The Epitome of wedding elegance

She
trusts
JW MARRIOTT HANOI
Đồng hành cùng bạn trong
những ngày đặc biệt nhất của
cuộc đời, JW Marriott Hanoi
mang đến một lễ cưới sang trọng
nhưng không kém phần ngọt
ngào và đáng nhớ.
Phòng đại tiệc lộng lẫy
Một buổi lễ rực rỡ
Dịch vụ chuyên nghiệp
Hoàn hảo đến từng chi tiết
JW Marriott Hanoi’s bridal experts are here to
personally assist you in creating long-lasting
memories, and ensure that your special day is
perfect…
An enchanted ballroom
A dazzling celebration
Exceptional services
Perfection in every single detail

JW MARRIOTT HANOI
Tọa lạc tại khu trung tâm thương
mại mới nằm phía tây nam Thủ
đô, được bao quanh bởi hồ nước
yên ả, JW Marriott Hanoi giống
như một ốc đảo xanh tươi nằm
trong lòng thành phố lớn. Hòa
mình vào sự sôi động của Hà Nội,
khách sạn vẫn không hề mất đi
cái trầm lắng và yên bình của
riêng mình.

Located in the city of Hanoi, beside a tranquil
lake, the hotel resembles a green oasis in the
middle of the city. While immersing in the
vibrancy of Hanoi, it is still able to uphold the
calm, serene world of its own.

Với kiến trúc độc đáo lấy cảm
hứng từ hình ảnh con rồng huyền
thoại, cùng các dịch vụ chuyên
nghiệp đẳng cấp, JW Marriott
Hanoi được biết đến là một trong
những khách sạn tốt nhất về
dịch vụ tiệc cưới tại Việt Nam.
Ước mơ ngày trọng đại được tổ
chức trong một không gian sang
trọng hay lãng mạn bên hồ, trang
trí theo phong cách cổ điển hay
hiện đại gây ấn tượng mạnh mẽ
tới từng vị khách quý, hoàn toàn
nằm trong tầm tay nếu như bạn
đặt tiệc cưới tại đây.
The serenity of the lake, the impressive
architecture, the grandeur of the marble
staircase, and the authentic signature services…
All elements make JW Marriott Hanoi a dream
venue for your modern but enchanted wedding.
The hotel’s professional wedding experts
will seamlessly execute your wedding to the
smallest details, allowing you to be at peace on
your happy day.

Không giới hạn bởi không gian
phòng tiệc, khách sạn JW
Marriott Hanoi sở hữu bãi cỏ
bên hồ tuyệt đẹp, xanh mát và
thoáng đãng, thích hợp cho một
lễ cưới độc đáo và thơ mộng
chưa từng có.
Khoác trên mình chiếc váy trắng
thướt tha và duyên dáng; nâng
If you are looking for a romantic setting for
your wedding where you can immerse in nature
and appreciate the beautiful color of the sunset
sky, JW Marriott Hanoi will be your ultimate
choice.

niu trên tay bó hoa tươi
thơm ngát; bước đi giữa
ánh chiều vàng hoàng
hôn trong khung cảnh
lộng lẫy và lãng mạn
của khách sạn… sẽ là
giấc mơ trở thành hiện
thực của mọi cô dâu
trong ngày cưới.

With beautiful views down to the
sparkling lake, this tranquil location
provides the perfect backdrop
for those memorable photos. This
private and unique area is an ideal
venue for an intimate but luxurious
ceremony.

Lake-side
ceremony

Một trong những phòng tiệc cưới
lộng lẫy nhất tại Hà Nội, Grand
Ballroom của JW Marriott Hanoi
được thiết kế hiện đại, ấn tượng
với dàn đèn chùm pha lê lung
linh huyền ảo. Không bị che chắn
bởi cột trụ, các vị khách có thể
thoải mái phóng tầm mắt về phía
sân khấu rực rỡ và không bỏ lỡ

bất cứ khoảnh khắc hạnh phúc nào
của đôi tân lang tân nương. Với hệ
thống âm thanh và ánh sáng tối tân,
phong cách phục vụ chuyên nghiệp,
cùng nhiều mẫu trang trí bàn tiệc và
thực đơn đa dạng cho bạn lựa chọn,
Grand Ballroom là địa điểm tuyệt vời
cho đại gia đình và các vị khách quý
vào ngày trọng đại.

