


RELAX, REJUVENATE, UNWIND AND REBALANCE

Nestled on top of the hill and owned the best picturesque sunsets in Phu Quoc, Plumeria 
Spa is for those looking for a calm peace of mind, re-balancing of body to unwind the 
soul. Reawaken your senses, surrounded by lush greenery and stunning views whilst 

rejuvenating and rebalancing with our signature treatments. 
The Plumeria spa consists of eight treatment rooms and two private luxury spa suites each 
featuring dedicated wet areas with steam, sauna facilities and cultured marble jacuzzi, 
and a generous relaxation area outdoor with stunning sunset ocean views, yoga, fitness 

areas all embracing our rejuvenating approach to our wellness retreat experiences. 

THƯ GIÃN, TRẺ HÓA VÀ TÁI TẠO SỰ CÂN BẰNG

Ẩn mình trên đỉnh đồi xanh mát trong ánh hoàng hôn hồng tím tuyệt đẹp của
Phú Quốc, Plumeria Spa dành cho những ai đang đi tìm sự thư thái trong tâm hồn và tái 
tạo sự cân bằng của tâm trí, cơ thể và tinh thần qua các liệu pháp thư giãn hương thơm 

hoặc thảo dược.
Với 8 phòng trị liệu và 2 phòng cao cấp chuyên biệt được lắp đặt hệ thống xông hơi 

riêng và bể sục bằng đá cẩm thạch sẽ mang đến cho bạn trải nghiệm tuyệt vời cùng tầm 
nhìn ra đại dương vô tận.



SPA RITUALS



RENEWAL RITUAL 
PHỤC HỒI SỨC SỐNG

120 min  |  3,500,000 VND
Body scrub - 30 min  |  Body massage - 90 min 

Tẩy tế bào chết toàn thân - 30 phút  |  Mát xa toàn thân - 90 phút

Revitalize your body with a choice of body polish to exfoliate, cleanse and moisturize the skin, 
followed by a massage to soothe the soul, relieving stress and relaxing tired muscles.

Tái tạo sức sống cho cơ thể với liệu pháp loại bỏ tế bào chết, làm sạch và dưỡng ẩm cho da, 
kết hợp mát xa toàn thân để xoa dịu tinh thần, giảm căng thẳng và thư giãn cơ. 

REVITALIZING RITUAL 
TRẺ HÓA TOÀN DIỆN

120 min  |  4,100,000 VND
Body massage - 60 min  |  Facial basic skin care - 60 min

Mát xa toàn thân - 90 phút   |  Chăm sóc da mặt cơ bản - 60 phút

Rejuvenate with this holistic experience. Relax and unwind with our combination of carefully selected 
botanical ingredients, including rice bran oil, with a rejuvenating pressure point and lymphatic 

drainage techniques massage, followed by a unique facial treatment to renew and restore.

Làn da được tái tạo, phục hồi và trẻ hoá toàn diện dựa vào sự kết hợp hài hoà của các thành phần thực 
vật, bao gồm dầu cám gạo cùng kỹ thuật ấn huyệt độc đáo. 
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AWAKENING RITUAL
LIỆU PHÁP HỒI SINH

150 min  |  5,300,000 VND
Body scrub and Body wrap - 90 mins  |  Body massage - 60 min  

Tẩy tế bào chết, dưỡng ẩm và ủ mềm toàn thân - 90 phút  |  Mát xa toàn thân - 60 phút

Unwind as you move from gentle exfoliation to a detoxifying body wrap to a rejuvenating massage. 
A gentle body exfoliation is applied to remove impurities in preparation for the detoxifying body 

wrap. Using aromatherapy oils, this treatment is ideal to re-contour your silhouette, redefine skin tone 
and reduce cellulite.

  
Thả lỏng tâm trí và cơ thể với phương pháp tẩy tế bào chết nhẹ nhàng, nhằm loại bỏ tạp chất để chuẩn 
bị cho quá trình dưỡng ẩm và ủ mềm toàn thân. Với tinh dầu hương thơm dịu nhẹ, liệu pháp này là sự 
lựa chọn hoàn hảo để tái tạo đường nét cơ thể, định hình lại tông màu da và giảm chứng sần vỏ cam.

