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THE GEMS MINING POOL VILLAS PATTAYA | เดอะเจมสไ์ มนิง พูลวิลลา พ ัทยา
Escape to the Precious Oasis
เดอะเจมส์ไมนิง พูลวิลลา พัทยา เป็ นรีสอร์ตขนาด 77 ห ้อง โดยได ้รับแรงบันดาลใจในการการออกแบบทังภายในและภายนอกจากเหมือง
แร่อัญมณีในแอฟริกาพร ้อมกลินอายของซาฟารี การตกแต่งเน ้นความหรูหรา โครงสร ้างทีแข็งแรงแต่มก
ี ารตกแต่งภายในให ้รู ้สึกสบายผ่อน
คลายและมีพนที
ื ใช ้สอยภายในห ้องพักทีกว ้างขวาง พร ้อมกับสิงอํานวยความสะดวกระดับห ้าดาว ภายในรีสอร์ตเต็มไปด ้วยแมกไม ้เขียวขจี
นานาพันธุก
์ ว่า 56 ชนิด
ห ้องพักและวิลลาแบ่งเป็ น 5 ประเภท คือ โทปาส จากุซซี (Topaz Jacuzzi), เอ็มเมอรัลด์ พูลวิลลา 1 ห ้องนอน (Emerald One-Bedroom
Pool Villa), แซฟไฟร์ พูลวิลลา 2 ห ้องนอน (Sapphire Two-Bedroom Pool Villa), รูบ ี พูลวิลลา 3 ห ้องนอน (Ruby Three-Bedroom
Pool Villa) และ เดอะเลกาซี คอนเซ็ปชวล เรสซิเดนซ์ (The Legacy Conceptual Residence) 5 ห ้องนอน
ิ านวยความสะดวกด ้านการจัดการประชุมและงานเลียงสังสรรค์สําหรับองค์กรและส่วนตัว โดยมีห ้องประชุมเดอะไมเนอร์ (The
รีสอร์ตมีสงอํ
Miner) รองรับแขกได ้สูงสุด 200 ท่าน ห ้องประชุมดิเอ็กซ์พลอเรอร์ (The Explorer) รองรับแขกได ้สูงสุด 60 ท่าน และ ห ้องอาหาร
เดอะแทรม เรสเตอรองต์ บาร์แอนด์ไวน์เซลล่า (The Tram Restaurant Bar & Wine Cellar) ก็เหมาะสําหรับโอกาสต่างๆในการมาพบปะ
สังสรรค์ และรวมไปถึงเดอะเลกาซี คอนเซ็ปชวล เรสซิเดนซ์ ทีมีห ้องรับประทานอาหารและห ้องประชุมพร ้อมอุปกรณ์อาํ นวยความสะดวก
แบบเป็ นส่วนตัวรองรับแขกได ้ 27 ท่าน
เดอะเจมส์ไมนิง พูลวิลลา พัทยา ตังอยูใ่ นทําเลทีสะดวกในการเดินทางใกล ้กับทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข 7 มอเตอร์เวย์
กรุงเทพ - พัทยา ทําให ้สะดวกต่อการเดินทางมาจากกรุงเทพ นอกจากนีสนามบินสุวรรณภูมแ
ิ ละสนามบินอูต
่ ะเภาอยูห
่ า่ งจากรีสอร์ตเพียง
ประมาณ 1-1.5 ชัวโมง ในขณะทีการเดินทางไปพัทยาเหนือก็ใช ้เวลาเพียง 10 นาทีเท่านัน
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ข้อมูลการเข้าพ ัก

เช็ คอินและเช็ คเอาท์:
14.00 น.
เช็คอิน:
12.00 น.
เช็คเอาท์:
มีบริการเช็คอินและเช็คเอาท์ภายในห ้องพัก

อินเทอร์เน็ต:
ภายในห ้องพัก:
บริเวณสาธารณะ:

การจอดรถ:
จอดฟรีในทีจอดรถ
บริการจอดรถให ้ (Valet Parking)
ช่องจอดรถสําหรับผู ้พิการ
สถานีชาร์จรถยนต์ไฟฟ้ า

