แบบฟอร์ มบริการนา้ ดื่ม/นา้ แข็ง
กรุณาชาระเงินและส่งกลับมาภายในวันที:่ __________________
กรุ ณากรอกแบบฟอร์ มนีใ้ ห้ ครบถ้ วนสมบูรณ์ และส่ งกลับมายัง
ฝ่ ายปฎิบัตกิ าร บริษัท ทรู ไอคอนสยาม จากัด (สานักงานใหญ่ )
299 อาคารศุนย์ การค้ าไอคอนสยาม ชัน้ 7 ถนนเจริญนคร แขวงคลองต้ นไทร เขตคลองสาน กรุ งเทพฯ 10600
เลขประจาตัวผู้เสียภาษี 0105559190313
โทรศัพท์
โทรสาร
อีเมล์ _____________________________________

ผู้รับผิดชอบ:

________________________________________________ วันจัดงาน

ชื่องาน

________________________________________________

ชื่อบริษัท
________________________________________________ คูหาหมายเลข ________________________________________________
ชื่อ/สกุล (นาย/นาง/นางสาว)
________________________________________________ อีเมล์
__________________________________________
ออกใบเสร็จรั บเงินในนาม :  นิตบิ ุคคล(ระบุเลขประจาตัวผู้เสียภาษี) ____________________________________________________________________
 บุคคลธรรมดา(ระบุเลขบัตรประจาตัวประชาชน) ____________________________________________________________
ที่อยู่ออกใบเสร็จรั บเงิน
______________________________________________________________________________________________________________
โทรศัพท์
_________________________________________________ โทรสาร
________________________________________________
ที่อยู่จัดส่ งใบเสร็จ
 เหมือนที่อยู่ออกใบเสร็จรั บเงิน
 ระบุท่ อี ยู่ ___________________________________________________________________________________________
รายการ

ราคา(บาท)/หน่ วย

น ้าดื่ม ยี่ห้อ กรี นเฟรช ขนาด 18.9 ลิตร

45.-

น ้าแข็งหลอดเล็ก (22 กก./ถุง)

100.-

ค่าบริ การถังน ้าแข็ง (200 ลิตร)

300.-

วันที่จัดส่ ง

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

จานวน/วัน

รวมเป็ นเงิน (บาท)

รวม
ภาษีมลู ค่ าเพิ่ม7%
ราคารวมทัง้ หมด

*การให้ บริการถังน ้าแข็งภายในบูธ ต่อเมื่อมียอดสัง่ น ้าแข็งตังแต่
้ 2 ถุงขึน้ ไป/วัน

เงื่อนไขการบริการ
1. ผู้ขอใช้ บริการจะต้ องส่งแบบฟอร์ มฉบับนี ้ซึง่ กรอกข้ อความโดยสมบูรณ์แล้ วมาให้ กบั ฝ่ ายปฏิบตั กิ าร ทรู ไอคอน ฮอลล์ และสามารถชาระเงินค่าบริ การให้ กบั
ฝ่ ายบัญชีและการเงิน โดยวิธีดงั นี ้
 เงินสดหรื อเช็ค สั่งจ่ าย บริษัท ทรู ไอคอนสยาม จากัด (สานักงานใหญ่ ) หรื อ โอนเงินเข้ าบัญชี ธนาคารกรุ งไทย สาขา สยามพารากอน
เลขที่บัญชี 672-8-05959-8 (กระแสรายวัน) พร้ อมส่งหลักฐานยืนยันการชาระเงิน ภายใน.......................................................
2. ทรู ไอคอน ฮอลล์ อาจปฎิเสธการให้ บริ การได้ ในกรณีที่มีการขอใช้ บริ การหรื อการส่งแบบฟอร์ มล่าช้ าหลังวันที่กาหนด
3. อัตราค่าบริ การข้ างต้ นรวมค่าขนส่งเรี ยบร้ อยแล้ ว
4. การยกเลิกคาขอใช้ บริ การ ผู้ขอใช้ บริการจะต้ องกระทาเป็ นลายลักษณ์อกั ษร และส่งให้ ฝ่ายปฎิบตั กิ าร ภายในวันที่ ________________หากพ้ นกาหนดดังกล่าวผู้ขอใช้ บริ การ
ยินยอมชาระค่ าปรั บร้ อยละ 50 ของค่ าบริการที่ระบุข้างต้ น และหากยกเลิกก่ อนวันงาน 3 วัน ผู้ขอใช้ บริการจะต้ องรั บผิดชอบค่ าใช้ จ่ายทัง้ หมด
5. ถังน ้าดื่มและถังน ้าแข็งเป็ นกรรมสิทธิ์ของบริษัท ทรู ไอคอนสยาม จากัด หากเกิดการสูญหายหรื อชารุ ด ผู้ขอใช้ บริ การจะต้ องชาระค่าเสียหาย 450 บาท และ 6,000 บาท/ถัง
ตามลาดับ
6. ช่วงเวลาส่งสินค้ า 8.00 – 18.00 น.

(ลายเซ็นต์ ) : ...................................................................................................
ผู้ขอใช้ บริการ : ...................................................................................................
วันที่ : …………………………………..……..……………………………

(ลายเซ็นต์ ) : ………………………….…….………………….
ผู้รับทราบและยืนยันการให้ บริการ : ........................................................................
วันที่ : …..………………………….………...…………
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