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ENGAGEMENT CEREMONY
ROOM RENTAL

Baht 40,000 net

Inclusive of
 Room rental during 08.00-12.00 hrs. 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)
Assorted sandwich (Tuna, Ham & Cheese, Smoked chicken)
International buffet
Chinese banquet

Baht
Baht
Baht
Baht

80 net per portion
600 net per 10 pieces
1,350-1,750 net per person
18,000-28,000 net per table

FOOD STATIONS
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.

BEVERAGE
 Fresh brewed coffee or selection of ‘Dilmah’ teas
 Soft drinks
 Corkage charge (for bring in whisky, wine & Champagne)

Baht 120 net per cup
Baht 200 net per person
Baht 500 net per bottle

*** ราคาดังกล่าวรวมค่าบริ การ 10 % และภาษีมูลค่าเพิม 7% แล้ว ***
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แพคเกจงานหมัน
ค่ าเช่ าห้ อง

40,000 บาท

รวมรายการดังต่อไปนี$
 การใช้สถานทีช่วงเวลา 08.00-12.00 น. หรื อ 13.00-17.00 น.













ชุดโซฟาสําหรับพิธีหมั$นและเก้าอี$สาํ หรับผูเ้ ข้าร่ วมงาน
เสาดอกไม้ 1 คูบ่ นเวที
ป้ายชือบ่าว-สาวบนเวที
ชุดยกนํ$าชา
พานแหวน 2 พาน
ช่อดอกไม้รับตัวเจ้าสาว 1 ช่อ
ดอกไม้กลัดอกแขกผูใ้ หญ่ 6 ช่อ
เพลงบรรเลงไทยหรื อจีน และไมโครโฟนสําหรับพิธีกร
นํ$าสมุนไพรและนํ$าดืมสําหรับผูเ้ ข้าร่ วมงาน
กาแฟหรื อชา 50 ถ้วย (สัง เพิม ราคา 120 บาท / ถ้วย)
ห้องพักแบบซูพีเรี ยร์ 1 ห้อง 1 คืน พร้อมอาหารเช้าสําหรับ 2 ท่าน

พิธีสงฆ์
 อาสนะสําหรับพระภิกษุ 9 รู ป
 โต๊ะหมู่บูชาและแจกันดอกไม้ 1 คู่ พร้อมดอกไม้ ธูป เทียนถวายพระ 9 ชุด
 ภัตตาหารถวายพระภิกษุ 9 รู ปและภัตตาหารถวายพระพุทธ 1 ชุด

15,000 บาท

(เจ้าภาพนิมนต์พระมาเอง)

พิธีหลัง! นําพระพุทธมนต์
 ตัง หลัง นํ$าพระพุทธมนต์สีครี ม-ทองและพานดอกไม้รับนํ$าพระพุทธมนต์
 อุปกรณ์หลัง นํ$าพระพุทธมนต์ ได้แก่ ขันนํ$า หอยสังข์ พานทอง มงคลแฝดและแป้ งเจิม
 โต๊ะหมู่บูชาพร้อมแจกันดอกไม้ 1 คู่
 มาลัยมงคลสําหรับบ่าว-สาว 1 คู่
อาหาร
 ขนมบัวลอยมงคล หรื อ ขนมอีE (ขั$นตํา FG ถ้วย)
 แซนวิชไส้ตา่ งๆ (ทูน่า แฮมชีสและไก่รมควัน)
 บุฟเฟต์อาหารนานาชาติ
 โต๊ะจีน

10,000 บาท

HG บาท / ถ้วย
600 บาท / 10 ชิ$น
1,350-1,750 บาท / ท่าน
18,000-28,000 บาท / โต๊ะ

ซุ้มอาหาร
คุณสามารถเลือกเมนูอาหารในงานจัดเลีย งเพือสร้ างความประทับใจให้ กับแขกทีมาร่ วมงานในวันสําคัญของคุณ เพือความเพียงพอของอาหาร ทางโรงแรมขอแนะนําให้ คุณลูกค้ าเลือกอาหาร (-*
ซุ้มอาหาร โดยนับปริ มาณแขก - ท่ าน ต่ อ ( เสิ ร์ฟ

