
Weekdays
Package THB 89,000++ inclusive of

- ห�องแต�งตัวเจ�าบ�าว เจ�าสาว ห�อง Sunroom, สวน Infinity lawn 
 และ Foyer ในช�วงเวลา 07:00 - 14:00 น. หรือ 17:00 - 22:00 น.
- เซ็ตอาหารว�าง  
- ชุดโซฟาสำหรับพิธีสวมแหวน และอุปกรณ�สำหรับพิธียกน้ำชา (ไม�รวมขนมอี๋)
- อาหารกลางวัน หรือ อาหารค่ำแบบเซ็ต สำหรับ 20 ท�าน 
- แพคเกจดอกไม� “ Cozy 20 ”

- แพคเกจรวมห�องแต�งตัวเจ�าบ�าว เจ�าสาว ห�อง Salon Botanica, ห�อง Sunroom, 
 สวน Infinity lawn และ Foyer ในช�วงเวลา 07:00 - 14:00 น. หรือ 17:00 - 22:00 น.
- เซ็ตอาหารว�าง 
- ชุดโซฟาสำหรับพิธีสวมแหวน และอุปกรณ�สำหรับพิธียกน้ำชา (ไม�รวมขนมอี๋)
- อาหารกลางวัน หรือ อาหารค่ำแบบเซ็ต สำหรับ 20 ท�าน 
- แพคเกจดอกไม�แบบ “ Cozy 20 ”
- แพคเกจวันสุดสัปดาห�ใช�ได�จนถึง 31 ตุลาคม 2564 หากเป�นวันเสาร�/อาทิตย�
 ในเดือนพฤศจิกายน และ ธันวาคม ราคาแพคเกจจะปรับอยู�ที่ 200,000++ 

Weekends
Package THB 119,000++ inclusive of

Conditions. สำหรับจัดงานแต�งงานตั้งแต�วันนี้ถึง 24 ธันวาคม 2564 เท�านั้น. สำหรับแขกที่เกิน ตั้งแต�ท�านที่ 21 - 59 ท�าน มีค�าใช�จ�ายท�านละ 1,490++. สำหรับพิธีการ อาหาร หรือ ดอกไม� นอกเหนือจากแพคเกจจะคิดตามราคาจริง. ในกรณีฉุกเฉินของสถานการณ�โควิดสามารถย�ายวันจัดงานได�ไม�เกิน 2 ครั้งโดยไม�มีค�าใช�จ�าย. หากมีการเปลี่ยนแปลงจำนวนแขกภายหลังหรือย�ายวัน เงื่อนไขราคาจะปรับเปลี่ยนตามจริง ทุกกรณี. สามารถใช�แพคเกจและจัดงานภายใน 1 วันเท�านั้น. หากมีมาตรการณ�งดการทานอาหารที่สถานที่ อาหารจะปรับเปลี่ยนเป�น take away . ราคาแพคเกจยังไม�รวมค�าบริการ 10% ภาษีมูลค�าเพิ�ม 7%

The Micro-wedding Package 2021



Appetizers :
• Alaskan scallops carpaccio with Yuzu foam, torched leeks & 
 crispy baguette
• Spicy lemongrass & Ama Ebi prawns salad
• Hot & cold oyster: Baked oyster with spinach cream & 
 Hollandaise sauce, Fresh oyster with homemade Yuzu ponzu
• Mixed seafood in white wine soup with saffron
• Grilled tofu Tikka salad (Vegan)
 

Main courses:
• Grilled seabass & spaghetti with Hijiki seaweed in white miso sauce
• Seared duck breast confit, grilled kale & mashed sweet purple 
 potato in Hoisin sauce
• Slow cooked rib served with mashed potato & BBQ homemade sauce
• Roasted baby chicken with spring vegetables & jus
• Beyond meat : Plant based burger served with home cut fries (Vegan) 
 

Desserts:
• Cheese pie & mulberry compote, cocoa nibs & vanilla sauce
• Warm Thai fruit cake with vanilla ice cream, caramelize pecan & 
 passion fruit coulis
• Coconut panna cotta with banana, pumpkin, sweet potato & taro
• Mille feuille with mulberry compote
• Choux cream miang kham

Set Menu
(Please select 1 menu per course)

