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

EXPERIENCE DINING BENEFITS AT
14 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 Day, Valentine’s Day, Chinese New Year, 
   Easter, 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

เงื่อนไขและขอตกลง
· สวนลด 15% สำหรับเครื่องดื่ม ณ หองอาหารและบารที่เขารวมรายการ
· สวนลดแบบไมจำกัด 15 % สำหรับคาหองพักจากราคาหองพักปกติที่ขายบนเว็บไซต ณ โรงแรม
  และรีสอรทในประเทศไทยที่เขารวมรายการ - อาจมีการสงวนสิทธิ์การใชบัตรนี้ หากหองพักเต็ม
· สวนลด 25 % สำหรับบริการซักรีด ณ โรงแรมอินเตอรคอนติเนนตัล กรุงเทพฯ
· สวนลด 20 % สำหรับเบเกอรี่นำกลับ ณ  รานเดลี่ โรงแรมอินเตอรคอนติเนนตัล กรุงเทพฯ 
  และ รานออรคิด เลาจท โรงแรมฮอลิเดย อินน สีลม

· สิทธิประโยชนนี้ ไมสามารถใชรวมกับมินิบารรูมเซอรวิสและ งานจัดเลี้ยง
· 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

Explore more >>

INTERCONTINENTAL PATTAYA RESORT
For reservations, please call 038 259 888

INFINITI RESTAURANT
INSPIRED MEDITERRANEAN CUISINE
Infiniti is the place to chill, hangout with friends and family and
enjoy a Mediterranean menu that features signature dishes like
Seabass Carpaccio with Avocado Purée, Salsa Verde and Wild 
Rocket, or 48-hour 1824 Short Ribs with Asparagus and Roasted
Carrot Purée.

Open all day, the restaurant’s elevation on a lush tropical 
headland overlooking the Gulf of Thailand, offers stunning 
panoramic views. Sip on a locally-inspired cocktail or a glass
of wine, while enjoying the sun set on the horizon.
หองอาหารอินฟนิติใหบริการอาหารสไตลเมอรดิเตอรเรเนียน ค็อกเทล และ

ไวนชั้นดี ที่ไดรับการรังสรรคมาจากครัวและบารของเรา ทานสามารถชื่นชม

วิวทะเลแบบพาโนรามา หรือพระอาทิตยตกดินไดจากระเบียงกลางแจงของ

หองอาหาร

เมนูแนะนำของหองอาหารอินฟนิติ ไดแก คาปาโชปลากะพงกับซอสอะโวคาโด

เวิรดซัลซากับไวลดร็อกเกต หรือ เนื้อซี่โครงยางเสิรฟกับหนอไมฝรั่งและซอสแครอท

Available from 1 July to 31 August 2018
Everyday from 11:00 - 23:00 hours 
Bar: 11:00 - 23:00 hours 
Happy Hour: 17:00 - 19:00 hours
Kitchen: 12:00 - 23:00 hours

Special discount for Preferred Dining Members
20% off on food and 15% off on beverage

Explore more >>

Explore more >>

INTERCONTINENTAL BANGKOK
For reservations, please call 0 2656 0444

SUMMER PALACE
MOON CAKE
Mooncake madness is on the rise beginning in August ahead of 
this year’s Mid-Autumn Festival on 24 September. Our Summer 
Palace restaurant is highly regarded for its mooncake selections 
including Pandan and Custard, Red Date, Durian, Lotus Seed 
only 4 flavours, all with traditional egg yolk. Summer Palace
mooncakes make great gifts for family, friends and colleagues.
Decorative boxes contain four or eight cakes and are available
in the restaurant as well as at a special booth in the hotel lobby. 

