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ราคาที ่ แสดงเป ็นเง ินบาทไทย ซ ึ ่งย ังไม ่รวมค่าบร ิการ 10% และภาษีม ูลค ่า เพ ิ ่ม 7%

โปรแกรมการนวดเพื่อฟื้นฟูร่างกาย

นวดแบบซิกเนเจอร์ที่เป็นเอกลักษณ์ของอินบาลานซ ์ 
60 นาที 1,200++ / 90 นาที 1,600++
การนวดน�้ามันเทคนิคพิเศษมีความคลาสสิคที่เป็นเอกลักษณ์ไม่ซ�้าใครนี้ได้ประยุกต์มาจากการนวดแบบสวีดิช 
โดยน�ามาผสมผสานกับการนวดตัวด้วยน�้ามันหอมระเหยและการนวดแผนไทยแบบดั้งเดิม  การนวดแบบนี้จะช่วย
สร้างความรู้สึกที่ดีโดยการเพิ่มการไหลเวียนของโลหิต กระตุ้นต่อมน�้าเหลือง ผ่อนคลายความตึงเครียดของ
กล้ามเนื้อ ปรับปรุงโทนสีผิว และเป็นการผ่อนคลายโดยรวมอย่างสมบูรณ์แบบ คุณสามารถเลือกน�้ามันจาก
ส่วนผสมที่มีคุณภาพของเราให้เหมาะสมกับความต้องการของทั้งร่างกายและจิตใจของคุณได้

นวดน�้ามันหอมระเหย
60 นาที 1,000++/ 90 นาที 1,400++
จากเทคนิคการนวดสุดคลาสสิคแบบสวีดิช การนวดด้วยน�้ามันหอมระเหยนี้ใช้การเคลื่อนไหวอย่างนุ่มนวลของ
มือเพื่อช่วยผ่อนคลายกล้ามเนื้อและเนื้อเยื่ออ่อนเป็นการบรรเทาความเครียดทั้งทางร่างกายและจิตใจ น�้ามัน
หอมระเหยสามารถปรับให้เข้ากับความต้องการเฉพาะของแต่ละบุคคล รวมถึงน�้าหนักการนวดที่สามารถปรับได้
ตามความผ่อนคลายและสบายของลูกค้าได
 
นวดสปอร์ต
60 นาที 1,400++/ 90 นาที 1,800++
การนวดนี้เหมาะอย่างยิ่งส�าหรับวันที่คุณท�ากิจกรรมมาทั้งวัน รวมถึงผู้ที่ต้องการจะลดความตึงเครียดโดย
เฉพาะในบริเวณหลังหรือทั่วร่างกาย การนวดสปอร์ตจะช่วยบรรเทาอาการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อหรืออาการ
ตะคริวด้วย การนวดแบบนี้จะแตกต่างกันไปตามสภาพร่างกายและความต้องการของแต่ละคน
  
การนวดด้วยหินร้อน
90 นาที 2,500++
การนวดที่นุ่มนวลแบบพิเศษนี้เป็นการใช้หินบะซอลต์หลากหลายขนาดในการนวด หลังจากใช้ความร้อนท�าความ
สะอาดหินแล้วนั้น หินจะถูกวางและนวดไปตามต�าแหน่งต่างๆ ของร่างกายเพื่อผ่อนคลายกล้ามเนื้อ ช่วยลดและ
บรรเทาความตึงเครียด การนวดนี้รวมถึงความสมดุลของจักระและเป็นการปรับสมดุลของร่างกายที่ทรงพลัง
ด้วยหิน

การนวดฝ่าเท้า
45 นาที 500++
การนวดฝ่าเท้าแบบดั้งเดิมนี้เริ่มต้นด้วยขั้นตอนการท�าความสะอาดขาและเท้า การนวดกดจุดฝ่าเท้าที่เป็น
เอกลักษณ์ของเราผสมกับการห่อด้วยผ้าขนหนูที่อบด้วยสมุนไพรนี้จะสร้างความผ่อนคลายและท�าให้รู้สึก
สบายอย่างสมบูรณ์แบบ



