
by wareerak

Spa Menu



Welcome to Adora Spa. Our spa 
menu is designed to offer you with the 
ultimate spa experience through the 
ancient art of Thai massage, high 
quality natural products, and well-
crafted programs. If you would love to 
have a good quality time of relaxation 
and special treatment, check out our 
spa menu. It suits both before and after 
travelling.

Feel free to inform our masseuses to 
attend to specific strained muscle or 
body tensions, as well as the preferred 
pressure level of  the massage

Have a relaxing day!



Service  hours

10 a.m.- 9 p.m. daily (last appointment at 8 p.m.)

Reservation

To ensure that the treatment will be available to you at your desired time, 
we recommend you to make advanced reservation by contacting our 
reception or dial 0.

Arrival

We recommend you to come in before you appointment time, so that you 
can take your time to relax or enjoy our spa facilities.

For your safety  & comfort

Some of our treatments may not be suitable for you. Please inform our staff 
if you are pregnant, or have any physical injuries/limitations as well as 
allergies, as some of our products contain nuts or pollens which may  
trigger allergic reaction.

Spa treatments are recommended for children over the age of 12

For your ultimate relaxation, please keep the noise level at the minimum. 
The usage of mobile phone is discouraged.

All prices in the menu are subject to 7% VAT and 10% service charge.

POLICIES



Original Thai Massage

Thai MaSSage  นวดไทย (1 hr/ชม.)

an ancient healing art using pressure points and gentle 
stretching. it is relaxing and effective in improving the blood 
circulation system and enhancing muscle flexibility. 

ศิลปะการนวดแผนไทยโบราณด้วยการกดจุดและการยืดกล้ามเนื้อ ช่วยให้รู้สึกสบาย 
อีกทั้งช่วยในเรื่องระบบไหลเวียนโลหิตและการผ่อนคลายกล้ามเนื้อ

WaReeRaK SigNaTURe Thai MaSSage

นวดไทยแบบวารีรัก (1.30 hr/ชม.)   

experience our signature massage with combination of Thai
massage, our signature herbal massage oil and warm 
compress to ease muscle tension and relax the mind. 

แผนการนวดแบบวารีรักผสมผสานเทคนิคการนวดแผนไทย การนวดน�้ามันสมุนไพรเข้า
กับการประคบร้อนเพื่อคลายความตึงของกล้ามเนื้อ และการสูดกลิ่นหอมของสมุนไพร
ไทยช่วยให้สมองปลอดโปร่ง

FOOT MaSSage  นวดเท้า (1 hr/ชม.)

Following the art of traditional Thai reflexology, our foot 
massages are designed to help release aches and tensions.

ศาสตร์การนวดกดจุดฝ่าเท้าของไทยช่วยบรรเทาอาการปวดและการตึงของกล้ามเนื้อ
ฝ่าเท้า

SPORT MaSSage

(BaCK NeCK & ShOULDeR MaSSage)

นวดคอบ่าไหล่ (1 hr/ชม.)

One of Thai massages focuses on releasing tension in the 
neck and shoulder areas.

การนวดไทยเพื่อบรรเทาอาการปวดเมื่อยที่บริเวณศรีษะและล�าคอ



OIL Massage

aROMaTheRaPY MaSSage นวดน�า้มัน (1 hr/ชม.)

Relaxing aromatic massage with your choice of scent. 

เลือกกลิ่นน�้ามันหอมระเหยที่ท่านชอบและผ่อนคลายไปกับการนวดน�้ามันด้วยเทคนิค
การรีดไล่เส้นด้วยศาสตร์การนวดแบบตะวันตก 

PRe&POST SUN MaSSage

นวดก่อน/หลังอาบแดด (1 hr/ชม.) 

Pamper your body with the treatment designed for pre and 
post sun exposure by using different natural sun protecting 
remedies and sunburn soothing products.

ดูแลรักษาผิวพรรณก่อนหรือหลังอาบแดดด้วยผลิตภัณฑ์ธรรมชาติที่ช่วยปกป้องผิวจาก
แสงแดดและช่วยคืนสภาพผิวหลังโดนแดด

hOT OiL MaSSage นวดน�า้มันอุ่น (1 hr/ชม.)  

enjoy the heated oil with full body massage to relax and relief 
tension.

เป็นการนวดด้วยน�้ามันเอสเซ็นเชียลออยล์อุ่นๆ เพื่อผ่อนคลายและบรรเทาการปวดของ
กล้ามเนื้อ

SWeDiSh MaSSage

นวดผ่อนคลายแบบสวีเดน (1 hr/ชม.) 

a classic massage that uses oil and 5 basic strokes and 
different pressure onto the body help reduce pain and 
tension.

