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SÔNG HỒNG RESORT 
 

Đc: 189 đường Lam Sơn, tp Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc 

ĐT: (0211)3777777/ 6259999 - Fax: (0211)6258888 
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-------------------------------------------------------

BÁO GIÁ GÓI TRANG TRÍ TIỆC CƯỚI 

 

STT Hạng mục bao gồm Hình ảnh minh họa 

I GÓI TRANG TRÍ TIỆC CƯỚI 8.990.000 VND 

1 
Sân khấu thiết kế chuyên 

nghiệp, hiện đại 

 

2 

Hoa trang trí hai bên lối lên 

sân khấu (tổng 12 trụ, mỗi 

bên 6 trụ) và hoa bàn tiệc 

 

mailto:sale3@songhongresort.com
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3 

Bàn lễ tân đón khách: 

- Khăn phủ bàn màu trắng 

- 01 hộp quà mừng cưới 

- 06 nến điện tử đặt bàn 

- 01 trụ nến cài lông vũ 

- 02 trụ hoa trang trí cỡ 

nhỏ 

- 05 khung ảnh kích thước 

13x18cm 

 

4 01 cổng hoa tươi 

 

5 

02 chai Champage làm lễ + 

đá khói cho nghi thức rót 

rượu 

 

6 
Bánh cưới 5 tầng điểm hoa 

tươi các tầng 

 



 

3 

 

7 Backdrop chụp hình 

 

8 
01 biển chỉ dẫn kích thước 

60x90 cm 

 

9 01 giá để khung ảnh  

II 
 

GÓI TRANG TRÍ TIỆC CƯỚI 35.000.000 VND 

1 
Sân khấu thiết kế hiện đại 

chuyên nghiệp 
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2 

Hoa lụa trang trí hai bên lối 

lên sân khấu (tổng 12 trụ, 

mỗi bên 6 trụ) và hoa bàn 

tiệc 

 

3 

Bàn lễ tân đón khách: 

- Khăn phủ bàn màu trắng 

- 01 hộp quà mừng cưới 

- 06 nến điện tử đặt bàn 

- 01 trụ nến cài lông vũ 

- 02 trụ hoa trang trí cỡ 

nhỏ 

- 05 khung ảnh kích thước 

13x18cm 

 

4 Cổng hoa lụa 
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5 

02 chai Champagne làm lễ 

và đá khói cho nghi thức 

rót rượu 

 

6 
01 bánh cưới 5 tầng và hoa 

tươi điểm các tầng 

 

7 01 backdrop chụp hình 

 

8 01 biển chỉ dẫn 60x90 cm  
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9 01 giá để khung ảnh  

III 
 

GÓI TRANG TRÍ TIỆC CƯỚI HOA LỤA 75.000.000 VND 

1 
Sân khấu thiết kế hiện đại 

chuyên nghiệp 

 

2 

Hoa tươi kết hợp hoa lụa 

cắm trụ chạy dọc đường lên 

sân khấu (tổng 12 trụ , mỗi 

bên 6 trụ) và hoa bàn tiệc 
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3 

Bàn lễ tân đón khách: 

- Khăn phủ bàn màu trắng 

- 01 hộp quà mừng cưới 

- 06 nến điện tử đặt bàn 

- 01 trụ nến cài lông vũ 

- 02 trụ hoa trang trí cỡ 

nhỏ 

- 05 khung ảnh kích thước 

13x18cm 

 

4 01 cổng hoa  

5 

02 chai Champagne làm lễ 

và đá khói cho nghi thức 

rót rượu 

 

6 
01 bánh cưới 5 tầng, hoa 

tươi điểm các tầng 

 

7 01 backdrop chụp hình  

8 
01 biển chỉ dẫn kích thước 

60x90 cm 

 

9 01 giá để khung ảnh  
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IV 
 

GÓI TRANG TRÍ TIỆC CƯỚI HOA TƯƠI 75.000.000 VNĐ 

1 

Sân khấu hiện đại chuyên 

nghiệp bao gồm: 

- Cổng hoa sân khấu tiêu 

chuẩn (3 khung cổng hoa 

trang trí hoa lụa như ảnh 

đính kèm).Bảng tên sân 

khấu đường kính 90cm. 

