
  

 

 

 

 

สมาชิก เลอ คลับ พลาซ่า ส าหรับคนไทยและชาวต่างชาติพ านักในประเทศไทยเท่านัน้ ส าหรับชาวต่างชาติจะต้องมีหลักฐานยืนยันการอยู่  ในประเทศ
ไทยแนบพร้อมกับใบสมัคร เช่น นามบัตร, ส าเนาใบอนุญาตขับขี่ในไทยหรือใบอนุญาตการท างานหรือส าเนาวีซ่า เป็นต้น 
 
สิทธิประโยชน์ของบตัรสมาชิก ที่ โรงแรม พลาซ่า แอทธินี รอยัล เมอริเดียน 

 รับสว่นลด 50% ของยอดคา่อาหารและสว่นลด 20% ของยอดคา่เคร่ืองดื่ม ส าหรับ 2 ทา่น * 

 รับสว่นลด 30% ของยอดคา่อาหารและสว่นลด 20% ของยอดคา่เคร่ืองดื่ม ส าหรับ 1 ทา่น และ 3-12  ทา่น* 
*ไมร่วมบรัน้ช์วนัอาทิตย์ที่ The Rain Tree Café 
 
 เม่ือมารับประทานที่ห้องอาหารซึง่เข้าร่วมรายการ ดงันี ้  

THE RAIN TREE CAFÉ  - ส าหรับการรับประทานอาหารบฟุเฟ่ต์นานาชาติ และอาหารตามเมน ู

SILK ROAD         - ส าหรับการรับประทานอาหารจีนกวางตุ้งและติ่มซ า 
THE REFLEXIONS         - ส าหรับการรับประทานอาหารฝร่ังเศสแบบทนัสมยั 
UTAGE            - ส าหรับการรับประทานอาหารญ่ีปุ่ น 
SMOOTH CURRY            - ส าหรับการรับประทานอาหารไทยต้นต ารับ 
THE VIEW                  - ส าหรับ Live Sports, อาหารวา่งและเคร่ืองดื่ม 
THE GLAZ BAR               - ส าหรับอาหารวา่งและเคร่ืองดื่มที่ล็อบบี ้บาร์ 
 
สิทธิพิเศษเพ่ิมเติมส าหรับสมาชิก สามารถรับสว่นลด ที่โรงแรมพลาซา่ แอทธินี รอยลั เมอริเดียนดงัตอ่ไปนี ้

 รับสว่นลด 20% ของยอดคา่อาหารและเคร่ืองดื่มสงูสดุ 12 ทา่นส าหรับบรัน้ช์วนัอาทิตย์ที่ The Rain Tree Café 

 รับสว่นลด 20% ของงานไวน์ ดินเนอร์ เมนพูิเศษ และกิจกรรมพิเศษสงูสดุถึง 12 ทา่นส าหรับห้องอาหารที่ร่วมรายการ 

 รับสว่นลด 10% ของยอดคา่อาหารและเคร่ืองดื่มที่ The Bakery 

 รับสว่นลด 30% ของทรีตเมนต์เดี่ยว ส าหรับสมาชิกและผู้ติดตามอีก 1 ทา่น (เม่ือมาใช้บริการกบัผู้ ถือบตัร) ที่ Spa Athénée 

 รับสว่นลด15% ของสมาชิกรายปี ส าหรับหนึ่งทา่น ที่ Athénée Fitness 
สิทธิประโยชน์ของบตัรสมาชิก ที่โรงแรม เลอ เมอริเดียน กรุงเทพ, โรงแรม เลอ เมอริเดียน เชียงใหม่+โรงแรม เลอ เมอริเดียน อังกอร์ 

