
* เง่ือนไขเป็นไปตามที่โรงแรมกําหนด

ภเูก็ต แมรอิอท รสีอรท์ แอนด์ สปา, ในยาง บชี
92, 92/1 หมูท่ี่ 3 ตําบลสาค ูอําเภอถลาง จงัหวดัภเูก็ต 83110

โทร 076 625 555 อีเมล Onnalin.p@marriott.com
www.phuketmarriottnaiyang.com

เริม่ต้นเพยีง
59,000 บาทสทุธิ

• สว่นลด 10% สาํหรบัแพค็เกจ
 อาหารและเครื่องด่ืม 
• ฟร!ี ค่านําเขา้บูธตกแต่ง
• ฟร!ี หอ้งพกัจาํนวน 1 คืน 

โปรโมชัน่พเิศษ
ภเูก็ต แมรอิอท รสีอรท์ แอนด์ สปา,

ในยาง บชี



เนรมิตงานแตงงานริมชายหาดในฝนของคุณใหสวยงามเพียบพรอม
และใหแขกทุกทานไดประทับใจกับวันพิเศษของคุณ 

ณ ริมชายหาดในยางอันเงียบสงบของภูเก็ต

แพ็คเกจพิธีแตงงานแบบไทย
ภูเก็ต แมริออท รีสอรท แอนด สปา, ในยางบีช
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ภูเก็ต แมริออท รีสอรท แอนด สปา, ในยางบีช
92, 92/1 หมูที่ 3 ตำบลสาคู อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต 83110
โทร: +66 (0) 76 625 555 อีเมล: onnalin.p@marriott.com
www.phuketmarriottnaiyang.com



 MALEE PACKAGE  MALA PACKAGE MALAII PACKAGE
  สิ่งที่รวมในแพ็คเกจ 59,000 บาท 88,000 บาท 139,000 บาท
 (สูงสุด 60 ทาน) (สูงสุด 80 ทาน) (สูงสุด 100 ทาน)
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สถานที่จัดพิธี

พวงมาลัยเจาบาว เจาสาว

บริการประดับตกแตงงานดวยดอกไม

เครื่องดื่มตอนรับและผาเย็นสำหรับแขกที่มารวมงาน

เกาอี้นั่งสำหรับแขกพรอมผาคลุมเกาอี้สีขาว

เวดดิ้งแพลนเนอรที่ไดการรับรองจากแมริออท

การจัดพิธีแบบไทยพรอมพิธีสงฆ
ถวายภัตตาหารสำหรับพระสงฆ 

พิธีพิเศษ

ประกาศนียบัตรการแตงงาน
ปายตอนรับหนางาน

พิธีรดน้ำสังข

หองพัก 1 คืนสำหรับเจาบาวเจาสาว Deluxe Room

3 ชั่วโมง 5 ชั่วโมง

Garden Cabana
Pool Access

Beachfront Plunge Pool Villa
or One Bedroom Suite

การจัดหองแบบโรแมนติกในคืนแตงงาน

แบ็คกราวดมิวสิคตลอดงาน

ของวางรับรองแขก1 ครั้ง
ขบวนกลองยาว

บริการถายภาพมืออาชีพ

อาหารเชาเสิรฟในหองสำหรับบาวสาว

รถรับ-สงสนามบินสำหรับเจาบาวเจาสาว 1ครั้ง

แตงหนาทำผมสำหรับเจาสาว 1 ครั้ง

ดอกกไมประดับหนาอกสำหรับแขก 6 ชิ้น

สปาทรีทเมนต 60 นาทีสำหรับเจาสาวและเจาบาว

 • แบ็คดรอปดอกไม
 แบบลายเสน
 • ดอกไม 4 แจกัน

 • แบ็คดรอปดอกไม
 แบบลายเสน
 • ดอกไม 6 แจกัน

• แบ็คดรอปดอกไม
 แบบพื้นฐาน
• ดอกไม 2 แจกัน

ห้องบอลรูม

พระสงฆ์ 3 รูป พระสงฆ์ 5 รูป

พิธีแลกแหวน พิธีแลกแหวน พิธียกน้ำชา

พระสงฆ์ 5 รูป

ห้องบอลรูมหรือนอกสถานที่
ภายในโรงแรม

ห้องบอลรูมหรือนอกสถานที่
ภายในโรงแรม

เงื่อนไขและขอกำหนด
• ราคานี้รวมคาธรรมเนียมบริการและภาษีมูลคาเพิ่มแลว
• สอบถามขอมูลเพิ่มเติมไดที่ อีเมล ONNALIN.P@MARRIOTT.COM หรือโทร +66 (0)76 625 555



