
มนูไลท ์ออน ซ ีบชีรสีอรท์
207 หมู ่5 นาเกลอื ซอย 12 พทัยา ชลบรุ ี20150

โทร. (038) 368 389,  (038) 225 251-2 แฟกซ ์(038) 225253

Email  :  MOONLIGHTPATTAYA@YAHOO.CO.TH
 WWW.MOONLIGHTONSEA.COM

เบอรบ์า้น
พกัไดไ้มเ่กนิ 

(1หอ้งนอนจดัทีน่อนไว้

ส าหรบั 2 คน)

จ านวน

หอ้งนอนแอร์

จ านวน

หอ้งน า้(ไมม่ ี

อา่งอาบน า้)

จ านวนหอ้งน า้ทีม่ ี

เคร ือ่งท าน า้อุน่

หอ้งน ัง่เลน่

(พดัลม)
หอ้งครวั ทวี ี ราคา/วนั

3 4 - 6  คน (รวมเด็ก) 2 2 มทีกุหอ้งน ้า มี มี มี 3,900

17 6 - 9  คน (รวมเด็ก) 3 3 มทีกุหอ้งน ้า มี มี มี 5,900

8A 2 - 3  คน (รวมเด็ก) 1 1 มทีกุหอ้งน ้า มี มี มี 2,500

8B, 18 2 - 3  คน (รวมเด็ก) 1 1 มทีกุหอ้งน ้า ไมม่ี ไมม่ี มี 1,900

8C 2 - 3  คน (รวมเด็ก) 1 1 มทีกุหอ้งน ้า ไมม่ี ไมม่ี มี 2,200

12 4 - 6  คน (รวมเด็ก) 2 2 มทีกุหอ้งน ้า มี ไมม่ี มี 3,900

19 4 - 6  คน (รวมเด็ก) 2 2 มทีกุหอ้งน ้า มี ไมม่ี มี 4,500

15 4 - 6  คน (รวมเด็ก) 2 2 มทีกุหอ้งน ้า มี มี มี 4,900

16 5 - 7  คน (รวมเด็ก) 2+1 เตยีง 3.5 ฟตุ 2 มทีกุหอ้งน ้า มี มี มี 5,400

10 8 - 12  คน (รวมเด็ก) 4 3 มทีกุหอ้งน ้า มี มี มี 8,900

4+1 เตยีง 6 ฟตุ

+1 เตยีง 3.5 ฟตุ

9 11 -16  คน (รวมเด็ก) 5+1เตยีง 3 ฟตุครึง่ 4 มทีกุหอ้งน ้า มี มี มี 11,000

11 14 - 21  คน (รวมเด็ก) 6+1 เตยีง 6 ฟตุ 6 มทีกุหอ้งน ้า มี มี มี 14,000

มนูไลท ์ออน ซ ีเป็นรสีอรท์องิธรรมชาตทิีเ่นน้ความเงยีบสงบเพือ่การพักผอ่น จงึไมเ่หมาะกับการเฮฮาปารต์ีเ้สยีงดงัรบกวนผูเ้ชา่พัก

ทา่นอืน่ๆ มนูไลท ์ออน ซสีงวนสทิธิใ์นการขอทีพั่กคนืโดยไมค่นืเงนิคา่เชา่ทีพ่กัและเงนิมดัจ าใหเ้มือ่ทา่นท าการใดๆทีฝ่่าฝืนขอ้

หา้มขอ้ใดขอ้หนึง่ โดยมนูไลท ์ออน ซไีดแ้จง้ใหท้า่นทราบแลว้กอ่นจองทีพั่กทัง้นีเ้พือ่ความสงบและเรยีบรอ้ย ของผูม้าพักทกุทา่น

1.  หา้มใหม้ผีูม้าพักเกนิ 3 คน(รวมเด็ก) / 1 หอ้งนอน (1 หอ้งนอนจดัทีน่อนไวส้ าหรบั 2 คนโดยมเีตยีง 6 ฟตุหนึง่เตยีง

     และหมอน 3 ใบ)  กรณีมผีูม้าสงัสรรคเ์พิม่เตมิในทีพั่กซึง่นับรวมกบัผูพั้กแลว้เกนิ 3 คน(รวมเด็ก) / 1 หอ้งนอน ไมว่า่จะมาสงัสรรค ์

