Engagement Package (Thai Wedding Ceremony)
แพ็คเกจงานหมั่น (พิธีสมรสแบบไทย)
Water Pouring & Monk Ceremony พิธีรดน้ าสังฆ์ และ พิธีสงฆ์
@ THB 60,000 net
Including:
Water pouring set ชุดหลั่งนา้ พระพุทธมนต์
- หอยสังข์พร้ อมที่วาง, ตลับแป้งเจิม + แป้งเจิม, พานวางสายมงคล, สายมงคล,
หมอนกราบฟั กทอง 1คู่
Buddhist altar ชุดโต๊ ะหมู่บช
ู า
- โต๊ ะหมู่บูชา ครบชุด, จัดเตรี ยมดอกไม้ + ธูปเทียนสาหรับหน้ าโต๊ ะหมู่บูชา, แจกันดอกไม้ ,
กระถางธูป, เชิงเทียน, ธูป, เทียน
Flower for monk ดอกไม้ ถวายพระ
Monk invited by hotel (9 monks) พระสงฆ์ 9 รู ป นิมนต์ โดยโรงแรม
- พระสงฆ์ 9 รูป, อาสนะ, พรมรองนัง่ หรื อ เสือ่ สาหรับพื ้นที่สงฆ์ , ขันน ้ามนต์ , ที่กรวดน ้า,
ที่พรมน ้ามนต์, เทียนน ้ามนต์, เทียนชนวน, กระโถน, สายสิญจน์, แก้ วน ้า + น ้าสาหรับ
พระสงฆ์ 9 ชุด, บริ การรับ-ส่ง พระสงฆ์ / นิมนต์โดยโรงแรม, จัดเตรี ยมภัตราหารแด่พระสงฆ์
9 รูป (ใส่ปิ่นโตกลับวัด), จัดเตรี ยมอาหารสาหรับพระพุทธ 1 ชุด,
จัดเตรี ยมผลไม้ ถวายพระภูมิเจ้ าที่ 1 ชุด
Bridal garlands for bride and groom พวงมาลัยบ่ าวสาว 1 คู่
Floral decorations ดอกไม้ ตกแต่ งสถานที่
- 1 Register (โต๊ ะลงทะเบียน)
- 6 Corsages (ช่อดอกไม้ ติดหน้ าอกญาติผ้ ใู หญ่)
-4 Flower stand (Yearbela, Mum, Rose, Orchid, Cuter flower)
Flower Archway ซุ้มประตูดอกไม้
Usage of function room สถานที่จด
ั เลีย้ ง
Backdrop ป้ ายชื่องาน

Hae Khaan Maak Ceremony พิธีแห่ ขันหมาก @ THB 80,000 net
Including:

Khaan Maak set ชุดขบวนขันหมากพร้ อมขนมและผลไม้ มงคล
- พานขันหมาก (ฝ่ ายชาย)

+ พานเชิญขันหมาก (ฝ่ ายหญิง)
ต้นกล้วย ต้นอ้อย,พานแหวน, พานสินสอดเงิน, พานสินสอดทอง, พานเทียนแพ,1 Bouquet
พานมะพร้าว 1 คู่, พานกล้วยหอม, พานส้ม 1 คู่, พานส้มโอ 1 คู่, พานชมพู่ 1 คู่,
พานขนมเสน่ห์จนั ทร์ หรื อขนมเปี๊ ยะ 1 คู่, พานไก่ตม้ หมูนอนตอง, ขนมหวานครบชุด
9 อย่าง (ทองหยิบ, ทองหยอด, ฝอยทอง, เม็ดขนุน, ขนมเสน่ ห์จันทน์ , ขนมทองเอก,
ขนมจ่ ามงกุฎ,ขนมชั้น, ขนมถ้ วยฟู)
Thai long drum for Hae Khaan Maak กลองยาวแห่ ขันหมากพร้ อมนางรา
- ขบวนกลองยาวครบชุด, นางรา 6 ท่าน
Usage of function room สถานที่จด
ั เลีย้ ง

Classic package แพ็คเกจ คลาสสิค@ THB 99,000 net
Including

Water pouring set ชุดหลั่งนา้ พระพุทธมนต์

- หอยสังข์พร้ อมที่วาง, ตลับแป้งเจิม + แป้งเจิม, พานวางสายมงคล, สายมงคล,

หมอนกราบฟั กทอง 1คู่
Buddhist altar ชุดโต๊ ะหมู่บช
ู า
- โต๊ ะหมู่บูชา ครบชุด, จัดเตรี ยมดอกไม้ + ธูปเทียนสาหรับหน้ าโต๊ ะหมู่บูชา, แจกันดอกไม้ ,
กระถางธูป, เชิงเทียน, ธูป, เทียน
Flower for monk ดอกไม้ ถวายพระ
Bridal garlands for bride and groom พวงมาลัยบ่ าวสาว 1 คู่
Floral decorations ดอกไม้ ตกแต่ งสถานที่
- 1 Register (โต๊ ะลงทะเบียน)
- 6 Corsages (ช่อดอกไม้ ติดหน้ าอกญาติผ้ ใู หญ่)
-4 Flower stand (Yearbela, Mum, Rose, Orchid, Cuter flower)
Flower Archway ซุ้มประตูดอกไม้
Usage of function room สถานที่จด
ั เลีย้ ง
Backdrop ป้ ายชื่องาน
Flower arrangement in tray (Bai-SRI) for engagement ring (2 set)

พานบายศรีสาหรับวางแหวน
Flower arrangement in tray for pouring water (2 set) พานดอกไม้ สาหรั บรดนา้ สังฆ์
Coffee and tea with 2 snack items for 50 pax. (2 Hrs.)
ชาและกาแฟพร้ อมอาหารว่ าง 2 ชนิด สาหรับ 50 ท่ าน
Unlimited soft drinks for 50 pax. (2 Hrs.)

