
 
KHU DU LỊCH PAX ANA DỐC LẾT

Biển Dốc Lết - TDP 9 Đông Cát - Phường Ninh Hải - Thị xã Ninh Hoà - Tỉnh Khánh Hoà
Hotline: +84 914 763 967 (What app, Zalo, Viber)

Hoặc +84 258 384 9999 (8866)
Email : reservation@paxanadoclet.com

 

Spa 
Menu



DỊCH VỤ SPA PAX ANA

Our mission is to deliver unique and memorable Spa experiences. Our
diversity lies in creativity and design that can be changed to suit the
Vietnamese culture in the surroundings, to restore youth and bring new
life. Spa staff will take you on an exciting journey, through highly
professional treatments to enhance health, body care and beauty. Spa
products are made from natural ingredients in harmony with the
environment.

The uniqueness of the Spa lies in the requirement of perfection -
balancing the senses. Spa promotes natural healing, give you the
opportunity to connect with the natural environment and help you forget
the stress of everyday life for a healthy lifestyle.

Please contact us for a free Spa consultation and choose the spa
treatments that suit your requirements.

Prices include 10% government tax and 5% service charge.
The price of body treatment service is 30% more excise tax according to
government regulations.

Nhiệm vụ của chúng tôi là đem lại những trải nghiệm độc nhất và
đáng nhớ khi sử dụng dịch vụ Spa. Sự đa dạng nằm trong tính sáng
tạo và mẫu mã có khả năng thay đổi để phù hợp với văn hóa Việt và
môi trường xung quanh, nhằm phục hồi tuổi thanh xuân và đem lại
sức sống mới. Nhân viên Spa sẽ đưa quý khách vào cuộc hành trình
thật thú vị, thông qua những trị liệu với tính chuyên nghiệp cao để
tăng cường sức khỏe, chăm sóc cơ thể và sắc đẹp. Sản phẩm Spa
được làm từ nguyên liệu thiên nhiên hòa hợp với môi trường.

Điểm đặc biệt không thể thay thế được tạo nên từ sự kết hợp hoàn hảo
- cân bằng các giác quan. Spa thúc đẩy sự hồi phục tự nhiên, tạo cho
qúy khách cơ hội kết nối với môi trường thiên nhiên và giúp Quý
khách quên đi sự căng thẳng đời thường để có lối sống khỏe mạnh.

Vui lòng liên lạc với chúng tôi để được tư vấn Spa miễn phí và chọn
những trị liệu Spa phù hợp với yêu cầu quý khách.

Giá bao gồm 10% thuế của chính phủ và 5% phí phục vụ.
Giá dịch vụ trị liệu toàn thân thêm 30% thuế tiêu thụ đặc biệt theo
quy định của chính phủ



Vietnamese herbal  compress  60 minutes

Vietnamese herbal  compress  90 minutes

PAX ANA ONE DAY JOURNEY 

Chose 1 in  2  foot  therapy or  Vietnamese

green tea  150 minutes

PAX BODY AND FACIAL CARE

Vietnamese facial  60 minutes

Sunburn body care  60 minutes

Vietnamese green tea  60 minute

Kids menu 30 minutes

Reike 60 minutes

650,000

750,000

850,000

350,000

250,000

250,000

150,000

250,000

Back energy 60 minutes

Back energy 90 minutes

Body relaxing 60 minutes

Body relaxing 90 minutes

Hot s tone therapy 60 minutes

Hot s tone therapy 90 minutes

Scalp therapy 60 minutes

Foot  accupressure 60 minutes

Scalp and Foot  60 minutes

450,000 

 550,000

450,000

550,000

450,000

550,000

350,000

350,000

350,000

Trị  l iệu thuốc chườm Việt  Nam 60 phút 

Trị  l iệu thuốc chườm Việt  Nam 90 phút

PAX ANA HÀNH TRÌNH MỘT NGÀY 

Chọn 1 t rong 2 t r ị  l iệu chân hoặc tẩy da t rà

xanh Việt  Nam 150 phút

PAX TRỊ LIỆU TOÀN THÂN VÀ MẶT

Trị  l iệu mặt  kiểu Việt  Nam 60 phút 

Trị  l iệu da cháy nắng  60 phút

Tẩy da t rà  xanh Việt  Nam 60 phút 

Trị  l iệu dành cho t rẻ  em 30 phút

Trị  l iệu năng lượng  60 phút

650,000

750,000

850,000

350,000

250,000

250,000

150,000

250,000

Trị  l iệu Lưng 60 phút 

Trị  l iệu Lưng 90 phút

Trị  l iệu thư giãn 60 phút

Trị  l iệu thư giãn 90 phút

Trị  l iệu đá nóng 60 phút

Trị  l iệu đá nóng  90 phút

Trị  l iệu đầu 60 phút

Trị  l iệu chân 60 phút

Trị  l iệu đầu và chân 60 phút 

450,000

550,000

450,000

550,000

450,000

550,000

350,000

350,000

350,000

MENU



PAX ANA BODY SIGNATURE 



Trị liệu năng lượng cho lưng – lưu thông huyết mạch tập trung vùng
đầu, vai, lưng giảm căng cơ và thoái hóa đốt sống

