Created for relaxation and indulgence, V SPA is a modern
sanctuar y designed for a tune-up of body, mind and soul.
Blending exotic charm, tranquility and intimacy within this
serene retreat, V SPA offers a full range of body treatments and
therapies drawn from Asian philosophy and traditions. Re-energise
your body through tailored massages and facials. Revitalise
your soul through bathing and beauty rituals. Experience new
levels of physical and emotional well being at V SPA.

Revitalising beauty & body rituals
Opening Hours: 10.00 - 20.00 hrs

Body Massages

V Signature Candle Balm Massage

Recommendation
V Signature Candle Balm Massage
60 minutes: THB 2,500++
90 minutes: THB 3,000++
Combining soothing aromatic candle balm with
deep tissue techniques, the V Signature Candle Balm
Massage relieves stress, soothes tired muscles,
promotes health and leaves the body relaxed and
refreshed.

เทคนิคการนวดดวยนํา้ มันหอมระเหยอุน ๆ ทีม่ าในรูปแบบเทียน ตามแบบ
ฉบับของ วี วิลลา หิวหิน เต็มไปดวยสารสกัดจากธรรมชาติ ขี้ผึ้ง
ธรรมชาติ สารสกัดจากกุหลาบ เชียรบตั เตอร โจโจบาออยล นํา้ มันสกัด
จากเมล็ดอัลมอนด พรอมสารสกัดจากวิตามินอีบริสทุ ธิ์ ชวยบํารุง ผิวให
เนียนใส ผุดผอง และผอนคลายความเจ็บปวดตึงของกลามเนื้อ บํารุง
กระดูกและทําใหรูสึกสบายผอนคลาย
Aromatic Massage
60 minutes: THB 1,800++
90 minute: THB 2,200++
Harnessing the therapeutic power of aromatic essential
oils, the Aroma Massage uses palming and gentle
motion to release stress and anxiety. The combination
of botanical oils and gentle pressure uplift, calms and
balances the mind, body and spirit.

ศิลปะแหงการนวดดวยนํ้ามันหอมระเหย เพื่อฟนฟูสภาพรางกายและจิตใจ
จากความเหน็ดเหนื่อยเมื่อยลา โดยการใชฝามือและนํ้ามันหอมระเหยนวดลง
บนผิวกายใหคอยๆ ซึมซาบเขาสูผิว กลิ่นของนํ้ามันหอมระเหยจะทําให
ผอนคลายความเครียดและความวิตกกังวล

Sport Massage

Swedish Massage

60 minutes: THB 1,800++
90 minutes: THB 2,200++

60 minutes: THB 1,800++
90 minutes: THB 2,200++

The perfect massage to compliment your fitness goals.
Essential oils and three classic gliding and long
stroke techniques work the muscles deeply. Restricted
movement and pain is aided by stretching and releases
tension in the fascia.

Firm and invigorating, the classic Swedish Massage
uses aromatic essential oils in combination with five
essential strokes—gliding, kneading, friction, vibration
and percussion. This therapeutic treatment improves
blood circulation, reduces muscle tension and energizes
the body.

การนวดดวยนํ้ามันหอมระเหย เปนการนวดที่ใชเทคนิคการใชขอศอกมา
รวมดวยและเนนนํ้าหนักในการนวด ทําใหลงลึกถึงชั้นกลามเนื้อที่ปวดตึง
เมื่อยลา ที่อาจเกิดจากการทํางาน การเลนกีฬา หรือจากกิจกรรมที่ทําใน
แตละวัน ทําใหรูสึกผอนคลายลดความปวดเมื่อยไดอยางดีเยี่ยม

การนวดโดยการใชนํ้ามันหอมระเหยรวมกับการนวดแบบผสมผสานทั้ง
5 เทคนิ ค เข า ด ว ยกั น คื อ การ นวด หยิ บ สั บ ตบ ทุ บ บริ เ วณกล า มเนื้ อ
ทั่ ว รางกาย ซึ่งจะชวยกระตุนการไหลเวียนของโลหิต ลดความตึงของ
กลามเนื้อและทําใหผอนคลาย

Traditional Thai Massage
60 minutes: THB 1,500++
90 minutes: THB 1,800++
The renowned Thai Massage is therapeutic and
restorative. Our skilled therapists use their thumbs,
fingers, elbows, arms and feet to apply gentle acupressure.
Thai Massage enables the body’s internal energy to
flow freely. It is also helpful in alleviating lower back
pain, arthritis, headaches and stress-related conditions.

