Valuable Freight Forwarding Services
Type

G4S International Logistics (Thailand) Ltd.
Service Charges

Service Charge

Liability Charge

อัตราค่าบริการ

เทีย่ ว /จุด

มูลค่าประกัน

ประเภท
A

B

Deadline: February 5, 2018

Pick up at the customer’s premise

THB 1,500 /Trip
/Point

ค่าบริการรับสินค้าจากสานักงานของลูกค้า

(ต่อเทีย่ ว / ต่อจุด)

Daily Service During the fair with
overnight storage

THB 7,500

Cover 2 bags
If over
ฟรี 2 หีบห่อ ส่วนที่
เกิน

0.03%

ค่าบริการเก็บสินค้าระหว่างงานแสดง
C

Delivery to customer’s premise

ค่าบริการส่งสินค้าคืนทีส
่ านักงานของ
ลูกค้า

THB 400 / Bag

(ต่อหีบห่อ)
THB 1,500
/Trip/Point

(ต่อเทีย่ ว / ต่อจุด)

Remarks / หมายเหตุ:


The above charges included insurance during transit by G4Si and overnight vaulting with full insurance coverage under the above limit.

อัตราค่าบริการข้างต้นรวมถึงการประกันระหว่างการขนส่งโดย G4Si และการฝากเก็บสินค้าตามมูลค่าประกันข้างต้น


Maximum 2 bags and / or weight package must not exceed 30 kilogram per bag.

จานวนหีบห่อต้องไม่เกิน 2หีบห่อ และน้าหนักสูงสุดต่อกล่องไม่เกิน 30กิโลต่อหีบห่อ


Customers are fully aware that glass or fragile item should not be packed with the valuable consignment. Insurance will not cover for any
damaged of glass or fragile items packed with consignment.

ลูกค้าต้องพึงตระหนักดีวา่ สินค้าประเภทกระจกและสิง่ ของทีแ
่ ตกหักง่ายจะไม่บรรจุรวมในหีบห่อเดียวกันกับสินค้าทีม
่ ีมูลค่าทีจ่ ะให้บริษท
ั ทาการขนส่ง


The above service charges are subject to 7% VAT where applicable by Thai Law.

ค่าบริการข้างต้นยังไม่รวมภาษี มูลค่าเพิม
่ 7%


The insurance will not be covered if the agreement does not sign by both parties and return to the company before operation begin.

ประกันจะไม่คม
ุ้ ครอง หากสัญญาให้บริการมิได้ลงนามโดยทัง้ สองฝ่ าย และส่งกลับมายังบริษ ท
ั ก่อนวันเริม
่ ปฏิบ ัติงาน

Company name / ชือ
่ บริษท
ั

Service confirmation / เอกสารยืนยันการใช้บริการ
Tel / โทร:

Name of authorized
person:
ID no. /Passport no:
Address / ทีอ
่ ยู่
Service Type
Pick up at customer’s location

Fax / โทรสาร:
Booth no / คูหาเลขที่
Service required / บริการทีต
่ อ
้ งการ
Date / วัน

Time / เวลา

บริการรับสินค้าจากสานักงานลูกค้า
Overnight storage during the show

ค่าบริการเก็บสินค้าระหว่างงานแสดง
Delivery to customer’s location

บริการส่งสินค้าคืนทีส
่ านักงานลูกค้า
Declared value /มูลค่าประกันภัย บาท
No of packages /จานวนหีบห่อ

Service charges

อัตราค่าบริการ

Signature & Company stamp / ลงนามพร้อมตราประทับ
____________________________________________________________ Date / วันที่ _______________________
For Further information please contact: Sasiwan (Nok), Suchada (Betty), Manita (Natt) Sales Dept. Tel. (662) 117 4171
Please fax to / กรุณาแฟ็ กซ์มาที่ (662) 117 4172 or e-mail to us at bkksales@g4si.com

