Hot Spring Experience

Thai Spa

Wellness Retreat

Wareerak Hot Spring & Wellness
A paradise where guests can enjoy benefits
of the mineral hot springs through perfect
combination of hydrotherapy and ancient
knowledge of Thai spa.
วารีรัก ฮ็อต สปริง แอนด์ เวลเนส
สวรรค์บนดินที่แขกผู้เข้าพักจะได้ผ่อนคลายและ
รับประโยชน์จากน�้ำแแร่ธรรมชาติจากน�้ำพุร้อนอย่าง
เต็มที่จากการผสมผสานศาสตร์วารีบ�ำบัดและ
ภูมิปัญญาไทยโบราณมาไว้ในบริการสปาได้อย่างลงตัว

AWARD WINNING SPA

รางวัลสปา
THAI SPA ASSOCIATION

สมาคมสปาไทย

Thailand Spa and Well-Being Awards 2012, People’s Choice Award
รางวัลสปาจากสมาคมสปาไทย ประจ�ำปี 2555 รางวัลประชานิยม
Amazing Day Spa
รางวัลประเภทอเมซิ่งเดย์สปา

Traditional Thai Experience Spa
รางวัลประเภทเอกลักษณ์สปาไทย

TOURISM AUTHORITY OF THAILAND

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

Thailand Tourism Award, the Prestige Award
รางวัลการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย รางวัลอันทรงเกียรติ
Thai Wisdom Spa 2015
รางวัลสปาภูมปิ ัญญาไทย พ.ศ. 2558

Health Tourism 2017-2019
รางวัลการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ พ.ศ. 2560-2562

CHINA HOT SPRING TOURISM ASSOCIATION

สมาคมการท่องเที่ยวน�้ำพุร้อนประเทศจีน
The 4th Golden Hot-Spring Award
รางวัลน�้ำพุร้อนทองค�ำครัง้ ที่ 4

International Outstanding Hot Spring
รางวัลน�้ำพุร้อนดีเด่นในต่างประเทศ

wareerak
Hot Spring Experience

HOT SPRING HYDROTHERAPY PROGRAMS
Hot spring therapy programs at Wareerak are designed to benefit your body and mind. All
programs start with a warm-up Thai yoga and followed by a homemade organic salt scrub to
prepare the skin for the absorption of the water minerals.
The experience promotes blood circulation which is further enhanced with aqua yoga and Thai
massage therapies. A tasty and nutritious treat is served at the end of every wellness program.

โปรแกรมสปาน�ำ้ พุร้อน
โปรแกรมสปาน�้ำพุร้อนที่วารีรักออกแบบขึ้นเพื่อให้คุณได้รับคุณประโยชน์สูงสุดทั้งทางร่างกายและจิตใจ โดยทุกโปรแกรมจะ
เริ่มต้นจากการท�ำโยคะต่อด้วยการขัดผิวเพื่อเตรียมผิวให้พร้อมรับแร่ธาตุต่าง ๆ เมื่อแช่น�้ำพุร้อนธรรมชาติ ซึ่งสครับขัดผิวที่ใช้
เป็นสครับเกลือธรรมชาติที่ทางวารีรักท�ำขึ้นเอง จากนั้นต่อด้วยการลงแช่น�้ำพุร้อน โยคะน�้ำและนวดไทย
ทั้งหมดนี้จะช่วยให้ระบบไหลเวียนโลหิตท�ำงานได้ดี จบท้ายโปรแกรมด้วยของว่างทานเล่นอร่อย ๆ ที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพ
Our Water can be stated as a “Fluoride Containing
Calcium Sulphate Bicarbonate Thermal Water”, certified
by the Institute Fresenius to meet standards of a
“Natural Medicinal Water” required by the German Spa
Association and the German Tourism Association.

น�้ำจากน�้ำพุร้อนของวารีรักมีลักษณะเป็น “Fluoride Containing Calcium
Sulphate Bicarbonate Thermal Water” ซึ่งได้รับการรับรองจาก Institute
Fresenius ว่าได้มาตรฐานเป็น “Natural Medicinal Water” ตามเกณฑ์ของ
German Spa Association และ German Tourism Association
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KINNAREE LONG SONG

กินรีลงสรง
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SIGNATURE WAREERAK
HOT SPRING THERAPY
FULL DAY

สปาน�้ำพุร้อนวารีรัก
เต็มวัน

Our award-winning day spa provides guests
with a full day rejuvenation hydrotherapy
program. The experience combines the
science of hydrotherapy with the ancient art
of Thai spa amid nature.

โปรแกรมสปาน�ำ้ พุร้อนวารีรักเต็มวันที่ได้รับรางวัลนัน้ มีการ
ผสมผสานศาสตร์วารีบ�ำบัดและสปาภูมปิ ัญญาไทยโบราณไว้
อย่างลงตัว และมอบประสบการณ์สปาน�ำ้ พุร้อนท่ามกลาง
ธรรมชาติ ให้คุณรู้สึกผ่อนคลาย สดชื่น มีชีวิตชีวา

PROGRAM INCLUSIONS

รายละเอียดโปรแกรม

• Warm-up exercise
• Homemade organic scrub
• Hydrotherapy program
in hot and cold pools
• Aqua Thai yoga stretch
• Neck and shoulder massage with
herbal compress (20 mins)
• Thai handicraft lesson
• Thai massage (60 mins)
• Wellness set lunch
PROGRAM DURATION

• 10.30 a.m. – 15.30 p.m.

•
•
•
•
•

อบอุ่นร่างกาย
ขัดผิวด้วยสครับธรรมชาติของวารีรัก
วารีบ�ำบัดในสระน�้ำพุร้อน-เย็น
โยคะน�้ำ
นวดคอบ่าไหล่ด้วยลูกประคบสมุนไพร
(20 นาที)
• ฝึกท�ำงานฝีมือไทย
• นวดไทย (60 นาที)
• ชุดอาหารกลางวันเพื่อสุขภาพ
ช่วงเวลาโปรแกรม
• 10.30 - 15.30 น.
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SILA HOT STONE THERAPY

สปาหินร้อน
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SILA HOT STONE &
HOT SPRING THERAPY

สปาหินร้อน

A program to ground and center using a blend
of ancient Thai practices, massage therapies
and sound therapy, integrating them with
Wareerak’s signature hydrotherapy.

