
WELLBEING 
ON 8



bế rãnh gấp 3.5cm cách mép giấy



BODY THERAPY 
TRỊ LIỆU TOÀN THÂN     
  
Signature 8 by JW 
Liệu pháp đặc trưng “8 by JW”

 90 minutes | phút  VND 3,500,000    
 60 minutes | phút   VND 1,600,000

Combining the techniques with the figure of *8* on the body to 
represent “Well-being on 8” and the movements of *S* to resemble 
the shape of “Dragon” - the design of the hotel, this rhythmic 
harmony stimulates blood circulation and soothes deeper muscles 
to loosen up muscle tension. 
• Performed by two (02) therapists for 90 minutes 
• Performed by one (01) therapist for 60 minutes 

Là liệu pháp được xây dựng dựa trên các động tác số 8, chuyển động 
lịnh hoạt và mềm mại trên cơ thể – đó cũng chính là nguồn cảm hứng 
từ “Wellbeing on 8” và đường sóng lượn chữ “S” của hình dáng con 
rồng huyền thoại - biểu tượng của khách sạn. Phương pháp trị liệu 
này giúp cải thiện tuần hoàn máu,  thư giãn các nhóm cơ và xua tan 
mệt mỏi.
• Thực hiện bởi hai (02) nhân viên trị liệu trong 90 phút
• Thực hiện bởi một (01) nhân viên trị liệu trong 60 phút  

BODY CARE 
CHĂM SÓC CƠ THỂ

Vietnamese Signature Herbal Journey  
Trị liệu bằng thảo dược Việt 

 60 minutes | phút   VND 2,000,000

A full-natural body scrub by using the properties of Vietnamese 
herbal powder to exfoliate the whole body, rejuvenating the skin 
with the combination of sugar-free fresh milk and self-heating mud 
and moisturizing your entire being with additional body balm. This 
full body exfoliating treatment is an ideal body therapy that leaves 
your skin silky smooth and refreshed.

Toàn bộ cơ thể sẽ được thanh lọc bằng cơ chế tẩy da chết từ các loại 
thảo dược Việt Nam. Bạn sẽ ngay lập tức cảm nhận được sự trẻ hóa 
của làn da nhờ sự kết hợp hoàn hảo giữa sữa tươi không đường, bùn 
và sữa dưỡng thể. Đây là liệu pháp trị liệu toàn thân lý tưởng giúp 
bạn lấy lại làn da mịn màng và tươi trẻ.

All prices are inclusive of 10% VAT and 5% service charge | Giá đã bao gồm 10% thuế GTGT và 5% phí dịch vụ



FACIAL CARE | TRỊ LIỆU CHO DA MẶT  
   
Signature Stone Renewal Facial  
Trị liệu bằng đá tái tạo da mặt

 75 minutes | phút  VND 2,300,000

This unique facial incorporates a deep exfoliation process followed 
by a massage with cool marble stones to optimize cell regeneration. 
The combination of active anti-oxidants and cool marble stones 
stimulate the skin and offer a state of deep relaxation.

Đây là liệu trình độc đáo kết hợp việc tẩy da chết và chăm sóc da mặt 
bằng đá lạnh để tối ưu hóa quá trình tái tạo da. Sử dụng đồng thời 
các chất chống oxy hóa và đá lạnh sẽ giúp chăm sóc da mặt và giúp 
cơ thể thư giãn tối đa.

All prices are inclusive of 10% VAT and 5% service charge | Giá đã bao gồm 10% thuế GTGT và 5% phí dịch vụ





SPA PACKAGES 
CÁC GÓI TRỊ LIỆU

Dai Lai Lake Couple Journey  
Hành trình hồ Đại Lải dành cho cặp đôi

 180 minutes | phút   VND 8,000,000

Bring your significant other along and embark on this journey 
together. Three hours of ultimate relaxation provided in a 
couple-retreat spa room includes the 30-minute ceremony bath 
in your own private Jacuzzi, 30-minute body polish, followed 
by a 60-minute full body massage and finished by a 60-minute 
moisturizing facial treatment. The experience stays in your memory 
long after your treatment is over.

