




JUNGLE SPA 
MENU



Chính Sách Spa
MỞ CỬA TỪ 9H00 ĐẾN 19H00

Đặt Hẹn Spa
Vui lòng liên hệ quản gia của Quý khách để đặt chỗ trước cùng dịch vụ trị liệu và thời gian mong muốn. 

Thời Gian Đến
Chúng tôi khuyến khích Quý khách nên đến 15 phút trước khi buổi trị liệu bắt đầu. Vui lòng thông báo cho chúng 
tôi về tình trạng sức khỏe, dị ứng hoặc bất kỳ chấn thương nào có thể ảnh hưởng đến các liệu trình Spa mà Quý 
khách chọn. Tất cả các chuyên gia trị liệu của chúng tôi đều được đào tạo chuyên nghiệp, đảm bảo mang đến sự 
thoải mái tối đa cho Quý khách. 

Không Gian Spa
Vui lòng nói nhỏ để giữ gìn sự yên lặng và không gian riêng tư cho chính Quý khách và những vị khách xung 
quanh, cũng như không sử dụng điện thoại di động, không hút thuốc khi trải nghiệm các liệu trình Spa. 

Thời Gian Mở Cửa: 9h00 – 19h00 (24/7)

Lưu Ý Chung:
Nếu Quý khách đang mang thai, vui lòng thông báo đến quản gia hoặc các chuyên viên trị liệu của chúng tôi để 
được tư vấn tốt hơn nhằm tránh/hạn chế đặt các liệu pháp liên quan đến việc sử dụng tinh dầu. Mát-xa hoặc các 
phương pháp điều trị kích thích không được khuyến khích trong ba tháng đầu của thai kỳ.

Nếu bạn bị huyết áp cao, bệnh tim, dị ứng hoặc các bệnh liên quan đến các biến chứng y tế, chúng tôi khuyên 
bạn nên tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi đăng ký bất kỳ dịch vụ Spa nào. Quá trình này nhằm mang đến một 
liệu trình Spa phù hợp và hiệu quả hơn.

Thức Uống Có Cồn & Thuốc Lá
Nghiêm cấm sử dụng thức uống có cồn và hút thuốc trong Spa. Quý khách nên tránh uống rượu bia hoặc các bữa 
ăn nặng trước hoặc sau 30 phút bất kỳ liệu pháp Spa nào.

Điều Kiện Hoàn Huỷ
Chúng tôi hiểu rằng sẽ có những yếu tố bất ngờ ảnh hưởng đến lịch trình của Quý khách. Vì vậy, An Lâm Retreats 
Ninh Vân Bay luôn cố gắng hết sức đáp ứng nhu cầu thay đổi lịch hẹn nếu cần. Miễn phí hủy dịch vụ khi thông 
báo trước 4 giờ tính đến thời gian thực hiện liệu trình. Thanh toán 50% chi phí liệu trình nếu huỷ trong vòng 4 
tiếng trước khi đến. Thanh toán 100% trong trường hợp vắng mặt. 

Đồ Dùng Có Giá Trị
Chúng tôi khuyến cáo Quý Khách không nên đeo trang sức trong quá trình trị liệu tại spa. Ban quản lý không chịu 
trách nhiệm về việc mất tiền hoặc vật có giá trị dưới bất kỳ hình thức nào. 

Chính Sách Hoàn Tiền
Các gói điều trị không được hoàn lại. Các dịch vụ của gói trị liệu không sử dụng đến sẽ không được chuyển 
nhượng hoặc thay thế.



Giá trên được tính bằng Việt Nam Đồng nhân 1.000, đã bao gồm thuế và phí dịch vụ.

Mát-xa Trị Liệu
           VND 
Mát-xa Chân      60 phút   2.150
        90 phút   2.480

Liệu pháp này tác động lên toàn thân và các cơ quan bên trong thông qua các tác động lên đôi chân giúp 
lưu thông năng lượng, mang lại giấc ngủ sâu, tăng cường sự trao đổi chất, thư giãn tâm trí, khôi phục sự 
cân bằng của cơ thể và giảm đau nhức. 

Liệu Pháp Chăm Sóc Toàn Thân
Liệu pháp này tác động lên toàn thân và các cơ quan bên trong thông qua các tác động lên đôi chân giúp 
lưu thông năng lượng, mang lại giấc ngủ sâu, tăng cường sự trao đổi chất, thư giãn tâm trí, khôi phục sự cân 
bằng của cơ thể và giảm đau nhức. 

           VND
Tinh Dầu Hoa Oải Hương    60 phút   2.480 
        90 phút   2.900 

Sử dụng tinh dầu hoa oải hương trong mát-xa trị liệu đưa thể chất và cảm xúc của Quý Khách về lại trạng 
thái cân bằng, giúp cơ thể dễ ngủ hơn.

Tinh Dầu Aroma     60 phút   2.480 
        90 phút   2.900

Liệu pháp mát-xa bằng dầu thư giãn sử dụng 100% tinh dầu tự nhiên giúp thúc đẩy quá trình chữa bênh, 
tăng cường sức khoẻ, dưỡng ẩm cho làn da, mang đến vẻ rạng rỡ, tươi sáng từ bên trong.

Mát-xa Kiểu Bali     60 phút   2.480 
        90 phút   2.900

Mát-xa kiểu Bali là một liệu pháp mát-xa đặc biệt của Indonesia mang lại sự nghỉ ngơi và thư giãn cho toàn 
cơ thể. Các chuyên viên trị liệu của chúng tôi sẽ phối hợp xoa bóp nhẹ nhàng, cùng các động tác bấm huyệt, 
lăn da, kéo dài và sử dụng các loại tinh dầu để kích thích hệ tuần hoàn, hệ bạch huyết và các mô cơ thể.

Mát-xa Đá Nóng     90 phút   2.990

Liệu pháp này tác động lên toàn thân và các cơ quan bên trong thông qua các tác động lên đôi chân giúp 
lưu thông năng lượng, mang lại giấc ngủ sâu, tăng cường sự trao đổi chất, thư giãn tâm trí, khôi phục sự cân 
bằng của cơ thể và giảm đau nhức. 

