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The Tea Tree Spa ที ทรี สปา

ตนชาหรือ Melaleuca Alternifolia เปนไมพุมที่มีขนาดเล็กซึ่งถูกใชเปนยาทางเลือกมานานหลายศตวรรษ
ในทำนองเดียวกัน Tea Tree Spa ที่ฮอลิเดย อินน พัทยาเปนสถานที่พักผอนที่ไมโออวด สงบเงียบ 
และสดชื่นจากความเครียดในชีวิต ซึ่งคุณสามารถผอนคลายรางกาย ปลอบประโลมจิตใจ 
และสัมผัสไดถึงจิตวิญญาณที่กำลังพุงทะยานขึ้น ไมวาคุณจะมาที่นี่เพื่อเที่ยวอยางเดียวหรือมา
เพื่อปรนเปรอตัวเองกับนักบำบัดมืออาชีพของเราจะคอยกระตุนประสาทสัมผัสของคุณ และรับรอง
การยกระดับและฟนฟูพลังงานของคุณ



ราคารวมเซอรวิสชารจ 10% และภาษีมูลคาเพิ่ม 7 %

Delight 
หากคุณรูสึกเครียด ผอนคลายไปกับนักบำบัดผูเชี่ยวชาญของเรา เหมาะสำหรับผูที่ตองการผอนคลาย

นวดแผนไทย
การนวดที่หนักแนนซึ่งฝกฝนมาเปนเวลาหลายรอยป ออกแบบมาใหคลายเสน 
ผอนปรนและปลอยพลังเขาสูรางกาย

นวดแผนไทยพรอมประคบสมุนไพร
ใชสมุนไพรที่เรียกวา 'ลูกประคบ' ซึ่งเปนการรวมเอาสมุนไพรไทยมาบำบัด หอดวยผามัสลิน
นำมานึ่งและนวดคลึงลงบนผิวโดยตรง เพื่อบรรเทาอาการเมื่อยลาของกลามเนื้อ

การนวดอโรมาน้ำมันหอมระเหย
การนวดกดจุดปานกลางแบบคลาสสิกตนตำหรับ โดยใชประโยชนจากการรักษาของ
น้ำมันหอมระเหยเพื่อใหรางกายรูสึกผอนคลายและสรางสมดุล

นวดดีฟ ทิชชู รีดเสน/นวดกดจุด
เปนการนวดโดยใชเทคนิคแรงกดหนักๆ รีดเสนยาวๆ การนวดนี้จะลงลึกถึงชั้นกลามเนื้อ
กวาปกติเพื่อคลายความตึงเครียดและเติมพลังใหกับกลามเนื้อของคุณ

นวดหินรอนจากหิมาลัย
หินรอนจากภูเขาหิมาลัย ใชเปนสวนประกอบสำคัญหลักในการนวด 
เพื่อใหรูสึกผอนคลายอยางล้ำลึกและปรับการไหลเวียนโลหิตเพื่อสรางสมดุล

นวดศรีษะแบบศาสตรอินเดีย
การนวดแบบโบราณตามศาสตรดานอายุรเวทของอินเดีย ที่มุงเนนไปที่ดวงตาที่สาม
'จักระ' จิตใจ รางกายและจิตวิญญาณ เปนการนวดผอนคลายศีรษะและคอ แกไมเกรนได

นวดศีรษะ หลัง และไหล
เปนการนวดที่เนนหนักไปที่ศีรษะ หลัง และไหล เพื่อคลายกลามเนื้อที่ตึงเครียดจาก
การนั่งทำงานมาทั้งวัน แกโรคออฟฟตซินโดรมได

นวดเทา
เทา รับน้ำหนักของคุณมามากพอแลว ไดเวลาคืนความผอนคลาย เบาสบาย
และใสสปริงใหกับทาของคุณดวยการนวกเทาของเรา
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ราคารวมเซอรวิสชารจ 10% และภาษีมูลคาเพิ่ม 7 %

Indulge
ตอบสนองความรูสึกของคุณและดื่มด่ำกับ Tea Tree Signatures ของเรา เพลิดเพลินไปกับแพ็กเกจที่ครบครันดวยประสบการณ 
Tea Tree Signature Experience ที่รวบรวมมาอยางพิถีพิถันหรือสรางประสบการณของคุณเอง!

