
พิธีสงฆ
พิธีหมั้นและพิธียกน้ำชา
พิธีหลั่งน้ําพระพุทธมนต
พิธีคริสต 

ราคา 15,000 บาท
ราคา  35,000 บาท
ราคา  38,000 บาท
ราคา  45,000 บาท

WEDDING
PACKAGE

พิธีสงฆ์ พิธีหมั�นและพิธีหลั�งน�าพระพุทธมนต์:

เมนู C

* ราคารวมค�าบร�การและภาษีมูลค�าเพ��มแล�ว*

ไทยบุฟเฟต
คอกเทล
โตะ ไทย-จีน
โตะจีน
บุฟเฟตนานาชาติ
เซ็ตเมนู

1,100

1,100

1,200

1,300

1,300

1,100

เมนู A

1,200

1,200

1,300

1,400

1,400

1,200

เมนู B

1,300

1,300

1,400

1,500

1,500

1,300

แพ็คเกจ งานฉลองมงคลสมรส:



* ราคารวมค�าบร�การและภาษีมูลค�าเพ��มแล�ว*

ราคาค่าใช้จ่ายในงานระหว่าง

199,000 - 248,999 บาท
ราคาค่าใช้จ่ายในงานระหว่าง

249,000 - 299,999 บาท
ราคาค่าใช้จ่ายในงานตั�งแต่

299,000 บาท

โต�ะลงทะเบียน

กล�องใส�ซองเง�น

สมุดประสาทพร

ฉากหลังและ ข�อความ (บนเวที)

เค�กแต�งงาน

การจัดตกแต�งและดอกไม�ที่ใช�ในงาน

- มาลัยมงคลสำหรับบ�าว-สาว 1 คู�

- ช�อดอกไม�เจ�าสาว 1 ช�อ

- ดอกไม�กลัดอกสำหรับว�ไอพ� 6 ช�อ

- เสาดอกไม�ตกแต�งบนเวที 1 คู�

การจัดตกแต�งดอกไม�ทั่วไปในงาน
(โต�ะลงทะเบียน,เค�ก,โต�ะอาหาร,ซุ�มอาหาร,
ไลน�ค็อกเทลหร�อบุฟเฟต�)

อุปกรณ�ภาพและเสียง

- เพลงบรรเลงคลอในงาน

- โปรเจคเตอร�พร�อมจอ และไฟฟอลโล�

- ทีว�

อภินันทนาการ: 

- ห�องพัก แบบ Executive Suite
   พร�อมอาหารเช�า สำหรับบ�าว-สาว

- ห�องพัก แบบ Executive Suite
   พร�อมอาหารเช�า สำหรับบ�าว-สาว
   ฉลองครบรอบวันแต�งงาน 1 ป�

โต�ะลงทะเบียน

กล�องใส�ซองเง�น

สมุดประสาทพร

ฉากหลังและ ข�อความ (บนเวที)

เค�กแต�งงาน

การจัดตกแต�งและดอกไม�ที่ใช�ในงาน

- มาลัยมงคลสำหรับบ�าว-สาว 1 คู�

- ช�อดอกไม�เจ�าสาว 1 ช�อ

- ดอกไม�กลัดอกสำหรับว�ไอพ� 6 ช�อ

- เสาดอกไม�ตกแต�งบนเวที 1 คู�

การจัดตกแต�งดอกไม�ทั่วไปในงาน
(โต�ะลงทะเบียน,เค�ก,โต�ะอาหาร,ซุ�มอาหาร,
ไลน�ค็อกเทลหร�อบุฟเฟต�)

อุปกรณ�ภาพและเสียง

- เพลงบรรเลงคลอในงาน

- โปรเจคเตอร�พร�อมจอ และไฟฟอลโล�

- ทีว�

- ดรายไอซ� และเคร�่องทำฟองสบู�

อภินันทนาการ: 

- ห�องพัก แบบ Executive Suite
   พร�อมอาหารเช�า สำหรับบ�าว-สาว

- ห�องพัก แบบ Executive Suite
   พร�อมอาหารเช�า สำหรับบ�าว-สาว
   ฉลองครบรอบวันแต�งงาน 1 ป�

- ห�องแต�งตัว แบบ Deluxe  1 ห�อง
   ไม�รวมอาหาร

โต�ะลงทะเบียน

กล�องใส�ซองเง�น

สมุดประสาทพร

ฉากหลังและ ข�อความ (บนเวที)