 รับสว่นลด 30% ของยอดคา่อาหารและสว่นลด 20% ของยอดคา่เคร่ืองดื่ม สงูสดุถึง 12 ทา่น      
เม่ือมารับประทานที่ห้องอาหารซึง่เข้าร่วมรายการ ดงันี ้  
โรงแรม เลอ เมอริเดียน กรุงเทพ 
LATEST RECIPE           - ส าหรับการรับประทานอาหารบฟุเฟ่ต์นานาชาติ และอาหารตามเมนู 
BAMBOO CHIC BAR        - ส าหรับ ค็อกเทลและของวา่ง 
โรงแรม เลอ เมอริเดียน เชียงใหม่ 
LATEST RECIPE          - ส าหรับการรับประทานอาหารนานาชาติ และอาหารตามเมน ู
FAVOLA  - ส าหรับการรับประทานอาหารอิตาเลี่ยน 

    LATITUDE 18     - ส าหรับการรับประทานของวา่งและเคร่ืองดื่ม 
โรงแรม เลอ เมอริเดียน อังกอร์  
ANGKOR ROYAL CAFÉ     - อาหารนานาชาต ิ
L’ANGELO             - อาหารอิตาเลี่ยน 
NAGA BAR            - ค็อกเทล และของวา่ง  
LOBBY LOUNGE         - เคร่ืองดื่ม และขนม  

   POOL SIDE                 - อาหารเพ่ือสขุภาพ และเคร่ืองดื่ม 
 

     รับสว่นลด 20% ของทรีตเมนต์สปาที่ เลอ เมอริเดียน องักอร์ สปา โรงแรม เลอ เมอริเดียน องักอร์  



  

 

 

บัตรก านัล 
แพ็คเกจ 

8,000 12,000 

บตัรก านลัส าหรับเข้าพกัในห้องแอทธินีฟรี 1 คืนท่ีโรงแรมพลาซา่แอทธินี รอยลั เมอริเดียน จ านวน 1 ใบ (ไม่สามารถโอนกรรมสิทธ์ิการ
ใช้บริการให้ผู้ อ่ืน) 

มี ไม่มี 

บตัรก านลัส าหรับเข้าพกัในห้องแอทธินีฟรี 1 คืนรวมอาหารเช้าส าหรับ 2 ทา่น ท่ีโรงแรมพลาซ่าแอทธินี รอยลั เมอริเดียน จ านวน 1 ใบ 
(ไม่สามารถโอนกรรมสิทธ์ิการใช้บริการให้ผู้ อ่ืน) 

ไม่มี มี 

บตัรก านลัรับประทานอาหารบฟุเฟ่ต์มือ้ค ่าหรือบฟุเฟ่ต์มือ้กลางวนั วนัเสาร์หรือบรัน้ช์วนัอาทิตย์ (รวมอาหารเทา่นัน้) ส าหรับ 2 ทา่นฟรี ท่ี
ห้อง The Rain Tree Café จ านวน 1 ใบ 

ไม่มี มี 

บตัรก านลัรับประทานอาหารบฟุเฟ่ต์มือ้ค ่าหรือบฟุเฟ่ต์มือ้กลางวนั วนัเสาร์ส าหรับ ส าหรับ 2 ท่านฟรี ท่ีห้อง The Rain Tree Café 
จ านวน 1 ใบ 

มี ไม่มี 

บตัรก านลัรับประทานอาหารบฟุเฟ่ต์มือ้กลางวนัในวนัจนัทร์ – วนัศกุร์ส าหรับ 2 ทา่นฟรี ท่ีห้อง The Rain Tree Café จ านวน 1 ใบ มี มี 

บตัรก านลัรับประทานอาหารชดุมือ้ค ่า 2 ท่านฟรี ท่ีห้องอาหาร Utage, Smooth Curry หรือ The Reflexions จ านวน 1 ใบ มี มี 

บตัรก านลัส่วนลด 40% เฉพาะค่าอาหาร เม่ือรับประทานอาหารในวนัจนัทร์-วนัเสาร์ท่ีห้องอาหาร The Rain Tree Café (ไม่เกิน 12 
ทา่น) จ านวน 1 ใบ 

