
PLATINUM STAYCATION

ยกระดับประสบการณ์พักผ่อน ณ โรงแรมชั้นนำาในกรุงเทพฯ ด้วยข้อเสนอพิเศษ

สำาหรับสมาชิกบัตรแพลทินัม อเมริกัน เอ็กซ์เพรส ตั้งแต่วันนี้ – 31 ธันวาคม 2563*

*เป็นไปตามข้อกำาหนดและเงื ่อนไข ช่วงเวลาของข้อเสนอแตกต่างกันในแต่ละโรงแรม 



โรงแรมวอลดอร์ฟ แอสโทเรีย กรุงเทพฯ

ห้องพัก Deluxe Room 1 คืน ในราคาพิเศษ 9,000 บาท พร้อมรับสิทธิประโยชน์ดังนี้:

 ชุดอาหารเช้าต้อนรับสำาหรับ 2 ท่าน เมื่อเข้าพัก 

 ชุดอาหารเช้าสำาหรับ 2 ท่านในวันถัดไป 

 เครดิตรับประทานอาหารมูลค่า 1,000 บาทสำาหรับอาหารและเครื่องดื่ม* (ต่อการเข้าพัก 1 ครั้ง) 

 เครื่องดื่ม Sunset Drink สำาหรับ 2 ท่าน ณ Peacock Alley หรือ The Loft 

 ส่วนลด 50% สำาหรับ Spa Treatment 

 ส่วนลด 15% สำาหรับอาหารและเครื่องดื่ม* 

สมาชิกบัตรสามารถทำาการเช็คอินได้ตั้งแต่ 9.00 น. และเช็คเอาท์ได้ถึง 18.00 น. 

สามารถติดต่อสำารองห้องพักได้ที่ โรงแรมวอลดอร์ฟ แอสโทเรีย กรุงเทพฯ โทร 0 2846 8888 หรือติดต่อแผนกบริการสมาชิกบัตรแพลทินัม 

โทร 0 2273 5599  (กรุณาสำารองห้องพักล่วงหน้าอย่างน้อย 24 ชั่วโมง ก่อนเข้าพัก) 

สามารถสำารองห้องพักได้ตั้งแต่วันนี้ – 31 ตุลาคม 2563

สามารถเข้าพักได้ตั้งแต่วันนี้ – 20 ธันวาคม 2563

เอกสิทธิ์สำาหรับสมาชิกบัตรแพลทินัม ท่านจะได้รับการันตีเลื่อนระดับห้องพักเป็น Deluxe Park View Room 

*หมายเหตุ: เครดิตรับประทานอาหารมูลค่า 1,000 บาทสำาหรับอาหารและเครื่องดื่มภายใต้ข้อเสนอนี้ สามารถใช้ร่วมกับบัตรกำานัลรับประทานอาหารมูลค่า 1,000 บาท ณ ห้องอาหาร บูล แอนด์ แบร์ และห้อง

อาหารฟรอนท์รูม ที่มอบให้แก่สมาชิกบัตรแพลทินัมได้ และใช้ร่วมกับส่วนลด 15% ที่มอบให้ภายใต้ข้อเสนอนี้ ได้ด้วย

เป็นไปตามข้อกำาหนดและเงื่อนไข*



โรงแรมพาร์ค ไฮแอท กรุงเทพฯ

ห้องพัก Park Suite 1 คืน ในราคาพิเศษ 5,888 บาท พร้อมสิทธิประโยชน์ดังนี้:

  ชุดอาหารเช้าสำาหรับ 2 ท่าน 

  ชุดน้ำาชา Sparkle High Tea Set สำาหรับ 2 ท่าน

นอกจากนี้ท่านยังสามารถใช้สิทธิประโยชน์ “มา 2 จ่าย 1” สำาหรับอาหารมื้อสายวันอาทิตย์ เมื่อท่านเข้าพักในคืนวันเสาร์หรือคืนวันอาทิตย์

สามารถติดต่อสำารองห้องพักได้ที่ โรงแรมพาร์ค ไฮแอท กรุงเทพฯ โทร 0 2012 1234 หรือติดต่อแผนกบริการสมาชิกบัตรแพลทินัม 

โทร 0 2273 5599  (กรุณาสำารองห้องพักล่วงหน้าอย่างน้อย 24 ชั่วโมง ก่อนเข้าพัก) 

