แบบสอบถามเรื่ องคูหามาตรฐาน

แบบฟอร์ ม

กาหนดส่ ง : 6 กันยายน 2562

7

ท่ านสามารถเลือกคูหามาตรฐาน โดยใส่ เครื่ องหมาย X ในช่ อง
ลาดับ

ประเภทคูหา

โซนสินค้ าที่เข้ าร่ วม

1

คูหามาตรฐาน TYPE A
A2
A3
(แบบฟอร์ มที่ 7.1)

BIG

2

3

คูหามาตรฐาน TYPE B
B2
B3
(แบบฟอร์ มที่ 7.2)
คูหามาตรฐาน TYPE C
C2
C3
(แบบฟอร์ มที่ 7.3)

ได้ บริ ษทั ละ 1 ประเภทคูหาเท่ านัน้ ตามรายการดังต่ อไปนี ้
ขนาดพืน้ ที่ท่ตี ้ องการ

9 ตร.ม.

36 ตร.ม.

18 ตร.ม.

มากกว่ า 36 ตร.ม.

27 ตร.ม.

27 ตร.ม.

BIH
BIFF & BIL
TIFF

หมายเหตุ:

1. หากมีการสัง่ จองคูหามาตรฐานติดกันภายใต้ ชื่อบริษัทเดียวกัน โดยขนาดพื ้นที่มากกว่า 9 ตร.ม. จะไม่มีผนังกั ้นกลางระหว่างคูหา
2. คูหามาตรฐาน จะไม่มีผนังในทุกๆ ด้ านที่ติดกับทางเดิน
3. คูหามาตรฐานที่มีพื ้นที่มากกว่า 9 ตร.ม. จะต้ องมีเสาโครงสร้ างซิสเต็มในทุกๆ 3 ม.
4. คูหามาตรฐาน ไม่สามารถยกเลิกโครงสร้ างหรือไม้ ป้ายชื่อได้

กรุ ณากรอก ชื่อบริ ษัทของท่ านเป็ นตัวอักษรภาษาอังกฤษแบบพิมพ์ ใหญ่ สาหรับติดบนป้ายชื่อ
(ใช้ ช่ ือบริ ษัทที่ท่านเซ็นสัญญากับกรมฯ เท่ านัน้ )
ชื่อบริ ษัท :

กรุ ณากรอกให้ สมบูรณ์ และส่ งกลับที่ :
ในประเทศ : คุณภูมินนั ท์ / คุณศุภโชค / คุณรชต
ต่ างประเทศ : คุณชญาณ์ นนั ท์ / คุณคริ ส
บริ ษทั เอ๊ กซคอน จากัด
92, 94, 96 ถนนวิภาวดีรังสิต
เขตดินแดง แขวงดินแดง กรุงเทพฯ 10400

ชือ่ บริ ษัทผู้แสดง :
คูหาเลขที่:
ชือ่ บุคคลทีร่ ับผิดชอบ :
โทร:

แฟ๊ กซ์ :

อีเมล์ :
หมายเลขประจาตัวผู้เสียภาษีของผู้ออกแสดงงาน

โทร : +66(0)-2275-5312-3 , +66(0)-2276-1831-4
ในประเทศ ต่อ 202/203/205 ต่างประเทศ ต่อ 204/206
แฟ๊ กซ์ : +66(0)-2277-6075
E-mail : style-std@xcon.co.th

สาขาใหญ่

หมายเลขสาขาย่อย

ลายมือชือ่ และวันที่ :

