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แบบฟอรม์การส ารองห้องพกั             
ผูเ้ข้ารว่มสมัมนาการประชมุวิชาการนักก าหนดอาหารแห่งประเทศไทย ประจ าปี 2563   

งานประชมุ วนัจนัทร ์ท่ี 23 – วนัพธุท่ี 25 พฤศจิกายน 2563 

 ณ โรงแรม เดอะ เบอรเ์คลีย ์ประตนู ้า กรงุเทพฯ 

ช่ือ - นามสกลุ 
(กรุณากรอกชื่อ-สกุล  
ภาษาไทย/ ภาษาองักฤษ) 

1) 
ไทย: 

ENG: 

2) 
ไทย: 

ENG: 

ช่ือ / ท่ีอยู่หน่วยงาน  

เลขท่ีผูเ้สียภาษีของหน่วยงาน  

โทรศพัทม์ือถือ  

Email  

 
อตัราค่าบริการห้องพกั เด่ียว / คู่ รวมอาหารเช้า 

ส่วนท่ี 1   ราคาส าหรบัหน่วยงานราชการ ( ออกใบก ากบัภาษีภายใต้ช่ือหน่วยงานราชการเท่านัน้ ) 
กรณุาใส่เครือ่งหมาย   ในช่องท่ีเลือก 

 

ประเภทห้องพกั 
ราคา / ห้อง/ 

คืน 

วนัท่ีเข้าพกั  

Check in date 

วนัออกจากท่ีพกั  

Check out date 
จ านวนคืน จ านวนห้อง 

รวม

ค่าใช้จ่าย 

   Premier room 1,800.-      

   Luxury room 2,100.-      

   Extra bed (เตยีงเสรมิ) 1,000.-      
 

ส่วนที่ 2  ราคาส าหรบับริษทัเอกชน ( ออกใบก ากบัภาษีภายใต้ช่ือบริษทัเอกชน ) 
กรณุาใส่เครือ่งหมาย   ในช่องท่ีเลือก 

ประเภทห้องพกั 
ราคา / ห้อง/ 

คืน 

วนัท่ีเข้าพกั  

Check in date 

วนัออกจากท่ีพกั  

Check out date 
จ านวนคืน จ านวนห้อง 

รวม

ค่าใช้จ่าย 

   Premier room 2,700.-      

   Luxury room 3,000.-      

   Extra bed (เตยีงเสรมิ) 1,000.-      
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วิธีการส ารองห้องพกัดงัน้ี       โทรเชค็หอ้งว่าง       กรอกแบบฟอรม์ส ารองหอ้งพกัสง่มายงัโรงแรม       โอนเงนิเขา้บญัช ี        
 สง่หลกัฐานการช าระเงนิ เขยีนระบุ ชื่อ-นามสกุล-เบอรต์ดิต่อ-วนัเขา้พกั-ออก-จ านวนคนื       สง่กลบัมายงัแผนกส ารองหอ้งพกั  

 
เง่ือนไขและการช าระเงิน  

 ผูเ้ขา้พกัสามารถใชร้าคานี้ส าหรบัการเขา้พกัตัง้แต่คนื วนัที ่22 – 24 พฤศจกิายน 2563 (3 คนื) เท่านัน้ 
 ราคาหอ้งพกัขา้งตน้รวมอาหารเชา้ 1 ท่าน ส าหรบัการเขา้พกัเดีย่ว / อาหารเชา้ 2 ท่าน ส าหรบัการเขา้พกัคู ่
 เน่ืองด้วยห้องพกัมีจ านวนจ ากดั สามารถจองตัง้แต่วนัน้ี – ถึงวนัท่ี 15 พฤศจิกายน 2563   

 กรุณาเชค็หอ้งหอ้งพกัว่างก่อนท าการส ารองหอ้งพกัอาจเตม็ก่อนเวลาทแีจง้เบือ้งตน้ 
 มดัจ าเงนิล่วงหน้า 1 คนื หลงัจากการจองหอ้งพกั โดยโอนเงนิผา่นบญัชโีรงแรม (เลขทีบ่ญัชตีามดา้นล่าง)  

พรอ้มแจง้รายละเอยีด / ชื่อหน่วยงาน / ทีอ่ยู่ / เลขทีผู่เ้สยีภาษ ีส าหรบัการออกใบก ากบัภาษี (แบฟอรม์ตามไฟลแ์นบ) 
 การส ารองหอ้งพกัจะสมบรูณ์แบบ เมื่อมกีารช าระค่าใชจ้่ายเท่านัน้ 
 ค่าใชจ้่ายทีเ่หลอืช าระในวนั Check-out 
 ยกเวน้การเกบ็เงนิการนัต ีKey card กรณีแตกหกัหรอืสญูหาย ทางโรงแรมชารจ์ ราคา 500.- บาท/ใบ ในวนัCheck out  
 กรณีส ารองหอ้งพกัไวแ้ลว้ไม่ลงทะเบยีนเขา้พกั หรอืส ารองหอ้งพกัไวแ้ลว้ยกเลกิ ทางโรงแรมขอสงวนสทิธิไ์มค่นื 

เงนิมดัจ าล่วงหน้าจ านวน 1 คนื 
 ถ้ามีการเปล่ียนแปลงก าหนดการเข้าพกั กรณุาแจ้งกบัทางโรงแรมล่วงหน้าอย่างน้อย 1 สปัดาห ์ก่อนเข้าพกั 

และให้ขึน้กบัห้องพกัว่าง ณ ขณะนัน้ 

 Check in ตัง้แต่เวลา 15.00 น. เป็นตน้ไป, Check out ไม่เกนิเวลา 12.00 น. 
 เชค็ประเภทห้องว่างและส ารองห้องพกัโดยตรงท่ี  

คณุศิริพร พินิจทรพัย ์ แผนกส ารองห้องพกั       
โทรศพัท ์: 0-2309-9999 : 3011, 3014, 3031-3033     
โทรสาร  :  0-2309-9900 
อีเมล ์ :   rsvn@berkeleyhotel.co.th  

    เลขบญัชีในการโอนช าระ 
 
 
 
 

 
             หลงัจากโอนเงิน กรณุาแฟ๊กซเ์อกสารโอนเงิน  โทรสาร 0-2309-9900, 0-2309-9901 

                หรอื Email: rsvn@berkeleyhotel.co.th; crm@berkeleyhotel.co.th; 
พรอ้ม ระบุช่ือ-นามสกลุ และ วนัเข้าพกั เพือ่สะดวกในการลงข้อมูล 

 
  

บริษทั เกรทไชน่า มิลเลนเนียม(ไทยแลนด)์จ ากดั   
ธนาคาร กสิกรไทย  สาขา โบเ๊บ ๊   
ประเภทบญัชี ออมทรพัย ์    
เลขท่ีบญัชี 798-2-09113-0 
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