
  

 

 

 

 

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

 
สทิธิประโยชน์ของบตัรสมาชกิ ท่ี โรงแรม พลาซ่า แอทธินี รอยัล เมอริเดียน 

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

 รับสว่นลด 30% ของยอดคา่อาหารและสว่นลด 20% ของยอดคา่เคร่ืองด่ืม ส าหรับ 1 ทา่น และ 3-12  ทา่น* 

*ไมร่วมบรัน้ช์วนัอาทิตย์ที่ The Rain Tree Café    
 
เม่ือมารับประทานท่ีห้องอาหารซึง่เข้าร่วมรายการ ดงันี ้ 
THE RAIN TREE CAFÉ - ส าหรับการรับประทานอาหารบฟุเฟ่ต์นานาชาต ิและอาหารตามเมน ู

SILK ROAD         - ส าหรับการรับประทานอาหารจีนกวางตุ้งและติม่ซ า 
THE REFLEXIONS         - ส าหรับการรับประทานอาหารฝร่ังเศสแบบทนัสมยั 
UTAGE            - ส าหรับการรับประทานอาหารญ่ีปุ่ น 
SMOOTH CURRY            - ส าหรับการรับประทานอาหารไทยต้นต ารับ 
THE VIEW                                      - ส าหรับ Live Sports, อาหารว่างและเคร่ืองด่ืม 
THE GLAZ BAR               - ส าหรับอาหารว่างและเคร่ืองด่ืมท่ีลอ็บบี ้บาร์ 
สทิธิพิเศษเพิ่มเตมิส าหรับสมาชิก สามารถรับสว่นลด ที่โรงแรมพลาซา่ แอทธินี รอยลั เมอริเดียนดงัตอ่ไปนี ้

 รับสว่นลด 20% ของยอดคา่อาหารและเคร่ืองด่ืมสงูสดุ 12 ทา่นส าหรับบรัน้ช์วนัอาทติย์ท่ี The Rain Tree Café 

 รับสว่นลด 20% ของงานไวน์ ดนิเนอร์ เมนพูิเศษ และกิจกรรมพิเศษสงูสดุถึง 12 ทา่นส าหรับห้องอาหารท่ีร่วมรายการ 

 รับสว่นลด 10% ของยอดคา่อาหารและเคร่ืองด่ืมท่ี The Bakery 

 รับสว่นลด 30% ของทรีตเมนต์เด่ียว ส าหรับสมาชิกและผู้ตดิตามอีก 1 ทา่น (เม่ือมาใช้บริการกบัผู้ ถือบตัร) ท่ี Spa Athénée 

 รับสว่นลด15% ของสมาชิกรายปี ส าหรับหนึง่ทา่น ที่ Athénée Fitness 
สทิธิประโยชน์ของบตัรสมาชกิ ท่ีโรงแรม เลอ เมอริเดียน กรุงเทพ, โรงแรม เลอ เมอริเดียน เชียงใหม่+โรงแรม เลอ เมอริเดียน อังกอร์ 

 รับสว่นลด 30% ของยอดคา่อาหารและสว่นลด 20% ของยอดคา่เคร่ืองด่ืม สงูสดุถงึ 12 ทา่น      
เม่ือมารับประทานท่ีห้องอาหารซึง่เข้าร่วมรายการ ดงันี ้ 
โรงแรม เลอ เมอริเดียน กรุงเทพ 
LATEST RECIPE                               - ส าหรับการรับประทานอาหารบฟุเฟ่ต์นานาชาต ิและอาหารตามเมน ู
BAMBOO CHIC BAR                        - ส าหรับ คอ็กเทลและของว่าง 
โรงแรม เลอ เมอริเดียน เชียงใหม่ 
LATEST RECIPE                              - ส าหรับการรับประทานอาหารนานาชาต ิและอาหารตามเมน ู
FAVOLA    - ส าหรับการรับประทานอาหารอิตาเลี่ยน 

    LATITUDE 18       - ส าหรับการรับประทานของว่างและเคร่ืองด่ืม 
โรงแรม เลอ เมอริเดียน อังกอร์  
ANGKOR ROYAL CAFÉ                  - อาหารนานาชาต ิ
L’ANGELO                                       - อาหารอิตาเลี่ยน 
NAGA BAR                                      - คอ็กเทล และของว่าง  
LOBBY LOUNGE                             - เคร่ืองด่ืม และขนม  

     POOL SIDE                                   - อาหารเพ่ือสขุภาพ และเคร่ืองด่ืม 

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

 

 



  

 

 

บัตรก านลั 
แพค็เกจ 

6,600 9,800 

บตัรก ำนลัส ำหรับเขำ้พกัในห้องแอทธินีฟรี 1 คืนท่ีโรงแรมพลำซ่ำแอทธินี รอยลัเมอริเดียน จ ำนวน 1 ใบ (ไม่สำมำรถโอนกรรมสิทธ์ิกำรใชบ้ริกำรให้ผูอ่ื้น) 
 

