
 

 

 Happily Ever After 
 

For you and the one you love, your wedding reception dinner is one of the most important 

occasions of your lives. So make it all the more special and unforgettable with our all-inclusive 

dinner package including a choice of breathtaking venues, custom catering venues and a 

dedicated wedding specialist.   

 

Inclusions: 

Wedding Decoration 

• Premium reception dinner decoration with centerpieces, table numbers, printed menus. 

• Welcome sign and welcome table decoration  

• Stage of flowers arch  

• Wedding photo booth 

Reception Dinner 

• A bottle of sparkling wine to toast the wedding couple on stage (maximum 6 guests) 

• One-tier wedding cake for cutting  

• Champagne tower for celebratory purpose 

• Choice of Deluxe set menu or buffet reception dinner   

• Free-flow of soft drinks and local beers (two hours) 

Entertainment 

• Wedding celebration entertainment of 4-piece band (two hours) 

Extra Wedding Services 

• On-site wedding specialist to plan your event 

• Menu tasting for a maximum four guests (1-2 week before wedding date) 

• Standard light and sound system 

• Private photographer during reception dinner (four hours of shooting)   

• Complimentary after-party drinks venue  

 

 

 

 

 

 

 

 

Maximum 100 guests, VND 290,000,000 net/ package (VND 2,900,000 net per guest) 

Reduced charge for 100
+
 guests: VND 1,400,000 net per guest 



 

 

 Pure Harmony 
 

Enjoy a refined wedding experience with your friends and family on the pure shores of Danang. 

Our Pure Harmony allows couples of relax as our dedicated wedding planner takes care of all the 

arrangements. The ceremony features elegant decorations, including floral arches and tiffany 

chairs in a choice of venues. Afterwards, you will experience a memorable reception dinner with a 

choice of menus, a centerpiece table, free-flow beverages, celebration entertainment, before the 

happy couple retires to their Honeymoon Suite, adorned with special romantic touches. 

 

Inclusions: 

Wedding Ceremony  

• Deluxe wedding ceremony decoration: Welcome sign, white tiffany chairs, ceremony arch, 

aisle runner 

• Sparkling wine for the toast (for bride and groom) and one-tier wedding cake for cutting  

• Wedding celebrant to officiate the ceremony  

• Bride’s bouquet and groom’s corsage 

• 30-minute free-flow of couple personalized welcome drink (non-alcoholic)  

Reception Dinner 

• Deluxe reception dinner decoration: welcome table, centerpieces, table numbers, printed 

menus  

• Choice of Premium set menu or buffet reception dinner 

• Free-flow of soft drinks and local beers (two hours) 

Entertainment 

• Wedding celebration entertainment of 4-piece band (two hours) 

Extra Wedding Services 

• On-site wedding specialist to plan your event 

• Menu tasting for a maximum four guests (1-2 weeks before wedding date) 

• Deluxe light and sound system 

• Complimentary one-night stay in Deluxe room for couple with special set-up 

• Special room rates for friends and family in attendance with dedicated direct booking link 

 

 

 

 

 

Maximum 50 guests, VND 255,000,000 net/ package (VND 5,100,000 net per guest) 

Reduced charge for 50
+
 guests: VND 2,150,000 net per guest 

 



 

 

 Timeless Grandeur 
 

Elevate your wedding with the Timeless Grandeur package at Sheraton Grand Danang Resort. Your 

dedicated wedding planner will take care of every detail, including the decorations, flowers and an impressive 

reception featuring musical performances, a Champagne toast, three-tiered wedding cake, canapés and a 

premium set menu or buffet dinner. Newly-weds will also enjoy a complimentary one night stay in a 

Honeymoon Suite with romantic décor – the perfect way to start your new life together. 

 

Inclusions: 

Wedding Ceremony 

• Premium wedding ceremony decoration: Welcome sign, white tiffany chairs, ceremony arch, aisle runner  

• Dedicated wedding buggy for the bride & the groom 

• Bouquet for bride & bridesmaid’s posy (four), corsage for groom and groomsmen’s buttonholes (four)  

• Wedding celebrant 

• A bottle of sparkling wine for the toast  

• A three-tier wedding cake for cutting  

• One-hour of free-flow of alcoholic welcome drink, including couple personalized cocktail  

Reception Dinner 

• Premium reception dinner decoration: Reception table with guest book, centerpieces, table numbers, 

printed menus 

• One-hour of welcome canapés  

• Choice of Grand set menu or buffet reception dinner 

• Free-flow beverages including house wine, soft drinks and local beers (two hours) 

Entertainment  

• Solo violin performance (one hour) 

• Wedding celebration entertainment of 4-piece band (two hours) 

Post-Reception Dinner Party 

• Complimentary after-party drinks venue  

• Complimentary one late-night snack for 50 guests.   

