
ช่ืองาน : Thailand Baby & Kids Bestbuy ศนูยก์ารประชมุแห่งชาติสิริกิต์ิ

วนัท่ี : 1-4 กมุภาพนัธ ์2561 Event I.D. 1801010

        ก าหนดส่งแบบฟอรม์
บตัรอินเทอรเ์น็ตไร้สายความเรว็สงู Wi-Fi by KIRZ

  รปูแบบการใชบ้ตัร ราคาบตัร (บาท) จ านวน (ระบ)ุ จ านวนเงนิ

(1 บตัร :  1 ผูใ้ชง้าน)

 - แบบใชง้าน 1 วนั 350

 - แบบใชง้าน 3 วนั 900

 - แบบใชง้าน 5 วนั 1,200

 - เชา่ USB Wi Fi Adapter                 535  (ตอ่งาน)

 รวมเป็นเงนิ

การช าระเงิน  
               เงนิสด                        
               โอนเงนิผ่านบญัชี ชือ่บญัช ี : บรษิทั เอน็.ซ.ีซ.ี แมนเนจเมน้ท ์แอนด ์ดเิวลลอปเมน้ท ์จ ากดั 

เลขทีบ่ญัช ี: ธนาคารกสกิรไทย สาขาสลีม เลขทีบ่ญัช ี789-2-01746-2  (บญัชอีอมทรพัย์)
เลขประจ าตวัผูเ้สยีภาษ ี0 10553400763 9 เลขประจ ำตวัผูเ้สยีภำษ ี

               บตัรเครดติ การรดูบตัรเครดติ กรณุาตดิต่อทีฝ่า่ยบรกิารลกูคา้ หากยอดช าระเกินกวา่ 50,000 บาท 0 10553400763 9
ขอสงวนสิทธ์ิเรียกเกบ็ค่าธรรมเนียมจากลกูค้าในอตัรา 3-5 ตามประเภทบตัร

**การสัง่จองจะมผีลต่อเมือ่ไดม้กีารช าระเงนิเตม็จ านวนภายในระยะเวลาทีก่ าหนดในเอกสารฉบบันี้โดยเงนิสดหรอืโอนเงนิ 

เง่ือนไขการบริการ
1. บรษิทั เคริ์ซ จ ากดั  เป็นผูม้สีทิธแิละใหบ้รกิารระบบอนิเทอร์เน็ตแบบไรส้ายและมสีายแต่เพยีงผูเ้ดยีว ภายใน คุณ นีรนุช  ชสิูงห์

    ศนูยก์ารประชมุแหง่ชาตสิริกิติิ ์ กลุวดี พฒันแก้ว

2. บรษิทั เอน็.ซ.ีซ.ีฯ ไมอ่นุญาตใหผู้แ้สดงสนิคา้น าสญัญาณอนิเทอร์เน็ตจากภายนอกเขา้มาใชภ้ายในศนูยก์ารประชมุฯ 
   รวมถงึไมอ่นุญาตใหเ้ปิดหรอืตดิตัง้อุปกรณ์กระจายสญัญาณเพิม่เตมิอาทเิชน่ Mobile Hotspots, Access Point, 
   Wireless Router เป็นตน้ เพื่อน ามากระจายสญัญาณภายในพื้นทีจ่ดังานและกอ่ใหเ้กดิผลกระทบกบัสญัญาณของ
   ผูใ้หบ้รกิารทีไ่ดร้บัสทิธ ิหากตรวจพบบรษิทัฯ มสีทิธิท์ ีจ่ะระงบัดว้ยทมีงานฝา่ยเทคนคิของ QSNCC และบรษิทัฯ อเีมล ์ :

   จะไมร่บัผดิชอบในความเสยีหายทีอ่าจเกดิขึน้หน้างาน บรษิทั เคริ์ซ จ ากดั จดัเจา้หน้าทีต่รวจสอบสญัญาณตัง้แต่                       neeranuch.chu@qsncc.com

   เตรยีมงานวนัแรกและตลอดชว่งระยะเวลาแสดงงาน  kulvadee.pha@qsncc.com
3. บตัร Wi Fi  น้ีเหมาะส าหรบัใชก้บัอุปกรณ์โทรศพัทม์อืถอื , IPad, Tablet ทีร่องรบัมาตรฐาน 802.11 ac  กรณอุีปกรณ์ทีน่ า