คูหามาตรฐาน TYPE A2 และ A3

แบบฟอร์ ม

กาหนดส่ ง : 6 กันยายน 2562

7.1

FRONT VIEW

ในคูหามาตรฐาน TYPE A ขนาด 3x3 ม. (9 ตร.ม.) ประกอบด้ วย
1. พรมอัดเรี ยบ ขนาด 9 ตร.ม.
LAY-OUT PLAN
2. ผนังซิสเต็มมาตรฐานหุ้มพีวซี ีสีขาว โครงซิสเต็มสูง 2.50 ม.
3. ป้ายชื่อร้ าน พร้ อมชื่อบริษัท และหมายเลขคูหา 1 ชุด
4. เก้ าอี ้ 2 ตัว(Type A2) หรือ เก้ าอี ้ 3 ตัว(Type A3)
Type A2 ค่ าบริการ 7,980 บาท
5. โต๊ ะ 1 ตัว
Type A3 ค่ าบริการ 8,200 บาท
6. ชัน้ วางของ (ติดผนัง) 2 ชัน้
เมื่อสั่งจองภายใน 6 ก.ย. 2562
7. ตู้เก็บของ 1 ตู้
(รวมภาษีมูลค่ าเพิ่ม 7% แล้ ว)
8. ถังขยะพลาสติก 1 ใบ
9. ไฟสปอตไลท์ LED ขาหนีบ 10 วัตต์ แสงเหลือง 3 ดวง
10. ปลัก๊ ไฟ 5 แอมป์ 1 จุด (ห้ ามใช้ กับไฟแสงสว่าง)
หมายเหตุ:
1. หากได้ รับการสั่งจอง ระหว่ างวันที่ 7 ก.ย. - 7 ต.ค. 2562 จะค่ าบริ การเพิ่ม 10% และหากได้ รับการสั่งจอง ระหว่ างวันที่ 8 - 20 ต.ค. 2562 มีค่าบริการเพิ่ม 30%
จากราคาปกติ หรื ออาจไม่สามารถให้ บริ การได้
2. การสัง่ จองบริ การต้ องยืนยันพร้ อมการชาระเงินเต็มจานวน โดยการโอนเงินเข้ าบัญชี ตามรายละเอียดดังต่อไปนี ้
ชื่อบัญชี

: บริ ษัท เอ๊ กซคอน จากัด

เลขที่บัญชี

: 055-0-60062-1 (บัญชีออมทรัพย์ )