ั เลียง:
สตว์
* ไม่อนุญาตให ้นํ าสัตว์เลียงเข ้าพัก
** ยกเว ้นสัตว์ชว่ ยเหลือ (Service Animals) สามารถนํ าเข ้าพักได ้
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ข้อมูลห้องพ ัก
เดอะเจมส์ไมนิง พูลวิลลา พัทยา ประกอบไปด ้วยห ้องพัก 5 ประเภท จํานวนทังหมด 77 ห ้อง ในแต่ละห ้องพักมีระเบียงทีกว ้างขวางไว ้
สําหรับนังพักผ่อนและชืนชมบรรยากาศของรีสอร์ต ซึงประเภทห ้องพักสามารถแบ่งออกได ้ดังนี :
ขนาดรวมระเบียง

จํานวนห้องพ ัก

ขนาดจากุซซี/สระว่ายนํา
(ก) x (ย) x (ส)
เมตร

โทปาส จากุซซี
Topaz Jacuzzi

93

24

2 x 2 x 0.40

เอ็มเมอรัลด์ พูลวิลลา 1 ห ้องนอน
Emerald One-Bedroom Pool Villa

100

34

2x8x1

แซฟไฟร์ พูลวิลลา 2 ห ้องนอน
Sapphire Two-Bedroom Pool Villa

140

11

3x9x1

รูบ ี พูลวิลลา 3 ห ้องนอน
Ruby Three-Bedroom Pool Villa

207

7

3x9x1

1,500

1

-

ประเภทห้องพ ัก

เดอะเลกาซี คอนเซ็ปชวล เรสซิเดนซ์ (5 ห ้องนอน)
The Legacy Conceptual Residence (Five Bedrooms)
จํานวนห้องพ ักทงหมด
ั
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สิงอํานวยความสะดวกในห้องพ ัก:
เครืองปรับอากาศ
เครืองเป่ าผม
โทรทัศน์ระบบดาวเทียม/เคเบิล
สมาร์ททีว ี ขนาด 49 นิว และ 55 นิว
ตู ้เย็นขนาดเล็ก
มินบ
ิ าร์

โทรศัพท์
เสือคลุมอาบนํ า
ชุดของใช ้ในห ้องนํ า
บริการทําความสะอาด
สระนํา/จากุซซีแบบส่วนตัว
หัวแปลงปลักไฟ (ตามคําขอ)

ระเบียง
หมอนเพือสุขภาพ/หมอนขนเป็ ด
นํ าดืมขวดฟรี
ชา/กาแฟฟรี
อินเทอร์เน็ ตความเร็วสูง: WIFI
เตารีด/ทีรองรีด (ตามคําขอ)

บริการ:
แผนกต ้อนรับ 24 ชัวโมง
จุดชาร์จรถยนต์ไฟฟ้ า
โต๊ะคอนเชียส์
รถให ้เช่า
จัดดอกไม ้
ซักรีด

ผู ้พิการเข ้าถึงได ้
พีเลียงเด็ก (ตามคําขอและมีคา่ บริการ)
เครืองถ่ายเอกสาร (ตามคําขอและมีคา่ บริการ)
ปรินท์เอกสาร (ตามคําขอและมีคา่ บริการ)
รถรับส่งในตัวเมืองฟรี
พนักงานยกกระเป๋ า

