WEDDING PACKAGES FOR 2020
ENGAGEMENT CEREMONY PACKAGES
Engagement & Thai Water Pouring Ceremony Package

THB 50,000 net

(พิธหี มั้นและหลั่งนํา้ พระพุทธมนต์)
Engagement & Chinese Tea Ceremony Package

THB 40,000 net

(พิธหี มั้นและพิธยี กนํา้ ชา)
Monk ceremony

THB 30,000 net

(พิธสี งฆ์)
WEDDING DREAM COMES TRUE PACKAGES
Chinese Set Menus
Jasmine Menu
Lotus Menu
Orchid Menu

THB 15,500 net/table
THB 16,500 net/table
THB 18,500 net/table

Thai & Western Buffet Menus
Jasmine Menu
Lotus Menu
Orchid Menu

THB 1,450 net/person
THB 1,550 net/person
THB 1,750 net/person

Cocktail Menus
Jasmine Menu
Lotus Menu
Orchid Menu

THB 1,350 net/person
THB 1,450 net/person
THB 1,650 net/person

TERMS OF PAYMENT




(การชําระเงิน)

Upon confirmation of your booking, the 50% deposit payment is required and
the another expenses will be settled by the hotel requirements.

 (ยืนยันการจัดงานโดยมัดจํา 50% และค่าใช้ จ่ายอื่นๆจะถูกชําระตามข้ อกําหนดของทางโรงแรม)
 Payment can be made by cash or bank transfer to Bangkok Bank PCL.
 (Bangkhen Branch), at account no. 161-3-04064-9 (Current Account)

 (ชําระเป็ นเงินสด หรือ โอนผ่านธนาคารกรุงเทพ สาขาบางเขน ชื่อบัญชี บริษัทโรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จํากัด
 Kindly send the payment confirmation via email by providing name

(มหาชน)

and event date of your event to Sales Department


(ส่งหลักฐานการโอน พร้ อมชื่อ และวันที่จัดงานของท่านมายังแผนกฝ่ ายขายทางอีเมล์)




For further information, please contact number 0 2541 1234 ext. 4210
or email: cglbcatering@chr.co.th
(ฝ่ ายขาย หมายเลขโทรศัพท์ 0 2541 1234 ต่อ 4210 หรือ อีเมล์ cglbcatering@chr.co.th)
Prices & details as shown above can be changed without prior notice



รายการดังกล่าวข้างต้นสามารถเปลีย่ นแปลงได้ โดยไม่ตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้า




Engagement & Thai Water Pouring Ceremony Package

THB 50,000 net

(พิธีหมั้นและหลังนํ
่ ้ าพระพุทธมนต์)
  Thai

herbal juices and drinking water for 30 persons

(นํา้ สมุนไพรและนํา้ ดื่ม สําหรับ 30 ท่าน)
  Stage

for ceremony with Buddhist altar, a pair of vases, and two flower stands

(โต๊ะหมู่บูชา พร้ อมพระประธาน แจกันดอกไม้ 1 คู่ และดอกไม้ ตกแต่งบนขาตั้ง 1 คู่)


Thai water pouring ceremony set and backdrop with bride and groom names

(แป้ งเจิม สายมงคล ตั่งรดนํา้ สังข์และพานรองนํา้ พระพุทธมนต์ พร้ อมหอยสังข์สาํ หรับพิธหี ลั่งนํา้ พระพุทธมนต์ พร้ อมชื่อบ่าว สาวบนเวที)
  Wedding

garland for the bride and groom, two hand garlands, and small hand garlands
for 30 guests (มาลัยประธาน 1 คู่, มาลัยบ่าวสาว 1 คู่, มาลัยตุ้ม 30 พวง)



One bridal bouquet (ช่อดอกไม้ รับตัวเจ้ าสาว)

  Background

music and microphone

(เพลงบรรเลงประกอบระหว่างงาน พร้ อมไมโครโฟนสําหรับพิธกี ร)
  Function

room set-up with sofa set and chairs for guests

(ตกแต่งสถานที่ พร้ อมชุดรับแขกสําหรับประธาน และเก้ าอี้สาํ หรับแขก)
Engagement & Chinese Tea Ceremony Package

