
Eastin Grand Hotel Sathorn Bangkok 
For every engagement wedding arrangement in January to August 2023 

 

Special Offer  

 No 'bring-in fee' for backdrop and other decorations ยกเวน้คา่น าเขา้การตกแต่งมูลคา่ 30,000 บาท 

 No 'bring-in fee' for music band, lighting and sound system ยกเวน้คา่น าเขา้วงดนตรีมลูคา่ 10,000 บาท  
 No corkage charge when ordering 2 kegs of beer from the hotel  

(Outside beer is not allowed into the hotel) ยกเวน้คา่เปิดขวดเมื่อมีการสัง่ซื้อเบียร ์2 ถงัจากโรงแรม 

 Complimentary upgrade Superior room in the engagement package to Executive Deluxe  

อพัเกรดหอ้งพกัในแพคเกจงานหมัน้ จากหอ้งซูพีเรียร ์เป็นหอ้ง เอ็กเช็คคทูฟี ดีลกัซ ์ 

 Complimentary upgrade accommodation in packages for every couple who arrange both engagement and wedding to 

Premium Deluxe อพัเกรดหอ้งพกัในแพคเกจงานหมัน้และงานแต่งเป็นหอ้ง พรีเมี่ยม ดีลกัซ ์ส าหรบัคูบ่่าวสาวที่มีการจดัทัง้งานหมัน้ และงานแต่งงาน 

 
 
 
 
 
 
 
  

 
 

 

                               ♥ PLUS PRIVILEGES ♥       
Minimum spending for engagement and wedding ♥ PLUS PRIVILEGES ♥     

350,000 บาท 1 item ♥     
400,000 บาท 2 items ♥♥     
500,000 บาท 3 items ♥♥♥     
600,000 บาท 4 items ♥♥♥♥     

รายการ PLUS PRIVILEGES 

 

♥ 1 Keg of Singha beer (30 Liters)  

               เบียรส์ดสิงห ์1 ถงั (30 ลิตร)       

 

♥ 1 Food stall for 100 portions (Hainanese chicken rice OR Boiled rice with fish and soft-boiled eggs) 

    ซุม้อาหาร 1 ซุม้ ส าหรบั 100 จาน (ขา้วมนัไก่ หรือ ขา้วตม้ปลาไข่ลวก)    

 

♥ 2 Superior rooms for 1 night each room during the engagement and wedding event with breakfast for 2 guests 

    หอ้งพกัแบบซูพีเรียร ์2 หอ้งละ 1 คืนในวนังานแตง่งาน พรอ้มอาหารเชา้ส าหรบั 2 ทา่น    

 

♥ Complimentary 2 Grand weekend buffet voucher for 4 guests at The Glass House restaurant  

    บตัรก านลั Grand Weekend Buffet 2 ใบ ส าหรบั ส าหรบั 4 ทา่น ท่ีหอ้งอาหารเดอะกลาสเฮา้ส ์  

 

♥ Follow light and Bubble Machine 

   ไฟเปิดตวัและเคร่ืองท าฟองสบู่       

  ♥ Free after party until midnight valued Baht 20,000 net 

     ฟรี อาฟเตอร ์ปารต์ี้ ถึง 24.00 น. 
  ♥ Free water pouring ceremony valued Baht 10,000 net  

     ฟรี พิธีหลัง่น า้พระพุทธมนต ์มูลคา่ 10,000 บาท 

  ♥ Free monk ceremony valued Baht 19,000 net  

     ฟรี พิธีสงฆม์ูลคา่ 19,000 บาท 

    *You may only choose one on privileges each* 

 
เพื่อขอ้มูลเพิ่มเติมกรณุาตดิต่อ คณุนนี่า 

โทร. 662 210 8100 หรือ อีเมล ์wedding@eastingrandsathorn.com 

 *Conditions are as specified by the hotel เงื่อนไขเป็นไปตามที่ก าหนด* 

 

mailto:wedding@eastingrandsathorn.com


 

 

 

ENGAGEMENT CEREMONY 
 
 

ROOM RENTAL Baht  45,000  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  19,000  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  1,350-1,750  net per person  

• Chinese banquet  Baht  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  Baht  120  net per cup 

• Soft drinks Baht  200  net per person 

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

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

แพคเกจงานหมัน้ 
 

ค่าเช่าห้อง  45,000 บาท  
รวมรายการดังต่อไปนี้  
• การใช้สถานที่ช่วงเวลา 08.00-12.00 น. หรือ 13.00-17.00 น. 
• ชุดโซฟาสำหรับพธิีหมั้นและเก้าอี้สำหรบัผู้เข้าร่วมงาน  
• เสาดอกไม้ 1 คู่บนเวท ี
• ป้ายชื่อบ่าว-สาวบนเวที  
• ชุดยกน้ำชา  
• พานแหวน 2 พาน 
• ช่อดอกไม้รับตัวเจ้าสาว 1 ช่อ  
• ดอกไม้กลัดอกแขกผู้ใหญ่ 6 ช่อ 
• เพลงบรรเลงไทยหรือจีน และไมโครโฟนสำหรับพิธกีร 
• น้ำสมุนไพรและน้ำดื่มสำหรับผู้เขา้ร่วมงาน 
• กาแฟหรือชา 50 ถ้วย (สั่งเพิ่มราคา 120 บาท / ถ้วย) 
• ห้องพักแบบซูพีเรียร์ 1 ห้อง 1 คืน พร้อมอาหารเช้าสำหรับ 2 ทา่น 