The Micro-wedding Package 2021



The Micro-wedding Package 2021

1 bridal bouquet
 บูเก�เจ�าสาว

 Table centerpieces for lunch 
 ดอกไม�ตกแต�งโต�ะอาหาร

flower package

4 tall centerpieces & 1 foam logo 
 แจกันทรงสูง 4 ชิ�น และโลโก�โฟม 1 จุด

1 groom boutonniere 
 ดอกไม�ติดอกเจ�าบ�าว



Weekdays
Package THB 185,000++ inclusive of

- ห�องแต�งตัวเจ�าบ�าว เจ�าสาว ห�อง Sunroom, สวน Infinity lawn 
 และ Foyer ในช�วงเวลา 07:00 - 14:00 น. หรือ 17:00 - 22:00 น.
- เซ็ตอาหารว�าง
- ชุดโซฟาสำหรับพิธีสวมแหวน และอุปกรณ�สำหรับพิธียกน้ำชา (ไม�รวมขนมอี๋)
- เซ็ตอาหารกลางวัน หรือ เซ็ตอาหารค่ำ สำหรับ 60 ท�าน 
- แพคเกจดอกไม�แบบ “ Cozy 60 ”

- ห�องแต�งตัวเจ�าบ�าว เจ�าสาว ห�อง Salon Botanica, ห�อง Sunroom, 
 สวน Infinity lawn และ Foyer ในช�วงเวลา 07:00 - 14:00 น. หรือ 17:00 - 22:00 น.
- เซ็ตอาหารว�าง
- ชุดโซฟาสำหรับพิธีสวมแหวน และอุปกรณ�สำหรับพิธียกน้ำชา (ไม�รวมขนมอี๋)
- เซ็ตอาหารกลางวัน หรือ เซ็ตอาหารค่ำ สำหรับ 60 ท�าน  
- แพคเกจดอกไม� “ Cozy 60 ”
- แพคเกจวันสุดสัปดาห�ใช�ได�จนถึง 31 ตุลาคม 2564 หากเป�นวันเสาร�/อาทิตย�
 ในเดือนพฤศจิกายน และ ธันวาคม ราคาแพคเกจจะปรับอยู�ที่ 250,000++  

Weekends
Package THB 199,000++ inclusive of 

Conditions. สำหรับจัดงานแต�งงานตั้งแต�วันนี้ถึง 24 ธันวาคม 2564 เท�านั้น. สำหรับแขกที่เกิน ตั้งแต�ท�านที่ 61 - 100 ท�าน มีค�าใช�จ�ายท�านละ 1,490++. สำหรับพิธีการ อาหาร หรือ ดอกไม� นอกเหนือจากแพคเกจจะคิดตามราคาจริง. ในกรณีฉุกเฉินของสถานการณ�โควิด สามารถย�ายวันจัดงานได�ไม�เกิน 2 ครั้งโดยไม�มีค�าใช�จ�ายตามรัฐบาลประกาศ. หากมีการเปลี่ยนแปลงจำนวนแขกภายหลังหรือย�ายวัน เงื่อนไขราคาจะปรับเปลี่ยนตามจริง ทุกกรณี. สามารถใช�แพคเกจและจัดงานภายใน 1 วันเท�านั้น. หากมีมาตรการณ�งดการทานอาหารที่สถานที่ อาหารจะปรับเปลี่ยนเป�น take away . ราคาแพคเกจยังไม�รวมค�าบริการ 10% ภาษีมูลค�าเพิ�ม 7%

The Micro-wedding Package 2021



The Micro-wedding Package 2021

Appetizers :
• Alaskan scallops carpaccio with Yuzu foam, torched leeks & 
 crispy baguette
• Spicy lemongrass & Ama Ebi prawns salad
• Hot & cold oyster: Baked oyster with spinach cream & Hollandaise
 sauce, Fresh oyster with homemade Yuzu ponzu
• Mixed seafood in white wine soup with saffron
• Grilled tofu Tikka salad (Vegan)
 
Main courses:
• Grilled seabass & spaghetti with Hijiki seaweed in white miso sauce
• Seared duck breast confit, grilled kale & mashed sweet 
 purple potato in Hoisin sauce
• Slow cooked pork ribs served with mashed potato & BBQ homemade sauce
• Roasted baby chicken with spring vegetables & jus
• Beyond meat : Plant based burger served with home cut fries (Vegan)
 
Desserts:
• Cheese pie & mulberry compote, cocoa nibs & vanilla sauce
• Warm Thai fruit cake with vanilla ice cream, caramelize pecan & 
 passion fruit coulis
• Coconut panna cotta with banana, pumpkin, sweet potato & taro
• Mille feuille with mulberry compote
• Choux cream miang kham

Set Menu
(Please select 1 menu per course)



1  bridal bouquet  
 บูเก�เจ�าสาว

1  groom boutonniere 
 ดอกไม�ติดอกเจ�าบ�าว

1  Welcome sign 
 ป�ายต�อนรับและดอกไม�ตกแต�ง

4  tall centerpieces & 1 foam logo
 แจกันทรงสูง 4 ชิ�น และโลโก�โฟม 1 จุด
 
 Table centerpieces for lunch 
 ดอกไม�ตกแต�งโต�ะอาหาร

flower package

The Micro-wedding Package 2021