THB 40,000 net

(พิธีหมั้นและพิธียกนํ้าชา)
  Thai

herbal juices and drinking water for 30 glasses

(นํา้ สมุนไพรและนํา้ ดื่ม สําหรับ 30 ท่าน)
  Stage

backdrop with bride and groom names and two flower stands

(ฉากพร้ อมชื่อบ่าว สาวบนเวที และดอกไม้ ตกแต่งบนขาตั้ง 1 คู่)
  One bridal bouquet (ช่อดอกไม้ รับตัวเจ้ าสาว)
  Chinese

tea set with sofa set for the ceremony

(ชุดพิธยี กนํา้ ชา พร้ อมชุดโซฟา)
  Background

music and microphone

(เพลงบรรเลงประกอบระหว่างงาน พร้ อมไมโครโฟนสําหรับพิธกี ร)
  Function

room set-up with sofa set and chairs for guests

(ตกแต่งสถานที่ พร้ อมชุดรับแขกสําหรับประธาน และเก้ าอี้สาํ หรับแขกผู้มเี กียรติ)
Monk Ceremony Package

THB 30,000 net

(พิธีสงฆ์)
  Transportation

for monks

(นิมนต์พระและจัดรถรับส่ง)
  Nine

sets of food alms including breakfast and portable lunch sets for the monks

(ภัตตาหารเช้ าถวายพระสงฆ์ 9 รูป พร้ อมภัตตาหารเพลใส่ป่ิ นโต)


  Nine


sets of standard offerings to monks

(ดอกไม้ ธูป เทียน และเครื่องไทยธรรมถวายพระสงฆ์ 9 รูป)
Prices & details as shown above can be changed without prior notice

รายการดังกล่าวข้างต้นสามารถเปลีย่ นแปลงได้ โดยไม่ตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

WEDDING PACKAGE (I) : Starting from THB 190,000 net
  Wedding
  Floral
  One

garland for bride and groom (มาลัยมงคลแด่บ่าว-สาว)

decoration of the wedding venue (ตกแต่งดอกไม้ ประดับห้ องแบบมาตรฐาน)

7-tier wedding cake (10 pounds) (เค้ กแต่งงาน 7 ชั้น 10 ปอนด์)

  Backdrop

with bride and groom names (ข้ อความประดับบนเวที)

4

floral corsages for VIP guests (ช่อดอกไม้ ประดับเสื้อเจ้ าภาพและแขกวีไอพี สําหรับ 4 ท่าน)

1

blessing book (สมุดลงนามอวยพร 1 เล่ม)

1

wedding gift box (กล่องใส่ซองของขวัญ 1 กล่อง)

2

pairs of flower stands (ดอกไม้ ตกแต่งบนขาตั้งจํานวน 2 คู่)
THB 1,500 net dining voucher to redeem at Centara Grand
at Central Plaza Ladprao Bangkok

A

 (บัตรรับประทานอาหาร มูลค่า 1,500 บาท ณ ห้ องอาหารรสเลิศในโรงแรม)
 One-night stay in the Premium Deluxe Suite including
 on the wedding day

่

breakfast

่

 (ห้ องพรีเมียมดีลักซ์สวีท สําหรับ พักฮันนีมูน 1 คืน พร้ อมอาหารเช้ า ที โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ เซ็นทรัล พลาซาลาดพร้ าว
  Complimentary one-night stay in a Deluxe room including breakfast

กรุงเทพฯ)

at Centara Grand at Central Plaza Ladprao Bangkok

(อภินันทนาการห้ องพักดีลักซ์จาํ นวน 1 คืน พร้ อมอาหารเช้ า ที่โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ เซ็นทรัล พลาซาลาดพร้ าว กรุงเทพฯ)
WEDDING PACKAGE (II) : Starting from THB 290,000 net
  Wedding
  Floral
  One

garland for the bride and groom (มาลัยมงคลแด่บ่าว-สาว)

decoration of the wedding venue (ตกแต่งดอกไม้ ประดับห้ องแบบมาตรฐาน)

7-tier wedding cake (10 pounds) (เค้ กแต่งงาน 7 ชั้น 10 ปอนด์)

