
Massage Therapy 

 
Aromatherapy Massage         60 mins.  900 baht / 90 mins  1200 baht 

Surrender your stress to the naturing 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. 

ปลดปล่อยความเครียดของท่านไปกบัการนวดผอ่นคลายดว้ยท่านวดจากพนกังานท่ีไดรั้บการฝึกมาเป็นพิเศษ รวมถึงนํ้ามนัหอมระเหยสูตรพิเศษท่ีจะกระตุน้จิตใจและผอ่นคลายร่างกายของท่านอยา่งแทจ้ริง 

  

Swedish Massage          60 mins.  900 baht / 90 mins  1200 baht 

The classic deep massage promotes a sense of well being by increase your blood circulation and lymphatic flow and by improve muscle tone , skin texture and total relaxation . Ideal for 

relieving muscular tension aches and pain. 

การนวดสวดิีชท่ีมีมายาวนานจะช่วยกระตุน้การไหลเวยีนโลหิตและช่วยใหร้ะบบนํ้าเหลืองไหลเวียนไดดี้  การคลายเส้นจากการกดและคลึงถือวา่เป็นการผอ่นคลายอยา่งแทจ้ริง 

 

Traditional Thai Massage         60 mins.  600 baht / 90 mins 800 baht 

Relax as our specially trained therapist combine acupressure techniques with stretching postures to harmonize your body internal energies resulting in an extraordinary sense of well being. 

การผสมผลานเทคนิคการนวดกดจุด  การคลายเส้น และการยดืกลา้มเน้ือ เพ่ือการผอ่นคลายและรักษาสมดุลภายในร่างกาย จากศิลปะการนวดของไทยท่ีสืบทอดกนัมายาวนาน 

 

 

Herbal Compress Massage          90 mins. / 1200 baht 

The moist heat of the hot herbal compresses relaxes sore aching muscles, improve circulation, stimulate nerves, relieves stress . The herbal compress treatment is a wonderful for addressing 

physical problem while pampering the client. 

ความร้อนจากการประคบจะช่วยลดความเจบ็ปวดของกลา้มเน้ือ กระตุน้การไหลเวยีนโลหิตและระบบประสาท คลายความเครียด 

  

 



 

Hot stone Massage          90 mims. / 1,800 baht 

Allow your muscle to melt with the heat from a Basalt stone ,  Hot stone massage will take you to a deeper level of relaxation with the therapist both placing the stone and using them as a 

massage medium. The stone enhance the effects of the therapists’ own hands, yet they do not replace them. 

ปล่อยใหร่้างกายและกลา้มเน้ือไดผ้อ่นคลายจากการนวดดว้ยหินร้อนภูเขาไฟ พลงังานท่ีจะไดรั้บจากหินภูเขาไฟเม่ือพนกังานนวดไดเ้ร่ิมนวดแลว้วางหินลงบนจุดต่างๆของร่างกาย  

หลงัจากการนวดคุณจะรู้สึกผอ่นคลายและกระปร้ีกระเปร่า  

 

LomiLomi Massage         90 mins. /1200 baht 

This long stoke deep massage promotes a sense of well being by increasing your blood circulation and release energy blockage ,  and by improving muscle tone , skin texture and total 

relaxation. Ideal for relieving muscular tensions aches and pains. 

เทคนิคการนวดท่ีหนกัและผสมผสานระหวา่งมือและศอก จะช่วยเพ่ิมการไหลเวยีนโลหิต ปลดปล่อยพลงังานท่ีคัง่คา้งไวใ้นร่างกายให้หมุนเวยีนไดดี้  

 

Musclease Massage          90 mins./ 1200 baht 

A therapeutic massage style fusing medium to deep pressure with the use of thai herbal poultices and stretching to relieve muscular aches and pain. 

การนวดท่ีผสมผสานระหวา่งนวดไทยและนวดนํ้ามนั และประคบดว้ยลูกประคบสมุนไพรร้อน ช่วยลดความเจบ็ปวดของกลา้มเน้ือไดเ้ป็นอยา่งดี 

  

Back and shoulder Massage         60 mins.  600 baht /  90 mins. 800 baht 

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. 

