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เวลาเปิ ดให้บริการ 10:00-19:00 น.

ดิ เอเดน เอ็กซ ์พีเรียนซ ์ แพ็กเกจ

แพ็กเกจเอกลักษณ์ของเอเดน
ระยะเวลา 180 นาที ราคา 2,960 บาท
่ นเอกลักษณ์เฉพาะของทางโรงแรมไว ้
แพ็กเกจเฉพาะของเอเดนเป็ นการรวมการนวดและการบาบัดต่างๆทีเป็
่ งแต่
้ การขัดผิวด ้วยสครบั น้านมข ้าว 60 นาที ต่อด ้วยการนวดด ้วยท่านวดทีเป็
่ นเอกลักษณ์
ด ้วยกัน โดยเริมตั
่ ง่ายอีก 60 นาที
ของทางโรงแรมเองอีก 60 นาที และการดูแลผิวหน้าด ้วยผลิตภัณฑ ์สาหร ับผิวทีแพ้

่ ขภาพ
แพ็กเกจเพือสุ
ระยะเวลา 150 นาที ราคา 2 640 บาท
่ ้รับความนิ ยมของทางโรงแรมโดยเป็ นการรวมการบาบัดหลายแบบไว ้ด ้วยกันในเวลาทีจ่ ากัด เริม่
แพ็กเกจทีได
จากการพอกตัวด ้วยผงพอกทองคาหรือเจลว่านหางจระเข ้เป็ นเวลา 60 นาที ตามดว้ ยการนวดไทย 60 นาที
่ ลาสตินทาให ้ผิวแข็งแรง การนวดไทยช่วยคลายปวด
และการนวดเท้าอีก 30 นาที ผงพอกทองคาช่วยเพิมอี
กล ้ามเนื อ้ ส่วนการนวดเท้าช่วยสร ้างความสมดุลทางกายภาพ

่ ผลิตภัณฑ ์จากส่วนผสมของทองคา
แพ็กเกจทีใช้
ระยะเวลา 180 นาที ราคา 2,960 บาท
่
่ าจากส่วนผสมของทองคา 24 เค
เพิมความเรี
ยบเนี ยนและความนุ่ มนวลใหผ้ วิ พรรณด ้วยผลิตภัณฑ ์บาบัดผิวทีท
่
้
เริมจากการขั
ดผิวด ้วยสครบั ผงทองคา การพอกด ้วยผงทองคา และผ่อนคลายด ้วยน้ามันนวด ทุกขันตอนการ
นวดและบาบัดผิวจะช่วยให้ผวิ นุ่ มและกระจ่างใส

้ ว
การนวดทังตั
การนวดน้ ามันผสมผสานผ่อนคลาย
ระยะเวลา 60 นาที: ราคา 1,600 บาท
ระยะเวลา 90 นาที: ราคา 1,800 บาท
่
การนวดทีผสมผสานวั
ฒนธรรมตะวันออกและตะวันตกเข ้าด ้วยกัน
่
่
เหมาะสาหร ับลูกค ้าทีชืนชอบการนวดน
าหนักปานกลางถึงหนัก

โดยทางโรงแรมได ้ออกแบบท่านวดเอง

้ ม
การนวดไทยแบบดังเดิ
ระยะเวลา 60 นาที: ราคา 1,000 บาท
ระยะเวลา 90 นาที: ราคา 1,300 บาท
้ มเป็ นการจัดการความเครียดในแบบไทย ซึงช่
่ วยส่งเสริมสุขภาพทีดี
่ สร ้างความสุข และช่วย
การนวดไทยดังเดิ
้ มจะใหล้ ูกค ้าสวมเสือผ้
้ าหลวมๆในขณะทาการนวด และใช ้การกดจุดพร ้อม
ฟื ้นฟูกาลัง การนวดไทยแบบดังเดิ
่
กับการยืดเหยียดกล ้ามเนื อ้ ช่วยผ่อนคลายความตึงเครียด เพิมพลั
ง สร ้างความยืดหยุ่นให ้กล ้ามเนื อ้ และ
เสริมสร ้างร่ายกาย และจิตใจโดยรวม

การนวดสาหร ับผู เ้ ล่นกีฬา
ระยะเวลา 60 นาที ราคา 1,999 บาท
ระยะเวลา 90 นาที ราคา 2,299 บาท
้
้
่ ้องการเทคนิ คการนวดเป็ นพิเศษ ร่วมกับการยืด
การนวดแบบนี เหมาะส
าหรบั ผูท้ ปวดกล
ี่
้ามเนื อและจุ
ดต่างๆทีต
้
่
เหยียดกล ้ามเนื อแบบไทยเพื
อบรรเทาอาการตึ
งเครียเของกล ้ามเนื อ้
ตามด ้วยการสร ้างความผ่อนคลายและ
ความสงบ

