่ ก
แบบฟอร ์มจองทีพั
้ั ่ 9 พ.ศ.2561
งานประชุมวิชาการประจาปี สมาคมเวชศาสตร ์มารดาและทารกในครรภ ์ (ไทย) ครงที

่ ้องการพัก ภายในวันที่ 30 มีนาคม 2561)
(กรุณาสารองห ้องพักโดยตรงกับโรงแรมทีต

่ องการเข้าพัก
1. โรงแรมและแบบห้องทีต้
O โรงแรม เดอะเฮอริเทจ พัทยา บีช รีสอร ์ท (200 ห้อง)
ห ้องพัก
่
o Deluxe Room /Garden Room / Ocean Room 2,400 บาท/ห ้อง/คืน (เดียว/คู
่) รวมอาหารเช ้า
่
o Lagoon Room 3,500 บาท/ห ้อง/คืน (เดียว/คู่) รวมอาหารเช ้า
่
o Juanior Suite
3,800 บาท/ห ้อง/คืน (เดียว/คู
่) รวมอาหารเช ้า
o Family Room
3,800 บาท/ห ้อง/คืน (คู่/3 ท่าน) รวมอาหารเช ้า
o Extra Bed
1,000 บาท/ห ้อง/คืน รวมอาหารเช ้า
่ ดประชุมโรงแรมเดอะเฮอริเทจ
O โรงแรมเอวาลอน บีช รีสอร ์ท (50 ห้อง) มีบริการรถร ับส่งไปสถานทีจั
ห ้องพัก
่
o Deluxe Room /Garden Room / Ocean Room 2,400 บาท/ห ้อง/คืน (เดียว/คู
่) รวมอาหารเช ้า
o Extra Bed
1,000 บาท/ห ้อง/คืน รวมอาหารเช ้า
่ ดประชุมโรงแรมเดอะเฮอริเทจ
O New Nordic Pattaya (100 ห้อง) มีบริการรถร ับส่งไปสถานทีจั
ห ้องพัก
่
o Superior room 1,200 บาท/ห ้อง/คืน (เดียว/คู
่) รวมอาหารเช ้า
่
o Deluxe Room 1,700 บาท/ห ้อง/คืน (เดียว/คู
่) รวมอาหารเช ้า
่
o Premium room 2,200 บาท/ห ้อง/คืน (เดียว4 ท่าน) รวมอาหารเช ้า
่
o Penthouse
3,900 บาท/ห ้อง/คืน (เดียว6 ท่าน) รวมอาหารเช ้า
o Extra Bed
500 บาท/ห ้อง/คืน รวมอาหารเช ้า
่ ดประชุมโรงแรมเดอะเฮอริเทจ
O โรงแรมจอมเทียน ปาล ์มบีช (50 ห้อง) มีบริการรถร ับส่งไปสถานทีจั
ห ้องพัก
่
o Superior room 1,900 บาท/ห ้อง/คืน (เดียว/คู
่) รวมอาหารเช ้า
2,600 บาท/ห ้อง/คืน (พัก 3 คน) รวมอาหารเช ้า
่
o Deluxe Room
2,400 บาท/ห ้อง/คืน (เดียว/คู
่) รวมอาหารเช ้า
3,100 บาท/ห ้อง/คืน (พัก 3 คน) รวมอาหารเช ้า
่ องการเข้าพัก จานวน.............คืน
2 วันทีต้

่ ้าพัก ......... พฤษภาคม 2561
วันทีเข

่
่ ก........ พฤษภาคม 2561
วันทีออกจากที
พั

3. ข้อมู ลผู เ้ ข้าพัก (กรุณาเขียนตวั บรรจง และช ัดเจน)
่
ชือ-สกุ
ล..............................................................................................................................................................................
่
ชือ-สกุ
ล.............................................................................................................................................................................
่
ชือ-สกุ
ล.............................................................................................................................................................. .................
่ บต
สถานทีปฏิ
ั งิ าน..............................................................................................................................................................
โทรศัพท ์.............................................โทรมือถือ......................................................โทรสาร................................................
่
ผูป้ ระสานงาน ชือ-สกุ
ล.............................................................................โทรมือถือ.........................................................
่
่ ่ ทีต้
่ องการให้ออกใบกาก ับภาษี (กรุณาเขียนตวั บรรจง และช ัดเจน)
4. ชือ-สกุ
ล ทีอยู
นามออกใบกากับภาษี...................................................................................................................................... ............
่ ่ออกใบกากับภาษี................................................................................................................................... ..............
ทีอยู
ถนน ............…..................................... ตาบล / แขวง.............................................................................. ................
อาเภอ / เขต......................................................................... จังหวัด..................................................... ...............
รหัสไปรษณี ย ์.....................................................................
เลขประจาตัวผูเ้ สียภาษี....................................................................................... .........................................................
5. การติดต่อโรงแรม
 โรงแรม เดอะเฮอริเทจ พัทยา บีช รีสอร ์ท และ โรงแรมเอวาลอน บีช รีสอร ์ท
ติดต่อ
คุณนิ ราวัลย ์ (อ๋อย) มือถือ 081-391-8864
ID Line 081-391-8864
โทรสาร 02-968-5995 Email : aoyy_nira@hotmail.com
การชาระเงิน ชาระเงินเต็มจานวนภายในวันที่ 30 มีนาคม 2561 ในนามบริษท
ั แกรนด ์เฮอริเทจ พัทยา จากัด
ธ.ไทยพาณิ ชย ์ จากัด สาขาพัทยา / กระแสรายวัน เลขที่ 535-3-03837-0
 New Nordic Pattaya
ติดต่อ
คุณพนิ ดา โย มือถือ 084-3358789 โทรศัพท ์ 038-250205 (Reservation) 038-250922(Reception)
โทรสาร 038-250951
E-mail : reservation@new-nordic.com
การชาระเงิน มัดจา 1 คืน ภายในวันที่ 18 เมษายน 2561 ในนาม VIP Accommodation Co.,Ltd.
่ ญชี 550-0-58868-5
ธ.กรุงเทพ จากัด สาขาพระตาหนัก เลขทีบั
 โรงแรมจอมเทียน ปาล ์มบีช
ติดต่อ
คุณพิชชานันท ์ คุณรกั ษณาลี มือถือ 086-328-3899 โทรศัพท ์ 02-2541864-8
โทรสาร 02-2541868-9
E-mail : sales@jomtien-palmbeach.com
การชาระเงิน ชาระเงินเต็มจานวน ภายในวันที่ 18 เมษายน 2561 ในนาม บริษท
ั เกียรติผล จากัด (มหาชน)
่ ญชี 003-3-06658-8
ธนาคารไทยพาณิ ชย ์ บัญชีกระแสรายวัน/ออมทรัพย ์ สาขาบางลาพู เลขทีบั

่ ก พร ้อม เอกสารการโอนเงินผ่านธนาคารไปยังโรงแรมทีท่
่ านต ้องการพัก
กรุณาส่งแบบฟอร ์มการจองทีพั
้
่ ้ทีร่ ับจอง
และ โทรสอบถามทางโรงแรมอีกครงว่
ั าได ้ร ับเอกสารการจองเรียบร ้อยหรือไม่ พร ้อม สอบถามชือผู

