำาหรับทุกคืนที่เข้าพัก
 • โบนัสไมล์ ระดับ 2: รับโบนัสไมล์ 2 เท่า สำาหรับการเข้าพัก ณ โรงแรมในเครือ IHG 2 แห่ง
 • โบนัสไมล์ ระดับ 3: รับโบนัสไมล์ 3 เท่า สำาหรับการเข้าพัก ณ โรงแรมในเครือ IHG 3 แห่ง
 • โบนัสไมล์ ระดับ 4: รับโบนัสไมล์ 4 เท่า สำาหรับการเข้าพัก ณ โรงแรมในเครือ IHG 4 แห่ง

โรงแรมที่ร่วมรายการ: อินเตอร์คอนติเนนตัล คราวน์ พลาซ่า โรงแรมอินดิโก้
  ฮอลิเดย์ อินน์  ฮอลิเดย์ อินน์ เอ็กซ์เพรส สเตบริดจ์ สวีท
  แคนเดิลวูด สวีท

สิทธิพิเศษนี้สำาหรับสมาชิก Priority Club Rewards เท่านั้น โดยท่านสามารถลงทะเบียนได้ที่ www.priorityclub.com/TG4x หรือติดต่อ
ศูนย์บริการสมาชิก Priority Club พร้อมแจ้งหมายเลขสมาชิกและรหัสส่งเสริมการขาย 9955

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

เงื่อนไข: ตรวจสอบข้อมูลและรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.priorityclub.com/qe4xterms

รับทริปเปิลไมล์ กับมิลเลนเนียม แอนด์ คอร์ปโทน โฮเต็ล

รับทริปเปิลไมล์ เมื่อเข้าพัก 5 คืนติดต่อกันขึ้นไป ณ โรงแรมมิลเลนเนียม แอนด์ คอร์ปโทน โฮเต็ล ที่ร่วมรายการในระหว่างวันที่ 1 กันยายน - 
30 พฤศจิกายน 2554
 
 • รับทริปเปิลไมล์ เมื่อเข้าพัก 5 คืนติดต่อกันขึ้นไป
 • รับดับเบิ้ลไมล์ เมื่อเข้าพัก 3 - 4 คืนติดต่อกัน
 • รับไมล์สะสม 500 ไมล์ เมื่อเข้าพัก 1 - 2 คืน

สำารองห้องพักผ่านทางระบบออนไลน์ได้ที่ www.millenniumhotels.com 
หรือติดต่อศูนย์สำารองห้องพักทั่วโลก โทร. +65 6735 7575
อีเมล reservations@millenniumhotels.com

เงื่อนไข: กรุณาแสดงบัตรสมาชิกรอยัล ออร์คิด พลัส หรือแจ้งหมายเลขสมาชิกเมื่อทำาการเช็คอินที่โรงแรม และต้องเข้าพักในอัตราที่กำาหนดจึงจะได้รับ
ไมล์สะสม รอยัล ออร์คิด พลัส สิทธ์ิในการรับไมล์สะสมใช้ได้กับสมาชิก 1 ท่าน ต่อ 1 ห้องเท่าน้ัน การเข้าพักติดต่อกันถือเป็นการเข้าพัก 1 คร้ัง สมาชิกมีสิทธิ์
รับไมล์สะสมกับสายการบินคู่สัญญาเพียง 1 สายการบินต่อการเข้าพัก 1 ครั้ง และต้องเป็นการเข้าพักของท่านสมาชิกเองเท่านั้น ไมล์สะสมจะเข้าสู่บัญชี
ของท่านภายใน 6 - 8 สัปดาห์หลังจากสิ้นสุดการเข้าพัก ข้อเสนอนี้สำาหรับการเข้าพักระหว่างวันที่ 1 กันยายน - 30 พฤศจิกายน 2554 ในอัตราที่กำาหนด
เท่านั้น ยกเว้นโรงแรมในประเทศจีน มัสสานาห์รีสอร์ทในโอมาน และคิงส์เกทพร้อพเพอร์ตี้ในนิวซีแลนด์
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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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       สูกรุงบรัสเซลส

กันยายน - พฤศจิกายน 2554




