


CHÚC BẠN CÙNG GIA ĐÌNH GIÁNG SINH VÀ NĂM MỚI AN LÀNH
CELEBRATE TOGETHER WITH YOUR LOVED ONES

THIS HOLIDAY SEASON  

Chào tháng 12, thời gian đẹp nhất trong năm cùng mùa lễ hội đã đến trên
thành phố biển đảo xinh đẹp! 

Mùa lễ hội này, New World Phú Quốc đón chờ bạn cùng gia đình và bạn bè dành trọn 
vẹn thời gian trong không gian huyền ảo và xanh mát tại Khu nghỉ dưỡng bên bờ biển 

dành cho gia đình hàng đầu Châu Á. 
Tại “làng chài miền biển 5 sao”, hàng loạt các hoạt động vui chơi giải trí cho gia đình, 

các bữa tiệc bất tận cho thực khách yêu ẩm thực, chắc chắn sẽ đánh thức mọi
giác quan của bạn trong bầu không khí tràn ngập tiếng cười, niềm vui và sự thư giãn. 

New World Phú Quốc chúc bạn một Giáng sinh an lành và tràn ngập yêu thương
bên gia đình và người thân yêu! 

Hãy cùng nhau bắt đầu mùa lễ hội đúng điệu tại New World Phú Quốc nhé!

 
The most wonderful time of the year is coming to the paradise island! 

This Festive Season, celebrate together with your family, your loved ones and your 
friends in the magical surroundings of Asia’s Leading Beach Family Resort. 

A wide array of enchanting activities and delightful treats await to awaken your senses 
and surround you with a blissful atmosphere of joy, laughter and relaxation. 

May this holiday season sparkle and shine, and may all your wishes and dreams come 
true. Merry Christmas from all the New World Phu Quoc Resort ambassadors to all of 

you and everyone! 

Make it a Holiday Season and New Year to remember at
New World Phu Quoc Resort!



22 -  31/12 |   SANTA'S PASTRY SHOP
THE LOUNGE | From VND 150,000++

24/12 |  TRADITIONAL CHRISTMAS EVE DINNER 
LUA - GRILL & BAR | 4 COURSE CHRISTMAS MENU

VND 1,650,000++/adult/người lớn

24/12 |  CHRISTMAS FAIR 
THE BAY KITCHEN SQUARE | INTERNATIONAL BUFFET

VND 990,000++/adult/người lớn

25/12 |  SANTA BY THE POOL 
LUA - GRILL & BAR | SEAFOOD BRUNCH

VND 1,500,000++/adult/người lớn

25/12 |  PREMIUM FESTIVE BREAKFAST 
THE BAY KITCHEN | FESTIVE BUFFET

Included in Accommodation/Trong gói phòng ở

31/12 |  GOLDEN NEW YEAR’S EVE AT THE NEW WORLD
& COUNTDOWN PARTY AT KHEM BEACH

THE BAY KITCHEN | FESTIVE BUFFET

VND 1,500,000++/adult/người lớn

GÓI ĐỒ UỐNG /  DRINK PACKAGE
VND 700,000++/không giới hạn đồ uống bao gồm rượu vang, bia, cocktails, nước ngọt 

VND 1,700,000++/không giới hạn đồ uống bao gồm champagne, rượu vang, bia, cocktails, nước ngọt

VND 700,000++/free flow of house wine, beer, cocktails, soft drinks
VND 1,700,000++/free flow of champagne, house wine, beer, cocktails, soft drinks

CHÍNH SÁCH GIÁ TRẺ EM /  CHILD POLICY
Giảm giá 50% cho trẻ từ 6  - 12 tuổi | 50% off for Children from 6 - 12 

Miễn phí cho trẻ dưới 6 tuổi | Free for Children under 6
Chính sách trẻ em không áp dụng cho gói đồ uống | Child policy is not applied for drink package

*Giá trên được niêm yết theo VNĐ, chưa bao gồm 5% phí phục vụ và 8% thuế GTGT
*Prices are quoted in VND, exclusive of 5% service charge and 8% VAT



ACCOMMODATION

Khu nghỉ dưỡng New World Phú Quốc là khu nghỉ dưỡng đầu tiên của thương hiệu New World tại Việt Nam, nằm ở 
phía nam Đảo Ngọc. Đây cũng là nơi được mệnh danh là kho báu thiên nhiên miền nhiệt đới, nơi đánh thức các giác 
quan của mọi du khách với biển xanh, cát trắng, hoà cùng nét mộc mạc và giản dị trong từng không gian nghỉ dưỡng.

