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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’s 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 >>Explore more >>

INTERCONTINENTAL BANGKOK
For reservations, please call 0 2656 0444

THEO MIO
WEEKEND BRUNCH
Enjoy the exciting flavours of Italy at Theo Mio, where
each weekend brunch features Italian classics such as 
bruschetta al pomodoro (grilled sourdough bread with 
tomatoes, basil and olive oil), porchetta (roast pork belly), 
a variety of pizzas, and desserts including tiramisu and 
mini donuts. Free-flow prosecco in addition to red and 
white wines, special “sunkissed” cocktails, soft drinks 
and mocktails complement a true Italian-style brunch.

THE BRASSERIE
CHINESE THEMED BUFFET EVERY FRIDAY - SUNDAY
Come and enjoy our Chinese themed buffet every weekend 
with 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

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

Available from November to December 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  

Let the chefs at Panorama every Saturday night satisfy your 
seafood cravings with a variety of delightful delicacies including 
Australian brown crab, giant river prawns, king crab leg, 
New Zealand mussels, freshly-shucked Pacific oysters on ice, 
and much more. Whatever you are in the mood for, we have it!

ลิ้มรสอาหารทะเลสดๆทุกวันเสาร ณ หองอาหารพาโนรามา ที่จะไมไดให

คุณเพียงแคอาหารซีฟูดจานอรอยเทานั้น แตยังรวมถึงวิวพาโนรามาของกรุงเทพฯ

ที่จะชวยสรางอรรถรสใหกับมื้ออาหารของคุณไดอีกเทาทวีคูณ ในสวนของ

ความเด็ดของบุฟเฟตซีฟูดที่นี่ที่เราภาคภูมิใจนั้น นอกเหนือไปจากความสด

ของอาหารทะเลที่นี่ ที่มีทั้งปูออสเตรเลีย คิงแคร็บ และหอยแมลงภูนิวซีแลนด

ยังอยูที่การรังสรรคเมนูของเชฟมืออาชีพของเราอีกดวย แลวอยาลืมเผื่อทอง

สำหรับของหวานอีกหลายชนิดที่รอคุณอยู

Available from November to December 2018
Every Friday from 18:00 to 22:00 hours
Baht 1,499.- net per person

Preferred Dining Members receive 20% discount
or come 3 pay 2

CROWNE PLAZA LUMPINI PARK
For reservations, please call 02 632 9000 ext. 4343

PANORAMA RESTAURANT
SEAFOOD FOR ALL MOODS

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

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 BBQ selection of 
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 from November to December 2018
Every Thursday to Saturday from 18:00 to 22:30 hours
Baht 999 net per person 
Children (5-12 years old) Baht 299 net per person
 
Festive season
Special 20% discount for reservation booking and 
full payment required before 24th December 2018 for 
New Year’s Eve dinner party at East Coast Kitchen Executive 
Tower on 31 December 2018. Full price Baht 4,999 net 
including food & beverage package.

Preferred Dining Members receive 25% discount

INTERCONTINENTAL PATTAYA RESORT
For reservations, please call 038 259 888

ELEMENTS RESTAURANT
MARVELOUS BBQ SEAFOOD BUFFET
Every Saturday at Elements, enjoy our freshly prepared 
BBQ buffet, a magnificent spread of some of the world’s 
greatest seafood, cooked to perfection by our chefs at 
the live cooking station. Along with the fresh seafood 
there is a choice of premium cuts of fine Australian beef, 
foie gras, gourmet cheeses, and a wide array of tempting 
desserts. Stagelights Band plays mellow a soundtrack. 
Bring the children, and while they play at Planet Trekkers 
Children’s Club, you can chill with the best ocean view 
in town.

ขอเชิญคุณมารวมลิ้มรสชาติแสนอรอยกับ มารเวลลัสบารบีคิวบุฟเฟต 

อาหารทะเลมื้อค่ำทุกวันเสาร ณ หองอาหารอิลิเมนท พรอมชมทิวทัศน

ทองทะเลสวยงาม ที่สุดของเมืองพัทยาและรื่นรมย กับดนตรีไพเราะ

จากนักรองดูโอ สเตจไลท (Stagelights) พอครัวของเราไดรังสรรคเมนูอาหารทะเลสดใหม เนื้อออสเตรเลียเกรดพรีเมียม

รวมไปถึงฟวกราส และที่พลาดไมไดกับมุมของหวานมากมายใหคุณเลือกสรร พรอมสุขสันตกันทั้งครอบครัว ดวยบริการ

มุมอาหารสำหรับเด็กและฟรีคาบริการ แพลนเน็ต ทริกเกอร คิดสคลับ และสระวายน้ำของรีสอรท  

Available from November to December 2018
Every Saturday from 18:30 to 22:00 hours 
Baht 1,599++ per person, Baht 800++ per child (food only).

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

สัมผัสกับความสุขในวันหยุดสุดสัปดาห ลิ้มรสอาหารอิตาเลียนบรั้นช

พรอมเครื่องดื่ม แบบไมอิ่มไมหยุดเสริฟที่คุณไมควรพลาด เริ่มตนดวย

อาหารเรียกน้ำยอยหลากหลายสั่งไดไมอั้นในสไตลทาปาส ตอดวย

อาหารจานหลัก อาทิ หมูอบเมล็ดเฟนเนลหนังกรอบ เสิรฟคูมันฝรั่งอบ

และถั่วแขก พิซซาบางกรุบกรอบหลากหลายหนา ปดทายดวยทีรามิสุ ทารตอัลมอนด และมินิโดนัท เสริฟพรอมเครื่องดื่ม 

โพรเซคโก ไวน ค็อกเทล และม็อกเทล ตลอดมื้ออาหารอยางเพลิดเพลิน เพื่อบรั้นชสไตลอิตาเลียนที่สมบูรณอยางแทจริง

Available from November to December 2018
Every Saturday and Sunday from 11:30 to 14:00 hours
Baht 1,588++ per person

Exclusive ‘come 4 pay 3’ for Preferred Dining Members. 

https://bangkok.intercontinental.com/dining/preferred-dining
https://bangkok.intercontinental.com/special-offers
https://pattaya.intercontinental.com
https://bangkoklumpinipark.crowneplaza.com/th/offers
https://www.ihg.com/holidayinn/hotels/th/th/bangkok/bnkth/hoteldetail?qDest=981%20Silom%20Rd,%20Bangkok,%20TH&qCiD=15&qCoD=16&qCiMy=112018&qCoMy=112018&qAdlt=2&qChld=0&qRms=1&qWch=0&qSmP=1&qIta=99618783&glat=META_hpa_TH_desktop_BNKTH_localuniversal_1_THB_2018-12-15_default_744906134__false&cm_mmc=hpa_TH_desktop_BNKTH_localuniversal_1_THB_2018-12-15_default_744906134__false&setPMCookies=true&qSlH=BNKTH&qSlRc=KDXS&qAkamaiCC=US&srb_u=1&qRad=30&qRdU=mi&presentationViewType=select&qBrs=re.ic.in.vn.cp.vx.hi.ex.rs.cv.sb.cw.ma.ul.ki.va
https://www.holidayinn-pattaya.com/th/bars-restaurants/
https://d18k3qzart82ph.cloudfront.net/bangkok.intercontinental.com-2351444324/cms/pressroom/pfd_membership_benefits.pdf

