
Thai Buffet Menu
Menu I : THB 750  net/person

Menu II: THB 950  net/person

International Buffet Menu
Menu I: THB 900      net/person

Menu II: THB 1,100  net/person

Cocktail Menu
Menu I: THB 900      net/person

Menu II: THB 1,100  net/person

โรงแรมศิริปนนา วิลลา รีสอรท แอนด สปา เชียงใหม 36 ถ.ราษฎรอุทิศ ต.วัดเกต อ.เมือง จ.เชียงใหม 50000
โทรศัพท: +66 (0) 5329-4656 อีเมล: salesco@siripanna.com www.siripanna.com
       SiripannaVillaResortSpaChiangMai         siripannavillaresortspa                  @siripannafamily

Wedding Package 



Complimentary for the bridal 100 – 200 guests 201 – 400 guests

Bridal bouquet / ชอดอกไมเจาสาว
  
Wedding lei / มาลัยมงคลคูบาว-สาว

Flower decoration at the registration area
ดอกไมสดตกแตงโตะลงทะเบียน

Table centerpiece / ดอกไมสดตกแตงโตะอาหาร

Flower decoration at wedding cake
ดอกไมสดตกแตงเคก

Wedding cake / เคกแตงงาน

Free flow soft drink for 3 hours
เครื่องดื่ม (น้ำเปลา, น้ำอัดลม, โซดาและน้ำแข็ง)

Complementary corkage charge
อภินันทนาการคาเปดขวด

LCD projector with screen
จอโปรเจคเตอรพรอมเครื่องฉาย
Honeymoon room (1 night) with breakfast
หองพักสำหรับบาว-สาวพรอมอาหารเชา

A bottle of sparkling wine / สปารคกลิ้งไวน

Blessing book / สมุดเซ็นอวยพร

Wedding box / กลองใสซอง (ยืม)

VIP flower corsage for guest of honour / ชอกลัดอก 4 pcs. 6 pcs.

 Deluxe Lanna         Grand Deluxe Lanna

1 book 2 books

โรงแรมศิริปนนา วิลลา รีสอรท แอนด สปา เชียงใหม 36 ถ.ราษฎรอุทิศ ต.วัดเกต อ.เมือง จ.เชียงใหม 50000
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Venue for pre-wedding photo shooting a day.
ฟรีสถานที่ถายภาพพรีเวดดิ้ง 1 วัน



Complimentary for the bridal 100 – 200 guests 201 – 400 guests

Complimentary room with breakfast
อภินันทนาการหองพักพรอมอาหารเชา
  

30% Spa discount during stay
สวนลดสปา 30 เปอรเซ็นต
(ไมสามารถรวมกับโปรโมชั่นอื่นๆ ได)

Deluxe Lanna         Grand Deluxe Lanna

Happy Anniversary Complimentary

โรงแรมศิริปนนา วิลลา รีสอรท แอนด สปา เชียงใหม 36 ถ.ราษฎรอุทิศ ต.วัดเกต อ.เมือง จ.เชียงใหม 50000
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Lanna Wedding Ceremony
THB 85,000.- net

Traditional Northern Thai wedding ceremony inclusive of :

Coffee break package minimum 50 persons

Full set of wedding ceremony items 
in Lanna style
ขบวนขันหมาก พรอมชุดพานมงคล
Flower arrangement for Bai Sri ceremony
พานบายศรี
Fresh flower decoration in wedding 
ceremony area
ดอกไมสดตกแตงรอบบริเวณงาน
Traditional Lanna music to be performed 
during ceremony
เพลงลานนาบรรเลงตลอดงาน
Traditional Lanna performance to be 
performed during ceremony
รำอวยพร
Thai Lanna parade with Thai performance 
and traditional live music
ขบวนกลองยาวและนางรำนำขบวน

6 Corsage for guest of honour
ชอกลัดอก 6 ชอ
Wedding lei
มาลัยมงคล
Backdrop wording of wedding couple name
ปายชื่อคูบาว-สาว
Sofa set for engagement ceremony
ชุดรับแขกสำหรับพิธีสวมแหวนหมั้น
Holy string & Holy powder
ดายมงคลสวมศีรษะพรอมแปงกระแจะเจิมหนาผาก
Wedding box
กลองแสดงความยินดี
Deluxe Lanna for honeymoon room (1 night) 
with breakfast 
หองสงตัวบาว-สาว
Venue for pre-wedding photo shooting a day.