ธนาคาร/สาขา

: ธนาคารกรุ งเทพ จากัด (มหาชน) / สาขารัชดา - ห้ วยขวาง

เลขที่ผ้เู สียภาษี

: 0105527038966

3. ขอสงวนสิทธิ์ ไม่ คนื เงินสาหรับการยกเลิกการสั่งจองระหว่ างวันที่ 8 - 20 ต.ค. 2562
ข้ อแนะนาสาหรั บผู้เข้ าร่ วมงานแสดงสินค้ า :
1. เพื่อความปลอดภัยต่อร่างกายและทรัพย์สินของท่าน ขอความกรุณาไม่ พิง ไม่ วางส่ วนใดส่ วนหนึ่งของร่ างกาย หรือสิ่งของที่มีนา้ หนักมาก ลงบนส่ วนที่เป็ นกระจกของ
เฟอร์ นิเจอร์ หากเกิดการบาดเจ็บหรือทรัพย์สินเสียหายจากการกระทาของตัวท่านเองดังกล่าวข้ างต้ น บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่ รับผิดชอบต่ อการกระทาที่เกิดจากตัวท่ านเอง
2. ห้ ามมิให้ ท่านนาเฟอร์ นิเจอร์ จากคูหาของผู้อ่ นื มาใช้ ในคูหาของตนเอง หากตรวจสอบและพบว่าท่านนามาใช้ โดยไม่ได้ เช่า หรือไม่ได้ รับอนุญาตจากเจ้ าของ หรือบริษัทฯ ที่
ทีเ่ ป็ นผู้ให้ เช่า ท่ านจะต้ องรั บผิดชอบค่ าปรับเป็ นจานวน 5 เท่ าของราคาเฟอร์ นิเจอร์ ท่ ใี ห้ เช่ าหน้ างาน
3. ห้ ามพ่ นสี ทาสี เขียน หรื อยิงซิลิโคนลงบนผนัง รวมถึงห้ ามใช้ ใบมีด สว่ านเจาะ ตอกตะปู เจาะรู ตรึงหมุด ยิงลวดเย็บกระดาษ หรือทาให้ เกิดความเสียหายใดๆ ต่ อ
ผนัง หรื อส่ วนอื่นส่ วนใดของคูหา หากต้ องการติดสินค้ าจัดแสดง หรือป้ายใดๆ กรุณาติดต่อ จนท. ฝ่ ายปฏิบตั ิการ หากมีการฝ่ าฝื น ผู้เข้ าร่ วมแสดงงานต้ องชาระค่ าเสียหาย
ที่เกิดขึน้ ในอัตรา 1,000 บาท ต่ อผนัง 1 แผ่ น
4. ท่านสามารถติดเทปกาวบนผนังคูหามาตรฐานได้ และหลังจบงานกรุณาลอกเทปกาวออกจากผนังด้ วยตัวท่านเอง
5. โครงสร้ างคูหาและชัน้ วางของติดผนัง สามารถรั บนา้ หนักได้ ไม่ เกิน 5 กิโลกรัม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ ไม่ รับผิดชอบต่ อความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึน้ หากพบว่า
เกิดจากผู้เข้ าร่วมงานแสดงสินค้ าฝ่ าฝื นกฎ
6. ทางบริ ษัทฯ ให้ บริ การเช่าคูหาและเฟอร์ นิเจอร์ เท่านั ้น ผู้เข้ าร่วมงานแสดงสินค้ าต้ องทาความสะอาดภายในคูหาระหว่างวันด้ วยตนเอง หรือสัง่ จองบริการทาความสะอาด บริษัทฯ
จะจัดเตรี ยมแม่บ้านเก็บขยะทีผ่ ้ เู ข้ าร่วมแสดงงานนามาวางไว้ ทหี่ น้ าคูหา หลังจากงานจบในแต่ละวันเท่านันเพิ
้ ่มเติม
7. ห้ ามเคลือ่ นย้ าย ต่อเติม หรื อเปลีย่ นแปลงชุดคูหามาตรฐาน และห้ ามทาการตกแต่งไม้ ปา้ ยเพิ่มเติม หากต้ องการเปลีย่ นแปลงใดๆ กรุณาติดต่อ เจ้ าหน้ าทีฝ่ ่ ายปฏิบตั ิการ ณ จุด
ให้ บริ การภายในงาน

คูหามาตรฐาน TYPE B2 และ B3

แบบฟอร์ ม

กาหนดส่ ง : 6 กันยายน 2562

7.2

FRONT VIEW

ในคูหามาตรฐาน TYPE B ขนาด 3x3 ม. (9 ตร.ม.) ประกอบด้ วย
1. พรมอัดเรี ยบ ขนาด 9 ตร.ม.
2. ผนังซิสเต็มมาตรฐานหุ้มพีวซี ีสขี าว โครงซิสเต็มสูง 2.50 ม.
3. ป้ายชื่อร้ าน พร้ อมชื่อบริษัท และหมายเลขคูหา 1 ชุด
4. เก้ าอี ้ 2 ตัว(Type B2) หรื อ เก้ าอี ้ 3 ตัว(Type B3)
5. โต๊ ะ 1 ตัว
6. ราวแขวนเสือ้ (เตีย้ ) สูง 1.2 ม. 2 ราว
7. ตู้เก็บของ 1 ตู้
8. ถังขยะพลาสติก 1 ใบ
9. ไฟสปอตไลท์ LED ขาหนีบ 10 วัตต์ แสงเหลือง 3 ดวง
10. ปลัก๊ ไฟ 5 แอมป์ 1 จุด (ห้ ามใช้ กบั ไฟแสงสว่าง)

LAY-OUT PLAN

Type B2 ค่ าบริการ 7,980 บาท
Type B3 ค่ าบริการ 8,200 บาท
เมื่อสั่งจองภายใน 6 ก.ย. 2562
(รวมภาษีมูลค่ าเพิ่ม 7% แล้ ว)

หมายเหตุ:
1. หากได้ รับการสั่งจอง ระหว่ างวันที่ 7 ก.ย. - 7 ต.ค. 2562 จะค่ าบริ การเพิ่ม 10% และหากได้ รับการสั่งจอง ระหว่ างวันที่ 8 - 20 ต.ค. 2562 มีค่าบริ การเพิ่ม 30%
จากราคาปกติ หรื ออาจไม่สามารถให้ บริ การได้
2. การสัง่ จองบริ การต้ องยืนยันพร้ อมการชาระเงินเต็มจานวน โดยการโอนเงินเข้ าบัญชี ตามรายละเอียดดังต่อไปนี ้
ชื่อบัญชี

: บริ ษัท เอ๊ กซคอน จากัด

เลขที่บัญชี

: 055-0-60062-1 (บัญชีออมทรั พย์ )

ธนาคาร/สาขา

: ธนาคารกรุ งเทพ จากัด (มหาชน) / สาขารัชดา - ห้ วยขวาง

เลขที่ผ้ ูเสียภาษี

: 0105527038966

3. ขอสงวนสิทธิ์ ไม่ คืนเงินสาหรับการยกเลิกการสั่งจองระหว่ างวันที่ 8 - 20 ต.ค. 2562
ข้ อแนะนาสาหรับผู้เข้ าร่ วมงานแสดงสินค้ า :
1. เพื่อความปลอดภัยต่อร่ างกายและทรัพย์สนิ ของท่าน ขอความกรุณาไม่ พิง ไม่ วางส่ วนใดส่ วนหนึ่งของร่ างกาย หรือสิ่งของที่มีนา้ หนักมาก ลงบนส่ วนที่เป็ นกระจกของ
เฟอร์ นิเจอร์ หากเกิดการบาดเจ็บหรื อทรัพย์สนิ เสียหายจากการกระทาของตัวท่านเองดังกล่าวข้ างต้ น บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่ รับผิดชอบต่ อการกระทาที่เกิดจากตัวท่ านเอง
2. ห้ ามมิให้ ท่านนาเฟอร์ นิเจอร์ จากคูหาของผู้อ่ ืนมาใช้ ในคูหาของตนเอง หากตรวจสอบและพบว่าท่านนามาใช้ โดยไม่ได้ เช่า หรื อไม่ได้ รับอนุญาตจากเจ้ าของ หรื อบริ ษัทฯ ที่
ที่เป็ นผู้ให้ เช่า ท่ านจะต้ องรั บผิดชอบค่ าปรับเป็ นจานวน 5 เท่ าของราคาเฟอร์ นิเจอร์ ท่ ใี ห้ เช่ าหน้ างาน
3. ห้ ามพ่ นสี ทาสี เขียน หรื อยิงซิลิโคนลงบนผนัง รวมถึงห้ ามใช้ ใบมีด สว่ านเจาะ ตอกตะปู เจาะรู ตรึงหมุด ยิงลวดเย็บกระดาษ หรือทาให้ เกิดความเสียหายใดๆ ต่ อ
ผนัง หรือส่ วนอื่นส่ วนใดของคูหา หากต้ องการติดสินค้ าจัดแสดง หรื อป้ายใดๆ กรุณาติดต่อ จนท. ฝ่ ายปฏิบตั กิ าร หากมีการฝ่ าฝื น ผู้เข้ าร่ วมแสดงงานต้ องชาระค่ าเสียหาย
ที่เกิดขึน้ ในอัตรา 1,000 บาท ต่ อผนัง 1 แผ่ น
4. ท่านสามารถติดเทปกาวบนผนังคูหามาตรฐานได้ และหลังจบงานกรุ ณาลอกเทปกาวออกจากผนังด้ วยตัวท่านเอง
5. โครงสร้ างคูหาและชัน้ วางของติดผนัง สามารถรับนา้ หนักได้ ไม่ เกิน 5 กิโลกรั ม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ ไม่ รับผิดชอบต่ อความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึน้ หากพบว่า
เกิดจากผู้เข้ าร่วมงานแสดงสินค้ าฝ่ าฝื นกฎ
6. ทางบริ ษัทฯ ให้ บริ การเช่าคูหาและเฟอร์ นิเจอร์ เท่านั ้น ผู้เข้ าร่ วมงานแสดงสินค้ าต้ องทาความสะอาดภายในคูหาระหว่างวันด้ วยตนเอง หรื อสัง่ จองบริ การทาความสะอาด บริ ษัทฯ
จะจัดเตรี ยมแม่บ้านเก็บขยะที่ผ้ เู ข้ าร่วมแสดงงานนามาวางไว้ ที่หน้ าคูหา หลังจากงานจบในแต่ละวันเท่านันเพิ
้ ่มเติม
7. ห้ ามเคลือ่ นย้ าย ต่อเติม หรื อเปลีย่ นแปลงชุดคูหามาตรฐาน และห้ ามทาการตกแต่งไม้ ปา้ ยเพิ่มเติม หากต้ องการเปลีย่ นแปลงใดๆ กรุณาติดต่อ เจ้ าหน้ าที่ฝ่ายปฏิบตั กิ าร ณ จุด
ให้ บริ การภายในงาน