The 375 all pool villa resort is situated on the southwestern tip of Phu Quoc, on 60 hectares of tropical landscape 
facing acclaimed Khem Beach - a 3.5km crescent - shape swathe of idyllic shoreline facing the Gulf of Thailand.

RESORT VILLA
Garden Pool Villa
Premium Pool Villa
Deluxe Pool Villa
Ocean Pool Villa
Beach Front Pool Villa
Presidential Pool Villa

TOTAL
241
86
17
19
10
2

AREA (SQM)
125
261
167
261
298
415

Quét mã QR code để đặt phòng
Scan QR code to book



SANTA'S PASTRY SHOP
9:00 - 16:00 | THE LOUNGE | FROM VND 150,000++ 

New World Phú Quốc hân hạnh giới thiệu quầy bánh ngọt mùa Giáng sinh để lễ hội này thêm ngọt ngào và 
đáng nhớ.

Quầy bánh ngọt tại The Lounge là một thế giới thu nhỏ về các loại bánh ngọt truyền thống của mùa Giáng 
sinh và những món bánh đặc biệt được sáng tạo bởi Bếp trưởng bếp bánh tài năng, chắc chắn sẽ là một chút 
ngọt ngào được thực khách yêu mến và ngợi khen. Bạn có thể lựa chọn món bánh yêu thích tại đây để thưởng 

thức bên hồ bơi hoặc thư thả thưởng thức tại The Lounge cùng những người thân yên. 

Our little corner of delights awaits with the most loved Christmas and Festive treats. 
Our fine selection of Christmas cakes and festive specialities is yours to discover in our exclusive seasonal 
boutique, filled with our chef’s creation and worldwide favourites. Choose your own sweet delicacy and take 
it to your private pool villa to be shared with your loved ones or indulge in the moment and have it served 

for you at our The Lounge. Can you smell Christmas in the air?



TRADITIONAL CHRISTMAS EVE DINNER
24/12 | 18:00 - 22:00 | LUA - GRILL & BAR | VND 1,650,000++/adult/người lớn

Khám phá thực đơn Giáng sinh 4 món tinh tế, gồm các món ăn đặc trưng dành cho mùa lễ 
hội được nâng tầm qua bàn tay khéo léo của những đầu bếp tài hoa, chắc chắn sẽ làm mê 
mẩn vị giác của bạn. Cùng với không gian nhà hàng được trang hoàng bằng những gam màu 

lộng lẫy của mùa lễ hội sẽ tạo thành điểm nhấn ấn tượng trong đêm tiệc Giáng sinh này.

Discover an exquisite 4-course Christmas menu featuring your favorite festive specialties with 
fresh concepts and exciting flavours that will surely dazzle your taste buds. The splendid sur-

roundings of LUA complement visually beautiful and delightful plates that will constitute a high-
light of your Christmas holidays.

BỮA TỐI SET MENU 4 MÓN | ĐÊM NHẠC ACOUSTIC
4 COURSE CHRISTMAS MENU  | LIVE MUSIC

Gói đồ uống được phục vụ | Drink package is available
Áp dụng chính sách giá cho trẻ em | Child policy is applied



CHRISTMAS FAIR 
24/12 | 18:00 - 22:00 | THE BAY KITCHEN SQUARE | VND 990,000++/adult/người lớn

BỮA TỐI TỰ CHỌN ẨM THỰC QUỐC TẾ | INTERNATIONAL BUFFET DINNER

Không khí lễ hội diệu kỳ tại The Bay Kitchen chào đón bạn bước vào chuyến du ngoạn ẩm thực với tiệc Buffet 
Quốc tế. Đêm tiệc chủ đề Giáng sinh bao gồm hải sản tươi cao cấp, quầy nấu trực tiếp đặc sắc. Bữa tiệc còn nhộn 
nhịp hơn với sự xuất hiện của Ông già Noel, chắc chắn sẽ mang tới cho bạn một mùa lễ hội trọn vẹn và ý nghĩa. 

Christmas is all about family gatherings and epic festive feasts. Celebrate in style at The Bay Kitchen with a lavish 
array of international and local specialties, premium seafood, live cooking stations and all your festive favorites. 
Soak in the Christmas atmosphere, surrounded by carols and festive songs, enjoy the Santa show and delight in 

a special event for the whole family.

