190 ถนนทวีวงศ์ ตาบลป่ าตอง อาเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต 83150
โทร: 66-7637-0555 / แฟ๊ กซ์: 66-7637-0588
เว็บไซด์: http://www.phuketgraceland.com

# แบบฟอร์มสาหรับคนไทย

แบบฟอร์ มการจองห้ องพัก
ในนามของโรงแรมภูเก็ตเกรซแลนด์รีสอร์ทแอนด์สปา ขอขอบพระคุณท่านเป็ นอย่างยิง่ ที่ท่านให้ความสนใจ เลือกเราเป็ นสถานที่พกั
ของท่าน. เพือ่ การจองห้องพักที่สมบูรณ์ เราจึงขอให้ท่านเติมข้อมูลด้านล่างให้เรี ยบร้อย
ชื่อกรุ๊ ป
The 2015 International Electrical Engineering Congress
ชื่อกรุ๊ ปย่อ
iEECON 2015
*ชื่อ-นามสกุล :
นาย
นาง
นางสาว
1
2
3
*อีเมล์ :
*สัญชาติ :
*เบอร์โทรติดต่อ/แฟ๊ กซ์
:
จานวนห้องพักที่ตอ้ งการจอง
:
ห้องเดี่ยว
:
ห้องคู่
:
ห้อง 3 ท่าน
* รายละเอียดของเที่ยวบิน:
วันเดินทาง
:
เที่ยวบิน :
เวลาเครื่ องลง
วันกลับ
:
เที่ยวบิน :
เวลาเครื่ องขึ้น
ข้อเรี ยกร้องพิเศษ :

hrs.
hrs.

* รายละเอียดการจองห้ องพัก @โรงแรมภูเก็ตเกรซแลนด์ รีสอร์ ทแอนด์ สปา # สาหรับคนไทย
ห้องพักแบบธรรมดา: Main Wing (คู่/เดี่ยว)
@ 2,500 บาท/ห้อง/คืน/ รวมอาหารเช้า
ข้ อสาคัญเพิม่ เติม:
* โรงแรมจะคิดเงินเพิ่มอีก 1,000 บาท/ห้อง/คืน/ รวมอาหารเช้า กรณี ที่มีผเู้ ข้าพักเพิ่ม
* โรงแรมอนุญาตให้ลูกค้าสามารถเข้าพักได้หลัง 14.00 น. และเชคเอาท์ก่อน 12.00 น.
* โรงแรมจะบล๊อกห้องพักไว้ให้ผเู้ ข้าพักจนถึงวันที่ 18 มกราคม 2558 หลังจากนั้นโรงแรมจะปล่อยห้องเรื่ อยๆจนกว่าจะเต็ม
(ราคาห้องพักนี้รวมค่าภาษี 10% และค่าบริ การ 7% เรี ยบร้อยแล้ว)

การจองรถรับ-ส่ งสนามบิน
จากสนามบิน-โรงแรม
โดยรถยนต์ (นัง่ ได้ 2 ท่าน)
เที่ยวเดียว 1,000.- บาท
ไป-รับ 2,000.- บาท

จากโรงแรม-สนามบิน
โดยรถตู้ (นัง่ ได้ 6 ท่าน)
เที่ยวเดียว 1,400.- บาท
ไป-รับ 2,800.- บาท

หมายเหตุ: โรงแรมจะคิดเงินเพิม่ 300 บาท/เที่ยว ในกรณีที่ลูกค้ าต้ องการให้ จองรถรับ-ส่ ง นอกเวลา ช่ วง 22.00 น - 06.00 น.
ในกรณี ที่ ไม่ มีการแจ้ งเรื่ องเลื่อนไฟลท์ หรื อ ยกเลิกล่ วงหน้ า หรื อเหตุด่วนใดๆ โรงแรมจะขอคิ ดเงินเต็มจานวนของราคารถรั บส่ ง
และหากท่ านต้ องการแจ้ งข้ อมูลต่ างๆ เกี่ยวกับรถรั บ-ส่ ง กรุณาโทรแจ้ งฝ่ ายต้ อนรั บของโรงแรมโดยตรง +66 76 370555 ต่ อ receptionist

* ขั้นตอนการจ่ ายเงิน และเรียกเงินคืนไม่ ได้
1. ในกรณี ที่มีการยกเลิกหลังการจ่ายเงินแล้ว โรงแรมจะไม่สามารถคืนเงินได้ไม่วา่ กรณี ใดๆทั้งสิ้ น
2. โรงแรมจะขอเรี ยกเก็บเงิน 100% หลังจากลูกค้าส่ งแบบฟอร์มมาให้แก่โรงแรมเพื่อทาการจองห้องพัก โดยลูกค้าสามารถจ่ายเงิน ได้ 2 วิธี ดังนี้
1 # การโอนเงินผ่านธนาคาร
2 # โดยหักจากบัตรเครดิต
ชื่อบัญชี: บริ ษทั ภูนาเกียรติ จากัด
*Card Holder name:......................................................................
ธนาคารไทยพาณิ ชย์ สาขาบางลาพู
*Credit Card No:.................................................
*3 Digits…….………..
เลขที่บญั ชี 003-3-09818-7 Swift code: SICOTHBK
# ลูกค้าต้องโอนเงินเพิ่ม 500 บาทจากยอดค่าห้อง
ทั้งหมดในกรณี ที่เป็ นการโอนเงินจากต่างประเทศ

*Credit Expired :......................... *Credit Card type :......................

หมายเหตุ:

> ผูเ้ ข้าพักจะต้องเป็ นบุคคลคนเดียวกันกับผูถ้ ือบัตรเครดิตที่ให้โรงแรมรู ดก่อนหน้า
> ผูเ้ ข้าพักจะต้องแสดงบัตรเครดิตที่ให้โรงแรมหักตอนเข้าพักเพื่อเป็ นการยืนยันว่าผูเ้ ข้าพักเป็ นเจ้าของบัตรจริ ง
> โรงแรมจะขอหักเงินจากบัตรเครดิตใหม่อีกครั้งแก่ผเู้ ข้าพัก หากผูเ้ ข้าพักไม่สามารถแสดงบัตรเครดิตที่ให้โรงแรมหักก่อนหน้านั้นได้

**กรุณากรอกแบบฟอร์ มการจองพักให้ เรียบร้ อยภายในวันที่ 18 มกราคม 2558 และส่ งมาที่ rsvn@phuketgraceland.com , leelawadee@phuketgraceland.com