เครื! องดื!ม
 กาแฟสดและชา ‘Dilmah’
 นํ$าอัดลม
 ค่านําเข้าเหล้า ไวน์และแชมเปญ

120 บาท / ถ้วย
200 บาท / ท่าน
500 บาท / ขวด

*** ราคาดังกล่าวรวมค่าบริ การ 10 % และภาษีมูลค่าเพิม 7% แล้ว ***
33/1 South Sathorn Road, Yannawa, Sathorn, Bangkok 10120 Tel: 66 2 210 8100 www.eastingrandsathorn.com

Page 2 of 32

01.2022

jxww|Çz
WEDDING PACKAGE
Surasak Ballroom

Cocktail

Buffet

Chinese Set

Maximum capacity

600 persons

400 persons

40 tables

Minimum spending

Baht 400,000 net

Baht 400,000 net

30 tables

COCKTAIL
Pearl Menu
Emerald Menu
Diamond Menu

Baht 1,150 net per person
Baht 1,350 net per person
Baht 1,550 net per person

*** Hotel suggests to order 4 dishes of additional food station per each guest, food and beverage
shall be arranged throughout the hotel only ***

INTERNATIONAL BUFFET
Pearl Menu
Emerald Menu
Diamond Menu

Baht 1,350 net per person
Baht 1,550 net per person
Baht 1,750 net per person

CHINESE BANQUET BY CHEF MAN
Pearl Menu
Opal Menu
Emerald Menu
Ruby Menu
Diamond Menu

Baht
Baht
Baht
Baht
Baht

18,000
20,000
23,000
26,000
28,000

net
net
net
net
net

per table
per table
per table
per table
per table

BEVERAGE
Singha draught beer
Heineken draught beer

Baht 8,500 net per barrel (30 litres)
Baht 9,500 net per barrel (30 litres)

ENTERTAINMENT & AV EQUIPMENT RENTAL FEE
LCD projector & screen
Bubble
Dry ice
Follow light & controller
After party

Baht
Baht
Baht
Baht
Baht

6,000
4,000
8,000
6,000
20,000

net per set
net
net
net per set
net per hour

Baht
Baht
Baht
Baht
Baht
Baht
Baht
Start

150 net per unit
500 net per book
1,200 net per unit
2,000 net per unit
2,000 net per block
2,500 net per pair
6,000 net per stand
from Baht 40,000 net

FLORAL & DECORATION
Corsage
Blessing book
Hand garland
Flower bouquet
Ice carving
Pair of neck garlands
Flower stand
Flower backdrop by hotel

MISCELLANEOUS
Corkage fee (for bring in whisky, wine & Champagne)
Music band bring in fee
Food stall bring in fee (maximum 2 stalls/event)
Photo backdrop bring in fee

Baht
Baht
Baht
Baht

10,000
10,000
20,000
30,000

net
net
net
net

per event
per event
per stall
per stall

*** ราคาดังกล่าวรวมค่าบริ การ 10 % และภาษีมูลค่าเพิม 7% แล้ว ***
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แพคเกจงานแต่ งงาน
ห้ องสุ รศักดิ+บอลรูม

ค็อกเทล

บุฟเฟต์

โต๊ ะจีน

รับรองได้สูงสุ ด
ค่าใช้จา่ ยขั$นตํา

TGG ท่าน
UGG,GGG บาท

UGG ท่าน
UGG,GGG บาท

UG โต๊ะ
30 โต๊ะ

ค็อกเทล
เมนูเพิร์ล
เมนูเอมเมอรัล
เมนูไดมอนด์

1,1VG บาท / ท่าน
1,3VG บาท / ท่าน
1,5VG บาท / ท่าน

บุฟเฟต์ นานาชาติ
เมนูเพิร์ล
เมนูเอมเมอรัล
เมนูไดมอนด์

1,3VG บาท / ท่าน
1,5VG บาท / ท่าน
1,7VG บาท / ท่าน

โต๊ ะจีน (โดยห้องอาหารเชฟแมน)
เมนูเพิร์ล
เมนูโอปอล
เมนูเอมเมอรัล
เมนูรูบ$ ี
เมนูไดมอนด์

