


LỜI CHÀO TỪ KHÁCH SẠN NEW WORLD SÀI GÒN
Thân gửi quý khách,

Giáng Sinh và Năm Mới đang đến gần, chúng tôi gửi lời cảm ơn chân thành đến bạn bởi tình cảm 
chân quý và sự ủng hộ mà bạn đã luôn dành cho đội ngũ nhân viên khách sạn. 

Dù rằng đây một năm khó khăn, có lẽ chúng ta đã nhận ra được bài học quý báu – trân trọng mối 
quan hệ hiện có, thể hiện sự quan tâm, giúp đỡ nhau để có thể đạt được kết quả tốt nhất. 

Chúng tôi mong muốn đem đến không khí tươi vui, ấm áp cho tất cả mọi người vào mùa lễ hội đẹp 
nhất trong năm với những chương trình lễ hội đặc biệt. 

Chúc bạn và gia đình Giáng Sinh An Lành và một Năm Mới tuyệt vời. 

Eddy cùng đội ngũ nhân viên khách sạn thân chào.

GREETINGS FROM NEW WORLD SAIGON HOTEL
Dear Friends and Family, 

Christmas and New Year will soon be upon us and we would like to take this opportunity to 
thank you for your continuous love of life and want to experience our teams care for your family 
and friends. 

This year has been a humble reminder of the things that matter most, relationships, compassion, 
humor and working together to achieve something greater. 

Our team has put lots of joy into our Christmas and New Year’s celebrations and we look forward 
to sharing that with you over the coming festive season. 

From all of us at New World Saigon Hotel we wish you a very Merry Christmas and a fantastic New Year. 

Eddy & Team.



Tham dự tiệc tối đêm Giáng Sinh theo phong cách Địa Trung Hải đặc biệt với thực đơn phong phú 
gồm hào tươi, gà Tây nướng, đến các món bánh ngọt cùng tráng miệng phong cách Ý. Hãy cùng 
người thân, bè bạn tận hưởng mùa lễ hội này.
Join us and enjoy a Christmas inspired Mediterranean feast. Freshly shucked oysters, Roast Turkey to 
festive Italian pastries and cakes to name a few. Come and celebrate those most importance bond, 
family, friends and laughter.

Giá chưa bao gồm 6% phí phục vụ, 10% thuế VAT
Subject to 6% service charge, 10% VAT

GIÁ / PRICE

2,200,000 VNĐ
(Bao gồm rượu vang sủi, rượu vang, bia và nước ngọt)
thêm 988,000 VNĐ
(Không giới hạn rượu sâm banh Veuve Clicquot Yellow Label)

VND 2,200,000
(Including Sparkling, wines, beers and soft drinks)
add VND 988,000
(Free flow Veuve Clicquot Yellow Label Champagne)

* Điều khoản và điều kiện được áp dụng
* Terms and Conditions applied

T: 0914 391 171
E: trinh.nguyen@newworldhotels.com

24
DECEMBER

GIỜ / TIME
6 giờ tối đến 10 giờ tối
6 to 10 p.m.

Đại t iệc Epicurean
Epicure� Cel�ra t i�

Đại t iệc Epicurean
Epicure� Cel�ra t i�



Giá chưa bao gồm 6% phí phục vụ, 10% thuế VAT
Subject to 6% service charge, 10% VAT

Tiệc trưa ngày Giáng Sinh được các đầu bếp của chúng tôi thiết kế đặc biệt để bạn cùng 
người thân tận hưởng trọn vẹn phút giây tuyệt vời, ý nghĩa trong năm.
The perfect brunch to ease into the Christmas spirit. Our Chefs have designed a brunch menu 
that will remind you of why we celebrate Christmas. Come and celebrate with us and don’t forget 
to add some bubbles to the celebration. 

GIÁ / PRICE

1,488,000 VNĐ
(Bao gồm nước ngọt)
thêm 250,000 VNĐ
(Không giới hạn rượu vang, cocktails, bia và nước ngọt)
thêm 988,000 VNĐ
(Không giới hạn rượu sâm banh Veuve Clicquot Yellow Label)

* Điều khoản và điều kiện được áp dụng
* Terms and Conditions applied

T: 0914 391 171
E: trinh.nguyen@newworldhotels.com

25
DECEMBER

GIỜ / TIME
11 giờ 30 trưa đến 2 giờ 30 chiều
11:30 a.m. to 2:30 p.m.