การนวดไทยเปนการนวดเพื่อยืด เหยียดรางกาย โดยการใชนิ้วมือ ฝามือ
ขอศอก ทอนแขน ใชวธิ กี ารกด การบีบ การคลึง การดัด ชวยลดความตึง
เมื่อยลาของกลามเนื้อ ชวยกระตุนการไหลเวียนของโลหิตไดเปนอยางดี
ทั้งนี้จะใชเทคนิคของการดัดตัวรวมดวย ตามแบบฉบับนวดแผนไทย

Thai Boran Herbal Compress
90 minutes:
THB 2,500++
90 minutes (Oil): THB 3,000++
The Thai Boran (“traditional”) Herbal Compress contains
herbs such as plai, ginger, turmeric and lemongrass
wrapped in muslin and steamed to create a therapeutic
compress. The treatment begins with a Traditional Thai
Massage, followed by the application of the steamed
herbal compress in gentle circular and rolling movements.
The warm compress opens pores, allowing the herbs
to take effect. Recommended for stiff, sore or pulled
muscles and ligaments, back pain, migraines, stress
and anxiety.

เริ่มดวยการนวดแผนไทยหรือนวดนํ้ามันหอมระเหย แลวตอดวยการใช
ลูกประคบสมุนไพรรอน ประกอบดวยสมุนไพรหลากหลายชนิด เชน ไพล
ขิง ขมิ้น มะกรูด ใบมะขาม ตะไคร และการบูร ชวยบรรเทาอาการปวดเมื่อย
ทําใหกลามเนื้อและเสนเอ็นไดผอนคลาย กลิ่นหอมจากลูกประคบยังชวยให
รูสึกสดชื่น ผอนคลายจากความตึงเครียดและความวิตกกังวลไดดีอีกดวย

Relaxing Foot Massage
60 minutes: THB 1,500++
Relax your hardworking feet! Begin with welcome foot
ritual followed by relaxing foot massage with Neroli
massage oil, an hour-long pressure point foot massage
restores overall well-being.

การนวดจากปลายเทาและขาสวนลางดวยการใชนํ้ามันหอมระเหย เหมาะ
สําหรับผูที่เหนื่อยลาจากการเดินทางเปนเวลานาน เปนการปรับสมดุลของ
ระบบการทํางานภายในรางกาย กระตุนการไหลเวียนโลหิตและความยืดหยุน
ของผิว ซึ่งเกิดจากการบวมของเทา ทําใหรูสึกสบายและผอนคลายจาก
ความเมื่อยลาไดดีมาก
Back and Shoulders Relieve
30 minutes: THB 1,200++
De-stress your tense back, neck and shoulders with this
healing massage. Using aromatic essential oils, the
massage is perfect for those who work at a desk and
play sports. A half hour is all you need to melt away
the tension!

เหมาะสําหรับผูที่มีอาการปวด ตึงชวงบริเวณคอ ไหล หลัง และศีรษะ ซึ่งอาจ
เกิดจากการเลนกีฬาหรือการนัง่ ทํางานเปนเวลานาน สามารถบรรเทาอาการ
ดวยการนวดรวมกับนํ้ามันหอมระเหย จะชวยใหเสนเลือดขยายตัว กระตุน
การไหลเวียนโลหิต ทําใหผอ นคลายความเจ็บปวด ตึง เมือ่ ยลาของกลามเนือ้
ไดเปนอยางดี กลิน่ ของนํา้ มันนวดหอมระเหยจะทําใหรสู กึ สดชืน่ กระปรีก้ ระเปรา
โลงสบายมากขึ้น

Body Treatments
V Spa’s exceptional and purifying body treatments
remove impurities, open up pores to allow
nutrients to reach the skin and aid in overall
wellness. Choose from our selection of soothing
and therapeutic body treatments.

