
 
 

Package c  
  **รวมชุดพานขันหมากแบบครบ** 
ชุดพานขันหมาก    
                         1. พานขันหมากเอก จํานวน 1 พาน   
                         2. พานสินสอด จํานวน 1 พาน 
                         3. พานแหวนหมั้น จํานวน 1 พาน  
                         4. พานไหวผูใหญ จํานวน 1 พาน 
                         5. พานเชิญขันหมาก จํานวน 1 พาน 
                         6. ตนกลวย ตนออย จํานวน 1 คู 
                         7. พานขนมมงคล 9 อยาง จํานวน 2 พาน 
                         8. พานขนมเปยะ จํานวน 2 พาน 
                         9. พานขนมจันอับ จํานวน 2 พาน 
                        10. พานปลาเงิน ปลาทอง จํานวน 2 พาน 
                             11. พานมะพราว สมโอ กลวย 2 พาน 



 
 

 
 

1C ชุดพิธเีชา ภัตตาหารพระสงฆ 9 ชุดพรอมของวางแขก50 ทาน (coffee break) 
ราคา 40,000 บาท **ไมรวมอาหารบุฟเฟต** 
2C ชุดพิธเีชา ภัตตาหารพระสงฆ 9 ชุดพรอมของวาง+อาหารบุฟเฟตแขก 50 ทาน 
ราคา 50,000 บาท 
1. เตรียมอปุกรณพิธสีงฆ ครบชุด ไดแก 
   ชุดโตะหมูบูชา สีครีม-ทอง พรอมลายฉลุสวยงาม 
   ชุดอาสนะสงฆ 9 ชุด , ชุดพรอมผารองอาสนะ 9 ผืน 
   พรมรองพ้ืนในพิธ,ีขันและทัพพีสําหรับบาว-สาวตักบาตร 
   หมอนกราบพระ 1 คู , ท่ีกรวดน้ํา 2 ชุด 
    แจกัน กระถางธูป เชิงเทียน สายสิญจน บาตรน้าํมนต และไมพรม 
 
 
     



 
 

   กระโถน ทิชชู แกวน้ํา สําหรับพระสงฆ 9 ชุด 
   ดอกไมสําหรับโตะหมูบูชา 1 ชุด 
   ดอกไม ธูป เทยีน สําหรับถวายพระพุทธและพระสงฆ 10 ชุด 
   อาหารทีใ่ชตักบาตรในพิธีสําหรับบาว-สาว จํานวน 10 ชุด (ไขเค็ม , ขนมเปยะ , 
ทองหยิบ ,ทองหยอด ,เม็ดขนนุ ) 
   จัดโตกภตัตาหารสําหรับถวายพระสงฆ จํานวน 9 ชุด (อกีชุดซ่ึงไมรวมกับอาหารบุฟ
เฟตสําหรับแขก) 
   จัดโตกอาหารสําหรับถวายพระพุทธ 1 ชุด , พระภูมิเจาท่ี 1 ชุด 
   ผูดําเนนิพิธีการสงฆ 
2. เตรียมพิธีหมั้น สวมแหวน และพิธดีูสินสอด 
   จัดขาวตอก ดอกไม ถ่ัวงา สําหรับผูใหญโรยอวยพรบาว-สาว 
   จัดผาหอเงิน-ทอง สําหรับใชในพิธีดูสินสอดทองหมัน้ 
 3. เตรียมพิธีหลั่งน้ําพระพุทธมนต 
   ชุดหลั่งน้ํา พรอมผาปูสีครีม-ทอง 
     



   
 

    อุปกรณสําหรับใชในพิธีครบชุด ไดแก คนโทน้ํา หอยสังข ดายมงคลแฝด น้ําอบไทย  
    มาลัยบาวสาว 1 คู พรอมพานวางมาลยั 
    พานดอกไมรองหลั่งน้ําสังข 1 คู   
    พรมรองพ้ืนลายเปอรเซีย สําหรับรองชุดหลั่งน้ํา 
    จัดเตรียมมานหลัง พรอมปายชื่อโฟมบาว-สาว 
    Flower Stand สีสวย 1 คู 
4. เตรียมพิธีไหวผูใหญ 
   หมอนสําหรับรองไหวผูใหญ 
   สายสิญจนสําหรับผูกขอมอื 
5. เตรียมอปุกรณ พิธสีงตัว 
   ขาวตอกดอกไม ถ่ัวงา จํานวน 1 พาน 
   ไมเทา ฟกเขียว หินบดยา กลบีกุหลาบ 
   น้ํามนต สําหรับพรมที่นอน 
6. เตรียมอาหารบุฟเฟตและอปุกรณ สําหรับแขก 50 ทาน  
   ชุดอาหารวางเชา ชา กาแฟ ไมโล ขนมปง น้ําสม ต้ังแตเวลา 6.30 – 8.30 น. 
    อาหารคาว 6 อยาง (ในภาชนะบุฟเฟต พรอมอุนตลอดงาน) 



