
BECAUSE IN YOUR DREAMS,BECAUSE IN YOUR DREAMS,
EVERY DETAIL MATTERSEVERY DETAIL MATTERS

At Marriott Executive Apartments Sukhumvit Park,you can be 

confident that your wedding 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 wedding.

เนรมิตรงานแตงงานในสวนอันแสนอบอุน ใจกลางกรุงเทพฯ พรอมบริการที ่เหนือระดับ 

หลากหลายดวยหองสำหรับจัดเลี ้ยงและมื ้ออาหารแสนพิเศษทั้งบอลรูม

และระเบียงริมสวน ที ่จะทำใหวันของคุณเต็มไปดวยความประทับใจ

ที ่โรงแรมแมริออท เอ็กเซ็กคิวทีฟ อพารทเมนท สุขุมวิท พารค กรุงเทพฯ





TRADITIONAL THAI
ENGAGEMENT PACKAGE
THB 65,000 NET

ราคา 65,000 บาท เน็ต

พิธีหมั ้นแบบไทย

• Use of Garden Lounge on the ceremony day
• Thai water pouring ceremony set
          - Traditional water pouring tables
          - A ceremonial headdress
          - A conch shell for water pouring ceremony
          - Thai perfume
          - Soft-prepared chalk
• Buddhist Alter Table Set
          - Image of Buddha
          - 2 flower vases
          - 1 joss stick pot
          - 2 candles with stands
• 2 flower stands with standard flower arrangement
• 2 flower pouring trays
• 1 bouquet
• 10 flower ropes
• 1 pair wedding neck garlands for the bride and groom
• 10 corsages for parents and VIP guests
• Seating for up to 50 guests
• Coffee, tea & pastries (3 choices) for up to 50 guests
    Additional guests are charged at THB 450 NET per person
• Complimentary Studio Suite as dressing room
   on day of engagement
• Complimentary voucher for Afternoon Tea for two person
   (voucher valid for one year)

• หอง Garden Lounge
• ชุดตั ่งรดน้ำสังข ประกอบไปดวย

          - ตั ่งรดน้ำสังข

          - มงคลแฝด

          - พานวางหอยสังขและพานสำหรับน้ำสังข

          - น้ำอบ

          - แปงเจิม

• ชุดโตะหมู บ ูชา ประกอบไปดวย

          - พระประธาน

          - แจกันดอกไม 2 จุด

          - กระถางธูป

          - เช ิงเทียนพรอมเทียน 2 จุด

• แทนดอกไมตกแตง 2 แทน

• พานดอกไมร ับน้ำสังข 2 พาน

• ดอกไม 1 ชอ

• สายกั ้นประตูดอกไม 10 เสน

• มาลัยคลองคอสำหรับบาวสาว 1 คู 

• เข ็มกลัดดอกไมประดับหนาอก 10 ชอ

• ที ่น ั ่งสำหรับแขก 50 ทาน

  จำนวนแขกเพิ ่มเติมจาก 50 ทาน

  คิดคาใชจ ายราคา 450 บาท net ตอทาน

• หองพัก สตูดิโอ สำหรับแตงตัว

• ฟรี! ชุดน้ำชายามบายสำหรับ 2 ทาน

ENGAGEMENT PACKAGE
TRADITIONAL CHINESE

THB 60,000 NET
ราคา 60,000 บาท เน็ต

พิธีหมั ้นแบบจีน

• Use of Garden Lounge on ceremony day
• Chinese tea ceremony set including 
   Chinese tea pot and tea cups
• 2 flower stands with standard flower arrangement
• 1 bouquet
• 10 flower ropes
• 10 corsages for parents and VIP guests
• Seating for up to 50 guests
• Coffee, tea & pastries (3 choices) for up to 50 guests
   Additional guests are charged at THB 450 NET per person
• Complimentary Studio Suite as dressing room
   on day of engagement
• Complimentary voucher for Afternoon Tea for two person
   (voucher valid for one year)

