
  

 

 

 

 

สมาชิก เลอ คลับ พลาซ่า ส าหรับคนไทยและชาวต่างชาติพ านักในประเทศไทยเท่าน้ัน ส าหรับชาวต่างชาติจะต้องมีหลักฐานยืนยันการอยู่ ในประเทศไทยแนบพร้อมกับใบสมัคร เช่น นามบัตร, ส าเนา
ใบอนุญาตขับข่ีในไทยหรือใบอนุญาตการท างานหรือส าเนาวีซ่า เป็นต้น 
 

โรงแรมพลาซ่าแอทธินี รอยลั เมอริเดียน ขอเรียนเชิญท่านเขา้ร่วมเป็นสมาชิกผูท้รงเกียรติของ  ซ่ึงเป็นโปรแกรมการรับประทานอาหารท่ีท่านจะช่ืนชอบท่ีสุดในเมืองไทย โดยมี

ค่าสมาชิกรายปีจ านวน 8,000 บาทสุทธิ หรือ 12,000 บาทสุทธิ  
ในฐานะสมาชิกคนส าคญั ท่านสามารถรับ ส่วนลด 30% ของยอดค่าอาหารและส่วนลด 20% ของยอดค่าเคร่ืองด่ืม สูงสุดถึง 12 ท่าน เม่ือมารับประทานท่ีห้องอาหารซ่ึงเขา้ร่วมรายการ ดงัน้ี  

(บตัรสมาชิกไม่สามารถโอนสิทธ์ิได)้ 
 

โรงแรม พลาซ่า แอทธินี รอยลั เมอริเดยีน 

   - ส าหรับการรับประทานอาหารบุฟเฟ่ตน์านาชาติ และอาหารตามเมนู 
 

        - ส าหรับการรับประทานอาหารจีนกวางตุง้และต่ิมซ า 
 

        - ส าหรับการรับประทานอาหารฝร่ังเศสแบบทนัสมยั 
 

         - ส าหรับการรับประทานอาหารญ่ีปุ่น 
 

           - ส าหรับการรับประทานอาหารไทยตน้ต ารับ 
 

                   - ส าหรับ , อาหารวา่งและเคร่ืองด่ืม 
 

              - ส าหรับอาหารวา่งและเคร่ืองด่ืมท่ีล็อบบ้ี บาร์ 

โรงแรม เลอ เมอริเดยีน กรุงเทพ

                    - ส าหรับการรับประทานอาหารบุฟเฟ่ตน์านาชาติ และอาหารตามเมนู 

            - ส าหรับ คอ็กเทลและของวา่ง 

โรงแรม เลอ เมอริเดยีน เชียงใหม่ 

                     - ส าหรับการรับประทานอาหารนานาชาติ และอาหารตามเมนู 

                                   - ส าหรับการรับประทานอาหารอิตาเล่ียน 

                                - ส าหรับการรับประทานของวา่งและเคร่ืองด่ืม 
โรงแรม เลอ เมอริเดยีน องักอร์  

       - อาหารนานาชาติ 

                              - อาหารอิตาเล่ียน 

                            - คอ็กเทล และของวา่ง  

                - เคร่ืองด่ืม และขนม  

                                - อาหารเพื่อสุขภาพ และเคร่ืองด่ืม 
 

สิทธิพิเศษส าหรับสมาชิก สามารถรับส่วนลด ท่ีโรงแรม พลาซ่า แอทธินี รอยลั เมอริเดียนดงัต่อไปน้ี 

 รับส่วนลด 20% ของยอดค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมสูงสุด 12 ท่านส าหรับบร้ันช์วนัอาทิตย ์ท่ี  

 รับส่วนลด 20% ของงานไวน์ ดินเนอร์ เมนูพิเศษ และกิจกรรมพิเศษ สูงสุดถึง 12 ท่านส าหรับห้องอาหารท่ีร่วมรายการ 

 รับส่วนลด 10% ของยอดค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมท่ี  

 รับส่วนลด 30% ของทรีตเมนตเ์ด่ียว ส าหรับสมาชิกและผูติ้ดตามอีก 1 ท่าน (เม่ือมาใชบ้ริการกบัผูถื้อบตัร) ท่ี  

 รับส่วนลด15% ของสมาชิกรายปี ส าหรับหน่ึงท่าน ท่ี  
 รับส่วนลด 20% ของทรีตเมนตส์ปาท่ี เลอ เมอริเดียน องักอร์ สปา 