18,000 บาท / โต๊ะ
20,000 บาท / โต๊ะ
23,000 บาท / โต๊ะ
26,000 บาท / โต๊ะ
28,000 บาท / โต๊ะ

เครื! องดื!ม
เบียร์สดสิ งห์
เบียร์สดไฮเนเก้น

8,500 บาท / ถัง (30 ลิตร)
9,500 บาท / ถัง (30 ลิตร)

อุปกรณ์ แสง สี เสี ยงต่ างๆ
โปรเจคเตอร์และจอ
เครื องทําฟองสบู่
เครื องสร้างหมอก
Follow light & controller
ค่าเช่าห้องและค่าบริ การงานเลี$ยงหลังพิธีการ

6,000 บาท / ชุด
4,000 บาท
8,000 บาท
6,000 บาท
20,000 บาท / ชัว โมง

ดอกไม้ และการตกแต่ งงาน
ดอกไม้ติดเสื$ อแขกผูใ้ หญ่
สมุดประสาทพร
มาลัยกร
ช่อดอกไม้
นํ$าแข็งแกะสลัก
มาลัยมงคลสําหรับบ่าว-สาว
เสาดอกไม้
ฉากถ่ายรู ป

150 บาท / ช่อ
500 บาท / เล่ม
1,200 บาท / พวง
2,000 บาท / ช่อ
2,000 บาท / ก้อน
2,500 บาท / คู่
6,000 บาท
ราคาเริ มต้น 40,000 บาท

รายการอื!นๆ
ค่านําเข้าเหล้าวิสกี$ ไวน์และแชมเปญ
ค่านําเข้าวงดนตรี และชุดแสง สี เสี ยง
ค่านําเข้าซุ้มอาหาร
ค่านําเข้าฉากถ่ายรู ป

10,000 บาท / งาน
10,000 บาท / งาน
20,000 บาท / ซุ้ม (จํากัด d ซุ้ม)
30,000 บาท

*** ราคาดังกล่าวรวมค่าบริ การ 10 % และภาษีมูลค่าเพิม 7% แล้ว ***
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COMPLIMENTARY CONCESSIONS
Baht 400,000
to 500,000

Baht 500,001
to 600,000

Baht 600,001
and above

Wedding blessing books
สมุดประสาทพร

2

3

4

Customized 7-tier wedding cake
เค้กแต่งงาน e ชั$น







One pair of wedding garlands for bride and groom
มาลัยมงคลสําหรับบ่าว-สาว f คู่







One bouquet for bride
ช่อดอกไม้เจ้าสาว







Standard floral arrangement
ดอกไม้ตกแต่งในงาน







VIP corsages
ดอกไม้กลัดอกแขกผูใ้ หญ่

4

6

8

Foam lettering backdrop on stage
ป้ายชือบ่าว-สาวบนเวที







LCD projector & screen
เครื องฉายโปรเจคเตอร์พร้อมจอ V ชุด







One-night stay in Executive Deluxe on wedding day
with breakfast for bride and groom
ห้องพักแบบเอ็กเซ็คคูทีฟ ดีลกั ซ์ พร้อมอาหารเช้าสําหรับบ่าว-สาว







First anniversary one-night stay in Executive Deluxe
at Eastin Grand Hotel Sathorn Bangkok with breakfast
for 2 persons
ฉลองครบรอบวันแต่งงาน 1 ปี ด้วยห้องพัก
แบบเอ็กเซ็คคูทีฟ ดีลกั ซ์ พร้อมอาหารเช้าสาหรับบ่าว-สาว

_

_



1
Gold Package

1
Gold Package
with
Accommodation

2
Gold Packages
with
Accommodation

Details

Eastin Grand Card (One-Year Membership)
will be provided for cocktail and International buffet
packages only
บัตรสมาชิก "อีสติน แกรนด์ การ์ ด" อายุการใช้งาน f ปี พร้อมสิ ทธิประโยชน์มากมายทั$ง
ห้องพักและห้องอาหาร สําหรับบ่าว-สาวทีสงั เมนูคอ็ กเทลหรื อบุฟเฟ่ ต์เท่านั$น

*** ราคาดังกล่าวรวมค่าบริ การ 10 % และภาษีมูลค่าเพิม 7% แล้ว ***
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