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บริการด้วยรอยยิ้มแบบไทย

ขอแนะนำ� “ก�รบินไทยสม�ยล์” ท�งเลือกใหม่ในก�รเดินท�งกับก�รบินไทย ด้วยฝูงบินที่ประกอบด้วยเครื่องบินแอร์บัส A320 ลำ�ใหม่ ที่ให้บริก�ร 
ในชั้นประหยัดทั้งหมด 174 ที่นั่ง 

ก�รบินไทยสม�ยล์ พร้อมมอบบริก�รท่�นด้วยคว�มสะดวกรวดเร็วและคว�มเป็นกันเอง ตั้งแต่เริ่มต้นก�รเดินท�งจนถึงจุดหม�ยปล�ยท�ง โดยท่�นส�ม�รถ
สำ�รองที่นั่งผ่�นท�งระบบออนไลน์ได้ที่ www.thaismileair.com แล้วเพลิดเพลินกับอภินันทน�ก�รเลือกที่นั่ง และอิสระในก�รเช็คอินด้วยโทรศัพท์มือถือ

ก�รบินไทยสม�ยล์ ให้บริก�รเที่ยวบินออกจ�กท่�อ�ก�ศย�นสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ เพื่อเพิ่มคว�มสะดวกสบ�ยให้กับท่�นในก�รต่อเครื่อง ด้วยเที่ยวบินของ
ก�รบินไทย และส�ยก�รบินสม�ชิกในกลุ่มพันธมิตร สต�ร์ อัลไลแอนซ์ 

พนักง�นต้อนรับรุ่นใหม่ ที่จะคอยดูแลและเอ�ใจใส่ในก�รให้บริก�รกับท่�นในทุกเที่ยวบิน พร้อมอภินันทน�ก�รอ�ห�รว่�งและเครื่องดื่ม ด้วยเอกลักษณ์แห่ง
รอยยิ้มตลอดก�รเดินท�ง

ก�รบินไทยสม�ยล์ จะเปิดให้บริก�รในต้นเดือนกรกฎ�คม พร้อมเปิดตัวสู่ ม�เก๊� จุดหม�ยปล�ยท�งแห่งใหม่ โดยให้บริก�ร 14 เที่ยวบินต่อสัปด�ห์  
เพื่อให้ก�รเดินท�งออกจ�กหรือต่อเครื่องที่กรุงเทพฯ ไปยังจุดหม�ยปล�ยท�งแห่งใหม่ที่เต็มไปด้วยคว�มสนุกสน�น และคว�มบันเทิงที่มีชื่อเสียงในเอเชีย

อีกทั้งเพลิดเพลินกับบริก�รของเที่ยวบินก�รบินไทยสม�ยล์ม�กยิ่งขึ้น ด้วยเครื่องบินแอร์บัส A320 ลำ�ใหม่ เมื่อเดินท�งภ�ยในประเทศไทยและประเทศ 
ใกล้เคียงในภูมิภ�คต�มเส้นท�งบินท่ีกำ�หนด

ท่�นสม�ชิกรอยัล ออร์คิด พลัส ยังคงได้รับสิทธิประโยชน์เม่ือเดินท�งกับเท่ียวบินก�รบินไทยสม�ยล์ เช่นเดียวกับก�รบินไทย อ�ทิ อภินันทน�ก�รรับน้ำ�หนัก
สัมภ�ระเพิ่มสำ�หรับสม�ชิกบัตรเงินและบัตรทอง สิทธิ์ก�รได้รับบริก�รก่อน รวมถึงก�รเข้�ใช้ห้องรับรองที่สน�มบินสำ�หรับสม�ชิกบัตรทองและบัตรแพลทินัม

ท่�นสม�ชิกรอยัล ออร์คิด พลัส รับไมล์สะสมเมื่อเดินท�งในเที่ยวบินที่ทำ�ก�รบินด้วยก�รบินไทยสม�ยล์ เช่นเดียวกับก�รบินไทย และส�ม�รถใช้ไมล์สะสม
แลกเป็นร�งวัลบัตรโดยส�รได้ ต�มจำ�นวนไมล์ที่ระบุในต�ร�งร�งวัลบัตรโดยส�รของก�รบินไทย*

วันนี้ ก�รบินไทยยังคงมุ่งมั่นและเอ�ใจใส่ก�รให้บริก�รที่เป็นเลิศอย่�งต่อเนื่อง ทั้งกับก�รบินไทย และส�ยก�รบินน้องใหม่ ก�รบินไทยสม�ยล์

*เป็นไปตามเง่ือนไขและข้อกำาหนด
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ข่าวสารการบินไทย

กรุงเทพฯ - ลอสแองเจลีส

ต�ร�งบินฤดูร้อน ประจำ�ปี 2555 ที่กำ�หนดใช้ตั้งแต่วันที่ 25 มีน�คม 2555 รวมถึงเส้นท�งบินใหม่และก�รจัดแบ่งชั้นโดยส�รใหม่ในบ�งเส้นท�งบิน

ต้ังแต่วันท่ี 1 พฤษภ�คม 2555 เป็นต้นไป ก�รให้บริก�รในเส้นท�งบินระหว่�งกรุงเทพฯ - ลอสแองเจลีส จะหยุดแวะพักท่ีกรุงโซล ประเทศเก�หลี เป็นเวล� 
70 น�ที เดินท�งด้วยเครื่องบินโบอิ้ง 777ER ซึ่งให้บริก�รที่นั่งในชั้นธุรกิจ รอยัล ซิลค์ จำ�นวน 30 ที่นั่ง และ 262 ที่นั่งในชั้นประหยัด พร้อมระบบคว�ม
บันเทิงส่วนตัวในทุกที่นั่ง

ออกเดินท�งจ�กกรุงเทพฯ ด้วยเท่ียวบินในช่วงเช้� เวล� 07:30 น. และถึงลอสแองเจลีส เวล� 11:10 น. ของวันเดียวกัน และออกเดินท�งจ�กลอสแองเจลีส 
ในช่วงบ่�ย เวล� 13:45 น. ถึงกรุงเทพฯ 2 วันถัดม� เวล� 23:30 น. 

บินตรงสู่ภูเก็ต

ภูเก็ตเป็นเมืองท่ีต้ังของรีสอร์ทและช�ยห�ดท่ีมีช่ือเสียงของประเทศไทย รวมถึงเป็นเมืองยอดนิยมสำ�หรับนักเดินท�งท่องเท่ียวจ�กท่ัวทุกมุมโลก อีกท้ังภูเก็ต 
ยังได้กล�ยเป็นหนึ่งในจุดหม�ยปล�ยท�งหลักที่สำ�คัญของประเทศไทย ก�รบินไทยเปิดให้บริก�รเที่ยวบินตรง ไป-กลับ ระหว่�งหล�กหล�ยเมืองสำ�คัญ 
ในต่�งประเทศและจังหวัดภูเก็ต ทั้งในช่วงเทศก�ลและช่วงเวล�ตลอดทั้งปี

เที่ยวบินตรงระหว่�งฮ่องกงและภูเก็ตเปิดให้บริก�รทุกวัน ซึ่งเป็นเที่ยวบินที่ได้รับคว�มนิยมต่อเนื่องม�ย�วน�น เพื่อที่ผู้โดยส�รที่พำ�นักอยู่ในประเทศฮ่องกง
จะได้เดินท�งม�เพื่อพักผ่อนหรืออ�บแดดในช่วงวันหยุด และสำ�หรับผู้โดยส�รที่พำ�นักอยู่ในจังหวัดภูเก็ตก็จะได้รับคว�มสะดวกสบ�ยในก�รติดต่อกับเมือง
ศูนย์กล�งท�งก�รเงินชั้นนำ�ในเอเชียและเมืองแห่งก�รช็อปปิ้งที่มีชื่อเสียง

