
Wedding Ceremony Packages 

Western Evening Ceremony Christian, Non-Religious (THB 70,000.- net) included: 

• Master of ceremony who will read the wedding vows (with adjustments of bride 
and groom) 

 พิธีกรผูอ่้านค าปฏิญาณงานแต่งงาน (ดว้ยการยอมรบัจากเจ้าสาวและเจ้าบ่าว) 

• Floral decoration of the ceremonial area 

 การตกแต่งดอกไมใ้นพืน้ทีพิ่ธีการ 

• Set up of the ceremony site 

 การจดัตกแต่งสถานทีท่ าพิธี 

• Flower arc 

 ซุ้มประตูโคง้ประดบัดอกไม ้

• Backdrop banner 

 แบนเนอร์ฉากหลงัเวที 

• Bouquet for bride and bridesmaid 

 ช่อดอกไมส้ าหรบัเจ้าสาวและเพือ่นเจ้าสาว 

• Floral sticker for groom and groom witness 

 สติกเกอร์ดอกไมส้ าหรบัผูม้าร่วมงานของเจ้าบ่าวและเจ้าสาว 

• Hairdresser and make up for 2 persons 

 ช่างท าผมและแต่งหนา้ส าหรบั 2 ท่าน 

• Wedding cake and cutting ceremony with 1 bottle of sparkling wine 

 เคก้แต่งงานและพิธีตดัเคก้พร้อม Sparkling wine 1 ขวด 

• A signature book 

 หนงัสือลายเซ็น 

• Certificate of the hotel (non-official) 

 ใบรบัรองของโรงแรม (แบบไม่เป็นทางการ) 

• Two (2) nights’ accommodation of the Pool Villa including breakfast for 2 persons 

 หอ้งพกัพลูวิลล่า 2 คืน 1 หลงัพร้อมสระน ้าส่วนตวัรวมอาหารเช้าส าหรบั 2 ท่าน 

• Floral decoration in the Pool Villa for the bride and groom 

 การตกแต่งดอกไมใ้นหอ้งพลูวิลล่าส าหรบัเจ้าบ่าวและเจ้าสาว 
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Wedding Ceremony Packages 

Morning Thai Ceremony, Buddhist (THB 90,000.- net) included: 

• Long drum troupe will pick up the wedding couple and guide them to the ceremony site 

 คณะกลองยาวตอ้นรับคู่บ่าวสาวและน าขบวนไปยงัสถานท่ีท าพิธี 

• Three (3) monks for the ceremony (the monks will chant and bless you in Sanskrit) 

 พระสงฆ์ 3 รูปส าหรับท าพิธี (พระสงฆ์จะสวดมนต์และอวยพรคู่บ่าวสาวในภาษาสนัสกฤต) 

• Food for the monks (served by bride and groom) 

 ภตัตาหารส าหรับพระสงฆ์ (ถวายโดยเจ้าบ่าวและเจ้าสาว) 

• Set up the stage for monks with floral decoration 

 จดัเวทีและตกแต่งดว้ยดอกไม้ ส าหรับพระสงฆ์เพือ่ท าพิธี 

• Cash donation to the monks 

 ซองปัจจยัถวายพระสงฆ์เป็นค่าท าบญุ 

• Stage with equipment for poring ceremony (Thai style blessing) 

 เวทีพร้อมอปุกรณ์ส าหรับรดน ้าสงัข์ (พิธีให้พรแบบไทย) 

• Payment for 2 couples at gate for entering the ceremonial site 

 เงินใส่ซอง 2 ซองเป็นค่าผ่านประตเูงินประตทูองเพือ่เข้าสู่พิธี 

• Floral decoration of the ceremonial area 

 การตกแต่งดอกไม้ในพืน้ท่ีพิธีการ 

• Garlands for the bride and groom 

 พวงมาลยัส าหรับเจ้าบ่าวและเจ้าสาว 

• Flower arc 

 ซุ้มประตโูคง้ประดบัดอกไม้ 

• Backdrop banner 

 แบนเนอร์ฉากหลงัเวที 

• Hairdresser and make up for 2 persons 

 ช่างท าผมและแต่งหน้าส าหรบั 2 ท่าน 

• A signature book 

 หนงัสือลายเซ็น 

• Certificate of the hotel (non-official) 

 ใบรับรองของโรงแรม (แบบไม่เป็นทางการ) 

• Two (2) nights’ accommodation of the Pool Villa including breakfast for 2 persons 

 ห้องพกัพลูวิลล่า 2 คืน 1 หลงัพร้อมสระน ้าส่วนตวัรวมอาหารเช้าส าหรับ 2 ท่าน 

• Floral decoration in the Pool Villa for the bride and groom 

 การตกแต่งดอกไม้ในห้องพลูวิลล่าส าหรับเจ้าบ่าวและเจ้าสาว 
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