้ ว
การนวดทังตั
การนวดประคบแบบไทย
ระยะเวลา 90 นาที: ราคา 2,200 บาท
่ าด ้วยสมุนไพรไทยเป็ นการนวดทีผสมผสานด
่
การนวดประคบแบบไทยใช ้ลูกประคบทีท
้วยศาสตร ์การนวด
้
้
นามันหอมระเหย การประคบด ้วยสมุนไพรแบบดังเดิม และการกดจุดตามแนวเส ้นลมปราณ (meridian
lines) การประคบด ้วยสมุนไพรช่วยทาใหเ้ ลือดลมไหลเวียนดีขน
ึ ้ ลดอาการปวด และกระตุ ้นการไหลเวียนของ
เส ้นเลือด

การนวดแบบเอกลักณ์เฉพาะของเดอะ สปา เอเดน การนวดด้วยหิน
ภู เขาไฟ
ระยะเวลา 90 นาที: ราคา 2,200 บาท
้ ้ความร ้อนจากหินสีดาซึงใช
่ ้ในการนวดทังตั
้ ว
การนวดแบบนี ใช
ความตึงเครียด เหมาะสาหรบั ผูท
้ มี
ี่ อาการปวดกล ้ามเนื อ้

่ อนคลาย
ร่วมกับการใช ้น้ามันสมุนไพรเพือผ่

การนวดแบบเอกลักณ์เฉพาะของเดอะ สปา เอเดน การนวดด้วยเทียนอุน
่

ระยะเวลา 90 นาที: ราคา 2,200 บาท
่ า
สัมผัสกับประสบการณ์ทสร
ี่ ้างความผ่อนคลาย เบาสบายด ้วยการนวดกับเทียนอุ่น น้ามันอุ่นๆของเทียนทีท
่
่ อยๆหยดลงไปสัมผัสกับผิวพร ้อมการนวดจังหวะยาวๆ ช่วยเพิมการไหลเวี
่
จากถัวเหลื
องซึงค่
ยนของเส ้นเลือด
ได ้ดี

การขัดตัว
่ นเอกลักษณ์ของโรงแรม
การขัดตัวด้วยผงขัดตัวทีเป็
ระยะเวลา 60 นาที่ ราคา 1,200 บาท
้ ผวิ ทาใหผ้ วิ ยังนุ่ มและแข็งแรงตลอดเวลา ลดผดผืน
่ สิว และ
ช่วยสร ้างความกระจ่างใส และใหค้ วามชุม
่ ชืนแก่
ช่วยปกป้ องไม่ให้ผวิ ไหม้แดดด ้วย

การขัดตัวด้วยกาแฟ
ระยะเวลา 60 นาที: ราคา 1,200 บาท
้
้ าให ้
คาเฟอีนในผงการแฟขัดตัวช่วยทาใหก้ ารไหลเวียนของเลือดดีขน
ึ ้ และลดริวรอยของเซลลู
ไลท ์ รวมทังท
ผิวมีโทนสีเรียบเนี ยนด ้วย

การขัดตัวด้วยมะพร ้าว
ระยะเวลา 60 นาที ราคา 1,200 บาท
่ ดจากมะพร ้าวมีคุณค่าในการขับสารพิษ และสร ้างความแข็งแรงใหผ้ วิ สาหรบั ผูท้ มี
ผงขัดตัวทีสกั
ี่ ผวิ แหง้ สร ้าง
่
ความชุม
่ ชืน้ เพิมความยื
ดหยุ่นใหผ้ วิ และปรับผิวให้นุ่ม เรียบเนี ยน

การขัดตัวด้วยผงทองคา 24 เค
ระยะเวลา 60 นาที ราคา 1,200 บาท
่ าจากทองคา 24 เค ช่วยสร ้างผิวทีเรียบเนี ยนไร ้ทีติ
่ ทองคามีคุณสมบัตใิ นการลดอาการอักเสบ
ผงขัดตัวทีท
และต ้านอนุ มูลอิสระจึงช่วยลดสิวและทาใหร้ อบแผลเป็ นจากสิวเรียบเนี ยนขึน้

การบาบัดผิวกาย
การพอกผิวหลังการออกแดด
ระยะเวลา 60 นาที ราคา 1,200 บาท
่ ก
การห่อตัวด ้วยการพอกด ้วยว่านหางจระเข ้ช่วยบรรเทาอาการไหม้แดดได ้ ทางโรงแรมใช ้ว่านหางจระเข ้ทีปลู
่
ตามธรรมชาติในการบาบัดผิวตามสูตรนี ้ ซึงจะช่
วยบรรเทาอาการเจ็บปวดจากอาการผิวไหม้จากแสงแดดได ้

การพอกผิวด้วยผงทองคา
ระยะเวลา 60 นาที ราคา 1,200 บาท
้ หวั จรดเท้าไปกับการพอกผิวด ้วยผงทองคา 24 เค การนวดด ้วยโลชัน
่ และการนวดศีรษะ
รู ้สึกผ่อนคลายตังแต่
่
การพอกผิวด ้วยผงทองคาช่วยทาให ้ผิวกระจ่างใส ในขณะทีการนวดศี
รษะช่วยลดการปวดศีรษะ และช่วยให ้
้
เลือดไหลเวียนได ้ดีขน
ึ

