
Pullman Bangkok Grande Sukhumvit

ALL BECAUSE 
TWO PEOPLE FELL IN LOVE



Engagement Packages
Create a memorable engagement day with our beautifully designed engagement packages at Pullman Bangkok Grande Sukhumvit. 

Because we understand the importance of your engagement day 

Optional:
• Coffee break during ceremony at THB 700 net per person  • Food for monks at THB 950 net per monk per meal *Monks to be invited by guest only
• Food stall from outside will be charged at THB 15,000 net / stall (maximum 2 stalls)

Inclusions:
Usage of a function room 

1 Flower vase on registration desk 
6 Floral corsages
Backdrop lettering 
2 Flower stands 

Sofa set on the stage 
1 Flower tray for engagement ring

Theatre style set up for guests
Thai herbal drinks for 50 persons

Inclusions:
Usage of a function room 

1 Flower vase on registration desk
6 Floral corsages
Backdrop lettering 
2 Flower stands

Sofa set on the stage 
1 Flower tray for engagement ring

Buddha altar set 
Ceremonial pouring set  

with 2 floral trays 
One pair of wedding garland

Theatre style set up for guests
Thai herbal drinks for 50 persons

Inclusions:
Usage of a function room 

1 Flower vase on registration desk
8 Floral corsages
Backdrop lettering 
2 Flower stands

Sofa set on the stage 
1 Flower tray for engagement ring

1 Bridal bouquet 
Buddha altar set 

Ceremonial pouring set  
with 2 floral trays 

One pair of wedding garland
Theatre style set up for guests

Thai herbal drinks for 50 persons

Inclusions:
Usage of a function room 

1 Flower vase on registration desk
8 Floral corsages
Backdrop lettering 
2 Flower stands

Sofa set on the stage 
1 Flower tray for engagement ring

1 Bridal bouquet 
Chinese tea set 
Buddha altar set 

Ceremonial pouring set  
with 2 floral trays 

One pair of wedding garland
Theatre style set up for guests

Thai herbal drinks for 50 persons

ENGAGEMENT CEREMONY 

From THB 40,000 net From THB 45,000 net From THB 55,000 net From THB 60,000 net

POURING CEREMONY ENGAGEMENT 
& POURING CEREMONY

ENGAGEMENT, POURING CEREMONY 
& CHINESE TEA CEREMONY

Available until 31 March 2018 

To create your perfect engagement day, contact our wedding specialist now at 02 204 4118



แพคเกจงานหม้ัน
เลือกแพคเกจงานหมั้นที่เหมาะกับคุณแล้วให้การเตรียมงานที่เหลือเป็นหน้าที่ของเรา เพราะพูลแมนเข้าใจดีว่าการเริ่มต้นชีวิตคู่มีความหมายกับคุณมากเพียงใด 

บริการเสริมส�าหรับแพคเกจงานหมั้น
• บริการชา กาแฟและของว่างส�าหรับแขก เพิ่มท่านละ 700 บาทสุทธิ    • อาหารถวายพระ ชุดละ 950 บาทต่อรูป *ทั้งนี้ ลูกค้าเป็นผู้นิมนต์พระสงฆ์มาเองเท่านั้น  
• ค่าธรรมเนียมในการน�าซุ้มอาหารเข้ามาในงานหมั้น ซุ้มละ 15,000 บาทสุทธิ (สูงสุดไม่เกิน 2 ซุ้ม)

