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*Signature Shine Spa Experience

Shine Collection
Our Signature Treatments at Shine Spa for Sheraton are designed to help spa lovers maintain flexibility, reduce
the chance of injury, improve inner balance and give an outer glow, all while re-energizing mind, body and soul.

Candle Massage and Sand Compress*
90/120  minutes  |  3,000/3,500
This sand compress and candle massage is simply
unique. We take two warm compresses, or pouches,
filled with Beeswax, Shea butter rich in Vitamin A, and
firmly apply to the key pressure points of your body.
This relieves areas of muscle tension and stiffness
while reducing pain and banishes fatigue. Sand easily
absorbs and retains heat and when heated, is a
great antidote to pain. Last not least, the treatment
stimulates circulation and promotes deep relaxation.
The journey concludes with cooling oil and a deep
breath, leaving you blissfully relieved of your stress. 

ทรีตเมนตอันเปนเอกลักษณของชายน สปา ชวยลดอาการเมื่อยลา
ของกลามเน้ือไดเปนอยางดี โดยใชความรอนจากทรายประคบลงไป
บนผิวเพื่อถายเทความรอนสูกลามเนื้อและขอตอ ตามดวยการนวด
ผอนคลายโดยใชเทียนท่ีทำจากข้ีผ้ึงผสมกับเชียร บัตเตอร ซ่ึงอุดม
ไปดวยวิตามินเอ ชวยใหผิวพรรณชุมชื่นแลดูสดใส 

Shine Body Glow*
50 minutes  |  1,600
A Dry Body Brush exfoliates dead skin cells and
boosts your immune system. Next we scrub you all
over with a blend of orange, oatmeal, yogurt and
honey altogether leaving your skin thoroughly
nourished and glowing handsomely.

ทรีตเมนตนี้พิเศษดวยสวนผสมหลักจากเนื้อและเกล็ดสมสด
ซึ่งอุดมไปดวยวิตามินซี นำมาผสมชโลมและขัดเบาๆ ท่ัวรางกาย
เพ่ือผลัดเซลลและยกกระชับผิว พรอมคืนความสดช่ืนเรียบเนียน
ใหผิวคุณเปลงปลั่งสดใส

Shine Facial Treat*
90 minutes  |  4,000
This opulent anti-aging treatment lavishes your skin
with pure caviar and a revolutionary blend of phyto-
extracts that smooths wrinkles, strengthens elasticity,
and renders the skin full of life. The luxurious anti-
aging mask increases skin oxygenation, moisture
and suppleness while reducing signs of aging.
Using a hard lift-off mask, the result is deluxe facial
rejuvenation.

ทางเลือกในการฟนฟูร้ิวรอยใหดูต้ืนข้ึนแทนการฉีดโบท็อก ดวยสาร
สกัดจากธรรมชาติผสานคุณคาล้ำลึกจากไขปลาคาเวียรสีดำบริสุทธ์ิ
99% เอสคูทอกซ ที่ทำหนาที่เดียวกันกับโบท็อก จะชวยลดเลือน
ริ้วรอย เสริมสรางความแข็งแรงและยืดหยุนของผิว ใหผิวกระชับ
เตงตึง เปลงประกายอยางเห็นไดชัด

Shine Hands and Feet Retreat*
60 minutes   |  1,600
Pure pampering for your hands and feet, this
treatment will make them look good and feel silky
soft. Begin with hands and feet exfoliation. Continue
with a white clay mask and massage to soften and
nourish. Thus hands and feet are left feeling smooth,
soft and nimble.

ปลดปลอยความเม่ือยลาพรอมบำรุงมือและเทาของทานใหเนียนนุม
นาสัมผัส ดวยทรีตเมนตที่ออกแบบมาเพื่อปรนนิบัติมือและเทา
โดยเฉพาะ เร่ิมตนดวยการขัดผิวอยางออนโยนดวยเกลือสครับเม็ด
ละเอียด จากนั้นพอกไวทเคลยสูตรพิเศษที่มีคุณสมบัติเดนในการ
บำรุงผิวใหเนียนนุม ปดทายดวยการนวดเพื่อการบำรุงอยางล้ำลึก 



Body Massage
Massage therapy has multi-level benefits. First and foremost is significant relief from stress. But it also helps
maintain flexibility, improves alertness, and re-energizes body and mind.

Aroma Fusion
60/90/120 minutes  |  2,000/2,800/3,500
Discover the ancient art of aromatherapy as you
experience the healing powers of essential oils
personally selected by you, along a blissful journey
towards total relaxation with mind, body and spirit
in perfect equilibrium. 

