


Lời nhắn từ chúng tôi

Chúng tôi ước mong sau mỗi liệu trình, quý khách sẽ 
cảm nhận được sự thư thái, tĩnh tại và bình an tuyệt 
diệu; giúp thân và tâm được kết nối sâu sắc hơn với 

chính mình và với vũ trụ xung quanh.

Our Wish for You

To leave feeling fully relaxed, revitalized, with a sense 
of calm and serenity - and to be reconnected with 

yourself and the world around you.



O U R  S I G N AT U R E  PA C K A G E S
I N T E R C O N T I N E N TA L  D A NA N G

C Á C  G Ó I  T R Ị  L I Ệ U  Đ Ặ C  T RƯ N G
I N T E R C O N T I N E N TA L  D A NA N G

Trải nghiệm những liệu trình trị liệu đặc trưng mang thương 
hiệu InterContinental Danang để chăm sóc sức khỏe toàn diện 
của bạn. Mỗi liệu trình được chúng tôi thiết kế dựa trên cảm 
hứng về giá trị và di sản văn hóa Phương Đông được hình 

thành và lưu giữ qua nhiều năm tháng. Hãy để những chuyên 
viên trị liệu dày dặn kinh nghiệm của chúng tôi đưa bạn vào 

một thế giới thư giãn tuyệt đối tại đầm phá Spa yên bình 
hoang sơ trên bán đảo Sơn Trà.

Each of our signature packages - our Journeys - represents a 

unique, distinct Asian heritage, developed through years of 

cultural traditions and healing rituals. Allow our skilled therapists to 

take you on a true journey of holistic well-being.

Được hình thành và phát triển từ vốn kinh nghiệm uyên thâm về lĩnh vực chăm sóc sức 
khỏe truyền lại qua nhiều thế hệ, Spa của chúng tôi hoạt động hướng tới sự cân bằng tự 

nhiên của cơ thể và tâm trí.

Lấy cảm hứng từ nền y học Phương Đông truyền thống và chỉ sử dụng các nguyên liệu 
từ thiên nhiên thực vật, mỗi liệu trình của chúng tôi đều được thiết kế mang tính cá 

nhân hóa để giúp quý khách chăm sóc và phục hồi sức khỏe.

Hãy giải phóng tinh thần... 
Tận hưởng bằng mọi giác quan... 

Hành trình trải nghiệm hướng tới sự cân bằng được bắt đầu từ đây.

Crafted from healing wisdom passed down through generations, The Spa at InterConti-

nental Danang focuses on restoring the natural balance of your body and mind. We take 

pride in our heritage and the precious healing legacy of our ancestors, which we proudly 

give to our guests. 

Inspired by the practice of traditional Asian medicine and naturopathy, each of our 

treatments is thoughtfully designed to enhance your wellness. Only the finest botanical 

ingredients are used to create restorative harmony and health. 

Liberate your mind …    

Indulge your senses ...    

Your journey to a luxurious experience begins here.



J O U R N E Y  O F  T H E  O R I E N TA L  R O S EH O A  H Ồ N G  P H Ư Ơ N G  Đ Ô N G 

180 phút                             6.000.000 VNĐ 

Hoa hồng sở hữu các tinh chất giúp ngăn chặn quá trình lão hóa và ô-xy hóa một cách 
vô cùng hiệu quả. Liệu trình Hoa hồng Phương Đông của chúng tôi sử dụng các tinh 
chất giàu hợp chất hữu cơ Q-10 giúp duy trì độ đàn hồi của làn da và các chiết xuất từ 
tảo biển nano đỏ, xanh giúp tái sinh làn da.

• Tư vấn trước liệu trình 
• Ngâm chân và tẩy da chết cho chân bằng hương liệu tự nhiên 
• Tẩy da chết toàn thân bằng tinh chất hoa hồng phương Đông               30 phút 
• Liệu pháp chăm sóc toàn thân bằng hương hoa hồng phương Đông           90 phút 
• Chăm sóc cải thiện da mặt                   60 phút 
• Thưởng thức trà xanh và mứt gừng

180 minutes                               VND 6,000,000

The rose possesses potent anti-oxidants and anti-aging properties. The Oriental Rose

treatment products are rich in Co-enzyme Q-10 which maintains skin elasticity, and red and 

green nano-seaweed extract, which revitalizes the skin.

• Pre-treatment Consultation

• Aromatic Foot Bath & Foot Scrub

• Oriental Rose Body Exfoliation                                                                           30 minutes

• Oriental Rose Aromatic Body Therapy                                                             90 minutes

• Uplifting Facial                                                                                                      60 minutes

• Green tea & sugared ginger

180 phút                             6.000.000 VNĐ  

Hoa nhài Thái là một trong những nguyên liệu quý trong các bài thuốc cổ truyền xứ sở 
Chùa Vàng. Liệu trình mang đến cho bạn trải nghiệm spa toàn diện, đánh thức mọi giác 
quan với mùi hương quyến rũ của tinh dầu hoa nhài. 

• Tư vấn trước liệu trình 
• Ngâm chân và tẩy da chết cho chân bằng hương liệu tự nhiên
• Tẩy da chết toàn thân bằng tinh chất hoa nhài                30 phút 
• Liệu pháp chăm sóc toàn thân bằng hương hoa nhài                60 phút 
• Liệu pháp chăm sóc làm sạch da mặt bằng hoa súng                60 phút 
• Chăm sóc da tay bằng hoa nhài                  30 phút 
• Thưởng thức trà xanh và mứt gừng

** Bảng giá trên chưa bao gồm 5% phí dịch vụ và 10% thuế.

H O A  N H À I  T H Á I  L A N 

180 minutes                               VND 6,000,000

Siamese Jasmine draws on the heritage of traditional Thai medicine. The Siamese Jasmine 

journey is a complete spa experience invigorating all your senses with the exotic, sensual 

scent of Jasmine essential oil.

