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CÁC MỤC KHUYẾN MÃI 30 - 45 45 - 60 60 - 75   Above 75CÁC MỤC KHUYẾN MÃI

Giảm giá 5% cho khách đặt tiệc
từ thứ 2 đến thứ 5

Bảng chào đón

Cổng hoa - đôn hoa sân khấu - Thảm đỏ

Thùng đựng tiền mừng

Giá đỡ hình cưới & Album cưới

Sổ ký tên lưu niệm & Bút kí tên

Bàn Gallery trang trí tiêu chuẩn

Trang trí phông sân khấu

Âm thanh nhạc đĩa suốt tiệc

Tháp ly - Đá khói - Rượu Champagne (2 chai)

Màn chiếu - máy chiếu

Hoa tươi trang trí trên mỗi bàn tiệc

Phòng trang điểm cô dâu

Bao ghế + nơ trang trí

Bàn kính xoay

MC nghi thức lễ

Dùng thử món

30 - 45 45 - 60 60 - 75 Trên 75

10 người 10 người 10 người 10 người

1 2 3

1 tháng 2 tháng 3 tháng 4 tháng

2 thùng 3 thùng 4 thùng 5 thùng

Nước uống cho dùng thử món

Chụp hình album cưới tại khách sạn 

Bữa ăn nhẹ dành cho đôi uyên ương

Múa khai tiệc

Giảm 5% giá nước

Tháp bánh kem 5 tầng ( 4 giả + 1 thật),
có hoa tươi trang trí

Tặng 01 đêm phòng tân hôn
(trang trí + trái cây) kèm buffet sáng
cho đôi uyên ương tại Khách sạn Becamex

Pháo kim tuyến (02 viên)

Tặng 02 voucher ăn buffet tối tại
Nhà hàng Eit's

Giảm giá 10% cho tiệc sinh nhật cua
bé đầu tiên hoặc 5% tiệc cưới gia đình
(không áp dung cùng lúc
với chương trình khuyến mại khác)

Trang trí đặc biệt bàn VIP 2 họ

Tặng xe đón dâu trong phạm vi
Thu Dầu Môt hoặc voucher du lịch
tri giá 3,000,000.( thời gian và
khoảng cách theo quy đinh)

Miễn phí dich vu hồ bơi và fitness center
cho cô dâu, chú rể cho TDM hoặc New City

Tặng bia Budweisure trong tiệc cưới

Deluxe Executive Suite
(Subject to availabili ty)

Premier
Suite

(Subject to

availabili ty)

• LTG - Khách sạn dành cho doanh nhân của năm 2018
• Giải thưởng Booking.com 2017 - 2018 
• Marry Excellence Award 2018
• Giải thưởng Hotels.com 2017 - 2018

• Khách sạn có thiết kế kiến trúc độc đáo nhất 2018
• Khách sạn phục vụ hội nghị nhiều nhất 2018
• Giám đốc khách sạn tiêu biểu năm 2018

CÁC GIẢI THƯỞNG:

GÓI BAO GỒM

10 lon 10 lon 10 lon 10 lon

Tặng bàn tiệc miễn phí