สามารถสำารองห้องพักได้ตั้งแต่วันนี้ – 30 พฤศจิกายน 2563

สามารถเข้าพักได้ตั้งแต่วันนี้ – 23 ธันวาคม 2563

เป็นไปตามข้อกำาหนดและเงื่อนไข*



ห้องพัก Caroline Astor Suite มองเห็นทิวทัศน์เหนือราชกรีฑาสโมสร ในราคาพิเศษ 6,000++ บาท 

สำาหรับเลือกเข้าพัก 5 ชั่วโมงระหว่างช่วงเวลา 10.00 น.  – 17.00 น. พร้อมสิทธิประโยชน์ดังนี้: 

  ชุดน้ ำาชา Western Themed Afternoon Tea สำาหรับ 2 ท่าน 

  ส่วนลด 15% สำาหรับรับประทานอาหารที่มินิบาร์และอาหารเสิร์ฟในห้องพัก

สามารถติดต่อสำารองห้องพักได้ที่ โรงแรมเดอะ เซนต์ รีจิส กรุงเทพฯ อีเมลล์ reservation.bangkok@stregis.com หรือติดต่อ

แผนกบริการสมาชิกบัตรแพลทินัม โทร 0 2273 5599  (กรุณาสำารองห้องพักล่วงหน้าอย่างน้อย 24 ชั่วโมง ก่อนเข้าพัก)   

สามารถสำารองห้องพักได้ตั้งแต่วันนี้ – 30 ธันวาคม 2563

สามารถเข้าพักได้ตั้งแต่วันนี้ – 31 ธันวาคม 2563

เป็นไปตามข้อกำาหนดและเงื่อนไข*

โรงแรมเดอะ เซนต์ รีจิส กรุงเทพฯ



สิทธิพิเศษเมื่อสั่งเซ็ตเมนูตั้งแต่ 2 เซ็ตขึ้นไป ณ ห้องอาหาร Mezzaluna หรือ Chef's Table ท่านจะได้รับ:

  อภินันทนาการแชมเปญ 1 แก้ว ต่อท่าน 

   อภินันทนาการห้องพัก Tower Club City View Suite 1 คืน

สามารถติดต่อสำารองห้องพักได้ที่ โรงแรมเลอบัว กรุงเทพฯ อีเมลล์ dome@lebua.com หรือติดต่อแผนกบริการสมาชิกบัตรแพลทินัม 

โทร 0 2273 5599  (กรุณาสำารองห้องพักล่วงหน้าอย่างน้อย 24 ชั่วโมง ก่อนเข้าพัก)   

สามารถสำารองห้องพักได้ตั้งแต่วันนี้ – 18 ธันวาคม 2563

สามารถเข้าพักได้ตั้งแต่วันนี้ – 19 ธันวาคม 2563

เป็นไปตามข้อกำาหนดและเงื่อนไข*

โรงแรมเลอบัว กรุงเทพฯ



ข้อกำาหนดและเงื่อนไขสำาหรับ Platinum Staycation ณ โรงแรมวอลดอร์ฟ แอสโทเรีย กรุงเทพฯ

• สิทธิพิเศษนี้มอบให้สำาหรับสมาชิกบัตรหลักและบัตรเสริมแพลทินัม อเมริกัน เอ็กซ์เพรส ที่ออกโดยบริษัท อเมริกัน เอ็กซ์เพรส (ไทย) จำากัด (“อเมริกัน เอ็กซ์เพรส”) 

เท่านั้น (“สมาชิกบัตรผู้ได้รับสิทธิ์”)

• ราคาห้องพักพิเศษภายใต้ข้อเสนอนี้มีผลเฉพาะช่วงเวลาที่กำาหนดซึ่งระบุไว้ด้านล่าง และใช้กับห้องพัก Deluxe Room ณ โรงแรมวอลดอร์ฟ แอสโทเรีย กรุงเทพฯ

 เท่านั้น (“โรงแรม”) 

• อาหาร เครื่องดื่ม และส่วนลดที่มอบให้ภายใต้ข้อเสนอนี้ ไม่สามารถทำาการแลกเปลี่ยนเป็นเงินสด สินค้า หรือบริการประเภทอื่นได้ 

• เครดิตรับประทานอาหารมูลค่า 1,000 บาทสำาหรับอาหารและเครื่องดื่มที่มอบให้ภายใต้ข้อเสนอนี้ สามารถใช้ร่วมกับส่วนลดอาหารและเครื่องดื่ม 15% และสามารถใช้ร่วม

