


Hãy tận hưởng khoảnh khắc yên tĩnh giữa thành phố Sài Gòn trong một  không 
gian sang trọng The Spa tại khách sạn New World Sài Gòn

Sothys, một trong những thương hiệu danh tiếng của thế giới thẩm mỹ và làm đẹp, 
với công nghệ vượt trội mang đến những trải nghiệm toàn diện 

từ các giác quan một cách hoàn hảo

Nghi thức ngâm chân, được khởi động cho tất cả liệu trình tại The Spa 
nhằm tạo cảm giác thư giãn và thoải mái.

HẠNH PHÚC CỦA BẠN LÀ THÀNH CÔNG CỦA CHÚNG TÔI

Experience true tranquility and well-being at The Spa at New World Saigon Hotel,
Feel your worries melt away as you revel in the pampering treatments 

and energizing atmosphere in a middle of Saigon

Choosing Sothys, one of the original brands from the world of beauty institutes and 
spas, means choosing impeccable technology combined 

with an outstanding experience for the senses.

Enjoy your foot rituals at The Spa, a retreat yourself 
to begin their relaxation journey

SIMPLY TO MAKE YOU HAPPY



THƯ GIÃN ĐẦU       60 Phút
Phương pháp massage đầu truyền thống kết hợp đẩy lùi sự căng cứng phần cơ vai, lưng, giúp giảm thiểu mọi căng thẳng 
để giấc ngủ được sâu và ngon hơn. 

MASSAGE CHÂN       30 Phút / 60 Phút
Một hình thức trị liệu cổ xưa tập trung vào bấm huyệt bàn chân và bắp chân. Chống mệt mỏi và thư giãn 
sau một ngày dài làm việc.

TẨY TẾ BÀO CHẾT THIÊN NHIÊN     60 Phút
Làm mềm và mịn da với sản phẩm tự nhiên, vừa tẩy sạch các tế bào chết, vừa làm sáng, nuôi dưỡng và 
làm mịn làn da. Kết thúc liệu trình bằng sữa tươi dưỡng ẩm lấy lại sự tươi tắn cho làn da.

LIỆU PHÁP Ủ TOÀN THÂN  VỚI MẶT NẠ COCOON   60 Phút
Trải nghiệm tuyệt vời với các phương pháp dưỡng ẩm và giúp lấy đi những tế bào già trên bề mặt da, 
làm giảm những đốm nâu, giúp làn da trắng sáng, mềm mại, mịn màng và căng tràn sức sống.  

GÓI CHĂM SÓC PHƯƠNG ĐÔNG     90 Phút
Liệu trình đặc biệt lấy cảm hứng từ nghi thức chăm sóc từ Phương Đông. Bao gồm tẩy tế bào chết với một 
thỏi gạch nung đặc biệt không chỉ giúp loại bỏ làn da thô ráp bên ngoài mà còn thải độc cho làn da mang lại 
một cơ thể tràn đầy năng lượng và sảng khoái.

DỊCH VỤ ĐẶC BIỆT

GIẢM ĐỘC TỐ VÀ CHĂM SÓC
Chăm sóc và thải độc - phương pháp trị liệu toàn diện

TRỌN GÓI SỨC SỐNG MỚI      2 Giờ
Chăm sóc bản thân sau ngày làm việc căng thẳng với dịch vụ trọn gói bao gồm liệu trình massage toàn thân 
và mặt nhằm mang lại một làn da tươi mới và tràn đầy năng lượng.  

LIỆU TRÌNH NÉT ĐẸP HOÀN HẢO     3 Giờ
Khôi phục sự dẻo dai cho cơ thể bằng liệu trình trẻ hóa kết hợp phương pháp chăm sóc thư giãn toàn thân. Bao gồm 
tẩy tế bào chết toàn thân, massage bằng tinh dầu thơm Aroma và liệu trình chăm sóc mặt mang đến làn da mịn 
màng, căng tràn sức sống. 

