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Wedding 
Eastin Grand Hotel Sathorn Bangkok 

ENGAGEMENT CEREMONY 
 
 

ROOM RENTAL Baht  40,000  net  

Inclusive of  

•  Room rental during 08:00-12:00 or 13:00-17:00 hrs. 

•  Sofa set and chair set up in theatre style for all guests 

•  2 flower stands behind the sofa set 

•  Personalized backdrop 

•  Chinese tea set 

•  2 ring trays 

•  1 bridal bouquet 

•  6 corsages 

•  Thai, Chinese or instrumental background music 

•  Thai herbal drink and drinking water for all guests 

•  Welcome coffee and tea for 50 persons (extra coffee and tea is Baht 120 net per cup) 

•  Complimentary 1 night stay in Superior room inclusive of breakfast for 2 persons 

 
RELIGIOUS CEREMONIAL  Baht  15,000  net 
• Stage set up for monks  
• Buddha set with flowers decoration 

• Thai set breakfast or lunch offering for 9 monks    
(Host invites and arranges transportation for monks)  

 
THAI WEDDING CEREMONY  Baht  10,000  net 
• Thai wedding ceremony set and Buddha set with flowers  

• Pair of floral arrangement for pouring ceremony 

• Pair of wedding garland for bride and groom  

 
FOOD 
• Ka Nom Ee (minimum order of 30 portions) Baht  80 net per portion 

• Assorted sandwich (Tuna, Ham&Cheese, Smoked chicken) Baht  600  net per 10 pieces 

• International buffet Baht  1,200-1,600  net per person  

• Chinese banquet  Baht  18,000-28,000  net per table 

 
BEVERAGE 
• Extra coffee and selections of tea Baht  120  net per cup 

• Soft drinks Baht  200  net per person 

• Corkage charge (for bring in wine, whisky & Champagne) Baht  500  net per bottle 

 
FOOD STATION 
Please select from our list of enticing food station menus in order to enhance your special event and 
menu agreed to date. We recommend that you select between four and eight stations, allowing for  
4 small portions consumed per guest.  

 
 
 
 
 

* All prices are net, inclusive of 10% service charge and applicable government tax * 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Engagement and Wedding Package  Page 2 of 35 January 2020 

Wedding 
Eastin Grand Hotel Sathorn Bangkok 

แพคเกจงานหมั้น  
ค่าเช่าห้อง  40,000 บาท  
รวมรายการดังนี้  
• การใช้สถานที่ช่วงเวลา 08:00-12:00 น. หรอื 13:00-17:00 น. 

• ชุดโซฟาสำหรับพิธหีมั้นและเกา้อี้สำหรับผูเ้ข้าร่วมงาน, เสาดอกไม้ 1 คู่บนเวท ี

• ป้ายชื่อบ่าว-สาวบนเวที, ชุดยกน้ำชา, พานแหวน 2 พาน 

• ช่อดอกไม้รับตัวเจา้สาว 1 ช่อ, ดอกไม้กลดัอกแขกผู้ใหญ ่6 ช่อ 

• เพลงบรรเลงไทยหรอืจนี และไมโครโฟนสาหรับพธิีกร 

• นำ้สมุนไพรและนำ้ดื่ม สำหรบัผู้เข้าร่วมงาน 

• ชา กาแฟ 50 ที ่(สัง่เพิ่มเตมิ ราคาที่ละ 120 บาท) 

• ห้องพักแบบซูพเีรียร์ 1 หอ้ง 1 คืน รวมอาหารเช้า 2 ท่าน 

 

พิธีสงฆ์  15,000 บาท  
• อาสนะสำหรับพระภิกษ ุ9 รูป  
• โต๊ะหมู่บูชาและแจกันดอกไม้ 1 คู ่ พรอ้มดอกไม ้ธูป เทียนถวายพระ 9 ชุด  
• ภัตตาหารถวายพระภิกษุ 9 รปูและภัตตาหารถวายพระพุทธ 1 ชุด  

(เจา้ภาพนมินต์พระมาเอง)  
 

พิธีหลั่งน้ำพระพุทธมนต์  10,000 บาท  
• ตั่งหลั่งนำ้พระพุทธมนตส์ีครมี-ทองและพานดอกไม้รับนำ้พระพุทธมนต์  
• อุปกรณ์หลั่งนำ้พระพุทธมนต ์ได้แก่ ขนันำ้ หอยสังข ์พานทอง มงคลแฝด แป้งเจิม  
• โต๊ะหมู่บูชา พรอ้มแจกันดอกไม้ 1 คู ่ 
• มาลยัมงคลสำหรับบ่าว-สาว 1 คู ่ 
 

อาหาร  
• ขนมบัวลอยมงคล หรอื ขนมอี๋ (ขั้นต่ำ 30 ที่) 80 / ถว้ย 
• แซนวิชไส้ต่างๆ (ทูน่า, แฮม&ชีส, ไก่รมควัน) 600 บาท / 10 ชิน้ 
• บุฟเฟต์อาหารนานาชาต ิ 1,200-1,600 บาท / ทา่น  
• โต๊ะจีน 18,000-28,000 บาท / โตะ๊  
 

ซุ้มอาหาร 
 คุณสามารถเลือกเมนูอาหารในงานจดัเลีย้งเพื่อสรา้งความประทับใจให้กับแขกที่มาร่วมงานในวนัสำคัญของคุณ เพือ่ความ

 เพียงพอของอาหาร ทางโรงแรมขอแนะนำให้คุณลูกค้าเลือกอาหาร 4-8 ซุม้อาหาร โดยนับปรมิาณแขก 1 ท่าน ตอ่ 4 

 เสิร์ฟ   
 

เครือ่งดื่ม  
• ชาและกาแฟ  120 บาท / แก้ว 
• นำ้อดัลม 200 บาท / ท่าน  
• ค่านำเข้าเหล้า ไวน์และแชมเปญ  500 บาท / ขวด  

ราคาทั้งหมด รวมค่าบรกิาร 10 % และภาษี 7% แล้ว 


