


CÁC GIẢI THƯỞNG:

Becamex Hotel New City: B2, Hung Vuong Street, Hoa Phu Ward, Thu Dau Mot City, Binh Duong Province
Becamex Hotel Thu Dau Mot: 230 Binh Duong Boulevard, Thu Dau Mot City, Binh Duong Province
Grand Square Wedding and Convention Center: 230 Binh Duong Boulevard, Thu Dau Mot City, Binh Duong Province
www.becamexhotels.com

Khách sạn Becamex Hotel Thu Dau Mot cung cấp các gói cưới đa dạng và các hạng mục khuyến mãi 

hấp dẫn. Với phong cách trang trí thanh lịch, sang trọng, đội ngũ phục vụ chuyên nghiệp cùng những 

món ăn được bày trí khéo léo, tinh tế mang hương vị đặc sắc sẽ thỏa mãn nhu cầu của Quý Khách,  

giúp ngày trọng đại của bạn trở nên ấn tượng và tạo nên những khoảnh khắc khó quên  Những  yêu 

cầu và mong đợi cho ngày quan trọng nhất của bạn sẽ được tư vấn bởi các chuyên viên sự kiện - yến 

tiệc chuyên nghiệp, chu đáo đến từng chi tiết.  

Để biết thêm thông tin chi tiết về gói cưới của chúng tôi xin vui lòng liên hệ theo

số điện thoại (+84 274) 222 1333, email sales@becamexhotels.com

• Đơn vị cung cấp dịch vụ chất lượng cho Chương trình 

Truyền thông ASEAN 2015

• Giải thưởng Booking.com 2017 - 2018

• APTTF - Khách sạn tốt nhất Việt Nam 2018 

• Khách sạn phục vụ khách Hàn Quốc nhiều nhất 2019

• Khách sạn 3 sao hàng đầu năm 2018 - 2019

• Giám đốc khách sạn tiêu biểu năm 2018 - 2019

• Khách sạn phục vụ hội nghị nhiều nhất năm 2018

• Top 100 Thương hiệu nổi bật tại ASEAN 2020

• Top 100 Ban lãnh đạo xuất sắc tại ASEAN 2020

CÁC MỤC KHUYẾN MÃI

G iảm giá 5% cho khách đặ t t iệc
từ thứ 2 đến thứ 5

G iảm 5% g iá nước

Dùng thử món

Nước uống cho dùng thử món

Chụp hình a lbum cưới tại khách sạn 

Bữa ăn nhẹ dành cho đôi uyên ương

Phòng trang điểm cô dâu

Bàn Ga l lery trang trí tiêu chuẩn

Bảng chào đón

Bãi đổ xe rộng rãi

Cổng hoa - đôn hoa sân khấu - Thảm đỏ

Thùng đựng t iền mừng

G iá đỡ hình cưới & Album cướ i

Sổ ký tên lưu niệm & Bút kí tên

Bánh ăn nhẹ trước tiệc

Ban nhạc cổ điển đón khách

Âm thanh nhạc đĩa suố t t iệc

CÁC MỤC KHUYẾN MÃI

Tháp ly - Đá khói - Rượu Champagne (2 chai)

Hệ thống màn hình led hiện đạ i

Màn chiếu - máy chiếu

Bao ghế + nơ trang trí

Trang tr í đặc biệ t bàn VIP 2 họ

Hoa tươi trang trí trên mỗi bàn t iệc

Bàn kính xoay

MC nghi thức lễ

Múa khai tiệc

Pháo kim tuyến (02 viên)

Tháp bánh kem 5 tầng ( 4 g iả + 1 thậ t),
có hoa tươi trang trí

Tặng 01 đêm phòng tân hôn
(trang tr í + trái cây) kèm buffet sáng
cho đôi uyên ương tại Khách sạn Becamex

Tặng voucher ăn, uống tr ị g iá 900,000VND
ne t t tại các nhà hàng của hai khách sạn

G iảm g iá 10% cho tiệc s inh nhậ t của
bé đầu tiên hoặc 5% tiệc cưới gia đình
(không áp dụng cùng lúc
với chương trình khuyến mại khác)

Miễn phí dịch vụ hồ bơi và fi tness cen ter
cho cô dâu, chú rể ở TDM hoặc New Ci ty

10 - 14  15 - 19  20 -29   Trên 30 10 - 14  15 - 19  20 -29   Trên 30

Giảm 50% 10 ngườ i 10 ngườ i

Giảm 50% 10 lon 10 lon

Standard
Suite

Junior
Suite

Executive
Suite

1 tháng 2 tháng 3 tháng 4 tháng


