wedding package
REST DETAIL HOTEL HUA HIN

For inquiry, please contact our F&B Manager
Khun Sirithip Thipthammakhun
Tel: (+66) 84 439 2967
E-mail: sirithip_t@restdetailhotel.com

19/119 Soi Hun Hin 19
Tumbol Hua Hin, Amphur Hua Hin
Prachuabkhirikhan 77110, Thailand
Phone: +66 (0) 32 522 488 Facsimile +66 (0) 32 522 489

Forever Yours

ั ญา
พิธส
ี วมแหวนและกล่าวคามั่นสญ

Valid from 1 May 2017 – 20 December 2018
THB 110,000.-net
Wedding Set Up
 Ceremonial set up with a cabana and seating for up to 40 guests
ตกแต่งดอกไม ้ และซุ ้ม ภายในงาน สาหรับ 40 ท่าน
Wedding Vow
 Master of Ceremony ผู ้ดาเนินพิธก
ี ล่าวคามั่นสัญญา
 Rest Detail Wedding Certificate ใบรับรองสาหรับพิธแ
ี ต่งงานทีโ่ รงแรมเรสท์ดเี ทล โฮเทล หัวหิน
 Background music during ceremony เพลงบรรเลงช่วงพิธ ี
Wedding Bouquet and floral detail arrangement
 A bridal bouquet ช่อดอกไม ้เจ ้าสาว
 A groom corsage ดอกไม ้ติดหน ้าอกเจ ้าบ่าว
 Four floral corsages for parents ดอกไม ้ติดหน ้าอก พ่อแม่ของบ่าวสาว
 Decorative themed flowers for event area ดอกไม ้ตกแต่งตามตีมงาน
 Wedding cake flower design ตกแต่งเค ้กสาหรับพิธ ี
 Flower arch and eight sets of flower stands ซุ ้ม และเสาดอกไม ้ 8 ต ้น
 Rose petals sprinkle กลีบดอกไม ้โปรยทางเดิน
Wedding Favor
 Photographer during ceremony including a Wedding Photo Book ช่างภาพ 1 ท่าน และสมุดภาพ
Wedding Fizz
้ 5 ปอนด์
 3 tiers custom designed wedding cake (5 pounds) and decorations เค ้ก 3 ชัน
 A bottle of Sparkling Wine upon arrival สปาร์คกลิง
้ ไวน์ 1 ขวด เสริฟวันแรกทีเ่ ข ้าพัก
 Free-flow soft drinks (Coke, Fanta, Sprite and Drinking water) for up to 40 guests
เครือ
่ งดืม
่ น้ าอัดลมและน้ าเปล่าสาหรับ 40 ท่าน
The Get Away
 Two night accommodation in Rest Horizon covering the wedding night ห ้องพั กแบบ เรสท์ฮอริซอน
จานวน 2 คืนสาหรับบ่าว สาว
 Romantic breakfast in room for two on the day after wedding อาหารเช ้าสาหรับ 2 ท่าน
 Complimentary welcome drink upon arrival เครือ
่ งดืม
่ ต ้อนรับสาหรับวันแรกทีม
่ าถึง
 Hotel souvenir for the couple ของขวัญพิเศษจากทางโรงแรม
 Restfully yours spa package of 60 minutes for two เซทนวดอโรม่า สาหรับ 2 ท่าน
 Welcome fruits basket เซทผลไม ้เสริฟในห ้อง
 Afternoon Tea Set for Bride and Groom เซทอาหารว่างยามบ่ายสาหรับ 2 ท่าน
่ นตัวสาหรับ2 ท่าน
 Dining by Design dinner for two ดินเน่อร์สว
 Complimentary Wi-Fi access ไวฟาย อินเตอร์เน็ ต บนห ้องพัก

Conditions:
1. This package is valid from 1 May 2017 – 20 December 2018 except Long Weekend and Public Holiday
ราคาข ้างต ้น มีผลตัง้ แต่ 1 พฤษภาคม 2560 – 20 ธันวาคม 2561 ยกเว ้นวันหยุดนักขัตฤกษ์
2. The rate mentioned above is inclusive of 10% service charge and 7% government tax.

