ชื่องาน : Thailand Baby & Kids Bestbuy

ศูนย์การประชุมแห่งชาติ สิริกิต์ ิ

วันที่ : 3-6 พฤษภาคม 2561

Event I.D.

1805001

กาหนดส่งแบบฟอร์ม

บัตรอิ นเทอร์เน็ตไร้สายความเร็วสูง Wi-Fi by KIRZ
้ ัตร
รูปแบบการใชบ

ราคาบ ัตร (บาท)

จานวน (ระบุ)

จานวนเงิน

18 เมษายน 2561

(1 บ ัตร : 1 ผูใ้ ชง้ าน)

- แบบใช ้งาน 1 วัน

350

กรุณำกรอกแบบฟอร์มนี้

- แบบใช ้งาน 3 วัน

900

- แบบใช ้งาน 5 วัน

1,200

โดยสมบูรณ์และส่งมำยัง
บริ ษทั เอ็น.ซี.ซี. แมนเนจเม้นท์
แอนด์ ดิ เวลลอปเม้นท์ จากัด

- เช่า USB Wi Fi Adapter

535 (ต่องาน)
รวมเป็นเงิน

การชาระเงิ น
(ราคานีร้ วมภาษีมล
ู ค่าเพิม
่ แล้ว)
เงินสด
โอนเงินผ่านบัญชี ชือ่ บัญชี : บริษทั เอ็น.ซี.ซี. แมนเนจเม้นท์ แอนด์ ดิเวลลอปเม้นท์ จากัด

บัตรเครดิต

เลขทีบ่ ญ
ั ชี : ธนาคารกสิกรไทย สาขาสีลม เลขทีบ่ ญ
ั ชี 789-2-01746-2 (บัญชีออมทรัพย์)
เลขประจาตัวผูเ้ สียภาษี 0 10553400763 9
การรูดบัตรเครดิต กรุณาติดต่อทีฝ่ า่ ยบริการลูกค้า หากยอดชาระเกิ นกว่า 50,000 บาท
ขอสงวนสิ ทธิ์ เรียกเก็บค่าธรรมเนี ยมจากลูกค้าในอัตรา 3-5 ตามประเภทบัตร

60 ศูนย์กำรประชุมแห่งชำติสริ กิ ติ ิ ์
ถ.รัชดำภิเษก-ตัดใหม่
แขวงคลองเตย เขตคลองเตย
กรุงเทพมหำนคร 10110
เลขประจำตัวผูเ้ สียภำษี

