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แบบฟอรMม 11: 
 บริการอนิเตอรMเน็ตระบบ Wi

Pet Expo Thailand 2017 
บริษัท เอ็น.ซี.ซี. แมนเนจเม�นทM แอนดM ดิเวลลอปเม�
60 ศูนยMการประชุมแห�งชาติสิริกิต์ิ   ถ.รัชดาภิเษ
ชื่อผู�ติดต�อ : คุณนีรนุช/กลุวดี E-mail : neeranuch.chu@qsncc.com

  รูปแบบการใช�บัตร 

แบบใช�งาน 1 วัน 
แบบใช�งาน 3 วัน 
แบบใช�งาน 5 วัน 

เช�า USB Wi Fi Adapter 
 

 

 

สั่งจ�ายเงินโดย 

□ เงินสด   
□ โอนเงินเข�าบัญชี  ชื่อบัญชีบริษัท เอ็น.ซี.
                     เลขท่ีบัญชี : ธนาคารกสิกรไทย สาขาสีลม เลขท่ีบัญชี 

□ บัตรเครดิต      การรูดบัตรเครดิต กรุณาติ
                     ขอสงวนสิทธิ์เรียกเก็บค�าธรรมเนียมจากลูกค�าในอัตรา 
**การส่ังจองจะมีผลต�อเม่ือได�มีการชําระเงินเต็มจํานวนภายในระยะเวลาท่ีกําหนดในเอกสารฉบับน้ีโดยเงินสดหรือโอนเงิน
 
 
เงื่อนไขการบริการ 
1. บริษัท เคิร*ซ จํากัด  เปOนผู�มีสิทธิและให�บริการระบบอินเทอร*เน็ตแบบไร�สายและมีสายแต�เพียงผู�เดียว ภายในศูนย*การประชุมแห�งชาติสิ
2. บริษัท เอ็น.ซี.ซี.ฯ ไม�อนุญาตให�ผู�แสดงสินค�านําสัญญาณอินเทอร*เน็ตจากภายนอกเข�ามาใช�ภายในศูนย*การประชุ
    Mobile Hotspots, Access Point,Wireless Router เปOนต�น เพื่อนํามากระจายสัญญาณภายในพื้นที่จัดงานและก�อให�เกิดผลกระทบกับสัญญาณผู�ให�บริการที่ได�รับสิทธิ หากตรวจพบบริษัทฯ มี
    สิทธิ์ที่จะระงับด�วยทีมงานฝ�ายเทคนิคของ QSNCC และบริษัทฯจะไม�รับผิดชอบในความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นหน�างาน บริษัท เคิร*ซ จํากัด จัดเจ�าหน�าที่ตรวจสอบสัญญาณเตรียมงานวันแรกและ
    ตลอดช�วงระยะเวลาแสดงงาน 
3. บัตร Wi Fi  นี้เหมาะสําหรับใช�กับอุปกรณ*โทรศัพท*มือถือ
    ให�เช�า USB Sticks เพื่อเชื่อมต�อไปยัง Wi Fi 802.11ac
    แบบฟอร*มอินเทอร*เน็ต VDSL, LAN, Leased Line, Half Circuit
4. บัตร Wi Fi ไม�สามารถเปล่ียนหรือคืนเงินในทุกกรณี 
5. การส�งแบบฟอร*ม ผู�ขอรับบริการต�องกรอกข�อมูลในแบบฟอร*ม
   จะต�องแนบหลักฐานการโอนเงินมาพร�อมด�วยกับแบบฟอร*มนี้
6. กําหนดส�งแบบฟอร*ม: แบบฟอร*มทุกฉบับจะต�องถูกส�งมายัง ฝ�ายบริการลูกค�า ภายในวันที่กําหนดตามด�านบนและการส�งแบบฟ
   เท�านั้น 
7. การส่ังจองใด ๆ ที่ไม�ได�รับการชําระเงินจะถือว�าไม�สมบูรณ*และจะมิได�รับการบริการ
8. การยกเลิกคําขอบริการ จะต�องกระทําเปOนลายลักษณ*อักษร และ

