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ENGAGEMENT CEREMONY 
 

 
ENGAGEMENT CEREMONY   BAHT 35,000 NET 

พิธีหมัน้ และพิธียกน ้ำชำ  รำคำ 35,000 บำท 
 2 flower stands on stage  เสาดอกไม ้1 คู่บนเวท ี

 Backdrop wording on stage  ป้ายชื่อบ่าว-สาวบนเวท ี

 Chinese tea set  ชุดยกน ้าชา 

 1 flower tray for rings  พานแหวนประดบัดอกไม ้1 พาน 

 Drinking water for all guests  น ้าดื่มส าหรบัผูเ้ขา้รว่มงาน 

 Sofa set and chair set up in theatre style for all guests  ชุดโซฟาส าหรบัพธิหีมัน้และเกา้อีส้ าหรบัผูเ้ขา้ร่วมงาน  

 2 selections of snacks with coffee and tea  OR  boiled rice with prawn, soy milk, coffee and tea for 50 persons   
อาหารเชา้ 50 ที ่(ขนม 2 ชนิด และชา กาแฟ  หรอื  ขา้วตม้กุง้ ชา กาแฟ และน ้าเตา้หู)้ 

 
ENGAGEMENT AND THAI POURING CEREMONIES   BAHT 42,000 NET 

พิธีหมัน้ และพิธีหลัง่น ้ำพระพทุธมนต ์ รำคำ 42,000 บำท 
 2 flower stands on stage  เสาดอกไม ้1 คู่บนเวท ี

 Backdrop wording on stage  ป้ายชื่อบ่าว-สาวบนเวท ี

 1 flower tray for rings  พานแหวนประดบัดอกไม ้1 พาน 

 Buddha set with flowers โต๊ะหมู่บชูาและแจกนัดอกไม ้1 คู ่
 Thai water pouring ceremony set with 2 flower trays   ตัง่หลัง่น ้าพระพุทธมนตแ์ละพานดอกไมร้บัน ้าพระพทุธมนต ์

 Wedding garlands for bride and groom  มาลยัมงคลส าหรบับ่าว-สาว 1 คู ่
 Drinking water for all guests  น ้าดื่มส าหรบัผูเ้ขา้รว่มงาน 

 Sofa set and chair set up in theatre style for all guests  ชุดโซฟาส าหรบัพธิหีมัน้และเกา้อีส้ าหรบัผูเ้ขา้ร่วมงาน  

 2 selections of snacks with coffee and tea  OR  boiled rice with prawn, soy milk, coffee and tea for 50 persons   
อาหารเชา้ 50 ที ่(ขนม 2 ชนิด และชา กาแฟ  หรอื  ขา้วตม้กุง้ ชา กาแฟ และน ้าเตา้หู)้ 

 
MONK CEREMONY   BAHT 30,000 NET 

พิธีสงฆ ์ รำคำ 30,000 บำท 
 Invite and transportation for monks  นิมนต ์และจดัรถรบัสง่พระสงฆ ์9 รปู 

 Buddha set with flowers โต๊ะหมู่บชูาและแจกนัดอกไม ้1 คู ่
 Stage set up and seat for 9 monks  อาสนะส าหรบัพระสงฆ ์9 รปู 

 Thai set breakfast or lunch offering for 9 monks  ภตัตาหารเชา้หรอืเพล ส าหรบัพระสงฆ ์9 รปู 

 9 sets of flowers, joss sticks and offerings to monks  เครื่องไทยธรรม (ชุดเลก็) ธปู เทยีน ดอกไม ้ถวายพระสงฆ ์9 รปู 

*Money and offering dedicated to monks by host  ปจัจยัถวายพระสงฆ ์กรุณาจดัเตรยีมโดยเจา้ภาพ 

 
 

 
* All prices are in Thai Baht and inclusive of 10% service charge and applicable government tax. 

 ราคาสทุธ ิรวมค่าบรกิาร 10% และภาษมีลูค่าเพิม่ 7% แลว้ 
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FOOD & BEVERAGE  
               (MINIMUM ORDER OF 30 PORTIONS) 

 

Chinese sweet dumpling (Kanom Yi)     Baht 80 net per person  

Coffee / tea        Baht 240 net per person 

Coffee / tea with 2 snacks      Baht 600 net per person 

Soft drinks        Baht 250 net per person 

Herbal drinks (pandanus, lemongrass, bael juice)    Baht 140 net per person  

Soy milk                     Baht 180 net per person 

Hot chocolate        Baht 180 net per person 

Assorted sandwich (tuna, ham & cheese, smoked chicken)     Baht 600 net per 10 pieces  

Pa Tong Go with Thai pandan custard                      Bath 4,500 net per 300 pieces 

Thai buffet                                                                         Baht 1,000 – 1,400 net per person 

International buffet                                                            Baht 1,100 – 1,500 net per person 

Chinese banquet                                                               Baht 14,000 – 18,000 net per table   

 
 

SANDWICH AND SNACK  
 

□ Baked croissant  

□ Bacon and tomato sandwich  

□ Ham and cheese croissant  

□ Mini pork burger  

□ Open faced tuna sandwich  

□ Croque monsieur   

□ Salmon and cream cheese wrap  

□ Crab stick sandwich with wasabi mayonnaise 

□ Mini caesar wrap sandwich 

□ Deep fried vegetarian spring roll (V)  

□ Fish & chips  

□ Chicken nuggets 

□ Shrimp cake  

□ Chicken pie  

□ Sausage roll 

□  Ham roll   

□ Egg benedict  

□ Almond croissant   

 

SWEET SELECTION 
 

□ Chocolate banana tartlet 

□ Mini fruit tartlet  

□ Coffee éclair   

□ Blueberry muffin  

□ Blueberry cheese cake 

□ Chocolate muffin 

□ Cream cheese Danish roll  

□ Chocolate brownie  

□ Almond croissant  
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MENU FOR MONKS 
 

Deep Fried Prawn Cakes with Plum Sauce ทอดมนักุง้ 

Clear Soup with Minced Pork and Egg Tofu แกงจดืเตา้หูห้มสูบั 

Steamed Seabass with Chili Lemon Sauce ปลานึ่งมะนาว 

Thai Red Curry with Roasted Duck แกงเผด็เป็ดย่าง 

Stir Fried Pork with Garlic and Black Pepper หมผูดักระเทยีมพรกิไทย 

Stir-Fried Prawn with Asparagus and Shiitake Mushroom กุง้ผดัหน่อไมฝ้รัง่และเหด็หอม 

Steamed Jasmine Rice ขา้วหอมมะล ิ

Seasonal Fresh Fruits ผลไมต้ามฤดกูาล 

Assorted Thai Desserts ขนมไทยนานาชนิด 

 
 
             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 


