




Arrival
Please arrive at the spa 15minutes before the schedule time of 

your treatment. Allow sometime to check in and prepare yourself 

or see your therapist for your final consultation. Wear whatever is 

comfortable. After check in, we will provide you a massage suit, 

bathrobe, slippers, towels and safety box for your personal for 

your personal belongings.

เวลาที่ควรมาถึง

กรุณามาถึงสปากอนเวลาประมาณ 15นาที เพื่อการเช็คอิน เปลี่ยนเสื้อผา 

หรือรับฟงคำแนะนำจากพนักงาน และทางสปาไดเตรียมชุดสำหรับใหเปลี่ยน 

รวมถึงกลองเก็บของมีคา

Spa Reservations 
Reserve your favorite treatment at your earliest conveniences 

so that we may accommodate your schedule.

การจองทรีทเมนต

กรุณาระบุเวลาที่ทานสะดวกเพื่อที่พนักงานของเราจะสามารถจัดตารางเวลา

ใหกับทานได 

สปาเปดใหบริการทุกวัน ตั้งแตเวลา9.00น.-19.00น. 

(กรุณาเช็คเวลาเปด-ปดของสปาการเปด-ปดขึ้นอยูกับจำนวนลูกคา

ที่มาใชบริการในแตละชวงเวลา)

Black Mountain Spa 
Open Daily 
from 9.00 to 19.00





Choosing your 
spa treatment

Feel free to consult our spa therapist or receptionist, who will help you to determine the appropriate 

treatments and perfect spa experience for you. If you have high or low blood pressure, allergies, other 

physical ailments or disabilities, or you are pregnant, please notify our staff before choosing your 

treatments. We commended that no alcohol consumed before, during or immediately after your spa 

experience.

การเลือกสปาทรีทเมนต

พนักงานยินดีใหคำแนะนำที่เหมาะสมสำหรับทาน เพื่อใหแนใจวา ทานจะไดรับปประสบการณการพักผอนที่ดีเยี่ยม 

กรุณาแจงลวงหนาเกี่ยวกับโรคประจำตัวตางๆ อาการแพตางๆ หรือกำลังตั้งครรภ ไมแนะนำใหดื่มแอลกอฮอล 

ทั้งกอน ระหวาง หรือหลังจากรับบริการเสร็จใหมๆ





Finding your 
comfortable Level

This is time to immerse yourself at Black Mountain Spa experience. Please tell us how we can make your comfortable. 

In the room too cold? The music to loud? The pressure of massage too soft or hard?.....

This is your time to relax and rejuvenate. We advise against bringing electronic devise, including mobile telephone into 

the spa area as these detract from your experience also interrupt other guests in their enjoyment of the spa.

ความสะดวกสบายของทานสำคัญเสมอ

เพื่อใหทานไดสัมผัสกับประสบการณของการพักผอนที่ดีเลิศ หากทานตองการใหพนักงานปรับเปลี่ยนสิ่งใดในขณะที่รับบริการ ไมวาจะเปนเรื่อง

อุณหภูมิภายในหอง ความดังของเสียงดนตรี น้ำหนักในการนวด กรุณาแจงกับพนักงานนวดโดยตรง และเราแนะนำใหทานปดโทรศัพทหรืออุปกรณ

สือสารอื่นๆ เพื่อจะไดไมเปนการรบกวนลูกคาทาอื่นที่กำลังรับบริการ





Black Mountain Signature
1.5 hrs. / 1,500 THB

The Black Mountain Spa has created relaxing and luxurious treatments with just the right combination of traditional techniques 

and unique specialties to ensure an exceptional spa experience, exclusively from The Black Mountain Spa.

Deeply relaxing, total body experience. Aromatic oils and natural scrub are applied for a full body exfoliation, combines a 

signature back massage with body stretching to complete the treatment.

· BMG Back Massage

· BMG Body Scrub

· BMG Body Stretching

ความลงตัวของทรีทเมนตที่จะชวยใหคุณรูสึกถึงความผอนคลายไดอยางแทจริง นวดหลังดวยน้ำ มันหอมระเหยสูตรพิเศษและ

การขัดตัวที่ชวยขจัดเซลลผิวที่ตายแลวและกระตุนการไหลเวียนของโลหิต ตอตานอนุมูลอิสระและขจัดพิษ จากน้ัน ยืดกลามเน้ือ 

และกดจุดดวยเทคนิคการนวดไทย

Signature Therapy





Black Mountain Rituals
Spa for Two
3.5 hrs. / 6,500 THB

Enjoy a special moment together as one in our special 

private couple’s spa suite. Begin your experience with a 

body scrub and glass of wine with fruit platter while 

enjoying an exotic floral bath ritual. Continue on with a 

deeply Aromatic Massage to soothe the stress away and 

end with a Deep Clean Facial.