เที่ยวบินตรงระหว่�งโซลและภูเก็ต ปัจจุบันเปิดให้บริก�ร 3 เที่ยวบินต่อสัปด�ห์ เพื่อให้คู่ฮันนีมูนหรือนักท่องเที่ยวช�วเก�หลีได้ม�พักผ่อนหรืออ�บแดดที่
ช�ยห�ดภูเก็ต และเพ่ือท่ีผู้พำ�นักอยู่ท�งภ�คใต้ของประเทศไทยจะได้เดินท�งไปยังกรุงโซลเพ่ือสัมผัสวัฒนธรรมของประเทศเก�หลีท่ีมีช่ือเสียงโด่งดังไปท่ัวเอเชีย
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ฉลองครบรอบ 15 ปี เครือข่ายสายการบินพันธมิตร สตาร์ อัลไลแอนซ์ 

เร่ิมต้นจ�กเพียง 5 ส�ยก�รบิน ในปี 2540 จนถึงปัจจุบันท่ีเครือข่�ยส�ยก�รบินพันธมิตร สต�ร์ อัลไลแอนซ์ มีสม�ชิกม�กกว่�เครือข่�ยส�ยก�รบินอ่ืนในโลก 
นับเป็นคว�มภ�คภูมิใจในก�รมอบบริก�รในครั้งนี้

ด้วยจำ�นวนสม�ชิกส�ยก�รบินที่เพิ่มขึ้น พร้อมทั้งจำ�นวนที่เพิ่มขึ้นของผู้โดยส�รที่เลือกเดินท�งกับส�ยก�รบินในกลุ่มพันธมิตร สต�ร์ อัลไลแอนซ์ ทำ�ให้
ปัจจุบัน ส�ยก�รบินพันธมิตร สต�ร์ อัลไลแอนซ์ ส�ม�รถให้บริก�รผู้โดยส�รได้ถึง 600 ล้�นคน สำ�หรับก�รเดินท�งท่ีร�บร่ืนสู่จุดหม�ยปล�ยท�งกว่� 980 แห่ง 
ซึ่งครอบคลุมส�ยก�รบินม�กกว่�เครือข่�ยใดๆ

เครือข่�ยส�ยก�รบินพันธมิตร สต�ร์ อัลไลแอนซ์ ยังมอบสิทธิประโยชน์ที่ดีที่สุดให้กับท่�นนักเดินท�ง ไม่ว่�จะเป็นก�รเข้�ใช้บริก�รในห้องรับรอง และก�ร
ได้รับบริก�รก่อน แต่ยังรวมถึงก�รสะสมไมล์และแลกรับร�งวัลด้วยบัตรสม�ชิกเพียงใบเดียวเท่�นั้น

ในฐ�นะหนึ่งในส�ยก�รบินสม�ชิกในเครือข่�ยส�ยก�รบินพันธมิตร สต�ร์ อัลไลแอนซ์ ก�รบินไทยจึงขอขอบพระคุณทุกท่�นที่ได้ให้คว�มไว้ว�งใจ และเลือก
เดินท�งรอบโลกไปกับส�ยก�รบินในกลุ่มพันธมิตร สต�ร์ อัลไลแอนซ์ 

ขอขอบคุณจากใจ แด่ท่านสมาชิกทุกท่าน

ตั้งแต่วันที่ 14 พฤษภ�คม 2555 เป็นต้นไป ท่�นส�ม�รถลุ้นรับร�งวัลสุดพิเศษ เพื่อร่วมฉลองหนึ่งใน 27 เทศก�ลสำ�คัญระดับโลกนี้ได้ เพียงคลิกที่  
www.staralliance.com เพื่อตรวจสอบร�ยละเอียดเพิ่มเติม
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ขอแนะนำา Explorer Fares จากการบินไทย

ไม่ว่�ท่�นจะเดินท�งเพื่อท่องเที่ยว หรือติดต่อธุรกิจ ท่�นส�ม�รถเพลิดเพลินกับบัตรโดยส�รร�ค�พิเศษ Explorer Fares พร้อมค้นพบจุดหม�ยปล�ยท�ง
ใหม่ๆ หรือกลับไปเยือนจุดหม�ยปล�ยท�งที่ท่�นชื่นชอบอีกครั้ง

เมื่อเดินท�งกับก�รบินไทย จ�กยุโรป ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ หรือแอฟริก�ใต้ สู่กรุงเทพฯ ท่�นส�ม�รถเลือกบัตรโดยส�รร�ค�พิเศษ Explorer Fares 
ที่รวมตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ในชั้นประหยัด สู่จุดหม�ยปล�ยท�งต่�งๆ  ในประเทศไทย ไม่ว่�จะเป็นเมืองริมช�ยห�ดท�งภ�คใต้อย่�ง ภูเก็ต กระบี่ สมุย  
หรือเมืองที่มีเอกลักษณ์อันโดดเด่นท�งภ�คเหนือ เช่น เชียงใหม่ และเชียงร�ย เป็นต้น

นอกจ�กนี้ ท่�นยังส�ม�รถเลือกจุดหม�ยปล�ยท�งหล�กหล�ยสีสันในประเทศเพื่อนบ้�น ที่รวมถึง 
เวียดน�ม: ฮ�นอย โฮจิมินห์ 
กัมพูช�: พนมเปญ 
ล�ว: เวียงจันทน์ 
พม่�: ย่�งกุ้ง

บัตรโดยส�รร�ค�พิเศษ Explorer Fares สำ�หรับก�รเดินท�งในชั้นประหยัดนี้ ส�ม�รถสำ�รองที่นั่งได้ในระหว่�งวันที่ 1 เมษ�ยน - 30 มิถุน�ยน 2555 
สำ�หรับก�รเดินท�งระหว่�งวันที่ 1 พฤษภ�คม - 30 กันย�ยน 2555*

สำ�รองที่นั่ง หรือสอบถ�มร�ยละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำ�นักง�นก�รบินไทย หรือบริษัทตัวแทนท่องเที่ยวในประเทศที่กำ�หนด หรือที่ www.thaiairways.com

ค้นพบสถ�นที่ท่องเที่ยวใหม่ๆ  หรือย้อนรอยคว�มทรงจำ�อันงดง�ม กับก�รเดินท�งด้วยบัตรโดยส�รร�ค�พิเศษในอัตร� Explorer Fares จ�กก�รบินไทย

สัมผัสก�รเดินท�งที่นุ่มนวลดุจพลิ้วไหมกับก�รบินไทย

*บัตรโดยสารราคาพิเศษในอัตรา Explorer Fares สามารถใช้ได้กับเท่ียวบินท่ีทำาการบินด้วยสายการบินไทยในเส้นทางบินข้ามทวีปท่ีบินสู่กรุงเทพฯ ยกเว้นเท่ียวบินท่ีออกเดินทาง
จากสหรัฐอเมริกา อัตราน้ีไม่รวมค่าภาษีและค่าธรรมเนียม และข้ึนอยู่กับจำานวนท่ีน่ังท่ีว่าง ท้ังน้ี เป็นไปตามเง่ือนไขและข้อกำาหนดตามท่ีระบุไว้ใน www.thaiairways.com 
การบินไทยขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกข้อเสนอนี้ได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
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สัมผัสธรรมชาติและสีสันแห่งความสนุก กับแพ็คเกจตรงใจ