โปรแกรมเสริมพลังกายและจิตจากการรับพลังธรรมชาติด้วย
การใช้ภูมิปัญญาไทย การนวด ดนตรีบ�ำบัดและวารีบ�ำบัด
แบบฉบับวารีรัก

PROGRAM INCLUSIONS

รายละเอียดโปรแกรม

•
•
•
•
•
•
•
•

Warm-up exercise
Homemade organic scrub
Tanaka face & body mask
Hydrotherapy program
in hot and cold pools
Foot massage
Hot stone massage (60 mins)
Singing bowl therapy (30 mins)
Wellness set lunch

PROGRAM DURATION

• 10.30 a.m. – 15.30 p.m.

•
•
•
•
•
•
•
•

อบอุ่นร่างกาย
ขัดผิวด้วยสครับธรรมชาติของวารีรัก
พอกหน้าและผิวด้วยทานาคา
วารีบ�ำบัดในสระน�้ำพุร้อน-เย็น
นวดเท้า
นวดหินร้อน (60 นาที)
ดนตรีบ�ำบัด (30 นาที)
ชุดอาหารกลางวันเพื่อสุขภาพ

ช่วงเวลาโปรแกรม
• 10.30 - 15.30 น.
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PHRA SUTHON SONG PALANG

พระสุธนทรงพลัง
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ENERGIZING HOT SPRING
THERAPY
A program to open up your energy points,
boost your circulatory system, energizing the
body. It combines ancient Thai practices with
eastern body treatments, massage therapies
and the hot spring experience.
PROGRAM INCLUSIONS

•
•
•
•
•
•
•
•

Warm-up exercise
Homemade organic scrub
Mud wrap & tanaka facial wrap
Hydrotherapy program
in hot and cold pools
Hot spring Thai meridian point
massage
Wareerak signature massage
(90 mins)
Thai handicraft lesson
Wellness set lunch

PROGRAM DURATION

• 10.30 a.m. – 15.30 p.m.

สปาน�้ำพุร้อน
กระตุ้นพลัง

โปรแกรมที่จะช่วยเปิดจุดพลัง เพิ่มประสิทธิภาพระบบไหล
เวียนโลหิตและกระตุ้นพลังงานในร่างกาย โดยใช้ภูมปิ ัญญา
ไทยและตะวันออก การนวดกดจุดและวารีบ�ำบัดด้วยน�้ำพุร้อน
ธรรมชาติ

รายละเอียดโปรแกรม
•
•
•
•
•
•
•
•

อบอุ่นร่างกาย
ขัดผิวด้วยสครับธรรมชาติของวารีรัก
พอกโคลนและพอกหน้าด้วยทานาคา
วารีบ�ำบัดในสระน�้ำพุร้อน-เย็น
นวดกดจุดแผนไทยในบ่อน�้ำพุร้อน
นวดแบบวารีรัก (90 นาที)
ฝึกท�ำงานฝีมอื ไทย
ชุดอาหารกลางวันเพื่อสุขภาพ

ช่วงเวลาโปรแกรม
• 10.30 - 15.30 น.
Hot
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KINNAREE RUENG RA

กินรีเริงร่า
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WAREERAK HOT SPRING
THERAPY HALF DAY
A half day program experiencing the best of
Wareerak’s signature hydrotherapy program,
massage and body treatments amid nature.

PROGRAM INCLUSIONS

• Warm-up exercise
• Homemade organic scrub
• Hydrotherapy program
in hot and cold pools
• Aqua Thai yoga stretch
• Neck and shoulder massage with
herbal compress (20 min)
• Wellness snack delights

PROGRAM DURATION

• 9.00 a.m. – 12.00 p.m.
• 14.00 p.m. – 17.00 p.m.

สปาน�้ำพุร้อนวารีรัก
ครึ่งวัน

โปรแกรมสปาน�ำ้ พุร้อนวารีรักครึ่งวันให้คุณสัมผัส
ประสบการณ์สปาวารีรักทั้งการนวด วารีบ�ำบัด และการดูแล
ผิวกายแบบต่าง ๆ ท่ามกลางธรรมชาติ

รายละเอียดโปรแกรม
•
•
•
•
•

อบอุ่นร่างกาย
ขัดผิวด้วยสครับธรรมชาติของวารีรัก
วารีบ�ำบัดในสระน�้ำพุร้อน-เย็น
โยคะน�้ำ
นวดคอบ่าไหล่ด้วยลูกประคบสมุนไพร
(20 นาที)
• ของว่างเพื่อสุขภาพ

ช่วงเวลาโปรแกรม
• 9.00 - 12.00 น.
• 14.00 - 17.00 น.

Hot
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ANODARD ONSEN

อโนดาต ออนเซ็น
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ANODARD ONSEN

อโนดาต ออนเซ็น

The unlimited day-access to the Anodard hot
spring, a section of Wareerak hot spring spa
with hot spring pool that adopted the Japanese
onsen bathing style.

โปรแกรมแช่น�้ำพุร้อนอโนดาต ออนเซ็น ได้รับแรงบันดาลใจ
จากประสบการณ์อาบน�ำ้ พุร้อนของญี่ปุ่นท่ามกลางธรรมชาติ

PROGRAM INCLUSIONS

รายละเอียดโปรแกรม

• Hydrotherapy program in hot
Spring.
• Carbonate bath
• Back & Shoulder massage
• Wellness snack delights
• Swimming costumes,
refreshment, walking shoes,
first aid kit.

PROGRAM DURATION

• 9.00 a.m. – 12.00 p.m.
• 14.00 p.m. – 17.00 p.m.