ประกอบด้วย
ห้องจัดงาน

ดอกไม้ส�าหรับโต๊ะลงทะเบียน 1 แจกัน
ช่อดอกไม้ติดอก 6 ชุด

ฉากก้ันบนเวทีพร้อมอักษรชื่อบ่าวสาว
ดอกไม้ประดับ (Flower stand) 1 คู่

ชุดโซฟาบนเวที
พานดอกไม้ส�าหรับแหวนหมั้น 1 พาน

จัดที่นั่งแบบเธียร์เตอร์ส�าหรับแขก
เครื่องดื่มสมุนไพรไทย 
ส�าหรับแขก 50 ท่าน

ประกอบด้วย 
ห้องจัดงาน

ดอกไม้ส�าหรับโต๊ะลงทะเบียน 1 แจกัน
ช่อดอกไม้ติดอก 6 ชุด

ฉากก้ันบนเวทีพร้อมอักษรชื่อบ่าวสาว
ดอกไม้ประดับ (Flower stand) 1 คู่

ชุดโซฟาบนเวที
พานดอกไม้ส�าหรับแหวนหมั้น 1 พาน 

โต๊ะหมู่บูชา 1 ชุด 
ชุดต่ังหลั่งน�้าสังข ์

พานดอกไม้รองน�้าสังข์ 1 ชุด
พวงมาลัยคล้องคอบ่าว-สาว 1 คู่
จัดที่นั่งแบบเธียร์เตอร์ส�าหรับแขก

เครื่องดื่มสมุนไพรไทย ส�าหรับแขก 50 ท่าน

ประกอบด้วย 
ห้องจัดงาน

ดอกไม้ส�าหรับโต๊ะลงทะเบียน 1 แจกัน
ช่อดอกไม้ติดอก 8 ชุด

ฉากก้ันบนเวทีพร้อมอักษรชื่อบ่าวสาว
ดอกไม้ประดับ (Flower stand) 1 คู่

ชุดโซฟาบนเวที
พานดอกไม้ส�าหรับแหวนหมั้น 1 พาน 

ช่อดอกไม้ทรงกลม 1 ช่อ 
โต๊ะหมู่บูชา 1 ชุด 
ชุดต่ังหลั่งน�้าสังข์ 

พานดอกไม้รองน�้าสังข์ 1 ชุด
พวงมาลัยคล้องคอบ่าว-สาว 1 คู่
จัดที่นั่งแบบเธียร์เตอร์ส�าหรับแขก

เครื่องดื่มสมุนไพรไทย ส�าหรับแขก 50 ท่าน 

ประกอบด้วย 
ห้องจัดงาน

ดอกไม้ส�าหรับโต๊ะลงทะเบียน 1 แจกัน
ช่อดอกไม้ติดอก 8 ชุด

ฉากก้ันบนเวทีพร้อมอักษรชื่อบ่าวสาว
ดอกไม้ประดับ (Flower stand) 1 คู่

ชุดโซฟาบนเวที
พานดอกไม้ส�าหรับแหวนหมั้น 1 พาน 

ช่อดอกไม้ทรงกลม 1 ช่อ 
ชุดยกน�้าชา 

โต๊ะหมู่บูชา 1 ชุด 
ชุดต่ังหลั่งน�้าสังข์ 

พานดอกไม้รองน�้าสังข์ 1 ชุด
พวงมาลัยคล้องคอบ่าว-สาว 1 คู่
จัดที่นั่งแบบเธียร์เตอร์ส�าหรับแขก

เครื่องดื่มสมุนไพรไทย ส�าหรับแขก 50 ท่าน 

เริ่มต้น 40,000 บาทสุทธิ เริ่มต้น 45,000 บาทสุทธิ เริ่มต้น 55,000 บาทสุทธิ เริ่มต้น 60,000 บาทสุทธิ

แพคเกจพิธีหลั่งน�้าสังข์ แพคเกจพิธีหมั้นและหลั่งน�้าสังข์ แพคเกจพิธีหมั้น หลั่งน�้าสังข์และยกน�้าชา 

ราคาโปรโมชั่นส�าหรับวันนี้  - 31 มีนาคม 2561

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมหรือส�ารองแพคเกจงานหมั้น ติดต่อหมายเลขโทรศัพท์ 02 204 4118

แพคเกจงานหมั้น



Wedding Package

The Classic

1,250.-

1,400.-

15,500.-

1,000.-

1,300.-

Cocktail Reception

International Buffet

Chinese Banquet 

  Vegetarian

  Non-Vegetarian

The Deluxe

1,450.-

1,600.-

16,500.-

1,200.-

1,400.-

The Grande

1,650.-

1,800.-

18,500.-

1,400.-

1,600.-

Celebrate your love in style with one of thoughtfully designed wedding packages at Pullman Bangkok Grande Sukhumvit.  

