
WELLNESS PACKAGES

BODY MASSAGE

The Gems Signature (Single/Couple)    210 Minutes             4,888/8,888 THB

Diamond – Skin Repair      180 Minutes             4,200 THB

-  Body Exfoliation (30 Mins)   -  Body Wrap (30 Mins)
-  The Gems Signature Massage (90 Mins)  -  A Choice of Facial Treatment by Dermalogica (60 Mins)

Pearl           120 Minutes             4,500 THB
-  Relaxing Aromatherapy Massage (60 Mins)        -  A Choice of Facial Treatment by Dermalogica for Ladies (60 Mins)

Amethyst        120 Minutes             4,500 THB
-  Mediterranean Deep Tissue Massage (60 Mins)                 -  A Choice of Facial Treatment by Dermalogica for Men (60 Mins)

The Gems Signature Massage     90 Minutes             2,500 THB
(Foot Soak  /  The Gems Signature Massage  ล้างเท้า / นวดเดอะเจมส์ซิกเนเจอร์มาสสาจด้วยน้ํามันหอมระเหยอุ่น)

Mediterranean Deep Tissue Massage    60/90 Minutes            1,800/2,100 THB
(Foot Soak  /  Mediterranean Deep Tissue Massage  ล้างเท้า / นวดเมดิเตอร์เรเนียน)

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. 
แพ็กเกจอันเป็นเอกลักษณ์ท่ีสมบูรณ์แบบของเดอะสปาใน ระยะเวลา 3.5 ช่ัวโมง ประกอบด้วยการขัดผิวเพ่ือขจัดเซลล์ผิวท่ีตายแล้วเพ่ือให้ผิวได้เผยความผ่องใส
การพอกตัวเพ่ือบํารุงผิว การนวดนํา้มันหอมระเหยด้วยเทคนิคพิเศษของเดอะเจมส์ ซิกเนเจอร์ มาสสาจทีอ่อกแบบเพ่ือการคลายความเมือ่ยล้าโดยเฉพาะ ปิดท้ายด้วย
ทรีตเมนต์การบํารุงผิวหน้าให้สวยเสมอ จากผลิตภัณฑ์เดอร์มาโลจิกา แพ็กเกจน้ีช่วยให้คุณได้ผ่อนคลายท้ังร่ายกายและจิตใจอย่างแท้จริง

-  Body Exfoliation (45 Mins)                  -  Body Wrap (45 Mins)                       -  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. 
คืนความสดช่ืน เพ่ิมความสวยและสุขภาพผิวท่ีดีพร้อมผ่อนคลายท้ังร่างกายและจิตใจ กับแพ็คเกจพิเศษในระยะเวลา 3 ช่ัวโมง โดยเร่ิมต้นท่ีการขัดผิวเพ่ือขจัดเซลล์
ผิวท่ีตายแล้วให้ผิวได้เผยความผ่องใส ตามด้วยการพอกบํารุงผิว และปิดท้ายด้วยการท่ีเป็นเอกลักษณ์ของเดอะสปาคือเดอะเจมส์ซิกเนเจอร์มาสสาจเพ่ือคลาย
กล้ามเน้ือพร้อมช่วยบําบัดความตึงเครียด

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.
ด่ืมด่ํากับแพ็กเกจ 2 ช่ัวโมงท่ีออกแบบมาเพ่ือปรนนิบัติต้ังแต่ศีรษะจรดปลายเท้าของคุณสภาพสตรี เร่ิมต้นด้วยการนวดน้ํามันหอมระเหยเพ่ือผ่อนคลายท้ังร่างกาย
และจิตใจ และปิดท้ายด้วยทรีตเมนต์สําหรับใบหน้าจากผลิตภัณฑ์เดอร์มาโลจิกาท่ีเลือกได้ตามความเหมาะสมของสภาพผิว

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.
แพ็กเกจพิเศษ 2 ช่ัวโมงท่ีออกแบบมาสําหรับสุภาพบุรุษเพ่ือคืนความสดช่ืนให้ร่างกายพร้อมกับฟื้นฟูสภาพผิวหน้าท่ีต้องเผชิญกับมลภาวะในแต่ละวัน ดูแลต้ังแต่ศีรษะ
จรดปลายเท้า เร่ิมด้วยการนวดเมดิเตอร์เรเนียนคลายกล้ามเน้ือท่ีเหมาะสําหรับคนออกกําลังกายหรือผู้ท่ีชอบนวดหนัก ปิดท้ายด้วยทรีตเมนต์บํารุงฟื้นฟูผิวหน้า
ท่ีเหมาะกับสภาพผิวของแต่ละคนโดยเฉพาะ โดยผลิตภัณฑ์จากเดอร์มาโลจิกา