เป็นการนวดน�้ามันหรือครีมนวด ที่มีการปรับเทคนิคนวดด้วยมืออย่างเป็นระบบตาม
หลักกายภาพต่อเนื้อเยื่อของ ร่างกาย โดยการใช้เทคนิคการสับ, การทุบ, การตบ, การ
คลึงไปตามกล้ามเนื้อและเส้นเอ็นของร่างกาย เพื่อให้คลายความตึงตัวและอาการปวด
ในบริเวณนั้นๆ



EXFoLIATION

RiCe-MiLK SUgaR SCRUB 

ขัดผวิด้วยน�า้นมข้าวและน�า้ตาล (1 hr/ชม.)  

This gentle scrub is perfect for all skin types, leaving the skin 
soft and smooth.

สครับขัดผิวอ่อนๆ ให้ผิวเนียนนุ่ม เหมาะส�าหรับผิวทุกรูปแบบ

PaPaYa CReaM SCRUB 

ขัดผิวด้วยครีมมะละกอ (1 hr/ชม.)

Creamy papaya extract with apricot beads helps removing 
dead cells while leaving the skin soft.

ครีมสกัดจากมะละกอและเนื้อในแอพริคอทซึ่งจะช่วยขจัดเซลล์ผิวที่ตายแล้วเหลือไว้
เพียงผิวอ่อนนุ่ม

COCONUT SaLT SCRUB                                   

ขัดผวิด้วยเกลอืและน�้ามันมะพร้าว (1 hr/ชม.)

Fine salt scrub can exfoliate your skin efficiently. Virgin 
coconut oil will balance the exfoliation of salt and avoid the 
harshness of skin.

เกลือขัดผิวเม็ดละเอียดสามารถขัดผิวคุณได้อย่างดี ส่วนน�้ามันมะพร้าวบริสุทธิ์จะช่วย
ปรับความสมดุลจากการขัดผิวด้วยเกลือและไม่ท�าให้ผิวพรรณหยาบกระด้าง

TaMaRiND CReaM SCRUB 

ขัดผวิด้วยครมีมะขาม (1 hr/ชม.)

Fruity and pleasant tamarind cream scrub will improve skin 
elasticity, hydration and smoothness.

ครีมมะขามขัดผิวกลิ่นหอมสดชื่นจะช่วยเพิ่มความยืดหยุ่น ความชุ่มชื่นและความเนียน
นุ่มให้กับผิวพรรณ



Facial treatment

SOOThiNg FaCiaL TReaTMeNT                
(SeNSiTiVe SKiN) (1 hr/ชม.) 
บ�ารุงและปรับสภาพผิวหน้าส�าหรับผิวบอบบาง

aNTi-WRiNKLe FaCiaL TReaTMeNT                
(agiNg SKiN) (1 hr/ชม.) 
ลดรอยเหี่ยวย่นบนใบหน้าส�าหรับผิวหน้าที่เริ่มมีริ้วรอย

MOiSTURiziNg FaCiaL TReaTMeNT                
(DehYDRaTeD SKiN) (1 hr/ชม.)
เพิ่มความชุ่มชื้นให้กับผิวหน้าส�าหรับผิวแห้ง

We use Phytomer, french professional skincare products.

เราเลือกใช้ Phytomer แบรนด์ผลิตผลิตภัณฑ์บ�ารุงผิวหน้าอย่างมืออาชีพจากฝรั่งเศส

COFFee & gReeN BeaN BODY SCRUB            

ขัดผิวด้วยสครับกาแฟและถั่วเขียว (1 hr/ชม.)

exfoiliate your skin for brighter and softer skin with 
Coffee scrub and brings back your clean, soft, hydrated skin 
with green Bean scrub, which has neutral Ph balance.

สครับกาแฟช่วยผลัดเซลล์ผิวที่หมองคล�้าหรือตายแล้วให้หลุดออก เผยผิวเนียนนุ่ม
กระจ่างใส ส่วนสครับผงถั่วเขียวมีค่าพีเอชเป็นกลางจะช่วยท�าให้ล้างผิวได้สะอาด นุ่ม
และชุ่มชื่น

BROWN SUgaR SCRUB 

ขัดผวิด้วยน�้าตาลทรายแดง (1 hr/ชม.)

Brown sugar helps purifying the skin and remove excess oil 
from your skin. The fine grain will exfoliate your skin and 
bring back your smooth and bright skin.

