แบบฟอร์มการสารองห้องพัก
ผูเ้ ข้าร่วมสัมมนา ประชุมวิ ชาการ TALAS 2019
วันที่ 25-28 มิ ถนุ ายน 2562 ณ โรงแรม เดอะ เบอร์เคลีย์ ประตูน้ำ กรุงเทพฯ
ชื่อสกุล .1___________________________________________________________________________
2. ___________________________________________________________________________
หน่วยงำน ___________________________________________________________________________________
โทรศัพท์มอื ถือ____________________________ ______E-mail________________________________________
วันทีเ่ ข้ำพัก ________________ วันทีอ่ อก_____________ จำนวน_____________ห้อง จำนวน_____________ คืน
ราคาห้องพัก (เดี่ยว/คู่ รวมอาหารเช้า)

1). สำหรับหน่วยงำนรำชกำร (ออกใบเสร็ จหน่วยงำนรำชกำรเท่ำนั้น)
ประเภทห้อง Premier room รำคำ 1,800 บำท/ห้อง/คืน ห้องพักเดี่ยว_______ ห้อง ห้องพักคู่ _______ ห้อง
Luxury room รำคำ 2,000 บำท ห้อง/คืน ห้องพักเดี่ยว _______ ห้อง ห้องพักคู่ _______ ห้อง
เตียงเสริ ม 1,000 บำท ต่อคืน (รวมอำหำรเช้ำ)จำนวน ________ เตียง
2). สำหรับบริ ษทั เอกชน (ออกใบเสร็ จหน่วยงำนเอกชนหรื อชำวต่ำงประเทศ)
ประเภทห้อง Premier room รำคำ 2,500 บำท/ห้อง/คืน ห้องพักเดี่ยว______ ห้อง ห้องพักคู่ _______ ห้อง
Luxury room รำคำ 2,800. บำท/ห้อง/คืน ห้องพักเดี่ยว_______ ห้อง ห้องพักคู่ _______ ห้อง
เตียงเสริ ม 1,000 บำท ต่อคืน (รวมอำหำรเช้ำ)จำนวน ________ เตียง
เงื่อนไขและการชาระเงิ น
ผูเ้ ข้ำพักสำมำรถใช้รำคำนี้สำหรับกำรเข้ำพักตัง้ แต่ วันที่ 24-29 มิ ถนุ ายน 2562 เท่ำนัน้
รำคำห้องพักข้ำงต้นรวมอำหำรเช้ำสำหรับ 2 ท่ำนต่อวัน
กรุณำเช็คประเภทห้องพักทีว่ ่ำงกับฝ่ ำยสำรองห้องพักของทำงโรงแรมก่อนทำกำรสำรองห้องพักใดๆ
เนื่องด้วยห้องพักมีจำนวนจำกัด สำมำรถจองตัง้ แต่วนั นี้ - ถึงวันที่ 10 มิถุนำยน 2562 กำรสำรองห้องพักขึน้ อยู่กบั
ห้องว่ำง ณ เวลำทีท่ ำงโรงแรมได้รบั เอกสำรร้องขอกำรสำรองหลังจำกทีเ่ ช็คประเภทห้องทีว่ ่ำง
กำรสำรองห้องพักจะสมบูรณ์แบบเมื่อมีกำรชำระค่ำใช้จ่ำยมำเท่ำนัน้
ค่ำใช้จ่ำยอื่นๆทีเ่ หลือชำระในวัน Check-out
ทำงโรงแรมเก็บค่ำประกัน Key card จำนวน 500.- บำท/ใบ ในวัน Check in และจะคืนให้ในวัน Check out

THE BERKELEY HOTEL PRATUNAM

559 Ratchaprarop Rd., Makkasan, Ratchathewi, Bangkok 10400 Thailand
Tel.: +66 2 309 9999 Fax.: +66 2 309 9900 E-mail: rsvn@berkeleyhotel.co.th
www.berkeleypratunam.com

กรณีสำรองห้องพักไว้แล้วไม่ลงทะเบียนเข้ำพัก หรือสำรองห้องพักไว้แล้วยกเลิก ทำงโรงแรมขอสงวนสิทธิกำรคื
์ น
เงิน
ถ้ำมีกำรเปลีย่ นแปลงกำหนดกำรเข้ำพัก กรุณำแจ้งกับทำงโรงแรมล่วงหน้ำอย่ำงน้อย 1 สัปดำห์ ก่อนเข้ำพัก
Check in ตัง้ แต่เวลำ 15.00 น. เป็ นต้นไป, Check out ไม่เกินเวลำ 12.00 น.
กรุณำแจ้งรำยละเอียดในกำร ออกใบเสร็จรับเงิน ในวัน Check in เพื่อควำมรวดเร็วในกำรขอรับวัน Check-out
ช่องทำงกำรชำระเงิน สำมำรถชำระได้ดว้ ยเงินสด,เครดิตกำร์ด (The Authorization of Charge ตำมเอกสำรแนบ)
หรือ กำรโอนเงินผ่ำนธนำคำร
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 นเรียบร้อย 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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The Authorization of Charge

Cardholder’s name

:

………………………………………………………….

Credit Card Number

:

………………………………………………………….

Expiration

:

………………………………………………………….

Enter the last 3 digits on the back of your credit card:
(or last 4 digits for American express)

Amount Authorized

:

………………………………………….

Booking Number

:

…………………………………………

Guest Name

:

…………………………………………

Arrival Date

:

…………………………………………

Departure Date

:

…………………………………………

I here with authorize The Berkeley Hotel Pratunam to charge the above stated amount on the card.
Authorized Signature

:

…………………………………………

Date

:

…………………………………………

Remark:

Photo copy of credit card
- Front -

Photo copy of credit card
- Back -
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