ราคาที ่ แสดงเป ็นเง ินบาทไทย ซ ึ ่งย ังไม ่รวมค่าบร ิการ 10% และภาษีม ูลค ่า เพ ิ ่ม 7%

โปรแกรมการนวดเพื่อฟื้นฟูร่างกาย

การนวดแผนไทย
60 นาที 600++/ 90 นาที 900++
ศิลปะการนวดแผนไทยแบบโบราณดั้งเดิม ที่ผสมผสานระหว่างการกดจุดกล้ามเนื้อ เส้นเอ็น และการยืดกล้าม
เนื้อ โดยจะเน้นที่บริเวณขาและหลัง ซึ่งจะรวมไปถึงการยืดกล้ามเนื้อและบรรเทาความตึงเครียด รวมทั้งการยืด
ข้อต่อตามแนวเส้นลมปราณของร่างกาย

การนวดแผนไทยประคบ
90 นาที 1,200++
สัมผัสการนวดแผนไทยที่ดีที่สุดด้วยการผสมผสานของลูกประคบร้อนสมุนไพรที่จะช่วยล้างพิษในร่างกาย 
ซึ่งจัดท�าขึ้นตามวิธีการแบบไทยดั้งเดิมที่เป็นอมตะ ทรีตเมนต์นี้เหมาะอย่างยิ่งส�าหรับบรรเทาอาการปวดและบาด
เจ็บของกล้ามเนื้อ ซึ่งจะท�าให้คุณรู้สึกผ่อนคลายและฟื้นฟูร่างกายได้อย่างสมบูรณ์

การนวดศรีษะแบบอินเดีย
45 นาที 1,000++
เทคนิคการนวดบ�ารุงที่หรูหรานี้ใช้น�้ามันมะพร้าวบริสุทธิ์แบบอุ่นๆ ผสมผสานกับเทคนิคอายุรเวท พร้อมด้วย
การเติมวิตามินและแร่ธาตุที่อุดมสมบูรณ์ลงบนเส้นผมและหนังศีรษะนี้จะมอบความผ่อนคลายให้ได้อย่างสูงสุด
และสามารถฟื้นฟูเส้นผมให้มีสุขภาพดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัด การนวดนี้เหมาะเป็นพิเศษส�าหรับรักษาอาการนอนไม่
หลับและปวดหัวเรื้อรัง
 
การนวดลดความตึงเครียดบริเวณหลัง คอ และไหล่
30 นาที 600++
การนวดเบื้องต้นนี้เป็นการนวดที่สมบูรณ์แบบส�าหรับผู้ที่มีความเครียดแต่มีเวลาจ�ากัด การนวดนี้จะเน้นที่
บริเวณหลัง คอ และไหล่ โดยการใช้น�้ามันผสมผสานกับการนวดในหลายๆ เทคนิคเพื่อให้ผ่อนคลาย โดยเฉพาะ
ในบริเวณที่มีความตึงเครียดเป็นพิเศษนี้
 
การนวดแบบชิอัทสึ
60 นาที 1,000++
ศิลปะการนวดบ�าบัดด้วยมือแบบดั้งเดิมของญี่ปุ่นเป็นการสร้างความผ่อนคลายต่อร่างกาย มีเป้าหมายเพื่อ
ฟื้นฟูสมดุลของพลังงานผ่านแรงกดบนบริเวณที่พลังงานเคลื่อนผ่านระบบหยินและหยางในร่างกาย ชิอัทสึ
ช่วยบรรเทาความเครียดและส่งเสริมจุดที่ถูกมองข้าม การนวดชนิดนี้จะเป็นการลงน�้าหนักด้วยการกดจุดและ
การยืดเหยียด
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การขัดผิว

ขัดผิวสครับด้วยมะขาม
30 นาที 1,000++
สารสกัดจากมะขามมี AHA และเอนไซม์สูง รวมทั้งอุดมไปด้วยไฟเบอร์และวิตามินซีซึ่งจะช่วยขจัดเซลล์ผิวที่
ตายแล้ว ช่วยลดจุดด่างด�า และความเสื่อมสภาพของผิว