วนัท่ียกเวน้       อาจมีเง่ือนไขในการใชสิ้ทธ์ิบตัรสมาชิกและบตัรก านลั ในช่วงเทศกาลต่างๆ วนัหยดุนกัขตัฤกษ ์ 

                          กิจกรรมพิเศษและ รายการส่งเสริมการขายอ่ืนๆ  
 

 

 



  

 

 

บัตรก านลั 
แพค็เกจ 

8,000 12,000 

บตัรก านลัส าหรับเขา้พกัในห้องแอทธินีฟรี 1 คืนท่ีโรงแรมพลาซ่าแอทธินี รอยลั เมอริเดียน จ านวน 1 ใบ (ไม่สามารถโอนกรรมสิทธ์ิการใชบ้ริการให้ผูอ่ื้น) 
 

มี ไม่มี 

บตัรก านลัส าหรับเขา้พกัในห้องแอทธินีฟรี 1 คืนรวมอาหารเชา้ส าหรับ 2 ท่าน ท่ีโรงแรมพลาซ่าแอทธินี รอยลั เมอริเดียน จ านวน 1 ใบ  
(ไม่สามารถโอนกรรมสิทธ์ิการใชบ้ริการให้ผูอ่ื้น) 

ไม่มี มี 

บตัรก านลัรับประทานอาหารบุฟเฟ่ตม้ื์อค  ่าหรือบุฟเฟ่ตม้ื์อกลางวนั วนัเสาร์หรือบร้ันช์วนัอาทิตย ์(รวมอาหารเท่านั้น) ส าหรับ 2 ท่านฟรี ท่ีหอ้ง  

จ านวน 1 ใบ 
ไม่มี มี 

บตัรก านลัรับประทานอาหารบุฟเฟ่ตม้ื์อค  ่าหรือบุฟเฟ่ตม้ื์อกลางวนั วนัเสาร์ส าหรับ ส าหรับ 2 ท่านฟรี ท่ีห้อง  จ านวน 1 ใบ 
 

มี ไม่มี 

บตัรก านลัรับประทานอาหารบุฟเฟ่ตม้ื์อกลางวนัในวนัจนัทร์ – วนัศุกร์ส าหรับ 2 ท่านฟรี ท่ีห้อง  จ านวน 1 ใบ 
 

มี มี 

บตัรก านลัรับประทานอาหารชุดม้ือค  ่า 2 ท่านฟรี ท่ีห้องอาหาร  หรือ  จ านวน 1 ใบ 
 

มี มี 

บตัรก านลัส่วนลด 40% เฉพาะค่าอาหาร เม่ือรับประทานอาหารในวนัจนัทร์-วนัเสาร์ท่ีหอ้งอาหาร  (ไม่เกิน 12 ท่าน) จ านวน 1 ใบ 
 

มี มี 

บตัรก านลัส่วนลด 40% เฉพาะค่าอาหาร เม่ือรับประทานอาหารม้ือค  ่าในวนัอาทิตย ์– วนัพฤหสับดี ท่ีหอ้งอาหาร   (ไม่เกิน 6 ท่าน) จ านวน 1 ใบ 
 

มี ไม่มี 

บตัรก านลัส่วนลด 40% เฉพาะค่าอาหาร เม่ือรับประทานอาหารม้ือค  ่าในวนัอาทิตย ์– วนัพฤหสับดี ท่ีหอ้งอาหาร  (ไม่เกิน 12 ท่าน) จ านวน 1 ใบ 
 

ไม่มี มี 

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

มี มี 

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

มี มี 

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

มี มี 

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

มี มี 

รับฟรีไวน์ 1 ขวด เม่ือมารับประทานอาหารตั้งแต่ 2 ท่านข้ึนไปท่ีห้องอาหารเลเทส เรซิพ ี(เฉพาะบุฟเฟ่ตม้ื์อค  ่าเท่านั้น) 

 

มี มี 

บตัรก านลัอภินนัทนาการฟิตเนสรายวนั ส าหรับ 2 ท่าน ท่ี   จ  านวน 1 ใบ 
 

มี มี 

บตัรก านลัท าทรีตเมน้ท ์   60 นาที หน่ึงคร้ังท่ี  ในราคาพิเศษ 1,500 บาท   
 

มี มี 

บตัรก านลั วงเงินมูลค่า 1,200 บาท ท่ี
 

ไม่มี มี 

บตัรก านลัซ้ือ 1 แถม 1 ส าหรับ ทรีทเมน้ต ์ดแูลผวิหนา้ 90 นาที ดว้ยผลิตภณัฑ ์อานน์ เซโมแนง ท่ี  
 

