
 

 

Dear Esteemed Travel Agent, 

We would like to express our sincerest gratitude to you and your company for the exceptional 
business relationship with Samui First House Group. Also, we do greatly appreciate that we are of 
service to your company.  

To be much more comfortable in reaching us, we are delighted to introduce you to our online channel, 
www.samuifirsthouse.com and www.chawengnoipoolvilla.com, where you can simply book our 
hotel rooms 24/7. Only if you become a member of Samui First House Group’s official website, you 
yourself can directly log in and check our room availability, room rates as well as our offered 
promotions in real time. Plus, you, as our esteemed travel agent, will gain a commission rate 
regarding to our agreement. 

Your bookings will be automatically confirmed as soon as you have already made a payment. 
However, please note that the room cancellation will be in accordance with the conditions identified in 
each promotion detail. 

1. To reserve rooms at Samui First House Hotel or First Residence Hotel  ,Going through 
www.samuifirsthouse.com   
To reserve rooms at Chaweng Noi Pool Villa , Going through 
www.chawengnoipoolvilla.com 

2. Clicking the icon “Book Now” 
3. Fill in promotion code “xxxxx” .  You could ask your promotion from us at email  

piyamas@samuifirsthouse.com  
4. Reserve the rooms as well as select your preferred promotion. Kindly note that the prices 

shown in your bookings are all net rates.  
5. Filling in the information as per requirement. Kindly note that filling email have to be agent 

email only. Samui First House Group will then charge the net rate for your room fee via 
your credit card. Alternatively, you can transfer the room fee to our bank account. Once the 
payment is completed, your bookings will be automatically confirmed.  
 

Should you need the code, please do not hesitate to contact us. We are at your complete disposal.  

Yours sincerely, 

Piyamas Laohacheewin 

Mrs.Piyamas Laohacheewin     
Director of Sales 
Samui First House Group 
Email: piyamas@samuifirsthouse.com 
Tel: 088 768 5697 
Fax: +66 77 310 877 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

เรียน เพือนเอเยนต์ ทีนับถือ,  

สมุยเฟิร์สเฮ้าส์กรุ้ปขอแสดงความขอบคุณอย่างจริงใจกับคุณและ บริษัท ของคุณสําหรับความสัมพันธ์ทางธุรกิจที

ยอดเยียมกับสมุยเฟิร์สเฮ้ากรุ้ป   

             สมุยเฟิร์สเฮ้าส์กรุ้ปมีความยินดีทีจะแนะนําคุณกับช่องทางออนไลน์ในการเข้าถึงโรงแรมของเรามากขึ น ที 

www.samuifirsthouse.com และ www.chawengnoipoolvilla.com ทีคุณก็สามารถจองห้องพักโรงแรมของเรา 24/7 , คุณ

สามารถเข้าสู่ระบบจองห้องพักโดยตรง และสามารถตรวจสอบห้องพักทีว่าง, ราคาห้องพักของเรารวมทั งโปรโมชั นต่างๆ  

การจองห้องพักของคุณจะได้รับการยืนยันโดยอัตโนมัติทันทีทีคุณได้ทําการชําระเงินมัดจ ํ า  35% แล้ว อย่างไรก็ตามโปรด

ทราบว่าการยกเลิกห้องพักจะเป็นไปตามเงือนไขทีระบุไว ้ในรายละเอียดของแต่ละโปรโมชั น 

 

1. กรณีสํารองห้องพักที  Samui First House  หรือ First Residence Hotel ให้ไปที  www.samuifirsthouse.com  

หากต้องการสํารองห้องพักที Chaweng Noi Pool Villa  ให้ไปที www.chawengnoipoolvilla.com  

2. คลิกทีไอคอน "Book Now"  

3. กรอกรหัสโปรโมชั น “xxxxx”  ท่านสามารถสอบถามรหัสโปรโมชนัของท่านที piyamas@samuifirsthouse.com 

4. เลือกห้องพัก และ โปรโมชั นทีคุณต้องการ โปรดทราบว่าราคาทีแสดงในการจองห้องพักของคุณเป็นราคาเน็ต  ทีทาง

โรงแรมเรียกเก็บ 

5. กรอกข้อมูล โปรดทราบว่าการกรอกอีเมล ์ต้องเป็นอีเมล์ของคุณเท่านนั  สมุยเฟิร์สเฮ้ากรุ้ปจะเรียกเก็บค่ามัดจ ําห้องพัก 

35% ผ่านทางบัตรเครดิตของคุณ หรือคุณสามารถโอนค่าห้องพักไปยังบัญชีธนาคารของเรา  , ส่วนทีเหลือทางโรงแรมจะ

เรียกเก็บกับเอเยนต์อีกครั งก่อนลูกค้าเช็คอิน 3 ว ัน 

 

หากท่านมีขอ้สงสัยหรือต้องการโค้ดกรุณาติดต่อเราได้ทันที 

ขอแสดงความนับถือ  

 

ปิยะมาศ  เลาหชีวิน 

ผูอ้ ํานวยการฝ่ายขาย  

piyamas@samuifirsthouse.com  

โทร: 088 768 5697  

โทรสาร: +66 77 310 877 