•
•
•
•
•

วารีบ�ำบัดในสระน�้ำพุร้อน
อาบน�้ำแร่ธรรมชาติ
นวดคอบ่าไหล่และหลัง
ของว่างเพื่อสุขภาพ
ชุดอาบน�้ำร้อน เครื่องดื่ม รองเท้า
และชุดปฐมพยาบาล

ช่วงเวลาโปรแกรม
• 9.00 - 12.00 น.
• 14.00 - 17.00 น.

Hot
Spring
Experience

11

HOT SPRING PASS

แช่น�้ำพุร้อน
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HOT SPRING PASS

แช่น�้ำพุร้อน

A day access to our hot springs. Guest are
provided with bathing costume, one bottle of
water and a towel.

อาบน�ำ้ แร่ แช่น�้ำพุร้อนให้สบายตัวสบายใจ ทางวารีรักเตรียม
ชุดอาบน�ำ้ เครื่องดื่มและผ้าขนหนูพร้อมรับแขกผู้ใช้บริการทุก
ท่าน

PROGRAM INCLUSIONS

รายละเอียดโปรแกรม

• Hydrotherapy program in hot
Spring.
• Swimming costumes,
refreshment, walking shoes,
first aid kit.

PROGRAM DURATION

• 9.00 a.m. – 17.00 p.m.

• วารีบ�ำบัดในสระน�้ำพุร้อน
• ชุดอาบน�้ำร้อน เครื่องดื่ม รองเท้า
และชุดปฐมพยาบาล

ช่วงเวลาโปรแกรม
• 9.00 - 17.00 น.
Hot
Spring
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ADDITIONAL HOT SPRING TREATMENTS

บริการเพิ่มเติมของสปาน�้ำพุร้อน

HOT SPRING THAI
MERIDIAN POINT
MASSAGE
(30 mins)

HEAD, NECK &
SHOULDER MASSAGE
(15 mins)

HERBAL COMPRESS
(15 mins)

This acupressure massage
focuses on the meridian points
that stimulate your energy
system.

A massage targeted to key
tension spots of the head, neck
and shoulders.

Steamed herbal compress
containing Thai herbs are used
to massage the back. loosening
tension spots and relaxing the
body.

นวดกดจุดแบบไทย
ในบ่อน�้ำพุร้อน (30 นาที)

นวดศีรษะคอบ่าไหล่
(15 นาที)

นวดประคบสมุนไพร
(15 นาที)

นวดกดจุดลมปราณเพื่อกระตุ้น
พลังงานในร่างกาย

นวดผ่อนคลายกล้ามเนื้อบริเวณศีรษะ
คอ บ่าและไหล่

นวดประคบสมุนไพรไทยช่วยคลาย
ความตึงของกล้ามเนื้อและความรู้สกึ
ผ่อนคลาย
Hot
Spring
Experience
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wareerak
Thai Spa

WAREERAK SPA

OUR SPA OILS

The spa at Wareerak combines conventional
spa therapies with ancient traditional Thai
medicine for a holistic approach to healing
and harmonizing the mind, body and soul.
Our offerings range from aromatherapy
massages to traditional Thai medicine
practices such as Thai massage, charcoal seat
treatment and body therapies.

A specially selected range of massage oils are
available for your selection. Our elemental
range is based on the 4 elements of Thai
medicine: earth, wind, fire and water whilst
our relaxing range feature lavender and ylang
ylang for utmost bliss. Choose an oil according to your mood or let our traditional Thai
medicine doctor guide you to the right one.

วารีรักสปา

น�้ำมันนวดของเรา

สปาที่วารีรักผสมผสานและประยุกต์ใช้ต�ำหรับแพทย์แผนไทย
โบราณเข้ากับบริการสปาต่าง ๆ เพื่อเป็นการบ�ำบัดรักษาดูแล
สุขภาพแบบองค์รวม ประสานสมดุลความคิด ร่างกายและ
จิตใจให้เป็นหนึ่งเดียวกัน ให้คุณได้ผ่อนคลายทั้งสุขภาพกาย
และสุขภาพใจไปพร้อม ๆ กัน วารีรักมีบริการสปาที่หลาก
หลาย ตั้งแต่การนวดน�้ำมันหอมระเหยไปจนถึงแพทย์แผน
ไทย เช่น นวดไทย นั่งถ่าน และการบ�ำบัดรักษาร่างกายแบบ
ต่าง ๆ

สปาที่วารีรักคัดสรรน�้ำมันนวดต่าง ๆ ให้คุณเลือกได้เลือก
มากมาย คุณสามารถเลือกน�้ำมันนวดบ�ำบัดฟื้นฟูตามธาตุ
เจ้าเรือน ซึ่งตามศาสตร์แพทย์แผนไทยแบ่งเป็น 4 ธาตุ ได้แก่
ดิน น�้ำ ลม และไฟ หรือเลือกน�้ำมันหอมระเหยตามกลิ่นที่คุณ
ชื่นชอบที่ท�ำให้คุณผ่อนคลายได้มากที่สุด เช่น กลิ่น
ลาเวนเดอร์ กลิ่นกระดังงา หรือจะให้แพทย์แผนไทยของเรา
แนะน�ำน�้ำมันนวดที่ใช่ส�ำหรับคุณให้ก็ได้เช่นกัน

Thai
Spa
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WAREERAK SPA EXPERIENCE

เปิดประสบการณ์วารีรัก
HERB & BEAUTY
(3 hours)

HOT STONE & FACIAL
(3 hours)

ANCIENT THAI DETOX
(2 hours)

Body scrub,
Herbal body wrap & mask,
Herbal bath, Herbal steam,
Hot oil massage

Papaya cream scrub,
Hot stone massage,
Choice of facial treatment

Wareerak traditional Thai,
Hot salt pot compress,
Herbal charcoal treatment

สมุนไพรและความงาม

นวดหินร้อนและพอกหน้า

ดีท็อกซ์วถิ ีไทยโบราณ

(3 ชั่วโมง)
ขัดผิว – พอกผิวด้วยสมุนไพร อาบน�้ำสมุนไพร - อบสมุนไพร –
นวดน�้ำมันร้อน

HEAD & TOES
(2 hours)