  Backdrop

with bride and groom names (ข้ อความประดับบนเวที)

4

floral corsages for VIP guests (ช่อดอกไม้ ประดับเสื้อเจ้ าภาพและแขกวีไอพี สําหรับ 4 ท่าน)

2

blessing books (สมุดลงนามอวยพร 2 เล่ม)

1

wedding gift box (กล่องใส่ซองของขวัญ 1 กล่อง)

2

pairs of flower stands (ดอกไม้ ตกแต่งบนขาตั้งจํานวน 2 คู่)
THB 2,500 net dining voucher to redeem at Centara Grand
at Central Plaza Ladprao Bangkok

A

 (บัตรรับประทานอาหาร มูลค่า 2,500 บาท ณ ห้ องอาหารรสเลิศในโรงแรม)
 One-night stay in the Premium Deluxe Suite including
 on the wedding day

breakfast

(ห้ องพรีเมี่ยมดีลักซ์สวีท สําหรับ พักฮันนีมูน 1 คืน พร้ อมอาหารเช้ า ที่ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ เซ็นทรัล พลาซาลาดพร้ าว กรุงเทพฯ)
  Complimentary

one-night stay in a Deluxe Suite including breakfast
at Centara Grand at Central Plaza Ladprao Bangkok

(อภินันทนาการห้ องพักดีลักซ์สวีทจํานวน 1 คืน พร้ อมอาหารเช้ า ที่โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ เซ็นทรัล พลาซาลาดพร้ าว กรุงเทพฯ)

Prices & details as shown above can be changed without prior notice

รายการดังกล่าวข้างต้นสามารถเปลีย่ นแปลงได้ โดยไม่ตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

WEDDING PACKAGE (III) : Starting from THB 390,000 net
  Wedding
  Floral
  One

garland for bride and groom (มาลัยมงคลแด่บ่าว-สาว)

decoration of the wedding venue (ตกแต่งดอกไม้ ประดับห้ องแบบมาตรฐาน)

9-tier wedding cake (15 pounds) (เค้ กแต่งงาน 9 ชั้น 15 ปอนด์)

  Backdrop

with bride and groom names (ข้ อความประดับบนเวที)

6

floral corsages for VIP guests (ช่อดอกไม้ ประดับเสื้อเจ้ าภาพและแขกวีไอพี สําหรับ 6 ท่าน)

4

blessing books (สมุดลงนามอวยพร 4 เล่ม)

1

wedding gift box (กล่องใส่ซองของขวัญ 1 กล่อง)

3

pairs of flower stands (ดอกไม้ ตกแต่งบนขาตั้งจํานวน 3 คู่)
  A THB 3,000 net dining voucher to redeem at Centara Grand
at Central Plaza Ladprao Bangkok
 (บัตรรับประทานอาหาร มูลค่า 3,000 บาท ณ ห้ องอาหารรสเลิศในโรงแรม)
 One-night stay in the Premium Deluxe Suite including
 on the wedding day

breakfast

(ห้ องพรีเมี่ยมดีลักซ์สวีท สําหรับ พักฮันนีมูน 1 คืน พร้ อมอาหารเช้ า ที่ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ เซ็นทรัล พลาซาลาดพร้ าว กรุงเทพฯ)
  Complimentary

one-night stay in a Club Deluxe Suite including breakfast
at Centara Grand at Central Plaza Ladprao Bangkok

(อภินันทนาการห้ องพักคลับดีลักซ์สวีทจํานวน 1 คืน พร้ อมอาหารเช้ า ที่โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ เซ็นทรัล พลาซาลาดพร้ าว กรุงเทพฯ)



WEDDING PACKAGE (IV) : Starting from THB 490,000 net
  Wedding
  Floral
  One

garland for bride and groom (มาลัยมงคลแด่บ่าว-สาว)

decoration of the wedding venue (ตกแต่งดอกไม้ ประดับห้ องแบบมาตรฐาน)

9-tier wedding cake (20 pounds) (เค้ กแต่งงาน 9 ชั้น 20 ปอนด์)

  Backdrop

with bride and groom names (ข้ อความประดับบนเวที)