     ช ัว่คราวแลว้กลบัหรอืพกัคา้งคนื มนูไลท ์ออน ซ ีคดิคา่ใชบ้รกิารสถานทีท่า่นทีเ่กนิทา่นละ 500 บาท/คน/วนั (ไมม่ทีีน่อนเสรมิให)้

2.  หา้มน าสตัวเ์ลีย้งทกุชนดิเขา้ในทีพั่กโดยเด็ดขาด
3.  หา้มน ากลอง เครือ่งขยายเสยีง คาราโอเกะมาเลน่โดยไมไ่ดรั้บอนุญาต

4.  หอ้งโรงแรมและบา้นพักทีไ่มม่หีอ้งครัว หา้มประกอบอาหารรวมถงึป้ิงยา่ง BBQ

5.  หา้มน าเตน๊ทม์ากางบรเิวณทีพั่ก

ยกเลกิ/เปลีย่นแปลงการจองทีพั่ก 15-8 วนั 7-3 วนั กอ่นการเขา้พัก
มนูไลท ์ออน ซ ีจะ คนืเงนิใหทั้ง้หมด หกัเงนิ  30% หกัเงนิ  50% ไมค่นืเงนิคา่เชา่ จากราคาคา่เชา่พัก

1.  คนเกนิ  กรณีมผีูม้าสงัสรรคเ์พิม่เตมิในทีพั่กซึง่นับรวมกับผูพั้กแลว้เกนิ 3 คน(รวมเด็ก) / 1 หอ้งนอน

     ไมว่า่จะมาสงัสรรคช์ ัว่คราวแลว้กลบัหรอืพกัคา้งคนืคดิคา่คนเกนิคนละ 500 บาท/คน/วนั (ไมม่ทีีน่อนเสรมิให)้,

      คา่เชา่ชดุหมอน+ผา้หม่  100  บาท,  คา่เชา่ทีน่อนเสรมิ(ไมม่เีตยีงโดยวางฟกูบนพืน้ และใสไ่ดบ้างหอ้งเทา่นัน้)  500 บาท/คนื

2.  มคีา่มัดจ าการเชา่พักกอ่นเขา้พัก  (จะคนืใหต้อนคนืทีพั่ก โดยทีพั่กตอ้งอยูใ่นสภาพเดมิ)        1,000    บาท ตอ่บา้นพัก
    และ  1,000  บาทตอ่หอ้งโรงแรม
3.  ทา่นทีจ่ะท าอาหารในบา้นพัก (เฉพาะบา้นพักทีม่หีอ้งครัวอนุญาตใหท้ าอาหารได)้ ทา่นสามารถเลอืกเชา่รายการดา้นลา่ง
     ไดท้กุรายการ หรอื เลอืกเชา่เฉพาะบางรายการทีท่า่นตอ้งการไดด้งันี้

     - คา่แกส๊วนัละ                                                             100        บาทตอ่วนั
     - คา่เตาป้ิง B.B.Q พรอ้มถา่น 1 ถงุ + ตะแกรงป้ิง 1 อัน          150        บาท
     - คา่ใชอ้ปุกรณ์เครือ่งครัวครัง้ละ                                       100        บาท
     - อปุกรณ์เครือ่งครัว ม ีจาน, ชอ้น-สอ้ม, ชาม, หมอ้, กะทะ, ตะหลวิ, ทัพพ,ี กาตม้น ้า, เขยีง, ถว้ยน ้าจิม้, ทีค่บีป้ิง, ทีจ่ดุเตาแกส๊

การเขา้พกั

10,400

บา้นบนเนนิ

บา้นรมิทะเล

14 11 - 16  คน (รวมเด็ก) 4 มทีกุหอ้งน ้า มี มี มี

ลดราคา เดอืน มถินุายน ถงึ พฤศจกิายน วนัอาทติย ์ถงึ พฤหสับด ีลด 30%,  วนัศกุร ์- เสาร ์และ วนัหยดุนกัขตัฤกษ ์ลด 20%

ราคาดงักลา่วไมร่วมอาหารเชา้ มนูไลท ์ออน ซ ีสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงราคาและรายละเอยีดตา่งๆ โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้

เพือ่เป็นประโยชนข์องทา่นเองกรณุาอา่นขอ้ความดา้นลา่งกอ่นจองทีพ่กั

การยกเลกิ/เปลีย่นแปลงการจองทีพ่กั

แผนผังบา้นพักโดยสงัเขป

(ยงัมขีอ้มลูส าคญัอยูด่า้นหลงั)

