
กรณกีารจองทีพ่กั โรงแรม ด ิอิมเพรส นาน จ.นาน (สถานที่จัดงาน) 
 

อัตราคาหองพัก พิเศษ สําหรับ ผูเขารวมการประชุมวิชาการ  

“การบริหารจัดการ ความหลากหลายทางชีวภาพ แหงชาติ” ครั้งท่ี 3  

1. หอง Standard (รวมอาหารเชา 2 ทาน)  ราคา   800 บาท (ปกติราคา 1,000 บาท) 

2. หอง Superior (รวมอาหารเชา 2 ทาน)  ราคา 1,200 บาท (ปกติราคา 1,600 บาท) 

3. หอง Deluxe (รวมอาหารเชา 2 ทาน)  ราคา 1,600 บาท (ปกติราคา 2,000 บาท) 

4. หอง Suite (รวมอาหารเชา 2 ทาน)  ราคา 3,000 บาท (ปกติราคา 3,500 บาท) 

5. ราคาเตียงเสริม (รวมอาหารเชา 1 ทาน)  ราคา   400 บาท 

 

เพ่ือรับสิทธิสวนลด การสํารองท่ีพัก รบกวน แจงทางโรงแรม ตามขอความตอไปน้ี  

หรือ ใชแบบฟอรมการจองท่ีพัก ตามท่ีแนบในหนา 2 

๑. การบริหารจัดการความหลากหลายทางชีวภาพแหงชาติ ครั้งที่ ๓ 

๒. งานประชุมความหลากหลายทางชีวภาพ 

๓. งานประชุม สวทช. 

๔. ประชุม BRT 

 

การจายชําระเงิน 

1. ชําระเงินมัดจํา 30% ของราคาที่จอง ภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2559  

สวนที่เหลือ จายวันเขาพักจริง 

2. โอนเงินเขาบัญชี บริษัท นานคีรีธาราโฮเต็ลจํากัด 

ธนาคาร ไทยพาณิชย จํากัด  สาขา นาน   เลขทีบ่ัญชี 732-232736-8     บัญชีออมทรพัย

ธนาคาร กสิกรไทย จํากัด   สาขา นาน        เลขทีบ่ัญชี 114-2566636-6   บัญชีออมทรัพย 

3. ยืนยันการโอนเงิน แฟกซเบอร 054-773-135  

หรือ e-mail : theimpressnanhotel@gmail.com 

 

สอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติม 

คุณกันยารัตน อารินทร (ฝายสํารองหองพัก) โทรศัพท 081-7831140 

หรือ โทรศัพท (โรงแรม) 054-775-575 ถึง 6 

สถานที่ต้ัง  โรงแรม ดิ อิมเพรส นาน หรือ บริษัท นานคีรีธารา โฮเต็ล จํากัด 

99 หมู 4 ถนน ยันตรกิจโกศล ตําบล ดูใต อําเภอ เมือง จังหวัด นาน  รหัสไปรษณีย 55000 

 

 

 

 



        วันที่ ……….............………………….…………….. 

แบบฟอรมการจองพักโรงแรม ดิ อิมเพรส นาน 

ช่ืองาน การประชุมวิชาการการบริหารจัดการความหลากหลายทางชีวภาพแหงชาติ คร้ังที่ 3    

วันที่  15-17 มิถุนายน 2559   ณ  โรงแรม ดิ อิมเพรส นาน 

คํานําหนาชื่อ  /  ชื่อ  / สกุล ………………………………………………………………………………………….……………………………………….. 

(ภาษาอังกฤษ) ..…………………………………………………………………………………….………………………………………………………………. 

ตําแหนง .……………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………… 

สถานที่ทํางาน/หนวยงาน ……...……………………………………………………………….………………………………………………………………. 

ที่อยู …….…………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………

โทรศัพท ………………..............…………………….โทรสาร ……...............…………………….. มือถือ………………...........................……. 

E-mail   ………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………............. 

มีความประสงคจองหองพัก โรงแรม ดิ อิมเพรส นาน (รวมอาหารเชา 2 ทาน) 

โดยเขาพักวันที่  ………………………………………………………………  เวลา ......………………… น. ออกวันที่  .................................. 

  หอง Standard   พักเดี่ยว / พักคู   ราคา    800   บาท      จํานวน    ................  หอง 

  หอง Superior    พักเดี่ยว/  พักคู   ราคา  1,200   บาท      จํานวน    ...............  หอง 

  หอง Deluxe       พักเดี่ยว/  พักคู   ราคา  1,600   บาท      จํานวน   ................  หอง 

โดยพักกับ ชื่อ-สกุล   …………………………………………………………………………..………………………………………………………………… 

การชําระเงิน 

การชําระเงิน กรุณายืนยันการเขาใชบริการ กอน 15 วัน และวางมัดจํา 30% ลวงหนาภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 59 ในนาม 

“บริษัท นานคีรีธาราโฮเต็ลจํากัด”  

ธนาคาร กสิกรไทย   จํากัด        เลขที่บัญชี  114-2566636-6   บัญชีออมทรัพย   สาขานาน 

ธนาคาร ไทยพาณิชย  จํากัด     เลขที่บัญชี   732-232736-8    บัญชีออมทรัพย   สาขานาน 

กรุณาสงหลักฐานยืนยันการโอนเงินที่  Fax  054-7763135  หรือ 

สงเอกสารผานทาง Email ของโรงแรมที่ theimpressnanhotel@gmail.com   

ช่ือ/ที่อยูการออกใบเสร็จ 

………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………… 

ความตองการอื่น(ถามี) 

………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………… 

หมายเหตุ   

กรุณาเขียนชื่อและสกุล ชื่อหนวยงาน ใหชัดเจนดวยตัวบรรจง เพื่อความถูกตองในการจองหองพักและออกใบเสร็จรับเงิน 

- โอนเงินมัดจําภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 59 กรณีที่ทางโรงแรมยังไมไดรับใบโอนเงิน ทางโรงแรมจะไมมีการสํารองหองพัก 

- กรณีผูจองหองพักไมสามารถเขาพักตามเวลาที่กําหนด ตองแจงใหโรงแรมทราบลวงหนา มิฉะน้ันโรงแรมจะตัดชื่อผูจองออก

ในเวลา 18.00 น 

- ที่อยู โรงแรม ดิ อิมเพรส นาน 99 ม.4 ถ.ยันตรกิจโกศล ต.ดูใต อ.เมือง จ.นาน 55000 

โทร.054-775575-6  หรือ ติดตอคุณกันยารัตน อารินทร (ฝายสํารองหองพัก) โทร.081-7831140 

E-Mail : theimpressnanhotel@gmail.com 


