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SỰ CÂN BẰNG: Emerald Spa đưa đến những liệu 
pháp là sự cân bằng vừa đủ cho việc thư giãn và 
thải độc cơ thể.

Tọa lạc tại bãi Khem và được lấy cảm hứng từ sắc xanh ngọc 
bích đặc trưng của một trong những bãi biển đẹp nhất Phú 
Quốc, Emerald Spa là nơi đem đến những xúc cảm hạnh phúc 
dựa trên ba giá trị của cuộc sống: Sự cân bằng, sự phúc lạc và 
sự đổi mới.

Emerald Spa mang đến đầy đủ các trải nghiệm từ chăm sóc da 
mặt đến toàn thân với mục tiêu chăm sóc tổng thể hoàn thiện.

SỰ PHÚC LẠC: Từ khoảnh khắc đặt chân vào 
Emerald Spa, quý khách sẽ cảm nhận được sự 
tươi mát của đại dương và sảng khoái trong tâm 
hồn, nơi đây đem đến một nguồn năng lượng tích 
cực để bản thân cảm thấy được thư giãn và tái tạo.

SỰ ĐỔI MỚI: Sự kết hợp giữa sắc xanh ngọc 
bích, đại diện cho sự phóng khoáng của đại dương 
và sắc hồng tươi trẻ của ánh bình minh cho một sự 
khởi đầu, tất cả hòa hợp mang đến một không khí 
trẻ trung, khỏe mạnh và tràn đầy sức sống. Vừa vui 
vẻ, vừa nhẹ nhàng giúp quý khách được an nhiên 
trong tâm hồn, hồn nhiên trong tâm trí.

Với đối tác chiến lược về sản phẩm là Ericson Laboratoire và 
Azial Rendez Vous, chúng tôi tiếp tục phát triển các trị liệu độc 
đáo và hiệu quả đến với khách hàng.

Tại Emerald Spa, chúng tôi tin rằng sức khỏe, sắc đẹp và lối 
sống tích cực có mối liên kết với nhau. Từ điểm đầu đến điểm 
cuối của hành trình, các thành viên tại Spa cùng với tay nghề và 
các trị liệu độc đáo của mình sẽ mang lại các trải nghiệm chăm 
sóc sức khỏe và thúc đẩy nguồn năng lượng tích cực một cách 
trọn vẹn nhất.



Chăm Sóc Da Mặt Cơ Bản

CHĂM SÓC DA MỤN 

Trị liệu kháng khuẩn, thu nhỏ lỗ chân lông, giúp da sạch 
mềm mại và tươi sáng. Thích hợp với da dầu, da mụn cám, 

mụn đầu đen, mụn đầu trắng

70 phút I 1,200,000

CHĂM SÓC THẢI ĐỘC DA 

Giúp cải thiện làn da do tác động của ô nhiễm môi trường,
cải thiện các tế bào da giúp thông thoáng và đàn hồi da tốt hơn

70 phút I 1,200,000

CHĂM SÓC DA NHẠY CẢM 

Trị liệu thích hợp cho làn da nhạy cảm, dễ bị mẩn đỏ, 
ngứa và rát. Cung cấp các dưỡng chất làm dịu nhẹ, 

mềm mịn và cải thiện nóng rát trên da

70 phút I 1,200,000

CẤP ẨM MỖI NGÀY  

Tăng cường cung cấp nước, khoáng chất và độ ẩm cho 
làn da khô và thiếu nước

70 phút I 1,200,000

BALANCE



Chăm Sóc Da Toàn Thân

TẨY DA CHẾT TOÀN THÂN 

Nhẹ nhàng lấy đi lớp tế bào chết, giúp cải thiện độ tươi sáng và mịn  
màng của làn da, cũng như giảm tích tụ mỡ da và tăng tuần hoàn 

máu tại các tế bào da với cà phê hữu cơ và tinh dầu dưỡng da

50 phút I 990,000

MẶT NẠ DƯỠNG TOÀN THÂN

Cung cấp các khoáng chất đến da từ bùn khoáng, 
thải độc cho da, và sạch sâu lỗ chân lông

50 phút I 1,200,000

CHĂM SÓC DA CHÁY NẮNG 

Trị liệu nhẹ nhàng đặc biệt phù hợp với tình trạng da cháy 
nắng hoặc nhạy cảm, giúp làm giảm nóng rát trên da, giảm 

tình trạng bong tróc và khó chịu do cháy nắng

50 phút I 1,200,000

TRỊ LIỆU DƯỠNG TRẮNG

Làm mờ các đốm đen, cải thiện tình trạng xỉn màu của da với các tinh chất 
dưỡng sáng làm tăng độ sáng, đàn hồi và tưới tắn của làn da

70 phút I 1,400,000

TRẺ HÓA LÀN DA 

Phù hợp với làn da lão hóa với các vết chân chim, nếp nhăn. Trị liệu giúp 
cải thiện các tình trạng da chảy xệ và tăng tính đàn hồi của da 