Tiệc trưa ngày Giáng Sinh 
Lavish Affair 

VND 1,488,000
(Including soft drinks)
add VND 250,000
(Free flow wines, cocktails, beers and soft drinks)
add VND 988,000
(Free flow Veuve Clicquot Yellow Label Champagne)



Giá chưa bao gồm 6% phí phục vụ, 10% thuế VAT
Subject to 6% service charge, 10% VAT

Cùng nâng ly mừng khoảnh khắc tươi đẹp nhất trong năm với những hoạt động thú vị.
Cheer to the most beautiful time of the year with a wide range of festive delights for a 
memorable celebration.

GIÁ / PRICE

880,000 VNĐ
(Bao gồm 9 loại rượu, 2 loại rượu thượng hạng {1 rượu Đỏ, 1 rượu Trắng} và các món ăn nhẹ mùa lễ hội)  

VND 880,000
(Including selection of 9 kinds of wines, 2 kinds of premium wine {1 Red wine, 1 White wine} and festive canapes)

* Điều khoản và điều kiện được áp dụng
* Terms and Conditions applied

T: 0914 391 171
E: trinh.nguyen@newworldhotels.com

25
DECEMBER

GIỜ / TIME
7 giờ tối đến 10 giờ tối
7 to 10 p.m.

Đêm Wine Not
W�e Not Night



Giá chưa bao gồm 6% phí phục vụ, 10% thuế VAT
Subject to 6% service charge, 10% VAT

Cùng tận hưởng ẩm thực cùng thức uống đặc biệt và chờ đón thời khắc chuyển giao năm mới 
2021 với những tiết mục hấp dẫn, đặc sắc.
Join us, wine and dine your way into 2021 with a decadent dinner before dazzling live countdown 
into the New Year.

GIÁ / PRICE

2,500,000 VNĐ
(Bao gồm rượu vang sủi, rượu vang, bia và nước ngọt)
thêm 988,000 VNĐ
(Không giới hạn rượu sâm banh Veuve Clicquot Yellow Label)

VND 2,500,000
(Including Sparkling, wines, beers and soft drinks)
add VND 988,000
(Free flow Veuve Clicquot Yellow Label Champagne)

* Điều khoản và điều kiện được áp dụng
* Terms and Conditions applied

T: 0914 391 171
E: trinh.nguyen@newworldhotels.com

31
DECEMBER

GIỜ / TIME
6 giờ 30 tối đến 10 giờ 30 tối
6:30 p.m. to 10:30 p.m.

Tiệc Tối  Đêm Giao Thừa
New Year Eve's Night



Giá chưa bao gồm 6% phí phục vụ, 10% thuế VAT
Subject to 6% service charge, 10% VAT

Hòa mình vào những giai điệu tuyệt vời từ ban nhạc The Fat Cats, thưởng thức rượu vang cũng như 
ẩm thực đặc sắc mùa lễ hội và chờ đón khoảnh khắc bước qua Năm Mới. Đã đến giờ nhập tiệc!
With the cool beats of The Fat Cats and plenty of wine, food and merriment to dance the night away, 
there is no better place to countdown the New Year. Come on it’s party time.

GIÁ / PRICE

880,000 VNĐ
(Bao gồm 9 loại rượu, 2 loại rượu thượng hạng {1 rượu Đỏ, 1 rượu Trắng} và các món ăn nhẹ mùa lễ hội)  

VND 880,000
(Including selection of 9 kinds of wines, 2 kinds of premium wine {1 Red wine, 1 White wine} and festive canapes)

* Điều khoản và điều kiện được áp dụng
* Terms and Conditions applied

T
: 0914 391 171
E: trinh.nguyen@newworldhotels.com

31
DECEMBER

GIỜ / TIME
7 giờ tối đến 10 giờ tối
7 to 10 p.m.