นา้ อัดลมบริการตลอดงานสาหรับ 50 ท่ าน (2 ชั่วโมง)
** Remark: (Valid for 50 guests – Additional guest charge at THB 550 net / person)
(แพ็คเกจสาหรบั 50 ท่านขึ้ น ไป

- จานวนผูเ้ ข้า ร่วมงานเพิ่มเติ มท่านละ 550 บาท)

Deluxe package แพ็คเกจ เดอลักซ์ @ THB 189,000 net
Including:

Ocean front 1 room ห้ องโอเชี่ยนฟร้ อน

สาหรับบ่ าวสาว
Water pouring set ชุดหลั่งนา้ พระพุทธมนต์
- หอยสังข์พร้ อมที่วาง, ตลับแป้งเจิม + แป้งเจิม, พานวางสายมงคล, สายมงคล,
หมอนกราบฟั กทอง 1คู่
Buddhist altar ชุดโต๊ ะหมู่บช
ู า
- โต๊ ะหมู่บูชา ครบชุด, จัดเตรี ยมดอกไม้ + ธูปเทียนสาหรับหน้ าโต๊ ะหมู่บูชา, แจกันดอกไม้ ,
กระถางธูป, เชิงเทียน, ธูป, เทียน
Flower for monk ดอกไม้ ถวายพระ
Monk invited by hotel (9 monks) พระสงฆ์ 9 รู ป นิมนต์ โดยโรงแรม
- พระสงฆ์ 9 รูป, อาสนะ, พรมรองนัง่ หรื อ เสือ่ สาหรับพื ้นที่สงฆ์ , ขันน ้ามนต์ , ที่กรวดน ้า,
ที่พรมน ้ามนต์, เทียนน ้ามนต์, เทียนชนวน, กระโถน, สายสิญจน์, แก้ วน ้า + น ้าสาหรับ
พระสงฆ์ 9 ชุด, บริ การรับ-ส่ง พระสงฆ์ / นิมนต์โดยโรงแรม, จัดเตรี ยมภัตราหารแด่พระสงฆ์
9 รูป (ใส่ปิ่นโตกลับวัด), จัดเตรี ยมอาหารสาหรับพระพุทธ 1 ชุด,
จัดเตรี ยมผลไม้ ถวายพระภูมิเจ้ าที่ 1 ชุด
Khaan Maak set ชุดขบวนขันหมากพร้ อมขนมและผลไม้ มงคล
- พานขันหมาก (ฝ่ ายชาย) + พานเชิญขันหมาก (ฝ่ ายหญิง)
ต้นกล้วย ต้นอ้อย,พานแหวน, พานสินสอดเงิน, พานสินสอดทอง, พานเทียนแพ,1 Bouquet
พานมะพร้าว 1 คู่, พานกล้วยหอม, พานส้ม 1 คู่, พานส้มโอ 1 คู่, พานชมพู่ 1 คู่,
พานขนมเสน่ห์จนั ทร์ หรื อขนมเปี๊ ยะ 1 คู่, พานไก่ตม้ หมูนอนตอง, ขนมหวานครบชุด
9 อย่าง (ทองหยิบ, ทองหยอด, ฝอยทอง, เม็ดขนุน, ขนมเสน่ ห์จันทน์ , ขนมทองเอก,
ขนมจ่ ามงกุฎ,ขนมชั้น, ขนมถ้ วยฟู)
Thai long drum for Hae Khaan Maak กลองยาวแห่ ขันหมากพร้ อมนางรา
- ขบวนกลองยาวครบชุด, นางรา 6 ท่าน

Bridal garlands for bride and groom พวงมาลัยบ่ าวสาว 1

คู่

Floral decorations ดอกไม้ ตกแต่ งสถานที่
- 1 Register (โต๊ ะลงทะเบียน)
- 6 Corsages (ช่อดอกไม้ ติดหน้ าอกญาติผ้ ใู หญ่)
-4 Flower stand (Yearbela, Mum, Rose, Orchid, Cuter flower)
Flower Archway ซุ้มประตูดอกไม้
Usage of function room สถานที่จด
ั เลีย้ ง
Backdrop ป้ ายชื่องาน
Flower arrangement in tray (Bai-SRI) for engagement ring (2 set)

พานบายศรีสาหรับวางแหวน
Flower arrangement in tray for pouring water (2 set) พานดอกไม้ สาหรั บรดนา้ สังฆ์
Coffee and tea with 2 snack items for 50 pax. (2 Hrs.)
ชาและกาแฟพร้ อมอาหารว่ าง 2 ชนิด สาหรับ 50 ท่ าน
Thai buffet lunch for 50 pax. (1 Hrs.)

อาหารกลางวัน สาหรับ 50 ท่ าน (1 ชั่วโมง)
Unlimited soft drinks for 50 pax. (2 Hrs.)

นา้ อัดลมบริการตลอดงานสาหรับ 50 ท่ าน (2 ชั่วโมง)
** Remark: (Valid for 50 guests – Additional guest charge at THB 550 net / person)
(แพ็คเกจสาหรบั 50 ท่านขึ้ น ไป

- จานวนผูเ้ ข้า ร่วมงานเพิ่มเติ มท่านละ 550 บาท)

