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 THE GEMS MINING POOL VILLAS PATTAYA | เดอะเจมสไ์มนงิ พูลวลิลา พทัยา  
Escape to the Precious Oasis  

 
 

เดอะเจมสไ์มนงิ พลูวลิลา พัทยา เป็นรสีอรต์ขนาด 78 หอ้ง โดยไดรั้บแรงบนัดาลใจในการการออกแบบทงัภายในและภายนอกจากเหมอืง
แรอ่ญัมณีในแอฟรกิา การตกแตง่เนน้ความหรหูรา โครงสรา้งทแีข็งแรงแตม่กีารตกแตง่ภายในใหรู้ส้กึสบายผอ่นคลายและมพีนืทใีชส้อย
ภายในหอ้งพักทกีวา้งขวาง พรอ้มกบัสงิอํานวยความสะดวกระดับหา้ดาว ภายในรสีอรต์เต็มไปดว้ยแมกไมเ้ขยีวขจนีานาพันธุก์วา่ 56 ชนดิ 
หอ้งพักและวลิลาแบง่เป็น 5 ประเภท คอื โทปาส จากซุซ ี(Topaz Jacuzzi), เอม็เมอรัลด ์พลูวลิลา 1 หอ้งนอน (Emerald One-Bedroom 
Pool Villa), แซฟไฟร ์พลูวลิลา 2 หอ้งนอน (Sapphire Two-Bedroom Pool Villa), รูบ ีพลูวลิลา 3 หอ้งนอน และ เดอะเลกาซ ีคอนเซป็ชวล 
เรสซเิดนซ ์(The Legacy Conceptual Residence) 5 หอ้งนอน 
 
รสีอรต์มสีงิอํานวยความสะดวกดา้นการจัดการประชมุและงานเลยีงสงัสรรคสํ์าหรับองคก์รและสว่นตวั โดยมหีอ้งประชมุเดอะไมเนอร ์ (The 
Miner) รองรับแขกไดส้งูสดุ 200 ทา่น หอ้งประชมุดเิอ็กซพ์ลอเรอร ์ (The Explorer) รองรับแขกไดส้งูสดุ 60 ทา่น และ หอ้งอาหาร
เดอะแทรม เรสเตอรองต ์บารแ์อนดไ์วนเ์ซลลา่  (The Tram Restaurant Bar & Wine Cellar) ก็เหมาะสําหรับโอกาสตา่งๆในการมาพบปะ
สงัสรรค ์ และรวมไปถงึเดอะเลกาซ ี คอนเซป็ชวล เรสซเิดนซ ์ ทมีหีอ้งรับประทานอาหารและหอ้งประชมุพรอ้มอปุกรณอํ์านวยความสะดวก
แบบเป็นสว่นตวั 
 
เดอะเจมสไ์มนงิ พลูวลิลา พัทยา ตงัอยูใ่นทําเลทสีะดวกในการเดนิทางใกลก้บัทางหลวงพเิศษระหวา่งเมอืงหมายเลข 7 มอเตอรเ์วย์
กรงุเทพ - พัทยา ทําใหส้ะดวกตอ่การเดนิทางไปกรงุเทพ สนามบนิสวุรรณภมูแิละสนามบนิอูต่ะเภาภายในเวลาเพยีง 1 – 1.5 ชวัโมง ในขณะ
ทกีารเดนิทางไปพทัยาเหนอืก็ใชเ้วลาเพยีง 10 นาทเีทา่นัน  
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   ขอ้มลูการตดิตอ่  

 

The Gems Mining Pool Villas Pattaya | เดอะเจมสไ์มนงิ พูลวลิลา พทัยา 

ทอียู ่  888/1 หมู.่1 ต.หนองปรอื อ.บางละมงุ จ.ชลบรุ ี20150 

โทรศพัท ์ +66(0)38 222 222  

แฟกซ ์  +66(0)38 195 201 

WhatsApp +66 (0)93 239 4666 

อเีมลล ์    hello@thegemspattaya.com | rsvn@thegemspattaya.com  

เว็บไซต ์ www.thegemspattaya.com 

เฟซบคุ @thegemspattaya 

  ขอ้มลูการเขา้พกั 

       

เช็คอนิและเช็คเอาท:์  อนิเทอรเ์น็ต:    
เชค็อนิ: 14.00 น.  ภายในหอ้งพัก: ฟร ีWiFi 

