กรุ ณากรอกรายละเอียดให้ครบถ้วน ทุกบรรทัด
และส่งกลับให้ทางโรงแรมเพื่อทาการสารองห้องพักค่ะ

แบบฟอร์มการสารองห้องพ ัก Ibis Bangkok Impact

Thailand HR Day 2018
ในระหว่าง ว ันที่ 20 - 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 ณ อาคารอิมแพคฟอรม
่ ั เมืองทองธานี
่ ผู ้จองห ้องพัก (1)……………………..……………………………… พักคูก
ชือ
่ ับ……………....…………….….……..…………
(2)……………………..……………………………… พักคูก
่ ับ……………..…………..….……………………
Name in English (1)……………………..………………………………พักคูก
่ บ
ั ……………..……………...……………………
(โปรดระบุ)

(2)……………………..………………………………พักคูก
่ ับ……………..…………….……..………………

่ หน่วยงาน
ชือ

...........................................................................................................……………………

เบอร์โทรศัพท์

....................................................…………เบอร์โทรสาร ..................................…………

เบอร์มอ
ื ถือ

....................................................…………อีเมลล์...........................................………….

วันทีเ่ ข ้าพัก

.................................................... เวลา

เช็คอินหลัง

14.00 น. (เป็ นต ้นไป)

วันทีค
่ น
ื ห ้องพัก

.................................................... เวลา

เช็คเอาท์

ก่อน 12.00 น.

ราคาสาหร ับคนไทย
ชนิดของห ้องพัก Standard (1 ท่าน )
……… เดีย
่ ว
=
1,500 บาทเน็ ต (รวมอาหารเช ้า)
ชนิดของห ้องพัก Standard (2 ท่าน )
........ คู่
=
1,700 บาทเน็ ต (รวมอาหารเช ้า)
เตียงเสริม สาหรับท่านที่ 3
จานวน
……… ท่าน
=
900 บาทเน็ ต (รวมอาหารเช ้า)
(กรณีเสริมเตียง จะเสริมเตียงในห ้องทีเ่ ป็ นเตียงใหญ่เฉพาะห ้องควีนไซด์เท่านัน
้ )
กรุณาส่งแบบฟอร์มการสารองห้องพ ักกล ับมาทีแ
่ ผนกสารองห้องพ ัก
หมายเลขโทรศัพท์ 02-011-7800-04 / หมายเลขโทรสาร 02-011-7999 /
E-mail: H9060-RE@accor.com H9060-RE1@accor.com H9060-RE2@accor.com H9060-RE3@accor.com
H9060-RE4@accor.com
ขัน
้ ตอนการจองห ้องพัก
1.
2.
3.
4.
5.
6.

ทางโรงแรมฯ จะสารองห ้องพักเฉพาะผู ้ทีก
่ รอกแบบฟอร์มนีเ้ ท่านัน
้ (ไม่สามารถเปลีย
่ นแปลง หรือแก ้ไขแบบฟอร์ม)
ลูกค ้าต ้องส่งใบจองให ้กับทางโรงแรม เพือ
่ ทาการสารองห ้องพักและรอให ้ทางโรงแรมยืนยัน พร ้อมหมายเลขการจอง
ก่อนทีถ
่ งึ จะทาการโอนเงิน
กรุณาสอบถามห ้องว่างกับทางโรงแรม ก่อนการทาจองห ้องพัก ทางโรงแรมจะสารองห ้องพักให ้ในกรณีทม
ี่ ห
ี ้องว่างเท่านัน
้
ก่อนทีจ
่ ะทาการโอนเงิน ท่านจะต้องได้ร ับการยืนย ันการจองจากทางโรงแรมเท่านน
ั้
** ในกรณีทโี่ อนเงินโดยไม่มห
ี มายเลขยืนยันการจอง จากทางโรงแรม ทางโรงแรมจะไม่ทาการคืนเงิน ในกรณีทห
ี่ ้องพักเต็ม
กรุณาโอนเงิน ภายใน 3 วัน หลังจากได ้รับหมายเลขยืนยันการจองจากทางโรงแรม มิเช่นนัน
้ ระบบจะทาการยกเลิกห ้องพัก
โดยอัตโิ นมัต ิ
ลูกค ้าทีจ
่ องห ้องพัก หรือโอนเงินค่าเข ้าพักแล ้ว หากมีการเปลีย
่ นแปลง/แก ้ไข หรือยกเลิกห ้องพัก กรุณาแจ ้งทางโรงแรมฯ
ล่วงหน ้า 14 วันก่อนวันเข ้าพัก ในกรณีทไี่ ม่มก
ี ารแจ ้งกับทางโรงแรมฯ โดยทางโทรสารหรือแจ ้งกับทางแผนกสารองห ้องพัก
ทางโรงแรมฯ ขอสงวนสิทธิไ์ ม่คน
ื เงินค่าห ้องพักในทุกกรณี
กรุณาโอนเงินค่าห้องพ ักเข้าบ ัญชีโรงแรม (100% ของค่าห้องพ ักทงหมด)
ั้
ได้ตามธนาคาร ด ังนี้
่ ั แมเนจเมนท์ บ ัญชีออมทร ัพย์ เลขที่ 593-1-00805-8
่ บ ัญชี บริษ ัท อิมแพ็ค เอ็กซิบช
ธนาคารกสิกรไทย ชือ
ิ น
และกรุณาส่งใบสารองห ้องพักทีไ่ ด ้รับการยืนยันและใบโอนเงินมาทีแ
่ ฟ๊ กซ์ : 02-011-7999 หรือ
E-mail H9060-RE@accor.com H9060-RE1@accor.com
H9060-RE2@accor.com H9060-RE3@accor.com H9060-RE4@accor.com
ผูส
้ ารองห้องพ ัก

…………………………………….

ยืนย ันการสารองห้องพ ัก

……………………………………..
แผนกสารองห้องพ ัก
IBIS Bangkok IMPACT

