
WEDDING PACKAGES



A CLASSIC AFFAIR
Wedding planning stage:

Food tasting for eight persons from our selected menu

On your wedding day:
Use of  our Camry car for an hour

Changing room on your wedding day
Light meal for couple before your wedding

Reception table with flowers, gift box, signing book
Fresh flowers and candle decoration for tables

Red carpet from entrance to stage
Wedding stage

Sumptuous five layer homemade wedding cake
Wedding backdrop

Projector and screen for photo slideshow when welcoming your guests
Sound, light system service

Welcoming violin and guitar performance for an hour
Master of  Ceremonies

Choice of  exquisite Vietnamese cuisine seven ( 7) course menu (excluding drinks)
Special set up for two VIP tables

Champagne fountain
A dance performance after the ceremony

Departure gift for guests
One night's accommodation in a Classic Ocean View room with breakfast for two

After Your Event:
Breakfast voucher for four persons

VND 499,000++ per guest
Based on 250 guests minimum

All prices are in VND and subject to 5% service charge and VAT



GÓI CỔ ĐIỂN
Giai đoạn chuẩn bị cho ngày cưới:

Bữa ăn thử cho tám người với thực đơn đã chọn 

Trong ngày cưới:
Sử dụng xe Camry sang trọng để đón dâu trong một giờ

Phòng thay đồ trong ngày cưới
Thức ăn nhẹ cho cô dâu chú rể trước buổi tiệc

Bàn lễ tân với hoa tươi, thùng tiền mừng, sổ kí lưu niệm
Hoa tươi và nến trang trí trên bàn tiệc

Thảm đỏ trải dài dọc sân khấu
Bánh cưới năm tầng (một tầng bánh thật)

Phông nền sân khấu
Màn hình máy chiếu trình chiếu hình ảnh cô dâu chú rể lúc đón khách

Hệ thống âm thanh, ánh sáng cho tiệc cưới
Biểu diễn violin và guitar đón khách trong một giờ

Người dẫn chương trình
Thực đơn bảy ( 7 ) món ngon Việt Nam (chưa bao gồm thức uống)

Trang trí đặc biệt cho hai bàn VIP
Tháp rượu sâm banh (bao gồm hai chai rượu vang)

Nhóm múa khai tiệc sau nghi thức lễ
Quà tặng dành cho tất cả khách mời

Một đêm nghỉ tại phòng Classic Ocean View kèm ăn sáng cho hai người tại khách sạn

Sau Ngày Cưới:
Phiếu ăn sáng dành cho bốn khách

VNÐ 499,000++ một khách
Áp dụng cho số lượng tối thiểu 250 khách

 Giá dịch vụ được tính bằng Việt Nam Đồng, chưa bao gồm 5% phí phục vụ và thuế GTGT



SIMPLY DELUXE
Wedding Planning Stage:

Food tasting for eight persons from our selected menu

On Your Wedding Day:
Use of  our Camry car for three hours
Changing room on your wedding day

Light meal for couple before your wedding
Reception table with flowers, gift box, signing book

Fresh flowers and candle decoration for tables
Red carpet from entrance to stage

Wedding stage
Flower decoration along the aisles

Sumptuous five layer homemade wedding cake
Wedding backdrop

Projector and screen for photo slideshow when welcoming your guests
Sound, light system service

Welcoming violin and guitar performance for an hour
Master of  Ceremonies

Choice of  exquisite Vietnamese cuisine seven ( 7 ) course menu
Free flow soft drinks during dinner
Special set up for two VIP tables

Champagne fountain
A dance performance after the ceremony

Departure gift for guests
One night's accommodation in a Junior Suite Room with breakfast for two

After Your Event:
Breakfast voucher for four persons

VND 599,000++ per guest
Bsed on 250 guests minimum

All prices are in VND and subject to 5% service charge and  VAT



GÓI CAO CẤP
Trước Ngày Diễn Ra Tiệc Cưới:

Bữa ăn thử cho tám người với thực đơn đã chọn 

Trong Ngày Cưới:
Xe Camry đưa đón cô dâu chú rể trong ba giờ

Phòng thay đồ trong ngày cưới
Thức ăn nhẹ cho cô dâu chú rể trước buổi tiệc

Bàn lễ tân với hoa tươi, thùng tiền mừng, sổ kí lưu niệm
Hoa tươi và nến trang trí trên bàn tiệc

Thảm đỏ trải dài dọc sân khấu
Sân khấu 

Hoa tươi trang trí dọc lối đi sân khấu
Bánh kem năm tầng (một tầng bánh thật)

Phông nền sân khấu
Màn hình máy chiếu trình chiếu hình ảnh cô dâu chú rể lúc đón khách

Hệ thống âm thanh, ánh sáng cho tiệc cưới
Biểu diễn violin và guita đón khách trong một giờ

MC dẫn chương trình
Lựa chọn thực đơn bảy ( 7 ) món Việt Nam

Miễn phí nước ngọt suốt tiệc
Trang trí đặc biệt cho hai bàn VIP

Tháp rượu sâm banh (bao gồm hai chai rượu vang)
Nhóm múa khai tiệc sau nghi thức lễ
Quà tặng dành cho tất cả khách mời

Một đêm nghỉ tại phòng Junior Suite Room kèm ăn sáng cho hai người tại khách sạn

Sau Ngày Cưới:
Phiếu ăn sáng dành cho bốn khách 

VNÐ 599,000++ một khách
Áp dụng cho tiệc tối thiểu 250 khách

 Giá dịch vụ được tính bằng Việt Nam Đồng, chưa bao gồm 5% phí phục vụ và thuế GTGT



