
 

 
For reservation, please call 850 from 9:00 to 22:00 

All prices are in VND and subject to 5% service charge and 10% VAT 

*** 60ms massage voucher included is applied for one massage which is up to 60 ms-VND 990,000 

Spa Menu 
 

BODY TREATMENT 

 Trị Liệu Toàn Thân Đặc Biệt – Special Body Therapy (90 ms) VND 1,390,000 

Với Phương pháp massage cổ truyền, cơ thể bạn sẽ được thư giãn và phục 

hồi bằng sự tăng cường lưu thông máu và giảm căng thẳng cơ bắp. Đặc 

biệt, sự kết hợp các động tác massage bụng trong quá trình trị liệu sẽ mang 

đến cho bạn cơ bụng săn chắc và cơ thể khỏe mạnh. 

With traditional pressure point technique, your body is relaxed and revived by 
increasing blood circulation and relieving muscle tension. This therapy helps you to 
maintain a tidy belly and a healthy body. 

 Trị Liệu Thư Giãn - Relaxing Therapy (60 ms) VND 990,000 

Trải nghiệm sự êm dịu, thoải mái từ sâu trong tâm hồn với các động tác 

massage nhẹ nhàng, uyển chuyển  

 
The therapeutic massage without using deep action brings about a deep sense of 
calm and relaxation. 

 Liệu pháp Thái –Royal Thai (60 ms) VND 990,000 

Phương pháp bẻ nhẹ nhàng, kéo giãn tối đa và ấn nhịp nhàng kết hợp với kỹ 

thuật Yoga giúp phát huy sức mạnh thể chất và tái tạo năng lượng cho cơ 

thể. Thích hợp cho những người vận động thể thao, giúp cơ bắp hồi phục 

sau hoạt động cường độ cao. 

 
A unique “No Oil” treatment using gentle rocking, deep stretching and rhythmic 
compression combined with Yoga technique helps to create a singular healing 
experience, to promote physical strength and renew energy strokes. 
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 Liệu pháp Việt - Vietnamese Signature (60 ms) VND 990,000 

Sử dụng phương pháp xoa bóp cổ truyền Việt Nam kết hợp với kỹ thuật ấn 

huyệt giúp làm ấm và thư giản các mô cơ và tăng lưu thông tuần hoàn máu. 

 
Using traditional Vietnamese massage method in combination with acupressure 
technique to warm and relax muscle tissue and improve the blood circulation 
 

 

 Liệu pháp Hương Liệu - Aroma Therapy (60 ms)  VND 990,000 

Phương pháp trị liệu toàn thân, sử dụng dược liệu thiên nhiên 100%, giúp 

phục hồi năng lượng và làm cơ thể thư giãn hoàn toàn. Liệu pháp Hương liệu 

sẽ loại bỏ các căng thẳng cơ thể và thần kinh gây ra bởi sức ép của cuộc 

sống hiện đại. 

 
An hour of total indulgence to totally relax drives out muscular and mental tension. 
This body treatment is a perfect antidote to stress of modern life, healing to decline 
power with the benefits of100% natural essential oils. 

 

 

 Liệu pháp Đá Nóng - Hot stone Therapy (60 ms)  VND 990,000 

Sự kết hợp của cảm giác ấm áp thư giãn và tươi mát sảng khoái giúp tăng 

cường giải độc cơ thể cũng như tăng lượng bạch cầu, đào thải chất cặn bã 

ra khỏi cơ thể. Các mô cơ được gia nhiệt bằng đá nóng và lực tác động 

mạnh sẽ làm cơ thể nhanh chóng thư giãn và sảng khoái 

 
The combination of relaxing warmth and refreshing coolness encourages the body 
to detox and heal, increasing lymphatic flow and helping to flush out wastes. With 
the addition heat deeply on the tissues by using both hot tones and hand strokes, 
your body will be relaxed quickly. 
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BODY SCRUB & WRAP  

 Tẩy Da Chết Toàn Thân Với Hoa Oải Hương 

Lavender &Sugar body Scrub (45 ms) VND 1,500,000 

Sử dụng bột hoa Oải Hương kết hợp với đường cát trắng nhằm loại bỏ tạp 

chất và da chết giúp làn da trở nên mềm mịn và tươi sáng hơn 

 
This treatment uses Lavender powder and sugar to removes impurities and dead 
skin to smooth and revitalize skin. 

