รายาวดี สปา

บริการที่หลากหลายของ รายาวดี สปา เกิดขึ้นจากการผสมผสานศิลปะการบำบัดแผนโบราณของไทย
เขากับปรัชญาการดูแลสุขภาพแบบองครวม ที่ใหความสำคัญทั้งการดูแลรางกายและจิตใจ สปาทรีตเมนตตางๆ
จึงไดรับการสรางสรรคอยางละเมียดบรรจง เพื่อชวยใหทานรูสึกผอนคลาย
อยางแทจริงทามกลางบรรยากาศที่เปนสวนตัวและสะดวกสบาย รายาวดี สปา แทรกตัวอยูใน
ออมแขนของหนาผาหินปูนที่โอบลอม ทามกลางไมปานานาพันธุที่รมรื่นเย็นสบาย การตกแตงภายใน
ไดรับการออกแบบอยางพิถีพิถันกลมกลืนเปนหนึ่งเดียวกับธรรมชาติที่อยูรายลอมบริเวณรีสอรท
รายาวดี สปา บริการสปาอยางเต็มรูปแบบ ไมวาจะเปนการนวดบำบัด นวดผอนคลาย สครับขัดผิว
หอตัวดวยสมุนไพร ดูแลผิวหนา และบริการเสริมความงามอื่นๆ ตามความประสงคของทาน นอกจากนี้
เรายังคัดสรรกรรมวิธีการบำบัดรักษาตางๆ รวมเปนสปาแพ็คเกจ เพื่อใหทานไดพักผอน คลายเครียด
และใหรางวัลกับตัวเอง และชวยบำรุงสุขภาพกายและใจของทานอยางล้ำลึก ตั้งแตศีรษะจรดปลายเทา

รายาวดี สปา มีหองทรีตเมนต ไวคอยบริการ 7 หอง รวมไปถึง บริการเสริมความงามของซาลอน
สปาบูติก และบริเวณนั่งพักผอนทั้งดานนอกและดานในสปา
รายาวดี สปา เปดบริการทุกวัน ระหวาง 10.00 น. ถึง 22.00 น.
รายาวดี ซาลอน เปดบริการทุกวัน ระหวาง 10.00 น. ถึง 20.00 น.
รายาวดี สปา มีการจัดโปรแกรมพิเศษเปนประจำทุกเดือน
สามารถสอบถามขอมูลเพิ�มเติมหรือสำรองการใชบริการลวงหนาไดที่
reservation@rayavadee.com

รายาวดี สปา

การเตรียมตัวกอนเขารับบริการกับรายาวดี สปา
กรุณาสำรองบริการลวงหนา เพื่อความสะดวกในการเขารับบริการ ตามเวลาที่ทาน
ตองการ
กรุณามาถึงที่สปากอนเวลานัดอยางนอย 15 นาที เพื่อพูดคุยกับพนักงานที่ปรึกษา
เกี่ยวกับขอสงสัยของทาน พรอมทั้งกรอกแบบฟอรมกอนเขารับบริการ
กรุณางดใชโทรศัพทมือถือในบริเวณสปา
กรุณางดสูบบุหรี่ในบริเวณสปา
กรุณาเก็บของมีคาและเครื่องประดับไวในตูนิรภัยในหองพักของทาน
สำหรับทานที่มีครรภ กรุณาแจงใหพนักงานทราบลวงหนา เพื่อการเลือกสรร
บริการที่เหมาะสมสำหรับชวงเวลาอันสุดพิเศษนี้
หากทานมี โรคประจำตัว อาการแพ บาดเจ็บ หรือปญหาทางสุขภาพประการใด
กรุณาแจงใหพนักงานทราบกอน เนื่องจากการบำบัดรักษาอาจมีผลเกี่ยวเนื่องตอ
สุขภาพของทานได
กรุณายกเลิกหรือเลื่อนนัดของทานอยางนอย 4 ชั่วโมงกอนเวลานัดหมาย
เรามีความจำเปนตองเก็บคาบริการ 50% หากทานยกเลิกบริการภายในเวลาไมถึง 4
ชั่วโมงกอนเวลานัด และ 100% หากทานไมมาตามที่นัดหมายโดยไมไดแจงทางสปา
ไมอนุญาตใหเด็กอายุต่ำกวา 7 ป เขามาในบริเวณสปา เพื่อความปลอดภัยและ
เพื่อรักษาบรรยากาศสงบสำหรับผูเขารับบริการทุกทาน
ราคาบริการทุกชนิด ยังไมรวมคาบริการ 10% และภาษีมูลคาเพิ�ม 7% ซึ่งจะถูก
รวมไปในบัญชีหองพักของทาน

