
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 

Available until 31 March 2019.  All prices are inclusive of 10% service charge and applicable government VAT
To create your perfect engagement day, contact our wedding specialist now at 02 204 4118

From THB 45,000 net

From THB 5,000 net

ENGAGEMENT CEREMONY 

CHINESE TEA CEREMONY

From THB 10,000 net

From THB 17,000 net

WATER POURING CEREMONY

RELIGIOUS CEREMONY 
(MONK CEREMONY) 

Optional:
• Coffee break with two snack items during ceremony at THB 350 net per person
• Monks to be invited by guest only
• Food stall from outside will be charged at THB 15,000 net / stall (maximum 2 stalls)

Usage of a function room 
A sofa set on stage
Backdrop lettering
2 Flower stands 
1 Flower tray for engagement ring /1 bridal bouquet
Registration desk with 1 flower vase 
6 Corsages
Theatre set up
Herbal drinks and coffee break  
with one snack item for 50 guests
1 Night stay in a Deluxe Room 

Chinese tea ceremony set
Khanom-Eii for 30 guests

Buddha altar set 
Ceremonial pouring set with 2 floral trays 
One pair of wedding garland
 

Buddha altar set 
Stage set up for 9 monks 
Food offering for 9 monks

แพคเกจงานหมั้น
เลือกแพคเกจงานหมั้นที่เหมาะกับคุณแล้วให้การเตรียมงานที่เหลือเป็นหน้าที่ของเรา 

เพราะพูลแมนเข้าใจดีว่าการเริ่มต้นชีวิตคู่มีความหมายกับคุณมากเพียงใด

เริ่มต้น 17,000 บาทสุทธิ

เริ่มต้น 10,000 บาทสุทธิ

แพคเกจพิธีสงฆ์  

แพคเกจพิธีหลั่งน�้าสังข์ 

ราคาโปรโมชั่นส�าหรับวันนี้  - 31 มีนาคม 2562  ราคาสุทธิ รวมค่าบริการ 10% และภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว
ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือส�ารองแพคเกจงานหมั้น ติดต่อหมายเลขโทรศัพท์ 02 204 4118

เริ่มต้น 5,000 บาทสุทธิ

เริ่มต้น 45,000 บาทสุทธิ

แพคเกจพิธียกน�้าชา  

แพคเกจงานหมั้น

บริการเสริมส�าหรับแพคเกจงานหมั้น
• เพิ่มของว่าง 2 ชนิดท่านละ 350 บาทสุทธิ 

• ลูกค้าเป็นผู้นิมนต์พระสงฆ์มาเองเท่านั้น
• ค่าธรรมเนียมในการน�าซุ้มอาหารเข้ามาในงานหมั้น ซุ้มละ 15,000 บาทสุทธิ สูงสุดไม่เกิน 2 ซุ้ม 

ห้องจัดงาน
ชุดโซฟาบนเวที
ฉากกั้นบนเวทีพร้อมอักษรชื่อบ่าวสาว
ดอกไม้ประดับ (flower stand) 1 คู่
พานดอกไม้ส�าหรับแหวนหมั้น 1 พานหรือช่อดอกไม้ทรงกลม 1 ช่อ 
ดอกไม้ส�าหรับโต๊ะลงทะเบียน 1 แจกัน
ช่อดอกไม้ติดอก 6 ชุด
จัดที่นั่งแบบเธียร์เตอร์ส�าหรับแขก
เครื่องดื่มสมุนไพร ชา กาแฟ และของว่าง 1 ชนิดส�าหรับแขก 50 ท่าน 
อภินันทนาการห้องพรีเมี่ยมดีลักซ์ 1 คืน พร้อมอาหารเช้าส�าหรับ 2 ท่าน

ชุดยกน�้าชา 1 ชุด
ขนมอี๋ส�าหรับบ่าวสาวและแขก 30 ท่าน

โต๊ะหมู่บุชา 1 ชุด
ชุดตั่งรดน�้า พร้อมพานดอกไม้รองน�้าสังข์ 1 ชุด
พวงมาลัยคล้องคอบ่าว-สาว 1 คู่

โต๊ะหมู่บูชา 1 ชุด
จัดเวทีและอาสนะส�าหรับพระสงฆ์ 9 รูป 
ชุดอาหารถวายพระ 9 รูป