การบาบัดผิวหน้า
การบาบัดผิวหน้าให้ออ
่ นเยาว ์
ระยะเวลา 60 นาที ราคา 1,600 บาท
การกระตุ ้นผิวด ้วยการนวดหน้าโดยใช ้ CO-Enzyme Q10 เป็ นการเติมพลังใหแ้ ก่เซลล ์ผิว และเป็ นสารต ้าน
่ วยป้ องกันการแก่ตวั ของผิวก่อนวัย ช่วยฟื ้นฟูผวิ ให้แข็งแรงผสมผสานกับเทคนิ คการนวดหน้า
อนุ มูลอิสระทีช่
่ วยให ้ผิวดูอ่อนเยาว ์ เพิมความชุ
่
้ั วหน้า
เพือช่
ม
่ ชืน้ และความยืดหยุ่นใหแ้ ก่ชนผิ

่ ง่าย
การบาบัดผิวหน้าทีแพ้
ระยะเวลา 60 นาที: 1,600 บาท
่
การบาบัดผิวหน้าด ้วยสูตรอ่อนโยนสาหรบั ผิวแพ้ง่ายและผิวทีโดนแดดเผาไหม้
ช่วยลดการระคายเคือง และ
่ สารประกอบจากธรรมชาติทช่
ร ักษาผิวด ้วยว่านหางจระเข ้ซึงมี
ี่ วยลดรอยแดง
และความเสียหายของผิวจาก
แสงแดดได ้

่
การบาบัดผิวหน้าเพือสร
้างความกระช ับและกระจ่างใส
ระยะเวลา 60 นาที ราคา 1,600 บาท
การบาบัดผิวด ้วยสารสกัดจากอัลบูมน
ิ ช่วยทาใหผ้ วิ หน้ากระชับแข็งแรง ลดความหมองคลา้
ลดความแหง้
่ ้จากไข่ขาวช่วยในการสร ้างคอลลาเจนและอีลาสตินในผิว ช่วยป้ องกันการ
กร ้าน สารสกัดจากอัลบูมน
ิ ทีได
้ วยให้ความชุม
้
้ ว ลดการเกิด
เกิดสิว และทาให้ผวิ แข็งแรงตามธรรมชาติ สารสกัดจากธรรมชาตินีช่
่ ชืนในชั
นผิ
้
่ เนื อเบาบางท
้
ริวรอยร่
องลึกต่างๆ ทาให ้ผิวยังคงความอ่อนเยาว ์และยืดหยุ่นเป็ นธรรมชาติ ผลิตภัณฑ ์ทีมี
าให ้ซึม
้
ซาบลงไปในผิวได ้ง่าย และผิวสามารถเก็บกักความชืนไว ้ได ้ถึง 80

่ เวลาจากัด
การนวดสาหร ับแขกทีมี

การนวดคอ บ่า ไหล่
ระยะเวลา 30 นาที ราคา 800 บาท
เหมาะสาหร ับผูท
้ มี
ี่ อาการปวดหลังจากการนั่งทางานเป็ นช่วงเวลานาน

การนวดศีรษะ
ระยะเวลา 30 นาที ราคา 800 บาท
การนวดศีรษะด ้วยมือเปล่าโดยไม่ได ้ใช ้น้ามันนวด ช่วยบรรเทาอาการปวดศีรษะ อาการนอนไม่หลับ และช่วย
สร ้างความแข็งแรงใหเ้ ส ้นผม

การนวดเท้า
ระยะเวลา 30 นาที ราคา 800 บาท
่ าเป็ นการนวดทีผ่
่ อนคลายและช่วยบรรเทาอาการต่างๆได ้อย่างไม่น่าเชือ่ โดยเป็ นการนวด
การนวดกดจุดทีเท้
่ นจุดต่างๆบนเท้าและขาส่วนล่างซึงจะมี
่
่
ทีเน้
ผลไปยังส่วนอืนๆของร่
างกาย

ประสบการณ์สปาสุดพิเศษ

โรแมนติก บาธ
ระยะเวลา 30 นาที ราคา 500 บาท
้
สัมผัสประสบการณ์พเิ ศษสุดผ่อนคลายด ้วยการแช่น้าอุ่นในอ่างผสมผงนานม
ล ้อมรอบไปด ้วยเทียน และบรรยากาศ
่ ดสาหร ับคู่รกั หรือผูท้ ชื
่
สวยงามของการแช่น้าแบบโรแมนติก บาธ เหมาะทีสุ
ี่ นชอบการถ่
ายภาพ
*จองล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน

่ ม หรือจองเวลานวดได ้ทีส่
่ วนงานต ้อนร ับของสปา
ติดต่อขอข ้อมูลเพิมเติ
โทร
อีเมล ์

ต่อ

