
แบบฟอรม์จองทีพ่กั  
งานประชมุวชิาการประจ าปี สมาคมเวชศาสตรม์ารดาและทารกในครรภ ์(ไทย) คร ัง้ที ่9 พ.ศ.2561 

(กรณุาส ารองหอ้งพกัโดยตรงกบัโรงแรมทีต่อ้งการพกั ภายในวนัที ่30 มนีาคม 2561)      
 

 

1. โรงแรมและแบบหอ้งทีต่อ้งการเขา้พกั   
O โรงแรม เดอะเฮอรเิทจ   พทัยา บชี รสีอรท์  (200 หอ้ง) 
หอ้งพกั  
o Deluxe Room /Garden Room / Ocean Room   2,400 บาท/หอ้ง/คนื   (เดีย่ว/คู่)  รวมอาหารเชา้ 
o Lagoon Room      3,500 บาท/หอ้ง/คนื    (เดีย่ว/คู่)   รวมอาหารเชา้     
o Juanior Suite        3,800 บาท/หอ้ง/คนื    (เดีย่ว/คู่)   รวมอาหารเชา้ 
o Family Room        3,800 บาท/หอ้ง/คนื    (คู่/3 ท่าน) รวมอาหารเชา้ 
o Extra Bed              1,000 บาท/หอ้ง/คนื รวมอาหารเชา้ 

O โรงแรมเอวาลอน บชี รสีอรท์ (50 หอ้ง)  มบีรกิารรถรบัส่งไปสถานทีจ่ดัประชมุโรงแรมเดอะเฮอรเิทจ 
    หอ้งพกั  
o Deluxe Room /Garden Room /  Ocean Room   2,400 บาท/หอ้ง/คนื   (เดีย่ว/คู่)  รวมอาหารเชา้ 
o Extra Bed             1,000 บาท/หอ้ง/คนื  รวมอาหารเชา้ 

O New Nordic Pattaya (100 หอ้ง)  มบีรกิารรถรบัส่งไปสถานทีจ่ดัประชมุโรงแรมเดอะเฮอรเิทจ 
   หอ้งพกั  
o Superior room     1,200 บาท/หอ้ง/คนื      (เดีย่ว/คู่)  รวมอาหารเชา้ 
o Deluxe Room      1,700 บาท/หอ้ง/คนื      (เดีย่ว/คู่)  รวมอาหารเชา้ 
o Premium room    2,200 บาท/หอ้ง/คนื     (เดีย่ว- 4 ท่าน)  รวมอาหารเชา้ 
o Penthouse           3,900 บาท/หอ้ง/คนื     (เดีย่ว- 6 ท่าน)  รวมอาหารเชา้ 
o Extra Bed                500 บาท/หอ้ง/คนื รวมอาหารเชา้ 

O โรงแรมจอมเทยีน ปาลม์บชี  (50 หอ้ง)  มบีรกิารรถรบัส่งไปสถานทีจ่ดัประชมุโรงแรมเดอะเฮอรเิทจ 
    หอ้งพกั  
o Superior room     1,900 บาท/หอ้ง/คนื     (เดีย่ว/คู่)    รวมอาหารเชา้ 
                                  2,600 บาท/หอ้ง/คนื    (พกั 3 คน)  รวมอาหารเชา้ 
o Deluxe Room       2,400 บาท/หอ้ง/คนื    (เดีย่ว/คู่)    รวมอาหารเชา้ 
                                  3,100 บาท/หอ้ง/คนื    (พกั 3 คน)  รวมอาหารเชา้ 

 
2 วนัทีต่อ้งการเขา้พกั  จ านวน.............คนื    วนัทีเ่ขา้พกั .........  พฤษภาคม  2561    วนัทีอ่อกจากทีพ่กั........  พฤษภาคม  2561     

  
3. ขอ้มูลผูเ้ขา้พกั  (กรุณาเขยีนตวับรรจง และชดัเจน) 
     ชือ่-สกุล.............................................................................................................................................................................. 
     ชือ่-สกุล............................................................................................................................................................................. 
     ชือ่-สกุล.............................................................................................................................................................. ................. 
 

