
 
 

 

วนัท่ี 29 ธนัวาคม 2564                                                                                                            แก้ไข 
หน่วยงาน สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 
ท่ีอยู ่
เรียน 

2 ถ. นราธิวาสราชนครินทร์ แขวง ทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพ 10120 
คุณจารุณี 

มือถือ  
อีเมล ์

02 3451180 
jaruneeh@fti.or.th, nisachons@fti.or.th 

 
เร่ือง ใบเสนอราคาห้องพกัส าหรับสมาชิก ผูเ้ขา้ร่วมประชุม FTI EXPO 2022: SHAPING FUTURE INDUSTRIES 
 
เรียน   คุณจารุณี 
 
ในนามของ โรงแรมฮอลเิดย์อนิน์ เชียงใหม่  มีความยนิดีขอน าเสนอโรงแรมส าหรับงาน FTI EXPO 2022: SHAPING FUTURE  
INDUSTRIES จะจดัขึน้ระหว่างวนัที ่2-6 กุมภาพันธ์ 2565 
 
โรงแรมฮอลเิดย์อนิน์ เชียงใหม่ เป็นโรงแรมในกลุ่มอินเตอร์คอนติเนลตนั โฮเต็ล โดยโรงแรมฮอลิเดย ์ อินน์ เชียงใหม่เป็นโรงแรม
ระดบัส่ีดาวเชนต่างประเทศเพียงโรงแรมเดียวท่ีตั้งอยูริ่มแม่น ้ าปิง ประกอบไปดว้ยห้องพกัจ านวน 526 ห้อง ขนาดเร่ิมตน้ท่ี 45 ตาราง
เมตร พร้อมดว้ยอุปกรณ์อ านวยความสะดวกต่างๆ เช่นโทรทศัน์ LCD 32 น้ิว อุปกรณ์รีดผา้ ตูเ้ซฟ อุปกรณ์ชงกาแฟ ครบทุกห้อง 
พร้อมทั้งห้องประชุมมากถึง 15 ห้อง พบกบัล็อบบ้ี และห้องอาหาร ในรูปลกัษณ์ใหม่ พร้อมบริการอินเตอร์เน็ตไร้สาย  
(Wi Fi Internet) ทัว่ทั้งโรงแรมฯ 
 
ทางโรงแรมฯ จึงใคร่ขอน าเสนออตัราราคาห้องพกัเป็นพิเศษดงัรายละเอียดท่ีแนบมาน้ี เพ่ือประกอบการพิจารณาจากท่านดงัเอกสาร
แนบ 
 
ขอแสดงความนบัถือ       
 
 
หน่ึงฤทยั เรืองฉาย       
ผูช่้วยผูอ้  านวยการฝ่ายขาย 
มือถือ +66 89 422-4635 
Nungruthai.ruangchai@ihg.com 

mailto:jaruneeh@fti.or.th
mailto:Nungruthai.ruangchai@ihg.com
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2-6 กุมภาพันธ์ 2565 
ห้องพัก (พักเดี่ยว/ พกัคู่)   

ประเภทห้องพัก 
วนัพุธ 

2 ก.พ. 2565 
วนัพฤหัสบดี 
3 ก.พ. 2565 

วนัศุกร์ 
4 ก.พ. 2565 

วนัเสาร์ 
5 ก.พ. 2565 

วนัอาทติย์ 
6 ก.พ. 2565 

ห้องซูพีเรีย 100 100 100 100 เช็คเอา้ท ์
 
ราคาห้องพักพิเศษส าหรับการเข้าพักเป็นกรุ๊ป 

ประเภทห้องพัก พักเดี่ยว พักคู่ 
ห้องซูพีเรีย 
ห้องดีลกัซ ์
ห้องเอก็เซ็กคูทีฟริเวอร์วิว 
Remark:  
เตียงเสริม 

1,400 บาท สุทธิต่อคืน 
1,700 บาท สุทธิต่อคืน 
2,500 บาท สุทธิต่อคืน 

 
1,000 บาท สุทธิต่อคืน 

1,400 บาท สุทธิต่อคืน 
1,700 บาท สุทธิต่อคืน 
2,500 บาท สุทธิต่อคืน 

 
N/A 

   

ราคาข้างต้นรวม 

 อตัราห้องพกัดงักล่าวขา้งตน้ไดร้วมค่าภาษีและค่าบริการไวเ้รียบร้อยแลว้ 
 อตัราห้องพกัดงักล่าวขา้งตน้รวมอาหารเชา้เรียบร้อยแลว้ 

 
อภนิันทนาการ 

 รถรับส่งระหว่างโรงแรมและไนทบ์าซาร์  
 น ้าด่ืม 2 ขวดต่อวนัในห้องพกัแขก 

 ใชบ้ริการสระว่ายน ้ า ฟิตเนส และเซาวน่์าฟรี 
 
บริการรถรับส่งระหว่างโรงแรมและศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาตฯิ จังหวดัเชียงใหม่ 

 รถตู ้    600  บาทสุทธิต่อคนั ต่อเท่ียว (ส าหรับ 6 ท่าน) 
(ออกจาก โรงแรม เวลา 8.30 น. และ 9.00 น. ออกจากศูนย์ประชุมเวลา 20.00 น.) 
*กรุณาจองล่วงหน้า* 

 
เวลาเช็คอนิและเช็คเอ้าท์ 

 เช็คอินไดต้ั้งแต่ 15:00 นาฬิกาเป็นตน้ไป 
 เช็คเอา้ทไ์ดก่้อนเวลา 12:00 นาฬิกา 
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ราคาส าหรับเข้าพักก่อน / หลงัวนัจัดประชุม 

โรงแรมฮอลิเดย ์ อินน์ เชียงใหม่มีความยินดีท่ีจะตอ้นรับแขกผูมี้เกียรติท่ีเดินทางล่วงหนา้ก่อนเขา้ประชุมหรือตอ้งการพ านกัต่อหลงั
จบการประชุม ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัจ  านวนห้องพกัท่ีว่าง 
 
เง่ือนไขการลด/ยกเลกิห้องพัก 

 การลด/ยกเลิกจ านวนหอ้งพกั ล่วงหนา้ 3 วนั ไม่คิดค่าใชจ่้าย 

 การลด/ยกเลิกจ านวนหอ้งพกั ณ วนัเขา้พกั คิดค่าใชจ่้ายเท่ากบั 1 คืนของราคาหอ้งนั้น ๆ 

 หากลูกคา้ไม่เขา้พกั ณ วนัท่ีส ารองไว ้คิดค่าใชจ่้ายเท่ากบั 1 คืนของราคาหอ้งนั้น ๆ 
 
บริการรถรับ-ส่งสนามบิน 

 รถเก๋ง     500 บาทสุทธิต่อคนั ต่อเท่ียว (ส าหรับ 3 ท่าน) 
 รถตู ้    700 บาทสุทธิต่อคนั ต่อเท่ียว (ส าหรับ 6 ท่าน) 

*กรุณาจองล่วงหน้า 
 
3. การช าระเงิน  
การวางมดัจ าและช าระเงิน 

 มดัจ า 50% ก่อนเร่ิมงาน 
 ยอดค่าใชจ่้ายทั้งหมดตอ้งช าระเม่ือจบงาน  

 
ทางโรงแรมยงัไม่ไดด้  าเนินการจองห้องพกัหรือห้องประชุมใดๆ จนกว่าจะมีการยนืยนัการจดังานดงักล่าว หากท่านประสงคท่ี์
จะ ยนืยนัการจดังาน โปรดแจง้และยนืยนัการจดังานภายใน วนัที ่10 มกราคม 2565 
 
ทางโรงแรมฯ หวงัเป็นอยา่งยิง่ว่าจะไดต้อ้นรับท่านในเร็ววนัน้ี หากตอ้งการขอ้มูลอ่ืนๆ เพ่ิมเติม กรุณาติดต่อดิฉนัไดต้ลอดเวลาท่ี
เบอร์โทร 053 275 300 หรือ อีเมล nungruthai.ruangchai@ihg.com 

_________________________________________ 


