

ราคาค่าเช่าสถานที่จัดงานเลี้ยง 

พื้นที่
1.

 บริเวณบ้านเรือนไทย

ชั้นบนมีห้องและระเบียงเหมาะกับพิธีหมั้นแบบไทยๆ
สวนบริเวณลานชั้นล่างและใต้ถุนเรือนไทยเหมาะกับการจัดเลี้ยง
ขนาดเล็กในบรรยากาศร่มรื่น
* รองรับแขกด้านบนได้ 30 ท่าน ทั้งบริเวณได้ไม่เกิน 80 ท่าน
2.
 บริเวณห้องจัดเลี้ยงปรับอากาศ The Rain Tree Room
พื้นที่จัดเลี้ยงปรับอากาศ ตัวอาคารล้อมด้วยกระจกบานใหญ่
ภายนอกรายล้อมไปด้วยสวนสวยและบ่อน้ำ ที่ให้ความรู้สึกสดชื่น
แตกต่างจากการจัดเลี้ยงในห้องประชุมตามโรงแรมแบบเดิมๆ
* รองรับแขกได้ไม่เกิน 120 ท่าน
3.
 บริเวณเรือนต้นไม้ The Rain Forest Hall
เรือนต้นไม้หลังคาสูงโปร่ง ประดับด้วยไม้ Tropical นานาพันธ์
มีน้ำตก บ่อปลา และศาลานั่งเล่น
* รองรับแขกได้ไม่เกิน 200 ท่าน
1 + 2 The Thai House + The Rain Tree Room
บริเวณบ้านเรือนไทย และ บริเวณห้องจัดเลี้ยงปรับอากาศ
2 + 3 The Rain Tree Room + The Rain Forest Hall
บริเวณห้องจัดเลี้ยงปรับอากาศ และ บริเวณเรือนต้นไม้



งานกลางวัน
7 am – 2 pm
29,000

งานกลางคืน
6 pm – 10 pm
-

32,000

40,000

35,000
เฉพาะ จ – ศ

45,000

* ไม่สามารถจัดงานกลางวันได้
ในวันเสาร์ อาทิตย์
และวันหยุดนักขัตฤกษ์

42,000

-

50,000
เฉพาะ จ – ศ

59,000

ราคานี้รวมค่า  

สถานที่ ค่าน้ำ ค่าไฟ
ค่าเช่าโต๊ะกลมพร้อมผ้าคลุมสีขาว (บ้านเรือนไทย 5 / Rain Tree Room 15 / Rain Forest Hall 20)
ค่าเช่าเก้าอี้นวมพร้อมผ้าคลุมสีขาว และโบว์ตกแต่ง (บ้านเรือนไทย 50 / Rain Tree Room 150 / Rain Forest Hall 200)
ค่าเช่าโปรเจคเตอร์และจอรับภาพ และพนักงานดูแลระบบภาพ
ค่าเช่าระบบเครื่องเสียง ไมค์ลอย 3 ตัว ไมค์สาย 2 ตัว และพนักงานดูแลระบบเสียง
ค่าเช่าเวทีสำเร็จรูปเคลื่อนที่ได้ขนาด 3.45 เมตร x 1.80 เมตร
ค่าที่จอดรถเนื้อที่ 1 ไร่และพนักงานดูแลความสะดวก
สิทธิในการใช้สถานที่ถ่ายรูป pre - wedding ในวันธรรมดา 1 วัน
บริการห้องส่วนตัวสำหรับเจ้าของงาน มีแอร์ ห้องนั่งเล่น ห้องอาบน้ำแต่งตัวและห้องนอน

  ติดต่อ 

bankampu@gmail.com
089 894 6397  089 499 2079  087 692 1914
ดูรูปภาพงานแต่งงานได้ที่: www.facebook.com/BankampuWeddings


