
at NAM NGHI

Your 
moment 



Known as the “Pearl of Vietnam”, Phu Quoc island is home to both picturesque 
beach and tropical jungle, a vision of natural beauty, adventure, romance, 
and ideal destination for a beach wedding.

At Nam Nghi, we are honored to help you in creating a perfect, customized wedding 
that reflects this devotion. From romantic, secluded, natural backdrops to tasteful 
luxury venues, we can assist in supplying a range of bespoke wedding services, from 
beach ceremonies to lavish reception parties.

LƯU GIỮ KHOẢNH KHẮC TẠI NAM NGHI

Được mệnh danh là “Hòn Ngọc Việt Nam”,  Phú Quốc được thiên nhiên ban tặng nhiều ưu ái bởi 
phong cảnh, rừng vàng biển bạc. Uy nghi nhưng không kém phần lãng mạn,  Phú Quốc cũng là 
điểm hẹn lý tưởng cho một đám cưới như mơ.  

Tại Nam Nghi Phu Quoc Island, chúng tôi luôn sẵn sàng ý tưởng, thực đơn, chương trình phù hợp 
với nhu cầu của các cặp đôi. Hãy trải nghiệm những giây phút lãng mạn, hạnh phúc tại Nam Nghi 
và cùng người thân yêu lưu lại bộ sưu tập ảnh cưới khó quên với gốc cây, vách đá, với ốc đảo xanh 
yên ả, dưới ánh bình minh hoặc chiều hoàng hôn tại cầu tàu. 



BEACH CEREMONY

Take your vows in a simple yet exquisite ceremony on the shores of Phu Quoc. Nam Nghi’s 
private beach can accommodate small, Western-style wedding ceremonies overlooking its 
crystalline waters, while the sun-bleached shores of Mong Tay island provide a more exclusive 
setting with views of both the ocean and the lush grounds of Nam Nghi Phu Quoc Island

CƯỚI LÃNG MẠN NGOÀI BÃI BIỂN
Một đám cưới ngoài trời với biển xanh, nắng vàng, cát trắng tại một bãi biển riêng biệt sẽ tô điểm cho 
tiệc cưới của bạn thêm lung linh và ngập tràn hạnh phúc. Hãy để chúng tôi thiết kế một tiệc cưới theo 
phong cách Âu, trong cảnh đẹp Nam Nghi Phu Quoc Island, giữa biển cả và rừng xanh nguyên sinh, 
núi đá cheo leo cùng hệ sinh thái san hô phong phú.



SOPHISTICATED WEDDING RECEPTION
Nestled beneath a towering banyan tree and complemented by panoramic view of Vung Bau Bay, 
the Tree House is Nam Nghi’s most intimate venue for wedding. Whether you are celebrating 
an anniversary or giving your vows, we plan your moments by the ocean, bathed in the sun and 
laughing under the stars are more memorable. Tree House’s generous seating allows you to share 
this momentous occasion with all of your loved ones.

TIỆC CƯỚI SANG TRỌNG VÀ ẤN TƯỢNG
Nép mình dưới tán cây đa cổ thụ uy nghi, tọa lạc tại một vị thế cao, tầm nhìn ra vịnh Vũng Bầu, thực khách Tree House 
vừa thưởng thức ẩm thực với thực đơn tinh tế do chính Bếp Trưởng của Nam Nghi thực hiện, vừa thưởng lãm phong 
cảnh hữu tình, không khí trong lành, sóng biển rì rào, dưới nắng nhẹ hoặc trời sao. Tree House hội đủ những yếu tố 
của một buổi tiệc cưới đẳng cấp, lãng mạn khó quên cho bạn và những người thân yêu.  



WEDDING AT SECLUDED ISLAND
Beyond the beach, Mong Tay island’s exclusive Rock Island Club can host a variety of wedding 
parties, from modest, Western-style ceremonies to grand Vietnamese-style receptions in its posh 
interior. Take your vows on the deck, overlooking a vast ocean panorama, before celebrating with a 
simple cocktail reception or indulging in a sumptuous dinner with your family and friends.

ĐÁM CƯỚI TẠI ĐẢO RIÊNG BIỆT
Tọa lạc trên một ốc đảo riêng biệt ở hướng mũi Móng Tay, trên là trời xanh, bốn bề biển cả, Rock Island Club vừa 
sở hữu phong cách bar sang trọng, hiện đại, vừa hòa mình trong không gian thoáng đãng của biển xanh, cát trắng. 
Tại Rock Island Club, bạn thỏa sức tổ chức tiệc cưới trong mơ. Chúng tôi luôn đồng hành bên bạn để thực hiện 
một buổi tiệc mang âm hưởng truyền thống Việt hoặc một phong cách Âu hiện đại.  Hãy cùng nửa kia trao lời yêu 
thương, tận hưởng hạnh phúc bên cầu tàu dưới ánh hoàng hôn, hít thở không khí trong lành của đại dương trước 
khi cùng bạn bè và gia đình nhập tiệc. 