ฟรีสถานที่ถายภาพพรีเวดดิ้ง 1 วัน

อาหารวางรับรองแขก
THB 250 net/person
(2 items of snack with coffee, tea + drinking water)

THB 350 net /person 
(3 items of snack with coffee, tea + drinking water)

โรงแรมศิริปนนา วิลลา รีสอรท แอนด สปา เชียงใหม 36 ถ.ราษฎรอุทิศ ต.วัดเกต อ.เมือง จ.เชียงใหม 50000
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Appetizer and Salad

Soup (please select 1 soup)

Main dish

Dessert

Thai buffet menu I
THB 750.- net/ person

Deep-fried corn patties with plum sauce: ทอดมันขาวโพด 
Deep-fried vegetables spring roll: ปอเปยะทอด
Winged bean salad with mince chicken, prawn, boil egg and sweet chili jam: ยำถั่วพู
Spicy glass noodle salad with mince pork: ยำวุนเสนหมูสับ
Papaya salad with dry shrimp: สมตำ 
Grilled marinated chicken with Thai style herb salad: ยำไกยาง
Traditional green young chili dipping with boiled vegetable: น้ำพริกหนุมพรอมผักลวก

Clear soup with mince chicken, seaweed and soft tofu: ตมจืดเตาหูไกสับและสาหราย
Spicy and sour soup with snapper, shallot, galangal, lemon glass,
kaffir lime leave: ตมยำปลา

Red curry with pork, pineapple, tomato, lychee and sweet basil: แกงเผ็ดหมู
Yellow curry chicken served with cucumber relish: แกงกะหรี่ไก 
Sweet and sour fish: ผัดเปรี้ยวหวานปลา
Stir fried pork with young ginger: หมูผัดขิงสด
Stir fried beef with long bean and holy leave: ผัดกะเพราเนื้อใสถั่วฝกยาว
Stir fried mixed vegetable with oyster sauce and garlic: ผัดผักรวมมิตร
Steamed jasmine rice: ขาวหอมมะลิ
Thai vermicelli: ขนมจีน

Sweet egg yolk flower: ขนมทองหยิบ
Layer sticky dough: ขนมชั้น
Taro custard: ขนมหมอแกงเผือก
Crispy ruby water chestnut in coconut syrup: ทับทิมกรอบ
Banana compote in coconut syrup: กลวยบวชชี
Assorted jelly: ขนมวุนนานาชนิด
Selection of fresh fruit: ผลไมรวม
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Appetizer and Salad

Soup (please select 1 soup)

Main dish

Dessert

Thai buffet menu II
THB 950.- net/ person

Deep-fried fish patties with sweet chili sauce and cucumber relish: ทอดมันปลา
Deep-fried chicken and vegetables wrap: ถุงทอง
Spicy mixed fruit salad with prawns and cashew nuts: ตำผลไมรวม
Banana blossom salad with crispy fried fish: ยำหัวปลีปลากรอบ 
Spicy and sour sea food salad: ยำรวมมิตรทะเล
Grilled marinated beef with Thai style herb salad: ยำเนื้อยาง
Chiang Mai style spicy pork and liver salad serve with fresh vegetables: ลาบหมูคั่ว
Mince pork-tomato dip serve with crispy pork skin and freshly vegetable: น้ำพริกออง

Clear soup with mince pork, seaweed and soft tofu: ตมจืดเตาหูไกสับและสาหราย
Coconut soup with chicken, shallot, galangal, lemon glass, 
kaffir lime leave and chili oil: ตมขาไก

Stir fried pork with oyster sauce: หมูผัดน้ำมันหอย
Deep fried fish topped with sweet and sour chili sauce: ปลาราดพริก
Roasted duck curry with pineapple, tomato, lychee and sweet basil: แกงเผ็ดเปดยาง
Stir fried beef with young green pepper: เนื้อผัดพริกไทยออน
Stir fried chicken with sweet and sour: ไกผัดเปรี้ยวหวาน
Four kind of vegetable in brown sauce: สี่สหายน้ำแดง
Steamed jasmine rice: ขาวหอมมะลิ
Thai vermicelli: ขนมจีน

