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THAI AIRWAYS INTERNATIONAL 
TERMS AND CONDITIONS

50% Bonus Royal Orchid Plus miles on selected routes or flights
• 50% bonus Royal Orchid Plus miles on actual distance flown are 

earned on selected routes or flights during designated promotional 

periods when traveling on paid fares in Royal First Class or Royal Silk 

Class.

• Fares eligible for this offer are those in Booking Class F/A/C/D only.

• Bonus Royal Orchid Plus miles are earned in addition to standard 

class of serviced miles; 150% of actual miles flown in Royal First 

Class and 125% of actual miles flown in Royal Silk Class, as shown 

in the following example:

• Unless specified by flight number, selected routes mean international  

travel on THAI operated flights departing from Bangkok to the  

destination.

• Selected routes or flights eligible for 50% additional bonus  

miles will be communicated in advance to THAI American Express 

Platinum Credit Card members.

ข้อกำาหนดและเงื่อนไขการบินไทย

50% โบนัสไมล์สะสมรอยัล ออร์คิด พลัส สำ�หรับเที่ยวบิน
หรือเส้นท�งที่กำ�หนด
•	 50%	โบนสัไมลส์ะสมจากระยะทางบนิจรงินี	้จะไดร้บัเฉพาะสำาหรบัการ

เดินทางในเที่ยวบิน	หรือเส้นทางที่กำาหนดในช่วงระยะเวลาส่งเสริมการ

ขายสำาหรับบัตรโดยสารที่ได้รับการชำาระค่าใช้จ่ายแล้วในชั้นหนึ่งและ

ชั้นธุรกิจเท่านั้น

•	 สิทธิพิเศษนี้เฉพาะบัตรโดยสารในชั้นเดินทาง	F/A/C/D	เท่านั้น

•	 โบนัสไมล์สะสมรอยัล	ออร์คิด	พลัส	ภายใต้สิทธิประโยชน์นี้จะคำานวณ 

จากระยะทางท่ีเดนิทางจรงิ	ซึง่ไมร่วมไมลส์ะสมรอยัล	ออรคิ์ด	พลสัพิเศษ 

ที่ได้จากที่นั่งชั้นหนึ่ง	(150%	จากระยะทางที่เดินทางจริง)	และชั้นธุรกิจ	 

(125%	จากระยะทางที่เดินทางจริง)	ตามตัวอย่างด้านล่าง:

•	 โบนัสไมล์สะสมนี้มอบให้เฉพาะเส้นทางบินและเที่ยวบินที่กำาหนดโดย

การบินไทย	 ซึ่งเป็นเส้นทางบินระหว่างประเทศของการบินไทยที่ออก

จากกรุงเทพฯ	เท่านั้น

•	 เทีย่วบนิหรอืเสน้ทางบนิทีก่ำาหนดสำาหรบั	50%	โบนสัไมลส์ะสมนี	้จะถกู

แจ้งให้ท่านสมาชิกบัตรทราบล่วงหน้า

ตัวอย่าง	กรุงเทพฯ	–	แฟรงค์เฟิร์ต

ไมล์ที่ได้รับจากการเดินทางในชั้นหนึ่ง	 5,574	x	150%	 =	 8,361

50%	ไมล์สะสมพิเศษจากระยะทางบินจริง	 5,574	x	50%	 =	 2,787

	 รวม	 =	11,148

Bangkok - Frankfurt

Earned miles from Royal First Class 5,574 x 150% = 8,361

50% bonus miles on actual distance 5,574 x 50% = 2,787

 Total earned miles = 11,148
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•	 ท่านสมาชิกบัตรจะต้องแจ้งหมายเลขสมาชิก	รอยัล	ออร์คิด	พลัส	ขณะ

สำารองที่นั่ง	เพื่อรับไมล์สะสมเข้าสู่บัญชีของท่านโดยอัตโนมัติ

•	 โบนัสไมล์สะสมจะถูกโอนเข้าบัญชีของท่านภายใน	7	วัน	หลังจากวันที่

ท่านเดินทาง

•	 50%	 ไมล์สะสมนี้ไม่ถือว่าเป็นไมล์เอกสิทธิ์	 (Qualifying	Miles)	 ซึ่งใช้

สำาหรับการเลื่อนสถานภาพสมาชิกบัตร	รอยัล	ออร์คิด	พลัส

50% ส่วนลดไมล์สะสมสำ�หรับแลกรับร�งวัลบัตรโดยส�ร
เพื่อนร่วมเดินท�ง
•	 สิทธิพิเศษน้ีใช้ได้เฉพาะการแลกรับบัตรโดยสารเพ่ือนร่วมเดินทางกับ

