แบบฟอร์ มขอใช้ บริการดอกไม้ ประดับ/จัดสวน
กรุ ณาชาระเงินและส่ งกลับมาภายในวันที่ :________________________
กรุ ณากรอกแบบฟอร์ มนี ใ้ ห้ครบถ้ วนสมบูรณ์ และส่ งมายัง
ฝ่ ายปฏิบัติการ, บริ ษัท รอยัล พารากอน เอ็นเตอร์ ไพรส์ จากัด (สานักงานใหญ่ )
991 อาคารศูนย์ การค้ าสยามพารากอน ถนนพระราม 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุ งเทพฯ 10330
โทรศัพท์: (02) 610 8011 โทรสาร: (02) 610 8040
เลขประจาตัวผู้เสียภาษี 0105549030305
ผู้รับผิดชอบ : ______
โทรศัพท์ :
________
โทรสาร : (02) 610 8040 อีเมล์ : _________________________
ชื่องาน
วันจัดงาน
ชื่อบริ ษัท
ชื่อ/สกุล (นาย/นาง/นางสาว)
ที่อยู่

คูหาหมายเลข
อีเมล์

โทรศัพท์
ออกใบเสร็ จรั บเงินในนาม :

โทรสาร
นิติบุคคล(ระบุเลขประจาตัวผู้เสียภาษี)
บุคคลธรรมดา(ระบุเลขบัตรประจาตัวประชาชน)
รายการ

1. ดอกไม้ ประดับโต๊ะลงทะเบียน
2. ดอกไม้ ประดับโต๊ะรับแขก
3. ดอกไม้ ประดับโพเดียม
4. บริ การเช่าต้ นไม้
5. บริ การรับจัดสวน
6. ดอกไม้ ติดหน้ าอก

ราคา(บาท)/หน่ วย

โทนสี...........................................
โทนสี...........................................
โทนสี..........................................

วันที่ใช้ งาน

จานวนทัง้ หมด

รวมเป็ นเงิน(บาท)

900
600
900
*กรุณาแจ้ งล่วงหน้ า 20 วัน
*กรุณาแจ้ งล่วงหน้ า 20 วัน

 ดอกกล้ วยไม้
 ดอกคาร์ เนชั่น

150
150

 ดอกกุหลาบ

250

 ดอกลิลลี่

300
หมายเหตุ :
* หากต้ องการบริ การจัดสวนหรื อเช่ าต้ นไม้ กรุ ณาแจ้ งเจ้ าหน้ าที่บริ การลูกค้ าล่ วงหน้ า 20 วัน เพื่อเสนอราคา
* การสั่งดอกไม้ ประดับและดอกไม้ ติดหน้ าอก กรุ ณาสั่งล่ วงหน้ า 7 วัน ก่ อนวันใช้ งานจริ ง
* ประเภทของต้ นไม้ และดอกไม้ ประดับขึน้ อยู่กับฤดูกาล
* ดอกไม้ , ต้ นไม้ และสิ่งตกแต่ งในการจัดสวน เป็ นกรรมสิทธิ์ของ รอยัล พารากอน ฮอลล์

รวม
ภาษีมูลค่ าเพิ่ม 7%
ราคารวมทัง้ หมด

เงื่อนไขการให้ บริการ
1. รอยัล พารากอน ฮอลล์ กาหนดส่งมอบดอกไม้ประดับเวลา 10.00 น. ในวันที่ใช้ งาน
2. ผู้ขอใช้ บริการจะต้ องส่งแบบฟอร์ มฉบับนี ้ซึง่ กรอกข้อความโดยสมบูรณ์แล้วมาให้ กบั ฝ่ ายปฏิบตั ิการ รอยัล พารากอน ฮอลล์ และสามารถชาระเงินค่าบริ การให้ กบั ฝ่ ายบัญชีและการเงิน
โดยวิธีดังนี ้
 เงินสดหรือเช็ค สั่งจ่ าย บริษัท รอยัล พารากอน เอ็นเตอร์ ไพรส์ จากัด หรือ โอนเงินเข้ าบัญชี ธนาคารกรุงเทพ สาขาสยามพารากอน
เลขที่บัญชี 855-0-04894-9 (ออมทรัพย์ ) พร้ อมส่งหลักฐานยืนยันการชาระเงินทางโทรสารหมายเลข (02) 610 8040 ภายใน........................................................................
3. รอยัล พารากอน ฮอลล์ อาจปฏิเสธการให้ บริ การได้ ในกรณีที่มีการขอใช้บริ การหรือการส่งแบบฟอร์ มล่าช้ าหลังวันทีก่ าหนด
4. การยกเลิกคาขอใช้ บริ การ ผู้ขอใช้ บริ การจะต้ องกระทาเปน นลายลักณณ์อักณร และส่งให้ ฝ่ายปฏิบตั ิการ ภายใน…………………………... หากพ้ นกาหนดดังกล่าว ผู้ขอใช้ บริ การ ยินยอมชาระ
ค่ าปรับในอัตราร้ อยละ 50 ของค่ าบริการที่ระบุข้างต้ น ยกเว้ นหากเป็ นต้ นไม้ ท่ ตี ้ องสั่งพิเศษ ผู้ขอใช้ บริการต้ องรับผิดชอบค่ าใช้ จ่ายทัง้ หมด
5. รอยัล พารากอน ฮอลล์ ขอสงวนสิทธิ์แก้ ไขเงื่อนไขในการให้ บริ การ โดยมิต้องแจ้ งล่วงหน้ าให้ ทราบ

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

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

