แบบตอบรั บการสารองห้ องพัก

การประชุม ………………………….
วันที่ 26-28 สิงหาคม 2561
ชื่อผู้เข้ าพัก (ตัวบรรจง)

(นาย/นาง/น.ส.)

1)

(นาย/นาง/น.ส.)

2)

(กรุณาระบุ กรณีพกั คู)่

หน่วยงาน
โทรศัพท์สานักงาน

มือถือ

โทรสาร

e-mail

วันที่เข้ าพัก

(หลังเวลา 14.00 น.)

วันที่คืนห้ องพัก

(ก่อนเวลา 12.00 น.)

อัตราค่ าห้ องพัก (ราคาพิเศษสาหรั บข้ าราชการ) ** กรุณาแสดงบัตรข้ าราชการก่อนการเข้ าพัก

กรุ ณาระบุจานวนห้ องพัก
ที่ต้องการสารองด้ านล่ าง

AVANI Room (Single)

ราคา

1,450

บาทสุทธิ / ห้ อง / คืน

AVANI Room (Twin)

ราคา

1,800

บาทสุทธิ / ห้ อง / คืน

AVANI Premier (Single, Twin)

ราคา

2,000

บาทสุทธิ / ห้ อง / คืน

ห้ อง

Junior Suite (Single, Twin)

ราคา

3,700

บาทสุทธิ / ห้ อง / คืน

ห้ อง

ห้ อง

(อัตราค่าห้องพักนีเ้ ป็ นราคาสุทธิ ซึ่ งรวมอาหารเช้า, ค่าบริ การและภาษี มูลค่าเพิ่มเรี ยบร้อยแล้ว)
อัตราค่ าห้ องพัก (ราคาพิเศษสาหรั บหน่ วยงานเอกชน) **

กรุ ณาระบุจานวนห้ องพัก
ที่ต้องการสารองด้ านล่ าง

AVANI Room (Single,Twin)

ราคา

2,200

บาทสุทธิ / ห้ อง / คืน

ห้ อง

AVANI Premier (Single, Double)

ราคา

2,500

บาทสุทธิ / ห้ อง / คืน

ห้ อง

Junior Suite (Single, Double)

ราคา

4,500

บาทสุทธิ / ห้ อง / คืน

ห้ อง

(อัตราค่าห้องพักนีเ้ ป็ นราคาสุทธิ ซึ่ งรวมอาหารเช้า, ค่าบริ การและภาษี มูลค่าเพิ่มเรี ยบร้อยแล้ว)
Special Requests: Non-smoking ………….King ………….Twin………….
Transportation : Flight No. …………. Pick up Time ………………….. ( Join van 120 baht per way for 1 person , Private van 1,200 baht)
(อัตราค่าห้องพักนีเ้ ป็ นราคาสุทธิ ซึ่ งรวมอาหารเช้า, ค่าบริ การและภาษี มูลค่าเพิ่มเรี ยบร้อยแล้ว)
*** เพือ่ เป็ นการยืนยันการเข้ าพัก กรุ ณามัดจาค่ าห้ องพัก 1 คืนก่ อนการเข้ าพัก 7 วัน
หากไม่ ได้ ทาการมัดจาล่ วงหน้ า ทางโรงแรมฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกห้ องพักทีส่ ารองไว้

กรุ ณาโอนเงินมัดจาค่ าห้ องพักล่ วงหน้ าเข้ าบัญชีของโรงแรมฯ ดังรายละเอียดต่ อไปนี ้
Guarantee : Visa / Master card
Card number : …………………………………….. Expire date ………………………..
หรื อโอนเข้ าบัญชีโรงแรม
ชื่อบัญชี
: บริ ษัท ขอนแก่นบุรี จำกัด
เลขที่บญ
ั ชี

: 260-582155-8 (ออมทรัพย์)

ธนำคำร

: ธนำคำรกรุงเทพ จำกัด (มหำชน) สำขำ ขอนแก่น
เลขที่ 254 ถนนศรี จนั ทร์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000

หมายเหตุ ***กรุ ณาโอนเงินมัดจาค่ าห้ องพักล่ วงหน้ าและส่ งโทรสารใบตอบรั บพร้ อมหลักฐานการโอนเงินของธนาคารมายัง
โทรสารหมายเลข 043-209-889 หรื อ Email:khonkaen@avanihotels.com เพื่อยืนยันการโอนเงิน ระบุถึงฝ่ ายสารองห้ องพัก
กรุ ณาเก็บหลักฐานการโอนเงินเพื่อแสดงในวันที่เข้ าพัก
หากท่ านมีข้อสงสัยประการใดหรื อต้ องการข้ อมูลเพิ่มเติม กรุ ณาติดต่ อหมายเลขโทรศัพท์ 043-209-888