Hãy cùng khám phá hành trình với chúng tôi cùng nửa kia đặc biệt 
của bạn. Cơ hội tận hưởng sự thư giãn tuyệt đối với ba tiếng tại 
phòng trị liệu đôi. Các liệu pháp trị liệu bao gồm 30 phút tắm và nghỉ 
ngơi trong không gian lãng mạn của phòng Jacuzzi, 30 phút tẩy da 
chết, 60 phút chăm sóc toàn thân và kết thúc bằng 60 phút dưỡng ẩm 
da mặt. Chắc chắn sẽ mang đến cho bạn những trải nghiệm độc đáo 
khó quên.

SPA PACKAGES 
CÁC GÓI TRỊ LIỆU

JW Bridal Spa Journey 
Trị liệu dành riêng cho cô dâu

 180 minutes | phút  VND 3,700,000

Walk down the aisle with confidence that radiates from within 
because you have taken the time out for yourself. A 60-minute deep 
tissue body massage & 75 minutes renewal facial care to ensure 
your revitalization. Your “me-time” is completed by a 45-minute 
manicure or pedicure service.
It is your day to shine so make it count!

Bạn xứng đáng được nhận những điều tuyệt vời nhất trong ngày 
trọng đại của cuộc đời mình. Hãy tận hưởng khoảng thời gian dành 
riêng cho bản thân cùng gói trị liệu bao gồm 60 phút chăm sóc toàn 
thân, trẻ hóa làn da với 75 phút chăm sóc da mặt bằng đá và kết thúc 
với 45 phút chăm sóc móng. 
Hãy để ngày vui của bạn thêm phần trọn vẹn!

All prices are inclusive of 10% VAT and 5% service charge | Giá đã bao gồm 10% thuế GTGT và 5% phí dịch vụ



SPA PACKAGES 
CÁC GÓI TRỊ LIỆU

JW Gentleman’s Journey  
Trị liệu dành riêng cho Quý ông

 150 minutes | phút  VND 3,200,000 

Designed to de-stress and revive tired and sore muscles, this leaves 
even the most tired of our guests totally relaxed. The journey 
embraces a 60-minute aromatherapy massage to release tension and 
followed by a 60-minute detox facial care. Finished off with hair 
shampoo and blow dry gives you a refreshed look.

Dành cho các khách hàng tìm kiếm sự thư giãn và thoải mái cũng 
như thả lỏng cơ thể sau ngày dài mệt mỏi. Hành trình sẽ bắt đầu với 
60 phút trị liệu giúp xua tan áp lực, 60 phút thải độc da mặt. Cuối 
cùng, chuyên gia chăm sóc tóc của chúng tôi sẽ giúp bạn có một mái 
tóc khỏe mạnh để mang đến vẻ ngoài trần đầy sức sống. 

SPA PACKAGES 
CÁC GÓI TRỊ LIỆU

Old Quarter Retreat 
Trị liệu sau trải nghiệm phố cổ

 180 minutes | phút  VND 3,700,000

Rejuvenate yourself by indulging in our energizer package that 
includes a 30-minute ceremony bath in private your own Jacuzzi, 
a relaxing full body massage in 60 minutes. Combined with a 
60-minute sensitive facial treatment and plus a shampoo and a blow 
dry will leave you feeling renewed from head to toe.

Tận hưởng gói trị liệu  tăng năng lượng của chúng tôi bao gồm tắm 
bồn 30 phút trong bể sục riêng, trị liệu toàn thân thư giãn trong 60 
phút, kết hợp với chăm sóc dành riêng cho da mặt nhạy cảm 60 phút 
và gói gội sấy tóc, giúp bạn có một hành trình thư giãn toàn cơ thể

All prices are inclusive of 10% VAT and 5% service charge | Giá đã bao gồm 10% thuế GTGT và 5% phí dịch vụ



SPA PACKAGES 
CÁC GÓI TRỊ LIỆU

Van Phuc Silk Spa Journey 
Hành trình làng lụa Vạn Phúc

 180 minutes | phút    3,700,000

Indulge in personal services and treatments that refresh your soul 
as well as your body. Your treatment starts with an hour body 
exfoliation, including scrub, mud mask and moisturizer, followed 
by a 60-minute sensitive facial and finally completed with manicure 
and pedicure.
 

