
TET HOLIDAY INDULGENCE



TẾT SUM VẦY
TET HOLIDAY INDULGENCE

Tết Nguyên Đán từ lâu đã luôn là dịp lễ quan trọng nhất của Việt Nam, đánh dấu 
khởi đầu mới với biết bao hy vọng cho một năm mới tốt lành. Năm Nhâm Dần với 
bao thử thách đã sắp kết thúc, New World Phú Quốc hân hoan chào đón Tết Quý 
Mão đang tới gần với nhiều hoạt động, sự kiện và ưu đãi hấp dẫn cho một năm mới 

An Khang và �ịnh Vượng.
Bên Bãi Khem tuyệt đẹp và trong bầu không khí nhuộm màu huyền ảo của đất trời 
Đảo Ngọc, New World Phú Quốc háo hức chuẩn bị những hoạt động giải trí với âm 
hưởng dân gian, các sự kiện Tết truyền thống và những bữa tiệc ẩm thực đặc sắc để 
chào đón một khởi đầu mới và sẵn sàng đón chờ Quý khách dành thời gian quây 
quần bên gia đình và người thân tận hưởng kỳ nghỉ tại Khu nghỉ dưỡng bên bờ biển 

dành cho gia đình hàng đầu Châu Á.
Nhân dịp Tết Quý Mão, New World Phú Quốc Resort kính chúc Quý khách một 

năm mới Hạnh Phúc, An Khang, �ịnh Vượng. 

Tet is the most important holiday in the Vietnamese calendar, marking the arrival of 
spring and new beginnings. With gratitude for the year of the Tiger and all the good 
things that it brought, New World Phu Quoc Resort is looking to the future and 

rolling out the red carpet to embrace the Year of the Cat. 
Ringing in the Lunar New Year 2023, we are delighted to present a wonderful array 
of traditional activities and events for the whole week, to celebrate with your loved 

ones and welcome the New Year in style.

Happy Lunar New Year! May the year of the Cat bring health, prosperity, good 
fortune and happiness to you, your family and friends.

New World Phú Quốc Resort



TẾT SUM VẦY
TET HOLIDAY INDULGENCE

SỰ KIỆN ẨM THỰC TẾT
DINING EXPERIENCE



SET MENU TẾT | TET INSPIRED SET MENU
21/1 - 27/1 | 12:00 - 15:00 | THE BAY KITCHEN

VND 490,000++/khách/guest

21/1 - 27/1 | 18:00 - 22:00 | LUA - Grill & Bar
VND 950,000++/khách/guest

BUFFET CHỢ TẾT | TET MARKET NIGHT
21/1 - 22/1 | 18:00 - 22:00 | THE SQUARE

VND 850,000++/khách/guest

GÓI ĐỒ UỐNG / DRINK PAC�GE

VND 700,000++/không giới hạn đồ uống bao gồm rượu vang, bia, cocktail, nước ngọt
VND 700,000++/free �ow of house wine, beer, cocktails, so� drinks

 VND 1,700,000++/không giới hạn đồ uống bao gồm champagne, rượu vang, bia, cocktail, nước ngọt
VND 1,700,000++/free �ow of champagne, house wine, beer, cocktails, so� drinks

CHÍNH SÁCH GIÁ TRẺ EM / CHILD POLICY

Giảm giá 50% cho trẻ từ 6  - 12 tuổi | 50% discount 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 thuế hiện hành
*Prices are quoted in VND, exclusive of 5% service charge and Government tax



SET MENU TẾT
TET INSPIRED SET MENUS

Chào đón một khởi đầu mới và dành thời gian bên gia đình và 
người thân để cùng tận hưởng hương vị cổ truyền khó quên với 
thực đơn 4 món cho những phút giây ấm cúng chào đón một năm 

mới Quý Mão đang tới gần.

Discover traditional Vietnamese Tet delicacies along with our 
chefs' specialties at �e Bay Kitchen and LUA  Grill & Bar. For the 
week, both restaurants will present mouthwatering 4 courses set 
menus combining holiday favorites with local specialties, in a feast 

for all sensed created for sharing and celebrating together.

