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)
พิธีกรผูอ้ ่านคาปฏิ ญาณงานแต่งงาน (ด้วยการยอมรับจากเจ้าสาวและเจ้าบ่าว)
•

Floral decoration of the ceremonial area
การตกแต่งดอกไม้ในพืน้ ทีพ่ ิธีการ

•
•

Set up of the ceremony site
การจัดตกแต่งสถานทีท่ าพิธี
Flower arc
ซุ้มประตูโค้งประดับดอกไม้

•

Backdrop banner
แบนเนอร์ ฉากหลังเวที

•

Bouquet for bride and bridesmaid
ช่อดอกไม้สาหรับเจ้าสาวและเพือ่ นเจ้าสาว

•

Floral sticker for groom and groom witness
สติกเกอร์ ดอกไม้สาหรับผูม้ าร่วมงานของเจ้าบ่าวและเจ้าสาว

•
•
•

Hairdresser and make up for 2 persons
ช่างทาผมและแต่งหน้าสาหรับ 2 ท่าน
Wedding cake and cutting ceremony with 1 bottle of sparkling wine
เค้กแต่งงานและพิธีตดั เค้กพร้อม Sparkling wine 1 ขวด
A signature book
หนังสือลายเซ็น

•

Certificate of the hotel (non-official)
ใบรับรองของโรงแรม (แบบไม่เป็ นทางการ)

•

Two (2) nights’ accommodation of the Pool Villa including breakfast for 2 persons
ห้องพักพูลวิลล่า 2 คืน 1 หลังพร้อมสระน้าส่วนตัวรวมอาหารเช้าสาหรับ 2 ท่าน

•

Floral decoration in the Pool Villa for the bride and groom
การตกแต่งดอกไม้ในห้องพูลวิลล่าสาหรับเจ้าบ่าวและเจ้าสาว
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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
คณะกลองยาวต้อนรับคู่บ่าวสาวและนาขบวนไปยังสถานที ่ทาพิ ธี
•

•

Three (3) monks for the ceremony (the monks will chant and bless you in Sanskrit)
พระสงฆ์ 3 รู ปสาหรับทาพิ ธี (พระสงฆ์ จะสวดมนต์และอวยพรคู่บ่าวสาวในภาษาสันสกฤต)
Food for the monks (served by bride and groom)
ภัตตาหารสาหรับพระสงฆ์ (ถวายโดยเจ้าบ่าวและเจ้าสาว)

•

Set up the stage for monks with floral decoration
จัดเวที และตกแต่งด้วยดอกไม้ สาหรับพระสงฆ์ เพือ่ ทาพิธี

•

Cash donation to the monks
ซองปัจจัยถวายพระสงฆ์ เป็ นค่าทาบุญ

•

Stage with equipment for poring ceremony (Thai style blessing)
เวที พร้ อมอุปกรณ์ สาหรับรดน้ าสังข์ (พิ ธีให้พรแบบไทย)

•
•
•

Payment for 2 couples at gate for entering the ceremonial site
เงิ นใส่ซอง 2 ซองเป็ นค่าผ่านประตูเงิ นประตูทองเพือ่ เข้าสู่พิธี
Floral decoration of the ceremonial area
การตกแต่งดอกไม้ในพืน้ ที ่พิธีการ
Garlands for the bride and groom
พวงมาลัยสาหรับเจ้าบ่าวและเจ้าสาว

•

Flower arc
ซุ้มประตูโค้งประดับดอกไม้

•

Backdrop banner
แบนเนอร์ ฉากหลังเวที

•
•

Hairdresser and make up for 2 persons
ช่างทาผมและแต่งหน้าสาหรับ 2 ท่าน
A signature book
หนังสื อลายเซ็ น

•

Certificate of the hotel (non-official)
ใบรับรองของโรงแรม (แบบไม่เป็ นทางการ)

•

Two (2) nights’ accommodation of the Pool Villa including breakfast for 2 persons
ห้องพักพูลวิ ลล่า 2 คืน 1 หลังพร้ อมสระน้ าส่วนตัวรวมอาหารเช้าสาหรับ 2 ท่าน

•

Floral decoration in the Pool Villa for the bride and groom
การตกแต่งดอกไม้ในห้องพูลวิ ลล่าสาหรับเจ้าบ่าวและเจ้าสาว
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