
Gói Tiệc Cưới

QUYỀN LỢI

TRƯỚC TIỆC CƯỚI

TRONG TIỆC CƯỚI

SAU TIỆC CƯỚI

TRƯỚC/SAU TIỆC CƯỚI

Ăn thử cỗ cưới 6 người

-

-

-

-

- -

-

6 người 10 người

Thực đơn Kim CươngThực đơn Ngọc TraiThực đơn Pha Lê

Trà Việt Nam
Trà Việt Nam, cà phê và

bánh quy nướng bởi khách sạn

Bia và nước ngọt uống
không giới hạn trong 1 giờ
HOẶC 1 chai vang đỏ/bàn

Trà Việt Nam

1 bia hoặc nước ngọt/người

Giảm giá 50%

3 tầng 5 tầng3 tầng

8 108

Miễn phí

1 bia hoặc nước ngọt/người

Biểu diễn lúc đón khách Biểu diễn lúc đón khách và tiệc Biểu diễn lúc đón khách và tiệc

Phòng trang điểm cô dâu

Xe limousine đón dâu

Trà chào mừng

Đồ uống

Bánh cưới 

Tháp ly và 2 chai vang nổ 

Cột hoa tươi trang trí dọc đường dẫn

Pháo kim tuyến

Màn hình LED, 2 màn chiếu, 2 micro

Đá khói dọc hai lối đi lên sân khấu

Ban nhạc tứ tấu 

Người dẫn chương trình

Tượng băng thiên nga, khắc tên
cô dâu chú rể

Trang trí hoa tiêu chuẩn: Cổng hoa,
sân khấu, bàn tiệc, bàn lễ tân, bàn
trưng bày khung ảnh 

Hòm tiền mừng

Giảm giá phí mở chai và phí phục vụ
rượu/bia của khách tự mang vào 

Backdrop sân khấu (thiết kế tiêu chuẩn
- chọn 1 trong 5 mẫu có sẵn)

GÓI
PHA LÊ

Áp dụng cho tiệc cưới
từ 200 khách 

550.000 VNĐ/người

GÓI
NGỌC TRAI
Áp dụng cho tiệc cưới

từ 200 khách 
630.000 VNĐ/người

GÓI
KIM CƯƠNG

Áp dụng cho tiệc cưới
từ 200 khách 

730.000 VNĐ/người

Bữa ăn nhẹ dành cho cô dâu và chú rể
trước khi đón khách: Phở/súp/mỳ và nước 
ngọt/nước hoa quả)

Thực đơn 11 món: 1 món súp + 1 món 
gỏi/xa-lát + 4 món chính + 1 món rau + 1 món 
cơm + 1 món xôi + 1 món canh + 1 món tráng 
miệng

Dành cho cô dâu và chú rể:
1 đêm trăng mật tại khách sạn 5 sao 
InterContinental Hanoi Westlake hoặc 
InterContinental Phu Quoc Long Beach 
Resort (bao gồm bữa sáng) - có hạn trong 
vòng 12 tháng, không áp dụng các ngày lễ tết 

Phiếu quà tặng kỷ niệm 1 năm ngày cưới: 
Bữa tối thực đơn tự chọn/gọi món dành cho 
2 người (trị giá 1.000.000 VNĐ/suất)

Dành cho cô dâu và chú rể:
1 đêm nghỉ tại phòng Tiêu chuẩn của khách 
sạn Crowne Plaza Vinh Yen City Centre (bao 
gồm bữa sáng) - có thể sử dụng 1 ngày 
trước hoặc sau lễ cưới, được nhận phòng 
sớm, trả phòng muộn. 

Dành cho gia đình, họ hàng và bạn bè của 
cô dâu chú rể:
Ưu đãi 30% trên giá phòng Best Flexible 
Rates (công bố trên website) - có thể sử 
dụng 1 ngày trước hoặc sau lễ cưới.

Giá đã bao gồm 5% phí dịch vụ và 8% thuế GTGT.

Tặng kèm booth chụp ảnh đặt
tại sảnh đón khách


