Engagement Ceremony

May

2019

พิธีหมั้น

92,900.



บริการห้ องจัดเลีย้ งสาหรับพิธีการ ( 3 ช.ม. ) เฉพาะห้องธานี การันตี ขั้นต่า 60 ท่าน *
Mini cocktail snack อาหารว่าง Menu A

1

ห้อง

1

ชุด

ฉากดอกไม้ตกแต่งบนเวที

1

ซุม้

ป้ ายต้อนรับแขกหน้างาน

1

ป้ าย

6

ช่อ

2

ตัว

60

ที่

Deluxe plus room :



Stage sofa & Logo :



Photo backdrop :



Welcome banner :



Flower corsages :



Souvenir table :















ท่าน ( แขกเกินคิดท่านละ

60

ห้องแต่งตัวบ่าวสาว 1 คืน พร้อมอาหารเช้า





สาหรับแขก

ป้ ายโฟมเวที พร้อม ชุดโซฟารับแขก

ช่อดอกไม้ติดหน้าอก

โต๊ะวางของหมั้น

‘White Chiavari chairs’ เก้ าอีเ้ ชียวารี่รับรองแขกในงาน
ซุม้ อาหารออกร้าน

Food station :

Menu A

สาหรับ

50

ที่

1

ชุดยกน้าชา พร้ อม บริการ

10 - 20

บริการขนมบัวลอย และ ภาชนะ
Photography :

บริ การถ่ายรู ปพิธีการ

50
3

400.-

)

ซุม้
ท่าน
ถ้วยเล็ก

ช.ม. ( ช่างภาพ 1 คน ) พร้อม ไฟล์ภาพ

พิธีกร + ผู้ช่วย จัดเตรียมลาดับงาน

2

ท่าน

พิธีหมั้น พิธีรับไหว้ ยกน้าชา
ชุดพิธีแห่ ขันหมากจีน รวมพิธีสู่ขอ
ฝ่ ายชาย : พานสินสอดทองหมั้น 2 พาน
ช่อดอกไม้รับเจ้าสาว 1 ช่อ ส้มเช้งถาดละ 24 ผล
ขนมแต่งงาน (ซีเซ็กทึง) 2 กล่อง ขนมจันอับ (แต่เหลี่ยว) 2 ห่อ ขนมเปี๊ ยะ 2 กล่อง
ฝ่ ายหญิง : ส้มเช้งถาดละ 24 ผล 2 ถาด
ขนมเปี๊ ยะ
2 กล่อง
ต้นเซียงเช่า และ ต้นทับทิม 2 กระถาง
เอี้ยม-ปิ่ นปั กผมหยูอ่ ี่ 2 ชุด
ส้มเช้งติดอักษาจีน 4 ผล ( พิธีปูเตียง )


ฤกษ์ ต่าง ๆ ในวันงาน :






ฤกษ์แห่ ขนั หมาก_____________
ฤกษ์ส่งตัวบ่าวสาว_____________



ขนมจันอับ (แต่เหลี่ยว)
กล้วยหอมดิบติดอักษรจีน
ต้นชุงเช่าห่อน้ าตาลทรายแดง
ชุดแม่ศรี เรื อน 1 ชุด



1
1

ถาด

ห่อ
เครื อ
คู่

* พัดเจ้าสาว ตะเกียงแดง และ ตูเ้ ซฟแดง เจ้ าภาพเตรียมเอง




2

2







ฤกษ์สวมแหวน_____________
โรยเตียง_____________



ยกน้ าชา_____________

Cocktail Snack Menu
European appetizer :
Menu A เลือก 2 รายการ
Menu B เลือก 3 รายการ

