
ช่ืองาน : Thailand Baby & Kids Bestbuy ศนูยก์ารประชมุแห่งชาติสิริกิต์ิ

วนัท่ี : 23-26 สงิหาคม 2561 Event I.D. 1808001

          บริการ ส่ือโฆษณา NCCTV
จ านวนครัง้ 

( ต่อวนั) ภายในวนัท่ีก าหนด ภายหลงัวนัท่ีก าหนด
26 ครัง้ 5,000 6,500         ก าหนดส่งแบบฟอรม์

 (ครัง้ละ 30 วนิาท)ี
26 ครัง้ 15,500 20,000

 (ครัง้ละ 30 วนิาท)ี
(ขัน้ต ำ่ 3 เดอืน)

หมายเหต ุ :
1. ราคาอาจเปลีย่นแปลงไดโ้ดยไมแ่จง้ใหท้ราบล่วงหน้า

2. ราคาดงักล่าว ไมร่วมถงึการจดัท าสือ่ใดๆ ทัง้สิน้

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

เลขทีบ่ญัช ี: ธนาคารกสกิรไทย สาขาสลีม เลขทีบ่ญัช ี789-2-01746-2  (ออมทรพัย์) เลขประจ าตวัผูเ้สยีภาษ ี

เลขประจ าตวัผูเ้สยีภาษ ี0 10553400763 9 0 10553400763 9

               บตัรเครดติ การรดูบตัรเครดติ กรณุาตดิต่อทีฝ่า่ยบรกิารลกูคา้ หากยอดช าระเกินกวา่ 50,000 บาท

ขอสงวนสิทธ์ิเรียกเกบ็ค่าธรรมเนียมจากลกูค้าในอตัรา 3-5 ตามประเภทบตัร

**การสัง่จองจะมผีลต่อเมือ่ไดม้กีารช าระเงนิเตม็จ านวนภายในระยะเวลาทีก่ าหนดในเอกสารฉบบันี้โดยเงนิสดหรอืโอนเงนิ 
              นรีนุช  ชสูงิห์

เง่ือนไขการบริการ                 กุลวด ีพฒันแกว้

1. NCCTV ประกอบดว้ย (1) TV ขนาด 26 นิ้ว 14 ชดุ (2) LCD TV ขนาด 32 นิ้ว 15 ชดุ (3) Plasma ขนาด 42 นิ้ว
    12 ชดุ และ (4)TV Wall (Plasma ขนาด 40 นิ้ว 4 ตวั) 1 ชดุ   (File :  .mpeg, wmv)

2. ผูเ้ชา่สือ่จะตอ้งเป็นผูจ้ดัท าสือ่  และสง่ใหก้บัทางผูใ้หเ้ชา่สือ่ (N.C.C.) เป็นระยะเวลา 7 วนัก่อนวนัเริม่งานกจิกรรมนัน้ๆ

3. ผูใ้หเ้ช่าสือ่ (N.C.C.) จะลงสือ่โฆษณา/ประชาสมัพนัธใ์หก้บัผูเ้ช่าสือ่ รอบละ 30 วนิาท ีวนัละ 26 รอบ ตัง้แต่เวลา 08.00 - 21.00 น. โทรสาร  :  66 (0) 2229 3222
4. วธิสี่งแบบฟอรม์ ผูข้อรบับรกิารตอ้งกรอกขอ้มลูในแบบฟอรม์โดยละเอยีดสมบูรณ์และตอ้งส่งมาพรอ้มกบัหลกัฐานการช าระเงนิ

   ภายในระยะเวลาทีก่ าหนด หากช าระเงนิโดยวธิ ีโอนเงนิเขา้บญัช ีผูข้อใชบ้รกิารตอ้งแนบหลกัฐานการโอนเงนิมาพรอ้มดว้ยกบั อเีมล ์ :
   แบบฟอรม์นี้ทางโทรสารหมายเลข  0 2229 3222                                 neeranuch.chu@qsncc.com
5. ก าหนดส่งแบบฟอรม์: แบบฟอรม์ทุกใบจะตอ้งถูกส่งมายงั ฝา่ยบรกิารลูกคา้ ภายในวนัทีก่ าหนดตามดา้นบนของแบบฟอรม์นี้                              kulvadee.pha@qsncc.com
6. การสัง่จองใดๆ ทีไ่ม่ไดร้บั การช าระเงนิ จะถอืวา่ไม่สมบูรณ์ และจะมไิดร้บัการบรกิาร
7. การยกเลกิค าขอบรกิาร จะตอ้งกระท าเป็นลายลกัษณ์อกัษร และต่อฝา่ยบรกิารลูกคา้ ไม่น้อยกวา่ 7 วนั ก่อนวนังาน 
   หากพน้ก าหนดไปแลว้ จะเสียค่าปรบัคร่ึงหน่ึงของราคาค่าบริการ หมายเหตุ  : 

แบบฟอรม์น้ีถือเป็นใบแจ้งหน้ี
 หมายเหต ุการขอรบัคนืภาษหีกัณ ทีจ่่าย 3% ผูข้อจะตอ้งแนบหนงัสอืรบัรองหกัภาษ ีณ ทีจ่่าย มาพรอ้มการยืน่ใบรบับรกิารนี้

ชือ่บรษิทั / หน่วยงาน  :  

คหูาหมายเลข  : โซน  :

ชือ่ผูข้อใชบ้รกิาร : ลงชือ่ผูร้บัทราบและยนืยนัการใหบ้รกิาร

ทีอ่ยูส่ าหรบัออกใบเสรจ็รบัเงนิ  :

เลขประจ าตวัผูเ้สยีภาษ ี (ระบุสาขา)

โทรศพัท ์: โทรสาร  : อเีมล ์ : วนัที่

ลงช่ือผูข้อใช้บริการ  

ภาษีมลูค่าเพ่ิม 7%

รวมเป็นเงิน

ถงึ  ฝ่ายบริการลกูค้า

กรุณากรอกแบบฟอรม์นี้
โดยสมบูรณ์และส่งมายงั :

แขวงคลองเตย  เขตคลองเตย

กรงุเทพมหานคร 10110

บริษทั เอน็.ซี.ซี. แมนเนจเม้นท์

ส าหรบัเจ้าหน้าท่ี N.C.C. เท่านัน้

โทรศพัท ์ : 66 (0) 2229 3214,3215

แอนด ์ดิเวลลอปเม้นท์ จ ากดั

60 ศนูยก์ารประชมุแหง่ชาตสิริกิติิ ์

ถ.รชัดาภเิษก-ตดัใหม่

15 สิงหาคม 2561
Monthly Package

เป็นเงิน

รายการ จ านวนเงิน
อตัราค่าบริการ (บาท)

Weekly Package