Đêm Giao Thừa
New Year Eve's



Khi đồng hồ điểm nửa đêm cũng là lúc đắm mình trong bầu không khí tươi vui và lan tỏa 
niềm vui với những người thân yêu của bạn.
Khách sạn New World Sài Gòn cung cấp các gói dịch vụ và ưu đãi đặc biệt cho đêm 
hoàn hảo để ăn mừng và chào đón năm 2021.

As the clock strikes midnight, join us to soak in the atmosphere and spread the merriment with 
your loved ones and family.
New World Saigon Hotel gives you packages and special deals for the perfect night to celebrate 
and welcome 2021.
 

GIÁ / PRICE
650,000 VNĐ
(Hạn mức sử dụng dịch vụ nhà hàng bao gồm thức uống đặc biệt và thức ăn nhẹ)  

VND 650,000
(Credit for special beverage menu, snack and canapes)

* Điều khoản và điều kiện được áp dụng
* Terms and Conditions applied

T: 0914 391 171
E: trinh.nguyen@newworldhotels.com

31
DECEMBER

Giá chưa bao gồm 6% phí phục vụ, 10% thuế VAT
Subject to 6% service charge, 10% VAT

GIỜ / TIME
Từ 10 giờ 30 tối đến 1 giờ sáng
10:30 p.m. to 1 a.m.

Đêm Giao Thừa
Co�tdown M��t



THỰC ĐƠN MÙA LỄ HỘI (7 Món)
12 tháng 12, 2020 tới 1 Tháng 1, 2021 
(trừ ngày 24,25,30,31 tháng 12, 2020)

Từ 6 giờ tối đến 10 giờ tối
 
1,200,000 VNĐ
(Không bao gồm thức uống)
thêm 750,000 VNĐ
(Bao gồm 3 ly rượu
Sâm banh Veuve Clicquot Yellow Label Brut, 
Chateau Ste Michelle – Riesling, 
Rapaura Springs – Pinot Noir)

THỰC ĐƠN ĐẠI TIỆC (7 Món)
24,25,30,31 tháng 12, 2020

Từ 6 giờ tối đến 10 giờ tối
 
1,800,000 VNĐ
(Không bao gồm thức uống)
thêm 750,000 VNĐ
(Bao gồm 3 ly rượu
Sâm banh Veuve Clicquot Yellow Label Brut, 
Chateau Ste Michelle – Riesling, 
Rapaura Springs – Pinot Noir)

* Điều khoản và điều kiện được áp dụng
* Terms and Conditions applied

T: 0914 391 171
E: trinh.nguyen@newworldhotels.com

Giá chưa bao gồm 6% phí phục vụ, 10% thuế VAT
Subject to 6% service charge, 10% VAT

DECEMBER
Nhà hàng Black Vinegar
Black V�egar Resta u r�t

FESTIVE SET MENU (7 Courses)
12 December, 2020 to 1 January, 2021 
(except 24, 25, 30, 31 December, 2020)

6 to 10 p.m.
 
VND 1,200,000
(Excluding beverage)
add VND 750,000
(Including 3 glasses of wine
Champagne Veuve Clicquot Yellow Label Brut, 
Chateau Ste Michelle – Riesling, 
Rapaura Springs – Pinot Noir)

CELEBRATION SET MENU (7 Courses)
24,25,30,31 December, 2020

6 to 10 p.m.
 
VND 1,800,000
(Excluding beverage)
add VND 750,000
(Including 3 glasses of wine
Champagne Veuve Clicquot Yellow Label Brut, 
Chateau Ste Michelle – Riesling, 
Rapaura Springs – Pinot Noir)



Tất cả những món ăn đặc trưng cho một mùa Giáng sinh ấm áp từ  Sườn Bò nướng đến 
thịt Bò Wagyu, Gà Tây và Giăm Bông nướng truyền thống đã sẵn sàng sàng để phục vụ 
bạn cùng người thân chỉ là một cuộc gọi.
Xin vui lòng đặt trước 24 giờ.

From exquisite Prime Beef to Wagyu Brisket, and traditional roasted Turkey and Ham, 
all you need for a cozy Christmas season is just one call away. 
Orders need to be placed 24 hours in advance.