รอยัล ออร์คิด ฮอลิเดย์ เพิ่มท�งเลือกใหม่ในวันพักผ่อน ด้วยแพ็คเกจที่หล�กหล�ยทั่วประเทศไทย อ�ทิ แพ็คเกจที่พัก ทัวร์ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ธรรมช�ติ
ในกรุงเทพฯ หรือแพ็คเกจเที่ยวสวนสนุก ทั้งในฮ่องกงและสิงคโปร์ ซึ่งท่�นส�ม�รถใช้ไมล์สะสมแลกได้แล้ววันนี้

แพ็คเกจที่พัก รวมอ�ห�รมื้อเช้� ค่�ภ�ษีและค่�ธรรมเนียมต่�งๆ  ด้วยหล�กหล�ยโรงแรมที่พัก ที่ท่�นส�ม�รถแลกด้วยไมล์สะสมเริ่มต้นตั้งแต่ 15,000 ไมล์ 
ถึง 24,000 ไมล์ต่อคืน

เลือกแพ็คเกจที่พักใกล้กรุงเทพฯ เช่น พัทย� ชะอำ� หัวหิน หรือท�งภ�คเหนือ เช่น เชียงใหม่ เชียงร�ย และท�งภ�คใต้ที่ ภูเก็ต กระบี่ สมุย เป็นต้น

สัมผัสธรรมช�ติอย่�งใกล้ชิด ด้วยแพ็คเกจทัวร์ที่บ�งกะเจ้� เก�ะเขียวขจีกล�งลำ�น้ำ�เจ้�พระย� เปรียบได้ดั่งโอเอซีสใจกล�งกรุงเทพฯ ด้วยจำ�นวนไมล์ใน
ก�รแลกร�งวัล 14,500 ไมล์ หรือเลือกแพ็คเกจทัวร์เต็มวัน เที่ยวตล�ดไทย 3 แบบ 3 สไตล์ ด้วยจำ�นวนไมล์เพียง 6,500 ไมล์ หรือแพ็คเกจที่พักค้�งคืน
พร้อมสัมผัสขนบธรรมเนียมวัฒนธรรมไทย และทัวร์สวนผักปลอดส�รพิษ ณ โรส ก�ร์เดน ริเวอร์ไซด์ ด้วยจำ�นวนไมล์ 20,500 ไมล์

แลกบัตรเที่ยวชมยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ สิงคโปร์ 1 วัน ด้วยไมล์สะสม 7,000 ไมล์ หรือเลือกแลกบัตรประเภท 2 วัน สำ�หรับแพ็คเกจสวนสนุก ฮ่องกง 
ดิสนีย์แลนด์ ได้ด้วยไมล์สะสมเริ่มต้นตั้งแต่ 8,500 ไมล์

แลกร�งวัลแพ็คเกจ รอยัล ออร์คิด ฮอลิเดย์ นี้ ได้จนถึงวันที่ 31 ตุล�คม 2555 ร�ยละเอียดเพิ่มเติมที่ www.thaiairways.com/rop คลิก แลกร�งวัล 
ติดต่อ รอยัล ออร์คิด ฮอลิเดย์ เพื่อแลกร�งวัลแพ็คเกจได้ที่:

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

ผ่อนคล�ยและคืนคว�มสดใสให้ผิวของท่�น ด้วยก�รแลกร�งวัลสป�ทรีตเมนท์

สป�หรูมีระดับที่ได้รับก�รคัดเลือกทั้ง 20 แห่งในประเทศไทย ขอมอบทรีตเมนท์ที่มีเอกลักษณ์ด้วยผลิตภัณฑ์ชั้นเลิศ พร้อมสิ่งอำ�นวยคว�มสะดวกที่หรูหร� 
รวมถึงคว�มเชี่ยวช�ญในก�รให้บริก�ร เพื่อประสบก�รณ์สป�ที่ท่�นจะประทับใจไม่รู้ลืม

สป�แต่ละแห่งนำ�เสนอเมนูทรีตเมนท์ที่หล�กหล�ยให้กับท่�นสม�ชิกรอยัล ออร์คิด พลัส เพื่อให้ท่�นแลกร�งวัลให้กับตัวท่�นเองหรือมอบเป็นของขวัญ 
สุดพิเศษให้กับผู้มีสิทธิ์รับร�งวัลของท่�น

ทรีตเมนท์ 90 น�ที 12,000 ไมล์

ทรีตเมนท์ 120 น�ที 15,000 ไมล์

แพ็คเกจครึ่งวัน 20,000 ไมล์ 

แลกร�งวัลสป�ทรีตเมนท์ได้ต้ังแต่วันท่ี 1 พฤษภ�คม - 31 สิงห�คม 2555 เพียงติดต่อสถ�นบริก�รสป�ท่ีท่�นเลือก ท้ังน้ี ก�รสำ�รองร�งวัลสป�ทรีตเมนท์ต้องใช้
เวล� 3 วันทำ�ก�ร และไมล์สะสมจะถูกหักออกจ�กบัญชีของท่�นเม่ือท่�นได้รับก�รยืนยันก�รใช้บริก�ร เพ่ือก�รผ่อนคล�ยกับบริก�รสป�ทรีตเมนท์ท่ีตรงใจท่�น

นอกจ�กน้ีท่�นยังส�ม�รถสัมผัสประสบก�รณ์สป�เหนือระดับได้ เพียงใช้ไมล์สะสมแลกแพ็คเกจท่ีพัก สป�ค็อทเทจ ไอยสวรรค์ เรสซิเดนท์เชียล สป�แอนด์คลับ 
ใจกล�งกรุงเทพฯ ณ โรงแรมแกรนด์ไฮแอท เอร�วัณ

สป�ค็อทเทจท้ัง 6 หลัง ด้วยพ้ืนท่ีกว้�งขว�งและก�รตกแต่งอย่�งหรูหร� พร้อมบริก�รสป�ทรีตเมนท์อย่�งเป็นส่วนตัว รวมไปถึงห้องอบไอน้ำ� และระเบียงกล�งแจ้ง

แพ็คเกจท่ีพัก รวมอ�ห�รเช้�และค็อกเทลในย�มค่ำ�ท่ีเสิร์ฟให้กับท่�นถึงค็อทเทจ พร้อมบริก�รนวด 60 น�ทีภ�ยในค็อทเทจต�มเมนูท่ีท่�นเลือก บริก�รอบไอน้ำ�
อโรม�เทอร�ปีและแช่น้ำ�นม

ทั้งหมดนี้ ด้วยก�รให้บริก�รจ�กทีมสป�ผู้ดูแลท่�นอย่�งเป็นส่วนตัว เพื่อให้มั่นใจว่�ท่�นจะได้สัมผัสประสบก�รณ์พักผ่อนสุดพิเศษ

พัก 1 คืน 36,000 ไมล์

ร�ยละเอียดและเมนูทรีตเมนท์ต่�งๆ  ที่ www.thaiairways.com/rop เลือก “แลกร�งวัล”