เชค็เอาท:์ 12.00 น.  บรเิวณสาธารณะ: ฟร ีWiFi 

มบีรกิารเชค็อนิและเชค็เอาทภ์ายในหอ้งพัก       
       
การจอดรถ:   สตัวเ์ลยีง:    
จอดฟรใีนทจีอดรถ  * ไมอ่นุญาตใหนํ้าสตัวเ์ลยีงเขา้พัก   
บรกิารจอดรถให ้(Vallet Parking)  ** ยกเวน้สตัวช์ว่ยเหลอื (Service Animals) สามารถนําเขา้พักได ้

ชอ่งจอดรถสําหรับผูพ้กิาร      
สถานชีารจ์รถยนตไ์ฟฟ้า       
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    ขอ้มลูหอ้งพกั 

     

  เดอะเจมสไ์มนงิ พลูวลิลา พัทยา ประกอบไปดว้ยหอ้งพัก 5 ประเภท จํานวนทงัหมด 78 หอ้ง ในแตล่ะหอ้งพักมรีะเบยีงทกีวา้งขวางไว ้
สําหรับนังพักผอ่นและชนืชมบรรยากาศของรสีอรต์ ซงึประเภทหอ้งพักสามารถแบง่ออกไดด้ังน ี: 

ประเภทหอ้งพกั 
ขนาดรวม
ระเบยีง จํานวนหอ้งพกั 

ขนาดจากซุซ/ี
สระวา่ยนํา 

(ก) x (ย) x (ส) 
เมตร 

โทปาซจากซุซ ี
Topaz Jacuzzi  

93 24 
1.75 x 1.75 x 0.40 

เอม็เมอรัลด ์พลูวลิลา 1 หอ้งนอน 
Emerald One-Bedroom Pool Villa  

100 35 
2.10 x 7.80 x 0.90 

แซฟไฟร ์พูลวลิลา 2 หอ้งนอน 
Sapphire Two-Bedroom Pool Villa 

140 11 
3 x 8.50 x 0.90 

รบู ีพลูวลิลา 3 หอ้งนอน 
Ruby Three-Bedroom Pool Villa 

207 7 
3 x 8.50 x 0.90 

เดอะเลกาซ ีคอนเซป็ชวล เรสซเิดนซ ์(5 หอ้งนอน) 
The Legacy Conceptual Residence 

1,500 
1 
 

n/a 

จํานวนหอ้งพกัทงัหมด  78  
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สงิอํานวยความสะดวกในหอ้งพกั: 

เครอืงปรับอากาศ โทรศัพท ์
ระเบยีง 
 

 

เครอืงเป่าผม เสอืคลมุอาบนํา 
หมอนเพอืสขุภาพ/หมอนขน
เป็ด 
 

 

โทรทัศนร์ะบบดาวเทยีม/เคเบลิ ชดุของใชใ้นหอ้งนํา นําดมืขวดฟร ี  

สมารท์ทวี ีขนาด 49 นวิ และ 55 นวิ บรกิารทําความสะอาด 
ชา/กาแฟฟร ี
 

 

ตูเ้ย็นขนาดเล็ก สระนํา/จากซุซแีบบสว่นตัว 
อนิเทอรเ์น็ตความเร็วสงู: 
WIFI 
 

 

มนิบิาร ์ หัวแปลงปลกัไฟ (ตามคําขอ) เตารดี/ทรีองรดี (ตามคําขอ)  

 
บรกิาร:  

  

แผนกตอ้นรับ 24 ชวัโมง  ผูพ้กิารเขา้ถงึได ้ รา้นขายของฝาก  

จุดชารจ์รถยนตไ์ฟฟ้า 
พเีลยีงเดก็ (ตามคําขอและมี
คา่บรกิาร) 

ศนูยบ์รกิารธรุกจิ  

โต๊ะคอนเชยีส ์ เครอืงถา่ยเอกสาร (ตามคําขอและมี
คา่บรกิาร) 

  

รถใหเ้ชา่ ปรนิทเ์อกสาร (ตามคําขอและมี
คา่บรกิาร) 

  

