
*  พุ�มดอกไม� ตกแต�งบนเวที 1 คู� (Flower Stand)

*  ป�ายชื่อบ�าว-สาว บนเวที

*  จัดสถานที่แบบ Theater สำหรับ 30 ที่นั�ง 

*  พานพร�อมผ�ารองพานสำหรับใส�ขันหมาก

*  โซฟาสำหรับประธานในพิธี และโซฟาสำหรับพิธีหมั�น

*  พานใส�แหวนหมั�น 1 คู� / ชุดยกน�ำชาพร�อมชาจีน

*  อาหารว�างสำหรับ 30 ท�าน (เคร��องดื่มน�ำอัดลม กาแฟ หร�อ ชา พร�อมขนม 2 รายการ)  

ในกรณีจำนวนแขกมากกว�า 30 ท�าน สามารถเพิ�มอาหารว�างได�ในราคา 450 บาท ต�อท�าน 

หมายเหตุ :  กรณีมีขันหมาก  ทางเจ�าภาพนำมาเอง

*  พุ�มดอกไม� ตกแต�งบนเวที 1 คู� (Flower Stand)

*  ป�ายชื่อบ�าว-สาว บนเวที

*  จัดสถานที่แบบ Theater สำหรับ 30 ที่นั�ง 

*  โต�ะหมู�บูชา พระพุทธรูป  เชิงเทียน แจกันดอกไม�

*  พวงมาลัยบ�าว-สาว 1 คู�

*  พานใส�แหวนหมั�น 1 คู�

*  ชุดตั�งรดน�ำ พร�อมพานพุ�มรองรับน�ำสังข�

*  อาหารว�างสำหรับ 30 ท�าน (เคร��องดื่มน�ำอัดลม กาแฟ หร�อ ชา พร�อมขนม 2 รายการ) 

ในกรณีจำนวนแขกมากกว�า 30 ท�าน สามารถเพิ�มอาหารว�างได�ในราคา 450 บาท ต�อท�าน 

หมายเหตุ :  แป�งเจิม น�ำมนต� สายสิญจน�มงคล ในพิธีเจร�ญน�ำพระพุทธมนต� ทางโรงแรมฯ จัดเตร�ยมให�

                 กรณีมีขันหมาก ทางเจ�าภาพนำมาเอง

พิธีหลั�งน้ำพระพุทธมนต� (สำหรับ 30 ท�าน) ราคา 29,999 บาท

พิธีหมั้น และยกน้ำชา (สำหรับ 30 ท�าน) ราคา 24,999 บาท

ENGAGEMENT PACKAGE

All prices are inclusive service charge and Vat.



* พุ�มดอกไม�ตกแต�งบนเวที 1 คู�

* ชุดโต�ะหมู�บูชา พระพุทธมนต� เชิงเทียน พร�อมแจกันดอกไม� 1 คู�

* ป�ายชื่อบ�าว-สาว บนเวที

* ของใช�ต�างๆ สำหรับพระสงฆ�ประกอบพิธี (ชุดชาจีน สายสิญจน� ขันน�ำมนต� เทียนน�ำมนต� ฯลฯ)

* จัดสถานที่แบบ Theater สำหรับ 30 ท�าน

* พานใส�แหวนหมั�น 1 คู�

* พวงมาลัยบ�าว-สาว 1 คู�

* ชุดตั�งรดน�ำ พร�อมพานพุ�มรองรับน�ำสังฆ�

* โซฟาสำหรับประธานในพิธี

* จัดที่นั�งอาสนะสำหรับพระสงฆ�

* อาหารสำหรับถวายพระสงฆ� 9 รูป 1 มื้อ

* อาหารว�างสำหรับ 50 ท�าน (เคร��องดื่มน�ำอัดลม กาแฟ หร�อชา พร�อมขนม 2 รายการ)

หมายเหตุ :   สิ�งที่ทางเจ�าภาพต�องเตร�ยมมาเอง

*  ของถวายพระ (สังฆทาน ดอกไม�ถวายพระ)

*  ป�จจัยใส�ซอง มอบให�พระสงฆ�ทั�ง 9 รูป

*  ผู�นำพิธีทางศาสนา (มัคทายก)

*  ทางเจ�าภาพต�องนิมนต�พระมาเอง

ในกรณีที่จะให�ทางโรงแรมฯ นิมนต�พระ ต�องแจ�งให�ทราบอย�างน�อย 2 สัปดาห�

* ค�าใช�จ�ายพาหนะในการนิมนต�พระ (รถรับ-ส�ง)     ราคา 3,000 บาท

ในกรณีจำนวนแขกมากกว�า 50 ท�าน สามารถเพิ�มอาหารว�างได�ในราคา 450 บาท ต�อท�าน 

หมายเหตุ :  กรณีมีขันหมาก ทางเจ�าภาพนำมาเอง

พิธีหมั�น พิธีหลั�งน�ำพระพุทธมนต� และพิธีสงฆ�
ราคา 49,999 บาท (สำหรับ 50 ท�าน)

All prices are inclusive service charge and Vat.



COMPLIMENTARY
NUMBER OF PERSONS

The above rate are inclusive of softdrink and mixer.

อภินันทนาการพิเศษ สำหรับงานฉลองมงคลสมรส
SPECIAL COMPLIMENTARY PACKAGE FOR WEDDING PARTY

พวงมาลัยสำหรับคู�บ�าว-สาว  Wedding garlands for bride & groom

ช�อดอกไม�ประดับเสื้อ  Floral corsage 4 pcs. 4 pcs. 6 pcs. 6 pcs.

เค�กแต�งงาน  Wedding cake  5 Tiers 5 Tiers 7 Tiers 7 Tiers

น�ำแข็งแกะสลัก  Ice carving  1 2 2 2

กล�องรับซอง  Money box          1 box 1 box 2 boxes 2 boxes

สมุดประสาทพร  Blessing book  2 books 2 books 3 books 4 books

ซุ�มดอกไม�ประดับหน�างาน  Flower archway

ดอกไม�ตกแต�งบนเวที   Flower stand on stage

ดอกไม�ตกแต�งบนโต�ะเค�ก  Flower decoration at cake table

ช�อดอกไม�เจ�าสาว  Gridal bouquet

ชื่อ บ�าว-สาว บนเวที  Backdrop lettering on stage

LCD projectors with screen

แชมเปญ 1 ขวด  Champagne 1 bottle - -

อาหารว�างสำหรับคู�บ�าว-สาว ก�อนงานเลี้ยง
Club sandwich for bride and groom

ห�องพัก 1 คืน พร�อมอาหารเช�า 2 ท�าน
One night stay with breakfast for 2 persons 

ครบรอบ 1 ป� (ห�องพัก 1 คืน พร�อมอาหารเช�า และอาหารค่ำ
Voucher anniversary 1st year

WEDDING PACKAGE

Cocktail 950 THB net  1,050 THB net  1,150 THB net 

International Buffet 990 THB net  1,100 THB net  1,200 THB net

Chinese Table (for 10 persons) 11,000 THB net  12,500 THB net  13,500 THB net

 MENU  Menu A  Menu B  Menu C

150 - 249  250 - 349 350 - 449 450 up

- -


