34

THAILAND BABY & KIDS BEST BUY

CHALLENGER 3 IMPACT

แบบฟอร์ มสถานที�

รหัสลูกค้า

บริษัท...............................................................................ชื�อแบรนด์ ....................................................................
ชื�อผู้ตดิ ต่ อ................................................................................................................................................................
โทร................................................................................E-Mail.................................................................................
ประเภทบูธ
คูหามาตรฐาน
คูหาเปล่า

Booth No.

(หมายเหตุ: คูหาทัง� 2 ประเภท Exhibitor ผู้เข้ าร่วมจัดงานฯ จําเป็ นต้ องติดตังพรมปู
�
พื �นเองตามกฎบังคับการใช้ สถานที�ของอิมแพ็ค)

ข้ าพเจ้ าต้ องการใช้ ข้อมูลเดิมจากงานครัง� ที� 33

1. บัตรเจ้ าหน้ าที�

กรุณาใช้ แบบฟอร์ มนี �ในการสัง� บัตรประจําคูหาของท่านในช่วงระหว่างการเข้ าทําการก่อสร้ างตกแต่งคูหา ระหว่างงานแสดงสินค้ า
จนถึงช่วงรื อ� ถอน
ท่านสามารถรับบัตร จากเจ้ าหน้ าที�ของบริ ษัท เอซ คอน (ไทยแลนด์) จํากัด ในวันที� 4 - 5 มิ.ย. นี � เท่านัน� ได้ ที�จดุ รับบัตรดังนี �
- จุดลงทะเบียนลานทะเลสาบ เวลา 9:30 - 18:00 น.
- จุดลงทะเบียนทางเข้ า Loading อาคารชาเลนเจอร์ ฮอลล์3 เวลา 9:30 - 20:00 น.
- จุดลงทะเบียนหน้ าห้ อง C12 เวลา 9:30 - 20:00 น.
(โดยนําบัตรประชาชนมา แสดงตัวเพื�อรับบัตรเข้ า-ออกพื �นที� ถ้ ากรณีบตั รสูญหายเสียค่าปรับใบละ50 บาท)

เจ้ าหน้ าที�ก่อสร้ างคูหา
.....................................บัตร

2. บูธ

เจ้ าหน้ าที�รือ� ถอนคูหา
.....................................บัตร

Exhibitor ผู้เข้ าร่ วมจัดงานฯ
.....................................บัตร

2.1 สําหรับคูหามาตรฐานเท่านัน�

ผู้จดั งานมีความยินดีทจี� ะจัดทําสติก� เกอร์ ปา้ ยชือ� บูธโดยไม่คดิ ค่าใช้ จา่ ย สําหรับผู้เข้ าร่ วมจัดงานฯ ที�ส� งั จองคูหามาตรฐานเท่ านัน�
มีเงื�อนไขดังนี �
- โปรดกรอกชือ� ร้ านหรือชือ� บริษทั ของท่าน อย่างใดอย่างหนึง� เป็ นภาษาอังกฤษหรือภาษาไทย ในช่องว่างด้ านล่างช่องละ 1 ตัวอักษร
แต่ไม่เกิน 24 ตัวอักษร
- หากผู้จดั งานไม่ได้ รับการตอบกลับเอกสารนี �เพื�อแจ้ งรายละเอียดป้ายชื�อร้ านของท่านภายในเวลาที�กําหนด ผู้จดั งานจะถือว่า
ท่านอนุญาตให้ ใช้ ชื�อตามที�ปรากฏ ในใบสัง� จองพื �นที� (คําว่า “บริ ษัท” จะใช้ คําย่อ “บ.” แทนเสมอ)
- ในกรณีที�มีการแจ้ งเปลี�ยนแปลง แก้ ไขในวันติดตังงาน
�
ท่านจะต้ องชําระค่าใช้ จา่ ยในการเปลี�ยนแปลงดังกล่าว

หากใช้ ภาษาอังกฤษกรุ ณากรอกด้ วยตัวอักษรพิมพ์ ใหญ่ เท่ านัน�

* สําหรับผู้เข้ าร่วมจัดงานฯ ที�จองคูหาเปล่ากรุณากรอกแบบบูธในหน้ า 2
**เอกสารสําคัญทัง� 3 แผ่น ต้ องส่งกลับทุกบูธ กรุณากรอกข้ อมูลให้ ชดั เจนครบถ้ วน**

กําหนดส่งภายใน

23 เม.ย. 62
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แบบฟอร์ มสถานที�

2.2 สําหรั บคูหาเปล่ า กรอกแบบแปลนการก่ อสร้ างบูธ

กรุณากรอกรายละเอียดการออกแบบโครงสร้ างภายในคูหาให้ ละเอียดลงในแบบฟอร์ มนี � หรือแนบแบบบูธสามมิติ Perspective 3D
มาพร้ อมแบบฟอร์ มนี � เพื�อใช้ ในการขออนุญาตก่อสร้ างบูธ กับทางอิมแพ็คเมืองทองธานี โดยมีข้อกําหนดดังนี �
- ความสูงสิง� ก่อสร้ างของท่านต้ องไม่ เกิน 3 เมตร
- ในกรณีที�การก่อสร้ างบูธมีความสูงกว่า 3 เมตร จะต้ องห้ ามเกิน 5 เมตร และต้ องเป็ นโครงสร้ างโปร่งเท่านัน� ท่านต้ องลงนามมา
ในแบบบูธที�ทา่ นส่งมา เพื�อแสดงความรับผิดชอบหากมีความเสียหายเกิดขึ �นกับทางสถานที�หรื อผู้เข้ าร่วมงานทุกกรณี
- ขอความกรุ ณาผู้เข้ าร่ วมจัดงานฯ จัดทําป้ ายเลขบูธ และติดตัง� ในตําแหน่ งที�สามารถมองเห็นได้ ชัดเจน
เพื�อให้ ผ้ ูเข้ าร่ วมงานหาบูธของท่ านเจอ
หมายเหตุ: ทุกบูธที�มีการก่อสร้ างจะต้ องส่งแบบเพื�อขออนุมตั จิ ากผู้จดั งานก่อน จึงจะสามารถนําสินค้ าเข้ า หรื อทําการก่อสร้ างได้
บูธใดที�ไม่ได้ ส่งแบบก่อสร้ างมา หากบริ ษัทฯพบว่าผิดแบบหรื อก่อสร้ างไม่ถกู ต้ องตามกฎ ท่านจะต้ องแก้ ไขและปรับแบบบูธของท่าน
ที�หน้ างานให้ ถกู ต้ องตามกฎของสถานที� ที�กําหนดไว้ โดยไม่มีข้อโต้ แย้ ง

ข้ าพเจ้ าได้ ศกึ ษาและทําความเข้ าใจคู่มืองาน Thailand Baby&Kids Best Buy
อย่ างละเอียดแล้ ว และยอมรั บในข้ อตกลงทัง� หมด ตามเอกสารที�ส่งมา

______________________________
ลงชื�อตัวบรรจง (..........................................................)

กรุณาส่งฟอร์ มกลับมายัง บริ ษัท เอซ คอน (ไทยแลนด์) จํากัด Fax.02-6892890
ผู้ประสานงาน : คุณสุชาดา เตชะเชี�ยวณรงค์ (คุณนิว) คุณธิติมา เนาวสัยศรี (คุณเบส)
Email : bbbmanual.exhibitor@gmail.com
โทร : 02-6892899 ต่อ 15 มือถือ: 086-3084604 (คุณนิว) 086-3428094 (คุณเบส)
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หนังสือรั บรองรั บผิดชอบความเสียหาย

วันที�..............เดือน.................................พ.ศ.................
ข้ าพเจ้ า นาย/นาง/นางสาว ............................................................................................................................................ ผู้มีอํานาจลงนาม
บมจ./บจก./หจก. ..................................................................................................................................... ที�อยูเ่ ลขที� ..................................................
หมู่ ที� ................ อาคาร .................................... ซอย .................................................. ถนน ..........................................
แขวง .................................................... เขต ........................................................ จั ง หวัด ..............................................
ได้ เช่ า พื น� ที� เ ลขที� ................................................................... รวมทัง� สิ น� ................................................. ตารางเมตร
ในงาน Thailand Baby&Kids Best Buy ครัง� ที� 34 ที� อิมแพ็ค เมืองทองธานี ตังแต่
� วนั ที� 4 - 9 มิถุนายน พ.ศ.2562
หากมีความเสียหายใดๆ เกิดขึ �นกับทรัพย์สนิ ของทางอิมแพ็คจากการก่อสร้ างและรื �อถอน อาทิ คราบกาวทีไ� ม่สามารถเอาออกได้
รอยตอกตะปู การกะเทาะหรื อแตกร้ าวของพืน� เป็ นต้ น ในพืน� ที�ของข้ าพเจ้ าในช่วงเวลาดังกล่าว ข้ าพเจ้ าขอยืนยันว่า
จะรับผิดชอบทุกกรณี และยินยอมชดใช้คา่ เสียหาย ตามจํานวนเงินทีท� างอิมแพ็คคิดค่าใช้จา่ ยกับ บริษทั เอซ คอน (ไทยแลนด์) จํากัด
โดยชําระเป็ นเงินสดหรื อโอนเข้ าบัญชี บริ ษัท เอซ คอน (ไทยแลนด์) จํากัด ภายใน 5 วันหลังจบงาน

(ลงชื�อ) ______________________________ ผู้มีอาํ นาจลงนาม
(..........................................................)
(ลงชื�อ) ______________________________ พยาน
(..........................................................)
(ลงชื�อ) ______________________________ พยาน
(..........................................................)

*เอกสารแนบ
-สําเนาบัตรประจําตัวผู้มีอํานาจลงนามพร้ อมเซ็นต์รับรองความรับผิดชอบความเสียหาย
ในกรณีที�เป็ นบริ ษัทต้ องประทับตรามาด้ วย

