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

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

แบบฟอร์มการสํารองห้องพักแบบฟอร์มการสํารองห้องพัก 

การประชุมเรือ่ง   การฝึกอบรมหลกัสตูร“นกับรหิารการพฒันาการเกษตรและสหกรณร์ะดบักลาง” นบก.รุน่ที ่88 
สถานที ่     
ระหวา่งวนัที ่
หนว่ยงาน  

  โรงแรมรามาการเ์ด้นส์  กรุงเทพ ฯ 
 วันท ี� 26 เมษายน - 31 พฤษภาคม 2562  
 สํานกัสง่เสรมิและฝึกอบรมกําแพงแสน มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร  ์(วทิยาลยักําแพงแสน) 

- หอ้งพัก Superior : ราคา 1,400 บาท รวมอาหารเชา้ (พัก 1 ทา่น) จํานวน.......หอ้ง รวม..........คนื
- หอ้งพัก Superior : ราคา 1,600 บาท รวมอาหารเชา้ (พัก 2 ทา่น) จํานวน.......หอ้ง รวม......... คนื
- หอ้งพัก Superior : ราคา 2,400 บาท รวมอาหารเชา้ (พัก 3 ทา่น) จํานวน.......หอ้ง รวม......... คนื
หมายเหตุ
- Check In หอ้งพัก เวลา 14.00 น. / Check Out หอ้งพัก เวลา 12.00 น.
- หากมกีารลดจํานวนผูเ้ขา้พักหรอืจํานวนคนืเขา้พักนอ้ยกวา่ทีไ่ดร้ะบไุว ้ทางโรงแรมฯขอสงวนสทิธิใ์นการปรับราคา คา่หอ้งพัก
ตามความเหมาะสม
- หากมกีารเพิม่จํานวนผูเ้ขา้พักหรอืจํานวนคนืเขา้พักมากกวา่ทีไ่ดร้ะบไุว ้ทางโรงแรมฯขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บ คา่หอ้งพัก
ตามจํานวนจรงิทีใ่ชเ้กนิ
- ราคาทีเ่สนอขา้งตน้เป็นราคาทีร่วมคา่บรกิาร 10% และภาษี 7% เรยีบรอ้ยแลว้
- ขอสงวนสทิธิใ์นการปรับอตัราภาษีมลูคา่เพิม่ตามประกาศราชการ
เงือ่นไขการชาํระเงนิ
- คา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้ระหวา่งเขา้พักเรยีกเก็บกบัผูเ้ขา้พักโดยตรง
- เพือ่เป็นการยนืยันการจองหอ้งพัก กรุณาโอนเงนิคา่หอ้งพักในจํานวน 100% ใหท้างโรงแรมฯ พรอ้มสง่โทรสาร หรอือเีมล ์
ใบโอนเงนิพรอ้มแบบฟอรม์นี ้มาทีโ่ทรสาร 0-2558-7898  หรอือเีมล ์ภายในวนัที ่19 เมษายน 2562
โดยมรีายละเอยีด การโอนเงนิ ดงันี.้-
ธนาคารไทยพาณชิย ์ สาขาหลกัสี่ 
ชือ่บญัช ีบรษัิท วภิาวดรัีงสติ โฮเต็ล จํากดั  
บญัชอีอมทรัพย ์เลขทีบ่ญัช ี029-2-99837-8 

ธนาคารกรุงไทย  สาขาสามแยกเกษตร 
ชือ่บญัช ีบรษัิท วภิาวดรัีงสติ โฮเต็ล จํากดั  
บญัชอีอมทรัพย ์  เลขทีบ่ญัช ี039-1-23094-8  

**ตดิตอ่สอบถามเพิม่เตมิโดยตรงทีโ่รงแรม รามาการเ์ดน้ส ์กรุงเทพฯ หมายเลขโทรศพัท ์0-2558-7888 ตอ่ 10 130-10132 
10129  (ขอสงวนสทิธิก์ารจองหอ้งพักทางโทรศพัท์) ** 
หมายเหตุ 
- โรงแรมฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิคา่หอ้งพักทัง้ส ิน้ไมว่า่กรณีใดๆ
- ปิดรับการจองหอ้งพักภายในวนัที ่19 เมษายน 2562
รายละเอยีดผูเ้ขา้พกั ( โปรดระบุท ัง้
1. ชือ่-สกลุ (ภาษาไทยและภาษาองักฤษ)……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………........................ 
สงักดั…………………………………………………………………โทรศพัทม์อืถอื…………………………….………………………………… 
ทีอ่ยูส่าํหรับการออกกํากบัภาษี…………………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
พักคูก่บั 
2. ชือ่-สกลุ (ภาษาไทยและภาษาองักฤษ)………………………………………………………………………………………..……….…… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………......................... 
สงักดั…………………………………………………………………โทรศพัทม์อืถอื…………………………….………………………………… 
ทีอ่ยูส่าํหรับการออกกํากบัภาษี…………………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

มคีวามประสงคข์อจองหอ้งพกัโรงแรมรามาการเ์ดน้ส ์กรุงเทพฯ  
หอ้งเดีย่ว……..หอ้ง หอ้งคู…่…..หอ้ง 

สปัดาห ์ เขา้พกัวนัที ่ ออกวนัที ่ หมายเหตุ 
สปัดาหท์ี ่1 

วนั จ. 22 เม.ย. - ศ. 26 เม.ย. 62 
ไปปฐมนเิทศ 

อ. 23 - พฤ. 25  เม.ย. 62 
สปัดาหท์ี ่2 

วนั อา. 28 เม.ย. - พฤ. 2 พ.ค. 62 
สปัดาหท์ี ่3 

วนั ศ. 3 พ.ค.- พฤ. 9 พ.ค. 62 
หยดุอบรมชว่งพระราชพธิ ี

3-9 พ.ค. 62
สปัดาหท์ี ่4 

วนั พฤ. 9 พ.ค.- ศ. 17 พ.ค. 62 
ไปศกึษาดงูาน 

พ. 15 - ศ. 17 พ.ค. 62 
สปัดาหท์ี ่5 

วนั ส. 18 พ.ค.- ศ. 24 พ.ค. 62 
สปัดาหท์ี ่6 

วนั ส. 26 พ.ค.- ศ. 31 พ.ค. 62 
พธิปิีด ศ. 31 พ.ค. 62 