Gói đồ uống được phục vụ | drink package is available
Áp dụng chính sách giá cho trẻ em | child policy is applied



SANTA BY THE POOL 
25/12 | 12:00 - 17:00 | LUA - GRILL & BAR | VND 1,500,000++/adult/người lớn

BRUNCH GIÁNG SINH BÊN HỒ BƠI | CHRISTMAS TABLESIDE BRUNCH
BIỂU DIỄN DJ | ENTERTAINMENT DJ

Nuông chiều bản thân với giấc ngủ dài sau bữa tiệc đêm Giáng Sinh muộn. Hãy để LỬA - Grill & Bar 
phục vụ bạn một bữa sáng trễ với hải sản thượng hạng bên hồ bơi vô cực dài nhất Phú Quốc.

The most extravagant Christmas seafood brunch awaits by the pool at LUA - Grill & Bar. With 
premium seafood and meats, sparkling wines in tinkling glasses, a curated soundtrack, personal 
and attentive service, the mild sea breeze caressing you and the blue waters of the pool as a background, 

it is hard to imagine a better way to start your Christmas day.

Gói đồ uống được phục vụ | drink package is available
Áp dụng chính sách giá cho trẻ em | child policy is applied



PREMIUM FESTIVE BREAKFAST 
25/12 | 7:00 - 11:00 | THE BAY KITCHEN | Included in Accommodation/Trong gói phòng ở

Cùng New World Phú Quốc tận hưởng một mùa Giáng sinh quây quần bên gia đình, bạn 
bè và người thân với bữa sáng Giáng sinh tự chọn đầy màu sắc, những trải nghiệm ẩm thực 

đỉnh cao và món quà ngọt ngào từ Ông già Noel cho các bạn nhỏ.

Filled with festival delights from all over the world, our breakfast buffet is even more special 
with Santa’s gifts on Christmas day. Choice of premium dishes: Crab Omelette, Roasted 

Turkey, Truffle croque madame.



GOLDEN NEW YEAR’S EVE
& COUNTDOWN PARTY

31/12 | 18:00 - Late | THE BAY KITCHEN | VND 1,500,000++/người lớn/adult

TIỆC TỐI TỰ CHỌN TẠI THE BAY KITCHEN & ĐẾM NGƯỢC ĐÓN NĂM MỚI TẠI BÃI KHEM
FESTIVE BUFFET DINNER AT THE BAY KITCHEN & COUNTDOWN PARTY AT KHEM BEACH

BIỂU DIỄN  ÂM NHẠC ĐẶC SẮC | LIVE MUSIC 
CHIÊM NGƯỠNG & THAM GIA VŨ ĐIỆU SÔI ĐỘNG | DANCING PERFORMANCE 

Tạm gác lại những bộn bề của năm 2022 và chào đón những điều mới lạ sắp tới của năm 
2023 tràn đầy niềm vui cùng New World Phú Quốc. Tận hưởng bữa tối cuối năm tại The Bay 
Kitchen qua bàn tay tài hoa của đầu bếp New World Phú Quốc với thực đơn Buffet nướng 

bao gồm hải sản Phú Quốc, quầy nấu trực tiếp và ẩm thực quốc tế. 

Sau khi khẩu vị của bạn đã được thỏa mãn, cùng tham gia vào đêm tiệc với âm nhạc rộn 
ràng cùng với vũ điệu sôi động và các loại cocktail được pha chế khéo léo trên Bãi Khem 

tuyệt đẹp của chúng tôi, hứa hẹn để lại nhiều dư vị ngọt ngào trong lòng thực khách.

Bid farewell to 2022 and welcome in style 2023 with a lavish festive buffet at The Bay 
Kitchen. Our chefs' team has prepared an incredible selection of specialties, ranging 

from fresh Phu Quoc seafood, live cooking stations, traditional Vietnamese dishes and 
international favorites. 

After your palate is delighted, dance the year away on our gorgeous Khem Beach, where 
live music performances, DJ sets and skillfully crafted cocktails will make sure that this 

will be a New Year's celebration like no other.

