
  สถานที่ที่จะทําใหงานแตงงาน
ของคุณ ประทับใจมิรูลืม . .
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Our All-in-One
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Half Day All-in-One อาหารชุดแตละระดับ

พิธีหมั้นPackage 2 : 
Full Day All-in-One

Full Day Dual Party All-in-One 

04 Menu set for package level
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พิธีหลั่งนํ้าพระพุทธมนต
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งานเลี้ยงฉลองมงคลสมรส
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Half Day All-in-One Package

Package 1

Level

Silver 

Golden

Platinum

150 ทาน

200,000.-

210,000.-

235,000.-

200 ทาน

220,000.-

235,000.-

270,000.-

250 ทาน

240,000.-

250,000.-

290,000.-

มาตรฐาน ของแพคเกจงานแตงงาน

ครึ่งวัน ที่ประกอบดวยงานพิธีการชวงเชา

พรอมคอฟฟเบรค และงานเลี้ยงอาหารของ

แขกในเวลากลางวัน  ทั้งหมดครบถวนดวย

พิธีการตามแบบประเพณีไทย อาทิ พิธีหมั้น,

พิธีขันหมาก, พิธีหลั่งนํ้าพระพุทธมนต 

และพิธีสงฆ

Additional Condition

Half Day All-in-One Package สามารถใชสถานที่ไดระหวางเวลา 7.00 - 15.30 น.

Coffee Break สําหรับแขก 30 ทาน / แขกสวนที่เกิน ราคาทานละ 225 บาท

โปรดดูรายละเอียดความแตกตางของแตละ level จากในรายละเอียดของแตละพิธี

01

7 AM 3.30 PM

พิธีสงฆ งานเลี้ยงกลางวัน
150-250 p.

พิธีหลั่งนํ้า
พระพุทธมนต

Coffee Break
30 p.

พิธีหมั้น



Package 2
Full Day All-in-One Package

Level

Silver

Golden

Platinum

150 ทาน

220,000.-

230,000.-

255,000.-

200 ทาน

240,000.-

255,000.-

290,000.-

250 ทาน

260,000.-

270,000.-

310,000.-

Additional Condition

Full Day All-in-One Package สามารถใชสถานที่ไดระหวางเวลา 7.00 - 22.30 น.

Coffee Break สําหรับแขก 30 ทาน / แขกสวนที่เกิน ราคาทานละ 225 บาท

โปรดดูรายละเอียดความแตกตางของแตละ level จากในรายละเอียดของแตละพิธี

อีกทางเลือก ของแพคเกจงาน

แตงงาน ครบถวนดวยพิธีการชวงเชาตามแบบ

ประเพณีไทย พิธีหมั้น, พิธีขันหมาก, พิธีหลั่งนํ้า

พระพุทธมนต และพิธีสงฆ พรอมคอฟฟเบรค 

และงานเลี้ยงอาหารของแขกในชวงเวลาเย็น
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7 AM 10.30 PM12 PM

พิธีสงฆ งานเลี้ยงเย็น
150-250 p.

พิธีหลั่งนํ้า
พระพุทธมนต

Coffee Break
30 p.

Coffee Break
30 p.

พิธีหมั้น



Additional Condition

Full Day Dual Party All-in-One Package

Level

Silver

Golden

Platinum

150 ทาน

265,000.-

275,000.-

300,000.-

200 ทาน

285,000.-

300,000.-

335,000.-

250 ทาน

305,000.-

315,000.-

355,000.-

Package 3

Full Day Dual Party All-in-One Package สามารถใชสถานที่ไดระหวางเวลา 7.00 - 22.30 น.

Coffee Break สําหรับแขก 30 ทาน / แขกสวนที่เกิน ราคาทานละ 225 บาท

โปรดดูรายละเอียดความแตกตางของแตละ level จากในรายละเอียดของแตละพิธี

ที่สุดของแพคเกจงานแตงงาน ที่ครบถวน

ดวยพิธีการตางๆ ตามแบบประเพณีไทย อาทิ

พิธีหมั้น, พิธีขันหมาก, พิธีหลั่งนํ้าพระพุทธมนต, 

พิธีสงฆ ตลอดจนงานเลี้ยงฉลองสําหรับแขก

ทุกทานทุกกลุมทั้งงานเลี้ยงแบบเปนทางการ

สําหรับแขกผูใหญในเวลากลางวัน และงานเลี้ยง

แบบไมเปนทางการ สําหรับแขกที่เปนกลุมเพื่อน

ในเวลาเย็น
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12 PM7 AM 10.30 PM

Coffee Break
30 p.

Coffee Break
30 p.

พิธีหมั้น พิธีหลั่งนํ้า
พระพุทธมนต

พิธีสงฆ งานเลี้ยงกลางวัน
150-250 p.

งานเลี้ยงเย็น
150-250 p.



