ส�ำหรับ

ผู้ถือบัตรสมาชิก ส.ส.ท. รับส่วนลดค่าบริการร้านค้า ร้านอาหาร โรงแรมที่พักและรีสอร์ท
ทั่วประเทศ เพียงท่านแสดงบัตรสมาชิก ส.ส.ท. ณ ร้านค้า ร้านอาหาร โรงแรม
ที่พัก ที่ร่วมรายการสามารถรับส่วนลดได้ทันที...สิทธิพิเศษนี้ ส�ำหรับสมาชิก ส.ส.ท. เท่านั้น

โรงแรม และรีสอร์ท
โรงแรมป่าตอง พารากอน รีสอร์ท แอนด์ สปา
➠ ส่วนลดค่าห้อง 40% จากราคา walk-in
➠ ส่วนลดค่าอาหารและเครื่องดื่ม 20%
ที่อยู่: เลขที่ 280 ถ.พระบารมี ต.ป่าตอง อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต
ระยะเวลาการให้ส่วนลดตั้งแต่ 1 เม.ย. - 31 ต.ค. 2557
โทรศัพท์: 076-290555 โทรสาร: 076-290530
โรงแรมเดอะ ทวินทาวเวอร์
➠ ส่วนลด 10% เฉพาะอาหาร
➢ ห้องอาหารนานาชาติ Gold Teak เปิดบริการ 24 ช.ม.
➢ ห้องอาหารจีน ฟุ หมาย เหลา
เปิดบริการ 11.30 – 14.30 น. มื้อค�่ำ 18.00-22.30 น.
➢ ห้องอาหารไทย ริมรญา
เปิดบริการ 11.30-14.30 น. และมื้อค�่ำ 18.00-21.00 น.
➢ ภัตตาคาร เท็น-เท็น สุกี้ เปิดบริการ 10.00-22.00 น.
ที่อยู่: เลขที่ 88 รองเมือง ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
ระยะเวลาการให้ส่วนลดตั้งแต่ 1 ก.พ. - 31 ธ.ค. 2557
โทรศัพท์: 02-2169555 โทรสาร: 02-2169543
โรงแรมมนต์มณี
➠ ส่วนลดห้องพักแบบสุพีเรียร์ ราคาพิเศษ
เดี่ยว/คู่ ราคา 1,200 บาท/คืน/ห้อง (รวมอาหารเช้า)
➠ ส่วนลดห้องพักแบบดีลักซ์ ราคาพิเศษ
เดี่ยว/คู่ ราคา 1,400 บาท/คืน/ห้อง (รวมอาหารเช้า)
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ที่ อ ยู ่ : 951 ม.7 ซ.แบริ่ ง 6 ถ.สุ ขุ ม วิ ท 107 อ.เมื อ ง
จ.สมุทรปราการ 10270
ระยะเวลาการให้ส่วนลดตั้งแต่ 31 ก.พ. - 31 ก.ค.2557
โทรศัพท์: 02-7445999 โทรสาร: 02-7446799
หมายเหตุ: หากมีการจองห้องพักมากกว่า 10 ห้องขึ้นไป
ทางโรงแรมจะพิจารณาเป็นพิเศษ
โรงแรมเพิร์ล (ภูเก็ต)
➠ ส่วนลดค่าห้องซูพีเรีย ห้องพักเดี่ยว / คู่ ราคา 1,000 บาท
(ไม่รวมอาหารเช้า)
➠ ส่วนลดค่าห้องเดอลุกซ์ ห้องพักเดีย
่ ว / คู่ ราคา 1,200 บาท
(ไม่รวมอาหารเช้า)
➠ ส่วนลด เตียงเสริม เด็ก/ผู้ใหญ่ ราคา 400 บาท
(ไม่รวมอาหารเช้า)
ที่อยู่: 42 ถ.มนตรี อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000
ระยะเวลาการให้ส่วนลดตั้งแต่ 1 ก.พ. - 20 ธ.ค. 2557
ยกเว้นช่วงระหว่างวันที่ 24 ก.ย.- 2 ต.ค. 2557
โทรศัพท์: 076-211044 โทรสาร: 076-212911
โรงแรมเมธาวลัย ชะอ�ำ
➠ ส่วนลดราคาห้องพักซูพีเรียร์
➢ วันธรรมดา (อาทิตย์-พฤหัสบดี)
ราคาห้องพัก 1,950 บาท / ห้อง / คืน (รวมอาหารเช้า)
➢ วันศุกร์-เสาร์ ราคาห้องพักลด 40% จากราคาปกติ
(รวมอาหารเช้า)
➢ วันหยุดเทศกาล วันหยุดต่อเนื่อง ราคาห้องพัก 30%
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จากราคาปกติ (รวมอาหารเช้า)
ที่อยู่ 220 ถ.ร่วมจิตต์ ต.ชะอ�ำ อ.ชะอ�ำ จ.เพชรบุรี 76120
ระยะเวลาการให้ส่วนลดตั้งแต่ 1 พ.ค. - 30 พ.ย.2557
โทรศัพท์: 032-433250-3 โทรสาร: 032-471590
หมายเหตุ: กรณีใช้บริการห้องพัก ดีลักซ์ ช�ำระเพิ่ม 500 บาท / ห้อง /คืน
โรงแรมศุภาลัย รีสอร์ท แอนด์ สปา ภูเก็ต
➠ ส่วนลดห้องพักดีลักซ์ ซีวิว และซุปเปอร์ดีลักซ์ซีวิว 35%
จากราคาปรกติ 5,935 บาท ต่อ ห้อง/คืน
รวมอาหารเช้าส�ำหรับ 2 ท่าน
ระยะเวลาการให้สว่ นลดตัง้ แต่ 1 ก.พ. -31 มี.ค.2557 และ
1 พ.ย. – 31 ธ.ค.2557 เข้าพัก 1 – 15 ก.พ.2557
ช�ำระเพิ่ม 1,000 บาท
➠ ส่วนลดห้องพักดีกลักซ์ ซีวิว และซุปเปอร์ดีลักซ์ซีวิว
60% จากราคาปรกติ 5,935 บาท ต่อ ห้อง/คืน
รวมอาหารเช้าส�ำหรับ 2 ท่าน
ระยะเวลาการให้ส่วนลดตั้งแต่ 1 เม.ย. -31 ต.ค.2557
➠ มอบส่วนลด 20% ส�ำหรับอาหารเท่านั้น
ณ ห้องอาหารพาโน
ที่อยู่: 69/9 หมู่ 6 ถ.อ่าวปอ-หลังแดง ต.ป่าคลอก
			 อ.ถลาง จ.ภูเก็ต 83110
โทรศัพท์ : 076-302302 โทรสาร: 076-302300
โรงแรมสระบุรีสมบูรณ์ (โรงแรมเกี่ยวอัน)
➠ ส่วนลด ห้องพัก 54% จากราคาปรกติ / ราคาเต็ม
ไม่รวมภาษี เมื่อช�ำระด้วยเงินสด
➠ ส่วนลด ห้องพัก 50% เมื่อช�ำระด้วยบัตรเครดิต
➠ ภัตตาคารลด 10% เฉพาะอาหารเมื่อช�ำระเงินสด และ
5% เมื่อช�ำระด้วยบัตรเครดิต
ที่อยู่: 273/5 ถ.พหลโยธิน ต.ปากเพรียว อ.เมือง
			 จ.สระบุรี 28000
ระยะเวลาการให้สว่ นลดตัง้ แต่ 1 พ.ค. 2557 – 30 เม.ย. 2558
โทรศัพท์: 036-222022-9 โทรสาร: 036-322200
โรงแรมลายทอง
➠ ห้องพักทุกประเภทลด 40% จากราคาปกติ
ที่อยู่: 50 ถ.พิชิตรังสรรค์ อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000
ระยะเวลาการให้ส่วนลดตั้งแต่ 10 ม.ค.2557 - 9 ม.ค.2558
ยกเว้นเทศกาลและแห่เทียนพรรษา
โทรศัพท์: 045-264271 โทรสาร: 045-264270
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โรงแรมเวียงอินทร์
➠ ห้องพักลด 30% ระหว่าง ต.ค. – เม.ย.
➠ ห้องพักลด 50% ระหว่าง ต.ค. – ก.ย.
ทีอ่ ยู:่ 107/1 ถ.เพชรเกษม อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรขี นั ธ์ 77110
		 ระยะเวลาการให้ส่วนลดตั้งแต่ 1 ม.ค.57 – 31 ธ.ค.57
โทรศัพท์: 053-711533 โทรสาร: 053-711877
		