ร ้านขายของฝาก
ศูนย์บริการธุรกิจ

โทปาส จากุซซี (93 ตรม.)
ห ้องนีเป็ นชือทีสือถึงความแวววาวและความสุกใสของบุษราคัมอันเป็ นอัญมณีประจําเดือนเกิดในเดือนพฤศจิกายน
โทปาสหรือบุษราคัม
สามารถพบได ้หลากหลายสี อันได ้แก่ สีเหลืองหยาดนําผึง, สีส ้มเข ้ม, สีชมพูดอกไซคลาเมน และสีฟ้า บุษราคัมบางชินนันสามารถเป็ นอัญ
ี ฝด (Pleochroism)ได ้ด ้วย คือ ลักษณะการมองเห็นสีอญ
มณีสแ
ั มณีเม็ดเดียวกัน แต่เมือมองไปในทิศทางต่างกันก็จะเห็นสีอัญมณีทต่
ี างกัน
ไปด ้วย อีกความหมายหนึงของบุษราคัมสีฟ้า คือ วันครบรอบ 4 ปี และ วันครบรอบ 23 ปี
ห ้องโทปาส จากุซซี มีอา่ งจากุซซีสว่ นตัวขนาดใหญ่ ภายในห ้องนํามีพนที
ื กว ้างขวางพร ้อมฝั กบัวเรนชาวเวอร์และมีระเบียงทีกว ้างขวาง
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เอ็มเมอร ัลด์ พูลวิลลา 1 ห้องนอน (100 ตรม.)
เอ็มเมอรัลด์หรือมรกตเป็ นหนึงในอัญมณีประเภทเบริลมีสเี ขียวเข ้มไปจนถึงสีเขียวแกมนําเงิน มีลักษณะสีคล ้ายแร่อะความารีนซึงก็จัดอยูใ่ น
ประเภทเดียวกับเบริล สีของมรกตนันเปรียบเหมือนสีของไม ้ผลิใบ เป็ นตัวเลือกทีดีสาํ หรับเป็ นอัญมณีประจําตัวผู ้เกิดเดือนพฤษภาคม หรือใน
อีกความหมายหนึงคือ เป็ นวันครบรอบ 35 ปี ของการแต่งงาน มรกตถูกค ้นพบครังแรกทีเหมืองในประเทศอียป
ิ ต์ อย่างน ้อย 330 ปี กอ
่ นคริสตศักราชเรือยมาจนกระทังในช่วงปี ค.ศ. 1700 คลีโอพัตรา ราชินีแห่งอียป
ิ ต์โบราณ เป็ นผู ้ทีชืนชอบหลงใหลในมรกต และพระนางก็ใช ้เป็ น
เครืองประดับตกแต่งกายอยูเ่ สมอ
เอ็มเมอรัลด์ พูลวิลลา 1 ห ้องนอน มีสระว่ายนํ าส่วนตัว ภายในห ้องนํ ามีพนที
ื กว ้างขวางพร ้อมฝั กบัวเรนชาวเวอร์ เป็ นตัวเลือกทีเหมาะสําหรับ
ผู ้ทีมองหาความผ่อนคลายแต่ยังต ้องการคงความเป็ นส่วนตัวไว ้
แซฟไฟร์ พูลวิลลา 2 ห้องนอน (140 ตรม.)
แซฟไฟร์หรือไพลินถูกนํามาเกียวเนืองกับราชวงศ์และความรักมานานนับศตวรรษ
เมือเจ ้าฟ้ าชายชาลส์แห่งราชวงศ์อังกฤษได ้มอบแหวน
หมันไพลินสีฟ้าให ้แก่เลดีไดอาน่า สเปนเซอร์ จนกระทังเธอเสียชีวต
ิ ลงในปี ค.ศ.1997 เจ ้าหญิงไดอาน่าเป็ นทีรู ้จักในนามเจ ้าหญิงทีทรง
เสน่หแ
์ ละทําให ้คนทังโลกหลงใหล แหวนไพลินวงนีเชือมโยงประวัตศ
ิ าสตร์และเทพนิยายเข ้ากันอย่างลงตัว ไพลินคืออัญมณีประจําเดือน
เกิดเดือนกันยายน และเป็ นสัญลักษณ์ของการครบรอบ 5 ปี และ 45 ปี
แซฟไฟร์ พูลวิลลา 2 ห ้องนอน มีสระว่ายนํ าส่วนตัวแบบกลางแจ ้ง, ห ้องนอนพร ้อมเตียงขนาดใหญ่ 2 ห ้อง, พืนทีนังเล่นส่วนกลาง เป็ น
ตัวเลือกทีเหมาะสําหรับครอบครัวขนาดเล็กหรือกลุม
่ เพือน
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รูบ ี พูลวิลลา 3 ห้องนอน (207 ตรม.)
รูบห
ี รือทับทิมเป็ นหนึงในอัญมณีทมี
ี ความสําคัญทางประวัตศ
ิ าสตร์ ถูกกล่าวถึงในคัมภีรไ์ บเบิลถึง 4 ครัง ด ้วยคุณลักษณะทีเปรียบเสมือน
ความสวยงามและสติปัญญา ในภาษาสันสกฤตโบราณทับทิมถูกอ ้างอิงถึงว่าเป็ นรัตนราช หรือราชาแห่งอัญมณี
ทับทิมและไพลินเป็ นแร่สายพันธ์ทมี
ี คา่ ทีสุดในแร่ประเภทควอรันดัม จึงทําให ้มีราคาต่อกะรัตทีสูงมาก ทับทิมจึงเป็ นหนึงในอัญมณีทมี
ี ความ
ต ้องการสูงในตลาดตามไปด ้วย ทับทิมคืออัญมณีประจําเดือนเกิดเดือนกรกฎาคม และเป็ นสัญลักษณ์ครบรอบ 15 ปี และ 40 ปี
รูบ ี พูลวิลลา 3 ห ้องนอน มีสระว่ายนํ าส่วนตัวแบบกลางแจ ้ง, ห ้องนอนแบบเตียงใหญ่ 2 ห ้องและเตียงคู่ 1 ห ้อง, พืนทีนังเล่นส่วนกลาง และ
่ ระว่ายนําสีแดงส่วนกลางทีเชือมไปถึงรูบวี ล
ยังมีทางเข ้าแบบส่วนตัวไปสูส
ิ ลาอืนๆ เหมาะสําหรับครอบครัวขนาดใหญ่หรือกลุม
่ เพือน สําหรับ
ครอบครัวหรือเพือนฝูงทีต ้องการเข ้าพักเป็ นกลุม
่ ใหญ่และต ้องการความเป็ นส่วนตัวและใกล ้ชิด สามารถสํารองรูบวี ล
ิ ลา 2-4 หลังทีอยูใ่ กล ้กัน
ได ้