· 45min Body Scrub

· 45min Floral Bath Ritual with glass of wine
 and fruit platter

· 60min Aromatic Massage

· 60min Deep Clean Facial

ทรีทเมนทสำหรับสองทานเต็มอิ่มไปกับการผอนคลายทั้งรางกายและจิตใจ

ดวยการขัดผิว และแชตัวในอางจากุชชี่ รวมถึงการนวดในแบบที่คุณชอบ

Renew
3 hrs. / 3,000 THB

Energizing combination of treatment with body scrub 

followed by an aromatic massage and finishing off with 

a deep cleansing facial.

· 30min Choice of Body Scrub

· 90min Aromatic Massage

· 60min Deep Cleansing Facial

ขัดผิวดวยสวนผสมสมุนไพร ที่จะชวยผลัดเซลลผิวใหเนียนใส 

ตามดวยการนวดดวยน้ำ มันหอมระเหย และ การทำความ

Body Balance
2.5 hrs. / 2,300 THB

Indulge in the ancient secrets of herbal remedies with 

Thai Herbal Steam and exfoliates dead cells follow by 

Muscle Ease Massage

· 30min Thai Herbal Steam

· 30min Thai Spice Scrub

· 90min Thai Herbal Compress Massage

อบไอน้ำ ดวยสมุนไพรไทย เพื่อเปดรูขุมขน ตามดวยการขัดผิวเพื่อเผยผิวใหม 

จากน้ัน เปนการนวดเพื่อคลายกลามเน้ือดวย

Delight
2 hrs. / 1,800 THB

Relax with a full body exfoliation and a massage focusing 

on stiff, tense and tired muscles.

· 30min Choice of Body Scrub

· 90min Choice of Massage

การขัดผิวชวยใหทานผอนคลายท้ัง รางกายและจิตใจ พรอมท้ังปลุกผิวของทาน

ใหตื่นรับความสดชื่นดวยเทคนิคการนวดใน





Steam and Bath

Sweet Dream Bath
45 mins. / 500 THB

45min. / 600 THB per couple

Leave your worry behind. Enjoy soaking in a luxurious bath 

with natural flowers and aromatherapy whilst re-hydrating 

the skin before continuing with one of our exotic therapies.

ทิ้งความกังวล และเพลิดเพลินไปกับการแชตัวดวยดอกไมและน้ำมันหอมระเหย

Add-on a glass of wine with fruit platter 

350 THB per person

Thai Herbal Steam
45 mins. / 500 THB

The natural way of relaxing your muscles, refreshing your 

skin and opening your breathing channels. Can be enjoyed 

before or after massage, or simply on its own.

อีกวิธีการผอนคลายกลามเนื้อและความเครียดดวยการอบสุนไพรไทย

สามารถรับบริการไดทั้งกอนหรือหลังการทำทรีทเมนท





Massage Selection

Swedish Massage
60 mins. / 1,000  THB
90 mins. / 1,300  THB

The classic deep massage promotes a sense of well-being by 

increase your blood circulation and lymphatic flow and improve 

muscle tone, skin texture and total relaxation. Ideal for relieving 

muscular tension aches and pain.

ดวยคุณสมบัติการนวดที่จะชวยกระตุนระบบการไหลเวียนโลหิตและระบบน้ำเหลือง

ชวยใหกลามเนื้อผอนคลาย เหมาะอยางยิ่งสำหรับการบรรเทาอาการ

ปวดเมื่อยกลามเนื้อตึงเครียดและความเจ็บปวดกลามเนื้อ

Aromatherapy Massage
60 mins. / 1,000  THB
90 mins. / 1,300  THB

Surrender your stress to the nurturing hands of our 

aromatherapy specialists, relaxing with allow rhythmic massage 

movements. Combines with the healing essences of our unique 

aromatherapy stimulate your senses and relax your body.

