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Tea Tree Spa provides a realm of healing and revitalization for the somnolent and the enervated. 
Through restoring and clearing treatments that soothe the senses, complemented by the fauna 
and flora mirrored from forest, Tea Tree Spa offers an understory that is both healing and inspiring.

Our concept is to created a place for the ultimate, relaxing experience where guests can indulge 
in a peaceful environment with ancient natural therapies developed by our dedicated and well 
trained therapists. Under intuitive touch of healing, simple delights are rejuvenating.

A haven of tranquility for the mind, body and soul.

ที ทรี สปา ฮอลิเดย์ อินน์ รีสอร์ท
วานา นาวา หัวหิน

ที ทรี สปา อาณาจักรแห่งการบำาบัดและฟื้นฟูความเหนื่อยล้า ของร่างกาย จิตใจ และจิตวิญญาณ ด้วยหลากหลายทรีทเม้นท์ 
ที่ได้แรงบันดาลใจ มาจากพฤกษาธรรมชาตินานาชนิด ที่จะช่วยบรรเทาและผ่อนคลายความตึงเครียดที่ซ่อนอยู่ภายใต้ 
ร่างกายและจิตใจของคุณ ที ทรี สปา คือแรงบันดาลใจจากการรังสรรค์โดยธรรมชาติและศาสตร์ของการฟื้นฟูเพื่อให้ร่างกาย จิตใจ 
และจิตวิญญาณของคุณกลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้ง

ที ทรี สปา ได้รับการออกแบบภายใต้แนวคิดของการสร้างสถานที่เพื่อประสบการณ์การบำาบัดและฟื้นฟูที่ดีที่สุด ซึ่งคุณจะได้สัมผัส 
กับบรรยากาศที่เงียบสงบ และการบำาบัดแบบท้องถิ่นโบราณผสมผสานกับวิทยาศาสตร์สุขภาพ รวมไปถึงพนักงานนวดที่ได้รับการ
อบรม และพัฒนาองค์ความรู้ที่ได้มาตรฐานอย่างมืออาชีพ ภายใต้สัมผัสแห่งการบำาบัดและฟื้นฟูที่ได้มาตรฐานครบครัน

สถานที่ที่ความเงียบสงบจะช่วยฟื้นฟูบำาบัดผ่อนคลาย ร่างกายจิตใจและลึกลงไปภายใต้จิตวิญญาณของคุณ





FEELING GOOD MADE SIMPLE
Welcome to Tea Tree Spa - a refreshing sanctuary from the stress of life. A visit to our spa will relax 
your body, soothe your soul and lift your spirits, so you can get more out of your stay. The Tea 
Tree Spa experience is all about you satisfying your needs, giving a lift to your day and leaving 
feeling positive about life in general. Step inside and feel the difference.

SENSITIVE
At Tea Tree Spa, we put your needs first. Whether you’re on business pressed for time, or on holiday 
in need of some pampering, our treatment menu has something for you. We will take time to assist 
you in your choice of treatments and tailor them to your needs, because we want to be sure you 
get the most out of your time with us.

FRESH
At Tea Tree Spa, we aim to provide a fresh experience that engages all your senses, and rejuvenates 
your mind, body and spirits. With natural ingredients sourced from all over the world, each treatment 
has been designed to meet a specific need to ensure you get the outcome you desire, and 
emerge ready to face the challenges of the week ahead.

POSITIVE
Our exceptional team is what sets Tea Tree Spa apart. Above and beyond the professionalism and 
skill they possess, is the commitment they have to make a positive difference to your well-being. 
They will not only deliver the treatments with consummate skill, but they will also offer advice on 
how to extend the benefits long after you leave us.

ความเรียบง่ายแต่ให้ประสบการณ์ที่แสนพิเศษ

ที ทรี สปา ยินดีต้อนรับทุกท่านสู่สถานที่ที่จะนำาพาท่านไปพบกับการปรนนิบัติความตึงเครียดเหนื่อยล้า ของร่างกาย จิตใจ 
และจิตวิญญาณได้อย่างดีเยี่ยม ที ทรี สปา พร้อมมอบสัมผัสที่ตอบโจทย์ในทุกรูปแบบที่คุณต้องการ เพียงแค่คุณก้าวเข้ามาคุณจะรู้
สึกถึงความแตกต่างที่คุณเคยสัมผัส

ที ทรี สปา คำานึงถึงความต้องการของคุณเป็นอันดับแรก ไม่ว่าคุณจะเดินทางมาด้วยเป้าหมายทางธุรกิจ 
หรือใช้เวลาพักผ่อนในวันหยุด ที ทรี สปา ก็มีทรีทเม้นท์ที่สามารถตอบโจทย์ความต้องการของคุณ เราจะช่วยออกแบบทรีทเม้นท์
ที่เหมาะสมที่สุดให้กับคุณ เพื่อให้แน่ใจว่าคุณจะได้รับการปรนนิบัติที่ดีเยี่ยมที่สุดในทุกขณะที่คุณมอบเวลาอันมีค่าของคุณให้กับเรา

