
 

 
ยินดีต้อนรับสู่บรีซสปา  
 
ไม่ว่าคุณจะเป็นคนที่ชอบท าสปาเป็นชีวิตจิตใจ เป็นลูกค้ารายใหม่ หรือเพียงแค่ต้องการผ่อนคลาย และชาร์ตแบตให้ร่างกาย
กระปร้ีกระเปร่า เชิญมาสัมผัสกับสปา แนวใหม่ที่จะท าให้คุณรู้สึกสดช่ืนแจ่มใส และสนุกสนานไปพร้อมๆกัน 
 
บรีซสปา เช่ือว่าความสุขคือหน่ึงในกุญแจส าคัญ สู่สุขภาพที่สมบูรณ์แข็งแรง เราจึงคิดค้น และน าเสนอทรีตเมนท์ช้ันเลิศ เพ่ือสร้าง
ความสุขให้แก่คุณโดยเฉพาะ 
 
เมนูสปาแต่ละหน้าเต็มไปด้วยรายการทรีตเมนท์สุดล ้ามากมายที่จะท าให้คณุต่ืนตาต่ืนใจจนอดย้ิมไม่ได้ อีกทั้งทมีงานของเรายังพร้อม 
ที่จะพูดคุยถึงรูปแบบทรีตเมนท์ที่ใช่ส าหรับคุณอีกด้วย เลือกไม่ถูก? บอกเราค าเดียว แล้วเราจะจัดให ้
 
บรีซสปา – น าคุณสู่ชีวิตที่สดใสกว่าในแบบที่ไม่เคยเป็น! 
 
ข้อควรค านึงในการเข้ารับบริการ 
 
เมื่อมาถงึ
เพราะเราเข้าใจถึงชีวิตที่เร่งรีบในปัจจุบัน - เราจึงอยากให้คุณม่ันใจว่าทรีตเมนท์ของคุณจะไม่ต้องเร่งรีบ เพียงกรุณามาก่อนเวลานัด
หมาย 10 - 15 นาทีเท่าน้ัน 
 
การให้ค าปรึกษา
ผู้จัดการ และพนักงานทุกคน ยินดีให้ค าแนะน า และช่วยเหลือในการเลือกทรีตเมนท์ต่างๆ แก่คุณเสมอ เพียงเข้ามาคุยกับเรา กรอก
แบบฟอร์มให้สมบูรณ์ เพ่ือที่เราจะได้ช่วยคุณเลือกทรีตเมนท์ที่เหมาะกับคณุที่สุด 
 
เงื่อนไขทางสุขภาพ 
กรุณาแจ้งให้พนักงานของเราทราบ หากคุณก าลังต้ังครรภ์ มีภาวะความดันโลหิตสูงหรือต ่า มีบาดแผล อาการผกิปกติใดๆ ในร่างกาย 
การแพ้ประเภทต่างๆ รวมถึงการผ่าตัดเสริมความงามทุกประเภท เพ่ือทางเราจะได้ปรับการบริการให้เหมาะสมกับเงื่อนไขทางสุขภาพ
ของคุณ ตามระเบียบการของกระทรวงสาธารณสุข แนะน าให้ หญิงต้ังครรภ์ หลีกเลี่ยง การรับบริการสปาบางประเภท อาทิ การกด
จุด, ทรีตเมนท์ที่ใช้ความร้อนทุกประเภท เป็นต้น 
 
ส่ิงของมีค่า 
เพราะเราอยากให้คุณทิ้งความวุ่นวายไว้ข้างหลัง รวมถึงความวิตกกังวลต่อของมีค่าของคุณด้วย เราขอแนะน าให้เก็บเคร่ืองประดับ
ต่างๆ  เงินสด นาฬิกา โทรศัพท์มือถอื หรือของมีค่าสุดรักไว้ในห้องพัก เพ่ือความปลอดภัย และไร้กังวลของคุณ  
 