(3 ชั่วโมง)
ขัดผิวด้วยครีมมะละกอ –
นวดหินร้อน - พอกหน้า

SABAI DEE
(2 hours)

Head massage,
Neck & shoulder massage,
Wareerak foot sanctuary

Wareerak signature
massage, Herbal steam

หัวจรดเท้า

สบายดี

(2 ชั่วโมง)
นวดศีรษะ – นวดคอบ่อไหล่ นวดกดจุดฝ่าเท้าวารีรัก

(2 ชั่วโมง)
นวดแบบวารีรัก - อบสมุนไพร

(2 ชั่วโมง)
นวดไทยวารีรัก - ทับหม้อเกลือ – นั่งถ่าน

ENERGY BOOST
(2 hours)

Herbal oil treatment,
Herbal steam

กระตุ้นพลัง

(2 ชั่วโมง)
นวดน�้ำมันสมุนไพร – อบสมุนไพร

Recommended program
โปรแกรมแนะน�ำ

Thai
Spa
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THAI TOUCH THERAPIES

นวดไทย

WAREERAK TRADITIONAL THAI
(60 mins)

WAREERAK FOOT SANCTUARY
(60 mins)

Native to Thailand, this oil-free massage
combines body massage, acupressure and
stretching. An invigorating and energizing
experience.

Reflexology point techniques are manipulated to
stimulate the body’s healing abilities and
rejuvenate stagnant energy flow.

นวดไทยวารีรัก
(60 นาที)

นวดกดจุดฝ่าเท้าวารีรัก
(60 นาที)

นวดไทยเป็นการนวดโดยไม่ใช้น�้ำมัน เน้นการนวดตัว
นวดกดจุดและการคลายเส้น ให้ร่างกายกลับมามีพลัง
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นวดกดจุดช่วยกระตุ้นให้ร่างกายสามารถบ�ำบัดและฟื้นฟู
ตัวเอง เพิ่มพลังงานและสมรรถภาพการท�ำงานภายใน
อวัยวะต่าง ๆ

ANTI-STRESS THERAPIES

นวดผ่อนคลาย

BACK, NECK &
SHOULDER MASSAGE
(60 mins)

HEAD MASSAGE
(30 mins)

HEATED HERBAL BALL
COMPRESS MASSAGE
(60 mins)

This massage is focused on
reducing tension in the back,
neck and shoulder. It induces
deep relaxation, improves
circulation and relieves chronic
muscular aches and pain.

Manipulating meridian points
on the head, this massage helps
in relieving headache from
migraine and stress.

This treatment uses “Luk Pra Kob”
a steamed herbal compress
containing Thai herbs to help
eliminate toxins and relieve
chronic pain. Best used conjointly
with Wareerak traditional Thai or
Wareerak aroma massage.

นวดคอบ่าไหล่
(60 นาที)

นวดศีรษะ
(30 นาที)

นวดประคบสมุนไพรร้อน
(60 นาที)

การนวดนี้ช่วยลดอาการตึงของกล้าม
เนื้อตรงส่วนคอ บ่าและไหล่โดยเฉพาะ
และยังช่วยกระตุ้นการไหลเวียนของ
เลือด บรรเทาอาการเจ็บปวดกล้าม
เนื้อเรื้อรัง และให้คุณได้ผ่อนคลาย
ถึงที่สุด

การนวดศีรษะเป็นการกดจุดลมปราณ
บนศีรษะ ให้คุณรู้สกึ ผ่อนคลาย
บรรเทาอาการปวดศีรษะจากไมเกรน
และความเครียด

แพทย์แผนไทยใช้ “ลูกประคบ” ขจัดพิษ
และบรรเทาอาการปวดเรื้อรังต่าง ๆ
วารีรักใช้ลูกประคบสมุนไพรและพืชที่ช่วย
ผ่อนคลายและช�ำระล้างร่างกายให้
สะอาด แนะน�ำการนวดนี้ควบคู่กับ
“นวดไทยวารีรัก” หรือ “นวดอโรม่า” Thai
Spa
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OIL MASSAGE THERAPIES

นวดน�ำ้ มัน
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AROMA BLISS
(60 mins)

HOT OIL MASSAGE
(60 mins)

Using a massage oil of your choice, the massage
combines firm strokes with healing soft
touches to relax tight muscles and re-energize
the body.

A relaxing hot oil massage to relieve tension,
nourish and soothe your skin.

นวดอโรม่า
(60 นาที)

นวดน�้ำมันร้อน
(60 นาที)

นวดน�ำ้ มันด้วยกลิ่นน�้ำมันหอมระเหยที่คุณเลือก การนวดมี
ทั้งการนวดหนักและนวดเบาเพื่อคลายอาการยึดตึงของ
กล้ามเนื้อและช่วยฟื้นฟูพลังงานให้ร่างกาย

นวดผ่อนคลายด้วยน�ำ้ มันร้อนช่วยบรรเทาอาการตึงของ
กล้ามเนื้อ และยังช่วยบ�ำรุงและฟื้นฟูสภาพผิวอีกด้วย

HOT STONE MASSAGE
(90 mins)

SUN KISSED MASSAGE
(60 mins)

An energizing massage whereby heated stones
are used to relax aching sore muscles and
stimulate energy points.

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

นวดหินร้อน
(90 นาที)

นวดก่อน-หลังอาบแดด
(60 นาที)

หินร้อนช่วยบรรเทาอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อและช่วย
กระตุ้นจุดฟื้นฟูพลังให้ร่างกาย

ดูแลรักษาผิวพรรณก่อนหรือหลังอาบแดดด้วยผลิตภัณฑ์
ธรรมชาติที่ช่วยปกป้องผิวจากแสงแดดและช่วยฟื้นคืน
สภาพผิวหลังโดนแดด

Thai
Spa
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SIGNATURE THERAPIES

ผ่อนคลายแบบวารีรัก
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WAREERAK SIGNATURE
MASSAGE
(90 mins)
Using firm strokes and a blend of
massage techniques, combining Thai
and relaxing herbal oil massage with
warm compress to smoothen out all
the knots in your body, relax and
revitalize you. Pure bliss!

