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www.hotels-g.com/pattaya

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 and The Beach Club Restaurant will be open until 9pm Sunday-Thursday and 10pm on

 Friday and Saturday.

• The Lobby Lounge Bar is open on 7 days from 9am - 5pm.

• Aisawan Spa is open from Thursday to Monday from 10am - 6pm. 

• Swimming pool is open daily from 7am - 8pm with capacity and restrictions in place.

• Water sports activities is open daily from 8am - 6pm.

• The Fitness Centre is open from 6am until 9pm with limitations on capacity to 25 persons.

• Kids Club facilities are open however restricted in the offerings and limited to 30 persons.

• The beach is accessible under strict guidance by the local authorities.

Please note that the restaurant capacity is based on 50% of use for air-conditioned space and 75% of outdoor space use 
as per the government regulations.

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

เรียนคุณลูกค้าท่ีเคารพ

อ้างอิงจากประกาศจากทางผู้ว่าราชการจังหวัด ทางโรงแรมฯ ยังคงยึดมาตรการการรักษาความสะอาด และความปลอดภัยท่ีกําหนดอย่างเคร่งครัดจากทาง
รัฐบาล อย่างไรก็ตามเพ่ือความปลอดภัยสูงสุดแก่แขกผู้เข้าพักทุกท่าน ทางโรงแรมฯ ได้ดําเนินการเปล่ียนแปลงการให้บริการบางส่วนตามข้อกําหนดจากทาง
ภาครัฐ ดังต่อไปน้ี

- บริการอาหารเช้า ท่ีห้องอาหารเดอะบีชคลับต้ังแต่เวลา 6.30 - 10.30 น. (11.00 น. ในวันหยุดสุดสัปดาห์)
- เดอะบีชคลับบาร์ และ ห้องอาหารเดอะบีชคลับ เปดิให้บริการเวลา 11.00 - 21.00 น. ในวันอาทิตย์ ถึง วันพฤหัสบดี
 และเปิดให้บริการถึง 22.00 น. ในวันศุกร์ และวันเสาร์
- ล็อบบ้ีเลานจ์บาร์ เปดิให้บริการทุกวัน ต้ังแต่เวลา 9.00 - 17.00 น.
- ไอศวรรย์สปา เปดิให้บริการทุกวันพฤหัสบดี ถึง วันจันทร์ ต้ังแต่เวลา 10.00 - 18.00 น.
- สระว่ายน้ํา เปดิให้บริการทุกวัน เวลา 7.00 - 20.00 น. และมีการจํากัดจํานวนผู้ใช้
- กิจกรรมกีฬาทางน้ํา เปิดให้บริการเช่าทุกวัน เวลา 8.00 - 18.00 น.
- ฟติเนสเซ็นเตอร์ เปดิให้บริการทุกวัน เวลา 6.00 - 21.00 น. และมีการจํากัดจํานวนผู้ใช้ 25 ท่าน
- คิดส์คลับ เปิดให้บริการทุกวัน เและมีการจํากัดจํานวนผู้ใช้ 30 ท่าน
- ชายหาดสามารถใช้บริการได้ตามมาตรการรัฐ

มาตรการความปลอดภัยสําหรับร้านอาหารตามมาตรการรัฐ โดยให้น่ังบริโภคภายในห้องปรับอากาศได้ไม่เกิน 50% ของท่ีน่ังปกติ
และน่ังบริโภคบริเวณพ้ืนท่ีด้านนอกห้องอาหารท่ีอากาศระบายถ่ายเทได้ดีไม่เกิน 75 % ของท่ีน่ังปกติ

ทางโรงแรมพูลแมน พัทยา จี ขอขอบพระคุณลูกค้าทุกท่านท่ีให้ความเช่ือม่ันและไว้วางใจทางโรงแรมฯ มาโดยตลอดมาใน ณ ท่ีน้ี
และหากต้องการสอบถามข้อมูลเพ่ิมเติม กรุณาติดต่อ พูลแมนทัช โดยกดหมายเลข 0 จากโทรศัพท์ในห้องพักของท่าน หรือ
ติดต่อพนักงานแผนกต้อนรับส่วนหน้า ณ ล็อบบ้ีของโรงแรมฯ

จึงเรียนมาเพ่ือทราบ
ทีมงานบริหารโรงแรมพูลแมน พัทยา จี