• Pre-treatment Consultation

• Aromatic Foot Bath & Foot Scrub

• Jasmine Body Exfoliation                                                                                30 minutes

• Siamese Jasmine Aromatic Body Therapy                                                  60 minutes

• Water Lily Purifying Facial                                                                               60 minutes

• Jasmine Hand Spa                                                                                           30 minutes

• Green tea & sugared ginger

**All prices are subject to 5% service charge and 10% government tax.

J O U R N E Y  O F  T H E  S I A M E S E  J A S M I N E



150 phút                              5.000.000 VNĐ  

Một trong những mùi hương đặc trưng được yêu thích nhất tại Spa của chúng tôi là 
hương thảo mộc Phương Đông. Mùi hương đem lại cảm giác ấm áp đến lạ kỳ, gợi nhắc 
đến những hoạt động giao thương gia vị thời xa xưa, khi thảo mộc còn đáng giá gấp 
nhiều lần so với trang sức. Hỗn hợp thảo mộc này được ngâm chiết với 3 loại vitamin E 
và tinh dầu cám gạo giàu Oryzanol. 

• Tư vấn trước liệu trình 
• Ngâm chân và tẩy da chết cho chân bằng hương liệu  
• Tẩy da chết toàn thân bằng tinh chất thảo mộc phương Đông               30 phút 
• Liệu pháp chăm sóc toàn thân bằng hương liệu phương Đông               90 phút 
• Liệu pháp chăm sóc da mặt bằng đá ngọc bích                30 phút 
• Thưởng thức trà xanh và mứt gừng 

150 minutes                               VND 5,000,000

Our most beloved signature scent, Oriental Herbs, is warm and exotic, and reminiscent of 

the early days of the spice trade when herbs were more precious than jewels. This blend is 

infused with three types of Vitamin E. with a high Oryzanol Rice Bran oil base.

•  Pre-treatment Consultation

•  Aromatic Foot Bath & Foot Scrub

•  Oriental Herbs Body Exfoliation                                                                     30 minutes

•  Oriental Element Body Therapy                                                                     90 minutes

•  Jade Facial Ritual                                                                                            30 minutes

•  Green tea & sugared ginger

T H Ả O  M Ộ C  P H Ư Ơ N G  Đ Ô N G J O U R N E Y  O F  T H E  O R I E N TA L  H E R B S

180 phút                              6.000.000 VNĐ  

Được thiết kế đặc biệt nhằm đáp ứng nhu cầu của cuộc sống hiện đại, liệu trình trị liệu 
Đông – Tây kết hợp là sự hòa trộn hoàn hảo của hai mùi hương sả chanh đầy đam mê 
và hương oải hương nhẹ nhàng. Gói trị liệu là phương pháp tuyệt vời giúp giảm căng 
thẳng và nuôi dưỡng, bảo vệ làn da trước các chất gây ô nhiễm. 

• Tư vấn trước liệu trình 
• Ngâm chân và tẩy da chết cho chân bằng hương liệu 
• Tẩy da chết toàn thân bằng đường và sả                 30 phút 
• Liệu pháp chăm sóc toàn thân cung cấp năng lượng của người Âu Á         90 phút 
• Liệu pháp chăm sóc làm sạch da mặt bằng hương liệu                60 phút 
• Thưởng thức trà xanh và mứt gừng

** Bảng giá trên chưa bao gồm 5% phí dịch vụ và 10% thuế. 

H À N H  T R Ì N H  Đ Ô N G  –  TÂY  K Ế T  H Ợ P

180 minutes                               VND 6,000,000

Specifically tailored to suit contemporary urban life, the Journey of the Eurasians merges 

two popular scents, zesty Lemongrass and soothing Lavender. This fusion of Asia and 

Europe has created the Cymbopogon product range, which reduces stress, relieves 

muscle tension, and nourishes and protects the skin from harmful pollutants.

•  Pre-Treatment Consultation

• Aromatic Foot Bath & Foot Scrub

•  Cymbopogon Cane Sugar Body Exfoliation                                                  30 minutes

•  Eurasian Energizing Body Therapy                                                                    90 minutes

•  Purifying Aromatic Facial                                                                                   60 minutes

•  Green tea & sugared ginger

**All prices are subject to 5% service charge and 10% government tax.

J O U R N E Y  O F  T H E  E U R A S I A N S



90 phút                              4.000.000 VNĐ  

Lấy cảm hứng từ phong tục tắm xông hơi thời xa xưa, liệu trình xông hơi bằng hương 
liệu tự nhiên tại Spa của chúng tôi sử dụng giường đá cẩm thạch được làm thủ công 
từ đá lấy tại Núi Non Nước nổi tiếng Đà Nẵng. Hơi ấm được xông lên, lan tỏa các tinh 
chất tự nhiên từ thảo mộc giúp tăng cường sức khỏe. Liệu pháp thanh lọc cơ thể bằng 
gạo lứt và xà bông than tre giúp nhẹ nhàng làm sạch và tẩy tế bào chết cho da. Mặt nạ 
dưỡng thể giàu dưỡng chất và lớp phủ ngoài giúp giải độc sâu, tái sinh và nuôi dưỡng 
làm sáng da. 

• Tư vấn trước liệu trình 
• Ngâm chân và tẩy da chết cho chân bằng hương liệu tự nhiên
• Xông hơi thảo mộc phương Đông      15 phút 
• Làm sạch da toàn thân bằng gạo lứt đen và xà bông từ than và xơ mướp  30 phút 
• Thải độc toàn thân và đắp mặt nạ      30 phút 
• Bổ sung dưỡng chất cho da toàn thân bằng thảo mộc phương Đông  15 phút 
• Thưởng thức trà xanh và mứt gừng

** Bảng giá trên chưa bao gồm 5% phí dịch vụ và 10% thuế. 

90 minutes                              VND 4,000,000

Inspired by ancient hammam bathing rituals, this journey utilizes a marble bed crafted from the 

famous Danang Marble Mountains. Warm steam naturally releases aromatic natural essential oils 

from healing Oriental Herbs. The body purification treatment - with exotic Black Rice and Bamboo 

Charcoal Soap - gently cleanses and exfoliates the skin. A nutrient-rich body mask and wrap will 

deeply detoxify, revitalize and restore your skin natural radiance.