Tận hưởng các dịch vụ và phương pháp điều trị cá nhân, giúp tái tạo 
cơ thể và  tâm hồn của bạn. Gói trị liệu bắt đầu với một giờ tẩy da 
chết cơ thể, bao gồm tẩy tế bào chết, mặt nạ bùn và dưỡng ẩm sâu, 
sau đó trị liệu 60 phút cho da mặt nhạy cảm và hoàn tất qui trình với 
dịch vụ làm móng tay, móng chân.

SPA PACKAGES 
CÁC GÓI TRỊ LIỆU

Dong Xuan Spa Journey 
Trị liệu Đồng Xuân

 180 minutes | phút  VND 3,700,000

This is an ideal journey for total relaxation. Start with a 60-minute 
body therapy, renew yourself with a nourishing 60-minute 
brightening facial treatment and then hand and foot care with 
manicure and pedicure service to complete the process.

Đây là một hành trình lý tưởng để giúp bạn thư giãn hoàn toàn. Bắt 
đầu với liệu pháp chăm sóc cơ thể trong 60 phút, sau đó là liệu pháp 
làm sáng da mặt 60 phút và cuối cùng là các bước chăm sóc móng 
tay, chân. 

All prices are inclusive of 10% VAT and 5% service charge | Giá đã bao gồm 10% thuế GTGT và 5% phí dịch vụ



THERAPEUTIC BODY THERAPY
PHƯƠNG PHÁP TRỊ LIỆU ĐẶC BIỆT

Synchoronized 4 
Bản hòa âm số 4

 60 minutes | phút  VND 2,100,000
 90 minutes | phút   VND 2,500,000

The blend of signature techniques combines with the work of two 
therapists in rhythmic harmony will calm the nervous system and 
relax the muscle tissues on the back area. There will be 15 minutes 
and 30 minutes with two therapists for 60 minutes and 90 minutes 
of service, respectively.

Kết hợp hài hòa các kỹ thuật độc đáo của hai trị liệu viên một cách 
nhịp nhàng sẽ giúp làm dịu hệ thần kinh và thư giãn các mô cơ ở 
vùng lưng. Phương pháp này sẽ có 15 phút hoặc 30 phút với hai nhà 
trị liệu để chăm sóc lưng tương ứng với các gói trị liệu 60 phút và 90 
phút.

THERAPEUTIC BODY THERAPY
PHƯƠNG PHÁP TRỊ LIỆU ĐẶC BIỆT

Vietnamese Herbal 
Trị liệu với thảo dược Việt Nam

 90 Minutes | phút  VND 2,300,000

Delight all five senses with the power of Mother Nature’s purest 
healers. In this specialized treatment, two steamed muslin bags 
filled with dry ginger, galangal, citronella and cinnamon give a 
deeper sense of awareness of the entire being. First, warm oil is 
drizzled and lightly applied onto the skin and then poultice balls are 
used in a series of strokes to encourage lymphatic drainage.

Dành tặng riêng cho năm giác quan của bạn với món quà thuần 
khiết từ Mẹ thiên nhiên. Trong phương pháp điều trị chuyên biệt này, 
hai túi thảo dược hấp chứa gừng khô, riềng, sả và quế mang đến sự 
thư giãn sâu cho cơ thể. Dầu ấm sẽ được thoa nhẹ lên da và sau đó 
túi thảo dược  được sử dụng giúp thư giãn hệ cơ và lưu thông máu.

All prices are inclusive of 10% VAT and 5% service charge | Giá đã bao gồm 10% thuế GTGT và 5% phí dịch vụ



THERAPEUTIC BODY THERAPY
PHƯƠNG PHÁP TRỊ LIỆU ĐẶC BIỆT

Jet Lag Cure 
Giảm căng thẳng do lệch múi giờ

 60 minutes | phút  VND 1,600,000
 90 minutes | phút   VND 2,300,000

Recover from the long journey with this profoundly curative 
massage that blends and integrates essential oil to revive the senses.