 
สําหรับผู�มีอํานาจสั่งจองโปรดระบุชื่อและท่ีอยู�บริษัทท่ีถูกต�องเพื่อการออกใบเสร็จรับเงินและใบกํากับภาษี  
 

 
ชื่อบริษัท  : 

 
 

 
ที่อยู�       : 

 

 
เลขประจําตัวผู�เสียภาษีอากรหรือเลขที่บัตรประชาชน : 
 
โทรศัพท*  : 

 

 
ชื่อผู�ติดต�อ  : 

 

 
ลายเซนต*  : 

 
____________________________________________________________

 
 

Exhibitor Manual                                                                                                                                                                        

Wi-Fi  **แบบฟอรMมน้ืถอืเปVนใบแจ�งหน้ี** 

ส�งกลับภายใน 
ดM ดิเวลลอปเม�นทM จํากัด            เลขประจําตัวผู�เสียภาษี 0 10553400763 9 

รัชดาภิเษกตัดใหม� แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110  
neeranuch.chu@qsncc.com / kulvadee.pha@qsncc.com    โทรศพัทM : 02-229-3214

ราคาบัตร (บาท) 
(1 บัตร : 1 ผู�ใช�งาน) 

จํานวน (ระบุ) 

350  
900  

1,200  
535 (ต�องาน)  

เปVนเงิน 

                                    ราคาน้ีรวมภาษีมูลค�าเพิ่มแล�ว 

.ซี.แมนเนจเม�นทM แอนดM ดิเวลลอปเม�นทM จํากัด 
ธนาคารกสิกรไทย สาขาสีลม เลขท่ีบัญชี 789-2-01746-2  (ออมทรัพยM

การรูดบัตรเครดิต กรุณาติดต�อท่ีฝSายบริการลูกค�า หากยอดชําระเกินกว�า 50,000 บาท
ขอสงวนสิทธิ์เรียกเก็บค�าธรรมเนียมจากลูกค�าในอัตรา 3-5 ตามประเภทบัตร 

การส่ังจองจะมีผลต�อเม่ือได�มีการชําระเงินเต็มจํานวนภายในระยะเวลาท่ีกําหนดในเอกสารฉบับน้ีโดยเงินสดหรือโอนเงิน

บริษัท เคิร*ซ จํากัด  เปOนผู�มีสิทธิและให�บริการระบบอินเทอร*เน็ตแบบไร�สายและมีสายแต�เพียงผู�เดียว ภายในศูนย*การประชุมแห�งชาติสิริกิต์ิ 
ฯ ไม�อนุญาตให�ผู�แสดงสินค�านําสัญญาณอินเทอร*เน็ตจากภายนอกเข�ามาใช�ภายในศูนย*การประชมุฯรวมถึงไม�อนุญาตให�เป�ดหรือติดต้ังอุปกรณ*กระจายสัญญาณเพิ่มเติมอาทิเช�น 

เปOนต�น เพื่อนํามากระจายสัญญาณภายในพื้นที่จัดงานและก�อให�เกิดผลกระทบกับสัญญาณผู�ให�บริการที่ได�รับสิทธิ หากตรวจพบบริษัทฯ มี
และบริษัทฯจะไม�รับผิดชอบในความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นหน�างาน บริษัท เคิร*ซ จํากัด จัดเจ�าหน�าที่ตรวจสอบสัญญาณเตรียมงานวันแรกและ

นี้เหมาะสําหรับใช�กับอุปกรณ*โทรศัพท*มือถือ, IPad, Tablet ที่รองรับมาตรฐาน 802.11 ac  กรณีอุปกรณ*ที่นํามาใช�งานไม�สามารถรองรับมาตรฐาน 
acหากต�องการใช�งานอินเทอร*เน็ตที่ต�องมีการเชื่อมต�ออยู�ตลอดเวลาการใช�งานต�องเลือกเปOนแบ

