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90 min 1,900,000

60 min 1,500,000

SIGNATURE TREATMENTS DURATION VND

Harmony of Energy Massage 60 min 2,000,000

Aromatic Bliss Massage 

Head & Shoulder Massage

THE CLASSICS

Step into a world of pure bliss and energy with this 
signature treatment. Inspired by ancient massage 
rituals to relax and revitalize the body, this treatment 
combines the holistic healing effects of 7 massage 
techniques to open energy channels in the body, 
stimulate the muscle & ner ve endings to ease tension, 
release stress & improve �exibility.

Offering a choice of three massage oil blends to provide 
you with the desired effect, this treatment combines the 
power of aromatic oils with healing massage practices 
from the East and West.

Treat your head and shoulders to a relaxing yet re-
energizing massage. Excellent if you have just arrived 
from a long haul �ight. 

Swedish Massage

Hot Stone Massage
The perfect way to reconnect with body, mind and soul. 
Smooth heated stones are placed on your body and 
are used to massage various areas, including your back, 
palms, and between the toes. Surrender to the many 
bene�ts of this treatment, intended to release the tightest 
muscles.

90 min 2,000,000

60 min 1,700,000

Thai Massage
Allowing the body to rebalance and heal itself, this 
massage is comprised of stretching, energy work and 
acupressure. The therapist applies pressure to points 
along the body’s energy lines and combines it with 
techniques of gentle rocking, compression and yoga-like 
stretching, helping to elongate and relax tight muscles.

1,900,00075 min 

Foot Massage
Treat your feet to this indulging experience, which begins 
with a stimulating soak in hot tea footbath to revitalize 
tired and aching feet. Followed by a foot that stimulates 
nerve endings, improving blood circulation and boosting 
the body’s immune system. 

This traditional massage uses series of long sweeping 
strokes and kneading movements to induce relaxation 
and wellness. 

90 min (Beachside) 2,500,000

90 min (Beachside) 2,300,000

800,00030 min 

30 min (Beachside) 1,100,000

90 min 1,900,000

60 min 1,500,000

90 min (Beachside) 2,300,000

800,000

1,200,000

30 min 

60 min 

60 min (Beachside) 1,500,000

A warmed Herbal Pouch is pressed against the body 
meridian, which not only releases a fragrance which 
facilitates mental and spiritual relaxation, but more 
importantly, eases sore muscles and aches and 
improves blood circulation. 

Recommended using with Aromatic body massage  

Herbal body pouch 1,100,00030 min 

600,000

With coconut oil and light pressure massage technique 
are up body aches while adding moisture to your skin 
and decreasing stretch marks. It reduces stress on 
weight-bearing joints, encourages blood and lymph 
circulation and relieves depression caused by hormonal 
changes.

Prenatal massage (for 4 – 7 months)

90 min 1,900,000

60 min 1,500,000

This kid’s special treat is a massage designed for 
children to love! Mild and gentle virgin coconut oil is 
used to avoid possibility of skin irritation. The light 
massage will give your little ones physical and 
emotional pampering they will enjoy.

Kid’s Massage (for 4 – 12 years old) 800,000

1,200,000

30 min 

60 min 

90 min 2,200,000



Harmonizing Facial (60 minutes)

Aroma bliss Massage (60 minutes)

Green Tea & Sea Salt Body Scrub (45 minutes)

1 bottle of Cabernet Sauvignon wine or Champagne (VND 550.000 for Champagne)

Your choice of any facial treatment in the menu.

Your choice of any massage in the menu up to 90 minutes.

Private couple’s room with Jacuzzi and Steam room.

SPA PACKAGES

Romantic Rendez-Vous for couples 
This passionate retreat is specially designed to offer you 
and your partner the most enchanting spa experience.

5,200,000180 min 

Body & Soul 3,800,000165 min 

DURATION VNDBODY CARE

Chocolate Body Wrap 
Wrapping your body in chocolate is a wonderful 
experience. The scent of chocolate releases endorphins 
that make you feel relaxed and happy. It also helps 
detoxify, tone and soften your skin.

850,00045 min 

Aloe Vera Body Wrap

Minimizes skin irritation caused by sunburn while 
toning, smoothing, moisturizing and nourishing your 
skin, leaving you relaxed and calm.

