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 THE GEMS MINING POOL VILLAS PATTAYA | เดอะเจมสไ์มนิง่ พลูวลิลา่ พทัยา  

Escape to the Precious Oasis  

 

 

เดอะเจมสไ์มนิง่ พูลวลิลา่ พัทยา เป็นรสีอรต์ขนาด 77 ยนูติ ไดรั้บการรับรองมาตรฐานดา้นสขุอนามัย SHA+ 

จาก กระทรวงการทอ่งเทีย่วและกฬีาโดยการทอ่งเทีย่วแหง่ประเทศไทย (ททท.) และกระทรวงสาธารณสขุ

โดยกรมควบคมุโรค กรมอนามัย ตวัรสีอรต์ไดรั้บแรงบันดาลใจในการออกแบบทัง้ภายในและภายนอกจาก

เหมอืงแร่อัญมณีในแอฟรกิาพรอ้มกลิน่อายของซาฟาร ี การตกแตง่เนน้ความหรูหรา โครงสรา้งทีแ่ข็งแรงแตม่ี

การตกแตง่ภายในใหรู้ส้กึสบายผอ่นคลายและมพีืน้ทีใ่ชส้อยภายในหอ้งพักทีก่วา้งขวาง พรอ้มกบัสิง่อ านวย

ความสะดวกระดับหา้ดาว ภายในบรเิวณรสีอรต์เตม็ไปดว้ยแมกไมเ้ขยีวขจนีานาพันธุ ์ 

 

หอ้งพักและวลิลา่แบง่เป็น 5 ประเภท คอื โทปาส จากซุซ ี(Topaz Jacuzzi), เอ็มเมอรัลด ์พลูวลิลา่ 1 หอ้งนอน (Emerald One-Bedroom 

Pool Villa), แซฟไฟร ์พูลวลิลา่ 2 หอ้งนอน (Sapphire Two-Bedroom Pool Villa), รูบ ีพูลวลิลา่ 3 หอ้งนอน (Ruby Three-Bedroom 

Pool Villa) และ เดอะเลกาซ ีคอนเซ็ปชวล เรสซเิดนซ ์(The Legacy Conceptual Residence) 5 หอ้งนอน 

 

รสีอรต์มสี ิง่อ านวยความสะดวกดา้นการจัดการประชมุและงานเลีย้งสงัสรรคส์ าหรับองคก์รและสว่นตวั โดยมหีอ้งประชมุเดอะไมเนอร ์ (The 

Miner) รองรับแขกไดส้งูสดุ 200 ทา่น หอ้งประชมุดเิอ็กซพ์ลอเรอร ์ (The Explorer) รองรับแขกไดส้งูสดุ 60 ทา่น และ หอ้งอาหาร

เดอะแทรม เรสเตอรองต ์บารแ์อนดไ์วนเ์ซลลา่  (The Tram Restaurant Bar & Wine Cellar) ก็เหมาะส าหรับโอกาสตา่งๆในการมาพบปะ

สงัสรรค ์ และรวมไปถงึเดอะเลกาซ ี คอนเซ็ปชวล เรสซเิดนซ ์ ทีม่หีอ้งรับประทานอาหารและหอ้งประชมุพรอ้มอปุกรณ์อ านวยความสะดวก

แบบเป็นสว่นตวัรองรับแขกได ้18 ทา่น  

 

เดอะเจมสไ์มนิง่ พลูวลิลา่ พัทยา ตัง้อยูใ่นท าเลทีส่ะดวกในการเดนิทางใกลก้บัทางหลวงพเิศษระหวา่งเมอืงหมายเลข 7 มอเตอรเ์วย์

กรุงเทพ - พทัยา ท าใหส้ะดวกตอ่การเดนิทางมาจากกรุงเทพ นอกจากนี้สนามบนิสวุรรณภมูแิละสนามบนิอูต่ะเภาอยูห่า่งจากรสีอรต์เพยีง

ประมาณ 1-1.5 ชัว่โมง ในขณะทีก่ารเดนิทางไปพัทยาเหนือกใ็ชเ้วลาเพยีง 10 นาทเีทา่นัน้  
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   ขอ้มลูการตดิตอ่  