เดอะเลกาซี คอนเซ็ ปชวล เรสซิเดนซ ์ (1,500 ตรม.)
เดอะเลกาซี ตังชือมาจากเพชรสีชมพูทมี
ี มล
ู ค่าจากการประมูลสูงทีสุดในโลก คือ The Pink Legacy ซึงเป็ นเพชรหายากโดยถูกค ้นพบใน
ประเทศแอฟริกาใต ้ เจ ้าของเดิมคือครอบครัวออพเพนไฮเมอร์ ผู ้บริหารกลุม
่ บริษัท De Beers ผู ้ดําเนินธุรกิจการสํารวจหาเพชร การทํา
เหมืองเพชร และการค ้าเพชร
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“อัญมณีทหายากและสวยงามเช่
ี
นนีน่าจะปรากฎให ้เห็นในการประมูลได ้ในทุก ๆ 50-100 ปี และอัญมณีเช่นนีมันไม่อาจประเมินค่าได ้” ราอุล
คาดาเกีย หัวหน ้าฝ่ ายอัญมณีตัวแทนจาก Christie’s กล่าวถึงเพชร The Pink Legacy ทีสร ้างสถิตเิ ป็ นเพชรสีชมพูทมี
ี ราคาประมูลสูงทีสุด
ในประวัตศ
ิ าสตร์ โดยผู ้ชนะการประมูลเมือวันที 13 พฤศจิกายน 2561 คือ บริษัท Harry Winston โดยราคาประมูลอยูท
่ ราว
ี
1,656 ล ้าน
บาท สนนราคากะรัตละ 85 ล ้านบาท
ั อินทร์พท
Legacy แปลว่า มรดกตกทอด ชือนีจึงเป็ นการสะท ้อนถึงความตังใจของเจ ้าของคือคุณมีชย
ิ ก
ั ษ์ เจ ้าของโรงแรม ผู ้ซึงมีบทบาท
สําคัญในการลงทุนและพัฒนาธุรกิจด ้านการท่องเทียวในเมืองพัทยามายาวนาน และได ้ทุม
่ เททังกําลังกาย กําลังทรัพย์และกําลังสมองใน
การให ้กําเนิดรีสอร์ตระดับห ้าดาว ทีจะเป็ นอีกหนึงจุดหมายสําหรับนักเดินทางทังชาวไทยและต่างชาติทเดิ
ี นทางมายังเมืองพัทยา และได ้
ตังใจให ้ เดอะเจมส์ไมนิง พูลวิลลา พัทยาเป็ นอีกหนึงความภาคภูมใิ จของครอบครัว