กับบัตรกำานัลรับประทานอาหารมูลค่า 1,000 บาท ณ ห้องอาหาร บูล แอนด์ แบร์ และห้องอาหารฟรอนท์รูม ที่มอบให้แก่สมาชิกบัตรแพลทินัมได้ 

• สมาชิกบัตรผู้ได้รับสิทธิ์ต้องทำาการสำารองห้องพักกับทางโรงแรมหรือแผนกบริการสมาชิกบัตรแพลทินัมล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน ก่อนการเข้าพัก 

• ระยะเวลาสำารองห้องพัก ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน – 31 ตุลาคม 2563

• ระยะเวลาเข้าพัก ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน – 20 ธันวาคม 2563

• สิทธิพิเศษนี้ ไม่สามารถทำาการโอนให้ผู้อื่น ขยายระยะเวลา แลกเปลี่ยนเป็นเงินสด หรือใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขาย ข้อเสนอ การลดราคา บัตรกำานัล 

หรือสิทธิพิเศษอื่น ๆ ได้

• อเมริกัน เอ็กซ์เพรส และโรงแรม สงวนสิทธิ์ ในการเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขข้อกำาหนดและเงื่อนไขของสิทธิพิเศษนี้ ในเวลาใดก็ได้ โดยเป็นไปตามกฎหมายและข้อบังคับ

• อเมริกัน เอ็กซ์เพรส จะไม่รับผิดชอบต่อสินค้าและบริการใด ๆ ที่มีความเกี่ยวข้องกับสิทธิพิเศษนี้ ในกรณีที่เกิดความเสียหาย ความไม่พึงพอใจ หรือข้อพิพาทใด ๆ 

อันเกี่ยวเนื่องกับสินค้าและบริการที่ได้รับจากสิทธิพิเศษนี้ กรุณาติดต่อโรงแรมโดยตรง

• สิทธิพิเศษนี้เป็นไปตามข้อกำาหนดและเงื่อนไขของโรงแรม การเข้ารับบริการให้เป็นไปตามข้อกำาหนดและเงื่อนไขอื่น ๆ ของโรงแรมด้วย โปรดตรวจสอบรายละเอียดเพิ่ม

เติมจากโรงแรมโดยตรง



ข้อกำาหนดและเงื่อนไขสำาหรับ Platinum Staycation ณ โรงแรมพาร์ค ไฮแอท กรุงเทพฯ

• สิทธิพิเศษนี้มอบให้สำาหรับสมาชิกบัตรหลักและบัตรเสริมแพลทินัม อเมริกัน เอ็กซ์เพรส ที่ออกโดยบริษัท อเมริกัน เอ็กซ์เพรส (ไทย) จำากัด (“อเมริกัน เอ็กซ์เพรส”) 

เท่านั้น (“สมาชิกบัตรผู้ได้รับสิทธิ์”)

• ราคาห้องพักพิเศษภายใต้ข้อเสนอนี้มีผลเฉพาะช่วงเวลาที่กำาหนดซึ่งระบุไว้ด้านล่าง และใช้กับห้องพัก Park Suite ณ โรงแรมพาร์ค ไฮแอท กรุงเทพฯ เท่านั้น 

(“โรงแรม”)

• อาหารและเครื่องดื่มที่มอบให้ภายใต้ข้อเสนอนี้ ไม่สามารถทำาการแลกเปลี่ยนเป็นเงินสด สินค้า หรือบริการประเภทอื่นได้ 

• สิทธิพิเศษ “มา 2 จ่าย 1” สำาหรับอาหารมื้อสายวันอาทิตย์ จะสามารถใช้ได้เมื่อเข้าพักในคืนวันเสาร์หรือคืนวันอาทิตย์เท่านั้น 

• สมาชิกบัตรผู้ได้รับสิทธิ์ต้องทำาการสำารองห้องพักกับทางโรงแรมหรือแผนกบริการสมาชิกบัตรแพลทินัมล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน ก่อนการเข้าพัก

• ระยะเวลาสำารองห้องพัก ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน – 30 พฤศจิกายน 2563  

• ระยะเวลาเข้าพัก ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน – 23 ธันวาคม 2563 

• สิทธิพิเศษนี้ ไม่สามารถทำาการโอนให้ผู้อื่น ขยายระยะเวลา แลกเปลี่ยนเป็นเงินสด หรือใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขาย ข้อเสนอ การลดราคา บัตรกำานัล 