ขัดผิวสครับกาแฟเพิ่มความชุ่มชื่น
30 นาที 1,000++
มอบความชุ่มชื่นให้กับผิวกายของคุณด้วยสครับกาแฟที่มีคุณสมบัติช่วยลดเซลลูไลท์ สครับขัดผิวนี้ช่วย
ฟื้นฟูและมอบความอ่อนเยาว์ให้แก่ผิวกายของคุณ รวมถึงช่วยกระชับรูขุมขน จนคุณจะประหลาดใจไปกับความ
นุ่มนวลและความเรียบเนียนของผิวคุณ
 
ขัดผิวสครับด้วยผลไม้เขตร้อน
30 นาที 1,000++
ดื่มด�่าและเติมความสดชื่นด้วยสครับบุหงาที่บรรจุเอนไซม์สกัดจากผลไม้เขตร้อน เช่น มะละกอ ฝรั่ง มะม่วง 
กล้วย และสับปะรด  เริ่มต้นขั้นตอนด้วยการท�าความสะอาดผิว ขัดผิวและเพิ่มความชุ่มชื้นด้วยผลิตภัณฑ์จาก
คอลเลคชั่นที่ช่วยกระตุ้นดูแลร่างกาย ทรีตเมนต์นี้จะช่วยให้คุณมีชีวิตชีวาเฉกเช่นเพิ่งก้าวจากการอาบน�้าด้วย
กลิ่นหอมของค็อกเทลผลไม้เมืองร้อน
 
ขัดผิวสครับเกลือคริสตัลหิมาลัย
30 นาที 1,000++
เกลือหิมาลัยเป็นหนึ่งในเกลือที่ดีต่อสุขภาพที่สุดในโลกที่จะช่วยก�าจัดสิ่งสกปรกและกระตุ้นความรู้สึกด้วยกลิ่น
หอมอันเข้มข้น ทรีตเมนต์อันเย้ายวนใจนี้จะช่วยเติมเต็มผิวและท�าให้ผิวเปล่งประกายอย่างมีสุขภาพดี
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การพอกผิว
ในทุกโปรแกรมการพอกผิว คุณจะได้สัมผัสการนวดหนังศีรษะที่มอบความผ่อนคลาย
สงบ และสดชื่น

พอกผิวด้วยว่านหางจระเข้
30 นาที 1,200++
ทรีตเมนต์ความเย็นสุดพิเศษนี้จะช่วยเพิ่มความชุ่มชื้น บ�ารุงและฟื้นฟูผิวของคุณ การพอกผิวและห่อตัวนี้จะ
ใช้ว่านหางจระเข้ที่มีคุณสมบัติในการเพิ่มความชุ่มชื้นให้แก่ผิว เหมาะกับท่านที่ผ่านการอาบแดดหรือกิจกรรม
กลางแจ้งที่ต้องโดนแสงแดดมาทั้งวัน

โคลนทะเลเดดซีบริสุทธิ์
30 นาที 1,200++
ห่อผิวกายด้วยแร่ธาตุจากทะเลลึกเพื่อช่วยล้างพิษและกระตุ้นการท�างานของเซลล์ผิวหนัง เริ่มต้นจากพอก
โคลนจากทะเลลึกเพื่อช�าระล้างผิวและก�าจัดสารพิษออกจากร่างกาย จากนั้นเราจะใช้ผ้าห่มความร้อนห่อหุ้ม
ร่างกายไว้เพื่อเพิ่มการดูดซับของแร่ธาตุธรรมชาติจากโคลนทะเลเดดซี
 
พอกผิวกายด้วยผลไม้เขตร้อน
30 นาที 1,200++
ผลไม้เขตร้อนอุดมไปด้วยสารต้านอนุมูลอิสระ และเอนไซม์ที่จ�าเป็น ซึ่งรู้จักชื่อกันในเชิงชีวเคมีว่า ปาเปน 
(papain) มีคุณสมบัติช่วยให้ผิวอ่อนนุ่มและมีชีวิตชีวา ทรีตเมนต์จะจบขั้นตอนด้วยครีมบ�ารุงผิวกายที่จะช่วย
ให้ผิวของคุณเปล่งปลั่ง โดยทรีตเมนต์นี้แนะน�าส�าหรับทุกสภาพผิว
 
