FOR YOUR

INFORMATION
Dear valued guests,
In response to the current health situation, our hotel is complying with local government directives and
is required to make some adjustments to the services we offer, which are outlined below:
- Breakfast will be served at The Beach Club Restaurant from 6.30am – 10.30am (11am on weekends).
- The Beach Club Bar will be serving food and non-alcoholic beverages from 11am - 8pm.
- The Beach Club Restaurant is open on Friday and Saturday from 11am - 8pm and will be serving
food and non-alcoholic beverages.
- The Lobby Lounge Bar is open on Friday to Sunday from 9am - 5pm.
- Aisawan Spa remains closed until further notice.
- Swimming pool is open daily from 7am - 8pm and Water sports activities is open daily
from 8am - 6pm.
- The Fitness Centre and Kids Club facilities remain closed until further notice
- The Beach is accessible under strict guidance by the local authorities and no consumption of alcohol
is permitted.
- Sunset Lounge is open on Saturday from 2pm – 4pm for an afternoon tea and an evening canapés
from 5.30pm – 6.30pm.
- Alcoholic beverages are available via Room Service 24/7.
We seek for your kind understanding and will update you for any further changes apply as advised
by the government authorities.
Should you have any questions, please feel welcome to contact Pullman Touch by
dialing “0” on the telephone in your room or visiting the Front Desk.
We sincerely thank you for your continued support.
Best regards,
Your G Team
เรียนคุณลูกค้าที่เคารพ
อ้างอิงจากประกาศจากทางผูว
้ า่ ราชการจังหวัด ทางโรงแรมฯ ยังคงยึดมาตรการการรักษาความสะอาด และความปลอดภัยที่กาํ หนด อย่าง
เคร่งครัดจากทางรัฐบาล อย่างไรก็ตามเพื่ อความปลอดภัยสูงสุดแก่แขกผู้เข้าพักทุกท่าน ทางโรงแรมฯ ได้ดําเนินการเปลี่ยนแปลงการให้
บริการบางส่วนตามข้อกําหนดจากทางภาครัฐ ดังต่อไปนี้
- บริการอาหารเช้า ที่ห้องอาหารเดอะบีชคลับตั้งแต่เวลา 6.30 - 10.30 น. (11.00 น. ในวันหยุดสุดสัปดาห์)
- เดอะบีชคลับบาร์ เปิดให้บริการทุกวัน ตั้งแต่เวลา 11.00 - 20.00 น. และงดจําหน่ายหรือบริการเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ทุกชนิด
- ห้องอาหารเดอะบีชคลับ เปิดให้บริการทุกวันศุกร์ และ วันเสาร์ ตั้งแต่เวลา 11.00 - 20.00 น. และงดจําหน่ายหรือบริการ
เครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ทุกชนิด
- ล็อบบี้เลานจ์บาร์ เปิดให้บริการทุกวันศุกร์ ถึง วันอาทิตย์ ตั้งแต่เวลา 9.00 - 17.00 น.
- ไอศวรรย์สปา ปิดให้บริการตั้งแต่วันนี้ไปจนกว่าจะมีคําสั่งเปลี่ยนแปลงจากทางภาครัฐ
- สระว่ายนํ้า เปิดให้บริการทุกวันตั้งแต่เวลา 7.00 - 20.00 น. และ กิจกรรมกีฬาทางนํ้า เปิดให้บริการเช่าทุกวัน
ตั้งแต่เวลา 8.00 - 18.00 น.
- ฟิตเนสเซ็นเตอร์ และ คิดส์คลับ ปิดให้บริการตั้งแต่วันนี้ไปจนกว่าจะมีคําสั่งเปลี่ยนแปลงจากทางภาครัฐ
- ชายหาดสามารถใช้บริการได้ แต่ยังคงไม่สามารถดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ได้
- ซันเซ็ทเลานจ์ เปิดให้บริการทุกวันเสาร์ ตั้งแต่เวลา 14.00 – 16.00 น. สําหรับอาฟเตอร์นูนที
และเวลา 17.30 – 18.30 น. สําหรับของว่างยามบ่าย
- เครื่องดื่มแอลกอฮอล์สามารถสั่งได้ท่ีบริการรูมเซอร์วิสตลอด 24 ชั่วโมง
ทางโรงแรมพู ลแมน พัทยา จี ขอขอบพระคุณลูกค้าทุกท่านที่ให้ความเชื่อมั่นและไว้วางใจทางโรงแรมฯ มาโดยตลอดมาใน ณ ที่น้ี
และหากต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ พู ลแมนทัช โดยกดหมายเลข 0 จากโทรศัพท์ในห้องพั กของท่าน หรือ
ติดต่อพนักงานแผนกต้อนรับส่วนหน้า ณ ล็อบบี้ของโรงแรมฯ
จึงเรียนมาเพื่อทราบ
ทีมงานบริหารโรงแรมพู ลแมน พั ทยา จี

www.hotels-g.com/pattaya