BODY SCRUBS
Rose Radiance Salt Scrub
60 minutes: THB 1,500++
Radiance boosting skincare
Roses possess powerful antioxidant properties and
protect the skin from overexposure to the sun. This radiance
boosting body treatment is ideal after long days in the
sun. The scrub is nourishing, allowing the skin to retain
moisture and feel soft and radiant.

การขั ด ตั ว ด ว ยผลิ ต ภั ณ ฑ ข องเกลื อ และส ว นผสมของกลิ่ น กุ ห ลาบ
มีคุณสมบัติชวยขจัดเซลลผิวที่ตายแลว พรอมเผยผิวใหม ที่กระจางใส
และกระชับผิวพรรณทั่วรางกาย
Coconut Salt Scrub

Detoxifying Salt Scrub

60 minutes: THB 1,500++
Softest, smoothest skincare

60 minutes: THB 1,500++
Detox and uplift

Fresh coconut and a medley of Thai herbs are blended
into a salt scrub that will both stimulate and nourish
your skin and your senses. The scrub helps improve
blood circulation, and coconut softens and moisturizes
the skin. Coconut is also an antibacterial, which keep
impurities from building up on the skin.

A scrub that does wonders for the skin! Green tea’s robust
mix of amino acids, vitamin B, vitamin C, vitamin E,
xanthine alkaloids, caffeine and theophylline, flushes
toxins, reduces scars and inflammation and improves
skin elasticity. Ideal for normal to oily skin.

การขั ด ตั ว ด ว ยผลิ ต ภั ณ ฑ ข องเกลื อ มี ส  ว นผสมของกลิ่ น มะพร า ว
มีคุณสมบัติชวยขจัดเซลลผิวที่ตายแลว พรอมเผยผิวใหม เพิ่มความ
ชุมชื้นใหแกผิว และกระชับผิวกาย

การขัดตัวดวยผลิตภัณฑของเกลือและสวนผสมของชาเขียว มีคุณสมบัติ
ชวยขจัดเซลลผิวที่ตายแลว พรอมเผยผิวใหม และยังชวยดีท็อกซผิวจาก
ภายในไดอยางดี

The Facial

Jurlique Anti Aging Facial
60 minutes: THB 3,000++
Anti-aging for a youthful glow
A restorative facial that smooths, regenerates and
energizes the skin. A customized beauty treatment that
leaves your skin looking refreshed and youthful.

ทรีตเมนทเพื่อการฟนฟูผิวหนาใหแลดูออนเยาว ทรีตเมนทที่มีประสิทธิภาพ
เพื่อการฟนฟูและบํารุงผิวหนาที่ดีที่สุด ชวยลดริ้วรอยลึกใหดูตื้นและจางลง
คืนความสดใส เนียนนุม ชุมชื้นสูผิว เกิดการเติบโตของเซลลผิวหนาใหม
ทําใหผิวหนาดูออนเยาวกลับไปเปนเด็กอีกครั้ง เหมาะสําหรับผูที่มีปญหา
เรื่องริ้วรอย
Jurlique Soothing Facial

Jurlique Maintain Balancing Facial Treatment

60 minutes: THB 3,000++
For extra sensitive skin care

60 minutes: THB 3,000++
Rebalancing and deeply clean

A gentle and luxurious facial especially for sensitive
and delicate skin. Indulgent and full of pampering, this
facial beauty treatment leaves the skin pure and natural.

A classic, holistic facial for healthy, radiant skin.
The cleansing and relaxing facial uses aromatherapy
preparations that are personalized for individual skin
types and conditions.