•  Pre-Treatment Consultation

•  Aromatic Foot Bath & Foot Scrub

•  Oriental Herbal Steam                                                                                         15 minutes

•  Body Cleanse with Black Rice and Charcoal Soap & Loofah                      30 minutes

•  Detoxifying Body & Facial Mask                                                                         30 minutes

•  Oriental Herbs Body Nourishment                                                                      15 minutes

•  Green tea & sugared ginger

**All prices are subject to 5% service charge and 10% government tax.

X Ô N G  H Ơ I  B Ằ N G  H Ư Ơ N G  L I Ệ U  T Ự  N H I Ê N
P H Ư Ơ N G  Đ Ô N G 

J O U R N E Y  O F  T H E  O R I E N TA L  H A M M A M



Các liệu pháp mát-xa đặc trưng của chúng tôi được thiết kế nhằm cân bằng cuộc sống và 
sức khỏe của bạn theo phong cách truyền thống và sử dụng những thành phần nguyên 
liệu tự nhiên nhất. 

* Mỗi liệu trình bắt đầu từ bước tư vấn trước trị liệu đến ngâm và tẩy da chết chân bằng 
hương liệu tự nhiên và kết thúc hành trình chăm sóc sức khỏe bằng cách thưởng thức 
trà thảo mộc.

Liệu pháp truyền thống của người Việt Nam 

60 phút                             2.500.000 VNĐ  
90 phút                             3.200.000 VNĐ  

Liệu pháp trị liệu cổ truyền là sự kết hợp giữa phương pháp mát-xa bấm huyệt và xoa 
bóp. Sử dụng những chiếc cốc hút được làm nóng giúp loại bỏ kết tủa axit lactic và các 
độc tố ra khỏi cơ thể, hỗ trợ lưu thông khí huyết. Làn da được chăm sóc đến từng tế bào 
đồng thời giúp tăng cường độ dẻo dai của các nhóm cơ nằm sâu bên trong cơ thể.

Trị liệu toàn thân bằng hoa hồng Phương Đông kết hợp với hợp chất hữu cơ 
Q10 

90 phút                             3.200.000 VNĐ  

Bắt nguồn từ phương pháp bấm huyệt bàn chân, liệu pháp trị liệu toàn thân tập trung 
chủ yếu ở vùng cổ, lưng và vai. Đây là liệu pháp lý tưởng giúp bạn thoát khỏi tình trạng 
căng cơ. Tinh dầu hoa hồng phương Đông với nước hoa hồng hữu cơ, hợp chất hữu cơ 
Q10, bơ hạt mỡ và tinh dầu cám gạo giúp bạn có được làn da hồng tự nhiên và giảm 
thiểu tác động từ những chất gây hại. 

** Bảng giá trên chưa bao gồm 5% phí dịch vụ và 10% thuế. 

These experiences have been carefully created to balance your path to personal wellness. 

*Each therapy begins with a pre-treatment consultation, an Aromatic Foot Bath & Scrub, and 

ends with a soothing Herbal Tisane and refreshments.

Traditional Vietnamese Therapy

60 minutes                               VND 2,500,000

90 minutes                               VND 3,200,000

This centuries-old treatment combines pressure point massage with cupping. Utilizing heated 

suction cups, lactic acid deposits are eliminated, thus stimulating blood flow and flushing 

away toxins. The skin is nourished at a cellular level and the recovery of the body’s core muscle 

group is enhanced.

Oriental Rose Aromatic Body Therapy with Co-enzyme Q10

90 minutes                              VND 3,200,000  

Adapted from Oriental reflexology, this full-body therapy focuses on the neck, back, and 

shoulders to relieve muscle tension. Oriental Rose Massage Oil with Organic Rose Water, 

Co-enzyme Q10, Shea Butter, and Rice Bran Oil will restore your skin’s natural glow and provide 

resistance from harmful elements and free radicals.

**All prices are subject to 5% service charge and 10% government tax.

A S I A N - I N S P I R E D  T H E R A P I E SC Á C  L I Ệ U  T R Ì N H  T R Ị  L I Ệ U  L ẤY  C Ả M  H Ứ N G  T Ừ 
P H Ư Ơ N G  Đ Ô N G



Liệu pháp trị liệu toàn thân bằng hương liệu của người Thái 

60 phút                             2.500.000 VNĐ  
90 phút                             3.200.000 VNĐ  

Là sự kết hợp hoàn hảo giữa phương pháp mát-xa truyền thống của người Thái và 
mát-xa bằng hương liệu. Các chuyên viên trị liệu của chúng tôi sử dụng lực của bàn 
tay và thao tác giãn cơ giúp xóa tan cảm giác căng cơ trong khi tinh dầu cám gạo giàu 
vitamin E sẽ đem lại cho bạn một làn da khỏe mạnh, rạng ngời từ bên trong. 

Liệu pháp trị liệu toàn thân đặc trưng của người Thái 

60 phút                              2.500.000 VNĐ  
90 phút                              3.200.000 VNĐ 

Phương pháp mát-xa truyền thống đặc trưng của người Thái sử dụng túi chườm thảo 
mộc giúp bạn thư giãn và tái tạo lại năng lượng. 

Các thao tác thủ công của chuyên viên trị liệu sẽ được thực hiện tại các điểm cần tác 
động trên cơ thể sử dụng ngón tay, bàn tay, khuỷu tay và đầu gối. Chuyên viên trị liệu sẽ 
thực hiện các thao tác đặc biệt làm giãn cơ, kích thích lưu thông dòng năng lượng bên 
trong đồng thời sử dụng thêm túi chườm thảo mộc giúp các nhóm cơ căng được thư 
giãn hoàn toàn. Đặc biệt, hơi nóng từ túi chườm thảo mộc giúp giải phóng các cơ đang 
bị co rút trong khi các thành phần hoạt chất từ thực vật sẽ thẩm thấu qua da, giúp tối đa 
hóa hiệu quả trị liệu. 

Liệu pháp trị liệu toàn thân bằng đá ngọc bích phương Đông 

60 phút                              2.500.000 VNĐ  
90 phút                              3.200.000 VNĐ  

Dựa trên 5 yếu tố Kim, Mộc, Thuỷ, Hoả, Thổ trong Nguyên lý Ngũ Hành, các chuyên 
viên trị liệu sẽ xoa hỗn hợp tinh dầu đặc trưng của chúng tôi lên mỗi huyệt đạo và sau 
đó thực hiện các thao tác mát-xa nhẹ nhàng được thiết kế riêng nhằm tăng cường dòng 
năng lượng. Đá ngọc bích được sử dụng trong liệu trình này có tác dụng duy trì sự cân 
bằng trong tâm trí của quý khách. Liệu trình này bắt đầu bằng liệu pháp trị liệu toàn 
thân kiểu phương Đông và kết thúc với bước chăm sóc da mặt bằng đá ngọc bích. 

