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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 >>Explore more >>

INTERCONTINENTAL BANGKOK
For reservations, please call 0 2656 0444

ESPRESSO
SUNDAY BRUNCH
Make the most of your weekend with our Sunday Brunch at 
Espresso. Our buffet brunch includes an exciting range of six 
cuisines from around the globe and the freshest selection of 
seafood.

โรงแรมอินเตอรคอนติเนนตัล กรุงเทพฯ พรอมตอนรับทุกทานดวย Sunday Brunch 

สุดยอดเมนูอาหารนานาชาติหลากชนิดปรุงจากวัตถุดิบชั้นเยี่ยม 

ที่หัวหนาพอครัวใหญของโรงแรมคัดสรรมาอยางพิถิพิถัน เพื่อมอบประสบการณ

สุดพิเศษแกทุกทานตลอดมื้ออาหารในวันอาทิตย

 

ลิ้มรสความอรอยจากทั่วทุกมุมโลก ไมวาจะเปนอาหารทะเลสดใหม อาทิ 

กุงล็อบสเตอรเนื้อแนนแบบเต็มๆตัว หอยนางรมฟน เดอ แคลร ปูอลาสกา

เนื้อแนนตัวโต หอยแมลงภูนิวซีแลนด เสิรฟพรอมกับซอสและเครื่องเคียง

นานาชนิดใหคุณไดเลือกอรอยตามสไตลที่ชื่นชอบ รวมถึงซูชิ ซาชิมิเกรดเอ

จากญี่ปุนและคาเวียรคุณภาพเยี่ยมใหคุณไดลิ้มลอง

Every Sunday from 12:00 to 15:00 hours
Baht 2,200++ per person
Baht 2,800++ with Sparkling wine and beverage package
Baht 3,500++ with Champagne wine and beverage package

Preferred Dining members receive normal discount
(on food only)
 

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 September to 31 October 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 September to 31 October 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  

Featuring two of life's most delightful delicacies - Wine & Tapas

Enough of workflow! Friday's are meant to be for Free Flow 
Wine and Tapas at Panorama Restaurant on 23rd Floor. 
Choose your selection of Tapas from our Tapas bar and make
your choice from our exotic selection of wines.

Unlimited refill for 90mins from the first drink served.

อรอยไปกับทาปาสอยางไมจากัด โดยสามารถเลือกสไตลที่คุณชอบ ไมวาจะเปน

Cold Cuts and Cheese Platter, Bacon Crisps และอื่นๆอีกมากมาย 

เต็มที่ในแบบของคุณกับเนื้อชั้นดี และเติมเต็มรสชาติดวยไวน ที่เติมไดไมจากัด

ภายใน 90 นาที เหมาะแกการปดฉากสัปดาหที่เหนื่อยลาของคุณ

Available from 1 September - 31 October 2018
Every Friday from 19:00  - 21.30 hours
Baht 999.- net per person

Special offer for Preferred Dining Members
For food only 499.- net per person
extend 30 minutes for 299.- net for Tapas & Wine

INTERCONTINENTAL PATTAYA RESORT
For reservations, please call 038 259 888

INFINITI RESTAURANT
HAPPY HOUR - AT INFINITI RESTAURANT
Join us on Phra Tamnak Hill in the lush gardens and the 
open-air terrace of Infiniti Restaurant and take in the glorious
vista of the Gulf of Thailand. As the golden sun sinks into the
shimmering sea, stay a while longer and dine from our gourmet 
Mediterranean menu.

Happy Hour from 17:00 - 19:00 hours
Buy one get one free from our selected beverage list.

ผอนคลายทามกลางสวนเขียวขจีในบรรยากาศอันรื่นรมณของรีสอรท

พรอมชื่นชมทัศนียภาพที่สวยงามของทะเลอาวไทยบนเทอเรสของหองอาหาร

อินฟนิติบนเขาพระตำหนัก ดื่มด่ำกับเครื่องดื่มเมนูโปรด และอิ่มอรอยไปกับ

อาหารเมดิเตอรเรเนียนที่เลิศรสในขณะที่พระอาทิตยลับขอบฟา

ชวงเวลาแหงความสุข เริ่มระหวาง 17.00 - 19.00 น. 

ซื้อ 1 แกวรับฟรีอีก 1แกว จากรายการเครื่องดื่ม

Available from 1 September to 31 October 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

CROWNE PLAZA LUMPINI PARK
For reservations, please call 02 632 9000 ext. 4343
PANORAMA RESTAURANT
FREE FLOW FRIDAYS

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 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 September to 31 October 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


