KK – G 04
แบบฟอร์มการสารองห้องพ ักโรงแรมไมด้า งามวงศว์ าน
สถานที่
ระหว่างวันที่
หน่วยงาน
่ หลัดสูตร
ชือ

:
:
:
:

-ห ้องพัก
-ห ้องพัก
-ห ้องพัก
-ห ้องพัก

โรงแรมไมด ้า งามวงศ์วาน จังหวัดนนทบุรี
16-27 มกราคม 2560
สานักนโยบายและยุทธศาสตร์ สานั กงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
การฝึ กอบรมผู ้นาการเปลีย
่ นแปลงด ้านการบริหารจัดการกาลังคนด ้านสุขภาพ
(HR4H Transformation for Leaders)
Superior เตียงเดีย
่ ว
: ราคา 1,400 บาท รวมอาหารเช ้า (พัก 1 ท่าน)
Superior เตียงคู่
: ราคา 1,600 บาท รวมอาหารเช ้า (พัก 2 ท่าน)
Deluxe เตียงเดีย
่ ว
: ราคา 1,600 บาท รวมอาหารเช ้า (พัก 1 ท่าน)
Deluxe เตียงคู่
: ราคา 1,800 บาท รวมอาหารเช ้า (พัก 2 ท่าน)

เงือ
่ นไขการชาระเงิน
- ค่าใช ้จ่ายทีเ่ กิดขึน
้ ระหว่างเข ้าพักเรียกเก็บกับผู ้เข ้าพักโดยตรง
- เพือ
่ เป็ นการยืนยันการจองห ้องพัก กรุณาโอนเงินค่าห ้องพักในจานวน 50-100% ให ้ทางโรงแรมฯ
พร ้อมส่งโทรสาร หรืออีเมล์ ใบโอนเงินพร ้อมแบบฟอร์มนี้ มาทีโ่ ทรสาร 02 591 7166
หรืออีเมล์ rsvn_mhnw@midahotelsandresorts.com
โดยมีรายละเอียด การโอนเงิน ดังนี้.่ ธนาคาร : ธนาคารไทยพาณิชย์
ชือ
สาขา : งามวงค์วาน
ประเภทบ ัญชี : ออมทร ัพย์
่ เจ้าของบ ัญชี: MAX HOTEL CO.,LTD
ชือ
เลขทีบ
่ ัญชี: 3192930703
Intermediary Bank Swift Code: SICOTHBK
**ติดต่อสอบถามเพิม
่ เติมโดยตรงที่ หมายเลขโทรศัพท์ 02- 591-7227 ต่อ 0, 1147 แฟกซ์ 02-591-7166
(ไม่รับจองทางโทรศัพท์) **
หมายเหตุ
้ ไม่วา่ กรณีใดๆ
โรงแรมฯ ขอสงวนสิทธิใ์ นการคืนเงินค่าห ้องพักทัง้ สิน
รายละเอียดผูเ้ ข้าพ ัก
่ ผู ้เข ้าพัก
ชือ
1 ........................................................................................................................
2 ........................................................................................................................
3 ........................................................................................................................
4 ........................................................................................................................
5 ........................................................................................................................
ขอจองห ้องพักในวันที่
ถึงวันที่

.........................................................เวลาเข ้าพัก 14.00 น. เท่านัน
้
.........................................................เวลาทีค
่ น
ื ห ้องพัก 12.00 น. เท่านัน
้

☺ ห ้องเดีย
่ ว Superior room Deluxe room จานวน................ห ้อง รวม................. คืน
☺ ห ้องคู่

Superior room Deluxe room จานวน................ ห ้อง รวม................. คืน

ทีอ
่ ยูส
่ าหรับออกใบเสร็จรับเงิน (โปรดระบุโดยละเอียดและเขียนให ้ชัดเจน)
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
โทรศัพท์ ............................................. โทรสาร.........................................................................
หมายเหตุ

-กรุณาพิมพ์ หรือ เขียนตัวบรรจง และ ชัดเจนและครบถ ้วน
-กรุณาส่งแบบฟอร์มการสารองห ้องพัก และ ใบโอนเงิน มาพร ้อมกัน
-โปรดนาแบบฟอร์มการสารองห ้องพัก และ ใบโอนเงิน ตัวจริง มาด ้วยในวันเข ้าพัก

MIDA HOTEL NGAMWONGWAN
29/67 Ngamwongwn Rd., Bangkrasor, Muang District, Nonthabui, 11000, Thailand
Tel: +66 (0)2 574 1648 | Fax: +66 (0)2 574 1638