Extra Wedding Services  

• On-site wedding specialist to plan your event 

• Menu tasting for a maximum six guests (1-2 weeks before wedding date) 

• Private photographer for wedding ceremony (2 hours) & reception dinner (4 hours), shooting only 

• Elevated light and sound system 

• Complimentary one-night stay in Honeymoon Suite with romantic set-up 

• 60-minutue couple’s massage at Shine Spa for Sheraton  

• Special room rates for friends and family in attendance with dedicated direct booking link  

 

Maximum 50 guests, VND 400,000,000 net/ package (VND 8,000,000 net per guest) 

Reduced charge for 50
+
 guests: VND 2,800,000 net per guest 

 



 

 

 Happily Ever After 
 

Đối với các cặp đôi, tiệc cưới là một trong những dịp trọng đại nhất của cuộc đời. Vì vậy, 

hãy làm cho tất cả trở nên đặc biệt và khó quên hơn với dịch vụ trọn gói của chúng tôi với 

sư nhiều lựa chọn địa điểm hấp dẫn, ẩm thực độc đáo theo yêu cầu và chuyên gia tiệc cưới 

tận tâm.  

 

Bao gồm: 

Trang trí lễ cưới 

• Trang trí tiệc chiêu đãi theo gói trang trí Premium với: trang trí bàn tiệc, số bàn tiệc và 

thực đơn in theo phong cách đã chọn. 

• Bảng chào mừng và trang trí bàn tiếp đón 

• Sân khấu với vòm hoa cưới ấn tượng  

• Khu vực chụp ảnh kỉ niệm cùng khách tham dự 

Tiệc chiêu đãi 

• Một chai vang nổ để nâng ly chúc mừng trên sân khấu (tối đa 6 khách) 

• Bánh cưới một tầng cho lễ cắt bánh 

• Tháp sâm panh cho phần lễ  

• Gói tiệc tối Deluxe với lựa chọn ẩm thực Việt hay tiệc buffet ẩm thực quốc tế 

• Miễn phí đồ uống không cồn và bia địa phương (hai giờ) 

Chương trình giải trí 

• Chương trình biểu diễn của ban nhạc cổ điển, 4 dụng cụ (hai giờ) 

Dịch vụ khác 

• Chuyên gia hoạch định tiệc cưới cho sự kiện của bạn 

• Thực đơn dùng thử cho tối đa bốn khách (1-2 tuần trước ngày cưới) 

• Hệ thống âm thanh và ánh sáng tiêu chuẩn 

• Nhiếp ảnh gia chụp cho tiệc chiêu đãi (bốn giờ), không bao gồm in ấn album  

• Miễn phí địa điểm tổ chức tiệc sau khi kết thúc tiệc chiêu đãi 

 

 

 

Tối đa 100 khách, VND 290,000,000 net/ trọn gói (VND 2,900,000 net/ khách) 

Phụ thu từ khách 100+: VND 1,400,000 net/ khách 



 

 

 Pure Harmony 
 

Tận hưởng trải nghiệm tiệc cưới tinh tế với bạn bè và gia đình của trên bờ biển Đà Nẵng xinh đẹp. 

Gói tiệc cưới Pure Harmony mang đến cho các cặp đôi sự an tâm tuyệt đối khi giao cho đội ngũ 

hoạch định đám cưới chuyên nghiệp của chúng tôi chu toàn mọi việc. Lễ cưới được trang trí thanh 

nhã, bao gồm vòm hoa và ghế tiffany tại địa điểm yêu thích mà bạn lựa chọn. Ngập tràn niềm vui 

với thực đơn tiệc chiêu đãi đa dạng, bàn tiệc trang trí phá cách, đồ uống không giới hạn, chương 

trình biểu diễn sống động, và trọn vẹn hân hoan khi hạnh phúc trở về phòng với sự ngạc nhiên 

đặc biệt dành cho cặp đôi. 

 

Bao gồm: 

Trang trí lễ cưới 

• Trang trí lễ cưới Deluxe với: Bảng chào mừng, ghế tiffany trắng cài hoa, vòm hoa, lối đi trải 

thảm  

• Rượu sủi tăm để nâng ly (dành cho cô dâu và chú rể) và bánh cưới một tầng cho lễ cắt bánh 

• Người dẫn dắt lễ cưới 

• Hoa bó cầm tay cho cô dâu và hoa cài áo cho chú rể 

• Miễn phí 30 phút sử dụng đồ uống được sáng tạo bởi cặp đôi (thức uống không cồn) 

Tiệc chiêu đãi 

• Trang trí tiệc chiêu đãi gói Deluxe, bao gồm: Bàn tiếp đón, bàn tiệc, số bàn tiệc và thực đơn in 

theo phong cách đã chọn 

• Gói tiệc tối Premium với ẩm thực Việt hay tiệc buffet quốc tế 

• Miễn phí đồ uống không cồn và bia địa phương (hai giờ) 