CẶP ĐÔI HOÀN HẢO      3.5 Giờ
Được thiết kế đặc biệt dành cho các đôi uyên ương, gói trị liệu chính là món quà mà chúng tôi dành cho các cặp đôi 
sau ngày trọng đại của cuộc đời. Gói thư giãn truyền thống gồm massage toàn thân và chăm sóc da mặt chuyên biệt 
phù hợp theo từng loại da. Kết thúc liệu trình thư giãn bằng dịch vụ chăm sóc bàn chân hoặc dịch vụ chăm sóc móng. 

MỘT NGÀY CHO RIÊNG MÌNH     5 Giờ
Hãy tự thưởng cho mình một ngày thư giãn thoải mái tại The Spa nơi quý khách có thể thoải mái lựa chọn dịch vụ và 
tận hưởng dịch vụ tận tình.
Dịch vụ bao gồm: 
- Bơi
- Xông hơi
- Trọn gói sức sống mới
- Nước trái cây và xà lách 

THƯ GIÃN NGÀY CUỐI TUẦN     5 Giờ
Một ngày thư giãn thoải mái tại The Spa nơi quý khách có thể thoải mái lựa chọn dịch vụ và tận hưởng dịch vụ tận 
tình.
Dịch vụ bao gồm: 
- Bơi
- Xông hơi
- Trọn gói sức sống mới
- Tiệc tối Barbecue tại hồ bơi  (Thứ 6 và Thứ 7)

THƯ GIÃN TRỌN GÓI TẠI THE SPA 

The Spa tại khách sạn New World Saigon, nơi mang đến sự thư giãn và an yên cho quý khách 



MASSAGE THỤY ĐIỂN      60 Phút / 90 Phút
Là liệu pháp rất hữu ích trong việc làm giảm đau, giảm cứng khớp, tăng tính linh hoạt và cải thiện tuần hoàn cơ thể.

MASSAGE BỐN TAY      60 Phút
Sự kết hợp hài hòa giữa 2 chuyên gia trị liệu tập trung vào những tác động mạnh mẽ trên tất cả các cơ bắp 
và mô liên kết. Phương pháp này sẽ giúp loại bỏ các triệu chứng căng cơ.

CHĂM SÓC THƯ GIÃN      30 Phút / 60 Phút
Phương pháp chăm sóc đầu vai cổ nhằm đẩy lùi căng thẳng và mệt mỏi sau giờ làm việc. 
Thích hợp cho người sử dụng máy tính thường xuyên. 
Thảo dược thiên nhiên được kết hợp với 60 phút liệu trình, sẽ mang lại một tinh thần sảng khoái và phục hồi cơ thể 
một cách toàn diện nhất. 

LIỆU PHÁP ĐÁ NÓNG      90 Phút
Phương pháp massage đá nóng kết hợp với kỹ thuật điêu luyện của kỷ thuật viên chuyên nghiệp giúp giảm thiểu 
các triệu chứng căng cứng cơ và đau nhức cơ thể. Mang lại một cơ thể tràn đầy năng lượng và sảng khoái. 

LIỆU PHÁP THẢO DƯỢC      75 Phút
Liệu pháp phục hồi năng lượng với điều trị đặc biệt. Massage thảo dược được biết đến với đặc tính chữa bệnh, cải 
thiện lưu thông của máu và kích thích các cơ quan nội tạng giúp bạn hoàn toàn thư giãn và tràn đầy năng lượng.

LIỆU PHÁP THƯ GIÃN AROMA     90 Phút
Phương pháp trị liệu tuyệt vời này sử dụng hoàn toàn các loại tinh dầu tự nhiên, trong đó khách có thể lựa chọn theo 
sở thích của mình. Liệu trình áp dụng kỹ thuật massage chuyên sâu giúp giảm đau nửa đầu, mất ngủ và mệt mỏi do 
trái giờ sinh hoạt. Ngoài ra, liệu trình này sẽ giúp trẻ hóa cơ thể, làm mới tinh thần và phục hồi năng lượng cho cơ thể. 

