
Earn, Eat, Enjoy (Extension) 

EN TH 

        Welcome to your home away from home! 

 

      “𝗘𝗮𝗿𝗻, 𝗘𝗮𝘁 𝗮𝗻𝗱 𝗘𝗻𝗷𝗼𝘆” in the heart of 

Thailand’s captivating capital city at Bangkok 
Marriott Marquis Queen’s Park! 
 
Rates start from only THB 4,000++, including 
the following benefits: 
• Breakfast for two adults and two children 
• THB 500 hotel credit per night, for dining, 
drinks and more! 
• 1,500 Marriott Bonvoy bonus points 
 

      Booking date: Now - 30 June 2022 

      Stay date: Now – 30 September 2022 

 

Book via    

www.bangkokmarriottmarquis.com (promo 
code: B1818) 
 
For more information, please contact 

      +66 (0)2 059 5555  

      

mhrs.bkkqp.reservation@marriotthotels.com 
 
 
*Please see T&Cs in a comment section 
 
#BangkokMarriottMarquis #vacation #travel 
#holiday #travelgram 
 
 

        สะดวกสบายผอ่นคลายเหมอืนอยูบ่า้น! 

 

     โรงแรม แบงค็อก แมรอิอท มารค์สี ์ควนีสป์าร์

คมอบขอ้เสนอสดุพเิศษ 𝗘𝗮𝗿𝗻, 𝗘𝗮𝘁 𝗮𝗻𝗱 𝗘𝗻𝗷𝗼𝘆 ให ้
คณุและครอบครัวไดพ้กัผอ่นอยา่งเต็มทีใ่นหอ้งพัก
สดุหรูใจกลางเมอืง พรอ้มสทิธพิเิศษเพิม่เตมิ 
 
ราคาเริม่ตน้เพยีง 4,000++ บาท! 
• อาหารเชา้ส าหรับผูใ้หญ ่2 ทา่นและเด็ก 2 คน  
• เครดติโรงแรม 500 บาทตอ่คนื ส าหรับ
รับประทานอาหาร เครือ่งดืม่ และสิง่อ านวยความ
สะดวกอกีมากมาย 
• รับคะแนนสะสมส าหรับสมาชกิแมรอิอทบอนวอย 
1,500 คะแนนตอ่การเขา้พกั 
 

     จองไดต้ัง้แต ่วันน้ี – 30 มถินุายน 2565 

     เขา้พักไดต้ัง้แต ่วันน้ี – 30 กันยายน 2565 

 

ส ารองหอ้งพักไดท้ี ่   

www.bangkokmarriottmarquis.com (Promo 
code: B1818) 
 
สอบถามขอ้มลูเพิม่เตมิ  

      +66 (0)2 059 5555  

      

mhrs.bkkqp.reservation@marriotthotels.com 
 
*สามารถอา่นขอ้ก าหนดและเงือ่นไขไดท้ีก่ลอ่ง
คอมเมนตด์า้นลา่ง 
 

   Terms and Conditions: 

• Breakfast for up to 2 adults and 2 children 
staying in the same room.           
• Marriott Bonvoy bonus points only valid for 
booking made direct via Marriott.com. 
• This promotion cannot be combined with 
any other promotions or offers. 
• Vouchers (Megatix, KLOOK etc.) cannot be 
used for payment.      
• Applicable for new bookings only. Subject 
to availability and limited to a maximum daily 
allotment of rooms. 

   ขอ้ก าหนดและเงือ่นไข 

• อาหารเชา้ส าหรับ ผูใ้หญ ่2 ทา่น และเด็กอายตุ ่า
กวา่ 12 ปี จ านวน 2 คน (ไมร่วมบรกิารเตยีงเสรมิ) 
• คะแนนสมาชกิแมรอิอทบอนวอยส าหรับการจอง
ผา่นทางเวบ็ไซตข์อง Marriott.com เทา่นัน้ 
• ไมส่ามารถใชร่้วมกับบัตรก านัลทีซ่ือ้จาก 
Megatix, Klook หรอื บตัรก านัลอืน่ๆ 
• สามารถใชไ้ดก้บัการส ารองหอ้งพักใหมเ่ทา่นัน้
และขึน้อยูก่ับจ านวนหอ้งวา่งในขณะนัน้ 
• เครดติโรงแรมสามารถใชส้ าหรับคา่อาหารและ
เครือ่งดืม่ ณ หอ้งอาหารรวมถงึการรับประทาน
อาหารในหอ้งและการท าสปาทรทีเมน้ต ์ 



• Credit can be used for F&B at restaurants, 
in-room dining and spa treatments. 
• Credit must be used each day and cannot 
be accumulated. 
• Credit cannot be used as payment for 
accommodation, service charge or taxes. 
• Credit is non-transferable, void after 
checkout and cannot be exchanged for cash. 
• This promotion does not apply to groups of 
10 or more rooms.   
• Blackout dates may apply.                         

• เครดติโรงแรมจ าเป็นตอ้งใชใ้หห้มดในแตล่ะวัน 
ไมส่ามารถเก็บสะสมรวมกับวันอืน่ๆทีเ่ขา้พกัได ้
• เครดติโรงแรมไมส่ามารถใชใ้นการช าระคา่
หอ้งพัก เซอรว์สิ ชารจ์ และ ภาษีมลูค่าเพิม่ได ้
• เครดติโรงแรมไมส่ามารถโอนกรรมสทิธิ,์ 
แลกเปลีย่น หรอื คนืเป็นเงนิสด, แลกเปลีย่นหลัง
เชค็เอาท ์หรอื ใชใ้นการเขา้พักครัง้ตอ่ไปได ้
•ไมส่ามารถใชส้ าหรับการเขา้พักแบบกลุม่มากกวา่ 
10 หอ้งขึน้ไป 
• วันเขา้พกัเป็นไปตามทีโ่รงแรมก าหนด 

 

 

 


