
รายาวดี สปา

บริการที่หลากหลายของ รายาวดี สปา เกิดขึ้นจากการผสมผสานศิลปะการบำบัดแผนโบราณของไทย 
เข�ากับปรัชญาการดูแลสุขภาพแบบองค�รวม ที่ให�ความสำคัญทั้งการดูแลร�างกายและจิตใจ สปาทรีตเม�นต�ต�างๆ 

จึงได�รับการสร�างสรรค�อย�างละเมียดบรรจง เพื่อช�วยให�ท�านรู�สึกผ�อนคลาย 
อย�างแท�จริงท�ามกลางบรรยากาศที่เป�นส�วนตัวและสะดวกสบาย รายาวดี สปา แทรกตัวอยู�ใน 

อ�อมแขนของหน�าผาหินปูนที่โอบล�อม ท�ามกลางไม�ป�านานาพันธุ�ที่ร�มรื่นเย็นสบาย การตกแต�งภายใน 
ได�รับการออกแบบอย�างพิถีพิถันกลมกลืนเป�นหนึ่งเดียวกับธรรมชาติที่อยู�รายล�อมบริเวณรีสอร�ท

รายาวดี สปา บริการสปาอย�างเต็มรูปแบบ ไม�ว�าจะเป�นการนวดบำบัด นวดผ�อนคลาย สครับขัดผิว
ห�อตัวด�วยสมุนไพร ดูแลผิวหน�า และบริการเสริมความงามอื่นๆ ตามความประสงค�ของท�าน นอกจากนี้ 
เรายังคัดสรรกรรมวิธีการบำบัดรักษาต�างๆ รวมเป�นสปาแพ็คเกจ เพื่อให�ท�านได�พักผ�อน คลายเครียด 
และให�รางวัลกับตัวเอง และช�วยบำรุงสุขภาพกายและใจของท�านอย�างล้ำลึก ตั้งแต�ศีรษะจรดปลายเท�า

รายาวดี สปา มีห�องทรีตเม�นต�ไว�คอยบริการ 7 ห�อง รวมไปถึง บริการเสริมความงามของซาลอน
สปาบูติก และบริเวณนั่งพักผ�อนทั้งด�านนอกและด�านในสปา 

รายาวดี สปา เป�ดบริการทุกวัน ระหว�าง 10.00 น. ถึง 22.00 น.
รายาวดี ซาลอน เป�ดบริการทุกวัน ระหว�าง 10.00 น. ถึง 20.00 น.

รายาวดี สปา มีการจัดโปรแกรมพิเศษเป�นประจำทุกเดือน

สามารถสอบถามข�อมูลเพิ�มเติมหรือสำรองการใช�บริการล�วงหน�าได�ที่
reservation@rayavadee.com



รายาวดี สปา

กรุณาสำรองบริการล�วงหน�า เพื่อความสะดวกในการเข�ารับบริการ ตามเวลาที่ท�าน 
ต�องการ

กรุณามาถึงที่สปาก�อนเวลานัดอย�างน�อย 15 นาที เพื่อพูดคุยกับพนักงานที่ปรึกษา 
เกี่ยวกับข�อสงสัยของท�าน พร�อมทั้งกรอกแบบฟอร�มก�อนเข�ารับบริการ

กรุณางดใช�โทรศัพท�มือถือในบริเวณสปา

กรุณางดสูบบุหรี่ในบริเวณสปา

กรุณาเก็บของมีค�าและเครื่องประดับไว�ในตู�นิรภัยในห�องพักของท�าน

สำหรับท�านที่มีครรภ� กรุณาแจ�งให�พนักงานทราบล�วงหน�า เพื่อการเลือกสรร 
บริการที่เหมาะสมสำหรับช�วงเวลาอันสุดพิเศษนี้