Engagement ceremony
พิธีหมั้น รับไหว ยกนํ้าชา และพิธีขันหมาก

ชุดพานขันหมากเอก

ชุดพานขันหมากโท

(พานขันหมากเอก , พานสินสอด , พานแหวน,

พานธูปเทียนแพ , พานเชิญขันหมาก)

(พานขนมมงคล 9 อยาง 2 พาน

ตนกลวย 2 ตน , ตนออย 2 ตน)

ผาหอสินทอด

ชุดขาวตอก ดอกไมมงคล

ชุดยกนํ้าชา เบญจรงค

Back Drop ดอกไมประดิษฐ

ตกแตงสถานที่ดวยดอกไมประดิษฐ

ปายชื่อ บาว-สาว ที่เวที

พานรับไหว พรอมผารองพาน

โซฟาหลุยสสําหรับประกอบพิธีหมั้น 

พรอมพรมหลุยส

โซฟาสําหรับประธานในพิธี

จัดสถานที่แบบ Theater

อาหารวางพรอมชา กาแฟ รอน/เย็น

และเครื่องดื่ม Soft Drink 30 ทาน

Ceremony inclusive of

05



Blessing water ceremony
พิธีหลั่งนํ้าพระพุทธมนต

ชุดตั่งหลั่งนํ้าพระพุทธมนต และชุดกะไหลทองครบชุด

พรอมพานรองดอกไมสดรองรับนํ้าสังข 1 คู 

และพรมหลุยส

ชุดโตะหมูบูชา , พระพุทธรูป , แจกันดอกไม      

เชิงเทียน , กระถางธูป , พุมเงิน-พุมทอง

บาตรนํ้ามนต , และที่พรมนํ้ามนต

แปงเจิม , สายมงคล และนํ้ามนต

พวงมาลัยบาว-สาว ดอกไมสด 1 คู

Back Drop ดอกไมประดิษฐ

ตกแตงสถานที่ดวยดอกไมประดิษฐ

ปายชื่อ บาว-สาว ที่เวที

โซฟาสําหรับประธานในพิธี

จัดสถานที่แบบ Theater

อาหารวางพรอมชา กาแฟ รอน/เย็น

และเครื่องดื่ม Soft Drink 30 ทาน

Ceremony inclusive of
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Religious ceremony
พิธีสงฆ

Ceremony inclusive of

ชุดโตะหมูบูชา , พระพุทธรูป , แจกันดอกไม , เชิงเทียน ,

กระถางธูป , พุมเงิน-พุมทอง , บาตรนํ้ามนต , ที่พรมนํ้ามนต ,

ที่กรวดนํ้า สายสิญจน ดอกไม ธูป และเทียน

อาสนะ และพรมรองนั่ง พรอมอุปกรณครบชุด 

บริการนิมนตพระสงฆ พรอมรถรับสง

ภัตตาหารชุดโตกสําหรับพระสงฆ

สํารับอาหารพระพุทธ และพระภูมิ 

ดอกไม ธูป เทียน สําหรับถวายพระสงฆ

Back Drop ดอกไมประดิษฐ

ตกแตงสถานที่ดวยดอกไมประดิษฐ

ปายชื่อ บาว-สาว ที่เวที

โซฟาสําหรับประธานในพิธี

จัดสถานที่แบบ Theater 

สําหรับ 30 ทาน
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Wedding reception
งานเลี้ยงฉลองมงคลสมรส

ชุดตกแตงดอกไมประดิษฐ

 - ฉากหลังดอกไมประดิษฐสําหรับถายภาพ

 - แจกันดอกไมประดิษฐ 1 คู

 - โคมไฟประดับ

ปายชื่อบาว-สาวสําหรับถายภาพ

ขาตั้งภาพถาย

โตะลงทะเบียน

กลองใสซอง , สมุดประสาทพร

การตกแตงภายในหองจัดเลี้ยง

- ฉากหลังเวที และตกแตงสถานที่ดวยดอกไมประดิษฐ

- ฉากหลังเวทีมาตรฐาน

- ปายชื่อบาว-สาวหลังเวที

เคกแตงงาน 5 ชั้น หรือ Cupcake 100 ชิ้น

พรอมกระบี่ , เชิงเทียน , เทียน , ที่ตักเคก

พวงมาลัยบาว-สาว , ชอดอกไมเจาสาว , 

ชอดอกไมดิดหนาอก (4 ชิ้น)

ระบบแสงสีเสียง และ Effect (จอฉาย

Presentation , ระบบวีดิโอ live สด ,

เครื่องเสียงไมโครโฟน , ระบบ RGB ,

ไฟ follow , เครื่องทํา dry ice ,

เครื่องพน Bubble

เฉพาะ Platinum level : 
เคกแตงงาน 7 ชั้น หรือ Cupcake 150 ชิ้น

โตะเทแชมเปญ

Ceremony inclusive of
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