** Bảng giá trên chưa bao gồm 5% phí dịch vụ và 10% thuế. 

Siamese Aromatic Body Therapy

60 minutes                              VND 2,500,000 

90 minutes                              VND 3,200,000 

This is a perfect combination of traditional Thai and aromatic oil massage.  Manual techniques 

using palm pressure and stretching will ease muscle tension and restore agility while Vitamin-E 

rich Rice Bran oil boosts inner skin radiance.

Siamese Heritage Body Therapy

60 minutes                              VND 2,500,000

90 minutes                              VND 3,200,000

*Recommended with Herbal Compress

Traditional Thai massage techniques are used here to relax and energise. Manual manipulation 

is applied to various trigger points, using fingers, palms, elbows, and knees. Your therapist will 

stretch various muscle groups, stimulating a flow of internal energy. To further relax tense muscles, 

a warm Herbal Compress maximizes the therapeutic effects.

Oriental Element Jade Body Therapy

60 minutes                              VND 2,500,000 

90 minutes                              VND 3,200,000 

Based on the traditional concept of five elements, each Meridian point is anointed with our 

signature blend of essential oils and followed by a soothing massage movement specifically 

designed to increase your energy flow. Precious Jade is used to restore the equilibrium of your 

mind. The therapy begins with Oriental Element Body Therapy and ends with the Jade Facial 

Ritual.

**All prices are subject to 5% service charge and 10% government tax.



Eurasian Energizing Body Therapy

60 minutes                              VND 2,500,000 

90 minutes                              VND 3,200,000 

Firm and invigorating, this treatment is based on traditional Swedish massage. Five classic strokes 

-gliding, kneading, friction, vibration, and percussion - improve blood circulation, reduce muscle 

tension and relieves muscle fatigue while energizing the entire body.

Eurasian De-Stress Massage

30 minutes                              VND 1,550,000 

60 minutes                              VND 2,500,000 

Developed specifically for stiff, sore back muscles, this deep tissue massage with your choice of 

massage balm provides relief for muscle tension, reduces stiffness and improves circulation. Ideal 

for chronic back and shoulder problems.

Himalayan Ayurvedic Head Massage

30 minutes                              VND 1,550,000

60 minutes                              VND 2,500,000

This treatment stimulates the master Chakra point at the crown of the head to increase the body’s 

natural circulation and release tension. It also restores the balance of energy flow thus enhancing 

sleep. Our unique Virgin Coconut Oil provides nourishment and hydration for a healthier scalp 

and well-conditioned hair.

**All prices are subject to 5% service charge and 10% government tax.

Liệu pháp trị liệu toàn thân cung cấp năng lượng bằng phương pháp 
Đông - Tây kết hợp

60 phút                              2.500.000 VNĐ  
90 phút                              3.200.000 VNĐ  

Dựa trên phương pháp mát-xa truyền thống của người Thụy Điển sử dụng 5 thủ thuật 
đấm bóp cổ truyền bao gồm miết, xoa, xát, rung và chặt giúp tăng cường tuần hoàn 
máu, giảm căng cơ, mỏi cơ và cung cấp năng lượng cho toàn cơ thể. 

Mát-xa giảm căng thẳng theo phương pháp Đông – Tây kết hợp

30 phút                              1.550.000 VNĐ  
60 phút                              2.500.000 VNĐ  

Là liệu pháp áp dụng riêng cho các vùng cơ lưng bị đau nhức giúp đẩy lùi sự căng cơ, 
giảm khô cứng và tăng cường tuần hoàn máu. Đây cũng là liệu pháp lý tưởng cho 
những ai gặp phải các vấn đề về đau lưng và vai kinh niên. 

Mát-xa đầu bằng phương pháp Himalayan cổ truyền của người Ấn Độ 

30 phút                              1.550.000 VNĐ  
60 phút                              2.500.000 VNĐ  

Là liệu pháp trị liệu mát-xa chủ đạo ở đỉnh đầu nhằm tăng cường hệ tuần hoàn tự nhiên 
của cơ thể và xóa bỏ cảm giác căng mỏi ở vùng đầu và cổ. Đây cũng là liệu pháp giúp 
duy trì cân bằng dòng năng lượng trong cơ thể, thư giãn tinh thần, từ đó giúp ngủ ngon 
giấc. Dầu dừa nguyên chất của chúng tôi giúp nuôi dưỡng và làm da đầu khỏe mạnh và 
tóc được phục hồi. 

** Bảng giá trên chưa bao gồm 5% phí dịch vụ và 10% thuế. 



Regular skin exfoliation has many benefits. It removes dead skin cells, enhances the skin’s 

natural glow and helps prevent the appearance of cellulite. Apart from assisting the body in 

absorbing nutrients and active ingredients from skincare products, the appropriate body scrub 

can also help de-stress and promote relaxation.

Oriental Rose Skin Purifying Body Scrub with Co-enzyme Q10

45 minutes                              VND 1,950,000 

Organic Rose Water is the key ingredient which hydrates the skin. Apricot Seeds, with their 

gentle exfoliating beads, remove dead skin cells without causing harsh skin abrasion. And 

Shea Butter and Co-enzyme Q10 help replenish moisture, improve general skin condition, and 

promote natural glow.

Siamese Jasmine Body Scrub

45 minutes                              VND 1,950,000 

Ideal for dry, sensitive skin, this body scrub contains mild exfoliating beads from ground red 

fragrant rice and corn, as well as Marshmallow Oil (althaea officinalis) and Pennywort (centella 

asiatica) extracts which soothe and nourish delicate skin.

Eurasian Purifier Body Scrub

45 minutes                              VND 1,950,000 

This Vitamin E-enriched sugar scrub is ideal for dry, irritated skin. It is gentle enough to prevent 

irritation yet effectively removes superficial dead skin cells and unclogs pores.

Oriental Deep Cleanser Body Scrub

45 minutes                               VND 1,950,000 

Finely ground, sun-dried sea salt infused with lemongrass and kaffir lime extracts are natural 

antiseptics balanced by the infusion of Vitamin E and Rice Bran oil, which nourish the skin and 

restore its natural radiance.

