WELLNESS PACKAGES
The Gems Signature (Single/Couple)
- Body Exfoliation (30 Mins)
- The Gems Signature Massage (90 Mins)

210 Minutes

4,888/8,888 THB

- Body Wrap (30 Mins)
- A Choice of Facial Treatment by Dermalogica (60 Mins)

Our 3.5 – hour signature package starts with a body scrub and followed by body wrap to nourish the skin. Then relieve muscles tension
with the Gems Signature Massage. Complete your pampering session with a choice of Facial Treatment by Dermalogica. Immerse yourself,
and rediscover your senses with our most recommended treatments.
แพ็ กเกจอันเป็นเอกลักษณ์ท่ีสมบูรณ์แบบของเดอะสปาใน ระยะเวลา 3.5 ชั่วโมง ประกอบด้วยการขัดผิวเพื่ อขจัดเซลล์ผิวที่ตายแล้วเพื่ อให้ผิวได้เผยความผ่องใส
่ อกแบบเพื่ อการคลายความเมือ
่ ยล้าโดยเฉพาะ ปิดท้ายด้วย
การพอกตัวเพื่ อบํารุงผิว การนวดนํา้ มันหอมระเหยด้วยเทคนิคพิ เศษของเดอะเจมส์ ซิกเนเจอร์ มาสสาจทีอ
ทรีตเมนต์การบํารุงผิวหน้าให้สวยเสมอ จากผลิตภัณฑ์เดอร์มาโลจิกา แพ็ กเกจนี้ช่วยให้คุณได้ผ่อนคลายทั้งร่ายกายและจิตใจอย่างแท้จริง

Diamond – Skin Repair
- Body Exfoliation (45 Mins)

180 Minutes
- Body Wrap (45 Mins)

4,200 THB

- The Gems Signature Massage (90 Mins)

A 3-hour treatment to refresh and reveal healthy and beautiful skin, this package starts with a body scrub to remove dead skin cells,
follows by a body wrap to nourish the skin. Complete your pampering with The Gems Signature Massage to relieve muscles and relax
your body and mind.
คืนความสดชื่น เพิ่ มความสวยและสุขภาพผิวที่ดีพร้อมผ่อนคลายทั้งร่างกายและจิตใจ กับแพ็ คเกจพิ เศษในระยะเวลา 3 ชั่วโมง โดยเริ่มต้นที่การขัดผิวเพื่ อขจัดเซลล์
ผิวที่ตายแล้วให้ผิวได้เผยความผ่องใส ตามด้วยการพอกบํารุงผิว และปิดท้ายด้วยการที่เป็นเอกลักษณ์ของเดอะสปาคือเดอะเจมส์ซิกเนเจอร์มาสสาจเพื่ อคลาย
กล้ามเนื้อพร้อมช่วยบําบัดความตึงเครียด

Pearl
- Relaxing Aromatherapy Massage (60 Mins)

120 Minutes

4,500 THB

- A Choice of Facial Treatment by Dermalogica for Ladies (60 Mins)

Leave the world behind while indulging in a session of body & face pampering treatments with Relaxing Aromatherapy Massage,
followed by your choice of facial treatment by Dermalogica to complete your relaxation.
ดื่มดํ่ากับแพ็ กเกจ 2 ชั่วโมงที่ออกแบบมาเพื่ อปรนนิบัติต้ง
ั แต่ศีรษะจรดปลายเท้าของคุณสภาพสตรี เริ่มต้นด้วยการนวดนํ้ามันหอมระเหยเพื่ อผ่อนคลายทั้งร่างกาย
และจิตใจ และปิดท้ายด้วยทรีตเมนต์สําหรับใบหน้าจากผลิตภัณฑ์เดอร์มาโลจิกาที่เลือกได้ตามความเหมาะสมของสภาพผิว

Amethyst
- Mediterranean Deep Tissue Massage (60 Mins)

120 Minutes

4,500 THB

- A Choice of Facial Treatment by Dermalogica for Men (60 Mins)