Mát-xa Bằng Thảo Dược      90 phút        2.990 

Được thực hiện từ hàng trăm năm trước, mát-xa bằng túi thảo mộc được biết đến là phương pháp mang lại 
cảm giác thư giãn sâu, đồng thời giảm căng thẳng và mệt mỏi, hướng đến mục tiêu cuối cùng là cải thiện 
sức khỏe, giúp lưu thông máu và kích thích các cơ quan nội tạng.

Các loại thảo mộc thường được sử dụng để chườm cũng sẽ có những lợi ích khác nhau, cụ thể như: gừng 
được sử dụng để điều trị rối loạn tiêu hóa và dị ứng, sả và chanh giúp tăng cường hệ miễn dịch, hoa nhài có 
tác dụng chống co thắt và trầm cảm, nghệ là một chất chống vi khuẩn, ngoài ra còn giúp chữa lành các vấn 
đề khác liên quan đến da.

Trị Liệu Da Đầu, Cổ & Vai      30 phút       1.700 

Mát-xa chuyên sâu trị liệu vùng da đầu, cổ và vai giúp giảm căng thẳng liên quan đến stress một cách nhanh 
chóng.

Tẩy Tế Bào Chết 
Hãy tận hưởng một trong những liệu pháp chăm sóc cơ thể đẳng cấp của chúng tôi để có làn da khỏe 
mạnh và mềm mại. Các liệu trình này vừa giúp làm sạch sâu vừa bổ sung dưỡng chất và khôi phục lại vẻ 
bóng mượt cho làn da.
                VND
Tẩy Tế Bào Chết Bằng Tinh Dầu Hoa Râm Bụt  45 phút    1.380 

Tẩy tế bào chết bằng tinh chất hoa râm bụt và đường nâu hữu cơ có chứa dầu thực vật, bơ tự nhiên và 
Phyto-Bioactive với các đặc tính làm sáng da. Tẩy tế bào chết toàn thân bằng hoa râm bụt là một công 
thức tự nhiên được thiết kế để làm sáng da, mang lại cho bạn một làn da sáng rạng rỡ.

Tẩy Tế Bào Chết Bằng Đường Nâu Tự Nhiên  45 phút    1.380

Đây là sự pha trộn hoàn hảo giữa đường nâu và 6 loại dầu thực vật giàu chất dinh dưỡng. Điều này sẽ 
mang đến cho Quý khách một trải nghiệm trị liệu toàn thân chuyên sâu, giúp làn da trở nên mềm mại 
hơn.

Tẩy Tế Bào Chết Bằng Muối Đá Himalaya  45 phút    1.380

Tẩy tế bào chết bằng muối đá Himalaya giúp tiếp thêm sinh lực và làm mới làn da. Loại bỏ các tế bào da 
chết và khô ráp, mang lại một làn da tươi mới cho vẻ ngoài tươi trẻ hơn. Quá trình tẩy da chết cũng giúp 
loại bỏ các tạp chất và độc tố trên da, làm thông thoáng lỗ chân lông và giảm viêm nhiễm.

Muối Cà Phê Xanh       45 phút    1.380

Tẩy tế bào chết bằng muối cà phê xanh được đặc chế với công thức chiết xuất từ hạt cà phê xanh và 
phytocomplex của Badderwrack, cây thường xuân và Meadowsweet giúp làm săn chắc làn da chảy xệ 
và nhão, giảm sự xuất hiện của cellulite và đồng thời định hình cơ thể trở nên thon gọn hơn.

Đánh Bóng Cơ Thể Bằng Dừa Nạo Sấy  45 phút  1.380

Được làm từ 100% thành phần tự nhiên như cơm dừa, gạo, nếp, lá dứa, chiết xuất Vani, không sử dụng 
chất bảo quản hay phẩm màu tổng hợp hay nước hoa. Một loại kem đánh bóng cơ thể nhẹ nhàng phù 
hợp nhất cho những người có làn da nhạy cảm.

Chăm Sóc Toàn Thân 
               VND
Bột Yến Mạch, Sữa & Mật Ong    45 phút  1.380 
Sữa và mật ong, với chất làm mềm tự nhiên, rất giàu vitamin, khoáng chất và protein giúp chống lại các 
tế bào tự do và dưỡng ẩm cho da khô. Các axit tự nhiên trong sữa làm mềm da, chất giữ ẩm trong mật 
ong giữ độ ẩm, bột yến mạch giúp làm dịu và cấp nước. Hãy thư giãn trong cảm giác thoải mái, nhẹ 
nhàng để đạt được hiệu quả cáo nhất.

Ủ Cơ Thể Bằng Đất Sét     45 phút  1.380  

Đất sét sẽ mang lại các chất dinh dưỡng cần thiết và cung cấp oxy cho làn da. Nó giúp làm sạch sâu và 
duy trì làn da đẹp. Dù là loại da nào, mặt nạ đất sét sẽ luôn giúp Quý khách trở nên rạng rỡ và tràn đầy 
sức sống.

Ủ Cơ Thể Bằng Trà Xanh     45 phút  1.380  

Trà xanh là là một nguyên liệu tuyệt vời với nhiều chất chống oxy hóa, giúp thúc đẩy làn da khỏe mạnh, 
mang lại một vẻ đẹp tươi mới, tự nhiên. Trà xanh được biết đến nhiều nhất với việc giúp thải độc da và 
cải thiện tình trạng da. 

Chăm Sóc Da Mặt
               VND
Mặt Nạ Bột Yến Mạch & Mật Ong   60 phút  1.320 

Mặt nạ bột yến mạch và mật ong dành cho da nhạy cảm, dễ bị mẩn đỏ và kích ứng, giúp da được làm 
dịu và nuôi dưỡng. Chiết xuất từ thực vật tự nhiên với chất khử và tinh dầu làm dịu như hoa cúc và Ben-
zoin được sử dụng để làm sạch nhẹ nhàng, nuôi dưỡng và cấp ẩm cho làn da mỏng. Loại nạ này giúp 
giảm độ nhạy cảm của da, mang lại làn da dịu và được nuôi dưỡng.



Giá trên được tính bằng Việt Nam Đồng nhân 1.000, đã bao gồm thuế và phí dịch vụ.

Liệu Pháp Chăm Sóc Toàn Thân
Liệu pháp này tác động lên toàn thân và các cơ quan bên trong thông qua các tác động lên đôi chân giúp 
lưu thông năng lượng, mang lại giấc ngủ sâu, tăng cường sự trao đổi chất, thư giãn tâm trí, khôi phục sự cân 
bằng của cơ thể và giảm đau nhức. 