พบกับความมหัศจรรยของศาสตรแหงการนวดบำบัดที่มีมาชานาน
น้ำมันหอมระเหยจะชวยปลอบประโลมผิวเพ่ือปรับสมดุลของรางกาย
จิตใจ และจิตวิญญาณใหรูสึกถึงความผอนคลายอยางแทจริง

Thai Massage
60/90/120 minutes  |  1,500/2,000/2,500
Your therapist uses a traditional combination of deep
tissue, pressure pointing, and stretching techniques
to relieve tension, stretch joints and balance the
energies in your body. An ancient art well-practiced,
you are left with an extraordinary sense of well-being

ผสมผสานการนวดกดจุดกับการนวดคลายเสน และเทคนิคการยืด
กลามเนื้อ เพื่อผอนคลายความเครียดอันเนื่องมาจากการทำงาน
การนวดไทยนับเปนศิลปะที่ไดรับสืบทอดกันมาแตโบราณ 

Harmony Foot Ritual
60 minutes   |  1,500
This renewal foot scrub provides deep relief for tired
and over-worked feet. Natural sea salt aids in the
removal of dried and dead skin cells and improves
micro-circulation. Essential oil blends provide intense
hydration. A deeply relaxing treatment which
balances from inside out.

เริ่มการดูแลเทาดวยการขัดเทาอยางออนโยนเพื่อขจัดเซลลผิวที่
ตายแลวดวยเกลือเม็ดละเอียด และบรรจงนวดเทาและนองดวย
น้ำมันหอมระเหย เพื่อบรรเทาปวดเมื่อยลาจากการใชงานมาตลอด
ท้ังวัน คืนความสมดุลจากภายในสูภายนอก

Indian Head Massage
60 minutes   |  2,500
Indian Head Massage has been practiced for
thousands of years. Based on the ancient Ayurveda
healing system, it brings feelings of wellbeing and
calm. Blood circulation is increased to the head,
neck and shoulders, bringing oxygen and nutrients,
raising consciousness to a higher level. 

การนวดศีรษะแบบอินเดียสืบทอดยาวนานมาหลายพันป เปนศาสตร
แหงการบำบัดแบบอายุรเวท ซึ่งการนวดบริเวณศีรษะ ไหล และ
ตนคอ นอกจากจะลดความเครียดที่สะสมแลว ยังชวยกระตุน
ออกซิเจนในเลือดใหไหลเวียนไดอยางมีประสิทธิภาพ สัมผัสไดถึง
ความสงบ ผอนคลายและการมีสุขภาพที่ดีเหนือระดับ

Energizing Blended Massage
90/120 minutes  |  2,800/3,500
A charming blend of aromatherapy and traditional
Thai massage working on the entire body. Suitable
for relaxing, rejuvenating and relieving all tension. 

พบกับเทคนิคการนวดที่ผสานการนวดน้ำมันหอมระเหยเขาไวดวย
กันกับการนวดไทยไดอยางลงตัว ชวยผอนคลายกลามเนื้อฟนฟูพลัง
และความสดใสใหรางกายกลับมามีพลังอีกครั้ง

Hot Stone Massage
90/120 minutes  |  3,500/4,000
Hot stone massage is a variation on classic massage
therapy. Heated smooth, flat stones are placed on
key points around the body. The massage therapist
may also hold the stones and use them to massage
certain areas. As massage techniques reawaken
vital energy centers, the effects are both emotional
and physical.

การประคบตัวดวยหินรอนประยุกตมาจากการนวดบำบัดแบบ
คลาสสิค โดยการนำหินผิวเรียบ อุนใหรอนแลววางบนจุดสำคัญ
ของรางกายและนวดไปยังบริเวณกลามเน้ือตางๆ ท่ัวรางกาย ชวยให
คุณไดรับความผอนคลายอยางแทจริง



Refreshing Moments
Whether you are looking to improve your health, re-awaken your senses, or simply relax and enjoy timeout,
these indoor Jacuzzi bath and steam treatments deftly achieve the desired outcomes. 

Fresh Steam Therapy
30 minutes  |  500
Enter a private steam room suffused with the aromas
and essences of Thai herbs formulated to soothe
and boost your cardiovascular system. As the moist
heat opens your pores, you sweat out the toxins,
cleansing the blockages, leaving your skin looking
and feeling years younger.