**All prices are subject to 5% service charge and 10% government tax.

B O D Y  E X F O L I AT I O N

Việc tẩy da chết toàn thân thường xuyên mang lại nhiều lợi ích, giúp bạn loại bỏ các tế 
bào da chết, tăng vẻ hồng hào tự nhiên của làn da và ngăn chặn tình trạng mỡ tích tụ 
dưới da. Ngoài ra, các dưỡng chất và hoạt tính từ các sản phẩm chăm sóc da, sữa tẩy da 
chết toàn thân còn giúp giảm stress, đem lại cảm giác thư giãn, thoải mái. 

Tinh chất hoa hồng phương Đông với hợp chất hữu cơ Q10 

45 phút                              1.950.000 VNĐ  

Tinh chất nước hoa hồng hữu cơ là thành phần chính có tác dụng dưỡng ẩm cho làn 
da. Đặc biệt, hạt mơ với các tinh chất tẩy da chết dịu nhẹ, giúp loại bỏ các tế bào chết 
trên da mà không gây ăn mòn và khiến da thô ráp. Bơ hạt mỡ và hợp chất hữu cơ Q10 
giúp bổ sung độ ẩm, cải thiện các vấn đề về da thường gặp và tăng cường vẻ hồng hào 
tự nhiên cho da.

Hoa nhài Thái Lan 

45 phút                              1.950.000 VNĐ 

Phù hợp với làn da khô và nhạy cảm, tinh chất tẩy da chết toàn thân bằng hoa nhài Thái 
Lan chứa các hạt tẩy da chết dịu nhẹ từ gạo thơm đỏ và ngô, tinh dầu thục quỳ và chiết 
xuất từ rau má mơ giúp làm êm dịu và nuôi dưỡng làn da mỏng manh. 

Phương pháp Đông – Tây kết hợp

45 phút                              1.950.000 VNĐ  

Phương pháp Đông – Tây kết hợp tẩy da chết bằng đường giàu vitamin E là phương 
thức tẩy da chết lý tưởng cho da khô và dễ kích ứng. Hỗn hợp đủ độ dịu nhẹ giúp giảm 
kích ứng da một cách hiệu quả, lấy đi các tế bào chết trên bề mặt da và làm thông thoáng 
lỗ chân lông. 

Tinh chất làm sạch sâu phương Đông

45 phút                              1.950.000 VNĐ  

Những hạt muối biển phơi khô dưới ánh nắng mặt trời  được nghiền mịn hòa quyện với 
các chiết xuất từ cỏ chanh và chanh phương Đông. Các tinh chất khử trùng tự nhiên 
này được cân bằng bằng cách pha trộn với vitamin E và tinh dầu cám gạo, giúp nuôi 
dưỡng làn da và duy trì nước da sáng tự nhiên. 

** Bảng giá trên chưa bao gồm 5% phí dịch vụ và 10% thuế. 

L I Ệ U  T R Ì N H  TẨY  D A  C H Ế T  T O À N  T H Â N



Sun Soothing Body Mask

45 minutes                              VND 1,950,000 

Aloe Vera has been used as a remedy since the beginning of the 1st century A.D. Its high 

anti-oxidant and amino acid content rejuvenates tired dull skin. It is also among the best 

soothing agents for redness and irritation caused by excessive sun exposure.

Firming Body Mask

45 minutes                               VND 1,950,000 

This body mask is infused with Liporeductyl, Caffeine and Carnitine. Together, these three 

ingredients reduce the appearance of cellulite through pro-liposomal technology. An Olive 

Oil and Shea Butter base restores the skin’s natural moisture. A single session will leave your skin 

visibly firmer and hydrated. Regular treatments effectively tone and reshape the body.

Detoxifying Body Mask

45 minutes                               VND 1,950,000 

Found in Africa, Guarana provides excellent diuretic properties. It eliminates excess fluid and 

toxins from the body through cellular oxidation. This body mask also has skin brightening agents 

such as Glutathione, Arbutin, Vitamin C and Linoleic Acid, which leave the skin supple and 

glowing.

**All prices are subject to 5% service charge and 10% government tax.

Mặt nạ toàn thân làm dịu da trước ánh nắng mặt trời 

45 phút                              1.950.000 VNĐ  

Lô hội đã từng được sử dụng như một phương pháp chữa trị ngay từ đầu thế kỷ thứ 
nhất sau Công Nguyên. Hàm lượng axit amin và chất chống ô-xy hóa cao trong lô hội 
có tác dụng phục hồi, lấy lại vẻ trẻ đẹp của làn da đã bị sạm màu. Đây cũng là một trong 
những chất làm dịu mát da hiệu quả nhất đối với các hiện tượng kích ứng hay đỏ da do 
tiếp xúc quá lâu với ánh nắng mặt trời. 

Mặt nạ giúp săn chắc toàn thân 

45 phút                              1.950.000 VNĐ  

Mặt nạ giúp săn chắc toàn thân của chúng tôi được ngâm chiết kỹ lưỡng với hoạt chất 
Lipo Eductyl, Caffeine và khoáng chất Cacnitin. Ba thành phần này kết hợp cùng nhau 
có tác dụng làm giảm sự xuất hiện của các mô mỡ tích tụ dưới da bằng công nghệ 
pro-liposome. Tinh dầu ô-liu và bơ hạt mỡ cung cấp và duy trì độ ẩm tự nhiên cho làn 
da. Chỉ sau một lần thực hiện liệu trình, làn da của bạn sẽ được dưỡng ẩm và tăng 
cường độ săn chắc rõ nét. Thực hiện liệu trình thường xuyên sẽ giúp cải thiện sắc tố da 
và phục hồi dáng vóc cơ thể một cách hiệu quả. 

Mặt nạ thải độc toàn thân 

45 phút                              1.950.000 VNĐ  

Bắt nguồn từ châu Phi, quả Bồ hòn (Guarana) với đặc tính lợi tiểu vô cùng hiệu quả có 
tác dụng loại bỏ độc tố khỏi cơ thể thông qua quá trình ô-xy hóa tế bào. Mặt nạ thải độc 
của chúng tôi cũng chứa các chất làm sáng da như Glutathione, Arbutin, Vitamin C và 
axit Linoleic, giúp đem lại cho bạn một làn da mềm mại và rạng rỡ. 

