
COMPELLING EXPERIENCES
ประสบการณ์แสนประทับใจ
A sparkling rooftop toast, an expressive  
bouquet, hints of romance, and artful 
touches every step of the way – your big 
day at Le Méridien will captivate your 
guests with moments of joyful surprise.

SPARKLING
สปาร์คกล้ิง
Imbued with the timeless sophistication  
of the classic aperitif, Sparkling adds a 
modern twist to the social ritual of cocktail 

libations, our signature programme will  
add a spirited flair to your celebration.

AWAKEN THE SENSES
เปิดประสบการณ์รับทุกสัมผัส
Celebrate romance in style with our 
spacious Midcentury Modern guestrooms. 
Wake up to our signature breakfast, illy 

amenities to refresh and inspire you and 
your guests.

SAVOUR THE GOOD LIFE
ดื่มด่ำกับช่วงเวลาดีๆ ของชีวิต
CHIC CELEBRATION
การเฉลิมฉลองสุดชิค
Infuse your wedding with joie de vivre and a spirit of discovery at Le Méridien®. Whether you dream  
of a sparkling soiree or envision an inspiring ceremony, our personalised service, delicious cuisine and 
evocative settings will unlock stylish festivities – a celebration of love and a moment for you and your 
guests to savour the good life.

เติมเต็มงานแต่งงานของคุณให้เป่ียมไปด้วยความสุขและการค้นพบใหม่ๆ ท่ี เลอ เมอริเดียน ให้เราปลดล็อครูปแบบ 
ของการเฉลิมฉลองอย่างมีสไตล์ ไม่ว่าคุณจะวาดฝันถึงงานเล้ียงสังสรรค์สุดหรู หรือจินตนาการภาพงานเฉลิมฉลอง 
ท่ีเต็มไปด้วยแรงบันดาลใจ การบริการท่ีตอบโจทย์ทุกความต้องการ อาหารรสเลิศ และการตกแต่งท่ีเต็มไปด้วยความทรงจำ 
ท่ีจะทำให้คู่รักและแขกทุกท่านด่ืมด่ำไปกับการเฉลิมฉลองความรักในวันพิเศษน้ี

  

ให้วันสำคัญของคุณท่ี เลอ เมอริเดียน ตราตรึง 
อยู่ในใจคุณและแขกของคุณ ด้วยช่วงเวลา 
สุดแสนประทับใจ ไม่ว่าจะเป็นการด่ืมอวยพร 
บนช้ันดาดฟ้า ช่อดอกไม้ท่ีเต็มไปด้วยความหมาย 
บรรยากาศท่ีอบอวลด้วยความโรแมนติก ไปจน 
ถึงการจัดการงานอย่างมีทักษะในทุกข้ันตอน

ด่ืมด่ำกับความลึกซ้ึงท่ีเหนือการเวลาของเคร่ืองด่ืม 
สุดคลาสสิก ท่ีจะทำให้งานเฉลิมฉลองของคุณมี 
รสนิยมกว่าใคร ด้วยสปาร์คกล้ิง (Sparkling) 
ท่ีเติมส่วนผสมของความร่วมสมัยให้กับ 
วัฒนธรรมการด่ืมค็อกเทล ด้วยโปรแกรม 
สปาร์คกล้ิง อันเป็นเอกลักษณ์ของเรา 

เฉลิมฉลองช่วงเวลาแสนหวานอย่างมีสไตล์ด้วย
ห้องพักท่ีกว้างขวางทันสมัย ต่ืนรับยามเช้า 
ด้วยอาหารเช้าอันเป็นเอกลักษณ์ในแบบฉบับ 
เลอ เมอริเดียน พร้อมด้วยกาแฟอิลล่ี และปลุก 
ความสดช่ืนด้วยเซ็ทอาบน้ำจากมาลินเกทซ์ 
(Malin+Goetz) ท่ีจะทำให้คุณและแขกของคุณ 
สดช่ืน และพร้อมรับวันดีๆ ได้ทุกวัน
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ห้องฮันนีมูนสำหรับคู่บ่าวสาว พร้อมอาหารเช้าสำหรับ

