
Vietnam Weddings



Hãy để dịch vụ tổ chức tiệc cưới của tập đoàn khách sạn InterContinen-
tal đồng hành với bạn trong việc tạo nên một đám cưới trong mơ cùng 
khoảnh khắc trao lời hẹn ước với người mình yêu dưới nền trời xanh 
thẳm và tiếng sóng vỗ rì rào, hay tại một điểm đến sôi động với nền ẩm 

thực phong phú và các hoạt động giải trí thượng hạng.
 

Với dịch vụ khách sạn và resort 5 sao trải dài ở Hà Nội, Đà Nẵng, Nha 
Trang, Sài Gòn và Phú Quốc, đội ngũ chuyên gia tổ chức tiệc cưới của 
chúng tôi với kinh nghiệm phong phú sẵn sàng đồng hành cùng bạn 

tạo nên một đám cưới trong mơ với những kỷ niệm thật trọn vẹn.

dream wedding

for your

Setting the stage 

The most important day of your lifetime deserves to be celebrated in style, 
whether that is exchanging your vows under a canopy of blue skies with the 
sound of waves gently lapping the shore, or in a vibrant city with the finest 
gastronomy and entertainment. Drawing on our unparalleled wedding & 
events experience at IHG Hotels & Resorts, let us create a truly memorable 

and distinctive wedding of your dreams here in Vietnam. 

With hotels and resorts in Hanoi, Saigon, Danang, Nha Trang and Phu Quoc, 
our dedicated team of wedding specialists will be there with you every step 
of the way to ensure your wedding is as beautiful as you imagined it to be.



InterContinental
Danang Sun Peninsula Resort 

Sở hữu bãi biển riêng biệt hoang sơ, InterContinental 
Danang Sun Peninsula Resort như một điểm đến 
tuyệt vời cho những đám cưới trong mơ tại miền 
nhiệt đới.
 
Cho dù đó là một hôn lễ lãng mạn trên bãi biển với 
bờ cát trắng mịn, một đám cưới ngọt ngào trong 
khu vườn xanh mát, một hôn lễ lung linh bên hồ bơi 
riêng biệt trong biệt thự sang trọng hay là một buổi 
tiệc cưới thân mật trong Khán phòng thanh lịch, đội 
ngũ tổ chức sự kiện chuyên nghiệp của Khu nghỉ 
dưỡng sẽ mang đến những trải nghiệm đáng nhớ 
mang đậm dấu ấn cá nhân của bạn.  

Contact 
Ms Vy Nguyen – Wedding Planner 
Email: events.icdanang@ihg.com
Phone: +84 236 396 7731
https://www.danang.intercontinental.com/weddings

When it comes to destination weddings, the 
pristine beach at InterContinental Danang 
Sun Peninsula Resort provides an unmatched 
tranquility that your romance deserves. Our 

perfect backdrop for your special day, bound 
to captivate your wedding guests. For a more 
intimate celebration, choose between the 
lush outdoor setting of our tropical gardens 
or lawns. Orchestrate an equally beautiful 
occasion in our elegant Reception Hall, or 

poolside in our luxurious private villa.



REGENT
Phu Quoc

Hiện thực ngày đặc biệt mà bạn hằng mơ ước, Regent Phú Quốc sự lựa chọn của bạn cho 
những dịp  đáng nhớ, từ không gian ngoài trời hay trong nhà,  bãi cát trắng chảy nhẹ nhàng 
xen kẽ qua khẽ chân tới khung cảnh thiên nhiên ẩn hiện xuyên qua rặng cọ với làn gió thoảng 
và bóng chiều tà của một buổi hoàng hôn như chỉ có ở trong giấc mơ,  đội ngũ nhân viên 
chuyên nghiệp thiết kế tiệc cưới cho ngày đặc biệt của bạn cùng với gia đình, bạn bè và 
những người thân thương - đảm bảo không gì có thể hoàn mỹ hơn.

Contact 
+84 297388 0000
regent.phuquoc@ihg.com
https://phuquoc.regenthotels.com/

Once-in-a-lifetime events deserve breathtaking 
backdrops, thoughtful service and an air of grace. 
From a sun-kissed beachfront to a stunning ballroom, 

-
ance of ample comfort and astonishment for all. With 
our dedicated Events & Wedding Planning team and 
gourmet catering, we make sure that your special day 
is one that you have always dreamed of.



