
 
 

Reservation Form แบบฟอร์มการจองห้องพกั 
 
Please fill in the requested and Kindly forward the duly completed form back to us via fax 

กรุณากรอกรายละเอียดการเข้าพกัและส่งกลบัทาง Fax (66) 75 639 926 หรืออีเมล์ rsvn@deevanaplazakrabi.com  or rsvn1@deevanaplazakrabi.com  
 

Booking detail (รายละเอียดการจอง): 

First Name (Mr/Mrs/Miss) ช่ือ (นาย/นาง/นางสาว):_________________________________________ Last Name (นามสกุล) _______________________________________ 

Arrival Date (วนัท่ีเข้าพกั):________________________________Flight (เท่ียวบิน)____________________ Time (เวลา)____________________________________________ 

Departure Date (วนัท่ีออก):___________________________ Flight  (เท่ียวบิน)____________________ Time (เวลา)________________________________________________ 

 

ข้อมูลผู้เข้าพัก GUEST DETAILS : 

Title (ตําแหน่ง):_________________________Company (บริษัท):_______________________________Address (ท่ีอยู่) : __________________________________________________ 

State/Country (ประเทศ):______________________Zip/PostalCode (รหสัไปรษณีย์):____________Telephone (โทรศพัท์) _________________Fax (แฟกซ์) :_____________________ 

Email address (อีเมล์) : _________________________________________________________________________________________________ 

 

PLEASE RESERVE: (Please tick the appropriate box) กรุณาเลือกข้อมูลห้องพัก 

________ Deluxe room (twin/single) with Daily buffet breakfast at 1,800.-THB/room/night. ห้องดิลกัซ์สําหรับ 2 ท่าน รวมอาหารเช้าราคา 1,800 บาทสทุธิต่อห้องต่อคืน 

________ Premier room (twin/single) with Daily buffet breakfast at 2,300.-THB/room/night. ห้องพรีเมียร์สําหรับ 2 ท่าน รวมอาหารเช้าราคา 2,300 บาทสทุธิต่อห้องต่อคืน 

________ Premier Pool Access (twin/single) with Daily buffet breakfast at 2,800.-THB/room/night. ห้องพรีเมียร์พลสํูาหรับ 2 ท่าน รวมอาหารเช้าราคา 2,800 บาทสทุธิต่อห้องต่อคืน 

 Daily buffet breakfast is included in the about room rates. ค่าอาหารเช้ารวมในค่าห้องพกัแล้ว 

 Transportation service ค่าบริการรับส่งระหว่างโรงแรมและสนามบินนานาชาติกระบ่ี รถยนต์  800 บาทสทุธิ / 3 ท่าน และ รถตู้    1,100 บาทสทุธิ / 6 ท่าน 

 Above rates are included 10%sevice charge and 7%Government tax. ราคานีเ้ป็นราคาสทุธิรวมค่าบริการและค่าภาษีแล้ว 

 

 

 



 
 

RESERVATIONS GUARANTEE (การยืนยนัการจอง): Credit card with expiry date is required at the time of booking. 

Credit Card details (รายละเอียดบตัรเครดิต):   American Express   Diners Club   Master card   VISA   JCB    Other.  

Card Holder (ผู้ ถือบตัร): _________________________________________________Expiry Date (วนัหมดอาย)ุ: _________________________________________________ 

Card No with 3 digits (รหสัหลงับตัร 3 ตวั) :_________________________Agreed & Accepted by Cardholder (ลายเซ็นต์ผู้ ถือบตัร) ________________________________ 

Hotel Bank Account (ช่ือบญัชี):  

Bank Name :                 Kasikorn Bank PLC 
Bank Branch :                      Ao Nang Krabi 
Account Name :                 Deevana Hotels and Resorts Co., Ltd 
Account Number :            529 2 06941 5 
Swift Code :                        KASITHBK 
 

TERMS & CONDITIONS:  

1. All reservations are subject to the hotel availability upon confirmation. การจองห้องพกัขึน้อยู่กบัห้องว่าง ณ วนัท่ียืนยนัการจอง 

2. Extension of Stay will be subject to availability and at prevailing rates. การขยายเวลาเข้าพกัขึน้อยู่กับห้องว่างและอตัราค่าห้องพกั 

3. For guaranteed reservation, any amendment and cancellation can be made 72 hours prior 4 pm. To the date of arrival. Otherwise, one night room rental equivalent 
will be charged for any no show, late cancellation or amendment. สําหรับการสํารองห้องพกัท่ีได้รับการยืนยนัแล้ว การแก้ไขและยกเลิกสามารถทําได้          72 ชัว่โมง ก่อน
วนัเข้าพกั มิเช่นนัน้จะมีการชาร์จค่าห้อง 1 คืน เม่ืออาจมีการเปล่ียนแปลง ยกเลิก หรือไม่มาโดยไม่แจ้ง 

4. Non-guaranteed reservation(s) will be released after 30 May 2018 without further notice. ห้องพกัท่ีไม่ได้รับการยืนยนัจะจะถกูปล่อยขายหลงัจากวนัท่ี 30 พฤษภาคม
2561 

5. Check-in time is after 2:00 pm. Check-out time is before 12:00 noon 

 

 

(FOR OFFICIAL USE ONLY) – Confirmation Number (หมายเลขการจอง):________________Confirmed by (ยืนยนัโดย):_______________________Date : ____________________ 


