แพ็คเกจงานเลี้ยงฉลองพิธีมงคลสมรส
เมนู 1

เมนู 2

เมนู 3

ค็อกเทล

800 บาท/ท่าน

1,000 บาท/ท่าน

1,200 บาท/ท่าน

บุฟเฟ่ต์อาหารไทย

800 บาท/ท่าน

1,000 บาท/ท่าน

1,300 บาท/ท่าน

บุฟเฟ่ต์อาหารนานาชาติ

1,000 บาท/ท่าน

1,300 บาท/ท่าน

1,500 บาท/ท่าน

โต๊ะจีน (10 ท่าน/โต๊ะ)

8,000 บาท/โต๊ะ

9,000 บาท/โต๊ะ

10,000 บาท/โต๊ะ

ประเภทอาหาร

หมายเหตุ... ราคานี้ไม่รวมเครื่องดื่ม

Silver Package

Gold Package

Platinum Package

ค่าใช้จ่ายตั้งแต่
180,000-280,000 บาท

ค่าใช้จ่ายตั้งแต่
280,001-380,000 บาท

ค่าใช้จ่ายตั้งแต่
380,001 บาท ขึ้นไป

ห้องสุพีเรีย

ห้องดีลักซ์

ห้องจูเนียร์ สวีท

พวงมาลัยคล้องคอ

1 คู่

1 คู่

1 คู่

ดอกไม้ประดับเสื้อ

4 ช่อ

4 ช่อ

6 ช่อ

ช่อดอกไม้เจ้าสาว

1 ช่อ

1 ช่อ

1 ช่อ

เสาดอกไม้ประดิษฐ์

2 เสา

4 เสา

6 เสา

ดอกไม้โต๊ะลงทะเบียน

1 แจกัน

1 แจกัน

1 แจกัน

ป้ายโฟม ชื่อบ่าวสาว

1 ชุด

1 ชุด

1 ชุด

สมุดลงนามอวยพร

1 เล่ม

2 เล่ม

2 เล่ม

กล่องรับเงิน (คืนหลังจบงาน)

1 กล่อง

1 กล่อง

1 กล่อง

1 ตัว

2 ตัว

4 ตัว

วนิลา 5 ปอนด์

วนิลา 7 ปอนด์

วนิลา 9 ปอนด์

มี

มี

มี

แชมเปญและผลไม้ (ในห้องพัก)

ไม่มี

มี

มี

แชมเปญ

ไม่มี

1 ขวด

1 ขวด

ค่าเปิดขวด

คิดค่าเปิดขวด

ฟรี 10 ขวด

ไม่คิดค่าเปิดขวด

คูปอง 1st Anniversary Dinner สำหรับ 2 ท่าน

Thai Set Menu

Western Set Menu

Western Set Menu

คูปอง Spa Treatment สำหรับ 2 ท่าน

Yoghurt Deep
Cleansing Facial

Tropical Fruit Wrap

Le Dheva Massage

60 นาที/ท่าน

120 นาที/ท่าน

รายการที่จะได้รับ
ห้องพักพร้อมอาหารเช้า 1 ห้อง (สำหรับพัก 2 วัน 1 คืน)

Photo Stand (ทางเจ้าภาพนำรูปมาเอง)
เค้ก
เครื่องโปรเจคเตอร์ + จอภาพ

60 นาที/ท่าน

แพ็คเกจ After Party

ราคา 45,000 บาท

• จัดงานปาร์ตี้ที่ห้องพรีเว่ย์ไวน์บาร์
• อาหารว่าง 4 อย่าง สำหรับ 50 ท่าน
• เครื่องดื่มน้ำอัดลมโซดาและน้ำแข็ง สำหรับ 50 ท่าน
• Johnnie Walker Black Label 2 ขวด (700 ml.)

• เวลา 21.00 น. - 2.00 น.
• ห้องคาราโอเกะ 4 ห้อง
• ค่าเปิดขวด 10 ขวด (ขวดต่อไป ขวดละ 500 บาท)

รายการค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม
เครื่องดื่ม
• เครื่องดื่มน้ำอัดลม (เสิร์ฟ 4 ชั่วโมง)
• เครื่องดื่มน้ำอัดลม (เสิร์ฟ 6 ชั่วโมง)
• เบียร์สด (30 ลิตร)

• ค่าเปิดขวด
• ค่าเปิดขวด (แบบเหมา 10 ขวด)

150 บาท/ท่าน (โค๊ก น้ำส้ม และโซดา)
200 บาท/ท่าน (โค๊ก น้ำส้ม และโซดา)
เบียร์ช้าง 7,500 บาท/ถัง
เบียร์ลีโอ 7,500 บาท/ถัง
เบียร์สิงห์ 8,500 บาท/ถัง
เบียร์ไฮเนเก้น 9,000 บาท/ถัง
500 บาท/ขวด
3,500 บาท/10 ขวด

ดนตรี
• คอมพิวเตอร์คาราโอเกะ
• อิเล็คโทนคาราโอเกะ
• วงดนตรีทรีโอ
• วงดนตรีสดเต็มวง
• ค่านำเข้าคาราโอเกะ
• ค่านำเข้าวงดนตรีทรีโอ หรือ วงดนตรีสดเต็มวง

8,500 บาท (4 ชั่วโมง)
13,500 บาท (4 ชั่วโมง)
26,000 บาท (4 ชั่วโมง)
45,000 บาท (4 ชั่วโมง)
5,000 บาท (4 ชั่วโมง)
25,000 บาท (4 ชั่วโมง)

การจัดตกแต่งเพิ่มเติม
• เสาดอกไม้ประดับ
• เสาดอกไม้สด
• พวกมาลัยคล้องคอบ่าว-สาว
• ช่อดอกไม้เจ้าสาว
• ดอกไม้ประดับเสื้อ
• ค่านำเข้าดอกไม้หรือของตกแต่ง (ในกรณีที่มีการนำเข้าของตกแต่ง)
• ในกรณีที่ให้ทางโรงแรมจัดตกแต่งสถานที่

คู่เตี้ย 5,000 บาท/คู่ | คู่สูง 8,000 บาท/คู่
คู่เตี้ย 10,000 บาท/คู่ | คู่สูง 15,000 บาท/คู่
4,500 บาท/คูู่
6,000 บาท/ช่อ
200 บาท/ช่อ
40,000 บาท
ราคาเริ่มต้นที่ 35,000 บาท

หมายเหตุและเงื่อนไข
• สิทธิพิเศษตามแพ็คเกจ เฉพาะค่าใช้จ่ายสำหรับงานเลี้ยงที่เป็นค่าอาหารและเครื่องดื่มเท่านั้น
(ไม่รวมแพ็คเกจงานหมั้นและค่าห้องพัก )
• ทางโรงแรมจะคิดค่าใช้จ่ายสำหรับห้องมณฑาทิพย์เพิ่มเติม 55,000 บาท หากยอดค่าใช้จ่ายทั้งหมดต่ำกว่า 100,000 บาท
โดยไม่รวมค่าห้องพัก
• ชำระเงินมัดจำ 50% เพื่อยืนยันการจอง (ไม่สามารถคืนเงินได้)
• ค่าใช้จ่ายส่วนที่เหลือชำระทันทีหลังจากงานเลิก
• ราคานี้รวมค่าบริการ 10% และ ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% แล้ว