850,00045 min 

Green Tea & Sea Salt Body Scrub 850,00045 min 

Loofah Powder Body Scrub 850,00045 min 

SPA PACKAGES

Pedicure or Manicure 45 minutes

Swedish Massage 60 minutes

Chocolate Body Wrap 45 minutes

Relax and Beauty 2,800,000150 min 

BEAUTY SERVICE

Manicure (nail shaping + cream + polish) 420,00045 min 

Pedicure (nail shaping + cream + polish) 420,00045 min 

French style (manicure or pedicure) 520,00060 min 

Only Nails Color Polish 170,00020 min 

Rice milk & Orange Scrub
An Indochinese recipe to gently remove dead skin with 
Vitamin C packed orange. Rice powder and fresh milk 
work in unison to moisturize white the skin.

850,00045 min 

Quaker Oat and Yogurt Wrap
It is very bene�cial for your skin. It cleanses your skin 
without irritating or drying it out. In addition it helps 
relieve any dryness you might be feeling and helps 
maintain the moisture content in your skin.

850,00045 min 

FACE CARE

Purifying Facial 1,500,00060 min 

This treatment improves blood circulation, providing the 
skin with better elasticity. Its green tea extract also helps 
to remove toxin from the skin. This is a perfect facial to 
help balance and maintain both oily and acne skin.

Harmonizing Facial
This nourishing treatment will take you through an utterly 
relaxing experience. The natural vitamins help control 
sebum secretion and tighten skin tissue. Facial skin will 
be revitalized and hydrated leaving you with the touch 
of soft and glowing skin.

Radiance Renewal Facial
Rejuvenate your skin with this uplifting facial, a 
combination of raspberry and honey, rich in Vitamin C 
and natural AHA that help combat dry skin and improve 
blood circulation. Promotes collagen synthesis and 
reduces signs of aging. 

1,500,00060 min 

1,500,00060 min 

Energizing Facial for Men 
Helps revitalize exhausted skin and leaves it clean, 
healthy and matt. It also promotes youthful looking skin 
by tightening and toning.

1,400,00060 min 

A deep cleansing exfoliating treatment using mineral- 
enriched sea salts to remove dead skin cells and 
impurities, and 100% green tea leaves and lemongrass 
to detoxify the body. It stimulates natural circulation for 
improved health, stress relief and deep relaxation.

Dried on the wine then precisely calibrated to a delicate 
100% natural exfoliating agent, our Loofah Powder can 
be combined with fresh milk and AZIAL body lotion to 
help remove traces of dirt and dead cells for a fresh & 
healthy looking skin.

Shampoo & normal blow dry  450,00045 min 



LIỆU PHÁP MASSAGE ĐẶC TRƯNG THỜI GIAN VND

Bản Hòa Tấu Năng Lượng Cơ Thể 

Hương liệu Hạnh phúc

Bản hòa tấu này như tiếp thêm nguồn năng lượng và 
sự thư thái tối đa cho cơ thể. Lấy cảm hứng từ phương 
pháp massage cổ điển, 7 bước kĩ thuật massage cơ 
bản được kết hợp nhuần nhuyễn và nhẹ nhàng nhằm 
lưu thông khí huyết, kích thích sự thư giãn và giảm sự 
mệt mỏi.

LIỆU PHÁP MASSAGE CỔ ĐIỂN

Đầu và Vai
Hãy để đầu và vai của bạn được thư giãn với phương 
pháp massage tái tạo năng lượng. Điều đó sẽ tuyệt vời 
hơn nếu bạn vừa trải qua một chuyến bay đường dài.

THỜI GIAN VND

Là một phương pháp nhẹ nhàng thay thế cho việc chữa 
bệnh, Hương Liệu Hạnh Phúc sẽ mang đến sự hài hòa 
của cơ thể. Đó là sự kết hợp giữa hương liệu tinh dầu 
dịu nhẹ và những bước massage kĩ thuật nhẹ nhàng từ 
Thụy Điển. 

60 phút 2,000,000

90 phút (Bên bãi biển) 2,500,000

90 phút 1,900,000

60 phút 1,500,000

90 phút (Bên bãi biển) 2,300,000

30 phút 800,000

30 phút (Bên bãi biển) 1,100,000

Túi thảo dược ấm được nung ấm và đẩy nhẹ trên cơ 
thể theo hệ thống huyết mạch của cơ thể. Mùi thơm 
của các loại thảo dược khác nhau lan tỏa làm dịu nhẹ 
cơ thể và trí não, đồng thời còn tăng khả năng tuần 
hoàn máu và giảm các triệu chứng đau nhức cơ. 

