
งานแต่งงานท่ีมค่ีาใชจ้า่ย
ขัน้ต่ําตัง้แต่
150,000 บาทขึ้นไป
สามารถเลือกได้
2 สทิธปิระโยชน์

งานแต่งงานท่ีมค่ีาใชจ้า่ย
ขัน้ต่ําตัง้แต่
200,000 บาทขึ้นไป
สามารถเลือกได้
3 สทิธปิระโยชน์

งานแต่งงานท่ีมค่ีาใชจ้า่ย
ขัน้ต่ําตัง้แต่
250,000 บาทขึ้นไป
สามารถเลือกได้
4 สทิธปิระโยชน์

งานแต่งงานท่ีมค่ีาใชจ้า่ย
ขัน้ต่ําตัง้แต่
300,000 บาทขึ้นไป
สามารถเลือกได้
5 สทิธปิระโยชน์

ฟร ีหอ้งดลีกัซ ์1 หอ้ง สาํหรบัคู่บา่วสาวในคืนก่อนวนัแต่งงาน
ฟร ีเบยีรช์า้ง 1 บารเ์รล  
ฟร ีโต๊ะจนี 1 โต๊ะ (สงูสดุ 10 ท่าน)

ฟร ีอัพเกรดหอ้งพกัไปยงัหอ้งจูเนียรส์วที
ฟร ีเครื่องดื่มมอ็คเทลต้อนรบั (จาํนวนเท่ากับจาํนวนแขกที่การนัตี)

ฟร ีสถานที่ถ่ายภาพพรเีวดดิง้ ณ โรงแรมคอรท์ยารด์ แมรอิอท ภเูก็ต ทาวน์ พรอ้มหอ้งสาํหรบัเปลีย่นชุด
ฟร ีค่านําเขา้ผูจ้ดังาน ดอกไมแ้ละของตกแต่งจากภายนอก
ฟร ีค่าบรกิาร In-room Dining มูลค่า 2,000 บาท 
ฟร ีซุม้อาหารสาํหรบั 100 ท่าน
ฟร ีซุม้ถ่ายรปูตามมาตรฐานของโรงแรม
ฟร ีเซต็อัพพธิหีมัน้หรอืพธิยีกนํ้าชา (สงูสดุ 40 ท่าน)

ฟร ีหอ้งจูเนียร ์สวที 2 คืน สาํหรบัคู่บา่วสาวในคืนก่อนและหลงัวนัแต่งงาน 
ฟร ีเบยีรช์า้ง 1 บารเ์รล  
ฟร ีโต๊ะจนี 1 โต๊ะ (สงูสดุ 10 ท่าน)
ฟร ีเครื่องดื่มมอ็คเทลต้อนรบั (จาํนวนเท่ากับจาํนวนแขกที่การนัตี)
ฟร ีสถานที่ถ่ายภาพพรเีวดดิง้ ณ โรงแรมคอรท์ยารด์ แมรอิอท ภเูก็ต ทาวน์ พรอ้มหอ้งสาํหรบัเปลีย่นชุด
ฟร ีค่านําเขา้ผูจ้ดังาน ดอกไมแ้ละของตกแต่งจากภายนอก
ฟร ีค่าบรกิาร In-room Dining มูลค่า 2,000 บาท 
ฟร ีซุม้อาหารสาํหรบั 100 ท่าน
ฟร ีซุม้ถ่ายรปูตามมาตรฐานของโรงแรม
ฟร ีฟรโีฟลวเ์ครื่องดื่ม 30 นาที
ฟร ีเซต็อัพพธิหีมัน้หรอืพธิยีกนํ้าชา (สงูสดุ 40 ท่าน)

รบัสว่นลดพเิศษเมื่อคอนเฟริม์งานแต่งงานภายในงาน

ฟร ีเครื่องดื่มมอ็คเทลต้อนรบั (จาํนวนเท่ากับจาํนวนแขกที่การนัตี)

ฟร ีสถานที่ถ่ายภาพพรเีวดดิง้ ณ โรงแรมคอรท์ยารด์ แมรอิอท ภเูก็ต ทาวน์ พรอ้มหอ้งสาํหรบัเปลีย่นชุด
ฟร ีค่าเปิดขวด
ฟร ีค่าบรกิาร In-room dining มูลค่า 1,000 บาท 
ฟร ีหอ้งดลีกัซ ์1 หอ้ง สาํหรบัคู่บา่วสาวในคืนวนัแต่งงาน
ฟร ีบรกิารทดลองชมิอาหารจนี 1 โต๊ะ ก่อนการจดังาน (สงูสดุ 10 ท่าน)