Our professional wedding planners and culinary experts will devote their expertise and attention to detail to create the 

wedding reception that you’ve spent a lifetime dreaming about.

Indian Buffet



Wedding Cake
Free Flow Soft Drinks & Mixers
Ice Carving
Blessing Sign Book
Backdrop Lettering
Flower at Reception Desk
2 Flowers Stands on Stage
Flower Decoration at Cake Table
Flower Centerpiece
1 Pair of Wedding Garland
Floral Corsage
1 Flower Bridal Bouquet
Money Box
Microphones 
Standard Sound System
LCD Projector & Screen
Corkage Charge
Accommodation (1 Night Stay for the Couple)
In Room Afternoon Tea for Two Persons 
The Toast
Day-Use Changing Room (1 Room for up to 6 Hours)
1st Anniversary Buffet Dinner Voucher for Couple
Thai Oil Massage Voucher for Couple

15 lbs
• 

2 pcs
2 pcs

• 
• 
• 
• 
• 
• 

4 pcs
-
-
• 
• 
• 

THB 10,000 net
Deluxe Room

• 
-
• 
-
-

20 lbs
• 

4 pcs
3 pcs

• 
•
•
• 
• 
• 

6 pcs
• 

1 pcs
• 
• 
• 

THB 5,000 net
Premium Deluxe Room

• 
1 Bottle of Selected Sparkling Wine

• 
2 adults

-

25 lbs
•

6 pcs
4 pcs

• 
• 
• 
• 
• 
• 

8 pcs
• 

2 pcs
• 
• 
• 
-

Deluxe Suite
• 

1 Bottle of Moet Chandon Brut Imperial 
• 

4 adults
1 Voucher

Wedding Package Offers

Private Hen Night Party at Tapas Y Vino, from THB 30,000

BRIGHT & GLOW 2 HOURS for THB 3,900 net
• 45 Minutes Brightening Body Scrub   
• 75 Minutes Lift & Glow Facial Treatment  
• 20% Discount on any purchase of men’s facial treatment  
   and waxing services  

SMOOTH & FIRM 2.5 HOURS for THB 3,500 net
• 30 Minutes Private Milk Bath
• 45 Minutes Brightening Body Scrub 
• 60 Minutes Firming Body Wrap  

Share your love story through some sentimental love songs
• Karaoke at THB 8,500 net
• Karaoke with Singer at THB 12,500 net
• Electone with Singer at THB 20,000 net
• Trio Band at THB 30,000 net
• Quartet Band at THB 35,000 net

Detail Minimum Spending of 
THB 300,000 net

Minimum Spending of  
THB 400,000 net

Minimum Spending of  
THB 550,000 net

Add more food and drinks, or brought in your own decoration
• Singha Draught Beer at THB 9,500 net (30 liters at approximately 90 glasses)
• Heineken Draught Beer at THB 10,500 net (30 liters at approximately 90 glasses)
• Food stalls from outside at THB 15,000 net per stall (maximum 2 stalls)
• Brought in flowers and decoration at THB 20,000 net
• Floral backdrop starts from THB 40,000 net

Look glamorous on your wedding day.
Spa Bridal Package

Add more fun to your wedding, throw in an after-party
• Soft drink at THB 200 net per person
• Additional room rental at THB 15,000 net per hour (Junior Ballroom)
• Additional room rental at THB 25,000 net per hour (Grande Ballroom)
• DJ (including instrument) at THB 45,000 net / 3 hours