ปลดปลอยความเครียดของทานไปกับการนวดผอนคลายจากพนักงานผูเชี ่ยวชาญ 

รวมถึงน้ำมันหอมระเหยสูตรพิเศษที่จะชวยกระตุนจิตใจและผอนคลายรางกายของ

ทานอยางแทจริง

Herbal Compress 
90 mins. / 1,500  THB

The moist heat of the hot herbal compress combined with 

Thai Massage helps to relaxes sore aching muscles, improve 

circulation, stimulate nerves, and relieves stress. The herbal 

compress treatment is a wonderful for addressing physical 

problem while pampering the client.

นวดไทยและความรอนจากการประคบสมุนไพรจะชวยลดความเจ็บปวดของกลามเนื้อ 

กระตุนการไหลเวียนโลหิต ระบบเสนประสาท และชวยผอนคลายความตึงเครียด

Thai Massage
60 mins. / 800  THB
90 mins. / 1,000  THB

This massage is oil free. Traditional Thai Massage, also known 

as passive yoga, combines gentle rocking and rhythmic 

compressions with targeted point pressure and assisted yoga 

stretches. Thai massage revitalizes both body and mind and 

balances the energy flow within. The therapist will tailor each 

treatment to meet your individual needs.

การนวดน้ำมันแบบไมใชน้ำมัน  นวดแผนไทยยังเปนที่รู จักในรูปแบบของ

การฝกโยคะแบบเบาๆ การนวดผสมผสานระหวางการกดจุด การคลายเสน 

และการยืดกลามเนื้อการนวดแผนไทยฟนฟูทั้งรางกายและจิตใจและสมดุล

การไหลเวียนของพลังงานภายใน 





Massage Selection

Back Focus with Hot Stone
30 mins. / 700  THB
60 mins. / 1,000  THB

Specially eases muscle tension by concentrating on the tight and 

stresses muscles of the back and shoulder. Extensive therapy work 

provide relaxation to the lower and upper back, shoulder and neck area.

ความตึงเครียดของกลามเนื้อที่สะสมอยูบริเวณหลัง ไหล เปนสาเหตุของ อาการปวดคอ 

ไหล หรือศีรษะ ทรีทเมนตนี้จะชวยใหรู สึกผอนคลายและลดอาการตึงเครียดไดดวย

LomiLomi Massage
90 mins. / 1,500  THB

Deep tissue massage targeted on the under layers of muscle to 

release chronic patterns of muscle tension and loss of flexibility 

and motion. Customized to your pressure preference using 

slow forearm, hands and elbow massage.

เทคนิคการนวดหนักที่ผสมผสานระหวางมือและขอศอกชวยปรับสมดุล

ความยืดหยุนและการเคลื่อนไหวของกลามเนื้อ 

Hot Stone Massage  

90 mins. / 1,800  THB

The touch of the therapist's hands combined with warm basalt 

lava stones and aromatic oils increases circulation to stressed 

muscles, and induces deep relaxation.

การนวดดวยหินรอนภูเขาไฟและน้ำมันหอมระเหยชวยเพิ่มการไหลเวียนโลหิตไปยัง

กลามเนื้อที่ตึงเครียดและกอใหเกิดการผอนคลายอยางลึก พลังงานที่จะไดรับ

จากหินภูเขาไฟจะชวยใหรู สึกผอนคลายและกระปรี้กระเปรา

Foot Relief
30 mins. / 400  THB
60 mins. / 600  THB

A foot massage relieves pain in the feet. It can relieve tiredness 

and stress also induce a deep relaxation. In the feet is also 

supposed to contain pressure points that effect the various 

organs of the body.

การนวดฝาเทาเปนการนวดเพื่อปรับสมดุลในรางกาย ชวยบรรเทาอาการปวดเทา

ที่เกิดจากการเมื่อยลา และยังชวยลดอาการตึงเครียด รวมทั้งยังชวยใหระบบ

การไหลเวียนภายในของอวัยวะตางๆดีขึ้น

Muscle Ease Massage
90 mins. / 1,500  THB

A therapeutic massage style fusing medium to deep pressure 

with the use of Thai herbal poultices and stretching to relieve 

muscular aches and pain.

