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GÓI DỊCH VỤ SPA / 스파 서비스 패키지

Elys Spa đem lại các gói dịch vụ kết hơp nhiều trị liệu phù hợp với nhu cầu 
của bạn. / Elys Spa는 고객의 요구에 맞는 다양한 트리트먼트를 제공하는 
서비스 패키지를 제공합니다

Gói trị liệu Stress Elixir                                          120’                                       1,350,000            
스트레스 엘릭서 요법 패키지 
• Ngâm chân (5’) / 족욕 (5’)
• Liệu pháp mùi hương  (55’) / 아로마 테라피 치료법 (55’)
• Trị liệu chân  (60’) / 족부 치료 (60’)

Gói trị liệu Soul Remedy                                       120’                                       1,550,000              
솔 레메디 치료 요법 패키지 
• Ngâm chân  (5‘) / 족욕 (5’)
• Liệu pháp mùi hương  (55’) / 아로마 테라피 치료법 (55’)
• Trị liệu chăm sóc da mặt  (60’) / 얼굴 관리 치료(60’)

Gói trị liệu Unveil The Beauty                             150’                                       1,650,000           
뷰티(Unveil The Beauty) 트리트먼트 패키지   
• Tẩy da chết với muối  (30’) / 소금으로 죽은 피부 제거 (30’)
• Liệu pháp mùi hương  (90’) / 아로마 테라피 치료법 (90’)
• Chăm sóc da mặt  (30’) / 얼굴 관리 치료 (30’)

Gói trị liệu Total Serenity                                      175’                                       2,300,000           
총 평온(Total Serenity) 요법 패키지
• Tẩy da chết với muối (30’) / 소금으로 죽은 피부 제거(30')
• Liệu pháp mùi hương (60’) / 아로마 테라피 치료법 (60’)
• Trị liệu phục hồi da mặt (70’) / 얼굴 피부 회복 치료 (70’)
• Trị liệu đầu kiểu Ấn (15’) / 인도 스타일 머리 치료 (15’)

Giá trên được tính theo đơn vị VNĐ, đã bao gồm thuế & phí phục vụ
모든가격이 베트남 동으로 표시되며 세금 및 서비스요금 포함했습니다.

Tầng 8 - 8 층 



DỊCH VỤ XÔNG HƠI VÀ TẮM BỒN / 사우나 및 샤워 서비스

Xông hơi khô                                                                  30’                                      250,000            
건식 사우나 
Xông hơi khô thúc đẩy cơ thể đổ mồ hôi nhằm thải độc, giảm đau và làm mới 
cơ thể. / 건식 사우나는 몸에서 땀을 내게 하여 독을 제거하고 통증을 
완화하며 몸을 상쾌하게 합니다.

Xông hơi ướt                                                                  30’                                      250,000               
습식 사우나 
Xông hơi ướt giúp giãn nở các lỗ chân lông nhằm thải độc, giảm đau và trẻ hóa 
da. / 습식 증기는 모공을 확장시켜 독을 제거하고 통증을 완화하며 피부를 
젊어지게 합니다.

Tắm bồn với sữa tươi                                                   30’                                      500,000            
신선한 우유가 있는 목욕탕 
Giúp thư giãn và nuôi dưỡng da. / 피부를 진정시키고 영양을 공급합니다.
 
DỊCH VỤ LÀM MÓNG / 네일 (nail)서비스

Vẽ móng tay HOẶC chân                                            45’                                      250,000 
매니큐어 또는  페디큐어를 그린다 

Sơn gel móng tay HOẶC móng chân                       45’                                     350,000            
매니큐어 또는 페디큐어 젤 페인트 

Chăm sóc móng tay HOẶC móng chân
– không sơn                                                                    20’                                     200,000            
매니큐어 또는  페디큐어 케어 -  페인트 안함

Sơn màu                                                                           15’                                      200,000            
착색한 페인트 

Sơn gel                                                                              15’                                     250,000            
페인트 젤 

Làm móng tay HOẶC móng chân kiểu Pháp         15’                                     250,000            
프랑스 식 매니큐어 또는  페디큐어

