ƯU ĐÃI TIỆC CƯỚI 2019 “MÙA YÊU THƯƠNG”
(Từ 26 – 34 bàn)
QUÀ TẶNG DÀNH CHO TIỆC CƯỚI

SỐ BÀN ĐẶT CHÍNH THỨC
Từ 21 – 29 bàn

Trang trí sân khấu tiêu chuẩn

3.000.000

Bàn tiếp tân và giỏ hoa tiền mừng trang trí cơ bản

1.000.000

Sổ & bút ký tên lưu niệm

200.000

Hoa tươi bàn tiệc

1.500.000

Cổng hoa vải và hoa vải lối đi

1.500.000

02 chai rượu Sparkling

500.000

Bánh kem 5 tầng đặt biệt (1 tầng thật)

700.000

Tháp ly Champagne và đá khói

500.000

Giá để hình và khung ảnh cưới

200.000

MC dẫn chương trình nghi thức lễ (T.Việt)

1.500.000

Vũ đoàn múa khai tiệc & trong tiệc

2.000.000

Pháo kim tuyến mừng Cô Dâu - Chú Rể

200.000

Tặng màn hình L.E.D

5.000.000

Buổi ăn thử món cho 4 người tại nhà hàng

1.000.000

Bữa ăn nhẹ cho CD – CR trước bữa tiệc
Snack đầu giờ

500.000
50.000/bàn

Giảm 30% giá phòng niêm yết cho thân nhân chủ tiệc
Tặng xe 4 hoặc 7 chỗ đón rước dâu (nội thành)

1.200.000

hoặc Đàn organ và nhạc công chơi suốt tiệc.
Áp dụng voucher giảm giá được tặng khi xem sảnh cưới

1.000.000

Tặng 1 đêm phòng tân hôn được trang trí lãng mạn cùng với bữa sáng

3.300.000

dành cho 2 người
ĐẶT CỌC VÀ THANH TOÁN
Lần 1: Đặt cọc giữ chỗ 5.000.000 đồng
Lần 2: Thanh toán 40% giá trị hợp đồng không bao gồm tiền cọc lần 1 trước tiệc 60 ngày
Lần 3: Thanh toán toàn bộ số tiền còn lại và những chi phí phát sinh trong tiệc sau khi kết thúc.
Lưu ý:
Khi đến ngày hẹn đã được ghi rõ trong hợp đồng giữ chỗ mà quý khách không đến làm hợp đồng
ký kết thì phiếu đặt cọc giữ chỗ không còn giá trị.
- Nhà hàng không hoàn tiền cọc với bất cứ lí do gì.
- Chương trình khuyến mãi áp dụng theo số lượng bàn chính thức. Tất cả các quà tặng và chương
trình khuyến mãi không quy đổi thành tiền hay dịch vụ khác.

