
February - March 2020

Just one click
www.bangkok.intercontinental.com/preferred-dining

EXPERIENCE DINING BENEFITS AT
13 WORLD-CLASS HOTELS NATIONWIDE

Terms and Conditions
• 15% discount on beverages at all participating restaurants and bars
• Unlimited 15% discount on Best Flex rate for accommodation 
   at all participating hotels and resorts in Thailand - subject to availability
• 25% discount on laundry service at InterContinental Bangkok
• 20% discount on take away bakery items at Deli of  InterContinental Bangkok 
   and at the Orchid Lounge at Holiday Inn Bangkok Silom
• Dining benefits are not valid for mini bar, room service, and banqueting events
• Only one card may be used per table

• The main member card and the partner card may not be used in the same outlet at the same meal period
• 10% service charge is calculated on the full price of  the bill before any discount is applied
• Dining benefits and vouchers may not be applicable on New Year’s Day, Valentine’s Day, Chinese New Year, 
   Easter, National Mother’s Day, Loy Krathong, National Father’s Day, Christmas Eve, Christmas Day and 
   New Year’s Eve
• Preferred Dining vouchers may not be used in conjunction with any other vouchers or promotions
• The membership card cannot be used for discounts on set menus at Fireplace Grill and Bar, Theo Mio 
   and All You Can Enjoy Dim Sum during Monday to Friday at Summer Palace, InterContinental Bangkok

เงื่อนไขและขอตกลง
· สวนลด 15% สำหรับเครื่องดื่ม ณ หองอาหารและบารที่เขารวมรายการ
· สวนลดแบบไมจำกัด 15% สำหรับคาหองพักจากราคาหองพักปกติที่ขายบนเว็บไซต โรงแรม
  และรีสอรทในประเทศไทยที่เขารวมรายการ - อาจมีการสงวนสิทธิ์การใชบัตรนี้ หากหองพักเต็ม
· สวนลด 25% สำหรับบริการซักรีด ณ โรงแรมอินเตอรคอนติเนนตัล กรุงเทพฯ
· สวนลด 20% สำหรับเบเกอรี่นำกลับ ณ รานเดลี่ โรงแรมอินเตอรคอนติเนนตัล กรุงเทพฯ 
  และ รานออรคิด เลาจน โรงแรมฮอลิเดย อินน สีลม
· สิทธิประโยชนนี้ ไมสามารถใชรวมกับมินิบาร รูมเซอรวิสและงานจัดเลี้ยง
· สงวนสิทธิ์การใชบัตร 1 ใบ ตอ 1 โตะ

· บัตรหลัก และบัตรเสริม ไมสามารถใชรวมกันไดในเวลาเดียวกัน
· คาบริการ 10% จะถูกคำนวณจากราคาเต็มในใบเสร็จกอนที่จะไดรับสวนลด
· บัตรกำนัลนี้ไมสามารถใชในชวงเทศกาล วันปใหม วันวาเลนไทน วันตรุษจีน วันอีสเตอร 
  วันแมแหงชาติ วันลอยกระทง วันพอแหงชาติ วันคริสตมาสอีฟ วันคริสตมาส และวันสิ้นป
· บัตรกำนัลพรีเฟอร ไดนิ่ง ไมสามารถใชรวมกับโปรโมชั่นและคูปองสงเสริมการขายอื่นๆ
· บัตรนี้ไมสามารถใชลดคาอาหารเซ็ทเมนู ที่หองอาหารไฟรเพลสกริลล แอนด บาร ติ่มซำ All You Can Enjoy วันจันทรถึงวันศุกร 
  ที่หองอาหารจีนซัมเมอร พาเลซ และหองอาหารอิตาเลียน ทีโอ มีโอ ณ โรงแรมอินเตอรคอนติเนนตัล กรุงเทพฯ

Explore more >> Explore more >>Explore more >>

INTERCONTINENTAL BANGKOK
For reservations, please call 0 2656 0444 ext 6430

ESPRESSO
SUNDAY BRUNCH
There is something for everyone at Espresso’s better-than-
ever sumptuous Sunday Brunch. Our buffet brunch includes 
an exciting range of six cuisines from around the globe,
while prime seafood including Maine lobster, Fine de Claire 
oysters, Australian and New Zealand mussels and Alaskan 
king crab, along with a truly indulgent meat selection and 
Japanese-grade sashimi and caviar remain the event’s true 
highlights.