 

พิธีสงฆ ์ 19,000 บาท  
• อาสนะสำหรับพระภกิษุ 9 รูป  
• โต๊ะหมู่บูชาและแจกันดอกไม้ 1 คู่  พรอ้มดอกไม้ ธูป เทียนถวายพระ 9 ชุด  
• ภัตตาหารถวายพระภิกษ ุ9 รูปและภัตตาหารถวายพระพุทธ 1 ชุด  

(เจ้าภาพนิมนต์พระมาเอง)  
 

พิธีหลั่งน้ำพระพุทธมนต์  10,000 บาท  
• ตั่งหลั่งน้ำพระพุทธมนต์สีครีม-ทองและพานดอกไม้รับน้ำพระพุทธมนต ์ 
• อุปกรณ์หลั่งน้ำพระพุทธมนต์ ได้แก ่ขันน้ำ หอยสังข์ พานทอง มงคลแฝดและแป้งเจิม  
• โต๊ะหมู่บูชาพร้อมแจกันดอกไม้ 1 คู่  
• มาลัยมงคลสำหรับบ่าว-สาว 1 คู่  
 

อาหาร  
• ขนมบัวลอยมงคล หรือ ขนมอี ๋(ขั้นต่ำ 30 ถ้วย) 80 บาท / ถ้วย 
• แซนวิชไส้ต่างๆ (ทูน่า แฮมชีสและไก่รมควัน) 600 บาท / 10 ชิ้น 
• บุฟเฟต์อาหารนานาชาต ิ 1,350-1,750 บาท / ทา่น  
• โต๊ะจีน 18,000-28,000 บาท / โต๊ะ  
 

ซุ้มอาหาร 
 คุณสามารถเลือกเมนูอาหารในงานจัดเลีย้งเพื่อสร้างความประทับใจใหก้ับแขกทีม่าร่วมงานในวันสำคัญของคุณ เพื่อความเพียงพอของอาหาร ทางโรงแรมขอ

แนะนำให้คุณลูกค้าเลือกอาหาร 4-8 ซุม้อาหาร โดยนับปริมาณแขก 1 ท่าน ตอ่ 4 เสิร์ฟ   
 

เคร่ืองด่ืม  
• กาแฟสดและชา ‘Dilmah’  120 บาท / ถว้ย 
• น้ำอัดลม 200 บาท / ทา่น  
• ค่านำเข้าเหล้า ไวน์และแชมเปญ  500 บาท / ขวด  

 
 
 



 
 

 
        
       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 Baht  1,200  net per person 
Emerald Menu Baht  1,400  net per person 
Diamond Menu Baht  1,600  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 Baht  1,450  net per person 
Emerald Menu Baht  1,650  net per person 
Diamond Menu Baht  1,850  net per person 

 
CHINESE BANQUET BY CHEF MAN  
Pearl Menu Baht  18,000  net per table 
Opal Menu Baht  20,000  net per table 
Emerald Menu Baht  23,000  net per table 
Ruby Menu Baht  26,000  net per table 
Diamond Menu Baht  28,000  net per table 
 

BEVERAGE 
Singha draught beer Baht  8,500  net per barrel (30 litres) 
Heineken draught beer Baht  9,500  net per barrel (30 litres)  

 
ENTERTAINMENT & AV EQUIPMENT RENTAL FEE 
LCD projector & screen Baht  6,000  net per set 
Bubble  Baht  4,000  net  
Dry ice Baht  8,000  net  
Follow light & controller Baht  6,000  net per set 
After party Baht 30,000 net per hour 

 
FLORAL & DECORATION 
Corsage Baht     150  net per unit 
Blessing book  Baht     500  net per book 
Hand garland Baht  1,200  net per unit 
Flower bouquet  Baht  2,000  net per unit 
Ice carving  Baht  2,000  net per block 
Pair of neck garlands  Baht  2,500  net per pair 
Flower stand  Baht  6,000  net per stand 
Flower backdrop by hotel  Start from Baht 40,000 net 

 
MISCELLANEOUS  
Corkage fee (for bring in whisky, wine & Champagne) Baht   10,000  net per event 
Music band bring in fee Baht   10,000  net per event 
Food stall bring in fee (maximum 2 stalls/event)  Baht   20,000  net per stall 
Photo backdrop bring in fee                Baht   30,000  net per stall 