การนวดที่ผสมผสานระหวางนวดแผนไทยและนวดน้ำมัน ตามดวยประคบสมุนไพร 

ชวยลดอาการเจ็บปวดของกลามเนื้อไดเปนอยางดี





Facial Therapy

A Deep Cleansing Facial
60 mins. / 1,500  THB

This facial consists of exfoliation and cleansing of clogged pores. A specific purifying ampoule is then gently massaged to 

replenish your face, neck, and décolleté. The appropriate mask treatment is applied and a finishing touch with moisturizer 

beneficial for all skin types.

Options: Sensitive, Combination, Dry/Mature

การทำความสะอาดและบำรุงผิวอยางล้ำลึก ขจัดสิ่งอุดตันบนผิวหนา พรอมผลัดเซลลผิวเพื่อเผยผิวใหม ลดรอยหมองคล้ำ ดวย

ครีมมาสกหนาตามสภาพผิว รวมถึงครีมบำรุงผิวที่ชวยปรับสมดุลของผิวใหแลดูขาวกระจางใส และเนียนเรียบยิ่งข้ึน





Body Polish Selection

Brown Sugar Cinnamon
60 mins. / 1,000 THB

This high performance aromatherapy scrub creates the refined 

skin surface with a lighter, smoother and more luminous skin by 

boosting its natural renewal powers. The Brown Sugar act as 

non-abrasive exfoliator to reduce dead cell accumulation and 

Cinnamon Powder with anti-oxidant. The aromatic blend of 

Cinnamon and Orange essential oils provides re-energizing effect 

by stimulating skin metabolism.

สูตรขัดผิวที่มีประสิทธิภาพสูงสุด ชวยใหผิวเบาผิวเรียบเนียนและกระจางใสมากขึ้น 

โดยการชขัดดวยน้ำตาลทรายแดงจะลดการสะสมของเซลลผิวที่ตายแลวและ

ผงอบเชยมีสารตานอนุมูลอิสระ 

Mandarin Salt Scrub
60 mins. / 1,000 THB

Pure sea salts and fresh mandarin is gently massaged onto your 

body, helping the circulation of the blood and making your skin 

radiant with a youthful glow.

สมแมนดารินและเกลือธรรมชาติบริสุทธิ์ชวย ขจัดเซลลผิวที่ตายแลว 

กระตุนการไหลเวียนโลหิต เผยผิวกระจางใส แลดูออนเยาว

Thai Spices
60 mins. / 1,000 THB

Tropical Spices powder in this formulation is excellent for 

removing dead cells and promoting cells regeneration. Lavender 

and Lemongrass oils are both very cleansing and soothing to the 

skin. Feel natural radiant and glowing skin after treatment.

สมุนไพรไทยเปนสวนผสมหลักเปนที่ยอดเยี่ยมสำหรับการลบเซลลที่ตายแลวและ

สงเสริมการฟนฟูเซลลผิวลาเวนเดอรและน้ำมันตะไครมีสวนชวยในการ

ทำความสะอาดผิวอยางล้ำลึกและเพิ่มความผอนคลายใหกับผิวรูสึกสดใส

เปนธรรมชาติ

Coffee & Coconut
60 mins. / 1,000 THB

Blend of fresh coconut and coffee beans give you one of 

our most gentle full body exfoliations. High in antioxidants 

and moisturizers for smoothening your skin.

ทรีทเมนตที่มีสวนผสมของมะพราวสด และ เมล็ดกาแฟ ชวย ขจัดสิ่ง 

สกปรกที่ตกคางบนผิวอยางนุมนวล ลดเลือนริ้ว รอยกอน





Spa Manicure 

60 mins. / 700 THB

Service available upon request

Spa Pedicure
60 mins. / 800 THB

Spa Manicure & Pedicure
1,300 THB

Nail Shape & Polish (Hand & Feet)
600 THB

French Polish
150 THB

Beauty Bliss
Complete care for beautiful and healthy-looking hands. This manicure and pedicure consists of soak, file, cuticle work, 

scrub, massage and polish.

การบำรุงดูแลมือ เทาและเล็บ ทำใหมือ เทาและเล็บของคุณมีความสวยงาม เริ่มดวยการลางทำความสะอาด ตัดแตงเล็บตามความตองการของคุณ 

ขจัดเซลลผิวที่ตายแลว พรอมทั้งการดูแลปรนนิบัตจากเราดวยการขัดผิวและทาครีมบำรุง (รวมการทาสีเล็บ)

Black Mountain Spa:     Tel. + 66(0) 32 618661, +66(0) 89 8376644     Email: spa@bmghuahin.com