ความเจบ็ปวดของกลา้มเน้ือท่ีส่ังสมอยูบ่ริเวณหลงั ไหล่  เป็นสาเหตุของอาการปวดคอ ไหล่ หรือศรีษะ ทรีทเมนตน้ี์จะช่วยใหท่้านไดผ้อ่นคลายและลดการตึงเครียดไดด้ว้ย  

 

 

 



Revitalizing Foot Therapies         90 mins. / 600 baht 

Refresh and support swollen feet and ankles. Your treatment commences with an aromatic scrub of your feet and your lower legs followed by a deeply relaxing massage with a selection of 

reviving oil. 

เร่ิมตน้จากการขดัเทา้ท่ีช่วยกาํจดัผิวหนงัท่ีแหง้ และเซลลท่ี์ตายแลว้ นวดจะช่วยผอ่นคลายฝ่าเทา้และขาท่ีเม่ือยลา้จากการใชง้านอยา่งหนกั มาส์กดว้ยเจลวา่นหางจรเขจ้ะช่วยเพ่ิมความชุ่มช้ืน 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Black Mountain Signature treatment        90 mins.  800 baht 

This is a combination of treatments that we have especially designed for guests who want to revive and relax your body and mind. It includes and exotic body pampering scrub 

to polish your skin , leaving it smooth. It also incorporates our signature body massage which combines an oil back massage with stretching , flowing strokes and deep pressure 

points. This relaxing massage is deal to both invigorate and ease muscle tension from the effect of long flight or exercise. 

ความลงตวัของทรีทเมนตท่ี์จะช่วยใหคุ้ณรู้สึกถึงความผอ่นคลายไดอ้ยา่งแทจ้ริง  นวดหลงัดว้ยนํ้ ามนัหอมระเหยสูตรพิเศษ ขดัตวัดว้ยนํ้ าตาลช่วยขจดัเซลลผ์ิวหนงัท่ีตายแลว้ 

จากนั้นยดืกลา้มเน้ิอและกดจุดจากเทคนิคการนวดไทย จบดว้ยการใหค้วามชุ่มช้ืนทัว่ร่างกายดว้ยโลชัน่สูตรพิเศษ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Beauty Bliss 

  

Spa Manicure and Spa pedicure        90 mins. 650  baht for manicure /  750 baht for pedicure 

Allow us to transform those tired hand or feet with this cooling and invigorating treatments.  Incorporating nail and cuticle work, a scrub of bergamot  cream , revitalizing peppermint and 

orange a comfrey is followed by Aloe Vera masque finish with intensive healing cream to ensure cream those neglected sports are nourished, healed and regenerated. 

สปาเลบ็มือและเลบ็เทา้ 

ดูแลมือและเทา้ของท่านดว้ยการทาํความสะอาด ขจดัเซลลผ์วิท่ีตายแลว้ดว้ยสครับมะกรูด  นวดดว้ยนํ้ามนัส้มและเปปเปอร์มิน้ท ์มาส์กดว้ยอโลเวลาเจลเพ่ิมความชุ่มช้ืนใหก้บัผวิหนังไดล้ ํ้าลึก 

และจบดว้ยครีมบาํรุง เลือกทาสีหรือเคลือบเงาไดต้ามสไตลข์องท่าน 

 

Express Manicure and Pedicure        45 mins. / 500 baht 

A mini treat for the hands or feet.  A complete tidy up of the nails and cuticles with polish application.  The perfect maintenance routine. 

ทรีทเมนตมื์อหรือเทา้ ตดัแต่งเลบ็ ตะไบทรงใหเ้ขา้รูป  ทาสีหรือเคลือบเงา 

 

Shape and Polish          30 mins. / 400 baht 

Cut and file the nails . Polish or Buff  

บริการทาสีหรือเคลือบเลบ็ และตดัแต่งเลบ็ใหดู้ดี 

 

 

 

 

 

 



 

 

STEAM AND BATH 

“ Enjoy a private steam and bath to detoxifying , relaxing and hydrating the skin” 

  

Thai herbal steam           30 mins. /300 baht 

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. 

อีกวธีิการผอ่นคลายกลา้มเน้ือและความเครียดดว้ยการอบสมุนไพรไทย  รับบริการก่อนหรือหลงัทาํทรีทเมนต ์

 

BATH            30 mins. /600 baht 

 Revitalizing Moor Mud Bath 

Sooth tired muscle 

Allow this mineral-enriched Moor Mud bath to soothe your tired muscles and revitalize your skin as you comfortably soak in a jetted hydrotherapy tub. 

