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Prestige Healthcare Program 2019

SPA TREATMENT PACKAGE

The Oasis Spa
เลือกรับบริการได้
1 รายการ ตามสิทธิ์

Classic

Executive

Diamond

Oasis Sun Kiss (2 ช.ม.)
ปรนนิบัติผิวด้วยผลิตภัณฑ์จาก
ธรรมชาติ ช่วยทาความสะอาดผิวได้อย่าง
ลึกซึ้ง จากนั้นนวดผ่อนคลายด้วยน้ามัน
อุ่นสูตรเฉพาะที่ช่วยให้คุณรู้สึกสดชื่น
[หรือ]
Lanna Secrets (2 ช.ม.)
นวดเน้นบรรเทาอาการปวดเมื่อยบริเวณ
หลัง ต้นคอ และไหล่ ประยุกต์กับการนวด
ด้วยลูกประคบสมุนไพรและปิดท้ายด้วย
การนวดน้ามันอุ่นๆ แบบอโรม่าเทอราปี

Coconut Nourishing (2.5 ช.ม.)
ขัดผิวด้วยสครับโคโคนัทบัตเตอร์
ต่อเนื่องด้วยการนวดลูกประคบซึ่งทาจาก
มะพร้าวและนวดตัวด้วยน้ามันมะพร้าว
อุ่นๆเหมาะสาหรับการฟื้นฟูและดูแลผิว
หลังออกแดด
[หรือ]
Queen of Oasis (2 ช.ม.)
นวดเพื่อความสมดุลให้กับคุณผู้หญิง
โดยเฉพาะ โดยเน้นช่วงท้องซึ่งเป็นศูนย์
รวมพลังงานชีวิต ผสมการนวดแบบทั้ง
สวีดิช อโรม่าเทอราปี และหินร้อน

Lanna Explorer Package
(4 ช.ม. สำหรับ 2 ท่ำน)
เริ่มต้นด้วยการอบสมุนไพร ตามด้วย
การขัดผิวด้วยไพลสด พร้อมการนวด
สูตรเอกลักษณ์ คิง ออฟ โอเอซิส ที่
ประยุกต์การนวดแผนไทยโดยเน้นที่เส้น
ประธานสิบให้เข้ากับการนวดน้ามันร้อน
แบบตะวันตกประคบด้วยสมุนไพรเพื่อ
เน้นผ่อนคลายกล้ามเนื้อที่อ่อนล้าปิดท้าย
ขั้นตอนด้วยการบารุงผิวหน้าจาก
สมุนไพร

สำขำที่ร่วมรำยกำร
กรุงเทพฯ โทร. 0-2262-2122
· โอเอซิสสปา กรุงเทพ สาขาสุขุมวิท 31
· โอเอซิสสปา กรุงเทพ สาขาสุขุมวิท 51

*กรุณานัดหมายล่วงหน้าอย่างน้อย 2 วัน
© Copyright Allianz

พัทยา โทร. 0-3811-5888
· โอเอซิส สปา พัทยา

เชียงใหม่ โทร. 0-5392-0111
· โอเอซิสสปา เชียงใหม่
· โอเอซิสสปา ลานนา
· โอเอซิสสปา บ้านแสนดอย
· โอเอซิส โอเรลทอล ซีเครท สปา
· โอเอซิส สปา แอท เชียงใหม่เกต
- โอเอซิส สปา แอท นิมมาน

ภูเก็ต โทร. 0-7633-7777
· โอเอซิส ซีเครทการ์เดน สปา ลากูน่า
- โอเอซิส ทรอปิคอล รีทรีท สปา ลากูน่า
· โอเอซิส รอยัลไทย สปา กมลา
· โอเอซิส เทอควอยซ์ โควฟ สปา กมลา
· โอเอซิส สกาย บรีซ สปา กะตะ
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SPA TREATMENT PACKAGE
Classic, Executive & Diamond

Ploenchit Therapy
(1.5 ช.ม.)
การนวดที่ผสมผสานทั้งการนวดแผนไทยและการนวดน้ามันแบบอโรมาเธอราพี เพื่อการผ่อนคลาย อย่างล้าลึก ด้วย
การนวดสัมผัสจากฝ่ามือผสานกับการยืดเหยียดเพื่อคลายกล้ามเนื้อ โดยใช้น้ามันนวดสูตรเฉพาะของหาญ ที่เลือกสรรน้ามัน
ราข้าวอันอุดมไปด้วยวิตามินอี ที่จะซึมซาบเข้าบารุงผิวอย่างลึกล้า เพื่อผิวดูเปล่งปลั่ง นุ่มชุ่มชื่น แลดูสุขภาพดี

HARNN
Heritage Spa
เลือกรับบริการได้
1 รายการ ตามสิทธิ์

Dusit Therapy
(1.5 ช.ม.)
การนวดที่เน้นถึงระดับกล้ามเนื้อ เพื่อช่วยให้เลือดไหลเวียนได้ดีขึ้น บรรเทาอาการปวดเมื่อยและช่วยให้กล้ามเนื้อทางาน
ได้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ช่วยให้ร่างกายผ่อนคลายและรู้สึกมีความสุข โดยใช้น้ามันราข้าวของหาญ ที่มีสรรพคุณในการบารุง
และปกป้องผิวจากมลภาวะ
สำขำที่ร่วมรำยกำร

*กรุณานัดหมายล่วงหน้าอย่างน้อย 2 วัน
© Copyright Allianz

HARNN Heritage Spa
สาขาเซน ทาวเวอร์ โทร 02-2525725
สาขาดิ เอมโพเรียม โทร 02-6649935
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SPA TREATMENT PACKAGE
Classic & Executive
เลือกเพียง 1 รำยกำร (1 ช.ม.)
• Aromatherapy Massage
• Swedish Massage
• Balinese Massage
• Deep Muscular Massage

SPA Cenvaree

Diamond

เลือกรับบริการได้
1 รายการ ตามสิทธิ์

รำยกำรทั้งหมดที่จะได้รับ
(3.5 ช.ม. สำหรับ 2 ท่ำน)
• Body Brushing
• Mocha Chino Mud Wrap
• Succulent Strawberry Scrub
• Soothing Massage of Vanilla
Shea Butter
• Thai Herbal Facial

สำขำที่ร่วมรำยกำร
•
•
•
•
•
•
•
•
•

เซ็นทาราแกรนด์และบางกอกคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิล์ด โทร. 0-2100-1234
เซ็นทาราแกรนด์ เซ็นทรัลพลาซ่า ลาดพร้าว กรุงเทพฯ โทร. 0-2541-1234
เซ็นทาราแกรนด์บีช รีสอร์ท และวิลลา หัวหิน โทร. 0-3251-2021
เซ็นทาราแกรนด์บีช รีสอร์ท สมุย โทร. 0-7723-0500
เซ็นทาราวิลลา สมุย โทร. 0-7742-4020
เซ็นทาราแกรนด์บีชรีสอร์ทและวิลลา กระบี่ โทร. 0-7563-7789
เซ็นทารากะรน รีสอร์ท ภูเก็ต โทร. 0-7639-6200-5
เซ็นทาราวิลลา ภูเก็ต โทร. 0-7628-6300
เซ็นทาราแกรนด์มิราจบีชรีสอร์ท พัทยา โทร. 0-3830-1234

*กรุณานัดหมายล่วงหน้าอย่างน้อย 2 วัน
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