เดอะคลาสสิค

งานเล้ียงแบบค็อกเทล

บุฟเฟต์อาหารนานาชาติ 

โต๊ะจีน 

           อาหารอินเดียมังสาวิรัติ

           อาหารอินเดียทั่วไป

เดอะดีลักซ์ เดอะแกรนด์

จัดงานแต่งงานอย่างมีสไตล์ด้วยแพคเกจงานแต่งงานจากโรงแรมพูลแมน กรุงเทพฯ แกรนด์ สุขุมวิท  
เราได้ออกแบบแพคเกจงานแต่งงานด้วยความเอาใจใส่  ทีมเวดดิ้งแพลนเนอร์มืออาชีพของเรา และเชฟผู้ช�านาญการพร้อมที่จะดูแล 
ทุกขั้นตอนการเตรียมงานให้คุณอย่างสุดฝีมือ เพื่อให้วันแต่งงานของคุณควรค่าแก่การจดจ�าสมกับที่คุณเฝ้าฝันมาทั้งชีวิต

บุฟเฟต์ 
อาหารอินเดีย

แพคเกจงานแต่งงาน

1,250.-

1,400.-

15,500.-

1,000.-

1,300.-

1,450.-

1,600.-

16,500.-

1,200.-

1,400.-

1,650.-

1,800.-

18,500.-

1,400.-

1,600.-



15 ปอนด์
• 

2 ชิ้น
2 เล่ม

• 
• 
• 
• 
• 
• 

4 ช่อ
-
-
• 
• 
• 

10,000 บาทสุทธิ
ห้องดีลักซ์

• 
-
• 
-
-

20 ปอนด์ 
• 

4 ชิ้น
3 เล่ม 

• 
•
•
• 
• 
• 

6 ช่อ
• 

1 กล่อง
• 
• 
• 

5,000 บาทสุทธิ
ห้องพรีเม่ียมดีลักซ์

• 
สปารค์กล้ิงไวน์ 1 ขวด 

• 
2 ท่าน

-

25 ปอนด์
•

6 ชิ้น
4 เล่ม

• 
• 
• 
• 
• 
• 

8 ช่อ
• 

2 กล่อง
• 
• 
• 

ฟรี 
ห้องดีลักซ์สวีท

• 
แชมเปญ Moet Chandon Brut Imperial 1 ขวด 

• 
4 ท่าน
1 ใบ

งานปาร์ต้ีส่วนตัวส�าหรับว่าที่เจ้าสาว ท่ีร้านอาหารสเปน ทาปาส อิ วิโน่ เริ่มต้น 30,000 บาท

ให้คุณสวยที่สุดในวันแต่งงาน แพคเกจสปาส�าหรับเจ้าสาว 
คอร์สปรนนิบัติผิว 2.5 ชั่วโมง 3,500 บาทสุทธิ
• อาบน�้านม 30 นาที 
• ขัดผิวกระจ่างใส 45 นาที
• แร๊ปกระชับผิว 60 นาที

คอร์สปรนนิบัติหน้าและกาย 2 ชั่วโมง 3,900 บาทสุทธิ
• ขัดผิวกระจ่างใส 45 นาที
• ทรีทเม้นเพื่อผิวหน้าที่กระชับและกระจ่างใส 75 นาที

เพิ่มเครื่องด่ืม อาหาร หรือการจัดตกแต่งสถานท่ี
• เบียร์สดสิงห์ ถังละ 9,500 บาทสุทธิ (30 ลิตร เสิร์ฟได้ประมาณ 90 แก้ว)
• เบียร์สดไฮเนเก้น ถังละ 10,500 บาทสุทธิ (30 ลิตร เสิร์ฟได้ประมาณ 90 แก้ว)
• น�าเข้าซุ้มอาหารจากร้านนอกโรงแรม ซุ้มละ 15,000 บาทสุทธิ จ�ากัดจ�านวนไม่เกิน 2 ซุ้ม 
• น�าเข้างานจัดอกไม้และตกแต่งสถานท่ี 20,000 บาทสุทธิ
• บริการจัดแบ็คดร็อปดอกไม้สดจากโรงแรม เริ่มต้น 40,000 บาทสุทธิ