พอกผิวด้วยช็อกโกแลต
30 นาที 1,200++
การพอกผิวด้วยช็อกโกแลตเป็นการห่อด้วยดินเหนียวจากทะเลที่อุดมไปด้วยแร่ธาตุจากโกโก้ ประโยชน์ที่ได้รับ
คือทั้งช่วยล้างพิษ ท�าให้ผิวนุ่มชุ่มชื้น และช่วยกระตุ้นให้คุณมีชีวิตชีวาด้วยกลิ่นช็อกโกแลตที่มีคุณภาพสูง 
ช็อกโกแลตมีคุณสมบัติในการเพิ่มความชุ่มชื้นและท�าให้ผิวอ่อนนุ่มขึ้น



ราคาที ่ แสดงเป ็นเง ินบาทไทย ซ ึ ่งย ังไม ่รวมค่าบร ิการ 10% และภาษีม ูลค ่า เพ ิ ่ม 7%

ประสบการณ์สปาแห่ง สุขภาพองค์รวม
สามารถใช้สิ่งอ�านวยความสะดวกที่บรรเทาอาการด้วยความร้อนของสปาเราได้ทั้งหมด

การปรับสมดุลร่างกายแบบซิกเนเจอร์ที่เป็นเอกลักษณ์ของอินบาลานซ์
2 ชั่วโมง 2,800++
(ขัดผิว พอกผิว และการนวดตัวแบบซิกเนเจอร์ที่เป็นเอกลักษณ์)
ทรีตเมนต์ยอดนิยมนี้เริ่มต้นด้วยการขัดผิวที่ผ่อนคลาย ซึ่งเป็นขั้นตอนที่ช่วยเพิ่มให้การพอกผิวและนวดตัว
สมบูรณ์แบบ สามารถเลือกจากเมนูสครับขัดผิวที่เราออกแบบมาเป็นพิเศษ จากนั้นเพื่อช่วยเติมเต็มและบ�ารุง
ผิว เราจะท�าการพอกตัวด้วยหน้ากากดินออร์แกนิกอันทรงพลังและปรนนิบัติคุณด้วยการนวดตัวด้วยน�้ามัน
ร้อนคลายเครียด คุณจะสัมผัสได้ถึงความนุ่มเรียบของผิวและความผ่อนคลายทั่วทั้งร่างกาย

โปรแกรมสปาแบบซิกเนเจอร์ที่เป็นเอกลักษณ์ของอินบาลานซ์
2 ชั่วโมง 30 นาที 2,600++
(แปรงผิว ขัดผิว อาบน�้าแบบดีทอกซ์ล้างพิษ และการนวดตัวแบบซิกเนเจอร์ที่เป็นเอกลักษณ์)
ทรีตเมนต์ขัดผิวแบบเข้มข้นและครบวงจร เริ่มต้นจากการใช้แปรงสัมผัสร่างกายที่แห้งเป็นการขัดผิวอย่างอ่อน
โยนและเป็นการกระตุ้นการไหลเวียนของน�้าเหลือง ผสมผสานด้วยการขัดผิวด้วยสมุนไพรบริสุทธิ์ การอาบ
น�้าแร่ และการนวดน�้ามันหอมระเหยสูตรเฉพาะอย่างเข้มข้นนี้จะช่วยกระตุ้นระบบดีทอกซ์ล้างพิษในร่างกายคุณ
และเป็นการเพิ่มพูลพลังชีวิตโดยรวมของคุณได้อย่างดี
 