ราคานีร้ วม เซอร์วส
ิ ชาจ 10% และภาษี 7%

Eternally Yours

พิธแ
ี ต่งงานแบบไทย

Valid from 1 May 2017 – 20 December 2018
THB 120,000.-net
Wedding Set Up
 Ceremonial set up with a cabana and seating for up to 40 guests
ตกแต่งดอกไม ้ และซุ ้ม ภายในงาน สาหรับ 40 ท่าน
Traditional Thai Wedding Ceremony
 Nine Buddhist monks for the blessing ceremony พิธส
ี งฆ์ พร ้อมพระสงฆ์ 9 รูป
 Rod Nam Sang (Traditional holy water pouring and bounding ceremony) พิธร
ี ดน้ าสังฆ์
 Traditional long drum performance ขบวนกลองยาว และราวง
 Rest Detail Wedding Certificate ใบรับรองสาหรับพิธแ
ี ต่งงานทีโ่ รงแรมเรสท์ดเี ทล โฮเทล หัวหิน
 Background music during ceremony เพลงบรรเลงช่วงพิธ ี
Wedding Bouquet and floral detail arrangement
 A bridal bouquet ช่อดอกไม ้เจ ้าสาว
 A groom corsage ดอกไม ้ติดหน ้าอกเจ ้าบ่าว
 Four floral corsages for parents ดอกไม ้ติดหน ้าอก พ่อแม่ของบ่าวสาว
 Decorative themed flowers for event area ดอกไม ้ตกแต่งตามตีมงาน
 Wedding cake flower design ตกแต่งเค ้กสาหรับพิธ ี
 Flower arch and eight sets of flower stands ซุ ้ม และเสาดอกไม ้ 8 ต ้น
 Rose petals sprinkle กลีบดอกไม ้โปรยทางเดิน
Wedding Favor
 Photographer during ceremony including a Wedding Photo Book ช่างภาพ 1 ท่าน และสมุดภาพ
Wedding Fizz
้ 5 ปอนด์
 3 tiers custom designed wedding cake (5 pounds) and decorations เค ้ก 3 ชัน
 A bottle of Sparkling Wine upon arrival สปาร์คกลิง
้ ไวน์ 1 ขวด เสริฟวันแรกทีเ่ ข ้าพัก
 Free-flow soft drinks (Coke, Fanta, Sprite and Drinking water) for up to 40 guests
เครือ
่ งดืม
่ น้ าอัดลมและน้ าเปล่าสาหรับ 40 ท่าน
The Get Away
 Two night accommodation in Rest Horizon covering the wedding night ห ้องพั กแบบ เรสท์ฮอริซอน
จานวน 2 คืนสาหรับบ่าว สาว
 Romantic breakfast in room for two on the day after wedding อาหารเช ้าสาหรับ 2 ท่าน
 Complimentary welcome drink upon arrival เครือ
่ งดืม
่ ต ้อนรับสาหรับวันแรกทีม
่ าถึง
 Hotel souvenir for the couple ของขวัญพิเศษจากทางโรงแรม
 Restfully yours spa package of 60 minutes for two เซทนวดอโรม่า สาหรับ 2 ท่าน
 Welcome fruits basket เซทผลไม ้เสริฟในห ้อง
 Afternoon Tea Set for Bride and Groom เซทอาหารว่างยามบ่ายสาหรับ 2 ท่าน
่ นตัวสาหรับ2 ท่าน
 Dining by Design dinner for two ดินเน่อร์สว
 Complimentary Wi-Fi access ไวฟาย อินเตอร์เน็ ต บนห ้องพัก

Conditions:
3. This package is valid from 1 May 2017 – 20 December 2018 except Long Weekend and Public Holiday
ราคาข ้างต ้น มีผลตัง้ แต่ 1 พฤษภาคม 2560 – 20 ธันวาคม 2561 ยกเว ้นวันหยุดนักขัตฤกษ์
4. The rate mentioned above is inclusive of 10% service charge and 7% government tax.

ราคานีร้ วม เซอร์วส
ิ ชาจ 10% และภาษี 7%

Floral Detail
Arrangement Themes
Event area decorations
Theme by design
Rest theme a
Rest theme b

Imported flowers (cost are subject to selection of flowers)
White or colorful Thai orchids and green leaves
(default)
White or colorful roses and green leaves (default)

Flower stand arrangement
Floral by design
Rest flower a
Rest flower b

Imported flowers (cost are subject to selection of flowers)
White or colorful Thai orchids and green leaves
(default)
White or colorful roses and green leaves (default)

Tablescape arrangement
Table by design
Rest table a
Rest table b

Import flowers
(cost are subject to selection of flowers)
Flower vase with white or colorful of Thai orchids and candle-lit (default)
Flower vase with white or colorful of roses and candle-lit (default)

Remark:
Default floral arrangements may be changed as per tropical flower blooming season.

LEGAL REGISTRATION OF MARRIAGE IN HUA HIN
THB 15,000.The guests are to provide the hotel and Hua Hin’s Registration Office with the following documents
if they wish to have their wedding registered in Hua Hin;
1. Statutory Declaration from the Embassy in Bangkok or Thai official
2. Affirmation of Freedom to Marry from the Embassy in Bangkok
3. The translation of above documents in Thai approved by Department of Consular Affairs –
Ministry of Foreign Affairs of Thailand
4. Copy of passports