Gói đồ uống được phục vụ | drink package is available
Áp dụng chính sách giá cho trẻ em | child policy is applied



FESTIVE ACTIVITIES

NOEL CHOIR: “THE FIRST NOEL”
HỢP XƯỚNG CA KHÚC GIÁNG SINH

25/12 | 08:30 - 09:00 | THE BAY KITCHEN

CHRISTMAS FLASHMOB WITH SANTA CLAUS AND SNOW PRINCESS
VŨ ĐIỆU GIÁNG SINH CÙNG ÔNG GIÀ NOEL VÀ CÔNG CHÚA TUYẾT

24/12 | 14:00 - 14:30 | LOBBY & 25/12 | 08:30 - 09:00 | THE BAY KITCHEN

SANTA CLAUS AND SNOW PRINCESS GIFT OFFERING FOR CHILDREN
ÔNG GIÀ NOEL VÀ CÔNG CHÚA TUYẾT TẶNG BÁNH VÀ KẸO NGỌT

24/12 | 14:00 - 14:30 | LOBBY & 25/12 | 08:30 - 09:00 | THE BAY KITCHEN

DỊCH VỤ ÔNG GIÀ NOEL GIAO QUÀ 
SANTA CLAUS DELIVERY SERVICE

24 & 25/12 |  ALL DAY

LÀM THIỆP GIÁNG SINH |  CHRISTMAS CARD MAKING
24 & 25/12 | 08:00 - 10:00 | THE BAY KITCHEN

BICYCLE TOUR WITH SANTA CLAUS  |  ĐẠP XE CÙNG ÔNG GIÀ NOEL
24 & 25/12 | 17:00 - 18:00 | THE BAY KITCHEN SQUARE

CHÚ HỀ BIỂU DIỄN LÀM NGHỆ THUẬT BONG BÓNG
CLOWN BALLOON MAKING

24/12 | 08:30 - 10:00 | THE BAY KITCHEN & 25/12 | 14:00 - 14:30 | LOBBY

FLASHMOB "HAPPY NEW YEAR”
1/1 | 08:00 - 08:15 | THE BAY KITCHEN SQUARE

SLOW BICYCLE RACING |  THỬ THÁCH ĐUA XE ĐẠP CHẬM
1/1  | 08:00 - 09:30 & 16:00 - 17:30 | THE BAY KITCHEN SQUARE

BAMBOO JACKS |  NHẢY SẠP
1/1  | 08:00 - 09:30 & 16:00 - 17:30 | THE BAY KITCHEN SQUARE

BIG CHESS |  THI ĐẤU CỜ VUA
1/1  | 08:00 - 09:30 & 16:00 - 17:30 | THE BAY KITCHEN SQUARE



FESTIVE SPECIALS AT THE SPA
Gác lại những bộn bề của cuộc sống và để những giác quan của bản thân được nâng 
niu với những liệu pháp chăm sóc sức khỏe nhẹ nhàng giúp giảm căng thẳng và stress 

trong mùa lễ hội này.

Put aside the chaos of life and let your body and spirit be cherished and nurtured 
during this festive season. With soothing beauty and health treatments specialized in 
stress relief and detox, The Spa welcomes guests to a world of bliss and relaxation.

EARLY RISERS
01/12/2022 - 01/01/2023 | 9:00 - 12:00

Tặng 30 phút Massage khi sử dụng dịch vụ Massage 60 phút.
Receive a complimentary 30 minutes massage for any 60- minute Body Massage reservation.

HEALTHY AND BEAUTY PACKAGE
01/12/2022 - 01 /01/2023 | VND 1,640,000

Gói dịch vụ bao gồm: Tẩy tế bào chết cho body 30 phút +  60 phút massage toàn thân 
+ làm móng tay + làm móng chân + gội đầu + sấy khô. 

Exclusive Festive Treatment package including 30 minutes body scrub, 60 Minutes 
Full Body massage, Manicure,Pedicure, Hair shampooing and drying.

ENJOY MORE, PAY LESS
01/12/2022 - 01 /01/2023

GIẢM 50% CHO LIỆU TRÌNH THỨ 2 | 50% DISCOUNT FOR THE 2ND TREATMENT. 

Điều kiện: 
- Liệu trình thứ 2 được sử dụng cho cùng khách hoặc 1 khách khác. 

- Liệu trình thứ 2 được sử dụng cùng thời điểm với liệu trình thứ nhất. 
- Giá liệu trình thứ 2 bằng hoặc thấp hơn liệu trình  thứ nhất. 

Terms & Conditions: 
- The 2nd treatment can be applied for the same guest or another guest.
- The 2nd treatment must be applied at the same time of 1st treatment.

- Price of 2nd treatment must be the same or lower than the 1st treatment.



ĐỂ ĐẶT DỊCH VỤ XIN LIÊN HỆ
FOR RESERVATION

+84 297 371 6666
phuquoc.reservations@newworldhotels.com