ที ทรี สปา มุ่งเน้นที่จะมอบประสบการณ์ที่จะทำาให้ ร่างกาย จิตใจ และจิตวิญญาณของคุณได้รับการบำาบัดและฟื้นฟูอย่างสูงสุด 
ด้วยผลิตภัณฑ์ที่รังสรรค์โดยธรรมชาติจากทั่วทุกมุมโลก ทุกทรีทเม้นท์ได้รับการออกแบบมาเพื่อตอบโจทย์ในทุกความต้องการ 
ได้อย่างตรงจุด เพื่อให้แน่ใจว่าคุณได้พบกับผลลัพธ์ที่ต้องการและพร้อมที่จะเผชิญในทุกสถานการณ์ที่กำาลังจะมาถึง

ด้วยความตั้งใจอย่างแน่วแน่ของเราจึงเป็นสิ่งที่สร้างความแตกต่างให้กับ ที ทรี สปา การอบรมฝึกฝนที่ได้มาตรฐานอย่างมืออาชีพ 
และความมุ่งเน้นที่ต้องการสร้างประสบการณ์ที่แตกต่างอย่างดีเยี่ยม เราไม่เพียงแต่จะมอบสัมผัสของการบริการที่สมบูรณ์แบบที่สุด 
ให้คุณเท่านั้น แต่เรายังมอบคำาแนะนำาที่จะช่วยให้คุณดูแลรักษาสุขภาพหลังจากจบทรีทเม้นท์ให้คุณอีกด้วย





SIGNATURE RITUAL

Tea Tree Signature   2 hours 30 mins   THB 2,800
Foot Ritual - Green Tea Body Scrub - Tea Tree Signature Massage 

Vana Nava Signature   2 hours 30 mins   THB 2,800
Foot Ritual - Relaxing Head Massage - Vana Nava Signature Massage
                                
SPA COLLECTIONS

Pamper Me Please   2 hours        THB   2,200
Foot Ritual - Aromatherapy Massage - Express Facial Treatment

Because You Deserve It  2 hours 30 mins   THB   2,400
Foot Ritual - Swedish Massage - Tree Tea Facial Treatment

All prices are inclusive of 7% government tax and 10% service charge.

ที ทรี สปา ซิกเนเจอร์     2 ชั่วโมง 30 นาท ี   2,800 บาท
ทรีทเม้นท์ถนอมผิวเท้า – ขัดผิวกายด้วยครีมขัดผิวสารสกัดจาก ชาเขียว – นวดน้ำามัน ซิกเนเจ้อร์ ที ทรี สปา

วานา นาวา ซิกเนเจอร์     2 ชั่วโมง 30 นาที     2,800 บาท
ทรีทเม้นท์ถนอมผิวเท้า – นวดผ่อนคลายศีรษะ – นวดน้ำามัน ซิกเนเจอร์ วานา นาวา

สปาคอลเลคชั่น

Pamper Me Please   2 ชั่วโมง     2,200 บาท                                                        
ทรีทเม้นท์ถนอมผิวเท้า – นวดผ่อนคลายด้วยน้ำามันหอมระเหยอโรม่าเทอราพี – ทรีทเม้นท์ผิวหน้า
แบบกระชับรวดเร็ว

Because You Deserve It   2 ชั่วโมง 30 นาท ี   2,400 บาท
ทรีทเม้นท์ถนอมผิวเท้า – นวดน้ำามันผ่อนคลายแบบสวีดิช – ทรีทเม้นท์ผิวหน้าอ่อนโยนจากธรรมชาติ





All prices are inclusive of 7% government tax and 10% service charge.

MASSAGE THERAPIES
A compendium of relaxing and uplifting massages crafted with the elements of Thailand’s rich 
narratives, Tea tree Spa massages are corporeal lullabies for the weary. Coupled with skillful, 
trained hands and healing oils and essences, each massage guarantees a voyage to a land
where the senses revitalize.

Traditional Thai Massage   60 / 90 /120 mins  THB 1,200 / 1,500 / 1,900
Long used to promote the free flow of energy within the body, this massage contributes to
an overall sense of well-being. Traditional Thai acupressure administered to specific points
along the body’s meridian lines releases muscle tension, improves joint flexibility and clears 
energy blockages.

Aromatherapy Massage   60 / 90 mins   THB 1,600 / 2,000
Ideal for the first-time spa visitor or for someone looking for pure relaxation, this ancient healing 
therapy combines the nurturing powers of touch with blends of aromatic essential oils with 
Sooting oil that respond to each individual’s needs. The massage combines light to medium 
pressure and long gliding strokes to reduce tension, soothe sore muscles and increase circulation.

เป็นเร่ืองราวของการนวดเพ่ือผ่อนคลายความตึงเครียด และสร้างความสดช่ืนมีชีวิตชีวาให้กลับมาอีกคร้ัง พร้อมไปกับความมุ่งม่ันใส่ใจ 
พิถีพิถันในการนวดในแบบวีถีของไทยโบราณ การนวดในแบบฉบับของ ที ทรี สปา เป็นการปรนนิบัติดูแลร่างกายเพ่ือให้คลาย
จากความเหน่ือยล้า ผสมผสานกับพนักงานนวดท่ีได้รับการอบรมทักษะองค์ความรู้ท่ีได้มาตรฐานอย่างมืออาชีพพร้อมน้ำามันหอมระเหย 
อโรม่าเทอราพีท่ีมีคุณภาพ ดังน้ันจึงม่ันใจได้ว่าคุณจะได้รับการดูแลอย่างดีท่ีสุดเพ่ือเรียกคืนความสดช่ืนและความกระปร้ีกระเปร่า
ให้กลับมาอีกคร้ัง