นวดแบบวารีรัก
(90 นาที)

การนวดที่เป็นเอกลักษณ์ของวารีรักเป็นการผสม
ผสานการนวดไทยกับการนวดน�ำ้ มันสมุนไพร ควบคู่
กับการประคบร้อนเพื่อผ่อนคลายอาการบีบเกร็งของ
กล้ามเนื้อในส่วนต่าง ๆ ประสบการณ์การนวดแบบ
วารีรักจะท�ำให้คุณรู้สกึ ผ่อนคลาย สบายใจ ฟื้นฟู
ร่างกายให้กลับมากระปรี้กระเปร่าและมีพลังมากขึ้น

Thai
Spa
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SIGNATURE THERAPIES

ผ่อนคลายแบบวารีรัก
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WAREERAK NIGHT
RITUAL
(30 mins)
Our signature night ritual comprises
of a warm foot soak, clean foot
scrubbing, relaxing foot reflexology
and singing bowl therapy to relax the
body and lull you to sleep.

วารีรักสปากลางคืน
(30 นาที)

ประสบการณ์สปากลางคืนสุดผ่อนคลาย กล่อม
คุณให้หลับสบายคลายกังวล เริ่มต้นด้วยการล้าง
เท้าด้วยน�้ำอุ่น ต่อด้วยการสครับเท้าให้สะอาด
จากนั้นนวดกดจุดฝ่าเท้า แล้วพาคุณเข้านอนด้วย
เสียงดนตรีบ�ำบัด

Thai
Spa
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BODY SCRUBS

ขัดผิวกาย

YOGHURT, RICE &
TAMARIND SCRUB (60 mins)

COCONUT SALT SCRUB
(60 mins)

Tamarind and rice are great for
cleansing the skin and
providing a natural glow whilst
yoghurt acts as the perfect
moisturizer to nourish and
soften the skin. The perfect
scrub to make your skin glow.

A fine salt scrub to exfoliate
your skin with virgin coconut
oil to moisturize and hydrate.
A treatment that will leave your
skin feeling wonderfully
refreshed.

ขัดผิวด้วยโยเกิร์ต ข้าวและ
มะขามเปียก (60 นาที)

ขัดผิวด้วยเกลือและน�้ำมัน
มะพร้าว (60 นาที)

ข้าวและมะขามเปียกสามารถท�ำความ
สะอาดผิวให้กระจ่างใสเป็นธรรมชาติ
ส่วนโยเกิร์ตช่วยเพิ่มความชุ่มชืน้ ให้ผิว
เนียนนุ่มสุขภาพดี สครับเพื่อผิวผ่อง
กระจ่างใส
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เกลือเม็ดละเอียดท�ำหน้าที่ขัดผิวใน
ขณะที่น�้ำมันมะพร้าวจะช่วยเติมน�้ำ
และความชุ่มชื้นให้แก่ผวิ ให้ความรู้สกึ
เย็นสบายผิว

PAPAYA CREAM SCRUB
(60 mins)

The enzyme Papain in papaya
exfoliates dead skin cells and
eases skin impurities, resulting
in silky soft skin.

ขัดผิวด้วยครีมมะละกอ
(60 นาที)

เอนไซม์ปาเปนในยางมะละกอช่วย
ขจัดสิ่งสกปรกและผลัดเซลล์ผวิ ที่ตาย
แล้วออก ให้ผวิ เนียนนุ่ม

BODY WRAPS

พอกผิว

MUD WRAP
(60 mins)

TANAKA BODY WRAP
(60 mins)

Wrap yourself in mineral and
vitamin rich therapeutic
natural mud from the
mountains in the north of
Thailand known for
cleansing, detoxifying and
firming your skin.

Tanaka known as the miracle
herb of Myanmar. Tanaka bark
has been used for more than
2,000 years to soften and protect
the skin. The wrap consists of
Tanaka bark powder, rice flour,
clary sage, peppermint essential
oil and Thai “Din Sor Pong” clay
powder.

Perfect for sun worshippers, this
cooling and soothing wrap makes
use of natural cooling ingredients
such as chamomile tea, aloe vera
extract, lavender essential oil and
peppermint. A natural antidote to
skin that has been overexposed to
sun.

พอกโคลน
(60 นาที)

พอกสมุนไพรทานาคา
(60 นาที)

พอกผิวหลังอาบแดด
(60 นาที)

โคลนภูเขาไฟจากภาคเหนือนั้นอุดมไป
ด้วยวิตามินและแร่ธาตุ ช่วยท�ำความ
สะอาดและขจัดสารพิษออกจากผิว
เผยผิวสะอาดและเต่งตึง

ทานาคา ไม้มหัศจรรย์จากพม่า ช่วย
ปกป้องผิวและให้ผวิ เนียนนุ่ม เป็น
สมุนไพรที่ใช้กันมานานกว่า 2,000 ปี
แล้ว สูตรพอกผิวนี้ประกอบด้วยผงไม้
ทานาคา แป้งข้าวเจ้า ดินสอพอง น�้ำมัน
หอมระเหยคลารี่เสจและเปปเปอร์มิ้นต์

COOLING AFTER SUN WRAP

(60 mins)

ส�ำหรับผู้รักการอาบแดดหรือออกแดด
นาน เน้นใช้สารฤทธิ์เย็นตามธรรมชาติ
คืนความชุ่มชืน้ และบรรเทาอาการแสบ
ร้อน มีสารสกัดดอกคาโมมายล์
ว่านหางจระเข้ น�ำ้ มันหอมระเหย
ดอกลาเวนเดอร์และเปปเปอร์ม้นิ ต์

Thai
Spa
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FACIAL TREATMENTS

พอกหน้า

SOOTHING FACIAL
TREATMENT
(60 mins)

ANTI-WRINKLE FACIAL
TREATMENT
(60 mins)

MOISTURIZING FACIAL
TREATMENT
(60 mins)

พอกหน้าเพื่อปลอบประโลมผิว
(60 นาที)

พอกหน้าเพื่อความอ่อนเยาว์
(60 นาที)

พอกหน้าเพื่อเพิ่มความชุ่มชื้น
(60 นาที)

Enhance your skin’s texture
with purifying dead sea mud.
Soothing and nourishing,
it gives the skin an absolute
radiance.