ภูเก็ต แมริออท รีสอรท แอนด สปา, ในยางบีช
92, 92/1 หมูที่ 3 ตำบลสาคู อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต 83110
โทร: +66 (0) 76 625 555 อีเมล: onnalin.p@marriott.com
www.phuketmarriottnaiyang.com

เนรมิตงานในแตงงานริมชายหาดในฝนของคุณใหสวยงามเพียบพรอม
และใหแขกทุกทานไดประทับใจกับวันพิเศษของคุณ 

ณ ริมชายหาดในยางอันเงียบสงบของภูเก็ต

แพ็คเกจพิธีแตงงานแบบตะวันตก
ภูเก็ต แมริออท รีสอรท แอนด สปา, ในยางบีช
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แพ็คเกจพิธีแตงงานแบบตะวันตก

เงื่อนไขและขอกำหนด
• ราคานี้รวมคาธรรมเนียมบริการและภาษีมูลคาเพิ่มแลว
• สอบถามขอมูลเพิ่มเติมไดที่ อีเมล ONNALIN.P@MARRIOTT.COM หรือโทร +66 (0)76 625 555

 CLASSIC ELEGANCE   EXQUISITE ELEGANCE  GRACE AND GRANDEUR 

   สิ่งที่รวมในแพ็คเกจ PACKAGE PACKAGE PACKAGE
 59,000 บาท 88,000 บาท 139,999 บาท
 (สูงสุด 60 ทาน) (สูงสุด 80 ทาน) (สูงสุด 100 ทาน)

• ซุมดอกไมสำหรับพิธี 1 ซุม
• แจกันดอกไมหนาซุมดอกไม
 2 แจกัน
• กลีบดอกไมโปรยทางเดิน
 เขาซุมแตงงาน

• ซุมดอกไมสำหรับพิธี 1 ซุม
• แจกันดอกไมหนาซุมดอกไม
 6 แจกัน หรือ 2 แถว
• กลีบดอกไมโปรยทางเดิน
 เขาซุมแตงงาน

• ซุมดอกไมสำหรับพิธี 1ซุม
• กลีบดอกไมโปรยทางเดิน
 เขาซุมแตงงานบริการประดับตกแตงงานดวยดอกไม

ชอดอกไมของเจาสาว
ดอกไมติดหนาอกสำหรับเจาบาว

เคกแตงงาน

เครื่องดื่มตอนรับและผาเย็นสำหรับแขกที่มารวมงาน

เกาอี้นั่งสำหรับแขกพรอมผาคลุมเกาอี้สีขาว

เวดดิ้งแพลนเนอรที่ไดการรับรองจากแมริออท

การจัดพิธีแบบตะวันตก
(คำปฏิญาณงานแตงงานและพิธีแลกแหวน)

ผูนำพิธีเปนภาษาอังกฤษ

ประกาศนียบัตรการแตงงาน

ปายตอนรับหนางาน

หองพัก 1 คืนสำหรับเจาบาวเจาสาว Garden Cabana
Pool AccessDeluxe Room

3 ปอนด 5 ปอนด 5 ปอนด

6 ชั่วโมง3 ชั่วโมง

Beachfront
Plunge Pool Villa

การจัดหองแบบโรแมนติกในคืนแตงงาน

อาหารวางยามบายเสิรฟในหองสำหรับบาวสาว

บริการถายภาพมืออาชีพ

อาหารเชาเสิรฟในหองสำหรับบาวสาว

รถรับ-สงสนามบินสำหรับเจาบาวเจาสาว 1ครั้ง

แตงหนาทำผมสำหรับเจาสาว 1 ครั้ง

สปารคลิ่งไวนสาหรับเฉลิมฉลอง 1 ขวด

สปาทรีทเมนต 60 นาทีสำหรับเจาสาวและเจาบาว