นวดไทย         60/ 90 / 120 นาที   1,200 / 1,500 / 1,900 บาท 
นวดไทยเป็นศาสตร์ท่ีใช้กันมาอย่างยาวนานต้ังแต่ในอดีตจนถึงปัจจุบัน เป็นการนวดเพ่ือกระตุ้นการไหลเวียนของระบบเลือด
และน้ำาเหลืองในร่างกายให้ทำางานได้ดีข้ึน เป็นรูปแบบของการนวดผ่อนคลายกดจุดแบบไทยโบราณ ตามแนวเส้นลมปราณ
ของร่างกาย เพ่ือคลายความตึงเครียดของกล้ามเน้ือ ทำาให้ข้อต่อตามส่วนต่างๆของร่างกายมีความยืดหยุ่นและทำางานได้ดีย่ิงข้ึน
และลดการปิดก้ันการไหลเวียนของพลังงานภายในร่างกาย

นวดน้ำามันหอมระเหย อโรม่าเทอราพี 60 / 90 นาที                       1,600 / 2,000 บาท
เหมาะสำาหรับท่านท่ีมาใช้บริการสปาเป็นคร้ังแรกหรือสำาหรับผู้ท่ีต้องการได้รับการผ่อนคลายอย่างแท้จริง การบำาบัดฟ้ืนฟูแบบโบราณ 
ผสมผสานด้วยพลังของสารสกัดน้ำามันหอมระเหย อโรม่าเทอราพี จากธรรมชาติท่ีตอบสนองต่อความต้องการเฉพาะของแต่ละบุคคล
เป็นการนวดท่ีใช้น้ำาหนักเบาถึงปานกลางและใช้เทคนิคของการลูบฝ่ามือยาวลงบนแนวกล้ามเน้ือเพ่ือลดความตึงเครียดของร่างกาย
และช่วยบรรเทาอาการปวดกล้ามเน้ือและเพ่ิมการไหลเวียนของระบบเลือดและน้ำาเหลืองภายในร่างกาย





Swedish Massage    60 / 90 mins   THB 1,700 / 2,100
A comforting and relaxing massage that employs traditional strokes of effleurage, kneading
and friction, guaranteeing utter relaxation. Enjoy the beguiling shimmers of coconut in the
Energizing Massage Oil used to let blood circulate evenly on every vein, reduce tautness
in your muscles and soothe pains caused by stress.

Uplifting Lomi Lomi Massage  60 / 90 mins         THB 1,900 /2,300
A rhythmic dance for the senses, vowing revitalization. With an exhilarating blend of
Lemongrass, Orange and Bergamot oils, this massage employs techniques through palms,
forearms, elbow and fingers in a cautious but fastidious routine sure to restore balance,
soothe muscle tension and gather all stresses to a healing center.

Hot Stones Massage    90 mins   THB 2,600
Unshackle yourself from muscular stress with a gentle massage that employs
hot Basalt stones, igniting a relaxing and soothing unknotting of fatigued muscles.
The slight warmth from the stones relieves tensions and soothes aches,
enveloping your body with revitalization.

All prices are inclusive of 7% government tax and 10% service charge.

นวดน้ำามัน สีวีดิช         60 / 90 นาที   1,700 / 2,100 บาท
การนวดเพื่อปลอบประโลมที่จะช่วยผ่อนคลายร่างกายและจิตใจ เป็นการนวดแบบโบราณที่ผสมผสานเทคนิคของการ ทุบ ตบ
และ บิดกล้ามเนื้อเข้าไว้ด้วยกัน ที่จะทำาให้คุณผ่อนคลายได้อย่างเต็มที่ น้ำามันนวดสูตรพิเศษที่จะช่วยกระตุ้นการทำางาน
ของระบบไหลเวียนเลือดและน้ำาเหลืองให้ทำางานได้ดีขึ้น ช่วยลดความตึงเครียดของกล้ามเนื้อและบรรเทาอาการปวดตามส่วนต่างๆ
ของร่างกายที่เกิดจากความเครียดได้อย่างแท้จริง

นวดน้ำามัน โลมิ โลมิ         60 / 90 นาที   1,900 / 2,300 บาท
การนวดแบบ โลมิ โลมิ เป็นศาสตร์การนวดของชาวฮาวายในสมัยโบราณ เชื่อว่าเป็นการนวดที่เน้นจังหวะการนวดแบบต่อเนื่อง
เหมือนคลื่นทะเลเพื่อส่งต่อความผ่อนคลายอย่างล้ำาลึกไปยังผู้ที่ได้รับการนวด เป็นการผสมผสานอย่างลงตัวของน้ำามันหอมระเหย 
อโรมาเทอราพี ที่มีสารสกัดจากสมุนไพรเช่น ตะไคร้ ขิง และมะกรูด นวดโดยใช้ ฝ่ามือ แขน ข้อศอกและนิ้วมือ บรรจงพิถีพิถัน
เพื่อคืนความสมดุลให้ร่างกายและจิตใจบรรเทาความตึงเครียดของกล้ามเนื้อและรวบรวมความเครียดทั้งหมดไปบำาบัดฟื้นฟู
ยังศูนย์รวมของการทำางานภายในร่างกาย