Trị liệu thư giãn - phương pháp thư giãn nhẹ nhàng với những thao
tác trị liệu dài và chậm, thư giãn hoàn toàn.

Trị liệu đá nóng - trị liệu toàn thân sử dụng đá Basalt sẽ giảm đau cơ,
lưu thông máu và giảm căng thẳng tạo cho người bệnh mất ngủ có giấc
ngủ sâu.

Trị liệu chườm thảo dược kiểu Việt Nam - trị liệu dùng dầu kiểu
truyền thống Việt Nam kết hợp kỹ thuật bấm huyệt, chườm thảo dược
giúp thư giãn toàn thân, giảm đau cơ và cải thiện sự tuần hoàn máu.

Trị liệu đầu - trị liệu nhẹ nhàng phần lưng trên, vai, cổ, da đầu nhằm
kích thích tuần hoàn máu, nuôi dưỡng da đầu giảm đau cho người mất
ngủ.

Trị liệu chân kiểu Việt Nam – Ngâm chân thảo dược bấm huyệt chân
và trị liệu chân theo kiểu Việt Nam sẽ giảm đau cơ và giảm phù chân. 

Trị liệu đầu và chân - Scalp and Foot Therapy, Dùng dầu dưỡng ẩm
thoa tóc và da đầu bằng những đầu ngón tay. Trị liệu này giúp giảm
đau đầu, căng thẳng, mang lại sự tĩnh lặng và thư giãn hoàn toàn. 

Back Energy therapy - Blood circulation focuses on the head,
shoulders, back to reduce muscle tension and spondylosis.

Relaxation therapy - Gentle relaxation with long and slow
therapeutic movements, complete relaxation.

Hot stone therapy - Body therapy using Basalt stone will relieve
muscle pain, blood circulation and reduce stress, giving insomnia
patients a deep sleep.

Vietnamese herbal compress - Vietnamese traditional oil therapy
combines acupressure and herbal compress techniques to relax the
whole body, relieve muscle pain and improve blood circulation.

Scalp therapy - Gentle treatment of the upper back, shoulders, neck,
and scalp to stimulate blood circulation, nourish the scalp, and relieve
pain for insomniacs

Vietnamese foot therapy – Herbal foot bath, foot reflexology and
Vietnamese foot treatment will relieve muscle pain and reduce leg
swelling.

Scalp and Foot Therapy - Apply moisturizing oil to hair and scalp
with fingertips. This therapy helps relieve headaches, stress, and
brings complete tranquility and relaxation.



   
PAX ANA FACIAL CARE 
Trị liệu mặt kiểu Việt Nam - Chăm sóc da mặt kiểu Việt Nam, dùng
mặt nạ nguyên liệu thiên nhiên, nhẹ nhàng tẩy da chết kết hợp trị liệu tạo
làn da sạch và tươi trẻ.

Vietnamese natural facial treatment - Vietnamese-style facial care,
using a mask of natural ingredients, gently exfoliating combined with
treatment to create clean and youthful skin.

PAX ANA BODY CARE 
Trị liệu cháy nắng - Đắp da toàn thân với nha đam tươi giúp tăng cường
tế bào mới thay thế cho tế bào bị tổn thương do cháy nắng.

Sunburn Soother - Covering the whole body with fresh aloe vera helps
to strengthen new cells to replace cells damaged by sunburn.

Tẩy da toàn thân kiểu Việt Nam - Tẩy toàn thân với trà xanh Việt Nam
kết hợp dầu tự nhiên mang lại làn da mềm mượt. 

Vietnamese Green tea - Body scrub with Vietnamese green tea
combined with natural oils for silky soft skin.