 



 

 

     
     แพคเกจงานแต่งงาน 

 
 

ห้องสุรศักด์ิบอลรูม ค็อกเทล บุฟเฟต์ โต๊ะจีน 
รับรองไดสู้งสดุ 600 ท่าน 400 ท่าน 40 โต๊ะ 
ค่าใช้จ่ายขั้นต่ำ 400,000 บาท 400,000 บาท 30 โต๊ะ 

ค็อกเทล  
เมนูเพิรล์  1,200 บาท / ท่าน  
เมนูเอมเมอรลั  1,400 บาท / ท่าน  
เมนูไดมอนด์  1,600 บาท / ท่าน  

บุฟเฟต์นานาชาติ  
เมนูเพิรล์  1,450 บาท / ท่าน  
เมนูเอมเมอรลั  1,650 บาท / ท่าน  
เมนูไดมอนด ์ 1,850 บาท / ท่าน  

โต๊ะจีน (โดยห้องอาหารเชฟแมน) 
เมนูเพิรล์  18,000 บาท / โต๊ะ  
เมนูโอปอล  20,000 บาท / โต๊ะ  
เมนูเอมเมอรลั  23,000 บาท / โต๊ะ  
เมนูรูบี้  26,000 บาท / โต๊ะ  
เมนูไดมอนด์  28,000 บาท / โต๊ะ  

เครื่องดื่ม  
เบียรส์ดสิงห์  8,500 บาท / ถัง (30 ลิตร)  
เบียรส์ดไฮเนเก้น  9,500 บาท / ถัง (30 ลิตร)  

อุปกรณ์แสง สี เสียงต่างๆ  
โปรเจคเตอร์และจอ  6,000 บาท / ชุด  
เครื่องทำฟองสบู่ 4,000 บาท  
เครื่องสรา้งหมอก  8,000 บาท  
Follow light & controller  6,000 บาท  
ค่าเช่าห้องและค่าบริการงานเลี้ยงหลังพิธีการ 30,000 บาท / ช่ัวโมง  

ดอกไม้และการตกแต่งงาน  
ดอกไม้ตดิเสื้อแขกผู้ใหญ ่ 150 บาท / ช่อ 
สมุดประสาทพร 500 บาท / เล่ม  
มาลัยกร  1,200 บาท / พวง  
ช่อดอกไม้  2,000 บาท / ช่อ 
น้ำแข็งแกะสลัก  2,000 บาท / ก้อน  
มาลัยมงคลสำหรับบา่ว-สาว  2,500 บาท / คู ่ 
เสาดอกไม้  6,000 บาท  
ฉากถ่ายรูป  ราคาเริ่มต้น 40,000 บาท  

รายการอื่นๆ  
ค่านำเข้าเหล้าวิสกี้ ไวนแ์ละแชมเปญ 10,000 บาท / งาน 
ค่านำเข้าวงดนตรี และชุดแสง สี เสียง 10,000 บาท / งาน 
ค่านำเข้าซุ้มอาหาร  20,000 บาท / ซุ้ม (จำกัด 2 ซุ้ม) 
ค่านำเข้าฉากถ่ายรูป  30,000 บาท 



 
 
 
 
COMPLIMENTARY CONCESSIONS 

 

Details 
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  

เคก้แต่งงาน 7 ชัน้ 
✓ ✓ ✓ 

One pair of wedding garlands for bride and groom 

มาลยัมงคลส าหรบับ่าว-สาว 1 คู่ ✓ ✓ ✓ 

One bouquet for bride 

ช่อดอกไมเ้จา้สาว ✓ ✓ ✓ 

Standard floral arrangement 

ดอกไมต้กแต่งในงาน 
✓ ✓ ✓ 

VIP corsages 

ดอกไมก้ลดัอกแขกผูใ้หญ่  4  6  8  

Foam lettering backdrop on stage 

ป้ายชื่อบ่าว-สาวบนเวท ี
✓ ✓ ✓ 

LCD projector & screen 

เครื่องฉายโปรเจคเตอรพ์รอ้มจอ 5 ชุด 
✓ ✓ ✓ 

One-night stay in Executive Deluxe on wedding day 
with breakfast for bride and groom 

หอ้งพกัแบบเอก็เซค็คทูฟี ดลีกัซ์ พรอ้มอาหารเชา้ส าหรบับ่าว-สาว 
✓ ✓ ✓ 

First anniversary one-night stay in Executive 
Deluxe at Eastin Grand Hotel Sathorn Bangkok with 
breakfast for 2 persons 

ฉลองครบรอบวนัแต่งงาน 1 ปี ดว้ยหอ้งพกั 
แบบเอก็เซค็คทูฟี ดลีกัซ์ พรอ้มอาหารเชา้สาหรบับ่าว-สาว 

_  _  ✓ 

 
 