น�้าตาลทรายแดงสามารถดูดสิ่งสกปรกและน�้ามันจากรูขุมขนได้ดี เกล็ดละเอียดของ
น�้าตาลช่วยขัดเซลล์ผิวที่ตายแล้วให้หลุดออกท�าให้ผิวเนียนนุ่ม แลดูเปล่งปลั่งมีน�้ามีนวล



Body Wrap & Mask

COOLiNg aFTeR SUN WRaP                               

พอกผวิหลังอาบแดด (1 hr/ชม.) 

Soothing treatment for sun damaged skin using natural 
cooling ingredients such as chamomile tea, aloe vera extract, 
lavender essential oil and peppermint.

หลังผิวพรรณถูกท�าร้ายจากแสงแดด ทรีตเม้นต์การพอกผิวนี้จะช่วยฟื้นฟูผิวพรรณด้วย
ส่วนผสมจากธรรมชาติที่ปรับอุณหภูมิผิวให้เย็นลง เช่น ชาคาโมมาย สารสกัดจากว่าน
หางจรเข้ น�้ามันสกัดจากลาเวนเดอร์และใบมิ้นท์

TaNaKa BODY WRaP                                              

พอกผวิด้วยทานาคา (1 hr/ชม.)

indulge your body with the ancient beauty secret of Tanaka 
bark used by Burmese for more than 2000 years to soften and 
protect the skin. This mask contains Tanaka bark powder, 
rice flour, clary sage and peppermint essential oil and Thai 
“Din Sor Pong” clay powder.

ทานาคา เคล็ดลับความสวยของผิวพรรณของคนพม่าสมัยโบราณมามากกว่า 2000 ปี 
มีคุณสมบัติในการปกป้องผิวและท�าให้ผิวนุ่ม พอกผิวด้วยผงทานคา แป้งข้าวเจ้า คลารี่
เสจ น�้ามันสกัดจากมิ้นท์และแป้งดินสอพอง

MUD WRaP พอกโคลน (1 hr/ชม.)

100% natural Mud mask from  mountain mud in the north of 
Thailand. This mud contains more than 60 types of mineral 
and vitamins which help detoxify and offer beneficial 
minerals to the body.

โคลนธรรมชาติ 100% จากภูเขาทางภาคเหนือของไทย โคลนนี้ปกรอบด้วยแร่ธาตุและ
วิตามินมากกว่า 60 ชนิด ซึ่งช่วยขจัดพิษและให้แร่ธาตุที่เป็นประโยชน์แก่ร่างกาย 



medicure&pedicure

MeDiCURe ท�าเล็บมอื
PeDiCURe ท�าเล็บเท้า
FReNCh MeDiCURe  ท�าเล็บมอืสไตล์ฝรั่งเศส
haNDS aND FeeT PaCKage  ท�าเล็บมอืเล็บเท้า

Wax treatment

FULL aRMS TReaTMeNT 

ทรตีเม้นท์ทัง้แขนสองข้าง
UNDeR aRMS TReaTMeNT

ทรตีเม้นท์ใต้วงแขน
haLF LegS TReaTMeNT

ทรตีเม้นท์ครึ่งขาสองข้าง
FULL LegS TReaTMeNT

ทรตีเม้นท์ทัง้ขาสองข้าง
BiKiNi LiNe

ทรตีเม้นท์ตามแนวบกินิี่





PHra Nang Package

DeTOXiFYiNg BaCK MaSSage TReaTMeNT (1 hr/ชม.) 
Treatment for detoxifying your skin and soothing the swelling of back muscle. give 
the minerals to the skin to refresh your body. also, this treatment will help the 
balance of skin and make you feel relaxed.
Back Massage 15 minutes
Back Treatment 30 minutes
Back Neck Shoulder Massage 15 minutes

PhRa NaNg ReLaXaTiON (3 hr/ชม.)  
Thai herbal Steam & Chilled Pool 30 minutes
Body Scrub 45 minutes
aromatic Bath 45 minutes

hot Oil Massage 60 minutes

Thai ReTReaT (2.30 hr/ชม.)
Thai herbal Steam & Chilled Pool 30 minutes
aromatic Bath 30 minutes
Thai Massage 90 minutes

aNDaMaN gLOW (2.30 hr/ชม.)
Thai herbal Steam 30 minutes
Body Scrub 60 minutes
Body Mask 60 minutes

QUeeN OF The NighT (2 hr/ชม.) Best Seller
Bloom and gives scent in the night.  Jasmine represents grace and elegance. This 
treatment is a complete spa experience using the sensual scent of jasmine. The 
queen of eastern floral.
Jasmine & Rice sugar scrub 30 minutes
Milk Bath 30 minutes
aromatherapy massage 60 minutes



everyday is a vacation

Phra Nang Spa 119 Moo 2
ao Nang Beach, Krabi

Tel: 075637130-3 
ext 199

phranangspa@vacationvillage.co.th


