สะสมไมล์ กับโครเอเชียเซ็นเตอร์
(Mileage)
ในการเดินทางท่องเที่ยวประเทศโครเอเชีย ทีมงานโครเอเชียเซ็นเตอร์ ได้
เลือกใช้ บริ การสายการบินระดับ 5 ดาวอย่าง “Austrian Airlines” (OS) สายการบินประจาชาติประเทศออสเตรีย ซึง่ เป็ น
สมาชิกเครื อข่ายพันธมิตร Star Alliance ดังนัน้ ท่านสามารถสะสมไมล์ร่วมกับโปรแกรมสะสมไมล์ของการบินไทย (TG) โดย
ใช้ หมายเลขสมาชิกของ Royal Orchid Plus (ROP) ได้ ทนั ที เพียงแค่แจ้ งหมายเลขสมาชิก ROP ของท่านเท่านัน้
เรามาทาความรู้จกั กับพันธมิตรสายการบินที่ก่อตังเป็
้ นกลุม่ แรกของโลก ซึง่ ออสเตรียนแอร์ ไลน์ (OS) และการบินไทย (TG) เป็ น
สมาชิกของพันธมิตรกลุม่ นี ้ นันก็
้ คือ Star Alliance และ ยังมีข้อมูลของกลุม่ พันธมิตรสายการบินอีก 2 กลุม่
มาฝาก คือ กลุม่ Oneworld และ SkyTeam

STAR ALLIANCE
คนไทยอาจคุ้นเคยกับชื่อ Star Alliance มาก เพราะ “การบินไทย” สายการบินแห่งชาติไทยร่วมเป็ นหนึง่ ในห้ าสายการบินก่อตัง้
Star Alliance ด้ วย (สายการบินที่ร่วมก่อตังมี
้ 5 ราย โลโก้ จึงเป็ นรูปดาว 5 แฉก) Star Alliance เป็ นพันธมิตรสายการบินกลุม่
แรกของโลก ก่อตังในปี
้
1997 โดยสายการบิน 5 ราย ได้ แก่
Lufthansa จากเยอรมนี, Scandinavian Airlines, Air
Canada, United Airlines และการบินไทย
พี่ใหญ่ของกลุม่ Star Alliance คือ Lufthansa ของเยอรมนี
ทาให้ ตอนนี ้ Star Alliance ยังมีสานักงานใหญ่อยูท่ ี่แฟรงค์
เฟิ ร์ต แต่รูปแบบการบริ หารก็เป็ นบริ ษัทอิสระชัดเจน ไม่ขึ ้นกับ
สายการบินรายใดรายหนึง่ ปั จจุบนั Star Alliance มีสายการ
บินสมาชิกทังหมด
้
27 ราย ที่วา่ เยอะที่สดุ ในบรรดาพันธมิตร
ทัง้ 3 ค่าย

สายการบินสมาชิก กลุ่ม Star Alliance
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Adria Airways JP – สโลวีเนีย
Aegean Airlines A3 – กรี ซ
Air Canada AC – แคนาดา
Air China CA – จีน
Air India AI – อินเดีย
Air New Zealand NZ – นิวซีแลนด์
ANA NH – ญี่ปนุ่
Asiana Airlines OZ – เกาหลีใต้

9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.

Austrian OS – ออสเตรี ย
Avianca AV – โคลอมเบีย
Brussels Airlines SN – เบลเยียม
Copa Airlines CM – ปานามา
Croatia Airlines OU – โครเอเชีย
EGYPTAIR MS – อียิปต์
Ethiopian Airlines ET – เอธิโอเปี ย
EVA Air BR – ไต้ หวัน
LOT Polish Airlines LO – โปแลนด์
Lufthansa LH – เยอรมนี
Scandinavian Airlines SK – สแกนดิเนเวีย
Shenzhen Airlines ZH – จีน
Singapore Airlines SQ – สิงคโปร์
South African Airways SA – แอฟริ กาใต้
SWISS LX – สวิตเซอร์ แลนด์
TAP Portugal TP – โปรตุเกส
THAI TG – ไทย
Turkish Airlines TK – ตุรกี
United UA – สหรัฐอเมริ กา

**ภาพจาก facebook Austrian Airlines**

จากราย ชื่อจะเห็นว่า สายการบินในสังกัด Star Alliance ครอบคลุมทุกทวีปในโลก ตังแต่
้ อเมริ กาเหนือ-กลาง-ใต้ ยุโรป
แอฟริ กา และเอเชีย ส่วนภูมิภาคที่อาจจะขาดไปคือตะวันออกกลาง

ภาพ แอร์ โฮสเตสของสายการบินในสังกัด Star Alliance ทังหมด
้
(จาก Facebook Star Alliance)

ผลประโยชน์ของการเป็ นสมาชิก Star Alliance มีดงั นี ้
เชื่อมต่อไฟลท์ระหว่างสายการบินในสังกัดได้ ง่ายขึ ้น
ใช้ บริ การเลาจ์ของสายการบินในสังกัด จานวนกว่า 1,000 แห่งทัว่ โลก
สะสมไมล์ร่วมกันเมื่อบินด้ วยสายการบินในสังกัด
ส่วน ระดับของการเป็ นสมาชิก Star Alliance มี 3 ขัน้ คือ สมาชิกธรรมดาทัว่ ไป (Mileage),
Silver และ Gold โดยการอัพเกรดเป็ น Silver/Gold ขึ ้นกับการสะสมไมล์ของสายการบินที่เรามีไมล์สะสมอยูน่ นั่ เอง