นวดหินร้อน        90 นาที    2,600 บาท
ปลดปล่อย ร่างกายและจิตใจ จากความตึงเครียดของกล้ามเนื้อด้วยการนวดที่ผ่อนคลายและการปลอบประโลมอย่างอ่อนโยน 
โดยพลังงานความร้อนจาก หินบะซอลต์ ที่จะช่วยลดความตึงตัวกล้ามเนื้อที่เหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้า ความอุ่นจากหินจะช่วยลดอาการ
ปวดตึงและช่วยฟื้นฟูระบบไหลเวียนเลือดและน้ำาเหลืองภายในร่างกาย 





Healing Thai Herbal Compress Massage   90 mins   THB 2,600
Following a traditional Thai Massage, this treatment employs a miscellany of
therapeutic herbs like Phlai, Ginger, Turmeric and Lemongrass wrapped
in a compress, steamed and applied to the body in gentle circular and rolling
movements. As the pores allow the herbs to settle into the skin, it aids
in eliminating ailments, stress and anxiety.

Foot Massage      60 mins   THB 900
An ancient therapy renowned for linking reflex zones on the feet to
specific parts of the body, this massage brings relief from pain, illness
and stress by deeply kneading on the reflexive points of the feet, summoning
an utterly healing experience.

Back, Neck and Shoulder Stress Reliever   60 mins   THB 1,500
This effective massage targets deep-seated aches and pains with a tailored back
massage specific to your needs. Using the healing and warming effects of
our warm massage oil, this deep style  massage is derived from the Ayurvedic
tradition that focuses on the head, shoulders and neck which returns energy
and vitality to your being.

All prices are inclusive of 7% government tax and 10% service charge.

นวดประคบสมุนไพร        90 นาที    2,600 บาท
เป็นศาสตร์ที่ผสมผสานการนวดแบบไทยโบราณ ร่วมกับการใช้ลูกประคบสมุนไพรซึ่งมีส่วนผสมหลักจากธรรมชาติ
เช่น ไพล ขมิ้นและตะไคร้ นำาไปนึ่งให้ร้อนและใช้นวดประคบบนร่างกายอย่างพิถีพิถันและนุ่มนวล สารสกัดของสมุนไพร
จะซึมผ่านผิวหนังช่วยคลายความเครียดของกล้ามเนื้อและลดความวิตกกังวล ช่วยฟื้นฟูบำาบัดระบบการไหลเวียน
ของระบบเลือดและน้ำาเหลืองให้ทำางานได้ดียิ่งขึ้น

นวดเท้า         90 นาที    900 บาท
เป็นการนวดบำาบัดที่มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักมาตั้งแต่สมัยโบราณ เพราะส่วนของเท้า คือ จุดศูนย์รวมที่เชื่อมโยงไปยัง
อวัยวะต่างๆ ภายในร่างกาย การนวดเท้าจะช่วยผ่อนคลาย ร่างกาย จิตใจและอารมณ์ และกระตุ้นการสร้างความสมดุล
ของระบบต่างๆ ภายในร่างกายให้ทำางานได้ดีขึ้น

นวด คอ บ่า ไหล่ หลัง        60 นาที    1,500 บาท
เป็นการนวดที่มีประสิทธิภาพในการบรรเทาอาการปวดเมื่อยบริเวณหลัง ด้วยการผสมผสานศาสตร์การนวดแบบอายุรเวท
ที่นวดเน้นลงไปในกล้ามเนื้อชั้นลึก พร้อมด้วยความเฉพาะตัวของน้ำามันอุ่น ที่จะมุ่งเน้นการนวดผ่อนคลายที่บริเวณ บ่า ไหล่ หลัง
เพื่อช่วยคืนความสมดุลให้ร่างกายและสร้างความสดชื่นมีชีวิตชีวาให้กับคุณอีกครั้ง





BODY TREATMENTS
Is it time to come in for a little tune-up? All of our full-body treatments use natural ingredients to 
remove toxins, increase circulation and add nutrition to the body’s tissues. Dry brushing begins 
each service and concludes with a nourishing application of organic conditioning body lotion, 
sealing in moisture and leaving the skin luxuriously refreshed.

Green Tea Body Scrub   60 mins   THB 1,600
Green Tea’s secret for visibly healthy, clean and sweet skin.
Green tea is detoxifying and uplifting for your skin and also helps to firm the skin.

Coffee Body Scrub    60 mins                             THB 1,600
Made from locally grown Thai coffee beans and natural volcanic pumice
this is an original, stimulating, refreshing & cleansing treatment.

Tamarind Brightening Body Scrub   60 mins   THB 1,600
The best natural bleaching agent which is an ideal alternative to chemicals-laded
bleach, rich in AHA, alpha hydroxy acids, which make it ideal for removing
skin’s impurities and deep-seated dirt. The concentration of acids, vitamin C,
anti-oxidants in tamarind aid in fighting free radicals to render a clear
and youthful skin.

All prices are inclusive of 7% government tax and 10% service charge.