 สำหรับ

แพกเกจงานหมั้นเช้าแบบไทยๆ 

50 ท่าน จัดบริเวณบ้านเรือนไทย ราคาเริ่มต้นที่ 57,000 บาท

7:19 - 8:29 พิธีสงฆ์
• ชุดโต๊ะหมู่บูชา และดอกไม้ สายสินธ์ ธูป เทียน
• ชุดอาสนะสงฆ์ 9 ชุด พร้อมพรมรองพื้น บาตรน้ำมนต์ ที่กรวดน้ำ
• รถตู้รับส่งพระ และมรรคทายกคอยนำพิธี
• ดอกไม้ ธูป เทียน ถวายพระสงฆ์ 9 ชุด
• อุปกรณ์ตักบาตรบ่าวสาว อาหารแห้งถวายกลับวัด 9 ชุด
• อาหารถวายพระสงฆ์จัดในขันโตก 9 ชุด
* บ่าวสาวเตรียมซองปัจจัยถวายพระสงฆ์(9) และให้มรรคทายก (1)
8:09 รับประทานอาหารเช้า
• ข้าวต้มหมู ข้าวต้มไก่ ชากาแฟร้อน น้ำสมุนไพรเย็น สำหรับแขก 50 ท่าน
* หากแขกเกิน 50 ท่าน คิดค่าบริการสถานที่และอาหารเช้าท่านละ 80 บ.
* บ้านเรือนไทยรองรับแขกได้ไม่เกิน 80 ท่าน
9:09 พิธีแห่ขันหมากและสู่ขอ
• สายกั้นประตูทอง ประตูเงิน ประตูนาก
* ราคา 57,000 บาท ยังไม่รวมค่าพานขันหมาก สามารถสั่งเพิ่มได้ค่ะ
9:29 พิธีหมั้น สวมแหวน
• ชุดโซฟา โต๊ะ และ พรม
9:39 พิธีไหว้ผู้ใหญ่
• ชุดโซฟา หมอนสำหรับรองไหว้ผู้ใหญ่ และ พานสำหรับส่งของไหว้
10:09 พิธีหลั่งน้ำพระพุทธมนต์
• ชุดตั่งหลั่งน้ำสีครีมทองครบชุด และพรมรองพื้น
• ป้ายชื่อบ่าวสาว
• อุปกรณ์สำหรับใช้ในพิธี ได้แก่หอยสังข์ แป้งเจิม ด้ายมงคลแฝด
• พวงมาลัยบ่าวสาว 1 คู่ พร้อมพานวางพวงมาลัย 1 พาน
• พานดอกไม้สำหรับรองน้ำสังข์ จำนวน 1 คู่
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บริการอื่นๆที่มีรวมให้ใน Package หมั้น
พิธีกรดำเนินพิธีการ
พนักงานดูแลงานพิธีทุกขั้นตอน
ชุดโต๊ะเก้าอี้พร้อมผ้าคลุมสีขาว สำหรับงานช่วงเช้าสำหรับแขก 50 ท่าน
สแตนด์ดอกไม้ 1 คู่ พุ่มดอกไม้ประดับบ้านไทย 6 พุ่ม ดอกไม้ 8 แจกัน
และช่อดอกไม้ติดหน้าอก 8 ช่อ

บริการเพิ่มเติม
ชุดพานพิธีแห่ขันหมาก 5 พาน เพิ่ม 9,000 บาท
พานธูปเทียนแพ พานขันหมากเอก พานสินสอด พานแหวน
พานหมากพลู ต้นกล้วย ต้นอ้อย
• พานขนมมงคลเพิ่ม คู่ละ 3,000 บาท
• วงดนตรีไทย เพิ่ม 6,500 บาท
มีกลองยาวนำขบวนขันหมาก และดนตรีไทยบรรเลงช่วงพิธี
• บุฟเฟต์กลางวันสำหรับ 50 ท่าน เพิ่ม 14,000 บาท (ท่านละ 280 บาท)
อาหารคาว 5 รายการ ขนมหวาน 1 รายการ หรือผลไม้ตามฤดูกาล
น้ำเปล่า และ น้ำอัดลม
ชุดโต๊ะ เก้าอี้ สำหรับงานและทานอาหารกลางวัน สำหรับแขก 50 ท่าน
* หากลูกค้าต้องการนำเข้าอาหารกลางวันมาเอง มีค่าบริการให้เช่าโต๊ะ เก้าอี้
ตามจำนวนแขกท่านละ 40 บ.
* หากต้องการเลี้ยงกลางวันเป็นโต๊ะจีน ต้องใช้บริการของฮองมินเท่านั้น
• ราคา Package 57,000 บาท
เป็นราคาสำหรับพื้นที่บริเวณเรือนไทยเท่านั้น
บ้านเรือนไทยสามารถรองรับแขกได้ไม่เกิน 80 ท่าน
• หากต้องการทำพิธีไหว้ผู้ใหญ่หรือเลี้ยงกลางวันใน The Rain Tree
Room (ห้องปรับอากาศ จุ120 ท่าน) มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม 12,000 บาท
•

