
PROMOTION พิเศษเฉพาะทุกคู�รักที่วางเงินมัดจำในงาน
Sabuy Wedding Festival 2023 วันที่ 18 – 19 กุมภาพันธ� 2566

Special offers for Sabuy Wedding Festival 2023
The Sunne 2023

1. รับสิทธิ์ในการใช�สถานที่ สำหรับถ�ายรูปพรีเวดดิ�ง (07:00 – 14:00) ในวันจันทร� ถึง พฤหัสบดีเท�านั้น
   (จองล�วงหน�าอย�างน�อย 7 วันและไม�อนุญาติให�ใช�โดรนในการถ�ายภาพ)
2. อัพเกรดเค�กแต�งงานเป�นไซส� 20 ปอนด� ทันที เมื่อจองพิธีตัดเค�กแต�งงาน
3. เมื่อคู�รักจองพิธีสงฆ� พิธีรดน้ำสังข� และพิธียกน้ำชาในวันจัดงาน รับสิทธิ์ขนมป�งคละไส� พร�อมกาแฟสำหรับ 30 ท�าน
4. รับสิทธิ์ลดค�านำเข�าแอลกอฮอลล�แบบ Unlimited เพียง 5,000++ (จากราคาเต็ม 10,000++) พร�อมโซดาจำนวน 24 ขวด* 
5. ไม�มีค�านำเข�าสำหรับวงดนตรีไม�เกิน 3 ชิ�น (กรุณานำเครื่องเสียงมาเอง)
6. รับ Hotel Voucher สำหรับการใช�เข�าพักที่โรงแรมรายาวดี จังหวัดกระบี่ หรือ โรงแรมรายาเฮอริเทจ จังหวัดเชียงใหม�
   (กรุณาระบุโรงแรม) เมื่อมียอดค�าใช�จ�าย ณ วันแต�งงานเกินกว�า 800,000 บาทสุทธิ**

REMARKS
•  เงินมัดจำ 50,000 บาท ไม�สามารถเรียกคืนเงินได�ในทุกกรณี
•  โปรโมชั่นไม�สามารถแลก เปลี่ยน ทอน หรือ คืนเงิน ในทุกกรณี และเจ�าบ�าวเจ�าสาวจะได�รับของสมนาคุณในวันงานเท�านั้น
    ไม�สามารถใช�ก�อน หรือ ภายหลังได�
•  *การนำเข�าแอลกอฮอลล� ประเภท Spirit และ Whisky จะต�องใช�บริการ Mixer จากทางสถานที่เท�านั้น โดยมีค�าใช�จ�ายที่  900++ บาท ต�อ 24 ขวด
•  **สำหรับ Hotel Voucher ลูกค�าจะได�รับในวันจัดงาน โดยทางโรงแรมจะไม�มีการทอนเงินทุกกรณี และสงวนสิทธิ์ 1 voucher ต�อ 1 โรงแรม
•  The Botanical House ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง หรือ ยกเลิกสิทธิพิเศษ หากลูกค�ามีการปรับแพคเกจ
    หรือ เปลี่ยนวันแต�งงานที่ไม�ตรงกับเงื่อนไขเดิม



Engagement & Lunch

แพคเกจสำหรับพิธีหมั้นและงานเลี้ยงช�วงกลางวัน
ราคาเริ�มต�น 459,000 บาท สำหรับจัดเลี้ยงในวันจันทร� ถึง ศุกร�

ราคาเริ�มต�น 519,000 บาท สำหรับจัดเลี้ยงในวันเสาร� อาทิตย� และวันหยุดนักขัตฤกษ�

• อาหารเบรกเช�าสำหรับ 50-60 ท�าน (Good Morning Station)
• พิธีสงฆ� หรือ พิธีรดน้ำสังข� 
• พิธียกน้ำชาพร�อมขนมอี๋ 30 ชุด
• แพคเกจดอกไม� The Engagement สำหรับจัดเลี้ยงในวันจันทร� ถึง ศุกร� 
• แพคเกจดอกไม� The Wedding สำหรับจัดเลี้ยงในวันเสาร� อาทิตย� และวันหยุดนขัตฤกษ�
• พิธีตัดเค�ก 12 ปอนด� หรือ รดน้ำต�นไม� หรือ รินแชมเปญ
• อาหารกลางวันแบบบุฟเฟ� หรือ คอกเทล สำหรับ 150 ท�าน

REMARKS
1. หากมีแขกเกินกว�า 150 ท�าน ท�านถัดไปมีค�าใช�จ�ายท�านละ 1,390++ 
2. หากต�องการเพิ�มพิธีการ ดอกไม� หรือ เมนูอื่นๆ ราคาจะคิดตามจริงจากเอกสาร Booklet 2023
3. แพคเกจสามารถใช�ได�ตั้งแต�เดือนมีนาคม – 20 ธันวาคม 2566 เท�านั้น หากมีการย�ายไปยังป� 2567 
   หลังจากที่กำหนด ราคาแพคเกจปรับเป�นแบบ Standard ทุกกรณี
4. สำหรับการจองเต็มวัน ต�องมีค�าใช�จ�ายขั้นต่ำถึงยอด Minimum spending
   เพิ�มค�าเช�าสถานที่ 20,000++ และสามารถใช� The Sunne Package ได�แค�ช�วงเวลาใด ช�วงหนึ่งเท�านั้น

Sunrise Package 
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Dinner Reception

Suns� Package 
แพคเกจสำหรับพิธีฉลองช�วงเย็น
ราคาเริ�มต�น 459,000 บาท สำหรับจัดเลี้ยงในวันจันทร� ถึง ศุกร�

ราคาเริ�มต�น 519,000 บาท สำหรับจัดเลี้ยงในวันเสาร� อาทิตย� และวันหยุดนขัตฤกษ�

• เครื่องดื่มต�อนรับพิเศษสำหรับแขก จำนวน 150 แก�ว
• ไฟตกแต�งในอาคาร หรือ ในสวน
• เบียร�ขวดจำนวน 24 ขวด (Singha or Heineken 320ml) หรือ ไอศกรีม 1 ถัง 
• แพคเกจดอกไม� The Engagement สำหรับจัดเลี้ยงในวันจันทร� ถึง ศุกร� 
• แพคเกจดอกไม� The Wedding สำหรับจัดเลี้ยงในวันเสาร� อาทิตย� และวันหยุดนขัตฤกษ�
• พิธีตัดเค�ก 12 ปอนด� หรือ รดน้ำต�นไม� หรือ รินแชมเปญ
• อาหารเย็นแบบบุฟเฟ� หรือ คอกเทล สำหรับ 150 ท�าน

REMARKS
1. หากมีแขกเกินกว�า 150 ท�าน ท�านถัดไปมีค�าใช�จ�ายท�านละ 1,390++ 
2. หากต�องการเพิ�มพิธีการ ดอกไม� หรือ เมนูอื่นๆ ราคาจะคิดตามจริงจากเอกสาร Booklet 2023
3. แพคเกจสามารถใช�ได�ตั้งแต�เดือนมีนาคม – 20 ธันวาคม 2566 เท�านั้น
   หากมีการย�ายไปยังป� 2567 หลังจากที่กำหนด ราคาแพคเกจปรับเป�นแบบ Standard ทุกกรณี
4. สำหรับการจองเต็มวัน ต�องมีค�าใช�จ�ายขั้นต่ำถึงยอด Minimum spending เพิ�มค�าเช�าสถานที่ 20,000++
   และสามารถใช� The Sunne Package ได�แค�ช�วงเวลาใด ช�วงหนึ่งเท�านั้น
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