GIÁ / PRICE
3,500,000 VNĐ cho 1 con Gà Tây nướng
VND 3,500,000 for 1 Turkey to fly

3,500,000 VNĐ cho 1 phần Giăm Bông nướng
VND 3,500,000 for 1 Roast Ham

4,500,000 VNĐ cho 1 phần Bò Wagyu
VND 4,500,000 for 1 Wagyu Brisket

5,000,000 VNĐ cho 1 phần Sườn Bò Nướng
VND 5,000,000 for 1 Prime Rib

T: 0914 391 171
E: trinh.nguyen@newworldhotels.com

Giá chưa bao gồm 10% thuế VAT
Subject to 10% VAT

NGÀY / DATE
Từ ngày 25 đến ngày 31 tháng 12 2020
From 25 to 31 December 2020

Take away Selecti�



Cùng lên kế hoạch để tận hưởng mùa lễ hội của bạn! 
Tận hưởng kì nghỉ mùa lễ hội trọn vẹn hơn cùng những người thân yêu ngay tại thành phố với 
phòng ở hiện đại cũng như những đặc quyền mùa lễ hội.

Get cracking on your Festive season plans!
Spend the much-awaited holiday season with a getaway in the city.
Enjoy outstanding accommodation in one of our newly renovated guest room or suites and enjoy 
Festive season privileges.

Gói Nghỉ  Dưỡng Mùa Lễ Hội
Chris tmas Package

Gói nghỉ dưỡng mùa lễ hội chỉ từ 2,300,000 VNĐ một đêm, bao gồm:
• Miễn phí nâng cấp lên hạng phòng Residence Club Premier và quyền sử dụng dịch vụ tại 
  Residence Club Living Room.
• Miễn phí quyền tận hưởng cocktail tối cho 2 người.
• Miễn phí bữa sáng dành cho 2 người và trẻ em từ 12 tuổi trở xuống (*)
• Thời gian nhận và trả phòng linh hoạt trong vòng 24 tiếng
• Miễn phí sử dụng hồ bơi, phòng tập thể dục của khách sạn.

Please ahead and book our festive rate at VND 2,300,000 per night, the package includes:
•  Complimentary upgrade to Residence Club Premier Room and access to Residence Club Lounge.
•  Complimentary evening cocktail for 2 adults.
•   Complimentary breakfasts for 2 adults and children aged 12 and under (*)
•  Complimentary 24 hours Rolling check in and out
•  Complimentary access to swimming pool and fitness center.

Thời gian bán gói mùa lễ hội: từ nay đến ngày 4 tháng 1, 2021
Thời gian lưu trú: từ ngày 18 tháng 12, 2020 đến ngày 4 tháng 1, 2021

Selling period: from now to 04 January, 2021
Staying period: from 18 December, 2020 to 04 January, 2021

* Điều khoản và điều kiện được áp dụng 
* Terms and conditions applied

T: 028 3822 8888
E: reservation.saigon@newworldhotels.com

Giá chưa bao gồm 6% phí phục vụ, 10% thuế VAT
Subject to 6% service charge, 10% VAT

Gói Nghỉ  Dưỡng Mùa Lễ Hội
Chris tmas Package



Giá chưa bao gồm 6% phí phục vụ, 10% thuế VAT
Subject to 6% service charge, 10% VAT

Gói Thượng Hạng
Từ VND 850,000 / 1 khách

Áp dụng cho bữa tiệc từ 80 khách trở lên, từ thứ Hai đến thứ Tư

Thực đơn tiệc tự chọn, Âu, Hoa được thiết kế theo yêu cầu
Tặng 1 chai rượu vang cho mỗi 8 khách

Tặng nước ngọt, nước suối và bia trong suốt 2 tiếng đãi tiệc
Tặng phiếu quà trị giá 200.000 VND tại The Spa

Tặng gói trang trí mùa lễ hội
Miễn phí 4 tiếng chuẩn bị trước sự kiện

Hệ thống âm thanh, ánh sáng và thiết kế sân khấu tiêu chuẩn

Gói Cao Cấp
Từ VND 1,180,000 / 1 khách

Áp dụng cho bữa tiệc từ 80 khách trở lên

Thực đơn tiệc tự chọn, Âu, Hoa được thiết kế theo yêu cầu
Tặng 1 chai rượu vang cho mỗi 8 khách