ทรีตเมนทที่ออนโยนตอผิว สําหรับผิวที่บอบบางหรือผิวแพงายเปนพิเศษ
คิดคนมาเพื่อบรรเทาอาการแพตางๆ และชวยฟนบํารุงผิวหนาที่บอบบาง
แบบออนโยน

ทรีตเมนทเพื่อการปรับสมดุลและทําความสะอาดผิวหนาอยางลํ้าลึก ซึ่งให
ประโยชนแบบองครวมทีจ่ าํ เปนตอผิวหนา ทําใหผวิ แลดูกระจางใส สะอาดหมดจด
เหมาะสําหรับผูที่มีผิวมันถึงผิวธรรมดา

V Spa Package

Honeymooner Package (for couple)

The Golfer’s Heaven 3ackage
ackage

120 minutes: THB 7,000++

90 minutes:

Lovebirds, couples and partners: this is your time to
relax and unwind together! Leave stress and worries
behind with a revitalizing package that includes
choice of a 30-minute body scrub, a 30-minute back
and shoulder massage and a 60-minute Jurlique
Maintain Balancing Facial Treatment.

Perfect therapy for golfers and those who love to walk
and exercise their legs! Begin with a 60-minute Deep
Tissue Sports Massage that relaxes and revives
muscles all over the body. Next, a 30-minute Relaxing
Foot Massage focuses on the lower legs, relieving
tension and promoting healthy circulation.

แพ็คเกจสําหรับคูรัก ชวยใหผอนคลาย ละทิ้งความเครียดและความกังวล
ตางๆ เริ่มตนดวยการฟนฟูผิว ดวยการขัดตัว 30 นาที ตามดวยการนวด
หลังและไหล 30 นาที และนวดเพื่อปรับสมดุลผิวหนา 60 นาที

การบํ าบัดที่สมบูรณแบบสํ าหรับนักกอลฟและผู ที่ชื่นชอบการเดินและออก
กําลังกายขา เริ่มตนดวยการนวดกลามเนื้อสวนลึกเปนเวลา 60 นาที เพื่ อ
ชวยผอนคลายและฟนฟูกลามเนื้อทั่วทั้งรางกาย ตามดวยการนวดเทา
ผอนคลายเปนเวลา 30 นาที เนนที่ขาสวนลาง บรรเทาความตึงเครียด
และสงเสริมการไหลเวียนของระบบตอมนํา้ เหลืองทีด่ ี ซึง่ มีผลตอสุขภาพทีด่ ี

THB 3,000++

Happy Kids Treatment
5 -12 years old must be accompanied by adults
Wholesome pampering, created just for kids!

Comfort Massage
30 minutes: THB 500++
Choice of soothing and gentle back massage, head
massage or foot massage. A fresh cucumber eye mask
for extra indulgence.

สามารถเลือกการนวดหลัง นวดศีรษะ หรือนวดเทาและมาสกหนาดวย
แตงกวาสดเพื่อความผอนคลายเปนพิเศษ

Sweet Nail Art
30 minutes: THB 600++
Nail polish for the hands and feet from a selection of
fun colors! Followed by a relaxing hand or foot
massage.

การทําเล็บมือและเล็บเทา สําหรับเด็ก ใชนํ้ายาทาเล็บสีสันสดใสใหเหมาะกับ
ชวงวันหยุดสุดพิเศษ ตามดวยการนวดมือหรือนวดเทาเพื่อผอนคลาย

Nails Care
Manicure
60 minutes: THB 1,000++

Pedicure
60 minutes: THB 1,200++

Terms and Conditions

Booking <our Spa Service
We are open daily from 10.00 am.- 08.00 pm.
Reservations are required. Reservations can be
made through your Butler, through Hotel Reception
(Ext. #1), or by calling V SPA directly at ext# 8273.

การจองบริ ก ารสปาล ว งหน า
ตั้งแตเวลา 10.00 - 20.00 น. สามารถจองผานบัทเลอรของคุณหรือ
แผนกตอนรับของโรงแรม (Ext. #1) หรือโทรติดตอ V SPA โดยตรงที่
# 8273
In 9illa Service
In Villa service is available from 10.00 am.- 06.00 pm.
No extra fees for in-villa service.

บริ ก ารในวิ ล ล า
เปดใหบริการตัง้ แตเวลา 10.00 - 18.00 น. โดยไมมคี า ธรรมเนียมเพิม่ เติม
Spa Reservation
Advance booking is recommended.

