The Botanical House Bangkok

PROMOTI ON พิเศษเฉพาะคูรักที่วางเงินมัดจำ 50,000 บาท
ในงาน The Botanical House Wedding Showcase 2022 วันที่ 21-22 พฤษภาคม 2022
1. รับ Surprise gift สำหรับทุกคูที่วางเงินมัดจำ 50,000 บาท สุทธิขึ้นไป ในวันงาน
2. รับ Hotel Cash Voucher สำหรับการใชเขาพักที่โรงแรมรายาวดี กระบี่ หรือ โรงแรมรายาเฮอริเทจ เชียงใหม
หรือ โรงแรมแทมมาริน วิลเลจ เชียงใหม (กรุณาระบุโรงแรม) เมื่อมียอดคาใชจาย ณ วันแตงงานดังตอไปนี้
(สามารถใช ไดในทุกแพคเกจที่จอง)
ยอดคาใชจายตั้งแต 490,000++ บาท รับ hotel cash voucher มูลคา 9,000 บาทสุทธิ
ยอดคาใชจายตั้งแต 590,000++ บาท รับ hotel cash voucher มูลคา 19,000 บาทสุทธิ
ยอดคาใชจายตั้งแต 690,000++ บาท รับ hotel cash voucher มูลคา 29,000 บาทสุทธิ
3. รับสิทธิ์ในการใชสถานที่ สำหรับถายรูปพรีเวดดิ�ง (7:00 – 14:00 น.) ในวันจันทร - พฤหัสบดี เทานั้น
(จองลวงหนาอยางนอย 7 วัน และไมอนุญาตใหใชโดรนในการถายภาพ)
4. สำหรับทุกคูที่จอง The Sunne Package ภายในวันงานและมีวันแตงงานในเดือน สิงหาคม กันยายน
และตุลาคม 2022 รับเพิ�ม เครดิตมูลคา 15,000++ เพื่อใชสำหรับการซื้อ อาหาร หรือ เครื่องดื่ม หรือ แพคเกจพิธีการ
หรือ ดอกไมตกแตง ที่นอกเหนือจากในแพคเกจ (กรุณาเลือก 1 ประเภท) หากมีมูลคาสวนตางตองจายตามจริง
5. พิเศษในวันงาน บริการผอนชำระ 0% 3 เดือน หรือ 6 เดือน สำหรับการวางเงินมัดจำ 100,000 บาทสุทธิ
เฉพาะบัตรเครดิตกรุงศรี เทานั้น

PACKAGES
Micro Wedding Package เริ�มตนที่ 275,000++
The Sunne Package เริ�มตนที่
388,000++ สำหรับงานเลี้ยงชวงเย็น และ 399,000++ สำหรับงานเลี้ยงตอนเชา
Standard Package 2022 เริ�มตนที่ 300,000++
REMARK

- เงินมัดจำ 50,000 บาท และ 100,000 บาท จะไมสามารถเรียกคืนเงินไดในทุกกรณี
- โปรโมชั่นดังกลาวไมสามารถ เปลี่ยน ทอน หรือแลกคืนเปนเงินสดได
- สำหรับ hotel cash voucher หรือคูปองเงินสด ลูกคาจะไดรับ Voucher ในวันจัดงานแตงงาน
โดยสามารถใชแทนเงินสดสำหรับหองพัก สปา อาหารหรือเครื่องดื่ม โดยทางโรงแรมจะไมมีการทอนเงินในทุกกรณี
และสงวนสิทธิ์ 1 voucher ตอ 1 โรงแรม
- ทางเดอะโบทานิคอล เฮาส ขอสงวนสิทธิ์ในการปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกสิทธิพิเศษ หากลูกคามีการปรับแพคเกจ
หรือเปลี่ยนวันแตงงาน ที่ไมตรงกับเงื่อนไขเดิม

The Sunne
Package

EXCLUSIVE PACKAGES
May-October 2022

ชวงเวลาสุดพิเศษของทุกคูรัก
ดวยบรรยากาศอบอุน รมรื่นในบานของเรา
ทั้งงานหมั้นในชวงเชา หรือ งานเลี้ยงในชวงเย็น

ราคาเริ�มตน เพียง 388,000++ บาท
สำหรับแขก 150 ทาน*
สอบถามรายละเอียดเพิ�มเติมและนัดหมายเขาชมสถานที่
โทร 02 318 2431 Line Official : @thebotanicalhouse
*ราคาเริม� ตนพิธเี ย็นจำนวนแขก 150 ทาน ยังไมรวมคาบริการ 10% และภาษี 7%
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Sunrise
Package

Starting from
THB 399,000++
แพคเกจสำหรับ
พิธีหมั้นและงานเลี้ยง
ชวงกลางวัน

อาหารเบรคเชาสำหรับ 50 ทาน (Good morning station)
พิธีสงฆ หรือ พิธีรดน้ำสังข
พิธียกน้ำชาพรอมขนมอี๋ 30 ชุด
แพคเกจดอกไม The Engagement
พิธีตัดเคก 12 ปอนด หรือ รดน้ำตนไม
อาหารกลางวันแบบบุฟเฟ หรือ คอกเทล สำหรับ 150 ทาน

Remarks
1.หากมีแขกเกินกวา 150 ทาน ทานถัดไปมีคาใชจายทานละ 1,290++
2.หากตองการเพิ�มพิธีการ ดอกไม หรือ เมนูอื่นๆ ราคาจะคิดตามจริงจากเอกสาร Booklet 2022
3.แพคเกจสามารถใชไดในเดือนพฤษภาคม – ตุลาคม 2022 เทานั้น หากมีการยายวันหลังจากวันที่กำหนด
วันธรรมดา - สามารถใชแพคเกจได / วันเสารอาทิตย หรือ วันหยุดนขัตฤกษ - ราคาแพคเกจปรับเปนแบบ standard ทุกกรณี

Photo Credit: @twomonkeyfoto

Starting from
THB 388,000++
แพคเกจสำหรับ
พิธีเลี้ยงฉลองชวงเย็น

Sunset
Package

เครื่องดื่มตอนรับพิเศษสำหรับแขก จำนวน 100 แกว
ไมมีคานำเขาสำหรับวงดนตรีไมเกิน 3 ชิ�น
ไฟตกแตงในอาคาร หรือ ในสวน
แพคเกจดอกไม The Engagement
พิธีตัดเคก 12 ปอนด หรือ รดน้ำตนไม
อาหารเย็นแบบบุฟเฟ หรือ คอกเทล สำหรับ 150 ทาน

Remarks
1.หากมีแขกเกินกวา 150 ทาน ทานถัดไปมีคาใชจายทานละ 1,290++
2.หากตองการเพิ�มพิธีการ ดอกไม หรือ เมนูอื่นๆ ราคาจะคิดตามจริงจากเอกสาร Booklet 2022
3.แพคเกจสามารถใชไดในเดือนพฤษภาคม – ตุลาคม 2022 เทานั้น หากมีการยายวันหลังจากวันที่กำหนด
วันธรรมดา - สามารถใชแพคเกจได / วันเสารอาทิตย หรือ วันหยุดนขัตฤกษ - ราคาแพคเกจปรับเปนแบบ standard ทุกกรณี
4.วงดนตรีกรุณานำชุดเครื่องเสียง ลำโพง ไมโครโฟนอุปกรณมาเอง