คูหามาตรฐาน TYPE C2 และ C3

แบบฟอร์ ม

กาหนดส่ ง : 6 กันยายน 2562

7.3

FRONT VIEW

ในคูหามาตรฐาน TYPE C ขนาด 3x3 ม. (9 ตร.ม.) ประกอบด้ วย
1. พรมอัดเรี ยบ ขนาด 9 ตร.ม.
2. ผนังซิสเต็มมาตรฐานหุ้มพีวซี ีสขี าว โครงซิสเต็มสูง 2.50 ม.
3. ป้ายชื่อร้ าน พร้ อมชื่อบริษัท และหมายเลขคูหา 1 ชุด
4. เก้ าอี ้ 2 ตัว(Type C2) หรื อ เก้ าอี ้ 3 ตัว(Type C3)
5. โต๊ ะ 1 ตัว
6. ราวแขวนเสือ้ (สูง) สูง 2.0 ม. 2 ราว
7. ตู้เก็บของ 1 ตู้
8. ถังขยะพลาสติก 1 ใบ
9. ไฟสปอตไลท์ LED ขาหนีบ 10 วัตต์ แสงเหลือง 3 ดวง
10. ปลัก๊ ไฟ 5 แอมป์ 1 จุด (ห้ ามใช้ กบั ไฟแสงสว่าง)

LAY-OUT PLAN

Type C2 ค่ าบริการ 7,980 บาท
Type C3 ค่ าบริการ 8,200 บาท
เมื่อสั่งจองภายใน 6 ก.ย. 2562
(รวมภาษีมูลค่ าเพิ่ม 7% แล้ ว)

หมายเหตุ:
1. หากได้ รับการสั่งจอง ระหว่ างวันที่ 7 ก.ย. - 7 ต.ค. 2562 จะค่ าบริ การเพิ่ม 10% และหากได้ รับการสั่งจอง ระหว่ างวันที่ 8 - 20 ต.ค. 2562 มีค่าบริ การเพิ่ม 30%
จากราคาปกติ หรื ออาจไม่สามารถให้ บริ การได้
2. การสัง่ จองบริ การต้ องยืนยันพร้ อมการชาระเงินเต็มจานวน โดยการโอนเงินเข้ าบัญชี ตามรายละเอียดดังต่อไปนี ้
ชื่อบัญชี

: บริ ษัท เอ๊ กซคอน จากัด

เลขที่บัญชี

: 055-0-60062-1 (บัญชีออมทรั พย์ )