เง่ือนไข: รางวัลสปาทรีตเมนท์เป็นรางวัลพิเศษท่ีใช้ได้กับผู้ให้บริการสปาและสาขาท่ีร่วมรายการเท่าน้ัน ท่านสามารถแลกรับรางวัลสปาทรีตเมนท์ได้ต้ังแต่วันท่ี 1 พฤษภาคม - 
31 กรกฎาคม 2555 และต้องเข้าใช้บริการภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2555 ท่านสามารถแลกรับรางวัลสปา สำาหรับตัวท่านเองหรือผู้มีสิทธิ์รับรางวัลของท่าน และใช้ได้กับ
เมนูทรีตเมนท์ท่ีระบุไว้เท่าน้ัน สำาหรับค่าภาษี ค่าใช้จ่ายสำาหรับทรีตเมนท์ บริการสปาหรือผลิตภัณฑ์เพ่ิมเติมอ่ืนๆ  ผู้ใช้บริการต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายด้วยตนเอง ทรีตเมนท์
ทั้งหมดขึ้นอยู่กับช่วงเวลาบริการที่ว่าง กรุณาสำารองบริการล่วงหน้าโดยติดต่อสถานบริการสปาโดยตรง ทั้งนี้ การยืนยันการได้รับการใช้บริการจากสปาที่ท่านเลือก ต้องใช้
เวลา 3 วันทำาการ และไมล์สะสมจะถูกหักออกจากบัญชีของท่านหลังจากที่ท่านได้รับการยืนยันการใช้บริการเรียบร้อยแล้ว ท่านไม่สามารถขอโอนรางวัลไปใช้ที่สถานบริการ
สปาแห่งอื่นได้ สำาหรับรางวัลแพ็คเกจที่พัก สปาค็อทเทจ มีจำานวนจำากัดเพียง 50 รางวัลเท่านั้น และสงวนสิทธิ์ให้กับผู้ที่สำารองรางวัลก่อน ทั้งนี้ ไม่สามารถขอคืนไมล์
สะสมได้ในทุกกรณี
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รู้ทัน ไม่พลาดทุกข่าวสาร

ไมล์สะสมหมดอายุปี 2554

ห�กท่�นมีไมล์สะสมหมดอ�ยุปี 2554 ท่�นส�ม�รถแลกร�งวัลด้วยไมล์สะสมที่จะหมดอ�ยุดังกล่�วได้จนถึงวันที่ 30 มิถุน�ยน 2555 ซึ่งนอกเหนือจ�ก
ร�งวัลบัตรโดยส�ร ร�งวัลอัพเกรดชั้นโดยส�รกับก�รบินไทยและส�ยก�รบินพันธมิตร สต�ร์ อัลไลแอนซ์ แล้ว ยังมีร�งวัลอื่นๆ  ที่ใช้จำ�นวนไมล์สะสมในก�ร
แลกร�งวัลที่น้อยกว่�เพื่อให้ท่�นได้เลือกแลกร�งวัลที่ตรงใจ

ร�งวัลห้องพักโรงแรม มอบคว�มคุ้มค่�ด้วยจำ�นวนไมล์ท่ีใช้แลกร�งวัลเร่ิมต้นเพียง 12,000 ไมล์ หรือแลกร�งวัลสม�ชิกนิตยส�รร�ยปี เร่ิมต้นท่ี 5,000 ไมล์ 
พร้อมนิตยส�รร�ยใหม่ให้ท่�นเลือก ทั้ง Lonely Planet, Elle Thailand และชีวจิต นอกจ�กนั้น ท่�นยังส�ม�รถพักผ่อนก่อนออกเดินท�ง ณ ห้องรับรอง 
รอยัล ซิลค์ เล�นจ์ ด้วยจำ�นวนไมล์สะสมในก�รแลกใช้บริก�รเร่ิมต้นเพียง 4,000 ไมล์ หรือก�รแลกร�งวัลน้ำ�หนักกระเป๋�สัมภ�ระเกินพิกัด ด้วยจำ�นวนไมล์ท่ีใช้
แลกร�งวัลเริ่มต้นที่ 2,000 ไมล์ ณ ท่�อ�ก�ศย�นสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ รวมถึงท่�นยังส�ม�รถแลกร�งวัลสินค้�ที่ระลึก THAI Shop มื้ออ�ห�รกับ 
ครัวก�รบินไทย THAI Catering ร�งวัลสป�ทรีตเมนท์ หรือแพ็คเกจต่�งๆ  จ�ก รอยัล ออร์คิด ฮอลิเดย์ ท่ีเป็นท�งเลือกท่ีหล�กหล�ยในก�รแลกร�งวัลให้กับท่�น

ห�กท่�นมีไมล์สะสมไม่เพียงพอสำ�หรับร�งวัลที่ท่�นเลือก ท่�นส�ม�รถซื้อไมล์สะสมได้สูงสุดถึง 30,000 ไมล์ที่ www.thaiairways.com/rop

แลกรางวัลบัตรโดยสารการบินไทย ผ่านระบบออนไลน์

ข่�วดีสำ�หรับสม�ชิกที่พำ�นักในประเทศญี่ปุ่นและออสเตรเลีย ท่�นส�ม�รถสำ�รองที่นั่งและออกบัตรโดยส�รร�งวัลของก�รบินไทย ได้ที่   
www.thaiairways.com/rop

ท่�นส�ม�รถทำ�ก�รสำ�รองร�งวัลบัตรโดยส�รประเภทเที่ยวเดียว หรือไป-กลับ สำ�หรับเส้นท�งที่ออกเดินท�งจ�กประเทศญี่ปุ่นและออสเตรเลียด้วย
ก�รบินไทยได้ โดยค่�ภ�ษีและค่�ธรรมเนียมต่�งๆ  จะแจ้งเป็นเงินสกุลท้องถิ่น ซึ่งท่�นส�ม�รถชำ�ระได้ด้วยบัตรเครดิตชั้นนำ�

ปัจจุบันนี้ ท่�นสม�ชิกที่พำ�นักในประเทศไทย รวมถึงประเทศออสเตรเลีย ญี่ปุ่น และประเทศที่ใช ้สกุลเงินยูโรในสหภ�พยุโรป ส�ม�รถใช้บริก�รแลกร�งวัล
บัตรโดยส�รก�รบินไทยผ่�นระบบออนไลน์ได้แล้ว เพื่อเพิ่มคว�มสะดวกสบ�ยให้กับท่�นสม�ชิกม�กยิ่งขึ้นในก�รแลกร�งวัลในเส้นท�งที่กำ�หนด
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ช่องทางสื่อสารใหม่ ใกล้ชิดกันมากขึ้น 

กับ www.facebook.com/ThaiAirways และ www.twitter.com/ThaiAirways

เชิญพบช่องท�งก�รสื่อส�รใหม่ผ่�นหน้� Facebook และ Twitter ของก�รบินไทย ซึ่งสม�ชิกทุกท่�นจะได้พบกับสิทธิประโยชน์ม�กม�ย ดังนี้

• อัพเดทข้อมูลข่�วส�รและเรื่องน่�รู้ต่�งๆ  ของก�รบินไทยอย่�งต่อเนื่อง 
• ไม่พล�ดโปรโมชั่นพิเศษของก�รบินไทย ที่ให้ท่�นได้รู้ก่อนใคร 
• ร่วมสนุกกับกิจกรรมต่�งๆ  และร่วมสนุกชิงร�งวัลสุดพิเศษม�กม�ยตลอดปี 
• ตรวจสอบข่�วส�รและโปรโมชั่นต่�งๆ  จ�ก รอยัล ออร์คิด พลัส และรอยัล ออร์คิด ฮอลิเดย์ 
• ร่วมพูดคุย สอบถ�มปัญห� และเสนอแนะคว�มคิดเห็นต่�งๆ  กับก�รบินไทย