0 10553400763 9

**การสั ่งจองจะมีผลต่อเมือ่ ได้มกี ารชาระเงินเต็มจานวนภายในระยะเวลาทีก่ าหนดในเอกสารฉบับนี้โดยเงินสดหรือโอนเงิน

เงื่อนไขการบริ การ
1. บริษทั เคิร์ซ จากัด เป็ นผูม้ สี ทิ ธิและให้บริการระบบอินเทอร์เน็ตแบบไร้สายและมีสายแต่เพียงผูเ้ ดียว ภายใน
ศูนย์การประชุมแห่งชาติสริ กิ ติ ิ ์
2. บริษทั เอ็น.ซี.ซี.ฯ ไม่อนุญาตให้ผแู้ สดงสินค้านาสัญญาณอินเทอร์เน็ตจากภายนอกเข้ามาใช้ภายในศูนย์การประชุมฯ
รวมถึงไม่อนุญาตให้เปิดหรือติดตัง้ อุปกรณ์กระจายสัญญาณเพิม่ เติมอาทิเช่น Mobile Hotspots, Access Point,
Wireless Router เป็ นต้น เพื่อนามากระจายสัญญาณภายในพื้นทีจ่ ดั งานและก่อให้เกิดผลกระทบกับสัญญาณของ
ผูใ้ ห้บริการทีไ่ ด้รบั สิทธิ หากตรวจพบบริษทั ฯ มีสทิ ธิที์ จ่ ะระงับด้วยทีมงานฝา่ ยเทคนิคของ QSNCC และบริษทั ฯ
จะไม่รบั ผิดชอบในความเสียหายทีอ่ าจเกิดขึน้ หน้างาน บริษทั เคิร์ซ จากัด จัดเจ้าหน้าทีต่ รวจสอบสัญญาณตัง้ แต่
เตรียมงานวันแรกและตลอดช่วงระยะเวลาแสดงงาน
3. บัตร Wi Fi นี้ เหมาะสาหรับ ใช้กบั อุปกรณ์โทรศัพท์มอื ถือ , IPad, Tablet ทีร่ องรับมาตรฐาน 802.11 ac กรณีอุปกรณ์ทน่ี า
มาใช้งานไม่สามารถรองรับมาตรฐาน 802.11ac บริษทั ฯ มีบริการให้เช่า USB Sticks เพือ่ เชือ่ มต่อไปยัง Wi Fi 802.11 ac
หากต้องการใช้งานอินเทอร์เน็ตทีต่ อ้ งมีการเชือ่ มต่ออยูต่ ลอดเวลาการใช้งานต้องเลือกเป็ นแบบเดินสาย (Wiring) เท่านัน้
อ้างอิงแบบฟอร์ม อินเทอร์เน็ต VDSL, LAN, Leased Line, Half Circuit
4. บัตร Wi Fi ไม่สำมำรถเปลีย่ นหรือคืนเงินในทุกกรณี
5. กำรส่งแบบฟอร์ม ผูข้ อรับบริกำรต้องกรอกข้อมูลในแบบฟอร์มโดยละเอียดสมบูรณ์และต้องส่งมำพร้อมกับหลักฐำนกำรชำระเงิน
ภำยในระยะเวลำทีก่ ำหนด หำกชำระเงินโดยวิธโี อนเงินเข้ำบัญชี จะต้องแนบหลักฐำนกำรโอนเงินมำพร้อมด้วยกับแบบฟอร์มนี้
6. กำหนดส่งแบบฟอร์ม : แบบฟอร์มทุกฉบับจะต้องถูกส่งมำยัง ฝำ่ ยบริกำรลูกค้ำ ภำยในวันทีก่ ำหนดตำมด้ำนบนของแบบฟอร์มนี้
และกำรส่งแบบฟอร์มหลังกำหนด อำจมิได้รบั กำรบริกำร และต้องชำระเป็ นเงินสดเท่ำนัน้
7. กำรสังจองใด
่
ๆ ทีไ่ ม่ได้รบั กำรชำระเงินจะถือว่ำไม่สมบูรณ์และจะมิได้รบั กำรบริกำร
8. กำรยกเลิกคำขอบริกำร จะต้องกระทำเป็ นลำยลักษณ์อกั ษร และต่อฝำ่ ยบริกำรลูกค้ำ ไม่น้อยกว่ำ 7 วัน ก่อนวันงำน
หำกพ้นกำหนดไปแล้ว จะเสียค่าปรับครึ่งหนึ่ งของราคาค่าบริ การ
แก้ไข ณ เดือนมิถุนำยน 2559
ชือ่ บริษทั / หน่วยงำน :
คูหำหมำยเลข :
ชือ่ ผูข้ อใช้บริกำร :
ทีอ่ ยูส่ ำหรับออกใบเสร็จรับเงิน :
เลขประจำตัวผูเ้ สียภำษี (ระบุสำขำ)
โทรศัพท์ :
ลงชื่อผูข้ อใช้บริ การ

ถึง ฝ่ ายบริ การลูกค้า
คุณ นี รนุช ชูสิงห์
กุลวดี พัฒนแก้ว

โทรศัพท์ : 66 (0) 2229 3214,3215
โทรสำร : 66 (0) 2229 3222
อีเมล์ :
neeranuch.chu@qsncc.com
kulvadee.pha@qsncc.com

หมายเหตุ :
แบบฟอร์มนี้ ถือเป็ นใบแจ้งหนี้
สาหรับเจ้าหน้ าที่ N.C.C. เท่านัน้

โซน :
ลงชือ่ ผูร้ บั ทรำบและยืนยันกำรให้บริกำร

อีเมล์ :

วันที่

ศูนย์การประชุมแห่งชาติ สิริกิต์ ิ

18 เมษายน 2561