70 phút I 1,400,000

CHĂM SÓC DA PHÁI MẠNH 

Trị liệu làm sạch sâu da mặt dành cho quý ông. Tăng cường cung 
cấp độ ẩm cho da, loại bỏ các tạp chất và cân bằng lại sự điều tiết 

dầu quá độ, trả lại làn da thoáng sạch đầy sức sống

70 phút I 1,200,000



Trị Liệu Thư Giãn Toàn Thân

THƯ GIÃN EMERALD

Trị liệu toàn thân với tác động lực vừa để kéo dãn các vùng 
cơ bị căng cứng, tăng sự linh hoạt vận động và cải thiện hệ 

thống miễn dịch. Tập trung chủ yếu vào lưng, cổ và vai

90 phút I 1,200,000
60 phút I    990,000

LIỆU PHÁP VỚI TINH DẦU

Trị liệu thư giãn toàn thân với tinh dầu thơm và các chuyển động 
kỹ thuật nhẹ nhàng trên cơ thể giúp cơ thể thư giãn sâu.. Khách 

hàng sẽ lựa chọn hương thơm ưa thích nhất cho mình

90 phút I 1,200,000
60 phút I    990,000

THƯ GIÃN ĐÔI CHÂN

Sự kết hợp giữa kỹ thuật bấm huyệt và tinh dầu Gừng tươi sẽ giúp xua tan 
đôi chân mệt mỏi, tăng tuần hoàn máu và ngăn chặn sung tấy.

90 phút I 1,200,000
60 phút I    990,000

THƯ GIÃN CÙNG THẢO DƯỢC

Áp dụng kỹ thuật bấm huyệt kết hợp kỹ thuật nhào, đẩy 
cơ làm thư giãn các phần cơ, thúc đẩy tuần hoàn máu 

lưu thông đến các tế bào tốt hơn

90 phút I 1,400,000
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MASSAGE THÁI

Không sử dụng tinh dầu trong trị liệu, các kỹ thuật căng, kéo, vặn, và các 
động tác Yoga giúp tăng vận động toàn thân và sự linh hoạt của các khớp

90 phút I 1,200,000
60 phút I    990,000

ĐÁNH THỨC NĂNG LƯỢNG CƠ THỂ

Trị liệu kết hợp kỹ thuật cẳng tay và cùi trỏ cùng với lực 
mạnh tác động sâu xuống các lớp cơ lớn giúp đưa máu 

và oxy đến sâu hơn dưới các lớp cơ, giảm căng cứng cơ. 
Bài trị liệu phù hợp với khách hàng ưa thích lực mạnh

90 phút I 1,400,000

THƯ GIÃN CÙNG ĐÁ NÓNG                                         

Đá nóng được sử dụng để làm mềm nhanh cách khối cơ  bị 
căng cứng, giúp giảm nhanh các triệu chứng mỏi tại các 

điểm thường xuyên như cổ vai gáy, lưng, chân giúp thúc đẩy 
tuần hoàn máu, loại bỏ sự mệt mỏi

90 phút I 1,400,000

NUÔNG CHIỀU MẸ BẦU                          

Bài trị liệu giúp thư giãn các khớp, giảm thiểu phù chân 
và nhức mỏi lưng dưới. Phù hợp với khách hàng mang 

thai từ tuần thứ 12 trở lên

60 phút I 990,000



RENEWAL
Chăm Sóc Tóc Và Móng

GỘI ĐẦU 
30 phút I 300,000

Trị Liệu Ngắn

THƯ GIÃN LƯNG VAI 
30 phút I 600,000

THƯ GIÃN DA ĐẦU 
15 phút I 350,000

CHĂM SÓC MÓNG TAY CƠ BẢN 

Bao gồm cắt móng, nhặt da, dũa và sơn móng (sơn thường)

50 phút I 300,000

CHĂM SÓC MÓNG CHÂN CƠ BẢN

Bao gồm cắt móng, nhặt da, dũa và sơn móng (sơn thường)

50 phút I 300,000

THƯ GIÃN CÙNG ĐÁ NÓNG                                         

NUÔNG CHIỀU MẸ BẦU                          



Gói Chăm Sóc Toàn Diện

AN NHIÊN                                                               

*Thư giãn đôi chân – 60 phút
*Thư giãn toàn thân – 60 phút

Đẩy lùi căng thẳng, đón nhận bình yên. Thả lỏng từng tế bào 
của cơ thể bằng phương pháp bấm huyệt bàn chân, bàn tay và 

thư giãn các cơ cứng với thảo dược nóng

120 phút I 1,500,000

TỎA SÁNG                                                                

*Chăm sóc da mặt cơ bản – 70 phút
*Trị liệu thư giãn toàn thân – 60 phút

Đánh thức và trẻ hóa với liệu trình chăm sóc da mặt giúp sạch sâu, 
loại bỏ da chết và cấp ẩm chuyên sâu. Tiếp nối thư giãn toàn thân với 

kỹ năng massage với đôi tay điêu luyện của kỹ thuật viên

130 phút I 1,800,000

THUẦN KHIẾT                                                                

*Tẩy da chết toàn thân – 50 phút
*Mặt nạ dưỡng toàn thân – 50 phút

*Thư giãn toàn thân – 60 phút
Tận hưởng làn da mượt mà và mềm mại từ trị liệu với cà phê, 

tinh dầu và lô hội. Tiếp nối với thư giãn thả lỏng các cơ mỏi mệt 
toàn thân, tập trung các vùng lưng, cổ vai gáy

