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ºÑµÃàÇÒàªÍÃ�ÍÒËÒÃ ¿ÒâÇÅ‹Ò à«çµàÁ¹Ù«Ô¡à¹à¨ÍÃ�
à«çµàÁ¹Ù 3 ¤ÍÃ�Ê  700 ºÒ·  (¨Ò¡ÃÒ¤Ò»¡µÔ 800 ºÒ·) 
à«çµàÁ¹Ù 4 ¤ÍÃ�Ê  1,200 ºÒ·  (¨Ò¡ÃÒ¤Ò»¡µÔ 1,400 ºÒ·) 
*บัตรรับประทานอาหารสามารถใช้ได้ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2566 

และไม่สามารถใช้ได้กับโปรโมชั่นพิเศษในช่วงเทศกาลและวันหยุด

§Ò¹ä·Âà·ÕèÂÇä·Â ¤ÃÑé§·Õè 65

5,400 
¾ÃŒÍÁÃÑºÊÔ· Ô̧¾ÔàÈÉ 
ï ¿ÃÕ ÍÒËÒÃàªŒÒÊÓËÃÑº 02 ·‹Ò¹ 
ï ¿ÃÕ ¹Ç´¹éÓÁÑ¹ÍÐâÃÁÒµÔ¡´Õ·çÍ¡«� 60 ¹Ò·Õ  1 ·‹Ò¹

Spa Vouchers 

¹Ç´¹éÓÁÑ¹ÍÐâÃÁÒµÔ¡´Õ·çÍ¡«� 
ºÑµÃàÇÒàªÍÃ�Ê»ÒÊÓËÃÑºÇÑ¹·Õè 
2 ÁÕ¹Ò¤Á - 30 àÁÉÒÂ¹ 2566
   60 ¹Ò·Õ  790 ºÒ· (¨Ò¡ÃÒ¤Ò»¡µÔ 1,400 ºÒ·)
   90 ¹Ò·Õ  990 ºÒ· (¨Ò¡ÃÒ¤Ò»¡µÔ 1,700 ºÒ·)

ºÑµÃàÇÒàªÍÃ�Ê»ÒÊÓËÃÑºÇÑ¹·Õè 
1 ¾ÄÉÀÒ¤Á - 31 µØÅÒ¤Á 2566
   60 ¹Ò·Õ  1,199 ºÒ· (¨Ò¡ÃÒ¤Ò»¡µÔ 2,000 ºÒ·)
   90 ¹Ò·Õ  1,399 ºÒ· (¨Ò¡ÃÒ¤Ò»¡µÔ 2,400 ºÒ·)

                   
N 18° 47’ E 99° 00’

DESTINATION UNLOCKED

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อ     0 5325 3666 หรือ 0 2168 8505

2-5 ÁÕ¹Ò¤Á 2566  ³  ÈÙ¹Â�¡ÒÃ»ÃÐªØÁáË‹§ªÒµÔÊÔÃÔ¡ÔµÔì ºÙ¸ E22-26, E33-37

เข้าพักได้ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2566

F&B Vouchers 

ËŒÍ§´ÕÅÑ¡«�
ºÒ·ÊØ· Ô̧ /¤×¹ / ËŒÍ§ 



à§×èÍ¹ä¢áÅÐ¢ŒÍ¡ÓË¹´ 
• บัตรเวาเชอร์ไม่สามารถแลกเปลี่ยนหรือคืนเป็นเงินสดได้ และจะมีอายุการใช้งานตั้งแต่วันที่ซื้อบัตร

  ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2566 นี้เท่านั้น และไม่สามารถยืดอายุการใช้งานได้

• ค่าบริการสำหรับเตียงเสริมพร้อมอาหารเช้า ราคา 1,500 บาท ต่อท่านต่อคืน

• สงวนสิทธิ์การใช้บัตรได้ไม่เกิน 09 ใบ ต่อการเข้าพักหนึ่งครั้ง

• ห้องพักสำหรับข้อเสนอพิเศษนี้มีจำกัดในแต่ละวัน โดยจะให้สิทธิสำหรับผู้ที่ทำการสำรองห้องพักตามลำดับ

• การเข้าพักในช่วงวันที่ 13-17 เมษายน 2566 มีค่าบริการเพิ่มเติม 1,000 บาทสุทธิต่อห้องต่อคืน

• บัตรเวาเชอร์ไม่สามารถใช้เข้าพักในช่วงวันที่ 7-10 กันยายน 2566 และในบางช่วงเวลา 

   กรุณาตรวจสอบข้อมูลกับแผนกสำรองห้องพักก่อนทำการจอง

• สมาชิก Marriott Bonvoy สามารถสะสมคะแนนพร้อมคืนที่เข้าพักและได้รับสิทธิประโยชน์ตามสถานะสมาชิก

• แสดงบัตรเวาเชอร์ห้องพักฉบับจริงกับเจ้าหน้าที่ก่อนเข้าพัก (บัตรเวาเชอร์ไม่สามารถออกใหม่ทดแทนได้)

   กรุณาสำรองห้องพักล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วันก่อนเข้าพัก โดยส่งรูปเวาเชอร์มาที่แผนกสำรองห้องพัก

  ทางอีเมล reservations.chiangmai@lemeridien.com หรือติดต่อ 0 5325 3666

à§×èÍ¹ä¢áÅÐ¢ŒÍ¡ÓË¹´ (Ê»Ò)
• กรุณาสำรองเวลาทำทรีทเมนต์ล่วงหน้า 1 วัน และแสดงบัตรเวาเชอร์เมื่อมาใช้บริการ 

• การสำรองเวลาทำทรีทเมนต์ ขึ้นอยู่กับช่วงเวลาว่างที่สามารถทำจองได้ 

• หากบัตรเวาเชอร์สูญหายหรือถูกขโมย จะไม่สามารถขอออกบัตรเวาเชอร์ใหม่ได้ และไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสด

• ไม่สามารถใช้บัตรเวาเชอร์ร่วมกับส่วนลด หรือโปรโมชั่นอื่นๆ ได้ รวมถึง Marriott Bonvoy และ Club Marriott

• เวาเชอร์สามารถใช้ได้เฉพาะสำหรับทรีทเมนต์ที่ระบุไว้ในบัตรเวาเชอร์เท่านั้น 

• เดอะสปา เปิดให้บริการทุกวัน ตั้งแต่ 10.00  - 22.00 น. 