02 ท่านในวันแต่งงาน 
ห้องพักพร้อมอาหารเช้าสำหรับญาติบ่าวสาว

ในวันแต่งงาน

ห้องรับรองลูกค้าวีไอพีและห้องแต่งตัว

บริการชิมอาหารสำหรับรายการอาหารโต๊ะจีนที่เลือกในงาน 

สำหรับ 10 ท่าน

มาลัยมงคล

ช่อดอกไม้สำหรับเจ้าสาว

ดอกไม้ตกแต่งโต๊ะอาหาร

โต๊ะลงทะเบียนตกแต่งด้วยดอกไม้

เค้กแต่งงานโฟมประดับด้วยดอกไม้

คัพเค้กตามจำนวนแขกผู้ร่วมงาน

กล่องใส่ซองเงิน (สำหรับยืม)
จอ LCD โปรเจกเตอร์

ดอกไม้กลัดหน้าอกสำหรับแขก 
แท่นประดับดอกไม้

สมุดอวยพร

ขาตั้งสำหรับแสดงภาพ 02 ชุด

สปาร์คกลิ้งไวน์ 01 ขวด

แชมเปญ 01 ขวด

ฟรีค่าเปิดขวด (สุราและไวน)์
ฟรีน้ำอัดลมภายในงาน

บัตรกำนัลห้องอาหารสำหรับวันครบรอบแต่งงาน

นวดน้ำมันโรแมนติกรีทรีท 60 นาที มูลค่า 4,000 บาท  
สำหรับ 02 ท่าน

ซิกเนเจอร์ทรีทเม้นท์ Chakra Ritual มูลค่า 7,000 บาท 
สำหรับ 02 ท่าน

minimum
฿120,000

200+ guests 300+ guests 400+ guests

     CHIC            INSPIRED         ICONIC       ELEGANT
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Honeymoon room for bride and groom with 

breakfast for 02 persons on the wedding day

01 Complimentary room with breakfast 

for relatives on the wedding day

VIP Lounge 

Food tasting for selected Chinese set menu 

for 10 persons

A couple of wedding garland

Bridal bouquet

Flower centerpieces on dining tables

Flower decoration at registration desk

Mockup of a wedding cake with flower decorations

Cupcakes as per guaranteed number of guests

Money box

LCD Projector for presentation

Corsages for VIP guests

Flower Stands

Blessing books

02 Easel stands for pictures display

01 Bottle of sparkling wine

01 Bottle of Champagne 

Complimentary corkage charge (for spirit & wine)

Free flow soft drinks

Dining gift voucher for wedding anniversary

60-Minute Romantic Retreat Relaxing Oil Massage 
at The SPA for 02 persons

Signature Chakra Ritual treatment 
at The SPA for 02 persons

Executive Suite 
with Club benefits

งานแต่งงาน
ที่เลอ เมอริเดียน
เชียงใหม่        

A Flower Backdrop     

Flower stands on stage   

An altar setup on stage 

A couple of wedding garlands

Standard engagement ceremony setup

A bridal bouquet

Standard light and sound systems

Corsages for VIP guests 

Coffee break, Herbal drink, Coffee & Tea for 40 persons 

International buffet lunch for 40 persons

Inviting 09 monks from local temple for blessing

Venue set up for monk ceremony

09 sets of food offering to monks

09 sets of monk offering set 
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        B45,000            B65,000           B85,000     

EXCLUSIVE WEDDING PACKAGE แพ็กเกจงานแต่งงาน

EXCLUSIVE ENGAGEMENT PACKAGE แพ็กเกจงานหมั้น

•                     •                    •                  

ฉากดอกไม้บนเวที  
เวทีและดอกไม้ตกแต่ง

โต๊ะหมู่บูชา

มาลัยมงคล 01 คู่

อุปกรณ์สำหรับพิธีการพร้อมตกแต่งสถานที่

ช่อดอกไม้สำหรับเจ้าสาว

ระบบแสง สี เสียง ตามมาตรฐานของโรงแรม

ดอกไม้กลัดหน้าอกสำหรับแขกวีไอพี

อาหารว่าง น้ำสมุนไพร ชาและกาแฟ สำหรับ 40 ท่าน           

อาหารกลางวันบุฟเฟต์นานาชาติสำหรับ 40 ท่าน

นิมนต์พระสงฆ์ 09 รูปและรถรับส่ง 

จัดเตรียมอุปกรณ์และสถานที่สำหรับพิธีสงฆ์ 

ชุดถวายภัตตาหารพระสงฆ์ จำนวน 09 ชุด 

สังฆทาน 09 ชุด 

บริการเพิ่มเติม  Additional Service   ราคา (บาท / THB)