ผอนคลายดวยการเขาสตรีมสวนตัว ไอน้ำท่ีมอบกล่ินหอมสดช่ืน
จากสมุนไพรจะชวยเปดรูขุมขนและขับสารพิษออกมาในรูปของเหง่ือ
กระตุนระบบไหลเวียนโลหิตใหทำงานอยางมีประสิทธิภาพ มอบผิว
ที่สะอาดเนียนนุมพรอมสำหรับการบำรุงผิวหรือทำทรีตเมนตใน
ขั้นตอนตอไป

Relaxing Aromatic Milk Bath
30 minutes  |  700
Immerse yourself in a Jacuzzi bath that encourages
circulation and revitalizes your tired mind and body.
Emerge feeling refreshed, clear headed and
completely invigorated.  

ปลดปลอยความเหน่ือยลาท่ีสะสมในแตละวัน พรอมคืนความชุมช่ืน
นุมนวลใหกับผิวที่แหงกราน ดวยสวนผสมของน้ำนมและน้ำมัน
หอมระเหย เพื่อใหทานสัมผัสถึงความสดชื่น สมองปลอดโปรง
และการมีผิวที่เนียนนุมสุขภาพดี

Tailor-made Massage
30 minutes   |  1,000
A massage totally tailored to your individual physio-
logy and needs. Choose how long you would like
your therapist to work on each area so as to achieve
deep conditioning. Not sure where to start and how
long to linger? Simply consult with your Shine Spa
associate.

ทรีตเมนตน้ีสามารถตอบสนองความตองการของแตละบุคคลไดเปน
พิเศษ ทานจะรูสึกผอนคลายและลดความตึงเครียด ดวยการนวดที่
เนนเฉพาะจุดที่ทานตองการอยางล้ำลึก กับระยะเวลาที่ทานเปนผู
เลือกเองตามใจปรารถนา

Herbal Compress
30 minutes  |  500  
Hot herbal compresses, packed with a potent formula
of healing herbs, promote relaxation while soothing
aching muscles and stiff joints. Since the motions
are very gentle, this treatment is especially ideal for
parts of the body too tender or sore for hand massage. 

ประคบดวยสมุนไพรกวา 10 ชนิด ในบริเวณที่มีอาการปวดเมื่อย
เน่ืองจากการทำงานและการใชกลามเน้ืออยางหนัก ดวยคุณสมบัติ
ของสมุนไพรไทยในลูกประคบจะชวยบรรเทาอาการเจ็บปวด
เมื่อยลาไดเปนอยางดี



Body Treatments
Achieve inner tranquility with a Shine Spa body treatment. Sumptuous ingredients coalesce with a healing touch 
to create a selection of body treatments sure to unleash the satin in your skin and make you feel glad all over. 

Sesame Honey Body Scrub
60 minutes  |  1,500
Sesame seeds aren’t just culinary. This nutrient-
dense condiment is good for your body as well.
Black sesame is high in Vitamin E and minerals.
Mix it with honey and yogurt and you have a perfect
potion with which to peel off dead skin cells, soften
and moisturize, and protect your essential outer layer
from ultraviolet radiation.

ผลัดเซลลผิวอยางออนโยนดวย “สครับงาดำ” ทรีตเมนตที่นำเอา
คุณประโยชนของงาดำมาปรนนิบัติผิวใหเนียนนุมนาสัมผัส ท่ีไมเพียง
แตเปนธัญพืชที่มีคุณคาทางโภชณาการเทานั้น แตยังอุดมไปดวย
วิตามินอี ซึ่งชวยตอตานอนุมูลอิสระและคืนความชุมชื้นใหกับผิว
ดวยสวนผสมของนมสด โยเกิรต น้ำผ้ึง และงาดำท่ีมาจากธรรมชาติ
ลวนแตชวยบำรุงผิวใหออนเยาว คืนความกระจางใสพรอมปกปอง
ผิวจากมลภาวะและแสงแดด

De-Aging Salt Mousse – Mango-Passion
60 minutes  |  2,000
Immerse in an aroma-sensory experience.
Fluffy lather removes impurities and toxins by gently
polishing your skin. As the salt dissolves, negative
ions and repairing tropical fruit extracts are quickly
absorbed. The skin emerges smooth to the touch
and visibly brightened, wonderfully replenished and
evidently well-repaired.

