
 

 

 
 

พธีิการ 
Ceremonies 

       
 

พธิีหมั้น และ พธิียกน า้ชา (ส าหรับ 50 ท่าน)    ราคา  25,000 บาท
Engagement Ceremony (Thai Ceremony or Chinese Ceremony)    

    
1. พุม่ดอกไมป้ระดบัเวที จ  ำนวน 2 พุม่  
 Stage for ceremony with 2 flower stands  
          

2. ขอ้ควำมบนเวที 
 Backdrop lettering  
 

3. ชุดยกน ้ำชำ (พิธีแบบจีน) 
 Tea kit, (Chinese ceremony)  
           

4. จดัสถำนท่ีแบบ Theater ส ำหรับ 50 ท่ีนัง่ 
 Theater Style for 50 persons   
          

5. โซฟำ ส ำหรับแขกวไีอพี  
 Sofa for VIP    
          

6. เคร่ืองด่ืมประเภทน ้ำอดัลม หรือ น ้ำสมุนไพร 
 Soft drink or Herbal juice for 50 persons   

       
หมายเหตุ:  พานแหวนหมั้น และขันหมาก ทางเจ้าภาพน ามาเอง 
remark : Tray of engagement  ring and gifts by the host of their own. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

พธิีหมั้น และ พธีิหลัง่น า้พระพทุธมนต์ (ส าหรับ 50 ท่าน)                  ราคา  30,000 บาท 
Engagement Ceremony and Lustral Ceremony  

       

1. พุม่ดอกไมป้ระดบัเวที จ  ำนวน 2 พุม่  
Stage for ceremony with 2 flower stands   

        

2. ขอ้ควำมบนเวที 
Backdrop lettering     

 

3. โตะ๊หมู่บูชำครบชุด (พร้อมธูปเทียน + แจกนัดอกไมถ้วำยพระ)  
Buddha set ( 2 flower vases, Candles joss stick)  

 

4. จดัสถำนท่ีแบบ Theater ส ำหรับ 50 ท่ีนัง่ 
Theater Style for 50 persons 

 

5. โซฟำ ส ำหรับแขกวไีอพี 
Sofa for VIP  

             

6. ตัง่ส ำหรับหลัง่น ้ำพระพุทธมนต ์พร้อมพำนพุม่รองรับน ้ำสังข ์
Thai Lustral Ceremony Set  

            

7. ชุดหลัง่น ้ำสังข ์
Blessed water set   

           

8. พวงมำลยัคลอ้งคอบ่ำว- สำว 1 คู่ 
Wedding Garland  

           

9.   พวงมำลยัตุม้ 50 พวง  
50 small hand garlands   

           

10. เคร่ืองด่ืมประเภทน ้ำอดัลม หรือ น ้ำสมุนไพร  
Soft drink or Herbal juice for 50 persons  

            

หมายเหตุ:  แป้งเจิม น า้มนต์ สายมงคล ทางเจ้าภาพน ามาเอง  
"** Items not included in the lustral ceremony offer are holy water , holy thread and holy powder" 

     
 



 

 

 
 

พธิีสงฆ์, พธิีหมั้น, พธิีหลัง่น า้พระพทุธมนต์  (ส าหรับ 50 ท่าน) ราคา  35,000 บาท  

Monk Ceremony, Engagement Ceremony and  Lustral Ceremony  
      

1. พุม่ดอกไมป้ระดบัเวที จ  ำนวน 2 พุม่  
Stage for ceremony with 2 flower stands   

         

2. ขอ้ควำมบนเวที 
Backdrop lettering   

           

3. โตะ๊หมู่บูชำครบชุด (พร้อมธูปเทียน + แจกนัดอกไมถ้วำยพระ)  
Buddha set ( 2 flower vases, Candles joss stick)  

         

4. จดัสถำนท่ีแบบ Theater ส ำหรับ 50 ท่ีนัง่  
Theater Style for 50 persons  

 

5. โซฟำ ส ำหรับแขกวไีอพี  
Sofa for VIP    

 

6. ตัง่ส ำหรับหลัง่น ้ำพระพุทธมนต ์พร้อมพำนพุม่รองรับน ้ำสังข ์
Thai Lustral Ceremony Set 

  

7. ชุดหลัง่น ้ำสังข ์   
Blessed water set  

          

8. พวงมำลยัคลอ้งคอบ่ำว- สำว 1 คู่  
Wedding Garland  

           

9. พวงมำลยัตุม้ 50 พวง   
50 small hand garlands  

           

10. อำหำรตกับำตรพระสงฆ ์จ ำนวน 9 รูป   
Food offerings to 9 buddhist monks   

         

11. ช่อดอกไมส้ ำหรับถวำยพระสงฆ ์  
Presented a bouquet of flowers for the monks.  

         

12. เคร่ืองด่ืมประเภทน ้ำอดัลม หรือ น ้ำสมุนไพร  
Soft drink or Herbal juice for 50 persons   



 

 

 
 

  

หมายเหตุ:  ส่ิงที่ทางเจ้าภาพน ามาเอง 
remark : The Equipment that provided by host  
       

  -  พำนแหวนหมั้น และขนัหมำก    
 - Engagement ring and gifts.   
          

-  แป้งเจิม น ้ำมนต ์สำยมงคล    
  - Powder holy anointing  sacred line.   
         

-  พระสงฆ ์และมรรคนำยก  
- Monks and Liaison  
 

*** ส าหรับพธีิพระสงฆ์  ต้องจัดเตรียมซองใส่ปัจจัยถวายพระสงฆ์ จ านวน  10 ซอง   
- ถวายพระสงฆ์ภายในงาน จ านวน  9 ซอง 
- ค่าเดินทางพระสงฆ์ / ค่าน า้มันรถ  จ านวน  1 ซอง 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

พธิรัีบศีลสมรส (ส าหรับ 50 ท่าน)            ราคา  40,000 บาท  
Holy Matrimony  

      

1.    พุม่ดอกไมป้ระดบัเวที จ  ำนวน 2 พุม่  
Stage for ceremony with 2 flower stands   

         

2.    ขอ้ควำมบนเวที 
Backdrop lettering   

           

3.    จดัสถำนท่ีแบบ Theater ส ำหรับ 50 ท่ีนัง่  
Theater Style for 50 persons  

 

4.    โซฟำ ส ำหรับแขกวไีอพี  
Sofa for VIP    

   

5.    พุม่ดอกไมป้ระดบัทำงเดิน จ ำนวน 6 พุม่ 
                           6 Flower red rope   

 

6.     กลีบดอกไม ้จ ำนวน 2 ตะกร้ำ 
2 Petal baskets          

            
  

7.     เคร่ืองด่ืมประเภทน ้ำอดัลม หรือ น ้ำสมุนไพร  
Soft drink or Herbal juice for 50 persons   

            
  

**  ราคาและรายการดังกล่าวข้างต้นสามารถเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า  
  
**All price and items are subject to change without notice      
  

**  อมิแพค็ฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการน าเข้าอาหารและเคร่ืองดื่มทุกชนิด 
** IMPACT reseves the right not to allow any food and bring into the premise  

 


