The Skies Light Up
at Hilton Pattaya

International Fireworks Festival
Friday 24th - Saturday 25th May 2019

International

Fireworks Festival
2019

Friday 24th - Saturday 25th May 2019
Hilton Pattaya invites you to celebrate a magical Pattaya
International Fireworks Festival with an array of tempting
cuisine. We offer a choice of setting with panoramic views
across the bay, the ideal place to enjoy this world-class event,
showcasing International displays from around the world.

Contact the festive team on:
+66 (0)38 253 000 or +66 (0)38 253 305 as of 1st May 2019
Email : BKKHP_Pattaya_Festive@hilton.com

For a truly memorable

experience

Hilton Pattaya offers the perfect
destination for you and your family,
while enjoying the spectacular fireworks show.

โรงแรมฮิลตัน พัทยา เชิญคุณร่วมเฉลิมฉลองงานพลุไฟนานาชาติสุดอลังการ
วันที่ 24 – 25 พฤษภาคม 2562 พร้อมให้คุณได้อิ่มอร่อย
กับเมนูอาหารและเครื่องดื่มอันหลากหลายที่คัดสรรมาเพื่อคุณโดยเฉพาะ
พร้อมรับชมความงดงามของพลุไฟจากจุดที่สวยที่สุดแห่งหนึ่งของเมืองพัทยา

สำ�รองที่นั่งติดต่อ :

038 253 000 หรือ 038 253 305 ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2562 เป็นต้นไป
อีเมล์: BKKHP_Pattaya_Festival@hilton.com

CENTER STAGE AT

Edge

Edge brings you closer to the dazzling display.
Enjoy a sumptuous International dinner buffet
and savor the electric atmosphere whilst an
array of colors and sounds light up the night
sky. Located on Level 14.
International Dinner Buffet
Indoor: THB 2,400 nett per guest
Outdoor: THB 2,800 nett per guest
Wine Buffet
THB 1,500 nett per guest
Open from 6 p.m. until 11 p.m.

อิ่มอร่อยกับบุฟเฟ่ต์อาหารนานาชาติพร้อมชมพลุไฟสุดอลังการ
ที่เอดจ์ ชั้น 14

AT DRIFT PREMIER LOCATION

บุฟเฟ่ต์อาหารนานาชาติ
บริเวณด้านใน ราคาสุทธิท่านละ 2,400 บาท
บริเวณด้านนอก ราคาสุทธิท่านละ 2,800 บาท
บุฟเฟ่ต์ไวน์
ราคาสุทธิท่านละ 1,500 บาท
ตั้งแต่เวลา 18.00 น. - 23.00 น.

LOUNGE AT

Drift

Celebrate with friends and family on a unique
private Island. Plush lounges offer a sanctuary
for the night, while an explosion of color light
up the sky for a truly exclusive experience.
Price includes full beverage package and
complimentary Island platters.
Private Islands (Limited numbers)
Island S (4 people) : THB 15,000 nett
Island L (6 people) : THB 20,000 nett
For enquiries, please contact our team or the
hotline for more information.
Limited numbers available.

ตระการตากับวิวพลุไฟตรงหน้าบนเกาะส่วนตัวที่ดริฟท์
ร่วมชมพลุไฟกับเหล่าผองเพื่อนหรือคนรู้ใจแบบไม่มีสิ่งขวางกั้น
ที่ดริฟท์ชั้น 16
สนใจแพ็คเกจเกาะส่วนตัวสุดเอกซ์คลูซีฟมีจำ�นวนจำ�กัด
กรุณาติดต่อพนักงาน
เกาะส่วนตัว (S)สำ�หรับ 4 ท่าน : ราคาสุทธิ 15,000 บาท /เกาะ
เกาะส่วนตัว (L)สำ�หรับ 6 ท่าน : ราคาสุทธิ 20,000 บาท /เกาะ

HOT SEATS AT

Drift

Relax and enjoy a panoramic view of the
Pattaya bay at one of the best locations in
town. Drift is the place that you can dazzle
and amaze with a grand fireworks display.
The package is inclusive of free flow wine, beer,
pouring spirits and soft drinks.
A la carte menu offer available.
THB 2,200 nett per person
Open from 6 p.m. until 11 p.m.

*Full payment is required upon booking.

ชมพลุไฟสุดตระการตาเคล้าบรรยากาศวิวทะเลสุดสวย ณ จุดชม
วิวที่สวยที่สุดที่ดริฟท์ก่อนใคร รวมแพ็คเกจเครื่องดื่ม ไวน์ เบียร์
เครื่องดื่มประเภทสปิริต และซอฟท์ดริงค์
พร้อมบริการ เมนูอาหารแบบอาลาคาร์ท
ที่ดริฟท์์ ชั้น 16
ราคาสุทธิ : ท่านละ 2,200 บาท
ตั้งแต่เวลา 18.00 น. - 23.00 น.

*กรุณาชำ�ระเงินเต็มจำ�นวนเมื่อทำ�การจอง

A MAGNIFICENT VIEW
FROM THE HIGHEST LEVEL AT

Horizon

Wine and dine at our spectacular rooftop restaurant & bar,located on the
34th floor. A modern menu created by our Chef will provide the ideal setting
for a luxurious and comfortable evening, together with the most exclusive
views in Pattaya.
Selection of menus with unlimited buffet stations
THB 3,500 nett per person
Open from 6pm until 11pm
Beverage Package
Enjoy VIP access at our infinity bar and stargazer lounge, imbibe a drink
and watch in wonder as the fireworks explode over the ocean below.
THB 2,550 nett per person, including free flow wine, beer, pouring spirits
and soft drinks. (Access after 6pm only)

ตระการตากับความอลังการณ์จากจุดสูงสุด ที่ฮอไรซัน ชั้น 34 ชมพลุไฟสุดอลังการที่ชั้นดาดฟ้า
ของโรงแรมฮิลตัน พัทยา สัมผัสประสบการณ์เหนือระดับได้ทั้งบริเวณอินฟินิตี้บาร์ด้านนอก
และบริเวณโถงด้านในพร้อมเมนูสุดพิเศษ
ราคาสุทธิท่านละ 3,500 บาท ตั้งแต่เวลา 18.00 น. - 23.00 น.
แพ็คเกจเครื่องดื่ม
ราคาสุทธิท่านละ 2,550 บาท รวมไวน์ เบียร์ เครื่องดื่มประเภทสปิริต และซอฟท์ดริงค์ แบบไม่จำ�กัด
ตั้งแต่เวลา 18.00 น. เป็นต้นไป

HILTON PATTAYA
333/101 Moo 9 | Nongprue | Banglamung | Pattaya | Chonburi | 20260 Thailand

T: +66 (0)38 253 000 / (0)38 253 305 E: BKKHP_Pattaya_Festive@hilton.com