Phục hồi sau một chuyến bay dài với phương pháp  trị liệu kết hợp tài 
tình các loại tinh dầu giúp phục hồi các giác quan.

THERAPEUTIC BODY THERAPY
PHƯƠNG PHÁP TRỊ LIỆU ĐẶC BIỆT

Thai Massage  
Trị liệu Thái 

 75 minutes | phút  VND 2,100,000

Combines pressure point techniques with a variety of stretching 
movements applied slowly in patterns of gentle rocking and 
rhythmic compressions. You are gently pulled, pushed and kneaded 
to make you feel relaxed, centred, grounded and re-energized.

Kết hợp kỹ thuật bấm huyệt với các động tác kéo và rung lắc nhẹ với 
lực nhịp nhàng. Cơ thể của bạn sẽ được các trị liệu viên chăm sóc, kéo 
giãn  nhẹ nhàng, giúp bạn thư giãn, tập trung và tái tạo năng lượng

All prices are inclusive of 10% VAT and 5% service charge | Giá đã bao gồm 10% thuế GTGT và 5% phí dịch vụ



THERAPEUTIC BODY THERAPY
PHƯƠNG PHÁP TRỊ LIỆU ĐẶC BIỆT

Ultimate Aromatherapy 
Trị liệu mùi hương

 60 minutes | phút  VND 1,600,000
 90 minutes | phút   VND 2,300,000

Experience the healing benefits of aromatherapy essences combined 
with traditional massage techniques. Your therapist creates a 
custom blend of organic, wild-crafted essential oils for a tailored 
aromatherapy experience.

Trải nghiệm lợi ích  của liệu pháp mùi hương kết hợp với kỹ thuật trị 
liệu truyền thống. Trị liệu viên sẽ tùy chỉnh và pha trộn các loại tinh 
dầu hữu cơ để mang đến cho bạn một trải nghiệm phù hợp và tuyệt 
vời nhất.

THERAPEUTIC BODY THERAPY
PHƯƠNG PHÁP TRỊ LIỆU ĐẶC BIỆT

Warm Stone 
Trị liệu đá nóng

 90 Minutes | phút  VND 2,300,000

A treatment that uses smooth, heated volcanic Basalt stones 
which absorb and retain heat. For a deeply invigorating sensation, 
your therapist uses a blend of essential oils and tension releasing 
techniques to soothe the nervous system and induce a sense of total 
well-being.

Phương pháp điều trị này sử dụng đá bazan núi lửa mịn, được nung 
nóng để hấp thụ và giữ nhiệt. Để tiếp thêm năng lượng cho bạn, 
chúng tôi sử dụng hỗn hợp tinh dầu và các kỹ thuật giải phóng căng 
thẳng để làm dịu hệ thần kinh và tạo cảm giác hoàn toàn khỏe mạnh.

All prices are inclusive of 10% VAT and 5% service charge | Giá đã bao gồm 10% thuế GTGT và 5% phí dịch vụ



THERAPEUTIC BODY THERAPY
PHƯƠNG PHÁP TRỊ LIỆU ĐẶC BIỆT

Intense Muscle Release 
Giảm căng cơ

 60 minutes | phút  VND 1,600,000
 90 minutes | phút   VND 2,300,000

Enjoy a welcome sense of renewal for sore muscles from this 
intensely satisfying, powerful massage that reaches the deeper 
structure of the body. 

Giải phóng các cơ bắp khỏi sự căng cứng và đau nhức nhờ việc tác 
dụng lực tối đa, sẽ mang đến sự thư thái và nhẹ nhàng cho cơ thể.

THERAPEUTIC BODY THERAPY
PHƯƠNG PHÁP TRỊ LIỆU ĐẶC BIỆT

Foot Reflexology 
Thư giãn đôi chân

 60 Minutes | phút  VND 1,600,000

Soothe your feet with foot reflexology after a warm foot bath 
with salt to relax and relieve sore feet. Aroma oil and treatment 
of pressure points open the body’s energy pathways and ease 
circulation, leaving your body balanced and renewed.