MASSAGE TOÀN THÂN

DA THƯỜNG VÀ HỖN HỢP       70 Phút
Cân bằng độ ẩm, kiểm soát lượng dầu thừa và làm se khít lỗ chân lông, nâng tông da, cho bạn làn da trẻ trung 
và mịn màng. 

DA DẦU         70 Phút
Tẩy trang nhẹ nhàng sau đó áp dụng phương thức làm đẹp da sinh học, chăm sóc chuyên sâu bằng mặt nạ 
và tinh chất dưỡng da thích hợp cho từng vùng trên khuôn mặt. 

DA NHẠY CẢM       70 Phút
Liệu pháp cung cấp tinh chất làm đẹp vitamin giúp cho làn da trắng, sáng và căng bóng. 
Duy trì thực hiện liệu pháp đều đặn sẽ giúp cải thiện làn da và mang lại vẻ đẹp tươi trẻ như mong đợi. 

TRỊ LIỆU VÙNG MẮT      70 Phút
Liệu pháp được thiết kế đặc biệt cho vùng viền mắt, giúp giảm ngay các dấu hiệu mệt mỏi và quầng thâm quanh mắt.

LIỆU TRÌNH ĐẶC BIỆT DÀNH CHO NAM GIỚI    70 Phút
Làm sạch mặt chuyên sâu, mặt nạ dưỡng ẩm, huyết thanh chống lão hóa giúp cho làn da phục hồi độ đàn hồi 
mang lại vẻ tươi trẻ một cách hoàn hảo.

CHĂM SÓC DA MẶT



VITALITY JOURNEY      2 Hours
Pamper yourself with this complete body and facial package. Begin with a revitalizing massage to relax tired 
muscles and rehydrate the skin. Then experience a relaxing facial that suits your complexion.

BEAUTY JOURNEY      3 Hours
Uplift the body and mind with a rejuvenating experience that combines facial and body treatments. 
This package includes a body scrub, Aromatherapy massage and your choice of relaxing facial.

COUPLE RETREAT JOURNEY     3.5 Hours
Especially designed for lovebirds after they special day, this pampering treatment for the two of you is the perfect 
after-wedding gift. Our traditional body massage relaxes tired muscles and rehydrates your skin, followed by 
a facial suiting your complexion. You can then choose between a stimulating foot massage or pick from our nail 
services to round up your journey.

THE DAY ESCAPE       5 Hours
Treat yourself to a day of leisurely pampering at The Spa, where you can put your feet up and allow your cares 
to melt away.
Including: 
- Outdoor swimming pool
- Steam & sauna
- Vitality journey 
- Healthy juice and a choice of Healthy Food

WEEKEND ESCAPE      5 Hours
Treat yourself to a day of leisurely pampering at The Spa, where you can put your feet up and allow your cares to 
melt away.
Including: 
- Outdoor swimming pool
- Steam & sauna
- Vitality journey
- Enjoy dinner Barbecue by the pool (Friday and Saturday)

You will find yourself at The Spa New World Saigon that offers a peaceful and serene retreat

A JOURNEY AT THE SPA

SENSATIONS ORIENTALES      90 Minutes
An exceptional treatment protocol inspired by ancestral Oriental rites. The journey will start with a syrup 
to prepare the body for exfoliation. This pre-exfoliation syrup contains saponaria to cleanse and detoxify the skin, 
and bromelain used for its exfoliating action. You will then experience the body modelling with date oil extract 
known for its hydrating and soothing properties and amber oil for its destressing action. 
This signature treatment will nourish and enhance the skin for an experience of pure relaxation.

HEAD THERAPY       60 Minutes
Achieve inner peace with this firm massage that targets the upper back, shoulders, neck and head. Virgin coconut oil 
is used to focus on pressure points correlating to the body’s chakras, releasing overworked muscles while 
promoting energy flow through the whole body. This clears and sharpens the mind, improves concentration and 
sleep quality, and banishes anxiety and stress, while increasing inner peace and joy.