คำถามที่พบบ่อย 

แพกเกจงานแต่งงาน
เนื่องจากงานหมั้นเช้ามีขั้นตอนงานและอุปกรณ์เยอะ บ้านก้ามปจึงมี package งานเช้าเพื่อความสะดวก
ส่วนงานเย็นไม่มีรายละเอียดและอุปกรณ์มากเหมือนงานเช้า ลูกค้าจึงนิยมเช่าสถานที่แล้วออกแบบงานด้วยตัวเอง
เราจึงไม่ได้จัด package งานเย็นไว้ค่ะ
อาหาร
 สำหรับอาหารบุฟเฟต์หรือ cocktail ลูกค้าสามารถนำ catering ที่ต้องการเข้ามาเองได้ โดยไม่มีค่านำเข้าทาง catering
ต้องวางค่ามัดจำสถานที่ 3000 บาท หากทาง catering เก็บกวาดเรียบร้อย จะได้รับค่ามัดจำคืนให้เต็มจำนวน
 หากต้องการเลี้ยงโต๊ะจีน ลูกค้าสามารถใช้บริการของ Hongmin ได้เพียงเจ้าเดียวเท่านั้น
เลือกราคาและเมนูที่ต้องการ ผ่านทาง website ของฮองมิน แล้วติดต่อผ่านทางเราได้เลยค่ะ (www.hongminrestaurant.net)
ราคาอาหารตามweb ยังไม่รวม service charge 20% และค่าเครื่องดื่มโต๊ะละ 360 บาท
ตกแต่งสถานที่
ทางบ้านก้ามปูสามารถเสนอราคาจัดตกแต่งสถานที่ให้ลูกค้าได้ หรือหากลูกค้าต้องการนำนักจัดดอกไม้เข้ามาเอง ก็สามารถทำได้เช่นกัน
โดยจ่ายมัดจำ 3,000 บาท
หากเช่า Rain Forest Hall ไม่สามารถตกแต่งโดยการห้อยสิ่งตกแต่งหรือไฟตกแต่งจากโครงหลังคาหรือต้นไม้
เงื่อนไขการจองและชำระเงิน
มัดจำงวดที่ 1 - 30% ถือเป็นการจองสถานที่
มัดจำงวดที่ 2 - 50% ชำระล่วงหน้าก่อนวันงาน 1 เดือน
งวดสุดท้าย 20% - ชำระเป็นเงินสดวันงาน
* ราคานี้ไม่รวม VAT 7%
เงื่อนไขในการใช้บริการอื่นๆ
พิธีงานจะต้องเสร็จสิ้นตามเวลาที่กำหนด (งานเช้า 2:00pm / งานเย็น 10:00pm) ไม่สามารถใช้สถานที่ล่วงเวลาได้ ไม่ว่าในกรณีใดทั้งสิ้น
หากทีมงานไม่สามารถเข้าเก็บงานได้ตามเวลา จะมีค่าปรับ 10,000 บาท
งดใช้เครื่องขยายเสียงบริเวณ Rain Forest Hall หลัง 10:00pm
สำหรับงานกลางคืน นักจัดดอกไม้และ catering สามารถเข้าจัดเตรียมงานในพื้นที่ Rain Forest Hall ได้ตั้งแต่เวลา 4:00 pm เท่านั้น
นักจัดดอกไม้และทีมงานสามารถเข้ามาเตรียมงานก่อน 4:00pm ได้ในบริเวณที่ทางบ้านก้ามปูจัดเตรียมไว้ให้
เข้าใช้ห้องแต่งตัวได้ตั้งแต่ 4:30 am – 2:45pm สำหรับงานเช้า 3:00 pm – 10:00 pm สำหรับงานเย็น
มีค่ามัดจำสถานที่ร้านละ 3,000 บาท สำหรับร้านอาหารและร้านดอกไม้ที่เข้ามาจัดงาน โดยจะได้รับคืนหลังจากเก็บกวาดพื้นที่เรียบร้อยแล้ว

