ทวีวฒ
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เปิ ด 8.30 น. ปิ ด 17.30 น. รับสิ นค้ำได้ ต้ังแต่ เวลำ 9.00 น. ถึง

17.00 น.
เปิ ด 8.30 น. ปิ ด 12.00 น. รับสิ นค้ำได้ต้ังแต่ เวลำ 9.30 น. ถึง 11.30 น.
หยุด

คำแนะนำในกำรสั่งซื้อใบพัดเรื อ ช่ องทำงกำรติดต่ อ เงื่อนไขกำรส่ งใบพัดเรื อ วิธีกำร
สั่งซื้อ นัดหมำยส่ งใบพัดเรื อ กำรชำระเงิน
1. รำคำที่นำเสนอทุกรำยกำร ตำมใบรำคำข้ ำงต้ น เป็ นรำคำรับใบพัดเรื อเองที่คลังสินค้ำของบริษัท และรำคำดังกล่ำวยังไม่
รวมภำษีมูลค่ำเพิม่ และยังไม่ รวมค่ำจัดส่ งสินค้ำ
2. กรณี สั่งซื้อมูลค่ำน้ อยกว่ำ 5,000 บำท ลูกค้ำจะต้ องมำรับสินค้ำเองที่บริษัท หรือ
2.1 ในเขตกรุงเทพและปริมณฑล คิดค่ำจัดส่ งสินค้ำไปยังลูกค้ำตำมอัตรำที่บริษัทขนส่ งกำหนด
2.2 ในพื้นที่ต่ำงจังหวัด ลูกค้ำเป็ นผู้ชำระค่ำขนส่ ง ไปในจังหวัดของลูกค้ำ โดยลูกค้ำเป็ นผู้ชำระค่ำขนส่ งเองที่
ปลำยทำง ลูกค้ำสำมำรถเลือกบริษัทขนส่ งได้ เอง หรื อเลือกจำกรำยชื่ อบริษัทขนส่ ง
2.3 เลือกใช้ บริกำรขนส่ งด่ วนพิเศษ Flash, Kerry, Grab, Get, LineMan, LalaMove โดยลูกค้ำเลือกจ่ ำยค่ำขนส่ งเอง
แล้วประสำนงำนให้ ผ้บู ริกำรขนส่ งเข้ ำมำรับสินค้ำได้ ทบี่ ริษัทฯ โดยตรง
หรื อ ถ้ ำหำกให้ บริษัทฯ เป็ นผู้ตดิ ต่ อให้ จะมีค่ำใช้ จ่ำยเพิม่ เติมในกำร ประสำนงำน ค่ำแพ็กกิง้ หีบห่ อสินค้ำ ค่ำรถนำสินค้ำ
ไปส่ งที่ขนส่ ง และค่ำขนส่ งไปจุดหมำยปลำยทำง
3. เงื่อนไขกำรชำระเงิน กรณีชำระเป็ นเงินสด ลูกค้ำต้ องชำระเงินให้ ครบถ้ วนก่อน โดยจ่ ำยเป็ นเงินสดที่บริษัท หรื อโอนผ่ำน
บัญชีธนำคำร แต่ หำกจ่ ำยเป็ นเช็ค จะต้ องรอให้ เช็คเคลียร์ ผ่ำนเงินโอนจำกธนำคำรโดยสมบูรณ์ก่อน จึงสำมำรถรับสินค้ำได้

อัตรำค่ำจัดส่ งพัสดุภำยในประเทศ / Express Delivery Charge
Package Size

Weight

W+L+H (ก*ย*ส )

น้ำหนัก

ส่ งกรุงเทพ

*ส่ งต่ำงจังหวัด

< 2 kg.
< 4 kg.
< 6 kg.
< 10 kg.
< 15 kg.
< 20 kg.

100 ฿
150 ฿
200 ฿
300 ฿
400 ฿
500 ฿

150 ฿
200 ฿
250 ฿
350 ฿
450 ฿
550 ฿

XS
S
M
L
XL
XXL

<30 CM.
31‐40 cm.
41‐60 cm
61‐80 cm.
81‐100 cm.
101‐120 cm.

Express Delivery

หมายเหตุ :
1. โอนค่าสินค้าก่อนทาการจัดส่ง ล่วงหน้า 1 วันทาการ กรณีส่งผ่านเอ็กเพรส ลูกค้าจะได้รับ
สินค้า ไม่เกิน 2‐3 วันทาการ
2. กรณี สินค้าหีบห่อแล้ว มีขนาดเล็กกว่าในตาราง ให้ยึดถือ น้าหนัก ในการคานวณราคา
3. สินค้าทีจ่ ะส่งผ่านเอ็กเพรสได้ ขนาดหีบห่อ ต้องไม่เกิน 120 cm.
น้าหนักไม่เกิน 20 kg.
4. ถ้าหากให้บริษัทฯ เป็ นผู้ติดต่อ ส่งเอ็กเพรสให้ จะมีค่าใช้จ่าย
ตามตารางข้างต้น
5. กรณีใช้ขนส่งเอง ลูกค้าสามารถเลือกติดต่อโดยตรงกับผู้รับเหมา
ขนส่งเอง เพื่อเข้ามารับสินค้าทีบ่ ริษัท โดยต้องเป็ นผู้ประสานงาน
จ่ายค่าขนส่งโดยตรง เช่น Flash, Kerry, Grab, Get, LineMan, LalaMove
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