เพลิดเพลินไปกบัการแช่โคลนท่ีมีคุณสมบติัพิเศษในการผอ่นคลายกลา้มเน้ือและปลดปล่อยความเหน่ือยลา้ในร่างกาย  

 

 

Sweet dream Bath          30 mins. / 600 baht 

Relaxing 

Leave your worry behind. Drift into your dreams in this sweet flowing Ying Ylang and Grapefruit. Make your night to have a wonderful sleep. 

ทิ้งความกงัวล เพลิดเพลินไปกบักล่ินของอีลางอีลางและเกรปฟรุตท่ีจะช่วยใหท่้านหลบัสบาย 

 

 

 



 

 

BLACK Mountain Rituals …PACKAGE 

 

Relax           2 hrs.  / 1500 bath 

Start in the spa with a balancing Massage. Then be escorted to your Private bath and leave you to luxuriate at your leisure. 

เร่ิมจากการนวดปรับสมดุลร่างกาย แลว้ผอ่นคลายยิง่ข้ึนดว้ยการแช่ตวัในอ่างอาบนํ้า ท่ีทานจะไดพ้บกบัความสุข สงบ และส่วนตวั 

 

Tantalize           2 hrs./1800  bath 

To prepare for the treatment, your therapist will lead you to the aromatic steam room . You will then enjoy Aromatic of Aromatic salt scrub followed by an Aromatherapy massage. 

เตม็อ่ิมไปกบัการผอ่นคลายใหร่้างกายและจิตใจ การอบไอนํ้า และผอ่นคลายกลา้มเน้ือดว้ยการนวดอโรมา 

 

Thai touch           2  hrs./ 1800 bath 

Indulge in the ancient secrets of herbal remedies with steaming and exfoliates dead cells follow by the traditional thai massage or foot ritual. 

อบไอนํ้าดว้ยสมุนไพรไทย เพ่ือเปิดรูขมุขน ตามดว้ยการขดัเซลลผ์วิท่ีตายแลว้ จากนั้นยดืเส้นคลายกลา้มเน้ือดว้ยการนวดไทยหรือนวดเทา้ 
  
Renew            3  hrs/. 3000 bath 

Energizing combination of treatment using Tropical Sea salt Scrub followed by a classical Swedish massage and refresh your skin with a Deep Cleansing Facial. 

สครับมะละกอและสัปปะรด ท่ีจะช่วยผลดัเซลลผ์วิใหข้าวใส ตามดว้ยนวดสวดิีชกระตุน้การไหลเวยีนโลหิต คลายกลา้มเน้ือ ปิดทา้ยดว้ยทรีทเมน้ตใ์บหนา้ 

  

 
 
 
 



 
 
 
 
 

Body Polish Treatment 

  

Full Body Polish          60 mins./ 800 bath 

Silky Smooth skin 

Aromatic and gentle, this creamy body polish exfoliates and polishes away toxins. Your skin resurfaces silky- and wonderfully hydrated. 

ครีมขดัตวัท่ีจะช่วยกาํจดัสารพิษในร่างกาย เผยผวิสวย นุ่มราวกบัเส้นไหม 

 

 

Tropical Salt scrub          60 mins./ 800 bath 

Brightening/ Wrinkle 

Tropical  aromatic De-aging salt mousse delivers an aroma- sensory experiences. Its fluffy lather impurities and toxin salt by gently polishing your skin. As the salt dissolves, negative ions 

repairing tropical fruit are quickly absorbed. The skin emerges smooth to touch and visibly brightened. 

ลดร้ิวรอยของผวิดว้ยสครับผลไมฤ้ดูร้อน สับปะรด มะละกอ ช่วยใหผ้ิวดูอ่อนเยาวแ์ละเนียนนุ่มน่าสัมผสั 

 

 

 

 

 

 



 

 

Body Wrap Treatment 

 

Aromatic Anti-Fatigue Moor Mud      60 mins./ 1200 bath 

Sore muscle /  Tension Relief 

This scientifically-proven holistic, healing black magma dates back to ancient civilizations. A warm Aromatic Moor Mud rich in natural vitamins, minerals, and enzymes, is generously 

applied to your entire body. Sore muscles, aches and pains are alleviated as your body’s circulation is stimulated and stress vanishes. Ideal for those prone to chronic pain or fatigue, 

rheumatism / arthritis pain and post-sports injuries , stress and fatigue. 