ธนาคาร/สาขา

: ธนาคารกรุ งเทพ จากัด (มหาชน) / สาขารัชดา - ห้ วยขวาง

เลขที่ผ้ ูเสียภาษี

: 0105527038966

3. ขอสงวนสิทธิ์ ไม่ คืนเงินสาหรับการยกเลิกการสั่งจองระหว่ างวันที่ 8 - 20 ต.ค. 2562
ข้ อแนะนาสาหรับผู้เข้ าร่ วมงานแสดงสินค้ า :
1. เพื่อความปลอดภัยต่อร่ างกายและทรัพย์สนิ ของท่าน ขอความกรุณาไม่ พิง ไม่ วางส่ วนใดส่ วนหนึ่งของร่ างกาย หรือสิ่งของที่มีนา้ หนักมาก ลงบนส่ วนที่เป็ นกระจกของ
เฟอร์ นิเจอร์ หากเกิดการบาดเจ็บหรื อทรัพย์สนิ เสียหายจากการกระทาของตัวท่านเองดังกล่าวข้ างต้ น บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่ รับผิดชอบต่ อการกระทาที่เกิดจากตัวท่ านเอง
2. ห้ ามมิให้ ท่านนาเฟอร์ นิเจอร์ จากคูหาของผู้อ่ ืนมาใช้ ในคูหาของตนเอง หากตรวจสอบและพบว่าท่านนามาใช้ โดยไม่ได้ เช่า หรื อไม่ได้ รับอนุญาตจากเจ้ าของ หรื อบริ ษัทฯ ที่
ที่เป็ นผู้ให้ เช่า ท่ านจะต้ องรั บผิดชอบค่ าปรับเป็ นจานวน 5 เท่ าของราคาเฟอร์ นิเจอร์ ท่ ใี ห้ เช่ าหน้ างาน
3. ห้ ามพ่ นสี ทาสี เขียน หรื อยิงซิลิโคนลงบนผนัง รวมถึงห้ ามใช้ ใบมีด สว่ านเจาะ ตอกตะปู เจาะรู ตรึงหมุด ยิงลวดเย็บกระดาษ หรือทาให้ เกิดความเสียหายใดๆ ต่ อ
ผนัง หรือส่ วนอื่นส่ วนใดของคูหา หากต้ องการติดสินค้ าจัดแสดง หรื อป้ายใดๆ กรุณาติดต่อ จนท. ฝ่ ายปฏิบตั กิ าร หากมีการฝ่ าฝื น ผู้เข้ าร่ วมแสดงงานต้ องชาระค่ าเสียหาย
ที่เกิดขึน้ ในอัตรา 1,000 บาท ต่ อผนัง 1 แผ่ น
4. ท่านสามารถติดเทปกาวบนผนังคูหามาตรฐานได้ และหลังจบงานกรุ ณาลอกเทปกาวออกจากผนังด้ วยตัวท่านเอง
5. โครงสร้ างคูหาและชัน้ วางของติดผนัง สามารถรับนา้ หนักได้ ไม่ เกิน 5 กิโลกรั ม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ ไม่ รับผิดชอบต่ อความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึน้ หากพบว่า
เกิดจากผู้เข้ าร่วมงานแสดงสินค้ าฝ่ าฝื นกฎ
6. ทางบริ ษัทฯ ให้ บริ การเช่าคูหาและเฟอร์ นิเจอร์ เท่านั ้น ผู้เข้ าร่ วมงานแสดงสินค้ าต้ องทาความสะอาดภายในคูหาระหว่างวันด้ วยตนเอง หรื อสัง่ จองบริ การทาความสะอาด บริ ษัทฯ
จะจัดเตรี ยมแม่บ้านเก็บขยะที่ผ้ เู ข้ าร่วมแสดงงานนามาวางไว้ ที่หน้ าคูหา หลังจากงานจบในแต่ละวันเท่านันเพิ
้ ่มเติม
7. ห้ ามเคลือ่ นย้ าย ต่อเติม หรื อเปลีย่ นแปลงชุดคูหามาตรฐาน และห้ ามทาการตกแต่งไม้ ปา้ ยเพิ่มเติม หากต้ องการเปลีย่ นแปลงใดๆ กรุณาติดต่อ เจ้ าหน้ าที่ฝ่ายปฏิบตั กิ าร ณ จุด
ให้ บริ การภายในงาน

