
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

  

*** อุปกรณ์สาํหรบัคหูามาตรฐานจะเป็นไปตามที �ระบุไวเ้ทา่นั !น ไมส่ามารถเปลี �ยนแปลง หรอื แลกเป็นเงนิสดได ้



 

 

 

  

*** อุปกรณ์สาํหรบัคหูามาตรฐานจะเป็นไปตามที �ระบุไวเ้ทา่นั !น ไมส่ามารถเปลี �ยนแปลง หรอื แลกเป็นเงนิสดได ้



 

 

 

เงื�อนไขการชาํระเงิน 
1. ชาํระงวดที�  1 : 30% ภายใน 7 วนันับจากวนัจอง 
 ชาํระงวดที�  2 : 70% ภายในวนัที� 30 
 หรือ ชาํระงวดเดียว 100% ภายใน 15 
2. สามารถหกั ภาษี ณ ที�จ่าย ได้ 3% เป็นค่าบริการ โดยรายละเอียดบริ
 บรษิทั เอน็.ซ.ีซ.ี เอก็ซบิชิั �น ออกาไนเซอร ์จาํกดั 
 60 ศูนยก์ารประชุมแห่งชาตสิริกิติิ ' ถนนรชัดาภเิษกตดัใหม ่แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรงุเทพฯ 
 เลขประจาํตวัผูเ้สยีภาษ ี010-553-714
วิธีการชาํระเงิน   
1. ชาํระโดยเชค็ขีดคร่อมสั �งจา่ย “บรษิทั เอน็
2. ชาํระโดยโอนเงินเข้าบญัชี ชื�อบญัช ี

ออมทรัพย์ สาขาสีลม เลขที�บัญชี 
โทรสาร 02-203-4250-1 หรอื e-mail: tbb@qsncc.com

3. ชาํระโดยบตัรเครดิต สามารถชําระได้โดยตรงที�แผนกบญัช ีอาคารศูนยแ์ถลงข่าว ศูนยก์ารประชุม
โดย คดิค่าธรรมเนียม 3% ของมลูค่าที�รบัชําระ 
Club และ JCB  
*** สาํหรบับตัรเครดติในเครอืกรงุศรฯี

เงื�อนไขและข้อตกลงในการสมคัรเข้าร่วมงาน
1. การเลอืกตําแหน่งคหูาใชห้ลกัเกณฑผ์ูส้มคัรก่อนมสีทิธิ 'เลอืกพืUนที�ไดก่้อน โดยเลอืกตําแหน่งในพืUนที�ตามประเภทของ

สนิคา้ที�ผูจ้ดังานไดก้ําหนดไวแ้ลว้ 
2. ในกรณีที�ผู้สมคัรขอยกเลกิการจองพืUนที�ไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตาม 

ชาํระแลว้ 
3. หา้มโอนสทิธิ 'การเขา้ร่วมงานใหผู้อ้ื�น และหา้มมใิหนํ้าคูหาไปจดัแบ่งพืUนที�ใหผู้อ้ ื�นที�มไิดส้มคัรเขา้ร่วมงานกบัผูจ้ดังาน

โดยตรง ถา้เกดิปญัหาขึUนทางผูจ้ดังานฯ จะไมร่บัผดิชอบไมว่่ากรณใีดๆ ทั UงสิUน
4. ผูส้มคัรตอ้งขายหรอืแสดงสนิคา้ตามประเภทที�ระบุมาในใบสมคัรเท่านั Uน
5. ผูส้มคัรจะต้องศกึษาคู่มอืการเขา้ร่วมแสดงงาน และปฏบิตัติามกฎระเบยีบอย่างเคร่งครดั ในกรณีที�มคีวามเสยีหาย

เกดิขึUน ผูส้มคัรจะตอ้งเป็นผูร้บัผดิชอบ
โปรโมชั �นร่วมกบังาน 

เพื�อส่งเสรมิการขาย ทางผูจ้ดังานขอความ
ใหก้บัผูซ้ืUอ เพื�อนํามาใชใ้นการแลกคปูองเพื�อจบัรางวลัภายในงาน

 

สนใจจองพื6นที�และ
บริษทั เอน็
เลขที� 
โทรศพัท ์
E

วนันับจากวนัจอง (มฉิะนั Uนทางผูจ้ดังานจะถอืว่าท่านสละสทิธิ 'ในการจอง
30 ตลุาคม 2559 

15 วนันับจากวนัจอง แต่ไม่เกิน 30 ตลุาคม 2559
เป็นค่าบริการ โดยรายละเอียดบริษทัดงันี6  

เอก็ซบิชิั �น ออกาไนเซอร ์จาํกดั (สาํนกังานใหญ่) 
ศูนยก์ารประชุมแห่งชาตสิริกิติิ ' ถนนรชัดาภเิษกตดัใหม ่แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรงุเทพฯ 

714-8063 (สงวนสทิธิ 'ในการออกใบกํากบัภาษหีลงัจากไดร้บัใบหกั ณ ที�จา่ยแลว้

บรษิทั เอน็.ซ.ีซ.ี เอก็ซบิชิั �น ออกาไนเซอร ์จาํกดั” หรอื
ชื�อบญัช ี“บรษิทั เอน็.ซ.ีซ.ี เอก็ซบิชิั �น ออกาไนเซอร ์จาํกดั