     สถานทีป่ฏบิตังิาน.............................................................................................................................................................. 
     โทรศพัท.์............................................โทรมอืถอื......................................................โทรสาร................................................ 
     ผูป้ระสานงาน ชือ่-สกุล.............................................................................โทรมอืถอื......................................................... 
 
4. ชือ่-สกลุ ทีอ่ยู่ ทีต่อ้งการใหอ้อกใบก ากบัภาษี  (กรุณาเขยีนตวับรรจง และชดัเจน) 
     นามออกใบก ากบัภาษี...................................................................................................................................... ............ 
     ทีอ่ยู่ออกใบก ากบัภาษี................................................................................................................................... .............. 
     ถนน ............….....................................  ต าบล / แขวง.............................................................................. ................ 
     อ าเภอ / เขต......................................................................... จงัหวดั..................................................... ............... 
    รหสัไปรษณีย.์.................................................................... 
     เลขประจ าตวัผูเ้สยีภาษี....................................................................................... ......................................................... 
5. การตดิต่อโรงแรม 

 โรงแรม เดอะเฮอรเิทจ   พทัยา บชี รสีอรท์  และ โรงแรมเอวาลอน บชี รสีอรท์  
     ตดิต่อ   คุณนิราวลัย ์ (อ๋อย)   มอืถอื 081-391-8864        ID Line 081-391-8864     
                โทรสาร 02-968-5995    Email : aoyy_nira@hotmail.com 

การช าระเงนิ  ช าระเงนิเต็มจ านวนภายในวนัที ่30 มนีาคม 2561   ในนามบรษิทัแกรนดเ์ฮอรเิทจ พทัยา จ ากดั                     
                      ธ.ไทยพาณิชย ์จ ากดั  สาขาพทัยา / กระแสรายวนั  เลขที ่535-3-03837-0   
 

 New Nordic Pattaya  
ตดิต่อ    คุณพนิดา โย  มอืถอื 084-3358789   โทรศพัท ์ 038-250205 (Reservation) 038-250922(Reception)   

            โทรสาร 038-250951       E-mail :  reservation@new-nordic.com 
การช าระเงนิ  มดัจ า 1 คนื   ภายในวนัที ่18 เมษายน 2561     ในนาม VIP Accommodation Co.,Ltd.    

                       ธ.กรุงเทพ จ ากดั  สาขาพระต าหนัก     เลขทีบ่ญัช ี 550-0-58868-5 
         
 โรงแรมจอมเทยีน ปาลม์บชี   

ตดิต่อ       คุณพชิชานันท ์  คุณรกัษณาล ี  มอืถอื 086-328-3899   โทรศพัท ์ 02-2541864-8  
               โทรสาร 02-2541868-9        E-mail :  sales@jomtien-palmbeach.com 

การช าระเงนิ    ช าระเงนิเต็มจ านวน ภายในวนัที ่18 เมษายน 2561  ในนาม บรษิทั  เกยีรตผิล  จ ากดั (มหาชน)            
                          ธนาคารไทยพาณิชย ์  บญัชกีระแสรายวนั/ออมทรพัย ์ สาขาบางล าพู  เลขทีบ่ญัช ี 003-3-06658-8 

 

กรณุาสง่แบบฟอรม์การจองทีพ่กั พรอ้ม เอกสารการโอนเงนิผ่านธนาคารไปยงัโรงแรมทีท่่านตอ้งการพกั   
และ โทรสอบถามทางโรงแรมอกีคร ัง้ว่าไดร้บัเอกสารการจองเรยีบรอ้ยหรอืไม่ พรอ้ม สอบถามชือ่ผูท้ีร่บัจอง 

mailto:aoyy_nira@hotmail.com


 


