แบบฟอร์มการจองห้องพ ักคนไทย

์ าร์ค
โรงแรมอิมพีเรียล ควีนสป
199 สุขม
ุ วิท ซอย 22 กรุงเทพฯ 10110

“การสัมมนาเชิงปฏิบต
ั ก
ิ ารด ้านดนตรีและศิลปะบําบัด” ระหว่างวันที 27 มิถน
ุ ายน - 2 กรกฎาคม 2555 และ
“2nd International Association for Music & Medicine” ระหว่างวันที 3 - 6 กรกฎาคม 2555
ณ โรงแรมอิมพีเรียล ควีนส์ปาร์ค, กรุงเทพฯ
 – สกุล ผู ้เข ้าพัก (กรุณาระบุเป็ นภาษาอังกฤษ): ………………………....……..............………………………………………..
ชือ
ื คูพ
(ถ ้าพักคู่ กรุณาระบุชอ
่ ัก): ........................................................................................................................
หน่วยงาน/สถาบัน: ………...............................…......………………..................………...............................…………
ทีอ
 ยู่: ……………………………...........................................................................……………………………………………
โทรศัพท์: ............................................................. แฟกซ์: ........................................................................
มือถือ: ..................................................................Email: ……………………………….....................................…
เข ้าพักวันที: ..............................2555

ถึงวันที: ...............................2555

จํานวน: ................... คืน

� ห ้องพักแบบ Deluxe ห้องเดีย
, ว ราคา 1,500 บาท/ห ้อง/คืน (รวมอาหารเช ้า)

จํานวน: ........ ห ้อง

ราคา 1,500 บาท/ห ้อง/คืน (รวมอาหารเช ้า)

จํานวน: ........ ห ้อง

มีความประสงค์ขอจองห ้องพัก ดังนีX

� ห ้องพักแบบ Deluxe ห้องคู่

� ห ้องพักแบบ Premier ห้องเดีย, ว ราคา 2,200 บาท/ห ้อง/คืน (รวมอาหารเช ้า+internet) จํานวน: ........ ห ้อง
� ห ้องพักแบบ Premier ห้องคู่
� ห ้องสูบบุหรี
•
•
•
•
•
•
•
•

ราคา 2,200 บาท/ห ้อง/คืน (รวมอาหารเช ้า+internet) จํานวน: ........ ห ้อง

� ห ้องไม่สบู บุหรี

ราคาห ้องพักรวมค่าบริการ และภาษี มล
ู ค่าเพิม
 เรียบร ้อยแล ้ว
เวลาเข ้าพัก (Check in) 14.00 น. เวลาคืนห ้องพัก (Check out) 12.00 น.
คืนห ้องพักช ้าระหว่าง 12.00 - 18.00 น. ทางโรงแรมขอสงวนสิทธิเc รียกเก็บในราคาครึง หนึง ของราคาค่าห ้องต่อคืน
คืนห ้องพักช ้าหลังจาก 18.00 น. ทางโรงแรมขอสงวนสิทธิเc รียกเก็บในราคาเต็มของราคาค่าห ้องต่อคืน
ผู ้เข ้าพักจะเป็ นผู ้รับผิดชอบค่าห ้องพักและค่าใช ้จ่ายอืน
 ๆเอง
ทางโรงแรมขอความกรุณา guarantee การจองห ้อพักโดยบัตรเครดิต
ในกรณีทม
ี ก
ี ารเปลีย
 นแปลง วันและเวลาเข ้าพัก กรุณาแจ ้งล่วงหน ้า อย่างน ้อย 3 วัน
ในกรณีทผ
ี ู ้เข ้าพักไม่มาแสดงตนตามวันและเวลาดังกล่าว ทางโรงแรมขอสงวนสิทธิเc รียกเก็บจากเลขทีบ
 ต
ั รเครดิต
ทีไ ด ้แจ ้ง guarantee ไว ้เท่ากับจํานวน 1 คืน

Room Reservation Guaranteed ก่อนว ันเข้าพ ัก:
� บัตรเครดิต Type of credit card…….………...……No……..........…...............………… Expiry Date……….….…
Card holder’s name……..........…...............…………
การยกเลิกการจองห้องพ ัก
หากมีความประสงค์ต ้องการยกเลิกการจองห ้องพัก ต ้องส่งหนังสือขอยกเลิกเป็ นลายลักษณ์อก
ั ษรมายังโรงแรมฯ
และต ้องแจ ้งล่วงหน ้าอย่างน้อย 3 ว ันทําการก่อนว ันเข้าพ ัก หากยกเลิกหลังจาก 3 วันก่อนการเข ้าพัก ทางโรงแรมฯ จะ
ขอเรียกเก็บค่ายกเลิกเท่ากับจํานวน 1 คืนของราคาห ้องพัก
รับทราบและยืนยันการจองห ้องพัก

_________________________
(
)
______ / ______ / _________

่ กล ับมาที., ....
โปรดกรอกแบบฟอร์มการจองห้องพ ักและสง
คุณประไพพร จินดารัตนวงศ์ เจ ้าหน ้าทีฝ
 ่ ายจองห ้องพักโรงแรมอิมพีเรียล ควีนส์ปาร์ค
แฟกซ์: 02 261 9545
หรือ Email: prapaiporn@imperialhotels.com
โทรศัพท์: 02 261 9300 ต่อ 4000, 4022
หรือ 02 261 9000 (Operator)
ภายในว ันที, 27 ธ ันวาคม 2554 หรือจนกว่าห ้องพักเต็ม หากจัดส่งหลังกําหนดจะทําได ้ต่อเมือ
 มีห ้องพักว่างเท่านัน
X