มอบความสุขกับอาหารมื้อสายวันอาทิตยในบรรยากาศสบายๆ ตลอดทุกสัปดาห 

ที่หองอาหารเอสเพรซโซ โรงแรมอินเตอรคอนติเนนตัล กรุงเทพฯ พรอมตอนรับ

ทุกทานดวยสุดยอดเมนูอาหารนานาชาติหลากชนิดสุดอลังการ ลิ้มรสความอรอย

จากทั่วทุกมุมโลก ไมวาจะเปนอาหารทะเลสดใหม อาทิ ล็อบสเตอรเนื้อแนน

แบบเต็มตัว หอยนางรมฝรั่งเศส “ฟน เดอ แคลร” ปูอลาสกาเนื้อแนนกามโต 

หอยแมลงภูนิวซีแลนด เสิรฟพรอมกับซอสและเครื่องเคียงนานาชนิด

ใหคุณไดเลือกอรอยตามสไตลที่ชื่นชอบ รวมถึงมุมอาหารญี่ปุนทั้งซูชิและซาชิมิ

เกรดพรีเมี่ยม และพลาดไมไดกับคาเวียรคุณภาพเยี่ยมใหคุณไดลิ้มลอง

Available now to 31 March 2020
Every Sunday from 12:00 - 15:00 hours
Baht 2,200++ per person

ตั้งแตวันนี้ ถึง 31 มีนาคม 2563

ทุกวันอาทิตย เวลา 12:00 น. ถึง 15:00 น.

2,200++ บาท ตอทาน

Special discount for Preferred Dining Members: 
Up to 50% discount on food and 15% discount on beverages
สวนลดพิเศษสำหรับสมาชิก Preferred Dining: 
สวนลดสูงสุด 50% สำหรับอาหาร และ สวนลด 15% สำหรับเครื่องดื่ม

*Blackout dates apply

Pirom Restaurant invites you on a journey of the senses to 
Thailand's four culinary regions. With Chef Mama Duu as your 
guide, you’ll savour a six-course tasting menu spotlighting dishes 
such as 24-hour slow-braised beef cheek, Chef Mama Duu’s own 
special home-made curry, and other delicious morsels all of 
which exemplify the complex blend of flavours and aromas that 
make Thai cuisine a worldwide favourite.

สัมผัสประสบการณการรับประทานอาหารไทยครั้งใหม ณ หองอาหารภิรมย 

ที่มาพรอมคอนเซ็ปตใหม “อาหารไทยสี่ภาค” เสิรฟแบบเซ็ทเมนู 6 คอรสสุดพิเศษ 

นำเสนอโดยเชฟมามาดู ผูเชี่ยวชาญทั้งศาสตรและศิลปดานอาหารไทย ทั้งอาหาร

ภาคเหนือ ภาคใต ภาคกลาง และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ หนึ่งในตำรับอาหาร

ยอดเยี่ยมระดับโลก

Available now to 31 March 2020
Every day from 18:30 to 22:30 hours
Baht 1,499 net per person for six-course tasting menu
Beverage Package: Baht 800 net for 4 glasses of wine and 
1 iced tea or for 4 cocktails and 1 iced tea

ตั้งแตวันนี้ ถึง 31 มีนาคม 2563

ทุกวัน เวลา 18:30 น. ถึง 22:30 น.

1,499 บาทสุทธิ ตอทาน สำหรับ เซ็ทเมนู 6 คอรส

แพ็คเกจเคร่ืองด่ืม: 800 บาทสุทธิ สำหรับไวน 4 แกว พรอมชาเย็น 1 แกว

หรือ ค็อกเทล 4 แกว พรอมชาเย็น 1 แกว

Special discount for Preferred Dining Members: 
15% discount on food only
สวนลดพิเศษสำหรับสมาชิก Preferred Dining: 
สวนลด 15% สำหรับอาหาร

*Blackout dates apply

INTERCONTINENTAL HUA HIN RESORT
For reservations, please call 032 616 999

PIROM
FOUR REGIONS AND SIX-COURSE: A TASTE OF THAILAND

Explore more >>Explore more >> Explore more >>

Why wait till evening to enjoy delicious meats and seafood 
grilled to perfection? Panorama is firing up its grill for lunchtime 
from Monday to Friday. Savour succulent beef, seabass, 
calamari, and mussels - plus sushi, dim sum, pasta and noodle 
stations by our Executive Chef and team at Panorama, Level 23.