           VND
Tinh Dầu Hoa Oải Hương    60 phút   2.480 
        90 phút   2.900 

Sử dụng tinh dầu hoa oải hương trong mát-xa trị liệu đưa thể chất và cảm xúc của Quý Khách về lại trạng 
thái cân bằng, giúp cơ thể dễ ngủ hơn.

Tinh Dầu Aroma     60 phút   2.480 
        90 phút   2.900

Liệu pháp mát-xa bằng dầu thư giãn sử dụng 100% tinh dầu tự nhiên giúp thúc đẩy quá trình chữa bênh, 
tăng cường sức khoẻ, dưỡng ẩm cho làn da, mang đến vẻ rạng rỡ, tươi sáng từ bên trong.

Mát-xa Kiểu Bali     60 phút   2.480 
        90 phút   2.900

Mát-xa kiểu Bali là một liệu pháp mát-xa đặc biệt của Indonesia mang lại sự nghỉ ngơi và thư giãn cho toàn 
cơ thể. Các chuyên viên trị liệu của chúng tôi sẽ phối hợp xoa bóp nhẹ nhàng, cùng các động tác bấm huyệt, 
lăn da, kéo dài và sử dụng các loại tinh dầu để kích thích hệ tuần hoàn, hệ bạch huyết và các mô cơ thể.

Mát-xa Đá Nóng     90 phút   2.990

Liệu pháp này tác động lên toàn thân và các cơ quan bên trong thông qua các tác động lên đôi chân giúp 
lưu thông năng lượng, mang lại giấc ngủ sâu, tăng cường sự trao đổi chất, thư giãn tâm trí, khôi phục sự cân 
bằng của cơ thể và giảm đau nhức. 

Mát-xa Bằng Thảo Dược      90 phút        2.990 

Được thực hiện từ hàng trăm năm trước, mát-xa bằng túi thảo mộc được biết đến là phương pháp mang lại 
cảm giác thư giãn sâu, đồng thời giảm căng thẳng và mệt mỏi, hướng đến mục tiêu cuối cùng là cải thiện 
sức khỏe, giúp lưu thông máu và kích thích các cơ quan nội tạng.

Các loại thảo mộc thường được sử dụng để chườm cũng sẽ có những lợi ích khác nhau, cụ thể như: gừng 
được sử dụng để điều trị rối loạn tiêu hóa và dị ứng, sả và chanh giúp tăng cường hệ miễn dịch, hoa nhài có 
tác dụng chống co thắt và trầm cảm, nghệ là một chất chống vi khuẩn, ngoài ra còn giúp chữa lành các vấn 
đề khác liên quan đến da.

Trị Liệu Da Đầu, Cổ & Vai      30 phút       1.700 

Mát-xa chuyên sâu trị liệu vùng da đầu, cổ và vai giúp giảm căng thẳng liên quan đến stress một cách nhanh 
chóng.

Tẩy Tế Bào Chết 
Hãy tận hưởng một trong những liệu pháp chăm sóc cơ thể đẳng cấp của chúng tôi để có làn da khỏe 
mạnh và mềm mại. Các liệu trình này vừa giúp làm sạch sâu vừa bổ sung dưỡng chất và khôi phục lại vẻ 
bóng mượt cho làn da.
                VND
Tẩy Tế Bào Chết Bằng Tinh Dầu Hoa Râm Bụt  45 phút    1.380 

Tẩy tế bào chết bằng tinh chất hoa râm bụt và đường nâu hữu cơ có chứa dầu thực vật, bơ tự nhiên và 
Phyto-Bioactive với các đặc tính làm sáng da. Tẩy tế bào chết toàn thân bằng hoa râm bụt là một công 
thức tự nhiên được thiết kế để làm sáng da, mang lại cho bạn một làn da sáng rạng rỡ.

Tẩy Tế Bào Chết Bằng Đường Nâu Tự Nhiên  45 phút    1.380

Đây là sự pha trộn hoàn hảo giữa đường nâu và 6 loại dầu thực vật giàu chất dinh dưỡng. Điều này sẽ 
mang đến cho Quý khách một trải nghiệm trị liệu toàn thân chuyên sâu, giúp làn da trở nên mềm mại 
hơn.

Tẩy Tế Bào Chết Bằng Muối Đá Himalaya  45 phút    1.380

Tẩy tế bào chết bằng muối đá Himalaya giúp tiếp thêm sinh lực và làm mới làn da. Loại bỏ các tế bào da 
chết và khô ráp, mang lại một làn da tươi mới cho vẻ ngoài tươi trẻ hơn. Quá trình tẩy da chết cũng giúp 
loại bỏ các tạp chất và độc tố trên da, làm thông thoáng lỗ chân lông và giảm viêm nhiễm.

Muối Cà Phê Xanh       45 phút    1.380

Tẩy tế bào chết bằng muối cà phê xanh được đặc chế với công thức chiết xuất từ hạt cà phê xanh và 
phytocomplex của Badderwrack, cây thường xuân và Meadowsweet giúp làm săn chắc làn da chảy xệ 
và nhão, giảm sự xuất hiện của cellulite và đồng thời định hình cơ thể trở nên thon gọn hơn.

Đánh Bóng Cơ Thể Bằng Dừa Nạo Sấy  45 phút  1.380

Được làm từ 100% thành phần tự nhiên như cơm dừa, gạo, nếp, lá dứa, chiết xuất Vani, không sử dụng 
chất bảo quản hay phẩm màu tổng hợp hay nước hoa. Một loại kem đánh bóng cơ thể nhẹ nhàng phù 
hợp nhất cho những người có làn da nhạy cảm.

Chăm Sóc Toàn Thân 
               VND
Bột Yến Mạch, Sữa & Mật Ong    45 phút  1.380 
Sữa và mật ong, với chất làm mềm tự nhiên, rất giàu vitamin, khoáng chất và protein giúp chống lại các 
tế bào tự do và dưỡng ẩm cho da khô. Các axit tự nhiên trong sữa làm mềm da, chất giữ ẩm trong mật 
ong giữ độ ẩm, bột yến mạch giúp làm dịu và cấp nước. Hãy thư giãn trong cảm giác thoải mái, nhẹ 
nhàng để đạt được hiệu quả cáo nhất.