มี ไม่มี 

บตัรก ำนลัส ำหรับเขำ้พกัในห้องแอทธินีฟรี 1 คืนรวมอำหำรเชำ้ส ำหรับ 2 ท่ำน ท่ีโรงแรมพลำซ่ำแอทธินี รอยลัเมอริเดียน   
(ไม่สำมำรถโอนกรรมสิทธ์ิกำรใชบ้ริกำรให้ผูอ่ื้น) 

ไม่มี มี 

บตัรก ำนลัรับประทำนอำหำรบุฟเฟ่ตม้ื์อค  ่ำหรือบุฟเฟ่ตม้ื์อกลำงวนั วนัเสำร์หรือบร้ันช์วนัอำทิตย ์(รวมอำหำรเท่ำนั้น) ส ำหรับ 2 ท่ำนฟรี ท่ีห้อง  
จ ำนวน 1 ใบ 

ไม่มี มี 

บตัรก ำนลัรับประทำนอำหำรบุฟเฟ่ตม้ื์อค  ่ำหรือบุฟเฟ่ตม้ื์อกลำงวนั วนัเสำร์ส ำหรับ ส ำหรับ 2 ท่ำนฟรี ท่ีห้อง  จ ำนวน 1 ใบ 
 

มี ไม่มี 

บตัรก ำนลัรับประทำนอำหำรบุฟเฟ่ตม้ื์อกลำงวนัในวนัจนัทร์ – วนัศุกร์ส ำหรับ 2 ท่ำนฟรี ท่ีห้อง  จ ำนวน 1 ใบ 
 

มี มี 

บตัรก ำนลัรับประทำนอำหำรชุดม้ือค  ่ำ 2 ท่ำนฟรี ท่ีห้องอำหำร  หรือ  จ ำนวน 1 ใบ 
 

มี มี 

บตัรก ำนลัส่วนลด 40% เฉพำะค่ำอำหำร เม่ือรับประทำนอำหำรในวนัจนัทร์-วนัเสำร์ท่ีห้องอำหำร  (ไม่เกิน 12 ท่ำน) จ ำนวน 1 ใบ 
 

มี มี 

บตัรก ำนลัส่วนลด 40% เฉพำะค่ำอำหำร เม่ือรับประทำนอำหำรม้ือค  ่ำในวนัอำทิตย ์– วนัพฤหสับดี ท่ีหอ้งอำหำร   (ไม่เกิน 6 ท่ำน) จ ำนวน 1 ใบ 
 

มี ไม่มี 

บตัรก ำนลัส่วนลด 40% เฉพำะค่ำอำหำร เม่ือรับประทำนอำหำรม้ือค  ่ำในวนัอำทิตย ์– วนัพฤหสับดี ท่ีหอ้งอำหำร  (ไม่เกิน 12 ท่ำน) จ ำนวน 1 ใบ 
 

ไม่มี มี 

บตัรก ำนลัส่วนลด 40% เฉพำะค่ำอำหำร เม่ือรับประทำนอำหำรท่ีห้องอำหำร  (ไม่เกิน 12 ท่ำน) จ ำนวน 1 ใบ 
 

มี มี 

บตัรก ำนลัส่วนลด 40% เฉพำะค่ำอำหำร เม่ือรับประทำนอำหำรท่ีหอ้งอำหำร  (ไม่เกิน 8 ท่ำน) จ ำนวน 1 ใบ 
 

มี มี 

บตัรก ำนลัส่วนลด 40% เฉพำะค่ำอำหำร เม่ือรับประทำนอำหำรท่ีห้องอำหำร  (ไม่เกิน 12 ท่ำน) จ ำนวน 1 ใบ 
 

มี มี 

บตัรก ำนลัส่วนลด 40% เฉพำะค่ำอำหำร เม่ือรับประทำนอำหำรท่ีห้องอำหำร  (ไม่เกิน 8 ท่ำน) จ ำนวน 1 ใบ 
 

มี มี 

รับฟรีไวน์ 1 ขวด เม่ือมำรับประทำนอำหำรตั้งแต่ 2 ท่ำนข้ึนไปท่ีห้องอำหำร โรงแรม เลอ เมอริเดียน กรุงเทพ  (เฉพำะบุฟเฟ่ตม้ื์อค  ่ำเท่ำนั้น) มี มี 

บตัรก ำนลัอภินนัทนำกำรฟิตเนสรำยวนั ส ำหรับ 2 ท่ำน ท่ี   จ  ำนวน 1 ใบ 
 

มี มี 

บตัรก ำนลัท ำทรีตเมน้ท ์   60 นำที หน่ึงคร้ังท่ี  ในรำคำพิเศษ 1,500 บำท   
 

มี มี 

บตัรก ำนลั วงเงินมูลค่ำ 1,200 บำท ท่ี
 

ไม่มี มี 

บตัรก ำนลัซ้ือ 1 แถม 1 ส ำหรับ ทรีทเมน้ต ์ดแูลผวิหนำ้ 90 นำที ดว้ยผลิตภณัฑ ์อำนน์ เซโมแนง ท่ี สปำ แอทธินี 
 