เต็มอิ่มไปกับบุฟเฟตนานาชาติมื้อกลางวัน เอ็กเซคคิวทีฟเชฟไดรังสรรค

หลากหลายเมนูอยางพิถีพิถัน พรอมดื่มด่ำไปกับบรรยากาศวิวเมืองกรุงเทพฯ 

จากหองอาหารพาโนรามา ชั้น 23 พลาดไมไดกับไฮไลทพาเหรด “เมนูปงยาง”

อาทิ เนื้อวัว เนื้อแกะ หอยแมลงภู ปลา และอื่นๆ อีกมากมาย นอกจากนี้ 

ยังมีพาสตาสเตชั่น ปรุงสดใหม ซูชิสเตชั่น แซลมอนซาชิมิ กุงเผา 

และติ่มซำที่ใหคุณไดลิ้มลองกันแบบไมอั้น

Available now to 31 March 2020
Weekday from 12:00 to 14:30 hours
Baht 1,001 net per person 

ตั้งแตวันนี้ ถึง 31 มีนาคม 2563

ทุกวันจันทรถึงศุกร เวลา 12.00 น. ถึง 14.30 น.

1,001 บาทสุทธิ ตอทาน

Special discount for Preferred Dining Members: 
Come 2 Pay 1
สวนลดพิเศษสำหรับสมาชิก Preferred Dining: 
มา 2 จาย 1

*Blackout dates apply

CROWNE PLAZA BANGKOK LUMPINI PARK
For reservations, please call 0 2632 9000 ext 4343

PANORAMA
LUNCH BUFFET SPECIAL COME 2 PAY 1

HOLIDAY INN BANGKOK
For reservations, please call 0 2656 1555 ext 5300

GINGER
SEVEN DAYS, SEVEN BUFFET SPECIALS
The bustling atmosphere of Ginger, with its open kitchen and 
chefs working at the live cooking stations preparing a large array 
of hot and cold food, is a fun place to enjoy the lunch and dinner 
buffets that highlight different Thai, Asian and Western specialties 
every day of the week.

สัมผัสบรรยากาศหองอาหารแบบครัวเปด ที่เผยใหเห็นถึงความพิถีพิถันในการปรุง

อาหารของพอครัวในแตละสเตชั่น สำหรับมื้อกลางวันและมื้อค่ำแบบบุฟเฟตที่เนน

อาหารไทย เอเชียและตะวันตกแบบไมซ้ำกันตลอดทั้งสัปดาห อาทิ ขนมจีนแกงปู 

มัสม่ันเน้ือ ขาวผัดน้ำพริกลงเรือ เปดซอสมะขาม ใบเหลียงตมกะทิ แกงฮังเลซ่ีโครงหมู 

ขาวเหนียวมะมวง และอีกมากมาย

Available now to 31 March 2020
Lunch 11:30 to 14:30 hours
Dinner 17:30 to 21:00 hours
Baht 499++ per person

ตั้งแตวันนี้ ถึง 31 มีนาคม 2563

อาหารกลางวัน เวลา 11:30 น. ถึง 14:30 น

อาหารค่ำ เวลา 17:30 น. ถึง 21:00 น

499++ บาท ตอทาน

Special discount for Preferred Dining Members: 
25% discount on food only
สวนลดพิเศษสำหรับสมาชิก Preferred Dining: 
25% สำหรับอาหารเทานั้น

*Blackout dates apply

THE BRASSERIE
CHINESE THEMED BUFFET EVERY FRIDAY TO SUNDAY
Come and enjoy our Chinese themed buffet every weekend 
including a wide selection of Chinese favourites such as 
roasted duck, spicy Sichuan soup, Hainan chicken rice, 
wok-fried prawns, dim sum and much more at The Brasserie. 