Làm móng tay HOẶC móng chân kiểu Pháp
+ sơn gel                                                                           60’                                     400,000            
프랑스 식 매니큐어 또는  페디큐어 + 젤 페인트

DỊCH VỤ LÀM TÓC / 헤어 서비스

Gội và sấy khô                                                                40’                                      250,000            
샴푸 및 건조 

Gội và sấy khô tạo kiểu                                                60’                                     300,000            
샴푸 및 스타일링 건조

Sấy khô tạo kiểu                                                            30’                                      200,000            
스타일링 건조

LIỆU PHÁP TRỊ LIỆU MẶT THƯ GIÃN / 얼굴 릴렉스 치료법

Trị liệu chăm sóc da mặt từ thiên nhiên              60’                                             900,000            
자연에서 얼굴 관리 치료 
Trị liệu chăm sóc da mặt theo từng loại da giúp làm ẩm da và kích thích tái 
tạo tế bào từ những sản phẩm chiết xuất từ thiên nhiên. / 각 피부 타입에 
따른 얼굴 관리 트리트먼트로 피부에 수분을 공급하고 천연 추출물로부터 
세포 재생을 자극합니다.

Trị liệu phục hồi da mặt                                       70’                                           1,000,000            
얼굴 피부 회복 치료법  
Trị liệu giúp cải thiện làn da và làm thoáng lỗ chân lông qua quy trình 4 bước: 
làm sạch, tẩy tế bào chết, xông hơi và đắp mặt nạ nhằm loại bỏ tạp chất và dầu 
nhờn. / 치료는 불순물과 윤활제를 제거하기 위해 클렌징, 엑스 폴리 에이 팅, 
찜질 및 마스킹과 같은 4 단계 절차를 통해 피부를 개선하고 모공을 
깨끗하게합니다.

DỊCH VỤ CƠ BẢN / 기본 서비스

Trị liệu cho vùng đầu kiểu Ấn                            30’                                               500,000            
인도 스타일 머리 부위 치료
Trị liệu thư giãn này kết hợp xoa bóp và bấm huyệt vùng đầugiúp giảm căng 
thằng, mất ngủ và đau đầu. / 이 릴렉스한 트리트먼트는 마사지와 머리  지압 
요법을 결합하여 긴장, 불면증 및 두통을 줄입니다.

Trị liệu cho vùng đầu và vai                                30’                                              500,000            
머리와 어깨 치료 
Trị liệu sử dụng kỹ thuật bấm huyệt cho vùng đầu, cổ và vai giúp giảm căng 
thẳng cho các vùng này. / 치료법은 머리, 목 및 어깨에 지압 요법을 사용하여 
이 부위의 스트레스를 줄입니다.

Trị liệu truyền thống cho chân                30’ / 60’                          500,000 / 661,500           
다리에 대한 전통적인 치료법 
Tác dụng lực vào các huyệt của bàn chân để kích thích cơ chế tự chữa lành và 
cân bằng của cơ thể. / 발의 경혈에 힘을 가하여 신체의 자기 치유 및 균형 
메커니즘을 자극합니다.

Trị liệu lưng                                                             30’                                              500,000           
등 요법 
Trị liệu ngắn cho lưng giúp làm dịu các vùng căng cứng và thư giãn các cơ. / 
등의 짧은 치료는 긴장감을 완화시키고 근육을 이완시키는 데 도움이됩니다

TẨY TẾ BÀO CHẾT TOÀN THÂN / 완전한 죽은 세포 제거

Tẩy tế bào chết với muối biển                           45’                                              800,000            
바다 소금으로 죽은 세포 제거
Muối biển giúp loại bỏ da chết và trả lại làn da mềm, ẩm và tươi mới. / 바다 
소금은 죽은 피부를 제거하고 부드럽고 축축하며 신선한 피부를 회복시키는 
데 도움이 됩니다.

Tẩy tế bào chết với sả                                          45’                                              700,000               
레몬 그라스로 죽은 세포 제거
Làm sạch sâu và nuôi dưỡng làn da với hương sảng khoái từ sả. / 레몬 
그라스의 상큼한 향기로 딥 클렌징 및 피부에 영양을 줍니다.

