
 

 

 
 
สัมผัสความนุ่มนวลแบบไทยๆ    

Thai Tranquility (Spa Package) 
 

THAI BODY BALANCE (ชุดคนืความสมดุลใหก้ับร่างกาย)  2.5 ชม. / 2,700++ บาท 

 

• ลา้งและท าความสะอาดเทา้ดว้ยจมกูขา้วสาลีและงา 
• ขดัผิวดว้ยเมล็ดธญัพืชทัง้ 7 ชนดิ 
• นวดศรีษเพื่อความผ่อนคลาย 
• นวดไทย หรือ นวดน า้มนัหอมระเหย 
• นวดหนา้พรอ้มประคบดว้ยลกูประคบงา เพื่อการบ ารุงผิวหนา้ 
• ของว่างเพื่อสขุภาพ 

 
 

SERENITY (ชุดดูแลเสน้ผมและผิวพรรณ)    2.5 ชม. / 2,700++ บาท 

 

• นวดหนงัศรษีะและพอกบ ารุงเสน้ผมดว้ยอโวคาโดและน า้มนัมะพรา้ว 
• ขดัผิวดว้ยเกลือ เสาวรสและตะไครส้ด 
• นวดบ ารุงผิวกายดว้ยวนิลาเชยีรบ์ตัเตอร ์
• ของว่างเพื่อสขุภาพ 

 

‘’WANALE’’ (ชุดวนาลี)       3.0 ชม. / 4,000++ บาท 

 

• ขดัตวัดว้ยพืชธรรมชาติ 
• พอกตวัดว้ยข่าสด 
• นวดไทย หรือ นวดน า้มนัหอมระเหย 
• ท าความสะอาดผิวหนา้ดว้ยผลิตภณัฑ ์Jurlique 
• ของว่างเพื่อสขุภาพ 
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ส าหรับผู้ทีม่าเป็นคู่   
Couple Spa Experiences 
 

HONEYMOON RETREAT (ชุดฮนันีมูน รีทรีท)     3.5 ชม. / 6,900++ บาท 

 

• กระตุน้ผิวดว้ยแปรงขนอ่อน 
• ขดัผิวสตอเบอรี่สด 
• พอกผิวดว้ยกาแฟและโคลน 
• นวดบ ารุงผิวกายดว้ยวนิลาเชยีรบ์ตัเตอร ์
• นวดบ ารุงผิวหนา้ดว้ยสมนุไพรไทย 
• ของว่างเพื่อสขุภาพ 

 

การนวดตัวแบบสากล และแบบไทย 

International and Local massage (Rejuvenation) 
 

Nuad Thai  การนวดไทย แบบบับไทยโบราณ  60 นาท ี/ 1,200++บาท , 90 นาท ี1,400++ บาท 
นวดไทยแบบโบราณเป็นการนวดกดทบัลงไปบนเสือ้ผา้และเพื่อความผ่อนคลายของกลา้มเนือ้ โดยใชเ้ทคนคิการดดัตวั เพื่อ
เพิ่มผ่อนคลาย 
 
Nuad Pra Kob  นวดไทยประคบ   90 นาท ี/ 1,600++บาท , 120  นาท ี1,900++ บาท 
นวดไทยแบบโบราณเป็นการนวดกดทบัลงไปบนเสือ้ผา้และเพื่อความผ่อนคลายกลา้มเนือ้ โดยใชเ้ทคนิคการดดัตวั เพื่อผ่อน
คลายกลา้มเนือ้ ตามดว้ยการประคบสมนุไพร ซึ่งท าใหผ่้อนคลายของกลา้มเนือ้ และท าใหร้า่งกายสดชื่น มีชวีิตชวีา 

 
Hot Stone Massage นวดดว้ยหนิประคบร้อน     90 นาท ี/ 1,800++ บาท 
เป็นการนวดที่นุ่มนวลบนรา่งกายดว้ยหินรอ้นจากเทือกเขาหมิาลยั เพื่อเนน้ย า้บนกลา้มเนือ้ที่ปวดเมื่อย  ความรอ้นจะแผ่ซา่น
เขา้ถงึจดุที่เครยีดเกรง็ นี่เป็นคณุสทบตัิพิเศษของหิน 

