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 จดัห้องส ำหรับพิธีกำรส ำหรับแขกโต๊ะวำง
สนิสอดของหมัน้ 

 เคร่ืองเสียงตำมมำตรฐำน (ไมโครโฟน  
และเพลงบรรเลงในงำน) 

 ชดุยกน ำ้ชำ พร้อมน ำ้ชำ 

 ดอกไม้ตกแต่งบนเวที  
 ป้ำยช่ือบ่ำว-สำวบนเวที 

 ชดุโซฟำส ำหรับพิธีบนเวที 1 ชดุ  
 (ลกูค้ำเป็นผู้เตรียมพำนใสข่องหมัน้) 

 อำหำรวำ่งพร้อมชำ-กำแฟ ส ำหรับแขก                  
30 ท่ำน 
 

 
 
 
 
 

โต๊ะลงทะเบียน และดอกไม้ประดบั 

 จดัห้องส ำหรับพิธีกำรส ำหรับแขก โต๊ะวำง
สนิสอดของหมัน้ 

 เคร่ืองเสียงมำตรฐำน (ไมโครโฟน และเพลง
บรรเลงในงำน) 

 ชดุตัง่รดน ำ้ พร้อมพำนรองรับน ำ้สงัข์ 

 โต๊ะหมู่บชูำ พร้อมดอกไม้ธูปเทียน 

 ดอกไม้ประดบัเวที  
 ป้ำยช่ือบ่ำว-สำวบนเวที 

พวงมำลยัคล้องคอบำ่ว-สำว 1 คู่ 
 แป้งส ำหรับเจิมหน้ำผำก  

 (ลกูค้ำเป็นผู้เตรียมสำยมงคล และน ำ้มนต์) 
 อำหำรวำ่งพร้อมชำ-กำแฟ ส ำหรับแขก                  

30 ท่ำน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 โต๊ะลงทะเบียน และดอกไม้ประดบั 

 เวทีส ำหรับพระสงฆ์ 9 รูป 

 ดอกไม้ตกแต่งบนเวที  
 ป้ำยช่ือบ่ำว-สำวบนเวที 

 โต๊ะหมู่บชูำ ดอกไม้ ธูป เทียน                          
ชดุอำสนะ ชดุกรวดน ำ้ 

 สำยสญิจน์ บำตร และท่ีรดน ำ้มนต์ 

 จดัท่ีนัง่ส ำหรับแขกในงำน 

 อำหำรส ำหรับพระสงฆ์ 9 รูป 
(ลกูค้ำเป็นผู้นิมนต์พระมำเอง) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 อำหำรวำ่ง พร้อมชำ กำแฟ     รำคำ 500 บำท/ท่ำน  
 เคร่ืองด่ืม 

    -ชำ กำแฟ                   รำคำ 100 บำท/แก้ว 

    -น ำ้สมนุไพร                   รำคำ 1,500 บำท/ทำวเวอร์ 
 ซุ้มอำหำร (50 ท่ำน/ซุ้ม)  

    -ข้ำวต้ม หม ู/ ไก่  รำคำ 6,500 บำท 

    -ข้ำวหน้ำเป็ด /ข้ำวมนัไก่ รำคำ 7,500 บำท 

    -เก๊ียวน ำ้หมแูดง  รำคำ 7,500 บำท 

    -ติ่มซ ำ             รำคำ 7,500 บำท 

    -กระเพำะปลำน ำ้แดง รำคำ 8,500 บำท 

     
 

 

 

 
 
 

* เง่ือนไขเป็นไปตำมท่ีโรงแรมก ำหนด 



 

 

*ของก ำนลัข้ำงต้นไมส่ำมำรถเปล่ียนเป็นสว่นลดหรือเงินสดได้ **เง่ือนไขเป็นไปตำมท่ีโรงแรมก ำหนด 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

 
 

 
 ทำ่น  ทำ่น  ทำ่น  ทำ่น 

มำลยัคูบ่่ำว-สำว** ♥ ♥ ♥ ♥ 

ดอกไม้ตดิหน้ำอก    

แสตนดอกไม้บนเวทีเค้ก 

เค้กแตง่งำน  ชัน้  ชัน้ ชัน้  ชัน้ 
ฉำกถ่ำยภำพหน้ำห้องจดังำน 

แสตนดอกไม้บนเวทีใหญ่ ♥ ♥ ♥ ♥ 

ช่ือคูบ่ำ่ว-สำว ภำยในห้องจดังำน ♥ ♥ ♥ ♥ 

โต๊ะ พร้อมดอกไม้ประดบั 
กลอ่งใสซ่อง (สง่คืน) 
สมดุอวยพร 
ช่อบเูก้ ดอกไม้เจ้ำสำว - - ♥ ♥ 