Mooncakes are available for purchase in the restaurant and 
at a special booth in the hotel lobby from 1 August to 
24 September 2018.
รวมตอนรับเทศกาลขนมไหวพระจันทรที่จะมีขึ้นในวันที่ 24 กันยายนนี้  

หองอาหารซัมเมอร พาเลซ  โรงแรมอินเตอรคอนติเนนตัล กรุงเทพฯ 

นำเสนอขนมไหวพระจันทรสูตรตนตำรับ ที่คัดสรรแตเฉพาะวัตถุดิบชั้นเยี่ยม

คุณภาพดีในกลองที่สวยงามที่มีใหเลือก 4 รสชาติ คือ คัสตารดใบเตย 

พุทราจีนไข ทุเรียนไข เม็ดบัวไข  เหมาะสำหรับใชเปนของขวัญใหกับ

คนที่คุณรักและบุคคลที่เคารพนับถือ
 
ขนมไหวพระจันทรมีจำหนาย ณ หองอาหารซัมเมอร พาเลซ และ 

บูทขนมไหวพระจันทรบริเวณลอบบี้ ของโรงแรม ตั้งแตวันที่ 1 สิงหาคม

ถึง วันที่ 24 กันยายน นี้

Preferred Dining members receive 15% discount on small and 
large mooncake purchases.

Explore more >>

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

AZURE 
BEACHCOMBER BBQ
Enjoy premium BBQ along with international dishes by our 
talented chefs, live cooking stations, tempting desserts, as well
as the Kids corner for your little ones on the beach. The 
spectacular fire show and the beautiful sounds of saxophone 
mixed with the cool tunes from our DJ will help set the mood
for a memorable event.

Let’s get together and feel all right - at Beachcomber BBQ & Grill.

อิ่มอรอยไปกับบารบีคิวหลากหลายเมนู พรอมทั้งอาหารนานาชาติปรุงสดใหม 

และขนมหวานอีกมากมายที่ทีมเชฟมืออาชีพรังสรรคใหคุณไดลิ้มลอง เคลาเสียง

ดนตรีสดอันไพเราะจากดีเจและแซ็กโซโฟน ทามกลางบรรยากาศสบายๆ

ของเสียงคลื่นและลมทะเล ณ ชายหาดหัวหิน รวมถึงตื่นตาตื่นใจไปกับการแสดง

ควงกระบองไฟสุดตระการตาที่จะทำใหมื้อค่ำของคุณเปนที่นาประทับใจไมรูลืม

Available from 1 July to 31 August 2018
Every Friday from 18:30 - 22:00 hours 
Baht 1,799 net per person 
All buffet prices include unlimited soft drinks and fresh juices

Preferred Dining Members receive 10% discount 

THE BRASSERIE
CHINESE THEMED BUFFET EVERY FRIDAY - SUNDAY
Come and enjoy our Chinese themed buffet every weekend
including a wide selection of Chinese favourites such as Roasted
Duck, Spicy Schezwan Soup, Hainanese Chicken Rice, Wok Fried
Prawns, Dim Sum and much more at The Brasserie, Holiday Inn
Bangkok Silom

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

Preferred Dining Members receive 50% discount 
(on food only) for maximum 10 persons per card

Available from 1 July to 31 August 2018
Every Friday to Sunday
Lunch: 12:00 - 15:00 hours, Baht 690++ per person
Dinner: 18:00 - 22:30 hours, Baht 790++ per person
All buffet prices include unlimited soft drinks

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

Now you don't have to spend time thinking what to have for
lunch or dinner!
Our award winning restaurant Xin Tian Di just launched three
special Cantonese set menus at a reasonable price.

SET A: Steamed shrimp and pork dumplings “Shui Mai”, 
Steamed broccoli with shrimp and pork topped with egg white,
Deep-fried sesame wrapping paper shrimp roll, Bamboo piths
with prawn and mushroom, Cabbages in Clear Soup, Fried
“Mee Swa” noodles with assorted seafood, Chilled black jelly
with ginkgo nuts

SET B: Steamed prawn and crab meat dumpling, Basil leaf 
prawn dumpling, Steamed seaweed rolled with shrimp in
superior sauce, Deep-fried prawns topped with creamy salad,
Shrimp wonton with egg noodles soup, Chilled tapioca with
cantaloupe in coconut milk

SET C: Steamed prawn dumplings with black truffle, Giant
black garoupa, century egg in superior bouillon, Deep-fried
prawn with wasabi salad dressing, Deep-fried pork spare ribs
with garlic in superior sauce, Fried rice ‘Yang Chow’ style,
Chilled cream of mango with sago and pomelo

