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พิเศษสุดส�าหรับผู้ใช้จ่ายสูงสุดในงาน จะได้รับบัตรก�านัลห้องพัก 3 คืน ที่ อนันตรา ดิกู มัลดีฟส์ รีสอร์ท พร้อมบริการเรือรับส่ง
จากสนามบินและรีสอร์ท และอาหารเช้าส�าหรับ 2 ท่าน

ผู้ร่วมงานรับสิทธิ์ลุ้นรับของรางวัลพิเศษมากมายจากโรงแรมและร้านค้าชั้นน�าภายในงาน

ข้อเสนอส�าหรับอาหารและเครื่องดื่ม
• รับฟรี! โต๊ะจีน 1 โต๊ะ ส�ำหรับจ�ำนวนโต๊ะทุกๆ 35 โต๊ะ 

(สูงสุด 2 โต๊ะ)
• รับฟรี! ซุ้มอำหำร 100 ที ่1 ซุม้ ส�ำหรับจ�ำนวนแขกทกุๆ 

350 ท่ำน (เฉพำะบุฟเฟ่ต์ หรือ ค็อกเทล)
• ฟรี! ค่ำน�ำเข้ำซุ้มอำหำร 1 ซุ้ม เม่ือสั่งซุ้มอำหำรจำก

ทำงโรงแรมมูลค่ำ 50,000 บำท ขึ้นไป
• ฟรี! ค่ำน�ำเข้ำเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์สูงสุด 24 ขวด  

(ค่ำเปิดขวดเพิ่มเติมขวดละ 300 บำทต่อขวด)

ข้อเสนอส�าหรับห้องพัก
• รับฟรี! อัพเกรดห้องพักในแพ็กเกจปกติจำกห้องพัก

ระหว่ำงวัน เป็นห้องพักค้ำงคืนรวมอำหำรเช้ำส�ำหรับ 
2 ท่ำน

• รับเพิ่ม! ห้องดีลักซ์ 1 ห้อง 1 คืน ส�ำหรับยอดค่ำใช้จ่ำย
ตั้งแต่ 400,000 – 599,999 บำท

• รับเพิ่ม! ห้องดีลักซ์ 2 ห้อง 1 คืน ส�ำหรับยอดค่ำใช้จ่ำย
ตั้งแต่ 600,000 – 799,999 บำท

• รับเพิ่ม! ห้องดีลักซ์ริเวอร์วิว 2 ห้อง 1 คืน ส�ำหรับยอด
ค่ำใช้จ่ำยตั้งแต่ 800,000 – 999,999 บำท

• รับเพิ่ม! ห้องดีลักซ์ริเวอร์วิว 2 ห้อง 1 คืน ส�ำหรับยอด
ค่ำใช้จ่ำยตัง้แต่ 1,000,000 บำท ขึน้ไป พร้อมด้วยบัตร
รับประทำนอำหำรมูลค่ำ 5,000 บำท เพื่อใช้ระหว่ำง
พักที่โรงแรม

ข้อเสนอส�าหรับงานจัดเลี้ยง
• ฟรี! ค่ำน�ำเข้ำอุปกรณ์ตกแต่งสถำนที่และดอกไม้
• ฟรี! ค่ำเช่ำสถำนทีก่่อนเวลำเพือ่ใช้ในกำรตกแต่งสถำน

ท่ีส�ำหรับยอดค่ำใช้จ่ำยตั้งแต่ 800,000 บำทขึ้นไป 
(สำมำรถตรวจสอบช่วงเวลำห้องว่ำงกับฝ่ำยขำยงำน
แต่งงำน )

• ส่วนลดพิเศษ! แพ็กเกจงำนหมั้น 20%
• ส่วนลดพิเศษ! ค่ำห้องพักเพิ่มเติมจำกแพ็กเกจ
• ส่วนลดพิเศษ! จำกร้ำนค้ำต่ำงๆ ที่ร่วมรำยกำร