Sweet egg yolk flower: ขนมทองหยิบ
Layer sticky dough: ขนมชั้น
Pumpkin custard: สังขยาฟกทอง
Chilled sweet Thai noodle and melon pearls in coconut syrup: ลอดชองแตงไทย
Sweet yam bean cooked in sweet coconut milk: กลวยบวชชี
Mango sticky rice: ขาวเหนียวมะมวง
Assorted jelly: ขนมวุนนานาชนิด
Selection of fresh fruit: ผลไมรวม

โรงแรมศิริปนนา วิลลา รีสอรท แอนด สปา เชียงใหม 36 ถ.ราษฎรอุทิศ ต.วัดเกต อ.เมือง จ.เชียงใหม 50000
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Appetizer and Salad

Soup

Carving Station 

Main Course

Dessert

International buffet menu I
THB 900.- net/ person

Salad and appetizer
Salad bar with choice of dressing: สลัดผักรวม พรอมน้ำสลัดตางๆ
(Mixed lettuce, tomato, cucumber, onion, capsicum, carrot, sweet corn, green bean)
Assorted cold cut: ไสกรอกและเนื้อแบบแหงตางๆ
Grilled vegetable with balsamic vinegar: สลัดผักยาง
Pasta salad with grilled chicken and sweet corn: พาสตาสลัดกับอกไกยางและขาวโพดหวาน
Classic Greek salad: กรีกสลัด 
Potato salad with chive: สลัดมันฝรั่ง
Maki roll with crabstick and pickled turnip: มากิซูชิไสปูอัดและหัวไชเทาดอง
Deep-fried vegetables spring rolls: ปอเปยะทอด 
Deep-fried fish patties: ทอดมันปลา
Spicy glass noodle salad with seafood: ยำวุนเสนทะเล
Grilled eggplant salad with mince chicken and boiled eggs: ยำมะเขือยาวไกสับ
Spicy grilled pork salad with Thai herbs: ยำหมูยาง
Assorted homemade bread and rolls with butter: ขนมปงและเนย

Corn chowder with crouton: ครีมซุปขาวโพด
Spicy and sour chicken soup: ตมยำไก
 

Honey glazed Virginia ham with apple sauce and mustard
ขาหมูแฮมเวอรจิเนียอบน้ำผึ้ง เสิรฟกับซอสแอปเปลและมัสตารด

Pan sear fillet of fish with white wine cream sauce: ปลาราดซอสครีมไวนขาว
Roasted chicken with mushroom sauce: ไกอบราดซอสเห็ด
Green curry with beef: แกงเขียวหวานเนื้อ
Wok fried pork with ginger and black fungus: หมูผัดขิงและเห็ดหูหนู
BBQ duck red curry with fruit: แกงเผ็ดเปดยางกับผลไม
Seasonal vegetables with butter: ผักผัดเนย
Roasted potato with garlic: มันฝรั่งอบกระเทียม
Fried rice with crab meat: ขาวผัดปู
Steamed jasmine rice: ขาวสวยหอมมะลิ

Chocolate truffle cake: เคกช็อกโกแลตทรัฟเฟล
Banana strudel: สตรูเดิ้ลกลวยหอม
Lemon tart: ทารตมะนาว
Cream brulee: ครีมบรูเล
Assorted Thai sweet: ขนมไทยหลากชนิด
Seasonal fresh fruit cut: ผลไมตามฤดูกาล

โรงแรมศิริปนนา วิลลา รีสอรท แอนด สปา เชียงใหม 36 ถ.ราษฎรอุทิศ ต.วัดเกต อ.เมือง จ.เชียงใหม 50000
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Appetizer and Salad