6

floral corsages for VIP guests (ช่อดอกไม้ ประดับเสื้อเจ้ าภาพและแขกวีไอพี สําหรับ 6 ท่าน)

4

blessing books (สมุดลงนามอวยพร 4 เล่ม)

2

wedding gift boxes (กล่องใส่ซองของขวัญ 2 กล่อง)

4

pairs of flower stands (ดอกไม้ ตกแต่งบนขาตั้งจํานวน 4 คู่)
THB 3,500 net dining voucher to redeem at Centara Grand
at Central Plaza Ladprao Bangkok

A

 (บัตรรับประทานอาหาร มูลค่า 3,500 บาท ณ ห้ องอาหารรสเลิศในโรงแรม)
 One-night stay in Premium Deluxe Suite including
 on the wedding day

breakfast

(ห้ องพรีเมี่ยมดีลักซ์สวีท สําหรับ พักฮันนีมูน 1 คืน พร้ อมอาหารเช้ า ที่ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ เซ็นทรัล พลาซาลาดพร้ าว กรุงเทพฯ)


  Complimentary

two-night stay in a Deluxe room including breakfast
at Centara Grand Beach Resort Phuket

(อภินันทนาการห้ องพักแบบแสตนดาร์ดสําหรับคู่ฮันนีมูน จํานวน 1 ห้ อง 2 คืน พร้ อมอาหารเช้ า ที่โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ บีช รีสอร์ทภูเก็ต)
Prices & details as shown above can be changed without prior notice

รายการดังกล่าวข้างต้นสามารถเปลีย่ นแปลงได้ โดยไม่ตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

WEDDING PACKAGE (V) : Starting from THB 590,000 net
  Wedding
  Floral
  One

garland for bride and groom (มาลัยมงคลแด่บ่าว-สาว)

decoration of the wedding venue (ตกแต่งดอกไม้ ประดับห้ องแบบมาตรฐาน)

9-tier wedding cake (20 pounds) (เค้ กแต่งงาน 9 ชั้น 20 ปอนด์)

  Backdrop

with bride and groom names (ข้ อความประดับบนเวที)

8

floral corsages for VIP guests (ช่อดอกไม้ ประดับเสื้อเจ้ าภาพและแขกวีไอพี สําหรับ 8 ท่าน)

6

blessing books (สมุดลงนามอวยพร 6 เล่ม)

2

wedding gift boxes (กล่องใส่ซองของขวัญ 2 กล่อง)

4

pairs of flower stands (ดอกไม้ ตกแต่งบนขาตั้งจํานวน 4 คู่)
  A THB 4,000 net dining voucher to redeem at Centara Grand
at Central Plaza Ladprao Bangkok

(บัตรรับประทานอาหาร มูลค่า 4,000 บาท ณ ห้ องอาหารรสเลิศในโรงแรม)


 One-night stay in the
 on the wedding day

Executive Suite including breakfast

่

ี สวีท สําหรับพักฮันนีมูน 1 คืน พร้ อมอาหารเช้ า ที โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ เซ็นทรัล พลาซาลาดพร้ าว
 (ห้ องเอ็กเซ็กคลูทฟ
  Complimentary two-night stay in a Deluxe Pool Villa room including breakfast

กรุงเทพฯ)

at Centara Villas Samui

(อภินันทนาการห้ องพักดีลักซ์พูลวิลล่าสําหรับคู่ฮันนีมูน จํานวน 1 ห้ อง 2 คืน พร้ อมอาหารเช้ า ที่โรงแรมเซ็นทาราวิลล่า สมุย)

Prices & details as shown above can be changed without prior notice

รายการดังกล่าวข้างต้นสามารถเปลีย่ นแปลงได้ โดยไม่ตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

Musical Band Types
Electone with karaoke and one singer

THB 8,500 net

(อิเลคโทนพร้ อมจอคาราโอเกะ และ นักร้ อง 1 คน)
Trio band (ดนตรีสากล 3 ชิ้น)

THB 15,000 net

- Electric Piano, Double Bass and Violin

(ชุดที่ 1 ประกอบด้ วย เปี ยโนไฟฟ้ า, ดับเบิลเบส และ ไวโอลิน)
- Violin, Cello and Flute or Viola