อิ่มอรอยกับบุฟเฟตอาหารจีนยอดนิยมทุกวัน ศุกร เสาร และอาทิตย 

กับหลากหลายเมนูที่ขนขบวนมาใหลิ้มลอง อาทิ เปดยาง ซุปเสฉวน ขาวมันไก 

กุงผัดซอสเอ็กซโอ ติ่มซำนานาชนิด ฯลฯ  อีกทั้งอาหารนานาชาติ เทปนยากิ 

สลัดผักสด ไอศครีมหลากรส และขนมหวานนานาชนิดใหคุณไดลิ้มลอง 

ที่หองอาหาร เดอะ บราสเซอรี่ โรงแรม ฮอลิเดย อินน กรุงเทพฯ สีลม

Special discount for Preferred Dining Members: 
Guests receive 50% discount (on food only) for a maximum of 
10 persons per 1 card
สวนลดพิเศษสำหรับสมาชิก Preferred Dining: 
ไดรับสวนลด 50% (สำหรับอาหารเทานั้น) ไมเกิน 10 คน ตอ 1 ใบ

*Blackout dates apply

Available now to 31 March 2020
Every Friday to Sunday
Lunch: 12:00 to 15:00 hours, Baht 690++ per person
Dinner: 18:00 to 22:30 hours, Baht 790++ per person
All buffet prices include free flow soft drinks

ตั้งแตวันนี้ ถึง 31 มีนาคม 2563 ทุกวันศุกร ถึง วันอาทิตย

อาหารกลางวัน เวลา 12:00 น. ถึง 15:00 น. ราคา 690++ บาท ตอทาน

อาหารค่ำ เวลา 18:00 น. ถึง 22:30 น. ราคา 790++ บาท ตอทาน

ราคาบุฟเฟตทั้งหมดรวมเครื่องดื่มแบบไมมีแอลกอฮอล

HOLIDAY INN BANGKOK SILOM
For reservations, please call 0 2207 4300 ext 4500  

HOLIDAY INN PATTAYA
For reservations, please call 038 725 555 ext 3272

EAST COAST KITCHEN
SEAFOOD NIGHT BUFFET
Every Thursday, Friday and Saturday night come and enjoy our
seafood and international buffet featuring a seafood BBQ 
selection serving prawns, crab, squid, oysters, rock lobster and 
weekly specials. Included is a large array of appetisers, salads 
and hot dishes. Make sure you leave room for Chef's favourite 
desserts.

อิ่มอรอยกับบุฟเฟตนานาชาติ และบารบีคิวอาหารทะเล อาทิ กุง ปู ปลาหมึก 
หอยนางรม กั้ง และอีกหลากหลายเมนูอาหารทะเลปรุงสดใหม พรอมทั้งสลัดบาร
อาหารทานเลน และขนมหวานอีกมากมายใหคุณไดลิ้มลอง 

Available now to 31 March 2020
Every Thursday to Saturday from 18:00 to 22:00 hours
Baht 1,100 net per person including free flow soft drink
Children (5-12 years old) Baht 399 net per person

ตั้งแตวันนี้ ถึง 31 มีนาคม 2563

ทุกวันพฤหัสบดี ถึง วันเสาร เวลา 18:00 น. ถึง 22:00 น.

1,100 บาทสุทธิ ตอทาน และ 399 บาทสุทธิ สำหรับเด็กอายุ 5-12 ป

รวมเครื่องดื่มแบบไมมีแอลกอฮอล

Special discount for Preferred Dining Members: 
25% discount on food only (no discount for children price)
สวนลดพิเศษสำหรับสมาชิก Preferred Dining: 
25% สำหรับอาหารเทานั้น (สวนลดนี้ไมสามารถใชไดกับราคาเด็ก)

*Blackout dates apply

https://bangkok.intercontinental.com/dining/dining/espresso
https://huahin.intercontinental.com/pirom
https://bangkoklumpinipark.crowneplaza.com/panorama
https://www.ihg.com/holidayinn/hotels/gb/en/bangkok/bkkpc/hoteldetail/dining?fromRedirect=true&qSrt=sBR&qIta=99617280&icdv=99617280&glat=SEAR&qDest=Bangkok,%20Thailand&setPMCookies=true&dp=true&gclid=CjwKCAiA1rPyBRAREiwA1UIy8FVQAsoi0QY0g5wo7phfiOpSS8nL2ifj-hQpkBqdKaTXiwg0KuqdXBoCDzUQAvD_BwE&cid=121162&srb_u=1
https://bangkoksilom.holidayinn.com/restaurant-and-bar
https://pattaya.holidayinn.com/bars-and-restaurants/east-coast-kitchen

