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สมาชิก เลอ คลบั พลาซ่า ส าหรบัคนไทยและชาวต่างชาติพ านักในประเทศไทยเท่านัน้ ส าหรบัชาวต่างชาติจะต้องมีหลกัฐานยืนยนัการอยู่ ในประเทศไทย

แนบพร้อมกบัใบสมคัร เช่น นามบตัร  ส าเนาใบอนุญาตขบัข่ีในไทยหรือใบอนุญาตการท างานหรือส าเนาวีซ่า เป็นต้น
สทิธปิระโยชน์ของบตัรสมาชกิ ที ่โรงแรม ดิ แอทธินี โฮเทล แบงคอ็ก

 รบัสว่นลด 50 ของยอดค่าอาหารและส่วนลด 20 ของยอดค่าเครื่องดื่ม ส าหรบั 2 ทา่น  

 รบัสว่นลด 30 ของยอดค่าอาหารและส่วนลด 20 ของยอดค่าเครื่องดื่ม ส าหรบั 1 ทา่น และ 3-12  ทา่น
ไมร่วมบรัน้ชว์นัอาทติยท์ี ่    

เมื่อมารบัประทานทีห่อ้งอาหารซึง่เขา้รว่มรายการ ดงันี้ 
ส าหรบัการรบัประทานอาหารบฟุเฟ่ตน์านาชาต ิและอาหารตามเมนู
ส าหรบัการรบัประทานอาหารจนีกวางตุง้และติม่ซ า 
ส าหรบัการรบัประทานอาหารฝรัง่เศสแบบทนัสมยั
ส าหรบัการรบัประทานอาหารญี่ปุ่ น

- ส าหรบัการรบัประทานอาหารไทยตน้ต ารบั
ส าหรบั อาหารว่างและเครื่องดื่ม

 ส าหรบัอาหารว่างและเครื่องดื่มทีล่อ็บบี้ บาร์
สทิธพิเิศษเพิม่เตมิส าหรบัสมาชกิ สามารถรบัสว่นลด ที ่โรงแรม ด ิแอทธนิี โฮเทล แบงคอ็ก ดงัต่อไปนี้

 รบัสว่นลด 20 ของยอดค่าอาหารและเครื่องดื่มสงูสดุ 12 ทา่นส าหรบับรัน้ชว์นัอาทติยท์ี ่
 รบัสว่นลด 20 ของงานไวน์ ดนิเนอร ์เมนูพเิศษ และกจิกรรมพเิศษสงูสดุถงึ 12 ทา่นส าหรบัหอ้งอาหารทีร่ว่มรายการ
 รบัสว่นลด 0  ของยอดค่าอาหารและเครื่องดื่มที ่
 รบัสว่นลด 30  ของทรตีเมนตเ์ดีย่ว ส าหรบัสมาชกิและผูต้ดิตามอกี 1 ทา่น (เมือ่มาใชบ้รกิารกบัผูถ้อืบตัร) ที ่
 รบัสว่นลด ของสมาชกิรายปี ส าหรบัหนึ่งทา่น ที ่

สทิธปิระโยชน์ของบตัรสมาชกิ ทีโ่รงแรม เลอ เมอริเดียน กรงุเทพ โรงแรม เลอ เมอริเดียน เชียงใหม่+โรงแรม เลอ เมอริเดียน องักอร์

 รบัสว่นลด 30 ของยอดค่าอาหารและส่วนลด 20 ของยอดค่าเครื่องดื่ม สงูสดุถงึ 12 ทา่น     
เมื่อมารบัประทานทีห่อ้งอาหารซึง่เขา้รว่มรายการ ดงันี้ 
โรงแรม เลอ เมอริเดียน กรงุเทพ

ส าหรบัการรบัประทานอาหารบฟุเฟ่ตน์านาชาต ิและอาหารตามเมนู
 ส าหรบั คอ็กเทลและของว่าง

โรงแรม เลอ เมอริเดียน เชียงใหม่ 

ส าหรบัการรบัประทานอาหารนานาชาต ิและอาหารตามเมนู
ส าหรบัการรบัประทานอาหารอติาเลีย่น

    ส าหรบัการรบัประทานของว่างและเครื่องดื่ม
โรงแรม เลอ เมอริเดียน องักอร ์

อาหารนานาชาต ิ

 อาหารอติาเลีย่น 

คอ็กเทล และของวา่ง 
เครื่องดื่ม และขนม 

อาหารเพื่อสุขภาพ และเครื่องดื่ม
 รบัสว่นลด 20  ของทรตีเมนตส์ปาที ่เลอ เมอรเิดยีน องักอร ์สปา โรงแรม เลอ เมอรเิดยีน องักอร ์ 
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บตัรก านัล
แพค็เกจ