สัมผัสประสบการณใหมเพื่อผิวที่เปลงประกาย ลื่นละมุนดวยสครับ
เนื้อเนียนและเม็ดเกลือทะเล แรธาตุจากเม็ดเกลือเมื่อละลายจะ
ปลอยคาพีเอช ท่ีเปนคาเดียวกันกับผิวกาย เพ่ือเปดเซลลผิวใหไดรับ
สารอาหารอยางเต็มที่ ดวยสุดยอดวิตามินจากมะมวงและเสาวรส
ที่มีคุณสมบัติในการตอตานริ้วรอย และชวยกระตุนการไหลเวียน
ของโลหิต เพื่อขับสารพิษออกจากรางกายและปรับสภาพสีผิวที่
หมองคล้ำใหดูขาวใส เรียบเนียน พรอมเติมความชุมชื้นใหแกผิว

Silky Body Polish
60 minutes  |  1,800
Aromatic and gentle, this creamy body polish
exfoliates dry skin and polishes away toxins. Your
skin resurfaces silky-soft and wonderfully hydrated.
Ideal as a pre-treatment service to enhance
relaxation and results.

สครับขัดผิวกายเนื้อออนโยน ดวยคุณคาของเมล็ดโจโจบาจะชวย
ขจัดผิวกายที่เสื่อมสภาพ ชวยคืนความเนียนนุมใหผิวพรอมกระตุน
การไหลเวียนของโลหิต กล่ินหอมละมุนของโรสแมร่ีใหความหอม
สดช่ืนผอนคลาย

Slimming Runway Project 
75 minutes  |  3,500
Slim and tone your body with this cutting-edge
cellulite treatment. The slimming and toning wrap
stimulates your body’s ability to breakdown fat,
increases metabolism, and eliminates water retention.

ทรีตเมนตที่จะชวยขจัดเซลลูไลทกระตุนการเผาผลาญและชวยลด
อาการบวมน้ำ ดวยผงเมล็ดกาแฟสดซึ่งมีประสิทธิภาพอยางยิ่ง
ในการตอตานอนุมูลอิสระชำระสารพิษและสลายไขมันในรางกาย 

Express Relief Lily Wrap (Soothing After Sun)
60 minutes  |  2,000
Relieve your sun-damaged or sun-sensitive skin with
this immediately cooling wrap. Soothing and
desensitizing water lily, green tea and chamomile
relieve the discomfort caused by prolonged sun
exposure. Alleviating your skin’s burning and stinging
sensations, this treatment heals, desensitizes, calms
and reduces skin temperature on contact.

ทรีตเมนตที่ออกแบบมาสำหรับดูแลผิวหลังออกแดด สารสกัดจาก
ดอกคาโมมายลและชาเขียวจะชวยลดอาการแสบรอนและอักเสบ
อันเนื่องมาจากแสงแดดไดในทันที สารสกัดจากดอกบัวสีขาว
ชวยใหความชุมชื้นกับผิวไดอยางล้ำลึก



Shine Journey
Immerse in a tranquil respite and stimulate your senses. Fusing Eastern and Western traditions and inspired
by the Thai touch, truly extraordinary spa experiences await. Experience exquisite moments of pampering
that enhance and promote well-being and inner tranquility.

Shine Touch
2 hours  |  3,200 
Natural Thai remedies are easy to use, effective,
and suitable for all skin types. Grated coconut flesh,
rich in nutrition, mixed with oatmeal, honey and
yogurt offers an ideal skin scrub. As the scrub gently
breaks down excess oils, the skin becomes softer
and supple. The ensuing massage with virgin
coconut oil deeply moisturizes dry, broken skin.
As skin health is restored, so inflammation is reduced.

คุณคาความงามจากธรรมชาติที่หาไดงายและเหมาะกับทุกสภาพผิว
การนำเนื้อมะพราวมาเปนสวนผสมหลัก ผสมกับขาวโอต น้ำผึ้ง และ
โยเกิรต อุดมไปดวยสารอาหารชวยบำรุงผิว เหมาะอยางยิ่งกับผูที่มี
ผิวแหงขาดน้ำ อีกทั้งสครับจากเนื้อและน้ำมันมะพราวจะชวยใหผิว
เนียนนุมพรอมขจัดเซลลผิวที่แหงกราน จากนั้นนวดดวยน้ำมัน
มะพราวสกัดเย็นบริสุทธิ์ เพื่อบำรุงผิวใหชุมชื่นอยางล้ำลึกทั้งยังชวย
ลดการระคายเคือง เผยผิวสุขภาพดีและเสริมสรางผิวใหแข็งแรง

Shine for Two
2.5 hours  |  6,900 
Because intimate life experiences should be shared,
we have created a special moment to savor with
your loved one. Begin with a deeply relaxing
Aromatic Milk Bath. Then have your skin smoothed
together with a Rose Body Scrub. Restore balance
to mind and body with Aroma Oil Massage.
Sharing such a relaxing and memorable occasion
sets the scene for you to connect and bond with
your loved one in an especially meaningful way.