จัดดอกไม ้ รถรับสง่ในตวัเมอืงฟร ี   

ซกัรดี พนักงานยกกระเป๋า    
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โทปาซ จากซุซ ี(93 ตรม.) 
หอ้งนเีป็นชอืทสีอืถงึความแวววาวและความสกุใสของบษุราคัมอนัเป็นอญัมณีประจําเดอืนเกดิในเดอืนพฤศจกิายน โทปาซหรอืบษุราคัม
สามารถพบไดห้ลากหลายส ีอนัไดแ้ก ่สเีหลอืงหยาดนําผงึ, สสีม้เขม้, สชีมพดูอกไซคลาเมน และสฟ้ีา บษุราคมับางชนินันสามารถเป็นอญั
มณีสแีฝด (Pleochroism)ไดด้ว้ย คอื ลกัษณะการมองเห็นสอีญัมณเีมด็เดยีวกนั แตเ่มอืมองไปในทศิทางตา่งกนัก็จะเห็นสอีญัมณทีตีา่งกนั
ไปดว้ย อกีความหมายหนงึของบษุราคัมสฟ้ีา คอื วันครบรอบ 4 ปี และ วันครบรอบ 23 ปี 
 
หอ้งโทปาซ จากซุซ ีมอีา่งจากซุซสีว่นตวัขนาดใหญ ่ภายในหอ้งนํามพีนืทกีวา้งขวางพรอ้มฝักบวัเรนชาวเวอรแ์ละมรีะเบยีงทกีวา้งขวาง  
 

เอ็มเมอรลัด ์พูลวลิลา 1 หอ้งนอน (100 ตรม.) 
เอ็มเมอรัลดห์รอืมรกตเป็นหนงึในอญัมณีประเภทเบรลิมสีเีขยีวเขม้ไปจนถงึสเีขยีวแกมนําเงนิ มลัีกษณะสคีลา้ยแรอ่ะความารนีซงึก็จัดอยูใ่น
ประเภทเดยีวกบัเบรลิ สขีองมรกตนันเปรยีบเหมอืนสขีองไมผ้ลใิบ เป็นตวัเลอืกทดีสํีาหรับเป็นอญัมณีประจําตัวผูเ้กดิเดอืนพฤษภาคม หรอืใน
อกีความหมายหนงึคอื เป็นวนัครบรอบ 35 ปีของการแตง่งาน มรกตถกูคน้พบครังแรกทเีหมอืงในประเทศอยีปิต ์อยา่งนอ้ย 330 ปีกอ่นครสิต-
ศักราชเรอืยมาจนกระทงัในชว่งปี ค.ศ. 1700  คลโีอพตัรา ราชนีิแหง่อยีปิตโ์บราณ เป็นผูท้ชีนืชอบหลงใหลในมรกต และพระนางก็ใชเ้ป็น
เครอืงประดับตกแตง่กายอยูเ่สมอ  
 
เอม็เมอรัลด ์พลูวลิลา 1 หอ้งนอน มสีระวา่ยนําสว่นตวั ภายในหอ้งนํามพีนืทกีวา้งขวางพรอ้มฝักบวัเรนชาวเวอร ์เป็นตัวเลอืกทเีหมาะสําหรับ
ผูท้มีองหาความผอ่นคลายแตย่งัตอ้งการคงความเป็นสว่นตัวไว ้
 

แซฟไฟร ์พูลวลิลา 2 หอ้งนอน (140 ตรม.) 
แซฟไฟรห์รอืไพลนิถกูนํามาเกยีวเนอืงกบัราชวงศแ์ละความรักมานานนับศตวรรษ เมอืเจา้ฟ้าชายชาลสแ์หง่ราชวงศอ์งักฤษไดม้อบแหวน
หมนัไพลนิสฟ้ีาใหแ้กเ่ลดไีดอาน่า สเปนเซอร ์ จนกระทงัเธอเสยีชวีติลงในปี ค.ศ.1997 เจา้หญงิไดอาน่าเป็นทรีูจ้ักในนามเจา้หญงิททีรง
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เสน่หแ์ละทําใหค้นทงัโลกหลงใหล แหวนไพลนิวงนเีชอืมโยงประวัตศิาสตรแ์ละเทพนยิายเขา้กนัอยา่งลงตวั  ไพลนิคอือญัมณีประจําเดอืน
เกดิเดอืนกนัยายน และเป็นสญัลักษณ์ของการครบรอบ 5 ปี และ 45 ปี 
 
