แบบฟอร์มการสารองห้องพัก
แบบสำรองห้องพัก งานประชุมวิ ชาการของกลุ่ม TPAC
TPAC 2018: Essential Elements of Respiratory Care for Pharmacists
วันที่ 17-18 ธันวำคม 2561 ณ ณ ห้องสุโขทัย-รัตนโกสิ นทร์ โรงแรมนำรำยณ์ สีลม กรุงเทพฯ
1. ชื่อผู้เข้าพัก



นาย





นาง

นางสาว

_________________________ นามสกุล __________________________

สถานทีท่ างาน ______________________________________________________________________________________
เลขที่ ___________ หมูท่ ่ี _______ ตาบล ____________________ อาเภอ __________________________
จังหวัด __________________________ รหัสไปรษณีย์ _____________ หมายเลขผูเ้ สียภาษี _________________
โทรศัพท์มอื ถือ ________________ แฟ็ กซ์ _________________ E-mail _______________________________
1.1 ชื่อผู้เข้าพัก



นาย





นาง

นางสาว

_________________________ นามสกุล __________________________

สถานทีท่ างาน ______________________________________________________________________________________
เลขที่ ___________ หมูท่ ่ี _______ ตาบล ____________________ อาเภอ __________________________
จังหวัด __________________________ รหัสไปรษณีย์ ____________ หมายเลขผูเ้ สียภาษี ________________
โทรศัพท์มอื ถือ ________________ แฟ็ กซ์ _________________ E-mail _______________________________
2. วันเข้าพัก (Check in time 2:00 p.m. And Check out time 12:00 p.m.)
เข้าพักวันที่ (Arrival Date) _________________________ ออกวันที่ (Departure Date) __________________________
3. การจองห้องพัก
3.1 กรุณาส่งแบบสารองห้องพัก ถึง คุณอุษาพร บุญเกิ ด email : usaporn.sa@naraihotel.co.th
3.2 กรุณาตรวจผลการส่งเอกสารทีเ่ บอร์ 0-2237-0100 ต่อ 7909 (หลังจากส่งเอกสารผ่านเรียบร้อยแล้ว)
3.3 กรุณารอการยืนยันเอกสารทาง E-mail และเอกสารทีถ่ ูกยืนยันจะต้องมีลายเซ็นพนักงาน และประทับตรา
3.4 กรณีตอ้ งการยกเลิกการสารองห้องพัก ผูเ้ ข้าพักต้องส่ง E-mail หรือโทรศัพท์เพือ่ แจ้งยกเลิกห้องพักล่วงหน้า 7 วันด้วยตนเอง
3.5 กรุณาส่งแบบฟอร์มการสารองห้องพัก โดยด่วนทีส่ ดุ ภายในวันที่ 30 พฤศจิ กายน 2561
4. ราคาห้องพัก (ห้องพักแบบสแตนดาร์ด)

 ห้องเดีย่ ว (อาหารเช้า 1 ที)่ ราคา 1,400 บาท _____ ห้อง _____ คืน
 ห้องคู่ (อาหารเช้า 2 ที)่ ราคา 1,600 บาท _____ ห้อง _____ คืน
 ห้องคู+่ เตียงเสริม (อาหารเช้า 3 ที)่ ราคา 2,400 บาท _____ ห้อง _____ คืน
 ประสงค์ให้โรงแรมจัดหาคูใ่ ห้ _____ ห้อง _____ คืน
5. การชาระเงิ นค่าห้องพัก
5.1 ชาระค่าใช้จา่ ย 100% ด้วยเงินสด หรือบัตรเครดิต ภายใน 3 วันทาการ หลังจากทางโรงแรมฯ ส่งแบบฟอร์มตอบกลับ เพื่อยืนยันการจองห้องพัก
5.2 กรณีชาระด้วยบัตรเครดิต ทางโรงแรมไม่มคี า่ ธรรมเนียมการใช้บ ตั ร
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แบบฟอร์มการสารองห้องพัก

