
ช่ืองาน : Thailand Baby & Kids Bestbuy ศนูยก์ารประชมุแห่งชาติสิริกิต์ิ
วนัท่ี : 3-6 พฤษภาคม 2561 Event I.D. 1805001

      บริการดอกไม้ และ ต้นไม้         ก าหนดส่งแบบฟอรม์

การจดัดอกไม้ จ านวนเงิน

ภายในวนัท่ี
ก าหนด

ภายหลงั
วนัท่ีก าหนด

จ านวน
ภายในวนัท่ี
ก าหนด

ภายหลงัวนัท่ี
ก าหนด

จ านวน

1. กระเชา้ดอกไม้            800         1,050         1,000           1,300
2. แจกนัดอกไม้            600            780            800           1,050
3. ชอ่ดอกไม้            600            780            800           1,050
4. กระเชา้ผลไมแ้ละดอกไม้         1,000         1,300         1,200           1,550
5. ดอกไมต้ดิหน้าอก            150            200            200             300
6. ดอกไมส้ าหรบัตดัรบิบิน้         7,000         9,100         8,000         10,500

ราคา
ภายหลงัวนัท่ี

จ านวน จ านวนเงิน

250
350
450

หมายเหต ุ :
1. ราคาอาจเปลีย่นแปลงไดโ้ดยไมแ่จง้ใหท้ราบลว่งหน้า เลขประจ าตวัผูเ้สยีภาษ ี

0 10553400763 9

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

เลขทีบ่ญัช ี: ธนาคารกสกิรไทย สาขาสลีม เลขทีบ่ญัช ี789-2-01746-2  (ออมทรพัย์)
เลขประจ าตวัผูเ้สยีภาษ ี0 10553400763 9 คณุ นีรนุช  ชสิูงห์

               บตัรเครดติ การรดูบตัรเครดติ กรณุาตดิต่อทีฝ่า่ยบรกิารลกูคา้ หากยอดช าระเกินกวา่ 50,000 บาท กลุวดี พฒันแก้ว

ขอสงวนสิทธ์ิเรียกเกบ็ค่าธรรมเนียมจากลกูค้าในอตัรา 3-5 ตามประเภทบตัร

**การสัง่จองจะมผีลต่อเมือ่ไดม้กีารช าระเงนิเตม็จ านวนภายในระยะเวลาทีก่ าหนดในเอกสารฉบบันี้โดยเงนิสดหรอืโอนเงนิ 

เง่ือนไขการบริการ

1. การบรกิารรวมถงึการตดิตัง้และรื้อถอนแลว้
2. การสง่แบบฟอร์ม ผูข้อรบับรกิารตอ้งกรอกขอ้มลูในแบบฟอร์มโดยละเอยีดสมบรูณ์และตอ้งสง่มาพรอ้มกบัหลกัฐาน อเีมล ์ :                 
   การช าระเงนิภายในระยะเวลาทีก่ าหนด หากช าระเงนิโดยวธิ ีโอนเงนิเขา้บญัช ีผูข้อใชบ้รกิารตอ้งแนบหลกัฐาน                                neeranuch.chu@qsncc.com

   การโอนเงนิมาพรอ้มดว้ยแบบฟอรม์นี้ทางโทรสารหมายเลข  0 2229 3222                                    kulvadee.pha@qsncc.com
3. ก าหนดส่งแบบฟอรม์: แบบฟอรม์ทุกฉบบัส่งมายงั ฝา่ยบรกิารลกูคา้ ภายในวนัทีก่ าหนดตามดา้นบน
    ของแบบฟอรม์นี้
4. การสัง่จองใดๆ ทีไ่ม่ไดร้บั การช าระเงนิ จะถอืว่าไม่สมบูรณ์ และจะมไิดร้บัการบรกิาร หมายเหตุ  : 

5. การยกเลกิค าขอบรกิาร จะตอ้งกระท าเป็นลายลกัษณ์อกัษร และต่อฝา่ยบรกิารลกูคา้ ไม่น้อยกว่า 7 วนั 
   ก่อนวนังาน หากพน้ก าหนดไปแลว้ จะเสียค่าปรบัคร่ึงหน่ึงของราคาค่าบริการ
   หมายเหต ุการขอรบัคนืภาษหีกัณ ทีจ่่าย 3% ผูข้อจะตอ้งแนบหนงัสอืรบัรองหกัภาษ ีณ ทีจ่่าย มาพรอ้มการยืน่ใบรบับรกิารนี้

ชือ่บรษิทั / หน่วยงาน  :  

คหูาหมายเลข  : โซน  :

ชือ่ผูข้อใชบ้รกิาร : ลงชือ่ผูร้บัทราบและยนืยนัการใหบ้รกิาร

ทีอ่ยูส่ าหรบัออกใบเสรจ็รบัเงนิ  :
เลขประจ าตวัผูเ้สยีภาษ ี (ระบุสาขา)
โทรศพัท ์: โทรสาร  : อเีมล ์ : วนัที่

ลงช่ือผูข้อใช้บริการ  

แบบฟอรม์น้ีถือเป็นใบแจ้งหน้ี

ส าหรบัเจา้หน้าท่ี N.C.C. เท่านัน้

รวมเป็นเงิน

ถึง  ฝ่ายบริการลูกค้า

โทรศพัท ์ : 66 (0) 2229 3214,3215

โทรสาร  :  66 (0) 2229 3222

4. การจดัสวนแบบพเิศษ แขวงคลองเตย  เขตคลองเตย
เป็นเงิน กรงุเทพมหานคร 10110

ภาษีมลูค่าเพ่ิม 7%

2. ตน้ไมส้งู 0.85 - 1.50 เมตร 250 60 ศนูยก์ารประชมุแหง่ชาตสิริกิติิ ์
3. ตน้ไมส้งู 1.50 - 2.00 เมตร 350 ถ.รชัดาภเิษก-ตดัใหม่

โดยสมบูรณ์และส่งมายงั

ต้นไม้
      ราคาภายใน         

วนัท่ีก าหนด
บริษทั เอน็.ซี.ซี. แมนเนจเม้นท์

1. ตน้ไมส้งู 0.30 - 0.80 เมตร 200 แอนด ์ดิเวลลอปเม้นท ์จ ากดั

อตัราค่าบริการ (ขนาดกลาง) อตัราค่าบริการ (ขนาดใหญ่)

18 เมษายน 2561

กรุณากรอกแบบฟอรม์นี้