บอกผ่านความรู้สึก สร้างบรรยากาศให้งานแต่งงานของคุณด้วยเสียงเพลง
• ชุดคาราโอเกะ 8,500 บาทสุทธิ
• ชุดคาราโอเกะพร้อมนักร้องหนึ่งท่าน 12,500 บาทสุทธิ
• ชุดอิเล็คโทนพร้อมนักร้องหน่ึงท่าน 20,000 บาทสุทธิ
• วงทริโอแบนด์ 30,000 บาทสุทธิ
• วงควอเทร็ทแบนด์ 35,000 บาทสุทธิ

รายการ เมื่อมีค่าใช้จ่าย  
300,000 บาทขึ้นไป

บริการเสริมส�าหรับแพคเกจงานแต่งงาน 

ข้อเสนอพิเศษส�าหรับแพคเกจงานแต่งงาน

เค้กวิวาห์
น�้าอัดลมและมิกซ์เซอร์
น�้าแข็งแกะสลัก
สมุดประสาทพร
ฉากก้ันบนเวทีพร้อมอักษรชื่อบ่าวสาว
แจกันดอกไม้ส�าหรับโต๊ะลงทะเบียน
ดอกไม้ประดับบนเวที 2 จุด
ดอกไม้ประดับโต๊ะเค้กวิวาห์
ดอกไม้ประดับโต๊ะอาหาร
พวงมาลัยคล้องคอบ่าวสาว 1 คู่
ช่อดอกไม้ติดอก
ช่อดอกไม้ส�าหรับเจ้าสาว
กล่องรับซอง
ไมค์โครโฟน
ระบบเสียงมาตรฐาน
จอโปรเจคเตอร์
ค่าธรรมเนียมน�าเข้าเครื่องดื่ม
ห้องพักหนึ่งคืนส�าหรับคู่บ่าวสาว
บริการน�้าชายามบ่ายในห้องพัก 
สปาร์คกล้ิงไวน์หรือแชมเปญ
ห้องแต่งตัวหน่ึงห้อง (ใช้ได้ 6 ชั่วโมง)
บัตรรับประทานอาหารบุฟเฟ่ต์ส�าหรับวันครบรอบแต่งงาน 2 ท่าน
บัตรของขวัญบริการนวดแผนไทยพร้อมอโรมาออลย์ส�าหรับคู่บ่าวสาว

เมื่อมีค่าใช้จ่าย  
400,000 บาทขึ้นไป

เมื่อมีค่าใช้จ่าย  
550,000 บาทขึ้นไป

เพิ่มความสนุกสนานหลังช่วงพิธีการด้วยงานอาฟเตอร์ปาร์ตี้
• เครื่องด่ืมซอฟต์ดริ้งค์ 200 บาทสุทธิต่อท่าน
• เพิ่มเวลาใช้ห้องจัดเล้ียง จูเนียร์บอลรูม 15,000 บาทสุทธิต่อช่ัวโมง
• เพิ่มเวลาใช้ห้องจัดเล้ียง แกรนด์บอลรูม 25,000 บาทสุทธิต่อชั่วโมง
• ดีเจ  45,000 บาทสุทธิ / 3 ชั่วโมง



30 Sukhumvit 21 (Asoke) Road Bangkok 10110 Thailand

T. 66 (0) 2204 4000 Ext. 4118  –  F. 66 (0) 2204 4188

info@Pullmanbangkokgrandesukhumvit.com

Pullmanbangkokgrandesukhumvit.com – Pullmanhotels.com – Accorhotels.com

Pullman Bangkok Grande Sukhumvit

I'm your wedding planner

Name:

Contact:


