สมาคมรังสีเทคนิคแหงประเทศไทย
ภาควิชารังสีเทคนิค คณะเทคนิคการแพทย
โรงพยาบาลศิริราช กรุงเทพฯ 10700
โทร. 02-419-7173 , 092-257-5985
พ.ศ. 2560-2562
ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์
ผศ.นพ.สุพจน อางแกว
รศ.จิตตชัย สุริยะไชยากร
รศ.ชวลิต วงษเอก
รศ.มานัส มงคลสุข
รศ.นพ.จิตเจริญ ไชยาคํา
นายกสมาคมฯ
นายสละ อุบลฉาย
อุปนายก
นางสมศรี เอื้อรัตนวงศ
เลขาธิการ
อ.ดร.นวลเพ็ญ ดํารงกิจอุดม
ผูชวยเลขาธิการ
นส.ธราทิพย นาราวงศ
เหรัญญิก
นายบุญชัย นิตยสุภาภรณ
ประธานวิชาการ
ผศ.ดร.นภาพงษ พงษนภางค
ผูชวยวิชาการ/ISRRT council member
ผศ.ดร.ยุทธพล วิเชียรอินทร
ตางประเทศ
ผศ.ดร.กิติวัฒน คําวัน
ปฏิคม
พ.ต.จักรพงษ ประกอบกิจ
ผูชวยปฏิคม
ร.ท.ปกรณ เกียรติมงคล
นายบังลังกศักดิ์ พาณิชปฐมพงศ
ทะเบียน
นายเสริมศักดิ์ เกตุกลา
ประชาสัมพันธ
นายอนันต ขนุนกอน
กรรมการกลาง
ผศ.ดร.เสาวนีย อัศวผาติบุญ
อ.ดร.ทวีป แสงแหงธรรม
นายสุรวุฒิ บุญประกอบ
นายอดุลย รัตโส
นายจักรพรรดิ์ เหลืองวุฒวิ งษ
นส.วรญา เงินเถื่อน
เลขานุการ
นางกุลธิดา โพธิ์แดง

THAI SOCIETY OF RADIOLOGICAL TECHNOLOGISTS
DEPARTMENT OF RADIOLOGICAL TECHNOLOGY
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สรท. 129/2561
19 ธันวาคม 2561
เรื่อง ขออนุญาตใหบุคลากรเขารวมประชุมวิชาการรังสีเทคนิค ครั้งที่ 27
เรียน ผูอํานวยการโรงพยาบาล/นายแพทยสาธารณสุขประจําจังหวัด/อธิการบดี/คณบดี
สิ่งที่สงมาดวย 1. แผนการประชุมวิชาการ
2. หมายกําหนดการประชุมวิชาการรังสีเทคนิค ครั้งที่ 27
3. ใบลงทะเบียน/แบบขอเสนอผลงาน/ใบจองหองพัก
ดวย สมาคมรังสีเทคนิคแหงประเทศไทย จัดการประชุมวิชาการประจําป ครั้งที่ 27
รวมกับ The 6th ASEAN Conference of Radiographers and Radiological
Technologists และ The 7th Asian Radiation Therapy Symposium ระหวางวันที่ 24
- 26 เมษายน 2562 ณ โรงแรม แอมบาสเดอร สุขุมวิท กรุงเทพมหานคร เพื่อเปนการเผยแพร
ความรูทางวิชาการ ดานรังสีวินิจฉัย ดานรังสีรักษา และดานเวชศาสตรนิวเคลียร และเพื่อเปน
แลกเปลี่ยนประสบการณ ความคิดเห็นทางดานรังสีระหวางนักรังสีเทคนิค นักรังสีการแพทย
นักวิทยาศาสตร เจาหนาที่รังสีการแพทย ตลอดจนผูสนใจ ดานรังสีเทคนิคทุกทาน
ในการนี้ทางสมาคมฯ ไดเชิญผูทรงคุณวุฒิ และผูเชี่ยวชาญในดานรังสีเทคนิค มารวม
บรรยายวิชาการครั้งนี้ สมาคมฯ จึงใครขอเรียนเชิญผูสนใจเขารวมประชุมวิชาการดังกลาว และ
ทานสามารถ เบิกคาใชจายในการประชุมวิชาการครั้งนี้ได ตามระเบียบราชการ เมื่อทานไดรับ
อนุ มั ติ จ ากผู บั ง คั บ บั ญ ชา ตามหนั ง สื อ ของกระทรวงสาธารณสุ ข และกระทรวงการคลั ง
ที่ กค 0526.5/ว 8 ลงวันที่ 31 มกราคม 2539
จึงเรียนมาเพื่อโปรดอนุญาต ใหบุคลากรสังกัดเขารวมประชุมวิชาการดังกลาว โดยไม
ถือเปนวันลา ทางสมาคมรังสีเทคนิคแหงประเทศไทย หวังเปนอยางยิ่งวาจะไดรับความรวมมือ
จากทาน และขอขอบคุณลวงหนามา ณ โอกาสนี้
ขอแสดงความนับถือ

(นายสละ อุบลฉาย)
นายกสมาคมรังสีเทคนิคแหงประเทศไทย

แผนการประชุมวิชาการรังสีเทคนิค
หัวเรื่อง

การประชุมวิชาการรังสีเทคนิคประจําป ครั้งที่ 27
The 6th ASEAN Conference of Radiographers and Radiological Technologists
และ The 7th Asian Radiation Therapy Symposium
กําหนดเวลาที่จัด
วันที่ 24 – 26 เมษายน 2562
คุณสมบัติผูเขา
นักรังสีเทคนิค พนักงานรังสีเทคนิค นักรังสีการแพทย เจาหนาที่รังสีการแพทย นักวิทยาศาสตร
ประชุม
และผูสนใจ
หนวยงานที่จัด
สมาคมรังสีเทคนิคแหงประเทศไทย http://ww.tsrt.or.th
วัตถุประสงค
1. แลกเปลี่ยนความรู ความคิดเห็นทางดานรังสีเทคนิค และรังสีการแพทย ระหวางบุคคลตางๆ
และผูทํางานเกี่ยวกับรังสี
2. ฟนฟูวิชาการและเผยแพรความรูวิทยาการความกาวหนาทางดานรังสีเทคนิค
และรังสีการแพทย
3. ทราบเกี่ยวกับใบประกอบโรคศิลปะสาขารังสีเทคนิค
จํานวนผูเขาประชุม 300 ทาน
แหลงงบประมาณ ตนสังกัด
สถานที่
โรงแรมแอมบาสเดอร สุขุมวิท กรุงเทพมหานคร
คาลงทะเบียน
 ประเภทบุคคลทั่วไป
5,500 บาท
ประเภทสมาชิกตลอดชีพ 5,000 บาท
ชําระคาลงทะเบียนภายในวันที่ 20 เมษายน 2562
หากชําระหนางาน หรือหลังวันที่ 20 เมษายน 2562 ตองเสียคาธรรมเนียมเพิ่ม 500 บาท
สถานที่รับสมัคร
สมาคมรังสีเทคนิคแหงประเทศไทย
ภาควิชารังสีเทคนิค คณะเทคนิคการแพทย มหาวิทยาลัยมหิดล
ภายในโรงพยาบาลศิริราช แขวงศิริราช เขตบางกอกนอย กทม 10700
โทรศัพท 092-257-5985 ID Line : @snu6512j , E-mail: tsrtthailand@gmail.com
ผูประสานงาน
นางกุลธิดา โพธิ์แดง
มือถือ 092-257-5985

สมาคมรังสีเทคนิคแหงประเทศไทย
การประชุมวิชาการประจําป ครั้งที่ 27
The 6th ASEAN Conference of Radiographers and Radiological Technologists
The 7th Asian Radiation Therapy Symposium
ระหวางวันที่ 24 - 26 เมษายน 2562
ณ โรงแรม แอมบาสเดอร สุขุมวิท กรุงเทพมหานคร


วันที่ 24 เมษายน 2562
เวลา

หองประชุมใหญ

8.00-8.45

ลงทะเบียน

8.45-9.30

พิธีเปด

9.30-10.10

ปาฐกถา สุพจน อางแกว ครั้งที่ 13

10.10-10.30

พิธีเปดนิทรรศการ และ พักรับประทานชา กาแฟ
การบรรยายพิเศษ: ความกาวหนาดานเครื่องมือทางรังสีวิทยา

10.30-11.00

รังสีรักษาดวยโปรตอน

11.00-11.30

ความกาวหนาของการถายภาพรังสีระบบดิจิตอล

11.30-12.00

การประเมินและเฝาติดตามปริมาณรังสีที่ผูปวยไดรับในงานรังสีวิทยา

12.00-12.30

Spectral CT : อนาคตของเอกซเรยคอมพิวเตอร

12.30-13.30

รับประทานอาหารกลางวัน

เวลา

13.30-15.00

หองประชุม 1
การนําเสนอผลงานทาง
วิชาการและนวัตกรรม
รังสีเทคนิค

15.00-15.15
15.15-16.30

การนําเสนอผลงานทาง
วิชาการและนวัตกรรม
รังสีเทคนิค

หองประชุม 2
หองประชุม 3
(English program)
(International Session)
The Fifth ASEAN School
of MRI Technology
Oral Presentation
“Applications of MRI in
MSK”
พักรับประทานชา กาแฟ
The Fifth ASEAN School
of MRI Technology
Oral Presentation
“Applications of MRI in
MSK”

วันที่ 25 เมษายน 2562

เวลา

9.00-9.45

9.45-10.30
10.30-10.45
10.30-11.15

11.15-12.00
12.00-13.00
13.00-13.45

13.45-14.30
14.30-15.00

หองที่ 1
หองที่ 2
มาตรฐานการ
เสวนามาตรฐาน
ปองกันอันตรายและ วิชาชีพ มาตรฐานการ
หองที่ 3
ประเมินเฝาติดตาม บริการ และความเปน Refresher Course
ปริมาณรังสีที่ผูปวย
เฉพาะทางของ
(English program)
ไดรับตามมาตรฐาน
นักรังสีเทคนิคใน
HA และ JCI
ภูมิภาคอาเซียน
จัดโดย
สํานักสถานพยาบาล
และการประกอบโรค
อันตรกิริยาของรังสีที่
The Fifth ASEAN
ศิลปะ รวมกับ
ใช ทางการแพทย สมาคมรังสีเทคนิคแหง
School of MRI
ประเทศไทย และ
Technology
สมาชิกอาเซียน
คณะกรรมการวิชาชีพ “Applications of MRI
สาขารังสีเทคนิค
in MSK”
และ
ชีวรังสีวิทยา
สถาบันผูผลิตบัณฑิต
สาขารังสีเทคนิค
ภูมิภาคอาเซียน
พักรับประทานชา กาแฟ
The Fifth ASEAN School
มาตรฐานสากลใน
เสวนามาตรฐานวิชาชีพ of MRI Technology
การปองกันอันตราย
มาตรฐานการบริการ “Applications of MRI in
จากรังสี
MSK”
และความเปนเฉพาะ
มาตฐาน JCI
ทางของนักรังสีเทคนิค
ในงานรังสีวิทยา
ในภูมิภาคอาเซียน

หองที่ 4
The 7th Asian
Radiation Therapy
Symposium

การประชุมรังสีเทคนิค
สาขารังสีรักษา
ประจําภูมิภาค
เอเซีย

การประชุมรังสีเทคนิค
สาขารังสีรักษา
ประจําภูมิภาคเอเซีย

พักรับประทานอาหารกลางวัน
การประเมิน เฝา
ติดตามปริมาณรังสีที่ เสวนามาตรฐานวิชาชีพ
ผูปวยไดรับ และคา มาตรฐานการบริการ
ปริมาณรังสีอางอิง และความเปนเฉพาะ
ทางของนักรังสีเทคนิค
การประเมินปริมาณ
ในภูมิภาคอาเซียน
รังสีสวนบุคคล

The Fifth ASEAN
School of MRI
Technology
“Cardiovascular
MRI”

พักรับประทานชา กาแฟ

การประชุมรังสีเทคนิค
สาขารังสีรักษา
ประจําภูมิภาคเอเซีย

วันที่ 25 เมษายน 2562

เวลา

15.00-16.30

หองที่ 1
หองที่ 2
มาตรฐานการ
เสวนามาตรฐาน
ปองกันอันตรายและ วิชาชีพ มาตรฐานการ
ประเมินเฝาติดตาม บริการ และความเปน
ปริมาณรังสีที่ผูปวย
เฉพาะทางของ
ไดรับตามมาตรฐาน
นักรังสีเทคนิคใน
HA และ JCI
ภูมิภาคอาเซียน
เสวนามาตรฐานวิชาชีพ
มาตรฐานการบริการ
มาตรฐาน HA
และความเปนเฉพาะ
กับงานรังสีวิทยา
ทางของนักรังสีเทคนิค
ในภูมิภาคอาเซียน

18.30-22.00

หองที่ 3
Refresher Course
(English program)

The Fifth ASEAN
School of MRI
Technology
“Cardiovascular
MRI”

หองที่ 4
The 7th Asian
Radiation Therapy
Symposium

การประชุมรังสีเทคนิค
สาขารังสีรักษา
ประจําภูมิภาคเอเซีย

งานรังสีเทคนิคสัมพันธ

วันที่ 26 เมษายน 2562

เวลา
9.00-9.45

9.45-10.30
10.30-10.45
10.45-12.00

12.00-12.30

หองที่ 1
วิชาชีพรังสีเทคนิค
รายงานสถานการณกําลังคน
สาขารังสีเทคนิค
ของประเทศไทย
แนวทางการกําหนดสาขาเฉพาะ
ทางในวิชาชีพรังสีเทคนิค

หองที่ 2
รังสีเทคนิคชุมชน

หองที่ 3
เวชศาสตรนิวเคลียร

การถายภาพรังสีและประเมิน
พยาธิสภาพในงานเวชศาสตร
ฉุกเฉิน

Updates in Nuclear
Medicine

พักรับประทานชา กาแฟ
ความคืบหนา สภารังสีเทคนิค
Asian network for
นายสละ อุบลฉาย
การถายภาพรังสีและประเมินพยาธิ
Nuclear Medicine
นายกสมาคมรังสีเทคนิค
สภาพในงานเวชศาสตรฉุกเฉิน
Technologists
แหงประเทศไทย
พิธีปดการประชุมและรับประทานอาหารกลางวัน

ลงทะเบียนแจงความประสงคเขารวมประชุมออนไลน ที่นี่
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScDybFCCphRAwwbPxJ4GY5CHNrSwm_iy
9QZX3YuitFNUT42yA/viewform?usp=sf_link

ใบลงทะเบียน

th

การประชุมวิชาการประจําป ครั้งที่ 27

The 6 ASEAN Conference of Radiographers and Radiological Technologists

The 7th Asian Radiation Therapy Symposium

ระหวางวันที่ 24 - 26 เมษายน 2562 ณ โรงแรม แอมบาสเดอร สุขุมวิท กทม

(สําหรับเจ้าหน้าที่สมาคมฯ)

ลําดับที่........................
............/.............../........
....

1. กรอกรายละเอียดการลงทะเบียน (Registration details) (กรุณาเขียนตัวบรรจง)
 นาย  นาง
ชื่อ..................................................................นามสกุล..............................................................
นางสาว
สถานที่ทํางาน............................................................................................................... แผนก.........................................................
ตั้งอยูเลขที่.......................หมู...................ตําบล.........................................................อําเภอ...............................................................
จังหวัด........................................................โทรศัพท.............................................รหัสไปรษณีย.......................................................
แฟกซ............................................................................มือถือ...............................E-mail................................................................
2. การชําระเงินคาลงทะเบียนรวมงานเลี้ยงกลางคืน (Registration Fee included Gala dinner)
 ประเภทบุคคลทั่วไป
ชําระภายในวันที่ 20 เมษายน 2562 คาลงทะเบียน 5,500 บาท
 ประเภทสมาชิกตลอดชีพ ชําระภายในวันที่ 20 เมษายน 2562 คาลงทะเบียน 5,000 บาท เลขสมาชิก..................
 ประเภทบุคคลทั่วไป
ชําระหลังวันที่ 20 เมษายน 2562 คาลงทะเบียน 6,000 บาท
 ประเภทสมาชิกตลอดชีพ ชําระหลังวันที่ 20 เมษายน 2562 คาลงทะเบียน 5,500 บาท เลขสมาชิก..................
3. การชําระเงินคาลงทะเบียน (Payment options)
 ชําระเงินโอนผานบัญชีธนาคาร ไทยพาณิชย สาขา สภากาชาดไทย ประเภท ออมทรัพย สามารถโอนผานตู ATM ได
ชื่อบัญชี “MR.BUNCHAI NITTAYASUPAPORN AND MISS WORAYA NGOENTHUAN”
หรือ “นายบุญชัย นิตยสุภาภรณ และ นางสาววรญา เงินเถื่อน” เลขที่บัญชี 428-018825-8 โปรดเก็บหลักฐานการ
ชําระเงินไวยื่นยันดวย และสงหลักฐานการชําระเงินมาที่ E-mail: tsrtthailand@gmail.com หรือ ID Line : @snu6512j
*กรุณาเขียนชื่อ-นามสกุล บนหลักฐานการโอนดวยคะ*
 เช็คสั่งจายในนาม “สมาคมรังสีเทคนิคแหงประเทศไทย”
ใบเสร็จออกในนาม (กรุณาเขียนตัวบรรจง)
 ชื่อผูเขารวมประชุม บริษัท ..............................................................................................................(โปรดระบุชื่อบริษัท)
ชื่ออาคาร/ตึก....................................................................................................................................................................................
ตั้งอยูเลขที่.....................................................................อําเภอ...................................................ตําบล................หมู........................

จังหวัด..........................................................โทรศัพท...........................................รหัสไปรษณีย.......................................................
แฟกซ...................................................มือถือ.............................................E-mail............................................................................
เลขทีผ่ ูเสียภาษีของหนวยงาน/บริษัท................................................................................................................................................
4. อาหาร (Dietray Requestment)
 อิสลาม
 เจ
 มังสวิรสั

 สมาคมจัดให

สมาคมรังสีเทคนิคแหงประเทศไทย
ภาควิชารังสีเทคนิค คณะเทคนิคการแพทย
โรงพยาบาลศิริราช กรุงเทพฯ 10700
โทร. 02-419-7173 , 092-257-5985
www.tsrt.or.th

THAI SOCIETY OF RADIOLOGICAL TECHNOLOGISTS
DEPARTMENT OF RADIOLOGICAL TECHNOLOGY
FACULTY OF MEDICAL TECHNOLOGY
SIRIRAJ HOSPITAL, BANGKOK 10700, THAILAND
www.tsrt.or.th

นําเสนอผลงาน
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ระหวางวันที่ 24 - 26 เมษายน 2562 ณ โรงแรม แอมบาสเดอร สุขุมวิท กทม
ชือ่ ผูเสนอผลงาน...........................................................................................................................................................................
ชือ่ ผูรวมผลงาน.............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
ที่อยูที่ทํางาน.................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
เบอรโทรศัพท....................................................................เบอรโทรสาร.......................................................................................
เบอรมือถือ.......................................................................................E-mail……………………………………………..........…………………
ชนิดของผลงานที่เสนอ  บรรยาย

 โปสเตอร

 บรรยาย/โปสเตอร

กรุณาสงผลงานภายในวันที่ 31 มีนาคม 2555
สงผลงานมาที่ ผศ.ดร.กิติวัฒน คําวัน ที่ numultra@hotmail.com และ tsrtthailand@gmail.com
ระบุชื่อเรื่อง (Subject) Abstract2019
แจงความจํานงคการนําเสนอผลงานแบบ online ที่นี่
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf9Q5Urxy1xIAcQgJ_im4FE3fa3UkKdouJCG6M5s
_NLm5CFJQ/viewform?usp=sf_link

สมาคมรังสีเทคนิคแหงประเทศไทย
ภาควิชารังสีเทคนิค คณะเทคนิคการแพทย
โรงพยาบาลศิริราช กรุงเทพฯ 10700
โทร. 02-419-7173 , 092-257-5985
www.tsrt.or.th

THAI SOCIETY OF RADIOLOGICAL TECHNOLOGISTS
DEPARTMENT OF RADIOLOGICAL TECHNOLOGY
FACULTY OF MEDICAL TECHNOLOGY
SIRIRAJ HOSPITAL, BANGKOK 10700, THAILAND
www.tsrt.or.th

ตัวอยางการนําเสนอผลงาน
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ระหวางวันที่ 24 - 26 เมษายน 2562 ณ โรงแรม แอมบาสเดอร สุขุมวิท กทม
ชือ่ ผูเสนอผลงาน...........................................................................................................................................................................
ชือ่ ผูรวมผลงาน.............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
ที่อยูที่ทํางาน.................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
เบอรโทรศัพท....................................................................เบอรโทรสาร.......................................................................................
เบอรมือถือ.......................................................................................E-mail……………………………………………..........…………………
ชนิดของผลงานที่เสนอ  บรรยาย
ชื่อเรื่อง
ชื่อผูแตง และ
ผูรวมงาน
สถานที่ทํางาน
เนื้อเรื่อง

 โปสเตอร

 บรรยาย/โปสเตอร

ความหนาที่เหมาะสมของแทงออสตัลลอย-158 เมื่อใชกั้นรังสีแกรมมาโคบอลต-60และรังสีเอ็กซ 4 MeV
ชวลิต วงษเอก จิราภรณ เอี่ยมจุฬา นิสากร มานะตระกูล
ภาควิชารังสีเทคนิค คณะเทคนิคการแพทย มหาวิทยาลัยมหิดล
ภาควิชารังสีเทคนิค คณะเทคนิคการแพทย มหาวิทยาลัยมหิดล
การตรวจหาความหนาที่เหมาะสมของแทงออสตัลลอลย-158 เมื่อใชเปนวัสดุกั้นรังสีแกมมาโคบอลต-60 และ รังสีเอกซ
รังสีเอกซ 4 MeV ทําโดการวัดกราฟทรานสมิสชันดวยรังสีแคบๆ ผลที่ไดนํามาเปรียบเทียบกับทรานสมิสชัน ที่เกิดใน
แทงตะกั่วและเม็ดตะกั่ว จากการวัดพบวาออสตัลลอยหนา 5.45 ซม. และ 6.55 ซม. เหมาะสมที่จะใชกั้นรังสีโคบอลต-60
และรังสีเอกซ 4 MeV ตามลําดับ

แบบฟอร์ มการจองห้ องพัก โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ กรุงเทพฯ

