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T! ch"c ti#c c$%i trong m& c'a b(n trong b)u không khí 
thoáng *ãng d$%i b)u tr+i *)y sao, d,ch v- chu *áo cùng 
th.c *&n h/p d0n t(i Mia Saigon Luxury Collection. T(i *ây, 
b(n có th1 chia s2 kho3nh kh4c tuy#t v+i c'a cu5c *+i v%i 
b(n bè và gia *ình thân yêu nh/t c'a b(n 6 m5t *,a *i1m 
tuy#t *7p. B(n có th1 l.a ch8n gói $u *ãi Deluxe Wedding 
Package ho9c Luxury Wedding Package *1 t! ch"c s. ki#n 
tr8ng *(i c'a cu5c *+i mình.

:1 riêng t$ h&n, b(n có th1 *9t tr8n khách s(n v%i m"c giá 
$u *ãi h/p d0n cho phòng ngh;. S< không có *ám *ông 
khách, không có s. phân tâm, t/t c3 s< giúp l= c$%i c'a b(n 
tr6 nên *áng nh% h&n.
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4L{RK�2KLǩ
• 1 *êm ngh; t(i phòng Deluxe bao g>m ?n sáng cho cô dâu
  và chú r1.
• Gói ch?m sóc s"c kh@e Honeymoon t(i Ô Spa.
• 1 chai r$Au s'i và k7o sô-cô-la do *)u bBp Mia chuCn b,.

*Giá trên !ã bao g"m phí ph#c v# và thu$ VAT

V%i m"c giá kh6i *i1m tD :2(�����������RIX����OLjGL�

Gói Deluxe Wedding Package thích hAp cho ti#c c$%i tD
85 khách. Gói $u *ãi bao g>m: 

8VERK�8Vu�8MǢG�'ǹȇM
• C!ng hoa chào mDng cho cô dâu, chú r1.
• Hoa c)m tay cho cô dâu và hoa cài áo cho chú r1.
• Hoa trang trí trên bàn ti#c, hoa trên bàn tiBp tân.
• H5p tiEn mDng c$%i.
• Mi=n phí in /n backdrop 4mx3m.
• Tháp ly champagne.
• H# thFng âm thanh c& b3n.

8VǜM�2KLMǢQ�ȦQ�8LǾG
• N$%c uFng chào mDng không c>n cho khách d. ti#c c$%i.
• M5t l)n dùng thG th.c *&n c$%i cho 6 khách.
• 1 chai r$Au s'i *1 chúc mDng.
• 1 bánh c$%i (22 cm).
• Th.c *&n món Á ho9c Âu.
• Gói n$%c uFng không gi%i h(n trong vòng 2 gi+ *>ng h>
  g>m bia, n$%c ng8t, n$%c trái cây *óng h5p và n$%c suFi.
• 1 voucher dùng bHa cho c9p *ôi m%i c$%i.
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;)((-2+�4%'/%+)



/LEM�:ǣ
Vui lòng ch%n 1 món
• Ch(o tôm, mI hành, *Ju ph5ng rang
• Ch3 cá chiên cFm xanh, t$&ng %t
• G@i gà ki1u T" Xuyên 

7�T
Vui lòng ch%n 1 món
• Súp m?ng tây xanh, th,t tôm bKm, lòng tr4ng tr"ng
• Canh chua tôm, rau ôm
• Súp bông c3i, khoai tây, cà rFt, s$+n non 

1zR�'LuRL
Vui lòng ch%n 1 món
• S$+n heo *út lò, xFt cam v%i c&m chiên
• Cá ch<m h/p, xFt t$&ng h5t v%i c&m chiên bông c3i xanh
• Gà n$%ng ngL v,, bông thiên lM v%i c&m chiên 

8VjRK�1MǢRK
Vui lòng ch%n 1 món
• Chè *Ju, trái cây và h(nh nhân
• Bánh chuFi và dDa

/LEM�:ǣ
Vui lòng ch%n 1 món
• Xà lách rocket, c' dEn, gi/m balsamic, h(t h(nh nhân
• Xà lách phô mai t$&i ki1u N
• Xà lách bó xôi non, gi/m balsamic, các lo(i h(t, phô mai giòn
 
7�T
Vui lòng ch%n 1 món
• Súp n/m
• Súp hành tây, bánh mì phô mai giòn
• Súp cà chua n$%ng, cà chua s/y, xFt rau mùi

1zR�'LuRL
Vui lòng ch%n 1 món
• Oc v,t n$%ng tiêu, xFt cây *(i hoàng
• Cá ngD áp ch3o, xFt cà chua t$&i, ô liu, bánh giòn
• Bò n$%ng, m?ng tây, xà lách xoong, xFt n/m truffle