ถึงเวลาที่จะเผยผิวใสกันหรือยัง ในทุกทรีทเม้นท์ผิวกายของเรารังสรรค์ส่วนผสมและสารสกัดจากธรรมชาติ เพื่อกำาจัดสารพิษ 
ที่ตกค้างบนผิวหนัง เพิ่มการไหลเวียนของระบบเลือดและน้ำาเหลือง เติมสารอาหารให้กับผิวหนังที่แห้งกร้านขาดการดูแล 
ให้ได้รับการปรนนิบัติ ด้วยโลชั่นบำารุงผิวออร์แกนิคจากธรรมชาติ เพื่อช่วยบำารุงรักษาความชุ่มชื้นให้กับผิวและทำาให้ผิวดูอ่อนเยาว์

ขัดผิวกายสารสกัด ชาเขียว         60 นาที    1,600 บาท
ความลับของสารสกัดจากชาเขียว ช่วยเผยผิวใสดูสุขภาพดี ช่วยขจัดสารพิษที่ตกค้างบนผิวหนัง
และช่วยยกกระชับผิวให้เรียบเนียนอยู่เสมอ

ขัดผิวกายสารสกัด กาแฟ         60 นาที    1,600 บาท
ความพิเศษเฉพาะตัวของสารสกัดจากเมล็ดกาแฟพันธุ์ดีผสมผสานด้วยสารสกัดจาก
หินภูเขาไฟธรรมชาติ ที่จะช่วยกระตุ้นการผลัดเซลล์ผิวที่ตายออกและเผยผิวใหม่ที่สดใสนุ่มนวลอ่อนเยาว์

ขัดผิวกายสารสกัด มะขาม    60 นาที    1,600 บาท
อาหารบำารุงผิวจากธรรมชาติอุดมไปด้วยสารสกัดที่มีคุณค่าจากผลไม้ ที่จะช่วยกำาจัดสิ่งสกปรก
ที่ตกค้างอยู่บนผิวหนัง ได้อย่างล้ำาลึก ประสิทธิภาพของสารสกัดวิตามินซีธรรมชาติใน มะขาม
จะช่วยต่อต้านอนุมูลอิสระให้กับผิว และทำาให้กระจ่างใส เปล่งปลั่งดูมีสุขภาพดีอยู่เสมอ





All prices are inclusive of 7% government tax and 10% service charge.

ขัดผิวกายสารสกัด ดอกบัวและพอกผิวใส     60 นาที    2,000 บาท 
ความลับที่รังสรรค์จากธรรมชาติของดอกบัว จะช่วยชะลออายุให้กับผิวของคุณ ดอกบัวได้ชื่อว่าเป็นยาอายุวัฒนะบำารุงหัวใจ 
ปกป้องผิว ช่วยลดอาการเป็นไข้ และสรรพคุณอื่นอีกหลายด้าน ครีมขัดผิวกายดอกบัวผสมผสานกับสารสกัดจากขมิ้น
และมะขามจะช่วยทำาความสะอาดผิวอย่างหมดจดและจะทำาหน้าที่คืนความสดใสเปล่งปลั่งให้กับผิว ทำาให้ผิวกระชับเรียบเนียนอยู่เสมอ

ทรีทเม้นท์สารสกัด ว่านหางจระเข้       60 นาที                        1,800 บาท
ดูแลผิวไหม้กร้านจากแสงแดด
ประสบการณ์ที่สมบูรณ์แบบของการเติมเต็มให้กับร่างกายและจิตใจ ด้วยคุณสมบัติที่โดดเด่นในการปลอบประโลมผิวอย่างอ่อนโยน 
ของว่านหางจระเข้และคุณสมบัติในการสมานผิวอย่างมีประสิทธิภาพ จากน้ำาผึ้ง หลังการถูกแผดเผาจากแสงแดด การพอกผิวกาย
ด้วยสารสกัดจากธรรมชาติเหล่านี้ พร้อมกับการพอกผิวหน้า ด้วยอาหารผิวจากโคลนธรรมชาติ จะช่วยฟื้นฟูและเติมเต็มความชุ่มชื่น
ให้กับผิวอย่างดีเย่ียม ผ่อนคลายไปกับการนวด ในขณะท่ีผิวของคุณได้รับการเติมเต็มจากวิตามินและแร่ธาตุจากธรรมชาติไปพร้อมกัน

Lotus Body Scrub and Wrap   60 mins   THB 2,000
The natural secrets of the Khmer Lotus plant (an aquatic herb) are extracted
especially for you. Slowing the ageing process, a tonic for the heart, sunstroke,
reducing fever and much more. Visaya Body Scrub will rejuvenate and brings a glow
to new, smooth skin. A combination of lotus, seed turmeric and tamarind.
An all over deep heat experience, rebalancing nervous tension and headaches.
Added benefit include metabolizing fat and increasing the blood circulation.
Recommended for men and women.

Soothing Aloe Vera After-Sun Treatment 60 mins   THB 1,800
A completely clarifying and moisturizing experience for body and mind.
The soothing properties of Aloe Vera and Honey guarantee the skin nourishment
after sun exposure. The body mask is coupled with an intensively hydrating face mask rich
with the finest clays and extracts to optimally rejuvenate the skin. Enjoy a Head Massage
to soothe your mind, while your skin is replenished with vitamins and minerals.