Tặng nước ngọt, nước suối và bia trong suốt 2 tiếng đãi tiệc
Tặng phiếu quà trị giá 200.000 VND tại The Spa

Tặng phiếu Tiệc nướng tự chọn cuối tuần tại nhà hàng 
Splash cho 2 người

Tặng 1 kỳ nghỉ cuối tuần tại phòng Premier cho phần 
rút thăm trúng thưởng

Tặng phiếu ưu đãi 10% cho lần đặt tiệc kế tiếp
Miễn phí 4 tiếng chuẩn bị trước sự kiện

Hệ thống âm thanh, ánh sáng và thiết kế sân khấu tiêu chuẩn

Tặng gói trang trí mùa lễ hội

Exclusive Package
Starting from VND 850,000 per person
Available from Monday to Wednesday from 80 persons

Standard stage and use of basic hotel sound system
Voucher valued VND200,000 at The SPA
Complimentary festive decorations
Tailor – made Buffet /Western/ Chinese Menu
Complimentary bottle of wine for every 8 persons
Free flow 2 hours soft drinks, mineral water and beer
Complimentary 4 hours set up

Premium Package
Starting from VND 1,180,000 per person
Available from 80 persons

Tailor – made Buffet /Western/ Chinese Menu
Complimentary bottle of wine for every 8 persons
Free flow 2 hours soft drinks, mineral water and beer
Complimentary 4 hours set up
Standard stage and use of basic hotel sound system
Voucher valued VND200,000 at The SPA
Complimentary festive decorations
Weekend BBQ voucher (2 person) at Splash for 
Lucky Draw
Weekend stay Premier Room voucher for Lucky Draw
A voucher 10% discount for next event

T: 028 3915 5434
E: meetings.saigon@newworldhotels.com

Khơi Dậy Niềm Cảm Hứng Cuối Năm
I n s p i r � g  Ce l � r a t i �

Khách sạn New World Saigon là nơi khơi dậy niềm cảm hứng cho những buổi tiệc thường niên đầy 
ý nghĩa. Với không gian tổ chức sự kiện hoàn toàn mới được thiết kế theo phong cách hiện đại là nơi 
lý tưởng để ôn lại những khoảnh khắc đáng nhớ. Với đội ngũ tổ chức sự kiện giàu kinh nghiệm sẽ 
giúp bạn lên kế hoạch chi tiết để đảm bảo buổi tiệc diễn ra thành công tốt đẹp.

For annual parties that are truly outstanding, there is nowhere more inspiring than New World Saigon Hotel. 
Our event venues are designed to provide you the perfect environment to celebrate your bespoke 
year-end event. Our professional event management, culinary and service teams help deliver exceptional 
functions.

Khơi Dậy Niềm Cảm Hứng Cuối  Năm
I n s p i r � g  Ce l � r a t i �



Làm Đẹp Cho Mùa Lễ Hội
P�per Yourse l f  This Holi day Seas�

Giá trên chưa bao gồm 6% phí phục vụ, 10% thuế VAT
All prices are subject to 6% service charge, 10% VAT

Giải toả căng thẳng và làm mới năng lượng cùng các liệu trình chăm sóc chuyên nghiệp tại 
The Spa. Đặt chỗ sớm và tận hưởng ưu đãi đặc biệt, giảm 30% cho các dịch vụ thư giãn 
và 15% cho gói liệu trình. 

Take a break from your busy day and revitalize with relaxing spa treatments at The Spa. 
Book early and enjoy our special promotion. Get 30% discount for all single treatments 
and 15% discount for spa package.

NGÀY / DATE
Mỗi ngày, từ tháng 12 2020 đến tháng 1 2021
9 giờ sáng đến 2 giờ chiều

Daily from December, 2020 to January, 2021
9 a.m. to 2 p.m.

T: 028 3822 8888 ext 2235
E: spa.saigon@newworldhotels.com



76 Le Lai Street, District 1, Ho Chi Minh City, Vietnam
Tel: 028 3822 8888    Fax: 028 3823 0710

saigon.newworldhotels.com