8VjRK�1MǢRK
Vui lòng ch%n 1 món
• Bánh tiramisu *9c tr$ng c'a Mia
• Kem Ice-cream Sundae

8,ț'�ţȌ2

M"n A
8,ț'�ţȌ2

M"n A# 



Luxury
;)((-2+�4%'/%+)



V%i m"c giá kh6i *i1m tD :2(�����������RIX����OLjGL�

Gói Luxury Wedding Package thích hAp cho ti#c c$%i tD
75 khách. Gói $u *ãi bao g>m:

8VERK�8Vu�8MǢG�'ǹȇM
• C!ng hoa chào mDng cho cô dâu, chú r1.
• Hoa c)m tay cho cô dâu và hoa cài áo cho chú r1.
• Hoa trang trí trên bàn ti#c, hoa trang trí xe c$%i ho9c
  tàu speedboat, hoa trên bàn tiBp tân.
• H5p tiEn mDng c$%i.
• Mi=n phí in /n backdrop 4mx3m.
• Tháp ly champagne.
• H# thFng *èn và âm thanh c& b3n.

8VǜM�2KLMǢQ�ȦQ�8LǾG
• N$%c uFng chào mDng không c>n và món ?n nh7 cho khách 
  tham d. ti#c c$%i.
• M5t l)n dùng thG th.c *&n c$%i cho 6 khách.
• 2 chai r$Au vang *1 chúc mDng.
• 1 bánh c$%i 2 t)ng (22 cm và 16 cm).
• Th.c *&n món Á ho9c Âu.
• Gói n$%c uFng không gi%i h(n trong vòng 2 gi+ *>ng h> g>m
  r$Au vang (*@ và tr4ng), bia, n$%c ng8t, n$%c trái cây *óng
  h5p và n$%c suFi.
• 1 voucher dùng bHa cho c9p *ôi m%i c$%i.
• Quà t9ng cho t/t c3 khách d. ti#c c$%i.

4L{RK�2KLǩ
• 1 *êm ngh; t(i phòng Suite bao g>m ?n sáng cho cô dâu
  và chú r1.
• Gói ch?m sóc s"c kh@e Honeymoon t(i Ô Spa.
• 1 chai r$Au s'i và k7o sô-cô-la do *)u bBp Mia chuCn b,.

(ǣGL�:Ǡ�ţǹE�ţzR
• ChuyBn *$a *ón bKng tàu speedboat tD khách s(n
  Mia Saigon *Bn c3ng B(ch :Kng.
HO&C
• ChuyBn *$a *ón bKng xe Mercedes Benz *Bn khách s(n
  Mia Saigon.

*Giá trên !ã bao g"m phí ph#c v# và thu$ VAT

Luxury
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/LEM�:ǣ
Vui lòng ch%n 1 món
• G@i b$6i tôm, rau húng l'i
• Bò cuFn s3 n$%ng
• Tôm chiên cFm xanh v%i xFt xí mu5i

7�T
Vui lòng ch%n 1 món
• Súp hoành thánh tôm, c3i thìa, n/m *ông cô
• Súp cua, th,t gà, tuyBt nhP
• Canh gà tiEm ngL qu3

1zR�'LuRL
Vui lòng ch%n 1 món
• Phi lê cá ch<m chiên, xFt chua ng8t, c&m chiên rau c'
• Bò xào rau thJp cCm, c&m chiên xFt XO
• Mì tr"ng xào h3i s3n, b4p c3i, c3i thìa

8VjRK�1MǢRK
Vui lòng ch%n 1 món
• Chè trôi n$%c
• Xôi nBp cCm và kem dDa homemade

/LEM�:ǣ
Vui lòng ch%n 1 món
• Xà lách dâu, gi/m balsamic, qu3 sung t$&i
• Phô mai t$&i, cà chua nhiEu màu, xFt rau mùi,
  chanh vàng n/u mEm
• Sò *i#p áp ch3o, bông c3i tr4ng nghiEn, b8t phô mai, n/m

7�T
Vui lòng ch%n 1 món
• Súp bí, n/m truffle
• Súp tôm hùm, hoành thánh N h3i s3n
• Súp bí ngòi, th,t cua

1zR�'LuRL
Vui lòng ch%n 1 món
• Cá h>i *út lò, m?ng tây, xFt cà chua
• Th?n heo Tây Ban Nha, táo, xFt dâu rDng, *Ju hà lan
• Th?n bò Úc, khoai tây nghiEn, rau c' n$%ng, xFt lá h$&ng th3o

8VjRK�1MǢRK
Vui lòng ch%n 1 món
• Bánh “Black Forest”
• “The Dark Emperor”

8,ț'�ţȌ2

M"n A
8,ț'�ţȌ2

M"n A#
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