หากท�านมีโรคประจำตัว อาการแพ� บาดเจ็บ หรือป�ญหาทางสุขภาพประการใด 
กรุณาแจ�งให�พนักงานทราบก�อน เนื่องจากการบำบัดรักษาอาจมีผลเกี่ยวเนื่องต�อ 
สุขภาพของท�านได�

กรุณายกเลิกหรือเลื่อนนัดของท�านอย�างน�อย 4 ชั่วโมงก�อนเวลานัดหมาย

เรามีความจำเป�นต�องเก็บค�าบริการ 50% หากท�านยกเลิกบริการภายในเวลาไม�ถึง 4 
ชั่วโมงก�อนเวลานัด และ 100% หากท�านไม�มาตามที่นัดหมายโดยไม�ได�แจ�งทางสปา

ไม�อนุญาตให�เด็กอายุต่ำกว�า 7 ป� เข�ามาในบริเวณสปา เพื่อความปลอดภัยและ 
เพื่อรักษาบรรยากาศสงบสำหรับผู�เข�ารับบริการทุกท�าน

ราคาบริการทุกชนิด ยังไม�รวมค�าบริการ 10% และภาษีมูลค�าเพิ�ม 7% ซึ่งจะถูก 
รวมไปในบัญชีห�องพักของท�าน 

การเตรียมตัวก�อนเข�ารับบริการกับรายาวดี สปา 



ราคาบริการทุกประเภท ยังไม�รวมค�าบริการ 10% และภาษีมูลค�าเพิ�ม 7% 

ROMANTIC HOLIDAY
เป�นจุดเริ�มต�นการดื่มน้ำผึ้งพระจันทร�ที่วิเศษสุด เริ�มด�วยเซาว�น�าเพื่อผ�อนคลาย ตามมาด�วยการแช�น้ำอุ�นในอ�างดอกไม� หลังจากนั้นจึง 
นวดอโรม�าเพื่อผ�อนคลายประสาทสัมผัสทุกส�วน ป�ดท�ายด�วยการนวดหน�าด�วยส�วนผสมพิเศษจากธรรมชาติช�วยเติมความสดใส 
มีชีวิตชีวาให�ผิวพรรณ แลดูนุ�มนวลกระจ�างใส

แช�เท�าในน้ำอุ �น – เซาว�น�า – แช�ตัวในอ�างดอกไม� – นวดอโรม�า – คอร�สนวดหน�าอย�างสั ้น – ชาสมุนไพร

2 ชั่วโมง 15 นาที                                                    4,800++

HIM ‘TOP TO TOE’
เป�นสปาแพ็คเกจที่ออกแบบมาเพื่อคุณผู�ชายโดยเฉพาะ เริ�มจากการบำบัดอาการปวดเมื่อยหรือตึงที่หลัง ซึ่งเราอาศัยการนวดน้ำมัน 
และการขัดแผ�นหลังทำความสะอาด ช�วยกระตุ�นการไหลเวียนของโลหิต ตามมาด�วยการนวดศรีษะเบาๆ ให�รู�สึกโล�งสบาย 
ป�ดท�ายด�วยการทำเล็บเท�าและนวดฝ�าเท�า ช�วยให�ท�านรู�สึกสดชื่น กระปรี้กระเปร�าและมั่นใจ 

แช�เท�าในน้ำอุ �น – นวดและขัดหลัง – นวดศีรษะ – ทำเล็บเท�าและนวดฝ�าเท�า – ชาสมุนไพร

2 ชั่วโมง 15 นาที                                                                                                     5,900++

BODY SOOTHER
คอร�สเพื่อการผ�อนคลายอย�างแท�จริงนี้ ได�รับการออกแบบโดยรายาวดี เพื่อผู�ที่ต�องการปลีกตัวจากความวุ�นวายในชีวิตประจำวัน 
เริ�มด�วยการทำความสะอาดกำจัดเซลล�ผิวที่ตายแล�วและฟ��นฟูผิวที่เปราะบางให�ชุ�มชื่นกระชับ ก�อนจะลงแช�ในอ�างน้ำอุ�นโรยกลีบดอกไม� 
ป�ดท�ายด�วยการนวดอโรม�า ช�วยให�ท�านผ�อนคลายเบาสบายไปทั้งตัว 