• บัตรเวาเชอร์จะหมดอายุตามวันที่ระบุในบัตรเวาเชอร์และไม่สามารถขยายวันเข้าใช้บริการได้ 

• สำรองเวลาทำทรีทเมนต์ โทร 0-5325-3248 หรือ spa.chiangmai@lemeridien.com

à§×èÍ¹ä¢áÅÐ¢ŒÍ¡ÓË¹´ (ÍÒËÒÃáÅÐà¤Ã×èÍ§´×èÁ)
• กรุณาสำรองใช้บริการล่วงหน้า และแสดงบัตรเวาเชอร์เมื่อมาใช้บริการ การจองขึ้นอยู่กับที่นั่งว่างในวันที่เข้ารับบริการ

• หากบัตรเวาเชอร์สูญหายหรือถูกขโมย จะไม่สามารถขอออกบัตรเวาเชอร์ใหม่ได้ และไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสด

• ไม่สามารถใช้บัตรเวาเชอร์ร่วมกับส่วนลด หรือโปรโมชั่นอื่นๆ ได้ รวมถึง Marriott Bonvoy, Club Marriott และ AWC

• บัตรเวาเชอร์จะหมดอายุตามวันที่ระบุในบัตร และไม่สามารถขยายวันเข้าใช้บริการได้ 

• สำรองโต๊ะ โทร 0-5325-3666 หรือ dining.chiangmai@lemeridien.com

LE MERIDIEN
CHIANG MAI
108 Chang Klan Road
Amphur Muang,
Chiang Mai 50100 Thailand
T +66 5325 3666



Favola Signature Set Menu 

• 3-course menu B 700 net  (from B 800)

• 4-course menu B 1,200 net (from B 1,400)

For information,     call 0 5325 3666 or 0 2168 8505

Valid for stay until 31 October 2022

 

www.lemeridienchiangmai.com Le Meridien Chiang Mai

B 5,400 
Enjoy hotel benefits include 

ï Breakfast for 2 persons 
ï 60-minute Aromatic Detox Oil Massage 
   for 1 person  

Spa Vouchers 

N 18° 47’ E 99° 00’
DESTINATION UNLOCKED

2-5 March 2023 at Queen Sirikit National Convention Center   Booth E22-26, E33-37

F&B Vouchers 

The 65th Discovery Thailand 2023

Aromatic Detox Oil Massage

02 March 2023 – 30 April 2023
   60-minute B 790 net (from B 1,400)
   90-minute B 990 net (from B 1,700)

 01 May 2023 – 31 October 2023
   60-minute B 1,190 net (from B 2,000)
   90-minute B 1,390 net (from B 2,400)

Deluxe Room
net/room/night 

*valid until 31 October 2023.
**Vouchers cannot be used during festive holidays and special events.



TERMS + CONDITIONS (Rooms) 
 
• Voucher is not redeemable in cash, non-refundable and will expire on 31 October 2023 and cannot be extended.

• Day Bed is at THB 1500 net per bed per night including breakfast.

• Not allowed to combine more than 09 vouchers per one usage.

• Availability of rooms on this promotional offer is limited per day, availability is on a first come first serve basis.

• High season surcharge during 13-17 April 2023 will be added THB 1000 net / room / night.

• The voucher is not applicable on 7-10 September 2023 and other blackout dates may apply.

• A “Stay” is defined as consecutive nights spent at the same hotel, regardless of check-in/check-out activity.

• Marriott Bonvoy members can collect night, point and earn benefits as usual.

• This cash voucher cannot be settled by other cash vouchers such as Megatix, Klook, and Line Shopping.

• The original voucher must be presented upon check-in.

  At least 3-day advance reservations is required. Room reservation needs to be made by contacting the hotel reservations

  team only and by sending a copy of the voucher to reservations.chiangmai@lemeridien.com or contact 0-5325-3666.

 

TERMS + CONDITIONS (Spa)

• One day advanced reservation is required. Kindly present this voucher upon arrival.

• Reservations are subject to space availability only at time of reservation

• Lost certificates will not be replaced and not redeemable in cash value.

• Cannot be used in conjunction with any other offers or promotions including Club Marriott and Marriott Bonvoy.

• The spa opens daily from 10:00 - 22:00.

• Voucher cannot be extended after the expiration date.

• For reservations, please contact 0-5325-3248 or spa.chiangmai@lemeridien.com

TERMS + CONDITIONS (F&B)

• Advance reservations is required. Kindly present this voucher upon arrival.

   Reservations are subject to space availability only.

• Lost vouchers will not be replaced and are not redeemable in cash value.

• Cannot be used in conjunction with any other offers or promotions including Club Marriott and Marriott Bonvoy.

• Voucher is valid for purchased program as noted in the voucher.

• Voucher cannot be extended after the expiration date.

• For reservations, please contact 0-5325-366 or dining.chiangmai@lemeridien.com

LE MERIDIEN
CHIANG MAI
108 Chang Klan Road
Amphur Muang,
Chiang Mai 50100 Thailand
T +66 5325 3666