Oriental appetizer :
Menu A เลือก 2 รายการ
Menu B เลือก 3 รายการ

Choice of dessert :
Menu A เลือก 2 รายการ
Menu B เลือก 3 รายการ

Choice of juice:
Menu A เลือก 2 รายการ
Menu B เลือก 3 รายการ

Menu A @ 400.- / Menu B @ 480.-

May 2019

มินิพิซซ่าไก่
มินิพิซซ่าปูอดั
มินิพิซซ่าแฮมชีส

มินิแซนวิชแฮม
มินิแซนวิชไก่
มินิแซนวิชทูน่า

มินิครัวซองแฮมชีส
มินิครัวซองเนยสด
มินิครัวซองผักโขม

มินิพายเห็ดหอม
มินิพายทูน่า
มินิพายหมูแดง

ขนมจีบจิ๋ว
ซาลาเปาจิ๋วไส้ครี ม
ซาลาเปาจิ๋วหมูสับ

ปอเปี๊ ยะฮ่องเต้
ปอเปี๊ ยะเวียดนาม
สาหร่ ายยัดไส้กงุ้ ทอด

ถุงทอง
หรุ่ มเสวย
กระทงทองทะเล

ขนมปังหน้าหมู
ขนมปังหน้าไก่
ขนมปังหน้าเห็ด

ผลไม้รวม
มินิทาร์ตผลไม้รวม
บานาน่าพายเวย์

แยมโรลพาสเทลจิ๋ว
เค้กชาเขียวไทย
ครัวซองค์ช็อคโกแลต

เดนิชพีชแพร์
เค้กชาไทย
โอเปร่ าเค้ก

เดนิชบลูเบอรี่
เค้กฝอยทอง
เครปทูโทน

น้ าใบเตย
น้ าสับปะรด
น้ าเก๊กฮวย

น้ าชามะนาว
น้ ากระเจี๊ยบ
น้ าตะไคร้

น้ าชาเขียวมะลิ
น้ าอัญชันมะนาว
ชา / กาแฟ

น้ าพัน๊ ช์
น้ าฝรั่ง
น้ าองุ่น

น้ าส้ม
น้ าสิ้ นจี่
น้ ามะตูม














Food station : ซุ้มอาหารออกร้ าน สาหรับ 50 ที่ / ซุ้ม
Menu A :
@ 6,800.-

โกยซี หมี่ไก่

โกยซี หมี่ทะเล สุ ก้ ีหมู หรื อ ไก่

สุก้ ีทะเลรวมมิตร ข้าวขาหมูน้ าแดง

ข้าวมันไก่ตม้ ข้าวมันไก่ทอด ก๋ วยเตี๋ยวต้มยาหมู ก๋ วยเตี๋ยวหมูต๋ นุ

เกี้ยวกรอบผัดไทกุง้

ข้าวหน้าไก่กุนเชียง ข้าวหมูแดงหมูกรอบ

บะหมี่หมูแดง ก๊วยจับ๊ น้ าข้น ก๊วยจับ๊ น้ าใส

ก๊วยเตี๋ยวเป็ ดตุ๋น ก๊วยเตี๋ยวไก๋ มะระตุ๋น กระเพาะปลาน้ าแดง

ซุปเกี๊ยวกุง้ สด ข้าวยาไก่ยา่ ง

ข้าวหน้าเป็ ดย่าง

ข้าวยาไก่แซบ

ก๊วยเตี๋ยวสุโขทัย

เกี๊ยวทอดราดหน้าซี ฟู้ด

Menu B :

มินิชีสเบอเกอร์ หรื อ มินิเบอเกอร์ หมัน่ โถว : หมู เนื้อ หรื อ ไก่

ก๊วยเตี๋ยว หรื อ บะหมี่ : ผัดมันกุง้ +ซี่ โครงหมูต๋ นุ

@ 8,800.-

สปาเก๊ตตี้ : ผัดขี้เมาโหรพาซี ฟู้ด หรื อ ผัดพริ กแห้งเบคอนไส้กรอก

ข้าวผัดกระเทียม : แซลมอลย่าง หรื อ ซาบะย่างซี อิ้ว

ก๊วยเตี๋ยวหมูตม้ ยา หรื อ ราเมงต้มยาน้ าข้น : แซลมอลย่าง

สเต็กปลาแซลมอล หรื อ ปลาดอลลี่ : ราดซอส+มันบด

บริการอื่น ๆ
















บริ การเตรี ยมอุปกรณ์สาหรับ พิธีหมั ้น หรือ พิธีหลัง่ น ้าพระพุทธมนต์
9,500.พานแหวนหมั ้นดอกไม้ สด
พานละ
2,500.มาลัยบ่าวสาว
คู่ละ
1,500.- ( สีขาวเขียว / ชมพูพีช คิดเพิ่ม 500.- )
ค่าเช่าห้ องจัดงาน
ห้ องเล็ก ชม. ละ 5,000.- ( ห้ องใหญ่ ราคาแจ้ งอีกครัง้ )
กรณีงานในช่ วงเวลาพิเศษ 23:00 – 06:00 น. คิดค่าล่วงเวลาเพิ่ม ชม. ละ
10,000.บริ การ ขนมบัวลอย 1 หม้ อ พร้ อมภาชนะ สาหรับแขก 50 ถ้ วยเล็ก
2,000.กรณี เจ้ าภาพนาขนมบัวลอยมาเอง คิดค่าบริ การพร้ อมภาชนะ
1,000.บริ การ อาหารสาหรับพระภิกษุ Thai cuisine พร้ อมดอกไม้ ธูปเทียน
7,500.บริ การ นิมนต์พระ พร้ อม รถรับ-ส่ง ( เฉพาะ วัดบางยี่ขนั ) + บริ การอุปกรณ์ที่ใช้ ในพิธีสงฆ์ 3,500.กรณี เจ้ าภาพนิมนต์พระมาเอง : โรงแรมฯ เตรี ยมอุปกรณ์ที่ใช้ ในพิธีสงฆ์ คิดค่าบริ การ 2,500.S.D. Avenue Hotel 94 Boromratchonnani Rd., Bangplad Bangkok 10700 Tel. 0-2813-3111

โรงแรม เอส.ดี. อเวนิว

94

ถนนบรมราชชนนี บางพลัด กรุ งเทพ 10700 โทร. 0-2813-3111 www.sdavenue.com Email : sdavenue.inhouse@gmail.com