ขอเชิญกด Like และร่วมกิจกรรมสุดพิเศษ พร้อมลุ้นรับร�งวัลบัตรโดยส�รและอื่นๆ  อีกม�กม�ย บน Facebook ของก�รบินไทยได้แล้ววันนี้ที่  
www.facebook.com/ThaiAirways รวมทั้งติดต�มผ่�น Twitter Account @ThaiAirways หรือ www.twitter.com/Thaiairways
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ร่วมบริจาคไมล์เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

มูลนิธิแม่ฟ้�หลวง ในพระบรมร�ชูปถัมภ์ ก่อตั้งขึ้นต�มพระร�ชดำ�ริของสมเด็จพระศรีนครินทร�บรมร�ชชนนี ในปี 2515 เพื่อช่วยเหลือผู้ย�กไร้ในพื้นที่ 
ห่�งไกลให้ส�ม�รถช่วยเหลือตนเองและครอบครัว ด้วยก�รพัฒน�ด้�นสุขภ�พ ชีวิตคว�มเป็นอยู่ และก�รศึกษ�

มูลนิธิแม่ฟ้�หลวง ยังถือเป็นตัวแทนของประเทศไทยบนเวทีโลก ในก�รเผยแพร่องค์คว�มรู้ที่เป็นแบบอย่�งและได้รับก�รยอมรับในระดับส�กล ในด้�น 
ก�รพัฒน�ชุมชนและยกระดับคว�มเป็นอยู่ท�งสังคม เศรษฐกิจ แบบยั่งยืน ตัวอย่�งเช่น ก�รพัฒน�ในสหภ�พเมียนม�ร์ อัฟก�นิสถ�น และอินโดนีเซีย 

ไมล์บริจ�คของท่�น จะมีส่วนร่วมในก�รสนับสนุนก�รเดินท�งของทีมนักพัฒน�ของมูลนิธิฯ ในก�รเดินท�งกับก�รบินไทย เพื่อไปปฏิบัติง�นพัฒน�ชุมชน
และให้คว�มช่วยเหลือผู้ย�กไร้และด้อยโอก�สในพื้นที่ห่�งไกลทั้งในประเทศและต่�งประเทศได้อย่�งต่อเนื่อง

ร่วมบริจ�คไมล์ตั้งแต่ 100 ไมล์ขึ้นไป ผ่�นท�งระบบออนไลน์ได้ที่ www.thaiairways.com/rop จนถึงวันที่ 30 กันย�ยน 2555  
เพียงเข้�สู่บัญชีของท่�น แล้วคลิกที่ บริจ�คไมล์เพื่อมูลนิธิแม่ฟ้�หลวง

ท่�นสม�ชิกท่ีพำ�นักในประเทศไทยยังส�ม�รถบริจ�คผ่�นท�งโทรศัพท์มือถือได้ทันทีท่ี http://m.thaiairways.com โดยเข้�สู่บัญชีของท่�น แล้วเลือก บริจ�คไมล์
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Avis Thailand

อนันตรา ภูเก็ต วิลล่า

ขอแนะนำา ดุสิตธานี มัลดีฟส์
รับส่วนลด 15% สำ�หรับอัตร� Bed & Breakfast Rate เม่ือสำ�รองห้องพัก ณ ดุสิตธ�นี มัลดีฟส์ ผ่�นท�งศูนย์สำ�รองห้องพักดุสิต ระหว่�งวันท่ี 1 เมษ�ยน - 31 กรกฎ�คม 2555
และเพลิดเพลินกับดับเบิ้ลไมล์เมื่อเข้�พักในอัตร� Dusit Best Available Rate อย่�งน้อย 2 คืนติดต่อกัน ณ โรงแรมและรีสอร์ทในเครือดุสิต อินเตอร์เนชั่นแนล 
ที่ร่วมร�ยก�รจนถึงวันที่ 30 มิถุน�ยน 2555
โรงแรมและรีสอร์ทในเครือดุสิต อินเตอร์เนชั่นแนล ที่ร่วมร�ยก�รมีดังนี้:
ไทย
ดุสิตธ�นี กรุงเทพฯ ดุสิตธ�นี หัวหิน ดุสิตธ�นี พัทย� ดุสิตธ�นี ล�กูน่� ภูเก็ต  
ดุสิต ไอส์แลนด์ รีสอร์ท เชียงร�ย ดุสิต ดีทู เชียงใหม่  ดุสิต ดีทู บ�ร�คูด� พัทย� ดุสิต ปร๊ินเซส ศรีนครินทร์ กรุงเทพฯ 
ดุสิต ปร๊ินเซส โคร�ช  รอยัล ปริ๊นเซส เชียงใหม่ ปทุมวัน ปริ๊นเซส เอ็มบีเค เซ็นเตอร์ กรุงเทพฯ เบล-แอร์ ปริ๊นเซส สุขุมวิท กรุงเทพฯ
แกรนด์ ไชน่� ปริ๊นเซส ไชน่�ท�วน์ กรุงเทพฯ 
สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ฟิลิปปินส์	 	อียิปต์
ดุสิตธ�นี ดูไบ ดุสิตธ�นี มะนิล�  ดุสิตธ�นี เลควิว ไคโร
ดุสิต เรสซิเดนซ์ ดูไบ ม�รีน่�
สำ�รองห้องพักผ่�นระบบออนไลน์ คลิกที่ www.dusit.com
อีเมล: booking@dusit.com
โทร:  66 (0) 2636 3333

เง่ือนไข: ขอสงวนสิทธ์ิอัตราห้องพักตามท่ีกำาหนด และการสะสมไมล์เข้าบัญชีตามเง่ือนไขและข้อกำาหนด มีข้อจำากัดของจำานวนห้องพักสูงสุด 2 ห้องต่อท่านสมาชิก 1 ท่าน ต่อการเข้าพัก 1 คร้ัง 
ข้อเสนอนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นๆ  ได้ ทั้งนี้ กรุณาสำารองห้องพักล่วงหน้าและขึ้นอยู่กับห้องพักที่ว่าง กรุณาแสดงบัตรสมาชิกรอยัล ออร์คิด พลัส เมื่อทำาการเช็คอิน

ดุสิตธานี มัลดีฟส์

ยิ่งพักนาน ยิ่งคุ้มค่ากับโรงแรมและรีสอร์ทในเครืออนันตรา

ฤดูร้อนนี้ โรงแรมและรีสอร์ทในเครืออนันตร� ขอเชิญชวนท่�นเพลิดเพลินกับวันพักผ่อน ณ จุดหม�ยปล�ยท�งที่ท่�นชื่นชอบ หรือจุดหม�ยปล�ยท�งใหม่ๆ  
ในประเทศไทย เวียดน�ม บ�หลี มัลดีฟส์ และสหรัฐอ�หรับเอมิเรตส์

ยิ่งพักน�นเท่�ไหร่ ยิ่งคุ้มค่� ด้วยดับเบิ้ลไมล์ และรับส่วนลดค่�ห้องพักสูงสุดถึง 40% ถึงวันที่ 31 ตุล�คมนี้

สำ�รองห้องพัก ผ่�นท�งอีเมลที่ reserveanantara@anantara.com 
หรือโทร.  +66 (0) 2476 1130 พร้อมแจ้งรหัสส่งเสริมก�รข�ย THSUM12
หรือผ่�นท�งระบบออนไลน์ที่ www.anantara.com/thaiairways