PURIFYING JOURNEY RITUAL
LIỆU TRÌNH THƯ GIÃN HOÀN HẢO

240 min  |  6,900,000 VND
Steam bath - 30 min  |  Body scrub and Wrap - 90 min  |  Body massage - 60 min  | 

Facial basic skin care - 60 min
Xông hơi ướt - 30 phút  |  Tẩy tế bào chết và ủ mềm toàn thân - 90 phút  |  Mát xa toàn thân - 60 phút 

|  Chăm sóc da mặt cơ bản - 60 phút

Enhance your well-being and experience nature’s balance. A combination of treatments working in powerful 
synergy will soothe your spirit, calm your mind and allow your body to be at one with the environment. 

Trải nghiệm liệu trình thư giãn trong không gian xanh mát tọa lạc trên đỉnh đồi. Sự kết hợp của các 
phương pháp trị liệu cùng tiếng nhạc du dương, sâu lắng và gam màu nâu ấm cúng của Plumeria Spa 

giúp xoa dịu tinh thần, tâm trí và đưa bạn đến gần thiên nhiên hơn.
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PLUMERIA MASSAGE THERAPY



PLUMERIA SIGNATURE THERAPY
TRỊ LIỆU ĐẶC BIỆT PHONG CÁCH PLUMERIA SPA

60 min/ 90 min  |  2,800,000 VND/ 3,300,000 VND

Enjoy a taste of the orient, blending a variety of techniques such as traditional Thai, Swedish and 
Balinese massage with firm pressure. A signature therapy tailored to specific needs soothing aromatic 
oils with kneading and gentle stretching leave the body completely relaxed and restore body energy.

Mang đậm nét trị liệu Á Đông kết hợp với kỹ thuật mát xa truyền thống của Thái Lan, Thụy Điển và Bali 
với lực ấn vừa phải. Liệu pháp đặc trưng phù hợp với nhu cầu cơ thể, kết hợp tinh dầu thơm và sự kéo 

giãn mang lại sự nhẹ nhàng, thoải mái và giúp phục hồi năng lượng.

AROMA VIETNAMESE STYLE
TRỊ LIỆU PHONG CÁCH VIỆT NAM

60 min/ 90 min  |  2,400,000 VND/ 2,900,000 VND

A perfect antidote to stress of modern life, using a blend of the purest essential oils, combination 
massage techniques are created around your needs, designed to relax the mind and 

relieve muscular tension. 

Liệu pháp hoàn hoàn hảo để giải tỏa những căng thẳng của cuộc sống thường nhật. Sự kết hợp của 
tinh dầu tự nhiên và các kỹ thuật mát xa chuyên nghiệp giúp bạn thư giãn, tái tạo sự cân bằng 

và giảm căng cơ.
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TRADITIONAL THAI THERAPY 
PHONG CÁCH TRUYỀN THỐNG CỦA THÁI

60 min/ 90 min  |  2,400,000 VND/ 2,900,000 VND

This ancient Thai art of healing uses pressure points that tap the body’s energy meridians to promote 
good health. Release tension, improve circulation and free your body of toxins with this ancient 

massage technique. 

Khám phá phương pháp trị liệu truyền thống của Thái Lan với ưu điểm sử dụng lực ép lên các điểm trên 
cơ thể giúp hạn chế sự căng cơ, cải thiện tuần hoàn máu và thải độc cơ thể.

DEEP TISSUE MASSAGE
PHONG CÁCH TRUYỀN THỐNG VIỆT NAM

60 min/ 90 min  |  2,800,000 VND/ 3,300,000 VND

An everlasting Vietnamese experience using traditional Vietnamese pressure point technique with 
invigorating movements, combined long strokes, kneading technique to warm and relax muscle tissue, 

improve blood circulation. 

Trải nghiệm phương pháp mát xa sử dụng kỹ thuật bấm huyệt truyền thống của Việt Nam với các động 
tác vuốt mềm mại, liên tục của kỹ thuật viên giúp làm ấm, giãn cơ và lưu thông máu tốt hơn.
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TOP TO TOE PREGNANCY RITUAL
THƯ GIÃN TOÀN THÂN CHO MẸ BẦU

60 min/ 90 min  |  2,800,000 VND/ 3,300,000 VND

A mum-tobe treatment that corporates our maternity massage for expert relief of pregnancy related to 
tension and a relax facial. A treatment performed by our specially trained therapists that will leave you 

floating on air.

Liệu pháp mát xa chuyên biệt được thực hiện bởi những chuyên gia trị liệu giúp Mẹ Bầu giải tỏa sự căng cơ 
mặt và thư giãn toàn thân trong suốt quá trình mang thai.