ทรีตเมนต์ดีทอกซ์ล้างสารพิษเพื่อผ่อนคลายความเครียด
2 ชั่วโมง 30 นาที 3,000++
(ขัดผิว อาบน�้าแบบดีทอกซ์ล้างพิษ นวดอโรม่า และทรีตเมนต์บ�ารุงผิวหน้า)
ทรีตเมนต์นี้ให้ความผ่อนคลายสูงสุดและช่วยก�าจัดสารพิษพร้อมทั้งผ่อนคลายความตึงเครียดทางร่างกาย
และระบบประสาท เพลิดเพลินไปกับคุณประโยชน์ของสครับขัดผิวที่มีหลายเมนู พร้อมด้วยการอาบน�้าแบบดี
ทอกซ์ล้างพิษด้วยน�้ามันและสมุนไพร จากนั้นจะเป็นการนวดอโรมาพร้อมสมดุลของจักระ ปิดท้ายด้วยการคืน
ความกระจ่างใสให้แก่ผิวหน้าคุณด้วยการนวดบ�ารุงผิวหน้าที่แสนจะผ่อนคลาย
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สปาอ�าลาความเหนื่อยล้าจากการเดินทาง
2 ชั่วโมง 30 นาที 2,500++
(นวดอโรม่า นวดศีรษะแบบอินเดีย และนวดผ่อนคลายเท้า)
ออกแบบมาเพื่อบรรเทาความเหนื่อยล้า และการนอนหลับพักผ่อนที่ไม่เพียงพอที่มีผลมาจากการที่กิจวัตร
ร่างกายถูกรบกวนเพราะการเดินทางโดยเครื่องบิน ทรีตเมนต์นี้เริ่มต้นจากการนวดตัวด้วยน�้ามันที่มีสมดุล
เป็นพิเศษที่คัดสรรมาให้คุณเลือก ตามด้วยการนวดศีรษะแบบอินเดียที่ช่วยกระตุ้นการไหลเวียนของโลหิตไปยัง
ศีรษะ คอ และไหล่ และจบประสบการณ์สปานี้ิอย่างสมบูรณ์แบบด้วยการนวดฝ่าเท้าเพื่อผ่อนคลายความเมื่อย
ล้าที่ขาและฝ่าเท้า
 
ประสบการณ์สปาส�าหรับคู่รัก 
3 ชั่วโมง 3,500++ / 1 ท่าน , 5,500++ / 2 ท่าน
(ขัดผิว อาบน�้าแบบดีทอกซ์ล้างพิษ นวดอโรม่า และทรีตเมนต์บ�ารุงผิวหน้า)
แพคเกจนี้ออกแบบมาส�าหรับคู่รักที่จะได้เพลิดเพลินไปกับประสบการณ์สปาครึ่งวันที่แสนจะอ่อนโยนร่วมกัน 
ทรีตเมนต์เริ่มต้นด้วยการขัดผิวด้วยสครับที่เลือกได้ตามความชอบ ร่วมไปกับการแช่จากุซซี่อโรมาแบบส่วนตัว 
จากนั้นเป็นการนวดอโรมา และทรีตเมนต์บ�ารุงผิวหน้า ซึ่งในตลอดเวลานี้คุณจะสัมผัสได้ถึงความรักอันแสน
หวานอบอวลอยู่รอบตัว
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ทรีตเมนต์บ�ารุงผิวหน้าและผิวกาย
การบ�ารุงผิวหน้าของเราจะผ่านการวิเคราะห์สภาพผิวของคุณอย่างละเอียดโดยพนักงาน
มืออาชีพของเรา เพื่อที่จะก�าหนดความต้องการและผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในแต่ละสภาพผิวของ
ลูกค้าแต่ละท่าน

บ�ารุงผิวหน้าแบบซิกเนเจอร์ที่เป็นเอกลักษณ์ของอินบาลานซ์
60 นาที 1,200++
ทรีตเมนต์ท่ีเป็นเอกลักษณ์น้ีจะผสมผสานเทคนิคการนวดหน้าแบบท้องถิ่นควบคู่ไปกับการท�าความสะอาดผิว
อย่างล�้าลึก ปรับสีผิว ผลัดเซลล์ผิวและนวดด้วยน�้ามันโมร็อกโกอาร์กัน (Moroccan argan oil) ออร์แกนิค
แบบบริสุทธิ์ จากนั้นบ�ารุงผิวด้วยมาส์กเข้มข้นเพื่อท�าให้ผิวเรียบเนียน, เติมพลังให้ผิวของคุณ พร้อมทั้งปรับ
การไหลเวียนโลหิตให้ดีขึ้น และยังเพิ่มความคมชัดของสีและสภาพผิว