ไมตองคิดแลววาจะกินอะไรดี เชฟแลม กก เวง ไดคิดเซ็ทเมนูสุดคุมคามาใหแลว

หองอาหารซิน เทียน ตี้ ไดรังสรรเซ็ทเมนูสาหรับ 1 ทาน มีใหเลือกถึง 3 แบบตามสไตล

ของแตละคนในราคาสุดคุมคา เริ่มตนเพียง 260++ บาท

SET A: ขนมจีบกุงและหมู บร็อคโคลี่หนากุง เปาะเปยกระดาษไสกุงชุบงา
ซุปเยื่อไผเห็ดหอมกุง หมี่ซั่วผัดรวมมิตรทะเล และ เฉากวยแปะกวยเย็น

SET B: ขนมจีบปูกุง ลูกชิ้นกุงและใบกะเพรา สาหรายมวนกุงเลิศรส กุงทอดครีมสลัด

บะหมี่เกี๊ยวน้ำ และ สาคูแคนตาลูปเย็น

SET C: เกี้ยวกุงเห็ดทรัฟเฟลนึ่ง ซุปเนื้อปลาเกาไขเยี่ยวมา กุงทอดครีมสลัดวาซาบิ 

ซี่โครงหมูทอดซอสพิเศษเลิศรส ขาวผัดหยางโจว และ มะมวงเย็น ซิน เทียน ตี้

Available from 1 July to 31 August 2018
Every Monday to Friday  
Lunch: 11.30  - 13.00 hours
Dinner: 18.00 - 19.30 hours

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 our seafood BBQ
selection serving prawns, crab, squid, oysters, rock lobster and
weekly specials. Included is a large array of appetizers, salads
and hot dishes to compliment. Make sure you leave room for
chef's favourite desserts.

อิ่มอรอยกับบุฟเฟตนานาชาติ และบารบีคิวอาหารทะเล อาทิ กุง ปู ปลาหมึก 

หอยนางรม กั้ง และอีกหลากหลายเมนูอาหารทะเลปรุงสดใหม พรอมทั้งสลัดบาร

อาหารทานเลน และขนมหวานอีกมากมายใหคุณไดลิ้มลอง 

Available from 1 July to 3 August 2018
Every Thursday to Saturday from 18:00 - 22:30 hours
Baht 999 net per person 
Children (5-12 years old) Baht 299 net per person
 
Preferred Dining Members receive 25% discount

HOLIDAY INN & SUITES RAYONG CITY CENTRE
For reservations, please call 038 978 789

DISCOUNT PRIVILEGE
Elementi Rooftop Grill & Bar
17:00 - 1:00 hours

Cu Lounge & Bar
6:00 - 23:00 hours

The Brasserie Global Dining
Breakfast: 6:00 - 10:30 hours
Lunch: 12:00 - 14:30 hours
Dinner: 18:00 - 22:30 hours

• This promotion is valid from now until 31 December 2018
• Cannot be used in conjunction with any other promotion
• Cannot be used on public holiday or any national special 
   day throughout its validity dates.
• Available for dine in only.

สวนลดพิเศษสำหรับสมาชิกบัตร Preferred Dining สำหรับผูมาใชบริการ
ที่หองอาหาร Elementi Rooftop Grill and Bar, Cu Lounge & Bar 
และ The Brasserie Global Dining
เงื่อนไข
· สวนลด 15 % ใชไดจนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2561
· ไมสามารถใชรวมกับโปรโมชั่นอื่นได
· ไมสามารถใชไดในวันหยุดนักขัตฤกษได
· สวนลดนี้เฉพาะผูที่มารับประทานภายในหองอาหารเทานั้น

Preferred Dining Member gets 15% discount on food & 
beverage when dine at any hotel’s restaurant and bar.

CROWNE PLAZA LUMPINI PARK
For reservations, please call 02 632 9000 ext. 4202

XIN TIAN DI
CANTONESE SET MENU

Special offer for Preferred Dining Members
• Set menu A Baht 260++    • Set menu B Baht 290++
• Set menu C Baht 330++

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