 

The Gems Mining Pool Villas Pattaya | เดอะเจมสไ์มนิง่พูลวลิลา่ พทัยา 

ทีอ่ยู ่  888 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     WeChat @thegemspattaya 

เว็บไซต ์ www.thegemspattaya.com    LINE  @thegemspattaya 

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

เฟซบคุ @thegemspattaya     อนิสตาแกรม @thegemspattaya 

  ขอ้มลูการเขา้พกั 

       

เช็คอนิและเช็คเอาท:์  อนิเทอรเ์น็ต:    

เชค็อนิ: 15.00 น.  ภายในหอ้งพัก: ฟร ีWiFi 

เชค็เอาท:์ 12.00 น.  บรเิวณสาธารณะ: ฟร ีWiFi 

มบีรกิารเช็คอนิและเชค็เอาทภ์ายในหอ้งพกั       

       

การจอดรถ:   สตัวเ์ลีย้ง:    

จอดฟรใีนทีจ่อดรถ  * ไมอ่นุญาตใหน้ าสตัวเ์ลีย้งเขา้พัก   

บรกิารจอดรถให ้(Valet Parking)  ** ยกเวน้สตัวช์ว่ยเหลอื (Service Animals) สามารถน าเขา้พักได ้
ชอ่งจอดรถส าหรับผูพ้กิาร      

สถานีชารจ์รถยนตไ์ฟฟ้า       

http://www.thegemspattaya.com/
http://www.thegemspattaya.com/
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    ขอ้มลูหอ้งพกั 

     

  เดอะเจมสไ์มนิง่ พลูวลิลา่ พัทยา ประกอบไปดว้ยหอ้งพัก 5 ประเภท จ านวนทัง้หมด 77 ยนูติ ในแตล่ะหอ้งพักมรีะเบยีงทีก่วา้งขวางไว ้

ส าหรับน่ังพักผอ่นและชืน่ชมบรรยากาศของรสีอรต์ ซึง่ประเภทหอ้งพักสามารถแบง่ออกไดด้ังน้ี : 

ประเภทหอ้งพกั ขนาดรวมระเบยีง 
จ านวนหอ้งพกั 

(หอ้ง) 

ขนาดจากซุซ/ีสระวา่ยน า้ 
(ก) x (ย) x (ส) 

เมตร 

โทปาส จากซุซ ี 
Topaz Jacuzzi  

93 24 2 x 2 x 0.40 

เอ็มเมอรัลด ์พลูวลิลา่ 1 หอ้งนอน 
Emerald One-Bedroom Pool Villa  

100 34 2 x 7 x 0.65 

แซฟไฟร ์พูลวลิลา่ 2 หอ้งนอน 
Sapphire Two-Bedroom Pool Villa 

140 11 3.2 x 8.2 x 0.75 

รูบ ีพูลวลิลา่ 3 หอ้งนอน 
Ruby Three-Bedroom Pool Villa 

207 7 3.2 x 8.2 x 0.75 

เดอะเลกาซ ีคอนเซ็ปชวล เรสซเิดนซ ์(5 หอ้งนอน) 
The Legacy Conceptual Residence (Five Bedrooms) 

2,888 1  4.30 x 16.30 x 1.60  

จ านวนหอ้งพกัท ัง้หมด  77 
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สิง่อ านวยความสะดวกในหอ้งพกั: 

เครือ่งปรับอากาศ โทรศัพท ์ ระเบยีง   

เครือ่งเป่าผม เสือ้คลมุอาบน ้า หมอนเพือ่สขุภาพ/หมอนขนเป็ด   

โทรทัศนร์ะบบดาวเทยีม/เคเบิล้ ชดุของใชใ้นหอ้งน ้า น ้าดืม่ขวดฟร ี  

สมารท์ทวี ีขนาด 49 นิว้ หรอื 55 นิว้ บรกิารท าความสะอาด ชา/กาแฟฟร ี  

ตูเ้ย็นขนาดเล็ก สระน ้า/จากซุซแีบบสว่นตัว อนิเทอรเ์น็ตความเร็วสงู: WIFI   

มนิบิาร ์ หัวแปลงปลั๊กไฟ (ตามค าขอ) เตารดี/ทีร่องรดี (ตามค าขอ)  

