
BECAUSE IN YOUR DREAMS,BECAUSE IN YOUR DREAMS,BECAUSE IN YOUR DREAMS,

EVERY DETAIL MATTERSEVERY DETAIL MATTERSEVERY DETAIL MATTERS   

At Marriott Executive Apartments Sukhumvit Park, you can be

confident that your engagement will be just the way you always

imagined it. Our picturesque spaces and airy terraces make for the

perfect portrait and unforgettable celebration. Award-winning service

comes first and foremost, and attention to detail is second to none.

Enjoy an extensive selection of magnificent menu options for premium

catering and anything you need for your dream engagement.

เนรมิตงานหมั�นในสวนอันแสนอบอุ่น ใจกลางกรุงเทพฯ พรอ้มบรกิารที�เหนือระดับ
หลากหลายด้วยห้องสาํหรบัจัดเลี�ยงและมื�ออาหารแสนพิเศษทั�งบอลรูม
และระเบียงรมิสวน ที�จะทําให้วันของคุณเต็มไปด้วยความประทับใจ

ที�โรงแรมแมรอิอท เอ็กเซก็คิวทีฟ อพารท์เมนท์ สุขุมวิท พารค์ กรุงเทพฯ

marriottsukhumvitpark

marriottsukhumvitpark

@measukhumvitpark

90 Sukhumvit Soi 24, Klongton, Klongtoey, Bangkok 10110, Thailand

Tel: 66 (0) 2302 5555 I Fax: 66 (0) 2302 5252

Email: measukhumvitpark@marriott.com I www.marriottsukhumvitpark.com



ENGAGEMENT

PACKAGE

ENGAGEMENT CEREMONY PACKAGE

Use of  a  funct ion room on the ceremony day

Stage for  ceremony wi th  sofa set  

Two f lower  s tands  on s tage

A f lower  t ray  for  engagement  r ings

A br ida l  bouquet

Four  f lo ra l  corsages  for  parents

S tandard c loth  backdrop wi th  personal i zed logo

Coffee,  tea & 3  choices  of  snack for  max imum      

 50  persons  (Addi t ional  guests  are supplement

charge at  THB 450 net/person)

A compl imentary  dress ing room for  day use on the

ceremony day

PRICE THB 65 ,000 NET

พิธีหมั�น

ห้องจัดงานเ ลี� ยง
เว ทีพร้อม ชุดโซฟา
แท่นดอกไม้ตกแต่ง เว ที  2  แท่น
พานแหวนหมั�น
ช่อดอกไม้รับ ตัว เจ้ าสาว
เข็มก ลัดดอกไม้ ติดหน้ าอกจาํนวน  4  ช่อ
ฉากผ้ าบนเว ที  พร้อมโลโ ก้บ่ าวสาว
ชา  กาแฟ  และอาหารว่ าง  3  อย่ าง  สาํหรับแขกจาํนวนไม่ เ กิน  50  ท่ าน
( ในกรณี ที� จาํนวนแขกเ กิน  50  ท่ าน  จะมี ค่ า ใช้จ่ าย เพิ� ม เ ติม          

 ราคา  450  บาท/ ท่ าน )

ห้องพักระหว่ างวันสาํหรับแต่ง ตัว ในวันจัดงาน

ราคา  65 ,000 บาทสุทธิ

marriottsukhumvitpark

marriottsukhumvitpark

@measukhumvitpark
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ENGAGEMENT

PACKAGE

ENGAGEMENT & CHINESE TEA CEREMONY PACKAGE

Use of  a  funct ion room on the ceremony day

Stage for  ceremony wi th  sofa set  

Ch inese tea ceremony set  up

Two f lower  s tands  on s tage

A f lower  t ray  for  engagement  r ings

A br ida l  bouquet

Four  f lo ra l  corsages  for  parents

S tandard c loth  backdrop wi th  personal i zed logo

Coffee,  tea & 3  choices  of  snack for  max imum      

 50  persons  (Addi t ional  guests  are supplement

charge at  THB 450 net/person)