- Xung quanh sân khấu phủ 

vải trắng + hệ thống ánh 

sáng biểu diễn chuyên 

nghiệp. 

 

 

2 

Hoa trang trí hai bên lối lên 

sân khấu và hoa bàn tiệc: 

Hoa tươi(hoa hồng 

kem,hồng đậm,hồng 

trắng,lan thái trắng,mõm 

sói hồng + trắng+lá 

ngâu,lá si,bạch đàn,baby) 

cắm chạy dọc đường lên 

sân khấu dài15m tổng 2 

bên là 30m  có điểm trụ 

thủy tinh có nến điện tử bên 

trong 

 



 

9 

 

 

Hoa dẫn  lỗi phía dưới (6 

trụ và 4 trụ niên điện): mỗi 

trụ 2 bông cẩm tú cầu + 25 

bông hồng nền lá bạch đàn, 

ngâu, tùng nho, baby 

 

3 

Bàn lễ tân đón khách: 

- Khăn phủ bàn màu trắng 

- 01 hộp quà mừng cưới 

- 06 nến điện tử đặt bàn 

- 01 trụ nến cài lông vũ 

- 02 trụ hoa trang trí cỡ 

nhỏ 

- 05 khung ảnh kích thước 

13x18cm 

 

4 

01 cổng hoa tươi kích 

thước 2.5 x 2.7m 

Cắm hoa hồng + cẩm tú 

cầu + lá ngâu + lá si + lá 

bạch đàn (Như hình ảnh 

đính kèm) 
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5 

02 chai Champagne làm lễ 

và đá khói cho nghi thức 

rót rượu 

 

6 

Hoa trụ bàn tròn: 28 trụ 

size 27 cm 

1 trụ bao gồm: 1 bông cẩm 

tú cầu, 12 bông hồng 3 

màu hồng kem, hồng đậm, 

trắng + lá điểm (lá bạch 

đàn, lá ngâu, hoa baby, lá 

tùng nho) 

 

7 
Bánh cưới 5 tầng điểm hoa 

tươi như ảnh 
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8 

Backdrop chụp hình lá tươi 

và hoa tươi kích thước 

3x5m, cắm hoa viền trên 

backdrop kích thước 35cm 

Lá ngâu+ lá si+ lá bạch 

đàn+ là tùng nho+ lá 

dương sỉ,hoa salem,hoa 

baby,cẩm tú cầu,hoa hồng 

trắng,hoa lan thái 

trắng,hoa hồng kem + hoa 

hồng đậm. 

 

9 

01 biển chỉ dẫn kích thước 

60x90 cm dán decan vân đá 

+ chữ lồng tên cô dâu chú 

rể cắt CNC 

 

10 01 giá để khung ảnh  

V 
 

GÓI TRANG TRÍ TIỆC CƯỚI 250.000.000 VNĐ 

1 

Sân khấu thiết kế hiện đại 

chuyên nghiệp 

Mẫu 1 
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Mẫu 2 

 

Mẫu 3 

 

2 

Hoa trang trí hai bên lối lên 

sâu khấu + hoa bàn tiệc 

15m dài bục dẫn lỗi cắm 

viền hoa lụa tùy theo tone 

màu 
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Hoa cắm trụ chạy dọc 

đường lên sân khấu (tổng 6 

trụ, mỗi bên 3 trụ) 

 

3 

Bàn lễ tân đón khách: 

- Khăn phủ bàn màu trắng 

- 01 hộp quà mừng cưới 

- 06 nến điện tử đặt bàn 

- 01 trụ nến cài lông vũ 

- 02 trụ hoa trang trí cỡ 

nhỏ 

- 05 khung ảnh kích thước 

13x18cm  

4 Cổng hoa tươi 
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5 01 backdrop chụp hình 

 

6 
Hoa để bàn ăn: 28 trụ hoa 

tròn đặt bàn 

 

7 
01 biển chỉ dẫn kích thước 

60x90 cm 

 

8 01 giá để khung ảnh  

 