เง่ือนไข: ข้อเสนอน้ีไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขาย หรือโปรโมช่ันอ่ืนๆ  ได้ สำาหรับการเข้าพักระหว่างวันท่ี 1 เมษายน - 31 ตุลาคม 2555 โดยข้ึนอยู่กับจำานวนห้องพักท่ีว่างและ
กรุณาสำารองห้องพักล่วงหน้า ข้อเสนอน้ีสำาหรับการสำารองห้องพักผ่านทางโทรศัพท์ อีเมล โดยแจ้งรหัสส่งเสริมการขาย THSUM12 หรือผ่านทาง Anantara.com/thaiairways เท่าน้ัน ท้ังน้ี 
ผู้เข้าพักต้องแสดงบัตรสมาชิกรอยัล ออร์คิด พลัส เม่ือทำาการเช็คอิน เพ่ือสิทธ์ิรับดับเบ้ิลไมล์ ซ่ึงหมายถึงไมล์สะสมปกติ 500 ไมล์ และโบนัส 500 ไมล์ รวมเป็น 1,000 ไมล์ต่อห้องพักต่อการ
เข้าพัก ห้องพักอาจมีจำากัดในอัตรานี้ ส่วนลดสำาหรับการเข้าพักในอัตรา best available rate จะแตกต่างกันไปในแต่ละโรงแรม และตามจำานวนวันที่เข้าพัก
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รับดับเบิ้ลไมล์กับโรงแรมที่ท่านชื่นชอบในเครือสตาร์วูด กรุงเทพฯ

เพลิดเพลินกับสิทธิประโยชน์และบริก�รระดับโลก พร้อมรับดับเบิ้ลไมล์ เลทเช็คเอ�ท์ และอ�ห�รมื้อเช้� เมื่อเข้�พัก ณ โรงแรมชั้นนำ� ในกรุงเทพฯ ระหว่�งวันที่ 
1 เมษ�ยน - 30 มิถุน�ยน 2555:

เดอะ เซนต์ รีจิส กรุงเทพฯ เชอร�ตัน แกรนด์ สุขุมวิท กรุงเทพฯ
เดอะ เวสทิน แกรนด์ สุขุมวิท กรุงเทพฯ รอยัล ออร์คิด เชอร�ตัน โฮเต็ล แอนด์ ท�วเวอร์ส
พล�ซ่� แอทธินี กรุงเทพฯ, รอยัล เมอริเดียน โฮเต็ล โฟร์ พอยท์ส บ�ย เชอร�ตัน สุขุมวิท 15 กรุงเทพฯ
อลอฟท์ สุขุมวิท 11 กรุงเทพฯ

สำ�รองห้องพักหรือสอบถ�มร�ยละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อศูนย์ลูกค้�สัมพันธ์สต�ร์วูด พร้อมแจ้งรหัสส่งเสริมก�รข�ย “BKKDBL” เมื่อโทรจ�ก:

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

เงื่อนไข: ข้อเสนอนี้ใช้ได้กับโรงแรมและรีสอร์ทในเครือสตาร์วูดที่ร่วมรายการ สำาหรับการสำารองและเข้าพักระหว่างวันที่ 1 เมษายน - 30 มิถุนายน 2555 กรุณาแจ้งรหัสส่งเสริมการขาย  
“BKKDBL” เม่ือทำาการสำารองห้องพัก รับโบนัสไมล์เฉพาะผู้เข้าพักท่ีเป็นสมาชิก Starwood Preferred Guest® ท่ีได้เลือกรายการ รอยัล ออร์คิด พลัส เพ่ือสะสมไมล์ ณ วันท่ีเข้าพัก
และแสดงบัตรสมาชิก Starwood Preferred Guest เมื่อทำาการเช็คอิน กรุณาสำารองห้องพักล่วงหน้าและชำาระค่าห้องพักล่วงหน้าเต็มอัตรา ทั้งนี้ ไม่สามารถขอคืนเงินได้ ชำาระเงินผ่าน
บัตรเครดิตเม่ือทำาการสำารองห้องพัก ข้อเสนอน้ีไม่สามารถเปล่ียนวันหรือแลกเปล่ียนเป็นเงินสดหรือเครดิตได้ และไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขาย รวมท้ัง Starwood Privilege 
อื่นๆ  ได้ ห้องพักในอัตราเหล่านี้อาจมีจำานวนจำากัด รวมถึงมีข้อกำาหนดอื่นๆ  และมีช่วงปิดรับจอง ข้อเสนอนี้ไม่สามารถใช้ได้กับการจองเป็นหมู่คณะ ทางโรงแรมจะไม่รับผิดชอบต่อความ
เสียหายใดๆ  ในกรณีท่ีขัดกับกฎหมายของบางประเทศหรือในกรณีท่ีเกิดจากการพิมพ์ข้อความไม่ครบหรือผิดพลาด สตาร์พอยท์ส, เอสพีจี, Starwood Preferred Guest, เชอราตัน, โฟร์ พอยท์ส, 
ดับเบ้ิลยู, อลอฟท์, เลอ เมอริเดียน, เดอะ ลักชัวร่ี คอลเลคช่ัน, เอลิเมนต์, เวสทิน, เซนต์ รีจิส, และอ่ืนๆ  เป็นเคร่ืองหมายการค้าของ Starwood Hotels & Resorts Worldwide, Inc. หรือบริษัท
ในเครือ © 2012 Starwood Hotels & Resorts Worldwide, Inc.

พลาซ่า แอทธินี กรุงเทพฯ รอยัล เมอริเดียน โฮเต็ล

รับ 200 โบนัสไมล์ต่อคืน กับโรงแรมในเครืออินเตอร์คอนติเนนตัล

รับโบนัสไมล์ทุกคืนที่เข้�พักเพื่อก�รแลกรับร�งวัลได้รวดเร็วยิ่งขึ้น พร้อมรับไมล์สะสมเพิ่ม 200 ไมล์ สูงสุดถึง 4,000 ไมล์ สำ�หรับทุกก�รเข้�พักในอัตร�ที่กำ�หนด 
ระหว่�งวันที่ 1 มิถุน�ยน - 3 กันย�ยน 2555 เพื่อก�รเดินท�งพร้อมรับไมล์สะสมที่คุ้มค่�ยิ่ง

โรงแรมที่ร่วมร�ยก�รทั่วโลก: อินเตอร์คอนติเนนตัล® คร�วน์ พล�ซ่�®  ฮอลิเดย์ อินน์ เอ็กซ์เพรส®  โฮเต็ล อินดิโก®้

  ฮอลิเดย์ อินน®์  สเตบริดจ์ สวีท®  แคนเดิลวูด สวีท®

ท่�นจะต้องเป็นสม�ชิก Priority Club® Rewards และลงทะเบียนหม�ยเลขสม�ชิกล่วงหน้�เพื่อเข้�ร่วมร�ยก�รส่งเสริมก�รข�ยนี้ 
ลงทะเบียนได้ที่ www.priorityclub.com/200tg หรือติดต่อศูนย์บริก�รสม�ชิก Priority Club® โทร. +63 2 857 8788 

ศูนย์บริก�รสม�ชิก Priority Club®: ออสเตรเลีย +61 2 9935 8362 จีน     +86 20 3419 8282 ประเทศอื่นๆ  ในเอเชียแปซิฟิก +63 2 857 8788
  ญี่ปุ่น       +81 3 5767 9325 เก�หลี  +63 2 857 8778