A compl imentary  dress ing room for  day use on the

ceremony day

PRICE THB 69 ,000 NET

พิธีหมั�นและยกนํ�าชา

ห้องจัดงานเ ลี� ยง
เว ทีพร้อม ชุดโซฟา
ชุดยกนํ�าชา
แ ท่นดอกไม้ตกแต่ง เว ที  2  แท่น
พานแหวนหมั�น
ช่อดอกไม้รับ ตัว เจ้ าสาว
เข็มก ลัดดอกไม้ ติดหน้ าอกจาํนวน  4  ช่อ
ฉากผ้ าบนเว ที  พร้อมโลโ ก้บ่ าวสาว
ชา  กาแฟ  และอาหารว่ าง  3  อย่ าง  สาํหรับแขกจาํนวนไม่ เ กิน  50  ท่ าน
( ในกรณี ที� จาํนวนแขกเ กิน  50  ท่ าน  จะมี ค่ า ใช้จ่ าย เพิ� ม เ ติม          

 ราคา  450  บาท/ ท่ าน )

ห้องพักระหว่ างวันสาํหรับแต่ง ตัว ในวันจัดงาน

ราคา  69 ,000 บาทสุทธิ

marriottsukhumvitpark
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ENGAGEMENT

PACKAGE

ENGAGEMENT & THAI  POURING CEREMONY PACKAGE

Use of  a  funct ion room on the ceremony day

Stage for  ceremony wi th  Buddha Al tar  set

Thai  water  pour ing ceremony set  

Two f lower  s tands  on s tage

A f lower  t ray  for  engagement  r ings

A br ida l  bouquet

A pai r  o f  wedding gar land

Four  f lo ra l  corsages  for  parents

S tandard c loth  backdrop wi th  personal i zed logo

Coffee,  tea & 3  choices  of  snack for  max imum      

 50  persons  (Addi t ional  guests  are supplement

charge at  THB 450 net/person)

A compl imentary  dress ing room for  day use on the

ceremony day

PRICE THB 75 ,000 NET

พิธีหมั�นและพิธีห ลั�งนํ�าสั งข์

ห้องจัดงานเ ลี� ยง
เว ทีพร้อม ชุดโ ต๊ ะห มู่ บู ชา
ชุด ตั�งพร้อมอุปกรณ์ห ลั�งนํ�าสั งข์
แ ท่นดอกไม้ตกแต่ง เว ที  2  แท่น
พานแหวนหมั�น
ช่อดอกไม้รับ ตัว เจ้ าสาว
มา ลัยคล้องคอสาํหรับบ่ าวสาว  1  คู่
เ ข็มก ลัดดอกไม้ ติดหน้ าอกจาํนวน  4  ช่อ
ฉากผ้ าบนเว ที  พร้อมโลโ ก้บ่ าวสาว
ชา  กาแฟ  และอาหารว่ าง  3  อย่ าง  สาํหรับแขกจาํนวนไม่ เ กิน  50  ท่ าน
( ในกรณี ที� จาํนวนแขกเ กิน  50  ท่ าน  จะมี ค่ า ใช้จ่ าย เพิ� ม เ ติม         

 ราคา  450  บาท/ ท่ าน )

ห้องพักระหว่ างวันสาํหรับแต่ง ตัว ในวันจัดงาน

ราคา  75 ,000 บาทสุทธิ

marriottsukhumvitpark

marriottsukhumvitpark

@measukhumvitpark

90 Sukhumvit Soi 24, Klongton, Klongtoey, Bangkok 10110, Thailand

Tel: 66 (0) 2302 5555 I Fax: 66 (0) 2302 5252

Email: measukhumvitpark@marriott.com I www.marriottsukhumvitpark.com



ENGAGEMENT

PACKAGE

CHRIST IAN CEREMONY

Use of  a  funct ion room on the ceremony day

Two f lower  s tands  on s tage

A f lower  t ray  for  engagement  r ings

A br ida l  bouquet

Four  f lo ra l  corsages  for  parents

Rose peta l s

S tandard c loth  backdrop wi th  personal i zed logo

Coffee,  tea & 3  choices  of  snack for  max imum      

 50  persons  (Addi t ional  guests  are supplement

charge at  THB 450 net/person)