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.
การนวดท่ีเป็นเอกลักษณ์ของเราออกแบบมาเพ่ือขจัดความตึงเครียดพร้อมกับผ่อนคลายกล้ามเน้ือ  การนวดด้วยน้ํามันหอมระเหยอันเป็นเอกลักษณ์น้ีได้ใช้เทคนิค
พิเศษของเดอะเจมส์  โดยใช้น้ํามันหอมระเหยอุ่นๆ เพ่ือบรรเทาอาการปวดเม่ือยกล้ามเน้ือ โดยกล่ินของน้ํามันยังช่วยบรรเทาความเครียดให้จิตใจผ่อนคลายทําให้คุณ
รู้สึกได้รับการฟื้นฟูอย่างสมบูรณ์ เหมาะสําหรับท่านท่ีชอบนวดความหนักระดับปานกลาง

This treatment helps reduce muscle tension and stiffness, increases flexibility and level of relaxation and promotes a better sleep. 
การผสมผสานระหว่างการนวดตัวสําหรับนักกีฬาและเทคนิคการยืดเส้นเพ่ือผ่อนคลายกล้ามเน้ือเพ่ือความยืดหยุ่นของร่างกาย  เหมาะสําหรับผู้ท่ีต้องการนวดหนักหรือ
ผ่านการเล่นกีฬาหรือออกกําลังกายมา ช่วยให้ร่างกายผ่อนคลาย กระตุ้นการไหลเวียนและช่วยให้หลับสบาย

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 / นวดน้ํามันหอมระเหยด้วยหินภูเขาไฟอุ่น)

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. 
การนวดตัวด้วยหินภูเขาไฟอุ่นมีคุณสมบัติช่วยให้ร่างกายผ่อนคลายจากความเครียดและช่วยคลายอาการปวดเม่ือยกล้ามเน้ือ ความร้อนจากหินยังแผ่ล้ําลึกลงไปใต้
ผิวหนัง เพ่ือบรรเทาการตึงปวดเม่ือยทําให้ร่างกายและจิตใจผ่อนคลาย ช่วยให้รู้สึกสบาย สดช่ืนหลังจากการนวด

Swedish Massage                60/90 Minutes            1,600/1,900 THB
(Foot Soak  /  Swedish Massage  ล้างเท้า / นวดน้ํามันหอมระเหยแบบสวีดิช)

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

Relaxing Aromatherapy Massage                            60/90 Minutes            1,600/1,900 THB
(Foot Soak  /  Aromatherapy Massage  ล้างเท้า / นวดน้ํามันหอมระเหย)

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.
ด่ืมด่ํากับการเดินทางอันแสนผ่อนคลายด้วยการนวดน้ํามันหอมระเหย  เหมาะสําหรับคนท่ีชอบการนวดลงน้ําหนักเบา เน้นผ่อนคลาย เพ่ือการพักผ่อนท่ีสมบูรณ์แบบ
ท้ังร่างกายและจิตใจ

Thai Retreat                90/120 Minutes          1,800/2,100 THB
(Foot Soak  /  Thai massage with Herbal Ball Compression  ล้างเท้า / นวดไทยและประคบสมุนไพร)

Traditional Thai Massage                60/90 Minutes            1,200/1,500 THB
(Foot Soak  /  Traditional Thai Massage  ล้างเท้า / นวดแผนไทย)

Foot and leg Massage                60/90 Minutes            1,100/1,400 THB
(Foot Soak  /  Foot and leg Massage  ล้างเท้า / นวดผ่อนคลายเท้าและขา)

De-Stress Massage       60 Minutes              1,600 THB
(Foot Soak  /  De-Stress Massage on the Back & Shoulder  ล้างเท้า / นวดคลายเครียดด้วยน้ํามันอุ่นท่ีหลังและบ่า)

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.
พลังแห่งการบําบัดแบบโบราณด้วยการผสมผสานการใช้ลูกประคบจากสมุนไพรทีป่ลูกแบบออร์แกนิกร่วมกับการนวดแผนไทยช่วยคลายกล้ามเนือ้ การไหลเวียนโลหิต 
รวมถึงการยืดเหยียดร่างกาย กล่ินของสมุนไพรยังช่วยเพ่ิมความสดช่ืนและผ่อนคลายความเครียดท่ีสะสมมาจากการทํางานหรือกิจกรรมต่างๆประจําวัน

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.
การนวดแผนไทยโบราณมีจุดมุ่งหมายเพ่ือการผ่อนคลายอันสูงสุดโดยใช้เทคนิคการนวดกดจุดและยืดแบบโยคะช่วยกระตุ้นการไหลเวียนเลือด  บรรเทาความตึงเครียด 
และปรับสมดุลร่างกาย จิตใจและจิตวิญญาณ เพ่ือการบําบัดความเม่ือยล้าของร่างกายและจิตใจได้อย่างเต็มท่ี 