เง่ือนไข: สิทธิพิเศษน้ีเฉพาะสมาชิก Priority Club® Rewards และต้องทำาการลงทะเบียนหมายเลขสมาชิกล่วงหน้าเพ่ือเข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายน้ี รับคะแนนโบนัส 1,000 คะแนน
หรือ 200 โบนัสไมล์ เม่ือเลือกสะสมไมล์กับสายการบินท่ีร่วมรายการทุกการเข้าพักต่อทุกคืนในอัตราท่ีกำาหนด ณ โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล® คราวน์ พลาซ่า® โฮเต็ล อินดิโก้™ ฮอลิเดย์ อินน์®

ฮอลิเดย์ อินน์ เอ็กซ์เพรส® เอ็กซ์เพรส บาย ฮอลิเดย์ อินน์™ สเตบริดจ์ สวีท® และแคนเดิลวูด สวีท® ท่ัวโลกท่ีร่วมรายการ ระหว่างวันท่ี 1 มิถุนายน - 3 กันยายน 2555 คะแนนโบนัสสูงสุดคือ
20,000 คะแนน หรือ 4,000 โบนัสไมล์ ท่านต้องเป็นสมาชิกรอยัล ออร์คิด พลัส เพื่อสิทธิ์รับไมล์สะสมจากสายการบินเนื่องจากบางคู่สัญญาอาจแลกคะแนนในรูปแบบของเงินสดได้ 
ท้ังน้ี ต้องเป็นไปตามเง่ือนไขและข้อกำาหนดของสายการบิน รับโบนัสไมล์สำาหรับสมาชิก 1 ท่าน ต่อ 1 ห้อง ต่อ 1 คืน ณ โรงแรมท่ีร่วมรายการ การเข้าพักก่อนการลงทะเบียนไม่มีสิทธ์ิรับไมล์
สะสมย้อนหลัง ทั้งนี้ ต้องเป็นไปตามเงื่อนไขและข้อกำาหนดของ Priority Club® Rewards Membership รายละเอียดเพิ่มเติมที่ www.priorityclub.com/200 tg
© ขอสงวนสิทธิ์สำาหรับโรงแรมในเครืออินเตอร์คอนติเนนตัลกรุ๊ป 2012 โรงแรมส่วนใหญ่มีผู้เป็นเจ้าของและ/หรือดำาเนินกิจการเองโดยอิสระ

อินเตอร์คอนติเนนตัล บาหลี



12

ดับเบิ้ลพอยท์ ดับเบิ้ลไมล์กับ HHonors

รับดับเบิ้ลไมล์สำ�หรับก�รเข้�พักครั้งต่อไปของท่�น เพียงลงทะเบียนเข้�ร่วมโปรโมชั่น Double Your HHonors เพื่อสิทธิ์เลือกรับดับเบิ้ลพอยท์ หรือดับเบิ้ลไมล์ 
เมื่อเข้�พัก ณ โรงแรมและรีสอร์ทที่ร่วมร�ยก�รในเครือฮิลตันทั่วโลก ระหว่�งวันนี้ - 30 มิถุน�ยน 2555

สำ�รองสิทธิ์รับดับเบิ้ลไมล์ ผ่�นท�งออนไลน์ที่ HHonors.com/Double หรือโทรฟรี 001-800-65-1818

ท่�นต้องเปล่ียนแปลงรูปแบบ Double Dip® earning style ในโปรไฟล์ Hilton HHonors™ ของท่�นให้เป็น Points and Variable Miles หรือ Points and Fixed Miles
เพื่อใช้ในก�รสะสมไมล์ของท่�น

นอกจ�กนี้ ท่�นต้องเลือกส�ยก�รบินไทย หรือส�ยก�รบินพันธมิตร สต�ร์ อัลไลแอนซ์ ไว้ในโปรไฟล์ HHonors ของท่�น เพื่อสิทธิ์รับดับเบิ้ลไมล์ รอยัล ออร์คิด พลัส

เง่ือนไข: ศึกษารายละเอียดเง่ือนไขท้ังหมดท่ี HHonors.com/Double กรุณาแจ้งหมายเลขสมาชิกรอยัล ออร์คิด พลัส เม่ือทำาการสำารองห้องพัก และแสดงบัตรสมาชิกรอยัล ออร์คิด พลัส
เมื่อทำาการเช็คอิน เพื่อสิทธิ์รับดับเบิ้ลไมล์ สมาชิกสภาพ Hilton HHonors™ การรับ Points & Miles™ และการแลกคะแนนเป็นไปตามเงื่อนไขและข้อกำาหนดของ HHonors

รับไมล์สะสม 375 ไมล์ต่อการเข้าพัก 8 ชม. ณ อีตัน สมาร์ท นิวเดลฮี แอร์พอร์ท ทรานซิท โฮเต็ล

รับไมล์สะสม 375 รอยัล ออร์คิด พลัส ไมล์ เมื่อเข้�พัก ณ อีตัน สม�ร์ท นิวเดลฮี แอร์พอร์ท ทร�นซิท โฮเต็ล ซึ่งเป็นโรงแรมใน Transit Area แห่งแรกในอินเดีย
โรงแรมขน�ด 93 ห้องนี้ แบ่งออกเป็น 2 ฝั่งด้วยกัน โดยท่�นส�ม�รถเลือกเข้�พักได้ทั้งฝั่งอ�ค�รผู้โดยส�รระหว่�งประเทศ และภ�ยในประเทศ นอกจ�กนี้ก�รตกแต่ง 
ภ�ยในที่เรียบง่�ย คว�มสะดวกสบ�ยพร้อมสรรพ รวมถึงก�รบริก�รระดับโลก คือ คว�มมุ่งมั่นเพื่อให้ท่�นได้พักผ่อนอย่�งเต็มที่

คว�มสะดวกสบ�ยที่ท่�นจะได้รับภ�ยใน อีตัน สม�ร์ท นิวเดลฮี แอร์พอร์ท ทร�นซิท โฮเต็ล
• ภ�ยในห้อง: โทรทัศน์ LCD พร้อมช่องร�ยก�รเคเบิลผ่�นด�วเทียม บริก�รสั่งอ�ห�รในห้องตลอด 24 ชม. • ภัตต�ค�ร ที เล�นจ์ ที่เปิดบริก�รตลอดทั้งวัน
• อี-พอยท์ - จุดบริก�รสิ่งอำ�นวยคว�มสะดวกด้�นธุรกิจ  • เอสเซนเชียลส์สป� และเอ็กซ์เซิร์ทฟิตเนสเซ็นเตอร์
• ห้องอ�บน้ำ�ฝักบัวอย่�งเป็นส่วนตัว

เพิ่มคว�มพิเศษสำ�หรับก�รเข้�พักก่อนออกเดินท�งต่อเครื่องของท่�น ด้วยไมล์สะสม 375 รอยัล ออร์คิด พลัส ไมล์ ต่อก�รเข้�พัก 8 ชม.