• หอง Garden Lounge
• ชุดยกน้ำชา ประกอบไปดวย

  กาน้ำชาและถวยชาแบบจีน          

• แทนดอกไมตกแตง 2 แทน

• ดอกไม 1 ชอ

• สายกั ้นประตูดอกไม 10 เสน

• เข ็มกลัดดอกไมประดับหนาอก 10 ชอ

• ที ่น ั ่งสำหรับแขก 50 ทาน

  จำนวนแขกเพิ ่มเติมจาก 50 ทาน

  คิดคาใชจ ายราคา 450 บาท net ตอทาน

• หองพัก สตูดิโอ สำหรับแตงตัว

• ฟรี! ชุดน้ำชายามบายสำหรับ 2 ทาน

ENGAGEMENT
PACKAGE
ENGAGEMENT
PACKAGE





INTERNATIONAL BUFFET MENU OPTIONS
Classic menu     THB 1,300 NET (20 choices - classic selection)
Premium Menu    THB 1,500 NET (22 choices - incl. selection of premium items)
Luxury Menu    THB 1,700 NET (26 choices - incl. selection of luxury items)
Add Live Stations (prices range from THB 10,000 to THB 20,000 per station)

BEVERAGE OFFERINGS
   • Soft drink free flow package (7UP, Mirinda, Pepsi, Soda) THB 150 NET per person
   • Corkage fee THB 500 NET per bottle
   • Barrel of local beer (Singha or Chang) THB 10,000 per barrel price
   • House wines as per bottle price

WEDDING COCKTAIL CANAPÉ MENU
Classic menu    THB 1,200 NET (18 choices - classic selection)
Premium Menu    THB 1,400 NET (20 choices - incl. selection of premium items)
Luxury Menu    THB 1,600 NET (24 choices - incl. selection of luxury items)

งานเลี ้ยงฉลองแบบบุฟเฟตนานาชาติ

Classic menu     ราคา 1,300 บาท net ต อท าน (เล ือกเมน ูได  20 รายการ)

Premium Menu    ราคา 1,500 บาท net ต อท าน (เล ือกเมน ูได  22 รายการ)

Luxury Menu    ราคา 1,700 บาท net ต อท าน (เล ือกเมน ูได  26 รายการ)

เพ ิ ่มโซนปร ุงอาหารสดโดยเชฟของโรงแรม ราคา 10,000 – 20,000 บาทตอโซน

เพิ ่มเติมสำหรับเคร�องด�ม

   • เคร �องด �มซอฟทดร ิ ้งค แบบไม จำก ัดในช วงเวลาจ ัดงาน (7UP, Mirinda, Pepsi, Soda) ราคา 150 บาท net ต อท าน

   • คานำเข าเคร �องด �ม ราคา 500 บาท net ต อขวด

   • ถังเบ ียร  (เบ ียร ส ิงห  หร ือ เบ ียร ช าง) ราคา 10,000 บาท ต อถ ัง

   • ไวน ราคาขายตามปกติ 

งานเลี ้ยงฉลองแบบค็อกเทล

Classic menu     ราคา 1,200 บาท net ต อท าน (เล ือกเมน ูได  18 รายการ)

Premium Menu    ราคา 1,400 บาท net ต อท าน (เล ือกเมน ูได  20 รายการ)

Luxury Menu    ราคา 1,600 บาท net ต อท าน (เล ือกเมน ูได  24 รายการ)

