สปา นวด อบสมุนไพร ในจังหวัดขอนแก่น
Me Aura (มีออร่าสปา อบสมุนไพร) (กาจัดขน สปา นวด)
ที่ตั้ง : ซ.กสิกรทุ่งสร้าง 13 ขอนแก่น (ตรงเข้าซอยมาเกือบสุดซอย
เลี้ยวซ้ายตรงสี่แยกก่อนหน้าหมู่บ้านพัดชา ตรงมา 200 ม. ร้านอยู่ขวามือ)
เวลาเปิดให้บริการ : ทุกวัน 09:30 - 21:00 น.
เบอร์โทร : 095-1696325
Website :
https://www.wongnai.com/businesses/295434ox

Le Spa by Pullman Khon Kaen Raja Orchid
ที่ตั้ง :

9-9 Prachasumran Road, Nai Muang, Muang

40000

เวลาเปิดให้บริการ : 12:00-22:00 น.
เบอร์โทร : 043-913333
Website : https://www.facebook.com/LeSpaPullmanKK/

วิมานดิน (สปา นวด)
ที่ตั้ง : ขอนแก่น (หลัง มข. เลยวัดโน่นม่วง)
เวลาเปิดให้ บริการ : ทุกวัน 10:00 - 22:00 น.
เบอร์โทร ติดต่อ : 086-3460587
Website : https://www.wongnai.com/businesses/284696ha

มนตรานวดแผนไทย (นวดน้ามัน นวดเท้า นวดอโรมา)
ที่ตั้ง : 222/268 ,.13 Chom Phon Road, Nai Mueang, Khon
Kaen,
40000, Thailand ขอนแก่น
เวลาเปิดให้ บริการ : 09.00 – 21.00 น.
เบอร์โทร ติดต่อ : 043-049889
Website : https://www.wongnai.com/businesses/580411hF

Sense Spa Cheewatip (เซนส์

สปา ชีวาทิพย์) สปา และนวด

ที่ตั้ง : 150/29 ถนนมิตรภาพ หมู่ 7 ขอนแก่น (ติด รพ.ราชพฤกษ์(เดิม)
ตรงข้ามเซ็นทรัล ขอนแก่น)
เวลาเปิดให้บริการ : 10.00 -21.00 น.
เบอร์โทร ติดต่อ : 043-239979
Website : https://www.wongnai.com/businesses/296144ne

หมอนวดบ้าน Home Masseuse (หมอนวดบ้าน)
ที่ตั้ง : 514 ชุมชนดวงตะวัน2 ซอย 4 ขอนแก่น
(เข้าซ.4ตรงไปสุดซอย เลี้ยวซ้าย2ที)
เวลาเปิดให้บริการ : ทุกวัน 08:00 - 18:00 น.
เบอร์โทร ติดต่อ : 083-6083760
Website : https://www.wongnai.com/businesses/585494Py

Khemjira Spa (บ้านสวนเขมจิรา) (สปา นวด ออนเซ็น)
ที่ตั้ง : 999/596 ซ.11 หมู่ 8 หมู่บ้านฉัตรเพชรการ์เด้นวิลล์
4 ถ.เหลานาดี ขอนแก่น
(ในหมู่บ้านฉัตรเพชรการ์เด้นวิลล์ 4 ถนนเหล่านาดี)
เวลาเปิดให้บริการ : ทุกวัน 10:00 - 22:00 น.
เบอร์โทร ติดต่อ : 043-000496, 093-459-2924
Website : https://www.wongnai.com/businesses/352374nJ

คลินิกขอนแก่นรวมแพทย์แผนไทย (นวดแผนไทย นวดบาบัดรักษา)
ที่ตั้ง : ขอนแก่น (ตรงข้าม Hugz mall ติดข้างขวาโรงแรมแกรนด์ลีโอ)
เวลาเปิดให้บริการ : ทุกวัน 09:00 - 22:00 น.
เบอร์โทร ติดต่อ : 04-332-1003
Website : https://www.wongnai.com/businesses/350888hF

ปราณิสา สปา (สปา นวดศรีษะ เท้า )
ที่ตั้ง : 277/1 หมู่ที่ 14 ถนน ศรีจันทร์ ขอนแก่น
(อยู่เยื้องร้านอาหารวังมัจฉา
ตรงหัวมุมที่จะไปแยก ร.8 ติดร้านเฮงหมูกระทะ)
เวลาเปิดให้บริการ : ทุกวัน 09:00 - 22:00 น.
เบอร์โทร ติดต่อ : 085-353-0010, 043-424-859
Website : https://www.wongnai.com/restaurants/331036Gm

