MEDIA RELEASE

ให้การต้อนรับ มาร์ค มาร์เกซ
นายดิ เรก อัคนิ โรจน์ ผูจ้ ดั การทัวไป
่ โรงแรมรอยัลปริน๊ เซส หลานหลวง กรุงเทพฯ (ที6่ ซ้าย) พร้อม
ด้วยฝา่ ยบริหารและพนักงาน ร่วมให้การต้อนรับ มิ สเตอร์ มาร์ค มาร์เกซ แชมป์โลกการแข่งขัน
จักรยานยนต์ทางเรียบชาวสเปน เจ้าของรถหมายเลข 93 สังกัด “เรปซอล ฮอนด้า ทีม” (ที7่ ซ้าย)
พร้อมด้วย นายนคริ นทร์ อธิ รฐั ภูวภัทร์ “ชิ พ” นักแข่งรถจักรยานยนตร์ทางเรียบของไทย จาก
ฮอนด้า ทีม เอเชีย (ที5่ ซ้าย) และคณะ เนื่องในโอกาสเข้าพักทีโ่ รงแรมขณะเยือนประเทศไทย ให้การ
ต้อนรับและถ่ายภาพร่วมกัน บริ เวณล็อบบี้ โรงแรมรอยัลปริ๊ นเซส หลานหลวง กรุงเทพฯ เมื่อ
เร็วๆนี้
Mr. Direk Akaniroj, General Manager of Royal Princess Larn Luang Bangkok, and the
management team gave a warmest welcome to Mr. Marc Márquez Alentà, Spanish Grand
Prix motorcycle road racer and the youngest ever six-time World Champion from Rapsol
Honda Team, gathering with Mr. Nakarin ‘Chip Atiratphuvapat’, Thai motorcycle road racer
from Honda Team Asia, and staff during a recent official visiting to Thailand. A warm
welcome and a group photograph taking were at the hotel Lobby, Royal Princess Larn
Luang Bangkok, recently.
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Miss Universe 2017 Welcoming
คุณดิ เรก อัคนิ โรจน์ ผูจ้ ดั การทัวไป
่ โรงแรมรอยัลปริน๊ เซส หลานหลวง นาคณะฝา่ ยบริหาร
มอบช่อดอกไม้ ให้การต้อนรับ น.ส.เดมี-ลีห์ เนล-ปี เตอร์ มิสยูนิเวิรส์ ประจาปี 2017 และคณะ
ในขณะเข้าพักทีโ่ รงแรมรอยัลปริน๊ เซส หลานหลวง ตลอดการเดินทางมาเยือนประเทศไทยอย่าง
เป็ นทางการ ให้การต้อนรับและถ่ายรูปร่วมกัน ที่ ปริน๊ เซส คลับ โรงแรมรอยัลปริน๊ เซส หลาน
หลวง กรุงเทพฯ เมื่อเร็วๆนี้
Mr. Direk Akaniroj (5th from left) General Manager of Royal Princess Larn Luang
Bangkok, and the management team gave a warmest welcome to Miss Demi-Leigh
Nel-Peters (6th from left) South African Miss Universe 2017, during a recent official
visiting to Thailand. A warm welcome and a group photograph taking were at Princess
Club, Royal Princess Larn Luang Bangkok, recently.
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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 last year.
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