Ủ Cơ Thể Bằng Đất Sét     45 phút  1.380  

Đất sét sẽ mang lại các chất dinh dưỡng cần thiết và cung cấp oxy cho làn da. Nó giúp làm sạch sâu và 
duy trì làn da đẹp. Dù là loại da nào, mặt nạ đất sét sẽ luôn giúp Quý khách trở nên rạng rỡ và tràn đầy 
sức sống.

Ủ Cơ Thể Bằng Trà Xanh     45 phút  1.380  

Trà xanh là là một nguyên liệu tuyệt vời với nhiều chất chống oxy hóa, giúp thúc đẩy làn da khỏe mạnh, 
mang lại một vẻ đẹp tươi mới, tự nhiên. Trà xanh được biết đến nhiều nhất với việc giúp thải độc da và 
cải thiện tình trạng da. 

Chăm Sóc Da Mặt
               VND
Mặt Nạ Bột Yến Mạch & Mật Ong   60 phút  1.320 

Mặt nạ bột yến mạch và mật ong dành cho da nhạy cảm, dễ bị mẩn đỏ và kích ứng, giúp da được làm 
dịu và nuôi dưỡng. Chiết xuất từ thực vật tự nhiên với chất khử và tinh dầu làm dịu như hoa cúc và Ben-
zoin được sử dụng để làm sạch nhẹ nhàng, nuôi dưỡng và cấp ẩm cho làn da mỏng. Loại nạ này giúp 
giảm độ nhạy cảm của da, mang lại làn da dịu và được nuôi dưỡng.



Giá trên được tính bằng Việt Nam Đồng nhân 1.000, đã bao gồm thuế và phí dịch vụ.

Liệu Pháp Chăm Sóc Toàn Thân
Liệu pháp này tác động lên toàn thân và các cơ quan bên trong thông qua các tác động lên đôi chân giúp 
lưu thông năng lượng, mang lại giấc ngủ sâu, tăng cường sự trao đổi chất, thư giãn tâm trí, khôi phục sự cân 
bằng của cơ thể và giảm đau nhức. 

           VND
Tinh Dầu Hoa Oải Hương    60 phút   2.480 
        90 phút   2.900 

Sử dụng tinh dầu hoa oải hương trong mát-xa trị liệu đưa thể chất và cảm xúc của Quý Khách về lại trạng 
thái cân bằng, giúp cơ thể dễ ngủ hơn.

Tinh Dầu Aroma     60 phút   2.480 
        90 phút   2.900

Liệu pháp mát-xa bằng dầu thư giãn sử dụng 100% tinh dầu tự nhiên giúp thúc đẩy quá trình chữa bênh, 
tăng cường sức khoẻ, dưỡng ẩm cho làn da, mang đến vẻ rạng rỡ, tươi sáng từ bên trong.

Mát-xa Kiểu Bali     60 phút   2.480 
        90 phút   2.900

Mát-xa kiểu Bali là một liệu pháp mát-xa đặc biệt của Indonesia mang lại sự nghỉ ngơi và thư giãn cho toàn 
cơ thể. Các chuyên viên trị liệu của chúng tôi sẽ phối hợp xoa bóp nhẹ nhàng, cùng các động tác bấm huyệt, 
lăn da, kéo dài và sử dụng các loại tinh dầu để kích thích hệ tuần hoàn, hệ bạch huyết và các mô cơ thể.

Mát-xa Đá Nóng     90 phút   2.990

Liệu pháp này tác động lên toàn thân và các cơ quan bên trong thông qua các tác động lên đôi chân giúp 
lưu thông năng lượng, mang lại giấc ngủ sâu, tăng cường sự trao đổi chất, thư giãn tâm trí, khôi phục sự cân 
bằng của cơ thể và giảm đau nhức. 

Mát-xa Bằng Thảo Dược      90 phút        2.990 

Được thực hiện từ hàng trăm năm trước, mát-xa bằng túi thảo mộc được biết đến là phương pháp mang lại 
cảm giác thư giãn sâu, đồng thời giảm căng thẳng và mệt mỏi, hướng đến mục tiêu cuối cùng là cải thiện 
sức khỏe, giúp lưu thông máu và kích thích các cơ quan nội tạng.

Các loại thảo mộc thường được sử dụng để chườm cũng sẽ có những lợi ích khác nhau, cụ thể như: gừng 
được sử dụng để điều trị rối loạn tiêu hóa và dị ứng, sả và chanh giúp tăng cường hệ miễn dịch, hoa nhài có 
tác dụng chống co thắt và trầm cảm, nghệ là một chất chống vi khuẩn, ngoài ra còn giúp chữa lành các vấn 
đề khác liên quan đến da.

Trị Liệu Da Đầu, Cổ & Vai      30 phút       1.700 

Mát-xa chuyên sâu trị liệu vùng da đầu, cổ và vai giúp giảm căng thẳng liên quan đến stress một cách nhanh 
chóng.

Tẩy Tế Bào Chết 
Hãy tận hưởng một trong những liệu pháp chăm sóc cơ thể đẳng cấp của chúng tôi để có làn da khỏe 
mạnh và mềm mại. Các liệu trình này vừa giúp làm sạch sâu vừa bổ sung dưỡng chất và khôi phục lại vẻ 
bóng mượt cho làn da.
                VND
Tẩy Tế Bào Chết Bằng Tinh Dầu Hoa Râm Bụt  45 phút    1.380 

Tẩy tế bào chết bằng tinh chất hoa râm bụt và đường nâu hữu cơ có chứa dầu thực vật, bơ tự nhiên và 
Phyto-Bioactive với các đặc tính làm sáng da. Tẩy tế bào chết toàn thân bằng hoa râm bụt là một công 
thức tự nhiên được thiết kế để làm sáng da, mang lại cho bạn một làn da sáng rạng rỡ.

Tẩy Tế Bào Chết Bằng Đường Nâu Tự Nhiên  45 phút    1.380

Đây là sự pha trộn hoàn hảo giữa đường nâu và 6 loại dầu thực vật giàu chất dinh dưỡng. Điều này sẽ 
mang đến cho Quý khách một trải nghiệm trị liệu toàn thân chuyên sâu, giúp làn da trở nên mềm mại 
hơn.