LIỆU PHÁP TRỊ LIỆU TOÀN THÂN / 완전한 치료 요법

Liệu pháp Elys                                                            90’                                      1,150,000           
Elys 요법   (90 ‘) 
Trị liệu giải phóng năng lượng cơ thể giúp thư giãn các cơ bắp và tăng cường lưu 
thông máu. / 신체 에너지를 방출하는 치료는 근육을 이완시키고 혈액 순환을 
향상시키는 데 도움이됩니다.

Liệu pháp mùi hương                                      60’ / 90’                  900,000 / 1,150,000           
아로마 테라피 요법   
Liệu pháp mùi hương từ tinh dầu giúp gia tăng cảm giác thư thái, cải thiện cảm 
xúc và nuôi dưỡng làn da. / 아로마 테라피 요법은 휴식 감정을 높이고 감정을 
향상시키며 피부에 영양을 공급합니다.

Liệu pháp nến                                                             90’                                      1,200,000           
캔들 테라피  
Bài trị liệu sử dụng nến ấm nhằm đánh thức các giác quan, cấp ẩm và nuôi dưỡng 
làn da. / 치료는 따뜻한 양초를 사용하여 감각을 깨우고 피부에 수분을 
공급하고 영양을 줍니다.

Liệu pháp thảo dược                                                 90‘                                     1,300,000           
약초 치료 
Liệu pháp sử dụng túi thảo dược ấm kết hợp với kỹ thuật cường độ nhẹ nhằm đem 
đến sự thư giãn sâu đồng thời loại độc tố và kích thích làm ấm cơ thể. / 따뜻한 약초 
백을 사용하는 치료법은 독소를 제거하고 깊은 휴식을 제공하고 몸을 
따뜻하게 하는 살살 기술과 결합됩니다.

vLiệu pháp đá                                                             90’                                      1,200,000           
스톤 테라피 
Liệu pháp sử dụng kỹ thuật riêng kết hợp với đá ấm đặt tại những vị trí yếu điểm 
trên cơ thể, làm ấm các cơ giúp thư giãn sâu. / 치료법은 몸에 약한 반점에 
위치한 따뜻한 스톤과 결합된 자체 기술을 사용하여 근육을 따뜻하게 하여 
깊이 긴장을 풀어줍니다.

BÀI MAT-XA LỰC MẠNH / 강력한 마사지

Bài mát-xa kiểu Thụy ĐIển                            60’ / 90’                 900,000 / 1,150,000            
스위스 마사지 
Bài mát-xa sử dụng kỹ thuật cổ truyền của Thụy Điển giúp làm dịu các vùng căng 
của cơ thể, tăng cường lưu thông máu và giải tỏa căng thằng. / 전통적인 스웨덴 
기술을 이용한 마사지는 신체의 긴장 부위를 진정시키고 혈액 순환을 
촉진하며 긴장을 풀어줍니다.

Bài mát-xa kiểu Thái                                                90’                                      1,200,000               
타이 마사지 
Bài mát-xa sử dụng các kỹ thuật căng cơ trong yoga Thái giúp giải phóng năng 
lượng bị tắc nghẽn,  giảm đau các khớp và cơ bắp.  / 태국 요가의 근육 긴장 
기술을 이용한 마사지는 막힌 에너지를 방출하고 관절과 근육통을 
완화시킵니다.

Bài mát-xa với tre                                         90’ / 120’              1,350,000 / 1,600,000           
대나무 마사지 
Bài mát-xa sử dụng kỹ thuật lăn ống tre kết hợp với dầu ấm tập trung vào các 
cơ với lực mạnh giúp giải độc và giảm căng cơ. / 마사지는 근육 긴장을 
해독하고 줄이기 위해 근육에 집중하는 따뜻한 오일로 대나무 튜브 롤링 
기술을 사용합니다.

Giá trên được tính theo đơn vị VNĐ, đã bao gồm thuế & phí phục vụ
모든가격이 베트남 동으로 표시되며 세금 및 서비스요금 포함했습니다.


