YOUR RIVERSIDE
WEDDING

17 - 18 สิงหาคม 2562
พบกับข้อเสนอสุดพิเศษส�ำหรับงานแต่งงาน

อนันตรา ริเวอร์ไซด์ กรุงเทพฯ รีสอร์ท
257/1-3 ถ.เจริญนคร ธนบุรี กรุงเทพฯ ประเทศไทย 10600
โทรศัพท์ +66 (0) 2476 0022 อีเมล bangkokriverside@anantara.com
anantara.com

อวานี พลัส ริเวอร์ไซด์ กรุงเทพฯ โฮเทล
257 ถ.เจริญนคร ธนบุรี กรุงเทพฯ ประเทศไทย 10600
โทรศัพท์ +66 (0) 2431 9100 อีเมล avaniplus.bangkok@avanihotels.com
avanihotels.com

BOOK YOUR WEDDING
จองงานแต่งงานภายในงานวันที่ 17 และ 18 สิงหาคม 2562
พร้อมข้อเสนอสุดพิเศษมากมายให้คุณได้เลือกสรร
พิเศษสุดส�ำหรับผู้ใช้จ่ายสูงสุดในงาน จะได้รับบัตรก�ำนัลห้องพัก 3 คืน ที่ อนันตรา ดิกู มัลดีฟส์ รีสอร์ท พร้อมบริการเรือรับส่ง
จากสนามบินและรีสอร์ท และอาหารเช้าส�ำหรับ 2 ท่าน
ผู้ร่วมงานรับสิทธิ์ลุ้นรับของรางวัลพิเศษมากมายจากโรงแรมและร้านค้าชั้นน�ำภายในงาน

อนันตรา ริเวอร์ไซด์
กรุงเทพฯ รีสอร์ท

อวานี พลัส ริเวอร์ไซด์
กรุงเทพฯ โฮเทล

ข้อเสนอส�ำหรับอาหารและเครื่องดื่ม
• รับฟรี! โต๊ะจีน 1 โต๊ะ ส�ำหรับจ�ำนวนโต๊ะทุกๆ 35 โต๊ะ
(สูงสุด 2 โต๊ะ)
• รับฟรี! ซุม้ อาหาร 100 ที่ 1 ซุม้ ส�ำหรับจ�ำนวนแขกทุกๆ
350 ท่าน (เฉพาะบุฟเฟ่ต์ หรือ ค็อกเทล)
• ฟรี! ค่าน�ำเข้าซุ้มอาหาร 1 ซุ้ม เมื่อสั่งซุ้มอาหารจาก
ทางโรงแรมมูลค่า 50,000 บาท ขึ้นไป
• ฟรี! ค่าน�ำเข้าเครื่องดื่มแอลกอฮอล์สูงสุด 24 ขวด
(ค่าเปิดขวดเพิ่มเติมขวดละ 300 บาทต่อขวด)

ข้อเสนอส�ำหรับอาหารและเครื่องดื่ม
• รับฟรี! โต๊ะจีน 1 โต๊ะ ส�ำหรับจ�ำนวนโต๊ะทุกๆ 40 โต๊ะ
(สูงสุด 2 โต๊ะ)
• รับฟรี! ซุม้ อาหาร 100 ที่ 1 ซุม้ ส�ำหรับจ�ำนวนแขกทุกๆ
400 ท่าน (เฉพาะบุฟเฟ่ต์ หรือ ค็อกเทล)
• ฟรี! ค่าน�ำเข้าซุ้มอาหาร 1 ซุ้ม เมื่อสั่งซุ้มอาหารจาก
ทางโรงแรมมูลค่า 50,000 บาท ขึ้นไป
• ฟรี! ค่าน�ำเข้าเครื่องดื่มแอลกอฮอล์สูงสุด 24 ขวด
(ค่าเปิดขวดเพิ่มเติมขวดละ 300 บาทต่อขวด)