การแต่งกาย 
ที่น่ีคุณไม่ต้องกังวลกับเร่ืองการแต่งกาย แค่ใส่ชุดสบายๆ มาก็พอเพราะเราเตรียมทั้งเส้ือคลุม รองเท้าแตะแสนสบาย และกางแกง
ช้ันในแบบใช้แล้วทิ้ง ไว้ให้อย่างพร้อมสรรพภายในห้องทรีตเมนท ์
 
ลูกค้าเด็กเล็ก 
เยาวชนอายุต ่ากว่า 16 ปีต้องมากับผู้ปกครอง และต้องลงช่ือผู้ดูแลในเอกสารยินยอมท าทรีตเมนท์ให้เรียบร้อย  
 
กรุณารักษาความสงบ  
เน่ืองจากคุณและลกูค้าท่านอ่ืนๆต้องการความสงบในการเข้ารับบริการ เราจึงขอความร่วมมือให้ปิดโทรศัพท์มือถือ และ แท็บเล็ต 
รวมถึงห้ามสูบบุหร่ีในบริเวณสปา 
 
การยกเลิกนัด 
ส่ิงไม่คาดคิดเกินข้ึนได้ ดังน้ันเราจึงอนุญาติให้ท าการยกเลิกนัดได้ ก่อนเวลานัดหมายอย่างน้อย 4 ช่ัวโมง (ในเวลาท าการเท่าน้ัน) 
เน่ืองจากมีผู้ต้องการเข้าใช้บริการเป็นจ านวนมาก หากมีการแจ้งยกเลกิน้อยกว่า 4 ช่ังโมงเราจ าเป็นต้องคิดค่าบริการ 50% หากไม่มี
การแจ้ง หรือแจ้งช้ากว่าที่ก าหนด เราจ าเป็นต้องคิดค่าบริการเต็มจ านวนเป็นค่าเสียหายในการยกเลิกการบริการ 

 



 

ราคาเป็นไทยบาทรวมค่าบริการ 10 % และภาษี 7% แล้ว 

 
ซิกเนเจอร์
     
พัทยา รีเฟรชช่ิง แพคเกจ  150 นาท ี 4200 บาท  
เผยความกระจ่างใสของผิวคุณด้วยทรีตเมนท์ที่อุดมไปด้วยวิตามิน ผสานคุณค่าน ้ามันสกัดอินทรีย์จากธรรมชาติ ที่ช่วยต่อต้านอนุมูล
อิสระ และเกลือแร่นานาชนิด ที่ช่วยส่งเสริมและกระตุ้นการสร้างเซลล์ผวิใหม่ และต่อด้วยการนวดตัวจากพนักงานผู้เช่ียวชาญของ
เราที่จะเน้นเทคนิคการนวดซึ่งผสมผสานระหว่างเทคนิคการนวดไทย และอารุเวทเพ่ือช่วยผ่อยคลายกล้ามเน้ือที่ตึงเครียด และเติม
ความสดช่ืนให้ผิวหน้าด้วยทรีทเม้นทท์ี่ช่วยกระตุ้นการฝ้ืนตัวของผิวพรรณจากผลกระทบของสภาวะอากาศ 
 
 
นวดตามลักษณะอารมณ์   60 นาที      1800 บาท 
 90 นาที       2500 บาท  
เราสร้างสรรคก์ารนวดที่เป็นเอกลักษณ์ตามลักษณะอารมณ์ เพ่ือค้นหารูปแบบการนวดที่เหมาะสมกับคุณมากทีสุ่ด เพียงคุณบอกเรา
ว่าคุณก าลังรู้สึกอย่างไร และจินตนาการว่าคุณต้องการจะรู้สึกอย่างไรหลงัจากการนวด จากน้ันเราจะช่วยคุณเลือกทรีตเมนทท์ี่ใช่
ส าหรับคุณ 
 
