
 9/9 Vibhavadi Rangsit Road, Laksi, Bangkok 10210. Thailand. 

Tel. (66 2) 558-7888 Fax : (66 2) 558-7899, (66 2) 558-7889 E-mail : rama@ramagardenshotel.com http://www.ramagardenshotel.com

แบบฟอร์มการสํารองห้องพักแบบฟอร์มการสํารองห้องพัก   
การประชุมเร ือ่ง การฝึกอบรมหลกัสตูร “นกับรหิารการพฒันาการเกษตรและสหกรณร์ะดบักลาง” นบก. รุน่ที ่87 
สถานที ่  โรงแรมรามาการเ์ดน้ส ์กรงุเทพ ฯ  
ระหวา่งวนัที ่ วนัที ่29 มกราคม – 8 มนีาคม 2562 
หนว่ยงาน สํานกัสง่เสรมิและฝึกอบรม กําแพงแสน มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร(์วทิยาเขตกําแพงแสน)  
- หอ้งพัก Superior : ราคา 1,400 บาท รวมอาหารเชา้ (พัก 1 ทา่น) 
- หอ้งพัก Superior : ราคา 1,600 บาท รวมอาหารเชา้ (พัก 2 ทา่น) 
- หอ้งพัก Executive Deluxe : ราคา 2,400 บาท รวมอาหารเชา้ (พัก 1 ทา่น)
- หอ้งพัก Executive Deluxe : ราคา 2,600 บาท รวมอาหารเชา้ (พัก 2 ทา่น)
หมายเหต:ุ
- Check In หอ้งพัก เวลา 14.00 น. / Check Out หอ้งพัก เวลา 12.00 น.
- หากมกีารเปลีย่นแปลงจํานวนผูเ้ขา้พักนอ้ยกวา่ทีไ่ดต้กลงกันไว ้ทางโรงแรมฯขอสงวนสทิธิใ์นการปรับราคา

คา่หอ้งพักความเหมาะสม
- หากจํานวนผูเ้ขา้พักนอ้ยกวา่จํานวนทีก่ารันต ีณ วันทีส่ง่จดหมายยนืยัน ทางผูจั้ดจําตอ้งรับผดิชอบ
คา่ใชจ้่ายตามจํานวนทีย่นืยันมาในจดหมา

- หากมกีารเพิม่จํานวนผูเ้ขา้พักมากกวา่ทีย่นืยัน ทางโรงแรมฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บเงนิตาม
จํานวนจรงิของผูท้ีม่าเกนิ

- ราคาทีเ่สนอขา้งตน้เป็นราคาทีร่วมคา่บรกิาร 10% และภาษี 7%  เรยีบรอ้ยแลว้
- ขอสงวนสทิธิใ์นการปรับอัตราภาษีมลูคา่เพิม่ตามประกาศราชการ

เง ือ่นไขการชําระเงนิ
- คา่ใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้ระหวา่งเขา้พักเรยีกเก็บกับผูเ้ขา้พักโดยตรง
- เพือ่เป็นการยนืยันการจองหอ้งพัก กรณุาโอนเงนิคา่หอ้งพักในจํานวน 100% ใหท้างโรงแรมฯ
สง่โทรสาร หรอือเีมล ์ ใบโอนเงนิพรอ้มแบบฟอรม์นี ้มาทีโ่ทรสาร 0-2558-7898
หรอือเีมล ์rsvn@ramagardenshotel.com   ภายในวนัที ่25 มกราคม 2562
โดยมรีายละเอยีด การโอนเงนิ ดังนี.้-

ธนาคารไทยพาณชิย ์ สาขาหลักสี่ ธนาคารกรงุไทย  สาขาสามแยกเกษตร 
ชือ่บัญช ีบรษัิท วภิาวดรัีงสติ โฮเต็ล จํากดั ชือ่บัญช ีบรษัิท วภิาวดรัีงสติ โฮเต็ล จํากดั 
บัญชอีอมทรัพย ์  เลขทีบั่ญช ี029-2-99837-8 บัญชอีอมทรัพย ์  เลขทีบั่ญช ี039-1-23094-8 

**ตดิตอ่สอบถามเพิม่เตมิโดยตรงทีโ่รงแรม รามาการเ์ดน้ส ์กรงุเทพฯ หมายเลขโทรศัพท ์0-2558-7888 ตอ่ 10130-10132 10129  
(ขอสงวนสทิธิก์ารจองหอ้งพักทางโทรศัพท)์ ** 
หมายเหต:ุ 

- โรงแรมฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิคา่หอ้งพักทัง้สิน้ไมว่า่กรณีใดๆ
- ปิดรับการจองหอ้งพักภายในวนัที ่25 มกราคม 2562

รายละเอยีดผูเ้ขา้พกั
1. ชือ่ – สกลุ(ภาษาไทยและอังกฤษ)………………………………..…………….....................................................………………………..……. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…….. 
สังกัด...............................................................โทรศัพทม์อืถอื………………………………….………………………………………………..…… 
ทีอ่ยูสํ่าหรับการออกใบกํากบัภาษี........................................................................................................................................... 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..….. 
พกัคูก่บั 
2. ชือ่ – สกลุ(ภาษาไทยและอังกฤษ)………………………………………….....................................................…………..……………………… 
สังกัด...............................................................โทรศัพทม์อืถอื………………………………….………………………………………..…………… 
ทีอ่ยูสํ่าหรับการออกใบกํากบัภาษี........................................................................................................................................... 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..….. 

มคีวามประสงคข์อจองหอ้งพกัโรงแรมรามาการเ์ดน้ส ์กรงุเทพฯ 
หอ้งเดีย่ว…………………หอ้ง  หอ้งคู…่……….………หอ้ง 

สปัดาห ์ เขา้พกัวนัที ่ ออกวนัที ่ หมายเหต ุ

สปัดาหท์ี ่1 
วัน จ.28 ม.ค.– ศ. 1ก.พ. 62 

อ. 29– พฤ. 31 
ม.ค. 62 

ไปปฐมนเิทศ 
สปัดาหท์ี ่2 

วัน ส. 2– ศ. 8ก.พ. 62 
สัปดาหท่ี์ 3 

วัน ส. 9– ศ. 15ก.พ. 62 
สปัดาหท์ี ่4 

วัน ส. 16– ศ. 22ก.พ. 62 ไปดงูานพ. 20 -ศ. 22ก.พ. 62 

สปัดาหท์ี ่5 
น ส. 23 ก.พ.– ศ. 1ม.ีค. 62 

สปัดาหท์ี ่6 
วัน ส. 2– ศ 8ม.ีค. 62 พธิปิีด ศ. 8ม.ีค. 62 

mailto:rsvn@ramagardenshotel.com


ทีพ่กับรเิวณใกลเ้คยีง  
- ปัญญาเพลส  083 0620599
- บ้ านริมวิภา   081 8499190, 02 5799197  คุณเป้ิล
- ภูมิใจเพลส   02  5526831
- บ้ านอ่ิมอุ่น   081  8935044
- NP แมนชั่น  089 5185469
- ไทยเพลส     02561 5252, 02561 5590
- โรงแรม เอบีน่าเฮ้าส์  086 3764030 (ชนกนันท์ ) 

กรณุารีบสาํรองท่ีพกัด้วยตวัเอง 
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