เรือนพชร นวดแผนไทย (สปา และ นวด)
ที่ตั้ง : 108/134 หมู่4 ถนนเฉลิมพระเกียรติ ตาบลในเมือง
อาเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000 ขอนแก่น
(ตรงข้ามโรงแรม HOP INN)
เวลาเปิดให้บริการ : ทุกวัน 09:00 - 21:00 น.
เบอร์โทร ติดต่อ : 043-042556
Website : https://www.wongnai.com/businesses/246451Tl

ขอนแก่นรามไทยสปา
ที่ตั้ง : 193 ถ. ศรีจันทร์ ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น ขอนแก่น
40000
บริเวณที่จอดรถโรงพยาบาลขอนแก่นราม ฝั่งทิศตะวันตก
ใต้หอพักพยาบาลอาคาร 1
เวลาเปิดให้บริการ : 09.00-19.00 น.
เบอร์โทรติดต่อ : 043-002099 043-239000 ต่อ 0399
Website : http://www.khonkaenram.com/th/servicesetc/thai-spa
ทุ่งสร้างนวดเพื่อสุขภาพ (นวดน้ามัน นวดอโรมา นวดแผนไทย)
ที่ตั้ง : 1/82, Kasikorn Thungsang Road,
Nai Mueang, Khon Kaen, 40000
เวลาเปิดให้บริการ : 10.00 – 21.00 น.
เบอร์ โทรติดต่อ : 097-3169279
Website : https://www.wongnai.com/businesses/

อโรคยา นวดแผนไทย & สปา ขอนแก่น
ที่ตั้ง : ถนนศรีจันทร์ Amphoe Muang Khon Kaen,
Khon Kaen 40000
เวลาเปิดให้บริการ : 03.00 – 21.00 น.
เบอร์ โทรติดต่อ : 043-226 991
Website : https://aon-jai-thai-massage.business.site/
U CARE Massage - ยูแคร์ นวดเพื่อสุขภาพ ขอนแก่น
ที่ตั้ง : 11/ 1 ซ.ประชาสโมสร ถ.ประชาสโมสร
ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000

เวลาเปิดให้บริการ : เปิดทุกวัน 09.00 – 21.00 น.
เบอร์ โทรติดต่อ : 089-569 7749
Website : https://maps.app.goo.gl/T4ChviVecebYYXNz9
คุ้มตะวันนวดแผนไทย By การะเกด2
ที่ตั้ง : ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น
เวลาเปิดให้บริการ : เปิดตลอดเวลา 09.00 – 24.00 น.
เบอร์ โทรติดต่อ : 043-002265
Website :
https://www.facebook.com/khumtawanmassage2/

Refreshy clinic - คลินิกกายภาพบาบัดและแพทย์แผนไทย รักษาทุกอาการปวด
ที่ตั้ง : 212/16 หมู่บ้านเซ็นทาร่าซิตี้
ถ.ชาตะผดุง ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น
จ.ขอนแก่น
เวลาเปิดให้บริการ : เปิดตลอดเวลา 09.00 – 20.00 น.
เบอร์ โทรติดต่อ : 090-9570475
Website : https://www.facebook.com/refreshywellness

Zen Thai Bodywork –(ร้านนวดไทย นวดน้ามัน นวดผ่อนคลาย
สครับผิว ขอนแก่น)
ที่ตั้ง : 146/6 กังสดาล เมืองขอนแก่น
เวลาเปิดให้บริการ : เปิดตลอดเวลา 09.00-24.00 น.
เบอร์ โทรติดต่อ : 094-5155265
Website : https://www.facebook.com/zenthaibodyworks/
Ozone Spa (โอโซน สปา)
ที่ตั้ง : ชั้น 1 โอโซนวิลเลจ ถ.เทพารักษ์ ต.ในเมือง
อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000
เวลาเปิดให้บริการ : 10.00 - 20.00 น.
เบอร์ โทรติดต่อ : 043-244262
Website : https://www.facebook.com/OzoneSpa/

โฆษะนวดแผนโบราณ
ที่ตั้ง : 250-252 ถ.ศรีจันทร์ ต.ในเมือง, เมืองขอนแก่น 40000
เวลาเปิดให้บริการ : 10.00 – 23.00 น.
เบอร์ โทรติดต่อ : 043-320320
Website : http://www.kosahotel.com/

อาทิตยา นวดไทย
ที่ตั้ง : 585 ม.23 ริมชายหาดบึงหนองโคตร อาเภอเมืองขอนแก่น
ขอนแก่น 40000
เวลาเปิดให้บริการ : 09.00 – 21.00 น.
เบอร์ โทรติดต่อ : 043 008 069 ,094-534 4477
Website : https://www.facebook.com/ArtitayaThaimassage/