16 วนั 2 วนั

#1 #1 #8B #8A #9 #1 #1 #1 #17 #1#1 #1ชายหาดสว่นตวั ถนน ตติอ่สอบถาม #6 

โ สระวา่ยน า้ 

##2 

สระวา่ยน า้ 

ชายหาดสว่นตวั 

ถนน 

โรงแรม 

#8B 

1 หอ้งนอนไมม่คีรวั 
#9 

5 หอ้งนอนมคีรวั 
#12 

4 หอ้งนอนมคีรวั 

#15 

#8A
#10 

#16 

#19

#11 

#18

#17

#14 

2 หอ้งนอนไมม่คีรวั 1 หอ้งนอนไมม่คีรวั 

3 หอ้งนอนมคีรวั 

2 หอ้งนอนมคีรวั 

1 หอ้งนอนมคีรวั 2 หอ้งนอนมคีรวั 

2 หอ้งนอนไมม่คีรวั 

6 หอ้งนอนมคีรวั 
4 หอ้งนอนมคีรวั 

1900 บาท 

4500 บาท 

1900 บาท 

5400 บาท 

3900 บาท 

8900 บาท 

11000 บาท 

10400 บาท 
14000 บาท 

5900 บาท 

2500 บาท 

4900 บาท 
#8C
1 หอ้งนอนไมม่คีรวั 

2200 บาท 

ตดิตอ่สอบถาม 

2 หอ้งนอนมคีรวั 

3900 บาท 

#3 

11-16 คน 

2-3 คน 

4-6 คน 

2-3 คน 11-16 คน 

8-12 คน 
2-3 คน 

14-21 คน 

4-6 คน 

6-9 คน 

5-7 คน 

4-6 คน 2-3 คน 

4-6 คน 

http://www.moonlightonsea.com/


     - ทางมนูไลท ์ออน ซ ีไมม่ ีมดี, ตะเกยีบ, ฟองน ้า+น ้ายาลา้งจาน, กระตกิน ้าแข็ง, อปุกรณ์ไฟฟ้า เชน่ หมอ้หงุขา้ว  กระตกิน ้า

       รอ้น, เตาไมโครเวฟ ไวบ้รกิาร กรณุาน ามาเอง   แตม่มีดี,  ฟองน ้า+น ้ายาลา้งจาน, และกลอ่งโฟมใสน่ ้าแข็งจ าหน่าย
3.  เวลาเขา้ทีพั่ก(Check in) 14:00 น. ในกรณีทีไ่มม่แีขกพักอยูก่อ่นใหเ้ขา้ทีพั่กไดห้ลงั 10:00 น. (กรุณาโทรสอบถามกอ่นเขา้พัก)

    ทา่นทีเ่ขา้ทีพั่ก(Check in)ระหวา่ง 06:00 น. - 10:00 น. (ในกรณีทีไ่มม่แีขกพักอยูก่อ่น)  มนูไลท ์ออน ซ ีคดิ 30% ของราคาเต็ม

4.  เวลาคนืหอ้งพัก 12.00 น.  ทา่นทีม่คีวามประสงคจ์ะอยูต่อ่(ในกรณีทีบ่า้นพักวา่ง)  ทางมนูไลท ์ออน ซ ีคดิอตัราคา่บรกิารดงันี้:

     - 12:00  ถงึ 15:00  คดิ 30% ของราคาเต็ม
     - 12:00  ถงึ  18:00 คดิ 50% ของราคาเต็ม
     -  เลย 18:00 คดิราคาเต็ม
5.  เมือ่ทา่นจองทีพั่กเรยีบรอ้ยแลว้ กรณุาโอนยอดเงนิเต็มจ านวนไปที่

    ธนาคาร            กสกิรไทย สาขา บางละมงุ

    บญัชปีระเภท     ออมทรัพย์ เบอรบ์ญัชี 321-2-35970-9

    ชือ่บัญช ี              มนูไลท ์ออน ซ ี (ถา้โอนผา่นตู ้ATM บางครัง้ชือ่บัญชอีาจขึน้เป็นชือ่ คณุลอืฤทธิ ์ ออ่งสมบัต)ิ

หมายเหตส าคัญ     : มนูไลท ์ออน ซ ี มเีบอรบ์ัญชตีามขา้งตน้เบอรเ์ดยีวเทา่นัน้ กรณุาอยา่โอนเงนิเขา้บัญชอีืน่