 
   ขนมหวาน 1 อยาง หรือ ผลไมตามฤดกูาล 3 อยาง (เลือกอยางใดอยางหนึ่ง) 
   ขาวสวย และ ขนมจีน 
    น้ําดื่มตลอดงาน น้ําอัดลม 12 ขวด (คละสี)   
    จัดเตรียมโตะกลมและเกาอีพ้รอมผาคลุมสีขาว เกาอี้ผกูโบวสีทอง                                    
สําหรับแขก 50 ทาน 
    พนักงานดูแลดานอาหาร เครื่องดืม่ 
7. เตรียมสถานท่ีสําหรับงาน 
**สามารถเลือกธมีสีได ชมพู-ขาว,เขียว-ขาว,ฟา-ขาว**  

 ดอกไมวางประดับตามโตะอาหาร สีสวย จํานวน 5 ชุด 
 ดอกไมวางประดับโตะอาหารบุฟเฟต จํานวน 1 ชุด 
 Flower Ball ดอกไม  พรอมรอยโบว จํานวน 4 ลูก 
 Flower Line ดอกรักรอยสลับกลวยไม ตกแตงภายในงาน 12 เสน 
 กรงนกประดับ 2 กรง 
 ดอกไมสแตนดประดับบาน 2 จุด 
 รมสนาม 1 คัน พรอมตกแตง 
 แจกนัประดับใหญ 2 แจกนั 

 



 
 

 ท่ีวางกรอบรูปพรอมผาคลุม (ตามสีของธีมงาน) 
 ผาคลุมเสาเต็นท (ตามสีของธมีงาน) 
 ดอกไมประดับท่ีฉากหลัง (ฉากผา) 
 ชอดอกไมสําหรับเจาสาว(Bouquet) จํานวน 1 ชอ 

หมายเหตุ 
        - รายละเอียดตางๆในแพ็คเกจไมสามารถเปลี่ยนแปลง หรือ ตัดรายการใดรายการ
หนึ่งออกได  แตถาเปลี่ยนแปลงใดๆ ขอคงราคาตามแพ็คเกจ 
         - อาหารบุฟเฟตแขกสามารถเพ่ิมเติมได ในราคาหัวละ 200 บาท/ทาน เปนราคาท่ี
รวมโตะและเกาอี้สําหรับแขก  (อาหารคาว 6 อยาง , หวาน 1 อยาง หรือผลไม 3 อยาง) 
         - อาหารวางเชา (coffee break) ชา กาแฟ ไมโล ขนมปง สามารถเพ่ิมได ในราคาหัว
ละ 70 บาท/ทาน 
 
 
 
 
 



 
 
รายการส่ิงของที่เจาบาว - เจาสาวตองจัดเตรียมเองในวันงาน  
1.  นิมนตพระสงฆ 9 รูป (ใหพระเตรียมบาตรพรอมขาต้ังบาตรดวย) 
2.  พระพุทธรูป 1 องค (สําหรับวางบนโตะหมูบูชา) 
3.  ซองปจจัยถวายพระ 9 ซอง 
4.  เตรียมผูชวยสําหรับพิธีไหวผูใหญและพิธีหลั่งน้ําพระพุทธมนต 2 ทาน 
5.  จัดเตรียม เคร่ืองเลน CD สําหรับเปดแผนเพลงไทยในระหวางทําพิธีการ 
  
 
 

 

 
 
 



รายละเอียด 
คาบริการจัดงาน 

พิธีสงฆ การหมั้น ชวงเชา 

 

 

 
 



 

รายละเอียด 
คาบริการจัดงาน 

พิธีเล้ียงรับรองชวงเย็น 

 
 

 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 



 

 
 

 
 



 

 
 

 
 



 

 

 

 
 