ดรีมมี ่  
ทิ้งโลกอันแสนวุ่นวายไว้เบ้ืองหลัง และปลดปล่อยใจไปกับเสียงเพลงแผ่วเบา กลิ่นหอมหวาน และจังหวะการนวดที่ไหลลื่นไปบนเรือน
ร่าง สู่ความสงบที่สมบูรณ์ เหมาะส าหรับการผ่อนคลายหลงัจากการเดินทางที่ยาวนาน การท างานหนักตลอดทัง้วัน หรือ ทุกเวลาที่
คุณต้องการเคลิ้มฝัน ผ่อนคลาย 
 
ซีรีน  
เอนหลัง ผ่อนกาย พักใจ ไปกับ เทคนิคการนวดที่จะช่วยคลายความเม่ือล้าของกล้ามเน้ือ และน าคุณสู่โลกแสนสบายที่ไร้ซึ่งความ
เหน่ือยล้า และความตึงเครียด 
 
รีจูเวนเนท  
ทรีตเมนท์ที่ได้แรงบันดาลใจจาก เทคนิคการบ าบัดเพ่ือระบายน ้าเหลือง ผสมผสานกับอโรมาเธอราพี ที่คัดสรรมาเพ่ือกระตุ้นระบบ
การขับถ่ายของเสียของร่างกาย และคนืความกระปร้ีกระเปร่า ให้คุณสัมผัสถึงสุขภาพที่ดีจากภายใน คืนความมีชีวิตชีวาอีกคร้ัง 
 
อินวิคโกเลท  
ด้วยเทคนิคที่เน้นการนวดกล้ามเน้ือช้ันใน ร่วมกับน ้ามันหอมระเหยที่ช่วยเพ่ิมการไหลเวียนของระบบโลหิต และความยืดยุ่นของ
กล้ามเน้ือ การนวดน้ีจึงช่วยคลายกลา้มเน้ือที่แข็งเกร็ง และปัญหาปวดตึงของคุณให้บรรเทาลง เพ่ือความรู้สึก กระฉับกระเฉงอีก
คร้ัง. 
 
เอ็นเนอร์ไจซ์  
ผสานศาสตร์การนวดแผนไทย ภูมิปัญญาไทย เพ่ือการบ าบัด การยืดเส้น และการบีบนวดขนานไทย ที่ช่วยคลายความอ่อนล้า ปวดตึง
ของกล้ามเน้ือ ช่วยเพ่ิมการไหลเวียนของระบบโลหิต  จนคุณรู้สึกเสมือนติดสปริงในทุกอย่างก้าว 
 
 
 
สยาม สบาย 
 
ผ่อนคลายไปกับทรีตเมนท์แบบไทยๆ ที่ให้ผลลัพธ์คือความโล่ง สบาย ผ่อนคลายสุดๆ หลังใช้บริการ 
 
นวดซิกเนเจอร์มวยไทย     90 นาที     2700 บาท  
 120 นาที         3200 บาท 
เราได้ผสมผสานเทคนิคการนวดไทยประคบสมุนไพร กับเทคนิคการนวดน ้ามันเพ่ือผ่อนคลายกล้ามเน้ือช้ันลึก ที่จะช่วยปลอบ
ประโลมกล้ามเน้ือและระบบประสาทเข้าด้วยกัน บวกกับความอุ่นและประโยชน์ของสมุนไพรไทย ที่ซึมซับน ้ามันหอมระเหยเข้าสู่ผิว
ของคุณ คุณรู้สึกผ่อนคลายสบายอย่างที่สุด 
 
สยามมิส สโตน มาสสาร์จ            90 นาที  2600 บาท 
ด้วยศาสตร์การนวดด้วยหินร้อน ที่ถูกนวดคลึงและเคลื่อนตามร่างกายจะช่วยให้กล้ามเน้ือช้ันลึกของคุณคลายออก ช่วยท าให้ระบบ
หมุนเวียนโลหิตดีข้ึน และลดความตึงเครียดคืนความยืดหยุ่นให้กับกล้ามเน้ือของคุณอีกคร้ัง 
 
 
 
 
 



 

ราคาเป็นไทยบาทรวมค่าบริการ 10 % และภาษี 7% แล้ว 

 
 