SPA FACIALS
This beauty treatment for your face improves both of your look and feel. The treatment is a 
fusion of cleansing, toning, gentle scrubbing, a facial mask and a massage that creates fresher, 
healthier and brighter skin. The end result is a younger, firmer, and lovelier face! Treat your skin 
(and yourself ) to any of our amazing facial treatments.

Express Facial Treatment   30 mins   THB 1,000
Feel fresh and cleansed fast. Sometimes we just don’t have time, but need to look
our best. This mini facial incorporates a cleanse, tone, exfoliation, massage and
moisturize in 30 minutes to leave you ready to face the day.

Tea Tree Facial Treatment   60 mins   THB 1,500
Experience a natural homemade facial – comprised of yoghurt, honey brown sugar
and cucumber created to cleanse, refresh and moisturize, leaving your skin soft
and glowing.

All prices are inclusive of 7% government tax and 10% service charge.

ทรีทเม้นท์ดูแลผิวหน้า
เป็นทรีทเม้นท์ที่ช่วยส่งเสริมทั้งด้านบุคลิกภาพและความมั่นใจ เป็นทรีทเม้นท์ที่จะช่วยทำาความสะอาดใบหน้าได้อย่างล้ำาลึก ผสมผสาน
กับการขัดผิวหน้าอย่างอ่อนโยน การมาส์กหน้าเพื่อเติมสารอาหารให้กับผิว และการนวดใบหน้าที่จะช่วยกระตุ้นการไหลเวียนของเลือด
ให้ทำางานได้ดียิ่งขึ้น เพื่อให้ผิวมีสุขภาพที่แข็งแรงกระจ่างใส ผลลัพธ์ที่คุณจะได้คือใบหน้าที่อ่อนเยาว์กระชับเรียบเนียน มอบของขวัญที่
แสนพิเศษนี้ให้ผิวและตัวคุณเองเพื่อประสบการณ์ของผลลัพธ์ที่น่าทึ่ง

เอ็กซ์เพรส เฟเชี่ยลทรีทเม้นท์   30 นาที    1,000 บาท 
ด้วยขั้นตอนที่กระชับรวดเร็วแต่คงความสะอาดและสดชื่นไว้ ในบางครั้งเราก็มีเวลาไม่มากพอแต่ก็ยังต้องการที่จะดูดี
การทำาทรีทเม้นท์หน้าแบบกระชับขั้นตอนนี้ จะเป็นการผสมผสานการทำา ความสะอาด, ปรับสมดุลผิว,
ขัดเซลล์ผิวที่ตายแล้วออก นวดกระตุ้นการไหลเวียนของเลือดบนใบหน้า และเติมเต็มความชุ่มชื่นให้ผิวหน้าในเวลาอันรวดเร็ว
เพื่อให้คุณพร้อมที่จะเผชิญกับสถาณการณ์ในแต่ละวันได้อย่างมั่นใจ

ที ทรี เฟเชี่ยลทรีทเม้นท์    60 นาที    1,500 บาท 
สัมผัสประสบการณ์ของการทำาทรีทเม้นท์ผิวหน้า จากสารสกัดธรรมชาติที่อ่อนโยนกับผิวเป็นพิเศษ
โยเกิร์ตธรรมชาติ น้ำาตาลทรายแดง น้ำาผึ้งและแตงกวา ที่ธรรมชาติรังสรรค์ขึ้นมาเพื่อช่วยทำาความสะอาดผิว
ให้ดูสดชื่นสดใสและคงความอ่อนเยาว์และเปล่งปลั่งไว้อยู่เสมอ





Hydrating Facial Treatment   60 mins   THB 2,000
Perfectly rehydrated. This treatment is designed for dehydrated skin. Or guests
who feel a sensation of tightness. From the very first session, the skin regains
original freshness and softness.

Anti Oxidant Facial Treatment  60 mins                              THB 2,000                                             
For everybody wishing to restore radiance and luminosity to their dull complexion.
Pollution is a sign of the times and our skin is suffering. Dull, lacklusterand asphyxiated skin
is very frequent. Anyone at any time of the year could need this treatment even men.
This treatment will allow your skin to breathe again it detoxifies, protects and much more.

Men’s Facial Treatment   60 mins                              THB 2,000                                             
Anti-fatigue and energizing facial specially for men. Male clients seeking healthy, rested
and clear skin. Strengths and balance is restored to the skin, enabling it to more effectively fight 
daily aggressions (shaving, pollution and stress). The signs of fatigue are erased

All prices are inclusive of 7% government tax and 10% service charge.