การซือ้บตัรโดยสารระหวา่งประเทศทีเ่ดนิทางออกจากกรุงเทพฯ	ในราคา

ปกตใินชัน้หนึง่และช้ันธุรกจิเท่านัน้	โดยท่านสมาชกิจะต้องเปน็ผู้เดินทาง

เองด้วยบัตรโดยสารราคาปกตินั้น

•	 สิทธิพิเศษนี้เฉพาะบัตรโดยสารในชั้นเดินทาง	F/A/C/D	เท่านั้น

•	 การแลกรบับัตรโดยสารเพือ่นรว่มเดนิทางน้ี	จะต้องแลกรับทีป่ระเทศไทย	

และออกบตัรโดยสารทีส่ำานกังานขายการบนิไทยในประเทศไทยเท่านัน้

•	 การแลกรับรางวัลบัตรโดยสารเพื่อนร่วมเดินทาง	 จะต้องมีเอกสาร

ประกอบดงันี	้บตัรเครดติแพลทินมั	การบนิไทย	อเมรกัิน	เอ็กซ์เพรส	และ

บตัรโดยสารราคาปกต	ิในกรณทีีไ่มส่ามารถมาไดด้ว้ยตนเอง	จะตอ้งนำา

หนังสือมอบอำานาจ	สำาเนาบัตรเครดิตแพลทินัม	 การบินไทย	อเมริกัน	

เอ็กซ์เพรส	และสำาเนาของบัตรโดยสารราคาปกติมาดำาเนินการ

• THAI American Express Platinum Credit Card members must  

quote their Royal Orchid Plus membership number at reservations 

to be eligible for this offer.

• Bonus Royal Orchid Plus miles will be automatically credited to  

Card members’ Royal Orchid Plus membership account within  

7 days after flown.

• The 50% bonus Royal Orchid Plus miles from this offer are not  

Qualifying Miles that determine Royal Orchid Plus tier status.

50% Discount on Mileage Redemption for Companion Tickets
• 50% discount on mileage redemption tickets can be redeemed  

only on THAI operated international flights in conjunction with paid 

tickets in Royal First Class and Royal Silk Class departing from 

Bangkok only.

• This offer is only eligible for Booking Class F/A/C/D.

• 50% discounted mileage redemption tickets can be redeemed in 

Thailand and issued at THAI ticketing offices in Thailand only.

• 50% discount on mileage redemption ticket can only be issued 

upon presentation of an eligible paid ticket and THAI American  

Express Platinum Credit Card at any THAI ticketing offices.  

In absence of ticket owner, authorization letter, copy of THAI  

American Express Platinum Credit Card and copy of the paid ticket 

are required.
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•	 รางวัลบัตรโดยสารน้ีสามารถแลกรับรางวัลบัตรโดยสารให้แก่บุคคลที่

ทา่นไดล้งทะเบยีนไวเ้ปน็	Award	Nominees	กับการบินไทยเทา่นัน้	และ

คะแนนสะสมจะถูกตัดออกจากบัญชี	รอยัล	ออร์คิด	พลัส	ของท่าน

•	 บตัรโดยสาร	ไป-กลบั	ราคาปกต	ิ1	ใบ	สามารถแลกรบัรางวลับตัรโดยสาร

นี้ได้	1	ใบเท่านั้น

•	 ท่านสมาชิกและผู้โดยสารที่เดินทางด้วยรางวัลบัตรโดยสารผู้ร่วมเดิน

ทางจะต้องเดินทางออกจากกรุงเทพฯ	 ในเท่ียวบินและในช้ันเดินทาง

เดียวกัน	โดยเที่ยวบินกลับกรุงเทพฯ	สามารถเดินทางแยกกันได้

•	 สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถใช้กับสมาชิกบัตรเสริมบัตรเครดิตแพลทินัม	

