ชื่องาน : Thailand Baby & Kids Bestbuy
วันที่ : 3-6 พฤษภาคม 2561

ศูนย์การประชุมแห่งชาติ สิริกิต์ ิ
Event I.D. 1805001

บริ การโทรศัพท์ / โทรสาร
รายการ

อัตราค่าบริ การ
ต่อวัน

กาหนดส่งแบบฟอร์ม

* อัตราค่าบริ การต่องาน
(3-5 วันแสดงงาน)

จานวน เงิ นมัด
เครือ่ ง
จา

จานวน
เงิ น

ภายในวันที่กาหนด ภายหลังวันที่กาหนด

โทรศัพท์ระบบ Internal
โทรศัพท์ระบบ Local Line
โทรศัพท์ระบบ ISD Line
คูส
่ ายภายในอาคาร (Leased
Line) / Fiber Optic

โทรสารระบบ ISD Line
สาหรับ Credit Card Veriphone : NAC
(Network Automatic System Control)
- 1 on line, 5 hunting
- 1 on line, 10 hunting
- 2 on line, 16 hunting

1,500
2,000
2,500

1,500
4,500
5,000

18 เมษายน 2561

2,000
6,000
6,500

10,000

(กรุณาดูแบบฟอร์มการให้บริการอินเทอร์เน็ต Half Circuit) ข้อ 3

3,500
----

หมายเหตุ :

1. ราคาอาจมีการเปลีย่ นแปลงได้โดยมิตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
2. * คิดค่าบริการเพิม่ เติมวันละ 1,000 บาท ต่อสาย หากเกินกว่า 5 วัน
3. เงินมัดจาค่าคูส่ ายโทรศัพท์ 10,000 บาท (รวมภาษีมลู ค่าเพิม่ แล้ว)

6,500

8,500

4,500
8,500
11,000

6,000
11,000
14,500

10,000

เป็ นเงิ น
ภาษี มลู ค่าเพิ่ ม 7%
รวมเป็ นเงิ น

การชาระเงิ น
เงินสด
โอนเงินผ่านบัญชี

ชือ่ บัญชี : บริษทั เอ็น.ซี.ซี. แมนเนจเม้นท์ แอนด์ ดิเวลลอปเม้นท์ จากัด
เลขทีบ่ ญ
ั ชี : ธนาคารกสิกรไทย สาขาสีลม เลขทีบ่ ญ
ั ชี 789-2-01746-2 (ออมทรัพย์)
เลขประจาตัวผูเ้ สียภาษี 0 10553400763 9
บัตรเครดิต กรุณาติดต่อทีฝ่ า่ ยบริการลูกค้า หากยอดชาระเกิ นกว่า 50,000 บาท
บัตรเครดิต
ขอสงวนสิ ทธิ์ เรียกเก็บค่าธรรมเนี ยมจากลูกค้าในอัตรา 3-5 ตามประเภทบัตร
**การสั ่งจองจะมีผลต่อเมือ่ ได้มกี ารชาระเงินเต็มจานวนภายในระยะเวลาทีก่ าหนดในเอกสารฉบับนี้โดยเงินสดหรือโอนเงิน

กรุณากรอกแบบฟอร์มนี้โดยสมบูรณ์
และส่งมายัง
บริ ษทั เอ็น.ซี.ซี. แมนเนจเม้นท์
แอนด์ ดิ เวลลอปเม้นท์ จากัด
60 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสริ กิ ติ ิ ์
ถ.รัชดาภิเษก-ตัดใหม่
แขวงคลองเตย เขตคลองเตย
กรุงเทพมหานคร 10110
เลขประจาตัวผูเ้ สียภาษี

0 10553400763 9

ถึง ฝ่ ายบริ การลูกค้า
คุณ นี รนุช ชูสิงห์
กุลวดี พัฒนแก้ว

โทรศัพท์ : 66 (0) 2229 3214,3215
โทรสาร : 66 (0) 2229 3222

เงือ่ นไขการบริ การ

อีเมล์ :

1. ราคาดังกล่าวเป็ นราคารวมค่าเดินสายพร้อมค่าติดตัง้ เครือ่ งและค่าใช้โทรศัพท์ภายในกรุงเทพฯ และปริมณฑล เฉพาะในวันแสดงงาน

neeranuch.chu@qsncc.com
kulvadee.pha@qsncc.com

ไม่รวมถึงการใช้โทรออกนอกเขตกรุงเทพฯ และการใช้บริการโทรศัพท์มอื ถือ
2. บริการโทรศัพท์ และโทรสารระบบ ISD Line จะต้องชาระค่ามัดจา 10,000 บาท และจะคืนให้ภายใน 30 วันทาการ หลังจาก
ทางบริษทั ฯได้ดาเนินการหักค่าโทรศัพท์ทางไกล และ/หรือ โทรศัพท์มอื ถือ
3. กรณีทม่ี กี ารเสียหาย/สูญหาย ผูเ้ ช่าใช้บริการจะต้องรับผิดชอบค่าเสียหายเป็ นจานวนเงิน 5,000 บาท ต่อเครือ่ งโทรศัพท์ 1 เครือ่ ง
และ 10,000 บาท ต่อเครือ่ งโทรสาร 1 เครือ่ ง
4. วิธสี ่งแบบฟอร์ม ผูข้ อรับบริการต้องกรอกข้อมูลในแบบฟอร์มโดยละเอียดสมบูรณ์และต้องส่งมาพร้อมกับหลักฐานการชาระเงิน
ภายในระยะเวลาทีก่ าหนด หากชาระเงินโดยวิธี โอนเงินเข้าบัญชี ผูข้ อใช้บริการต้องแนบหลักฐานการโอนเงินมาพร้อมด้วยกับ
แบบฟอร์มนี้ โทรสารหมายเลข 0 2229 3222
5. กาหนดส่งแบบฟอร์ม: แบบฟอร์มทุกใบจะต้องถูกส่งมายัง ฝา่ ยบริการลูกค้า ภายในวันทีก่ าหนดตามด้านบนของแบบฟอร์มนี้
6. การสั ่งจองใดๆ ทีไ่ ม่ได้รบั การชาระเงิน จะถือว่าไม่สมบูรณ์ และจะมิได้รบั การบริการ
7. การยกเลิกคาขอบริการ จะต้องกระทาเป็ นลายลักษณ์อกั ษร และต่อฝา่ ยบริการลูกค้า ไม่น้อยกว่า 7 วัน ก่อนวันงาน
หากพ้นกาหนดไปแล้ว จะเสียค่าปรับครึง่ หนึ่ งของราคาค่าบริ การ

หมายเหตุ :
แบบฟอร์มนี้ ถอื เป็ นใบแจ้งหนี้

หมายเหตุ การขอรับคืนภาษีหกั ณ ทีจ่ ่าย 3% ผูข้ อจะต้องแนบหนังสือรับรองหักภาษี ณ ทีจ่ ่าย มาพร้อมการยืน่ ใบรับบริการนี้

ชือ่ บริษทั / หน่วยงาน :

โซน :

คูหาหมายเลข :
ชือ่ ผูข้ อใช้บริการ :
ทีอ่ ยูส่ าหรับออกใบเสร็จรับเงิน :
เลขประจาตัวผูเ้ สียภาษี (ระบุสาขา)
โทรศัพท์ :

ลงชื่อผูข้ อใช้บริ การ

ลงชือ่ ผูร้ บั ทราบและยืนยันการให้บริการ

อีเมล์ :
โทรสาร :

วันที่