สอบถำมข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อทีมงำนแต่งงำนที่ โทร 0 2476 0022 หรือ อีเมล prakit_sa@minor.com

จองงานแต่งงานภายในงานวันที่ 17 และ 18 สิงหาคม 2562 
พร้อมข้อเสนอสุดพิเศษมากมายให้คุณได้เลือกสรร

BOOK YOUR WEDDING

อนันตรา ริเวอร์ไซด์ 
กรุงเทพฯ รีสอร์ท

ข้อเสนอส�าหรับอาหารและเครื่องดื่ม
• รับฟรี! โต๊ะจีน 1 โต๊ะ ส�ำหรับจ�ำนวนโต๊ะทุกๆ 40 โต๊ะ 

(สูงสุด 2 โต๊ะ)
• รับฟรี! ซุม้อำหำร 100 ที ่1 ซุม้ ส�ำหรับจ�ำนวนแขกทกุๆ 

400 ท่ำน (เฉพำะบุฟเฟ่ต์ หรือ ค็อกเทล)
• ฟรี! ค่ำน�ำเข้ำซุ้มอำหำร 1 ซุ้ม เม่ือสั่งซุ้มอำหำรจำก

ทำงโรงแรมมูลค่ำ 50,000 บำท ขึ้นไป
• ฟรี! ค่ำน�ำเข้ำเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์สูงสุด 24 ขวด  

(ค่ำเปิดขวดเพิ่มเติมขวดละ 300 บำทต่อขวด)

ข้อเสนอส�าหรับห้องพัก
• รับฟรี! อัพเกรดห้องพักในแพ็กเกจปกติจำกห้องพัก

ระหว่ำงวัน เป็นห้องพักค้ำงคืนรวมอำหำรเช้ำส�ำหรับ 
2 ท่ำน

• รับเพิ่ม! ห้องพักอวำนี ริเวอร์ วิว 1 ห้อง 1 คืน ส�ำหรับ
ยอดค่ำใช้จ่ำยตั้งแต่ 400,000 – 599,999 บำท

• รับเพิ่ม! ห้องพักอวำนี ริเวอร์ วิว 2 ห้อง 1 คืน ส�ำหรับ
ยอดค่ำใช้จ่ำยตั้งแต่ 600,000 – 799,999 บำท

• รับเพิม่! ห้องพกัอวำน ีพำโนรำมำ ริเวอร์ ววิ 2 ห้อง 1 คนื  
ส�ำหรับยอดค่ำใช้จ่ำยตั้งแต่ 800,000 – 999,999 บำท

• รับเพิ่ม! ห้องพักอวำนี พำโนรำมำ ริเวอร์ วิว 2 ห้อง 1 
คืน ส�ำหรับยอดค่ำใช้จ่ำยตั้งแต่ 1,000,000 บำท ขึ้น
ไป พร้อมด้วยบัตรรบัประทำนอำหำรมูลค่ำ 5,000 บำท 
เพื่อใช้ระหว่ำงพักที่โรงแรม

ข้อเสนอส�าหรับงานจัดเลี้ยง
• ฟรี! ค่ำน�ำเข้ำอุปกรณ์ตกแต่งสถำนที่และดอกไม้
• ฟรี! ค่ำเช่ำสถำนทีก่่อนเวลำเพือ่ใช้ในกำรตกแต่งสถำน

ที่ส�ำหรับยอดค่ำใช้จ่ำยตั้งแต่ 1,000,000 บำทขึ้นไป  
(สำมำรถตรวจสอบช่วงเวลำห้องว่ำงกับฝ่ำยขำยงำน
แต่งงำน )

• ส่วนลดพิเศษ! แพ็กเกจงำนหมั้น 20%
• ส่วนลดพิเศษ! ค่ำห้องพักเพิ่มเติมจำกแพ็กเกจ
• ส่วนลดพิเศษ! จำกร้ำนค้ำต่ำงๆ ที่ร่วมรำยกำร

อวานี พลัส ริเวอร์ไซด์ 
กรุงเทพฯ โฮเทล