หรือสิทธิพิเศษอื่น ๆ ได้

• อเมริกัน เอ็กซ์เพรส และโรงแรม สงวนสิทธิ์ ในการเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขข้อกำาหนดและเงื่อนไขของสิทธิพิเศษนี้ ในเวลาใดก็ได้ โดยเป็นไปตามกฎหมายและข้อบังคับ

• อเมริกัน เอ็กซ์เพรส จะไม่รับผิดชอบต่อสินค้าและบริการใด ๆ ที่มีความเกี่ยวข้องกับสิทธิพิเศษนี้ ในกรณีที่เกิดความเสียหาย ความไม่พึงพอใจ หรือข้อพิพาทใด ๆ 

อันเกี่ยวเนื่องกับสินค้าและบริการที่ได้รับจากสิทธิพิเศษนี้ กรุณาติดต่อโรงแรมโดยตรง

• สิทธิพิเศษนี้เป็นไปตามข้อกำาหนดและเงื่อนไขของโรงแรม การเข้ารับบริการให้เป็นไปตามข้อกำาหนดและเงื่อนไขอื่น ๆ ของโรงแรมด้วย โปรดตรวจสอบรายละเอียดเพิ่ม

เติมจากโรงแรมโดยตรง



ข้อกำาหนดและเงื่อนไขสำาหรับ Platinum Staycation ณ โรงแรมเดอะ เซนต์ รีจิส กรุงเทพฯ

• สิทธิพิเศษนี้มอบให้สำาหรับสมาชิกบัตรหลักและบัตรเสริมแพลทินัม อเมริกัน เอ็กซ์เพรส ที่ออกโดยบริษัท อเมริกัน เอ็กซ์เพรส (ไทย) จำากัด (“อเมริกัน เอ็กซ์เพรส”) 

เท่านั้น (“สมาชิกบัตรผู้ได้รับสิทธิ์”)

• ราคาห้องพักพิเศษภายใต้ข้อเสนอนี้มีผลเฉพาะช่วงเวลาที่กำาหนดซึ่งระบุไว้ด้านล่าง และใช้กับการเข้าพัก 5 ชั่วโมงสำาหรับห้อง Caroline Astor Suite โรงแรมเดอะ เซนต์

 รีจิส กรุงเทพฯ เท่านั้น (“โรงแรม”) 

• สมาชิกบัตรผู้ได้รับสิทธิ์สามารถเลือกเวลาเข้าพัก 5 ชั่วโมงได้ระหว่างเวลา 10.00 น. – 17.00 น. เท่านั้น การเข้าพัก 5 ชั่วโมงนี้ ไม่สามารถขยายระยะเวลาได้และไม่

สามารถเลือกเข้าพักในช่วงเวลานอกเหนือจากที่ระบุไว้ได้ 

• จำากัดการเข้าพัก 4 ท่าน ต่อห้อง Caroline Astor Suite ต่อการเข้าพัก 

• อาหาร เครื่องดื่ม และส่วนลดที่มอบให้ภายใต้ข้อเสนอนี้ ไม่สามารถทำาการแลกเปลี่ยนเป็นเงินสด สินค้า หรือบริการประเภทอื่นได้ 

• สมาชิกบัตรผู้ได้รับสิทธิ์ต้องทำาการสำารองห้องพักกับทางโรงแรมหรือแผนกบริการสมาชิกบัตรแพลทินัมล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน ก่อนการเข้าพัก 

• ระยะเวลาสำารองห้องพัก ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน – 30 ธันวาคม 2563 

• ระยะเวลาเข้าพัก ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน – 31 ธันวาคม 2563 

• สิทธิพิเศษนี้ ไม่สามารถทำาการโอนให้ผู้อื่น ขยายระยะเวลา แลกเปลี่ยนเป็นเงินสด หรือใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขาย ข้อเสนอ การลดราคา บัตรกำานัล 

หรือสิทธิพิเศษอื่น ๆ ได้

• อเมริกัน เอ็กซ์เพรส และโรงแรม สงวนสิทธิ์ ในการเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขข้อกำาหนดและเงื่อนไขของสิทธิพิเศษนี้ ในเวลาใดก็ได้ โดยเป็นไปตามกฎหมายและข้อบังคับ

• อเมริกัน เอ็กซ์เพรส จะไม่รับผิดชอบต่อสินค้าและบริการใด ๆ ที่มีความเกี่ยวข้องกับสิทธิพิเศษนี้ ในกรณีที่เกิดความเสียหาย ความไม่พึงพอใจ หรือข้อพิพาทใด ๆ 