การบินไทย	 อเมริกัน	 เอ็กซ์เพรส	 หรือบัตรโดยสารสำาหรับเด็ก	 และ 

ไม่สามารถใช้แลกไมล์สะสมเพื่อแลกบัตรโดยสารสำาหรับเด็กได้

•	 การบินไทยขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าธรรมเนียมตามกฎเกณฑ์และ

เงื่อนไขของรายการ	รอยัล	ออร์คิด	พลัส

บัตรโดยส�รช้ันหน่ึง 1 ท่ีน่ัง เม่ือเดินท�งบนช้ันหน่ึงกับก�รบินไทย 
ครบ 5 ครั้ง ไป-กลับ หรือ 10 เที่ยวบิน
•	 สิทธิพิเศษนี้เฉพาะการเดินทางบนชั้นหนึ่งของการบินไทยครบ	5	ครั้ง	

ไป-กลับ	หรือ	 10	 เที่ยวบินในขณะที่ท่านยังคงสมาชิกภาพบัตรเครดิต

แพลทินัม	การบินไทย	อเมริกัน	เอ็กซ์เพรส

•	 สิทธิพิเศษนี้เฉพาะการเดินทางบนเที่ยวบินของการบินไทย

•	 สิทธิพิเศษนี้เฉพาะบัตรโดยสารในชั้นเดินทาง	F/A/P	เท่านั้น

• Card members can redeem for companion tickets for their Award 

Nominees, miles will be deducted from their own Royal Orchid Plus 

account.

• Only one redemption ticket is permitted with one eligible paid round 

trip ticket.

• Card member and Companion must travel on the same flight and in 

the same class departing from Bangkok. Return travel to Bangkok 

may be separate.

• This offer is not applicable with supplementary Card members or 

child tickets. No mileage redemptions for child award tickets.

• THAI reserves the right to charge Royal Orchid Plus service fees in 

conjunction with Award travel and redemption tickets.

Complimentary Royal First Class Ticket
• On completion of 5 round trips or 10 paid flown sectors in Royal  

First Class while holding the THAI American Express Platinum  

Credit Card, Card member is entitled to one complimentary round 

trip Royal First Class ticket.

• Valid on THAI international operated flights only.

• This offer is eligible only for paid tickets in booking classes F/A/P.
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•	 สิทธิพิเศษนี้เฉพาะการเดินทางบนชั้นหนึ่งของการบินไทยครบ	5	ครั้ง	

ไป-กลบั	หรอื	10	เทีย่วบนิโดยทา่นสมาชกิบตัรเทา่นัน้	จะไมส่ามารถนบั

รวมกับบัตรโดยสารที่ซ้ือให้ผู้อื่นโดยท่านสมาชิกบัตร	 โดยจะมอบบัตร 

โดยสารให้ตามข้อกำาหนดดังนี้

-	 6	เทีย่วบนิขึน้ไป	ในเสน้ทาง	“ภมูภิาค”	หมายถึง	ระหวา่งประเทศไทยกับ

จดุหมายปลายทางของการบนิไทยในทวปีเอเชยีและตะวนัออกกลาง	

จะได้รับบัตรโดยสารฟรีที่ใดก็ได้ในโซนภูมิภาคนั้น

-	 6	เทีย่วบนิขึน้ไป	ในเสน้ทาง	“ข้ามทวปี”	หมายถงึ	ระหวา่งประเทศไทย

กับจุดหมายปลายทางของการบินไทยในออสเตรเลีย	 นิวซีแลนด์	

ยโุรป	แอฟรกิา	อเมรกิาเหนอื	จะไดร้บับตัรโดยสารฟรทีีใ่ดกไ็ดใ้นโซน

เส้นทางข้ามทวีปนั้น

•	 ท่านสมาชิกบัตรจะได้รับสิทธิพิเศษนี้ทุกครั้งที่เดินทางครบตามเงื่อนไข

•	 ผู้มีสิทธิ์ได้รับบัตรโดยสารช้ันหนึ่งน้ีจะได้รับจดหมายแจ้งอย่างเป็น

ทางการ	และท่านจะต้องออกบัตรโดยสารชั้นหนึ่งนี้	 ภายในวันเวลาที่

แจ้งในจดหมาย

•	 บตัรโดยสารชัน้หนึง่ทีอ่อกใหม้อีาย	ุ6	เดอืนนบัจากวนัทีท่ำาการออกบตัร

โดยสาร

•	 บัตรโดยสารชั้นหนึ่งที่มอบให้นี้สามารถออกในนามบุคคลที่ท่านได้ลง

ทะเบียนไว้เป็น	Award	Nominees	กับการบินไทย

• Each of the paid 5 round trips or 10 sectors must be flown by  

the Card member, and may not be combined with other tickets  

purchased by the Card member in the name of another. The 

complimentary ticket will be issued based on the following  

criteria.