CHAMPI AYURVEDIC HEAD MASSAGE 
LIỆU PHÁP MÁT XA ĐẦU PHONG CÁCH AYURVEDIC

60 min |  2,000,000 VND

Originating in India more than a thousand years ago, Champi has been passed down through 
generations of women. Traditionally used to strengthen and improve the fullness of the hair, this 

age-old technique stimulates the pressure points of the scalp, producing not only lustrous hair, but a 
relaxed body and mind. 

Bắt nguồn từ Ấn Độ cách đây hơn 1000 năm, phương pháp Ayurvedic phổ biến với lợi ích cải thiện và 
tăng cường sự phát triển của tóc. Kỹ thuật lâu đời này còn tác động vào nhiều điểm trên da đầu, không 

chỉ mang lại một mái tóc óng mượt mà còn làm cơ thể và tâm trí được thư giãn.
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FOOT REFLEXOLOGY 
LƯU THÔNG MÁU HUYẾT BÀN CHÂN

60 min  |  2,000,000 VND

Treat your feet to this indulging experience which begin with a herbal footbath to stimulate and 
revitalize tired and aching feet. Followed by authentic foot reflexology that stimulates neural endings, 

improves blood circulation and nutrient absorption to boost body’s immune system.

Xoa dịu đau nhức và thư giãn bàn chân với liệu pháp thảo mộc kết hợp phương pháp mát xa nhằm kích 
thích các dây thần kinh, cải thiện tuần hoàn máu và tăng khả năng hấp thụ chất dinh dưỡng để nâng 

cao hệ miễn dịch của cơ thể.

YOUTH MASSAGE (From 4 to 12 years old)
THƯ GIÃN CHO TRẺ (Từ 4 đến 12 tuổi)

60 min  |  2,000,000 VND

Invite your child to discover the world of well-being under the caring touch of our trained therapist. 
Specifically designed to cater for children, this oil massage provides gentle pressure to the scalp and 

body, improving your child’s quality of sleep, soothing the nervous system and strengthening immunity.

Hãy để các bé được tiếp xúc và trải nghiệm liệu pháp mát xa dành riêng cho trẻ từ 4 đến 12 tuổi. 
Phương pháp này giúp trẻ ngủ ngon, xoa dịu thần kinh và tăng cường hệ miễn dịch.
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INDULGENCE MASSAGE
ĐAM MÊ LAN TỎA

30 min  |  1,000,000 VND

This luxurious treatment is deeply soothing and relaxing massage, personalised to the individual to 
ease away tension and target any specific problem areas. 

Liệu pháp mát xa được thiết kế phù hợp với nhu cầu của cơ thể. Là sự lựa chọn hoàn hảo để cải thiện tuần 
hoàn máu, giải tỏa sự căng cơ và giúp lưng, vai, đầu, chân được thư giãn.

HERBAL COMPRESS
THƯ GIÃN VỚI TÚI THẢO DƯỢC 

500,000 VND

*Additionally combined with other treaments  
*Được kết hợp cùng các liệu pháp khác

Enhance your spa experience by adding a relaxing herbal compress to your spa journey. The use of heated 
herbal compresses along the meridian lines of the body during a massage helps release muscle stiffness, 

while their aroma-therapeutic qualities rejuvenate the senses. An ideal addition to any massage treatment.

Các túi thảo dược ấm nóng kích thích toàn bộ dây thần kinh của cơ thể mang lại sự thoải mái, nhẹ nhàng 
hoàn hảo khi các cơ được thư giãn tối đa và các tinh chất trong thảo dược sẽ đánh thức các giác quan của 

bạn một cách trọn vẹn.
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BODY TREATMENTS



REJUVENATING BODY SCRUB
TRẺ HOÁ LÀN DA VỚI LIỆU PHÁP TẨY TẾ BÀO CHẾT

60 min  |  2,000,000 VND

Create your personal, powerful regimen for skin health glow, and longevity. It nourishes the skin with 
chia seeds particles and matcha tea that visibly improves the appearance and luminosity of the skin 

to promote skin longevity. Suitable for all skin types and for all seasons of the year.

Làn da được tái tạo, trẻ hóa nhờ sự kết hợp tuyệt vời của hạt chia và trà xanh matcha mang lại cho bạn 
một làn da căng bóng, sáng mịn và làm chậm quá trình lão hóa da. Thích hợp với mọi loại da.