ทรีทเมนตท่ี์มีโคลนร้อนท่ีจะช่วยให้วติามิน เกลือแร่ เอนไซม ์และมีคุณสมบติัพิเศษในการลดความเจบ็ปวดและตึงของกลา้ามเน้ือ ออกแบบมาเพ่ือผูมี้ปัญหาขอ้อกัเสบ หรือ ผูท่ี้ออกกาํลงักาย 

 

 

After Sun Soothing          60 mins./ 1200 bath 

Sun-damage  

Immediately relieve your sun damage or sun sensitive skin with this soothing wrap, Cooling and desensitizing Water Lily, Green Tea, and Chamomile, relieve the discomfort of over exposed 

skin. Alleviating your skin’s burning and stinging sensation, this treatment heals, desensitizes, and decreases skin temperature. 

ทรีทเมนตท่ี์เหมาะอยา่งยิง่กบัผูท่ี้เผชิญแสงแดดมาตลอดทั้งวนั ส่วนผสมของชาเขียว ดอกคาโมไมล ์นํ้ าดอกลิลล่ีช่วยใหผ้วิเยน็ คลายความร้อน ช่วยฟ้ืนฟผูวิท่ีถูกแสงแดดทาํร้าย 

 

 

 

 

 

 



 

 

Face 

 

 A Deep Pore Cleansing Facial        60 mins./ 1200 bath 

Clogged pored/ Moisture 

This deep pore cleansing facial consists of exfoliation , steaming, and cleansing of clogged pores. A specific purifying ampoule is then gently massaged to replenish your face, neck , and 

décolleté. As a finishing touch , the appropriate mask treatment is applied. Beneficial for all skin types. Mask options : Sensitive , Dry , Oily, Combination ,Acne. 

เพ่ือความสะอาดของผวิท่ีล ํ้าลึก ขจดัคราบสกปรกบนผวิหนา้ บาํรุงผวิใหเ้นียนเรียบ พร้อมผลดัเซลลผ์วิท่ีเส่ือมสภาพใหห้ลุดออกไป ลดรอยหมองคลํ้าดว้ยมาส์กสกดัจากแอปเป้ิลเขียวและลูกขพีช 

เพ่ือปรับสมดุลของผวิท่ีหมองคลํ้าใหแ้ลดูขาวกระจ่างใส กระตุน้และเพ่ิมระดบัการหมุนเวยีนของนํ้าหล่อเล้ียงใหช้ั้นผวิ 

 

Soothing Formula          60 mins./  1500 bath 

Sensitize / Sun Burn 

Healing and soothing , this alleviating formula is enriched with Calendula and Aloe .Highly effective, it diffuses redness , calms breakouts and reduces irritation following skin extraction. 

Recommended for all types of skin with brakouts. 

คาเลนดูลา และวา่นหางจระเขมี้คุณสมบติัในการรักษาและใหค้วามชุ่มช้ืนกบัผวิท่ีโดนแสงแดดทาํร้าย  และผวิบอบบาง  

 

Skin Fit For Him          90 mins / 2,800 bath 

For Men Only 

You don’t have to age gracefully or even apparently ! Counteract the aging process with this proven-effective advanced treatment specially formulated for men. Rejuvenating Caviar and 

repairing freeze-dried Escutox replenish skin while counteracting aging aggressors. Visibly resurfacing , this mask promotes healthy, youthful skin. 

นวตักรรมใหม่แห่งเทคโนโลยใีนการต่อตา้นร้ิวรอย เพ่ือผวิอ่อนเยาว ์ปรากฏการณ์เพ่ือผวิของคุณผูช้ายโดยเฉพาะ ดว้ยสูตรเขม้ขน้ของไข่ปลาคาเวยีร์ดาํบริสุทธ ◌ิ◌์ 100% 

ผสมผสานกบัเทคโนโลยใีหม่ล่าสุดของสารสกดัจากพนัธ์พืชธรรมชาติทางแอฟริกา  Escutox ซ่ึงทาํหนา้ท่ีเดียวกบั Botox เพ่ือหยดุยั้งผวิท่ีร่วงโรย และร้ิวรอยบนใบหนา้อยา่งมีประสิทธิภาพ 



 

 

 

HAIR  

 

Hair Rituals          60 mins./ 500 bath ( Short hair)   /   90 mins. / 700bath (long hair) 

Experience a luxurious treat for the scalp and hair combining a cleansing treatment , deep conditioning and relaxing scalp, neck , shoulder and hand massage. ( no blow dry) 