มี มี 

บตัรก านลัส่วนลด 40% เฉพาะค่าอาหาร เม่ือรับประทานอาหารมือ้ค ่าในวนัอาทติย์ – วนัพฤหสับดี ท่ีห้องอาหาร The Rain Tree Café  
(ไม่เกิน 6 ท่าน) จ านวน 1 ใบ 

มี ไม่มี 

บตัรก านลัส่วนลด 40% เฉพาะค่าอาหาร เม่ือรับประทานอาหารมือ้ค ่าในวนัอาทติย์ – วนัพฤหสับดี ท่ีห้องอาหาร The Rain Tree Café 
(ไม่เกิน 12 ทา่น) จ านวน 1 ใบ 

ไม่มี มี 

บตัรก านลัส่วนลด 40% เฉพาะค่าอาหาร เม่ือรับประทานอาหารท่ีห้องอาหาร Smooth Curry (ไม่เกิน 12 ทา่น) จ านวน 1 ใบ มี มี 

บตัรก านลัส่วนลด 40% เฉพาะค่าอาหาร เม่ือรับประทานอาหารท่ีห้องอาหาร The Reflexions (ไม่เกิน 8 ทา่น) จ านวน 1 ใบ มี มี 

บตัรก านลัส่วนลด 40% เฉพาะค่าอาหาร เม่ือรับประทานอาหารท่ีห้องอาหาร Utage (ไม่เกิน 12 ท่าน) จ านวน 1 ใบ มี มี 

บตัรก านลัส่วนลด 40% เฉพาะค่าอาหาร เม่ือรับประทานอาหารท่ีห้องอาหาร Silk Road (ไม่เกิน 8 ท่าน) จ านวน 1 ใบ มี มี 

รับฟรีไวน์ 1 ขวด เม่ือมารับประทานอาหารตัง้แต ่2 ทา่นขึน้ไปท่ีห้องอาหาร Latest Recipe โรงแรม เลอ เมอริเดียน กรุงเทพ (เฉพาะบฟุเฟ่ต์มือ้
ค ่าเท่านัน้) 

มี มี 

บตัรก านลัอภินนัทนาการฟิตเนสรายวนั ส าหรับ 2 ท่าน ท่ี Athénée Fitness จ านวน 1 ใบ มี มี 

บตัรก านลัท าทรีตเม้นท์  Aromatherapy Massage 60 นาที หนึง่ครัง้ที่ Spa Athénée ในราคาพิเศษ 1,500 บาท   มี มี 

บตัรก านลั วงเงินมลูค่า 1,200 บาท ท่ี Spa Athénée ไม่มี มี 

บตัรก านลัซือ้ 1 แถม 1 ส าหรับ ทรีทเม้นต์ ดแูลผิวหน้า 90 นาที ด้วยผลิตภณัฑ์ อานน์ เซโมแนง ท่ี Spa Athénée มี มี 

บตัรก านลัเข้าพกัในห้องวสิต้าฟรีส าหรับคืนท่ี 2 ท่ี โรงแรม เลอ เมอริเดยีน กรุงเทพ มี มี 

บตัรก านลัเข้าพกัในห้องดีลกัซ์ฟรีส าหรับคืนท่ี 2 ท่ี โรงแรม เลอ เมอริเดียน เชียงใหม่ (ไม่สามารถโอนกรรมสิทธ์ิการใช้บริการให้ผู้ อ่ืน) มี มี 

บตัรก านลัเข้าห้องพกัสพีุเรียฟรีส าหรับคืนท่ี 2 ท่ี โรงแรม เลอ เมอริเดียน องักอร์  มี มี 