A series of treatment designed to refresh you from head to toe with Mediterranean Deep Tissue Massage and followed by facial
treatment for men by Dermalogica.
่ อกแบบมาสําหรับสุภาพบุรษ
่ ให้รา่ งกายพร้อมกับฟื้ นฟู สภาพผิวหน้าทีต
่ อ
แพ็ กเกจพิ เศษ 2 ชัว
ุ เพื่ อคืนความสดชืน
้ งเผชิญกับมลภาวะในแต่ละวัน ดูแลตัง
่ โมงทีอ
้ แต่ศรี ษะ
จรดปลายเท้า เริ่มด้วยการนวดเมดิเตอร์เรเนียนคลายกล้ามเนื้อที่เหมาะสําหรับคนออกกําลังกายหรือผู้ที่ชอบนวดหนัก ปิดท้ายด้วยทรีตเมนต์บํารุงฟื้ นฟู ผิวหน้า
ที่เหมาะกับสภาพผิวของแต่ละคนโดยเฉพาะ โดยผลิตภัณฑ์จากเดอร์มาโลจิกา

BODY MASSAGE
The Gems Signature Massage

90 Minutes

2,500 THB

(Foot Soak / The Gems Signature Massage ล้างเท้า / นวดเดอะเจมส์ซิกเนเจอร์มาสสาจด้วยนํ้ามันหอมระเหยอุ่น)

Our signature massage is designed to drift away your tensions while enjoying this unforgettable experience. This unique aromatherapy
massage includes The Gems massage techniques and uses warm aroma oil to alleviate muscular aches, leaving you feeling completely
restored.
การนวดที่เป็นเอกลักษณ์ของเราออกแบบมาเพื่ อขจัดความตึงเครียดพร้อมกับผ่อนคลายกล้ามเนื้อ การนวดด้วยนํ้ามันหอมระเหยอันเป็นเอกลักษณ์นี้ได้ใช้เทคนิค
่ ยกล้ามเนือ
้ โดยกลิน
พิ เศษของเดอะเจมส์ โดยใช้นาํ้ มันหอมระเหยอุน
่ ๆ เพื่ อบรรเทาอาการปวดเมือ
ิ ใจผ่อนคลายทําให้คณ
ุ
่ ของนํา้ มันยังช่วยบรรเทาความเครียดให้จต
่ อบนวดความหนักระดับปานกลาง
รูส
้ ก
ึ ได้รบ
ั การฟื้ นฟู อย่างสมบูรณ์ เหมาะสําหรับท่านทีช

Mediterranean Deep Tissue Massage

60/90 Minutes

1,800/2,100 THB

(Foot Soak / Mediterranean Deep Tissue Massage ล้างเท้า / นวดเมดิเตอร์เรเนียน)

This treatment helps reduce muscle tension and stiffness, increases ﬂexibility and level of relaxation and promotes a better sleep.
้ เพื่ อความยืดหยุน
่ี อ
การผสมผสานระหว่างการนวดตัวสําหรับนักกีฬาและเทคนิคการยืดเส้นเพื่ อผ่อนคลายกล้ามเนือ
่ ของร่างกาย เหมาะสําหรับผูท
้ ต
้ งการนวดหนักหรือ
ผ่านการเล่นกีฬาหรือออกกําลังกายมา ช่วยให้รา่ งกายผ่อนคลาย กระตุน
้ การไหลเวียนและช่วยให้หลับสบาย

Note : Prices and treatments are subject to change without notice. Prices are subject to 10% service charge and 7% government tax.

Warm Stone Massage

90 Minutes

2,200 THB

(Foot Soak / Warm Stone Massage ล้างเท้า / นวดนํ้ามันหอมระเหยด้วยหินภูเขาไฟอุ่น)

Incubated warm stone body massage with warm aroma oil helps release tensions and easing sore muscles. Heated stones improve
particularly on the trigger points while the heat can penetrate deeper into body tissues.
การนวดตัวด้วยหินภูเขาไฟอุน
่ มีคณ
ุ สมบัตช
ิ ว
่ ยให้รา่ งกายผ่อนคลายจากความเครียดและช่วยคลายอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ ความร้อนจากหินยังแผ่ล้าํ ลึกลงไปใต้
ผิวหนัง เพื่ อบรรเทาการตึงปวดเมื่อยทําให้ร่างกายและจิตใจผ่อนคลาย ช่วยให้รู้สึกสบาย สดชื่นหลังจากการนวด