ท่�นสม�ชิกรอยัล ออร์คิด พลัส ยังได้รับไมล์สะสม 375 ไมล์ต่อก�รเข้�พักในอัตร�ที่กำ�หนด ณ โรงแรมอีตันอื่นๆ  ในเครือแลงแฮมที่ร่วมร�ยก�รอีกด้วย

โรงแรมอีตันที่ร่วมร�ยก�ร ดังนี้:
อีตัน ลุกซ์ หน�นเฉียว เซี่ยงไฮ้ อีตัน สม�ร์ท ฮ่องกง ฮีตัน สม�ร์ท นิวเดลฮี แอร์พอร์ท ทร�นซิท โฮเต็ล

สำ�รองห้องพัก คลิกที่ www.eatonhotels.com/ หรือติดต่อศูนย์สำ�รองที่พัก (โทรฟรี)

ไทย  001 800 656 897
ฮ่องกง 800 968 045
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รับไมล์สะสมทริปเปิลไมล์ กับแชงกรีล่า หรือเทรดเดอร์สโฮเต็ล

รับไมล์สะสมทริปเปิลไมล์ เมื่อเข้�พักในอัตร� Best Available Rate อย่�งน้อย 2 คืนติดต่อกัน ณ โรงแรมและรีสอร์ทในเครือแชงกรีล่� หรือเทรดเดอร์สโฮเต็ลที่ร่วม
ร�ยก�รในอินโดนีเซีย ม�เลเซีย และประเทศไทย ระหว่�งวันที่ 1 เมษ�ยน - 30 มิถุน�ยน 2555

พิเศษย่ิงกว่� พักฟรีในคืนท่ี 3 เม่ือเข้�พัก ณ แชงกรีล่� ร�ซ� ซ�ยัง รีสอร์ทแอนด์สป� หรือโกลเด้นแซนด์ส รีสอร์ท ปีนัง ระหว่�งวันท่ี 1 เมษ�ยน - 31 พฤษภ�คม 2555 
ด้วยอัตร� Best Available Rate

พร้อมรับอภินันทน�ก�รอินเทอร์เน็ตบรอดแบนด์ภ�ยในห้องพัก และ Wi-Fi ครอบคลุมพื้นที่ส่วนกล�งภ�ยในโรงแรมที่ร่วมร�ยก�ร เพื่อให้ท่�นได้ใช้เวล�พักผ่อนหรือ
เวล�ทำ�ง�นได้อย่�งคุ้มค่�ที่สุด

สำ�รองห้องพักผ่�นท�งออนไลน์ได้ที่ www.shangri-la.com หรือโทรฟรี:
ไทย  1 800 06 0020
ม�เลเซีย 1300 88 7388
อินโดนีเซีย 001 803 606 280

เงื่อนไข: สำาหรับการเข้าพักในอัตรา Best Available Rate ณ โรงแรมและรีสอร์ทในเครือแชงกรีล่า หรือเทรดเดอร์สโฮเต็ลที่ร่วมรายการในอินโดนีเซีย มาเลเซีย และประเทศไทย ยกเว้น
แชงกรีล่า ราซา เรีย รีสอร์ท ในโคตาคินาบาลู ข้อเสนอพักฟรีคืนที่ 3 สำาหรับแชงกรีล่า ราซา ซายัง รีสอร์ทแอนด์สปาและโกลเด้นแซนด์ส รีสอร์ท ปีนัง สำาหรับการเข้าพักระหว่างวันที่  
1 เมษายน - 31 พฤษภาคม 2555 (รวมท้ังสองวันท่ีระบุ) เท่าน้ัน ข้อเสนอพักฟรี ไม่สามารถใช้กับโรงแรมอ่ืนๆ  ท่ีร่วมรายการ ข้อเสนอน้ีข้ึนอยู่กับห้องพักท่ีว่าง กรุณาสำารองห้องพักล่วงหน้า 
และไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นได้

สมัครเข้าร่วม Le Club Accorhotels พร้อมรับสถานภาพสมาชิก Le Club Accorhotels บัตรเงิน

ตั้งแต่วันที่ 28 มีน�คม 2555 เป็นต้นไป ร�ยก�รสม�ชิก A|Club ได้มีก�รเปลี่ยนแปลงโครงสร้�ง โดยใช้ชื่อใหม่ว่� ‘Le Club Accorhotels’ ซึ่งสม�ชิกยังส�ม�รถเพลิดเพลินกับสิทธิ
ประโยชน์ต่�งๆ ท่ีทำ�ให้ก�รเดินท�งของท่�นเป่ียมคว�มสุขและคุ้มค่�ได้อย่�งเช่นเดิม ในโรงแรมกว่� 2,300 แห่งท่ัวโลก รวมถึงโซฟิเทล พูลแมน เอ็มแกลเลอร่ี แกรนด์เมอร์เคียว โนโวเทล 
สวีทโนโวเทล เมอร์เคียว อด�จิโอ ไอบิส ออลซีซั่น และท�ลัซซ� ซีแอนด์สป�

รับสถานภาพสมาชิก Le Club Accorhotels บัตรเงิน

พิเศษสำ�หรับท่�นสม�ชิกรอยัล ออร์คิด พลัส เม่ือสมัครเป็นสม�ชิกร�ยก�ร Le Club Accorhotels ภ�ยในวันท่ี 31 พฤษภ�คม 2555 ท่�นจะได้รับสถ�นภ�พสม�ชิก Le Club Accorhotels 
บัตรเงิน โดยสถ�นภ�พสม�ชิกนี้เป็นสม�ชิกภ�พระดับสูงที่โดยปกติจะมอบให้แด่ท่�นที่เข้�พักตั้งแต่ 10 คืนขึ้นไป ภ�ยในช่วงระยะเวล� 12 เดือน จึงจะมีสิทธิ์ได้รับสถ�นภ�พนี้ และด้วย
สถ�นภ�พสม�ชิก Le Club Accorhotels บัตรเงิน ท่�นจะได้เพลิดเพลินกับ:
• 50% โบนัสไมล์ รอยัล ออร์คิด พลัส สำ�หรับทุกก�รเข้�พัก (โอนจ�กคะแนนสะสม Le Club Accorhotels)
• บัตรกำ�นัล Le Club Accorhotels ไม่มีข้อจำ�กัดของวันเข้�พัก
• เครื่องดื่มต้อนรับและของขวัญพิเศษเมื่อเข้�พัก ณ โรงแรมโซฟิเทล (ยกเว้นท�ลัซซ� ซีแอนด์สป�)
สมัครเข้�ร่วมร�ยก�รได้ที่ www.accorhotels.com/thai ภ�ยในวันที่ 31 พฤษภ�คม 2555 เพื่อรับอภินันทน�ก�รสถ�นภ�พสม�ชิก Le Club Accorhotels บัตรเงิน ได้ตั้งแต่วันนี้!

ลุ้นรางวัลที่พักสุดหรู ณ โรงแรมแห่งใหม่ โซฟิเทล สุขุมวิท กรุงเทพฯ 

สมัครเป็นสม�ชิก Le Club Accorhotels วันนี้ พร้อมรับสิทธิ์ลุ้นร�งวัลที่พัก 2 คืน พร้อมอ�ห�รมื้อเช้�สำ�หรับ 2 ท่�น ณ โรงแรมหรูแห่งใหม่ โซฟิเทล สุขุมวิท กรุงเทพฯ
จำ�นวน 3 ร�งวัล เพียงคลิกที่ www.sofitel.com/5213 เพื่อศึกษ�ร�ยละเอียดเกี่ยวกับโรงแรมเพิ่มเติม

ข้อเสนอนี้ ระหว่างวันที่: 1 เมษ�ยน - 31 พฤษภ�คม 2555
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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

หน่วยบริก�รสม�ชิกรอยัล ออร์คิด พลัส
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