    เมือ่ทา่นโอนเงนิแลว้กรณุาแฟกซใ์บโอนเงนิ/สลปิการโอนเงนิจากตู ้ATM ไปที ่(038)225 253  โปรดกรณุาระบุ
    ชือ่ผูจ้อง,  เบอรบ์า้นพกั/หอ้งพกั ทีจ่อง, วนัทีจ่ะเขา้พกั, วนัทีค่นืบา้น/หอ้งพกั

เฮฮาปารต์ี้ -  ทา่นทีช่ ืน่ชอบคาราโอเกะ, สงัสรรคเ์ฮฮาเสยีงดงัจนรบกวนผูเ้ชา่พักทา่นอืน่ๆ  ทีน่ี่ไมเ่หมาะกับการจัดงานดงักลา่ว

-  กรณุารักษาความสงบหลงัเวลา 22:00 น เพือ่ความสงบและเรยีบรอ้ย ของแขกผูม้าพักทกุทา่น
สระวา่ยน ้า -  สระวา่ยน ้าเปิดใหบ้รกิารเวลา 08:00 - 20:00 น  และ ตอ้งสวมชุดวา่ยน า้ในการใชส้ระวา่ยน ้า

ทะเล -  น ้าทะเลสามารถเลน่ไดทั้ง้ปีซึง่ชายหาดไมม่คีวามลกึชนั  ความใสของน ้า-ขนาดของคลืน่ ขึน้อยูก่ับฤดกูาล

-  ถา้คณุชืน่ชอบกจิกรรมทางน ้า ไมว่า่เรอืกลว้ย เจ็ทสก ีหรอืหาบเร ่ ทีน่ีไ่มม่บีรกิารเพราะทีน่ีเ่นน้ความเงยีบสงบ
   ปลอดภัยส าหรับพักผอ่น

สตัวต์า่งๆ -  รสีอรท์ทีน่ีย่ังมคีวามเป็นธรรมชาตอิยูม่าก จงึเป็นเรือ่งปกตทิีจ่ะมสีตัวต์า่งๆ ไมว่า่ กระรอก, นก, ตุก๊แก, จิง้จก
   แมลงตา่งๆ รวมถงึมด และ ยงุ

บา้นพัก -  บา้นพักทีน่ีต่ดิทะเลมากซึง่บา้นพักบางหลงัน ้าทะเลจะอยูต่ดิระเบยีงหนา้บา้นพัก
-  บา้นพักทีน่ีน่อกจากจะตดิทะเลมากแลว้  ยังเป็นชายหาดสว่นตวัโดยไมม่ถีนนคัน่ระหวา่งบา้นพักกับชายหาด
-  เพือ่เป็นการรักษาธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม เราจงึใหจ้อดรถไวห้นา้บรเิวณแผนกตอ้นรับแลว้เดนิไปยังบา้นพัก

อาหารทะเล -  สามารถหาซือ้ไดท้ีต่ลาดสดตน้โพธิ(์นาเกลอื)ตัง้แต ่05:00 น - 18:00 น
-  รสีอรท์มบีรกิารปมูา้สดนึง่พรอ้มน ้าจิม้(มปีมูา้อยา่งเดยีว) สอบถามราคาไดท้ีร่สีอรท์
   น ้าหนักปมูา้สดหนึง่กโิลกรัมจะเหลอืประมาณ 750-800 กรัมหลงัจากนึง่แลว้  กรณุาสัง่ลว่งหนา้หนึง่วนั

ระยะทาง -  จากรสีอรท์ขบัรถไปตลาดสดตน้โพธิ(์นาเกลอื)ประมาณ 5 นาท,ี ไปหาดจอมเทยีน ตลาดน ้า4ภาคประมาณ 25 นาที
-  จากรสีอรท์ขบัรถไป Big C, Lotus (พัทยาเหนอื)ประมาณ 10 นาท ี ไปพัทยาใตป้ระมาณ 20 นาที

การจองทีพั่ก -  การจองบา้นพักจะสมบรูณ์เมือ่มกีารโอนช าระคา่เชา่ทีพั่กเต็มจ านวนตามวนัทีก่ าหนด

เงนิๆทองๆ -  ยนิดรัีบบัตรเครดติ VISA, MASTER CARD โดยช าระไดท้ีเ่คารเ์ตอรม์นูไลท ์ออน ซี

ค าถามยอดนยิม