การสํ า รองบริ ก ารสปา
โปรดสํารองบริการสปาลวงหนากอนการใชบริการ

Guest Arrival
Please check in at V SPA Reception 15-minute
prior to your appointment time to avoid
reduced treatment time. If you are late please
note that your treatment time will be adjusted
accordingly, as a courtesy to the next guest.

การเข า รั บ บริ ก าร
กรุณามาถึงกอนเวลานัดหมาย 15 นาที ที่แผนกตอนรับของสปา
หากคุณมาชาเกินกวาเวลาที่นัดหมาย เวลาที่ไดรับการทรีตเมนต
ของคุณจะถูกปรับลดลงตามชวงเวลานัน้ เพือ่ เปนการเคารพสิทธิ์
แกแขกที่มาใชบริการทานตอไป
What 7o Wear
For your convenience, we will provide disposable
underwear, bathrobe and slippers.

ชุ ด ที่ ส วมใส
เรามีชดุ ชัน้ ในแบบใชแลวทิง้ เสือ้ คลุมอาบนํา้ และรองเทาแตะไวบริการ
เพือ่ อํานวยความสะดวกในระหวางการทําทรีตเมนต

Service &ondition
Children under 18 must be accompanied by adults.

เงื่ อ นไขการให บ ริ ก าร
เด็กอายุตํ่ากวา 18 ป ควรอยูในความดูแลของผูใหญ
Cancellation Policy
No shows or cancellations made less than
4 hours prior to the appointment will be subject
to a cancellation fee equalling 50% of the price
of your scheduled treatment.

นโยบายการยกเลิ ก
หากไมมาใชบริการ หรือทําการยกเลิกนอยกวา4 ชั่วโมงกอนเวลา
นัดหมาย จะตองเสียคาธรรมเนียมการยกเลิก 50% ของราคา
การทําทรีตเมนตตามกําหนดการของคุณ
Special Considerations
Pregnant guests and guests with high blood
pressure, heart conditions, allergies and other
medical conditions are advised to consult a
doctor before using any of the spa services.

Valuables
We request that no jewelry be worn during your
treatment. Please leave any valuables in the
safety box provided in your treatment room. The
management of V Villas Hua Hin accepts no
responsibility for the safety of money and
valuables of any kind brought onto the Spa
premises.

สิ่ ง ของมี ค  า
ขอความกรุณาไมสวมใสเครื่องประดับระหวางการเขารับบริการ
กรุ ณ าเก็ บ สิ่ ง ของมี ค า ไว ใ นตู นิ ร ภั ย ที่ จั ด ไว ใ ห ใ นห อ งทรีตเมนต
ทางโรงแรม วี วิลลา หัวหิน จะไมรับผิดชอบตอความปลอดภัย
ของเงินและของมีคาใดๆ ที่นําเขามาในสปา
After Your Treatment
Please avoid sunbathing for at least 6 hours after
oil treatment or body scrub treatment.

หลั ง การทํ า ทรี ต เมนต
โปรดหลีกเลีย่ งการอาบแดดอยางนอย 6 ชัว่ โมง หลังการทําทรีตเมนต
ดวยนํ้ามันหรือการขัดผิว

ข อ ควรระวั ง เป น พิ เ ศษ
ขอแนะนํา ให ผู ใ ช บ ริ ก ารที่ ตั้ ง ครรภ แ ละผู ที่ มี ค วามดั น โลหิ ต สู ง
โรคหัวใจ โรคภูมิแพ หรือมีโรคประจําตัวอื่น ๆ ควรปรึกษาแพทย
กอนใชบริการสปา

All prices are subject to 7% government tax and 10% ser vice charge.

ราคานี้ยังไมรวมภาษีมูลคาเพิ่ม 7% และคาบริการ 10%

At V Villas Hua Hin
63/39 Petchkasem Road, Hua Hin, Prachuap Khiri Khan 77110 - Thailand
Tel. +66 (0) 3261 6039
www.vvillashuahin.com