Soup

Main Course

Dessert

International buffet menu II
THB 1,100.- net/ person

Salad bar with choice of dressing: สลัดผักรวมพรอมน้ำสลัดตางๆ
(Mixed lettuce, tomato, cucumber, onion, capsicum, carrot, sweet corn, green bean)
Smoked salmon with traditional condiments and sauce: แซลมอนรมควันและเครื่องเคียง
Tomato and mozzarella cheese salad: สลัดมะเขือเทศกับมอสซาเรลลาชีส
Seared tuna nicoise salad: นิซัวสสลัดกับทูนา
 Green bean salad with smoked duck breast and walnut: สลัดแบบตะวันออกกลาง
Assorted cold cut with olive and sun dried tomatoes:
ไสกรอกและเนื้อแบบแหงตางๆ เสิรฟกับมะกอกและมะเขือเทศตากแหง
Maki roll with crabstick and pickled turnip: มากิซูชิไสปูอัดและหัวไชเทาดอง
Deep-fried banana samosa: ซาโมซากลวยทอด
Deep-fried vegetable spring rolls: ปอเปยะทอด
Spicy mixed fruit salad: ยำผลไม
Salad: สลัดผักหลากชนิด
Spicy and sour with grilled fish dipped with fresh vegetable: น้ำพริกปลายาง เสิรฟกับผักสด
Assorted homemade bread and rolls with butter: ขนมปงและเนย

Mushroom cream soup with white truffle oil: ซุปครีมเห็ดใสน้ำมันเห็ดทรัฟเฟล
Spicy and sour seafood soup: ตมยำทะเล

Roasted pork loin with mustard sauce: หมูอบราดซอสมัสตารด
Stir-fried seafood with lobster sauce: ซีฟูดผัดซอสกุง
Chicken with teriyaki sauce: ไกยางซอสเทอริยากิ
Vegetables lasagna: ลาซานญาผัก
Potato dauphinois: มันฝรั่งอบครีมชีส
Massaman chicken curry with potato and peanut: มัสมั่นไก
BBQ roasted duck in red curry: แกงเผ็ดเปดยาง
Sweet and sour fish: ผัดเปรี้ยวหวานปลา
Stir fried mixed vegetable with oyster sauce: ผัดผักรวมน้ำมันหอย
Pineapple fried rice: ขาวผัดสับปะรด
Steamed jasmine rice: ขาวหอมมะลิ

Brownie cake: บราวนี่เคก
Apple strudel: แอปเปลสตรูเดิ้ล
Fruit tart: ทารตผลไม
Cream brulee: ครีมบรูเล
Orange cake: เคกสม
Mango sticky rice: ขาวเหนียวมะมวง
Sweet layer sticky dough: ขนมชั้น
Banana in coconut cream: กลวยบวชชี
Seasonal fresh fruit cut: ผลไมตามฤดูกาล

โรงแรมศิริปนนา วิลลา รีสอรท แอนด สปา เชียงใหม 36 ถ.ราษฎรอุทิศ ต.วัดเกต อ.เมือง จ.เชียงใหม 50000
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Carving Station 

Cocktail menu I
THB 900.- net/ person

Roasted nut with herb spice
Homemade banana chip

Miang Kham 
(Betel leaves with roasted coconut, diced lime, shallots,

ginger, roasted peanuts, 
dry shrimps and sweet and sour palm sugar syrup)

Grilled chicken satay with cucumber relish and peanut sauce
Pomelo salad with shrimps and roasted coconut flakes

Deep-fried vegetables spring rolls 
Smoked salmon cream cheese

Mini pork burger with onion marmalade
Ham and leek quiche

Deep-fried rice arancini with parmesan cheese 
Chicken and leek teriyaki skewer

Almond tart
Mini assorted of cake and roll

Assorted small Thai sweet 
Assorted fruit skewer

Carved honey ham with cloves and fragrant cinnamon service
with baguette and roasted sweet honey pumpkin
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Carving Station 

Cocktail menu II
THB 1,100.- net/ person

Assorted roasted nuts
Homemade chips

Parma ham melon 
Prawns Vol-au-vent with olive tapenade 

Seafood and spinach quiche 
Mini tomato and mozzarella 

Smoked duck breast with mango chutney 
Chiang Mai sausage skewer with young chili dip

Spicy guava salad with prawns
Spicy beef salad with grapes and mint leave

Fresh Vietnamese spring roll
Deep-fried chicken wing 

Grilled chicken satay with cucumber relish and peanut sauce
Tomato gazpacho 

Carved honey ham with cloves and fragrant cinnamon service with baguette
Mixed fresh fruit skewer

Assorted small Thai sweet
Mango sticky rice

Selection of macaroons
Green tea cake
Brownie cake

Mini chocolate and blueberry muffin
Strawberry mousse cake

โรงแรมศิริปนนา วิลลา รีสอรท แอนด สปา เชียงใหม 36 ถ.ราษฎรอุทิศ ต.วัดเกต อ.เมือง จ.เชียงใหม 50000
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See more pictures at the gallery