Hiệu quả tốt hơn khi sử dụng cùng liệu pháp massage 
Hương liệu Hạnh phúc

Massage Thảo Dược 1,100,00030 phút

Massage Thụy Điển
Đây là bài massage truyền thống sử dụng các phương 
pháp ấn huyệt nhẹ nhàng và những động tác di chuyển 
dài rộng liên tiếp giúp làm dịu các cơ. Liệu pháp này 
thật sự tuyệt vời làm giải tỏa mệt mỏi và áp lực, giúp 
cơ thể được thư giãn hoàn toàn. 

Massage bằng đá nóng
Một cách hoàn hảo để kết nối giữa cơ thể, trí óc và 
tâm hồn của bạn. Bài trị liệu này sử dụng sức nóng 
từ những viên đá di chuyển nhịp nhàng trên khắp cơ 
thể của bạn kể cả lưng, lòng bàn tay và giữa các 
ngón chân. Đây là liệu pháp lý tưởng để giảm sự 
căng cơ mãn tính. 

90 phút 2,000,000

60 phút 1,700,000

90 phút 1,900,000

60 phút 1,500,000

600,000

90 phút (Bên bãi biển) 2,300,000

Tinh dầu dừa dịu nhẹ và những kĩ thuật massage tinh 
tế nhẹ nhàng sẽ làm giảm tình trạng căng cơ và đồng 
thời cân bằng độ ẩm cho da của phụ nữ đang mang 
thai. Phương pháp này còn giúp giải tỏa những căng 
thẳng trong việc tăng cân, lưu thông máu, thư giãn cơ 
thể khi hóc môn cơ thể thay đổi.

Trị liệu dành cho Phụ nữ mang thai (từ 4 -  7 tháng)

90 min 1,900,000

60 min 1,500,000

Massage kiểu Thái
Kết hợp nghệ thuật áp lực từ ngón tay cái và lòng bàn 
tay cùng áp dụng công thức kéo căng cơ bắp của 
yoga, kiểu massage Thái này sẽ kích thích dòng chảy 
năng lượng trong cơ thể đả thông các kinh mạch, giúp 
thả lỏng và thư giãn cơ thể.

75 phút 1,900,000

Massage chân kiểu Châu Á 

Trị liệu dành cho Trẻ em (từ 4 – 12 tuổi)

Hãy để chân bạn trải nghiệm cảm giác thư thái tuyệt 
vời, bắt đầu bằng việc ngâm chân trong trà nóng để 
mang lại sức sống cho đôi chân đau nhức và mệt mỏi. 
Với kĩ thuật bấm huyệt chân chính thống, hệ thống 
huyết mạch sẽ được lưu thông giúp năng lượng luân 
chuyển nhẹ nhàng và tuần hoàn máu. 

60 phút 1,200,000

30 phút 800,000

60 phút (Bên bãi biển) 1,500,000

Phương pháp trị liệu này được thiết kế dành riêng cho 
trẻ em bằng tất cả sự yêu thương,nâng niu và chăm 
sóc. Các động tác massage nhẹ nhàng  kết hợp với 
tinh dầu dừa nguyên chất sẽ làm giảm khả năng kích 
ứng da, giúp trẻ cảm nhận được sự thư giãn nhẹ nhàng. 

LIỆU PHÁP MASSAGE CỔ ĐIỂN

800,00030 min 

1,200,00060 min 

CHĂM SÓC DA MẶT

Thanh lọc da mặt 
Điều trị này giúp thúc đẩy tuần hoàn máu, cung cấp 
cho da có độ đàn hồi tốt. Chiếc xuất từ trà xanh giúp 
loại bỏ độc tố trên da. Với trị liệu da mặt hoàn hảo này 
giúp cân bằng và phù hợp cho da nhờn và da mụn.

Hài hòa da mặt 
Với trị liệu dưỡng ẩm kinh nghiệm này giúp cho bạn 
cảm thấy hoàn toàn thư giãn. Các Vitamin tự nhiên 
giúp kiểm soát sự tiết bã nhờn và thắt chặt các mô da. 
Da mặt sẽ được hồi sinh và không bị khô giúp cho da 
bạn cảm thấy mềm mại và tươi sáng.

60 phút 1,500,000

Phục hồi sự rạng rỡ da mặt
Liệu pháp này giúp trẻ hóa làn da của bạn, kết hợp 
với quả nho tây và mật ong giàu Vitamin C và AHA 
tự nhiên giúp ngăn ngừa da khô, cải thiện tuần hoàn 
máu, thúc đẩy tổng hợp collagen và làm giảm dấu 
hiệu lão hóa.