เลขที�บัญชี 789-2-01749-7 และส่งสําเนาใบโอนเงินพร้อมเขียนชื�อบริษัทมาทาง
mail: tbb@qsncc.com 

สามารถชําระได้โดยตรงที�แผนกบญัช ีอาคารศูนยแ์ถลงข่าว ศูนยก์ารประชุม
ของมลูค่าที�รบัชําระ (ไม่รวมภาษมีลูค่าเพิ�ม) และ ไม่รบับตัร 

สาํหรบับตัรเครดติในเครอืกรงุศรฯี สามารถผ่อนชาํระ 0% 10 เดอืน กรณุาสอบถามเพิ�มเตมิจากพนกังาน
เงื�อนไขและข้อตกลงในการสมคัรเข้าร่วมงาน 

การเลอืกตําแหน่งคหูาใชห้ลกัเกณฑผ์ูส้มคัรก่อนมสีทิธิ 'เลอืกพืUนที�ไดก่้อน โดยเลอืกตําแหน่งในพืUนที�ตามประเภทของ

ในกรณีที�ผู้สมคัรขอยกเลกิการจองพืUนที�ไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตาม ผู้จดังานขอสงวนสทิธิ 'ในการคนืเงนิที�ได้ทําการ

หา้มโอนสทิธิ 'การเขา้ร่วมงานใหผู้อ้ื�น และหา้มมใิหนํ้าคูหาไปจดัแบ่งพืUนที�ใหผู้อ้ ื�นที�มไิดส้มคัรเขา้ร่วมงานกบัผูจ้ดังาน
โดยตรง ถา้เกดิปญัหาขึUนทางผูจ้ดังานฯ จะไมร่บัผดิชอบไมว่่ากรณใีดๆ ทั UงสิUน 

งขายหรอืแสดงสนิคา้ตามประเภทที�ระบุมาในใบสมคัรเท่านั Uน 
ผูส้มคัรจะต้องศกึษาคู่มอืการเขา้ร่วมแสดงงาน และปฏบิตัติามกฎระเบยีบอย่างเคร่งครดั ในกรณีที�มคีวามเสยีหาย

ครจะตอ้งเป็นผูร้บัผดิชอบ 

ทางผูจ้ดังานขอความร่วมมอืจากผูป้ระกอบการในการออกใบเสรจ็พรอ้มตราประทบัรา้นคา้
ใหก้บัผูซ้ืUอ เพื�อนํามาใชใ้นการแลกคปูองเพื�อจบัรางวลัภายในงาน 

สนใจจองพื6นที�และสอบถามรายละเอียดเพิ�มเติม กรณุาติดต่อ
บริษทั เอน็.ซี.ซี. เอก็ซิบิชั �น ออกาไนเซอร ์จาํกดั
เลขที� 60 ถนนรชัดาภเิษกตดัใหม ่เขตคลองเตย กรงุเทพฯ 
โทรศพัท ์: 02-203 4222-6   โทรสาร: 02-203 4250
E-mail: tbb@qsncc.com     Website: www.thaibestbuys.com

มฉิะนั Uนทางผูจ้ดังานจะถอืว่าท่านสละสทิธิ 'ในการจอง) 

2559 

ศูนยก์ารประชุมแห่งชาตสิริกิติิ ' ถนนรชัดาภเิษกตดัใหม ่แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรงุเทพฯ 10110 
สงวนสทิธิ 'ในการออกใบกํากบัภาษหีลงัจากไดร้บัใบหกั ณ ที�จา่ยแลว้) 

หรอื 
เอก็ซบิชิั �น ออกาไนเซอร ์จาํกดั” ธนาคารกสกิรไทย ประเภท

และส่งสําเนาใบโอนเงินพร้อมเขียนชื�อบริษัทมาทาง         

สามารถชําระได้โดยตรงที�แผนกบญัช ีอาคารศูนยแ์ถลงข่าว ศูนยก์ารประชุมแห่งชาตสิริกิติิ ' 
และ ไม่รบับตัร American Express, Diners 

กรณุาสอบถามเพิ�มเตมิจากพนกังาน 

การเลอืกตําแหน่งคหูาใชห้ลกัเกณฑผ์ูส้มคัรก่อนมสีทิธิ 'เลอืกพืUนที�ไดก่้อน โดยเลอืกตําแหน่งในพืUนที�ตามประเภทของ

ผู้จดังานขอสงวนสทิธิ 'ในการคนืเงนิที�ได้ทําการ

หา้มโอนสทิธิ 'การเขา้ร่วมงานใหผู้อ้ื�น และหา้มมใิหนํ้าคูหาไปจดัแบ่งพืUนที�ใหผู้อ้ ื�นที�มไิดส้มคัรเขา้ร่วมงานกบัผูจ้ดังาน

ผูส้มคัรจะต้องศกึษาคู่มอืการเขา้ร่วมแสดงงาน และปฏบิตัติามกฎระเบยีบอย่างเคร่งครดั ในกรณีที�มคีวามเสยีหาย

ร่วมมอืจากผูป้ระกอบการในการออกใบเสรจ็พรอ้มตราประทบัรา้นคา้ 

สอบถามรายละเอียดเพิ�มเติม กรณุาติดต่อ:    
เอก็ซิบิชั �น ออกาไนเซอร ์จาํกดั 

ถนนรชัดาภเิษกตดัใหม ่เขตคลองเตย กรงุเทพฯ 10110  
203 4250-1 

www.thaibestbuys.com  