Làm dịu đôi chân mệt mỏi của bạn với kĩ thuật bấm huyệt bàn chân 
sau khi ngâm với nước muối ấm. Các loại tinh dầu thơm kết hợp với 
phương pháp bấm huyệt sẽ dễ dàng giúp cơ thể bạn giải phóng mọi 
mệt mỏi.

All prices are inclusive of 10% VAT and 5% service charge | Giá đã bao gồm 10% thuế GTGT và 5% phí dịch vụ



BODY CARE  
CHĂM SÓC CƠ THỂ

Refreshing Body Treatment 
Liệu pháp giảm căng thẳng 

 60 minutes | phút  VND 2,000,000

After a delicate exfoliation of the body with scrubbing salt and 
aroma oil, you are enveloped in the natural mud that contains a 
large amount of organic and inorganic compounds. This treatment 
aims to increase the essential minerals required for the skin.

Sau khi tẩy tế bào chết toàn thân với muối và dầu thơm, bạn được 
đắp mặt nạ bùn tự nhiên toàn cơ thể. Mặt nạ bùn có chứa một lượng 
lớn các hợp chất hữu cơ và vô cơ. Điều trị này nhằm mục đích tăng 
các khoáng chất cần thiết cho da.

BODY CARE  
CHĂM SÓC CƠ THỂ

Polish with Vichy
Liệu pháp tắm vichy

 60 Minutes | phút  VND 2,700,000

Your body undergoes a sensory experience that permeates all five 
senses. Included is our tranquil Vichy Shower Treatment. Call 
ahead for our featured blend and surprises your senses.

Một trải nghiệm hoàn toàn mới lạ, giúp phục hồi và làm thư giãn 
các giác quan cùng liệu pháp tắm Vichy độc đáo trong không gian 
yên tĩnh. Vui lòng đặt trước để chúng tôi có thể mang đến một trải 
nghiệm tuyệt vời nhất dành tặng riêng cho bạn.

All prices are inclusive of 10% VAT and 5% service charge | Giá đã bao gồm 10% thuế GTGT và 5% phí dịch vụ



BODY CARE  
CHĂM SÓC CƠ THỂ

Detox & Revitalize 
Thanh lọc và tái tạo 

 60 minutes | phút  VND 2,000,000

Exfoliating your body with the coffee ground and sugar-free fresh 
milk, enjoying to be wrapped by base mud and moisturizing the 
skin by renewing rose body cream. A treatment to restore, revitalize 
and rejuvenate the skin of the body as a whole.

Tẩy tế bào chết cơ thể với cà phê và sữa tươi không đường, đắp mặt 
nạ bùn và giữ ẩm cho da bằng kem dưỡng hoa hồng. Một liệu pháp 
giúp bạn thanh lọc và tái tạo làn da cho cơ thể.

BODY CARE  
CHĂM SÓC CƠ THỂ

Tone-up Body Care 
Chăm sóc làm sáng da

 60 Minutes | phút  VND 2,000,000

An invigorating whole body scrub using the peeling gel that leaves 
both the skin and the senses feeling refreshed and revitalized. 
Blending the moisturizing benefits of tone up cream, this treatment 
is worthy for your great choice.

Tiếp thêm năng lượng cho làn da của bạn bằng việc sử dụng gel tẩy 
để tái tạo làn da cũng như hồi sinh và làm mới các giác quan, kết hợp 
giữ ẩm bằng các sản phẩm làm sáng da tự nhiên, chắc chắn sẽ là sự 
lựa chọn tuyệt vời nhất dành cho bạn.

All prices are inclusive of 10% VAT and 5% service charge | Giá đã bao gồm 10% thuế GTGT và 5% phí dịch vụ



BODY CARE  
CHĂM SÓC CƠ THỂ

Beauty Body Flash Treatment 
Tẩy da chết toàn thân

 30 minutes | phút  VND 1,500,000

This full body exfoliating treatment uses scrubbing salt and 
aroma oil to enhance your skin regeneration and leave you feeling 
refreshed.

Phương pháp tẩy tế bào chết toàn thân này sử dụng muối và dầu 
thơm để tẩy tế bào chế, giúp tăng cường tái tạo và làm mới làn da 
của bạn.

