MOONCAKE ORDER FORM
8 AUGUST – 19 SEPTEMBER 2013

แบบฟอรมสั่งซื้อขนมไหวพระจันทร
8 สิงหาคม – 19 กันยายน 2556

Customer’s Name ชื่อลูกคา:
Tel โทร:

Fax แฟกซ:

E-mail อีเมล:
Address ที่อยู:
Item

ลำดับ

Product

Retail Price

สินคา

Quantity

ราคาตอหนวย

Amount

จำนวน

ราคารวม

Remarks

หมายเหตุ

THB 140 (1 piece special box)

1

กลองละ 140 บาท (1 ชิ้น ตอ 1 กลอง)

The Peninsula

THB 480 (6 pieces per box)

Egg Custard Mooncakes

กลองละ 480 บาท (6 ชิ้น ตอ 1 กลอง)

ขนมไหวพระจันทรเพนนินซูลาสูตรดั้งเดิม
ไสคัสตารดไขแดง

THB 580 (8 pieces per box)

กลองละ 580 บาท (8 ชิ้น ตอ 1 กลอง)
THB 2,500 (2013 edition mooncake trunk - four boxes of eight)

ชุดละ 2,500 บาท (4 กลอง กลองละ 8 ชิ้น)
THB 140 (1 piece special box)

2

กลองละ 140 บาท (1 ชิ้น ตอ 1 กลอง)

The Peninsula

THB 480 (6 pieces per box)

Lotus Seed Paste Mooncakes

ขนมไหวพระจันทรเพนนินซูลาสูตรดั้งเดิม
ไสเม็ดบัว

กลองละ 480 บาท (6 ชิ้น ตอ 1 กลอง)
THB 580 (8 pieces per box)

กลองละ 580 บาท (8 ชิ้น ตอ 1 กลอง)
THB 2,500 (2013 edition mooncake trunk - four boxes of eight)

ชุดละ 2,500 บาท (4 กลอง กลองละ 8 ชิ้น)
Total ราคารวมทั้งหมด

Pick up date

Special Early Bird offer: one box free for every 10 boxes purchased between 8 – 31 August 2013

วันที่รับสินคา:

ขอเสนอสุดพิเศษ ซื้อ 10 กลอง รับฟรี 1 กลอง เฉพาะวันที่ 8 – 31 สิงหาคม 2556 เทานั้น
Pick up location สถานที่รับสินคา:

The Peninsula Boutique (10:00 am - 9:00 pm), Level G, The Peninsula Bangkok

เดอะเพนนินซูลาบูติค (10.00 น. - 21.00 น.) ชั้น G, โรงแรมเพนนินซูลา กรุงเทพฯ
หมายเหตุ:

Please note: - Please complete and return this form one day in advance.

- Full payment is required when placing the order.
- All prices include service charge and government tax.
- Order of 100 or more boxes of Mooncakes should be placed at least three
working days in advance.
- Free delivery to one location will be extended for purchases over 50 boxes.
- The Peninsula Mooncakes are home-made with no artificial preservatives
added and must be kept in a refrigerator and consumed within seven days
after purchase.

Payment method วิธีการชำระเงิน:

American Express
อเมริกัน เอ็กซเพรส

Visa
วีซา

Master Card

มาสเตอร การด

Diner Club
ไดเนอรคลับ

Credit Card No หมายเลขเครดิตการด:
Name on Credit Card ชื่อผูถือบัตร:

- กรุณากรอกแบบฟอรมใหครบและสงแบบฟอรมกลับลวงหนา 1 วัน
- กรุณาจายเงินเต็มจำนวนในกรณีที่มีการสั่งจองลวงหนา
- ราคานี้ไดรวมอัตราคาบริการและภาษีมูลคาเพิ่มแลว
- ในกรณีที่สั่งขนมไหวพระจันทรมากกวา 100 กลองขึ้นไป กรุณาสั่งกอนลวงหนาเปนเวลา 3 วัน
- บริการสงฟรีตอหนึ่งสถานที่ ในกรณีที่สั่งขนมไหวพระจันทร 50 กลองขึ้นไป
- ขนมไหวพระจันทรถูกผลิตขึ้นโดยปราศจากสารกันบูด ดังนั้นควรเก็บไวในตูเย็น
และควรรับประทานภายใน 7 วัน หลังจากวันที่ซื้อสิ้นคา

JCB Card
การดเจซีบี

SCB

ธ.ไทยพาณิชย

Peninsula Card

บัตรสมาชิกโรงแรมเพนนินซูลา

Expiry Date วันหมดอายุบัตร:

I hereby authorise The Peninsula Bangkok to charge full payment to my credit card with my authorised signature.

ขาพเจายินยอมใหทางโรงแรมเพนนินซูลา กรุงเทพฯ หักเงินจากบัตรเครดิต เพื่อชำระคาสินคาทั้งหมดตามหลักฐานในการใหความยินยอมของขาพเจา

Signature ลายเซ็น
Please return this form along with a photocopy of both sides of your credit card to facsimile: (662) 861 2359.
For further information, please contact The Peninsula Boutique on (662) 861 2373 or e-mail: diningpbk@peninsula.com

กรุณาสงแบบฟอรมคืนพรอมกับสำเนาบัตรเครดิตหนา-หลัง ที่โทรสาร 02 861 2359
สอบถามขอมูลเพิ่มเติม กรุณาติดตอเดอะเพนนินซูลา บูติค โทรศัพท 02 861 2373 หรืออีเมล diningpbk@peninsula.com

