STAY
CELEBRATING.

Holiday Inn Bangkok is the perfect venue to
enjoy Bangkok's vibrant festive season and
official New Year countdown. Located in the
heart of Ratchaprasong, with easy access to
Chit Lom BTS, let us take care of your holiday
plans this December.
Come and celebrate at Café G, with its great
food, relaxed atmosphere and friendly service.
You will find an extensive Thai & Western
buffet together with many festive dishes and
live cooking stations with a range of delicious
desserts.
CHRISTMAS CELEBRATION
24 December 2014, Dinner /18:00-22:30 hours.
25 December 2014, Brunch / 12:00-14:30 hours.
NEW YEAR’S EVE CELEBRATION
31 December 2014, Dinner / 18:00-22:30 hours.
Baht 999++ per person.
Baht 499++ per child 6 to 12 years old.
Children under 6 years old dine free
Preferred Dining members receive 25% off on
total food bill.
Stay you and book one of our New Year
accommodation packages. Have fun at one of
the best locations in the city as Bangkok brings
in 2015 with its dramatic fireworks display right
on your door step. Package starts from
Baht 3,299++ inclusive of breakfast.
For more information or to make a reservation,
please call 02 656 1555 ext. 5400.
Email: holidayinn@ihgbangkok.com.

Holiday Inn Bangkok
971 Phloen Chit Road, Bangkok 10330 T: +66 2656 1555 F: +66 2656 1666 holidayinn.com/hibangkok

ฉลอง
เทศกาลแหงความสุข
โรงแรมฮอลิเดย อินน กรุงเทพฯ พรอมตอนรับทุกทาน
เขาสูเทศกาลแหงการเฉลิมฉลองและพบปะสังสรรค
ในเดือนธันวาคมนี้ ตื่นตาตื่นใจทามกลางความงดงามของ
การตกแตงดวงไฟระยิบระยับบนตนคริสตมาสที่จัดขึ้นทุกป
อยางสุดอลังการทั่วทั้งบริเวณยานราชประสงค
หองอาหาร คาเฟ จี ขอเชิญทุกทานมาลิ้มลองอาหาร
หลากหลาย รสชาติเยี่ยม ที่ปรุงแตงโดยพอครัว
มากประสบการณ ในสไตลบุฟเฟตที่มีทั้งเมนูอาหารไทย
และอาหารยุโรป อาทิ ไกงวงอบ, หมูแฮมอบน้ำผึ้ง, เนื้อยาง,
ขาวผัดปูและของหวาน อีกมากมาย ใหคุณไดอิ่มอรอย
ในบรรยากาศสบายๆ เปนกันเองและเพลิดเพลินกับ
เพลงคริสตมาส แครอล อันแสนไพเราะ โดยนักรอง
ประสานเสียงที่จะสรางความประทับใจไมรูลืม
โปรแกรมฉลองวันคริสตมาส
24 ธันวาคม 2557, บุฟเฟตมื้อค่ำ / 18.00 – 22.30น.
25 ธันวาคม 2557, บุฟเฟตมื้อกลางวัน / 12.00 – 14.30น.
โปรแกรมฉลองสงทายปเกา-ตอนรับปใหม
31 ธันวาคม 2557, บุฟเฟตมื้อค่ำ / 18.00 – 22.30น.
ราคา 999++ บาทสำหรับผูใหญ
ราคา 499++ บาท สำหรับเด็กอายุ 6-12 ป
ไมคิดคาบริการสำหรับเด็กอายุต่ำกวา 6 ขวบ
สมาชิกพรีเฟอร ไดนิ่งรับสวนลด 25%
สัมผัสกับบรรยากาศแหงการเฉลิมฉลองทามกลางความ
สวยงามตระการตาของดอกไมไฟ และหองพักที่พรั่งพรอม
ไปดวยสิ่งอำนวยความสะดวกครบครันดวยแพ็คเกจหองพัก
ราคาพิเศษพรอมอาหารเชา เริ่มตนที่ 3,299++ บาท
สอบถามขอมูลเพิ่มเติมและสำรองที่นั่งไดที่
02 656 1555 ตอ 5400 หรือ
อีเมล holidayinn@ihgbangkok.com.

โรงแรมฮอลิเดย อินน กรุงเทพฯ

971 ถนนเพลินจิต, กรุงเทพฯ 10330 โทร. +66 2656 1555 แฟกซ +66 2656 1666 holidayinn.com/hibangkok

