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InterContinental Nha Trang, khách sạn 5 sao 
quốc tế nằm tại trung tâm thành phố và hướng 
biển từng đoạt nhiều giải thưởng, tọa lạc tại vị trí 
đắc địa trên Vịnh Nha Trang cùng tầm nhìn ra 
bãi biển cát trắng, đại dương xanh mát. Một địa 
điểm tuyệt vời cho sự kiện cưới của bạn. Lấy 
cảm hứng từ khung cảnh đại dương, Grand 
Ballroom với thiết kế không cột trụ có thể đón 
tiếp 450 khách cho một buổi tiệc lộng lẫy, chắc 
chắn sẽ để lại những kỷ niệm khó quên cho 
khách của bạn. Hãy cho phép đội ngũ tiệc tận 
tâm và chuyên nghiệp của chúng tôi sắp xếp 
tiệc cưới độc đáo cho bạn, từ tiệc tối thân mật 
cho 20 khách hay dạ tiệc cưới với tất cả gia đình, 
bạn bè. Đội ngũ của chúng tôi luôn sẵn sàng hỗ 
trợ bạn từng chi tiết, từ hiệu ứng ánh sáng đến 
địa điểm thay đổi trang phục, kết hợp tất cả các 
yếu tố trên hứa hẹn tạo nên một đám cưới trong 
mơ của riêng bạn

A multi-award winning beach-front urban 
resort, InterContinental Nha Trang is the 

views of the white sand beach and azure 
ocean. Whether you are looking for an 
intimate wedding for 20 guests or a gala 
celebration in our pillar-less Grand Ballroom 
for 450 guests, our expert team is at your 
service to assist with every detail, injecting 
a touch of magic to create the wedding of 
your dreams



Crowne Plaza
Vinh Yen City Centre

Crowne Plaza Vinh Yen City Centre, the only 5-star international hotel in Vinh Yen city, Vinh 
Phuc province, has everything for you to hold your dream wedding - from flexible spaces 
including a 900-sqm pillar-less grand ballroom and an outdoor terrace overlooking Tam 
Dao mountain, to all-inclusive wedding packages and a dedicated wedding specialist who 
truly cares about turning your imagination into reality.

Crowne Plaza Vinh Yen City Centre, khách 5 sao thương hiệu quốc tế duy nhất tại thành phố 
Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc, mang đến cho bạn mọi thứ cần thiết để tổ chức một đám cưới 
trong mơ - từ không gian tiệc linh hoạt bao gồm phòng yến tiệc 900m2 không vướng cột trụ 
hay sân thượng rộng với tầm nhìn ra núi Tam Đảo, đến dịch vụ cưới trọn gói và chuyên gia tổ 
chức tiệc cưới tận tâm - người sẽ luôn luôn chăm chút và bám sát kế hoạch để biến giấc mơ 
cưới của bạn thành hiện thực





Each wedding ceremony carries a story 

that is unique to each couple. We know 

your expectations for your special day, so 

we will be with you every step of the way. 

From creating your romantic venue to 

customising the sumptuous dishes, we 

will prepare each detail with you, for you.

Let the Song Saigon Ballroom be the 

venue of your most important event. The 

flexible arrangements for 400 guests and 

the modern built-in LED screen that 

showcases your elegant photos and 

videos create memories that last a 

lifetime.

 Let us be part of your happily ever after.

Với chúng tôi, mỗi lễ cưới đều mang một câu 

chuyện, một dấu ấn, một nét đặc trưng riêng 

của từng cặp đôi. Chúng tôi thấu hiểu những 

kỳ vọng của bạn trong ngày trọng đại này và 

mong muốn được cùng bạn chuẩn bị chu đáo 

cho từng chi tiết của hôn lễ, từ không gian 

lãng mạn, phong cách trang trí tinh tế cho 

đến hương vị thơm ngon của các món ăn trên 

bàn tiệc. 

Hãy để sảnh tiệc Sông Sài Gòn là địa điểm tổ 

chức hôn lễ của bạn. Với sức chứa lên đến 

400 khách và được tích hợp màn hình LED 

âm tường hiện đại, đây chắc chắn sẽ là nơi 

tạo nên những kỉ niệm đẹp đẽ và khó quên 

cho bạn và nửa kia của mình.

Hãy để chúng tôi được vinh dự trở thành một 

phần trong hành trình hạnh phúc của bạn.

Contact
Mr. Dang Chi Khang - Sales Executive
Email: sgnsa.info@ihg.com
Phone: +84 35 976 3294
Website: ihg.com/holidayinn/hotels/gb/en/ho-chi-minh-city/sgnsa/hoteldetail/events-facilities

Holiday Inn & Suites Saigon Airport



Contact
Ms. Phuong Doan
Email: phuong.doan@thegrandhotram.com
Phone: +84 913 087 710 

Holiday Inn Resort Ho Tram Beach

Say “I do” at Holiday Inn Resort Ho Tram Beach. Whether you are looking for 
a grand wedding in our opulent ballroom, an intimate celebration in our 
Central Park, or to exchange vows with your feet in the sand on our beach, 
we promise you a truly unforgettable wedding day. 

Trao lời yêu tại Holiday Inn Resort Ho Tram Beach. Dù bạn đang mơ về một 
đám cưới hoàn hảo trong không gian sang trọng của phòng tiệc, tận hưởng 
trải nghiệm riêng tư tại Central Park hay trao lời thề trăm năm bên bờ cát mịn, 
chúng tôi hứa sẽ luôn mang đến một kỉ niệm đáng nhớ trong đời.



Endless possibi l it ies await …

Find out more

ihg.com/vietnamweddings