แซฟไฟร ์ พลูวลิลา 2 หอ้งนอน มสีระวา่ยนําสว่นตวัแบบกลางแจง้, หอ้งนอนพรอ้มเตยีงขนาดใหญ ่ 2 หอ้ง, พนืทนัีงเลน่สว่นกลาง เป็น
ตัวเลอืกทเีหมาะสําหรับครอบครัวขนาดเล็กหรอืกลุม่เพอืน 
 

รบู ีพูลวลิลา 3 หอ้งนอน (207 ตรม.) 
รบูหีรอืทับทมิเป็นหนงึในอญัมณีทมีคีวามสําคญัทางประวัตศิาสตร ์ ถกูกลา่วถงึในคมัภรีไ์บเบลิถงึ 4 ครัง ดว้ยคณุลักษณะทเีปรยีบเสมอืน
ความสวยงามและสตปัิญญา ในภาษาสนัสกฤตโบราณทบัทมิถกูอา้งองิถงึวา่เป็นรัตนราช หรอืราชาแหง่อญัมณ ี
 
ทับทมิและไพลนิเป็นแรส่ายพันธท์มีคีา่ทสีดุในแรป่ระเภทควอรันดัม จงึทําใหม้รีาคาตอ่กะรัตทสีงูมาก ทับทมิจงึเป็นหนงึในอญัมณีทมีคีวาม
ตอ้งการสงูในตลาดตามไปดว้ย ทับทมิคอือญัมณีประจําเดอืนเกดิเดอืนกรกฏาคม และเป็นสญัลกัษณ์ครบรอบ 15 ปี และ 40 ปี  
 
รบู ีพลูวลิลา 3 หอ้งนอน มสีระวา่ยนําสว่นตัวแบบกลางแจง้, หอ้งนอนแบบเตยีงใหญ ่2 หอ้งและเตยีงคู ่1 หอ้ง, พนืทนัีงเลน่สว่นกลาง และ
ยงัมทีางเขา้แบบสว่นตวัไปสูส่ระวา่ยนําสแีดงสว่นกลางทเีชอืมไปถงึรบูวีลิลาอนืๆ เหมาะสําหรับครอบครัวขนาดใหญห่รอืกลุม่เพอืน สําหรับ
ครอบครัวหรอืเพอืนฝงูทตีอ้งการเขา้พักเป็นกลุม่ใหญแ่ละตอ้งการความเป็นสว่นตัวและใกลช้ดิ สามารถสํารองรบูวีลิลา 2-4 หลังทอียูใ่กลก้นั
ได ้ 
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เดอะเลกาซ ีคอนเซ็ปชวล เรสซเิดนซ ์(1,500 ตรม.) 
เดอะเลกาซ ี ตงัชอืมาจากเพชรสชีมพทูมีมีลูคา่จากการประมลูสงูทสีดุในโลก คอื The Pink Legacy ซงึเป็นเพชรหายากโดยถกูคน้พบใน
ประเทศแอฟรกิาใต ้  เจา้ของเดมิคอืครอบครัวออพเพนไฮเมอร ์ ผูบ้รหิารกลุม่บรษัิท De Beers ผูดํ้าเนนิธรุกจิการสํารวจหาเพชร การทํา
เหมอืงเพชร และการคา้เพชร 

“อญัมณทีหีายากและสวยงามเชน่นน่ีาจะปรากฎใหเ้ห็นในการประมลูไดใ้นทกุ ๆ 50-100 ปี และอญัมณีเชน่นมีนัไมอ่าจประเมนิคา่ได”้ ราอลุ 
คาดาเกยี หวัหนา้ฝ่ายอญัมณตีัวแทนจาก Christie’s กลา่วถงึเพชร The Pink Legacy ทสีรา้งสถติเิป็นเพชรสชีมพทูมีรีาคาประมลูสงูทสีดุ
ในประวัตศิาสตร ์โดยผูช้นะการประมลูเมอืวันท ี13 พฤศจกิายน 2561 คอื บรษัิท Harry Winston โดยราคาประมลูอยูท่รีาว 1,656 ลา้น
บาท สนนราคากะรตัละ 85 ลา้นบาท  
 