Tea Tree Signature Experience 
ที่สุดของประสบการณ จากทรีตเมนตนี้จะทำใหคุณมีความสนุกแบบใหมๆ การผลัดเซลลผิว
จะชวยทำความสะอาดและทำใหผิวพรอมที่จะรับประโยชนสูงสุดจากการนวดอโรมา 
ซึ่งในระหวางนั้นจะมีการนำหินรอนมานวดประคบที่หลังของคุณ โดยปลอยความรอนและพลังงาน
เขาสูกลุมกลามเนื้อ และการนวดใบหนาจะทำใหคุณเปลงปลั่ง ชุมชื้น 
ขัดผิวกาย 30 นาที, นวดหินรอนหิมาลัย 90 นาที และบำรุงผิวหนาแบบเรงดวน 30 นาที

Personally Crafted Experience
เราตองการใหแนใจวาคุณไดรับประโยชนสูงสุดจากเวลาของคุณที่รีบเรง กับการปรับแตง
ประสบการณสวนตัวใหเหมาะกับความตองการของคุณดวยการเลือกนวดตัวและนวดหนา
หรือเทาเสริม หรือทั้งสอง สามอยาง!
สรางของคุณเองจากการรวมกันของสิ่งตอไปนี้:
• เอ็กซเพรส เฟเชียล (30 นาที)
• นวดเทา (30 นาที)
• ขัดผิวกาย (30 นาที)
• บอดี้แรป (30 นาที)
• นวดศีรษะแบบอินเดีย (60 นาที)
• นวดศีรษะ หลัง และไหล (60 นาที)
• นวดอโรมา (90 นาที)
• นวดแผนไทย (90 นาที)
• นวดดีฟ ทิชชู รีดเสน/นวดกดุจุด(90 นาที)
• นวดแผนไทยพรอมประคบ (90 นาที)

150 นาที

120 นาที
150 นาที

3,200 บาท

2,400 บาท
2,800 บาท



ราคารวมเซอรวิสชารจ 10% และภาษีมูลคาเพิ่ม 7 %

Pamper
ทุกคนตองเคยลองสักครั้ง สปาทรีตเมนตเหลานี้จะชวยขจัดความกังวลทั้งหมดและทำใหคุณสดชื่นเมื่อเผชิญกับวันใหม 
   
Time to Glow             
จะเลือกนวดหนัก หรือนวดเบา  แลวตามดวยการฟนฟูผิวหนาที่จะใหความชุมชื้นแกผิว
และปลอยใหใบหนาของคุณเปลงประกายอยางนุมนวล
นวดไทยหรืออโรมา 60 นาที เลือกทรีตเมนตใบหนาได 60 นาที

Hold My Calls
หยุดทุกอยางในวันที่วุนวายของคุณ แลวคืนความสงบและความสมดุลดวยการผลัดเซลลผิว 
ตามดวยการนวดอโรมาที่สงบเงียบหรือนวดไทยคลายเสนก็ตามแตใจคุณ
ขัดผิวกาย 30 นาที นวดไทยหรือนวดอโรมา 60 นาที

Couple’s Retreat
ปรนเปรอตัวคุณเองและคูของคุณดวยการนวดแบบคลาสสิกหรือแบบหนัก  
เริ่มการขัดตัวขจัดเซลลผิวอยางออนโยนเพื่อทำใหผิวคุณสดชื่นและการไหลเวียนโลหิตของคุณ 
สุดทาย คือการดูแลผิวหนาเพื่อใหคุณเปลงประกาย คนมีคูเทานั้นที่จะเขาใจ
นวดแผนไทยหรืออโรมา 60 นาที, สครับผิวกาย 30 นาที และนวดหนาแบบเรงดวน 30 นาที