บ�ารุงผิวหน้าแบบสมบูรณ์แบบ
60 นาที 1,200++
การขัดผิวอย่างเข้มข้นและเพิ่มความชุ่มช้ืนให้ผิวเพื่อขจัดสิ่งสกปรกส่วนเกินที่สะสมอยู่บนผิวที่ตายแล้วและการ
นวดหน้าอย่างผ่อนคลาย คุณจะสัมผัสได้ถึงความสดชื่นและความเปล่งประกายของผิวหน้า
 
การบ�ารุงหน้าด้วยกลิ่นหอม
60 นาที 1,200++
การบ�ารุงผิวหน้าด้วยกลิ่นหอมนี้ผสมผสานเทคนิคการกดจุดแบบเอเชียกับกลิ่นน�้ามันหอมระเหย ซึ่งสามารถ
ปรับแต่งได้ตามสภาพผิวและความต้องการที่ต่างกันในการดูแลผิวของแต่ละบุคคล
 
ทรีตเมนต์กระชับสัดส่วน
60 นาที 1,200++
ทรีตเมนต์ที่เข้มข้นและออกแบบมาเพื่อก�าจัดสิ่งสกปรกและปรับรูปหน้าของคุณ การรักษานี้มีประสิทธิภาพใน
การปรับสีผิวและกระตุ้นการสร้างเซลล์ใหม่ด้วยการใช้ผลิตภัณฑ์ต่อต้านริ้วรอยที่พัฒนาขึ้นโดยเฉพาะเป็น
พิเศษ ทรีตเมนต์นี้จะช่วยให้ใบหน้าเรียบเนียนกระชับและดูอ่อนกว่าวัย
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วารีบ�าบัดและการแช่จากุซซี่
วารีบ�าบัดเป็นการใช้น�้าในการบรรเทาความเจ็บป่วยหลายประเภท การใช้วารีบ�าบัดมีหลาย
เทคนิครวมถึงการอาบน�้าและการแช่จากุซซี่

การอาบน�้าแร่
30 นาที 500++
การอาบน�้าแร่เป็นศิลปะการใช้น�้าชนิดหนึ่ง การใช้น�้าประเภทนี้จะใช้ในการฟื้นฟูร่างกายและบรรเทาอาการเจ็บปวด
โดยการปรับการไหลเวียนและเพิ่มระบบภูมิคุ้มกันของร่างกาย การใช้ประเภทนี้แสนจะผ่อนคลายและจะถูกปรับให้
เหมาะกับความต้องการเฉพาะของแต่ละบุคคล

อาบน�้านมผสมน�้าผึ้ง
30 นาที 500++
การแช่น�้าเพื่อลดความตึงเครียดด้วยการอาบน�้านมผสมกับน�้าผึ้งและกลีบกุหลาบสดเพื่อล้างความกังวลของ
คุณ ท่ามกลางแสงเทียนเพื่อสร้างความรู้สึกผ่อนคลาย ในระหว่างการบ�ารุงและฟื้นฟูผิวด้วยวิตามินเหล่านี้
ท่านจะเพลิดเพลินกับการอาบน�้าที่แสนจะโรแมนติกนี้ไปพร้อมกับการจิบชาอุ่นๆ
 
อาบน�้าเพื่อดีทอกซ์ขจัดสารพิษตกค้าง 
30 นาที 500++
ทรีตเมนต์นี้เป็นการแช่ตัวและอาบน�้าเกลือเพื่อช่วยล้างพิษ ขจัดสารตกค้าง ผ่อนคลายกล้ามเนื้อที่ตึงเครียด 
ช่วยลดอาการเจ็บปวด  การอาบน�้าเพื่อดีทอกซ์ขจัดสารพิษตกค้างนี้นอกจากจะช่วยให้ร่างกายของคุณ
ก�าจัดสารพิษแล้ว ยังช่วยในการดูดซับวิตามินและสารอื่นๆ ที่มีผลต่อการไหลเวียน, การเผาผลาญ และความ
ตึงเครียดของกล้ามเนื้อ
 

