
WEDDING PRICE LIST 
 

COCKTAIL 

Menu A THB 950 nett per person 

Menu B THB 1,050 nett per person 

Menu C THB 1,150 nett per person 

 
INTERNATIONAL BUFFET 

Menu A THB 1,000 nett per person 

Menu B THB 1,100 nett per person 

Menu C THB 1,200 nett per person 

 
INDIAN BUFFET 

Indian Vegetarian Menu  THB 900 nett per person 

Indian Non-Vegetarian Menu THB 950 nett per person 

Indian + Thai Non-Vegetarian 
Menu THB 1,000 nett per person 

 
CHINESE SET (10 persons per table) 

Menu Bloom  THB 13,000 nett per table 

Menu Mirth THB 14,000 nett per table 

Menu Bliss  THB 15,000 nett per table 



WEDDING PRICE LIST 
 
EXTRA OFFER 

Singha Draught Beer (30 liters) THB 8,000 nett per barrel 

After Party (inclusive of free flow 
soft drinks and mixers) THB 20,000 nett per hour 

Bring-in Flower Charge THB 15,000 nett 

Bring-in Food Charge THB 6,000 nett per item 

Bring-in Band Charge  THB 10,000 nett  

Bring-in Decoration & Props THB 10,000 nett  

 
Remarks:  
The above rates are nett and inclusive of: 
• 10% service charge and 7% government tax 
• Soft drinks and mixers 

 
Engagement and Pouring Ceremony Price 
• Engagement Ceremony Set    THB 10,000.-nett 
• Pouring Ceremony Set     THB 12,000.-nett 
• Engagement & Pouring Ceremony Set   THB 17,000.-nett 
 
Food Price for Engagement Ceremony 

• Coffee Break (3 snacks + fruits, coffee & tea)  THB 600.-nett per person 
(minimum guaranteed number 50 persons for Diamond Room and Emerald Room) 
(minimum guaranteed number 70 persons for Crystal Ballroom) 

 
Special Theme Decoration 

• Bloom      THB 60,000.- nett/event 
• Twine      THB 70,000.- nett/event 
• Shine      THB 80,000.- nett/event 
 
Terms and Conditions: 

• 1st Deposit (30%) is required upon signing the contract and reservation of the function room. 

• 2nd Deposit (30%) is required 2 months prior to the wedding date. 

• The final balance to be settled on the wedding date (before the wedding starts) by cash or credit card. 



 
WEDDING PACKAGE  
VENUE DECORATION & EQUIPMENT 

 
200-299 

Guests 
300-399 

Guests 
400 up 

Guests 

Free flow soft drinks    

Waive Corkage Charge    

A dummy wedding cake for the cutting 
ceremony and photo-taking purpose 4 tier 5 tier 7 tier 

Neck Garland for Bride & Groom    

Guest signature book    

Flower Backdrop for photo shooting (2 meter)    

VIP corsage & One bouquet    

Free use of LCD Projector with screen 

(Laptop by host) 
   

Wedding blessing box    

Bride & Groom name (or Logo) on stage 

(Foam cutting backdrop) 
   

 
HOTEL ACCOMMODATION 

Complimentary one night 

accommodation honeymoon suite 

including breakfast 
   

Complimentary Thai set menu for bride 

& groom served at suite room 
   

Dinner voucher at The Brasserie for 

two persons 
   

 



พธีิหมัน้  (ส ำหรับ ๕๐ ท่ำน)     ๑๐,๐๐๐.-บำท 
อภนัินทนำกำร 
๑.พุม่ดอกไม้ประดบัเวที ๒ พุม่ 
๒.ป้ายชื่อบา่ว - สาว บนเวท ี
๓.โซฟาส าหรับท าพิธีหมัน้ 
๔.โซฟาส าหรับประธานในพิธี 
๕.จดัสถานทีแ่บบ Theater ส าหรับ ๕๐ ที่นัง่ 
๖.พานแหวนหมัน้ ๑ พาน 
หมายเหต ุ
* พานส าหรับใสข่นัหมาก ทางเจ้าภาพน ามาเอง 
*อาหารวา่งส าหรับ ๕๐ ทา่น ในราคาทา่นละ ๖๐๐ บาท/ทา่น ขนม ๓ รายการ และผลไม้สด กาแฟ และชา 
หรือ บฟุเฟต์ อาหารไทย  ในราคา ๗๙๐ บาท  
    