พอกหน้าด้วยโคลนด�ำเดดซี ช่วยบ�ำรุง
และคืนความชุ่มชื้นให้ผิวหน้า เผยผิว
ขาวผ่องกระจ่างใส
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Eradicate fine lines and
strengthen the skin’s elasticity.
Our roselle face mask and bio
active creams will restore your
skin’s youthful appearance.

พอกหน้าด้วยครีมกระเจี๊ยบแดง ช่วย
ลดริ้วรอยและเพิ่มความยืดหยุ่นให้แก่
ผิว คืนความอ่อนเยาว์ให้ใบหน้าของ
คุณ

Maximize hydration with our
spirulina mask. Spirulina, a key
source of chlorophyll, helps
your skin maintain moisture
and promotes the appearance
of smoother, hydrated skin.

พอกหน้าด้วยสาหร่ายสไปรูลนิ ่าที่อุดม
ไปด้วยคลอโรฟิลล์ ช่วยคงความชุ่มชื้น
ให้กับผิว ให้ผวิ หน้าเนียนนุ่มชุ่มชื่น

Thai
Spa
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TRADITIONAL THAI
MEDICINE
Traditional Thai Medicine (TTM) is a holistic
approach to healing. It is based on balancing
one’s elements which affects your personality
and health. TTM believes that health can be
restored through lifestyle changes, massage,
herbal treatment and exercise. It consists of
4 sub disciplines: traditional medicine,
traditional pharmacy, traditional massage and
traditional midwifery.
Here at Wareerak, we are proud to present
time tested, age-old traditional Thai
medicine therapies aimed at restoring the
balance between the four bodily elements.
All herbal remedies used are made in-house.

แพทย์แผนไทย
แพทย์แผนไทยเป็นการบ�ำบัดรักษาสุขภาพแบบองค์รวม ยึด
การปรับสมดุลธาตุของสุขภาพกายและสุขภาพใจ หลักแพทย์
แผนไทยเชื่อว่าการฟื้นฟูให้สุขภาพดีท�ำได้ด้วยการปรับวิถีการ
ใช้ชีวิต การนวด การบ�ำบัดด้วยสมุนไพร และการออกก�ำลัง
กาย การแพทย์แผนไทยมี 4 สาขาย่อย ได้แก่ เวชกรรม เภสัข
กรรม ผดุงครรภ์และการนวด
วารีรักภูมิใจน�ำเสนอบริการแพทย์แผนไทย ศาสตร์โบราณที่มี
คุณค่าร่วมสมัย สามารถช่วยบ�ำบัดรักษาและฟื้นฟูสภาพ
ร่างกายด้วยการปรับสมดุลธาตุทงั้ สี่ในร่างกาย
สูตรสมุนไพรที่ใช้ประกอบการแพทย์แผนไทยที่วารีรัก เรา
ผลิตขึ้นเองทัง้ หมด
32
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TRADITIONAL THAI MEDICINE THERAPIES

บริการแพทย์แผนไทย

HOT OIL THERAPY
(60 mins)

HERBAL GRILL THERAPY
(30 mins)

EYE MASK
(30 mins)

A unique massage using
heated oil to stimulate
circulation, hydrate the skin,
increase vitality and de-stress
the mind.

Great for muscle pain and
injuries, this treatment
involves lying on a warm bed
underneath which a blend of
herbs with healing properties
are burnt to soothe the body
and ease pain.

A blend of traditional Thai
herbs are used in this eye mask
to relax the eyes, reduce eye
bags and puffiness.

กักน�้ำมัน
(60 นาที)

ย่างยา
(30 นาที)

พอกตา
(30 นาที)

นวดน�้ำมันร้อนช่วยกระตุ้นการไหล
เวียนของเลือด เติมความชุ่มชื้นให้ผวิ
คลายความเครียดและคืนความมีชีวิต
ชีวาให้คุณ
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นอนบนแคร่ร้อนที่ปูด้วยสมุนไพร
ต่าง ๆ ที่มีสรรพคุณในการบ�ำบัด
รักษา ช่วยบรรเทาอาการบาดเจ็บและ
ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อให้เบาบางลง

พอกตาด้วยสมุนไพรไทยช่วยให้
ดวงตาผ่อนคลายและลดอาการบวม
ของถุงใต้ตา

HERBAL BATH
(20 mins)

HERBAL STEAM DOME
(45 mins)

HERBAL WRAP
(30 mins)

Detoxify your body and purify
your skin in our herbal bath.

Sit in our herbal steam dome
with a blend of herbs that will
help detoxify your body, aid in
weight loss and relax tired
aching muscles.

A wrap consisting of a blend of
Thai herbs to help balance the
elements of your body.

อาบน�้ำสมุนไพร
(20 นาที)

อบสมุนไพร ซุ้มกระโจม
(45 นาที)

พอกผิวด้วยสมุนไพร
(30 นาที)

ช�ำระล้างร่างกายและผิวพรรณให้
สะอาดในอ่างอาบน�้ำสมุนไพร

นั่งอบสมุนไพรในซุ้มกระโจมช่วยช�ำระ
ล้างขจัดพิษออกจากร่างกาย ช่วยลด
น�้ำหนักและผ่อนคลายกล้ามเนื้อที่
เมื่อยล้า

พอกผิวด้วยสมุนไพรไทยเพื่อปรับ
สมดุลธาตุทงั้ สี่ในร่างกาย

Thai
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HOT SALT POT COMPRESS
TRADITIONAL THAI MEDICINE THERAPIES

บริการแพทย์แผนไทย

(60 mins)
This treatment uses a salt-filled clay pot
wrapped in a cloth bag that is heated for
an hour to massage the body. Great for
muscular aches, chronic pains and
post-natal.

