แบบฟอร์มการสารองห้องพัก
ผูเ้ ข้าร่วมสัมมนาการประชุมวิชาการนักกาหนดอาหารแห่งประเทศไทย ประจาปี 2563
งานประชุม วันจันทร์ ที่ 23 – วันพุธที่ 25 พฤศจิ กายน 2563
ณ โรงแรม เดอะ เบอร์เคลีย์ ประตูน้า กรุงเทพฯ

ชื่อ - นามสกุล
(กรุณากรอกชื่อ-สกุล
ภาษาไทย/ ภาษาอังกฤษ)

1)

2)

ไทย:
ENG:
ไทย:
ENG:

ชื่อ / ที่อยู่หน่ วยงาน
เลขที่ผเู้ สียภาษีของหน่ วยงาน
โทรศัพท์มือถือ
Email
อัตราค่าบริการห้องพัก เดี่ยว / คู่ รวมอาหารเช้า
ส่วนที่ 1 ราคาสาหรับหน่ วยงานราชการ ( ออกใบกากับภาษี ภายใต้ชื่อหน่ วยงานราชการเท่านัน้ )
กรุณาใส่เครือ่ งหมาย  ในช่องที่เลือก
ประเภทห้องพัก

ราคา / ห้อง/ วันที่เข้าพัก
คืน
Check in date

 Premier room

1,800.-

 Luxury room

2,100.-

 Extra bed (เตียงเสริม)

1,000.-

วันออกจากที่พกั
Check out date

ส่ วนที่ 2 ราคาสาหรับบริษทั เอกชน ( ออกใบกากับภาษี ภายใต้ชื่อบริษทั เอกชน )
กรุณาใส่เครือ่ งหมาย  ในช่องที่เลือก
ราคา / ห้อง/ วันที่เข้าพัก วันออกจากที่พกั
ประเภทห้องพัก
คืน
Check in date Check out date
 Premier room

2,700.-

 Luxury room

3,000.-

 Extra bed (เตียงเสริม)

1,000.-

จานวนคืน จานวนห้อง

รวม
ค่าใช้จ่าย

จานวนคืน จานวนห้อง

รวม
ค่าใช้จ่าย

THE BERKELEY HOTEL PRATUNAM

559 Ratchaprarop Rd., Makkasan, Ratchathewi, Bangkok 10400 Thailand
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วิ ธีการสารองห้องพักดังนี้
โทรเช็คห้องว่าง
กรอกแบบฟอร์มสารองห้องพักส่งมายังโรงแรม
โอนเงินเข้าบัญชี
ส่งหลักฐานการชาระเงิน เขียนระบุ ชื่อ-นามสกุล-เบอร์ตดิ ต่อ-วันเข้าพัก-ออก-จานวนคืน
ส่งกลับมายังแผนกสารองห้องพัก
เงื่อนไขและการชาระเงิ น
 ผูเ้ ข้าพักสามารถใช้ราคานี้สาหรับการเข้าพักตัง้ แต่คนื วันที่ 22 – 24 พฤศจิกายน 2563 (3 คืน) เท่านัน้
 ราคาห้องพักข้างต้นรวมอาหารเช้า 1 ท่าน สาหรับการเข้าพักเดีย่ ว / อาหารเช้า 2 ท่าน สาหรับการเข้าพักคู่
 เนื่ องด้วยห้องพักมีจานวนจากัด สามารถจองตัง้ แต่วนั นี้ – ถึงวันที่ 15 พฤศจิ กายน 2563
 กรุณาเช็คห้องห้องพักว่างก่อนทาการสารองห้องพักอาจเต็มก่อนเวลาทีแจ้งเบือ้ งต้น
 มัดจาเงินล่วงหน้า 1 คืน หลังจากการจองห้องพัก โดยโอนเงินผ่านบัญชีโรงแรม (เลขทีบ่ ญ
ั ชีตามด้านล่าง)
พร้อมแจ้งรายละเอียด / ชื่อหน่วยงาน / ทีอ่ ยู่ / เลขทีผ่ เู้ สียภาษี สาหรับการออกใบกากับภาษี (แบฟอร์มตามไฟล์แนบ)
 การสารองห้องพักจะสมบูรณ์แบบ เมื่อมีการชาระค่าใช้จ่ายเท่านัน้
 ค่าใช้จ่ายทีเ่ หลือชาระในวัน Check-out
 ยกเว้นการเก็บเงินการันตี Key card กรณีแตกหักหรือสูญหาย ทางโรงแรมชาร์จ ราคา 500.- บาท/ใบ ในวันCheck out
 กรณีสารองห้องพักไว้แล้วไม่ลงทะเบียนเข้าพัก หรือสารองห้องพักไว้แล้วยกเลิก ทางโรงแรมขอสงวนสิทธิไม่
์ คนื
เงินมัดจาล่วงหน้าจานวน 1 คืน
 ถ้ามีการเปลี่ยนแปลงกาหนดการเข้าพัก กรุณาแจ้งกับทางโรงแรมล่วงหน้ าอย่างน้ อย 1 สัปดาห์ ก่อนเข้าพัก
และให้ขนึ้ กับห้องพักว่าง ณ ขณะนัน้
 Check in ตัง้ แต่เวลา 15.00 น. เป็ นต้นไป, Check out ไม่เกินเวลา 12.00 น.
 เช็คประเภทห้องว่างและสารองห้องพักโดยตรงที่
คุณศิ ริพร พิ นิจทรัพย์ แผนกสารองห้องพัก
โทรศัพท์ : 0-2309-9999 : 3011, 3014, 3031-3033
โทรสาร : 0-2309-9900
อีเมล์ : rsvn@berkeleyhotel.co.th
เลขบัญชีในการโอนชาระ
บริษทั เกรทไชน่ า มิ ลเลนเนี ยม(ไทยแลนด์)จากัด
ธนาคาร กสิ กรไทย สาขา โบ๊เบ๊
ประเภทบัญชี ออมทรัพย์
เลขที่บญ
ั ชี 798-2-09113-0
หลังจากโอนเงิ น กรุณาแฟ๊ กซ์เอกสารโอนเงิ น โทรสาร 0-2309-9900, 0-2309-9901
หรือ Email: rsvn@berkeleyhotel.co.th; crm@berkeleyhotel.co.th;
พร้อม ระบุชื่อ-นามสกุล และ วันเข้าพัก เพือ่ สะดวกในการลงข้อมูล
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