บริการแว็กซ์
นักบ�าบัดจะเป็นผู้ประเมินและแนะน�าเวลาที่ใช้ในการให้บริการแต่ละประเภท
 
ครึ่งขา / เต็มขา 700++ / 1,000++

ครึ่งแขน / เต็มแขน 400++ / 800++

ใต้วงแขน 500++

บริเวณหลัง 1,200++



ราคาที ่ แสดงเป ็นเง ินบาทไทย ซ ึ ่งย ังไม ่รวมค่าบร ิการ 10% และภาษีม ูลค ่า เพ ิ ่ม 7%

Book an InBalance welcome ritual
in the first  48 hours of your stay
60 min / 900 baht net

The ritual includes

• Body Scrub

• Signature Back Massage

• Body Moisturizing

• De - stress Scalp Therapy

จองอินบาลานซ์สปา ภายใน 48 ช.ม. นับจากเวลาเข้าพัก
60 นาที / 900 บาท เท่านั้น
แพคเกจรวม
• ขัดตัว
• นวดหลัง
• ประทินผิว
• นวดศ่ีรษะคลายเครียด
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RUNAWAY BRIDE
Whether your celebration is next week, next month, or next year, 
you will want to pamper yourself in preparation for the day. With 
a full-body focus, our experts will help you achieve total beauty 
wellness so you look and feel radiant on one of the most exciting 
days of your life.

3,000 baht net

• Golden Body Exfoliation 30 minutes

• Purifying Dead Sea Mineral Mud 30 minutes

• Sakura Milk Bath 20 minutes

• Sakura Body Moisturizing 20 minutes

• Ultimate Aromatherapy Facial 60 minutes

เชื่อว่าเจ้าสาวทุกคนต้องอยากดูสวยที่สุดในวันส�าคัญของชีวิต และไม่ว่า
วันแต่งงานจะมีขึ้นภายในอาทิตย์หน้า เดือนหน้า หรือปีหน้า การเตรียม
พร้อมเพื่อความสวยในวันแต่งงานจึงจ�าเป็นเสมอ ให้เราได้ดูแลคุณก่อนถึง
วันส�าคัญในชีวิตด้วยแพคเกจสปาที่จะ ปรนนิบัติว่าที่เจ้าสาวตั้งแต่ศีรษะจรด
ปลายเท้า ให้วันแต่งงานของคุณ มีแต่ความทรงจ�าที่สุดแสนประทับใจ
3,000 บาทเท่านั้น!
• ขัดผิวด้วยเจลทองค�า 30 นาที
• พอกโคลนบริสุทธิ์จากทะเลน�้าลึก 30 นาที
• แช่น�้านมด้วยกลิ่นซากุระ 20 นาที
• บ�ารุงผิวกายด้วยกลิ่นซากุระ 20 นาที
• บ�ารุงผิวหน้าให้กระจ่างใส 60 นาที



HOW TO SPA
HOURS OF OPERATION
Opening Hours: 10.00 am – 08.00 pm daily
Last booking is at 07.00 pm

ARRIVAL TIME
• You are encouraged to arrive 15 minutes prior to your appointment in order to change, 
and relax. Please be advised that late arrivals will result in a reduction of treatment time.

 
SCHEDULING AN APPOINTMENT

• To schedule an appointment for the perfect treatment, please speak with our Spa 
reception team who will guide you to the right choice. We would encourage you to 
advance reserve prior to your arrival. Please be advised that a credit card number is 
required for making a reservation.

SPA ETIQUETTE
• Our spa environment is one of relaxation and tranquility. We respectfully request 
that all visitors keep noise to a minimum. Please turn off your mobile phones or other 
handheld devices.

HEALTH CONDITIONS
• Kindly advise us of any health conditions, allergies, injuries, high blood pressure, heart 
conditions, are pregnant or have any other medical complications. Guests who do are 
advised to consult their doctors before signing up for any spa services.

SMOKING AND ALCOHOL
• Smoking and the consumption of alcohol within the Spa are prohibited.

