แบบฟอร์มจองทีพ
่ ัก งานประชุมวิชาการประจาปี 2563 วิถช
ี วี ต
ิ ใหม่ในการดูแลปริกาเนิด
สมาคมเวชศาสตร์ปริกาเนิดแห่งประเทศไทย
กรุณาสารองห ้องพักโดยตรงกับทางโรงแรมทีต
่ ้องการพัก ก่อนวันที่ 10 พฤศจิกายน 2563
1. โรงแรมและแบบห้องทีท
่ า
่ นต้องการเข้าพ ัก
โรงแรมมิตร บีช พัทยา (MYTT Beach Hotel) 100 ห ้อง
ห ้องพัก Deluxe Urban (32. ตรม.)
ห ้องพัก Deluxe Executive (32. ตรม.)
ห ้องพัก Premier Lux (37. ตรม.)

2,200 บาท/ห ้อง/คืน (เดีย
่ ว/คู)่
3,500 บาท/ห ้อง/คืน (เดีย
่ ว/คู)่
4,900 บาท/ห ้อง/คืน (เดีย
่ ว/คู)่

Extra Bed (เตียงเสริม)

1,500 บาท/ห ้อง/คืน

รวมอาหารเช ้า
รวมอาหารเช ้า
รวมอาหารเช ้าและ club
Benefit
รวมอาหารเช ้า

การชาระเงิน จ่ายเงินเต็มจานวนทัง้ หมดในวันทีส
่ ง่ ใบจองห ้องพักให ้กับทางโรงแรม
กรณีสารองห ้องพักแล ้วทางโรงแรมฯไม่รับคืนห ้องพักและคืนเงินทุกกรณี
่ บ ัญชี
ชือ
บริษัท เอ-วัน พัทยา จากัด
สาขาเซ็นทรัล พลาซ่า มาริน่า
ธนาคารไทยพาณิชย์
เลขบัญชี 934-300213-9
โรงแรมเอ-วัน พัทยา (A-ONE Pattaya) 300 ห ้อง
ห ้องพักสตาร์ เดีย
่ ว/คู่
ห ้องพักดีลักซ์ เดีย
่ ว/คู่
ห ้องพักดีลักซ์ เดีย
่ ว/คู่
ห ้องพักดีลักซ์ เดีย
่ ว/คู่
Extra Bed (เตียงเสริม)

(15 ตรม.)
New Wing (32 ตรม )
Main Wing (32 ตรม )
Beach Resort (44 ตรม)

1,200 บาท/ห ้อง/คืน (เดีย
่ ว/คู)่
1,600 บาท/ห ้อง/คืน (เดีย
่ ว/คู)่
1,800 บาท/ห ้อง/คืน (เดีย
่ ว/คู)่
2,500 บาท/ห ้อง/คืน (เดีย
่ ว/คู)่
1,000 บาท/ห ้อง/คืน(ยกเว ้นสตาร์)

รวมอาหารเช ้า
รวมอาหารเช ้า
รวมอาหารเช ้า
รวมอาหารเช ้า
รวมอาหารเช ้า

การชาระเงิน จ่ายเงินเต็มจานวนทัง้ หมดในวันทีส
่ ง่ ใบจองห ้องพักให ้กับทางโรงแรม
กรณีสารองห ้องพักแล ้วทางโรงแรมฯไม่รับคืนห ้องพักและคืนเงินทุกกรณี
่ บ ัญชี
ชือ
บริษัทวันทมิตร จากัด / กระแสรายวัน / สาขาถนนเพชรบุรต
ี ัดใหม่
ธนาคารกรุงเทพ
เลขบัญชี 153-3-09095-5
2. ว ันทีต
่ อ
้ งการเข้าพ ัก

จานวนห ้อง..............ห ้อง

วันทีเ่ ข ้าพัก

.................... พฤศจิกายน 2563

วันทีอ
่ อกจากทีพ
่ ัก

.................... พฤศจิกายน 2563

จานวนคืน..............คืน

3. ข้อมูลผูเ้ ข้าพ ัก (กรุณาเขียนต ัวบรรจงและช ัดเจน)
่ -สกุล
ชือ

.....................................................................................................................

่ -สกุล
ชือ

.....................................................................................................................

่ -สกุล
ชือ

.....................................................................................................................

สถานทีป
่ ฎิบัตงิ าน
โทรศัพท์

...................................... มือถือ.......................................อีเมลล์.........................................................

่ -สกุล.......................................................................มือถือ ............................................................
ผู ้ประสานงาน ชือ

4.ทีอ
่ ยูท
่ ต
ี่ ้องการให ้ออกใบกากับภาษี (กรุณาเขียนตัวบรรจงและชัดเจน)
นามออกใบกากับภาษี ...........................................................................................................................
ทีอ
่ ยูอ
่ อกใบกากับภาษี ..........................................................................................................................
ถนน ................................................................................... ตาบล/แขวง.................................................................
อาเภอ/เขต ......................................................................... จังหวัด.........................................................................
รหัสไปรษณีย ์ ................................................
เลขประจาตัวผู ้เสียภาษี..............................................................................
MYTT Beach Hotel Pattaya

ส่งแบบฟอร์มการจองทีพ
่ ัก และ เอกสารการโอนเงินได ้ที่

rsvn@mytthotel.com

A-One Hotel Pattaya

ส่งแบบฟอร์มการจองทีพ
่ ัก และ เอกสารการโอนเงินได ้ที่

rsvnpty@a-onehotel.com

หากมีข ้อสงสัย หรือ ต ้องการสอบถามข ้อมูลเพิม
่ เติม สามารถติดต่อ คุณพีรวิชญ์ ฤกษ์ ปาณี

โทร 084-163-6424

E-mail : peerawit@mytt-a1.com