ข้อเสนอส�ำหรับห้องพัก
• รับฟรี! อัพเกรดห้องพักในแพ็กเกจปกติจากห้องพัก
ระหว่างวัน เป็นห้องพักค้างคืนรวมอาหารเช้าส�ำหรับ
2 ท่าน
• รับเพิ่ม! ห้องดีลักซ์ 1 ห้อง 1 คืน ส�ำหรับยอดค่าใช้จ่าย
ตั้งแต่ 400,000 – 599,999 บาท
• รับเพิ่ม! ห้องดีลักซ์ 2 ห้อง 1 คืน ส�ำหรับยอดค่าใช้จ่าย
ตั้งแต่ 600,000 – 799,999 บาท
• รับเพิ่ม! ห้องดีลักซ์ริเวอร์วิว 2 ห้อง 1 คืน ส�ำหรับยอด
ค่าใช้จ่ายตั้งแต่ 800,000 – 999,999 บาท
• รับเพิ่ม! ห้องดีลักซ์ริเวอร์วิว 2 ห้อง 1 คืน ส�ำหรับยอด
ค่าใช้จา่ ยตัง้ แต่ 1,000,000 บาท ขึน้ ไป พร้อมด้วยบัตร
รับประทานอาหารมูลค่า 5,000 บาท เพื่อใช้ระหว่าง
พักที่โรงแรม

ข้อเสนอส�ำหรับห้องพัก
• รับฟรี! อัพเกรดห้องพักในแพ็กเกจปกติจากห้องพัก
ระหว่างวัน เป็นห้องพักค้างคืนรวมอาหารเช้าส�ำหรับ
2 ท่าน
• รับเพิ่ม! ห้องพักอวานี ริเวอร์ วิว 1 ห้อง 1 คืน ส�ำหรับ
ยอดค่าใช้จ่ายตั้งแต่ 400,000 – 599,999 บาท
• รับเพิ่ม! ห้องพักอวานี ริเวอร์ วิว 2 ห้อง 1 คืน ส�ำหรับ
ยอดค่าใช้จ่ายตั้งแต่ 600,000 – 799,999 บาท
• รับเพิม่ ! ห้องพักอวานี พาโนรามา ริเวอร์ วิว 2 ห้อง 1 คืน
ส�ำหรับยอดค่าใช้จ่ายตั้งแต่ 800,000 – 999,999 บาท
• รับเพิ่ม! ห้องพักอวานี พาโนรามา ริเวอร์ วิว 2 ห้อง 1
คืน ส�ำหรับยอดค่าใช้จ่ายตั้งแต่ 1,000,000 บาท ขึ้น
ไป พร้อมด้วยบัตรรับประทานอาหารมูลค่า 5,000 บาท
เพื่อใช้ระหว่างพักที่โรงแรม

ข้อเสนอส�ำหรับงานจัดเลี้ยง
• ฟรี! ค่าน�ำเข้าอุปกรณ์ตกแต่งสถานที่และดอกไม้
• ฟรี! ค่าเช่าสถานทีก่ อ่ นเวลาเพือ่ ใช้ในการตกแต่งสถาน
ที่ส�ำหรับยอดค่าใช้จ่ายตั้งแต่ 800,000 บาทขึ้นไป
(สามารถตรวจสอบช่วงเวลาห้องว่างกับฝ่ายขายงาน
แต่งงาน )
• ส่วนลดพิเศษ! แพ็กเกจงานหมั้น 20%
• ส่วนลดพิเศษ! ค่าห้องพักเพิ่มเติมจากแพ็กเกจ
• ส่วนลดพิเศษ! จากร้านค้าต่างๆ ที่ร่วมรายการ

ข้อเสนอส�ำหรับงานจัดเลี้ยง
• ฟรี! ค่าน�ำเข้าอุปกรณ์ตกแต่งสถานที่และดอกไม้
• ฟรี! ค่าเช่าสถานทีก่ อ่ นเวลาเพือ่ ใช้ในการตกแต่งสถาน
ที่ส�ำหรับยอดค่าใช้จ่ายตั้งแต่ 1,000,000 บาทขึ้นไป
(สามารถตรวจสอบช่วงเวลาห้องว่างกับฝ่ายขายงาน
แต่งงาน )
• ส่วนลดพิเศษ! แพ็กเกจงานหมั้น 20%
• ส่วนลดพิเศษ! ค่าห้องพักเพิ่มเติมจากแพ็กเกจ
• ส่วนลดพิเศษ! จากร้านค้าต่างๆ ที่ร่วมรายการ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อทีมงานแต่งงานที่ โทร 0 2476 0022 หรือ อีเมล prakit_sa@minor.com