ฟร ีหอ้งดลีกัซ ์1 หอ้ง สาํหรบัคู่บา่วสาวในคืนก่อนวนัแต่งงาน
ฟร ีเบยีรช์า้ง 1 บารเ์รล  
ฟร ีโต๊ะจนี 1 โต๊ะ (สงูสดุ 10 ท่าน)
ฟร ีอัพเกรดหอ้งพกัไปยงัหอ้งจูเนียรส์วที
ฟร ีเครื่องดื่มมอ็คเทลต้อนรบั (จาํนวนเท่ากับจาํนวนแขกที่การนัตี)
ฟร ีสถานที่ถ่ายภาพพรเีวดดิง้ ณ โรงแรมคอรท์ยารด์ แมรอิอท ภเูก็ต ทาวน์ พรอ้มหอ้งสาํหรบัเปลีย่นชุด
ฟร ีค่านําเขา้ผูจ้ดังาน ดอกไมแ้ละของตกแต่งจากภายนอก
ฟร ีค่าบรกิาร In-room Dining มูลค่า 2,000 บาท 
ฟร ีซุม้อาหารสาํหรบั 100 ท่าน
ฟร ีซุม้ถ่ายรปูตามมาตรฐานของโรงแรม

โปรโมชัน่พเิศษสาํหรบังานเวดด้ิงแฟร์

โรงแรมคอร์ทยาร์ด แมริออท ภูเก็ต ทาวน์ 
เลขที่ 1 ซอยสุรินทร ตำบลตลาดใหญ อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 83000
 076 643 555 CourtyardbyMarriottPhuketTown

 courtyardphukettown @courtyardphuket

www.courtyardphukettown.com 

SPECIAL
WEDDING
PROMOTION



Spend a minimum of 
THB 150,000 
choose 2 benefits
from the list

Spend a minimum of 
THB 200,000 
choose 3 benefits
from the list

Spend a minimum of 
THB 250,000 
choose 4 benefits
from the list

Spend a minimum of 
THB 300,000 
choose 5 benefits
from the list

Free one-night stay in a Deluxe Room for the bride & groom on the wedding night
Free barrel of Chang beer
Free Chinese set menu for max. 10 people (one table)
Free room upgrade to Junior Suite
Free welcome mocktail for every guaranteed guest
Free pre-wedding photoshoot at the hotel, with day-use room for changing
Free THB 2,000 in-room dining credit
Free food station for 100 people
Free photo backdrop
Free engagement or tea ceremony for up to 40 people
Free bring-in organizer fee

SPECIAL
WEDDING
PROMOTION

Confirm your wedding at Courtyard by Marriott Phuket Town
during the event and enjoy an exclusive o�er!

Free welcome mocktail for every guaranteed guest
Free pre-wedding photoshoot at the hotel, with day-use room for changing
Free corkage charge
Free THB 1,000 in-room dining credit
Free one-night stay in a Deluxe Room for the bride & groom on the wedding night
Free Chinese set menu for max. 10 people (one table) 

Free one-night stay in a Deluxe Room for the bride & groom on the wedding night
Free barrel of Chang beer
Free Chinese set menu for max. 10 people (one table)
Free upgrade to Junior Suite
Free welcome mocktail for every guaranteed guest
Free pre-wedding photoshoot at the hotel, with day-use room for changing
Free THB 2,000 in-room dining credit
Free food station for 100 people
Free photo backdrop
Free bring-in organizer fee

Free two-night stay in a Junior Suite for the bride & groom on the pre-wedding night
and wedding night
Free barrel of Chang beer
Free Chinese set menu for max. 10 people (one table)
Free welcome mocktail for every guaranteed guest
Free pre-wedding photoshoot at the hotel, with day-use room for changing
Free THB 2,000 in-room dining credit
Free food station for 100 people
Free photo backdrop
Free free-flow drinks for 30 minutes
Free engagement or tea ceremony for up to 40 people
Free bring-in organizer fee

WEDDING FAIR PROMOTION 

COURTYARD BY MARRIOTT PHUKET TOWN
1 Soi Surin, Tambol Talad Yai, Amphur Muang Phuket, Phuket, Thailand 83000