DETOXIFYING BODY SCRUB
GIẢI BỎ ĐỘC TỐ CƠ THỂ
60 min  |  2,000,000 VND

Drawing on a blend of coconut and Vietnamese coffee, caffeine in coffee have the power to improve 
several common skin issues, reduce the puckering of cellulite, and tighten skin cells. Together with 

coconut, it is the most unique of Asian beauty secrets. This exotic body scrub is enriched with lauric 
acid, known for its antiviral and antibacterial properties. This exfoliates the skin as well as cleanses, 

nourishes, and moisturizes. Recommended for normal and dry skin types.

Dừa là một trong những bí quyết làm đẹp độc nhất ở châu Á. Sự kết hợp hoàn hảo của dừa và cà phê 
Việt Nam giúp cải thiện các vấn đề thường gặp của da, giảm nếp nhăn và làm da căng bóng. Liệu 

pháp tẩy tế bào chết này được bổ sung axit lauric với công dụng kháng khuẩn, làm sạch, nuôi dưỡng và 
giữ ẩm cho làn da. Phù hợp với da thường và da khô.
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BAGNI DI PISA MUD
DƯỠNG ẨM KẾT HỢP VỚI LIỆU PHÁP BAGNI DI PISA Ủ BÙN TOÀN THÂN

60 min  |  2,300,000 VND

An intensive treatment with thermal water from Bagni Di Pisa with detoxifying and anti-cellulite 
actions. A blend of essential oils encourages a profound purification of the tissues while the Fucus 

and Laminaria algae synergically act to improve visible sign of cellulite. For all cellulite types. Unsuit-
able to pregnant or breastfeeding women and in case of thyroid problems.

Phương pháp điều trị chuyên sâu với nước nóng từ Bagni Di Pisa có tác dụng giải độc, chống viêm mô tế 
bào và giảm mỡ. Hỗn hợp các loại tinh dầu giúp thanh lọc, làm sạch sâu các mô, trong khi tảo Fucus 

and Luminaria thúc đẩy quá trình phân giải mỡ và giảm bớt nếp nhăn. 
Chống chỉ định đối với phụ nữ đang mang thai hoặc đang cho con bú và những người có vấn đề về 

tuyến giáp.

BODY STRATEGIST FIRMING 
SĂN CHẮC VÓC DÁNG VỚI LIỆU PHÁP Ủ TAN MỠ

60 min  |  2,300,000 VND

Cosmetic treatment to improve the tone and the elasticity of the skin, thanks to an antioxidant mask, 
rich of biological Tamanu Oil and green walnut extracts, it hydrates the skin leaving it soft, silky and 

compact. It is ideal for dry and undernourished skins, also as an after sun treatment.

Với tác dụng hiệu quả của mặt nạ chống oxi hóa chứa dầu Tamanu và chiết xuất óc chó, liệu pháp 
mang lại sự săn chắc, tăng độ đàn hồi và tạo độ ẩm cho da để da mềm, mịn và tươi trẻ. Phù hợp với da 

khô, da chưa được chăm sóc đúng mức, hoặc sau khi phơi nắng.
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FACIAL TREATMENTS 



SOOTHING REMEDY
LIỆU PHÁP ÊM DỊU

60 min  |  2,800,000 VND

A smooths and restores the protective skin barrier through a delicate dermal-affinity action. Benefits 
renews and smooths the skin. Soothes redness and irritations. Nourishes and fortifies the skin barrier. 

Recommended for skins which are sensitive, fragile and prone to redness.

Với ưu điểm phục hồi, làm mịn da mặt và giảm các vết sưng tấy, phương pháp trị liệu này còn giúp nuôi 
dưỡng và tăng cường lớp da bảo vệ. Khuyên dùng cho da nhạy cảm và dễ bị sưng đỏ.

RECOVERY TOUCH 
CHẠM ĐỂ HỒI SINH 

60 min  |  2,800,000 VND

An intensive anti-oxidant vitamin treatment with goji berries. It revitalizes and nourishes the skin. It 
cosmetically protects, soothes, nourish and tone the skin. Suitable for undernourished and tires skins.

Phương pháp điều trị chuyên sâu với lợi ích của quả câu kỷ tử và vitamin chống oxi hóa giúp tái tạo, 
nuôi dưỡng, bảo vệ và làm da ăn chắc. Thích hợp cho những làn da mệt mỏi và chưa được chăm sóc 

đúng cách.
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ACTIVE PURENES
KHƠI NGUỒN SỰ THUẦN KHIẾT

60 min  |  2,800,000 VND

A purifying and rebalancing treatment for impure and oily skins. Characterized by a mask rich in 
green and white clays, which act on contrasting the excessive production of sebum and help give the 

skin a clear, matte appearance. Recommended for impure, oily and acne-prone skins with a lot of 
surface congestions. 