สยามมิส ฟุต มาสสาร์จ  30 นาที  1000 บาท 
 60 นาท ี 1500 บาท 
คุณรู้ไหมว่าเท้าของคุณเป็นจุดรวมเส้นประสาทที่รองรับแรงกดและเช่ือมต่อเข้ากับอวัยวะต่างๆทั่วร่างกาย ผอ่นคลายการนวดเท้า
แบบสบาย สบาย 30 นาที และเทคนิดการนวดกดจุดฝ่าเท้า 60 นาที เท้าของคุณจะถูกผ่อนคลายและร่างกายส่วนอ่ืนของคุณก็จะถูก
ผ่อนคลายไปด้วยเช่นกัน 
 
สยามมิส แบ็ค เทนชั่น รีลฟี            60 นาท ี 1800 บาท 
นวดคลายกล้ามเน้ือ บริเวณหลัง คอ และหัวไหล่ เพ่ือขจัดความเม่ือยล้าอย่างตรงจุดโดยใช้เทคนิคการนวดด้วยการรีดเส้นเพ่ือผ่อน
คลายกล้ามเน้ือที่สะสมความเม่ือยล้ามาอย่างต่อเน่ือง เหมาะส าหรับผู้ที่เม่ือยล้าจากการเดินทางอันยาวนาน หรือใช้เพ่ือเพ่ิมไปกับทรีต
เมนท์อ่ืนๆ 
 
สยามมิส เฮดมาสสาร์จ  60 นาท ี 1500 บาท  
เทคนิคการนวดศรีษะแบบอินเดียโบราณ เหมาะอย่างย่ิงส าหรับผู้ที่มีอาการปวดไมเกรนหรือนอนไม่หลับ ด้วยสัมผัสที่นุ่มนวลผ่อน
คลายแบบต่อเน่ือง 
 
คริสตัล เฟรช เฟเชี่ยล  30 นาท ี 1500 บาท 
เร่ิมต้นดูแลผิวหน้าด้วยการท าความสะอาดผิวแบบล ้าลึกพร้อมกับการผสมผสานเทคนิคพิเศษด้วยการใช้หยกคริสตัล เพ่ือต่อต้านร้ิว
รอยท าให้ผิวพรรณสดใส มีชีวิตชีวา 
 
 
 
สปาแพคเกจ  
 
เราดีไซน์แพคเกจให้มีความหลากหลาย เพ่ือให้ลูกค้าสนุกและมีความสุขไปกับแพคเกจที่เลือกได้เอง จะเอาแค่ง่ายๆส้ันๆ แค่ 2 ช่ัวโมง 
ให้รู้สึกผ่อนคลายมากข้ึนแนะน า เพ่ิมเป็น 3 ช่ัวโมง 
 
บอด้ีโกลว์                                120 นาที  3200 บาท 
หากคุณมีเวลาพักผ่อนสัก 2 ช่ัวโมงสามารถเลือกผ่อนคลายกับทรีตเมนทท์ี่ดีที่สุดของ บรีซสปา เลือกใช้เวลาผ่อนคลายร่างกายอัน
เหน่ือยล้าไปกับ พอกบ ารุงผิว หรือ ขดัผิว ตามด้วยการนวดผ่อนคลาย  
 
ชุปเปอร์ สเตรส รีลีฟ                        120 นาที        3200 บาท  
คุณสามารถผ่อนคลายไปกับการนวด ได้อย่างเต็มอ่ิมในช่วงเวลา 2 ช่ัวโมง ด้วยการนวดในสไตล์ผ่อนคลายกล้ามเน้ืออันตึงเครียด 
ต้ังแต่ศรีษะ จรดปลายเท้า 
 