 
บรกิาร:   

  

แผนกตอ้นรับ 24 ชัว่โมง  ผูพ้กิารเขา้ถงึได ้ รา้นขายของฝาก  

จุดชารจ์รถยนตไ์ฟฟ้า พีเ่ลีย้งเดก็ (ตามค าขอและมคีา่บรกิาร) ศนูยบ์รกิารธรุกจิ  

โต๊ะคอนเชยีส ์ เครือ่งถา่ยเอกสาร (ตามค าขอและมคีา่บรกิาร)   

รถใหเ้ชา่ ปริน้ทเ์อกสาร (ตามค าขอและมคีา่บรกิาร)   

จัดดอกไม ้ รถรับสง่ในตวัเมอืงฟร ี   

ซกัรดี พนักงานยกกระเป๋า    

 

 

โทปาส จากซุซ ี| Topaz Jacuzzi (93 ตรม.) – ต ัง้อยูใ่นโซนตรงขา้มล็อบบี ้

 

หอ้งน้ีเป็นชือ่ทีส่ ือ่ถงึความแวววาวและความสกุใสของบษุราคัมอันเป็นอญัมณีประจ าเดอืนเกดิในเดอืนพฤศจกิายน โทปาสหรอืบษุราคัม

สามารถพบไดห้ลากหลายส ีอันไดแ้ก ่สเีหลอืงหยาดน ้าผึง้, สสีม้เขม้, สชีมพูดอกไซคลาเมน และสฟ้ีา บษุราคมับางชิน้นัน้สามารถเป็นอญั

มณีสแีฝด (Pleochroism)ไดด้ว้ย คอื ลกัษณะการมองเห็นสอีญัมณีเมด็เดยีวกัน แตเ่มือ่มองไปในทศิทางตา่งกนัก็จะเห็นสอีญัมณีทีต่า่งกัน

ไปดว้ย อกีความหมายหนึง่ของบษุราคัมสฟ้ีา คอื วันครบรอบ 4 ปี และ วันครบรอบ 23 ปี 

 

http://www.thegemspattaya.com/
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หอ้งโทปาส จากซุซ ี มอีา่งจากซุซสีว่นตวัขนาดใหญ ่ ภายในหอ้งน ้ามพีืน้ทีก่วา้งขวางพรอ้มฝักบัวเรนชาวเวอรแ์ละมรีะเบยีงดา้นนอกที่

กวา้งขวาง  

 

เอ็มเมอรลัด ์พูลวลิลา่ 1 หอ้งนอน | Emerald One-Bedroom Pool Villa (100 ตรม.) - ต ัง้อยูใ่นโซนตรงขา้มล็อบบี ้

 

เอ็มเมอรัลดห์รอืมรกตเป็นหนึง่ในอัญมณีประเภทเบรลิมสีเีขยีวเขม้ไปจนถงึสเีขยีวแกมน ้าเงนิ มลีักษณะสคีลา้ยแร่อะความารนีซึง่ก็จัดอยูใ่น

ประเภทเดยีวกับเบรลิ สขีองมรกตนัน้เปรยีบเหมอืนสขีองไมผ้ลใิบ เป็นตวัเลอืกทีด่สี าหรับเป็นอญัมณีประจ าตัวผูเ้กดิเดอืนพฤษภาคม หรอืใน

อกีความหมายหนึง่คอื เป็นวนัครบรอบ 35 ปีของการแตง่งาน มรกตถกูคน้พบครัง้แรกทีเ่หมอืงในประเทศอยีปิต ์อยา่งนอ้ย 330 ปีกอ่นครสิต-

ศักราชเรือ่ยมาจนกระทั่งในชว่งปี ค.ศ. 1700  คลโีอพตัรา ราชนีิแหง่อยีปิตโ์บราณ เป็นผูท้ีช่ ืน่ชอบหลงใหลในมรกต และพระนางก็ใชเ้ป็น

เครือ่งประดับตกแตง่กายอยูเ่สมอ  

 