แช�เท�าในน้ำอุ�น – ขัดตัวด�วยสมุนไพรธรรมชาติ – บำรุงผิวด�วยโยเกิร�ต – แช�ตัวในอ�างดอกไม� – นวดอโรม�า – ชาสมุนไพร 

2 ชั่วโมง 30 นาที                                                                                                     6,200++

TOTALLY RAYAVADEE
ประสบการณ�สปาชั้นเลิศนี้จะให�การดูแลปรนนิบัติท�านตั้งแต�ศีรษะจรดปลายเท�าภายในเวลาครึ่งวัน เริ�มด�วยการนวดที่เป�นเอกลักษณ� 
พิเศษของรายาวดี ตามด�วยการนวดฝ�าเท�า นวดศีรษะ และนวดหน�า เรานำเทคนิคการรักษาสุขภาพแผนไทยหลายอย�าง 
มาผสมผสานกันเพื่อดูแลปรนนิบัติท�านอย�างเต็มที่ 

แช�เท�าในน้ำอุ�น – นวดตัวแบบรายาวดี – นวดฝ�าเท�า – นวดศีรษะ – นวดบำรุงผิวหน�าที่เปราะบาง – ชาสมุนไพร

4 ชั่วโมง 30 นาที                                   11,100++

สปา แพ็กเกจ

ทุกแพ็คเกจได�รับการออกแบบอย�างพิถีพิถัน ด�วยการผสมผสานแนวทางการดูแลสุขภาพต�างกันออกไป
ช�วยให�ท�านได�พักผ�อนอย�างแท�จริง และพื้นฟูความสดชื่น กระปรี้กระเปร�าตั้งแต�ศีรษะจรดปลายเท�า



สปา แพ็กเกจ

ราคาบริการทุกประเภท ยังไม�รวมค�าบริการ 10% และภาษีมูลค�าเพิ�ม 7% 

บริการเสริมพิเศษ
เสริมการพักผ�อนอย�างล้ำลึกของทรีตเม�นต�ที่ท�านเลือกสรร ด�วยการแช�ตัวในอ�างน้ำอุ�นโรยกลีบดอกไม�ผสมน้ำมันหอมระเหย 

หรือเซ�าว�น�าเพื่อสุขภาพ ก�อนเริ�มทำการบำบัดรักษาอื่นๆ

FLORAL BATH
แช�ตัวในอ�างน้ำอุ�นโรยกลีบดอกไม�ผสมน้ำมันหอมระเหยที่ท�านเลือก เพื่อชำระล�างความเครียดและความกังวล ผ�อนคลายร�างกาย 
และจิตใจ ตลอดจนกล�ามเนื้อทุกส�วนอย�างแท�จริงก�อนใช�บริการอื่นๆของสปา

30 นาที                                                         1,200++

SAUNA
เซาว�น�ามีประโยชน�ต�อสุขภาพ เชื่อกันว�าการเซาว�น�าเป�นประจำช�วยให�หลอดเลือดขยายตัว สามารถสูบฉีดเลือดไปเลี้ยงอวัยวะต�างๆ 
ได�ดีขึ้น ทั้งยังเสริมสร�างระบบภูมิคุ�มกัน คลายกล�ามเนื้อ และขจัดความเมื่อยล�า นอกจากนี้ ยังช�วยทำความสะอาดผิวให�กระจ�างใส 
ควรทำเซาว�น�าก�อนเริ�มทรีตเมนต�อื่น

