
แบบฟอรม์จองทีพ่กั งานประชุมวชิาการประจ าปี สมาคมเวชศาสตรม์ารดาและทารกในครรภ(์ไทย) 
คร ัง้ที ่11 พ.ศ. 2564 วนัที ่7-9 ธนัวาคม 2564    ณ Mytt Beach Hotel พทัยา  จ.ชลบุร ี

 
กรุณาส ารองหอ้งพกัโดยตรงกบัทางโรงแรมทีต่อ้งการพกั หอ้งพกัมจี านวนจ ากดั กอ่นวนัที ่15 พฤศจกิายน 2564 

 

1. โรงแรมและแบบหอ้งทีท่า่นตอ้งการเขา้พกั 

 
 

โรงแรมมติร บชี พทัยา (MYTT Beach Hotel) 100 หอ้ง  
○ หอ้งพกั Deluxe Urban (32 ตรม.) 2,200 บาท/หอ้ง/คนื (เดีย่ว/คู่) รวมอาหารเชา้ 

○ หอ้งพกั Deluxe Executive (32 ตรม.) 3,500 บาท/หอ้ง/คนื (เดีย่ว/คู่) รวมอาหารเชา้ 

○ หอ้งพกั Premier Lux (37ตรม.) 4,000 บาท/หอ้ง/คนื (เดีย่ว/คู่) รวมอาหารเชา้  

○ Extra Bed (เตยีงเสรมิ)   800 บาท/หอ้ง/คนื   รวมอาหารเชา้ 
การช าระเงิน บรษิทั เอ-วนั พทัยา จ ากดั / สาขาเซน็ทรลั พลาซา่ มารน่ิา / ธนาคารไทยพาณิชย ์เลขบญัช ี934-300213-9           
 ส่งแบบฟอรม์การจองทีพ่กั และ เอกสารการโอนเงนิไดท้ี ่rsvn@mytthotel.com   โทร. 038 259 510 
 
 

 

โรงแรมเอ-วนั พทัยา (A-ONE Pattaya) 300 หอ้ง  แบ่งเป็น 
โรงแรมเอ-วนั สตาร ์  (หอ้งพกัเอ-วนั สตาร ์ไม่สามารถเสรมิเตยีงได)้ 
○ หอ้งพกัสตาร ์เดีย่ว/คู่ (15 ตรม.) 1,000 บาท/หอ้ง/คนื (เดีย่ว/คู่) รวมอาหารเชา้ 

○ หอ้งพกัสุพีเรยีสตาร ์เดีย่ว/คู่ (18 ตรม.) 1,500 บาท/หอ้ง/คนื (เดีย่ว/คู่) รวมอาหารเชา้ 
โรงแรมเอ-วนั นิววงิ 
○ หอ้งพกัดลีกัซ ์เดีย่ว/คู่ (32 ตรม ) 1,600 บาท/หอ้ง/คนื (เดีย่ว/คู่) รวมอาหารเชา้ 

○ Extra Bed (เตยีงเสรมิ)   600 บาท/หอ้ง/คนื รวมอาหารเชา้ 
โรงแรมเอ-วนั เดอะรอยลัครูส 
○ หอ้งพกัดลีกัซ ์เดีย่ว/คู่ (32 ตรม) 1,800 บาท/หอ้ง/คนื (เดีย่ว/คู่) รวมอาหารเชา้ 

○ Extra Bed (เตยีงเสรมิ)      600 บาท/หอ้ง/คนื รวมอาหารเชา้ 
โรงแรมเอ-วนั บชี รสีอรต์ 
○ หอ้งพกัดลีกัซ ์เดีย่ว/คู่ (44 ตรม) 2,500 บาท/หอ้ง/คนื (เดีย่ว/คู่) รวมอาหารเชา้ 

○ Extra Bed (เตยีงเสรมิ)   600 บาท/หอ้ง/คนื รวมอาหารเชา้ 
การช าระเงิน บรษิทัวนัทมิตร จ ากดั / ออมทรพัย ์/  สาขาพทัยา /  ธนาคาไทยพาณิชย ์ เลขบญัช ี535-275200-2 
 ส่งแบบฟอรม์การจองทีพ่กั และ เอกสารการโอนเงนิไดท้ี ่rsvnpty@a-onehotel.com  โทร. 038 259 555 
 
2. วนัทีต่อ้งการเขา้พกั     เขา้พกัวนัที.่............ธนัวาคม 2564      ออกจากวนัที.่..........ธนัวาคม  2564   

รวม.............คนื    จ านวน..............หอ้ง       
  
 
3. ขอ้มูลผูเ้ขา้พกั (กรุณาเขยีนตวับรรจงและชดัเจน) 

ชือ่-สกุล................................................................................................ ชือ่-สกุล............................................................................................ 
ชือ่-สกุล................................................................................................ ชือ่-สกุล........................................................................................... 
สถานทีป่ฎบิตังิาน............................................................................................................... 
โทรศพัท…์……...................................... มือถอื.......................................อเีมลล.์........................................................ 
ผูป้ระสานงาน ชือ่-สกุล.......................................................................มือถอื ............................................................ 

 
4. ทีอ่ยู่ทีต่อ้งการใหอ้อกใบก ากบัภาษี (กรุณาเขยีนตวับรรจงและชดัเจน) 
    นามออกใบก ากบัภาษี............................................................................................................................ 
    ทีอ่ยู่ออกใบก ากบัภาษี............................................................................................................................ 
    ถนน ................................................................................... ต าบล/แขวง................................................................. 
    อ าเภอ/เขต ......................................................................... จงัหวดั......................................................................... 
    รหสัไปรษณีย ์................................................   เลขประจ าตวัผูเ้สยีภาษี.................................................................. 
     
หมายเหตุ  1. โปรดช าระเงนิค่าหอ้งพกัเต็มจ านวนทัง้หมดในวนัทีส่่งใบจองหอ้งพกัใหก้บัทางโรงแรม   

   2. เมื่อช าระเงนิแลว้ทางโรงแรมฯไม่รบัคนืหอ้งพกัและคนืเงนิทุกกรณี 
   2. ทางโรงแรมฯขอสงวนสทิธกิารจองเมื่อไดร้บัเอกสารการโอนเงนิแลว้เท่าน้ัน  
   3. ผูเ้ขา้พกัจะสามารถเชค็อนิไดเ้วลา 14.00 น. และเชค็เอาทภ์ายในเวลา 12.00 น. 

               4. หากตอ้งการสอบถามขอ้มูลการจองหอ้งพกัหรอืสถานะของการจอง สามารถโทรไดต้ามเบอรข์องโรงแรมทีใ่หไ้วข้า้งตน้  
                   หรอืหากมีขอ้สงสยัสอบถามขอ้มูลเพิม่เตมิตดิต่อเซลล ์คุณพรีวชิญ ์ฤกษป์าณี โทร 084-163-6424 

Update 12/10/64 

mailto:rsvn@mytthotel.com


    

โรงแรม Mytt Beach Pattaya  10 หมู ่9 ถนนเลยีบชายหาด พทัยาเหนือ ซอย 3  ต.หนองปรอื  อ.บางละมุง  จ.ชลบุร  ี20150    โทร.038 259 510 
สอบถามขอ้มลูเพิม่เตมิตดิตอ่เซลล ์: คุณพรีวชิญ์ ฤกษ์ปาณ ี  โทร 084-1636424   Email: peerawit.r@mytthotel.com 

แผนท่ีโรงแรม โรงแรมมติร บชี พทัยา 



 

 

ลานจอดรถ 