Swedish Massage

60/90 Minutes

1,600/1,900 THB

(Foot Soak / Swedish Massage ล้างเท้า / นวดนํ้ามันหอมระเหยแบบสวีดิช)

Swedish massage uses long strokes and light-to-ﬁrm pressure to provide gentle relaxation.
นวดสวีดิชจะเน้นนวดคลึงตามแนวของกล้ามเนื้อเพื่ อให้คลายตัวและบรรเทาอาการปวดเมื่อย ทําให้ร่างกายได้รับการผ่อนคลายเป็นอย่างดี

Relaxing Aromatherapy Massage

60/90 Minutes

1,600/1,900 THB

(Foot Soak / Aromatherapy Massage ล้างเท้า / นวดนํ้ามันหอมระเหย)

Indulge in a pure relaxing journey with aromatherapy massage for a truly relaxing experience. A perfect retreat to nourish the soul,
soothe the mind and pamper the body.
ดื่มดํ่ากับการเดินทางอันแสนผ่อนคลายด้วยการนวดนํ้ามันหอมระเหย เหมาะสําหรับคนที่ชอบการนวดลงนํ้าหนักเบา เน้นผ่อนคลาย เพื่ อการพั กผ่อนที่สมบูรณ์แบบ
ทัง
้ ร่างกายและจิตใจ

Thai Retreat

90/120 Minutes

1,800/2,100 THB

(Foot Soak / Thai massage with Herbal Ball Compression ล้างเท้า / นวดไทยและประคบสมุนไพร)

An ancient healing power and organically grown herbs work well with traditional Thai massage in order to soothe, refresh and revive a
weary spirit after a long tiring day. Traditional Thai Massage helps stimulate the blood circulation, relieve tensions and stretch the
body for pure relaxation.
่ ลูกแบบออร์แกนิกร่วมกับการนวดแผนไทยช่วยคลายกล้ามเนือ
้ การไหลเวียนโลหิต
พลังแห่งการบําบัดแบบโบราณด้วยการผสมผสานการใช้ลก
ู ประคบจากสมุนไพรทีป
รวมถึงการยืดเหยียดร่างกาย กลิน
่ ของสมุนไพรยังช่วยเพิ่ มความสดชื่นและผ่อนคลายความเครียดที่สะสมมาจากการทํางานหรือกิจกรรมต่างๆประจําวัน

Traditional Thai Massage

60/90 Minutes

1,200/1,500 THB

(Foot Soak / Traditional Thai Massage ล้างเท้า / นวดแผนไทย)

A traditional Thai massage aims at your highest relaxation using Yoga stretches and pressure points massage techniques helps
stimulate your circulation, relieve tensions and balance the body, mind and the spiritual stage of peace for an ultimate retreat.
การนวดแผนไทยโบราณมีจด
ุ มุง
่ หมายเพื่ อการผ่อนคลายอันสูงสุดโดยใช้เทคนิคการนวดกดจุดและยืดแบบโยคะช่วยกระตุน
้ การไหลเวียนเลือด บรรเทาความตึงเครียด
และปรับสมดุลร่างกาย จิตใจและจิตวิญญาณ เพื่ อการบําบัดความเมื่อยล้าของร่างกายและจิตใจได้อย่างเต็มที่

Foot and leg Massage

60/90 Minutes

1,100/1,400 THB

(Foot Soak / Foot and leg Massage ล้างเท้า / นวดผ่อนคลายเท้าและขา)

The massage that involves stimulating the nerve connections in the sole of the foot and leg. It helps balance and restore energy of
various organs in your body, a steady pressure is applied to speciﬁc part, ﬂeeing blockages in the nerves and improving energy ﬂow.
การนวดที่ช่วยกระตุ้นระบบประสาทที่ฝ่าเท้าและขา รวมถึงการกดจุดในตําแหน่งต่างๆ เพื่ อปรับสมดุลและฟื้ นฟู พลังงานให้กับอวัยวะต่างๆ ในร่างกายช่วยให้
เลือดลมไหลเวียนดี

