แบบฟอร์มการสารองห้องพัก
แบบฟอร์มการสารองห้องพัก
เรื่อง “ระบบยา” ครัง้ ที่ 1/2562
วันที่ 21-23 มกราคม 2562 ณ ห้องรัตน์ โกสิ นทร์-สุโขทัย โรงแรมนารายณ์ สีลม กรุงเทพฯ
จัดโดยสมาคมเภสัชกรรมโรงพยาบาล
1. ชื่อผู้เข้าพัก (ท่านที่ 1) : ทางโรงแรมฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการเปลี่ยนแปลง แก้ไขใบเสร็จทุกกรณี ภายใน 7 วัน นับจากวันที่ระบุในใบเสร็จ


นาย



นาง



นางสาว

________________________

นามสกุล

_____________________________

รายละเอียดในการออกใบเสร็จ : สถานทีท่ างาน (กรุณาระบุให้ชดั เจน)
______________________________________________________________________________________________________________
เลขที่ _______ หมูท่ ่ี _____ ถนน _____________________ ตาบล ________________________ อาเภอ ________________________
จังหวัด _________________________ รหัสไปรษณีย์ _____________ หมายเลขผูเ้ สียภาษี (หน่วยงาน) ___________________________
โทรศัพท์มอื ถือ ___________________ โทรศัพท์หน่วยงาน ___________________ E-mail _____________________________________
1.1 ชื่อผู้เข้าพัก (ท่านที่2) : ทางโรงแรมฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการเปลี่ยนแปลง แก้ไขใบเสร็จทุกกรณี ภายใน 7 วัน นับจากวันที่ ระบุในใบเสร็จ


นาย



นาง



นางสาว

________________________

นามสกุล

_____________________________

รายละเอียดในการออกใบเสร็จ : สถานทีท่ างาน (กรุณาระบุให้ชดั เจน)
______________________________________________________________________________________________________________
เลขที่ _______ หมูท่ ่ี _____ ถนน _____________________ ตาบล ________________________ อาเภอ ________________________
จังหวัด _________________________ รหัสไปรษณีย์ _____________ หมายเลขผูเ้ สียภาษี (หน่วยงาน) ___________________________
โทรศัพท์มอื ถือ ___________________ โทรศัพท์หน่วยงาน ___________________ 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 (กรุณาส่งแบบฟอร์มภายในวันที ่ 4 มกราคม 2562 เท่านัน้ )
3.1 กรุณาส่งแบบสารองห้องพัก ถึง คุณอุษาพร บุญเกิ ด ที่ E-mail :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 กรณี ต้องการยกเลิ กการสารองห้องพัก ผู้เข้าพักต้องส่งเอกสารทาง E-mail เพือ่ แจ้งยกเลิ กห้องพักล่วงหน้ า 7 วันด้วยตนเอง
3.5 กรุณาส่งแบบฟอร์มการสารองห้องพัก โดยด่วนทีส่ ุด
4. ราคาห้องพัก (ห้องพักแบบสแตนดาร์ด)
 ห้องเดีย่ ว (อาหารเช้า 1 ที)่ ราคา 1,400 บาท
 ห้องคู่ (อาหารเช้า 2 ที)่ ราคา 1,600 บาท

_____ ห้อง _____ คืน
_____ ห้อง _____ คืน

 ห้องคู่ + เสริมเตียง (อาหารเช้า 3 ที)่ ราคา 2,400 บาท

_____ ห้อง _____ คืน

5. การชาระเงินค่าห้องพัก
 ชาระค่าใช้จ่าย 100% ด้วยเงินสด หรือโอนเงิน (ภายใน 3 วันทาการ หลังจากทางโรงแรมฯ ส่งแบบฟอร์มตอบกลับ)
เพื่อยืนยันการจองห้องพัก ชื่อบัญชี บจ. นารายณ์โฮเต็ล ธนาคารกรุงเทพ สาขา สีลม เลขที่บญ
ั ชี 118-4-52554-9
(กรุณาตรวจสอบยอดเงินก่อนดาเนิ นการชาระ เนื อ่ งจากทางโรงแรมขอสงวนสิ ทธิ ใ์ นการคืนเงินทุกกรณี )
 ชาระเงิน 100% ณ วันเข้าพัก หากลูกค้าไม่สามารถเข้าพักได้ตามวันทีร่ ะบุไว้ ลูกค้ายินดีทจ่ี ะชาระค่าใช้จา่ ยเต็มจานวนให้กบั ทางโรงแรมฯ
โดยไม่มเี งื่อนไข
** กรณีลูกค้ายกเลิกห้องพัก น้อยกว่า 7 วันของวันทีเ่ ข้าพัก ลูกค้ายินดีท่จี ะชาระค่าใช้จา่ ยเต็มจานวนให้กบั ทางโรงแรมฯ โดยไม่มเี งื่อนไข **
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

