แบบฟอร์ มที่ 11 บริการนา้ ดื่ม/นา้ แข็ง
กรุณาชาระเงินและส่งกลับมาภายในวันที่: 25 มิถนุ ายน 2561
กรุ ณากรอกแบบฟอร์ มนีใ้ ห้ ครบถ้ วนสมบูรณ์ และส่ งกลับมายัง
ฝ่ ายปฏิบัตกิ าร, บริษัท รอยัล พารากอน เอ็นเตอร์ ไพรส์ จากัด (สานักงานใหญ่ )
991 อาคารศูนย์ การค้ าสยามพารากอน ถนนพระราม 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุ งเทพฯ 10330
เลขประจาตัวผู้เสียภาษี 0105549030305
ผู้รับผิดชอบ: สิริณัฏฐ์ คีรีศรี โทรศัพท์ : (02) 610-8045 / 089-077-2236 โทรสาร : (02) 610 8040 อีเมล์ : sirinat.k@siamparagon.co.th
ชื่องาน: มหกรรมพาลูกเที่ยวดะ ปี 2
วันจัดงาน: 13 – 15 กรกฎาคม 2561
ชื่อบริษัท________________________________________________ คูหาหมายเลข ________________________________________________________
ชื่อ/สกุล (นาย/นาง/นางสาว)________________________________ อีเมล์ ________________________________________________________________
ที่อยู่___________________________________________________________________________________________________________________________
โทรศัพท์ _____________________________________________โทรสาร___________________________________________________________________
ออกใบเสร็จรั บเงินในนาม :
นิตบิ ุคคล(ระบุเลขประจาตัวผู้เสียภาษี)______________________________________________________________
บุคคลธรรมดา(ระบุเลขบัตรประจาตัวประชาชน) ________________________________________________________
รายการ

ราคา(บาท)/หน่ วย

น ้าดื่ม ยี่ห้อ กรี นเฟรช ขนาด 18.9 ลิตร

45.-

วันที่จัดส่ ง

จานวน/วัน

หมายเหตุ:

รวมเป็ นเงิน (บาท)

รวม

* หากต้ องการสัง่ เพิ่มเติมจาก Order จะต้ องสัง่ ล่วงหน้ าอย่างน้ อย 7 วัน ก่อนวันใช้ งานจริ ง

ภาษีมูลค่ าเพิ่ม7%
ราคารวมทัง้ หมด

รายการ

น ้าแข็งหลอดเล็ก (18 กก./ถุง)

ราคา(บาท)/หน่ วย

วันที่จัดส่ ง

จานวน/วัน

รวมเป็ นเงิน(บาท)

100.(รวมภาษี มลู ค่าเพิ่ม 7%
แล้ ว)

หมายเหตุ:

รวมทัง้ หมด

*หากต้ องการสัง่ เพิ่มเติมจาก Order จะต้ องสัง่ ล่วงหน้ าอย่างน้ อย 5 วัน ก่อนวันใช้ งานจริ ง
*การให้ บริ การถังน ้าแข็งภายในบูธ ต่อเมื่อมียอดสัง่ น ้าแข็งตั ้งแต่ 2 ถุงขึน้ ไป/วัน
เงื่อนไขการบริการ
1. ผู้ขอใช้ บริ การจะต้ องส่งแบบฟอร์ มฉบับนี ้ซึง่ กรอกข้ อความโดยสมบูรณ์แล้ วมาให้ กบั ฝ่ ายปฏิบตั ิการ รอยัล พารากอน ฮอลล์ และสามารถชาระเงินค่าบริ การให้ กบั ฝ่ ายบัญชีและการเงิน โดยวิธีดั งนี ้
2. เงินสดหรือเช็ค สั่งจ่ าย บริษัท รอยัล พารากอน เอ็นเตอร์ ไพรส์ จากัด หรื อ โอนเงินเข้ าบัญชี ธนาคารกรุ งเทพ สาขาสยามพารากอน
เลขที่บัญชี 855-0-04894-9 (ออมทรัพย์ ) พร้ อมส่งหลักฐานยืนยันการชาระเงินทางอีเมล sirinat.k@siamparagon.co.th ภายในวันที่ 25 มิ.ย. 61
3. รอยัล พารากอน ฮอลล์ อาจปฎิเสธการให้ บริ การได้ ในกรณีที่มีการขอใช้ บริ การหรือการส่งแบบฟอร์ มล่าช้ าหลังวันที่กาหนด
4. อัตราค่าบริ การข้ างต้ นรวมค่าขนส่งเรี ยบร้ อยแล้ ว
5. การยกเลิกคาขอใช้ บริ การ ผู้ขอใช้ บริ การจะต้ องกระทาเป็ นลายลักษณ์อกั ษร และส่งให้ ฝ่ายปฎิบตั ิการ ภายในวันที่ 2 ก.ค. 61 หากพ้ นกาหนดดังกล่าวผู้ขอใช้ บริ การ ยินยอมชาระค่ าปรับร้ อยละ 50 ของ
ค่ าบริการที่ระบุข้างต้ น และหากยกเลิกก่ อนวันงาน 3 วัน ผู้ขอใช้ บริการจะต้ องรับผิดชอบค่ าใช้ จ่ายทัง้ หมด
6. ถังน ้าดื่มและถังน ้าแข็งเป็ นกรรมสิทธิ์ของบริ ษัท รอยัล พารากอน เอ็นเตอร์ ไพรส์ จากัด หากเกิดการสูญหายหรื อชารุด ผู้ขอใช้ บริ การจะต้ องชาระค่าเสียหาย 450 บาท และ 6,000 บาท/ถัง ตามลาดับ
7. ช่วงเวลาส่งของคือ 08.00 – 18.00 น.

(ลายเซ็นต์ ) :

(ลายเซ็นต์ ) :

ผู้ขอใช้ บริการ :

ผู้รับทราบและยืนยันการให้ บริการ :

วันที่ :

วันที่ :