PAX ANA ONE DAY JOURNEY
Trị liệu chân thảo dược / tẩy da toàn thân 30 phút
Trị liệu toàn thân 60 phút                 
Trị liệu mặt thư giãn sâu 60 phút
Nước uống healthy tại PAXANA 

Herbal foot treatment / body scrub 30 minutes
Full body treatment 60 minutes
Deep relaxation facial treatment 60 minutes
Healthy drink at PAXANA 

PAX ANA KID JOURNEY 
Chọn 1 trong các liệu trình sau cho kids 
Choose one of the following courses for kids:
Trị liệu chân / Foot therapy
Trị liệu đầu / Head therapy
Trị liệu lưng / Back therapy

PAX ANA WELLNESS ACTIVITES
Trị liệu đả thông và phục hồi năng lượng kết hợp động tác thiền tĩnh lặng
thư giãn. Giúp cơ thể bạn hoàng toàn hồi phục về tinh thần và thể chất.

Clearing and restoring energy therapy combines quiet meditation and
relaxing. Help your body fully recover mentally and physically.



Đặt chỗ dịch vụ
Spa chúng Tôi mở cửa từ 10:00 sáng đến 20:00. Bất kỳ các thông tin liên quan đến dịch vụ Spa
xin vui lòng quay số nội bộ từ phòng bạn. Chúng Tôi khuyên bạn nên đặt dịch vụ để giữ thời gian
thích hợp cho bạn.

Sự chuẩn bị
Tư trang cá nhân nên cất tại phòng trước khi đến sử dụng dịch vụ Spa.
Khách nam nên cạo râu khi sử dụng trị liệu mặt để có kết quả tốt.

Khi đến Spa
Vui lòng đến sớm 30-40 phút trước giờ trị liệu của bạn để điền thông tin tình trạng sức khỏe của
bạn và có thời gian nghĩ ngơi trước giờ trị liệu.

Tư vấn
Chúng Tôi mời bạn đến Spa để tư vấn cá nhân về vấn đề bạn quan tâm và cũng nhằm giúp chúng
Tôi chuẩn bị tốt buổi trị liệu của bạn.

Trong quá trình sử dụng Spa
Trái cây khô và trà sẽ được phục vụ sau buổi trị liệu 
Để không ảnh hưởng đến khách khác, làm ơn không hút thuốc và sử dụng điện thoại trong khu
vực Spa. Môi trường Spa là nơi nghỉ ngơi, xin vui lòng nói chuyện nhỏ nhẹ đừng để ảnh hưởng
đến khách khác.

Sau buổi trị liệu
Chúng Tôi khuyên bạn nên tránh tắm nắng sau khi sử dụng dịch vụ Spa ít nhất 4 giờ. Để tiếp tục
điều trị tại nhà, quầy sản phẩm Spa cung cấp các loại sản phẩm giá trị khác nhau thích hợp cho
việc điều trị tại nhà của bạn.

Chi trả
Nếu trẻ em dưới 12tuổi, các gói trị liệu sẽ được giảm giá 50% cho dịch vụ đặt trước 2:00 chiều
cha mẹ được yêu cầu ở bên cạnh bé. 
Tất cả trị liệu sẽ được nhập vào hệ thống phòng của bạn và bạn sẽ thanh toán khi trả phòng.
Xin vui lòng thông báo hủy dịch vụ trước 4 tiếng cho dịch vụ đơn và 24 tiếng cho trị liệu trọn gói.
100% phí phải trả nếu không thông báo hủy.

MỘT SỐ QUY ĐỊNH KHI SỬ DỤNG SPA
Service reservation
Our spa is open from 10am to 8pm. For any information related to Spa services, please dial the
internal number from your room. We recommend booking the service to keep the time suitable
for you.

Preparation
We recommend that you store all your personal belongings in your room before coming to use
Spa services.
Male guests should shave when using facial treatment for good results.

When going to Spa
Please arrive 30-40 minutes before your treatment time to fill in your health information and have
time to rest before your treatment.

Advise
We invite you to the Spa for a personal consultation on your concern and also to help us prepare
well for your treatment.

During the use of Spa
We will serve dried fruit and tea after your healthy treatment.
In order not to affect other guests, please do not smoke and use phones in the Spa area. Spa
environment is a resting paradise, please speak softly so as not to affect other guests.

After the treatment session
We recommend that you avoid sunbathing after using Spa services for at least 4 hours. For
further treatment at home, the Spa products counter offers different kinds of value products
suitable for your home treatment.

Pay
If the child is under 12 years old, the treatment packages will be discounted by 50% for the
service booked before 2pm. Parents are required to be with the child.
All treatments will be entered into your room system and you will pay at check-out.
Please notify cancellation before 4 hours for single service and 24 hours for package treatment.
100% fee payable if no cancellation notice.