30 นาที                                            ท�านละ 500++



ราคาบริการทุกประเภท ยังไม�รวมค�าบริการ 10% และภาษีมูลค�าเพิ�ม 7% 

การนวด

RAYAVADEE SIGNATURE MASSAGE 
การนวดชนิดนี้ได�รับการออกแบบเป�นพิเศษเพื่อช�วยกระชับผิวและให�ความรู�สึกสบายตัว ลดความเครียดและความตึงตามจุดต�างๆ 
ด�วยการใช�น้ำมันหอมระเหยอุ�นๆ นวดและกดด�วยลูกประคบร�อนทำจากสมุนไพร เป�นวิธีรักษาอาการปวดเมื่อยแบบโบราณ 
ท�านได�ผ�อนคลายในบรรยากาศที่สงบเงียบและพรั่งพร�อมของ รายาวดี สปา 

แช�เท�าในน้ำอุ �น – นวดกล�ามเนื ้อด�วยน้ำมันหอมระเหยและการประคบตัว – เครื ่องดื ่มสมุนไพร

75 นาที   3,700++                                                                                105 นาที 5,200++

ROYAL SIAM MASSAGE
การนวดกดจุดช�วยให�เลือดลมเดินสะดวก กระตุ�นประสาททุกส�วน เราผสมผสานเทคนิคการนวดแผนไทยเข�ากับวิธีบำบัดแบบ 
ตะวันออก การใช�ข�อศอกกดคลึงตามจุดต�างๆ เพื่อคลายเส�น พร�อมกับกลิ�นหอมบางๆ ของน้ำมันผสมเครื่องหอมธรรมชาติจะช�วย 
ลดความเครียด ทำให�ท�านรู�สึกสบายตัว 

แช�เท�าในน้ำอุ �น – นวดตัวด�วยน้ำมันหอมระเหยที่ผสมพิเศษและกดจุดด�วยความแรงปานกลาง – เครื ่องดื ่มสมุนไพร

75 นาที  3,500++                                                                  105 นาที 5,000++

REVITALIZING MASSAGE
การนวดโดยอาศัยแรงฝ�ามือและแรงกดจากปลายนิ�วโป�งจะช�วยบรรเทาอาการปวดหรือเกร็งของกล�ามเนื้อและไขข�อ การนวดช�วยให� 
กล�ามเนื้อผ�อนคลาย เหมาะสำหรับหลังเล�นกีฬาหรือผู�ที่ชื่นชอบกิจกรรมกลางแจ�ง

แช�เท�าในน้ำอุ �น – ใช�แรงกดและนวดด�วยน้ำมันหอมระเหยพิเศษเพื่อลดอาการตึงของกล�ามเนื ้อ – เครื ่องดื ่มสมุนไพร

75 นาที  3,500++                                                               105 นาที 5,000++

RAYAVADEE HOT STONE MASSAGE 
รายาวดี สปา สร�างสรรค�วิธีการผ�อนคลายกล�ามเนื้อและกระตุ�นการไหลเวียนของโลหิตและออกซิเจนในร�างกายโดยการใช�หินภูเขาไฟ 
และหินจักกระหลากสี การนวดหินร�อนแบบนี้ยังช�วยกำจัดสารพิษตกค�างในร�างกายและรักษาอาการปวดเมื่อยกล�ามเนื้อ ทำให�ร�างกาย 
สดชื่นและการนอนหลับลึกยิ�งขึ้น

แช�เท�าในน้ำอุ �น – นวดน้ำมันและคลายกล�ามเนื ้อด�วยหินภูเขาไฟ – เครื ่องดื ่มสมุนไพร

75 นาที  3,700++                                                                     105 นาที 5,200++



การนวด

ราคาบริการทุกประเภท ยังไม�รวมค�าบริการ 10% และภาษีมูลค�าเพิ�ม 7% 

THAI BORAN MASSAGE
นวดไทยโบราณของรายาวดีอาศัยการลงน้ำหนักของฝ�ามือและนิ�วหัวแม�มือกด บีบ นวด คลายเส�นตามทฤษฎีเส�นสิบ ซึ่งเป�นพื้นฐาน 
ของการนวดไทย ช�วยให�กล�ามเนื้อและข�อต�อมีความยืดหยุ�น เลือดลมเดินสะดวก และคลายอาการตึงเครียดหรืออ�อนล�า 