เอ็มเมอรัลด ์พูลวลิลา่ 1 หอ้งนอน ภายในหอ้งน ้ามพีืน้ทีก่วา้งขวางพรอ้มฝักบัวเรนชาวเวอร ์ มสีระวา่ยน ้าสว่นตวัภายในหอ้งพักแบบ Semi-

Outdoor ดา้นบนหลังคาเป็นแบบปิด และดา้นสว่นปลายของสระจะเปิดเห็นววิดา้นนอก ทีเ่ชือ่มกับระเบยีง ซึง่ดา้นนอกระเบยีงมพีืน้ที่

กวา้งขวาง ม ี Sofa Bed ทรงกลมขนาดใหญ ่ ไวเ้อนกายพักผอ่นไดส้บายๆ เป็นตัวเลอืกทีเ่หมาะส าหรับผูท้ีม่องหาความผอ่นคลายแตย่งั

ตอ้งการคงความเป็นสว่นตัวไว ้

 

 

แซฟไฟร ์พูลวลิลา่ 2 หอ้งนอน | Sapphire Two-Bedroom Pool Villa (140 ตรม.) – ต ัง้อยูโ่ซนเดยีวกบัลอบบี ้

 

แซฟไฟรห์รอืไพลนิถกูน ามาเกีย่วเน่ืองกับราชวงศแ์ละความรักมานานนับศตวรรษ เมือ่เจา้ฟ้าชายชาลสแ์หง่ราชวงศอ์ังกฤษไดม้อบแหวน

หมัน้ไพลนิสฟ้ีาใหแ้กเ่ลดีไ้ดอาน่า สเปนเซอร ์ จนกระทัง่เธอเสยีชวีติลงในปี ค.ศ.1997 เจา้หญงิไดอาน่าเป็นทีรู่จ้ักในนามเจา้หญงิทีท่รง

เสน่หแ์ละท าใหค้นทัง้โลกหลงใหล แหวนไพลนิวงน้ีเชือ่มโยงประวัตศิาสตรแ์ละเทพนยิายเขา้กันอยา่งลงตวั  ไพลนิคอือญัมณีประจ าเดอืน

เกดิเดอืนกันยายน และเป็นสญัลักษณ์ของการครบรอบ 5 ปี และ 45 ปี 

 

แซฟไฟร ์พูลวลิลา่ 2 หอ้งนอน มสีระวา่ยน ้าสว่นตัวแบบกลางแจง้ หอ้งนอนพรอ้มเตยีงขนาดใหญ ่2 หอ้ง ทกุหอ้งนอนมหีอ้งน ้าในตัว มพีืน้ที่

น่ังเลน่สว่นกลาง เป็นตัวเลอืกทีเ่หมาะส าหรับครอบครัวขนาดเลก็หรอืกลุม่เพือ่น 
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รบู ีพูลวลิลา่ 3 หอ้งนอน | Ruby Three-Bedroom Pool Villa (207 ตรม.)  - ต ัง้อยูโ่ซนเดยีวกบัลอบบี ้

 

รูบหีรอืทับทมิเป็นหนึง่ในอญัมณีทีม่คีวามส าคญัทางประวัตศิาสตร ์ ถกูกลา่วถงึในคมัภรีไ์บเบลิถงึ 4 ครัง้ ดว้ยคณุลักษณะทีเ่ปรยีบเสมอืน

ความสวยงามและสตปัิญญา ในภาษาสนัสกฤตโบราณทบัทมิถกูอา้งองิถงึวา่เป็นรัตนราช หรอืราชาแหง่อัญมณี 

 

ทับทมิและไพลนิเป็นแร่สายพันธท์ีม่คีา่ทีส่ดุในแร่ประเภทควอรันดัม จงึท าใหม้รีาคาตอ่กะรัตทีส่งูมาก ทับทมิจงึเป็นหนึง่ในอญัมณีทีม่คีวาม

ตอ้งการสงูในตลาดตามไปดว้ย ทับทมิคอือญัมณีประจ าเดอืนเกดิเดอืนกรกฎาคม และเป็นสญัลกัษณ์ครบรอบ 15 ปี และ 40 ปี  