สปา แพ็กเกจ

ทุกแพ็คเกจไดรับการออกแบบอยางพิถีพิถัน ดวยการผสมผสานแนวทางการดูแลสุขภาพตางกันออกไป
ชวยใหทานไดพักผอนอยางแทจริง และพื้นฟูความสดชื่น กระปรี้กระเปราตั้งแตศีรษะจรดปลายเทา
ROMANTIC HOLIDAY

เปนจุดเริ�มตนการดื่มน้ำผึ้งพระจันทรที่วิเศษสุด เริ�มดวยเซาวนาเพื่อผอนคลาย ตามมาดวยการแชน้ำอุนในอางดอกไม หลังจากนั้นจึง
นวดอโรมาเพื่อผอนคลายประสาทสัมผัสทุกสวน ปดทายดวยการนวดหนาดวยสวนผสมพิเศษจากธรรมชาติชวยเติมความสดใส
มีชีวิตชีวาใหผิวพรรณ แลดูนุมนวลกระจางใส
แชเทาในน้ำอุน – เซาวนา – แชตัวในอางดอกไม – นวดอโรมา – คอรสนวดหนาอยางสั้น – ชาสมุนไพร
2 ชั่วโมง 15 นาที
4,800++
HIM ‘TOP TO TOE’

เปนสปาแพ็คเกจที่ออกแบบมาเพื่อคุณผูชายโดยเฉพาะ เริ�มจากการบำบัดอาการปวดเมื่อยหรือตึงที่หลัง ซึ่งเราอาศัยการนวดน้ำมัน
และการขัดแผนหลังทำความสะอาด ชวยกระตุนการไหลเวียนของโลหิต ตามมาดวยการนวดศรีษะเบาๆ ใหรูสึกโลงสบาย
ปดทายดวยการทำเล็บเทาและนวดฝาเทา ชวยใหทานรูสึกสดชื่น กระปรี้กระเปราและมั่นใจ
แชเทาในน้ำอุน – นวดและขัดหลัง – นวดศีรษะ – ทำเล็บเทาและนวดฝาเทา – ชาสมุนไพร
2 ชั่วโมง 15 นาที
5,900++
BODY SOOTHER

คอรสเพื่อการผอนคลายอยางแทจริงนี้ ไดรับการออกแบบโดยรายาวดี เพื่อผูที่ตองการปลีกตัวจากความวุนวายในชีวิตประจำวัน
เริ�มดวยการทำความสะอาดกำจัดเซลลผิวที่ตายแลวและฟนฟูผิวที่เปราะบางใหชุมชื่นกระชับ กอนจะลงแชในอางน้ำอุนโรยกลีบดอกไม
ปดทายดวยการนวดอโรมา ชวยใหทานผอนคลายเบาสบายไปทั้งตัว
แชเทาในน้ำอุน – ขัดตัวดวยสมุนไพรธรรมชาติ – บำรุงผิวดวยโยเกิรต – แชตัวในอางดอกไม – นวดอโรมา – ชาสมุนไพร
2 ชั่วโมง 30 นาที
6,200++
TOTALLY RAYAVADEE