InterContinental

Phu Quoc Long Beach Resort 

Tại InterContinental Phu Quoc Long Beach, tất cả các lễ cưới trong mơ đều trở thành sự thật!
Lên kế hoạch cho ngày trọng đại giữa khung cảnh lãng mạn của đại dương bao la, xung quanh là 
vườn cây xanh mát. Dành thời gian cùng nhau thư giãn cơ thể và tinh thần tại khu vực spa yên tĩnh 
hay dùng bữa thân mật trong không gian du dương của tiếng sóng.
Dù Quý khách đang lên kế hoạch cho một lễ cưới sang trọng hay một nghi lễ ấm cúng thì những gói 
tiệc cưới độc đáo tại InterContinental Phu Quoc sẽ giúp Quý khách lưu giữ những khoảnh khắc tuyệt 
vời và những kỷ niệm khó quên trong ngày trọng đại.

Contact 
Ms. Emma Pham – Wedding Specialist
Email: giang.phambaoha@ihg.com
Phone: +84 297 397 8888
https://phuquoc.intercontinental.com/weddings

Celebrate the beginning of your forever at InterContinental Phu Quoc Long Beach Resort amidst the 
beautiful tropical beachfront and azure ocean horizons. Indulge in an invigorating spa treatment 
before the big day, and enjoy exquisite dining experiences thoughtfully prepared by our acclaimed 
chefs. Whether you are looking for a lavish wedding or an intimate celebration, let us make your 
wedding dreams a reality.



At Crowne Plaza Phu Quoc Starbay, we understand 
that your wedding is one of the most beautiful & 
special events of your life. With truly breathtaking 
ocean views of Bai Dai, which is located in the 
untouched North-West coast of Phu Quoc Island, 
Crowne Plaza Phu Quoc Starbay is the ideal address 
for your dream wedding. Whether you’re planning 
an intimate wedding ceremony or grand scale 
reception; our professional team will ensure your 
wedding is an event customized to you.

Tại Crowne Plaza Phu Quoc Starbay, 
chúng tôi hiểu rằng đám cưới chính là 
một trong những sự kiện đặc biệt và đẹp 
nhất trong cuộc đời của mỗi người. Tọa 
lạc tại khu vực Bắc đảo Phú Quốc, thừa 
hưởng lợi thế cảnh quan thiên nhiên 
hoang sơ tuyệt đẹp và bãi biển xanh 
ngắt, Crowne Plaza Phú Quốc Starbay là 
địa chỉ lý tưởng cho mọi đám cưới trong 
mơ. Cho dù Quý khách đang lên kế 
hoạch cho một tiệc cưới nhẹ nhàng lãng 
mạn hay quy mô lớn, sang trọng; đội ngũ 
đội ngũ quản lý sự kiện chuyên nghiệp 
của chúng tôi sẽ đảm bảo tiệc cưới của 
Quý khách trở nên độc đáo và duy nhất.

Contact 
Ms Huynh Nhat Uyen - Director of Sales
Email: Uyen.HuynhNhat@ihg.com
Phone: +84 905 420 929
Website: www.phuquoc.crowneplaza.com/

Crowne PlazaPhu Quoc Star Bay 



InterContinental Saigon

Khởi nguồn hạnh phúc tại InterConti-
nental Saigon. Không gian sảnh sang 
trọng, đội ngũ tư vấn tận tâm, thực đơn 
đẳng cấp và dịch vụ chuyên nghiệp, 
chúng tôi sẽ đồng hành cùng bạn tạo 
nên một tiệc cưới đáng nhớ. Nếu bạn 
đang tìm kiếm những ý tưởng mới mẻ 
thì không gian tiệc cưới ngoài trời the 
Lawm sẽ là một địa điểm hoàn hảo cho 
ngày trọng đại của bạn. Tọa lạc ở tầng 
3 khách sạn cùng góc nhìn toàn cảnh 
thành phố, the Lawm sẽ góp phần tạo 
nên tiệc cưới vô cùng độc đáo.