เดอะเลกาซี คอนเซ็ปชวล เรสซิเดนซ์ เหมาะสําหรับการประชุมองค์กรขนาดเล็กหรือการพักผ่อนแบบในบรรยากาศแบบส่วนตัวเป็ นกันเอง มี
พืนทีใช ้สอยรวมถึง 1,500 ตรม. ในรูปแบบอาคาร 5 ชัน มี 5 ห ้องนอน พร ้อมด ้วยห ้องประชุมขนาดเล็กสําหรับแขกสูงสุด 27 ท่าน ทีสามารถ
เปลียนเป็ นห ้องทานอาหารได ้ ซึงผู ้จัดงานสามารถรับรองแขกของท่านภายในห ้องนีได ้ ห ้องนียังมีห ้องครัวส่วนตัวพิเศษสําหรับแขกผู ้เข ้าพัก
ในเดอะเลกาซี โดยจะมีเชฟและทีมงานอาหารและเครืองดืมมาจัดเตรียมและให ้บริการแบบส่วนตัว ทังมือเช ้า กลางวัน และเย็น อีกหนึงสิงที
พลาดไม่ได ้คือการสัมผัสประสบการณ์ Chef Table หรือการรับประทานอาหารแบบเชฟเทเบิล โดยเชฟใหญ่ของโรงแรมจะมาประกอบ
อาหารและนํ าเสนอเมนูของมือนัน แบบใกล ้ชิด เป็ นกันเอง ถึงเป็ นอีกหนึงประสบการณ์ทมี
ี คา่ เมือเข ้าพักทีเดอะเลกาซี
สิงอํานวยความสะดวกอืนๆในเดอะเลกาซี คือ จากุซซีสว่ นตัวขนาดใหญ่ ห ้องคาราโอเกะ ห ้องเล่นเกมส์-ห ้องสําหรับเด็ก เล ้าจ์บาร์บค
ี วิ โต๊ะ
้อมเล่
พูล พืนทีสําหรับฝึ กซ
กอล์ฟ สระว่ายนําและบาร์บนชันดาดฟ้ า บ่อออนเซน 3 บ่อ ฟิ ตเนส และ ทีจอดรถส่วนตัว นอกจากนียังมีห ้องนอน
เพิมเติมไว ้สําหรับผู ้ติดตามหรือผู ้ดูแลของแขกทีเข ้าพักอีกด ้วย
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กิจกรรมด้านสุขภาพและการพ ักผ่อนหย่อนใจ

เดอะเจมส์ไมนิง พูลวิลลา พัทยา มีบริการด ้านสุขภาพ รีสอร์ตมีการจัดสรรกิจกรรมทีเหมาะแก่การดูแลสุขภาพและการพักผ่อนหย่อนใจไว ้ที
คลับอะเมธิส (Club Amethyst) พร ้อมอุปกรณ์ออกกําลังกายคุณภาพสูง อีกทังยังมีสปาและบ่อออนเซนทีมีมาตรฐานความสะอาด ปลอดภัย
ทุกครังทีใช ้บริการ
คล ับอะเมธิส (Club Amethyst)
เวลาทําการ:

06.00 – 22.00 น.

เดอะเจมส์ออนเซน บ่อแช่นําร ้อนและนํ าเย็น
ห ้องซาวน่าและสตีม
ฟิ ตเนสเซนเตอร์ และห ้องออกกําลังกายเดอะควอทซ์ สตูดโิ อ
เดอะสปา แอท คลับอะเมธิส (10.00 – 20.00 น.)
คิดส์คลับ
สระว่ายนํ าส่วนกลางพร ้อมสไลเดอร์ 6 เมตร และกําแพงปี นหน ้าผา (ปี 2021)
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ห้องอาหาร