All prices are inclusive of 10% VAT and 5% service charge | Giá đã bao gồm 10% thuế GTGT và 5% phí dịch vụ



FACIAL CARE 
CHĂM SÓC DA MẶT

Eye Lift Facial 
Chăm sóc da mắt

 60 Minutes | phút  VND 2,000,000

Enhance the eyes with micro-current lift and firm while revitalizing 
products reduce redness and dark circles leaving the eyes fresh, 
bright and youthful.

Chăm sóc đặc biệt dành cho đôi mắt của bạn với các lực nâng nhẹ 
nhàng, giúp da mắt săn chắc, giảm mẩn đỏ và quầng thâm để lại đôi 
mắt tươi sáng và trẻ trung.

FACIAL CARE 
CHĂM SÓC DA MẶT

Radiance Facial
Chăm sóc da mặt

 60 minutes | phút  VND 2,500,000

Stimulate cell renewal, re-hydrating and nourishing for all skin 
types with aromatherapy ingredients that result in radiant skin.

Kích thích tái tạo tế bào, dưỡng ẩm sâu và nuôi dưỡng cho mọi loại 
da với các thành phần tự nhiên giúp  làn da thêm phần rạng rỡ.

All prices are inclusive of 10% VAT and 5% service charge | Giá đã bao gồm 10% thuế GTGT và 5% phí dịch vụ



FACIAL CARE 
CHĂM SÓC DA MẶT

Anti-aging Facial
Chống lão hóa da mặt

 90 Minutes | phút  VND 3,500,000

Recapture a youthful complexion through a precise combination of 
exceptional skincare and plant stem cells to regenerate the skin.

Lấy lại làn da trẻ trung thông qua sự kết hợp tài tình của quá trình 
chăm sóc da đặc biệt với tế bào gốc thực vật.

FACIAL CARE 
CHĂM SÓC DA MẶT

Deep Cleanse Facial 
Chăm sóc da mặt chuyên sâu

 60 minutes | phút  VND 2,500,000

Bring your skin back to natural balance with an intensive cleanse 
that infuses aromatherapy benefits of tea tree and lavender leaving 
your skin deeply cleaned.

Mang lại làn da trẻ trung như thuở đôi mươi với quá trình chăm sóc 
đặc biệt gồm bước làm sạch chuyên sâu, chăm sóc đặc biệt bằng dầu 
tràm và tinh chất hoa oải hương 

All prices are inclusive of 10% VAT and 5% service charge | Giá đã bao gồm 10% thuế GTGT và 5% phí dịch vụ



FACIAL CARE 
CHĂM SÓC DA MẶT

Detox Facial  
Thải độc cho da mặt

 60 Minutes | phút  VND 2,100,000

Detoxify the skin to eliminate both excess oil and skin toxins with 
the integration of purifying essence and skin-smoothing emollients 
to promote the formation and healing of collagen.

Giải độc cho da để loại bỏ dầu thừa và độc tố bằng các tinh chất giúp 
thanh lọc và làm mềm da nhằm thúc đẩy sự hình thành và chữa lành 
collagen.

FACIAL CARE 
CHĂM SÓC DA MẶT

Sensitive Facial 
Chăm sóc cho da nhạy cảm

 60 minutes | phút  VND 2,100,000

Moderate the redness on your skin by a proprietary purifying blend 
of high performance ingredients that leaves the skin refreshed, 
healthy and luminous. 

Điều tiết độ đỏ trên da của bạn bằng hỗn các thành phần hiệu suất 
cao giúp da được làm mới, khỏe mạnh và sáng.

All prices are inclusive of 10% VAT and 5% service charge | Giá đã bao gồm 10% thuế GTGT và 5% phí dịch vụ



FACIAL CARE 
CHĂM SÓC DA MẶT

Brightening Facial 
Làm sáng da mặt

 60 Minutes | phút  VND 2,100,000

Improve the appearance of hyper-pigmentation, smooth the skin’s 
texture and achieve a lighter complexion  through the advanced 
brightening products.

Cải thiện sự xuất hiện của tăng sắc tố da, làm mịn kết cấu da và đạt 
được một làn da sáng hơn thông qua các sản phẩm làm sáng tiên 
tiến.