 076 643 555 CourtyardbyMarriottPhuketTown

 courtyardphukettown @courtyardphuket

www.courtyardphukettown.com 



คาใชจายขั้นตํ่าสำหรับคาอาหารและเครื่องดื่ม

แพคเกจ GOLD

ขั้นตํ่า 200,000 บาท
ขึ้นไป

แพคเกจ SILVER

ขั้นตํ่า 150,000 บาท
ขึ้นไป

แพคเกจ PLATINUM

ขั้นตํ่า 250,000 บาท
ขึ้นไป

แพคเกจ TITANIUM

ขั้นตํ่า 300,000 บาท
ขึ้นไป
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สิ่งที่รวมในแพคเกจ

COURTYARD BY MARRIOTT PHUKET TOWN
1 Soi Surin, Tambol Talad Yai, Amphur Muang Phuket,
Phuket, Thailand 83000

 CourtyardbyMarriottPhuketTown

 courtyardphukettown

 @courtyardphuket

www.courtyardphukettown.com 

สำหรับขอมูลเพิ่มเติม กรุณาโทร +66 (0) 76 643 555

หรืออีเมล Sales.PhuketTown@Courtyard.com

แจกันดอกไมแบบมาตรฐานสำหรับตกแตงโตะตอนรับ

สมุดเซ็นอวยพร

กลองรับซอง

ปายตอนรับหนางานพรอมการตกแตงขนาดมาตรฐาน

มาลัยมงคลคูสำหรับบาว-สาว

ชอดอกไมสำหรับเจาสาว

ชอดอกไมประดับหนาอกสำหรับเจาบาว

ชอดอกไมประดับหนาอกสำหรับญาติ 

เสาดอกไม แบบมาตรฐานบนเวที

ขาตั้งสำหรับวางกรอบรูป

จอ LCD โปรเจคเตอร สำหรับฉายวิดีโอและภาพ 

ระบบเครื่องเสียงและไฟตามมาตรฐาน 

เครื่องทำฟองสบูระหวางพิธีตัดเคก

เคกแตงงาน พรอมดอกไมตกแตงบริเวณโตะเคก

สปารคกลิ้งไวน

บริการทดลองชิมอาหารกอนการจัดงาน สำหรับแขก 10 ทาน

หัองพักสำหรับบาวสาว 1 คืน พรอมอาหารเชาสำหรับ 2 ทานในคืนวันงาน

หองพักสำหรับญาติ 1 คืน พรอมอาหารเชา สำหรับ 2 ทานในคืนวันงาน 

บัตรสัมนาคุณรับประทานอาหาร ณ หองอาหารครัวตลาดใหญ

หองพักฮันนีมูน 1 คืน พรอมอาหารเชาสำหรับ 2 ทาน
สำหรับวันครบรอบ 1 ป

5 ชั้น
( 4 ปอนด )

5 ชั้น
( 2 ปอนด )

7 ชั้น
( 5 ปอนด )

7 ชั้น
( 6 ปอนด )

สปารคกลิ้งไวน
1 ขวด

สปารคกลิ้งไวน
1 ขวด

โปรเซคโก
1 ขวด

แชมเปญ
1 ขวด

หองดีลักซ

หองดีลักซ

หองดีลักซ

หองดีลักซ

หองดีลักซ หองจูเนียร สวีท

หองดีลักซหองดีลักซ หองจูเนียร สวีท

มูลคา 800 บาท
ตอคู

มูลคา 1,000 บาท
ตอคู

มูลคา 1,200 บาท
ตอคู

แพคเกจ
งานแตงงาน 



COURTYARD BY MARRIOTT PHUKET TOWN
1 Soi Surin, Tambol Talad Yai, Amphur Muang Phuket,
Phuket, Thailand 83000

 CourtyardbyMarriottPhuketTown

 courtyardphukettown

 @courtyardphuket

www.courtyardphukettown.com 

สำหรับขอมูลเพิ่มเติม กรุณาโทร +66 (0) 76 643 555

หรืออีเมล Sales.PhuketTown@Courtyard.com

พิธีรดนํ้าสังขและหมั้นแบบไทย
50,000 บาท

พิธียกนํ้าชาและพิธีหมั้นแบบจีน
40,000 บาท

พิธีรดนํ้าสังขและพิธีสงฆแบบไทย
62,000 บาท

• จัดเวทีและชุดโซฟาสำหรับพิธี
• เกาอี้รับรองสำหรับแขกผูรวมงาน 50 ทาน
• เสาประดับดอกไม 1 คูแบบมาตรฐานบนเวที
• โตะลงทะเบียนพรอมตกแตงบริเวณหองโถง
• หองสำหรับแตงตัวเจาสาว จำนวน 6 ชั่วโมง

