แบบฟอร์ ม 4

กรุณาส่ งกลับมาที่
Thailand Baby & Kids บริษัท เอ็กซ์โปซิชนั่ เทคโนโลยี จากัด
252 ซอยอยูเ่ จริญ 29 ถนนรัชดาภิเษก แขวงสามเสนนอก
Best Buy 2019
เขตห้ วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
โทร : (66)2-276-4800,(66) 2-691-6093 แฟกซ์ : (66) 2-276-4820, (66) 2-691-7147
เลขประจาตัวผู้เสียภาษี 0105542010406
วันที่ 31 มกราคม - 3 กุมภาพันธ์ อีเมล์ : babykids@expotech.co.th
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เบอร์ ต่อ 124
ชื่อบริษัท :
ที่อยู่ :
หมายเลขประจาตัวผู้เสียภาษีของผู้ออกแสดงงาน
โทรศัพท์ :
ผู้ติดต่ อ :
ลายเซ็น (

ระบบจ่ ายนา้ และนา้ ทิง้
10 มกราคม 2562

หมายเลขบูธ :
สาขาใหญ่
มือถือ :

อีเมล์ :

)

หมายเลขสาขาย่ อย
แฟกซ์ :
วันที่ :

Section F : ระบบจ่ ายนา้ และนา้ ทิง้
ลาดับที่

รายการ

สั่งจองพร้ อมชาระเงิน
ภายใน 10 มค.62

สั่งจองพร้ อมชาระเงิน
ตัง้ แต่ 11-25 มค.62

สั่งจองพร้ อมชาระเงิน
ตัง้ แต่ 26 มค.-3 กพ. 62

1

ขนาดท่ อจ่ ายนา้ เส้ นผ่ านศูนย์ กลาง 13 มม. และท่ อ
นา้ ทิง้ ขนาด 30 มม.

6,300

6,930

9,010

2

ขนาดท่ อจ่ ายนา้ เส้ นผ่ านศูนย์ กลาง 13 มม. และท่ อ
นา้ ทิง้ ขนาด 30 มม. พร้ อมซิงค์ หลุมเดียว

8,500

9,450

12,290

จานวน

ราคา (บาท)

Sub Total
Vat 7%
Grand Total

การสั่งจองจะมีผลต่ อเมื่อได้ มีการชาระเงินเต็มจานวนให้ กับบริษัทฯ โดยโอนเงินเข้ าบัญชี
ชื่อบัญชี
: บริษัท เอ็กซ์ โปซิช่ ัน เทคโนโลยี จากัด
หมายเลขบัญชี : 151-1-25718-1
ประเภทบัญชี : ออมทรั พย์
ธนาคาร
: กรุ งศรี อยุธยา จากัด (มหาชน) สาขารั ชดาภิเษก (ห้ วยขวาง)
Swift Code : AYUDTHBK
* กรุ ณาแฟกซ์ หรื ออีเมล์ หลักฐานการชาระเงินกลับมายังบริษัทฯ ตามหมายเลขแฟกซ์ และอีเมล์ ตามที่อยู่ด้านบน
* กรณีหักภาษี ณ ที่จ่าย 3% ยอดชาระก่ อนรวมภาษีมูลค่ าเพิ่ม 7% ต้ องมีค่า 1,000 บาทขึน้ ไปพร้ อมแนบหนังสือรั บรองการหักภาษี ณ ที่จ่ายตัวจริงกลับมา
ยังบริษัทฯ
* ผู้แสดงสินค้ าจะต้ องเป็ นผู้รับผิดชอบในค่ าธรรมเนียมที่เกิดขึน้ จากการโอนชาระทัง้ หมด
**ข้ อควรระวัง** - ผู้จดั แสดงงานต้ องบาบัดน ้าให้ อยูท่ รี่ ะดับอุณหภูมิห้องก่อนทาการทิ ้งกรณีเกิดความเสียหายต่างๆจากน ้าร้ อน ทางบริษัทฯจะทาการปรับ20 เท่าของรายการสัง่ จอง
ในเรตราคาวันจัดแสดงงาน
- ผู้จดั แสดงงานทีส่ งั่ จองเฉพาะระบบน ้าดีและน ้าทิ ้ง ต้ องเตรียมถังดักไขมันมาด้ วย
- หากน ้ามีการปนเปื อ้ นสารเคมีระหว่างแสดงงาน ผู้แสดงงานต้ องทาการบาบัดน ้าปนเปื อ้ นนันให้
้ กลับสูส่ ภาวะปกติก่อนการเทน ้าทิ ้ง
หมายเหตุ :
1. ระยะการติดตังสายน
้
้ายาวไม่เกิน 4 เมตรจากหลุมน ้า หากมีความประสงค์ตอ่ เพิ่มความยาวสาย จะมีคา่ บริการ 100 บาท/เมตร (ราคายังไม่รวมภาษีมลู ค่าเพิ่ม 7%)
2. ห้ ามมีการดัดแปลงอุปกรณ์น ้าจนก่อให้ เกิดความเสียหาย ในกรณีทเี่ กิดความเสียหายจากการดัดแปลงดังกล่าว ทางบริษัทฯ จะทาการปรับ 20 เท่าของรายการสัง่ จองในเรทราคาวันจัด
แสดงงาน
3. ราคาดังกล่าวรวมน ้าแล้ ว
4. หากมีการขอย้ ายตาแหน่งระบบน ้า คิดค่าบริการ 2,000 บาท/จุด (ราคายังไม่รวมภาษีมลู ค่าเพิ่ม 7%)
5. ทางบริษัทฯ จะคืนเงิน 30% หากมีการยกเลิกรายการสัง่ จองในช่วงวันทีม่ ีการติดตัง้ และขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินหากมีการยกเลิกรายการสัง่ จองในระหว่างวันจัดแสดงงาน
6. การสัง่ จองหน้ างาน รับชาระเฉพาะเงินสดเท่านั ้น หากชาระด้ วยบัตรเครดิต จะมีการคิดค่าธรรมเนียมธนาคาร 3% และหากเป็ นการโอนเงินชาระ ผู้แสดงสินค้ าจะต้ องเป็ นผู้รับผิดชอบใน
ค่าธรรมเนียมทีเ่ กิดขึ ้นจากการโอนชาระทั ้งหมด
7. ราคาพิเศษจะมีผลเมื่อทาการสัง่ จองพร้ อมชาระเงินเต็มจานวนภายในวันกาหนดส่ง ราคามาตรฐานจะมีผลหลังจากวันกาหนดส่งและราคาวันงานจะเริ่ มตามวันทีท่ รี่ ะบุไว้ ด้านบนตารางราคา
8. ระบบน ้าจะเริ่ มปล่อยให้ บริการเพื่อทดสอบระบบให้ แก่ผ้ จู ดั แสดงงานในเวลา 13.00 น. ของวันก่อสร้ างวันสุดท้ าย