เพราะเราเชื่อวาประสบการณอันสมบูรณแบบควรไดรับการบอกตอ
เราจึงรังสรรคชวงเวลาแหงความสุขแสนพิเศษใหแกคุณและคน
ท่ีคุณรัก เร่ิมดวยการแชน้ำนมเพ่ือผอนคลาย ตอดวยสครับผิวอยาง
ออนโยนดวยสครับดอกกุหลาบสุดพิเศษ ปดทายดวยการนวดน้ำมัน
อโรมาพรอมปรับสมดุลของรางกายและจิตใจในบรรยากาศโรแมนติก
นาประทับใจ

Shine for You
3 hours  |  5,000
Begin your journey with an invigorating Herbal steam.
Rejuvenate your body with an Orange Mandarin
Body Scrub. Relax body and soul with Aroma Fusion
or Thai Massage and finally discover renewed
harmony with a Claming soother Facial Treatment.

เริ่มตนความผอนคลายดวยการอบไอน้ำกลิ่นสมุนไพร จะทำใหคุณ
รูสึกถึงความสดชื่น  มอบผิวใสสุขภาพดีใหกับผิวกายดวยสครับ
สมแมนดารินสด  ผอนคลายดวยการนวดอโรมาหรือนวดไทยเพื่อ
คลายความเมื่อยลาและตึงเครียด ปดทายดวยทรีตเมนตเพื่อผิวหนา
ที่เหมาะกับทุกสภาพผิว ชวยปลอบประโลมใหผิวมีสุขภาพดี
เรียบเนียนสดใส 

Time to Shine
1 hour 45 minutes  |  3,900
Revitalizes your metabolism and dispels toxins and
impurities. Green Coffee Body Wrap detoxes your
outer body. Continue with contouring massage
focused on specific areas using special massage
techniques that accelerate lymphatic detoxification,
promote metabolism, and discharge toxins.

แพ็กเกจสำหรับผูที่รักสุขภาพ ตองการฟนฟูและเรงการเผาผลาญ
พรอมทั้งกำจัดสารพิษที่ตกคางในรางกาย ดวยการพอกตัวดวย
ทรีตเมนตที่มีสวนผสมหลักจากเมล็ดกาแฟสด ซึ่งมีประสิทธิภาพ
อยางยิ่งในการตอตานอนุมูลอิสระและขับสารพิษในรางกาย ควบคู
ไปกับการนวดสะลายไขมันเฉพาะจุดที่เนนกระตุนระบบไหลเวียน
น้ำเหลืองเพื่อชวยเผาผลาญ และยังสงเสริมระบบภูมิคุมกัน
ของรางกายใหทำงานไดอยางมีประสิทธิภาพ



Facial Treatments
Luminous, glowing skin is the foundation of a youthful complexion. A facial at Shine Spa will bestow your face
with lucent brilliance. Whatever your skincare goals, a rejuvenating facial will leave your skin resplendent.

Natural Thai Herbal Facial
60 minutes  |  2,000
Experience Thai beauty secrets. This pure and fresh
facial treatment harnesses the power of Thai herbs
in the name of achieving a healthier look and
smoother touch.

สัมผัสความมหัศจรรยของเคล็บลับความงามแบบไทยผสานคุณคา
สมุนไพรที่ชวยฟนฟู ดูแลผิวใหแข็งแรงเรียบเนียนแลดูสุขภาพดี

Calming Soother
60 minutes  |  2,800
This highly effective, soothing treatment calms
redness and alleviates irritated and sensitive skin.
A healing propolis ampoule is applied to desensitize
the skin’s surface and calm irritations. A cooling, soft,
lift-off mask is then applied to seal in the benefits of
the nutrient-enriched ampoule. 