Tẩy Tế Bào Chết Bằng Muối Đá Himalaya  45 phút    1.380

Tẩy tế bào chết bằng muối đá Himalaya giúp tiếp thêm sinh lực và làm mới làn da. Loại bỏ các tế bào da 
chết và khô ráp, mang lại một làn da tươi mới cho vẻ ngoài tươi trẻ hơn. Quá trình tẩy da chết cũng giúp 
loại bỏ các tạp chất và độc tố trên da, làm thông thoáng lỗ chân lông và giảm viêm nhiễm.

Muối Cà Phê Xanh       45 phút    1.380

Tẩy tế bào chết bằng muối cà phê xanh được đặc chế với công thức chiết xuất từ hạt cà phê xanh và 
phytocomplex của Badderwrack, cây thường xuân và Meadowsweet giúp làm săn chắc làn da chảy xệ 
và nhão, giảm sự xuất hiện của cellulite và đồng thời định hình cơ thể trở nên thon gọn hơn.

Đánh Bóng Cơ Thể Bằng Dừa Nạo Sấy  45 phút  1.380

Được làm từ 100% thành phần tự nhiên như cơm dừa, gạo, nếp, lá dứa, chiết xuất Vani, không sử dụng 
chất bảo quản hay phẩm màu tổng hợp hay nước hoa. Một loại kem đánh bóng cơ thể nhẹ nhàng phù 
hợp nhất cho những người có làn da nhạy cảm.

Chăm Sóc Toàn Thân 
               VND
Bột Yến Mạch, Sữa & Mật Ong    45 phút  1.380 
Sữa và mật ong, với chất làm mềm tự nhiên, rất giàu vitamin, khoáng chất và protein giúp chống lại các 
tế bào tự do và dưỡng ẩm cho da khô. Các axit tự nhiên trong sữa làm mềm da, chất giữ ẩm trong mật 
ong giữ độ ẩm, bột yến mạch giúp làm dịu và cấp nước. Hãy thư giãn trong cảm giác thoải mái, nhẹ 
nhàng để đạt được hiệu quả cáo nhất.

Ủ Cơ Thể Bằng Đất Sét     45 phút  1.380  

Đất sét sẽ mang lại các chất dinh dưỡng cần thiết và cung cấp oxy cho làn da. Nó giúp làm sạch sâu và 
duy trì làn da đẹp. Dù là loại da nào, mặt nạ đất sét sẽ luôn giúp Quý khách trở nên rạng rỡ và tràn đầy 
sức sống.

Ủ Cơ Thể Bằng Trà Xanh     45 phút  1.380  

Trà xanh là là một nguyên liệu tuyệt vời với nhiều chất chống oxy hóa, giúp thúc đẩy làn da khỏe mạnh, 
mang lại một vẻ đẹp tươi mới, tự nhiên. Trà xanh được biết đến nhiều nhất với việc giúp thải độc da và 
cải thiện tình trạng da. 

Chăm Sóc Da Mặt
               VND
Mặt Nạ Bột Yến Mạch & Mật Ong   60 phút  1.320 

Mặt nạ bột yến mạch và mật ong dành cho da nhạy cảm, dễ bị mẩn đỏ và kích ứng, giúp da được làm 
dịu và nuôi dưỡng. Chiết xuất từ thực vật tự nhiên với chất khử và tinh dầu làm dịu như hoa cúc và Ben-
zoin được sử dụng để làm sạch nhẹ nhàng, nuôi dưỡng và cấp ẩm cho làn da mỏng. Loại nạ này giúp 
giảm độ nhạy cảm của da, mang lại làn da dịu và được nuôi dưỡng.



Giá trên được tính bằng Việt Nam Đồng nhân 1.000, đã bao gồm thuế và phí dịch vụ.

Tái Tạo Độ Ẩm Cho Da Mặt Bằng Sữa Ong Chúa 60 phút  1.320

Mặt nạ chuyên sâu và phục hồi cho làn da mất nước, giúp da mềm mại và được nuôi dưỡng. Làm sạch 
và tẩy tế bào chết nhẹ nhàng giúp da hấp thụ các loại dầu điều trị bổ sung và mặt nạ để dưỡng ẩm sâu 
và làm dịu da. Sữa ong chúa mang lại cho Quý khách làn da mịn màng và trẻ trung.

Mặt Nạ Trà Xanh      60 phút   1.320 

Dành cho da nhờn, tắc nghẽn hoặc những người bị mất cân bằng nội tiết tố. Mặt nạ làm sạch sâu này 
giúp điều tiết lượng dầu tiết ra và làm sạch lỗ chân lông. Tinh dầu được chiết xuất từ trà xanh và cỏ xạ 
hương trắng, có khả năng khử tụ huyết và chống viêm tự nhiên, được sử dụng để làm dịu da, giúp da 
cân bằng và sáng mịn hơn.

Mặt Nạ Collagen      75 phút    1.600  

Mặt nạ collagen làm trẻ hóa làn da bằng cách dưỡng ẩm sâu và thúc đẩy sản xuất collagen, cuối cùng 
làm giảm nếp nhăn.

Chăm Sóc Móng
Tận hưởng sự sang trọng và thư giãn đích thực với dịch vụ chăm sóc móng tay và móng chân tại Jungle 
Spa của chúng tôi. Chúng tôi sử dụng các sản phẩm có chất lượng cao và theo quy trình tốt nhất để 
mang đến trải nghiệm thực sự phong phú và thư thái, giúp đánh thức các giác quan, tái tạo da và bảo 
vệ khỏi các tác động của môi trường, đồng thời giải quyết sự tái tạo, phát triển và chắc khỏe của móng.

            VND
Làm Móng Tay Cao Cấp / Sơn Móng Tay    60 phút   640 
Làm Móng Chân Cao Cấp / Sơn Móng Chân:    60 phút   690 
Làm Móng Tay & Móng Chân Cao Cấp:     90 phút   2.350 

Dầu dưỡng móng với chất lượng cao giúp chăm sóc cho bàn tay và bàn chân của Quý khách với tất cả 
các kỹ thuật chăm sóc móng tay truyền thống để mang lại đôi bàn tay mềm mại, mịn màng và thẩm mỹ. 
Kích thích lòng bàn chân bằng cách tẩy tế bào chết, sau đó ủ bột yến mạch và làm sạch kỹ lưỡng sau 
khi ủ. Cuối cùng các chuyên viên của chúng tôi sẽ mát-xa tay và chân với kem dưỡng để nuôi dưỡng làn 
da hoàn hảo hơn.



