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newcolours

Royal Golden
Vàng Hoàng Gia
Truthfulness Blue
Xanh Chân Thành

Forever Red
Đỏ Vĩnh Cửu

Diamond White
Kim Cương Trắng

Inspiration Purple Grandeur
Tím Huy Hoàng

Fairy Pink
Hồng Cổ Tích

Elegant Cream
Kem Trang Nhã

Glory Grey
Xám Phồn Hoa

Mystic Brown
Nâu Huyền Bí

Calming Deep Blue
Xanh An Yên

OTHER COLOURS:



new
menus
WEDDING MENUS
• JADE / NGỌC BÍCH VND 1,400,000++ / PACKAGE

• RUBY / HỒNG NGỌC VND 1,600,000++ / PACKAGE

• DIAMOND / KIM CƯƠNG VND 1,800,000++ / PACKAGE

FUSION MENUS
• PEARL / NGỌC TRAI                   VND 1,500,000++ / PACKAGE

• SAPPHIRE / LAM NGỌC             VND 1,700,000++ / PACKAGE

• AMETHYST / THẠCH ANH TÍM    VND 2,200,000++ / PACKAGE

DELUXE MENU
EMERALD / NGỌC LỤC BẢO      VND 4,000,000++ /  PACKAGE

Bánh kem
chanh dây
sôcôla trắng

Măng tây nướng
kèm đùi heo
xông khói

Bánh ngọt trà tam vị

Ức vịt xông khói
với giấm Ý



new
benefits

01 LED Screen (1)
01 màn hình LED

On-stage high quality LED Screen (3m x 5m) with clear display
Màn hình LED trên sân khấu (3m x 5m) với độ phân giải cao

01 pair of light and stylish suitcase with higher maneuverability and durability
Một cặp vali Samsonite sang trọng, chất liệu nhẹ, độ bền & khả năng chịu lực tối đa

01 Pair of Samsonite Suitcase (2) / Photobooth (3)
01 cặp vali Samsonite / Tiểu cảnh chụp hình
01 LED Screen (1)
01 màn hình LED

01 Unique Song
01 bản nhạc độc quyền
01 LED Screen (1)
01 màn hình LED

300
guests

400
guests

500
guests &
above

1
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To capture memorable moments of the wedding couple, valued at 12 million VND.
Tiểu cảnh chụp hình sẽ ghi lại những khoảnh khắc đáng nhớ của cô dâu và chú rể,
trị giá 12 triệu đồng.
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deluxe benefit

Tell your love story by music with a Unique Song written only for you!
The couple will receive permanent ownership to a song written by BrandBeats,  
managed by the music composer Nguyen Hai Phong (composed, produced & 
recorded).

Một bản nhạc riêng cho cặp đôi trong ngày trọng đại sẽ là một món quà vô cùng 
ý nghĩa và đầy cảm xúc. Đội ngũ âm nhạc của nhạc sĩ Nguyễn Hải Phong sẽ sáng 
tác, sản xuất & thu âm hoàn chỉnh bản nhạc, cô dâu chú rể sẽ sở hữu bài hát
vĩnh viễn & toàn quyền sử dụng.

BrandBeats is a pioneer music 
marketing company led by
Mr. Nguyen Hai Phong, one of the 
most popular music composers in 
Vietnam.

BrandBeats là công ty tiếp thị âm 
nhạc tiên phong được dẫn dắt bởi 
nhạc sĩ Nguyễn Hải Phong, một trong 
những nhà soạn nhạc nổi tiếng nhất 
tại Việt Nam.

Celebrating lifetime memories
with a unique song for you



priviledges
Whether you choose the Wedding, Fusion or Deluxe menu, the World of Wedding privileges offered 
by InterContinental Saigon will meet your wedding needs.

300-399WEDDING BENEFITS 400-499 500-649 > 650

Lucky Money Box

Red Carpet

A stage as hotel standard (3.6m x 7.2m x 0.6m)

5-tier decorative wedding cake

Two bottles of sparkling wine for toasting and the iced
champagne pyramid

Special door gifts

Presidential
Suite

Chauffeured limousine service within the city in 4 hours  

Complimentary use of our projectors and screens 
equipment

An extensive collection of table linens and seat covers

Changing room for the bride

Special rates for additional room reservations or 
extended stays

Package of fresh floral decoration, exquisitely designed 
by our hotel florist to match your own style

Welcome music band

MC for the ceremony

Reception desk

Guest Registration Book 

Food tasting for up to 10 people prior to the event 
date (Mon to Thu, not applicable for public holidays)

Buffet dinner voucher for the wedding couple

Enjoy a 1 night stay in our elegant Suite

A light meal for the bridal couple before the reception



300-399 400-499 500-649 Trên 650

Hộp đựng tiền mừng với thiết kế sang trọng

Thảm đỏ

Sân khấu theo tiêu chuẩn khách sạn (3.6m x 7.2m x 0.6m)

Bánh cưới 5 tầng trang hoàng đặc sắc

2 chai rượu sâm-panh và tháp ly bằng tượng băng

Quà tặng cho khách mời

01 đêm tân hôn tại phòng thượng hạng với bữa sáng 
lãng mạn dành cho 2 người tại nhà hàng Market 39

Bữa ăn nhẹ cho đôi uyên ương trước tiệc cưới

Phòng
Tổng Thống

Sử dụng xe hoa 4 giờ trong phạm vi thành phố

Sử dụng miễn phí hệ thống máy chiếu và màn chiếu

Lựa chọn màu bàn tiệc theo ý muốn

Phòng thay đồ

Giảm giá phòng cho những đêm nghỉ kế tiếp

Trọn gói hoa tươi trang trí

Ban nhạc hòa tấu đón khách

Người dẫn chương trình khai tiệc

Bàn tiếp tân

Sổ ký tên lưu niệm

Tiệc thử thức ăn cho tối đa 10 khách (áp dụng từ 
thứ hai -thứ năm, không áp dụng cho các ngày lễ)

Buffet tối dành cho 2 người nhân dịp kỉ niệm 
01 năm ngày cưới

ƯU ĐÃI TIỆC CƯỚI

Dù bạn chọn gói thực đơn nào, những ưu đãi của Thế giới cưới của khách sạn InterContinental Saigon 
dành cho các đôi tân hôn vẫn bao gồm những dịch vụ sau:



contacts

INTERCONTINENTAL SAIGON
Corner Hai Ba Trung Street & Le Duan Boulevard

District 1, Ho Chi Minh City, Vietnam
Tel: (+84) 28 3520 9999 / (+84) 28 3520 9421

Fax: (+84) 28 3520 9955
weddings@icsaigon.com

www.icsaigon.com
facebook.com/intercontinentalsaigon