160 phút I 2,500,000

TIẾNG GỌI ĐẠI DƯƠNG  

*Tẩy da chết toàn thân  – 50 phút
*Trị liệu thư giãn toàn thân  – 60 phút
*Chăm sóc da mặt cơ bản  – 70 phút

Gói dành cho 2 khách
Hãy để ngày dài đằng sau khung cửa và để cơ thể tận hưởng phút giây 

nghỉ ngơi, khởi động lại năng lượng với gói trị liệu toàn diện cơ thể

180 phút I 5,100,000

*Giá đã bao gồm thuế và tính bằng VNĐ



AN NHIÊN                                                               

TỎA SÁNG                                                                

THUẦN KHIẾT                                                                

Hướng Dẫn Trước Trị Liệu

Thăm Quan Spa
Để đảm bảo sự riêng tư của khách hàng khi trải nghiệm dịch vụ tại Emerald 

Spa, số lượng khách thăm quan sẽ được giới hạn cho mỗi lần thăm

Thời gian trị liệu
Quý khách được yêu cầu đến trước ít nhất 15 phút so với lịch hẹn. Việc đến trễ 

sẽ làm ảnh hưởng đến thời lượng của buổi trị liệu. Tất cả các trị liệu được đặt 
trước sẽ kết thúc theo thời gian đã đặt để không ảnh hưởng đến khách hàng 

tiếp theo. Thời gian trị liệu sẽ không được kéo dài thêm vì lý do đến muộn

Hủy lịch hẹn
Vui lòng thông báo trước ít nhất 02 tiếng trước giờ hẹn nếu quý khách  muốn hủy lịch hẹn Spa. 

Việc hủy hẹn  không thông báo hoặc không tuân theo quy định về thời gian báo trước sẽ bị tính phí 
100% phí của buổi trị liễu đã đặt. Vui lòng xác nhận Lịch hẹn Spa với thông tin của thẻ tín dụng

Đặt lịch hẹn 
Vui lòng tham khảo các thông tin về dịch vụ Spa tại quầy lễ tân Spa. Để 
đảm bảo thời gian phục vụ khách được tốt nhất, quý khách vui lòng đặt 

chỗ trước bằng cách gọi điện thoại đến số nội bộ Spa tại khách sạn là 5502 
từ phòng khách. Emerald Spa mở cửa hàng ngày từ 09:00 đến 22:00

Quy định độ tuổi sử dụng dịch vụ Spa
Các trị liệu Spa được thực hiện đến khách hàng từ 16 tuổi trở lên. Với những 

khách hàng nhỏ tuổi hơn, chỉ các dịch vụ chăm sóc tóc và móng được áp dụng

Thanh toán
Nếu quý khách có thực hiện đặt cọc khoản phí sử dụng thêm, thì chi phí trị liệu spa có 

thể được tính vào phòng và thanh toán vào ngày khách rời khách sạn. Mọi hình thức 
thanh toán như thẻ tín dụng, tiền mặt, phiếu quà tặng spa đều được sử dụng tại Spa. 

Phiếu Quà Tặng Spa có thể được mua tại quầy lễ tân Spa hoặc tại tiền sảnh khách sạn

Yêu cầu đặc biệt từ khách hàng
Quý  khách có thể đặt lịch trị liệu với nhân viên được chỉ định. Xin lưu ý rằng việc 
chỉ định kỹ thuật viên không được đảm bảo tùy theo thời gian yêu cầu. Toàn bộ 
kỹ thuật viên Spa được đào tạo luôn tôn trọng sự riêng tư của khách hàng, tạo 

môi trường nghỉ ngơi thoải mái và thư giãn đối với khách tốt nhất

Trang phục phù hợp
Trong suốt buổi trị liệu thư giãn toàn thân hay chăm sóc da toàn thân, khách hàng 

được yêu cầu sử dụng đồ lót mặc 1 lần. Cơ thể luôn được che bằng khăn cẩn thận để 
đảm bảo sự riêng tư của khách. Khách hàng được yêu cầu tắm sạch trước khi trị liệu. 
Chúng tôi cung cấp sẵn áo choàng, dép đi trong nhà và khăn tắm tại khu vực thay đồ

Tình trạng sức khỏe và sự thoải mái
Vui lòng cung cấp thông tin về tình trạng sức khỏe đến Lễ tân Spa nếu có (mang thai, bị dị ứng, 
huyết áp cao, hạn chế về thể chất,…). Điều này sẽ giúp chúng tôi mang đến trị liệu tốt nhất phù 

hợp với quý khách. Kỹ thuật viên sẽ đảm bảo môi trường trải nghiệm dịch vụ tốt nhất với sự đáp 
ứng về nhiệt độ, ánh sáng, âm nhạc, kỹ thuật trị liệu. Quý khách vui lòng thông báo với nhân viên 

nếu cần điều chỉnh thêm để đảm bảo sự thoải mái của quý khách