แพ็คเกจรวม
• ชุดพิธียกนํ้าชาหรือพิธีหมั้นแบบไทย
• ชอดอกไมสำหรับรับตัวเจาสาว
• สายกั้นประตูเงินประตูทอง 6 เสน
• ผาหอสินสอด 1 ผืน
• บริการรมสำหรับเจาบาวสำหรับพิธีแหขันหมาก

บริการอาหารและเครื่องดื่ม
• นํ้าชา กาแฟ นํ้าดื่ม นํ้าสมุนไพร
• คอฟฟเบรค 1 เซ็ต (สำหรับแขก 50 ทาน)
 สามารถเลือกของวางได 5 รายการ
 (กรณีแขกจำนวนมากกวา 50 ทาน
 มีคาบริการเพิ่มทานละ 450 บาทสุทธิ)

• จัดเวทีและชุดโซฟาสำหรับพิธี
• เกาอี้รับรองสำหรับแขกผูรวมงาน 50 ทาน
• เสาประดับดอกไม 1 คูแบบมาตรฐานบนเวที
• โตะลงทะเบียนพรอมอุปกรณตกแตงหนางาน
• หองสำหรับแตงตัวเจาสาว จำนวน 6 ชั่วโมง

แพ็คเกจรวม
• ชุดโตะหมูบูชาพรอมพระพุทธรูป 
• ชุดรดนํ้าสังข
• พวงมาลัยสำหรับคูบาวสาว
• ชอดอกไมสำหรับรับตัวเจาสาว
• สายกั้นประตูเงินประตูทอง 6 เสน
• ผาหอสินสอด 1 ผืน
• บริการรมสำหรับเจาบาวสำหรับพิธีแหขันหมาก

บริการอาหารและเครื่องดื่ม
• นํ้าชา กาแฟ นํ้าดื่ม นํ้าสมุนไพร
 และของวาง 5 รายการ
 สำหรับแขกที่มารวมงานจำนวน 50 ทาน
 (กรณีแขกจำนวนมากกวา 50 ทาน
 มีคาบริการเพิ่มทานละ 450 บาทสุทธิ)

• จัดเวทีและชุดโซฟาสำหรับพิธี
• เกาอี้รับรองสำหรับแขกผูรวมงาน 50 ทาน
• เสาประดับดอกไม 1 คูแบบมาตรฐานบนเวที
• โตะลงทะเบียนพรอมอุปกรณตกแตงหนางาน
• หองสำหรับแตงตัวเจาสาว จำนวน 6 ชั่วโมง

แพ็คเกจรวม
• นิมนตพระสงฆ 3 ถึง 5 รูป สำหรับวันงาน
 พรอมรถรับสง
• ชุดโตะหมูบูชาพรอมพระพุทธรูป
• อาสนะสงฆสำหรับพระสงฆ 3 ถึง 5 รูป
• ภัตตาหารสำหรับพระสงฆ 3 ถึง 5 รูป
 หรือ ชุดอาหารแบบปนโตสำหรับถวายพระสงฆ
• ผูดำเนินพิธีการทางศาสนา 
• ชุดรดนํ้าสังข
• พวงมาลัยสำหรับคูบาวสาว
• ขาวสวยสำหรับตักบาตร
• ชอดอกไมสำหรับรับตัวเจาสาว
• สายกั้นประตูเงินประตูทอง 6 เสน
• ผาหอสินสอด 1 ผืน
• บริการรมสำหรับเจาบาวสำหรับพิธีแหขันหมาก

บริการอาหารและเครื่องดื่ม
• ขาวตม 1 สเตชั่น
• นํ้าชา กาแฟ นํ้าดื่ม นํ้าสมุนไพร
 และ เลือกของวางได 5 รายการ
 สำหรับแขกที่มารวมงานจำนวน 50 ทาน
 (กรณีแขกจำนวนมากกวา 50 ทาน
 มีคาบริการเพิ่มทานละ 450 บาทสุทธิ)

พิธีรดนํ้าสังขและหมั้นแบบไทยพิธียกนํ้าชาและพิธีหมั้นแบบจีน พิธีรดนํ้าสังขและพิธีสงฆแบบไทย

แพคเกจงานหมั้น


