เปิดจองห้องพัก งานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร
ประจาปีการศึกษา 2561
อัตราที่พักเหมาจ่าย/ห้อง ตั้งแต่วันที่ 25 มกราคม – 2 กุมภาพันธ์ 64
รวม 9 วัน 8 คืน ห้องพักแบบรวมชายหญิง
֍ ห้องพัก แบบ 2 เตียง ราคา 4,800 บาท (พักไม่เกิน 2 ท่าน)
֍ ห้องพัก แบบ 3 เตียง ราคา 7,200 บาท (พักไม่เกิน 3 ท่าน)
อุปกรณ์ในห้องพัก : โต๊ะ , เตียงขนาด 3.5 ฟุต , ตู้ , เก้าอี้ , หมอน , ปลอกหมอน ,
ผ้าปูที่นอน , ผ้าห่ม (*ชุดเครื่องนอน ไม่สามารถส่งซักได้ ระหว่างที่เข้าพัก)

เปิดจองห้องพัก ในวันที่ 1 – 2 ธันวาคม 2563 เท่านั้น*
*หมายเหตุ: เริ่มรับจองตั้งแต่เวลา 09.00 น. ของวันที่ 1 ธ.ค. 63 เป็นต้นไป
จนกว่าห้องพักจะเต็ม สาหรับ E-mail ที่ส่งมาก่อนเวลา 09.00 น. ของวันที่ 1 ธ.ค. 63
ถือว่าเป็นโมฆะ หอพักฯ จะตอบกลับเฉพาะ E-mail ที่ส่งมาตั้งแต่เวลา 09.00 น. เท่านั้น
สาหรับ E-mail ที่ใส่ข้อมูลการจองไม่ครบถ้วน หรือไม่ถูกต้อง หอพักฯ ขอสงวนสิทธิ์
ไม่ทาการตอบกลับ และให้สิทธิ์คิวถัดไปทันที เพราะฉะนั้น กรุณาอ่านวิธีการจอง
ขั้นตอนการจองห้องพัก และการชาระเงินค่าห้องพัก ให้ละเอียดถี่ถว้ นก่อนทาการจอง

“ห้องพักมีจานวนจากัดและการตัดสินใจของหอพักฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด”

การจองห้องพัก งานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจาปีการศึกษา 2561
ระหว่างวันที่ 25 มกราคม – 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 (9 วัน 8 คืน)
คาชี้แจง (กรุณาศึกษาข้อมูลอย่างละเอียดถี่ถ้วนก่อนทาการจอง)
1. ประเภทห้องพักที่เปิดรับบุคคลภายนอกเข้าพัก แบ่งออกเป็น 2 ประเภท ดังนี้
- ห้องพักปรับอากาศ แบบ 2 เตียง ราคาเหมาจ่าย 4,800 บาท/ห้อง/พัก 8 คืน
- ห้องพักปรับอากาศ แบบ 3 เตียง ราคาเหมาจ่าย 7,200 บาท/ห้อง/พัก 8 คืน
2. สาหรับปีนหี้ ้องพักมี 1 แบบ เท่านั้น ได้แก่ อาคาร U-House ห้องพักรวมชายหญิง
3. เข้าพักได้ตั้งแต่วันที่ 25 ม.ค. 64 เวลา 13:00 น. เป็นต้นไป และออกจากหอพักวันที่ 2 ก.พ. 64 ก่อนเวลา 17:00 น.
(หากผู้เข้าพักประสงค์จะจองห้องพักเพิ่มเติมนอกเหนือจากวันและเวลาที่กาหนด สามารถแจ้งในวันที่ทาการจอง
หรือติดต่อเจ้าหน้าที่ในวันเข้าพัก และมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม)
4. อุปกรณ์จาเป็นที่ผู้เข้าพักต้องเตรียมมาเอง ได้แก่ ผ้าเช็ดตัว และของใช้ส่วนตัวต่างๆ เช่น สบู่ ยาสระผม