 

รูบ ี พูลวลิลา่ 3 หอ้งนอน มสีระวา่ยน ้าสว่นตัวในวลิลา่แบบกลางแจง้ หอ้งนอนแบบเตยีงใหญ ่ 2 หอ้งและเตยีงคู ่ 1 หอ้ง มพีืน้ทีน่ั่งเลน่

สว่นกลาง และยังมทีางเขา้แบบสว่นตัวไปสูส่ระวา่ยน ้าสแีดงสว่นกลางรอมระเบยีง ทีเ่ชือ่มไปถงึรูบวีลิลา่อืน่ๆ เหมาะส าหรับครอบครัวขนาด

ใหญห่รอืกลุม่เพือ่น ส าหรับครอบครัวหรอืเพือ่นฝงูทีต่อ้งการเขา้พักเป็นกลุม่ใหญแ่ละตอ้งการความเป็นสว่นตวัและใกลช้ดิ สามารถส ารอง   

รูบวีลิลา่ 2-4 หลังทีอ่ยูใ่กลก้ันได ้ 
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เดอะเลกาซ ีคอนเซ็ปชวล เรสซเิดนซ ์| The Legacy Conceptual Residence (2,888 ตรม.) 

 

เดอะเลกาซ ี ตัง้ชือ่มาจากเพชรสชีมพูทีม่มีลูคา่จากการประมลูสงูทีส่ดุในโลก คอื The Pink Legacy ซึง่เป็นเพชรหายากโดยถกูคน้พบใน

ประเทศแอฟรกิาใต ้  เจา้ของเดมิคอืครอบครัวออพเพนไฮเมอร ์ ผูบ้รหิารกลุม่บรษัิท De Beers ผูด้ าเนนิธรุกจิการส ารวจหาเพชร การท า

เหมอืงเพชร และการคา้เพชร 

“อัญมณีทีห่ายากและสวยงามเชน่น้ีน่าจะปรากฎใหเ้ห็นในการประมลูไดใ้นทกุ ๆ 50-100 ปี และอญัมณีเชน่น้ีมันไมอ่าจประเมนิคา่ได”้ ราอลุ 
คาดาเกยี หวัหนา้ฝ่ายอัญมณีตัวแทนจาก Christie’s กลา่วถงึเพชร The Pink Legacy ทีส่รา้งสถติเิป็นเพชรสชีมพูทีม่รีาคาประมลูสงูทีส่ดุ
ในประวัตศิาสตร ์โดยผูช้นะการประมลูเมือ่วันที ่13 พฤศจกิายน 2561 คอื บรษัิท Harry Winston โดยราคาประมลูอยูท่ีร่าว 1,656 ลา้น
บาท สนนราคากะรัตละ 85 ลา้นบาท  
 
Legacy แปลวา่ มรดกตกทอด ชือ่น้ีจงึเป็นการสะทอ้นถงึความตัง้ใจของเจา้ของคอืคณุมชียั อนิทรพ์ทิกัษ์ เจา้ของโรงแรม ผูซ้ ึง่มบีทบาท
ส าคญัในการลงทนุและพัฒนาธรุกจิดา้นการทอ่งเทีย่วในเมอืงพัทยามายาวนาน และไดทุ้ม่เททัง้ก าลังกาย ก าลังทรัพยแ์ละก าลังสมองใน
การใหก้ าเนดิรสีอรต์ระดับหา้ดาว ทีจ่ะเป็นอกีหนึง่จุดหมายส าหรับนักเดนิทางทัง้ชาวไทยและตา่งชาตทิีเ่ดนิทางมายังเมอืงพัทยา และได ้
ตัง้ใจให ้เดอะเจมสไ์มนิง่ พลูวลิลา่ พัทยาเป็นอกีหนึง่ความภาคภมูใิจของครอบครัว 
 
เดอะเลกาซ ีคอนเซป็ชวล เรสซเิดนซ ์เหมาะส าหรับการประชมุองคก์รขนาดเลก็หรอืการพักผอ่นแบบในบรรยากาศแบบสว่นตัวเป็นกันเอง มี