** Bảng giá trên chưa bao gồm 5% phí dịch vụ và 10% thuế. 

M ẶT  N Ạ  T O À N  T H Â N B O D Y  M A S K S



Proper skincare steps are essential to improve the complexion and maintain its 

elasticity - key factors in maintaining the skin’s youth and health.

Our Water Lily Collection utilizes extracts from Water Lily, Pomegranate, Chamomile, and 

Black Tea. Natural extracts from Water Lily contain Amino Acids responsible for restoring 

Elastin and Collagen and Vitamin C from Pomegranate fends off harmful free-radicals from 

damaging your skin. Chamomile provides a soothing effect and Black Tea’s Tannic Acid 

acts as a mild astringent, eliminating roughness and restoring the skin’s natural glow.

Clarifying Facial

(For normal to oily skin)

60 minutes                              VND 2,500,000 

This facial treatment starts with deep cleansing, facial steam with ozone, gentle exfoliation 

and a balancing facial mask. Light nourishment helps replenish the skin’s moisture without 

adding oiliness, yet leaves your face soft and glowing.

•  Detoxifying Lymphatic Drainage Massage

•  Relaxing Facial Massage

•  Deep Nutrition Facial Mask

•  Hand & Foot Massage

•  Hot Facial Steam with Ozone

•  Skin Exfoliation

•  Cold Facial Steam with Ozone

•  Gentle Moisturizing

**All prices are subject to 5% service charge and 10% government tax.

FA C I A L  R I T UA L S

Chăm sóc da đúng cách đóng vai trò vô cùng quan trọng trong việc duy trì độ đàn hồi 
cho da, giúp làn da tươi trẻ và tràn đầy sức sống.

Bộ sưu tập các sản phẩm chăm sóc da tại Spa của chúng tôi sử dụng các chiết xuất từ 
hoa súng, quả lựu, hoa cúc và trà đen. Chiết xuất tự nhiên từ hoa súng có chứa các axit 
amin, có tác dụng giữ lại chất Elastin, Collagen cho da. Vitamin C từ quả lựu, ngăn 
chặn các gốc tự do có hại cho làn da của bạn. Hoa cúc có tác dụng làm mềm da và axit 
tannic từ trà đen đóng vai trò là chất làm se da một cách dịu nhẹ, đẩy lùi thô ráp và đem 
lại cho làn da vẻ hồng hào tự nhiên. 

Liệu trình làm sạch da mặt
(Chỉ dành cho da thường đến da dầu) 

60 phút                             2.500.000 VNĐ  

Liệu trình chăm sóc da được bắt đầu bằng bước làm sạch sâu da mặt, xông hơi bằng 
Ô-zôn, sau đó nhẹ nhàng tẩy da chết và đắp mặt nạ cân bằng. Tinh chất dưỡng da dịu 
nhẹ giúp bổ sung độ ẩm cho da, đem lại cho bạn một làn da mềm mại, hồng hào, rạng rỡ. 

• Mát-xa giúp tuần hoàn máu, tẩy tế bào chết 
• Mát-xa thư giãn da mặt 
• Mặt nạ cung cấp dưỡng chất sâu 
• Mát-xa tay và chân 
• Xông hơi ấm cho da mặt bằng Ô-zôn 
• Tẩy da chết 
• Xông hơi lạnh cho da mặt bằng Ô-zôn 
• Dưỡng ẩm dịu nhẹ 

** Bảng giá trên chưa bao gồm 5% phí dịch vụ và 10% thuế. 

C Á C  L I Ệ U  P H Á P  C H Ă M  S Ó C  D A  M ẶT  T Ự  N H I Ê N



Complete Pre-natal Pampering Package

120 minutes                              VND 4,500,000 

The Complete Pre-natal Nurturing Package is purposely designed to give maximum com-

fort to a mother-to-be. The special light-pressure oil massage uses Virgin Coconut Oil to 

strengthen the skin’s elasticity, reduce fluid retention and stretch marks, while the mild facial 

ritual enhances the expectant mother’s natural glow.

*Recommended only after the first trimester.

•  Pre-natal Pampering Body Therapy                                    60 minutes

•  Facial Ritual according to your skin type                        60 minutes

Pre-natal Pampering Body Therapy

60 minutes                              VND 2,500,000 

90 minutes                              VND 3,200,000 

Virgin Coconut Oil and light pressure massage techniques ease body aches, moisturize 

the skin and reduce stretch marks. This calming experience helps the mother-to-be relax in 

anticipation of the big day.

*Recommended only after the first trimester.

Children’s Relaxation Therapy (for 8-12 years old)

30 minutes                             VND 1,000,000 

60 minutes                             VND 1,700,000 

This special massage is designed to help children relax and prevent hyperactivity. Mild and 

child-friendly Virgin Coconut Oil used in the treatment is proven to avoid skin irritation.

**All prices are subject to 5% service charge and 10% government tax.

M E T I C U L O U S  T H E R A P I E S

Gói chăm sóc cơ thể toàn diện trước khi sinh 

120 phút                             4.500.000 VNĐ  

Gói chăm sóc cơ thể toàn diện trước khi sinh được thiết kế nhằm đem lại cảm giác thư 
thái, thoải mái nhất cho những người phụ nữ sắp làm mẹ. Mát-xa xoa bóp nhẹ nhàng sử 
dụng dầu dừa nguyên chất nhằm tăng cường độ đàn hồi của làn da, giúp giảm ứ dịch và 
rạn da. Liệu trình gồm các bước chăm sóc da mặt nhẹ nhàng có tác dụng tăng cường vẻ 
hồng hào tự nhiên cho làn da.

* Chỉ nên sử dụng liệu trình sau ba tháng đầu thai kỳ. 

• Liệu pháp chăm sóc cơ thể trước khi sinh            60 phút 
• Liệu pháp chăm sóc da mặt tùy theo loại da của bạn                                60 phút 

Gói chăm sóc cơ thể trước khi sinh 

60 phút                              2.500.000 VNĐ  
90 phút                              3.200.000 VNĐ  

Tinh dầu dừa nguyên chất và các kỹ thuật mát-xa, xoa bóp nhẹ nhàng làm dịu những 
vùng đau nhức trên cơ thể, giúp dưỡng ẩm cho da và giảm rạn da. Thao tác nhẹ nhàng 
trong liệu trình này giúp người phụ nữ sắp làm mẹ được nghỉ ngơi và thư giãn trong 
thời gian mang bầu.

