
 
   

 

     

 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เวลาเปิดใหบ้รกิาร 10:00-19:00 น. 

เ   ด   อ   ะ เ  อ  เ  ด  น 

 

 

ส 
ป 
า 

เ  อ  เ  ด  น 



ด ิเอเดน เอก็ซพ์เีรยีนซ ์แพ็กเกจ 

แพ็กเกจเอกลกัษณข์องเอเดน  

ระยะเวลา 180 นาที  ราคา 2,960 บาท 

แพ็กเกจเฉพาะของเอเดนเป็นการรวมการนวดและการบ าบดัต่างๆทีเ่ป็นเอกลกัษณเ์ฉพาะของทางโรงแรมไว ้

ดว้ยกนั โดยเร ิม่ตัง้แต่การขดัผวิดว้ยสครบัน ้านมขา้ว 60 นาท ี ต่อดว้ยการนวดดว้ยท่านวดทีเ่ป็นเอกลกัษณ์
ของทางโรงแรมเองอกี 60 นาท ีและการดูแลผวิหนา้ดว้ยผลติภณัฑส์ าหรบัผวิทีแ่พง้่ายอกี 60 นาท ี

แพ็กเกจเพือ่สุขภาพ 

ระยะเวลา 150 นาที ราคา 2 640 บาท 

แพ็กเกจทีไ่ดร้บัความนิยมของทางโรงแรมโดยเป็นการรวมการบ าบดัหลายแบบไวด้ว้ยกนัในเวลาทีจ่ ากดั เร ิม่
จากการพอกตวัดว้ยผงพอกทองค าหรอืเจลว่านหางจระเขเ้ป็นเวลา 60 นาท ีตามดว้ยการนวดไทย 60 นาท ี

และการนวดเทา้อกี 30 นาท ี ผงพอกทองค าชว่ยเพิม่อลีาสตนิท าใหผ้วิแข็งแรง การนวดไทยชว่ยคลายปวด
กลา้มเนือ้ ส่วนการนวดเทา้ชว่ยสรา้งความสมดุลทางกายภาพ

แพ็กเกจทีใ่ชผ้ลติภณัฑจ์ากส่วนผสมของทองค า 

ระยะเวลา 180 นาที ราคา 2,960 บาท 

เพิม่ความเรยีบเนียนและความนุ่มนวลใหผ้วิพรรณดว้ยผลติภณัฑบ์ าบดัผวิทีท่ าจากส่วนผสมของทองค า 24 เค 
เร ิม่จากการขดัผวิดว้ยสครบัผงทองค า การพอกดว้ยผงทองค า และผ่อนคลายดว้ยน ้ามนันวด ทุกขัน้ตอนการ
นวดและบ าบดัผวิจะชว่ยใหผ้วินุ่มและกระจา่งใส 



การนวดทัง้ตวั 

การนวดน ้ามนัผสมผสานผ่อนคลาย

ระยะเวลา 60 นาท:ี ราคา 1,600 บาท  
ระยะเวลา 90 นาท:ี ราคา 1,800 บาท 

การนวดทีผ่สมผสานวฒันธรรมตะวนัออกและตะวนัตกเขา้ดว้ยกนั โดยทางโรงแรมไดอ้อกแบบท่านวดเอง 
เหมาะส าหรบัลูกคา้ทีช่ ืน่ชอบการนวดน าหนักปานกลางถงึหนัก

การนวดไทยแบบด ัง้เดมิ 

ระยะเวลา 60 นาท:ี ราคา 1,000 บาท 
ระยะเวลา 90 นาท:ี ราคา 1,300 บาท 

การนวดไทยดัง้เดมิเป็นการจดัการความเครยีดในแบบไทย ซึง่ชว่ยส่งเสรมิสุขภาพทีด่ ีสรา้งความสุข และชว่ย

ฟ้ืนฟูก าลงั การนวดไทยแบบดัง้เดมิจะใหลู้กคา้สวมเสือ้ผา้หลวมๆในขณะท าการนวด และใชก้ารกดจุดพรอ้ม
กบัการยดืเหยยีดกลา้มเนือ้ ชว่ยผ่อนคลายความตงึเครยีด เพิม่พลงั สรา้งความยดืหยุ่นใหก้ลา้มเนือ้ และ
เสรมิสรา้งรา่ยกาย และจติใจโดยรวม

การนวดส าหรบัผูเ้ล่นกฬีา 

ระยะเวลา 60 นาที ราคา 1,999 บาท 
ระยะเวลา 90 นาที  ราคา 2,299 บาท

การนวดแบบนีเ้หมาะส าหรบัผูท้ีป่วดกลา้มเนือ้และจดุต่างๆทีต่อ้งการเทคนิคการนวดเป็นพเิศษ รว่มกบัการยดื

เหยยีดกลา้มเนือ้แบบไทยเพือ่บรรเทาอาการตงึเครยีเของกลา้มเนือ้ ตามดว้ยการสรา้งความผอ่นคลายและ
ความสงบ