แช�เท�าในน้ำอุ �น – นวดตัวแผนไทยน้ำหนักปานกลางถึงหนักพร�อมคลายเส�น – เครื ่องดื ่มสมุนไพร

75 นาที  3,500++                                                                            120 นาที 5,600++

DETOXIFYING MASSAGE
การนวดกดจุดเบาๆ สลับกับการนวดด�วยน้ำมันผสมพิเศษ จะช�วยกำจัดสารพิษในร�างกาย โดยเน�นที่ระบบน้ำเหลือง การนวดจะช�วย 
กระตุ�นให�ร�างกายขับสารตกค�างที่อุดตันเนื้อเยื่อและขับของเหลวจากท�อน้ำเหลือง เป�นกระบวนการทำความสะอาดตามธรรมชาติและ 
ฟ��นฟูสุขภาพโดยรวม

แช�เท�าในน้ำอุ �น – การนวดผิวด�วยแรงกดเบาถึงปานกลาง เพิ�มประสิทธิภาพระบบภูมิคุ �มกัน – เครื ่องดื ่มสมุนไพร 

75 นาที  3,500++                                                                   105 นาที 5,000++

AROMATIC MASSAGE
ลดความเครียดและความกังวลด�วยการนวดอโรม�า ซึ่งท�านสามารถเลือกกลิ�นน้ำมันหอมประเหยปรุงพิเศษได�ตามชอบใจ การนวด 
อย�างเบามือจะช�วยให�ท�านผ�อนคลาย คืนความสมดุลให�กายและใจ เป�นการนวดที่โรแมนติกสำหรับคู�รักในการพักผ�อนที่รายาวดี

แช�เท�าในน้ำอุ �น – นวดอโรม�าอย�างเบามือด�วยน้ำมันหอมปรุงพิเศษเพื่อการผ�อนคลาย – เครื ่องดื ่มสมุนไพร

75 นาที  3,500++                                                         105 นาที 5,000++

COCONUT BLISS MASSAGE
เตรียมผิวสวยของท�านให�พร�อมสำหรับแสงแดดในขณะเดียวกันก็ปกป�องผิวพรรณด�วย เนื้อครีมสครับนุ�มเบาทำจากมะพร�าว 
ช�วยขจัดเซลล�ผิวหนังที่ตายแล�ว แล�วตามด�วยการนวดตัวด�วยน้ำมันมะพร�าวบริสุทธิ์ ซึ่งจะซึบซาบให�ความชุ�มชื้นนุ�มนวล ป�องกัน 
ผิวแห�งหรือลอกเป�นขุยเมื่อถูกแสงแดด น้ำมันมะพร�าวเป�นสารต�านอนุมูลอิสระธรรมชาติที่ใช�กันมานานนับร�อยป�ในแถบเอเชีย 
ตะวันออกเฉียงใต� มีสรรพคุณช�วยชะลอความร�วงโรยก�อนวัยและเสริมเกราะป�องกันผิวพรรณ น้ำมันมะพร�าวยังช�วยให�ท�านมีผิว 
สีแทนได�เร็วและทนนาน แม�วันเวลาแห�งการพักผ�อนจะผ�านพ�นไปแล�วก็ตาม

แช�เท�าในน้ำอุ �น – ขัดตัวบำรุงผิว – นวดผ�อนคลายด�วยน้ำมันมะพร�าว – เครื ่องดื ่มสมุนไพร 