ทับหม้อเกลือ
(60 นาที)

การประคบร้อนรูปแบบหนึ่ง โดยน�ำเกลือใส่หม้อทะนน
ตั้งไฟให้ร้อน แล้วน�ำมาวางบนสมุนไพร ห่อด้วยผ้าดิบ
แล้วน�ำใช้วางทับหรือนาบส่วนต่างๆ ของร่างกาย ช่วย
ลดอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ อาการปวดเรื้อรังและ
เหมาะส�ำหรับหญิงหลังคลอด
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HERBAL FLAME THERAPY
(60 mins)
The treatment involves repeatedly
lighting up a blend of herbs that is placed
on the problem area usually the stomach
or back and massing the area with the
heated herbs. The heat allows the
benefits of the herbs to permeate the
skin and work its magic. Great for those
with digestive issues, stomach problems,
menstrual cramp or chronic back pain.

เผายา
(60 นาที)

วางสมุนไพรร้อนบนจุดที่ต้องการบ�ำบัดรักษา โดยมาก
จะเป็นส่วนท้องหรือแผ่นหลัง ความร้อนจะช่วยให้
คุณประโยชน์จากสมุนไพรซึมผ่านผิวลงมาบ�ำบัดรักษา
อาการต่าง ๆ เช่น อาการปวดท้อง อาการย่อยยาก
อาการปวดประจ�ำเดือน หรืออาการปวดหลังเรื้อรัง

Thai
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TRADITIONAL THAI MEDICINE THERAPIES

บริการแพทย์แผนไทย

HOT HERBAL CHARCOAL
SEAT THERAPY
(30 mins)
Treatment involves sitting on a seat over
a large bowl of steaming hot water
containing a blend of Thai herbs.
A tented skirt prevents any steam from
escaping. This treatment imparts a range
of health benefits for women, from
detoxifying the womb after childbirth to
tightening the women’s sexual organs,
increasing blood circulation to the pelvic
area, relieving menstrual cramps, aiding
fertility and balancing your hormones.
For men, it is a great treatment for
hemorrhoids.

นั่งถ่าน
(30 นาที)

นั่งบนเก้าอี้ท่ดี ้านล่างมีหม้อน�้ำร้อนผสมสมุนไพร มีผ้า
คลุมไม่ให้ไอน�้ำระเหยออกไป การนั่งถ่านให้
คุณประโยชน์หลายอย่างส�ำหรับคุณผู้หญิง ช่วยสมาน
แผลและให้มดลูกเข้าอู่หลังการคลอดบุตร ช่วยให้
เลือดไหลเวียนดีในบริเวณกระดูกเชิงกราน บรรเทา
อาการปวดประจ�ำเดือน ช่วยควบคุมภาวะการเจริญ
พันธุ์และการปรับสมดุลฮอร์โมน ประโยชน์ส�ำหรับ
คุณผู้ชายคือช่วยบรรเทาอาการริดสีดวง
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WAREERAK WELLNESS RETREAT
CHOOSE YOUR GOAL , CHOOSE YOUR PROGRAM
เลือกโปรแกรมที่ใช่ ที่ตรงกับความต้องการของคุณ
Indulge in yoga
ชอบโยคะ เล่นโยคะ
Relieve stress
คลายความตึงเครียด
Relax
ผ่อนคลายสบายกาย สบายใจ
Exhancing sleeping
ให้หลับสบายและเต็มอิ่มมากขึ้น

PERIOD OF PROGRAM
3 days, 2 nights
4 days, 3 nights
6 days, 5 nights

Yoga retreat program
โปรแกรมโยคะรีทรีต
De-stress program
โปรแกรมลดความตึงเครียด
Rejuvenating program
โปรแกรมชีวิตชีวารีรัก
Sleep well program
โปรแกรมหลับดี

Bamboo Cottage
1 person
12,000 ฿
15,500 ฿
23,000 ฿

2 persons
15,500 ฿
20,000 ฿
31,000 ฿

Villa Deluxe
1 person
13,000 ฿
17,000 ฿
25,500 ฿

2 persons
16,500 ฿
21,500 ฿
33,500 ฿

YOGA RETREAT
WWW.REALLYGREATSITE.COM

YOGA RETREAT
Suitable for yoga players of all levels. There is also a
variety of spa program with healthy food.
PACKAGE INCLUDE:
2 Nights stay in Bamboo Cottage
All Meals (Breakfast, Lunch, Dinner)
1 x Thai cooking class of Dinner
1 X 5 Hours Full day spa program “Kinaree Long Song”
1 x 30 mins. Wareerak Night Spa
Daily Yoga class
Daily hot spring baths
Round-trip transfer; from and to Krabi International
Airport (KBV)

1 person
Accommodation

12,000 ฿

2 persons

15,500 ฿

Room upgrade is subject to room availability

YOGA RETREAT
Suitable for yoga players of all levels. There is also a
variety of spa program with healthy food.
PACKAGE INCLUDE:
3 Nights stay in Bamboo Cottage
All Meals (Breakfast, Lunch, Dinner)
1 x Thai cooking class of Dinner
1 X 5 Hours Full day spa program “Kinaree Long Song”
1 x 30 mins. Wareerak Night Spa
Daily Yoga class
Daily hot spring baths
Round-trip transfer; from and to Krabi International
Airport (KBV)

1 person
Accommodation

15,500 ฿

2 persons

20,000 ฿

Room upgrade is subject to room availability

YOGA RETREAT
Suitable for yoga players of all levels. There is also a
variety of spa program with healthy food.
PACKAGE INCLUDE:
5 Nights stay in Bamboo Cottage
All Meals (Breakfast, Lunch, Dinner)
1 x Thai cooking class of Dinner
1 X 5 Hours Full day spa program “Kinaree Long Song”
2 x 30 mins. Wareerak Night Spa
Daily Yoga class
Daily hot spring baths
Round-trip transfer; from and to Krabi International
Airport (KBV)

