MEDIA RELEASE

ได้รบั ความไว้วางใจจากผูเ้ ข้าพักทัวโลก
่
ดิ เรก อัคนิ โรจน์ ผูจ้ ดั การทัวไป
่ โรงแรมรอยัลปริน๊ เซส หลานหลวง กรุงเทพฯ ร่วมกับ
เบญจรัตน์ หรูสกุล ผูอ้ านวยการฝา่ ยขาย พร้อมด้วยฝา่ ยบริหารและพนักงานของโรงแรม
ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาส ทีโ่ รงแรมฯได้รบั ใบประกาศนียบัตรรับรองเป็ นโรงแรมสีด่ าว
ในกรุงเทพฯ ทีไ่ ด้รบั ความไว้วางใจจากผูเ้ ข้าพักทัวโลก
่
ที่สารองห้องผ่านทางเว็บไซต์บุ๊คกิ้ง
ดอทคอม (Booking.com) ตลอดปี 2017 ทีผ่ า่ นมา ซึ่งได้รบั ผลคะแนนโหวตสูงถึง 8.1 คะแนน
โดยคะแนนโหวตสูงสุดทีไ่ ด้รบั คือด้านการบริการทีม่ คี ุณภาพโดยพนักงานของโรงแรม
Mr. Direk Akaniroj, General Manager, Royal Princess Larn Luang, Bangkok and Ms.
Benjarat Ruskul, Director of Sales, gather with management team, and hotel staff to
celebrate Royal Princess Larn Luang, Bangkok, received the honour of certificate as a
Four Stars Hotel with verified very good reviews score at 8.1 from all Booking.com
customers, at the year 2017.
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ให้การต้อนรับ
พลอากาศเอก ณรงค์ศกั ดิ์ สังขพงศ์ สมาชิกสภานิตบิ ญ
ั ญัตแิ ห่งชาติ และประธานกลุ่มมิตรภาพ
สมาชิกรัฐสภาไทย-เปรู (ที3่ -ซ้าย) เป็นประธานในงานเลีย้ งอาหารกลางวัน แด่ ฯพณฯ เฟอร์นันโด
กิ โรส เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐเปรูประจาประเทศไทย (ที2่ -ซ้าย) พร้อมด้วย พลเอก ศุภวุฒิ อุต
มะ สมาชิกสภานิตบิ ญ
ั ญัตแิ ห่งชาติ (ที4่ -ซ้าย) พลเอก ไพชยนต์ ค้าทันเจริ ญ สมาชิกสภานิติ
บัญญัตแิ ห่งชาติ (ที5่ -ซ้าย) พลเอก รังสาทย์ แช่มเชื้อ สมาชิกสภานิตบิ ญ
ั ญัตแิ ห่งชาติ (ที1่ -ซ้าย)
และคณะกรรมการกลุม่ มิตรภาพสมาชิกรัฐสภาไทย-เปรู ร่วมให้การต้อนรับ ณ ห้องอาหารจีน ดิ
เอมเพรส โรงแรมรอยัลปริ๊ นเซส หลานหลวง กรุงเทพฯ
Thailand – Peru Parliamentary Friendship Group led by Hon. Air Chief
Marshal Narongsak Sangapong, a member of the National Legislative Assembly and as
President (3rd from left) recently hosted a luncheon in honour of H.E. Mr. Fernando Quiros,
Ambassador of the Republic of Peru to Thailand (2nd from left) in order to strengthen ties
between the Parliaments of Thailand and Peru. Including Gen. Supawut Uttama (4th from
left) Gen. Paichayon Khatancharoen (5th from left) General Rangsart Chamchua (1st from
left) and other members of Parliament also joined the luncheon at The Empress, Chinese
restaurant, Royal Princess Larn Luang, Bangkok.
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นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิ ศชัย รองประธานสภานิตบิ ญ
ั ญัตแิ ห่งชาติ คนที่ 1 (ที7่ จากซ้าย/แถวนัง่
ล่าง) เป็นประธานในงานเลีย้ งอาหารค่า แด่ นายหาน ฉี่ เต๋อ รองประธานสภาทีป่ รึกษาทางการเมือง
แห่งชาติจนี (ที6่ จากซ้าย/แถวนังล่
่ าง) และ นายลวี่ เจีย้ น เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีน
ประจาประเทศไทย (ที5่ จากซ้าย/แถวนังล่
่ าง) เพื่อกระชับความสัมพันธ์อนั ดีระหว่างรัฐสภาไทยและ
สาธารณรัฐประชาชนจีน โดยมี นายสาธิ ต ชาญเชาวน์ กลุ ประธานกลุ่มมิตรภาพสมาชิกรัฐสภา
ไทย-จีน (ที8่ จากซ้าย/แถวนังล่
่ าง) นายศักดิ์ ชัย ธนบุญชัย รองประธานกลุ่มมิตรภาพสมาชิก
รัฐสภาไทย-จีน (ที9่ จากซ้าย/แถวนังล่
่ าง) พร้อมด้วย คณะกรรมการ กลุม่ มิตรภาพสมาชิกรัฐสภา
ไทย-จีน และ คณะสมาชิกสภานิตบิ ญ
ั ญัตแิ ห่งชาติ ร่วมให้การต้อนรับ ณ ห้องราชดาเนิน โรงแรม
รอยัลปริน๊ เซส หลานหลวง กรุงเทพฯ เมือ่ เร็วๆนี้
Surachai Boonlertchai Vice President of the National Legislative Assembly (NLA) (7th from
left, in the seat row) recently hosted a dinner in honour of H.E. Mr. Han Qide, ViceChairman of the National Committee of the Chinese People’s Political Consultative
Conference and President of Chinese People’s Association of Peace and Disarmament (6th
from left, in the seat row) Chinese Ambassador to Thailand Lyu Jian (5th from left, in the
seat row) and other members of the Thailand-China Parliamentarians Friendship Group also
joined the dinner at Rachadamnoen Hall, Royal Princess Larn Luang, Bangkok.
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