การนวดทัง้ตวั 

การนวดประคบแบบไทย 

ระยะเวลา 90 นาท:ี ราคา 2,200 บาท 

การนวดประคบแบบไทยใชลู้กประคบทีท่ าดว้ยสมุนไพรไทยเป็นการนวดทีผ่สมผสานดว้ยศาสตรก์ารนวด

น ้ามนัหอมระเหย การประคบดว้ยสมุนไพรแบบดัง้เดมิ และการกดจดุตามแนวเสน้ลมปราณ (meridian 
lines) การประคบดว้ยสมุนไพรชว่ยท าใหเ้ลอืดลมไหลเวยีนดขีึน้ ลดอาการปวด และกระตุน้การไหลเวยีนของ
เสน้เลอืด 

การนวดแบบเอกลกัณเ์ฉพาะของเดอะ สปา เอเดน การนวดดว้ยหนิ
ภูเขาไฟ 

ระยะเวลา 90 นาท:ี ราคา 2,200 บาท 

การนวดแบบนีใ้ชค้วามรอ้นจากหนิสดี าซ ึง่ใชใ้นการนวดทัง้ตวั รว่มกบัการใชน้ ้ามนัสมุนไพรเพือ่ผ่อนคลาย
ความตงึเครยีด เหมาะส าหรบัผูท้ีม่อีาการปวดกลา้มเนือ้

การนวดแบบเอกลกัณเ์ฉพาะของเดอะ สปา เอเดน การนวดดว้ยเทยีนอุน่ 

ระยะเวลา 90 นาท:ี ราคา 2,200 บาท 

สมัผสักบัประสบการณท์ีส่รา้งความผ่อนคลาย เบาสบายดว้ยการนวดกบัเทยีนอุ่น น ้ามนัอุ่นๆของเทยีนทีท่ า
จากถัว่เหลอืงซึง่ค่อยๆหยดลงไปสมัผสักบัผวิพรอ้มการนวดจงัหวะยาวๆ ชว่ยเพิม่การไหลเวยีนของเสน้เลอืด
ไดด้ ี

 

 



การขดัตวั 

การขดัตวัดว้ยผงขดัตวัทีเ่ป็นเอกลกัษณข์องโรงแรม 

ระยะเวลา 60 นาที่ ราคา 1,200 บาท

ชว่ยสรา้งความกระจา่งใส และใหค้วามชุม่ช ืน้แกผ่วิ ท าใหผ้วิยงันุ่มและแข็งแรงตลอดเวลา ลดผดผืน่ สวิ และ
ชว่ยปกป้องไม่ใหผ้วิไหมแ้ดดดว้ย

การขดัตวัดว้ยกาแฟ 

ระยะเวลา 60 นาท:ี ราคา 1,200 บาท 

คาเฟอนีในผงการแฟขดัตวัชว่ยท าใหก้ารไหลเวยีนของเลอืดดขีึน้ และลดริว้รอยของเซลลูไลท ์รวมทัง้ท าให ้
ผวิมโีทนสเีรยีบเนียนดว้ย

การขดัตวัดว้ยมะพรา้ว 

ระยะเวลา 60 นาที ราคา 1,200 บาท

ผงขดัตวัทีส่กดัจากมะพรา้วมคุีณค่าในการขบัสารพษิ และสรา้งความแข็งแรงใหผ้วิส าหรบัผูท้ีม่ผีวิแหง้ สรา้ง
ความชุม่ช ืน้ เพิม่ความยดืหยุ่นใหผ้วิ และปรบัผวิใหนุ่้ม เรยีบเนียน

การขดัตวัดว้ยผงทองค า 24 เค 

ระยะเวลา 60 นาที ราคา 1,200 บาท

ผงขดัตวัทีท่ าจากทองค า 24 เค ชว่ยสรา้งผวิทเีรยีบเนียนไรท้ีต่ ิ ทองค ามคุีณสมบตัใินการลดอาการอกัเสบ
และตา้นอนุมูลอสิระจงึชว่ยลดสวิและท าใหร้อบแผลเป็นจากสวิเรยีบเนียนขึน้ 

 



การบ าบดัผวิกาย 

การพอกผวิหลงัการออกแดด 

ระยะเวลา 60 นาที ราคา 1,200 บาท

การห่อตวัดว้ยการพอกดว้ยว่านหางจระเขช้ว่ยบรรเทาอาการไหมแ้ดดได ้ ทางโรงแรมใชว้่านหางจระเขท้ีป่ลูก
ตามธรรมชาตใินการบ าบดัผวิตามสูตรนี ้ซ ึง่จะชว่ยบรรเทาอาการเจ็บปวดจากอาการผวิไหมจ้ากแสงแดดได ้

การพอกผวิดว้ยผงทองค า 

ระยะเวลา 60 นาที ราคา 1,200 บาท

รูส้กึผ่อนคลายตัง้แต่หวัจรดเทา้ไปกบัการพอกผวิดว้ยผงทองค า 24 เค การนวดดว้ยโลช ัน่ และการนวดศรีษะ 
การพอกผวิดว้ยผงทองค าชว่ยท าใหผ้วิกระจา่งใส ในขณะทีก่ารนวดศรีษะชว่ยลดการปวดศรีษะ และชว่ยให ้
เลอืดไหลเวยีนไดด้ขีึน้