แบบฟอร์ มการสารองห้ องพักเข้ าร่ วมโครงการประชุ มเชิงปฏิบัติการงานเภสั ชกรรมคลินิก ครั้งที่ 26/2560
เรื่ อง Trends in Infectious Diseases Pharmacotherapy
ระหว่ างวันที่ 29 พฤษภาคม - 2 มิถุนายน 2560 ณ ห้ องบอลรู ม โรงแรมนารายณ์ สี ลม กรุงเทพมหานคร
ผูเ้ ข้าพัก (ตัวบรรจง) ชื่อ-สกุล .............................................................................................................................................................
สถานที่ทางาน ............................................................ จังหวัด ...................................... โทรศัพท์มือถือ ..........................................
E-mail : (โปรดระบุ) ............................................................................ หมายเลขผูเ้ สี ยภาษี ...............................................................
ที่อยูใ่ นการออกใบกากับภาษี ..............................................................................................................................................................
มีความประสงค์ จะเข้ าพัก

 ห้องเดี่ยว
 ห้องคู่

ราคา

1,400 บาท/ห้อง/คืน (รวมอาหารเช้า สาหรับ 1 ท่าน)

ราคา

1,600 บาท/ห้อง/คืน (รวมอาหารเช้า สาหรับ 2 ท่าน)

ประสงค์พกั คู่กบั (ตัวบรรจง) ชื่ อ-สกุล ................................................................................................................................................
สถานที่ทางาน ............................................................ จังหวัด ...................................... โทรศัพท์มือถือ ...........................................
E-mail : (โปรดระบุ) ............................................................................ หมายเลขผูเ้ สี ยภาษี ...............................................................
ที่อยูใ่ นการออกใบกากับภาษี ..............................................................................................................................................................

 ห้องคู่
 ห้องคู่

แบบเสริ มเตียง (ชาระเพิ่ม 800 บาท พร้อมอาหารเช้า)
ประสงค์ให้ทางโรงแรมจัดหาคู่ให้

วันที่เข้าพัก ......................... พฤษภาคม 2560 : Check in เวลา 14.00 น. (หากประสงค์ เข้ าก่ อนเวลา จะมีค่าใช้ จ่ายเพิม่ )
วันที่กลับ ............................ มิถุนายน 2560 : Check out เวลา 12.00 น. (Late Check out ได้ ไม่ เกิน 13.00 น.)
รวม ............................... คืน

การชาระเงิน : ชำระโดยตรงทีโ่ รงแรมนำรำยณ์ ด้ วยเงินสด หรือบัตรเครดิต (ไม่ มีค่ำธรรมเนียม)
222 Silom Road, Khwaeng Suriyawongse, Bangrak District, Bangkok 10500 Thailand
Tel: (66 2) 237-0100 Ext. 8184 Fax: (66 2) 635-7058 E-mail : Duangporn@naraihotel.co.th

แบบฟอร์มการสารองห้องพัก
หมายเหตุ :
1. กรุ ณาส่ งแบบสารองห้องพักโดยตรงที่โรงแรมนารายณ์ ถึง คุณดวงพร

เปรมฤทธิ์ : FAX 02-635-7058
หรื อที่ E-mail : duangporn@naraihotel.co.th และรอการยืนยันทาง E-mail (กรุ ณาอย่ าส่ งแฟ็ กซ์ ซ้า)

2. กรุ ณาตรวจสอบผลการส่ งโทรสาร ที่หมายเลข

0-2237-0100 ต่ อ 8184 (หลังจากส่ งโทรสารผ่านแล้ว)

• กรณี ตอ้ งการยกเลิกการสารองห้องพัก ผูเ้ ข้าพักต้องส่ งโทรสารเพื่อแจ้งยกเลิกห้องพักล่วงหน้า 7 วันด้วยตนเอง
• หากโรงแรมดาเนินการจัดหาผูพ้ กั คู่ให้ท่านได้แล้ว ท่านต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในส่ วนที่เกิดขึ้นไม่วา่ กรณี ใดๆ

3. วันทีม่ า Check In จะต้ องนาแบบสารองการจองทีม่ ีลายเซ็นเจ้ าหน้ าทีฝ่ ่ ายขาย และมีการประทับตรา CONFIRM
จากโรงแรมมาแสดงตอนลงทะเบียนทุกครั้ง มิฉะนั้นทางโรงแรมจะถือการจองห้ องพักของท่ านไม่ สมบูรณ์
4. กรุ ณาส่ งโทรสาร หรื อ E-mail แบบฟอร์ มการสารองห้ องพัก โดยด่ วนที่สุด ภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2560
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