ประสบการณสปาชั้นเลิศนี้จะใหการดูแลปรนนิบัติทานตั้งแตศีรษะจรดปลายเทาภายในเวลาครึ่งวัน เริ�มดวยการนวดที่เปนเอกลักษณ
พิเศษของรายาวดี ตามดวยการนวดฝาเทา นวดศีรษะ และนวดหนา เรานำเทคนิคการรักษาสุขภาพแผนไทยหลายอยาง
มาผสมผสานกันเพื่อดูแลปรนนิบัติทานอยางเต็มที่
แชเทาในน้ำอุน – นวดตัวแบบรายาวดี – นวดฝาเทา – นวดศีรษะ – นวดบำรุงผิวหนาที่เปราะบาง – ชาสมุนไพร
4 ชั่วโมง 30 นาที
11,100++
ราคาบริการทุกประเภท ยังไมรวมคาบริการ 10% และภาษีมูลคาเพิ�ม 7%

สปา แพ็กเกจ

บริการเสริมพิเศษ

เสริมการพักผอนอยางล้ำลึกของทรีตเมนตที่ทานเลือกสรร ดวยการแชตัวในอางน้ำอุนโรยกลีบดอกไมผสมน้ำมันหอมระเหย
หรือเซาวนาเพื่อสุขภาพ กอนเริ�มทำการบำบัดรักษาอื่นๆ
FLORAL BATH

แชตัวในอางน้ำอุนโรยกลีบดอกไมผสมน้ำมันหอมระเหยที่ทานเลือก เพื่อชำระลางความเครียดและความกังวล ผอนคลายรางกาย
และจิตใจ ตลอดจนกลามเนื้อทุกสวนอยางแทจริงกอนใชบริการอื่นๆของสปา
30 นาที
1,200++
SAUNA

เซาวนามีประโยชนตอสุขภาพ เชื่อกันวาการเซาวนาเปนประจำชวยใหหลอดเลือดขยายตัว สามารถสูบฉีดเลือดไปเลี้ยงอวัยวะตางๆ
ไดดีขึ้น ทั้งยังเสริมสรางระบบภูมิคุมกัน คลายกลามเนื้อ และขจัดความเมื่อยลา นอกจากนี้ ยังชวยทำความสะอาดผิวใหกระจางใส
ควรทำเซาวนากอนเริ�มทรีตเมนตอื่น
30 นาที
ท า นละ 500++

ราคาบริการทุกประเภท ยังไมรวมคาบริการ 10% และภาษีมูลคาเพิ�ม 7%

การนวด

RAYAVADEE SIGNATURE MASSAGE

การนวดชนิดนี้ ไดรับการออกแบบเปนพิเศษเพื่อชวยกระชับผิวและใหความรูสึกสบายตัว ลดความเครียดและความตึงตามจุดตางๆ
ดวยการใชน้ำมันหอมระเหยอุนๆ นวดและกดดวยลูกประคบรอนทำจากสมุนไพร เปนวิธีรักษาอาการปวดเมื่อยแบบโบราณ
ทานไดผอนคลายในบรรยากาศที่สงบเงียบและพรั่งพรอมของ รายาวดี สปา
แชเทาในน้ำอุน – นวดกลามเนื้อดวยน้ำมันหอมระเหยและการประคบตัว – เครื่องดื่มสมุนไพร
75 นาที 3,700++
105 นาที 5,200++
ROYAL SIAM MASSAGE

การนวดกดจุดชวยใหเลือดลมเดินสะดวก กระตุนประสาททุกสวน เราผสมผสานเทคนิคการนวดแผนไทยเขากับวิธีบำบัดแบบ
ตะวันออก การใชขอศอกกดคลึงตามจุดตางๆ เพื่อคลายเสน พรอมกับกลิ�นหอมบางๆ ของน้ำมันผสมเครื่องหอมธรรมชาติจะชวย
ลดความเครียด ทำใหทานรูสึกสบายตัว
แชเทาในน้ำอุน – นวดตัวดวยน้ำมันหอมระเหยที่ผสมพิเศษและกดจุดดวยความแรงปานกลาง – เครื่องดื่มสมุนไพร
75 นาที 3,500++
105 นาที 5,000++
REVITALIZING MASSAGE