ทรีทเมนทท่ี์จะมอบความชุ่มช้ืนให้กบัผมและหนงัศรีษะ นอกจากนั้นท่านยงัจะผอ่นคลายจากการนวดหนงัศรีษะ คอ ไหล่  และมือ 

ในระหวา่งท่ีหมกัผมดว้ยคอนดิชัน่เนอร์ท่ีเหมาะกบัสภาพผมและหนงัศรีษะของแต่ละท่าน 

 

Hair Cut and Styling 

 

Ladies Shampoo / cut / brow dry    90 mins. / 500 bath 

Ladies Shampoo brow dry     90 mins./ 400 bath 

Men’s shampoo and cut     45 mins./ 300 bath 

 

 

 

 

 

 

 

 



Spa Opening Hour 

9 am -19.00pm.( everyday) 

Spa Reservations  

Reserve your favorite treatment at your earliest conveniences so that we may accommodate your schedule. 

การจองทรีทเมนต์ 

กรุณาระบุเวลาท่ีท่านสะดวกเพ่ิอท่ีพนกังานของเราสามารถจดัตารางเวลาใหก้บัท่านได ้แบลคเมา้ทเ์ทนสปาเปิดใหบ้ริการทุกวนั ตั้งแต่เวลา   9.00 น. ถึง  19.00 น. 

Arrival 

Please arrive at the spa 15 minutes before the schedule time of your treatment. Allow sometime to check in change and prepare yourself or see your therapist for your final consultation. Wear whatever is 

comfortable. After checking in, we will provide you with a massage suit, bathrobe, slippers , towels and safety box for your personal belongings 

เวลาท่ีควรมาถึง 

กรุณามาถึงสปาก่อนเวลาทรีทเมนทข์องท่านประมาณ 15 นาที เพ่ืทการเช็คอิน เปล่ียนเส้ือผา้ หรือรับฟังการแนะนาํจาก เธอราพิสท ์หลงัจากเช็คอินแลว้  เราไดจ้ดัเตรียมชุดสาํหรับใส่ระหวา่งนวด 

ชุดคลุมอาบนํ้า  รองเทา้แตะ ผา้เช็ดตวั และกล่องใส่เคร่ืองประดบัไวเ้ก็บของมีค่าของท่าน 

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 blood pressure, allergies, other 

physical ailments or disabilities , or you are pregnant, please notify our staff before choosing your treatments. We commend that no alcohol consumed before, during or immediately after your spa 

experience. 

การเลอืกสปาทรีทเมนท์ 

เธอราพีสทแ์ละพนกังานตอ้นรับยนิดีใหค้าํแนะนาํทรีทเมน้ทท่ี์เหมาะสมใหก้บัท่าน เพ่ือใหแ้น่ใจวา่ท่านไดรั้บประสบการณ์การพกัผอ่นท่ีดีเยีย่ม กรุณาแจง้ลวงหนา้หากท่านมีความดนัสูง อาการแพ ้

โรคประจาํตวัต่างๆหรือกาํลงัตั้งครรภ ์ไม่แนะนาํใหด่ื้มแอลกฮอล ์ทั้งก่อนหนา้ ขณะท่ีทาํหรือหลงัจากทาํทรีทเมน้ทเ์สร็จใหม่ๆ 

 

 

 

 



 

Finding your comfortable Level 

This is the 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 too loud? The pressure of massage too soft or 

hard?  

ความสะดวกสบายของท่านสําคัญเสมอ 

เพ่ือใหท่้านสัมผสัประสบการณ์การพกัผอ่นท่ีดีเลิศ หากท่านตอ้งการให้พนกังานปรับเปล่ียนส่ิงใดๆในขณะท่ีรับบริการ ไม่วา่จะเป็นเร่ืองอุณหภูมิภายในหอ้ง ความดงัของเสียงดนตรี แรงกดในการนวด 

กรุณาแจง้กบัพนกังานนวดโดยตรง  

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. 

เพือ่ให้ท่านได้สัมผัสกบัประสบการณ์ของการพกัผ่อนท่ีดเีลศิ เราแนะนําให้ท่านปิดเสียงโทรศัพท์หรืออุปกรณ์ส่ือสารอืน่ๆ เพือ่จะได้ไม่เป็นการรบกวนกบัลูกค้าท่านอืน่ท่ีกาํลงัรับบริการ  

 

 

  