ไฮเดรติ้ง เฟเชี่ยล ทรีทเม้นท์       60 นาที    2,000 บาท 
คืนความสมดุลและความเอิบอิ่มให้ผิวหน้าเป็นทรีทเม้นท์ที่ออกแบบมาเพื่อผิวที่ขาดน้ำา โดยเฉพาะ
หรือสำาหรับผู้ที่มีผิวขาดความตึงกระชับเรียบเนียน คุณจะสัมผัสได้ถึงผลลัพธ์ที่ทำาให้ผิวหน้าดูอ่อนเยาว์
และสดใสเรียบเนียน ตั้งแต่ครั้งแรกของการทำาทรีทเม้นท์

แอนตี้ ออกซิแด๊นท์ เฟเชี่ยล ทรีมเม้นท  60 นาที    2,000 บาท 
ทรีทเม้นท์ดูแลผิวหน้าสำาหรับผู้ที่ต้องการฟื้นฟูความกระจ่างใสและความเปล่งปลั่งให้กับผิวที่หมองคล้ำา
ในแต่ละวันเราต้องเผชิญกับมลภาวะต่างๆซึ่งทำาให้ผิวของเราหมองคล้ำา ไม่สดใสเหมือนผิวที่ขาดการดูแล
ไม่ว่าผู้หญิงหรือผู้ชายผิวหน้าของเราต้องการ การปรนนิบัติให้ดูดีอยู่เสมอ การเติมอาหารให้ผิวด้วยทรีทเม้นท์นี้
จะช่วยให้คุณได้ชำาระล้างสารพิษที่ตกค้างบนผิวได้อย่างหมดจด พร้อมทั้งเพิ่มความกระจ่างใส
และปกป้องดูแลผิวจากมลภาวะไปพร้อมๆกัน

เม็น เฟเชี่ยล     60 นาที                 2,000 บาท 
ทรีทเม้นท์ที่จะช่วยต่อต้านความเหนื่อยล้าจากมลภาวะและช่วยให้ผิวหน้ากลับมาสดชื่นอีกครั้ง
คุณผู้ชายก็ต้องการตัวช่วยที่จะให้ผิวหน้าดูมีสุขภาพดี ได้รับการปรนนิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ
เพื่อคืนความสมดุลและแข็งแรงให้กับผิวหน้าและช่วยให้การโกนหนวดเป็นเรื่องที่ง่ายขึ้น





NAIL TREATMENT
Allow us to shape, clean, and polish your nails so you will leave looking sophisticated
and colorful.

Refresh Manicure    60 mins   THB 800
Nail trimming, cuticle trimming and without nail color

Refresh Pedicure    60 mins   THB 800
Nail trimming, cuticle trimming and without nail color

Deluxe Manicure    60 mins   THB 1,000
Nail trimming, cuticle trimming and with nail color
and Apricot Paraffin treatment

Deluxe Pedicure    60 mins   THB 1,000
Nail trimming, cuticle trimming and with nail color
and Apricot Paraffin treatment

All prices are inclusive of 7% government tax and 10% service charge.

ทรีทเม้นท์ดูแล เล็บมือ เล็บเท้า      60 นาที 

ให้เราได้ปรนนิบัติเล็บมือและเล็บเท้าของคุณพร้อม ตัดแต่งทรงให้เข้ารูปสวยงาม และตามด้วยการทาสีเล็บที่มีคุณภาพ
เพื่อให้เล็บของคุณดูสวยงามและมีสุขภาพดี

เล็บมือ - ตัดเล็บ ตัดหนังแห้งกร้าน และทาครีมบำารุง     800 บาท

เล็บเท้า - ตัดเล็บ ตัดหนังแห้งกร้าน และทาครีมบำารุง     800 บาท

สปาเล็บมือ – ขัดผิว ตัดเล็บ ตัดหนังแห้งกร้าน ทาสี     1,000 บาท

สปาเล็บเท้า – ขัดผิว ตัดเล็บ ตัดหนังแห้งกร้าน ทาสี     1,000 บาท





KIDS MENU
For children aged 6 -12 years, who needs a little pick me up
*All children must be accompanied by a parent or guardian during their visit*

My First Body Massage   45 mins   THB 1,000 
A relaxing massage created to introduce your child to their first massage.

My First Facial Treatment   45 mins   THB 1,200
Facial using natural ingredients and a unique chocolate mask 

Father and Son    60 mins   THB 2,700
Aromatherapy Massage and foot massage for Dad and son

Mother & Daughter    60 mins   THB 2,700
Aromatherapy Massage and Refreshing facial for Mom and daughter

All prices are inclusive of 7% government tax and 10% service charge.

สำาหรับเจ้าหญิงและเจ้าชายตัวน้อย อายุ 6 - 12 ปี *ต้องอยู่ในความดูแลของผู้ปกครองตั้งแต่เริ่มต้นจนจบทรีทเม้นท์*

การนวดผ่อนคลายครั้งแรกของเจ้าชาย  45 นาที      1,000 บาท
และเจ้าหญิงตัวน้อย
เป็นการนวดผ่อนคลายที่จะช่วยส่งเสริมประการณ์ที่ดีสำาหรับครั้งแรกของการนวด 

ทรีทเม้นท์ผิวหน้าครั้งแรกของเจ้าชาย  45 นาที                                  1,200 บาท
และเจ้าหญิงตัวน้อย
ทรีทเม้นท์ที่จะช่วยปรนนิบัติผิวหน้าอย่างอ่อนโยนจากธรรมชาติตั้งแต่ครั้งแรก

ทรีทเม้นท์สำาหรับคุณพ่อและเจ้าชายตัวน้อย  60  นาที                2,700 บาท
นวดผ่อนคลายน้ำามันหอมระเหยอโรม่าเธอราพี เพื่อคุณพ่อและเจ้าชายตัวน้อย 

ทรีทเม้นท์สำาหรับคุณแม่และเจ้าหญิงตัวน้อย  60  นาที           2,700 บาท
นวดผ่อนคลายน้ำามันหอมระเหยอโรม่าเธอราพี เพื่อคุณแม่และเจ้าหญิงตัวน้อย





BATH RITUAL
           
Come Clean Antioxidant Bath Ritual 30 mins   THB 700
Take a respite from worldly masquerades with an undisturbed moment in a long,
warm and peaceful bath. Precious Jasmine softening the skin and imparts
its anti-aging benefits. Ancient Tahitian oil cordially restores smoothness,
while Soy protein, plentiful with essential amino acids, adds a mantle of protection,
and Honey imparts suppleness. Soothe tired and aching muscles while protective
ingredients sink into your skin.

