
WEDDING PACKAGE

THAI CEREMONY
Vaalidity : 1 January - 31 December 2015

(Minimum guarantee 120 person)

TRAY OF 20 GIFTS PACKAGE : THB 34,000 NET OR THB 1,800 NET/ITEM
- พานขันหมากเอก

- พานแหวนหมั้น

- พานสินสอดกระทง

- พานธูปเทียนแพแบบมาลัยคาด

- พานเชิญขันหมาก

- พานขนมมงคล 9 อย่าง
  (อย่างละ 1 คู่)

- พานต้นกล้วย 1 คู่ 

- พานต้นอ้อย 1 คู่

- ต้นอ้อยต้นใหญ่ 1 ต้น

- ต้นกล้วยต้นใหญ่ 1 ต้น

 - พานไก่ต้ม 1 คู่

- พานหมูนอนตอง 1 คู่

- พานส้มเช้ง 1 คู่ ( 18 ผลต่อ 1พาน)

- พานวุ้นเส้น 1 คู่

- พานขนมโก๋ ปลาเงิน ปลาทอง 1 คู่

- พานขนมกง 1 คู่

- พานขนมเปี๊ยะ 1 คู่

- พานขนมจันอับ 1 คู่

- พานขนมจีน ห่อหมอก ต้มเดง เหล้า

และผ้า 1คู่

- พานมะพร้าว กล้วย ส้มโอ 

ชนิดละ 1 ผล ต่อ พาน

HOLY WATER CEREMONY : THB 65,000 NET
Supapan meeting room with four flower decorations

ห้องสุภาพรรณพร้อมดอกไม้ตกแต่ง 4 จุด

One wedding stool set (golden cream color)
ชุดตั่งหลั่งน้ำสังข์ครบชุด สีครีมทองสวยงาม 1 ชุด

Golden gilt plated set and conch shell water pot
ชุดหลั่งน้ำกะไหล่ทอง คนโทน้ำ หอยสังข์

One pair of flower tray for holy water
พานรองหลั่งน้ำสังข์ 1 คู่ (ดอกกุหลาบ หรือ ดอกบัว หรือ ดอกรักรูปหัวใจ)

One pair of thread worn and anoint powder
มงคลแฝดและแป้งเจิม

One set of popped rice, nuts, sesame, paddy, petal
ข้าวตอก, ถั่ว, งา, ข้าวเปลือก, กลีบดอกไม้

Four corsages
ช่อกุหลาบติดหน้าอก 4 ช่อ

Six hours using room for make up on wedding day
ห้องสำหรับแต่งตัวในวันพิธี 6 ชั่วโมง

One pair of wedding garland
พวงมาลัยสำหรับ เจ้าบ่าว - เจ้าสาว 1 คู่

One flower tray for rings
พานดอกไม้ใส่แหวน 1 พาน

Backdrop lettering
ป้ายชื่อ เจ้าบ่าว และ เจ้าสาว

Theatre set - up for 30 guests
ที่นั่งเรียงแถวสำหรับแขก 30 ท่าน

Set of two item sanck, fruit beverage be served
(maximum 50 persons)

เซ็ตของว่าง 2 ชนิด, ผลไม้ และเครื่องด่ืมสำหรับแขกสูงสุด 50 ท่าน

MONK BLESSING SET : THB 24,000 NET
One set of Buddha alter table

โต๊ะหมู่บูชา, โต๊ะกราบพระพุทธ

Nine seats for monks
พนักพิงอาสนะนั่งสำหรับพระสงฆ์ 9 ที่

Candlestick, spittoon, censer, libation pot
เชิงเทียน, กระโถน, กระถางธูป, ที่กรวดน้ำ

Nine sets of flower and garland for monks
พวงมาลัยและดอกไม้ถวายพระ 9 ชุด

Nine set Thai food meal for monks
อาหารไทยสำหรับถวายพระ 9 ชุด

Vas, golden tray, holy tread
แจกันใส่ดอกไม้, พานทอง, สายสิญจน์

Blessed water bowl and aspergillum
ขันน้ำมนต์ ที่พรมน้ำมนต์

REMARK
- The above rates are including 10% service charge and prevailing goverment tax 7%
- Other food & beverage are not included in the above rate
- 50% non-refunable deposit is required upon signing agreement contract.  The rest must be settled after  the function done
- Choice or mixed beverage : herbal drinks / soft drinks / coffee & tea
- Additional sanck : THB 50 net per item per person
- Additional guest : THB 490 net per person will be applied for snack and beverages
- Set of two snack, fruit & beverage required : THB 490 net per person, minimum order 30 persons


