
พินนาเคิล แกรนด จอมเทียน รีสอรท

PINNACLE 
GRAND JOMTIEN
RESORT

พินนาเคิล แกรนด จอมเทียน รีสอรท ตั้งอยูที่ชายหาดนาจอมเทียน 

พัทยาใต ใชเวลาขับรถเพียง 15 นาทีจากตัวเมืองพัทยา และหางจาก

กรุงเทพฯ โดยใชเวลาขับรถเพียง 2 ชั่วโมง ตัวโรงแรมหางจาก

สนามบินอูตะเภา โดยใชเวลาเพียง 30 นาที พินนาเคิลเปนโรงแรม

สไตลรีสอรทที่เหมาะกับกลุมครอบครัว กลุมเพ�อน และคูรัก รวมถึง

หนวยงานราชการและบริษัทที่ตองการจัดสัมมนาหรือปารตี้นอกสถานที่ 

สระวายน้ำ

ภายในโรงแรมมีสระวายน้ำใหบริการถึง 4 สระ 4 โซน 

ครอบคลุมสระเด็กและสระผูใหญ รายลอมดวยเกาอ้ี

นอนอาบแดด ใหคุณเพลินเพลินกับเคร�องด�มแกวโปรด

จากพินน บารของเรา

หองพัก

พินนาเคิล แกรนด จอมเทียน รีสอรท มีหองพัก

ใหเลือกมากมายถึง 10 แบบ จำนวน 345 หอง 

หองพักทุกหองมีระเบียงสวนตัวสำหรับพักผอน

หยอนใจ สามารถเลือกไดวาจะมองเห็นวิวทะเลหรือ

วิวสวน มีสิ่งอำนวยความสะดวกในหองครบครัน 

ไมวาจะเปนไวไฟ ทีวีจอสกรีน ตูเย็น อุปกรณชงชา/

กาแฟ รูมเซอรวิส 24 ชั่วโมง ฯลฯ

รานอาหารตนไทร 

ราคาหองพักรวมอาหารเชาแบบอินเตอรเนชั่นแนล

บุฟเฟต เปดใหบริการตั้งแตเวลา 07.00 – 10.00 น. 

ณ หองอาหารตนไทร ริมสระวายน้ำ  ซึ่งมีบรรยากาศ

รมร�นย คุณจะไดสัมผัสกับแสงแดดออน ๆ ในยามเชา 

พรอมเพลิดเพลินกับอาหารเลิศรส รวมถึงมีบริการ

อาหารจานเดียว ตั้งแตเวลา 11.00 – 23.00 น. 

สวนยามเย็นเรามีอาหาร Street Food ใหบริการ

ประเภทไกอบ/บารบีคิว และอาหารจานเดียว 

พินนาเคิล บีช เวดดิ้ง

พินนาเคิล บีช เวดดิ้ง ใหบริการจัดงานแตงงาน

ในฝนของคุณ ทั้งแบบไทยและแบบตะวันตก สามารถ

เลือกจัดงานไดที่ริมชายหาดหรือในหองจัดเลี้ยง

แบบครบวงจร เหมาะสำหรับคูบาวสาวท่ีตองการจัดงาน

แบบอบอุนในหมูเครือญาติและเพ�อนฝูง

โรงแรมสีเขียว อนุรักษสิ่งแวดลอม

พินนาเคิล แกรนด จอมเทียน รีสอรท ใหความใสใจ

กับการอนุรักษส่ิงแวดลอม โรงแรมของเราเต็มไปดวย

พื้นที่สีเขียว เพ�อใหแขกที่มาพักไดสูดอากาศบริสุทธิ์

พรอมสัมผัสกับธรรมชาติ เราใสใจในการอนุรักษ

พลังงานรวมถึงการลดขยะพลาสติก และการดูแล

ชายหาดใหปลอดขยะ พนักงานของเราทุกคนไดรับ

การอบรมใหเขาใจความสำคัญของการใหบริการ

ภายใตแนวคิด “โรงแรมสีเขียว”