Giá trên được tính bằng Việt Nam Đồng nhân 1.000, đã bao gồm thuế và phí dịch vụ.

Trải Nghiệm Ngâm Bồn Lãng Mạn 
            VND
Bí Mật Của Cleopatra        1.320

Sự hòa quyện kỳ diệu của sữa tươi, mật ong, dầu hạnh nhân và cánh hoa hồng. Cung cấp cho Quý 
khách tất cả các yếu tố cần thiết mà Cleopatra đã sử dụng để làm sáng và nuôi dưỡng làn da.

Chocolate Dream         1.320

Sữa tươi và sô-cô-la là những tuyệt phẩm dành cho ai yêu thích trải nghiệm lãng mạn.

Timeless           1.320

Sữa tươi, nước cam tươi, mật ong, và tinh dầu hoa oải hương giúp cung cấp dinh dưỡng cho da.

DỊCH VỤ ĐI KÈM
            VND

Trái cây tươi, bánh quy, 2 ly nước/sinh tố trái cây       2.200

Mousse sô-cô-la, các loại hạt, 2 ly sô cô la nóng/ sữa lắc sô-cô-la     2.200

Bánh sô-cô-la chảy, 1 chai rượu vang đỏ Shiraz      2.600

Trái cây tươi, trái Ô-liu Kalamata và        2.900 
1 chai rượu housewine vang có gas/vang đỏ/vang trắng     



Nghi Thức Spa
            VND
An Lâm Renewed & Refreshed     3 giờ   3.350

Thức uống thảo mộc An Lâm    
Tẩy tế bào chết toàn thân
Quấn ủ toàn thân 
Chăm sóc da mặt
Trái cây tươi và nước ép trái cây
Bữa ăn lành mạnh

Trẻ Hóa Cùng An Lâm       3 giờ  3.850

Thức uống thảo mộc An Lâm
Tẩy tế bào chết hoặc Quấn ủ cơ thể
Bấm huyệt bàn chân
Hoặc làm móng tay hoặc móng chân cao cấp
Chăm sóc da mặt 
Trái cây tươi và nước ép trái cây
Bữa ăn lành mạnh

Thư Giãn Cùng An Lâm        3 giờ  4.690

Thức uống thảo mộc An Lâm
Mát-xa bằng đá nóng
Chăm sóc da mặt
Bấm huyệt chân
Trái cây tươi và nước ép trái cây
Bữa ăn lành mạnh

Lãng Mạn Dành Cho Cặp Đôi       5 giờ   9.950

Thức uống thảo mộc An Lâm 
Bồn tắm lãng mạn riêng
Mát-xa toàn thân bằng tinh dầu hoặc Mát-xa bằng thảo mộc tùy theo lựa chọn của Quý khách
Chăm sóc da mặt
Bấm huyệt bàn chân
Trái cây tươi và nước ép trái cây 
Bữa ăn lành mạnh

Giá trên được tính bằng Việt Nam Đồng nhân 1.000, đã bao gồm thuế và phí dịch vụ.



JUNGLE SPA 
MENU

Study nature, love nature, stay close to nature 
It will never fail you!



Spa Etiquette
Reservation
Advanced booking before your arrival is recommended to secure your preferred date and time of treatment. A 
credit card number is required at the time of booking for a confirmed appointment.

Check-in
Please arrive at least 15 minutes before your scheduled treatment to avoid reduced treatment times.

Spa Environment
Please respect the serenity and privacy of other guests by lowering your voice or simply enjoying the silence. 
Children are not allowed at the spa unless they are having a treatment or accompanied by an adult. We kindly 
request that you refrain from using your mobile phone; smoking is prohibited when using the Spa facilities.

Business Hours
The Jungle Spa opens from 9:00 am to 7:00 pm daily.

Special Consideration
If you are pregnant, you may wish to avoid booking treatments that involve the use of essential oils. Massages 
or stimulating treatments are not recommended during the first three months of pregnancy.

If you have high blood pressure, heart conditions, allergies, or other medical complications, we advise that you 
consult your doctor before signing up for any spa services. Please inform your therapist of any medical condi-
tions.

Smoking & Alcohol
Smoking and the consumption of alcoholic beverages within the spa are prohibited. We also advise avoiding 
the consumption of alcohol or heavy meals before or after 30 minutes of any spa treatment.

Cancellation Policy
We understand that schedules change, and we will do our best to accommodate your needs. No cancellation 
fee is applied if the cancellation is made up to 4 hours before the treatment time, and a 50% cancellation fee 
will be applied for treatment canceled less than 4 hours before the appointment time. 100% charge will be 
applied for a no-show.

Valuables
We recommend that no jewelry should be worn at the spa. The management accepts no responsibility for the 
loss of money or valuables of any kind brought into the spa premises.

Refund Policy
Treatment packages are non-refundable. Unused portions of the packages are non-transferable or non-ex-
changeable for another time.

Payment
We accept cash and all major credit cards. All prices are quoted in Vietnamese Dong and are subject to change 
without prior notice.



All prices are in 1,000 Vietnamese Dong and inclusive of all applicable taxes and service charge.

Massage Therapy
            VND 
Foot Reflexology      60 mins  2.150
         90 mins  2.480 

This remarkable ancient technique massages the feet' reflex zones, inducing deep relaxation in the entire 
body by releasing the flow of energy. Not only will your feet feel terrific, but you will also experience 
increased energy.

Body Massage
            VND 
Serenity Lavender     60 mins   2.480    
         90 mins   2.900 

Capture elusive sleep with this therapeutic massage. Using the sleep-inducing aromas of lavender essenc-
es, you will be brought into physical and emotional balance, which will guide you to a state of deep relax-
ation and blissful sleep.

Aromatherapy      60 mins   2.480    
         90 mins   2.900

A relaxing oil massage using 100% natural essential oils of your choice to promote healing and a feeling of 
wellbeing, to boost inner radiance and nourish and moisturize your skin.

Balinese        60 mins   2.480    
         90 mins   2.900

A gentle and calming massage using acupressure, skin rolling, and relaxing strokes to soothe, restore and 
calm the mind and body.

Soothing Hot Stone     90 mins      2.990 

Heated river rocks are placed on the body and used to melt away tension and stress during the massage.