FACIAL CARE 
CHĂM SÓC DA MẶT

Beauty Face Flash Treatment 
Trị liệu tái tạo da mặt

 30 minutes | phút  VND 1,500,000

This mini-renewal treatment gives the skin a radiant glow within 
minutes.

Phương pháp điều trị tái tạo này giúp mang lại cho bạn một làn da 
rạng rỡ chỉ trong vòng vài phút.

Additional service: 
Every single facial treatment can be enhanced when complemented with collagen mask in 30 minutes for VND 600,000

Dịch vụ bổ sung: 
Mỗi lần điều trị da mặt sẽ hiệu quả hơn nếu bạn đắp mặt nạ collagen, chỉ với 600.000VNĐ trong 30 phút 

All prices are inclusive of 10% VAT and 5% service charge | Giá đã bao gồm 10% thuế GTGT và 5% phí dịch vụ





BODY THERAPY
TRỊ LIỆU TOÀN THÂN

Relaxing Massage 
Trị liệu cổ, vai, gáy và tay

 30 Minutes | phút  VND 1,000,000

Enjoy a personal timeout to renew with revitalizing the scalp, neck, 
back and arm massage.

Thư giãn với gói trị liệu cổ, vai, gáy và tay.

BODY THERAPY
TRỊ LIỆU TOÀN THÂN

Tension Release 
Giải phóng cơ thể 

 30 Minutes | phút  VND 1,000,000

Release tension from the body and the mind will follow. 

Giúp giải phóng căng thẳng từ cơ thể và tâm trí.

All prices are inclusive of 10% VAT and 5% service charge | Giá đã bao gồm 10% thuế GTGT và 5% phí dịch vụ



HANDS & FEET 
DỊCH VỤ CHĂM SÓC TAY & CHÂN

Manicure      VND 600,000
Chăm sóc móng tay 

Luxury Manicure (with polish)    VND 900,000
Chăm sóc đặc biệt (sơn móng)  

Pedicure      VND 600,000
Chăm sóc móng chân

Luxury Pedicure (with polish)   VND 900,000
Chăm sóc đặc biệt (sơn móng)   

• OPI/CND color is applied 
Sử dụng sơn OPI/CND

• CND Gel Color optional extra VND 150,000 
Sử dụng sơn gel CND thêm VND 150.000

HANDS & FEET 
DỊCH VỤ CHĂM SÓC TAY & CHÂN

Aching Feet 
Giảm căng thẳng cho đôi chân

 30 Minutes | phút  VND 1,000,000

Respect these hard-working extremities with a refreshing and 
restorative massage that revives tired feet.

Giảm mệt mỏi và căng thẳng cho đôi chân của bạn với những động 
tác trị liệu chuyên biệt

Hydrating Hands 
Dưỡng ẩm da tay

 30 Minutes | phút  VND 1,000,000

Give your hands the love they deserve with an exquisitely 
moisturizing  hand treatment that’s long overdue.

Liệu pháp dưỡng ẩm tuyệt vời trả lại cho bạn đôi bàn tay mềm mại 
và mượt mà 

All prices are inclusive of 10% VAT and 5% service charge | Giá đã bao gồm 10% thuế GTGT và 5% phí dịch vụ





Hair Cut For Men     45 minutes     VND 400,000
Cắt tóc nam     45 phút

Hair Cut For Women     60 minutes    VND 600,000
Cắt tóc nữ     60 phút

Hair Shampoo & Blow Dry For Men   45 minutes    VND 250,000
Dịch vụ gội & sấy cho tóc nam   45 phút

Hair Shampoo & Blow Dry For Women  60 minutes     VND 400,000
Dịch vụ gội & sấy cho tóc nữ   60 phút

Hair Styling For Men     45 minutes    VND 500,000
Tạo kiểu cho tóc nam    45 phút

Hair Styling For Women    60 minutes    VND 600,000
Tạo kiểu cho tóc nữ    60 phút

All prices are inclusive of 10% VAT and 5% service charge | Giá đã bao gồm 10% thuế GTGT và 5% phí dịch vụ
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