Oneworld

เป็ นพันธมิตรสายการบินที่ก่อตังขึ
้ ้นเป็ นลาดับที่สองต่อจาก Star Alliance โดยเริ่ มก่อตังในปี
้
1999

ปั จจุบนั มีสายการบินสมาชิก 15 ราย ถือว่าเล็กที่สดุ ในบรรดาพันธมิตรทัง้ 3 ค่าย สานักงานใหญ่ของ Oneworld อยูท่ ี่นิวยอร์ ก
สหรัฐอเมริ กา

สายการบินสมาชิก กลุ่ม Oneworld
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Air Berlin – เยอรมนี
American Airlines – สหรัฐอเมริกา
British Airways – สหราชอาณาจักร
Cathay Pacific – ฮ่องกง
Finnair – ฟิ นแลนด์
Iberia – สเปน
Japan Airlines – ญี่ปนุ่
LAN Airlines – ชิลี
Malaysia Airlines – มาเลเซีย
Qantas – ออสเตรเลีย
Qatar Airways – กาตาร์
Royal Jordanian – จอร์ แดน
S7 Airlines – รัสเซีย
TAM Airlines – บราซิล
SriLankan Airlines – ศรี ลงั กา

ถึง แม้ สายการบินสมาชิกจะน้ อยกว่าคูแ่ ข่ง แต่จากรายชื่อจะเห็นว่าก็
ครอบคลุมภูมิภาคต่างๆ ทังยุ
้ โรป อเมริ กาเหนือ-ใต้ ตะวันออกกลาง
เอเชีย และออสเตรเลีย ส่วนภูมิภาคที่ยงั ขาดไปหน่อยคือแอฟริ กา
**ภาพจากเวบไซท์ Finnair**

ระดับ สมาชิกของ Oneworld มีด้วยกัน 3 ขัน้ คือ Ruby, Sapphire, Emerald โดยเริ่ มต้ นจากการเป็ นสมาชิกระดับ Ruby แล้ ว
ค่อยอัพเกรดเป็ น Sapphire และ Emerald ตามไมล์สะสม

SkyTeam
SkyTeam เป็ นพันธมิตรสายการบินที่ก่อตังเป็
้ นลาดับสุดท้ ายในปี 2000 แต่ก็มาแรงจน
ขึ ้นมาเป็ นพันธมิตรที่ใหญ่เป็ นอันดับสอง โดยมีสายการบินสมาชิก 20 ราย สานักงานใหญ่
อยูท่ ี่กรุงอัมสเตอร์ ดมั ประเทศเนเธอร์ แลนด์
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Aeroflot รัสเซีย
Aerolineas Argentinas อาร์ เจนตินา
AeroMexico เม็กซิโก
Air Europa สเปน
Air France ฝรั่งเศส
Alitalia อิตาลี
China Airlines ไต้ หวัน
China Eastern จีน
China Southern จีน
Czech Airlines สาธารณรัฐเช็ก
Delta สหรัฐอเมริ กา
Garuda Indonesia อินโดนีเซีย
Kenya Airways เคนยา
KLM เนเธอร์ แลนด์
Korean Air เกาหลีใต้
Middle Eastern Airlines เลบานอน
Saudia ซาอุดีอาระเบีย
Tarom โรมาเนีย
Vietnam Airlines เวียดนาม
Xiamen Airlines จีน

**ภาพจาก facebook Air France**

สาย การบินสมาชิกของ SkyTeam แข็งแกร่งในยุโรป และจีน โดยมีสายการบินสมาชิกจากจีนถึง 3 ราย ส่วนในภูมิภาคอื่นๆ ก็
มีกระจายตัวกันทังเอเชี
้ ย อเมริ กาเหนือ-ใต้ และตะวันออกกลาง

ภาพจาก Facebook SkyTeam
ส่วนระดับของสมาชิกก็แบ่งออกเป็ น 3 ขันเหมื
้ อนกับพันธมิตรรายอื่น นัน่ คือ ระดับมาตรฐาน, Elite, Elite Plus ซึง่ ขึ ้นกับการ
สะสมไมล์

สายการบินไม่ ฝักใฝ่ ฝ่ ายใด
สายการบินรายใหญ่ๆ ของโลกมักเข้ าสังกัดพันธมิตรรายใดรายหนึง่ แต่ก็ยงั มีสายการบินรายใหญ่อีกหลายแห่งทีเ่ ลือกจะไม่เข้ า
สังกัดใด เช่น
Emirates พี่เบิ ้มแห่งตะวันออกกลาง เลือกไม่เข้ าสังกัดพันธมิตรรายใด
Southwest สายการบินโลว์คอสต์รายใหญ่ของอเมริ กา เลือกอยูเ่ ป็ นเอกเทศไม่ยงุ่ กับใคร
Etihad สายการบินอีกรายจาก UAE ก็ไม่มีสงั กัดเช่นกัน
นอก จากนี ้ สายการบินบางรายอาจไม่เข้ าสังกัดกลุม่ พันธมิตรเต็มตัว แต่อาจมีข้อตกลงทางธุรกิจร่วมกัน เช่น สายการบิน
Bangkok Airways ของไทยก็ไม่ได้ มีสงั กัด แต่ก็ร่วมแจมบางโครงการของ Oneworld อยูบ่ ้ าง เป็ นต้ น ดังนันผู
้ ้ เดินทางควรเช็ค
ข้ อมูลให้ ละเอียด เพื่อประกอบการตัดสินใจเลือกสายการบินที่เหมาะสมกับท่าน
*** ขอขอบคุณ ข้ อมูลจาก http://2baht.com/airline-alliances/ ***