การนวดโดยอาศัยแรงฝามือและแรงกดจากปลายนิ�วโปงจะชวยบรรเทาอาการปวดหรือเกร็งของกลามเนื้อและไขขอ การนวดชวยให
กลามเนื้อผอนคลาย เหมาะสำหรับหลังเลนกีฬาหรือผูที่ชื่นชอบกิจกรรมกลางแจง
แชเทาในน้ำอุน – ใชแรงกดและนวดดวยน้ำมันหอมระเหยพิเศษเพื่อลดอาการตึงของกลามเนื้อ – เครื่องดื่มสมุนไพร
75 นาที 3,500++
105 นาที 5,000++
RAYAVADEE HOT STONE MASSAGE

รายาวดี สปา สรางสรรควิธีการผอนคลายกลามเนื้อและกระตุนการไหลเวียนของโลหิตและออกซิเจนในรางกายโดยการใชหินภูเขาไฟ
และหินจักกระหลากสี การนวดหินรอนแบบนี้ยังชวยกำจัดสารพิษตกคางในรางกายและรักษาอาการปวดเมื่อยกลามเนื้อ ทำใหรางกาย
สดชื่นและการนอนหลับลึกยิ�งขึ้น
แชเทาในน้ำอุน – นวดน้ำมันและคลายกลามเนื้อดวยหินภูเขาไฟ – เครื่องดื่มสมุนไพร
75 นาที 3,700++
105 นาที 5,200++

ราคาบริการทุกประเภท ยังไมรวมคาบริการ 10% และภาษีมูลคาเพิ�ม 7%

การนวด

THAI BORAN MASSAGE

นวดไทยโบราณของรายาวดีอาศัยการลงน้ำหนักของฝามือและนิ�วหัวแมมือกด บีบ นวด คลายเสนตามทฤษฎีเสนสิบ ซึ่งเปนพื้นฐาน
ของการนวดไทย ชวยใหกลามเนื้อและขอตอมีความยืดหยุน เลือดลมเดินสะดวก และคลายอาการตึงเครียดหรือออนลา
แชเทาในน้ำอุน – นวดตัวแผนไทยน้ำหนักปานกลางถึงหนักพรอมคลายเสน – เครื่องดื่มสมุนไพร
75 นาที 3,500++
120 นาที 5,600++
DETOXIFYING MASSAGE

การนวดกดจุดเบาๆ สลับกับการนวดดวยน้ำมันผสมพิเศษ จะชวยกำจัดสารพิษในรางกาย โดยเนนที่ระบบน้ำเหลือง การนวดจะชวย
กระตุนใหรางกายขับสารตกคางที่อุดตันเนื้อเยื่อและขับของเหลวจากทอน้ำเหลือง เปนกระบวนการทำความสะอาดตามธรรมชาติและ
ฟนฟูสุขภาพโดยรวม
แชเทาในน้ำอุน – การนวดผิวดวยแรงกดเบาถึงปานกลาง เพิ�มประสิทธิภาพระบบภูมิคุมกัน – เครื่องดื่มสมุนไพร
75 นาที 3,500++
105 นาที 5,000++
AROMATIC MASSAGE

ลดความเครียดและความกังวลดวยการนวดอโรมา ซึ่งทานสามารถเลือกกลิ�นน้ำมันหอมประเหยปรุงพิเศษไดตามชอบใจ การนวด
อยางเบามือจะชวยใหทานผอนคลาย คืนความสมดุลใหกายและใจ เปนการนวดที่โรแมนติกสำหรับคูรักในการพักผอนที่รายาวดี
แชเทาในน้ำอุน – นวดอโรมาอยางเบามือดวยน้ำมันหอมปรุงพิเศษเพื่อการผอนคลาย – เครื่องดื่มสมุนไพร
75 นาที 3,500++
105 นาที 5,000++
COCONUT BLISS MASSAGE