- Six (6) or more flown sectors on regional routes, defined as  

between Thailand and THAI destinations within Asia and the  

Middle East, shall entitle the Card member to one (1)  

Complimentary Royal First Class ticket to a regional destination.

- Six (6) or more flown sectors on intercontinental routes, defined 

as between Thailand and THAI destinations in Australia, New 

Zealand, Europe, Africa, North America, shall entitle the Card 

member to one (1) Complimentary Royal First Class ticket to an 

intercontinental destination.

• The Card member is entitled to the complimentary ticket each time 

the criteria of the complimentary Royal First Class ticket is fulfilled.

• Card members will be notified in writing upon being entitled to the 

complimentary ticket, and the complimentary ticket must be issued 

within the time period stated on the notification.

• The complimentary ticket is valid for 6 months from the date of  

issue.

• The complimentary ticket is transferable to their Award Nominee 

upon request from the THAI American Express Platinum Credit 

Card member.
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•	 บัตรโดยสารชั้นหนึ่งที่มอบให้นี้ไม่สามารถเปลี่ยนเส้นทาง	 ไม่สามารถ

คืนหรือแลกเปลี่ยนเป็นเงินสด	ไม่สามารถใช้ร่วมกับโปรโมชั่นอื่นๆ	และ	

ไม่สามารถนำาไปคิดคำานวณไมล์สะสม	รอยัล	ออร์คิด	พลัส	และเลื่อน

สถานภาพสมาชิก	รอยัล	ออร์คิด	พลัส	ได้

ก�รเลื่อนชั้นสู่บัตรทอง รอยัล ออร์คิด พลัส
•	 สทิธพิเิศษนีเ้ปน็เอกสทิธ์ิพเิศษมอบใหท่้านสมาชกิบตัรเพยีง	1	ครัง้ตลอด

อายุการเป็นสมาชิกบัตร	 เฉพาะท่านสมาชิก	 รอยัล	ออร์คิด	พลัส	และ

บัตรเงิน	รอยัล	ออร์คิด	พลัส	ณ	วันที่บัตรได้รับการอนุมัติ

•	 สทิธพิเิศษนีม้อบใหก้บัทา่นสมาชกิบตัรนบัจากวันทีบ่ตัรไดรั้บการอนมุติั

เป็นระยะเวลา	12	เดือน	ภายใต้ข้อกำาหนดและเงื่อนไขดังนี้

-	 สทิธพิเิศษนีเ้ฉพาะการเดนิทางบนเทีย่วบนิของการบินไทยบนช้ันหนึง่

และชั้นธุรกิจเท่านั้น

-	 สิทธิพิเศษนี้เฉพาะบัตรโดยสารในชั้นเดินทาง	F/A/C/D	เท่านั้น

-	 ต้องสะสมไมล์เอกสิทธิ์ได้	25,000	ไมล์เอกสิทธิ์	หรือเดินทางเส้นทาง

บินระหว่างประเทศครบ	20	เที่ยวบินขึ้นไปภายใน	12	เดือน

-	 เม่ือทำาตามเกณฑ์ท่ีกำาหนด	สมาชิกบัตรจะได้รับสิทธ์ิเล่ือนช้ันสู่บัตรทอง	 

รอยลั	ออรค์ดิ	พลสั	เปน็เวลา	2	ปเีตม็	โดยการตอ่อายุสถานภาพบัตรทอง 

หลังจากนี้จะขึ้นอยู่กับเกณฑ์การประเมินสมาชิกของ	รอยัล	ออร์คิด	

พลัส

•	 สทิธพิเิศษน้ีมอบใหท้า่นสมาชกิบตัรเพยีง	1	ครัง้	และไม่สามารถต่ออายุ

หรือโอนสิทธิ์ได้

• The complimentary ticket is non-reroutable, non-refundable and 

cannot be refunded or exchanged for cash, used in conjunction with 

other promotions, and is not eligible for Royal Orchid Plus mileage 

accrual, nor counts towards tier status.