(ชุดที่ 2 ประกอบด้ วย ไวโอลิน, เชลโล และ ฟลุต หรือ วิโอล่า)
Quartet (ดนตรีสากล 4 ชิ้น)

THB 20,000 net

- Violin, Viola, Cello and Flute

(ชุดที่ 1 ประกอบด้ วย ไวโอลิน, วิโอล่า, เชลโล และ ฟลุต)
- Electric Piano, Double Bass, Violin and Flute or Saxophone

(ชุดที่ 2 ประกอบด้ วย เปี ยโนไฟฟ้ า, ดับเบิลเบส, ไวโอลิน และ ฟลุต หรือ แซกโซโฟน)
- Violin, Viola, Cello and Double Bass

(ชุดที่ 3 ประกอบด้ วย เครื่องสายสากล ประกอบด้ วย ไวโอลิน, วิโอลา, เชลโล และ ดับเบิลเบส)
Trio band with one singer (วงดนตรี 3 ชิ้น และ น้ กร้ อง 1 คน)

THB 55,000 net

- Drum, Guitar and Bass

(ชุดที่ 1 ประกอบด้ วย กลอง, กีต้าร์ และ เบส)
- Electric Piano, Guitar and Saxophone

(ชุดที่ 2 ประกอบด้ วย เปี ยโนไฟฟ้ า, กีต้าร์ และ แซกโซโฟน)
- Electric Piano, Bass and Drum

(ชุดที่ 3 ประกอบด้ วย เปี ยโนไฟฟ้ า, เบส และ กลอง)
String Combo Band (วงดนตรี 4 ชิ้น และ นักร้ อง 1คน)

THB 60,000 net

- Drum, Guitar, Bass and Electric piano (กลอง, กีต้าร์, เบส และ เปี ยโนไฟฟ้ า)

่ นักร้อง 2,500 บาทต่อ 1 คน)
Additional singer at THB 2,500 net/singer (เพิม
Live bands perform approximately 3 hours/function

(วงดนตรีบรรเลงเป็ นระยะเวลาประมาณ 3 ชัว่ โมงต่องาน)
Prices & details as shown above can be changed without prior notice

รายการดังกล่าวข้างต้นสามารถเปลีย่ นแปลงได้ โดยไม่ตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

Entertainment and audiovisual equipment
Bubble machine (เครื่องทําฟองสบู่)

THB 3,000 net

Follow light and controller

THB 3,500 net/set

Additional flower decoration
Photo backdrop or special decoration (ฉากถ่ายภาพ)

Starting from THB 35,000 net

Photo backdrop bring-in fee (ค่านําเข้ าฉากถ่ายภาพ)

THB 20,000 net

One corsage for VIP guest (ช่อดอกไม้ ประดับเสื้อเจ้ าภาพ หรือ วีไอพี)

Starting from THB 5,000 net

Photo gallery (แกลอรี่ภาพถ่ายบ่าว-สาว)

THB 10,000 net

One corsage for VIP guest (ช่อดอกไม้ ประดับเสื้อเจ้ าภาพ หรือวีไอพี)

THB 150 net/piece

Bride and groom garlands (one set/two garlands)

THB 2,000 net/set

(มาลัยบ่าว – สาว 1 คู่)
Hand garland (มาลัยประธาน)

THB 1,000 net/piece

One bridal bouquet (ช่อบูเก้ เจ้ าสาว)

Starting from THB 1,500 net

Ice sculpture (นํา้ แข็งแกะสลัก)

THB 1,500 net/piece

Blessing book (สมุดเซ็นอวยพร)

THB 500 net/piece

Wedding gift box (กล่องใส่ซองของขวัญ)

THB 1,000 net/box

Corkage charge (ค่าเปิ ดขวด)

THB 500 net/bottle

Flower decoration for stage rim (size 60 c.m./piece)

THB 1,000 net/piece

(ดอกไม้ ตกแต่งขอบเวที)

Prices & details as shown above can be changed without prior notice

รายการดังกล่าวข้างต้นสามารถเปลีย่ นแปลงได้ โดยไม่ตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