เตรียมผิวสวยของทานใหพรอมสำหรับแสงแดดในขณะเดียวกันก็ปกปองผิวพรรณดวย
เนื้อครีมสครับนุมเบาทำจากมะพราว
ชวยขจัดเซลลผิวหนังที่ตายแลว แลวตามดวยการนวดตัวดวยน้ำมันมะพราวบริสุทธิ์ ซึ่งจะซึบซาบใหความชุมชื้นนุมนวล ปองกัน
ผิวแหงหรือลอกเปนขุยเมื่อถูกแสงแดด น้ำมันมะพราวเปนสารตานอนุมูลอิสระธรรมชาติที่ ใชกันมานานนับรอยป ในแถบเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต มีสรรพคุณชวยชะลอความรวงโรยกอนวัยและเสริมเกราะปองกันผิวพรรณ น้ำมันมะพราวยังชวยใหทานมีผิว
สีแทนไดเร็วและทนนาน แมวันเวลาแหงการพักผอนจะผานพนไปแลวก็ตาม
แชเทาในน้ำอุน – ขัดตัวบำรุงผิว – นวดผอนคลายดวยน้ำมันมะพราว – เครื่องดื่มสมุนไพร
105 นาที
5,000++

ราคาบริการทุกประเภท ยังไมรวมคาบริการ 10% และภาษีมูลคาเพิ�ม 7%

การนวด

BACK, NECK & HEAD MASSAGE

รายาวดี สปา ใหบริการนวดไทยเพื่อสุขภาพหลายแบบ ทามกลางบรรยากาศที่งดงาม รวมถึงการนวดหลัง คอและศีรษะ ซึ่งมักเกิด
ปญหาการนวดจะชวยลดอาการเกร็งหรือตึง ชวยใหทานผอนคลาย กระตุนการไหลเวียนของโลหิต บรรเทาอาการปวด พรอมกับ
ชวยใหรางกายขับสารพิษที่อุดตันเซลลเนื้อเยื่อและชำระลางทอน้ำเหลืองใหสะอาด
แชเทาในน้ำอุน – นวดกดจุดดวยน้ำหนักปานกลางถึงหนักเพื่อคลายเสน – เครื่องดื่มสมุนไพร
60 นาที
3,000++
FOOT MASSAGE

ปรนนิบัติเทาที่ตองเดินเหินตลอดทั้งวันดวยการนวดบำบัด พนักงานจะใชแรงปานกลางกดตามจุดสำคัญบนฝาเทาที่เชื่อมโยงกับ
อวัยวะตางๆ เทคนิคนี้จะปรับสมดุลของรางกายชวยใหซอมแซมตนเองไดดีขึ้น และเสริมสรางภูมิคุมกัน
แชเทาในน้ำอุน – นวดผอนคลายกลามเนื้อและกดจุดบนฝาเทาเพื่อกระตุนเสนประสาท – เครื่องดื่มสมุนไพร
60 นาที
3,000++

ราคาบริการทุกประเภท ยังไมรวมคาบริการ 10% และภาษีมูลคาเพิ�ม 7%

ขัดผิวและพอกตัว

SOUTHERN THAI HERBAL SCRUB

การขัดผิวกายดวยสมุนไพรจะชวยทำความสะอาดผิวอยางล้ำลึก เปนวิธีธรรมชาติที่ชวยขจัดเซลลผิวที่ตายแลวไมใหสะสม โดยสวน
ผสมของสมุนไพรสูตรพิเศษจะชวยใหผิวของทานนุมนวลออนเยาว
แชเทาในน้ำอุน – ขัดตัวดวยสมุนไพร – ทรีตเมนตเพิ�มความชุมชื้นใหผิว – เครื่องดื่มสมุนไพร
60 นาที
3,000++
INTENSIVE MOISTURIZING SCRUB

ผิวของทานจะทำหนาที่ ไดดีตองมีความชื้นที่สมดุล ทรีตเมนตนี้เปนการขัดผิวดวยสวนผสมจากมะพราว เปลือกขาว และใบมิ�นท
เหมาะอยางยิ�งสำหรับคนที่มีผิวแหง เพื่อบำรุงผิวพรรณใหกลับนุมละมุนเปลงปลั่ง
แชเทาในน้ำอุน – อาบน้ำ – ทรีตเมนตเพิ�มความชุมชื้นและความมีชีวิตชีวาใหผิว – เครื่องดื่มสมุนไพร
60 นาที
3,400++
ENHANCING HERBAL BODY WRAP