Với đặc tính làm sạch và tái tạo sự cân bằng cho làn da, mặt nạ đất sét xanh và trắng là phương pháp 
hiệu quả giúp điều tiết bã nhờn và mang lại làn da sáng mịn, ngăn mụn và làm mờ vết thâm. Thích hợp 

cho da dầu, da bị mụn trứng cá và nhiều nếp nhăn.

HYDRAMEMORY
CUNG CẤP DƯỠNG ẨM 
60 min  |  2,800,000 VND

A deep hydrating, antioxidant treatment for face, neck and décolleté. Leave the skin hydrated and 
silky. Restore compactness, nourishment and luminosity. Contrast dehydration and premature aging. 
Offer a unique and very pleasurable experience thanks to the specific application of the mask with 

the brushes and the exclusive Comfort Touch Face Massage.
Recommended for exceptionally dehydrated skin, all year round and especially in hot climates or in 

preparation for sun exposure. Ideal for young skins or for those showing the first signs of aging.

Nổi bật với kỹ thuật mát xa và mặt nạ chống oxy hoá chuyên biệt, liệu pháp này giúp dưỡng ẩm sâu 
cho phần mặt và cổ. Phục hồi độ săn chắc, nuôi dưỡng và làm sáng da, ngăn ngừa tình trạng mất nước 

cho da. Phù hợp với da khô hoặc da có dấu hiệu lão hóa sớm.
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ABSOLUTE PEARL 
TRẮNG SÁNG NHƯ NGỌC TRAI

75 min  |  3,200,000 VND

A facial for the treatment of hyper-pigmentation, dark spots and general uneven skin tone.  Bestow 
immediate freshness, vitality and luminosity due to antioxidant, smoothing and whitening actions of 

the products. Benefit instant luminosity and radiance. 

Tác động chuyên sâu cho làn da không đều màu, có đốm đen hoặc bị tăng sắc tố. Mang lại một làn da 
tươi trẻ, tràn sức sống và trắng sáng ngay lập tức bởi công dụng chống oxy hóa, làm mịn và trắng da 

đặc biệt.

SUBLIME SKIN ACTIVE LIFT 
NÂNG CƠ CHỐNG LÃO HÓA

75 min  |  3,200,000 VND

An anti-aging re-densifying and lifting treatment for the face and neck. Combined with the specific 
active lift massage restores fullness to the skin and redefines the volume of the face. Its specific action 

and efficacy is obtained thanks to innovative biphasic peel-off mask. Recommended for all skin 
conditions with wrinkles and visible loss of tone and volume. Benefits stimulates a triple action of 

immediate lifting nourishes, illuminates and tones.

 Phương pháp trị liệu đặc biệt giúp tái tạo và nâng cơ chống lão hóa dành riêng cho mặt và cổ. Với tác 
dụng hiệu quả của mặt nạ tẩy tế bào chết chuyên biệt và tác động nâng cơ tức thì, liệu trình này phù 
hợp với tất cả các loại da, bao gồm da có nếp nhăn và da không đều màu giúp phục hồi độ đàn hồi 

của làn da, định hình cơ mặt, nuôi dưỡng, làm sáng và săn chắc da.
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SPA GUIDELINES



TOUR PHILOSOPHY - TRIẾT LÝ DU LỊCH
To protect the privacy of our guests while using spa services, limited number of people will be applied.

Nhằm mang lại sự riêng tư và trải nghiệm dịch vụ tốt nhất, Plumeria Spa sẽ giới hạn số lượng người sử 
dụng dịch vụ cùng lúc.

SPA APPOINTMENTS - ĐẶT LỊCH HẸN 
Please consult our Plumeria Spa receptionist for assistance in selecting the treatments that fulfill your 
requirements. To ensure availability, advanced reservations are highly recommended. To make your 
appointment, in-house guests can either call Plumeria Spa by pressing Spa hot key on your room 
telephone or visiting us in person. 
Plumeria Spa is open daily from 10:00 am – 7:00 pm

Các chuyên viên của Plumeria Spa sẽ tư vấn liệu pháp spa phù hợp với yêu cầu của bạn. Vui lòng đặt lịch 
trước bằng cách nhấn phím Spa từ điện thoại bàn hoặc đến trực tiếp Plumeria Spa.
Plumeria Spa mở cửa hàng ngày từ 10:00 – 19:00.

