
Your Dream

Destination Wedding



Wedding atsecluded island
Được mệnh danh là hòn đảo ngọc thiên đường của Việt Nam,
Phú Quốc đã trở thành một trong những địa điểm vàng để tổ chức 
một đám cưới lãng mạn trên biển, nơi bạn sẽ tìm thấy vẻ tự nhiên 
của cát trắng và sóng nước trong xanh như ngọc, là phông nền cho 
bạn trao lời thề ước vĩnh cửu.

Premier Village Phu Quoc tự hào cung cấp một địa điểm bãi biển 
đẹp hiếm có với tầm nhìn tuyệt đẹp ra đại dương mênh mông mà 
bạn luôn khao khát cho một lễ cưới hoàn hảo trên biển của mình. 
Chắc chắn mọi khoảnh khắc trong ngày trọng đại của bạn sẽ được 
khắc hoạ độc đáo nhất.



Open-air
Dance until dawn

ceremony &

Nép mình giữa một khu rừng 
nhiệt đới xanh mát và bãi biển 
cát trắng nguyên sơ tuyệt đẹp 
với tầm nhìn ra toàn cảnh đại 
dương khi chiều tà, nhà hàng 
Corallo là một nơi tuyệt đẹp 
bên bờ biển để tổ chức một 
bữa tiệc cưới thịnh soạn ngoài 
trời. Còn gì tuyệt hơn khi cùng 
những người thân yêu chia sẻ 
những khoảnh khắc đáng nhớ 
trong cuộc đời dưới ánh nến 
lung linh và khiêu vũ cho đến 
khi trời sáng. 



Sophisticated 
wedding menus

Nâng niu mọi thứ đặc biệt cho đám 
cưới trong mơ của bạn tại Phú 
Quốc, các gói dịch vụ cưới của 
chúng tôi được thiết kế cẩn thận để 
phù hợp với nhu cầu riêng của bạn. 
Dù bạn thích nghi lễ truyền thống 
của Việt Nam hay phương Tây,
đội ngũ đầu bếp tài năng của Premier 
Village Phu Quoc Resort sẽ hỗ trợ 
bạn lựa chọn thực đơn tiệc cưới
phù hợp nhất, mang đến cho bạn 
một đám cưới  hoàn hảo nhất.



Wedding
Packages



Pearl 
Island

VND 
88,540,000++
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White 
Sand

VND 
65,240,000++
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Plumeria

VND 
44,270,000++
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Ưu đãi tiệc cưới 

Giá gói cưới 

Hai đêm nghỉ cho cặp đôi tại căn biệt thự 
hướng biển bao gồm ăn sáng và dịch vụ chăm 
sóc riêng từ khu nghỉ dưỡng 

Tiệc nhẹ trước khi làm lễ ở bãi biển : 03 loại thức 
ăn nhẹ và  rượu vang trắng hoặc đỏ, bia, nước 
ngọt, suối, nước trái cây phục vụ khách mời trong 
vòng một giờ đồng hồ cho tối đa lên đến 20 khách

Một bữa sáng tại hồ bơi riêng của biệt thự 

Xe đưa đón sân bay dành riêng cho cặp đôi

Bánh cưới 1 tầng - 20 cm 

90 phút mát-xa toàn thân cho cặp đôi

Thề nguyện tại Giếng Tiên của khu nghỉ mát 

Một bữa tối được thiết kế riêng biệt cho đôi 
uyên ương. Thực đơn món Âu + 02 ly rượu

*Ưu đãi đặc biệt giá phòng cho khách mời đám cưới và gia đình cặp đôi

Điều khoản và điều kiện
Giá có thể thay đổi tùy theo giai đoạn mà không được báo trước 
Giá chưa bao gồm 8% thuế và 5% phí phục vụ 
Giá và các ưu đãi phía trên chỉ dành cho 02 khách 

Các dịch vụ kèm theo trong phòng - một lần set 
up mini bar nước uông các loại, phao bơi chụp 
hình, hoa tươi décor 

Bàn ủi hơi đứng phục vụ cho riêng váy cưới 
và suite

Âm thanh cơ bản và 02 mic không dây cho lễ 
ngoài biển

Premier Village trang trí cơ bản tại bàn đón 
khách, cổng hoa cưới và 20 cái ghế tiffany 
ngoài biển

Tiệc nhẹ buổi sáng trong ngày cưới với trái cây tươi, 
bánh ngọt các loại, nước hoa quả phục vu tại   
biệt thự riêng cho tối đa 20 khách

Thực đơn được lựa chọn từ bếp trưởng với 03 món 
cho tiệc tối kèm theo nước uống không cồn 
trong vòng hai giờ cho tối đa 20 khách mời

Một chai rượu sparkling cho cặp đôi trong lúc 
làm lễ 

Sunset

VND 
51,260,000++
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Để biết thêm chi tiết, vui lòng liên hệ:

Premier Village Phu Quoc Resort 
Mũi Ông Đội, Phường An Thới, Đảo Phú Quốc,
Tỉnh Kiên Giang, Việt Nam.

Văn phòng tại TP Hồ Chí Minh

Điện thoại: +84 283 915 8904
Email: hb2r4-sm@accor.com

Điện thoại: +84 29 7354 6666
Email: hb2r4@accor.com
www.premiervillage-phuquoc.com

8 Phùng Khắc Khoan, Phường Đa Kao, 
Quận 1, TP.HCM