Chăm sóc da mặt dành cho nam giới
Giúp tái tạo lại da, làm sạch từ bên trong da giúp khỏe 
mạnh. Thúc đẩy sự đàn hồi, phục hồi sự tươi trẻ của da 
bằng cách làm săn chắc da và phù hợp với chăm sóc 
da mặt cho phái nam.

60 phút 1,500,000

60 phút 1,500,000

60 phút 1,400,000

90 phút 2,200,000



Làm chân hay làm tay (45 phút)

Massage Thụy Điển (60 phút)

Mặt nạ toàn thân sô-cô-la (45 phút)

Gói chăm sóc da mặt 60 phút

Massage hương liệu hạnh phúc 60 phút

Tẩy da chết bằng Trà xanh và Muối biển 45 phút

LIỆU PHÁP TRỌN GÓI
Chốn lãng mạn đôi uyên ương

Đây là chốn thư giãn nồng nàn, được thiết kế đặc biệt 
dành cho cặp đôi mang đến sự trải nghiệm thú vị và
lãng mạn.

Sử dụng phòng đôi với bồn tắm Jacuzzi và phòng xông hơi

Massage 90 phút theo lựa chọn trên menu

Massage mặt 60 phút theo lựa chọn trên menu

Một chai rượu Vang đỏ hoặc rượu sâm-panh (550.000 VNĐ cho rượu sâm-panh)

180 phút 5,200,000

Sự hài hòa giữa cơ thể và tâm hồn

Thư giãn và làm đẹp 

165 phút 3,800,000

150 phút 2,800,000

CÁC DỊCH VỤ LÀM ĐẸP

Chăm sóc móng tay & móng chân kiểu Pháp 520,00060 phút

Chăm sóc móng chân (cắt + dũa + sơn móng) 420,00045 phút

Chăm sóc móng tay (cắt + dũa + sơn móng) 420,00045 phút

170,00020 phútSơn màu

SPA POLICIES & ETIQUETTE

CANCELLATION AND NO SHOW POLICY

SPECIAL CONDITIONS

At The Nang Spa, we strive to give you our very best in order to enhance your spa experience
with us. We adhere to certain policies to bene�t you, and create a harmonious environment 
where our therapists can focus on your needs. 

 
Please call Pullman Danang Beach Resort on +84 (0)236 395 8888 or by email to 
spa@pullman-danang.com. For resort guests, please call the operator. A valid credit card is 
required to hold your reservation.

Kindly arrive 15 minutes prior to your �rst treatment to allow ample time to check in. Arriving 
late will simply limit the time for your treatment, reducing its effectiveness and your pleasure.
Your treatment will end as scheduled so that the next guest is not delayed.

Should you �nd the need to cancel your appointment, please allow 3 hours prior to avoid a 
50% charge of booked treatment. A “no show” will incur a 100% charge.

Please notify our Spa Consultant before reserving your treatments if you have high blood 
pressure, special physical concerns, diabetes, or are pregnant. All spa guests will be asked to
complete a brief questionnaire upon check-in, designed with your well-being in mind.

QUIET ENVIRONMENT

GIFT CERTIFICATES 

ATTIRE AND PERSONAL ITEMS POLICY

THERAPISTS

TAX AND SERVICE CHARGE

Thank you for your understanding. We wish you an unforgettable experience at The Nang Spa!

As a courtesy to other guests, please maintain a quiet level of conversation.
Cell phones and tablets must be turned off when entering the Spa.

Gift Certi�cates are available at the spa reception and are not redeemable if lost or stolen. If 
you are a recipient of a donated or auctioned Gift Certi�cate, please give our receptionist the 
certi�cate number to book your appointment. Donation certi�cates are non-transferable, and 
expiration dates may not be changed or extended. If an appointment made to redeem your 
spa gift certi�cate is not cancelled at least 24 hours in advance, your spa treatments and your 
spa gift certi�cate will be forfeited.

The Spa is a public and mixed space. Proper attire is to be worn at all times.  Proper attire 
includes bathing suits or a towel around the waist or chest.  Nudity is not permitted anywhere 
in the facilities. Bathing suits are for sale in the lobby of the resort if needed.  Towels, robes, 
and sandals are provided for your stay at the spa.You will be assigned a locker and a key.
Please keep the key with you during your treatment. The Nang Spa and Pullman Danang Beach 
Resort will not be held responsible for the loss or damage of personal items.