เอสเซนเชียล บอด้ี รีไววอล   180 นาที    4500 บาท 
เพลิดเพลินไปกับสปาแพคเกจสามช่ัวโมงน้ี คุณสามารถเลือกที่จะผ่อนคลายไปกับการเร่ิมต้นแพคเกจด้วยการขัดผิว พ่ือเผยผิวใหม่ให้
มีชีวิตชีวา หรือ พอกบ ารุงผิวเพ่ิมเติมความชุ่มช่ืน ตามการนวดตัว และฝ่าเท้า 
 
เฮด โอเวอร์ ฮีล  180 นาที       4800 บาท  
ไม่ว่าคุณจะเลือกช่วงเวลาเช้าหรือบ่ายเพ่ือให้เราได้ดูแลผิวพรรณต้ังแต่ศรีษะจนถึงปลายเท้า  เร่ิมต้นการผ่อนคลายของคุณด้วยการ
ขัด เผยผิวใหม่ให้มีชีวิตชีวาหรือ พอกบ ารุงผิวเพ่ิมเติมความชุ่มช่ืน ตามด้วยการนวดตัวผ่อนคลายกล้ามเน้ือแล้วต่อด้วยทรีตเมนท์
การดูแลผิวหน้าเป็นพิเศษ เพ่ือเพ่ิมความสดใสให้กับผิวพรรณ 
 
*คิดค่าบริการเพ่ิมหากท าทรีตเมนท์ Brightening Facial Treatment หรือ Anti-Aging Facial Treatment. 



 

ราคาเป็นไทยบาทรวมค่าบริการ 10 % และภาษี 7% แล้ว 

ทรีตเมนทด์ูแลผิวพรรณใบหน้า (   
 
ทรีตเมนท์ดูแลและฟ้ืนฟูผิวหน้าด้วยผลิตภัณฑ์ศาสตร์แห่งนวัตกรรม ผลิตภัณฑ์เวชส าอางค์ที่มีช่ือเสียง ที่มุ่งเน้นการฟ้ืนฟูและ
แก้ปัญหาผิวต่างๆ ต้ังแต่ภาวะผิวขาดน ้าและความชุ่มช้ืน จุดด่างด า และการเกิดร้ิวรอยแห่งวัย   
     
ทรีตเมนทเ์พิ่มความชุ่มชืน่ผิวหน้า   60 นาท ี 2500 บาท 
ทรีตเมนท์ที่ช่วยเติมความชุ่มช้ืน ฟ้ืนฟูผิวที่อ่อนล้าด้วยสุดยอดประสบการณ์การบ ารุงผิวหน้าที่มีส่วนผสมของน ้ามันบ ารุงผิวช้ันดี
และผลิตภัณฑ์มาร์คผิวหน้าที่ช่วยลดร้ิวรอยขนาดเล็ก ช่วยกักเก็บความชุ่มช้ืนให้กับผิวหน้าอีกคร้ัง ทรีตเมนทจ์ะเข้าไปเร่งขบวนการ
ผลัดเปลี่ยนเซลล์ผิวใหม่เพ่ือคงความอ่ิมเอิบ กระชับ แลดูอ่อนเยาว์ของผิว 
 
ทรีตเมนท์ส าหรับผิวบอบบาง ระคายเคืองง่าย และฟ้ืนฟูผิวที่ถูกท าร้ายจากแสงแดด  

 60 นาท ี 2500 บาท 
ทรีตเมนท์ส าหรับดูแลผิวที่บอบบาง ระคายเคืองง่าย และผิวทีถู่กแสงแดด ลม และความร้อนท าร้าย เข้าไปช่วยบรรเทาอาการแดง
ระคายเคือง อาการอักเสบของผิว ด้วยข้ันตอนมาร์คผิวเพ่ือปลอบประโลมผิว พร้อมเสริมสร้างโครงสร้างผวิให้มีความแข็งแรงมาก
ย่ิงข้ึน 
 
ทรีตเมนท์ท าความสะอาดผิวหน้าอยา่งล ้าลึก  60 นาที       2500 บาท 
เพ่ิมความกระจ่างใสและเรียบเนียนให้กับผิวด้วยทรีตเมนท์ท าความสะอาดผิวหน้าอย่างล ้าลึก ที่ช่วยขจัดส่ิงสกปรกที่อุดตันรูขุมขน 
และปัญหารูขุมขนกว้างขณะเดียวกันก็ช่วยขจัดเซลส์ผิวที่เส่ือมสภาพและหมองคล ้า 
 