Legacy แปลวา่ มรดกตกทอด ชอืนจีงึเป็นการสะทอ้นถงึความตงัใจของเจา้ของคอืคณุมชียั อนิทรพ์ทัิกษ์ เจา้ของโรงแรม ผูซ้งึมบีทบาท
สําคญัในการลงทนุและพัฒนาธรุกจิดา้นการทอ่งเทยีวในเมอืงพัทยามายาวนาน และไดทุ้ม่เททงักําลังกาย กาํลังทรัพยแ์ละกําลังสมองใน
การใหกํ้าเนดิรสีอรต์ระดับหา้ดาว ทจีะเป็นอกีหนงึจดุหมายสําหรับนักเดนิทางทงัชาวไทยและตา่งชาตทิเีดนิทางมายงัเมอืงพัทยา และได ้
ตงัใจให ้เดอะเจมสไ์มนงิ พลูวลิลา พัทยาเป็นอกีหนงึความภาคภมูใิจของครอบครัว 
 
เดอะเลกาซ ีคอนเซป็ชวล เรสซเิดนซ ์เหมาะสําหรับการประชมุองคก์รขนาดเล็กหรอืการพักผอ่นแบบในบรรยากาศแบบสว่นตวัเป็นกนัเอง มี
พนืทใีชส้อยรวมถงึ 1,495 ตรม. ในรูปแบบอาคาร 5 ชนั ม ี5 หอ้งนอน พรอ้มดว้ยหอ้งประชมุขนาดเล็กสําหรับแขกสงูสดุ 27 ทา่น ทสีามารถ
เปลยีนเป็นหอ้งทานอาหารได ้ซงึผูจั้ดงานสามารถรับรองแขกของทา่นภายในหอ้งนไีด ้หอ้งนยีงัมหีอ้งครัวสว่นตวัพเิศษสําหรับแขกผูเ้ขา้พัก
ในเดอะเลกาซ ีโดยจะมเีชฟและทมีงานอาหารและเครอืงดมืมาจัดเตรยีมและใหบ้รกิารแบบสว่นตัว ทงัมอืเชา้ กลางวัน และเย็น อกีหนงึสงิที
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พลาดไมไ่ดค้อืการสมัผัสประสบการณ์ Chef Table หรอืการรับประทานอาหารแบบเชฟเทเบลิ โดยเชฟใหญข่องโรงแรมจะมาประกอบ
อาหารและนําเสนอเมนูของมอืนัน แบบใกลช้ดิ เป็นกนัเอง ถงึเป็นอกีหนงึประสบการณ์ทมีคีา่ เมอืเขา้พักทเีดอะเลกาซ ี

 
สงิอํานวยความสะดวกอนืๆในเดอะเลกาซ ีคอื จากซุซสีว่นตวัขนาดใหญ ่หอ้งคาราโอเกะ หอ้งเลน่เกมส-์หอ้งสําหรับเด็ก เลา้จบ์ารบ์คีวิ โต๊ะ
พลู พนืทสํีาหรับฝึกซอ้มเลก่อลฟ์ สระวา่ยนําและบารบ์นชนัดาดฟ้า บอ่ออนเซน 3 บอ่ ฟิตเนส และ ทจีอดรถสว่นตัว นอกจากนยีงัมหีอ้งนอน
เพมิเตมิไวสํ้าหรับผูต้ดิตามหรอืผูด้แูลของแขกทเีขา้พกัอกีดว้ย  
 

  กจิกรรมดา้นสขุภาพและการพกัผอ่นหยอ่นใจ 

         
  

เดอะเจมสไ์มนงิ พลูวลิลา พทัยา ยงัมบีรกิารดา้นสขุภาพ รสีอรต์มกีารจัดสรรกจิกรรมทเีหมาะแกก่ารดแูลสขุภาพและการพักผอ่นหยอ่นใจไว ้
ทคีลบัอะเมธสิ (Club Amethyst) พรอ้มอปุกรณอ์อกกําลังกายคณุภาพสงู อกีทงัยงัมสีปาและบอ่ออนเซนทมีมีาตรฐานความสะอาด 
ปลอดภยัทกุครังทใีชบ้รกิาร 

 

คลบัอะเมธสิ (Club Amethyst) 

เวลาทําการ:   06.00 – 22.00 น. 

เดอะเจมสอ์อนเซน บอ่แชนํ่ารอ้นและนําเย็น  

 หอ้งซาวน่าและสตรมี 

 ฟิตเนสเซนเตอร ์และหอ้งออกกําลังกายเดอะควอทซ ์สตดูโิอ 

เดอะสปา แอท คลับอะเมธสิ (10.00 – 20.00 น.) 