While we will make every effort to meet your requests, we cannot guarantee a speci�c therapist 
or gender. All therapists are trained in both treatment protocols to ensure your comfort at all 
times. The Nang Spa is a place of relaxation and tranquility. We reserve the right to interrupt a
treatment in case of misbehavior and non-compliance with the Spa policies or Vietnamese law.

All prices are nett.

RESERVATION

ARRIVAL

THỜI GIAN VNDCHĂM SÓC CƠ THỂ

Tẩy da chết bằng Trà Xanh & Muối Biển  45 phút 850,000

Tẩy da chết bằng bột Xơ Mướp 45 phút 850,000

Mặt nạ toàn thân Sô-cô-la
Được nhuộm toàn cơ thể trong mùi hương quyến rủ của 
sô cô la là một trải nghiệm tuyệt vời. Mùi hương thơm 
của sô cô la tỏa ra endorphins làm cho bạn cảm thấy 
thoải mái và hạnh phúc. Đồng thời sô cô la cũng giúp 
giải độc cơ thể, cân bằng và mang đến làn da mịn 
màng.

45 phút 850,000

Mặt nạ toàn thân tinh chất Lô hội
Trị liệu này làm giảm sự kích ứng của da do bị cháy 
nắng, phục hồi làn da. Mang đến cho bạn làn da mát 
dịu và tràn đầy sức sống. 

45 phút 850,000

Tẩy da chết bằng Sữa, Gạo & Cam
Bằng công thức bắt nguồn từ Đông Dương nhẹ nhàng 
loại bỏ tế bào da chết với tinh chất Vitamin C chiết 
xuất từ quả cam tươi, bột gạo hòa quyện với sữa tươi 
sẽ giúp làn da sáng mịn và thư giãn.

45 phút 850,000

Mặt nạ toàn thân bột Yến mạch & Sữa chua
Sự kết hợp của yến mạch và sữa chua sẽ làm sạch mọi 
làn da mà không gây kích ứng và khô da. Hãy cảm 
nhận một làn da trắng sáng, mịn màng và dưỡng ẩm.

45 phút 850,000

Đây là liệu pháp dùng muối biển giàu khoáng chất để 
tẩy các tạp chất và tế bào da đã chết, tẩy độc cho cơ thể 
bằng lá trà xanh và sả nguyên chất. Nó kích thích sự 
tuần hoàn tự nhiên để cải thiện sức khỏe, giải tỏa sự 
căng thẳng và tăng cường cảm giác thư giãn sâu.

Sấy khô tự nhiên trên dàn, sau đó được xử lý kĩ lưỡng, 
bột Xơ Mướp AZIAL 100% thiên nhiên kết hợp cùng  sữa 
tươi và Sữa dưỡng thể AZIAL nhẹ nhàng lấy đi lớp tế bào 
chết trên bề mặt da và hỗ trợ duy trì làn da khỏe mạnh & 
mịn màng.

450,00045 phútGội đầu và sấy khô bình thường 



CHÍNH SÁCH CỦA SPA
Tại The Nắng Spa, chúng tôi sẽ cố gắng mang đến cho quý khách những gì tốt nhất để quý 
khách có thể tận hưởng những trải nghiệm cùng chúng tôi. Chúng tôi sẽ tuân theo các chính 
sách có lợi cho quý khách và tạo ra một môi trường hài hòa, nơi mà nhân viên vật lý trị liệu
của chúng tôi có thể đáp ứng vượt quá sự mong đợi của quý khách và chúng tôi tin rằng quý 
khách sẽ có một trải nghiệm vô cùng thú vị khi đến với The Nắng Spa.

Để đăt chỗ, xin vui lòng gọi đến Pullman Danang Beach Resort với số +84 (0)236 395 8888
hoặc email spa@pullman-danang.com. Đối với khách trong khách sạn, vui lòng gọi đến tổng 
đài. Để thuận tiện cho việc giữ chỗ quý khách vui lòng cung cấp thông tin số tài khoản tín 
dụng hơp lệ.

ĐẶT CHỖ

KHI ĐẾN

HỦY CUỘC HẸN VÀ KHÔNG ĐẾN

LƯU Ý ĐẶC BIỆT

Vui lòng đến trước thời gian của cuộc hẹn15 phút để thực hiện các bước đăng ký dùng dịch 
vụ cũng như để tận hưởng những lợi ích mà chúng tôi dành tặng cho quý khách. Nếu quý 
khách đến trễ, thời gian trị liệu của quý khách sẽ bị hạn chế, điều này sẽ làm ảnh hưởng đến 
hiệu quả của bài trị liệu cũng như sự hài lòng của quý khách. Bài trị liệu của quý khách sẽ 
được kết thúc đúng giờ để tránh ảnh hưởng đến bài trị liệu của vị khách tiếp theo.