วันที่ทาํ การสํารองห้องพัก
ชื่ อหน่ วยงาน/ชื่ อกรุ๊ป สมาคมรังสี เทคนิคแห่ งประเทศไทย
ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)  นาย  นาง  นางสาว....................................................................................................................
ชื่อ-สกุล (ภาษาอังกฤษ)  Mr.  Ms.  Mrs. ...............................................................................................................................
ที่อยู.่ ...................................................ตําบล..........................................อําเภอ............................................จังหวัด.....................................
รหัสไปรษณี ย.์ ............................โทรศัพท์......................................โทรสาร...................................อีเมลล์..................................................
เข้าพักวันที่.......................................................ออกวันที่......................................................... จํานวน ..................................................คืน
พักคู่กบั ..................................................................................................เบอร์โทรศัพท์...............................................................................
ราคาห้ องพัก (รวมอาหารเช้ า)
ตึกเมนวิง
ห้องแสตนดาร์ด  พักเดี่ยว ราคา 1,700.- บาท/คืน/ห้อง
 พักคู่ ราคา 1,700.- บาท/คืน/ห้อง
ตึกทาวเวอร์ วงิ ห้องซูพีเรี ย
 พักเดี่ยว ราคา 2,000.- บาท/คืน/ห้อง
 พักคู่ ราคา 2,000.- บาท/คืน/ห้อง
ขั้นตอนการสํารองห้ องพัก
1. เช็คห้องว่างที่ฝ่ายสํารองห้องพัก ที่เบอร์โทรศัพท์: 02-254-0444 ต่อ 1220-1224 หลังจากได้รับการยืนยันห้องว่างจากฝ่ ายสํารอง
ห้องพักแล้ว กรุ ณาส่งแฟ็ กซ์หรื ออีเมลล์เอกสารการจอง ที่โทรสาร: 02-254-7503 E-mail: rsvbkk@amtel.co.th / rsvmbkk@amtel.co.th
2. หลังจากได้รับการยืนยันการจองห้องพัก กรุ ณาชําระเงินค่ามัดจําห้องพักอย่างน้อย 1 คืน โดยโอนเข้าบัญชีของโรงแรม
ตามรายละเอียดดังนี้
- ธนาคารกรุ งเทพ จํากัด สาขาบางกะปิ เลขที่บญั ชี

105 -3 -21668 - 3

สัง่ จ่ายในนาม “ บริษัทชวริน จํากัด ”

3. กรุ ณาส่งแฟ็ กซ์หรื ออีเมลล์เอกสารการจองพร้อมทั้งแนบสลิปการโอนเงินมาที่ฝ่ายสํารองห้องพัก หากไม่ ชําระเงิน ตามวันและเวลาที่
กําหนดไว้ ทางโรงแรมขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการจองโดยไม่ ต้องแจ้ งให้ ทราบล่ วงหน้ า
4. กรุ ณาถือใบจองนี้พร้อมทั้งสลิปการโอนเงินตัวจริ งมาแสดงในวันเข้าพักด้วย เพื่อความสะดวกและรวดเร็ วในการตรวจสอบ
5. ในกรณี ที่มีการเปลี่ยนแปลง วันและเวลาเข้าพัก กรุ ณาแจ้งให้ฝ่ายสํารองห้องพักทราบล่วงหน้า อย่างน้อย 3 วัน
6. ในกรณี ที่ผเู ้ ข้าพักไม่มาเข้าพักตามวันและเวลาที่ได้สาํ รองห้องพักไว้ ทางโรงแรมขอสงวนสิ ทธิ์ไม่คืนเงินค่ามัดจําห้องพัก

7. ในกรณี ยกเลิกการจองห้องพัก ต้องแจ้งยกเลิกภายใน 7 วัน (มิฉะนั้นทางโรงแรมขอสงวนสิ ทธิ์ไม่คืนเงินค่ามัดจําห้องพัก)

8. กรุ ณาสํารองห้องพักภายในวันที่ 17 เมษายน 2562 และ ชํ าระเงินภายในวันที่ 19 เมษายน 2562
หากสํารองห้องพักและชําระเงินล่าช้ากว่าที่ทางโรงแรมกําหนดไว้ ทางโรงแรมสามารถยกเลิกการจองห้องพักได้โดยไม่ตอ้ งแจ้งให้
ทราบล่วงหน้า และขอสงวนสิ ทธิ์การไม่คืนเงินค่าห้องพักดังกล่าว

สํ าหรับเจ้ าหน้ าที่โรงแรมเท่ านั้น

หมายเลขยืนยันการจองห้องพัก เจ้าหน้าที่ฝ่ายสํารองห้องพัก

ติด Slip การโอนเงิน ที่นี่

วันที่รับจอง

