แบบฟอร์มการสารองห้องพ ัก
การประชุมเรือ
่ ง
สถานที่
ระหว่างว ันที่
หน่วยงาน
-

หล ักสูตรฝึ กอบรมน ักบริหารระด ับสูง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (นบส. กษ. 2)
โรงแรมรามาการ์เด้นส ์ กรุงเทพ ฯ
26 พฤศจิกายน 2561 - 23 มกราคม 2562
หล ักสูตรฝึ กอบรมน ักบริหารระด ับสูง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (นบส. กษ. 2)

ห ้องพัก Superior
ห ้องพัก Superior
ห ้องพัก Superior
ห ้องพัก Executive Deluxe
ห ้องพัก Executive Deluxe
ห ้องพัก Executive Deluxe

: ราคา 1,400 บาท รวมอาหารเช ้า (พัก 1 ท่าน) จานวน.......ห ้อง รวม..........คืน
: ราคา 1,600 บาท รวมอาหารเช ้า (พัก 2 ท่าน) จานวน.......ห ้อง รวม......... คืน
: ราคา 2,600 บาท รวมอาหารเช ้า (พัก 3 ท่าน) จานวน.......ห ้อง รวม......... คืน
: ราคา 2,400 บาท รวมอาหารเช ้า (พัก 1 ท่าน) จานวน.......ห ้อง รวม......... คืน
: ราคา 2,600 บาท รวมอาหารเช ้า (พัก 2 ท่าน) จานวน.......ห ้อง รวม......... คืน
: ราคา 3,600 บาท รวมอาหารเช ้า (พัก 3 ท่าน) จานวน.......ห ้อง รวม......... คืน

เงือ
่ นไขการชาระเงิน
- ค่าใช ้จ่ายทีเ่ กิดขึน
้ ระหว่างเข ้าพักเรียกเก็บกับผู ้เข ้าพักโดยตรง
- เพือ
่ เป็ นการยืนยันการจองห ้องพัก กรุณาโอนเงินค่าห ้องพักในจานวน 100% ให ้ทางโรงแรมฯ
พร ้อมส่งโทรสาร หรืออีเมล์ ใบโอนเงินพร ้อมแบบฟอร์มนี้ มาทีโ่ ทรสาร 0-2558-7898
หรืออีเมล์ rsvn@ramagardenshotel.com ภายในว ันที่ 19 พฤศจิกายน 2561
โดยมีรายละเอียด การโอนเงิน ดังนี.้ ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาหลักสี่
่ บัญชี บริษัท วิภาวดีรังสิต โฮเต็ล จากัด
ชือ
บัญชีออมทรัพย์ เลขทีบ
่ ญ
ั ชี 029-2-99837-8

ธนาคารกรุงไทย สาขาสามแยกเกษตร
่ บัญชี บริษัท วิภาวดีรังสิต โฮเต็ล จากัด
ชือ
บัญชีออมทรัพย์ เลขทีบ
่ ญ
ั ชี 039-1-23094-8

**ติดต่อสอบถามเพิม
่ เติมโดยตรงทีโ่ รงแรม รามาการ์เด ้นส์ กรุงเทพฯ หมายเลขโทรศัพท์ 0-2558-7888 ต่อ 1013010132 10129 (ขอสงวนสิทธิก
์ ารจองห ้องพักทางโทรศัพท์) **
หมายเหตุ
้ ไม่วา่ กรณีใดๆ
- โรงแรมฯ ขอสงวนสิทธิใ์ นการคืนเงินค่าห ้องพักทัง้ สิน
- ปิ ดรับการจองห ้องพัก ภายในว ันที่ 19 พฤศจิกายน 2561
รายละเอียดผูเ้ ข้าพ ัก ( โปรดระบุทงภาษาไทยและภาษาอ
ั้
ังกฤษ )
่ ผู ้เข ้าพัก
ชือ
1 ........................................................................................................................
2 ........................................................................................................................
3 ........................................................................................................................
4 ........................................................................................................................
5 ........................................................................................................................
6 ........................................................................................................................
ขอจองห ้องพักในวันที่ .........................................................เวลาเข ้าพัก 14.00 น.
ถึงวันที่ .........................................................เวลาทีค
่ น
ื ห ้องพัก 12.00 น.
ทีอ
่ ยูส
่ าหรับออกใบเสร็จรับเงิน (โปรดระบุโดยละเอียดและเขียนทัง้ ภาษาไทยและภาษาอังกฤษให ้ชัดเจน)
ภาษาไทย ...........................................................................................................
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
ภาษาอ ังกฤษ .......................................................................................................
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
โทรศัพท์ ............................โทรศัพท์มอ
ื ถือ................. ........Email..................................................
หมายเหตุ:

- กรุณาพิมพ์ หรือ เขียนตัวบรรจง ให ้ ชัดเจน
- กรุณาส่งแบบฟอร์มการสารองห ้องพัก และ ใบโอนเงิน มาพร ้อมกัน
- โปรดนาแบบฟอร์มการสารองห ้องพัก และ ใบโอนเงิน ตัวจริง มาด ้วยในวันเข ้าพัก

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