            VND
Herbal Compress                  90 mins     2.990 

Performed for hundreds of years, Herbal Balls Massage provides deep relaxation while relieving stress 
and fatigue and improving health. It enhances blood circulation and stimulates the internal organs.

Herbs used in the compress will also have different and specific benefits: ginger is used to treat diges-
tive disorders and allergies, lemongrass and kaffir lime boost the immune system, jasmine has antispas-
modic and anti-depressive effects, turmeric is an anti-bacterial that will heal skin infection or lesion. 

Anti-stress Scalp, Neck & Shoulder       30 mins   1.700 

A revitalizing massage encompasses the scalp, neck, and shoulder area to reduce stress-related tension 
quickly.



All prices are in 1,000 Vietnamese Dong and inclusive of all applicable taxes and service charge.

Body Massage
            VND 
Serenity Lavender     60 mins   2.480    
         90 mins   2.900 

Capture elusive sleep with this therapeutic massage. Using the sleep-inducing aromas of lavender essenc-
es, you will be brought into physical and emotional balance, which will guide you to a state of deep relax-
ation and blissful sleep.

Aromatherapy      60 mins   2.480    
         90 mins   2.900

A relaxing oil massage using 100% natural essential oils of your choice to promote healing and a feeling of 
wellbeing, to boost inner radiance and nourish and moisturize your skin.

Balinese        60 mins   2.480    
         90 mins   2.900

A gentle and calming massage using acupressure, skin rolling, and relaxing strokes to soothe, restore and 
calm the mind and body.

Soothing Hot Stone     90 mins      2.990 

Heated river rocks are placed on the body and used to melt away tension and stress during the massage.

Body Scrub
A scrub is a Spa Treatment that exfoliates the dead skin on your body, leaving it feeling fresh, smooth, 
moisturized, and soft. An abrasive product is rubbed vigorously onto the skin and then massaged across 
the skin, then rinsed away to reveal a moisturized layer of fresh, clean, smooth skin. The scrub will exfo-
liate skin – remove dead skin cells and hard, flaky areas. Most scrub products include an oily base that 
moisturizes and soothes your skin as rubbed

            VND
         45 mins   1.380  

Clarifying Hibiscus     

The enriched clarifying hibiscus scrub contains organic, brown sugar, vegetable oils, natural butter, and 
Phyto-Bioactive with skin-clarifying properties. Tanamera clarifying body scrub is a natural formulation 
designed to brighten skin and give you a radiant, luminous glow.

Organic Brown Sugar    45 mins   1.380

Get rid of sluggish skin cells with the deep action of exfoliation from the raw brown sugar. This scrub is 
a perfect blend of sugar and six nutrient-rich plant oils that provide a stimulating treatment experience 
while leaving your skin silky soft.

Himalayan Rock Salt     45 mins   1.380

Himalayan Rock Salt Scrub is extremely invigorating and refreshing to the skin. Remove dry and dead 
skin cells and bring fresh new skin to the surface, giving it a more youthful appearance. The exfoliation 
process also helps remove impurities and toxins from the skin, unclog pores, and reduces inflammation.
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Toning Green Coffee     45 mins   1.380

Toning green coffee scrub is specially formulated with green coffee extract and the Phytocomplex of 
Bladderwrack, levy, and Meadowsweet to help tone lose and flabby skin, reduce the appearance of cellu-
lite and at the same time shape the body to a slimmer silhouette.

Desiccated Coconut Body Polish  45 mins   1.380

Made from 100% natural ingredients such as desiccated coconut, rice, glutinous rice, pandan leaf extract, 
and vanilla extract without using preservatives or any synthetic coloring or perfumes, this is a gentle body 
polish that is most suitable for those with sensitive skin.

Body Wrap
               VND
Oatmeal, Milk & Honey    45 mins   1.380  
   

In this nourishing body wrap, relax in the soothing comfort of oatmeal, milk, and honey. With their natural 
emollients, milk and honey are rich in vitamins, minerals, and proteins that fight free radicals and moistur-
ize dry skin. Milk's natural acids soften skin while the humectants in honey hold moisture. This wrap also 
contains aloe vera to heal and firm skin, while colloidal oatmeal plays the role of soothing and hydrating. 

Detoxifying Clay Mask    45 mins   1.380

Naturally high mineral and nutrient contents, clay has an inherent ability to draw out toxins, excessive oils, 
and potentially harmful bacteria, at the same time encourage healing, alleviate inflammation, and offer 
protection. Whatever your skin type is, clay will leave you glowing and vibrant.

Green Tea Mask      45 mins   1.380

Green tea is a great source of antioxidants that promote healthy skin and natural beauty. It is best known 
for removing the body of toxins, improving the skin condition, and leaving it feeling years younger.



All prices are in 1,000 Vietnamese Dong and inclusive of all applicable taxes and service charge.

Body Scrub
A scrub is a Spa Treatment that exfoliates the dead skin on your body, leaving it feeling fresh, smooth, 
moisturized, and soft. An abrasive product is rubbed vigorously onto the skin and then massaged across 
the skin, then rinsed away to reveal a moisturized layer of fresh, clean, smooth skin. The scrub will exfo-
liate skin – remove dead skin cells and hard, flaky areas. Most scrub products include an oily base that 
moisturizes and soothes your skin as rubbed

            VND
         45 mins   1.380  

Clarifying Hibiscus     

The enriched clarifying hibiscus scrub contains organic, brown sugar, vegetable oils, natural butter, and 
Phyto-Bioactive with skin-clarifying properties. Tanamera clarifying body scrub is a natural formulation 
designed to brighten skin and give you a radiant, luminous glow.

Organic Brown Sugar    45 mins   1.380

Get rid of sluggish skin cells with the deep action of exfoliation from the raw brown sugar. This scrub is 
a perfect blend of sugar and six nutrient-rich plant oils that provide a stimulating treatment experience 
while leaving your skin silky soft.

Himalayan Rock Salt     45 mins   1.380

Himalayan Rock Salt Scrub is extremely invigorating and refreshing to the skin. Remove dry and dead 
skin cells and bring fresh new skin to the surface, giving it a more youthful appearance. The exfoliation 
process also helps remove impurities and toxins from the skin, unclog pores, and reduces inflammation.

Toning Green Coffee     45 mins   1.380

Toning green coffee scrub is specially formulated with green coffee extract and the Phytocomplex of 
Bladderwrack, levy, and Meadowsweet to help tone lose and flabby skin, reduce the appearance of cellu-
lite and at the same time shape the body to a slimmer silhouette.