มอบความชุมชื้นใหผิวที่แหงกราน ผิวที่ถูกทำลายจากมลภาวะ
มีรอยแดง เหมาะอยางย่ิงสำหรับผิวบอบบางแพงาย และผิวแหง
ขาดน้ำ ดวยการปลอบประโลมจากพรอพอลิสท่ีคัดเลือกมาอยาง
พิถีพิถัน ชวยในการปลอบประโลมผิวลดการอักเสบของผิว
ไดเปนอยางดี

Luminous and Firm
60 minutes    |  2,500
A powerful blended treatment with a high
concentration of sorghum (rich in Vitamins B2, C,
and polysaccharides), combined with elastin
polypeptides, that together visibly firms and
rejuvenates the skin. Premature slackening of the
skin is thereby restricted while delivering hydrating
and tightening benefits. A firmer, more youthful
appearance immediately ensues. Recommended
for all skin types afflicted with loss of elasticity and
deficit of luster.

พลังแหงการผสมผสานทรีตเมนตที่มีสวนผสมของขาวฟางที่อุดม
ไปดวยวิตามินบี 2 วิตามินซี และพอลิแซ็กคาไรด คอลลาเจน
ท่ีจะชวยในการลดเลือนร้ิวรอยและกระชับผิวท่ีหยอนคลอย
คืนความชุมช้ืนเรียบเนียนใหกับผิวหนา

Balancing Facial
60 minutes  |  2,500
Optimize your skin’s health and radiance with this
balancing treatment tailored to your skin type.
Benonite clay balances and control oils, moisturizes
and nourishes. Wonderfully smooth and rejuvenated
skin is thereby rendered. 

เสริมสรางความแข็งแรงใหผิวหนาแลดูมีสุขภาพดี ดวยมารก
สูตรพิเศษท่ีชวยดูดซับความมันสวนเกินบนใบหนา พรอมท้ังใหความ
ชุมชื้นในบริเวณที่ตองการ เหมาะสำหรับผิวมันและผิวผสม
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Beauty Journeys (Nail Care)
More than just tools with which we work and play, our hands and feet are important forms of self-expression.
Treat yourself to a luxurious manicure and/or pedicure and present your best you to the world. 

Simply Manicure or Pedicure
30 minutes  |  500
An express nail grooming that reshapes and buffs
nails to their natural sheen.

บริการตัดแตงเล็บใหไดรูปเงางามแลดูสุขภาพดี

Luxury Manicure
75 minutes  |  1,000
A classic manicure where we groom your cuticles
and shape your nails. Hand soaking and a scrub and
wrap with regenerative serum follows. The treatment
concludes with a relaxing hand massage and your
choice of natural buff or polish.

ดูแลเล็บมือของทานใหดูดีอยูเสมอดวยการทำความสะอาด ตัดแตง
หนังและเล็บ ตามดวยขั้นตอนการปรนนิบัติมือของทานดวยการแช
ทำความสะอาดตอดวยขัดและพอก ปดทายทรีตเมนตดวยการนวด
ผอนคลายผามือ และเลือกทาสีหรือเคลือบเงาใหเล็บสวยงาม

Luxury Pedicure
75 minutes  |  1,200
Treat your feet to some intensive care where we
remove dead skin build-up, tend to your cuticles,
and shape your nails. Your feet receive the attention
they need with a soaking and scrub with sugar and
salt, followed by a wrap, leaving your feet entirely
nourished and rejuvenated. Conclude with an
application of your choice of natural buff or polish. 

ปรนนิบัติเทาของทานอยางล้ำลึกดวยการขจัดเซลลผิวที่ตายแลว
ตัดแตงหนังและเล็บ แชทำความสะอาดขัดผิวดวยเกลือและน้ำตาล
เม็ดละเอียด ตอดวยการพอกเทาเพื่อเพิ่มความชุมชื้นใหกับผิว
ปดทายดวยการนวดผอนคลายพรอมเลือกสีทาเล็บหรือทา
เคลือบเงาใหเล็บแลดูสุขภาพดี

Luxury Set
2 hours  |  2,000
Unwind and revitalize in perfect preparation for
the holiday season with Luxury Hand and Foot
Exfoliation, Nail Filing and Shaping, and Cuticle
Maintenance. Hands and fingers, feet and toes are
destressed and energized by intuitive therapeutic
techniques. Top the lot with a slick of nail polish in
your favorite shade.

ผอนคลายในชวงเวลาแหงวันหยุดหรือเตรียมพรอมสำหรับโอกาส
พิเศษของทาน ใหเราชวยดูแลมือและเทาของทานใหดูดี เร่ิมตนดวย
การแชทำความสะอาด ขัดเพื่อผลัดเซลผิว และพอกผิวเพิ่มความ
ชุมชื้น ปดทายดวยตัดแตงเล็บใหสวยงาม และเลือกทาเคลือบเงา
หรือทาสีเล็บสีโปรดของคุณ