เดอะแทรม เรสเตอรองท์ บาร์ แอนด์ ไวน์เซลลา
(The Tram Restaurant Bar & Wine Cellar)
ห ้องอาหารเดอะแทรม เปิ ดให ้บริการตลอดวัน เหมาะสําหรับทังมือเช ้า มือเทียง และมือเย็น เดอะแทรมให ้บริการอาหารเช ้านานาชาติแบบ
บุฟเฟต์ ส่วนในเมนูปกติจะเน ้นไปทีอาหารไทยตํารับดังเดิม โดยใช ้วัตถุดบ
ิ ทีสดใหม่จากในพืนทีจังหวัดชลบุรแ
ี ละใกล ้เคียง และยังมีเมนู
ซิกเนเจอร์ทได
ี ้แรงบันดาลใจจากประเทศแอฟริกใต ้และเมนูฝังตะวันตก พร ้อมด ้วยเมนูมังสวิรต
ั ิ นอกจากนียังมีบาร์และห ้องเก็บไวน์พร ้อม
ไวน์จากหลากหลายทีทัวโลกให ้บริการ
เวลาทําการ:
06.30 - 23.00 น. (ทุกวัน)
อาหารเชา้ :
06.30 - 10.30 น. (ทุกวัน)
ั
เดอะพิท ซนดาวน์
เนอร์บาร์
(The Pit Sundowner Bar)
เดอะพิท ซันดาวน์เนอร์บาร์ ตังอยูต
่ ด
ิ ริมห ้วยนํ าทีทําให ้เพลิดเพลินไปกับการพักผ่อนในช่วงบ่ายคล ้อยยําคํา แขกสามารถเพลินใจไปกับ
เครืองดืมทีมีให ้เลือกมากมาย เช่น ค็อกเทล, เบียร์, สุรา หรือ ไวน์ จับคูก
่ ับอาหารทานเล่นแบบเบาๆ หรือเมนูอาหารจานด่วน และช่วง
วันหยุดสุดสัปดาห์ ศุกร์และเสาร์ จะมีบาร์บค
ี วิ สไตล์แอฟริกันให ้ทุกท่านได ้ลิมรสในบรรยากาศกลางแจ ้ง
เวลาทําการ:

15.00 - 20.00 น.

บาร์บค
ี วิ

18.00 - 20.00 น. เป็ นต ้นไป (วันศุกร์ และ วันเสาร์ เท่านัน)

รูมเซอร์วส
ิ
ทีมงานอาหารและเครืองดืมได ้จัดเตรียมเมนูทังไทยและตะวันตก รวมถึงอาหารจานพิเศษกลินอายแอฟริกาใต ้ เตรียมเสิรฟ
์ พร ้อมถึงภายใน
ห ้องพัก เพือความเป็ นส่วนตัวและสะดวกสบายของท่าน
เวลาทําการ:

24 ชัวโมง
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สิงอํานวยความสะดวก และ กิจกรรมอืนๆ
ห้องประชุม เดอะไมเนอร์ (360 ตร.ม.)
ห ้องประชุมทีกว ้างขวางเหมาะกับการประชุมและงานสังสรรค์หลากหลายประเภท เช่น การประชุม การสัมมนา งานเลียงฉลองมงคลสมรส
ความจุ (จํานวนคน):
เธียร์เตอร์:

150/200

ค็อกเทล:

150/200

คลาสรูม:

105 (โต๊ะสีเหลียมผืนผ ้า 35 ตัว)

จัดเลียง:

160 (โต๊ะกลม)

รูปตัว T:

45-90

รูปตัว E:

129

์ อเรอร์ (120 ตร.ม.)
ห้องประชุม ดิเอ็กซพ
ห ้องประชุมพืนทีขนาดกะทัดรัด เหมาะสําหรับการประชุมหรืองานเลียงขนาดเล็ก เช่น การประชุม การสัมมนา พิธห
ี มัน
ความจุ (จํานวนคน):
เธียร์เตอร์:

60

คลาสรูม:

30

ค็อกเทล:

60
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เดอะเลกาซี คอนเซ็ ปชวล เรสซิเดนซ ์ (1,500 ตรม.)
เหมาะสําหรับการประชุมองค์กรขนาดเล็กหรือการจัดงานสังสรรค์ในบรรยากาศแบบส่วนตัวเป็ นกันเอง เดอะเลกาซี เป็ นอาคาร 5 ชัน มี 5
ห ้องนอน สําหรับแขก 10 ท่าน มาพร ้อมด ้วยห ้องประชุมขนาดเล็กสําหรับแขกสูงสุด 27 ท่าน ทีสามารถเปลียนเป็ นห ้องทานอาหารได ้ ซึงผู ้
จัดงานสามารถรับรองแขกของท่านภายในห ้องนีได ้ นอกจากนียังมีทจอดรถส่
ี
วนตัว สระว่ายนํ าและบาร์บนชันดาดฟ้ าชัน 5 เล ้าจ์บาร์บค
ี วิ
ห ้องคาราโอเกะ ห ้องเล่นเกมส์-ห ้องสําหรับเด็ก โต๊ะพูล พืนทีสําหรับฝึ กซ ้อมเล่กอล์ฟ พร ้อมด ้วยจากุซซีขนาดใหญ่ บ่อออนเซน และฟิ ตเนส
*ทางรีสอร์ตมีห ้องพักรองรับสําหรับผู ้ติดตาม คนขับรถและผู ้ดูแลของแขกทีเข ้าพัก โปรดติดต่อรีสอร์ตโดยตรงสําหรับข ้อมูลเพิมเติม

สถานทีท่องเทียวใกล้เคียง

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

950 ม.
1 กม.
2 กม.
7 กม.
7 กม.
7 กม.
9 กม.
10 กม.
13 กม.
15 กม.
17 กม.
18 กม.
25 กม.
28 กม.

โลมาโชว์ ดอลฟี เนเรียม (2 น.)
ฟาร์มม ้าแคระปี โป้ โพนีคลับ (3 น.)
อุทยานหินล ้านปี และฟาร์มจระเข ้ (5 น.)
ปราสาทสัจธรรม (15 น.)
ห ้างสรรพสินค ้าเทอมินอล 21 พัทยา (15 น.)
ทิฟฟานีโชว์ (13 น.)
ห ้างสรรพสินค ้าเซ็นทรัลเฟสติวล
ั พัทยาบีช (20 น.)
วอล์คกิงสตรีท (20 น.)
สนามยิงปื นแบทเทิลเมาส์ (15 น.)
สนามกอล์ฟสยามคันทรีคลับ (23 น.)
กานโชว์ KAAN SHOW (17 น.)
สนามกอล์ฟฟี นก
ิ ซ์โกลด์กอล์ฟแอนด์คันทรีคลับ (27 น.)
สวนนําการ์ตน
ู เนตเวิรค
์ (35 น.)
สวนนํารามายณะ (36 น.)

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

FACTSHEET | THE GEMS MINING POOL VILLAS PATTAYA
www.thegemspattaya.com |Tel. +66(0)38-222-222 E-mail: hello@thegemspattaya.com

o
o

28 กม. ไร่องุ่นซิลเวอร์เลค (35 น.)
33 กม. สวนนงนุช (33 น.)

การเดินทางจากสนามบิน
ท่าอากาศยานสุวรรณภูม ิ (BKK)
o

112 กม. (ใช ้เวลาประมาณ 1.20 ชัวโมง โดยรถยนต์)

ท่าอากาศยานดอนเมือง (DMK)
o

155 กม. (ใช ้เวลาประมาณ 2 ชัวโมง โดยรถยนต์)

ท่าอากาศยานอูต
่ ะเภา (UTP)
o

47 กม. (ใช ้เวลาประมาณ 40 นาที โดยรถยนต์)

บริการรถร ับส่ง
บริการรถร ับส่งและรถเช่า:
ทางรีสอร์ตมีบริการรถรับส่งทังจากสนามบินหรือสถานทีและจังหวัดใกล ้เคียง กรุณาติดต่อรีสอร์ตโดยตรงสําหรับข ้อมูลเพิมเติม
โทรศัพท์: 038-222-222 ต่อ แผนก Concierge
ประเภทรถ:
o โตโยต ้า คัมรี (รถยนต์ 4 ประตู)
o โตโยต ้า คอมมิวเตอร์ (รถตู ้)
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o โตโยต ้า อัลพาร์ด (รถตู ้)
บริการรถร ับส่งฟรีในต ัวเมือง

ทางรีสอร์ตมีบริการรถรับส่งฟรีระหว่างรีอสร์ตและพัทยาเหนือ สามารถดูตารางการเดินรถและสํารองทีนังได ้ทีแผนกต ้อนรับ
บริการรถกอล์ฟ (Club Car) – มีบริการฟรีภายในบริเวณรีสอร์ต
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