Wedding Bliss
Lời cầu hôn được chấp thuận và bạn đang lên kế hoạch cho lễ cưới

Để đáp ứng thị hiếu và ngân sách của các cặp đôi, khách sạn có

sắp tới!

nhiều gói dịch vụ cưới, đặc biệt là menu linh hoạt trong mỗi dịch vụ
để tương thích với từng chọn lựa. Đội ngũ đầu bếp tài năng với các

Đây chính là một trong những ngày trọng đại nhất trong cuộc đời,

giải thưởng dưới sự dẫn dắt của vị bếp trưởng tài hoa, luôn hiện

vì vậy cần phải đảm bảo một kế hoạch hoàn hảo đến từng chi tiết.

diện để tạo ra những hương vị tuyệt vời nhất cho ngày cưới của bạn.

Fusion Suites Vũng Tàu cung cấp dịch vụ tiệc cưới trọn gói và

Tất cả những điều bạn cần làm chỉ là lựa chọn gói dịch vụ phù hợp,

chuyên nghiệp, giúp cô dâu chú rể có thể hiện thực hóa đám cưới

thực đơn đặc sắc và không gian tổ chức tiệc, chúng tôi sẽ chu toàn

trong mơ.

phần còn lại!

LOVE PACKAGE

BLISS PACKAGE

TỪ 10 - 14 BÀN

TỪ 15 - 20 BÀN

• Quyền lợi 1 buổi chụp hình cưới tại phòng Fusion Suite

• Quyền lợi 1 buổi chụp hình cưới tại phòng Fusion Suite

(tối đa 06 khách)

(tối đa 06 khách)

• Đặc quyền sử dụng hạng phòng Suite hướng biển trong ngày vào

• Đặc quyền sử dụng hạng phòng Suite hướng biển trong ngày vào

ngày cưới

ngày cưới

• Phụ kiện cưới (sổ ký tên và hộp tiền mừng)

• Phụ kiện cưới (sổ ký tên và hộp tiền mừng)

• Bánh cưới 5 tầng (bánh thật tầng trên cùng)

• Bánh cưới 5 tầng (bánh thật tầng trên cùng)

• Tháp rượu sâm panh với hai chai rượu vang

• Tháp rượu sâm panh với hai chai rượu vang

• Hoa tươi trên bàn lễ tân

• Hoa tươi trên bàn lễ tân

• Hoa tươi trên bàn tiệc

• Hoa tươi trên bàn tiệc

• Hệ thống âm thanh, ánh sáng cơ bản, 02 micro không dây

• Hệ thống âm thanh, ánh sáng cơ bản, 02 micro không dây

• Máy chiếu và màn hình LCD 100 inch

• Máy chiếu và màn hình LCD 100 inch

• Màn hình Led 5,39m x 2,71m

• Màn hình Led 5,39m x 2,71m

• Sân khấu 10m x 04m

• Sân khấu 10m x 04m

• Hiệu ứng ánh sáng cho cặp đôi

• Hiệu ứng ánh sáng cho cặp đôi

• MC Việt Nam

• MC Việt Nam

• Bữa ăn nhẹ cho cặp đôi

• Bữa ăn nhẹ cho cặp đôi

• Nhân viên tiếp tân (02 người)

• Nhân viên tiếp tân (02 người)

• Liệu trình mát-xa 90 phút cho cặp đôi

• Liệu trình mát-xa 90 phút cho cặp đôi
• Tiết mục biểu diễn (Piano / Violin)
• Ca sĩ hát mở màn (Việt Nam hoặc Philipin) - 02 bài

RAVISHING PACKAGE
TRÊN 20 BÀN
• Quyền lợi 1 buổi chụp hình cưới tại phòng Fusion Suite

• MC Việt Nam

(tối đa 06 khách)

• Bữa ăn nhẹ cho cặp đôi

• Đặc quyền sử dụng hạng phòng Suite hướng biển trong ngày vào

• Nhân viên tiếp tân (02 người)

ngày cưới

• Liệu trình mát-xa 90 phút cho cặp đôi

• Phụ kiện cưới (sổ ký tên và hộp tiền mừng)

• Tiết mục biểu diễn (Piano / Violin)

• Bánh cưới 5 tầng (bánh thật tầng trên cùng)

• Nhảy mở màn

• Tháp rượu sâm panh với hai chai rượu vang

• Ca sĩ hát mở màn (Việt Nam hoặc Philipin) - 02 bài

• Hoa tươi trên bàn lễ tân

• Ban nhạc Việt (chơi trong 2 tiếng) - áp dụng cho menu từ 800,000

• Hoa tươi trên bàn tiệc

VNĐ/khách

• Hệ thống âm thanh, ánh sáng cơ bản, 02 micro không dây

• Đặc quyền 01 đêm nghỉ (có ăn sáng) dành cho cặp đôi

• Máy chiếu và màn hình LCD 100 inch

• Trang trí phòng cưới

• Màn hình Led 5,39m x 2,71m

• Quyền lợi nhận phòng sớm 10:00 sáng và trả phòng trễ lúc 15:00

• Sân khấu 10m x 04m

cho cặp đôi

• Hiệu ứng ánh sáng cho cặp đôi

ĐIÊU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN:

Thanh toán:
• Thanh toán đợt 1: 20% tổng giá trị hợp đồng để đặt chỗ

• Set menu - thư viện thực đơn
• Thực đơn tiệc cưới từ 600,000 VNĐ/khách
• Tiệc cưới tối thiểu từ 100 khách

• Thanh toán đợt 2: 60% tổng giá trị hợp đồng
(trong vòng 30 ngày trước tiệc)
• Thanh toán còn lại sẽ được chuyển trong vòng 3 ngày trước tiệc

• Số lượng được xác nhận trước 72 giờ kể từ ngày tiếp nhận.
• Hóa đơn sẽ dựa trên số lượng khách thực tế

• Các phí phát sinh bởi cặp đôi sẽ được thanh toán bằng tiền mặt
hoặc thẻ tín dụng sau khi hoàn thành dịch vụ.

• Không hoàn phí nếu hủy tiệc
• Tất cả chi phí đã bao gồm VAT và phí phục vụ

THỨC UỐNG
Gói uống không giới hạn tùy

Gói 3

theo yêu cầu của bữa tiệc

(Nước ngọt, Nước suối, bia Tiger hoặc

Gói 1
(Nước Ngọt, Nước Suối)
• 90,000 VNĐ/1 tiếng
• 150,000 VNĐ/2 tiếng
• 210,000 VNĐ/3 tiếng
Gói 2
(Nước Ngọt, Nước Suối
& Bia Tiger)
• 160,000 VNĐ/1 tiếng
• 240,000 VNĐ/2 tiếng

bia Heineken, Rượu vang - Đỏ & Trắng)
• 220,000 VNĐ/1 tiếng
• 340,000 VNĐ/2 tiếng
• 460,000 VNĐ/3 tiếng
Mức sử dụng tùy theo yêu cầu của bữa tiệc
Phí Khui Rượu
• 250,000 VNĐ/két bia
• 350,000 VNĐ/chai rượu vang
• 450,000 VNĐ/chai rượu mạnh

• 320,000 VNĐ/3 tiếng
Đổi thành bia Heineken

THÔNG TIN LIÊN HỆ

• 180,000 VNĐ/1 tiếng

reservations.fsvt@fusionhotelgroup.com

• 260,000 VNĐ/2 tiếng

+84 254 6257 272

• 340,000 VNĐ/3 tiếng

fusionsuitesvungtau.com