Desiccated Coconut Body Polish  45 mins   1.380

Made from 100% natural ingredients such as desiccated coconut, rice, glutinous rice, pandan leaf extract, 
and vanilla extract without using preservatives or any synthetic coloring or perfumes, this is a gentle body 
polish that is most suitable for those with sensitive skin.

Body Wrap
               VND
Oatmeal, Milk & Honey    45 mins   1.380  
   

In this nourishing body wrap, relax in the soothing comfort of oatmeal, milk, and honey. With their natural 
emollients, milk and honey are rich in vitamins, minerals, and proteins that fight free radicals and moistur-
ize dry skin. Milk's natural acids soften skin while the humectants in honey hold moisture. This wrap also 
contains aloe vera to heal and firm skin, while colloidal oatmeal plays the role of soothing and hydrating. 

Detoxifying Clay Mask    45 mins   1.380

Naturally high mineral and nutrient contents, clay has an inherent ability to draw out toxins, excessive oils, 
and potentially harmful bacteria, at the same time encourage healing, alleviate inflammation, and offer 
protection. Whatever your skin type is, clay will leave you glowing and vibrant.

Green Tea Mask      45 mins   1.380

Green tea is a great source of antioxidants that promote healthy skin and natural beauty. It is best known 
for removing the body of toxins, improving the skin condition, and leaving it feeling years younger.



All prices are in 1,000 Vietnamese Dong and inclusive of all applicable taxes and service charge.

Facial Treatment
               VND
          60 mins  1.320 

De-Sensitizer Facial Mask (Oatmeal & Honey Mask) 

A comforting facial treatment for sensitive skin prone to redness and irritation, leaving skin calmed and nour-
ished. De-sensitizing natural plant extracts and calming aromatherapy oils such as Chamomile and Benzoin 
cleanse, nourish, and gently hydrate fragile skin. This wrap also helps to reduce skin sensitivity leaving skin 
calmed, nourished, and comfortable. 

Re-Hydration Facial Mask (Royal Jelly)    60 mins         1.320 

It is an intensive and regenerating facial treatment for dehydrated skin, leaving it supple and nourished. A 
deep cleanse and exfoliation allow skins to absorb facial oils better, while the royal jelly mask promotes 
deep moisturization and soothes the complexion, leaving skin smooth and feeling rejuvenated. 

Purifying Facial Mask (Green Tea Mask) 60 mins 1.320

Ideal for oily, congested, and problematic skin, especially for those suffering from hormonal imbalance, 
this deep-cleansing facial helps to regulate oil secretions and refine open pores. Essential Tea Tree and 
white thyme oils, naturally decongesting and anti-inflammatory, are used to soothe and calm the skin, 
encouraging a more balanced and clearer complexion.

Collagen Mask          75 mins        1.600 
Collagen masks help rejuvenate the skin by deeply moisturizing it and boosting collagen production, 
eventually reducing fine lines and wrinkles.



Beauty Salon
 

Indulge in true luxury and relaxation with our manicures and pedicures services. We use the finest prod-
ucts and protocols to deliver a truly rich and indulgent experience that will awaken the senses, regener-
ate the skin and protect against environmental stresses while addressing healthy nail regeneration, 
growth, and strength.

            VND
Deluxe Spa Manicure/ Nail Color    60 mins   640 

Deluxe Spa Pedicure/ Nail Color     60 mins   690 

Deluxe Spa Manicure & Pedicure    90 mins   2.350 

Luxurious conditioning care for your hands and feet with all elements of a traditional manicure to leave 
hands soft, smooth, and beautiful nails. Stimulating your soles with a scrub, oatmeal wrap, and thorough 
cleansing, followed by a nourishing hand-arm & feet massage with lotion to nourish the skin.

All prices are in 1,000 Vietnamese Dong and inclusive of all applicable taxes and service charge.

Romantic Jacuzzi Indulgence
 

A Spoiling Indulgence in the Privacy of Your Villa. Surprise your partner with a romantic bath prepared 
in your villa as you return to your villa - decorated patio and a romantically set up bathtub.
            VND
Cleopatra's Secret         1.320
The magical blend of Fresh Milk, Honey, Almond oil, and Rose petals gives you all the essentials that 
Cleopatra used herself for glowing and nourishing skin.

Chocolate Dream         1.320
Filled with fresh milk and rich chocolate, this bathtub is the ultimate in decadent delights.

Timeless           1.320
Filled with fresh milk, fresh orange juice, honey, and Lavender essential oil, our Timeless bathtub 
provides a great source of nutrition for the skin.



CHOICE OF ACCOMPANIMENTS

Make your bathtub extra special by adding one of the followings: 
            VND
Tropical fruits, crackers, 2 fresh juices/ 2 smoothies        2.200

 Chocolate mousse, nuts, 2 hot chocolate drinks/ 2 chocolate milkshakes    2.200
 
Chocolate fondant, a bottle of Shiraz           2.600

 Tropical fruits, Kalamata olives, a bottle of house wine (sparkling/red/whine)  2.900

Spa Rituals
            VND
An Lam Renewed & Refreshed     3 hours  3.580

•  An Lam herbal welcome drinks   
•  Individual facial care
•  Body scrub    
•  Body treatment wrap 
•  Tropical fruits & juice                  
•  Healthy meal

An Lam Half-Day Rejuvenating     3 hours  4.125

•  An Lam herbal welcome drink  
•  Individual facial care
•  Body treatment scrub/wrap   
•  Foot reflexology or luxury spa manicure & pedicure
•  Tropical fruits & juice                  
•  Healthy meal

All prices are in 1,000 Vietnamese Dong and inclusive of all applicable taxes and service charge.

An Lam Half-Day Relaxation      3 hours  5.050

•  An Lam herbal welcome drink  
•  Foot reflexology
•  Soothing hot stone massage   
•  Individual facial care 
•  Tropical fruits & juice                  
•  Healthy meal

The Ultimate Romance for Couple     5 hours  9.999

•  An Lam herbal welcome drink
•  Private romantic bath ritual in your villa
•  Your choice of aromatherapy body massage or herbal massage
•  Individual facial care
•  Foot reflexology/head massage
•  Tropical fruits & juice
•  Healthy meal
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