 
Aromatherapy Massage นวดน ้ามันหอมระเหย 60 นาท ี/ 1,400++ บาท , 90 นาท ี/ 1,700++  นาท ี
เป็นการนวดทัง้ตวัดว้ยน า้มนัหอมระเหย ที่เนน้การผ่อนคลายกลา้มเนือ้ สู่ความกลมกลืนของรา่งกายและจิตใจดว้ยทว่งทา่การ
นวดที่นุ่มนวล ใหค้ณุเพลิดเพลินอยู่ในดินแดนแห่งความฝันอนัเงยีบสงบ พรอ้มกลบัคืนสู่ความสดชื่นกระปรี่กระเปรา่ ซึ่งคณุ
สามารถเลือกกลิ่นหอมของน า้มนัไดต้ามความตอ้งการ 

 
Swedish Massage  การนวดแบบสวดีิช  60 นาท ี/ 1,400++ บาท , 90 นาท ี/ 1,700++  นาท ี
เป็นการนวดส าหรบัผูท้ี่ชอบออกก าลงักายเป็นชวีิตจติใจ  เพื่อชว่ยผ่อนคลายกลา้มเนือ้ที่ตงึจากกจิกรรมที่ท  าหรือจากการออก
ก าลงักาย น า้หนกัการนวดสามารถเปลี่ยนแปลงไดต้ามความตอ้งการของคณุ 
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Deep Muscular Massage  การนวดกล้ามเนือ้ระดับลกึ 60 นาท ี/ 1,400++ บาท , 90 นาท ี/ 1,700++  นาท ี
เหมาะส าหรบันกักีฬาที่ตอ้งการลดความตงึตวัของกลา้มเนือ้และเนน้ส าหรบัท่านท่ีตอ้งการคลายความเมื่อยลา้ของกลา้มเนือ้ 
น า้หนกัการนวดสามารถปรบัเปล่ียนไดต้ามความตอ้งการของคุณ 
 
Hai Muea  นวดหายเม่ือย       60 นาท ี/ 1,400++ บาท 
เป็นการนวดรกัษาในครวัเรือนที่มีมาแต่โบราณ เป็นการผ่อนคลายกลา้มเนือ้ ซึ่งถกูคดิคน้โดยครูผูเ้ชี่ยวชาญเรื่องการนวด โดย
การนวดกดลกึถึงกลา้มเนือ้ชัน้ใน  ใชเ้ทคนคิการนวดแบบสวดีิชและเพื่อคลายความเมื่อยลา้ของกลา้มเนือ้ส่วนหลงั ไหล่และคอ 
น าพาไปสูค้วามเพลิดเพลินดว้ยการประคบท่ีหลงัโดยพนกังานผูเ้ชี่ยวชาญและสมนุไพรอุ่นๆจากสวนสมนุไพร เหมาะกบัผูท้ี่
ตอ้งการกล่ินอายในแบบไทยๆ  
 
Nuad Tao  นวดเท้า        75 นาท ี/ 1,200++ บาท 
 การนวดเพื่อขบัไล่พลงังานดา้นลบในขณะเดยีวกนัก็ชว่ยปรบัสมดลุของรา่งกายตัง้แต่ตัง้แตศ่รีษะจรดปลายเทา้ เริม่ดว้ยการ
ลา้งเทา้ดว้ยผงสะเดา ชว่ยในการท าความสะอาดและขจดัแบคทเีรยีบรเิวณเทา้  นวดดว้ยน า้มนัอุ่นๆ เพื่อคลายความเมื่อยลา้ 
ในขณะเดียวกนัจะประคบดว้ยลกูประคบสมนุไพรอุ่นๆ ช่วยผ่อนคลายของกลา้มเนือ้ขาและเทา้ไดเ้ป็นอยา่งดี 
 

