
Terms and Conditions

   The above rates are inclusive of 10% service charge

   and 7% applicable government tax. 

   50% non-refundable deposit from estimated total

   expenditure is required upon booking confirmation. 

   The outstanding balance will be settled at the end 

   of the event by cash or credit card. 

   This package cannot be guaranteed in rainy season.

   This package cannot be combined with any other

   special promotions. 

   Other terms & conditions vary per the resort’s policy.

Package includes:

   1 Sea Ventures archway 

   1 Sea Ventures stage backdrop 

   1 Sea Ventures photo backdrop 

   Sea Ventures decorations & props

Decorations on Demand

   Sea Ventures archway at THB 15,000 net 

   Sea Ventures stage backdrop at THB 15,000 net 

   Sea Ventures photo backdrop at THB 10,000 net

   Sea Ventures decorations & props at THB 5,000 net

For more information and reser vations please contact our wedding specialists
Mar rakesh Hua Hin Resor t & Spa

Ema i l : re se r va t ions@mar r akeshresor tandspa . com
        www.mar r akeshresor tandspa . comTel. +66(0) 32 616 777       Fax. +66(0) 32 616 799

THB 36,000 Net

Sea Ventures
For A Moment Less Ordinary. . .At Marrakesh Hua HinBanquet Theme Package



แพ็คเกจประกอบด�วย:

   ซุ �มทางเดินสไตล�ซี เวนเจอร�

   เวทีสไตล�ซี เวนเจอร�

   แบ็คดร็อปถ�ายภาพสไตล�ซี เวนเจอร�

   ตกแต�งสถานที่และของประดับสไตล�ซี เวนเจอร�

รายการตกแต�งตามความต�องการ

   ซุ �มทางเดินสไตล�ซี เวนเจอร� ราคา 15,000 บาท สุทธิ

   เวทีสไตล�ซี เวนเจอร� ราคา 15,000 บาท สุทธิ

   แบ็คดร็อปถ�ายภาพสไตล�ซี เวนเจอร� ราคา 10,000 บาท สุทธิ

   ตกแต�งสถานที่และของประดับสไตล�ซี เวนเจอร�
   ราคา 5,000 บาท  สุทธิ

ข�อกำหนดและเง� ่อนไข

   ราคาข�างต�นรวมค�าธรรมเนียมบร�การ 10% และภาษีมูลค�าเพ��ม
   7 % แล�ว

   มัดจำล�วงหน�า 50% โดยไม�คืนเง�นจากค�าใช�จ�ายทั้งหมดเมื่อ
   ยืนยันการจอง ส�วนที่เหลือชำระเป�นเง�นสด หร�อบัตรเครดิต
   ภายหลังงานเสร็จสิ�น

   ไม�รับประกันสำหรับการจัดงานในช�วงฤดูฝน 

   แพ็คเกจนี้ไม�สามารถใช�ร�วมกับโปรโมชั่นอื ่นๆ ของโรงแรมฯ ได�

   ข�อกำหนดและเง� ่อนไขอื่นๆ สามารถเปลี่ยนแปลงได�ตามนโยบาย
   ของโรงแรมฯ

Sea Ventures
For A Moment Less Ordinary. . .At Marrakesh Hua HinBanquet Theme Package

มาราเกช หัวหิน ร �สอร�ท แอนด� สปา
อีเมล� : r e se r va t ions@mar r akeshresor tandspa . com

        www.mar r akeshresor tandspa . comโทร. +66(0) 32 616 777       แฟ�กซ� +66(0) 32 616 799
สอบถามรายละเอ ียดเพ� �มเต ิม และจองแพ็คเกจได�ท ี ่  

36,000 บาทส ุทธ ิ  


