Thailand Baby and Kid Best Buy 43nd (วันที่ 6 – 9 ตุลาคม 2565)

ป้ายชื่ อและเครื่ องหมายการค้า
บริษทั เอ็น.ซี.ซี. แมนเนจเม้ นท์ แอนด์ ดิเวลลอปเม้ นท์ จากัด (สานักงานใหญ่ )
60 ถนนรัชดาภิเษกตัดใหม่ คลองเตย กรุ งเทพฯ 10110
ชื่ อผู้ติดต่ อ : คุณอธิติยา ดากุล โทรศัพท์ : 02-229-3407
E-mail address: ae03@nccimage.com หมายเลขประจาตัวผู้เสี ยภาษี : 0105534007639

ป้ายชื่ อบริษัท (Fascia Name)
บริ ษทั ฯ มีความยินดีที่จะจัดทาสติกเกอร์ ป้ายชื่ อบริ ษทั โดยไม่คิดค่าใช้จา่ ยสาหรับผูเ้ ข้าร่ วมแสดงงานที่สงั่ จองคูหามาตรฐาน โปรดกรอกชื่ อบริ ษทั ของท่านเป็ นภาษาอังกฤษ
หรื อภาษาไทย ในช่องว่างด้านล่างช่องละ 1 ตัวอักษร แต่ไม่เกิน 24 ตัวอักษร สติกเกอร์ ดงั กล่าวจะติดลงบนป้ ายหน้าคูหาของท่าน มีขนาดความสู ง 10 ซม.
พร้อมด้วยหมายเลขคูหาที่ดา้ นข้างของป้ายชื่อ

หากใช้ ภาษาอังกฤษกรุ ณากรอกด้วยตัวอักษรพิมพ์ใหญ่

หากบริ ษทั ฯ ไม่ได้รับแจ้งรายละเอียดชื่อบริ ษทั ของท่านเพื่อจัดทาป้ ายชื่ อบริ ษทั ภายในเวลาที่กาหนดไว้ดา้ นล่างนี้ บริ ษทั ฯ จะใช้ชื่อตามที่ปรากฏในใบสัง่ จองคูหามาตรฐาน
แทน (คาว่า “บริ ษทั ” จะใช้คาย่อ “บ.” แทนเสมอ) และหากมีการแจ้งเปลี่ยนแปลง แก้ไขในวันติดตั้งงาน บริ ษทั ฯ จะคิดค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมในส่ วนดังกล่าว

กรุ ณากรอกเลขที่คูหา :

เครื่ องหมายการค้ า (Logo)
หากท่านต้องการสัง่ ทาเครื่ องหมายการค้า โปรดแนบตัวอย่างพร้อมแบบฟอร์ มนี้ (ผูเ้ ข้าร่ วมแสดงงานจะเป็ นผูร้ ับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการจัดทาเครื่ องหมายการค้านี้
เนื่ องจากค่าใช้จ่ายในการจัดทาเครื่ องหมายการค้าไม่ได้รวมอยูใ่ นราคาคูหามาตรฐาน)
โปรดเลือก : [ ] ไม่ตอ้ งการสัง่ ทาเครื่ องหมายการค้า
[ ] ต้องการสัง่ ทาเครื่ องหมายการค้าบริ ษทั และขอให้จดั ทาใบเสนอราคาตามตัวอย่างเครื่ องหมายการค้าที่ส่งมาด้วยนี้
ขนาด
ยาว 30 ซม.
ยาว 40 ซม.
ยาว 50 ซม.

ราคา/ชิ้น (บาท)
ภายในวันที่ 12/9/65
1,500.00
2,000.00
2,500.00

ราคา/ชิ้น (บาท)
ตั้งแต่ 13/9-9/10/65
1,650
2,200
2,750

จานวน

รวมเป็ นเงิน (บาท)

รวมเป็ นเงิน
ภาษีมูลค่ าเพิม่ 7%
รวมเป็ นเงินทั้งสิ้น

**หมายเหตุ
1.

การให้บริ การเฟอร์นิเจอร์และอุปกรณ์เบ็ดเตล็ดตามใบสัง่ จองนี้จะสมบูรณ์กต็ ่อเมื่อได้มีการชาระเงินเต็มจานวนให้แก่บริ ษทั เอ็น.ซี.ซี.แมนเนจเม้นท์ แอนด์ ดิเวลลอปเม้นท์ จากัด
พร้อมกับใบสัง่ จอง โดยท่านสามารถชาระเงินด้วยเงินสด, เช็คสัง่ จ่ายในนาม “บริษัท เอ็น.ซี.ซี.แมนเนจเม้ นท์ แอนด์ ดิเวลลอปเม้ นท์ จากัด” หรื อโอนเงินเข้าบัญชีที่ :
ชื่ อบัญชี : บริษัท เอ็น.ซี.ซี.แมนเนจเม้นท์ แอนด์ ดิเวลลอปเม้นท์ จากัด
เลขที่บัญชี : 789-2-01746-2 (ออมทรัพย์)
ธนาคาร : ธนาคาร กสิกรไทย จากัด(มหาชน) สาขา สานักสีลม
ที่อยู่
: 142 ถนนสี ลม แขวงสุ ริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

2.
3.

หากท่านชาระเงินด้วยการโอนเงินเข้าบัญชีของบริ ษทั ฯ โปรดส่งสาเนาใบโอนเงินพร้อมระบุชื่อบริ ษทั ของท่านมาด้วย เพื่อเป็ นหลักฐานในการชาระเงิน
กรณีการสั่ งจองระหว่ างวันติดตั้งงานถึงวันแสดงงาน บริษัทฯ จะคิดค่ าใช้ จ่ายเพิม่ เติม 30% จากราคาปกติ และกรณี ที่มีการติดตั้งหน้างาน บริ ษทั ฯ จะคิดค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม
บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการคืนเงิน สาหรับการยกเลิกสิ นค้าภายในวันติดตั้ง และวันแสดงงาน

** กรุณาหักภาษี ณ ที่จ่าย 3% (จากยอดเงินก่ อนภาษีมูลค่าเพิม่ )

4.

โปรดส่ งใบสั่งจองนีก้ ลับมายังบริษัท เอ็น.ซี.ซี. แมนเนจเม้ นท์ แอนด์ ดิเวลลอปเม้ นท์ จากัด ภายในวันที่ 25 กรกฎาคม 2565