VDSL, LAN, Leased Line, Half Circuit 

การส�งแบบฟอร*ม ผู�ขอรับบริการต�องกรอกข�อมูลในแบบฟอร*ม โดยละเอียดสมบูรณ*และต�องส�งมาพร�อมกับหลักฐานการชําระเงินภายในระยะเวลาที่กําหนด หากชําระเงินโดยวิธีโอนเงินเข�าบัญชี
จะต�องแนบหลักฐานการโอนเงินมาพร�อมด�วยกับแบบฟอร*มนี้ทางโทรสาร หมายเลข 02-229-3222 

แบบฟอร*มทุกฉบับจะต�องถูกส�งมายัง ฝ�ายบริการลูกค�า ภายในวันที่กําหนดตามด�านบนและการส�งแบบฟอร*มหลังกําหนด อาจมิได�รับการบริการ และต�องชําระเปOนเงินสด

การส่ังจองใด ๆ ที่ไม�ได�รับการชําระเงินจะถือว�าไม�สมบูรณ*และจะมิได�รับการบริการ 
การยกเลิกคําขอบริการ จะต�องกระทําเปOนลายลักษณ*อักษร และย่ืนต�อฝ�ายบริการลูกค�า ไม�น�อยกว�า 7 วัน ก�อนวันงาน หากพ�นกําหนดไปแล�ว จะเสียค�าปรับคร่ึงหน่ึงของราคาค�าบริการ

โปรดระบุชื่อและท่ีอยู�บริษัทท่ีถูกต�องเพื่อการออกใบเสร็จรับเงินและใบกํากับภาษี  (ตัวบรรจง) 

 
คูหาเลขที่  : 

 

  
 สํานักงานใหญ�  สาขา : 
 
โทรสาร   : 
 
E-mail    : 

____________________________________________________________ 
 
วันที่  : 

                                                                      39 

 
 
 
 

11 
ส�งกลับภายใน 27 เม.ย. 60 

3214-5   โทรสาร : 02-229-3222 

จํานวนเงิน 

  
  
  
 
  
  

)  

บาท 

การส่ังจองจะมีผลต�อเม่ือได�มีการชําระเงินเต็มจํานวนภายในระยะเวลาท่ีกําหนดในเอกสารฉบับน้ีโดยเงินสดหรือโอนเงิน 

มฯรวมถึงไม�อนุญาตให�เป�ดหรือติดต้ังอุปกรณ*กระจายสัญญาณเพิ่มเติมอาทิเช�น    
เปOนต�น เพื่อนํามากระจายสัญญาณภายในพื้นที่จัดงานและก�อให�เกิดผลกระทบกับสัญญาณผู�ให�บริการที่ได�รับสิทธิ หากตรวจพบบริษัทฯ ม ี  
และบริษัทฯจะไม�รับผิดชอบในความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นหน�างาน บริษัท เคิร*ซ จํากัด จัดเจ�าหน�าที่ตรวจสอบสัญญาณเตรียมงานวันแรกและ 

กรณีอุปกรณ*ที่นํามาใช�งานไม�สามารถรองรับมาตรฐาน 802.11ac บริษัทฯ มีบริการ 
หากต�องการใช�งานอินเทอร*เน็ตที่ต�องมีการเชื่อมต�ออยู�ตลอดเวลาการใช�งานต�องเลือกเปOนแบบเดินสาย (Wiring) เท�านั้นอ�างอิง    

ระเงินภายในระยะเวลาที่กําหนด หากชําระเงินโดยวิธีโอนเงินเข�าบัญช ี

อร*มหลังกําหนด อาจมิได�รับการบริการ และต�องชําระเปOนเงินสด 

เสียค�าปรับคร่ึงหน่ึงของราคาค�าบริการ 

 

 

 

 

 

 
______________________________________

แบบฟอรMม 