1 person
Accommodation

23,000 ฿

2 persons

31,000 ฿

Room upgrade is subject to room availability

REJUVENATING
WWW.REALLYGREATSITE.COM

REJUVENATING
It's time to take care of and restore your physical and
mental health through the use of spa treatments and
different types of Thai traditional medicine.
PACKAGE INCLUDE:
2 Nights stay in Bamboo Cottage
All Meals ( Breakfast, Lunch, Dinner)
1 X 5 Hours Full day spa program “Kinaree Long Song”
1 x 60 mins. Hot oil massage
1 x 30 mins. Wareerak Night Spa
Daily Yoga class
Daily hot spring baths
Round-trip transfer; from and to Krabi International
Airport (KBV)

1 person
Accommodation

12,000 ฿

2 persons

15,500 ฿

Room upgrade is subject to room availability

REJUVENATING
It's time to take care of and restore your physical and
mental health through the use of spa treatments and
different types of Thai traditional medicine.
PACKAGE INCLUDE:
3 Nights stay in Bamboo Cottage
All Meals ( Breakfast, Lunch, Dinner)
1 X 5 Hours Full day spa program “Kinaree Long Song”
1 x 60 mins. Hot oil massage
1 x 30 mins. Wareerak Night Spa
Daily Yoga class
Daily hot spring baths
Round-trip transfer; from and to Krabi International
Airport (KBV)

1 person
Accommodation

15,500 ฿

2 persons

20,000 ฿

Room upgrade is subject to room availability

REJUVENATING
It's time to take care of and restore your physical and
mental health through the use of spa treatments and
different types of Thai traditional medicine.
PACKAGE INCLUDE:
5 Nights stay in Bamboo Cottage
All Meals ( Breakfast, Lunch, Dinner)
1 X 5 Hours Full day spa program “Kinaree Long Song”
1 x 60 mins. Hot oil massage
1 x 90 mins. Wareerak Signature massage
2 x 30 mins. Wareerak Night Spa
Daily Yoga class
Daily hot spring baths
Round-trip transfer; from and to Krabi International
Airport (KBV)

1 person
Accommodation

23,000 ฿

2 persons

31,000 ฿

Room upgrade is subject to room availability

DE-STRESS
WWW.REALLYGREATSITE.COM

DE-STRESS
Suitable for people who are exhausted or wanting
balance the body mind and emotion
PACKAGE INCLUDE:
2 Nights stay in Bamboo Cottage
All Meals ( Breakfast, Lunch, Dinner)
2 x 60 mins. Body Scrubs
1 x 60 mins. Thai massage
1 x 30 mins. Wareerak Night Spa
Daily Yoga class
Daily hot spring baths
Round-trip transfer; from and to Krabi International
Airport (KBV)

1 person
Accommodation

12,000 ฿

2 persons

15,500 ฿

Room upgrade is subject to room availability

DE-STRESS
Suitable for people who are exhausted or wanting
balance the body mind and emotion
PACKAGE INCLUDE:
3 Nights stay in Bamboo Cottage
All Meals ( Breakfast, Lunch, Dinner)
2 x 60 mins. Body Scrubs
1 x 60 mins. Thai massage
1 x 30 mins. Wareerak Night Spa
Daily Yoga class
Daily hot spring baths
Round-trip transfer; from and to Krabi International
Airport (KBV)

1 person
Accommodation

15,500 ฿

2 persons

20,000 ฿

Room upgrade is subject to room availability

DE-STRESS
Suitable for people who are exhausted or wanting
balance the body mind and emotion
PACKAGE INCLUDE:
5 Nights stay in Bamboo Cottage
All Meals ( Breakfast, Lunch, Dinner)
2 x 60 mins. Body Scrubs
1 x 60 mins. Thai massage
1 x 60 mins. Hot Spring Massage with Herbal Compress
3 x 30 mins. Wareerak Night Spa
Daily Yoga class
Daily hot spring baths
Round-trip transfer; from and to Krabi International
Airport (KBV)

1 person
Accommodation

23,000 ฿

2 persons

31,000 ฿

Room upgrade is subject to room availability

SLEEP WELL
WWW.REALLYGREATSITE.COM

SLEEP WELL
Rest your body and mind with yoga classes and
private meditation practice. Wareerak night spa and
herbal tea will help you sleep better.
PACKAGE INCLUDE:
2 Nights stay in Bamboo Cottage
All Meals ( Breakfast, Lunch, Dinner)
1 x 2 hrs. Head & Toes
1 x 60 mins. Thai massage
1 x 30 mins. Wareerak Night Spa
Daily Yoga class
Daily hot spring baths
Round-trip transfer; from and to Krabi International
Airport (KBV)

1 person
Accommodation

12,000 ฿

2 persons

15,500 ฿

Room upgrade is subject to room availability

SLEEP WELL
Rest your body and mind with yoga classes and
private meditation practice. Wareerak night spa and
herbal tea will help you sleep better.
PACKAGE INCLUDE:
3 Nights stay in Bamboo Cottage
All Meals ( Breakfast, Lunch, Dinner)
1 x 2 hrs. Head & Toes
1 x 60 mins. Thai massage
1 x 30 mins. Wareerak Night Spa
Daily Yoga class
Daily hot spring baths
Round-trip transfer; from and to Krabi International
Airport (KBV)

1 person
Accommodation

15,500 ฿

2 persons

20,000 ฿

Room upgrade is subject to room availability

SLEEP WELL
Rest your body and mind with yoga classes and
private meditation practice. Wareerak night spa and
herbal tea will help you sleep better.
PACKAGE INCLUDE:
5 Nights stay in Bamboo Cottage
All Meals ( Breakfast, Lunch, Dinner)
1 x 2 hrs. Head & Toes
1 x 60 mins. Thai massage
1 x 30 mins. Hot Spring Massage with Herbal Compress
3 x 30 mins. Wareerak Night Spa
Daily Yoga class
Daily hot spring baths
Round-trip transfer; from and to Krabi International
Airport (KBV)

1 person
Accommodation

23,000 ฿

2 persons

31,000 ฿

Room upgrade is subject to room availability
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The Water That Cures
18 Moo 7 Khlong Tom Nua, Khlong Tom, Muang, Krabi 81120 Thailand
www.wareerak.co.th
Tel: +66 (0) 75 637130 Fax: +66 (0) 75 637134