พอกตัวดวยสมุนไพรไทยๆ ที่มีสรรพคุณในการถนอมผิวและขจัดสิ�งตกคางจากผิวชั้นนอก ชวยใหทานรูสึกสดชื่นผอนคลายจาก
ความเหนื่อยลา
แชเทาในน้ำอุน – พอกตัวดวยสมุนไพร – อาบน้ำ – ทรีตเมนตเพิ�มความชุมชื้นใหผิว – เครื่องดื่มสมุนไพร
60 นาที
3,400++
REHYDRATION BODY WRAP

เหมาะสำหรับผูชื่นชอบแสงแดดริมทะเล สวนผสมหลักที่ประกอบดวยวานหางจระเขและแตงกวาจะชวยสมานผิว คืนความชุมชื้นใหกับ
ผิวที่ถูกแดดเผา
แชเทาในน้ำอุน – พอกตัวคืนน้ำใหผิวพรรณ – อาบน้ำ – ทรีตเมนตเพิ�มความชุมชื้นแกผิว – เครื่องดื่มสมุนไพร
60 นาที
3,400++

ราคาบริการทุกประเภท ยังไมรวมคาบริการ 10% และภาษีมูลคาเพิ�ม 7%

การนวดหน้า

RAYAVADEE FACIAL

เราดูแลปรนนิบัติผิวหนาของทานดวยคุณคาจากสมุนไพรไทยและสวนผสมจากธรรมชาติที่มีสรรพคุณในการบำรุงรักษาผิวพรรณ
เริ�มดวยการทำความสะอาดใบหนาอยางล้ำลึก ขัดเบาๆ เพื่อกำจัดสิ�งตกคาง เชน เครื่องสำอาง ฝุนละอองและเซลลที่ตายแลว
การนวดบนใบหนาจะสงเสริมการทำงานของตอมน้ำเหลือง ชวยขจัดการอุดตันภายในเนื้อเยื่อและกระตุนการไหลเวียนของโลหิต
แชเทาในน้ำอุน – ทำความสะอาด เช็ดหนากระชับผิว ขัดผิว นวดและพอกหนาเพิ�มความชุมชื้น – เครื่องดื่มสมุนไพร
60 นาที
3,100++
REPLENISHING FACIAL

นวดหนาดวยวานหางจระเขและแตงกวา เพื่อใหความเย็นชุมชื้นและบำรุงรักษาผิว ชวยสมานผิวที่ถูกแสงแดดเผาจนเกิดริ�วรอย
ทำใหผิวหนานุม ดูใสออนเยาว เหมาะสำหรับผิวหนาที่ระคายเคืองเนื่องจากการอยูใตแสงแดดนานๆ
แชเทาในน้ำอุน – ทำความสะอาด เช็ดหนากระชับผิว ขัดผิว นวดและพอกหนาเพิ�มความชุมชื้น – เครื่องดื่มสมุนไพร
60 นาที
3,100++
SENSITIVE FACIAL

ทรีตเมนตสำหรับผิวที่ละเอียดออน แพงาย และผูที่มีเสนโลหิตฝอยเปราะบาง การนวดหนาที่ออนโยนนี้จะชวยทะนุถนอมผิวและ
บำรุงใหเปลงปลั่ง
แชเทาในน้ำอุน – ทำความสะอาด เช็ดหนากระชับผิว ขัดผิว นวดและพอกหนาเพิ�มความชุมชื้น – เครื่องดื่มสมุนไพร
60 นาที
3,800++

