
Phú Quốc là một trong những điểm đến 
tuyệt vời dành cho các cặp đôi trong mùa 
cưới năm nay. Khu nghỉ dưỡng 5 sao với dịch 
vụ spa trọn gói Fusion Resort Phú Quốc giới 
thiệu gói tiệc cưới dành cho các cặp đôi giao 
lời hẹn ước trăm năm tại đảo ngọc.

Trên bãi cát trắng mịn, cùng với dàn giao 
hưởng rì rào của biển cả, các cặp đôi sẽ trao 

nhẫn trong không gian lãng mạn và ấm áp. 
Hôn lễ được tổ chức long trọng trên bãi biển 
hoặc vườn trang trí với hoa tươi. Đặc biệt, 
khi đặt villa hồ bơi riêng, đôi uyên ương còn 
có thời gian thư giãn tại Maia Spa với liệu 
trình spa. Các gói sau đây sẽ là chọn lựa phù 
hợp dành cho đôi uyên ương để ghi dấu ấn 
cho những khoảnh khắc đáng nhớ!

GÓI BẠC

Giá: 55.000.000 đồng (2.399 đô-la Mỹ)

• 02 đêm nghỉ tại biệt thự hồ bơi hướng vườn
• Ăn sáng hàng ngày mọi lúc mọi nơi.
• Đưa đón sân bay bằng xe riêng
• Đồ uống chào mừng khi đến
• Một bữa sáng tại hồ bơi trong biệt thự và   
   một chai rượu sâm banh
• Địa điểm tổ chức lễ cưới trên bãi biển cho 
   tối đa 20 người tham dự
• Cổng hoa và 20 ghế cho khách tham dự
• Hoa cầm tay cho cô dâu & hoa cài cho 
   chú rể
• Giấy chứng nhận đám cưới (mang tính chất  
   kỷ niệm)
• Trang trí phòng trăng mật đặc biệt
• Trị liệu spa 80 phút hàng ngày tại Maia Spa
• Một liệu trình làm móng tay cho cô dâu
• Một chuyến đi đến chợ đêm theo lịch trình 
   của Khu Nghỉ
• Hai ly cocktail hàng ngày tại quầy bar tại 
   bãi biển

GÓI VÀNG 

Giá: 71.277.000 đồng (3.099 đô-la Mỹ)

• 02 đêm nghỉ tại biệt thự hồ bơi hướng sông
• Ăn sáng hàng ngày mọi lúc mọi nơi
• Đưa đón sân bay bằng xe riêng 
• Đồ uống chào mừng khi đến
• Một bữa sáng tại hồ bơi trong biệt thự và 
   một chai rượu sâm banh
• Địa điểm tổ chức lễ cưới trên bãi biển cho 
   tối đa 20 người tham dự
• Cổng hoa và 20 ghế cho khách tham dự
• Hoa cầm tay cho cô dâu & hoa cài cho 
   chú rể
• Giấy chứng nhận đám cưới (mang tính chất 
   kỷ niệm)
• Trang trí phòng trăng mật đặc biệt
• Trị liệu spa 80 phút hàng ngày tại Maia Spa
• Một chuyến đi đến chợ đêm theo lịch trình 
   của Khu Nghỉ 
• Hai ly cocktail hàng ngày tại quầy bar tại 
   bãi biển
• Một bữa tối lãng mạn trên bãi biển hoặc 
   trong biệt thự

GÓI KIM CƯƠNG 

Giá: 82.777.000 đồng (3.599 đô-la Mỹ)

• 02 đêm nghỉ tại biệt thự hồ bơi hướng biển
• Ăn sáng hàng ngày mọi lúc mọi nơi
• Đưa đón sân bay bằng xe riêng
• Đồ uống chào mừng khi đến
• Một bữa sáng tại hồ bơi trong biệt thự và
   một chai rượu sâm banh
• Địa điểm tổ chức lễ cưới trên bãi biển cho
   tối đa 20 người tham dự
• Cổng hoa và 20 ghế cho khách tham dự 
• Hoa cầm tay cho cô dâu & hoa cài cho 
   chú rể
• Giấy chứng nhận đám cưới (mang tính chất 
   kỷ niệm)
• Trang trí phòng trăng mật đặc biệt
• Một chiếc bánh cưới 02 tầng
• Quà tặng mang đi cho 20 khách mời (bánh 
   macaroon với thương hiệu của Fusion)
• Trị liệu spa 80 phút hàng ngày tại Maia Spa
• Một chuyến đi đến chợ đêm theo lịch trình 
   của Khu Nghỉ 
• Hai ly cocktail hàng ngày tại quầy bar tại 
   bãi biển
• Một bữa tối lãng mạn trên bãi biển hoặc 
   trong biệt thự 

ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN
• Giá chỉ áp dụng cho cô dâu và chú rể
• Lễ cưới được tổ chức cho tối đa 20 người tham dự
• Sẽ có giai đoạn không áp dụng gói trên – nên liên hệ trước chi tiết với nhân viên bán hàng.
• Cần liên hệ dịch vụ 06 tháng trước ngày cưới
• Đặt cọc ngay thời điểm đặt phòng
• Tổng chi phí được yêu cầu thanh toán đầy đủ ít nhất 02 tháng trước ngày diễn ra sự kiện
• Không hủy và không hoàn lại.
• Giá trên đã bao gồm 10% VAT và 5% phí dịch vụ

ĐỂ BIẾT THÊM THÔNG TIN

Email: reservations.frpq@fusionhotelgroup.com 
hoặc linh.bui.frpq@fusionresorts.com

Điện thoại: +84 297 3690 000

Website: phuquoc.fusionresorts.com

TRAO NHẪN Ở ĐẢO NGỌC