    มาใชง้านไมส่ามารถรองรบัมาตรฐาน 802.11ac บรษิทัฯ มบีรกิารใหเ้ชา่ USB Sticks เพือ่เชือ่มต่อไปยงั Wi Fi 802.11 ac
    หากตอ้งการใชง้านอนิเทอรเ์น็ตทีต่อ้งมกีารเชือ่มต่ออยูต่ลอดเวลาการใชง้านตอ้งเลอืกเป็นแบบเดนิสาย (Wiring) เท่านัน้ 

    อา้งองิแบบฟอรม์อนิเทอรเ์น็ต VDSL, LAN, Leased Line, Half Circuit
4. บตัร Wi Fi ไมส่ำมำรถเปลีย่นหรอืคนืเงนิในทุกกรณ ี
5. กำรสง่แบบฟอรม์ ผูข้อรบับรกิำรตอ้งกรอกขอ้มลูในแบบฟอรม์โดยละเอยีดสมบรูณ์และตอ้งสง่มำพรอ้มกบัหลกัฐำนกำรช ำระเงนิ
   ภำยในระยะเวลำทีก่ ำหนด หำกช ำระเงนิโดยวธิโีอนเงนิเขำ้บญัช ีจะตอ้งแนบหลกัฐำนกำรโอนเงนิมำพรอ้มดว้ยกบัแบบฟอรม์นี้
6. ก ำหนดสง่แบบฟอรม์ : แบบฟอรม์ทุกฉบบัจะตอ้งถกูสง่มำยงั ฝำ่ยบรกิำรลกูคำ้ ภำยในวนัทีก่ ำหนดตำมดำ้นบนของแบบฟอรม์นี้
   และกำรสง่แบบฟอรม์หลงัก ำหนด อำจมไิดร้บักำรบรกิำร และตอ้งช ำระเป็นเงนิสดเท่ำนัน้ 
7. กำรสัง่จองใด ๆ ทีไ่มไ่ดร้บักำรช ำระเงนิจะถอืวำ่ไมส่มบรูณ์และจะมไิดร้บักำรบรกิำร หมายเหตุ  : 
8. กำรยกเลกิค ำขอบรกิำร จะตอ้งกระท ำเป็นลำยลกัษณ์อกัษร และต่อฝำ่ยบรกิำรลกูคำ้ ไมน้่อยกวำ่ 7 วนั ก่อนวนังำน แบบฟอรม์น้ีถือเป็นใบแจ้งหน้ี
   หำกพน้ก ำหนดไปแลว้ จะเสียค่าปรบัคร่ึงหน่ึงของราคาค่าบริการ แกไ้ข ณ เดอืนมถุินำยน 2559

ชือ่บรษิทั / หน่วยงำน  :  ส าหรบัเจ้าหน้าท่ี N.C.C. เท่านัน้
คหูำหมำยเลข  : โซน  :
ชือ่ผูข้อใชบ้รกิำร : ลงชือ่ผูร้บัทรำบและยนืยนักำรใหบ้รกิำร

ทีอ่ยูส่ ำหรบัออกใบเสรจ็รบัเงนิ  :
เลขประจ ำตวัผูเ้สยีภำษ ี (ระบุสำขำ)
โทรศพัท ์: อเีมล ์ : วนัที่
ลงช่ือผูข้อใช้บริการ  

ถึง  ฝ่ายบริการลูกค้า

โทรศพัท ์ : 66 (0) 2229 3214,3215
โทรสำร  :  66 (0) 2229 3222

 (ราคานีร้วมภาษมีลูคา่เพิม่แลว้) 60 ศนูยก์ำรประชมุแหง่ชำตสิริกิติิ ์
ถ.รชัดำภเิษก-ตดัใหม่

แขวงคลองเตย  เขตคลองเตย

กรงุเทพมหำนคร 10110

15 มกราคม 2561

กรุณำกรอกแบบฟอรม์นี้
โดยสมบรูณ์และสง่มำยงั
บริษทั เอน็.ซี.ซี. แมนเนจเม้นท์
 แอนด ์ดิเวลลอปเม้นท ์จ ากดั



ศนูยก์ารประชมุแห่งชาติสิริกิต์ิ

15 มกราคม 2561