Menu tự chọn được phục vụ | A la carte menu available
Gói đồ uống được phục vụ | Drink package is available

21/1 - 27/1  | 12:00 - 15:00 | THE BAY KITCHEN
VND 490,000++/khách/guest

21/1 - 27/1  | 18:00 - 22:00 | LUA - Grill & Bar
VND 950,000++/khách/guest



BUFFET CHỢ TẾT
TET MARKET NIGHT

Đón Tết trong không gian ấm áp, dân giã của phiên chợ Tết 
truyền thống từ tối Tất Niên đến mồng 1 Tết.  Với không khí 
Tết dân tộc và biểu diễn âm nhạc truyền thống, múa lửa cùng 
nhiều hoạt động giải trí cho gia đình và nhóm bạn dịp đầu 
Xuân. Chợ Tết với các làn điệu dân ca, món Việt theo đúng 

bản sắc dân tộc được chế biến và trình bày đầy sáng tạo.

Experience a traditonal Vietnamese Street Market with food 
stalls showcasing a variety of local and international dishes, 
live performances, traditional music and much more. An 

ideal fun night for the whole family!

Menu tự chọn được phục vụ | A la carte menu available
Gói đồ uống được phục vụ | Drink package is available

21/1 - 22/1 | 18:00 - 22:00 | THE SQUARE
VND 850,000++/người/guest



TẾT SUM VẦY
TET HOLIDAY INDULGENCE

ƯU ĐÃI TẾT TẠI THE SPA
TET SPECIALS AT THE SPA



Early Bird

Tặng 30 phút Massage khi đặt dịch vụ 60 phút Massage
Áp dụng  từ 9:00 - 12:00

Receive a complimentary 30-minute massage for
any 60-minute Body Massage Reservation from 9:00 - 12:00

Cả Nhà Cùng Vui
SPA FAMILY FUN

Đặt dịch vụ Massage 60 phút tặng 1 suất gội đầu và sấy tóc cho trẻ em
Đặt dịch vụ Massage 90 phút và các gói liệu trình

tặng 1 gói sơn móng, gội đầu và sấy tóc cho trẻ em

Reserve any 60-minute treatment and receive a complimentary 
hair shampoo and drying for 1 child.

Reserve any 90-minute treatment and receive a complimentary 
hair shampoo, drying and nail polish for 1 child.



TẾT SUM VẦY
TET HOLIDAY INDULGENCE

HOẠT ĐỘNG GIẢI TRÍ TẾT
TET RECREATIONAL ACTIVITIES



Lobby
20/1 - 26/1, 14:00 - 15:00

GÓC "TẾT LÀNG CHÀI"
VIETNAMESE T�DITIONAL CORNER 

Biểu diễn nhạc cụ truyền thống/Vẽ nón lá/Vẽ thư pháp
�ưởng thức bánh mứt ngày xuân

Music instrument performance/ Hat painting/ Calligraphy
Traditional dried fruits and tea tray



The Square
20/1 - 26/1

9:00 - 10:00 & 16:00 - 17:00 | Tặng chữ thư pháp / Calligraphy

8:00 - 9:00 | �i chạy xe đạp chậm / Slow Bicycle Racing

9:00 - 10:00 | Nhảy bao bố / Bag Jumping

10:00 - 11:00 | Bầu cua cá cọp / Gourd crab shrimp �sh game

15:00 - 16:00 | Lô tô / Bingo

16:00 - 17:00 | Ném còn / �rowing ball game

17:00 - 18:00 | Nhảy sạp / Bamboo Jacks

8:00 - 17:00 | Khu chợ quê / Traditional Market

9:00 - 10:00 & 16:00 - 17:00 | �uê trang phục truyền thống
Traditional Costume Rental 

22/1 - 26/1
9:00 - 10:00 & 16:00 - 17:00 | Quầy quà lưu niệm / Traditional Souvenir

22/1
15:00 - 16:00 | Làm bánh Chưng  / Chung Cake making



ĐỂ ĐẶT DỊCH VỤ XIN LIÊN HỆ
FOR RESERVATION

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