พธีิเจริญน ำ้พระพุทธมนต์  (ส ำหรับ ๕๐ ท่ำน)  ๑๒,๐๐๐.-บำท 
อภนัินทนำกำร 
๑.พุม่ดอกไม้ประดบัเวที ๒ พุม่ 
๒.ป้ายชื่อบา่ว - สาว บนเวท ี
๓.โต๊ะหมูบ่ชูาพร้อมดอกไม้ธูปเทียน 
๔.ชดุรดน า้ – พานรองดอกไม้สดส าหรับพิธีเจริญน า้พระพทุธมนต์ ๑ คู ่
๕.โซฟาส าหรับประธานในพิธี 
๖.จดัสถานที่แบบ Theater ส าหรับ ๕๐ ที่นัง่ 
๗.พวงมาลยัดอกไม้บา่ว-สาว ๑ คู ่

หมำยเหตุ 
* น า้มนต์, ข้าวตอกดอกไม้ และ ขนัหมาก ทางเจ้าภาพน ามาเอง 
*แป้งเจิม, สายสิญจน์มงคล ในพิธีเจริญพระพทุธมนต์ทางโรงแรมเตรียมให้ 
*อาหารวา่งส าหรับ ๕๐ ทา่น ในราคาทา่นละ ๖๐๐ บาท/ทา่น ขนม ๓ รายการ และผลไม้สด กาแฟ และชา 
หรือ บฟุเฟต์ อาหารไทย  ในราคา ๗๙๐ บาท     
 
 
 
 



พธีิหมัน้และพธีิเจริญน ำ้พระพุทธมนต์ (ส ำหรับ ๕๐ ท่ำน) ๑๗,๐๐๐.-บำท 
อภนัินทนำกำร 
๑.พุม่ดอกไม้ประดบัเวที ๒ พุม่ 
๒.ป้ายชื่อบา่ว - สาว บนเวท ี
๓.โต๊ะหมูบ่ชูาพร้อมดอกไม้ธูปเทียน 
๔.ชดุรดน า้ – พานรองดอกไม้สดส าหรับพิธีเจริญน า้พระพทุธมนต์ ๑ คู ่
๕.โซฟาส าหรับท าพิธีหมัน้ 
๖.โซฟาส าหรับประธานในพิธี 
๗.จดัสถานทีแ่บบ Theater ส าหรับ ๕๐ ที่นัง่ 
๘.พวงมาลยัดอกไม้บา่ว-สาว ๑ คู ่
หมำยเหตุ 
*น า้มนต์,ข้าวตอกดอกไม้ และ ขนัหมาก ทางเจ้าภาพน ามาเอง 
*แป้งเจิม,สายสิญจน์มงคล ในพิธีเจริญพระพทุธมนต์ทางโรงแรมเตรียมให้ 
*อาหารวา่งส าหรับ ๕๐ ทา่น ในราคาทา่นละ ๖๐๐ บาท/ทา่น ขนม ๓ รายการ และผลไม้สด กาแฟ และชา 
หรือ บฟุเฟต์ อาหารไทย  ในราคา ๗๙๐ บาท     
 

พธีิพระสงฆ์       ๗,๐๐๐ บำท 
อภนัินทนำกำร 
๑.อาสนะสงฆ์ 
๒.เตรียมโต๊ะหมูบ่ชูาพร้อมดอกไม้ธูปเทียน 
๓.โซฟาส าหรับประธานในพิธี 
๔.จดัสถานทีแ่บบ Theater ส าหรับ ๕๐ ที่นัง่ 
๕.ดอกไม้ธูปเทียน ๙ ชดุถวายพระสงฆ์ 
๖.อปุกรณ์สงฆ์ ที่กรวดน า้ ขนัน า้มนต์ ที่พรมน า้มนต์ 
หมายเหต ุ
*ทางเจ้าภาพต้องนิมนต์พระสงฆ์มาเอง หรือให้ทางโรงแรมนิมนต์ให้ คิดคา่บริการเพิ่มอีก ๖,๐๐๐ บาท 
*ราคานีไ้มร่วมปัจจยัถวายพระ ทางเจ้าภาพน ามาเอง 
*อาหารเลีย้งพระ ๙ รูป รูปละ ๖๐๐ บาท 
*อาหารใสป่ิ่นโต ๙ รูป รูปละ ๖๐๐ บาท 
 