 คดิสค์ลับ 
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 สระวา่ยนําสว่นกลางพรอ้มสไลเดอร ์6 เมตรและกําแพงปีนหนา้ผา (ปี 2021)  

 

    หอ้งอาหาร 

         
 

 

เดอะพทิ 
ซนัดาวนเ์นอรบ์าร ์

เดอะพทิ ซนัดาวนเ์นอรบ์าร ์ตงัอยูต่ดิรมิหว้ยนําททํีาใหเ้พลดิเพลนิไปกบัการพกัผอ่นในชว่งบา่ยคลอ้ยยําคํา แขกสามารถเพลนิใจไปกบั
เครอืงดมืทมีใีหเ้ลอิกมากมาย เชน่ คอ็กเทล, เบยีร,์ เหลา้ หรอื  ไวน ์จับคูก่บัอาหารทานเลน่แบบเบาๆ หรอืเมนูอาหารจานดว่น พรอ้มดมื
ดําในชว่งเวลาแหง่ความสขุกบัเครอืงดมืราคาพเิศษ และชว่งวันหยดุสดุสัปดาห ์ศกุรแ์ละเสาร ์จะมบีารบ์คีวิสไตลแ์อฟรกินัใหท้กุทา่นไดล้มิ
รสในบรรยากาศกลางแจง้   

เวลาทําการ:   15.00 - 20.00 น. 

Happy Hours:  16.00 - 18.00 น. 

เดอะแทรม 
เรสเทอรองต,์ บาร ์แอนด ์ไวนเ์ซลลา่        
หอ้งอาหารเดอะแทรม เปิดใหบ้รกิารตลอดวัน เหมาะสําหรับทงัมอืเชา้ มอืเทยีง และมอืเย็น เดอะแทรมใหบ้รกิารอาหารเชา้นานาชาตแิบบ
บฟุเฟต ์  สว่นในเมนูปกตจิะเนน้ไปทอีาหารไทยตํารับดงัเดมิ โดยใชว้ตัถดุบิทสีดใหมจ่ากในพนืทจัีงหวัดชลบรุแีละใกลเ้คยีง นอกจากนยีงัมี
เมนูซกิเนเจอรท์ไีดแ้รงบนัดาลใจจากประเทศแอฟรกินัและเมนูฝังตะวันตก มเีมนูสําหรับมงัสวริตั ิ นอกจากนยีงัมบีารแ์ละหอ้งเก็บไวนพ์รอ้ม
ไวนจ์ากหลากหลายททีวัโลกใหบ้รกิาร   
  
เวลาทําการ:   06.30 - 23.00 น. (ทกุวัน)  

      

อาหารเชา้:   06.30 - 10.30 น. (ทกุวัน)  
        



 

 
FACTSHEET | THE GEMS MINING POOL VILLAS PATTAYA 

www.thegemspattaya.com |Tel. +66(0)38-222-222 E-mail: hello@thegemspattaya.com 

Address:  888/1 Moo. 1 Nongprue Banglamung Chonburi 20150 

 บารบ์คีวิ   18.00 - 20.00 น. เป็นตน้ไป (วันศกุร ์และ วันเสาร ์เทา่นัน) 
 

 

 รมูเซอรว์สิ 

 ทมีครัวพรอ้มสําหรับเตรยีมเสริฟ์อาหารไทยและตะวันตกรสชาตเิยยีมในหอ้งพัก เพอืความเป็นสว่นตวัและสะดวกสบายของทา่น  

 เวลาทําการ:       6.00 – 23.00 น. 

 

 สงิอํานวยความสะดวก และ กจิกรรมอนืๆ

 

หอ้งประชุม เดอะไมเนอร ์(360 ตร.ม.) 

หอ้งประชมุทกีวา้งขวางเหมาะกบัการประชมุและงานสงัสรรคห์ลากหลายประเภท เชน่ การประชมุ การสมัมนา งานเลยีงฉลองมงคลสมรส 

ความจ ุ(จํานวนคน):   

เธยีรเ์ตอร:์ 200 

ค็อกเทล:  200 

คลาสรูม: 105 (โต๊ะสเีหลยีมผนืผา้ 35 ตวั) 

จัดเลยีง: 160 (โต๊ะกลม) 

รปูตัว T: 45-90  

รปูตัว E: 129  

หอ้งประชุม ดเิอ็กซพ์อเรอร ์(120 ตร.ม.) 

