แพคเกจการแต่งงานพิธก
ี ารแบบไทย



พิธีส่ ขู อ,พิธีปูเรียงสินสอดและพิธีหมัน้ สวมแหวน
-



พิธีไหว้ ผ้ ใู หญ่
-



ใบเงินใบทอง ใบนาก ผลหมาก พลูเรี ยง ข้ าวตอก ดอกไม้ สาหรับผู้ใหญ่โปรยอวยพร
ผ้ าสีทองสาหรับห่อสินสอดทองหมัน้ พานขนาดใหญ่สาหรับปูเรี ยงสินสอดทองหมัน้
ตกแต่ง บริ เวณงานด้ วยดอกไม้ พรมรองพื ้นสาหรับทาพิธี

พานโตกสาหรับใส่ของไหว้ ผ้ ใู หญ่ พานสาหรับใส่ของกานัล
หมอนสาหรับรองไหว้ 1 คู่ พรมรองพื ้นสาหรับทาพิธี
ลูกค้ าจัดเตรี ยม ของรับไหว้ สาหรับผู้ใหญ่

พิธีหลั่งรดนำ้ สังข์
-

โต๊ ะหมูบ่ ชู า พระพุทธรูปหน้ าตักกว้ าง 5 นิ ้ว และอุปกรณ์สาหรับใช้ ในพิธีรดน ้าสังข์ครบชุด
พวงมาลัยบ่าว-สาว 1 คู่ ด้ ายมงคลแฝด แป้งเจิม พรมรองพื ้นสาหรับทาพิธี
นายพิธีดแู ลพิธีการ
เครื่ องเสียงชุดเล็กพร้ อมไมโครโฟน เพลงบรรเลงประกอบพิธีแต่งงาน
ลูกค้ าจัดเตรี ยม ของชาร่วย

ราคาแพคเกจ 23,900 บาท
(ราคายังไม่รวมค่าบริ การ 10% ภาษี มลู ค่าเพิ่ม 7%)

แพคเกจเพิ่มเติมสาหรับพิธีแบบไทย


พิธีสงฆ์ 9 รูป
-



ดอกไม้ ธูป เทียน สาหรับถวายพระ 10 ชุด อาสนะสงฆ์ 9 ชุด
ชุดกรวดน ้า 1 ชุด ขันน ้ามนต์ พร้ อมที่พรมน ้ามนต์ เทียนน ้ามนต์
กระโถน กระดาษทิชชู่
แก้ วน ้าสาหรับพระสงฆ์ 9 ชุด
ผ้ าขาวสาหรับรองข้ าวพระพุทธ
ขันและทัพพี ตักบาตรสาหรับบ่าวสาว
อาหารคาวหวานสาหรับตักบาตร
พรมหรื อเสือ่ รองพื ้นสาหรับทาพิธี
อาหารเพลพระสงฆ์ 9 รูปถวายปิ่ นโต
บริ การรถรับส่งพระสงฆ์
ลูกค้ าจัดเตรี ยมซองพร้ อมเงินทาบุญ 9 รูป และ มัคทายก
ราคา 9,999 (ราคายังไม่รวมค่าบริ การ 10% และภาษี 7%)

พิธีเชิญขบวนขันหมำก
-

พานขันหมากเอก 1 พาน พานเรียงสินสอด 1 พาน พานแหวนหมัน้ 1 พาน พานธูปเทียนแพ 1 พาน
พานเชิญขันหมาก 1 พาน ต้ นกล้ วย 1 คู่ ต้ นอ้ อย 1 คู่ ขนมมงคล 9 อย่าง 1 คู่
สายดอกรัก สาหรับใช้ กนประตู
ั้
ขนั หมาก 3 เส้ น
ช่อดอกไม้ สาหรับเจ้ าบ่าวรับตัวเจ้ าสาว
ลูกค้ าจัดเตรี ยม แหวนหมัน,้ สินสอดและทองหมัน้
ฝ่ ายเจ้ าบ่าวเตรี ยมคนถือพานขันหมาก ซองเงินสาหรับจ่ายค่าผ่านประตูเงินประตูทอง ประตูนาก
ราคา 15,500 บาท (ราคารวมภาษี มลู ค่าเพิ่มแล้ ว)

อาหารและเครื่ องดื่ม





เมนูอาหารอินเตอร์ บฟุ เฟต์ เริ่ มต้ น 480 บาท ต่อท่าน (ขันต
้ ่า 80 ท่าน สูงสุด 350 ท่าน)
เซ็ตเมนูอาหารไทยเริ่ มต้ น เริ่ มต้ น 370 บาท ต่อท่าน (ขันต
้ ่า 8 ท่าน สูงสุด 80 ท่าน)
เซ็ตเมนูอาหารตะวันตก เริ่ มต้ น 850 บาท ต่อท่าน (ขันต
้ ่า 8 ท่าน สูงสุด 80 ท่าน)
เครื่ องดื่มฟรี โฟลว์ซอฟดริง้ ราคา 150 บาท ต่อท่าน (ฟรี โฟลว์ 3 ชัว่ โมง)
(ราคาค่าอาหารและเครื่ องดื่มยังไม่รวมค่าบริ การ 10% ภาษี มลู ค่าเพิ่ม 7%)

บริ การอื่นๆ









วงกลองยาวขบวนขันหมาก ราคา 7,000 บาท
พิธีกรงานแต่ง ราคา 2,000 – 4,000 บาท
วงดนตรี สด ทรี โอ้ (Guitar, keyboard, mini drum) + นักร้ อง รวมระบบเครื่ องเสียง ราคา 24,000 บาท
เน็ท
ระบบเครื่ องเสียงชุดเล็ก เปิ ดแผ่น มีดีเจ ราคา 5,000 บาทเนท
ระบบเครี องเสียงสาหรับวงทรี โอ้ ลูกค้ าติดต่อวงดนตรี และนักร้ องเอง ราคา 11,000 บาทเน็ท
ระบบเครี องเสียงชุดใหญ่ ลูกค้ าติดต่อวงดนตรี และนักร้ องเอง ราคา 25,000 บาทเน็ท
ระบบเครี องเสียงชุดใหญ่ ลูกค้ าติดต่อวงดนตรี และนักร้ องเอง ราคา 38,000 บาทเน็ท

