10 YEARS ANNIVERSARY
CELEBRATE WITH US

ฉลอง 10 ปี พักฟรีท่พ
ี ุ ทธรักษา
ร่วมย้อนรําลึกถึงความประทับใจที่ท่านเคยสัมผัส ณ พุ ทธรักษา หัวหิน
โดยการแบ่งปั นภาพแห่งความสุขของท่านที่มีกับเรา ด้วยวิธีง่ายๆ ดังนี้

กติกา

1. แชร์ภาพถ่ายของคุณกับครอบครัวหรือกับเพื่อนๆ ที่เคยเกิดขึน้ ณ พุ ทธรักษา พร้อมบรรยายความประทับใจของท่าน
2. ติด #putahracsahuahin และ #10yearsputahracsa
3. ส่งมาที่ FB: Putahracsa Hua Hin Resort หรือ IG ชื่อ @putahracsa_huahin
4. กด like และ share FB page: Putahracsa Hua Hin Resort

รายละเอียดของรางวัล

10 ท่านแรกที่เราประทับใจมากที่สุด หรือมีจํานวน like และ share มากที่สุด
รับฟรีบัตรกํานัลห้องพัก Silksand Room 2 วัน 1 คืนพร้อมอาหารเช้ าสําหรับสองท่าน มู ลค่า 14,000 บาท
• รางวัลรวมทัง� สิน� 10 รางวัล สงวนสิทธิ� หนึ�งท่านต่อหนึ�งรางวัล
• รางวัล Voucher ห้องพักนี� มีอายุ ตงั � แต่วันประกาศผลรางวัลจนถึงวันที� 31 มีนาคม 2560
และไม่สามารถใช้ ได้ในช่ วงวันหยุ ดยาวและวันหยุ ดนักขัตฤกษ์ และสงวนสิทธิ�ตามจํานวนห้องว่างของทางโรงแรม
• รางวัล Voucher ห้องพักนีไ� ม่สามารถมอบให้ผู้อื�นหรือเปลี�ยนผู ้เข้าพักได้
• รางวัล Voucher ห้องพักไม่สามารถแลกเปลี�ยนเป�นเงินสด หรือเปลี�ยนเป�นของรางวัลอื�นได้
• ผู ้รับรางวัลต้องติดต่อรับ Voucher พร้อมส่งภาพสําเนาบัตรประชาชนยืนยันการรับของรางวัล
ในกรณีท�ไี ม่สามารถติดต่อผู ้ได้รับรางวัลได้ภายใน 7 วัน ถือเป�นการสละสิทธ์
• โรงแรมขอสงวนสิทธิ�ในการเปลี�ยนแปลงเงื�อนไขของกติกาและรางวัลโดยไม่จําเป�นต้องแจ้งล่วงหน้า

เงื่อนไข
•
•
•
•
•
•

แต่ละท่านสามารถส่งภาพร่วมสนุกได้มากที�สุด 3 รูปภาพต่อโพสต์ โดยต้องตัง� ค่าสถานะเป�น Public
ภาพที�ส่งเข้าร่วมกิจกรรมต้องมีภาพของตัวท่านเอง ภาพที�ส่งในนามของบุ คคลที�สามถือเป�นโมฆะ
โรงแรมขอสงวนสิทธิ�ในการเผยแพร่ภาพของท่านที�ส่งเข้าร่วมกิจกรรมในโอกาสต่อไปได้
การตัดสินของคณะกรรมการถือเป�นอันสิน� สุด
หมดเขตรับรูปภาพ วันที� 31 ตุลาคม 2516
ประกาศผลวันที� 1 พฤศจิกายน 2559 ทาง FB: Putahracsa Hua Hin Resort และ IG ชื�อ putahracsa_huahin

Stand a chance to win a free stay at Putahracsa Hua Hin
How to win:
1. Share a photo of you with family or friends taken during your stay with us
and a short description of your impression at Putahracsa Hua Hin
2. Hash tag #putahracsahuahin and #10yearsputahracsa
3. Submit your photo via FB by mention @Putahracsa or via Instagram @putahracsa_huahin
4. "Like" and "share" Putahracsa Hua Hin’s fan page

Prizes:

The most liked and shared posts or the posts which impress us the most will receive
a complimentary voucher of a 1-Night stay in a Silksand Room valued at THB 14,000
• One prize per one person only.
• The gift vouchers are valid from the date of announcement until 31 March 2017.
Not valid for Long Weekend or Public Holidays and subjected to hotel availability
• The winners cannot transfer the ownership or sell the accommodation vouchers
• The accommodation vouchers cannot be redeemed for cash or changed to other items
• The winners must submit a valid ID card or passport number
in order to receive the vouchers within 7 days from the date of announcement
• In case of any dispute, Putahracsa reserves the right to the ﬁnal interpretation of these terms and conditions

Conditions:
• Each participant can submit 1 post with maximum 3 photos, the posts joining the competition has to be set “open to public”
• Putahracsa reserves the right to dismiss and remove entries at our sole discretion
• Photos submitted on behalf of another person will not be valid
• By submitting your photo you conﬁrm that the photo is your own possession
• By submitting your photo you grant Putahracsa Hua Hin the right to use this photo for the purpose of this competition
• You retain copyright of your photo as its author
• Prizes may be subject to additional terms and conditions
• Putahracsa Hua Hin’ selection of winners shall be ﬁnal
• Starting now until 31 October 2016
The winners list will be announced on 1 November 2016 via FB: Putahracsa Hua Hin Resort and IG at putahracsa_huahin

putahracsa_huahin
www.facebook.com/putahracsa