รวมจ านวนบัตรก านัลต่อแพค็เกจ 17 18 
บตัรสมาชิกไมส่ามารถโอนสิทธ์ิได้ และวนัที่ยกเว้น  : อาจมีเง่ือนไขในการใช้สิทธ์ิบตัรสมาชิกและบตัรก านลั ส าหรับ รายการสง่เสริมการขายอ่ืนๆ เชน่ อาหารชดุมือ้
กลางวนั, เมนพูิเศษ ,ออล ย ูแคน อีด ติ่มซ า ที่ห้องอาหารSilk Road และ Gastro Bistro ที่ The Reflexions และในชว่งกิจกรรมพิเศษ หรือเทศกาลตา่งๆ วนัหยดุ
นกัขตัฤกษ์ เชน่ งานไวน์ ดินเนอร์ และ ไวน์ เทสติง้ วนัสิน้ปี และเทศกาลเฉลมิฉลอง, วนัแม,่ วนัพอ่+วนัวาเลนไทน์ 



  

 

 

สมาชิก เลอ คลับ พลาซ่า ส าหรับคนไทยและชาวต่างชาติพ านักในประเทศไทยเท่านัน้ ส าหรับชาวต่างชาติจะต้องมีหลักฐานยืนยัน 
การอยู่ในประเทศไทยแนบพร้อมกับใบสมัคร เช่น นามบัตร, ส าเนาใบอนุญาตขับขี่ในไทยหรือใบอนุญาตการท างานหรือส าเนาวีซ่า เป็นต้น 
 
บตัรสมาชิกไมส่ามารถโอนสิทธ์ิได้ และวนัที่ยกเว้น: อาจมีเง่ือนไขในการใช้สิทธ์ิบตัรสมาชิกและบตัรก านลั ส าหรับรายการสง่เสริมการขายอ่ืนๆ เชน่ อาหารชดุมือ้
กลางวนั, เมนพูิเศษ , บฟุเฟ่ต์ติ่มซ า ที่ห้องอาหารSilk Road และโปรโมชัน่ Gastro Bistro ที่ The Reflexions และในชว่งกิจกรรมพิเศษ หรือเทศกาลตา่งๆ วนัหยดุ
นกัขตัฤกษ์ เชน่ งานไวน์ ดินเนอร์ และ ไวน์ เทสติง้ วนัสิน้ปี และเทศกาลเฉลมิฉลอง, วนัแม,่ วนัพอ่+วนัวาเลนไทน์ 
กรุณาติดตอ่แผนกสมาชิก 02 650 8781-8 หรือ 02 650 8800 ต่อ 6702 เพือ่สอบถามข้อมูลเพ่ิมเติม 
 
เม่ือท่านกรอกข้อมูลในใบสมัครครบถ้วนแล้ว กรุณาส่งอีเมล์ ส าเนาสแกนมาที่ leclub.bangkok@lemeridien.com หรือ สง่แฟกซ์กลบัมาที่: 02 650 8845 
(เบอร์แฟกซ์นีเ้พ่ือความปลอดภยัในการแจ้งหมายเลขเครดิตการ์ดของลกูค้า หรือ Secure Fax) 

ชื่อ / นามสกลุ: (ภาษาองักฤษ) : ดร. /นาย / นาง / นางสาว         

บริษัท:                

ที่อยู:่  

 

รหสัไปรษณีย์:   เลขประจ าตวัผู้ เสียภาษี:     

โทรศพัท์ที่ท างาน:          โทรศพัท์ที่บ้าน:     

แฟกซ์:  วนัเกิด:  

มือถือ:   อีเมล์:  

ข้าพเจ้ายินดีสมคัรสมาชิก Le Club Plaza และอนมุตัิให้ทางโรงแรมพลาซา่แอทธินี  รอยลั เมอริเดียน เรียกเก็บคา่สมาชิกรายปี ผ่านบตัรเครดิตรายละเอียด
ดงัตอ่ไปนี ้(กรุณายืนยนัแพ็คเกจที่ทา่นต้องการสมคัรด้านลา่ง) 

  บาทสุทธิ   บาทสุทธิ 

     

เลขที่บตัร         

วนัหมดอาย:ุ                                                                  

ชื่อที่ปรากฎบนบตัรเครดติ:     

ลายมือชื่อ:    

 

 วนัที:่__________________  

mailto:leclub.bangkok@lemeridien.com%20หรือ

