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แบบฟอร์มการส ารองห้องพัก 

โครงการ “ประชุมผู้บริหารและการประชุมใหญ่สามัญประจ าปี คร้ังที ่ 41  พ.ศ. 2560 ” 
ระหว่างวนัที ่ 5 - 7  ตุลาคม พ.ศ. 2560 

ณ  ห้องแกรนด์ บอลล์รูม   ช้ัน  8   โรงแรม ล ี การ์เดนส์ พลาซ่า อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 

1) ช่ือ – สกลุ.................................................................................   วทิยาลยั........................................................................................................ 
    เบอร์โทรศพัทติ์ดต่อ..................................................................  Email Address............................................................................................. 
 
 

2) ช่ือ – สกลุ.................................................................................   วทิยาลยั........................................................................................................ 
    เบอร์โทรศพัทติ์ดต่อ..................................................................  Email Address............................................................................................. 
 
 

เขา้พกัวนัท่ี……………......................................     เวลาเขา้พกั.................... น.   
ออกวนัท่ี   ..........................................................    (ก าหนด Check –out เวลา 12.00 น.) 
 
 

ประเภทราคาหอ้งพกั  พร้อมอาหารเชา้ ( กรณีมีห้องพกัหลายห้อง  ต้องมีรายช่ือแนบ ) 
หอ้งซูพีเรียร์เตียงเด่ียว ราคา   1,300   บาท / หอ้ง / คืน   จ านวน...................... หอ้ง 
หอ้งซูพีเรียร์เตียงคู ่ ราคา   1,300   บาท / หอ้ง / คืน   จ านวน......................  หอ้ง 
หอ้งจูเนียร์สวทีเตียงเด่ียว ราคา   1,700   บาท / หอ้ง / คืน   จ านวน......................  หอ้ง 
 เตียงเสริม  ราคา      500   บาท / เตียง / คืน   จ านวน...................... เตียง 
 
 

 โรงแรม ในเครือ  ลี การ์เดนส์   ราคาหอ้งพกั พร้อมอาหารเชา้  ( กรณีมีห้องพกัหลายห้อง  ต้องมีรายช่ือแนบ ) 
หอ้งซูพีเรียร์เตียงเด่ียว ราคา   890   บาท / หอ้ง / คืน   จ านวน...................... หอ้ง 
หอ้งซูพีเรียร์เตียงคู่     ราคา   890   บาท / หอ้ง / คืน   จ านวน...................... หอ้ง 

 
 

 

 ตอ้งการ               ชั้นปลอดบุหร่ี                   ชั้นเดียวกนั              อ่ืนๆ ระบุ..................………………………. 
 
 

กรุณาท าการส ารองหอ้งพกัล่วงหนา้  ก่อนวนัที ่  15  กนัยายน  2560   
 โรงแรม  ลี  การ์เดนส์  พลาซ่า   อ.หาดใหญ่  จ.สงขลา 90110   ( สถานท่ีจดัประชุม )  

โดยส่งแฟ็กซ์ไปยงั      คุณดุษฎี   สุวรรณรัตน์ / คุณดารินทร์ แซ่ล้ิม   ( ฝ่ายส ารองหอ้งพกั ) 
                                        โทร. (074) 261111- 26  ต่อ  ฝ่ายส ารองหอ้งพกั  แฟ็กซ์  (074) 353-555  Email: rsvn.leeplaza@gmail.com 
   

 โรงแรม  ลี  การ์เดนส์     (โรงแรม ในเครือ  )   ถ. ลี พฒันา   อ.หาดใหญ่  จ.สงขลา 90110 
โดยส่งแฟ็กซ์ไปยงั     คุณรจนา  จิตพทิกัษ ์
                                     โทร. (074) 234 422  ต่อ  ฝ่ายส ารองหอ้งพกั  แฟ็กซ์  (074) 231- 888    E-mail : rsvn.leegardens1@gmail.com 
 

หมายเหต ุ :  ทางโรงแรมฯ จะท าการยืนยนัการจองห้องพกักลบัถือวา่การจองห้องพกัสมบรูณ์  
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