REFLEXOLOGY FOOT THERAPY     30 Minutes / 60 Minutes
An ancient form of therapy concentrating on acupressure of the feet and lower legs, this treatment helps to relax 
the whole body and mind, restore energy and regulate movement throughout the body.

HYDRA NOURISHING COCOON MASK    60 Minutes
Experience the comforting sensation of a hydrating/nourishing wrap applied warm onto the skin, and let your body 
and your mind indulge in pure escapism with the fragrance you have chosen. The soft skin effect is guaranteed 
after one time using treatment.

NATURAL BODY SCRUB      60 Minutes
Smooth, refine and replenish your skin with natural product to release the dead cells and leaving your skin 
hydrated and glowing. The treatment is completed with a milky to leave your body feeling baby soft.

HEALING AND DETOXIFY
Touch and healing- a state of deep relaxation.

SIGNATURE TREATMENT



NORMAL AND COMBINATION SKIN      70 Minutes
Rebalances the oil production, moisturizes the skin, controls the sebum level and also reduces clogged pores 
and white bumps, leaving you with younger and smoother skin.

OILY SKIN       70 Minutes
Gentle make-up removal followed by a deep biological skin peeling to prepare the skin for the application 
of a prescribed mask and modelling essence adapted to each zone of the face. 

TROPICAL FACIAL       70 Minutes
Fruits are packed with vitamins minerals and all the required nutrients that are essential not only for the well-being 
of your body but also for beautiful, clear and glowing skin. Fruit facials boost your skin with natural goodness 
which definitely gives you the results you desire.

EYE TREATMENT        70 Minutes
This treatment, specifically designed for the eye contour area, helps immediately diminish signs of fatigue 
and eye circles.

SPECIFIC FOR MEN - DETOXIFYING FACE TREATMENT    70 Minutes
High precision cleanser, customized mask, relaxing modelling movements and a specific age-defying face serum 
for a more resilient and impeccable skin

FACIAL TREATMENTS

REVITALIZING MASSAGE      60 Minutes / 90 Minutes
A truly traditional Swedish massage is accomplished by rubbing the muscles with long gliding strokes 
in the direction of blood returning to the heart.

FOUR HANDS TOUCH      60 Minutes
The harmonious combination between 2 therapists at the same time will bring special experience with deep 
relaxing massage.

STRESS RELIEF       30 Minutes / 60 Minutes
Relieve stiffness from your back and shoulder with this reviving upper body massage. 
Finish with a scalp massage for complete relaxation.
In the 60-minute treatment, warm herbal compress will be added to treat the back and shoulders 
to help release any aches and pains.

HOTSTONE THERAPY      90 Minutes
Treat your body to the sensation of warm volcanic stones combined with a selection of oils massaged 
into the skin using long, sweeping movements. Ideal for muscle relief and deep relaxation.

HERBAL COMPRESS      75 Minutes
Feel intensely relaxed and energized with this special treatment. A herbal massage is known for its healing 
properties, improving the blood’s circulation and stimulating the internal organs to leave you completely relaxed 
and energized.

AROMATHERAPY       90 Minutes
This sublime aromatherapy ritual uses natural essential oils, which guests can choose according to their preference. 
They are applied to the body through a flowing massage technique that provides relief from migraines, insomnia 
and jet lag. The journey ends with an aromatic herbal to rejuvenate your body, refresh your spirit and restore vital 
energy.

BODY MASSAGE



CANCELLATION POLICY
As a courtesy to other spa guests, please notify spa reception or guest relations if you cannot meet your appointment. 
Any cancellation with less than two hours’ notice will incur a 50% cancellation fee. A “no show” will be charged the 
full amount.

ARRIVAL TIME
For best spa experience, please arrive at least 20 minutes prior to your scheduled appointment.

LATE ARRIVAL
Please plan your spa experience carefully as all treatments are completed at the scheduled time. Your booking will 
be automatically cancelled if you are more than 15 minutes late without prior notice.