CANCELLATION 
• A 24-hour cancellation notice is required to help us re-schedule your appointment, 
subject to availability. Any cancellation with less than 4 hours’ notice will incur a 50% 
cancellation fee. Full charges will be imposed for a “no-show”. We will try to remind you 
by personal phone call of your upcoming appointment.

VALUABLES
We recommend that no jewelry be worn at the spa. The management and staff accept no 
responsibility for the loss of money or valuables of any kind brought into the spa premises.

PAYMENT AND REFUND 
• We accept cash and all major credit cards. Treatment packages are non-refundable 
and non-exchangeable.



ข้อแนะน�าการใช้บริการสปา
เวลาให้บริการ
เปิดให้บริการทุกวัน 10.00 – 20.00 น.
บริการทรีทเมนท์สุดท้าย เวลา 19.00 น.

เวลาเข้ารับบริการ
• ควรมาถึงก่อนเวลานัดหมาย 15 นาที เพื่อเตรียมตัวเปลี่ยนเสื้อผ้า และผ่อนคลายร่างกายก่อนรับบริการ 
หากมาสายเกินเวลานัดหมาย เวลาในการให้บริการทรีเมนท์จะถูกหักลด และไม่ได้รับการชดเชย 

การนัดหมาย
• เพื่อให้การจัดตารางนัดหมายเป็นได้อย่างเหมาะสม กรุณาสอบถามพนักงานต้อนรับของสปาเพื่อท�าการ 
นัดหมาย ทางสปาขอแนะน�าให้ส�ารองวันและเวลาล่วงหน้าก่อนการเข้ารับบริการ กรุณาแจ้งหมายเลขบัตร
เครดิตของท่านเพื่อท�าการส�ารองบริการสปา

ระเบียบการใช้บริการสปา
• เราจัดสภาพแวดล้อมของสปาเพือ่การพกัผ่อน และความเงยีบสงบ โปรดเคารพสทิธด้ิานความเป็นส่วน
ตวัของผู้อื่น ทางสปาขอความกรุณาให้มีเสียงรบกวนให้น้อยที่สุด กรุณาปิดโทรศัพท์มือถือของคุณหรือ
อุปกรณ์พกพาอื่นๆ

สภาวะด้านสุขภาพ
กรุณาแจ้งเจ้าหน้าที่ของทางสปา เกี่ยวกับข้อมูลด้านสุขภาพ เช่น ภูมิแพ้ การบาดเจ็บ ความดันโลหิตสูง โรค
หัวใจ การตั้งครรภ์หรือภาวะแทรกซ้อนทางการแพทย์อื่นๆ หากมีอาการดังกล่าวขอแนะน�าให้ปรึกษาแพทย์
ก่อนเข้ารับบริการใดๆ ของทางสปา

การสูบบุหรี่ และการดื่มแอลกอฮอล์
• ไม่อนุญาตให้มีการสูบบุหรี่ และการดื่มแอลกอฮอล์ภายในสปา 

การยกเลิกการจอง 
• การยกเลิกการจองบริการสปา ควรแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 24 ชั่วโมงก่อนเวลานัดหมาย หากการแจ้ง
ยกเลิกการจองล่วงหน้าน้อยกว่า 4 ชั่วโมงจะต้องเสียค่าธรรมเนียม 50% ของค่าบริการทรีทเมนท์นั้นๆ และ
หากยกเลิกโดยไม่มีการแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทางสปาขอสงวนสิทธิ์คิดค่าบริการเต็มจ�านวน อย่างไรก็ดีทาง
เราจะพยายามเตือนคุณทางโทรศัพท์ก่อนถึงเวลานัดหมาย

ทรัพย์สิน และของมีค่า
• ไม่ควรใส่เครื่องประดับขณะเข้ารับบริการสปา ทางฝ่ายบริหารและเจ้าหน้าที่จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญหาย 
ของเงินหรือทรัพย์สินมีค่าใดๆ 

การช�าระเงิน และการคืนเงิน 
• ทางสปารับช�าระค่าบริการด้วยเงินสด และบัตรเครดิต แพคเกจหรือบริการทรีเมนท์ไม่สามารถแลกเปลี่ยน
หรือคืนเงินได้