บตัรก านลัส าหรบัเขา้พกัในหอ้งแอทธนิฟีร ี1 คนืที ่โรงแรม ด ิแอทธนิ ีโฮเทล แบงคอ็ก จ านวน 1 ใบ (ไมส่ามารถโอนกรรมสทิธิก์ารใชบ้รกิารใหผู้อ้ ื่น) มี ไมมี่

บตัรก านลัส าหรบัเขา้พกัในหอ้งแอทธนิฟีร ี1 คนืรวมอาหารเชา้ส าหรบั 2 ทา่น ที ่โรงแรม ด ิแอทธนิ ีโฮเทล แบงคอ็ก 

(ไมส่ามารถโอนกรรมสทิธิก์ารใชบ้รกิารใหผู้อ้ ืน่) 
ไมมี่ มี 

บตัรก านลัรบัประทานอาหารบุฟเฟ่ต์มือ้ค ่าหรอืบุฟเฟ่ต์มือ้กลางวนั วนัเสารห์รอืบรัน้ชว์นัอาทติย์ (รวมอาหารเทา่นัน้) ส าหรบั 2 ทา่นฟร ีทีห่อ้ง 

จ านวน 1 ใบ 
ไมมี่ มี

บตัรก านลัรบัประทานอาหารบุฟเฟ่ต์มือ้ค ่าหรอืบุฟเฟ่ต์มือ้กลางวนั วนัเสารส์ าหรบั ส าหรบั 2 ทา่นฟร ีทีห่อ้ง จ านวน 1 ใบ มี ไมมี่

บตัรก านลัรบัประทานอาหารบุฟเฟ่ต์มือ้กลางวนัในวนัจนัทร์ วนัศกุรส์ าหรบั ทา่นฟร ีทีห่อ้ง จ านวน ใบ มี มี

บตัรก านลัรบัประทานอาหารชดุมือ้ค ่า 2 ทา่นฟร ีทีห่อ้งอาหาร หรอื จ านวน 1 ใบ มี มี

บตัรก านลัส่วนลด 40% เฉพาะคา่อาหาร เมือ่รบัประทานอาหารในวนัจนัทร์-วนัเสารท์ีห่อ้งอาหาร (ไมเ่กนิ 12 ทา่น) จ านวน 1 ใบ มี มี

บตัรก านลัส่วนลด 40% เฉพาะคา่อาหาร เมือ่รบัประทานอาหารมือ้ค ่าในวนัอาทติย์ วนัพฤหสับด ีทีห่อ้งอาหาร  (ไมเ่กนิ 6 ทา่น) จ านวน 

1 ใบ
มี ไมมี่

บตัรก านลัส่วนลด 40% เฉพาะคา่อาหาร เมือ่รบัประทานอาหารมือ้ค ่าในวนัอาทติย์ วนัพฤหสับด ีทีห่อ้งอาหาร  (ไมเ่กนิ  ทา่น) จ านวน 

1 ใบ
ไมมี่ มี

บตัรก านลัส่วนลด 40% เฉพาะคา่อาหาร เมือ่รบัประทานอาหารทีห่อ้งอาหาร (ไมเ่กนิ 12 ทา่น) จ านวน 1 ใบ มี มี

บตัรก านลัส่วนลด 40% เฉพาะคา่อาหาร เมือ่รบัประทานอาหารทีห่อ้งอาหาร (ไมเ่กนิ 8 ทา่น) จ านวน 1 ใบ มี มี

บตัรก านลัส่วนลด 40% เฉพาะคา่อาหาร เมือ่รบัประทานอาหารทีห่อ้งอาหาร (ไมเ่กนิ 12 ทา่น) จ านวน 1 ใบ มี มี

บตัรก านลัส่วนลด 40% เฉพาะคา่อาหาร เมือ่รบัประทานอาหารทีห่อ้งอาหาร (ไมเ่กนิ 8 ทา่น) จ านวน 1 ใบ มี มี

รบัฟรไีวน์ 1 ขวด เมือ่มารบัประทานอาหารตัง้แต่ 2 ทา่นขึน้ไปทีห่อ้งอาหาร โรงแรม เลอ เมอรเิดยีน กรงุเทพ (เฉพาะบุฟเฟ่ตม์ือ้ค ่าเทา่นัน้) มี มี 

บตัรก านลัอภนินัทนาการฟิตเนสรายวนั ส าหรบั 2 ทา่น ที ่  จ านวน 1 ใบ มี มี

บตัรก านลัท าทรตีเมน้ท์   60 นาท ีหนึง่ครัง้ที ่  ในราคาพเิศษ บาท  มี มี

บตัรก านลั วงเงนิมลูค่า 1 200 บาท ที่ ไมมี่ มี

บตัรก านลัซือ้ 1 แถม 1 ส าหรบั ทรทีเมน้ต์ ดูแลผวิหน้า 90 นาท ีดว้ยผลติภณัฑ ์อานน์ เซโมแนง ที ่ มี มี