เค�กแต�งงาน

การจัดตกแต�งและดอกไม�ที่ใช�ในงาน

- มาลัยมงคลสำหรับบ�าว-สาว 1 คู�

- ช�อดอกไม�เจ�าสาว 1 ช�อ

- ดอกไม�กลัดอกสำหรับว�ไอพ� 6 ช�อ

- เสาดอกไม�ตกแต�งบนเวที 1 คู�

การจัดตกแต�งดอกไม�ทั่วไปในงาน
(โต�ะลงทะเบียน,เค�ก,โต�ะอาหาร,ซุ�มอาหาร,
ไลน�ค็อกเทลหร�อบุฟเฟต�)

อุปกรณ�ภาพและเสียง

- เพลงบรรเลงคลอในงาน

- โปรเจคเตอร�พร�อมจอ และไฟฟอลโล�

อภินันทนาการ: 

- ห�องพัก แบบ Executive Suite
   พร�อมอาหารเช�า สำหรับบ�าว-สาว



* ราคารวมค�าบร�การและภาษีมูลค�าเพ��มแล�ว*

พิธีสงฆ์

พิธีหมั�นและยกน�าชา

พิธีหลั�งน�าพระพุทธมนต์

พิธีคริสต์

อาสนะสำหรับพระภิกษุ 9 รูป
โต�ะหมู�บูชาและแจกันดอกไม� 1 คู� 
ภัตตาหารถวายพระภิกษุ 9 รูป และภัตตาหารถวายพระพ�ทธรูป 1 ชุด 
น้ำปานะ สำหรับพระภิกษุ 9 รูป (น้ำดื่ม ชา กาแฟ)
เพลงคลอในงาน
นิมนต�พระสงฆ�โดยโรงแรม

โต�ะลงทะเบียน 
ชุดโซฟาสําหรับพ�ธีหมั้นและเก�าอี้สําหรับผู�ร�วมงาน
เวที และ ป�ายชื่อบ�าว-สาว บนเวที
ชุดยกนํ้าชา 30 ชุด
เสาดอกไม�ตกแต�งบนเวที 1 คู� 
พานแหวนประดับดอกไม� 1 พาน
ดอกไม�กลัดอกสําหรับว�ไอพ� 6 ช�อ 
ช�อดอกไม�เจ�าสาว 1 ช�อ 
แจกันดอกไม�ที่ซุ�มคอฟฟ��เบรค 
เพลงบรรเลงคลอในงาน
ชาและกาแฟพร�อมอาหารว�าง3 ชนิดและเคร�่องดื่มสมุนไพรไทย สําหรับแขก 30 ท�าน

โต�ะลงทะเบียน 
ชุดโซฟาสําหรับพ�ธีหมั้นและเก�าอี้สําหรับผู�ร�วมงาน
เวที และ ป�ายชื่อบ�าว-สาว บนเวที
โต�ะหมู�บูชาและแจกันดอกไม� 1 คู� 
อุปกรณ�รดนํ้าสังข� (ตั่งหลั่งนํ้าพระพ�ทธมนตร� สีคร�ม-ทอง,พานรับนํ้า,หอยสังข�,พานทอง,สายมงคล,แป�งเจ�ม)
เสาดอกไม�ตกแต�งบนเวที 1 คู� 
พานดอกไม�1 คู�สําหรับรับนํ้าสังข� 
มาลัยมงคลสําหรับบ�าว-สาว 1 คู�  
ดอกไม�กลัดอกสําหรับว�ไอพ� 6 ช�อ 
ช�อดอกไม�เจ�าสาว 1 ช�อ 
แจกันดอกไม�ที่ซุ�มคอฟฟ��เบรค 
เพลงบรรเลงคลอในงาน
ชาและกาแฟพร�อมอาหารว�าง 3 ชนิดและเคร�่องดื่มสมุนไพรไทย สําหรับแขก 30 ท�าน

โต�ะลงทะเบียน 
สถานที่สําหรับพ�ธีคร�สต� 
ฉากหลังสําหรับพ�ธีประดับดอกไม� + เก�าอี้สําหรับแขกผู�มาร�วมงาน
เสาดอกไม�ตกแต�งบนเวที 1 คู� 
แจกันดอกไม� ตกแต�งบนเวที 2 คู� 
ช�อดอกไม�เจ�าสาว 1 ช�อ 
ดอกไม�กลัดอกสําหรับว�ไอพ� 6 ช�อ 
ดอกไม�กลัดเก�าอี้ 6 ช�อ 
แจกันดอกไม�ที่ซุ�มคอฟฟ��เบรค 
เพลงบรรเลงคลอในงาน
ชาและกาแฟพร�อมอาหารว�าง3 ชนิดและเคร�่องดื่มสมุนไพรไทย สําหรับแขก 30 ท�าน

ราคา 15,000 บาท

ราคา 35,000 บาท

ราคา 38,000 บาท

ราคา 45,000 บาท