พืน้ทีใ่ชส้อยรวม 2,888 ตรม. ในรูปแบบอาคาร 5 ชัน้ ม ี5 หอ้งนอน พรอ้มดว้ยหอ้งประชมุขนาดเลก็ส าหรับแขกสงูสดุ 18 ทา่น ทีส่ามารถ

เปลีย่นเป็นหอ้งทานอาหารได ้ซึง่ผูจั้ดงานสามารถรับรองแขกของทา่นภายในหอ้งน้ีได ้หอ้งน้ียังมหีอ้งครัวสว่นตวัพเิศษส าหรับแขกผูเ้ขา้พัก

ในเดอะเลกาซ ีโดยจะมเีชฟและทมีงานอาหารและเครือ่งดืม่มาจัดเตรยีมและใหบ้รกิารแบบสว่นตัว ทัง้มือ้เชา้ กลางวัน และเย็น อกีหนึง่ส ิง่ที่

พลาดไมไ่ดค้อืการสมัผัสประสบการณ์ Chef Table หรอืการรับประทานอาหารแบบเชฟเทเบลิ โดยเชฟใหญข่องโรงแรมจะมาประกอบ

อาหารและน าเสนอเมนูของมือ้นัน้ แบบใกลช้ดิ เป็นกันเอง ถงึเป็นอกีหนึง่ประสบการณ์ทีม่คีา่ เมือ่เขา้พักทีเ่ดอะเลกาซ ี
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สิง่อ านวยความสะดวกอืน่ๆในเดอะเลกาซ ีคอื จากซุซสีว่นตวัขนาดใหญ ่หอ้งคาราโอเกะ หอ้งเลน่เกมส-์หอ้งส าหรับเด็ก เลา้จบ์ารบ์คีวิ โต๊ะ

พูล พืน้ทีส่ าหรับฝึกซอ้มเลก่อลฟ์ สระวา่ยน ้าและบารบ์นชัน้ดาดฟ้า บอ่น ้าแร่กลางแจง้ 3 บอ่ หอ้งสตมี หอ้งซาวน่า ฟิตเนส และ ทจีอดรถ

สว่นตวั นอกจากนี้ยังมหีอ้งนอนเพิม่เตมิไวส้ าหรับผูต้ดิตามหรอืผูด้แูลของแขกทีเ่ขา้พักอกีดว้ย  

 

  กจิกรรมดา้นสขุภาพและการพกัผอ่นหยอ่นใจ 

         

  

เดอะเจมสไ์มนิง่ พูลวลิลา่ พัทยา มบีรกิารดา้นสขุภาพ รสีอรต์มกีารจัดสรรกจิกรรมทีเ่หมาะแกก่ารดแูลสขุภาพและการพักผอ่นหยอ่นใจไวท้ี่

คลับอะเมธสิ (Club Amethyst) พรอ้มอปุกรณ์ออกก าลงักายคณุภาพสงู อกีทัง้ยังมสีปาและบอ่ออนเซนทีม่มีาตรฐานความสะอาด ปลอดภัย

ทกุครัง้ทีใ่ชบ้รกิาร 

 

คลบัอะเมธสิ (Club Amethyst) 

เวลาท าการ:   06.00 – 18.00 น. 

เดอะเจมสอ์อนเซน บอ่แชน่ ้ารอ้นและน ้าเย็น  

 หอ้งซาวน่าและสตมี 

 ฟิตเนสเซนเตอร ์และหอ้งออกก าลังกายเดอะควอทซ ์สตดูโิอ 

เดอะสปา แอท คลับอะเมธสิ (10.00 – 18.00 น.) 

 คดิสค์ลับ 
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    หอ้งอาหาร 

         

 

เดอะพทิ ซนัดาวนเ์นอรบ์าร ์| (The Pit Sundowner Bar) 

เดอะพทิ ซนัดาวนเ์นอรบ์าร ์ตัง้อยูต่ดิรมิหว้ยน ้าทีท่ าใหเ้พลดิเพลนิไปกับการพักผอ่นในชว่งเย็น แขกสามารถเพลนิใจไปกับเครือ่งดืม่ทีม่ี

ใหเ้ลอืกมากมาย จับคูก่บัอาหารทานเลน่แบบเบาๆ หรอืเมนูอาหารจานดว่น และชว่งวันหยดุสดุสปัดาห ์ศกุร ์- อาทติย ์จะมบีารบ์คีวิสไตล์

แอฟรกิันใหท้กุทา่นไดล้ิม้รสในบรรยากาศกลางแจง้   

เวลาท าการ:   17.00 - 22.00 น. 