อันเกี่ยวเนื่องกับสินค้าและบริการที่ได้รับจากสิทธิพิเศษนี้ กรุณาติดต่อโรงแรมโดยตรง

• สิทธิพิเศษนี้เป็นไปตามข้อกำาหนดและเงื่อนไขของโรงแรม การเข้ารับบริการให้เป็นไปตามข้อกำาหนดและเงื่อนไขอื่น ๆ ของโรงแรมด้วย โปรดตรวจสอบรายละเอียดเพิ่ม

เติมจากโรงแรมโดยตรง



ข้อกำาหนดและเงื่อนไขสำาหรับ Platinum Staycation ณ โรงแรมเลอบัว กรุงเทพฯ

• สิทธิพิเศษนี้มอบให้สำาหรับสมาชิกบัตรหลักและบัตรเสริมแพลทินัม อเมริกัน เอ็กซ์เพรส ที่ออกโดยบริษัท อเมริกัน เอ็กซ์เพรส (ไทย) จำากัด (“อเมริกัน เอ็กซ์เพรส”) 

เท่านั้น (“สมาชิกบัตรผู้ได้รับสิทธิ์”)

• อภินันทนาการแชมเปญและห้องพัก 1 คืน จะมอบให้กับสมาชิกบัตรผู้สั่งซื้อเซ็ตเมนูขั้นต่ ำา 2 เซ็ตขึ้นไป ณ ห้องอาหาร Mezzaluna (ราคา 6,500 บาท ต่อเซ็ต) 

หรือห้องอาหาร Chef’s Table (ราคา 7,900 บาท ต่อเซ็ต)  

• อภินันทนาการแชมเปญจะมอบให้ 1 แก้ว ต่อ 1 ท่านเท่านั้น 

• อภินันทนาการห้องพัก 1 คืนภายใต้สิทธิพิเศษนี้ ให้เข้าพักได้เฉพาะช่วงเวลาที่กำาหนดซึ่งระบุไว้ด้านล่าง และห้องที่สามารถเข้าพักได้คือ Tower Club City View Suite 

ณ โรงแรมเลอบัว กรุงเทพฯ เท่านั้น 

• อภินันทนาการแชมเปญและห้องพัก 1 คืนภายใต้สิทธิพิเศษนี้ ไม่สามารถทำาการแลกเปลี่ยนเป็นเงินสด สินค้า หรือบริการประเภทอื่นได้ 

• สมาชิกบัตรผู้ได้รับสิทธิ์ต้องทำาการสำารองห้องพักกับทางโรงแรมหรือแผนกบริการสมาชิกบัตรแพลทินัมล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน ก่อนการเข้าพัก   

• ระยะเวลาสำารองห้องพัก ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน – 18 ธันวาคม 2563 

• ระยะเวลาเข้าพัก ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน – 19 ธันวาคม 2563 

• สิทธิพิเศษนี้ ไม่สามารถทำาการโอนให้ผู้อื่น ขยายระยะเวลา แลกเปลี่ยนเป็นเงินสด หรือใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขาย ข้อเสนอ การลดราคา บัตรกำานัล 

หรือสิทธิพิเศษอื่น ๆ ได้

• อเมริกัน เอ็กซ์เพรส และโรงแรม สงวนสิทธิ์ ในการเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขข้อกำาหนดและเงื่อนไขของสิทธิพิเศษนี้ ในเวลาใดก็ได้ โดยเป็นไปตามกฎหมายและข้อบังคับ

• อเมริกัน เอ็กซ์เพรส จะไม่รับผิดชอบต่อสินค้าและบริการใด ๆ ที่มีความเกี่ยวข้องกับสิทธิพิเศษนี้ ในกรณีที่เกิดความเสียหาย ความไม่พึงพอใจ หรือข้อพิพาทใด ๆ 

อันเกี่ยวเนื่องกับสินค้าและบริการที่ได้รับจากสิทธิพิเศษนี้ กรุณาติดต่อโรงแรมโดยตรง

• สิทธิพิเศษนี้เป็นไปตามข้อกำาหนดและเงื่อนไขของโรงแรม การเข้ารับบริการให้เป็นไปตามข้อกำาหนดและเงื่อนไขอื่น ๆ ของโรงแรมด้วย โปรดตรวจสอบรายละเอียดเพิ่ม

เติมจากโรงแรมโดยตรง