A compl imentary  dress ing room for  day use on the

ceremony day

PRICE THB 70 ,000 NET

พิธีคริส ต์

ห้องจัดงานเ ลี� ยง
แท่นดอกไม้ตกแต่ง เว ที  2  แท่น
พานแหวนหมั�น
ช่อดอกไม้รับ ตัว เจ้ าสาว
เข็มก ลัดดอกไม้ ติดหน้ าอกจาํนวน  4  ช่อ
ก ลีบกุหลาบ
ฉากผ้ าพร้อมโล โ ก้บ่ าวสาว
ชา  กาแฟ  และอาหารว่ าง  3  อย่ าง  สาํหรับแขกจาํนวนไม่ เ กิน  50  ท่ าน
( ในกรณี ที� จาํนวนแขกเ กิน  50  ท่ าน  จะมี ค่ า ใช้จ่ าย เพิ� ม เ ติม         

 ราคา  450  บาท/ ท่ าน )

ห้องพักระหว่ างวันสาํหรับแต่ง ตัว ในวันจัดงาน

ราคา  70 ,000 บาทสุทธิ
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90 Sukhumvit Soi 24, Klongton, Klongtoey, Bangkok 10110, Thailand
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ENGAGEMENT

PACKAGE

MONK CEREMONY PACKAGE

Use of  a  funct ion room on the ceremony day

Stage for  ceremony wi th  Buddha Al tar  set

Seat ing ar rangement  for  9  monks

Food of fer ing

9 Sets  of  f lowers  and incense s t icks

PRICE THB 25 ,000 NET

พิธีสงฆ์

ห้องจัดงานเ ลี� ยง
เว ทีพร้อม ชุดโ ต๊ ะห มู่ บู ชา
อาสนะสาํหรับพระสงฆ์   9  รูป
ภัตตาหารถวายพระ ภิกษุสงฆ์ ์
ชุดดอกไม้ ธูป เ ทียน  9  ชุด

ราคา  25 ,000 บาทสุทธิ

marriottsukhumvitpark

marriottsukhumvitpark

@measukhumvitpark

ADDIT IONAL CHARGE

THB 5 ,000 net  fo r  Ch inese Tea ceremony

THB 450 net  per  person for  Cof fee Break                 

 (3  Choices  of  snack)

THB 1 ,200 net  per  set  fo r  set  menu for  Monk (P into)

THB 10 ,000 net  per  hour  fo r  ear ly  serv ice before

06:00  hr s .

ค่ า ใช้จ่ าย เพิ� ม เ ติม

พิธียกนํ�าชา  ราคา  5 ,000 บาทสุทธิ
ชา  กาแฟ  พร้อมอาหารว่ าง  3  อย่ าง  ราคา  450  บาทสุทธิ/ ท่ าน
ชุด ภัตตาหาร เพลแด่พระ ภิก ษุสงฆ์  (ป�� น โต )  ราคา  1 ,200 บาทสุทธิ/ ชุด
ใช้บริการห้องจัดงานเ ลี� ยง ก่อนเวลา  06 .00  น .  ราคา  10 ,000 บาท/ชั�ว โมง

Service Hour: 06:00 - 11:00 hrs.

Minimum Spending: THB 100,000 NET

https://shopee.co.th/%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B8%B0%E0%B8%AA%E0%B8%B3%E0%B8%AB%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%AA%E0%B8%87%E0%B8%86%E0%B9%8C%E2%80%8B-%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B8%B0%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B8%E0%B8%A2%E0%B8%AA%E0%B9%8C-i.57541784.1809109498
https://shopee.co.th/%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B8%B0%E0%B8%AA%E0%B8%B3%E0%B8%AB%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%AA%E0%B8%87%E0%B8%86%E0%B9%8C%E2%80%8B-%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B8%B0%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B8%E0%B8%A2%E0%B8%AA%E0%B9%8C-i.57541784.1809109498
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MARRIOTT EXECUTIVE APARTMENTS SUKHUMVIT PARK

90 Sukhumvit Soi 24, Klongton, Klongtoey, Bangkok, 10110

https://www.marriott.com/bkksp

FOR MORE INFORMATION, PLEASE CONTRACT US AT

Tel: 02 302 5555

Email: measukhumvitpark@marriott.com

Line: @measukhumvitpark

FIND US ON GOOGLE MAP

HOTEL MAPHOTEL MAPHOTEL MAP