WHAT TO WEAR DURING A TREATMENT - MẶC GÌ TRONG QUÁ TRÌNH TRỊ LIỆU
It is recommended during a body treatment or massage that those treatments are enjoyed with disposable 
undergarments. Professional draping is performed throughout the duration of the service for privacy. We 
request that all guests take a shower prior to arrival. We will provide robes, disposable undergarments 
and slippers for your convenience. 

Plumeria Spa sẽ cung cấp áo choàng, áo lót dùng một lần và dép đi trong nhà để đảm bảo sự hiệu quả 
trong suốt qúa trình trị liệu. Vui lòng tắm trước khi sử dụng dịch vụ tại Plumeria Spa.
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HEALTH MATTER AND COMFORT LEVEL - VẤN ĐỀ SỨC KHỎE VÀ MỨC ĐỘ THOẢI MÁI
Please notify our receptionist before booking treatments if you are pregnant, have allergies, high blood 
pressure, any physical ailments, or disabilities. This will prepare our staff far in advance to provide the 
best possible spa treatment or therapy for you. When receiving your treatment, the technician will 
address your needs based on your personal assessment. They will speak to you about the temperature, 
pressure, music, product, and sequence of service they are providing. You may also communicate to us 
how you are feeling during your service, and if there is anything specific you would like us to address, 
please inform the technician.

Vui lòng thông báo cho nhân viên lễ tân biết tình trạng sức khỏe hiện tại của bạn như bị dị ứng, cao 
huyết áp, đang mang thai hoặc bất kỳ bệnh lý nào. Plumeria Spa sẽ chuẩn bị và cung cấp các liệu pháp 
trị liệu tốt nhất cho bạn bằng cách tư vấn về nhiệt độ, lực xoa bóp, âm nhạc, nguyên liệu và trình tự thực 
hiện liệu trình. Trong suốt quá trình sử dụng dịch vụ, bạn hoàn toàn có thể yêu cầu nhân viên điều chỉnh 
để phù hợp với mong muốn của bạn.

GUEST TIMELINESS - TÍNH KỊP THỜI 
We ask that you arrive 15 minutes prior to your scheduled appointment time. Arriving late will possibly 
interfere with your treatment, making it not as effective or therapeutic for you. All appointments will end 
at their scheduled time so that the next guest will not be delayed. Treatment times are not extended 
based on late arrivals.

Vui lòng đến Plumeria Spa trước 15 phút so với lịch hẹn đã đặt nhằm mang lại trải nghiệm và hiệu quả 
thư giãn tốt nhất. Plumeria Spa sẽ không kéo dài thời gian của liệu trình đó nếu bạn đến trễ, vì điều này 
có thể ảnh hưởng đến lượt khách tiếp theo.
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CANCELLATION POLICY - CHÍNH SÁCH HỦY
We require a minimum of three hours’ notice to change or cancel a booking in order to avoid a 100% 
cancellation fee.

Vui lòng thông báo hủy sử dụng dịch vụ với Plumeria Spa trước 3 giờ so với lịch hẹn hoặc bạn sẽ bị tính 
phí hủy 100%.

SPA PAYMENT INQUIRIES - CÁCH THỨC THANH TOÁN
If you have posted a credit card to your room, this will allow you to charge services to your room. Any 
additional guests using Plumeria Spa must be added to your room as a “share with” in order to charge 
to your room account. We accept all major credit cards, cash and gift cards purchased through the 
resort. Gift cards may be purchased at the Plumeria Spa reception desk.

Chi phí sử dụng dịch vụ tại Plumeria Spa sẽ được tính vào thẻ tín dụng của bạn, nếu bạn đã đăng kí 
thông tin thẻ khi nhận phòng và chọn chức năng cùng thanh toán cho các dịch vụ phát sinh tại resort.
Plumeria Spa chấp nhận thanh toán với tất cả loại thẻ tín dụng, tiền mặt hoặc Thẻ Quà Tặng. Bạn có thể 
mua Thẻ Quà Tặng tại quầy lễ tân của Plumeria Spa.
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**All prices are in Vietnam Dong (VND) and inclusive of spa consumption tax, 5% service   
    charge and 10% VAT
**Biểu giá được tính theo VND, đã bao gồm 5% phí dịch vụ và 10% thuế VAT.



Ong Doi Cape, An Thoi, Phu Quoc Island, Kien Giang, Viet Nam
(+84) 29 7354 6666  |  HB2R4@accor.com  |  www.premiervillage-phuquoc.com