105 นาที                                                            5,000++



การนวด

ราคาบริการทุกประเภท ยังไม�รวมค�าบริการ 10% และภาษีมูลค�าเพิ�ม 7% 

BACK, NECK & HEAD MASSAGE
รายาวดี สปา ให�บริการนวดไทยเพื่อสุขภาพหลายแบบ ท�ามกลางบรรยากาศที่งดงาม รวมถึงการนวดหลัง คอและศีรษะ ซึ่งมักเกิด 
ป�ญหาการนวดจะช�วยลดอาการเกร็งหรือตึง ช�วยให�ท�านผ�อนคลาย กระตุ�นการไหลเวียนของโลหิต บรรเทาอาการปวด พร�อมกับ 
ช�วยให�ร�างกายขับสารพิษที่อุดตันเซลล�เนื้อเยื่อและชำระล�างท�อน้ำเหลืองให�สะอาด

แช�เท�าในน้ำอุ�น – นวดกดจุดด�วยน้ำหนักปานกลางถึงหนักเพื่อคลายเส�น – เครื่องดื่มสมุนไพร

60 นาที                                                                   3,000++

FOOT MASSAGE
ปรนนิบัติเท�าที่ต�องเดินเหินตลอดทั้งวันด�วยการนวดบำบัด พนักงานจะใช�แรงปานกลางกดตามจุดสำคัญบนฝ�าเท�าที่เชื่อมโยงกับ 
อวัยวะต�างๆ เทคนิคนี้จะปรับสมดุลของร�างกายช�วยให�ซ�อมแซมตนเองได�ดีขึ้น และเสริมสร�างภูมิคุ�มกัน 

แช�เท�าในน้ำอุ �น – นวดผ�อนคลายกล�ามเนื ้อและกดจุดบนฝ�าเท�าเพื ่อกระตุ�นเส�นประสาท – เครื ่องดื ่มสมุนไพร

60 นาที                                                       3,000++



ราคาบริการทุกประเภท ยังไม�รวมค�าบริการ 10% และภาษีมูลค�าเพิ�ม 7% 

SOUTHERN THAI HERBAL SCRUB
การขัดผิวกายด�วยสมุนไพรจะช�วยทำความสะอาดผิวอย�างล้ำลึก เป�นวิธีธรรมชาติที่ช�วยขจัดเซลล�ผิวที่ตายแล�วไม�ให�สะสม โดยส�วน 
ผสมของสมุนไพรสูตรพิเศษจะช�วยให�ผิวของท�านนุ�มนวลอ�อนเยาว�

แช�เท�าในน้ำอุ �น – ขัดตัวด�วยสมุนไพร – ทรีตเม�นต�เพิ �มความชุ�มชื ้นให�ผิว – เครื ่องดื ่มสมุนไพร

60 นาที                                                                3,000++ 

INTENSIVE MOISTURIZING SCRUB
ผิวของท�านจะทำหน�าที่ได�ดีต�องมีความชื้นที่สมดุล ทรีตเม�นต�นี้เป�นการขัดผิวด�วยส�วนผสมจากมะพร�าว เปลือกข�าว และใบมิ�นท� 
เหมาะอย�างยิ�งสำหรับคนที่มีผิวแห�ง เพื่อบำรุงผิวพรรณให�กลับนุ�มละมุนเปล�งปลั่ง

แช�เท�าในน้ำอุ �น – อาบน้ำ – ทรีตเม�นต�เพิ �มความชุ�มชื ้นและความมีชีวิตชีวาให�ผิว – เครื ่องดื ่มสมุนไพร

60 นาที                                                             3,400++

ENHANCING HERBAL BODY WRAP
พอกตัวด�วยสมุนไพรไทยๆ ที่มีสรรพคุณในการถนอมผิวและขจัดสิ�งตกค�างจากผิวชั้นนอก ช�วยให�ท�านรู�สึกสดชื่นผ�อนคลายจาก 
ความเหนื่อยล�า

แช�เท�าในน้ำอุ �น – พอกตัวด�วยสมุนไพร – อาบน้ำ – ทรีตเม�นต�เพิ �มความชุ�มชื ้นให�ผิว – เครื ่องดื ่มสมุนไพร