โรงแรมวังค�ำ
➠ ส่วนลด 20% ส�ำหรับห้องพัก (ปีใหม่ สงกรานต์ ตรุษจีน)
➠ ส่วนลด 40% ส�ำหรับห้องพัก (ช่วง ต.ค. – เม.ย.)
➠ ส่วนลด 50% ส�ำหรับห้องพัก (ช่วง พ.ค. – ก.ย.)
ที่อยู่: 869/90 ถ.เปมะวิภาต อ.เมือง จ.เชียงราย 57000
		 ระยะเวลาการให้ส่วนลดตั้งแต่ 1 ม.ค. – 31 ธ.ค. 2557
โทรศัพท์: 053-711800 โทรสาร: 053-712973
โรงแรมอมรินทร์ เกาะสมุย
➠ TOP-UP 5% Discount จากราคาขายในเวปไซด์ โดย
สามารถจองผ่านออนไลน์ www.amarinsamuiresort.com ใช้
Promotion Code: PRCHS123
ที่อยู่: 12/71 ม.1 ต.แม่น�้ำ อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี
		 ระยะเวลาการให้สว่ นลดตัง้ แต่ 1 พ.ย – 31 พ.ค. 2557
โทรศัพท์: 038-418888 โทรสาร: 034-418890
เงื่อนไขการใช้บัตร

เท่านั้น

● ชื่อที่ปรากฏบนบัตรจะต้องเป็นชื่อเดียวกับผู้ใช้บริการ
● กรุณาแสดงบัตรต่อพนักงานทุกครั้งที่ท่านใช้สิทธิ์ตาม

สถานบริการต่างๆ
● การส�ำรองห้องพักโรงแรมและรีสอร์ท กรุณาส�ำรองห้อง
พักล่วงหน้า หรือสอบถามรายละเอียด
เงื่อนไขการให้สิทธิพิเศษก่อนการใช้บริการ

● กรุณาตรวจสอบเงื่อนไขในการให้ส่วนลด หรือสิทธิพิเศษ

ของแต่ละสถานที่ให้แน่ใจก่อนใช้บริการ
● ข้อมูลจากเอกสารฉบับนีอ้ าจมีการเปลีย่ นแปลงโดยมิตอ้ ง
แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