ขันหมาก  Khanmak    เริ่มต้นที่ 20,000 บาท* / ชุด (per set)

*ราคาดังกล่าวไม่รวมการทำบุญใส่ซองถวายพระ     *Package does not include money donation to monks.       
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ข้อกำหนดและเงื่อนไข 
• ลูกค้าที่ประสงค์จะยืนยันการจอง จะต้องชำระเงินมัดจำ 50% ของค่าใช้จ่าย
   โดยไม่สามารถขอคืนเงินได้
• ลูกค้าจะต้องชำระค่าใช้จ่ายส่วนที่เหลือให้กับทางโรงแรมก่อนวันงาน 7 วัน
• ทางโรงแรมขอสงวนสิทธิ์ไม่อนุญาตให้นำอาหารภายนอกเข้ามาในบริเวณโรงแรม 
   และเครื่องดื่มเบียร์จากภายนอกจะต้องเสียค่าบริการเปิดขวด
• แพ็กเกจ Chic สำหรับงานแต่งงานที่มีค่าใช้จ่ายสำหรับอาหารและเครื่องดื่มขั้นต่ำ  
   120,000 บาทเท่านั้น 
• ลูกค้าจะต้องสำรองวันและเวลาในการชิมอาหารกับพนักงานฝ่ายขายล่วงหน้า
   อย่างน้อย 7 วัน 
• ทางโรงแรมขอสงวนสิทธิ์การชิมอาหาร สำหรับลูกค้าที่ลงนามในสัญญา  
   และชำระเงินมัดจำงวดแรกแล้วเท่านั้น 

เมนูอาหาร 

• เมนูโต๊ะจีน       เริ่มต้นที่  10,000  บาท /โต๊ะ 

• เมนูบุฟเฟ่ต์อาหารไทย      เริ่มต้นที่  1,000  บาท /ท่าน 

• เมนูบุฟเฟ่ต์อาหารไทย     เริ่มต้นที่  1,000  บาท /ท่าน 

• เมนูบุฟเฟ่ต์อาหารนานาชาติ    เริ่มต้นที่  1,200  บาท /ท่าน

• เมนูค็อกเทล     เริ่มต้นที่  1,000  บาท /ท่าน

• ซุ้มอาหาร (สำหรับ 100 ท่าน)   เริ่มต้นที่  15,000  บาท /ซุ้ม

   

Terms & Conditions:

• 50 % non-refundable deposit is required upon booking confirmation.
• All outstanding balance will be settled 07 days prior to actual event date 
• No outside food allowed. Corkage fee will be applied for outside beer 
   brough-in.
• Chic wedding package is applicable for minimum ฿120,000 
   for food and beverage expenditure.
• Complimentary Food Tasting must be booked with your Wedding Sales 
   representative at least 07 days in advance.
• Your complimentary food tasting will only be offered after the first deposit 
   has been paid and the contract has been signed.

WEDDING CUISINES
• Chinese set menu   starts from ฿10,000 (per table)

• Thai Buffet    starts from ฿1,000 (per person)

• Thai set menu    starts from ฿1,000 (per person)

• International Buffet    starts from ฿1,200 (per person)

• Cocktail menu     starts from ฿1,000 (per person)

• Food Station (for 100 guests)   starts from ฿15,000 (per station)

108 Chang Klan Road, 
Amphur Muang,
Chiang Mai 50100 Thailand

T +66 5325 3666
lemeridienchiangmai.com

For more information and inquiries, 
please contact

Paravee Mavichak, Director of Sales & Marketing
paravee.mavichak@lemeridien.com
T +66 (0) 5325 3666