มี มี 

บตัรก านลัเขา้พกัในห้องวสิตา้ฟรีส าหรับคืนท่ี 2 ท่ี โรงแรม เลอ เมอริเดียน กรุงเทพ 

 

มี มี 

บตัรก านลัเขา้พกัในห้องดีลกัซ์ฟรีส าหรับคืนท่ี 2 ท่ี โรงแรม เลอ เมอริเดียน เชียงใหม่ (ไม่สามารถโอนกรรมสิทธ์ิการใชบ้ริการให้ผูอ่ื้น) 
 

มี มี 

บตัรก านลัเขา้ห้องพกัสุพเีรียฟรีส าหรับคืนท่ี 2 ท่ี โรงแรม เลอ เมอริเดียน องักอร์ 
 

มี มี 

รวมจ านวนบัตรก านัลต่อแพค็เกจ 17 18 

 

 



  

 

 

สมาชิก เลอ คลบั พลาซ่า ส าหรับคนไทยและชาวต่างชาตพิ านักในประเทศไทยเท่าน้ัน ส าหรับชาวต่างชาตจิะต้องมหีลกัฐานยนืยนั
การอยู่ในประเทศไทยแนบพร้อมกบัใบสมคัร เช่น นามบัตร, ส าเนาใบอนุญาตขบัขีใ่นไทยหรือใบอนุญาตการท างานหรือส าเนาวซ่ีา เป็นต้น 

วนัท่ียกเวน้  : อาจมีเง่ือนไขในการใชสิ้ทธ์ิบตัรสมาชิกและบตัรก านลั ส าหรับ รายการส่งเสริมการขายอ่ืนๆ เช่น อาหารชุดม้ือกลางวนั, เมนูพิเศษ ,ออล ย ูแคน อีด ต่ิมซ า ท่ีหอ้งอาหาร
 และ  ท่ี  และในช่วงกิจกรรมพิเศษ หรือเทศกาลต่างๆ วนัหยุดนกัขตัฤกษ ์เช่น งานไวน ์ดินเนอร์ และ ไวน ์เทสติ้ง วนัส้ินปี และเทศกาล

เฉลิมฉลอง, วนัแม่, วนัพอ่+วนัวาเลนไทน ์

 

กรุณาติดต่อแผนกสมาชิก 02 650 8781-8 หรือ 02 650 8800 ต่อ 6702 ส ำหรับสอบถำมข้อมูลเพ่ิมเติม 
 
เมือ่ท่านกรอกข้อมูลในใบสมคัรครบถ้วนแล้ว กรุณาส่งอเีมล์ ส าเนาสแกน มาที ่  หรือ ส่งแฟกซก์ลบัมาท่ี: 02 650 8845 (เบอร์แฟกซน้ี์
เพื่อความปลอดภยัในการแจง้หมายเลขเครดิตการ์ดของลูกคา้ หรือ 

ช่ือ / นามสกุล: (ภาษาองักฤษ)  ดร. /นาย / นาง / นางสาว

บริษทั:                

ท่ีอยู:่  

 

รหสัไปรษณีย:์   เลขประจ าตวัผูเ้สียภาษี:     

โทรศพัทท่ี์ท างาน:          โทรศพัทท่ี์บา้น:     

แฟกซ์:  วนัเกิด:  

มือถือ:   อีเมลล:์  

ขา้พเจา้ยนิดีสมคัรสมาชิก   และอนุมติัให้ทางโรงแรมพลาซ่าแอทธินี  รอยลั เมอริเดียน   
                                        ให้เรียกเก็บคา่สมาชิกรายปี ผา่นบตัรเครดิตรายละเอียดดงัต่อไปน้ี (กรุณายนืยนัแพค็เกจท่ีท่านตอ้งการสมคัรดา้นล่าง)

                บาทสุทธิ   บาทสุทธิ 

     

เบอร์บตัร:   

วนัหมดอาย:ุ                                                                /  

ช่ือท่ีปรากฎบนบตัรเครดิต:     

ลายมือช่ือ:    

 

 วนัท่ี:__________________  

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