Chương trình giải trí 

• Chương trình biểu diễn của ban nhạc cổ điển trong vòng 2 giờ đồng hồ, 4 dụng cụ 

Dịch vụ bổ sung 

• Chuyên gia hoạch định tiệc cưới 

• Thực đơn dùng thử cho tối đa bốn khách (1-2 tuần trước ngày cưới) 

• Hệ thống âm thanh và ánh sáng chuyên nghiệp 

• Miễn phí một đêm lưu trú hạng phòng Deluxe cho cặp đôi với trang trí lãng mạn 

• Giá phòng ưu đãi cho bạn bè và người thân tham dự với trang đặt phòng trực tiếp dành cho 

đám cưới 

 

 

 

 

 

Tối đa 50 khách, VND 255,000,000 net/ trọn gói (VND 5,100,000 net per khách) 
Phụ thu khách 50+: VND 2,150,000 net per khách 
 



 

 

 Timeless Grandeur 
 

Nâng tầm lễ cưới của bạn với gói Timeless Grandeur tại Sheraton Grand Danang Resort. Chuyên gia hoạch 

định đám cưới tận tâm của chúng tôi sẽ chăm chút từng chi tiết, bao gồm trang trí, hoa và tiệc chiêu đãi ấn 

tượng với các màn trình diễn âm nhạc sống động, rượu sâm panh chào mừng, bánh cưới ba tầng, thức ăn 

nhẹ và thực đơn cao cấp hoặc tiệc tự chọn hấp dẫn. Hơn thế nữa, cặp đôi sẽ cùng trải nghiệm một đêm 

nghỉ dưỡng miễn phí hạng phòng Honeymoon Suite với trang trí lãng mạn – một cách hoàn hảo để bắt đầu 

cuộc sống mới. 

 

Bao gồm: 

Trang trí lễ cưới 

• Trang trí lễ cưới với gói Premium: Bảng chào mừng, ghế tiffany trắng cài hoa, vòm hoa, lối đi trải thảm  

• Xe điện buggy dành riêng cho cô dâu và chú rể 

• Hoa bó cầm tay cho cô dâu và phù dâu (bốn người), hoa cài áo cho chú rể và phù rể (bốn người) 

• Người dẫn dắt lễ cưới  

• Một chai rượu sủi tăm cho phần lễ 

• Bánh cưới ba tầng cho lễ cắt bánh 

• Một giờ thưởng thức không giới hạn đồ uống có cồn, bao gồm cocktail sáng tạo bởi cặp đôi 

Tiệc chiêu đãi 

• Trang trí tiệc chiêu đãi gói Premium với: Bàn tiếp đón, trang trí bàn tiệc, số bàn tiệc và thực đơn in theo 

phong cách đã chọn 

• Một giờ thưởng thức món ăn nhẹ chào đón 

• Gói tiệc tối Grand với lựa chọn ẩm thực Việt hoặc tiệc buffet ẩm thực quốc tế  

• Thưởng thức không giới hạn đồ uống gồm rượu vang, bia địa phương và đồ uống không cồn (hai giờ) 

Chương trình giải trí  

• Độc tấu đàn violin (một giờ) 

• Chương trình biểu diễn từ ban nhạc hiện đại, 4 dụng cụ (hai giờ) 

Sau tiệc chiêu đãi 

• Miễn phí địa điểm tổ chức tiệc sau khi kết thúc tiệc chiêu đãi  

• Miễn phí một món ăn nhẹ cho 50 khách. 

Dịch vụ khác 

• Chuyên gia hoạch định tiệc cưới 

• Thực đơn dùng thử cho tối đa sáu khách (1-2 tuần trước ngày cưới) 

• Nhiếp ảnh gia riêng cho lễ cưới (hai giờ) và tiệc chiêu đãi (bốn giờ), không bao gồm in album  

• Hệ thống âm thanh và ánh sáng chuyên nghiệp 

• Miễn phí một đêm lưu trú hạng phòng Honeymoon Suite cho cặp đôi với trang trí lãng mạn 

• 60 phút liệu trình spa thư giãn cho cặp đôi tại Shine Spa for Sheraton  

• Giá phòng ưu đãi cho bạn bè và người thân tham dự với trang đặt phòng trực tiếp của đám cưới 

 

 

Tối đa 50 khách, VND 400,000,000 net/ trọn gói (VND 8,000,000 net/khách) 
Phụ thu khách 50+: VND 2,800,000 net/ khách 
 



SHERATON GRAND DANANG RESORT
35 Truong Sa Street, Ngu Hanh Son District,
Danang City 550000, Vietnam
T 84 236 398 8999
F 84 236 398 1988 
sheratongranddanang.com