Fast Track to Royal Orchid Plus Gold Status
• Fast Track to Gold Status is an exclusive one time offer to THAI 

American Express Platinum Credit Card members who hold Royal 

Orchid Plus Silver or Basic status at the time of card approval.

• On card approval, the eligible Card member must meet the following 

criteria within a 12-month period to attain Fast Track Gold status:

- Travel must be on THAI operated international flights on paid 

fares in Royal First Class or Royal Silk Class.

- This offer is eligible for paid tickets in booking classes F/A/C/D 

only

- 25,000 Qualifying Miles or 20 international sectors within the  

defined 12 month period.

- On fulfilling the criteria, Card members will attain Royal Orchid 

Plus Gold status for a full 2-year term with subsequent Gold  

status renewals subject to Royal Orchid Plus membership  

evaluations.

• This is a one-time offer that is non-extendable and non-transferable.
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5,000 โบนัสไมล์สำ�หรับก�รเดินท�งสู่เส้นท�งบินระหว่�ง
ประเทศในครั้งแรก*
*สิทธิประโยชน์	 5,000	 โบนัสไมล์สะสมจากการเดินทางสู่เส้นทางบิน

ระหวา่งประเทศในครัง้แรกนีส้ำาหรบับตัรโดยสารการบนิไทยในเส้นทางบนิ

ระหว่างประเทศ	ที่ชำาระเงินแล้วทุกประเภท	ยกเว้นรหัสชั้นโดยสาร	G/V/W

5,000 โบนัสไมล์เมื่อใช้จ่�ยผ่�นบัตรครั้งแรกภ�ยใน 30 วัน
แรกของก�รเป็นสม�ชิกบัตร
สทิธปิระโยชน	์5,000	โบนสัไมลส์ะสมจากการเดินทางสูเ่ส้นทางบนิระหวา่ง

ประเทศในครัง้แรก	และเม่ือใช้จ่ายผ่านบตัรครัง้แรกภายใน	30	วนั	จะมอบ

ให้ท่านสมาชิกเพียง	1	ครั้งเท่านั้น	ท่านสมาชิกจะไม่ได้รับสิทธิ์ดังกล่าวใน

กรณทีีส่มคัรบตัรใหม	่โบนสัไมลส์ะสมจะถกูโอนไปยังบัญชีของผู้ได้รบัสิทธิ์

ภายใน	6-8	สัปดาห์	หลังจากปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กำาหนด

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม	กรุณาติดต่อ	0	2356	1111

5,000 BONUS Royal Orchid Plus miles when you first fly 
to an international destination with THAI*
*Valid on all paid fares, excluding fares in booking classes G/V/W

5,000 BONUS Royal Orchid Plus miles for your first spend 
on the Card within the first 30 days
The above first flight and first spend benefits are a one-time exclusive  

offer for THAI American Express Platinum Credit Card members.  

Card member will no longer be entitled to these benefits when  

re-applying for the card. Royal Orchid Plus bonus miles will be  

credited to qualifying Card member within 6-8 weeks following the  

month of fulfilling the requirement.

For more information, please call 0 2356 1111



ข�อกำหนดและเง�่อนไขการบินไทย

บัตรเครดิตแพลทินัม การบินไทย อเมร�กัน เอ็กซ�เพรส
®

THAI AIRWAYS INTERNATIONAL 
TERMS AND CONDITIONS

THAI American Express® Platinum Credit Card

www.americanexpress.com/thailand

388 S.P. Building, Phaholyothin Road, Phayathai, Bangkok 10400
388 อาคารเอส.พี. ถนนพหลโยธิน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 ประเทศไทย

American Express (Thai) Co., Ltd.
บร�ษัท อเมร�กัน เอ็กซ�เพรส (ไทย) จำกัด

89 Viphavadi Rangsit Road, Bangkok 10900
89 ถนนวิภาวดี-รังสิต กรุงเทพฯ 10900

Thai Airways International Public Company Limited.
บร�ษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)

www.thaiairways.com