Contact
Ms. Lam Ngoc Van Anh – Weddings Manager 
Email: LamNgocVan.Anh@ihg.com
Phone: +84 902 844 550
 https://www.icsaigon.com/weddings 

 
 

Create a wedding celebration that is distinctively 
yours at InterContinental Saigon. Considered one of 
the finest luxury wedding venues in Saigon, our 
stunning Grand Ballroom is bound to inspire and 
captivate your wedding guests. Discover an array of 
signature culinary delights through our expert 
weddings catering menu and personalised service. 
For couples looking to have an outdoor wedding, 
our 1540 sqm green lawn located on the third floor 
of the hotel creates an idyllic scene for a romantic 
celebration, surrounded by lush greenery and 
overlooking the heart of Saigon city.



InterContinental
Hanoi Westlake

Tổ chức đám cưới theo phong cách đặc biệt và đẳng cấp tại một trong những khu nghỉ dưỡng lãng 
mạn nhất Việt Nam sẽ là lựa chọn hoàn hảo cho ngày đặc biệt của bạn. Nằm nổi hoàn toàn trên mặt 
hồ Tây, giữa lòng Hà Nội, InterContinental Hanoi Westlake là sự kết hợp hoàn hảo giữa sự sang trọng 
đẳng cấp và tiện nghi, quý khách có rất nhiều sự lựa chọn, từ phòng đại tiệc Ballroom cho đến 
Sunset Bar ngoài trời. Đội ngũ đầu bếp tài năng của khách sạn sẽ chuẩn bị những món ăn đầy sáng 
tạo, tươi ngon và hấp dẫn cho bữa tiệc trong ngày trọng đại của quý khách. Chúng tôi rất mong có 
cơ hội được biến đám cưới trong mơ của quý khách thành hiện thực. 

Contact 
Ms. Linh Chi Nguyen – Wedding Planner 
Email: linhchi.nguyen@ihg.com
Phone: (84) 24 6270 8888 (ext 7041)
http://hanoi.intercontinental.com/weddings

Realise the wedding of your dreams with style and elegance at InterContinental Hanoi Westlake. 

luxury and comfort. Choose between our stunning ballroom or breathtaking outdoor Sunset Bar for 
a picture-perfect setting. Let our culinary team create an innovative, fresh and seasonal menu for 
your special day. Our expert wedding specialists will ensure that you and your guests are treated to 
a celebration like no other.



InterContinental
Hanoi Landmark72

Một đám cưới trong mơ mang đậm dấu ấn cá nhân là khởi đầu cho hạnh phúc đôi lứa. Tại khách sạn 
InterContinental Hanoi Landmark72, không gian tổ chức tiệc trong nhà và ngoài trời là sự lựa chọn 
hoàn hảo cho ngày chung đôi của bạn. Đó có thể là một buổi tiệc thân mật ấm cúng, một hôn lễ ngập 
nắng giữa sân vườn, hay một tiệc cưới xa hoa trong phòng khánh tiệc sang trọng. Các chuyên gia tiệc 
cưới của khách sạn sẽ biến lễ cưới của bạn thành một ngày đáng nhớ nhất trong đời. 

Contact 
Ms Trang Nguyen – Wedding Planner 
Email: Trang.NguyenThiThu@ihg.com 
Phone: +84 (24)369 88888 (ext 5109) 
https://landmark72.intercontinental.com/weddings 

Celebrate love and union with a wedding that is distinctively you. At InterContinental Hanoi Landmark72, 
choose from our selection of inspiring outdoor and indoor venues, be it an intimate celebration in the 
elegant private dining rooms, romantic garden, or a reception in our Grand Ballroom.

With wedding packages and catering menu customised to your needs, we work hard to make every 
moment, every bite, and every detail perfect so you can delight in the celebration. Our Wedding Specialists 
will be on hand at every step of the journey to ensure your wedding is as perfect as you imagined it to be.



InterContinental
Nha Trang

Contact  
Mrs. Tram Le
Email : tram.le@ihg.com
Phone : +84 978 731 776
Website: www.nhatrang.intercontinental.com/weddings-events 

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



Endless possibi l it ies await …