ข้อกาหนดและเงื่อนไขต่างๆ (กรุณาศึกษาข้อมูลอย่างละเอียดถี่ถ้วนก่อนทาการจอง)
คาว่า " หอพัก " หมายถึง หอพักนิสิต ภายใต้การดูแลของ วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยบูรพา คาว่า “ผู้เช่า” ,
“ผู้เข้าพัก” หมายถึง ลูกค้า ที่ขอสารองห้องพัก และขอใช้สิ่งอานวยความสะดวกต่าง ๆ ของหอพัก การร้องขอทั้งหมดนี้ทาอยู่
ภายใต้ข้อกาหนดและเงื่อนไขของหอพักนิสิต ภายใต้การดูแลของ วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยบูรพา หอพักขอสงวนสิทธิ์
ในการเปลี่ยนแปลงข้อกาหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ด้วยข้อตกลงนี้ผู้เช่าตกลงที่จะยอมรับ
และยินยอมด้วยข้อกาหนดและเงื่อนไขที่จะมีผลในช่วงเวลาของการเข้าพักของหอพัก ดังนี้
1. อาคารหอพักนิสิตวิทยาลัยนานาชาติ มีนิสิตที่กาลังศึกษาอยู่ ณ ปัจจุบัน พักอาศัยอยู่เป็นจานวนมาก เพื่อความปลอดภัย
จึงไม่อนุญาตให้ผเู้ ข้าพักพาบุคคลภายนอกที่ไม่ได้อยู่ในรายชื่อแขกผู้เข้าพัก เข้าภายในบริเวณอาคารโดยเด็ดขาด
2. หอพักไม่อนุญาตให้ผู้เข้าพักนารถยนต์เข้ามาจอดภายในบริเวณหอพัก
3. หอพักจะไม่รับผิดชอบหากเกิดการสูญหายหรือเสียหายในทรัพย์สินของผู้เข้าพัก ในทุกกรณี
4. ผู้เช่าต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นภายในห้องพักและทรัพย์สินภายในห้องพัก ซึ่งมีผลมาจากการกระทาของ
ตัวผู้เช่าเองหรือไม่ก็ตาม ผู้เช่าต้องชดใช้ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซม ซึ่งอาจรวมถึงค่าปรับ และ/หรือ ค่าเช่าในช่วง
ระยะเวลาของการซ่อมแซมด้วย
5. หอพักไม่อนุญาตให้ประกอบอาหารภายในห้องพัก
6. หอพักไม่อนุญาตให้ทาการย้ายอุปกรณ์ใด ๆ และ / หรือเฟอร์นิเจอร์ ภายในห้องพัก
7. หอพักไม่อนุญาตให้เลี้ยงสัตว์หรือนาสัตว์เลี้ยงทุกชนิดเข้าห้องพักโดยเด็ดขาด
8. ห้ามสูบบุหรี่และดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในห้องพักโดยเด็ดขาด
9. เมื่อผู้ เข้าพักช าระเงิน ค่าห้ องพักแล้ ว หอพักฯ ถือว่าท่านได้ยอมรับข้อกาหนดและเงื่อนไขต่าง ๆ ที่ชี้แจงไว้ข้างต้น
ทุกประการ และหอพักขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนเงินค่าห้องพักในทุกกรณี

วิธีการจองห้องพัก ขั้นตอนการจองห้องพัก และการชาระเงินค่าห้องพัก
1. ผู้เข้าพัก ทาการจองห้องพัก โดยพิมพ์ข้อมูลใน Email ดังนี้
1.1 ชื่อ – สกุล ผู้ทาการจอง
(นายเอ รักดี)
1.2 ชื่อ – สกุล ผู้เข้าพักทุกท่าน
(1. นายเอ รักดี / 2. นายบี รักสงบ / 3. นางซี รักสบาย)
1.3 รหัสประจาตัวบัตรประชาชน
(1. xxxxxxxxxxxxx / 2. xxxxxxxxxxxxx / 3. xxxxxxxxxxxxx)
1.4 คณะ
(1.วิทยาลัยนานาชาติ / 2.ศึกษาศาสตร์ / 3.ดนตรีและการแสดง)
1.5 เบอร์โทรศัพท์ผู้จอง
(091-999-9999)
1.6 จานวนห้อง
(1 ห้อง)
1.7 ประเภทห้องพัก
(พัก 2 คน หรือ พัก 3 คน )
1.8 ห้องพักแบบ
(ห้องพักรวมชายหญิง)
ส่งมาที่ E-mail: buuicdormitory@hotmail.com ตั้งแต่วันที่ 1 ธ.ค. 2563 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป
เริ่มรับจองห้องพักตั้งแต่เวลา 09.00 น. ของวันที่ 1 ธ.ค. 63 เป็นต้นไป จนกว่าห้องพักจะเต็ม
สาหรับ E-mail ที่ส่งมาก่อนเวลา 09.00 น. ของวันที่ 1 ธ.ค. 63 ถือว่าเป็นโมฆะ
2. หอพัก ตรวจสอบข้อมูลการจอง* และส่ง E-mail ยืนยันสถานะการจอง พร้อมแจ้งรายละเอียดการชาระเงิน
(ระยะเวลาดาเนินการ 3 วันทาการ หลังจากได้รับ E-mail การจองห้องพัก)
*สาหรับ E-mail ที่ใส่ข้อมูลการจองไม่ครบถ้วน หรือไม่ถูกต้อง หอพักฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่ทาการตอบกลับ
และให้สิทธิ์คิวถัดไปทันที
3. ผู้เข้าพัก ที่ได้รับ E-mail การยืนยันสถานะการจอง ให้ดาเนินการชาระเงินผ่านเค้าเตอร์ธนาคารกรุงไทยทุกสาขา*
ทั่วประเทศ และส่งหลักฐานการชาระเงินมาที่ E-mail: buuicdormitory@hotmail.com ภายใน 24 ชั่วโมง
นับจากวันและเวลาที่หอพักฯ ส่ง E-mail ยืนยันการจอง มิเช่นนั้นจะถือว่าสละสิทธิ์ทันที
*หมายเหตุ: ผู้เข้าพักสามารถชาระเงินผ่านเค้าเตอร์ธนาคารได้ช่องทางเดียวเท่านั้น หอพักขอสงวนสิทธิ์ ไม่รับ
สลิปโอนเงินจากตู้ ATM หรือ หลักฐานการโอนเงินผ่านช่องทางอินเตอร์เน็ต
4. หอพักจะทาการตรวจสอบหลักฐานการชาระเงิน และส่ง Email ยืนยันสถานะการเข้าพัก (ระยะเวลาดาเนินการ 3 วัน
ทาการ หลักจากได้รับหลักฐานการชาระเงิน)
5. ผู้มีสิทธิ์เข้าพัก กรุณานาหลักฐานการชาระเงินตัวจริง พร้อมสาเนาบัตรประชาชนผู้เข้าพักทุกท่านมาแสดง
เพื่อรับกุญแจในวันทีเ่ ข้าพัก
หมายเหตุ: เมื่อผู้เข้าพัก ส่งหลักฐานการชาระเงินมายัง E-mail: buuicdormitory@hotmail.com และไม่ได้รับการ
ยืนยันสถานะการเข้าพัก ภายใน 3 วัน นับจากวันที่ท่านส่ง E-mail แล้ว ให้ติดต่อได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 038 102 658
ต่อ 101 เวลา 09:00 - 16:00 น. (จันทร์ – ศุกร์) ทั้งนี้ เมื่อผู้เข้าพักชาระเงินค่าห้องพักแล้ว หอพักถือว่าท่านได้ยอมรับ
ข้อกาหนดและเงื่อนไขต่างๆ ที่ชี้แจงไว้ข้างต้นทุกประการ และหอพักขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนเงินค่าห้องพักในทุกกรณี

ระเบียบการเข้าพักและข้อควรปฏิบัติเพิ่มเติมระหว่างเข้าพักเนื่องด้วยสถานะการโควิด-19
เนื่องด้วยสถานะการการแพร่ระบาดของเชือ้ ไวรัสโควิด-19 ภายในประเทศไทย ถึงแม้
จะดีขึ้นเป็นลาดับ การติดเชื้ออยู่ในระดับที่ควบคุมได้ แต่เพื่อความปลอดภัยของผูเ้ ข้าพักทุกท่าน
ขอให้ผู้เข้าพักปฏิบัติ ดังนี้
1. โปรดสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา ที่อยู่ภายในพื้นที่ส่วนกลางของอาคารหอพักนิสิต
วิทยาลัยนานาชาติ
2. เข้ารับการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายทุกครั้งที่เข้าภายในอาคารหอพักฯ
3. บุคคลที่ หอพักฯ ไม่อนุญาตให้เข้าพัก ได้แก่
a. บุคคลที่มีประวัติการเดินทางไปต่างประเทศ และ/หรือ เดินทางเข้าประเทศไทย
ตั้งแต่วันที่ 1 - 25 มกราคม พ.ศ. 2564
b. บุคคลที่สัมผัสหรือใกล้ชิดกับผู้ที่มีความเสี่ยงสูงหรือผู้ตดิ เชื้อ ตั้งแต่วันที่ 1 - 25
มกราคม พ.ศ. 2564
4. สาหรับบุคคลที่มีอุณหภูมิร่างกายสูงกว่า 37.5 องศาเซลเซียส หรือมีอาการป่วย ไอ เจ็บคอ
มีน้ามูก ต้องแสดงใบรับรองแพทย์ก่อนเข้าพัก
5. การตัดสินในของหอพักฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด ผู้เข้าพักไม่สามารถร้องขอคืนเงินได้ในทุกกรณี