 Tẩy Da Chết Toàn Thân Với Trà Xanh  

Green Tea Body Detox (45 ms) VND 1,500,000 

Tảo biển và Trà xanh giúp loại bỏ tế bào chết, các chất cặn bã và độc tố trên 

mặt da, giảm đốm nâu và làm sạch lỗ chân lông, đem lại cho làn da vẻ sáng 

mịn, tươi trẻ và giúp đẩy nhanh sự tái tạo da. 

 
Using pure seaweed and green tea, this exfoliating and clarifying body scrub 
removes impurities and dead skin to smooth and revitalize the skin. The powerful 
anti-oxidant properties of green tea will leave the skin rejuvenated. 

 Liệu Pháp Trị Cháy Nắng   

Sunburn Treatment (45 minutes) VND 1,600,000 

Liệu pháp này thích hợp cho da nhạy cảm hoặc bị cháy nắng. Sự kết hợp 

giữa tinh chất Lô Hội, Xoài và sữa Dê giúp làm mát da sau khi tắm nắng, giảm 

đau rát, bù nước cho da, giảm tổn thương và thúc đẩy tái tạo da. 

 
This gentle treatment is for sunburned, sensitive skin. The miraculous recipe of Aloe 
Vera gel, Mango, Goat’s milk and Geranium essential oil, which is one of the best 
natural analgesics, draws heat from the skin and soothes the pain and discomfort 
of sunburn and accelerates healing 
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 Liệu Pháp Đắp Bùn Với Tảo Biển (45 phút) 

Seaweed Wrap (45 minutes) VND 1,600,000 

Bùn tự nhiên chứa hữu cơ và khoáng chất kết hợp với tảo biển nguyên chất 

giúp giải độc tố, tăng cường tuần hoàn máu, tái cung cấp độ ẩm cho da, 

mang lại làn da mịn màng, khỏe mạnh. Trong khi đắp tảo, bạn sẽ được thư 

giãn hoàn toàn với 20 phút xoa bóp đầu. 

 
This truly amazing body treatment uses real organic seaweed to scrub and wrap 
your body together with mud to remove toxin. while relaxing, your will experience 
20 minutes of wonderful head massage that you have never experienced 

 

 Xoa Bóp Đầu Kiểu Ấn- Indian Head Therapy (30 ms) VND 490,000 

Liệu pháp này tập trung vào vùng cổ, vai và lưng bằng việc sử dụng những 

động tác sâu và nhẹ nhàng, kết hợp với hỗn hợp tinh dầu giúp giảm đau, thư 

giản cơ bắp và khớp. tạo cảm giác dễ chịu, mang đến sự thoải mái về thể 

chất cũng như tinh thần.  

 
Concentrate on the back, neck, shoulders and scalp to relieve stress. This treatment 
uses warm oil and gentle massage improves the brain, lifting mental tiredness, 
promoting clearer thinking, and improving concentration. Relax while you feel the 
tension of very day life slip away. 

 

 Xoa Bóp Lưng, Vai, Cổ  

Back, Neck, Shoulder’s Therapy (30 ms) VND 490,000 

Phương pháp xoa bóp với động tác mạnh và sâu giúp giảm đau, căng thẳng 

cơ khu vực xung quanh cổ, vai và phần lưng trên. Làm thư giản, lưu thông 

máu huyết, trị đau đầu. 

 
A deeply relaxing massage focusing on built up stress and muscle tension in all 
areas around the neck, shoulders and across the back, it encourages relaxation, 
relieves stress, improves blood circulation, relaxes muscles and improves flexibility, 
relieves tension headaches. 
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FACIAL TREATMENT 

 Liệu Pháp Nhanh - Express Facial (30 ms) VND 530,000 
Khi thời gian không cho phép, phương pháp điều trị nhanh nhưng tác động sâu 

này sẽ nhanh chóng đem lại sự tươi trẻ,khỏe mạnh cho làn da. 