หอ้งประชมุพนืทขีนาดกะทดัรัด เหมาะสําหรับการประชมุหรอืงานเลยีงขนาดเล็ก เชน่ การประชมุ การสมัมนา พธิหีมนั 

ความจ ุ(จํานวนคน):   

เธยีรเ์ตอร:์ 60  
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คลาสรูม: 30 

ค็อกเทล: 60 

 

  สถานททีอ่งเทยีวใกลเ้คยีง 

        
o 950 ม.  โลมาโชว ์ดอลฟีเนเรยีม (2 น.) 
o 1 กม.   ฟารม์มา้แคระปีโป้โพนคีลับ (3 น.) 
o 2 กม.  อทุยานหนิลา้นปีและฟารม์จระเข ้(5 น.) 
o 7 กม. ปราสาทสจัธรรม (15 น.) 
o 7 กม.  หา้งสรรพสนิคา้เทอมนิอล 21 พัทยา (15 น.) 
o 7 กม.   ทฟิฟานโีชว ์(13 น.) 
o 9 กม.  หา้งสรรพสนิคา้เซ็นทรัลเฟสตวิลัพัทยาบชี (20 น.) 
o 10 กม.  วอลค์กงิสตรที (20 น.) 
o 13 กม.  สนามยงิปืนแบทเทลิเมาส ์(15 น.) 
o 15 กม.   สนามกอลฟ์สยามคันทรคีลับ (23 น.) 
o 17 กม.   กานโชว ์KAAN SHOW (17 น.) 
o 18 กม.   สนามกอลฟ์ฟีนกิซโ์กลดก์อลฟ์แอนดค์ันทรคีลับ (27 น.) 
o 25 กม.   สวนนําการต์นูเนตเวริค์ (35 น.) 
o 28 กม.  สวนนํารามายณะ (36 น.) 
o 28 กม.  ไรอ่งุน่ซลิเวอรเ์ลค (35 น.) 
o 33 กม.  สวนนงนุช (33 น.) 

 
 
 
 
 



 

 
FACTSHEET | THE GEMS MINING POOL VILLAS PATTAYA 

www.thegemspattaya.com |Tel. +66(0)38-222-222 E-mail: hello@thegemspattaya.com 

Address:  888/1 Moo. 1 Nongprue Banglamung Chonburi 20150 

 

  การเดนิทางจากสนามบนิ  

 

    ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิ(BKK)      

o 112 กม. (ใชเ้วลาประมาณ 1.20 ชวัโมง โดยรถยนต)์ 

   ทา่อากาศยานดอนเมอืง (DMK)     

o 155 กม. (ใชเ้วลาประมาณ 2 ชวัโมง โดยรถยนต)์ 

    ทา่อากาศยานอูต่ะเภา (UTP)   

o 47 กม.  (ใชเ้วลาประมาณ 40 นาท ีโดยรถยนต)์ 
 

  บรกิารรถรบัสง่ 

   

         บรกิารรถรบัสง่และรถเชา่: 

         ทางรสีอรต์มบีรกิารรถรับสง่ทงัจากสนามบนิหรอืสถานทแีละจังหวดัใกลเ้คยีง กรณุาตดิตอ่รสีอรต์โดยตรงสําหรับขอ้มลูเพมิเตมิ 

         โทรศัพท:์ 038-222-222 ตอ่ แผนก Concierge  

ประเภทรถ: 

o โตโยตา้ คัมร ี(รถยนต4์ประต)ู 
o โตโยตา้ คอมมวิเตอร ์(รถตู)้   
o โตโยตา้ อลัพารด์ (รถตูแ้บบหรหูรา) 

บรกิารรถรบัสง่ฟรใีนตวัเมอืง 

ทางรสีอรต์มบีรกิารรถรับสง่ฟรรีะหวา่งรอีสรต์และพัทยาเหนอื สามารถดตูารางการเดนิรถและสํารองทนัีงไดท้แีผนกตอ้นรับ 



 

 
FACTSHEET | THE GEMS MINING POOL VILLAS PATTAYA 

www.thegemspattaya.com |Tel. +66(0)38-222-222 E-mail: hello@thegemspattaya.com 

Address:  888/1 Moo. 1 Nongprue Banglamung Chonburi 20150 

บรกิารรถกอลฟ์ – มบีรกิารฟรภีายในบรเิวณรสีอรต์ 