มี มี 

บตัรก ำนลัเขำ้พกัในห้องวสิตำ้ฟรีส ำหรับคืนท่ี 2 ท่ี โรงแรม เลอ เมอริเดียน กรุงเทพ 

 

มี มี 

บตัรก ำนลัเขำ้พกัในห้องดีลกัซ์ฟรีส ำหรับคืนท่ี 2 ท่ี โรงแรม เลอ เมอริเดียน เชียงใหม่ (ไม่สำมำรถโอนกรรมสิทธ์ิกำรใชบ้ริกำรให้ผูอ่ื้น) 
 

มี มี 

บตัรก ำนลัเขำ้ห้องพกัสุพเีรียฟรีส ำหรับคืนท่ี 2 ท่ี โรงแรม เลอ เมอริเดียน องักอร์  
 

มี มี 

รวมจ านวนบัตรก านัลต่อแพค็เกจ 17 18 



  

 

 

สมาชิก เลอ คลบั พลาซ่า ส าหรับคนไทยและชาวต่างชาติพ านักในประเทศไทยเท่านั้น ส าหรับชาวต่างชาติจะต้องมีหลกัฐานยนืยนั
การอยู่ในประเทศไทยแนบพร้อมกบัใบสมัคร เช่น นามบัตร, ส าเนาใบอนุญาตขับขี่ในไทยหรือใบอนุญาตการท างานหรือส าเนาวซ่ีา เป็นต้น 

วนัท่ียกเวน้  : อำจมีเง่ือนไขในกำรใชสิ้ทธ์ิบตัรสมำชิกและบตัรก ำนลั ส ำหรับ รำยกำรส่งเสริมกำรขำยอ่ืนๆ เช่น เซท ม้ือกลำงวนั, เมนูพิเศษ ,ออล ย ูแคน อีด ต๋ิมซ ำ ท่ี
ห้องอำหำรซิลโร้ด และกลำสโธ บิซโธ ท่ี เดอะ รีเฟลกชัน่ และในช่วงกิจกรรมพิเศษ หรือเทศกำลต่ำงๆ วนัหยดุนกัขตัฤกษ ์เช่น งำนไวน์ ดินเนอร์ และ ไวน์ เทสต้ิง วนั
ส้ินปี และเทศกำลเฉลิมฉลอง, วนัแม่, วนัพอ่+วนัวำเลนไทน์ 

 
กรุณำติดต่อแผนกสมำชิก 02 650 8781-8 หรือ 02 650 8800 ต่อ 6702 ส ำหรับสอบถำมข้อมูลเพ่ิมเติม 
 
เมื่อท่านกรอกข้อมูลในใบสมัครครบถ้วนแล้ว กรุณาส่งอเีมลล์ ส าเนาสแกน มาที่  หรือ
ส่งแฟกซ์กลบัมำท่ี: 02 650 8845 (เบอร์แฟกซ์น้ีเพ่ือควำมปลอดภยัในกำรแจง้หมำยเลขเครดิตกำร์ดของลูกคำ้ หรือ 
โปรด แสดงหลกัฐำนวำ่ คุณเป็น ส่วนหน่ึงของสมำชิกหอกำรคำ้เพ่ือให้ไดรั้บ รำคำพิเศษน้ี

ช่ือ / นำมสกุล: (ภำษำองักฤษ)  ดร. /นาย / นาง / นางสาว

บริษทั:                

ท่ีอยู:่  

 

รหสัไปรษณีย:์   เลขประจ ำตวัผูเ้สียภำษี:     

โทรศพัทท่ี์ท ำงำน:          โทรศพัทท่ี์บำ้น:     

แฟกซ์:  วนัเกิด:  

มือถือ:   อีเมลล:์  

ขำ้พเจำ้ยนิดีสมคัรสมำชิก   และอนุมติัให้ทำงโรงแรมพลำซ่ำแอทธินี  รอยลัเมอริเดียน   
    ให้เรียกเก็บค่ำสมำชิกรำยปี ใน รำคำพิเศษส ำหรับสมำชิกหอกำรคำ้ ผำ่นบตัรเครดิตรำยละเอียดดงัต่อไปน้ี (กรุณำยืนยนัแพค็เกจท่ีท่ำนตอ้งกำรสมคัรดำ้นล่ำง)

                บาทถ้วน   บาทถ้วน 

     

เบอร์บตัร::   

วนัหมดอำย:ุ /  

ช่ือท่ีปรำกฎบนบตัรเครดิต:     

ลำยมือช่ือ: 

 

____________________________________________       วนัท่ี: 

 

 