60 นาที                                                      3,400++

REHYDRATION BODY WRAP
เหมาะสำหรับผู�ชื่นชอบแสงแดดริมทะเล ส�วนผสมหลักที่ประกอบด�วยว�านหางจระเข�และแตงกวาจะช�วยสมานผิว คืนความชุ�มชื้นให�กับ 
ผิวที่ถูกแดดเผา

แช�เท�าในน้ำอุ �น – พอกตัวคืนน้ำให�ผิวพรรณ – อาบน้ำ – ทรีตเม�นต�เพิ �มความชุ�มชื ้นแก�ผิว – เครื ่องดื ่มสมุนไพร

60 นาที                                                      3,400++

ขัดผิวและพอกตัว



การนวดหน้า

ราคาบริการทุกประเภท ยังไม�รวมค�าบริการ 10% และภาษีมูลค�าเพิ�ม 7% 

RAYAVADEE FACIAL 
เราดูแลปรนนิบัติผิวหน�าของท�านด�วยคุณค�าจากสมุนไพรไทยและส�วนผสมจากธรรมชาติที่มีสรรพคุณในการบำรุงรักษาผิวพรรณ 
เริ�มด�วยการทำความสะอาดใบหน�าอย�างล้ำลึก ขัดเบาๆ เพื่อกำจัดสิ�งตกค�าง เช�น เครื่องสำอาง ฝุ�นละอองและเซลล�ที่ตายแล�ว 
การนวดบนใบหน�าจะส�งเสริมการทำงานของต�อมน้ำเหลือง ช�วยขจัดการอุดตันภายในเนื้อเยื่อและกระตุ�นการไหลเวียนของโลหิต 

แช�เท�าในน้ำอุ�น – ทำความสะอาด เช็ดหน�ากระชับผิว ขัดผิว นวดและพอกหน�าเพิ�มความชุ�มชื้น – เครื่องดื่มสมุนไพร 

60 นาที                                                   3,100++

REPLENISHING FACIAL
นวดหน�าด�วยว�านหางจระเข�และแตงกวา เพื่อให�ความเย็นชุ�มชื้นและบำรุงรักษาผิว ช�วยสมานผิวที่ถูกแสงแดดเผาจนเกิดริ�วรอย 
ทำให�ผิวหน�านุ�ม ดูใสอ�อนเยาว�  เหมาะสำหรับผิวหน�าที่ระคายเคืองเนื่องจากการอยู�ใต�แสงแดดนานๆ 

แช�เท�าในน้ำอุ�น – ทำความสะอาด เช็ดหน�ากระชับผิว ขัดผิว นวดและพอกหน�าเพิ�มความชุ�มชื้น – เครื่องดื่มสมุนไพร 

60 นาที                                              3,100++

SENSITIVE FACIAL
ทรีตเม�นต�สำหรับผิวที่ละเอียดอ�อน แพ�ง�าย และผู�ที่มีเส�นโลหิตฝอยเปราะบาง การนวดหน�าที่อ�อนโยนนี้จะช�วยทะนุถนอมผิวและ 
บำรุงให�เปล�งปลั่ง

แช�เท�าในน้ำอุ�น – ทำความสะอาด เช็ดหน�ากระชับผิว ขัดผิว นวดและพอกหน�าเพิ�มความชุ�มชื้น – เครื่องดื่มสมุนไพร 

60 นาที                                          3,800++



การนวดหน้า

ราคาบริการทุกประเภท ยังไม�รวมค�าบริการ 10% และภาษีมูลค�าเพิ�ม 7% 

MOISTURIZING FACIAL 
เราใช�พรรณไม�หอมหลายชนิดที่มีน้ำหนักโมเลกุลเบาเพื่อให�ผิวหน�าซืมซับสารอาหารได�ง�ายที่สุด การนวดหน�าแบบนี้ยังช�วยป�องกัน 
การสูญเสียความชุ�มชื้นของผิวชั้นนอก ฟ��นฟูและส�งเสริมการสร�างเซลล�ผิวใหม� เหมาะสำหรับผิวทุกประเภท