ULTIMATE LUXURY
Wedding Planning Stage:

Food tasting for eight persons from our selected menu

On Your Wedding Day:
Use of  our Camry car for three hours
Changing room on your wedding day

Light meal for couple before your wedding
Wedding stage 

Reception table with flowers, gift box, signing book
Fresh flowers and candle decoration for tables

Red carpet from entrance to stage
Flowers decoration along the aisles

Sumptuous five layer homemade wedding cake
Standard gallery table with flowers decoration

Projector and screen for photo slideshow when welcoming your guests
Sound, light system service

Welcoming violin and guitar performance for an hour
Master of  Ceremonies

Choice of  exquisite Vietnamese cuisine eight ( 8 ) course menu 
Free flow of  beer and soft drinks for two hours

Two bottles of  red wine for two VIP tables
Special set up for two VIP tables

Champagne fountain
A dance performance after the ceremony

Instrument band play in 2 hours
Departure gift for guests

One night's accommodation in a Panorama Suite with breakfast for two

After Your Event:
Breakfast voucher for four persons

VND 939,000++ per guest
Based on 250 guests minimum

All prices are in VND and subject to 5% service charge and VAT



GÓI THƯỢNG HẠNG
Trước Ngày Diễn Ra Tiệc Cưới:

Bữa ăn thử cho tám người với thực đơn đã chọn 

Trong Ngày Cưới:
Xe Camry đưa đón cô dâu chú rể trong ba giờ 

Phòng thay đồ trong ngày cưới
Thức ăn nhẹ cho cô dâu chú rể trước buổi tiệc

Sân khấu
Bàn lễ tân với hoa tươi, thùng tiền mừng, sổ kí lưu niệm

Hoa tươi và nến trang trí trên bàn tiệc 
 Thảm đỏ trải dài dọc sân khấu 

Hoa tươi dọc lối đi sân khấu
Bàn trang trí lưu niệm

Bánh kem năm tầng (một tầng bánh thật) 
Màn hình máy chiếu trình chiếu hình ảnh cô dâu chú rể lúc đón khách 

Hệ thống âm thanh, ánh sáng và dịch vụ karaoke cho tiệc cưới 
Biểu diễn violin và guita đón khách trong một giờ 

MC dẫn chương trình
Lựa chọn thực đơn tám món Việt Nam 

Phục vụ bia, và nước ngọt không giới hạn trong hai giờ
Hai chai rượu vang đỏ cho hai bàn VIP

Trang trí đặc biệt cho hai bàn VIP
Tháp rượu sâm banh (bao gồm hai chai rượu vang)

Nhóm múa khai tiệc sau nghi thức lễ
Ban nhạc hoà tấu trong hai giờ

Quà tặng dành cho tất cả khách mời 
Một đêm nghỉ tại phòng Panorama Suite kèm ăn sáng cho hai người tại khách sạn

Sau Ngày Cưới:
Phiếu ăn sáng dành cho bốn người

VNÐ 939,000++ một khách
Áp dụng cho tiệc tối thiểu 250 khách

Giá dịch vụ được tính bằng Việt Nam Đồng, chưa bao gồm 5% phí phục vụ và thuế GTGT



YOUR WEDDING CEREMONY
Wedding ceremony venue at pool terrace (weather permitting)

Welcoming violin and guitar performance
Wedding arch decorated with tropical flowers of  y our choice

Personalized floral arrangements for the ceremony
Exquisite bouquet made out of  roses and boutonnières for the groom

Beautifully decorated two-layer homemade wedding cake
Two bottles of  champagne

Welcome cocktails and canapés for an hour
Master of  ceremonies

A wedding gift at turndown in your room
Romantic dinner for the wedding couple

A bottle of  champagne for dinner

Additional options (at a fee):

All prices are in VND and subject to 5% service charge and 7% VAT

VND 46,500,000++ per event
Based on 20 guests minimum

Make-up and hairdressing service
Photography session by a professional photographer

Framed wedding photo
DVD filming session



NGHI LỄ CƯỚI
Lễ cưới được tổ chức tại hồ bơi (theo thời tiết)

Biểu diễn violon và ghita chào mừng khách trong ba phút Cổng
hoa tươi ấn tượng

Hoa tươi trang trí đặc biệt cho nghi lễ cưới
Bó hoa cầm tay cho cô dâu và hoa cài áo chú rể

Bánh cưới hai tầng
Hai chai rượu sâm banh

Tiệc đón khách trong một giờ bao gồm cocktail và thức ăn nhẹ
MC cho buổi lễ

Quà cưới đặc biệt trang trí tại phòng
Bữa tối lãng mạn dành cho cặp đôi

Một chai rượu Sâm Banh dành tặng cho cặp đôi trong bữa tối

Các dịch vụ phụ thu :

Giá dịch vụ được tính bằng Việt Nam Đồng, chưa bao gồm 5% phí phục vụ và 7% thuế GTGT

VNĐ 46,500,000++ trọn gói
Áp dụng cho tiệc tối thiểu từ 20 khách

Dịch vụ trang điểm và làm tóc cô dâu
Chuyên viên chụp ảnh cưới

Khung ảnh cưới
Dịch vụ quay và làm đĩa DVD