RELAXATION
Enjoy full use of our spa facilities, including the sauna, steam and whirl pool prior to your treatment. Let’s your body 
responds to the stimulating environment. Leave feeling recharged and glowing.

SPA CONSIDERATION
Guest who have high blood pressure, heart condition, are pregnant or have any other medical complications are 
advised to consult their doctor before doing any spa services. Kindly inform our receptionist or therapist of any 
physical and allergies or need for extra care (plain, injuries, tension).

SPA DISCLAIMER
The spa treatments, service, and/or facilities received or utilities at our spa are intended for general purpose only 
and are not intented to be a substitute for professional medical advice or care.

SPA ATTIRE
You will be provided with a bathrobe, disposable underwear and slippers for your comfort. Secure lockers are 
available for your personal belongings. Our Spa will not be held responsible for any lost or misplaced items.

CHÍNH SÁCH HỦY DỊCH VỤ
Trường hợp quý khách cần đặt lịch lại, thay đổi hoặc hủy bỏ lịch, vui lòng thông báo cho lễ tân để tránh làm ảnh hưởng 
đến lợi ích của khách hàng tiếp theo. Vui lòng lưu ý rằng quý khách sẽ bị trừ 50% tổng giá trị dịch vụ trong trường hợp 
hủy hoặc đặt lịch lại muộn hơn hai giờ và mất 100% phí cho trường hợp không đến theo lịch hẹn. 

THỜI GIAN HẸN
Để đảm bảo chất lượng phục vụ hoàn hảo nhất, quý khách vui lòng đến trước lịch hẹn tối đa 20 phút. 

ĐẾN MUỘN
Vui lòng sắp xếp thời gian cẩn thận và chính xác như lịch hẹn. Đối với trường hợp đến muộn 15 phút so với lịch hẹn, 
lịch hẹn sẽ tự động bị hủy mà không cần báo trước. 

DỊCH VỤ THƯ GIÃN
Tận hưởng đầy đủ dịch vụ hỗ trợ tại Spa trước khi sử dụng bao gồm phòng xông hơi khô, xông hơi nước, 
và bồn massage thủy lực để tạo cảm giác thư giãn và thoải mái tuyệt đối cho cơ thể. 

TƯ VẤN DỊCH VỤ
Khách bị huyết áp cao, bệnh tim, đang mang thai hoặc có bất kỳ biến chứng y tế nào khác nên tham khảo ý kiến 
bác sĩ trước khi thực hiện bất kỳ dịch vụ spa nào. Vui lòng thông báo cho nhân viên tiếp tân hoặc chuyên viên trị 
liệu của chúng tôi về bất kỳ dị ứng và bộ phần cần được chăm sóc thêm như vết thương, chấn thương, căng thẳng.

QUYỀN TỪ CHỐI
Các phương pháp, dịch vụ trị liệu, và cơ sở tiện ích tại spa của chúng tôi với mục đích chung nhằm đem lại 
sự thư giãn và thoải mái cho quý khách và không có ý định thay thế cho tư vấn hoặc chăm sóc y tế chuyên nghiệp.

TRANG PHỤC
Quý khách sẽ được cung cấp áo choàng tắm, đồ lót dùng một lần và dép trong quá trình sử dụng dịch vụ. 
Tủ khóa an toàn được cung cấp để bảo quản đồ dùng cá nhân của quý khách. Spa của chúng tôi sẽ không chịu trách 
nhiệm cho bất kỳ tài sản thất thoát hoặc thất lạc.

QUY ĐỊNH VÀ ĐIỀU KHOẢN TERMS AND CONDITIONS

Giờ hoạt động từ 9:00 đến 22:00 hằng ngày Open daily from 9 a.m. to 10 p.m.



Relax Your Body
Calm Your Mind
Renew Your Spirit



Hạnh phúc của bạn là thành công của chúng tôi
Simply to make you happy

76 Le Lai Street, District 1, Ho Chi Minh City, Vietnam
028 3829 4000, EXT. 2235

spa.saigon@newworldhotels.com


