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Queen Sirikit National Convention Center
June 7 - 10, 2018 | Booth: P61

Visit The Westin Grande Sukhumvit, Bangkok at The Wedding Fair 
at QSNCC from June 7 to 10, 2018 (11:00-21:00 hrs.) and weave 
your dream wedding into reality.

Couples making a deposit of THB 50,000 net at The Wedding 
Fair enjoy exclusive privileges such as:

• 10% Discount on Food Menu
• Complimentary food station (50 portions) with your choice of
 4 options
• One barrel of Singha Draft Beer or 10 bottles of house wine
• Complimentary extension of your event until midnight,
 including chips, nuts and soft drinks
• One night stay in a Deluxe room at The Westin Grande Sukhumvit, 
 Bangkok with breakfast for 2, the night immediately before 
 your wedding day or on your wedding day
• Waiver of all charges for bring in entertainment and flower 
 photo backdrop
• Complimentary corkage for wine and spirits

Extra Bonus:

The engagement ceremony at Stateroom will be o�ered free of 
charge for couples booking both (engagement & wedding 
ceremony) on the same day with a minimum spend at
THB 400,000 net or above.

Terms and conditions apply.

For more information, please call (66) (2) 207 8000 or
contact us at Bangkok@westin.com.
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แตงงานสไตลเวสทิน บูธ P61 งานเวดดิ้งแฟร
ศูนยการประชุมแหงชาติสิริกิติ์ 7-10 มิถุนายน 2561

ใหเวสทินดูแลการจัดงานแตงงานในฝน ทำเลใจกลางเมืองท่ีสะดวกท่ีสุดสำหรับ 
ผูมารวมงาน หองจัดเลี้ยงบอลรูม และรูฟท็อป กับบรรยากาศและวิวมุมสูง 
ผูเชี่ยวชาญการจัดงานรอตอนรับและใหคำแนะนำตลอด 4 วัน ที่บูธ P61 
โรงแรมเดอะ เวสทิน แกรนดสุขุมวิท กรุงเทพฯ ระหวางวันที่ 7-10 มิถุนายน 
2561 เวลา 11:00 – 21:00 น.

ขอเสนอพิเศษสำหรับคูรักเมื่อจองการจัดงานและวางมัดจำภายในงาน
เวดดิ้งแฟร 50,000 บาท รับสวนลดและอภินันทนาการดังตอไปนี้

• สวนลด 10% สำหรับคาอาหาร
• เลือกซุมอาหารที่ชื่นชอบได 1 รายการ (จาก 4 รายการ) สำหรับ 50 ที่ 
 มูลคา 5,500 บาท
• รับเบียรสิงหสด 1 ถัง หรือ ไวนขาว ไวนแดง จำนวน 10 ขวด มูลคา 8,500 บาท
• การใชหองจัดเลี้ยงสำหรับงานอาฟเตอร ปารตี้ ถึงเที่ยงคืน รวมเครื่องดื่ม 
 น้ำอัดลม ไมจำกัดจำนวนคน มูลคา 80,000 บาท
• หองพักดีลักซ 1 หอง 1 คืนพรอมอาหารเชาสำหรับ 2 ทาน สำหรับคืนกอน 
 หรือหลังวันจัดงาน ที่โรงแรมเดอะ เวสทิน แกรนดสุขุมวิท กรุงเทพฯ
• สามารถนำเขาวงดนตรี ดีเจ ซุมถายภาพ โดยไมมีคาใชจายเพิ่มเติม
• ไมมีคาเปดขวดไวนและวิสกี้ที่ลูกคานำเขามา

ขอเสนอพิเศษ

สำหรับคูรักที่จัดงานหมั้นและงานแตงงานในวันเดียวกัน และมีคาใชจาย 
ภายในงานเริ่มตนที่ 400,000 บาท จะไดรับขอเสนอสุดพิเศษจัดงานหมั้นฟรี 
ที่หองจัดเลี้ยงสเตทรูม

*เงื่อนไขเปนไปตามขอกำหนด

สอบถามขอมูลเพิ่มเติมโทร 02 207 8000
หรือทางอีเมล Bangkok@westin.com