การดูแลผิวหน้า  Face Therapy 

 
Face Nourishment   การเพิ่มสารอาหารธรรมชาติใหก้บัผิวหน้า   90   นาท ี/ 2,000++ บาท  
•  การดแูลหนา้แบบฉบบัของสปา เซนวาร ี
ที่รวมคณุสมบตัิของสมนุไพรไทย ซึ่งชว่ยในการฟ่ืนฟสูขุภาพผิว ท าใหผิ้วหนา้เรียบเนียน รวมถึงการใชเ้ทคนิคการกระตุน้การ
ไหลเวียนโลหิต ท าใหผิ้วหนา้เต่งตงึดอู่อนเยาว ์ส่วนผสมของผลิตภณัฑท์ี่ใชด้ดัแปลงใหเ้ขา้กบัสภาพผิว ทัง้การขดั การอบไอน า้ 
และการพอกหนา้ (ส าหรบั ผิวแหง้ หรือ ผิวธรรมดาถึงผิวมนั) 
 
Anti Aging   การบ ารุงผิวหน้าใหดู้ออ่นเยาว ์     60 นาท ี/ 2,000++ บาท 

• การดแูลฟ้ืนฟสูภาพผิวหนา้ดว้ยผลิตภณัฑ ์Jurlique 
เป็นการดแูลบ ารุงผิวกรา้นแดด และผิวที่ขาดการบ ารุง ผลิตภณัฑอ์ดุมไปดว้ยสารตา้นอนมุลูอิสระ ที่สกดัจากสมุนุไพรปลอด
สารพิษและ น า้มนัท่ีสกดัจากพืชธรรมชาติ เพื่อลดริว้รอยบนใบหนา้ 
*** Recommend Add On Specially : การดแูลผิวหนา้แบบเพิม่พิเศษ   
 
Face Hydration & Glow การบ ารุงดูแลผิวหน้าเพื่อเพิม่ความชุ่มชืน้ ให้ผวิเป็นประกาย  

60 นาท ี/ 1,800++ บาท 
• ท าความสะอาดผิวหนา้ดว้ยผลิตภณัฑ ์Jurlique   
เนน้การท าความสะอาดรูขมุขน และปรบัปรุงสภาพผิว รวมทัง้ขัน้ตอนการท าความสะอาดผิว การขดัหนา้ อบไอน า้ และพอก
หนา้เพื่อท าความสะอาดผิวอยา่งล า้ลกึและขจดัน า้มนัส่วนเกิน เหมาะส าหรบัผูท้ี่มีสภาพผิวมนั หรือผิวที่เป็นสิวงา่ย 
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การดูแลผิวร่างกาย  Body Treats 

 
Siamese Zen  ไซแอมมิส  เซนน ์      105  นาท ี/ 1,850++ บาท  
สรา้งสรรคเ์ป็นพิเศษโดยเฉพาะ เริ่มตน้ดว้ยการขดัผิวดว้ยสว่นผสมของขมิน้ ตะไคร ้และผิวสม้ตามดว้ยการพอกผิวดว้ย
สมนุไพรหลากชนิด เพื่อผลลพัธผิ์วเนียนเรยีบเปล่งปลั่ง 

•  อบไอน า้สมนุไพร 

• ขดัผิวดว้ยสมนุไพร 

• พอกผิวดว้ยสมนุไพรอุ่น 

• บ ารุงผิวเพื่อความชุ่มชืน้ 
 
Botanical Bliss  โบทานิคอล บลิส      105  นาท ี/ 1,850++ บาท  
สตูรเฉพาะที่คิดคน้เพื่อเผยผิวสวยตามธรรมชาติของผูห้ญิง ดว้ยพฤกษานานาพนัธุ ์มวลดอกไมผ้สมผสานกบัน า้ผึง้และขา้ว
โอ๊ต เป็นครีมขดัที่นุ่มนวล ตามดว้ยการห่อหุม้ผิวดว้ยสว่นผสมของข่า ขมิน้ และพรกิไทยด า เพื่อลดไขมนัส่วนเกิน และการคั่ง
คา้งของน า้ใตผิ้ว เพื่อปรบัสมดลุของพลงังานในรา่งกาย 

