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Free-flow food and beverage by the beach… 
Is there a better way to start your family 
getaway? 
 

       Book our “𝗥𝗲𝗳𝗿𝗲혀𝗵, 𝗥𝗲𝗳𝘂𝗲𝗹, 𝗥𝗲𝘄𝗮𝗿𝗱혀” 
package, starting from THB 3,500+++ and 
enjoy these benefits: 

    Daily breakfast  

       Daily 2 hours free-flow food and drinks at 

Big Fish Bar 
 
Book now at https://bit.ly/3wdJh3b 
Book and Stay: Now – 30 September 2022 
 
For more information, please contact: 

   +66 (0) 76 625 555  

✉ 

phuketmarriott.reservations@marriott.com 

    www.phuketmarriottnaiyang.com 

 
*Terms and conditions apply. 
 
 #Phuket #PhuketMarriott_NaiYang 
#BeachResort #SHAPlus 

       จัดทรปิพกัผอ่นกับครอบครัวทัง้ท ีตอ้งฟินให ้

เต็มทีก่ับแพ็กเกจหอ้งพักราคาพเิศษพรอ้ม #ฟรี
อาหารเชา้ และ #ฟรโีฟลวอ์าหารและเครือ่งดืม่ ที ่
ภเูกต็ แมรอิอท รสีอรท์ แอนด ์สปา, ในยาง บชี  
 
แพ็กเกจ 𝗥𝗲𝗳𝗿𝗲혀𝗵, 𝗥𝗲𝗳𝘂𝗲𝗹, 𝗥𝗲𝘄𝗮𝗿𝗱혀 ราคา
เริม่ตน้เพยีง 3,500+++ บาทสทุธ ิ 
พรอ้มรับสทิธพิเิศษ 

    อาหารเชา้ 

       ฟรโีฟลวอ์าหารและเครือ่งดืม่ 2 ชัว่โมงที ่บิ๊

กฟิช บาร ์(ตอ่วัน) 
 
จองแพ็กเกจไดท้ี ่https://bit.ly/3wdJh3b 
 
สามารถจองและเขา้พักไดต้ัง้แต ่วันน้ี – 30 
กันยายน 2565 
 
สอบถามขอ้มลูเพิม่เตมิ กรุณาตดิตอ่ 

   +66 (0) 76 625 555  

✉ 

phuketmarriott.reservations@marriott.com 

    https://th.phuketmarriottnaiyang.com/ 

 
*เงือ่นไขเป็นไปตามขอ้ก าหนดของโรงแรม 

Terms and conditions 
• Breakfast is for 2 adults and 2 children up 
to 12 years old (in regular rooms or suites), 
or 4 adults and 2 children (in a Family Room, 
Two Bedroom Suite or Beachfront Two 
Bedroom Pool Villa). 
• Extra guest charge: THB 2,250 net, 
including all package benefits. 
• The 2-hour free-flow is offered at Big Fish 
Bar from 16.00 – 18.00 hrs. 
• This offer cannot be combined with other 
promotions and offers, and vouchers 
Megatix.in.th, Klook.com etc.) cannot be 
used for payment. 
• Eligible for Marriott Bonvoy points and 
benefits. 

ขอ้ก ำหนดและเงือ่นไข 
• อาหารเชา้ส าหรับผูใ้หญ ่2 ทา่น และ เดก็ 2 ทา่น
ตอ่หอ้ง (อายไุมเ่กนิ 12 ปี) ส าหรับหอ้ง Deluxe 
Room เป็นตน้ไป และ อาหารเชา้ส าหรับ 4 ทา่น 
และเดก็ 2 คน ตอ่หอ้ง (เด็กอายไุมเ่กนิ 12 ปี) 
ส าหรับหอ้งพักแบบ Family Room, Two 
Bedroom Suite หรอื Beachfront Two Bedroom 
Pool Villa 
• มคีา่ใชจ่้ายส าหรับผูเ้ขา้พักเพิม่เตมิ 2,250 บาท
สทุธติอ่ทา่น รวมอาหารเชา้และ ฟรโีฟลวอ์าหาร
และเครือ่งดืม่ 2 ชัว่โมงทีบ่ ิ๊กฟิช บาร ์
• บรกิารฟรโีฟลวอ์าหารและเครือ่งดืม่ ตัง้แต ่16.00 
– 18.00 น. 
• โปรโมชัน่น้ีไมส่ามารถใชร่้วมกับบัตรก านัล
Megtix.in.th, Klook.com หรอื บตัรก านัลอืน่ๆ 
• สมาชกิแมรอิอท บอนวอย สามารถรับสทิธพิเิศษ
ไดต้ามปกต ิ

 

http://www.phuketmarriottnaiyang.com/
https://bit.ly/3wdJh3b
https://th.phuketmarriottnaiyang.com/