De-Stress Massage

60 Minutes

1,600 THB

(Foot Soak / De-Stress Massage on the Back & Shoulder ล้างเท้า / นวดคลายเครียดด้วยนํ้ามันอุ่นที่หลังและบ่า)

A massage that focuses on head, neck, shoulders and back to relieve stress and calming your bovdy and mind.
การนวดที่เน้นที่ศีรษะ หลัง คอ บ่า และไหล่ เพื่ อช่วยลดอาการปวดศีรษะและนอนไม่หลับ ความตึงเครียด ช่วยผ่อนคลายกล้ามเนื้อที่เมื่อยล้าจากการนั่งทํางานหน้าจอ
คอมพิ วเตอร์นานๆ หรืออาการออฟฟิศซินโดรม กลิ่นของนํ้ามันหอมระเหยจะช่วยผ่อนคลายร่างกายและจิตใจให้ปลอดโปร่ง

Note : Prices and treatments are subject to change without notice. Prices are subject to 10% service charge and 7% government tax.

FACIAL TREATMENTS BY DERMALOGICA
Rehydrating Facial

60 Minutes

3,300 THB

(For Deep Rehydration and Sensitive Skin ทรีตเม้นท์หน้า สําหรับผิวแห้ง ขาดความชุ่มชื่น ผิวแพ้ ง่าย)

This treatment focuses on deep hydration. Each step aims to bring moisture back to your skin. It attracts moisture and binds it to skin,
leaving it hydrated and supple while prevents moisture loss, as well as maintains skin’s natural moisture balance.
ทรีตเมนต์นี้เน้นการให้ความชุ่มชื่นอย่างลํ้าลึกแก่ผิวหน้า โดยมุ่งเน้นที่จะนําความชุ่มชื่นกลับคืนสู่ผิวของคุณและให้ความชุ่มชื่นนั้นคงอยู่ ทําให้ผิวดูสุขภาพดี อ่อนนุ่ม
ไม่ดูแห้งกร้าน ป้องกัน การสูญเสียความชุ่มชื่น ตลอดจนรักษาสมดุลตามธรรมชาติของผิว

Age Smart Facial

60 Minutes

3,500 THB

(For Pre-Matured Skin ทรีตเม้นท์หน้าเพื่ อช่วยลดริ้วรอยก่อนวัย)

The most powerful treatment for premature aging, designed to nourish, regenerate skin and help reverse the signs of aging effects of
environmental exposure. The treatment helps promote healthy tissue regeneration and revive your skin with this amazing treatment.
่ งลดการเกิดริว
ทรีทเมนต์ยอดนิยมทีเ่ ปี่ ยมไปด้วยประสิทธิภาพช่วยเรือ
้ รอยก่อนวัย ออกแบบมาเพื่ อบํารุง ฟื้ นฟู ช่วยลดริว
้ รอยทีเ่ กิดจากมลภาวะรอบตัว ทรีทเมนต์
นี้ช่วยส่งเสริมการสร้างเนื้อเยื่อใหม่ให้แข็งแรงเพื่ อผิวแลดูอ่อนเยาว์

Reawakening Face Lift

60/90 Minutes

3,300/3,800 THB

(Facial Lifting for Matured Skin ทรีตเม้นท์หน้าเพื่ อการยกกระชับ)

The most powerful treatment for younger and healthier skin, this facial treatment is designed to reduce visible signs of skin aging,
minimize the appearance of ﬁne lines, reduce visible wrinkles, and double skin’s luminosity.
ทรีทเมนต์ท่ีทรงพลังที่สุดเพื่ อผิวอ่อนเยาว์ สุขภาพดี ออกแบบมาเพื่ อลดริ้วรอยที่มาตามกาลเวลา ลดเลือนริ้วรอยย่นบนใบหน้า และเพิ่ มความเปล่งประกายให้
ผิวแลดูออ
่ นเยาว์

BODY TREATMENTS
Body Exfoliation

60 Minutes

1,500 THB

(ขัดผิว)