 

รมูเซอรว์สิ | In Villa-Dining  

ทมีงานอาหารและเครือ่งดืม่ไดจ้ัดเตรยีมเมนูทัง้ไทยและตะวันตก รวมถงึอาหารจานพเิศษกลิน่อายแอฟรกิาใต ้เตรยีมเสริฟ์พรอ้มถงึภายใน

หอ้งพัก เพือ่ความเป็นสว่นตวัและสะดวกสบายของทา่น  

เวลาท าการ:       24 ชัว่โมง 

 

*หมายเหต:ุ เวลาการใหบ้รกิารของอาหารและเครือ่งดืม่อาจมกีารปรับเปลีย่นตามสถานการณ์ดา้นสาธารณสขุและตามค าสัง่ของภาครัฐ 

 

เดอะแทรม เรสเตอรองท ์บาร ์แอนด ์ไวนเ์ซลลา  | (The Tram Restaurant Bar & Wine Cellar)  
 

หอ้งอาหารเดอะแทรม เปิดใหบ้รกิารตลอดวัน เหมาะส าหรับทัง้มือ้เชา้ มือ้เทีย่ง และมือ้เย็น เดอะแทรมใหบ้รกิารอาหารเชา้นานาชาตแิบบ

บฟุเฟต ์  สว่นในเมนูปกตจิะเนน้ไปทีอ่าหารไทยต ารับดัง้เดมิ โดยใชว้ตัถดุบิทีส่ดใหมจ่ากในพืน้ทีจั่งหวดัชลบรุแีละใกลเ้คยีง และยังมเีมนู

ซกิเนเจอรท์ีไ่ดแ้รงบันดาลใจจากประเทศแอฟรกิาใตแ้ละเมนูฝ่ังตะวันตก พรอ้มดว้ยเมนูมังสวรัิต ิ นอกจากน้ียงัมบีารแ์ละหอ้งเกบ็ไวนพ์รอ้ม

ไวนจ์ากหลากหลายทีท่ัว่โลกใหบ้รกิาร     
เวลาท าการ:   06.30 - 23.00 น. (ทกุวัน)  

      
อาหารเชา้:   06.30 - 10.30 น. (ทกุวัน)          
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 สิง่อ านวยความสะดวก และ กจิกรรมอืน่ๆ

 

หอ้งประชุม เดอะไมเนอร ์| The Miner Meeting Room (360 ตร.ม.) 

หอ้งประชมุทีก่วา้งขวางเหมาะกับการประชมุและงานสงัสรรคห์ลากหลายประเภท เชน่ การประชมุ การสมัมนา งานเลีย้งฉลองมงคลสมรส 

ความจ ุ(จ านวนคน):   

เธยีรเ์ตอร:์ 150/200 

ค็อกเทล:  150/200 

คลาสรูม: 105 (โต๊ะสีเ่หลีย่มผนืผา้ 35 ตวั) 

จัดเลีย้ง: 160 (โต๊ะกลม) 

รูปตัว T: 45-90  

รูปตัว E: 129  

 

หอ้งประชุม ดเิอ็กซพ์อเรอร ์| The Explorer Meeting Room (120 ตร.ม.) 

หอ้งประชมุพืน้ทีข่นาดกะทดัรัด เหมาะส าหรับการประชมุหรอืงานเลยีงขนาดเล็ก เชน่ การประชมุ การสมัมนา พธิหีมัน้ 

ความจ ุ(จ านวนคน):   

เธยีรเ์ตอร:์ 60  

คลาสรูม: 30 

ค็อกเทล: 60 
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เดอะเลกาซ ีคอนเซ็ปชวล เรสซเิดนซ ์| The Legacy Conceptual Residence (2,888 ตรม.) 

