
Hua Hin Marriott Resort & Spa 

M Passport Family Package 

TH EN 
มาสรา้งความสนุกและสสีนัใหก้บัลูกของคุณดว้ยการส ารอง
หอ้งพกักบัโปรโมช ัน่ “M Passport” ณ หวัหนิ แมรอิอท ร ี
สอรท์ และ สปา ในราคาเร ิม่ตน้เพียง 5,600+++ บาท 
 
พบกบัรายละเอยีดสทิธปิระโยชนพ์เิศษมากมาย  
• สมุด M Passport ส าหรบักจิกรรมส าหรบัเด็ก 
• บุฟเฟ่ตอ์าหารเชา้ทุกวนั ส าหรบัผูใ้หญ่ 2 ท่านและเด็กอายุ
ไม่เกนิ 12 ปี 2 ท่าน 
• ฟร!ี เมนูอาหารส าหรบัเด็กทีอ่ายุต ่ากว่า 12 ปี (ไม่เกนิ 2 คน 
โดยสั่งอาหารจากเมนูส าหรบัเด็ก และผูใ้หญ่จะตอ้งรบัประทาน
ตามเมนูปกต)ิ 
• ชดุอุปกรณเ์คร ือ่งใชภ้ายในหอ้งพกัส าหรบัคุณหนูๆ 
• ฟร!ี กจิกรรมส าหรบัเด็กหน่ึงคร ัง้ต่อการเขา้พกั (สามารถ
เลอืกระหว่างศลิปะการเพน้ทห์นา้หรอืการท าพวงกุญแจ) 
ส าหรบัเด็กไม่เกนิ 2 ท่าน ส าหรบัเด็กท่านถดัไปหรอืกจิกรรม
เพิม่เตมิ จะมกีารคดิค่าบรกิารเพิม่เตมิ 
• หอ้งพกัทีเ่ช ือ่มต่อถงึกนั (เมือ่ส ารองหอ้งพกั 2 หอ้งและ
ขึน้อยู่กบัความพรอ้มใหบ้รกิารในวนัทีเ่ดนิทางมาถงึ) 
• เชค็อนิไดเ้รว็ขึน้ (10.00 น.) และเชค็เอา้ทไ์ดย้าวนานขึน้ 
(15.00 น.) ขึน้อยู่กบัความพรอ้มใหบ้รกิารในวนัทีม่าถงึและ
วนัออกเดนิทาง 
 
     ส ารองหอ้งพกัไดต้ ัง้แต่ วนันีถ้งึ 22 ธนัวาคม 2565 
   จองผ่าน www.huahinmarriott.com (กรุณาใส่ 
code: ZJ5) 
 
สอบถามขอ้มูลเพิม่เตมิ       +66 (0)32 904 666 หรอื       
huahin.reservations@marriott.com 
 
*เงือ่นไขเป็นไปตามขอ้ก าหนดของรสีอรท์ 

Book the M Passport Family Package at Hua Hin 
Marriott Resort & Spa and enjoy exclusive perks, 
including plenty of fun activities for your kids! 
Prices start at THBTHB 5,600+++. 
 
Check out our exclusive benefits: 
• M Passport pack for children. 
• Daily buffet breakfast for up to 2 adults and 2 
children (12 years old and under). 
• Free meals for kids (12 years old and under) 
when ordering from the Kid’s Menu and 
accompanied by an adult dining on the regular 
menu. 
• Children’s welcome in-room amenity. 
• One-time complimentary kids’ activities per stay 
(face painting or key chain making) for up to 2 
children. Surcharge applies for additional child or 
additional activities. 
• Guaranteed connecting rooms (when booking 2 
rooms and based on availability upon arrival date) 
• Early check-in (10am) and late check-out (3pm), 
based on availability upon arrival and departure 
date. 
 
     Book from now until 22 December 2022 
   Book via www.huahinmarriott.com, using 
promotional code “ZJ5” 
 
For more information       +66 (0)32 904 666 or       
huahin.reservations@marriott.com 
 
*Terms and conditions apply 

   ขอ้ก าหนดและเงือ่นไข 
• สามารถเขา้พกัไดทุ้กวนั หอ้งพกัส าหรบัโปรโมช ัน่นีม้ี
จ านวนจ ากดั 
• ราคาต่อหอ้งต่อคนื ขึน้อยู่กบัความพรอ้มใหบ้รกิาร ณ 
ขณะน้ัน 
• ไม่สามารถใชร้ว่มกบัการเขา้พกัแบบกลุ่มไดม้ากกว่า10 
หอ้งได ้
• หอ้งพกัสามารถรองรบัจ านวนผูเ้ขา้พกัสูงสุด ผูใ้หญ่ 2 ท่าน 
และเด็กอายุต ่ากว่า 12 ปี จ านวน 2 คน (ไม่รวมบรกิารเตยีง
เสรมิ) 
• สามารถใชส้ทิธติามสถานะของ Marriott Bonvoy และ
สะสมคะแนนได ้
• Blackout dates เป็นไปตามทีโ่รงแรมก าหนด 
• สามารถยกเลกิการส ารองหอ้งพกัไดล้่วงหนา้ 1 วนักอ่นการ
เขา้พกั 

   Term & Conditions: 
• Available 7-Days a week 
• Rates are subject to availability and cannot be 
combined with other promotions. 
• Offer does not apply to groups of 10 or more 
rooms. 
• There is no additional charge for children under 
12 years old (except extra bed charge, if required). 
Up to 2 children can stay with their parents. 
• This promotion is eligible for Marriott Bonvoy 
members and points. 
• Blackout dates apply. 
• Bookings can be cancelled up to one day prior 
to arrival. 
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