• อบไอน า้สมนุไพร 

• ขดัดว้ยพฤกษานานาพนัธุ ์

• พอกผิวเพื่อกระชบั พรอ้มนวดศรษีะแบบอายรุเวช 

•            บ ารุงผิวดว้ยโลชั่น เพื่อความชุ่มชืน้ 
 
Instant Smooth อนิสแตนทส์มูท      105   นาท ี/ 1,850++ บาท  
สตูรเตรียมสวยก่อนปารต์ี ้ขจดัเซลลผิ์วที่แหง้เสียดว้ยส่วนผสมของงา และน า้ผึง้ เพื่อคืนความเรียบเนียนสู่ผิว เพิ่มแรธ่าตใุหผิ้ว
ดว้ยสตอเบอรรี่สดและกลว้ยป่ัน ผ่อนคลายอยา่งล า้ลกึดว้ยการนวดศรษีะ  สมัผสัสดุทา้ยกบัโลชั่นที่คืนความชุม่ชื่นเปล่งปลั่ง
ใหแ้ก่ผิวพรรณ 

• อบไอน า้สมนุไพร 

• ขดัดว้ยงา และน า้ผึง้ 

• พอกผิวดว้ย เพื่อเพิม่แรธ่าตใุหแ้ก่ผิว 

• บ ารุงผิวดว้ยโลชั่น เพื่อความชุม่ชืน้ 
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การดูแลพเิศษเฉพาะสุภาพบุรุษ    Exclusive for Him 

 
Par Excellence   พาร ์เอกซแลนท ์      120  นาท ี/2,100++ บาท 
เหมาะส าหรบัผูท้ี่เหน่ือยเมื่อยลา้จากการออกก าลงักาย เริ่มตน้ดว้ยการขดัผิวสตูรเย็น เพื่อลบเลือนความหยาบกรา้น จากนัน้
เขา้สู่ขัน้ตอนการผสมผสานระหวา่งลกูประคบอุ่นของมะพรา้วขดู กบัการนวดที่ชว่ยคลายความตงึตวัของกลา้มเนือ้  เหมาะ
ส าหรบัก่อนและหลงัการออกรอบ 
 
Back into Balance  แบค อินทู บาลานซ ์     90  นาท ี/ 1,800++ บาท 
โดยการนวดเนน้บรเิวณตน้คอ หวัไหล่ และหลงัที่มีอาการตงึเครียด ตามดว้ยการประคบสมนุไพรอุ่นๆ ที่หลงัและขา สมนุไพรนี ้
มีสรรพคณุทางยา ชว่ยผ่อนคลายกลา้มเนือ้ไดเ้ป็นอยา่งดี 
 
 

Executive Sole delight   เอ็กเซ็กคลูซีฟ เซล ดีไลท ์    30 นาท ี/ 600++ บาท 
สดุยอดการเพิ่มความชุม่ชืน้บรเิวณฝ่าเทา้ส าหรบัสภุาพบรุุษ  บ ารุงเทา้ใหส้ะอาดดว้ยการแชใ่นส่วนผสมของสม้และใบสะเดา  
ตามดว้ยการขดัเทา้ ดว้ยส่วนผสมของมะนาวและเกลือ และยงัดแูลเล็บเทา้เพื่อความปราณีตอยา่งครบถว้น 
 
Men’s Sports Manicure   เมนสปอรท์ แมนนิเคียว    30 นาท ี/ 600++ บาท 
ดแูลเล็บมือ ดว้ยการขดั ตดัแต่งเล็บ ท าความสะอาดหนงัรอบๆ เล็บ คงไวซ้ึง่เล็บมือที่สะอาดและดดูี 
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