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Hân hoan đón mừng Tết Đoàn viên, New World Sài Gòn giới thiệu 
Bộ sưu tập bánh Trung thu 2022 mang đậm bản sắc văn hoá dân tộc. Từ 
màu chủ đạo là sắc đỏ thay cho lời chúc sức khoẻ và may mắn; đến hoạ 
tiết nghệ thuật mô phỏng những công trình kiến trúc nổi tiếng tại Việt 

Nam, đây sẽ là món quà thật ý nghĩa đến gia đình, bạn bè và đối tác trong 
mùa trăng tròn viên mãn này. 

Dù ở bất kì nơi nào, hãy cùng thưởng thức những miếng bánh ngọt lành 
và đón ánh trăng đoàn viên trải dài khắp mọi miền đất nước.

Kính chúc Quý khách một mùa Trung thu an yên, sum vầy bên cạnh những 
người thân yêu nhất.  

Mùa trang doàn viên



Giá bán đã bao gồm thuế

Được làm thủ công từ chính tay các nghệ nhân, hộp 4 bánh Trung thu năm 
nay của Khách sạn New World  Sài Gòn không chỉ mang đến mùi vị hảo 

hạng, mà còn khắc hoạ nổi bật những nét văn hoá truyền thống qua 
những địa danh nổi tiếng Việt Nam như: Chùa Một Cột, Cột cờ Hà Nội, 

Chợ Bến Thành, Cầu Rồng, vv.

Kết hợp hoàn hảo từ nhân bánh truyền thống quen thuộc đến công thức 
hiện đại phá cách, Bộ sưu tập bánh Trung thu sẵn sàng mang hương vị 

đoàn viên đến Quý khách.

1,188,000/Hộp 4 bánh
(180grams một bánh)

VND



GÀ QUAY DĂM BÔNG BÁT BỬU (1 TRỨNG)

NHÂN NGŨ NHƠN (1 TRỨNG)     

NHÂN HOA ĐẬU BIẾC PHÔ MAI 

TIRAMISU



Ưu đãi cho đơn hàng khi thanh toán và nhận bánh từ
ngày 01 đến ngày 15 tháng 8, 2022:

VND 1,000,000/hộp.
(Thanh toán đầy đủ hoặc đặt cọc 50% cho đơn hàng)

Mua từ 25 hộp đến 99 hộp được giảm 10%.
Mua từ 100 hộp trở lên được giảm giá 15%.

Không áp dụng đồng thời với các chương trình khuyến mãi khác.

Chính sách hủy đơn hàng - 50% phí trước 72 giờ thông báo hủy và 
100% phí sau 72 giờ.

Giao hàng miễn phí tại Quận 1, 3, 4, 5 áp dụng cho đơn hàng tối thiểu 
10 hộp trở lên.

Diêu kiên & Diêu khoan

Giao hàng



Hotline: +84 914 391 171
Email: Trinh.Nguyen@newworldhotels.com

Địa chỉ: 76 Lê Lai, Quận 1, TPHCM