โรงแรมในเครือของเรา

โรงแรม พินนาเคิล ลุมพินี พารค

17 ซอยงามดูพลี ถนนพระราม 4 สาทร กรุงเทพ 10120

Pinnacle Lumpinee Park Hotel

66 287-0112 to 21

bangkok.pinnaclehotels.com

โรงแรม พินนาเคิล สมุย รีสอรท

26/19 หมู 4 หาดแมน้ำ เกาะสมุย สุราษฎรธานี 84330

Pinnacle Samui Resort

66 77 427 308

samui.pinnaclehotels.com

โรงแรม พินนาเคิล เกาะเตา ไดฟ รีสอรท

26/20 หมู 3 หาดจุนเจือ ตำบลเกาะเตา อำเภอเกาะพะงัน 

สุราษฎรธานี 84280

Pinnacle Koh Tao Dive Resort

66 81 8913327

kohtao.pinnaclehotels.com
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หองสัมมนา

พินนาเคิล แกรนด จอมเทียน รีสอรท ใหบริการหองสัมมนาสำหรับหนวยงานราชการและเอกชน โดยมี

หองสัมมนาถึง 6 หอง รวมถึงหองกิจกรรม Roof Top พรอมมีบริเวณสนามหญาสำหรับทำกิจกรรม

กลางแจงและสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน

พินน คิดส คลับ

พินน คิดส คลับ เปดใหบริการฟรีสำหรับลูกคา

ที่มาพัก สำหรับเด็กที่มีอายุตั้งแต 4-12 ป โดยมี

อนิเมเตอรผูเช่ียวชาญใหการดูแล พรอมดวยกิจกรรม

ในรมและกลางแจง ทุกวันเสาร-อาทิตยมีกิจกรรม

พิเศษ ใหคุณพอคุณแมไดใชเวลาพักผอน และเด็ก ๆ  

ไดทำกิจกรรมรวมกับเพ�อนในวัยเดียวกัน

อเล็กซา บีชคลับ พัทยา 

บีชคลับระดับลักซูรี่ บนหาดนาจอมเทียน ติดกับ

โรงแรมพินนาเคิล แกรนด จอมเทียน รีสอรท 

ลูกคาโรงแรมสามารถใช บร ิการเอนเตอรเทน

ครบวงจร ไมวาจะเปนรานอาหาร สระวายน้ำ 

เตียงคาบานาริมหาด โชวพิเศษทุกสุดสัปดาห รวมถึง

ปารตี้ริมสระในธีมตาง ๆ เหมาะสำหรับจัดอีเวนท 

งานเลี้ยง งานรับรอง ฯลฯ คุณจะไดเพลิดเพลิน

กับเสียงเพลงจากดีเจประจำและดีเจพิเศษของเรา

เกาะเตา

กรุงเทพฯ

พัทยา

เกาะสมุย

“สำรองหองพัก ในราคาที่ดีที่สุด

ผานชองทางโรงแรม”

prjreserv@pinnaclehotels.com

038 259 100 หรือ 038 259 111

pattaya.pinnaclehotels.com

Line: @pinnaclehotelsPinnacle Grand Jomtien Resortติดตามโปรโมชั่นผานชองทาง

สิ่งอำนวยความสะดวก

• ชายหาดสวนตัวความยาว 120 ตารางเมตร

• สวนและสนามเด็กเลน

• สระวายน้ำ 4 สระพรอมสระเด็ก

• รานอาหารและบาร

• อินเตอรเนชั่นแนล บุฟเฟต

• แผนกตอนรับ 24 ชั่วโมง

• Tour Desk

• ที่จอดรถ

• Shuttle Bus 

• บริการซักรีด

• บริการรับฝากกระเปา

• Mini Mart 

บริการในหองพัก

• หองพัก 345 หอง 

 แตละหองกวาง 32-50 ตารางเมตร

• ทุกหองมีระเบียงสวนตัว

• เคร�องปรับอากาศ

• หองน้ำสวนตัวพรอมอุปกรณอาบน้ำ

 และไดรเปาผม

• ตูเย็นและมินิบาร

• ไวไฟ

• น้ำด�ม

• ชา/กาแฟ

• ทีวี

• รูมเซอรวิส 24 ชั่วโมง

• ตูนิรภัย