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. 
การนวดท่ีช่วยกระตุ้นระบบประสาทท่ีฝ่าเท้าและขา รวมถึงการกดจุดในตําแหน่งต่างๆ เพ่ือปรับสมดุลและฟื้ นฟูพลังงานให้กับอวัยวะต่างๆ ในร่างกายช่วยให้
เลือดลมไหลเวียนดี

A massage that focuses on head, neck, shoulders and back to relieve stress and calming your bovdy and mind.
การนวดท่ีเน้นท่ีศีรษะ หลัง คอ บ่า และไหล่ เพ่ือช่วยลดอาการปวดศีรษะและนอนไม่หลับ ความตึงเครียด ช่วยผ่อนคลายกล้ามเน้ือท่ีเม่ือยล้าจากการน่ังทํางานหน้าจอ
คอมพิวเตอร์นานๆ หรืออาการออฟฟศิซินโดรม กล่ินของน้ํามันหอมระเหยจะช่วยผ่อนคลายร่างกายและจิตใจให้ปลอดโปร่ง

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

BODY TREATMENTS

Rehydrating Facial        60 Minutes               3,300 THB
(For Deep Rehydration and Sensitive Skin  ทรีตเม้นท์หน้า สําหรับผิวแห้ง ขาดความชุ่มช่ืน ผิวแพ้ง่าย)

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. 
ทรีตเมนต์น้ีเน้นการให้ความชุ่มช่ืนอย่างล้ําลึกแก่ผิวหน้า โดยมุ่งเน้นท่ีจะนําความชุ่มช่ืนกลับคืนสู่ผิวของคุณและให้ความชุ่มช่ืนน้ันคงอยู่  ทําให้ผิวดูสุขภาพดี อ่อนนุ่ม 
ไม่ดูแห้งกร้าน ป้องกัน การสูญเสียความชุ่มช่ืน ตลอดจนรักษาสมดุลตามธรรมชาติของผิว

Age Smart Facial       60 Minutes               3,500 THB
(For Pre-Matured Skin  ทรีตเม้นท์หน้าเพ่ือช่วยลดร้ิวรอยก่อนวัย)

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. 
ทรีทเมนต์ยอดนิยมท่ีเป่ียมไปด้วยประสิทธิภาพช่วยเร่ืองลดการเกิดร้ิวรอยก่อนวัย ออกแบบมาเพ่ือบํารุง ฟื้นฟู ช่วยลดร้ิวรอยท่ีเกิดจากมลภาวะรอบตัว ทรีทเมนต์
น้ีช่วยส่งเสริมการสร้างเน้ือเย่ือใหม่ให้แข็งแรงเพ่ือผิวแลดูอ่อนเยาว์

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.
การขัดผิวเป็นวิธีการดูแลผิวท่ีสําคัญเพ่ือฟื้นฟูและปรนนิบัติผิว เป็นกระบวนการสําคัญท่ีช่วยทําความสะอาด ขจัดส่ิงอุดตันรูขุมขน ให้ผิวเรียบเนียนและช่วยให้
ผิวซึมซับความชุ่มช่ืนจากการใช้ครีมบํารุงผิวต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ แนะนําให้ทําเดือนละคร้ังเพ่ือการฟื้นฟูผิวกายอย่างสมบูรณ์

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. 
การพอกตัวเป็นอีกกระบวนการสําคัญในการช่วยฟื้นฟูผิวเน่ืองจากส่วนผสมต่างๆ ในครีมพอกตัวอุดมไปด้วยวิตามินแร่ธาตุทีช่่วยบํารุงผิว และการหุ้มร่างกายจะช่วย
โอบรัดและเพ่ิมความอบอุ่นแก่ร่างกาย ช่วยเพ่ิมการผ่อนคลายของกล้ามเน้ือ ในขณะท่ีการขับเหง่ือจะช่วยทําความสะอาดรูขุมขน เป็นดีท๊อกซ์ผิว และระหว่างการพอก
ตัวน้ียังเป็นช่วงเวลาท่ีจิตใจได้ผ่อนคลายความตึงเครียด  เพ่ือประสิทธิภาพสูงสุดควรทําการขัดผิวก่อนแล้วจึงตามด้วยการพอกตัวเพ่ือผิวสุขภาพดีเปล่งประกาย

Reawakening Face Lift      60/90 Minutes            3,300/3,800 THB
(Facial Lifting for Matured Skin  ทรีตเม้นท์หน้าเพ่ือการยกกระชับ)

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. 
ทรีทเมนต์ท่ีทรงพลังท่ีสุดเพ่ือผิวอ่อนเยาว์ สุขภาพดี ออกแบบมาเพ่ือลดร้ิวรอยท่ีมาตามกาลเวลา ลดเลือนร้ิวรอยย่นบนใบหน้า และเพ่ิมความเปล่งประกายให้
ผิวแลดูอ่อนเยาว์

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.