Body Exfoliation is a perfect remedy to rejuvenate and pampering the skin. It helps unclog pores, smoothen skin and allow the skin to
absorb moisturizer better. Regular ritual of once a month is highly recommended for a total rejuvenation.
การขัดผิวเป็นวิธีการดูแลผิวที่สําคัญเพื่ อฟื้ นฟู และปรนนิบัติผิว เป็นกระบวนการสําคัญที่ช่วยทําความสะอาด ขจัดสิ่งอุดตันรูขุมขน ให้ผิวเรียบเนียนและช่วยให้
ผิวซึมซับความชุ่มชื่นจากการใช้ครีมบํารุงผิวต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ แนะนําให้ทําเดือนละครั้งเพื่ อการฟื้ นฟู ผิวกายอย่างสมบูรณ์

Body Wrap

60 minutes

1,500 THB

(พอกตัว)

Body wrap contains a mixture of ingredients designed to have a remedial effect on your skin, while the coverings will swathe and warm
your body, promoting muscle relaxation, and sweating to cleanse your pores. It is a process to detox the skin while letting the mind relax
and let go of any worries. The body wrap is recommended after the body exfoliation for the ultimate skin rejuvenation and radiance.
่ งจากส่วนผสมต่างๆ ในครีมพอกตัวอุดมไปด้วยวิตามินแร่ธาตุทีช
่ ว
การพอกตัวเป็นอีกกระบวนการสําคัญในการช่วยฟื้ นฟู ผว
ิ เนือ
่ ยบํารุงผิว และการหุม
้ ร่างกายจะช่วย
้ ในขณะทีก
่ ารขับเหงือ
่ จะช่วยทําความสะอาดรูขม
โอบรัดและเพิ่ มความอบอุน
่ แก่รา่ งกาย ช่วยเพิ่ มการผ่อนคลายของกล้ามเนือ
ุ ขน เป็นดีทอ
๊ กซ์ผว
ิ และระหว่างการพอก
้ ง
่ ต
ตัวนีย
ั เป็นช่วงเวลาทีจ
ิ ใจได้ผอ
่ นคลายความตึงเครียด เพื่ อประสิทธิภาพสูงสุดควรทําการขัดผิวก่อนแล้วจึงตามด้วยการพอกตัวเพื่ อผิวสุขภาพดีเปล่งประกาย

Note : Prices and treatments are subject to change without notice. Prices are subject to 10% service charge and 7% government tax.

SPA ETIQUETTE
SPA OPENING HOURS Daily 10:00 am to 08:00 pm
SPA RESERVATIONS For spa enquiries or reservations, please contact the spa reception directly or the front desk.
Advance bookings are recommended to secure your preferred treatment time.
PRIOR TO ARRIVAL We recommend that you leave all jewelry and valuables in your room before coming to the spa.
Male guests are advised to shave prior to all facial treatments to ensure that maximum results are achieved.
ARRIVAL Please arrive 15 minutes prior to your treatment in order to complete your lifestyle consultation form and take
time to relax in the tranquil surroundings of our spa before your treatment.
LATE ARRIVALS Out of respect for other guests’ reservations please be aware that we are unable to extend your
treatment time in case of late arrivals.
CANCELLATIONS Please allow three hours’ notice on individual treatments and 24 hours’ notice on spa packages;
otherwise, 50 percent of the treatment price will be charged. Failure to keep your appointment will result in a 100 percent
treatment charge.
DURING YOUR STAY In consideration of other guests, smoking and active mobile phones are not permitted in the spa.
The Spa @ Club Amethyst is a sanctuary of peace and harmony, so please be aware of the volume of your voice so as not to disturb
other guests.

AFTER YOUR TREATMENT We recommend that you do not sunbathe after any massage, body treatment for at least six hours.
PAYMENT For hotel guests, all treatments will be charged to your room and will appear on your account at the time of
departure from the hotel. Otherwise, major credit cards or cash are accepted at the spa reception.
Anyone under the age of 18 must have a parent or legal guardian complete a Health Assessment Form. They must wear
undergarments or swimsuits during any treatment where clothing is typically removed.

The Spa @ Club Amethyst,
The Gems Mining Pool Villas Pattaya,
+66 38 222 222 ext. 770, 771 (Or dial 4 from your room/villa) | clubamethyst@thegemspattaya.com
888/1 Moo1, Nongprue, Banglamung, Chonburi, Thailand 20150

Note : Prices and treatments are subject to change without notice. Prices are subject to 10% service charge and 7% government tax.