Nếu quý khách cần phải hủy cuộc hẹn, làm ơn báo cho nhân viên lễ tân Spa trước 3 giờ để 
tránh phải trả phí hủy dịch vụ 50%. Chúng tôi sẽ tính phí dịch vụ 100% trong trường hợp quý 
khách không đến và không báo hủy.

Vui lòng thông báo cho nhân viên tư vấn của Spa chúng tôi về tình trạng sức khỏe của quý 
khách trước khi trị liệu, đặc biệt khi quý khách có vấn đề về huyết áp cao, các bệnh liên 
quan đến thể chất, tiểu đường hoặc đang mang thai.Tất cả các khách đến sử dụng dịch vụ 
tại spa sẽ được yêu cầu hoàn thành một bảng câu hỏi ngắn gọn về sức khỏe trước khi trị liệu.

KHÔNG GIAN YÊN TĨNH

PHIẾU QUÀ TẶNG

TRANG PHỤC VÀ CÁC ĐIỀU KHOẢN CÁ NHÂN

NHÂN VIÊN VẬT LÝ TRỊ LIỆU

Để tôn trọng sự riêng tư và thư giãn của các vị khách khác, xin quý khách vui lòng hạn chế 
tối đa mọi tiếng ồn và duy trì các cuộc nói chuyện ở mức độ yên tĩnh. Điện thoại di động và 
máy tính bảng phải được tắt khi vào Spa.

Xin vui lòng liên hệ quầy lễ tân Spa để mua phiếu quà tặng và phiếu này sẽ không được 
hoàn lại trong trường hợp thất lạc. Phiếu quà tặng có hiệu lực sử dụng và không được hoàn 
lại nếu bị mất hoặc bị đánh cắp. Nếu quý khách là người được tặng hoặc mua giá phiếu 
quà tặng, vui lòng cung cấp cho nhân viên lễ tân số chứng nhận của phiếu để đặt cuộc hẹn 
cho quý khách. Phiếu quà tặng không được chuyển nhượng, ngày sử dụng sẽ không được 
thay đổi hoặc kéo dài. Nếu cuộc hẹn của quý khách đã được đặt và nhân viên chúng tôi 
không nhận được thông báo hủy cuộc hẹn tối thiểu 24 giờ, bài trị liệu cũng như phiếu quà 
tặng của quý khách sẽ bị mất giá trị.

Spa là một không gian cho của tất cả quý khách vì vậy khi quý khách đến sử dụng dịch vụ 
tại Spa vui lòng mặc trang phục thích hợp như mặc đồ tắm hoặc quấn khăn quanh thắt lưng 
hoặc ngực. Nếu quý khách khỏa thân sẽ không được phép sử dụng bất cứ một tiện nghi nào 
tại Spa. Đồ tắm được bán tại khu vực lễ tân tiền sảnh nếu quý khách có nhu cầu. Quý khách 
sẽ được cung cấp chìa khóa và tủ bao gồm khăn, áo choàng và dép tong khi đến Spa và 
quý khách phải giữ chìa khóa của mình trong suốt thời gian trị liệu. Chúng tôi sẽ không chịu 
bất kỳ trách nhiệm nào liên quan đến vấn đề mất mát hoặc hư hỏng tài sản cá nhân.

Chúng tôi sẽ cố gắng đáp ứng tất cả nhu cầu của quý khách, nhưng không đảm bảo có thể 
sắp xếp nhân viên vật lý trị liệu cụ thể cũng như yêu cầu về giới tính của nhân viên đó.Tất 
cả các nhân viên vật lý trị liệu của chúng tôi được đào tạo về quy trình điều trị để đảm bảo 
sự thoải mái tuyệt đối của quý khách. The Nắng spa là một nơi thư giãn và yên tĩnh. Chúng 
tôi có quyền làm gián đoạn cuộc điều trị trong trường hợp hành vi sai trái và không tuân thủ 
các chính sách của Spa hoặc pháp luật Việt Nam.

THUẾ VAT VÀ PHÍ PHỤC VỤ

Tất cả các giá trên đã bao gồm thuế và phí dịch vụ.

Cám ơn quý khách đã dành thời gian đọc những chính sách của chúng tôi. 
Rất mong quý khách sẽ có một trải nghiệm không bao giờ quên tại The Nắng Spa.