WEDDING BENEFIT PREMIUM GOLD PLATINUM

Accommodation for 02 night stay Blue Ocean 
Premier Deluxe

Suite
1 Bedroom

Sunrise/Sunset
Ocean Villa

Daily buffet breakfast at Ocean Reflection Restaurant ♥ ♥ ♥

Private round-trip Airport transfer ♥ ♥ ♥

In-room welcome fruits and flowers upon check-in ♥ ♥ ♥

Wedding ceremony venue: Rock Sunset Island ♥ ♥ ♥

Bridal bouquet & Boutonnière for groom ♥ ♥ ♥

Standard floral gate & floral decorations for the aisle and chairs ♥ ♥ ♥

Decorated reception area ♥ ♥ ♥

Standard sound system set up with two wireless micro-phones ♥ ♥ ♥

Two glasses of Cocktail at Rock Island Club ♥ ♥ ♥

15% off on laundry service ♥ ♥ ♥

01 Bottle of sparkling wine ♥ ♥ ♥

01- time 90 min couple relaxation at An Mai Spa ♥ ♥

01- time romantic dinner for two at Tree House Restaurant ♥ ♥

Private Sunset Cruise Tour for 02 hours ♥

Wedding cake 1 Tier Cake 2 Tier Cake

FREE upgrade to higher room category 1st Anniversary 1st  2nd Anniversary

PACKAGE RATE USD
1,999.00 ++

USD
2,599.00 ++

USD
3,599.00 ++

Terms & Conditions:    
- Validity: round year
- Blackout dates: 23 Dec - 6 Jan and Tet holiday  
- Book 45 days in advance is required
- Non refundable. 100% of payment will be charged at the time of reservation
- Applied for maximum 20 persons for Premium Package, 40 persons for Gold & Platinum Package
- Rates are subject to 10% Goverment Tax and 5% Service charge.      



ƯU ĐÃI TIỆC CƯỚI PREMIUM GOLD PLATINUM

Hai đêm nghỉ dưỡng tại phòng Blue Ocean 
Premier Deluxe

Suite
1 Bedroom

Sunrise/Sunset
Ocean Villa

Buffet sáng tại nhà hàng Ocean Reflection ♥ ♥ ♥

Đưa đón tại sân bay miễn phí bằng xe riêng ♥ ♥ ♥

Trái cây và hoa tươi khi nhận phòng ♥ ♥ ♥

Lễ cưới diễn ra tại Rock Island Club ♥ ♥ ♥

Hoa cầm tay cho Cô Dâu và hoa cài cho Chú Rể ♥ ♥ ♥

Cổng hoa trang trí tiêu chuẩn và hoa trang trí ở lối vào và ghế ♥ ♥ ♥

Bàn đón khách được trang trí tiêu chuẩn ♥ ♥ ♥

Hệ thống âm thanh tiêu chuẩn và hai micro không dây ♥ ♥ ♥

Hai ly Cocktail tại Rock Island Club ♥ ♥ ♥

Giảm 15% dịch vụ giặt ủi ♥ ♥ ♥

01 chai rượu vang sủi ♥ ♥ ♥

01 suất massage 90 phút thư giãn tại An Mai Spa ♥ ♥

01 bữa tối riêng biệt và lãng mạn tại Tree House ♥ ♥

Tàu riêng biệt ngắm hoàng hôn trong 2 tiếng ♥

Bánh cưới 1 tầng 2 tầng

MIỄN PHÍ nâng cấp phòng cho lễ kỷ niệm lễ cưới Năm 1 Năm 1&2

GIÁ TRỌN GÓI USD
1,999.00 ++

USD
2,599.00 ++

USD
3,599.00 ++

Điều khoản & điều kiện:
- Hiệu lực trong vòng một năm
- Những ngày không hiệu lực: 23/12 - 6/1 và Tết Nguyên Đán
- Yêu cầu đặt trước 45 ngày
- Không hoàn lại tiền, thanh toán 100% ngay thời điểm đặt tiệc cưới
- Áp dụng tối đa 20 người cho Gói Premium, 40 người cho Gói Gold và Platinum
- Giá chưa bao gồm 10% VAT và 5% phí dịch vụ



There are endless ways to explore the natural beauty of Phu Quoc island during your beach 
wedding. Snorkeling, kayaking, sunset cruise or simply sunbathing along Phu Quoc’s 
stunning coastline is a beach lover’s dream.  Further inland, there are dozens of activities from 
sightseeing, biking through the North, discover the Safari Phu Quoc or golfing.  

Let us know your time and budget,  we at Nam Nghi design wedding packages which allow 
you to create your dream wedding, expressing your personal style and fitting your needs. 
 

TẬN HƯỞNG CUỘC SỐNG
Có vô vàn cách để bạn tân hưởng cuộc sống tươi đẹp tại đảo Phú Quốc khi bạn và nửa thân yêu tổ chức đám 
cưới tại đây. Lặn ngắm san hô, bơi thuyền Kayak, ngắm hoàng hôn trên tàu, hoặc đơn giản chỉ là xoã mình tắm 
nắng. Thú vị hơn, bạn có thể thưởng ngoạn thiên nhiên, đạp xe tà tà ở khu vực Bắc đảo, khám phá rừng thú 
Phú Quốc hoặc chơi Golf.  

Hãy cho chúng tôi biết thời gian và ngân sách, bạn sẽ có ngay một đám cưới như mơ tại Nam Nghi Phú Quốc 
Island, mang phong cách chỉ của riêng bạn. 

ENJOY THE VIEW 



Nam Nghi Phu Quoc Island
Hamlet 4, Cua Can Commune, Phu Quoc District, 
Kien Giang Province, Vietnam
t. (84-297) 378 8889 - f. (84-297) 368 8889

Sales and Marketing Office
15th Floor, A&B Tower, 76A Le Lai, District 1, 
Ho Chi Minh City, Vietnam
t. (84-8) 3521 9999 - f. (84-8) 3827 3675
e. visitus@namnghiresort.com

www.namnghiresort.com

The end 

    Magic dayof