120 นาที

90 นาที

120 นาที

 2,500 บาท

 2,000 บาท

5,000 บาท
(สำหรับ 2 ทาน)



ราคารวมเซอรวิสชารจ 10% และภาษีมูลคาเพิ่ม 7 %

** คุณทุกคนจะตองมาพรอมกับพอแมหรือผูปกครองในระหวางการนวดผอนคลาย

For The Special Little Someone
KIDS MENU
สำหรับนองๆอายุ 6-12 ป ที่ตองการเปดประสบการณใหมๆ

My First Massage
การนวดน้ำมันเพื่อการผอนคลายที่สรางขึ้นเพื่อแนะนำใหลูกของคุณคุนเคยกับการนวดครั้งแรก

My First Spa Experience
• นวดอโรมา 30 นาที พรอมนวดเทาขนาดเล็ก 30 นาที 
• นวดอโรมา 45 นาที พรอมทรีตเมนตโยเกิรตสดเพื่อผิวหนา 15 นาที 
• นวดอโรมา 30 นาที พรอมสครับขัดผิวดวยเมล็ดงาน้ำผึ้ง 30 นาที

Thai Massage
นวดไทยไมใชน้ำมัน เปนการนวดไมหนัก แตสบายเพื่อใหนองไดคลายเสน 
คลายกลามเนื้อ และเปดประสบการณืใหมๆ

30 นาที
60 นาที

60 นาที
60 นาที
60 นาที

30 นาที

500 บาท
800 บาท

900 บาท
900 บาท
900 บาท

500 บาท

Supplements
FACIAL TREATMENTS BY DERMALOGICA
   
Express Facial 
รูสึกสดชื่น รวดเร็ว สำหรับผูที่ตรงตอเวลา – มินิเฟเชียลนี้รวมเอาคลีนซิ่ง โทน ขัดผิว 
และใหความชุมชื้นภายใน 30 นาที เพื่อใหคุณดูดีที่สุด 

Intense Hydrating Facial 
ผิวหนาที่ใหความชุมชื้นอยางเขมขนนี้จะทำใหใบหนาของคุณออนนุมและออนนุม 
โดยจะยอนกลับผลกระทบของเครื่องปรับอากาศที่รุนแรงและวิถีชีวิตสมัยใหม

Anti-Aging Facial 
เพื่อตอสูกับการเดินทางที่วุนวาย การทำงาน และชีวิตทางสังคมของคุณ 
ใบหนาที่เขมขนนี้อุดมไปดวยสารตานอนุมูลอิสระตามธรรมชาติเพื่อบำรุงผิวและฟนฟูความมีชีวิตชีวา

Men’s Purifying Facial 
ผูชายก็ตองการทำความสะอาดผิวหนาและเติมน้ำใหผิวเชนกัน 
เหมาะกับผูชายทุกคน เพื่มความสะอาดแบบล้ำลึก คือความออนเยาว

Body Scrubs 
Body Scrub 
เพื่อขจัดผิวที่ตายแลวและแหงและคืนความสมดุลใหกับรางกายจิตใจและจิตวิญญาณของคุณ 
ทรีตเมนตฟนฟูผิวนี้ใชสครับที่คุณเลือกและเปนการเตรียมการที่สมบูรณแบบสำหรับทรีตเมนตอื่นๆ 
ที่จะตามมา ***สครับขัดผิวมีใหเลือก 4 แบบ***

Body Masque 
วานหางจระเข - มาสกบำรุงผิวกายดวยวานหางจระเขเพื่อบรรเทาอาการไหมแดด 
เหมาะสำหรับผูที่ตองอยูกลางแดดเปนเวลานาน
โคลนทะเลเดดซ ี - ทำความสะอาดเพื่อลางพิษและใหความชุมชื้นแกผิวของคุณ
สมูท เฟริมมิ่ง - ชวยใหผิวกระชับและตอตานเซลลูไลท

30 นาที

60 นาที

60 นาที

60 นาที

1,000 บาท

1,800 บาท

2,000 บาท

1,800 บาท

45 นาที

45 นาที

1,000 บาท

1,000 บาท