Pool Side Spa Fixes          THB 500
Paint a sunset with your most vivid colors or enjoy a sublime self-moment
while we provide you with quick, re-energizing massages.

Massage selection    30 mins                   
• Head and shoulder massage
• Neck and shoulder massage
• Foot massage

All prices are inclusive of 7% government tax and 10% service charge.

แช่ผิวกายอโรม่าจากุซซี่บาธ   30 นาที    700 บาท                                                                                    
หลีกหนีความวุ่นวายจากโลกใบเดิมและมาดื่มด่ำา กับความผ่อนคลายที่แท้จริง ด้วยการแช่ตัวลงในอ่างใบใหญ่ที่จะมอบความอบอุ่น 
และเงียบสงบให้กับคุณ สารสกัดจากดอกบัวผสมผสานกับเกลือแช่ตัวคุณภาพชั้นดี จะช่วยให้ผิวคุณนุ่มชุ่มชื่นและชลอการเกิดริ้วรอย 
ให้กับผิว สารสกัดน้ำามันนของดอกไม้ไทยจะช่วยบำารุงและคืนความเรียบเนียนในขณะที่น้ำาผึ้งจะมอบความสดใสอ่อนเยาว์ให้กับผิว
และ กล้ามเนื้อของคุณจะได้คลายความเมื่อยล้าในขณะที่สารสกัดจากธรรมชาติต่างๆก็จะเติมเต็มสารอาหารให้กับผิวของคุณ

นวดผ่อนคลายริมสระว่ายน้ำา   30 นาที    500 บาท 
เติมสีสันในวันที่พระอาทิตย์ตกด้วยตัวคุณเอง หรือจะเพลิดเพลินกับภาพความอบอุ่นนี้ด้วยการนวดผ่อนคลายเพื่อเติมพลัง 
ให้กับคุณอีกครั้ง
• นวดศรีษะ คอ บ่า ไหล่
• นวดหลัง
• นวดเท้า





HEALTH CONSIDERATIONS
Please advise upon booking of any allergies, aliments or disabilities, especially if you have high 
blood pressure or are pregnant as some services may not be appropriate for you at this time.

PERSONALIZING YOUR EXPERIENCE
Let us know if you would like to change massage pressure, music volume, lighting levels or room 
temperature at any time during your treatment.

VALUABLES
The management accepts no responsibility for the loss of money or valuables of any kind 
brought onto the hotel and spa premises.

CANCELLATIONS
The Spa is a busy, professional environment so please let us know of any changes to your schedule 
at least 4 hours before your treatment, otherwise a 50% cancellation charge will be applied.

All prices are inclusive of 7% government tax and 10% service charge.

กรุณาแจ้งแก่เจ้าหน้าท่ีหากมีการแพ้ในกรณีต่างๆ ไม่สามารถเคล่ือนไหวส่วนใดส่วนหน่ึงของร่างกายได้ และโดยเฉพาะท่านท่ีมีอาการ 
ความดันโลหิตสูง หรือกำาลังต้ังครรภ์ เน่ืองจากทรีทเม้นท์บางประเภทอาจไม่เหมาะสมกับเง่ือนไขด้านสุขภาพเหล่าน้ี

กรุณาแจ้งแก่เจ้าหน้าท่ี หากคุณต้องการปรับเปล่ียนน้ำาหนักในการนวด ลดหรือเพ่ิมเสียงเพลง ความสว่างของแสงไฟ
รวมไปถึงอุณภูมิของเคร่ืองปรับอากาศภายในห้องทรีทเม้นท์

โดยทางโรมแรมฯ และเจ้าหน้าท่ีของโรงแรมฯไม่มีส่วนในการรับผิดชอบต่อการสูญหายหรือความเสียหายของทรัพย์สินท่ีอาจเกิดข้ึน
ในระหว่างการใช้บริการสปา ณ ที ทรี สปา ณ โรงแรมฮอลิเดย์ อินน์ วานา นาวา หัวหิน

ด้วยการบริการท่ีได้มาตรฐานแบบมืออาชีพ หากต้องการยกเลิกหรือเล่ือนเวลานัดหมาย กรุณาแจ้งล่วงหน้าแก่เจ้าหน้าท่ี 
เป็นเวลาอย่างน้อย 2 ช่ัวโมง และหากไม่มีการติดต่อแจ้งข้อมูลใดๆแก่เจ้าหน้าท่ี ทางสปาต้องขอสงวนสิทธ์ในการเก็บค่าบริการเต็มจำานวน



TEA TREE SPA
Holiday Inn Vana Nava Hua Hin
129/129 Petchkasem Road,
NongGae, Hua Hin,
Prachuabkirikhan 77110