Grand ballroom
One of the most spectacular wedding venues in
Hanoi, the Grand Ballroom boasts a contemporary
design, illuminated by gorgeous crystal chandeliers.
With a pillar-less space, guests have full view of the
stage and will not miss any memorable moment of
the bride and the groom. Having the latest lighting

and sound system, as well as a wide selection of
table and chair decorations, the grand ballroom
can be customized to make your magical night the
best that you can imagine. This beautiful ballroom
with 1000 square meters is ideal for a banquet of
up to 750 guests.

Fansipan ballroom
& event rooms
Nếu bạn mong chờ một đám
cưới trang nhã, thanh lịch nhưng
thân mật và ấm cúng bên bạn bè,
người thân thì Fansipan Ballroom
và các phòng sự kiện tiện nghi,
sang trọng với sức chứa tối đa
250 khách chính là địa điểm tổ
chức hoàn hảo và lý tưởng.
We are here to make your wedding everything
you’ve dreamed of: an elegant atmosphere that
makes you feel embraced by love. Comprising
all the features of the Grand Ballroom, but
smaller and more intimate, our magnificent
Fansipan Ballroom and event rooms are perfect
for your romantic ceremony.

Culinary

Dù bạn yêu thích ẩm thực
truyền thống Việt Nam hay lựa
chọn các món ăn Âu tinh tế, đội
ngũ bếp tiệc chuyên nghiệp tại

JW Marriott Hanoi tự tin trình diễn
tới các thực khách nhiều thực đơn
độc đáo và đa dạng, với nguyên liệu
tươi ngon và chất lượng tốt nhất.

Whether you want a menu of Vietnamese classics or
international delicacies, JW Marriott Hanoi’s culinary
team is here to craft a menu that will excite and
surprise. Using only the finest quality ingredients, we
are delighted to bring you freshly prepared dishes
that can suit your preferences and satisfy your guests.

Our rooms
Thoát khỏi sự ồn ào và vội vã của đô thị, vẻ sang
trọng và tiện nghi của phòng khách sẽ đem lại sự
thoải mái thư giãn cho đêm tân hôn.
Phòng tân hôn rộng rãi, hiện đại nhưng không kém
phần lãng mạn với cửa sổ kính cao từ sàn đến trần,
nơi bạn có thể phóng tầm mắt ngắm nhìn mặt hồ
yên tĩnh và thành phố nhộn nhịp phía xa. Tại đây,
bồn tắm trải đầy hoa hồng cùng chiếc bánh ngọt
ngào hương vị tình yêu đang chờ đợi và chào đón
đôi uyên ương.

The hotel’s luxurious rooms provide the perfect place to relax at the
end of the big day.
Our spacious rooms have a beautifully romantic yet modern feel with
floor to ceiling windows that offer unbroken views of the serene lake
and city. Here, a hot tub full of rose petals and a complimentary cake
will be waiting for the newlyweds to celebrate their special night.

Honeymoon
Cơ hội tận hưởng tuần trăng mật
tại một trong 5500 khách sạn
và khu nghỉ dưỡng trên toàn thế
giới. Bên cạnh đó, các thành viên
Marriott Rewards được tích điểm
từ đám cưới để sử dụng cho tuần
trăng mật và các dịch vụ trong
tương lai.

With over 5500 hotels around the world, you
have the choice of honeymoon destinations.
What’s more, as a Marriott Rewards member,
you earn points from your wedding that you
can use for your honeymoon and for years to
come.
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Diện tích: 1000 mét vuông
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Diện tích: 480 mét vuông
Sức chứa: 250 khách
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JW MARRIOTT HOTEL HANOI
No. 8 Do Duc Duc Road, Me Tri, South Tu Liem, Hanoi, Vietnam
Tel +84.24.3833.5588 Fax +84.24.3833.5599
jwmarriotthanoilife.com jwmarriotthanoi.com