WEDDING 
CELEBRATION
WEDDING 
CELEBRATION



Estimated Spending

Free flow soft drinks

One bottle of sparkling wine for celebratory toast

Private menu preview for 6 persons

Flower stands on stage

Decorations on the registration table

Centerpieces at dinner tables

1 pair of necklace garlands for bride and groom and 1 bridal bouquet

Corsages for parents and VIP guests

Cake model

Signature book

Money box

Refreshments served in room on your wedding day for the bride and groom

In-room breakfast and late check-out at 4PM for room of bride and groom

Wedding spa treatment for bride and groom at Makkha Spa for 60 minutes

One-night stay accommodation

One night stay in Studio Suite for parents or VIP guest on the wedding night

One Studio Suite as dressing room on day of wedding

Anniversary voucher (2 nights including breakfast in selected Marriott Thailand resort hotel)

Bistro M F&B voucher

ยอดคาใช จ ายโดยประมาณ

เคร �องด�มซอฟทดร ิ ้งค แบบไม จำก ัดในช วงเวลาจ ัดงาน

แชมเปญหรือสปาร คล ิ ้งไวน สำหร ับการด�มฉลอง

การช ิมอาหารกอนพิธ ีสำหร ับ 6 ท าน

แท นดอกไม สไตล แมร ิออท ส ุข ุมว ิท พาร ค สำหร ับตกแตงเวท ี

ดอกไม ตกแตงสไตล แมร ิออท ส ุข ุมว ิท พาร ค สำหร ับโต  ะลงทะเบ ียน

ดอกไม ตกแตงโต  ะร ับประทานอาหารหร ือโต  ะบ ุฟเฟ ต 

มาล ัยคล องคอสำหร ับบ าว-สาว 1 ค ู 

เข ็มกล ัดดอกไม ประด ับหน าอก

โมเดลเค กแต งงาน

สมุดเข ียนอวยพร 1 เล มต อแขก 200 ท าน

กลองใส ซองธนบัตร

ชา กาแฟ พรอมอาหารว างเส ิร ฟในห องพักก อนเร ิ ่มงาน

ช ุดอาหารเช าเส ิร ฟในห องพักพร อมการเช ็คเอาท ได ถ ึง 16.00 น.

สปาทร ีทเม นต  60 นาท ีหล ังพ ิธ ีแต งงานที ่  Makkha Spa สำหร ับ 2 ท าน

ห องพัก 1 ค ืน สำหร ับบ าว – สาว ท ี ่ โรงแรมแมร ิออท ส ุข ุมว ิท พาร ค

ห องพัก สตูด ิ โอ สว ีท 1 ค ืน สำหร ับแขกที ่ โรงแรม แมร ิออท ส ุข ุมว ิท พาร ค

ห องพัก สตูด ิ โอสำหร ับแต งต ัว

วอเชอรหองพักโรงแรมและรีสอรทในเครือแมริออท ในประเทศไทยจำนวน 2 คืน รวมอาหารเชาสำหรับ 2 ทาน

บ ัตรกำน ัลเง ินสดสำหร ับใช บร ิการทานอาหารที ่ห องอาหาร Bistro M ของโรงแรม

PACKAGE DETAILS JASMINE
(CLASSIC)

LOTUS
(PREMIUM)

ORCHID
(LUXURY)

THB 150,000 NET THB 175,000 NET THB 200,000 NET

2 stands 2 stands 2 stands

10 pieces 10 pieces 10 pieces

5 tiers 5 tiers 5 tiers

Studio Suite One-Bedroom Suite Skyline SuiteX

THB 2,000 THB 4,000 THB 6,000

*The above prices and benefits are subject to change without prior notices, and cannot be used in conjunction with other promotional items, discounts and special offers

WEDDING 
CELEBRATION PACKAGE
WEDDING 
CELEBRATION PACKAGE



GARDEN LOUNGE
FLOOR PLAN
GARDEN LOUNGE
FLOOR PLAN



HOTEL MAPHOTEL MAP

For more information please contact us at
Tel: 02 302 5555

Email: measukhumvitpark@marriott.com

Marriott Executive Apartments Sukhumvit Park, Bangkok 
90 Sukhumvit Soi 24, Klongton, Klongtoey Bangkok, 10110 
www.marriottsukhumvitpark.com