* Chỉ nên sử dụng liệu trình sau ba tháng đầu thai kỳ. 

Liệu trình thư giãn cho trẻ em (từ 8-12 tuổi) 

30 phút                              1.000.000 VNĐ  
60 phút                              1.700.000 VNĐ  

Liệu trình mát xa đặc biệt này được thiết kế giúp các bé được thư giãn, thoải mái và 
ngăn chặn tình trạng tăng động. Tinh chất dầu dừa nguyên chất êm dịu, có tác dụng 
giảm khả năng kích ứng da với trẻ nhỏ được lựa chọn để sử dụng trong liệu trình 
đặc biệt này.

** Bảng giá trên chưa bao gồm 5% phí dịch vụ và 10% thuế. 

L I Ệ U  T R Ì N H  C H Ă M  S Ó C  S Ứ C  K H Ỏ E 
C H O  M Ẹ  B ẦU  VÀ  T R Ẻ  E M



We offer these shorter sessions which enhance your treatments’ health benefits.

Thai Herbal Compress 

30 Minutes                              VND 430,000

This treatment utilizes heated compresses with healing herbs and warming essential oils. 

Used alone or in conjunction with other massage techniques, they remove lactic acid 

deposits causing neck, shoulder and back pain, relieve chronic muscle fatigue and 

increase the flow of the body’s internal energy (Qi).

Vietnamese Cupping

30 Minutes                              VND 430,000

Cupping softens tight muscles and reduces edema. By creating light suction and negative 

pressure, lymphatic pathways are opened, ensuring the drainage of excess fluid and toxins.

Therapeutic Bath Soak

30 Minutes                              VND 430,000 

The health benefits of hot baths have been recognized by many cultures worldwide. The 

warmth relaxes different muscle groups in the body.  Essential oils provide aromatic therapy 

by calming the mind and providing relief from stress and anxiety.

Aromatic Herbal Steam

30 Minutes                              VND 430,000 

Moist heat unclogs the pores, improves blood flow and releases toxins. Other benefits 

include improvement of respiratory symptoms and relief from nasal congestion.

**All prices are subject to 5% service charge and 10% government tax.

S H O R T  S E S S I O N S

Liệu trình chăm sóc sức khỏe bổ sung là các bài trị liệu ngắn sử dụng những nguyên liệu 
tự nhiên lành tính được thiết kế với mục đích tăng cường các lợi ích về sức khỏe của bạn.

Túi chườm thảo mộc Thái 

30 phút                             430.000 VNĐ  

Phương pháp trị liệu này sử dụng các túi chườm thảo mộc nóng có tính chữa lành bệnh 
và tinh dầu làm ấm cơ thể. Bài trị liệu giúp loại bỏ kết tủa axit lactic - một trong những 
nguyên nhân gây đau cổ, vai và lưng, đồng thời xua tan chứng mỏi cơ kinh niên và tăng 
cường dòng năng lượng bên trong cơ thể (Qi). Chúng tôi sử dụng túi thảo mộc cho những 
bài trị liệu riêng hoặc kết hợp với liệu trình mát-xa khác.

Trị liệu bằng cốc theo phương pháp của người Việt Nam 

30 phút                             430.000 VNĐ  

Phương pháp trị liệu bằng cốc giúp làm mềm cơ, giảm sưng phù. Bằng cách tạo nên lực 
hút nhẹ và áp lực âm, các mạch bạch huyết sẽ mở ra, kích thích lưu dẫn loại bỏ dịch ứ và 
độc tố. 

Ngâm mình trong bồn tắm trị liệu 

30 phút                             430.000 VNĐ  

Lợi ích về mặt sức khỏe của việc tắm nước nóng đã được khoa học chứng minh và công 
nhận. Hơi ấm giúp thư giãn các nhóm cơ trong cơ thể, trong khi các tinh dầu có tác dụng 
làm thư thái tâm hồn, giảm lo âu và căng thẳng.

Xông hơi thảo mộc 

30 phút                             430.000 VNĐ 

Hơi nóng có tác dụng làm thông thoáng lỗ chân lông, tăng cường lưu thông khí huyết và 
thải độc tố. Ngoài ra, phương pháp này còn giúp cải thiện các triệu chứng về hô hấp và 
điều trị viêm xoang. 

** Bảng giá trên chưa bao gồm 5% phí dịch vụ và 10% thuế. 

L I Ệ U  T R Ì N H  C H Ă M  S Ó C  S Ứ C  K H Ỏ E  B Ổ  S U N G



Sauna

30 Minutes                              VND 430,000 

Among the sauna’s numerous health benefits include relaxation of the body and mind and 

detoxification of the immune system. Exposure to dry heat also stimulates production of 

white blood cells.

Jacuzzi

30 Minutes                              VND 430,000 

A session in the Jacuzzi helps relieve fatigue and body aches, soothes muscle tension and 

improves blood circulation.

**All prices are subject to 5% service charge and 10% government tax.

Xông hơi khô (sauna) 
30 phút                              430.000 VNĐ  

Trong số vô vàn lợi ích sức khỏe, liệu pháp xông hơi khô có tác dụng làm thư giãn tinh 
thần và giải độc cho hệ miễn dịch qua tuyến mồ hôi. Xông hơi còn kích thích quá trình 
sản sinh bạch cầu. 

Tắm nước nóng (Jacuzzi) 
30 phút                             430.000 VNĐ  

Liệu pháp tắm nước nóng trong bồn Jacuzzi giúp xóa tan các vùng mỏi, đau nhức trên 
cơ thể, giảm căng cơ và tăng cường tuần hoàn máu. 

** Bảng giá trên chưa bao gồm 5% phí dịch vụ và 10% thuế. 



Reservations

To make a reservation, please dial extension number 6904 from within the resort or email us 

at spa@icdanang.com. A valid credit card is required to hold your reservation. All prices are 

quoted in VND and subject to change without prior notice.