  
When time is rushed, this quick but deep facial treatment will leave you with a healthy 
glowing skin in no time 

 

 Liệu Pháp Chống Lão Hóa - Anti-aging (60 ms) VND 990,000 
Phương pháp nâng cơ mặt thông qua kỹ thuật “đặc biệt”, hỗ trợ kích thích sản 

xuất collagen và elastin, cũng như tăng sự lưu thông tuần hoàn máu của làn da. 

Da sẽ nhanh chóng trở nên sáng và căng mịn. Đẩy lùi dấu hiệu lão hóa và căng 

thẳng 

 
This “mini face-lift” through a signature technique stimulates collagen and elastin 
production of your skin. The skin is brightened, tightened and lifted to reduce signs of 
aging and stress. 

 

 Liệu Pháp Trắng Da - Natural Facial (60 ms) VND 990,000 
Sử dụng mặt nạ Yến Mạch đặc trị giúp khôi phục độ đàn hồi và giữ làn da luôn 

khỏe mạnh. Liệu pháp giúp làn da trắng sáng, mịn màng, và làm mờ các vết 

thâm nám, tàn nhang. 

With wonderful Oatmeal mask with long lasting skin whitening properties that helps 
to reduce imperfection and pigmentation for a perfectly fair complexion. This special 
formulation also restores skin elasticity and keeps skin healthy 

 

Liệu pháp dành cho Quý Ông - Gentleman Facial (60 ms) VND 990,000 

Phương pháp chăm sóc da đặc biệt dành riêng cho quý ông, giúp cải thiện 
kết cấu da, làm sạch bề mặt da, đồng thời kết hợp với xoa bóp thư giãn các 

vùng vai, lưng và cổ. 
 

Designed for men, this facial therapy will improve skin texture, tone and focus on 
neck’s areas with deep seated tension 
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FOOT & EXPRESS  

 Liệu pháp Trị Liệu Chân - Foot Reflexogogy (60 minutes) VND 690,000 

Hãy đểđôi chân của bạn được chăm sóc đặc biệt. Khởi đầu với việc ngâm 

chân với thảo dược giúp thúc đẩy việc tuần hoàn máu, kích thích và khôi 

phục bàn chân mệt mỏi và đau nhức. Những động tác ấn huyệt tác động 

nhẹ nhàng các dây thần kinh, huyệt đạo ở lòng bàn chân, giúp loại bỏ tình 

trạng nhức mỏi, cải thiện tuần hoàn máu, tăng cường hệ thống miễn dịch 

 

Treat your feet to this indulging experience, which begins with a herbal 

footbath help to stimulate and revitalize tired and aching feet. Followed by 

authentic foot reflexology, that stimulates neural endings, improves blood 

circulation and nutrient absorption to boost the body’s immune system. 

 

Chăm sóc tóc - Hair Care (90 ms) VND 1.250,000 

 

 

Gội đầu - Hair Washing (30 ms) VND 490,000 

 

 

Chăm sóc Móng Tay - Manicure (30 ms) VND 360,000 

 

 

Chăm sóc Móng Chân - Pedicure (30 minutes) VND 360,000 
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SPA PACKAGE 

 

 Stress Buster (120 Ms) VND 1,100,000 

- Liệu Pháp Toàn Thân - 60 phút. 

- Liệu Pháp Trị Liệu Chân - 60 phút 

 

- Body treatment - 60 minutes 

- Foot reflexology - 60 minutes 

 

 

 Refreshment (120 Ms) VND 1,400,000 

- Liệu Pháp Toàn Thân - 60 phút. 

- Chăm Sóc Da Mặt - 60 phút 

 

- Body treatment - 60 minutes 

- Facial treatment -60 minutes 

 

 Perfection - (140 Ms) VND 3,000,000 

- Tẩy toàn thân - 40 phút 

- Đắp toàn thân - 40 phút 

- Trị liệu mặt - 60 phút 

 

- Body scrub - 40 minutes 

- Body wrap - 40 minutes 

- Facial treatment o 60 minutes 

 