เหมาะส าหรับการประชมุองคก์รขนาดเล็กหรอืการจัดงานสงัสรรคใ์นบรรยากาศแบบสว่นตวัเป็นกันเอง เดอะเลกาซ ี เป็นอาคาร 5 ชัน้ ม ี 5 

หอ้งนอน ส าหรับแขก 10 ทา่น มาพรอ้มดว้ยหอ้งประชมุขนาดเล็กส าหรับแขก 18 ทา่น ทีส่ามารถเปลีย่นเป็นหอ้งทานอาหารได ้ซึง่ผูจั้ดงาน

สามารถรับรองแขกของทา่นภายในหอ้งน้ีได ้นอกจากน้ียังมทีีจ่อดรถสว่นตัว สระวา่ยน ้าและบารบ์นชัน้ดาดฟ้าชัน้ 5 เลา้จบ์ารบ์คีวิ หอ้งคารา

โอเกะ หอ้งเลน่เกมส-์หอ้งส าหรับเดก็ โต๊ะพลู พืน้ทีส่ าหรับฝึกซอ้มเลก่อลฟ์ พรอ้มดว้ยจากซุซขีนาดใหญ ่บอ่น ้าแร่ ซาวน่า สตมี และฟิตเนส  

*ทางรสีอรต์มหีอ้งพักรองรับส าหรับผูต้ดิตาม คนขับรถและผูด้แูลของแขกทีเ่ขา้พัก โปรดตดิตอ่รสีอรต์โดยตรงส าหรับขอ้มลูเพิม่เตมิ 

  สถานทีท่อ่งเทีย่วใกลเ้คยีง 

        
 

o 950 ม.  โลมาโชว ์ดอลฟีเนเรีย่ม (2 น.) 

o 1 กม.   ฟารม์มา้แคระปีโป้โพน่ีคลับ (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.   ทฟิฟาน่ีโชว ์(13 น.) 

o 9 กม.  หา้งสรรพสนิคา้เซ็นทรัลเฟสตวิลัพัทยาบชี (20 น.) 

o 10 กม.  วอลค์กิง้สตรที (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.   สนามกอลฟ์ฟีนกิซโ์กลดก์อลฟ์แอนดค์ันทรคีลบั (27 น.) 

o 25 กม.   สวนน ้าการต์นูเนตเวริค์ (35 น.) 

o 28 กม.  สวนน ้ารามายณะ (36 น.) 

o 28 กม.  ไร่องุ่นซลิเวอรเ์ลค (35 น.) 

o 33 กม.  สวนนงนุช (33 น.) 
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  การเดนิทางจากสนามบนิ  

 

    ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิ(BKK)      

o 112 กม. (ใชเ้วลาประมาณ 1.20 ชัว่โมง โดยรถยนต)์ 

   ทา่อากาศยานดอนเมอืง (DMK)     

o 155 กม. (ใชเ้วลาประมาณ 2 ชัว่โมง โดยรถยนต)์ 

    ทา่อากาศยานอูต่ะเภา (UTP)   

o 47 กม.  (ใชเ้วลาประมาณ 40 นาท ีโดยรถยนต)์ 

 

  บรกิารรถรบัสง่ 

   

         บรกิารรถรบัสง่และรถเชา่: 

 

         ทางรสีอรต์มบีรกิารรถรับสง่ทัง้จากสนามบนิหรอืสถานทีแ่ละจังหวดัใกลเ้คยีง กรุณาตดิตอ่รสีอรต์โดยตรงส าหรับขอ้มลูเพิม่เตมิ 

         โทรศัพท:์ 038-222-222 ตอ่ แผนก Concierge  

ประเภทรถ: 

o โตโยตา้ คัมรี ่(รถยนต ์4 ประต)ู 

o โตโยตา้ คอมมวิเตอร ์(รถตู)้   

o โตโยตา้ อลัพารด์ (รถตู)้ 

บรกิารรถกอลฟ์ (Club Car) – มบีรกิารฟรภีายในบรเิวณรสีอรต์ 

http://www.thegemspattaya.com/