การบ าบดัผวิหน้า 

การบ าบดัผวิหน้าใหอ้อ่นเยาว ์

ระยะเวลา 60 นาที ราคา 1,600 บาท 

การกระตุน้ผวิดว้ยการนวดหนา้โดยใช ้CO-Enzyme Q10 เป็นการเตมิพลงัใหแ้กเ่ซลลผ์วิ และเป็นสารตา้น
อนุมูลอสิระทีช่ว่ยป้องกนัการแกต่วัของผวิกอ่นวยั ชว่ยฟ้ืนฟูผวิใหแ้ข็งแรงผสมผสานกบัเทคนิคการนวดหนา้
เพือ่ชว่ยใหผ้วิดูอ่อนเยาว ์เพิม่ความชุม่ช ืน้ และความยดืหยุ่นใหแ้ก่ช ัน้ผวิหนา้

การบ าบดัผวิหน้าทีแ่พง่้าย 

ระยะเวลา 60 นาท:ี 1,600 บาท 

การบ าบดัผวิหนา้ดว้ยสูตรออ่นโยนส าหรบัผวิแพง้่ายและผวิทีโ่ดนแดดเผาไหม ้ ชว่ยลดการระคายเคอืง และ

รกัษาผวิดว้ยว่านหางจระเขซ้ ึง่มสีารประกอบจากธรรมชาตทิีช่ว่ยลดรอยแดง และความเสยีหายของผวิจาก
แสงแดดได ้

การบ าบดัผวิหน้าเพือ่สรา้งความกระชบัและกระจ่างใส 

ระยะเวลา 60 นาที ราคา 1,600 บาท

การบ าบดัผวิดว้ยสารสกดัจากอลับูมนิชว่ยท าใหผ้วิหนา้กระชบัแข็งแรง ลดความหมองคล า้ ลดความแหง้
กรา้น สารสกดัจากอลับูมนิทีไ่ดจ้ากไข่ขาวชว่ยในการสรา้งคอลลาเจนและอลีาสตนิในผวิ ชว่ยป้องกนัการ

เกดิสวิ และท าใหผ้วิแข็งแรงตามธรรมชาต ิ สารสกดัจากธรรมชาตนีิช้ว่ยใหค้วามชุม่ช ืน้ในช ัน้ผวิ ลดการเกดิ

ร ิว้รอยรอ่งลกึต่างๆ ท าใหผ้วิยงัคงความอ่อนเยาวแ์ละยดืหยุ่นเป็นธรรมชาต ิผลติภณัฑท์ีม่เีนือ้เบาบางท าใหซ้มึ
ซาบลงไปในผวิไดง้่าย และผวิสามารถเก็บกกัความชืน้ไวไ้ดถ้งึ 80  



การนวดส าหรบัแขกทีม่เีวลาจ ากดั 

การนวดคอ บ่า ไหล่ 

ระยะเวลา 30 นาที ราคา 800 บาท

เหมาะส าหรบัผูท้ีม่อีาการปวดหลงัจากการน่ังท างานเป็นชว่งเวลานาน

 

การนวดศรีษะ 

ระยะเวลา 30 นาที ราคา 800 บาท

การนวดศรีษะดว้ยมอืเปล่าโดยไม่ไดใ้ชน้ ้ามนันวด ชว่ยบรรเทาอาการปวดศรีษะ อาการนอนไม่หลบั และชว่ย
สรา้งความแข็งแรงใหเ้สน้ผม

การนวดเทา้ 

ระยะเวลา 30 นาที ราคา 800 บาท

การนวดกดจดุทีเ่ทา้เป็นการนวดทีผ่่อนคลายและชว่ยบรรเทาอาการต่างๆไดอ้ย่างไม่น่าเชือ่ โดยเป็นการนวด
ทีเ่นน้จดุต่างๆบนเทา้และขาส่วนล่างซึง่จะมผีลไปยงัส่วนอืน่ๆของรา่งกาย

 

 

 

 

 

 



ประสบการณส์ปาสุดพเิศษ 

โรแมนตกิ บาธ 

ระยะเวลา 30 นาที ราคา 500 บาท

สมัผสัประสบการณพ์เิศษสุดผ่อนคลายดว้ยการแชน่ ้าอุ่นในอ่างผสมผงน า้นม ลอ้มรอบไปดว้ยเทยีน และบรรยากาศ
สวยงามของการแชน่ ้าแบบโรแมนตกิ บาธ เหมาะทีสุ่ดส าหรบัคู่รกัหรอืผูท้ีช่ ืน่ชอบการถ่ายภาพ 

*จองล่วงหนา้อย่างนอ้ย 1 วนั 

 

 



 

 

 

 

 

ตดิต่อขอขอ้มูลเพิม่เตมิ หรอืจองเวลานวดไดท้ีส่่วนงานตอ้นรบัของสปา

โทร ต่อ 

อเีมล ์
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