แช�เท�าในน้ำอุ�น – ทำความสะอาด เช็ดหน�ากระชับผิว ขัดผิว นวดและพอกหน�าเพิ�มความชุ�มชื้น – เครื่องดื่มสมุนไพร 

60 นาที                                                3,800++

ANTI-AGING FACIAL
คืนความชุ�มชื้นและเสริมประสิทธิภาพการสร�างเซลล�ผิวใหม� โดยสมุนไพรธรรมชาติและน้ำมันหอมระเหยที่มีคุณสมบัติในการ 
ช�วยให�ผิวเต�งตึงเนียนเรียบ จึงทำให�รู�สึกและแลดูอ�อนเยาว�ลง เป�นกรรมวิธีการนวดหน�าที่จะลดริ�วรอยและจุดด�างดำบนผิวหน�า 
ที่มีสาเหตุมาจากสภาพแวดล�อมและความเครียด 

แช�เท�าในน้ำอุ�น – ทำความสะอาด เช็ดหน�ากระชับผิว ขัดผิว นวดและพอกหน�าเพิ�มความชุ�มชื้น – เครื่องดื่มสมุนไพร 

60 นาที                                               3,800++

DETOX FACIAL FOR MEN
ทรีตเม�นต�นี้ช�วยทำความสะอาดผิวหน�าของคุณผู�ชายอย�างล้ำลึก ขจัดสารพิษตกค�างด�วยส�วนผสมที่ทรงคุณค�าจากธรรมชาติ 
จากนั้นคืนความอ�อนเยาว�และเพิ�มความชุ�มชื่นให�แก�ผิวด�วย สารสกัดจากพืช และสมุนไพรบริสุทธิ์ สารอาหารธรรมชาติซึมทราบสู�ผิว 
ช�วยปรับสมดุล และบรรเทาอาการแสบร�อนจากแสงแดด สมานผิวหลังการโกนหนวด เพิ�มความสดชื่น และความมั่นใจยิ�งขึ้น

แช�เท�าในน้ำอุ�น – ทำความสะอาด เช็ดหน�ากระชับผิว ขัดผิว นวดและพอกหน�าเพิ�มความชุ�มชื้น – เครื่องดื่มสมุนไพร 

60 นาที                                               3,800++

                                                                       



รายาวดี ซาลอน

ราคาบริการทุกประเภท ยังไม�รวมค�าบริการ 10% และภาษีมูลค�าเพิ�ม 7% 

บริการทำผม
สระผม เป�าแห�ง และจัดทรง                              1 ,500++
บริการตัดผมสุภาพสตรี                                 2,200++
บริการตัดผมสุภาพบุรุษ                                1,700++
บริการตัดผมเด็ก                                  1,200++
ออกแบบทรงผมและทำผมเจ�าสาว                                3,500++

บริการทำเล็บ  

ทำเล็บมือแบบเฟร�นซ�                                                1,700++
ทำเล็บมือ                                           1,400++
ทำเล็บเท�าแบบเฟร�นซ�                                  1,700++
ทำเล็บเท�า                                    1,400++
ทาเล็บ / เปลี่ยนสีเล็บ                                           700++

บริการแว็กซ�กำจัดขน
บิกินีแว็กซ�                                     1,300++
แว็กซ�ครึ่งขา                                     1,900++
แว็กซ�เต็มขา                                        2,500++
แว็กซ�รักแร�                                          850++

                                                  

รายาวดี ซาลอนแทรกตัวอยู�ในมุมสงบอีกฟากหนึ่งของ รายาวดี สปา
มีบริการทำผม ทำเล็บ และบริการเสริมความงามอื่นๆ

เป�ดบริการ เวลา 10.00 น. ถึง 20.00 น. ทุกวัน 

กรุณาสำรองบริการล�วงหน�า เพื่อความสะดวกในการเข�ารับบริการ
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