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 25 มิ.ย.- 5 ก.ค. 2561

F-01 โต๊ะประช าสมัพนัธ์ ขาว 0.50x1.00x0.75 m. 800.00

F-02 โต๊ะกลม ขาว 0.70x0.70x0.75 m. 800.00

F-03 โต๊ะสีเ่หลีย่ม ขาว 0.70x0.70x0.75 m. 800.00

F-04 เก้าอี ้ ด า 0.45x0.45x0.45 m. 470.00

F-05 โต๊ะพบั (เลก็) ขาว 0.60x1.20x0.70 m. 800.00

F-06 กระบะขายของ ขาว 0.50x1.00x1.00 m. 1,000.00

F-07 ตู้เก็บของ ขาว 0.50x1.00x0.80 m. 700.00

F-08 เก า้อีสตบูาร์ ด า / ขาว 0.40x0.40x0.75 m. 750.00

F-09 ชัน้วางทวีี - วีดโีอ ขาว 0.50x0.50x1.20 m. 1,500.00

F-10 ตู้โชว์เตีย้ ขาว 0.50x1.00x1.00 m. 3,500.00

F-11 ตู้โชว์สงู มินิ ขาว 0.50x0.50x2.00 m. 3,200.00

F-12 ตู้โชว์สงู ขาว 0.50x0.50x2.00 m. 4,000.00

F-13 ตู้โชว์สงู ใหญ่ ขาว 0.50x1.00x2.50 m. 4,500.00

F-14 กลอ่งลกูเตา๋ / Display สนิค้า ขาว 0.50x0.50x0.80 m. 600.00

F-15 ชัน้วาง สนิค า้ตดิผนงั (ตรง) ขาว 0.30x1.00x0.02 m. 550.00

F-16 ชัน้วางสนิค า้ตดิผนงั (เอียง) ขาว 0.30x1.00x0.02 m. 750.00

F-17 ถงัขยะ ขาว 0.30x0.30x0.40 m. 75.00

F-18 เคาน์เตอร์ information ขาว 0.50x1.00x0.80 m. 750.00

F-19 โต๊ะพบั (กลาง) ขาว 0.60x1.50x0.75 m. 850.00

F-20 โต๊ะพบั (ใหญ่) ขาว 0.60x1.80x0.75 m. 900.00

F-21 Stand TV ขาว 0.60x2.00x0.75 m. 2500.00

หมายเหตุ

1. การเชา่เฟอร์นิเจอร์และอปุกรณ์เบด็เตลด็ตามใบสัง่จองนีจ้ะสมบรูณ์ก็ตอ่เม่ือได้มีการช าระเงินเตม็จ านวน
ให้แก่ บริษัท ดรีม แอนด์ บลีฟี จ ากดั กบัใบสัง่จอง โดยทา่นสามารถช าระเงินด้วยเงินสด, เช็คสัง่จา่ยในนาม

“ บริษัท ดรีม แอนด์ บลีฟี จ ากดั ” หรือ โอนเงินเข้าบญัชี

       ช่ือบัญชี  : บริษัท ดรีม แอนด์ บีลีฟ จ ากัด เลขที่บัญชี :  หมายเลข 018-8-26430-1 (บัญชีออมทรัพย์)

       ธนาคาร : กสิกรไทย * กรุณาส่งหลักฐาน การโอนเงินกลับมายัง Email : dab.2553@gmail.com หรือ IDLINE : 0864160400

       **กรุณาหักภาษี ณ ที่จ่าย 3% (จากยอดเงินก่อนภาษีมูลค่าเพิ่ม)

2. หากทา่นช าระเงินด้วยการโอนเงินเข้าบญัชีของบริษัทฯ โปรดสง่ส าเนาใบโอนเงินพร้อมระบช่ืุอบริษัทของทา่นมาด้วย เพ่ือเป็นหลกัฐานในการช าระเงิน

3. กรณีการสัง่จองระหวา่งวนัตดิตัง้งานถึงวนัแสดงงาน บริษัทฯ จะคดิคา่ใช้จา่ยเพ่ิมเตมิ 30% จากราคาปกต ิและกรณีทีมี่การเปลีย่นแปลงการตดิตัง้

หน้างาน บริษัทฯ จะคดิคา่ใช้จา่ยเพ่ิมเตมิ

4. บริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการคนืเงิน ส าหรับการยกเลกิสนิค้าภายในวนัตดิตัง้ และวนัแสดงงาน

ส าหรับผู้มีอ านาจส่ังจอง โปรดระบุช่ือและที่อยู่บริษัทที่ถูกต้อง “เพื่อการออกใบเสร็จรับเงินและใบกากับภาษี” (ตัวบรรจง)

E-Mail : ___________________________________________ลายเซนต์ : ________________________วนัที ่: _________________

ช่ือผู้ตดิตอ่ : ________________________________________ต าแหนง่ : ________________________________________________

แบบฟอร์มที่ 2 Thailand Baby & Kids Best Buy 2018 

รวมเป็นเงินทัง้สิน้

ช่ือบริษัท : ________________________________________________________คหูาเลขที ่: ___________________________________

เลขประจ าตวัผู้ เสยีภาษี/เลขทีบ่ตัรประชาชน : __________________________ ส านกังานใหญ่ สาขา.......................(รหสัสาขา 5 หลกั)

ทีอ่ยู ่: _____________________________________________________________________________________________________

โทรศพัท์ : __________________________________________โทรสาร : ________________________________________________
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กรุณาส่งแบบฟอร์มโดยสมบูรณ์และส่งกลับมายงั วันที่ ....................

วันที่ 5 - 8 กรกฎาคม 2561 ณ ศูนย์การประชุม อิมแพ็คเมืองทองธานี อาคารชาเลนเจอร์ 3

แบบฟอร์มค่าบริการเฟอร์นิเจอร์และอุปกรณ์เบ็ดเตล็ด ต่างๆ ส่งกลับเอกสารกลับ

ราคาอุปกรณ์ จอง 
และ ช าระเงิน วันที่

2,000.00

บริษัท ดรีม แอนด์ บีลีฟ จ ากัด (ส านักงานใหญ่)

15 มิ.ย.- 24 มิ.ย. 2561

ราคาอุปกรณ์ จอง และ
 ช าระเงิน วันที่

650.00

เลขที่ 134/1 ถนนประชาราษฎร์บ าเพ็ญ แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กทม. 10310,  e-mail : dab.2553@gmail.com , Tel : 086 416 0400 (08.00-24.00 น.)

รายการที่ 1 ส าหรับผู้ร่วมแสดงสินค้าที่ต้องการ ติดตัง้อุปกรณ์  ตามรายการด้านล่างดังนี ้

รหัส รายการ สี ขนาด(กxยxส) (ม.)
จ านวนที่
ต้องการ

จ านวนเงิน

650.00

650.00



F19 F20 

TABLE  

SIZE 0.60 x 1.50 x 0.75 M.  

TABLE  

SIZE 0.60 x 1.80 x 0.75 M.  

Stand TV 42-50 นิว้ 

SIZE 0.60 x 1.80 x 0.75 M.  

F21 