ราคาบริการทุกประเภท ยังไมรวมคาบริการ 10% และภาษีมูลคาเพิ�ม 7%

การนวดหน้า

MOISTURIZING FACIAL

เราใชพรรณไมหอมหลายชนิดที่มีน้ำหนักโมเลกุลเบาเพื่อใหผิวหนาซืมซับสารอาหารไดงายที่สุด การนวดหนาแบบนี้ยังชวยปองกัน
การสูญเสียความชุมชื้นของผิวชั้นนอก ฟนฟูและสงเสริมการสรางเซลลผิวใหม เหมาะสำหรับผิวทุกประเภท
แชเทาในน้ำอุน – ทำความสะอาด เช็ดหนากระชับผิว ขัดผิว นวดและพอกหนาเพิ�มความชุมชื้น – เครื่องดื่มสมุนไพร
60 นาที
3,800++
ANTI-AGING FACIAL

คืนความชุมชื้นและเสริมประสิทธิภาพการสรางเซลลผิวใหม
โดยสมุนไพรธรรมชาติและน้ำมันหอมระเหยที่มีคุณสมบัติ ในการ
ชวยใหผิวเตงตึงเนียนเรียบ จึงทำใหรูสึกและแลดูออนเยาวลง เปนกรรมวิธีการนวดหนาที่จะลดริ�วรอยและจุดดางดำบนผิวหนา
ที่มีสาเหตุมาจากสภาพแวดลอมและความเครียด
แชเทาในน้ำอุน – ทำความสะอาด เช็ดหนากระชับผิว ขัดผิว นวดและพอกหนาเพิ�มความชุมชื้น – เครื่องดื่มสมุนไพร
60 นาที
3,800++
DETOX FACIAL FOR MEN

ทรีตเมนตนี้ชวยทำความสะอาดผิวหนาของคุณผูชายอยางล้ำลึก
ขจัดสารพิษ ตกคางดวยสวนผสมที่ทรงคุณคาจากธรรมชาติ
จากนั้นคืนความออนเยาวและเพิ�มความชุมชื่นใหแกผิวดวย สารสกัดจากพืช และสมุนไพรบริสุทธิ์ สารอาหารธรรมชาติซึมทราบสูผิว
ชวยปรับสมดุล และบรรเทาอาการแสบรอนจากแสงแดด สมานผิวหลังการโกนหนวด เพิ�มความสดชื่น และความมั่นใจยิ�งขึ้น
แชเทาในน้ำอุน – ทำความสะอาด เช็ดหนากระชับผิว ขัดผิว นวดและพอกหนาเพิ�มความชุมชื้น – เครื่องดื่มสมุนไพร
60 นาที
3,800++

ราคาบริการทุกประเภท ยังไมรวมคาบริการ 10% และภาษีมูลคาเพิ�ม 7%

รายาวดี ซาลอน

รายาวดี ซาลอนแทรกตัวอยูในมุมสงบอีกฟากหนึ่งของ รายาวดี สปา
มีบริการทำผม ทำเล็บ และบริการเสริมความงามอื่นๆ
เปดบริการ เวลา 10.00 น. ถึง 20.00 น. ทุกวัน
กรุณาสำรองบริการลวงหนา เพื่อความสะดวกในการเขารับบริการ

บริการทำผม

สระผม เปาแหง และจัดทรง
บริการตัดผมสุภาพสตรี
บริการตัดผมสุภาพบุรุษ
บริการตัดผมเด็ก
ออกแบบทรงผมและทำผมเจาสาว

บริการทำเล็บ

ทำเล็บมือแบบเฟรนซ
ทำเล็บมือ
ทำเล็บเทาแบบเฟรนซ
ทำเล็บเทา
ทาเล็บ / เปลี่ยนสีเล็บ

1,500++
2,200++
1,700++
1,200++
3,500++
1,700++
1,400++
1,700++
1,400++
700++

บริการแว็กซกำจัดขน
บิกินีแว็กซ
แว็กซครึ่งขา
แว็กซเต็มขา
แว็กซรักแร

1,300++
1,900++
2,500++
850++

ราคาบริการทุกประเภท ยังไมรวมคาบริการ 10% และภาษีมูลคาเพิ�ม 7%