ทรีตเมนทเ์พิ่มความกระจ่างใสให้ผิวหน้า  60 นาที         2800 บาท 
ทรีตเมนท์ที่ออกแบบช่วยแก้ไขปัญหาจุดด่างด า ผิวคล ้า ฝ้า กระ และสีผิวที่ไม่สม ่าเสมอ และช่วยกระตุ้นความกระจ่างใส คืน
โครงสร้างผิวให้แข็งแรง ปกป้องผิวจากความหมองคล ้า สีผิวที่ไม่เรียบเนียนสม ่าเสมอ 
 
ทรีตเมนท์ดูแลผิวเพื่อต่อต้านร้ิวรอย         75 นาที         3200 บาท 
ทรีตเมนท์ที่มุ่งเน้นการดูแลผิวเพ่ือต่อต้านและลดการเกิดของร้ิวรอย ด้วยการเข้าไปฟ้ืนฟูเซลล์ผิว คืนความแน่นกระชับ เรียบเนียน
ในทันที และให้ความชุ่มช่ืน พร้อมให้คุณย้อนเวลากลับไปหาผิวสวย 
 
 
 
ทรีตเมนทบ์ ารุงผิวกาย  
 
ไม่ว่าจะเป็นบริการขัดตัวหรือพอกตัว บรีซสปาได้สร้างสรรคท์รีตเมนท์ผิวกายสุดพิเศษที่จะช่วยปรณิบัติผิวของคุณอย่างล ่าลึกจนคุณ
ประทับใจไม่รู้ลืม 
 
ขัดและพอกผิวตัวมะลิและมิ้นต์  60 นาที        1500 บาท 
ผสานคุณค่าน ้ามันสกัดอินทรีย์จากธรรมชาติ ที่ช่วยต่อต้านอนุมูลอิสระ อุดมด้วยวิตามิน และเกลือแร่นานาชนิด ที่ช่วยส่งเสริม 
และกระตุ้นการสร้างเชลล์ผิวใหม่ บ ารุงเซลล์ผิวที่ขาดการดูแล ทรีตเมนทน้ี์จะช่วยให้ผิวคุณเนียนเรียบ พร้อมกลิ่นหอม รัญจวนใจ 
ของดอกมะลิ และม้ินต์ 
 
ขัดผิวข้าวหนียวมะม่วง                              60 นาที    1500 บาท              
ข้าวเหนียวมะม่วง ขนมหวานยอดนิยมที่ไม่ได้มีอยู่แค่ในเมนูอาหารความ หอม หวาน มัน เข้ากันได้ดี ของกลิ่นมะม่วง มะพร้าว และ
ข้าวเหนียวได้มารวมอยู่ในสครับข้าวเหนียวมะม่วงที่นอกจากจะให้กลิ่นหอมหวานย่ัวน ้าลายแล้วยังอุดมด้วยวิตามินและแร่ธาตุจาก
มะม่วงบัทเตอร์ ที่จะชโลมผิวของคุณให้เต็มไปด้วยความชุ่มช้ืนพร้อมเผยผิวใหม่ที่เนียนนุ่มน่าสัมผัส 
 
พอกผิวว่านหางจระเข้                                    60 นาที       1500 บาท 
แสงแดดท าให้ผิวแห้ง ขาดน ้า ขาดความชุ่มช่ืน มาผ่อนคลายผิวจากการออกแดดเป็นเวลานาน ทรีตเมนท์พอกผิวกายด้วยว่านหาง
จระเข้ และแตงกวา จะช่วยท าให้รู้สึกเย็นสดช่ืน ผ่อนคลายผิว ลดอาการแสบและแดงทีผ่ิวได้อย่างน่าพึงพอใจ 