Pre-arrival

Appointments begin promptly at the time scheduled. If you arrive late, depending on 

availability, your appointment might be shortened so that therapist will be on time for the 

next session. Thus, please kindly arrive15 minutes prior to your reserved treatment time to fully 

enjoy your pre-treatment experience.

Health Considerations

For your utmost comfort, please kindly advise us upon booking of any allergies, ailments 

or disabilities, especially if you have high blood pressure or if you are pregnant. Our spa 

receptionists will gladly advise you on which treatments best suit your need. In order for us to 

make an appropriate recommendation, please kindly complete the spa consultation form. 

We strongly recommend to avoid alcoholic beverages before, during or directly after any 

treatments.

Personal Belongings

A safety deposit box is provided for you in all spa treatment rooms to keep your belongings. 

However, we would like to recommend to leave all valuables at home or in your room safety 

deposit box, as we cannot be held responsible for loss of personal items.

Tranquility

We respectfully try to keep the Spa as tranquil and relaxing as possible for all of our guests. 

Please kindly refrain from making loud noises, smoking, or using mobile phones when in the 

spa.

Children

It would be highly advisable if children under 12 years old are accompanied by parents or 

guardians when visiting the spa.

S PA  E T I Q U E T T E

Đặt trước 

Để đặt dịch vụ spa, vui lòng quay số máy nhánh 6904 khi gọi từ máy bàn của khu nghỉ 
dưỡng hoặc gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ spa@icdanang.com. Để đặt chỗ trước, 
quý khách vui lòng cung cấp thông tin thẻ tín dụng hợp lệ. Mọi chi phí được tính theo 
đơn vị đồng Việt Nam và có thể được thay đổi mà không có thông báo trước. 

Đến đúng giờ

Các bài trị liệu sẽ được thực hiện theo đúng thời gian đã đặt trước. Nếu quý khách đến 
muộn, tùy thuộc vào tình hình thực tế, thời gian trị liệu của quý khách có thể sẽ bị rút 
ngắn để các chuyên viên trị liệu có thời gian chuẩn bị cho các buổi trị liệu tiếp sau đó 
đã đươc đặt trước. Do vậy, vui lòng có mặt 15 phút trước thời gian trị liệu để có được 
những trải nghiệm trọn vẹn dịch vụ trước trị liệu của chúng tôi. 

Lưu ý về sức khỏe 

Để trải nghiệm được trọn vẹn, vui lòng thông báo cho chúng tôi những lưu ý về sức khỏe 
như dị ứng, khuyết tật khi đặt dịch vụ, đặc biệt nếu quý khách bị cao huyết áp hay đang 
mang bầu. Để chúng tôi có thể đưa ra những tư vấn về liệu pháp trị liệu phù hợp nhất 
với nhu cầu của quý khách, vui lòng hoàn thiện phiếu tư vấn spa. Chúng tôi khuyên bạn 
nên đặc biệt tránh các sử dụng những đồ uống có cồn trước, trong và ngay sau khi trị 
liệu. 

Tư trang cá nhân 

Quý khách sẽ được cấp chìa khóa của Hộp Kí gửi An toàn để gửi vật dụng, tư trang 
cá nhân tại tất cả các phòng trị liệu của chúng tôi. Chúng tôi khuyên quý khách nên để 
những vật dụng có giá trị tại nhà hoặc nếu mang theo, vui lòng giữ tại hộp ký gửi an 
toàn trong phòng trị liệu. Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm trong trường hợp mất 
mát, thất lạc các vật dụng tư trang cá nhân này. 

Giữ yên tĩnh 

Chúng tôi luôn cố gắng đảm bảo không gian spa thật yên tĩnh và thư giãn cho mọi quý 
khách. Vui lòng tránh gây ra các tiếng ồn lớn, hút thuốc hoặc sử dụng điện thoại trong 
spa. 

Trẻ nhỏ 

Đối với trẻ nhỏ dưới 12 tuổi, vui lòng có bố mẹ hoặc người bảo hộ đi kèm khi sử dịch 
dịch vụ tại Spa. 

N H Ữ N G  Đ I Ề U  C Ầ N  L Ư U  Ý



Cancellation

• InterContinental Danang Sun Peninsula Resort Guests

Please be advised that we have a 4-hour cancellation policy. We require that you notify us of 

any changes or cancellations 4 hours prior to your scheduled appointment time to avoid 50% 

of cancellation charge. For any cancellations with less than 2 hours notice or no-shows, full 

value of reserved spa service will be applied.

• External Guests

Please be advised that we have a 24-hour cancellation and rescheduling policy. We require 

that you notify us of any changes or cancellations 24 hours prior to your scheduled 

appointment time to avoid 50% of cancellation charge. For any cancellations with less than 12 

hours notice or no-shows, full value of reserved spa service will be applied.

Tax and Service Charge

In an effort to make your spa experience as seamless as possible, our prices do not include 5% 

service charge and 10% tax. Additional gratuities are welcome and subject to your discretion. 

Chính sách hủy lịch hẹn 

• Đối với quý khách lưu trú tại khu nghỉ dưỡng

-Vui lòng thông báo đổi giờ hoặc hủy lịch hẹn tối thiểu là 4 tiếng trước lịch đã đặt để
không mất phí.
-Trong vòng 4 tiếng nhưng sớm hơn 2 tiếng: 50% giá trị liệu trình.
-2 tiếng trở xuống hoặc đặt nhưng không sử dụng dịch vụ: 100% giá trị liệu trình.

• Đối với quý khách không lưu trú tại khu nghỉ dưỡng

-Vui lòng thông báo đổi giờ hoặc hủy lịch hẹn tối thiểu là 24 tiếng trước lịch đã đặt để
không mất phí.
-Trong vòng 24 tiếng nhưng sớm hơn 12 tiếng: 50% giá trị liệu trình.
-12 tiếng trở xuống hoặc đặt nhưng không sử dụng dịch vụ: 100% giá trị liệu trình.

Thuế và Phí dịch vụ 

Để đem đến cho quý khách những trải nghiệm tại spa tuyệt vời nhất, mọi chi phí chưa 
bao gồm 5% phí dịch vụ và 10% thuế. Tùy theo mức độ hài lòng với dịch vụ, quý khách 
có thẻ thưởng tiền tip cho các nhân viên của chúng tôi. 