ห้องฮนันีมนู 1 คืน พร้อมอำหำรเช้ำ 
อำหำรกลำงวนัส ำหรับบ่ำว-สำว - ♥ ♥ ♥ 

 

คอ็กเทล  / ท่ำน / ท่ำน

บฟุเฟ่ต์อำหำรนำนำชำติ  / ท่ำน  / ท่ำน

โต๊ะจีน (10 ท่ำน / โต๊ะ) : เมน ู  / โต๊ะ  / โต๊ะ

 : เมน ู   / โต๊ะ  / โต๊ะ

 : เมน ู   / โต๊ะ  / โต๊ะ

  / โต๊ะ / โต๊ะ

 / โต๊ะ / โต๊ะ
 

*รำคำอำหำรรวมเคร่ืองดื่ม น ำ้หวำน โซดำ ภำษี และค่ำบริกำร 
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 ส ำหรับคูรั่กท่ีจองแพ็คเกจภำยในงำน รับสว่นลด  *   
และสทิธิพิเศษ มลูคำ่สงูสดุถึง  บำท   (เงื่อนไขเป็นไปตำมทีโ่รงแรมก ำหนด) 

*โปรโมชัน่นี ้ส ำหรับลกูค้ำที่มดัจ ำภำยใน 31 กรกฎำคม 2565 จดังำนภำยใน วนัที่ 31 ธันวำคม 2565 เท่ำนัน้  
 

 

* โปรโมชัน่งำนแต่งพิธีเข้ำ ลด 50% ส ำหรับลกูค้ำทีงำนจดัเลีย้งฉลอง 150 ท่ำนขึน้ไป และจดังำนในวนัเดียวกนั 



Complimentary for Special Wedding Package from Now until 31 July 2022 

*ของก ำนัลข้ำงต้นไม่สำมำรถเปล่ียนเป็นส่วนลดหรือเงนิสดได้ เงือ่นไขเป็นไปตำมที่โรงแรมก ำหนด 

 

หมำยเหตุ: ส ำหรับลกูค้ำท่ีช ำระคำ่มดัจ ำ จ ำนวน 30% ของยอดจดังำน ภำยในวนัท่ี 31 กรกฎำคม 2565 

 

สิทธิพิเศษ มลูค่า หมายเหตุ 

1. LCD Projector 5,000  

2. Bubble (เคร่ืองท ำฟองสบู่) **ส ำหรับแพ็คเกจ 150 ทำ่นขึน้ไป 6,000  

3. Dry Ice (เคร่ืองท ำหมอกควนั) **ส ำหรับแพค็เกจ 300 ท่ำนขึน้ไป 6,000  

4. 

ห้องพกัญำตใินวนัจดังำน 1 ห้อง ไมร่วมอำหำรเช้ำ (Deluxe) 
**ส ำหรับแพค็เกจ 150 ท่ำนขึน้ไป 

2,500  

ห้องพกัญำตใินวนัจดังำน 2 ห้อง ไมร่วมอำหำรเช้ำ (Deluxe) 
**ส ำหรับแพค็เกจ 200 ท่ำนขึน้ไป 

5,000  

5. 
ฟรี!!! คำ่เช่ำสถำนท่ีของโรงแรม ส ำหรับกำรถ่ำยรูป Pre-Wedding 

พร้อมห้องเปล่ียนเสือ้ผ้ำ 
15,000  

6. ฟรี!!! คำ่เปิดขวดวิสกีแ้ละไวน์ (ขวดละ 500 บำท) 5,000  

7. ส่วนลดค่าเช่าห้องส าหรับ After Party 2 ชัว่โมง (Signature Bar) 20,000  

8. Wedding Gallery 10,000-15,000  

9. 
Champagne Tower + Sparkling Wine 

**ส ำหรับแพค็เกจ 200 ท่ำนขึน้ไป 
5,000  