บตัรก านลัเขา้พกัในหอ้งวสิตา้ฟรสี าหรบัคนืที ่2 ที ่โรงแรม เลอ เมอรเิดยีน กรงุเทพ มี มี

บตัรก านลัเขา้พกัในหอ้งดลีกัซ์ฟรสี าหรบัคนืที ่2 ที ่โรงแรม เลอ เมอรเิดยีน เชยีงใหม ่(ไมส่ามารถโอนกรรมสทิธิก์ารใชบ้รกิารใหผู้อ้ ืน่) มี มี

บตัรก านลัเขา้หอ้งพกัสพุเีรยีฟรสี าหรบัคนืที ่2 ที ่โรงแรม เลอ เมอรเิดยีน องักอร ์ มี มี 

รวมจ านวนบตัรก านัลต่อแพค็เกจ 7 8
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สมาชิก เลอ คลบั พลาซ่า ส าหรบัคนไทยและชาวต่างชาติพ านักในประเทศไทยเท่านัน้ ส าหรบัชาวต่างชาติจะต้องมีหลกัฐานยืนยนั

การอยู่ในประเทศไทยแนบพร้อมกบัใบสมคัร เช่น นามบตัร  ส าเนาใบอนุญาตขบัข่ีในไทยหรือใบอนุญาตการท างานหรือส าเนาวีซ่า เป็นต้น
 

วนัทีย่กเวน้  อาจมเีงือ่นไขในการใชส้ทิธิบ์ตัรสมาชกิและบตัรก านลั ส าหรบั รายการส่งเสรมิการขายอื่นๆ เช่น เซท มือ้กลางวนั เมนูพเิศษ ออล ย ูแคน 
อดี ติม๋ซ า ทีห่อ้งอาหารซลิโรด้ และกลาสโธ บซิโธ ที ่เดอะ รเีฟลกชัน่ และในช่วงกจิกรรมพเิศษ หรอืเทศกาลต่างๆ วนัหยุดนกัขตัฤกษ์ เช่น งานไวน์ 

ดนิเนอร ์และ ไวน์ เทสติ้ง วนัสิน้ปี และเทศกาลเฉลมิฉลอง วนัแม่ วนัพอ่+วนัวาเลนไทน์

กรุณาตดิต่อแผนกสมาชกิ 02 650 8781-8 หรอื  ต่อ 6702 ส ำหรบัสอบถำมขอ้มลูเพิม่เตมิ
 

เม่ือท่านกรอกข้อมลูในใบสมคัรครบถ้วนแล้ว กรณุาส่งอีเมลล ์ส าเนาสแกน มาท่ี  หรอื

ส่งแฟกซ์กลบัมาที:่  (เบอรแ์ฟกซน์ี้เพือ่ความปลอดภยัในการแจง้หมายเลขเครดติการด์ของลกูค้า หรอื 

ชื่อ / นามสกุล (ภาษาองักฤษ) : ดร. /นาย / นาง / นางสาว                                   ________________________________________________ 

บรษิทั :                                        _____________________________________________________________________ 

ทีอ่ยู่ : _____________________________________________________________________  

รหสัไปรษณยี ์:  _______________ หมายเลขประจ าตวัผูเ้สยีภาษี : ___________________ 

โทรศพัทมือืถอื : _______________ โทรศพัทท์ีท่ างาน : ___________________ 

โทรศพัทบ์า้น: _______________ วนัเกดิ: ___________________ 

แฟกซ:์ _______________ อเีมลล:์ ______________________________ 
 ขา้พเจา้ยนิดสีมคัรสมาชกิ  และอนุมตัใิหท้างโรงแรม ด ิแอทธนิี โฮเทล แบงคอ็ก 

    ใหเ้รยีกเกบ็ค่าสมาชกิรายปี ใน ราคาพเิศษส าหรบัสมาชกิหอการคา้ ผา่นบตัรเครดติรายละเอยีดดงัต่อไปนี้ (กรณุายนืยนัแพค็เกจทีท่า่นตอ้งการสมคัรดา้นล่าง) 
                            บาทถ้วน       /        บาทถ้วน 

 AMEX  VISA  JCB               MasterCard  Diners  Cash/Check 

หมายเลขบตัรเครดติ : __________________________________________ 

เดอืนปีหมดอาย ุ: ___________ / _____________ 

ชื่อทีป่รากฎบนบตัรเครดติ : __________________________________________________ 

ลายมอืชื่อ : ____________________________ วนัที ่:___________________ 

 


