Shipshape Sea Store Co.,ltd.

Tel: 0-2877-1140-1

SHIP SHAPE, BUYING GUIDE 2009

อุปกรณเดินเรือ

วาลว 5K

หลอดไฟ

ปลั๊กไฟ - โคมไฟ

แปรงทาสี / ลูกกลิ้ง

อุปรณเซฟตี้

สกรูนอต

น้ํายา ตาง ๆ

ปน แส ยิงสนิม

เฟอง เตาปนสนิม

เกจ + เทอรโม

ฯลฯ

โปรดเช็ค สตอก กอนเนื่องจาก
สินคาสวนใหญ เปนของนําเขา
หากหมด ตองรอนาน 1-3 เดือน
บริษัท ชิพเชพ ซี สโตร จํากัด
โทร 0-2877-1140-1 แฟกซ 0-2476-6567
info@shipshapegroup.com

ประกอบดวย
1 ดัชนีสินคา
2 แคตตาล็อกสินคา
3 เงื่อนไข การจัดสง และ การชําระเงิน
4 แผนที่บริษัท

Shipshape Sea Store Co.,ltd.

Tel: 0-2877-1140-1

ขั้นตอนการสั่งซื้อ
1 แจงชื่อ - ที่อยู เพื่อเปดใบกํากับภาษี
2 รอยืนยัน จํานวนสินคาคงเหลือ และ กําหนดสง
3 ชําระเงิน และ สงมอบสินคา
การชําระเงิน และ การสงมอบสินคา
1 กรณีมารับสินคาดวยตนเอง ชําระเงินสด ในวันที่มารับสินคา
เพื่อความสะดวกรวดเร็ว โปรดแจงชื่อ-ที่อยู สําหรับเปดใบกํากับภาษี / ใบเสร็จรับเงิน ลวงหนา
2 จัดสงทางพัสดุลงทะเบียน ทานโอนคาสินคา พรอมกับ คาพัสดุ 53.5 บาท สําหรับสินคาขนาดไมใหญ
3 จัดสงโดยพนักงานบริษัท ชิพเชพ ฯ ในเขตกรุงเทพ และ ปริมณฑล ภายใน 2-3 วันทําการ
เสียคาขนสง 321 บาท (รวมภาษีมูลคาเพิ่มแลว)
4 จัดสงทางรถทัวร ทานโอนคาสินคา พรอมกับ คารถทัวร 107 บาท สําหรับสินคาขนาดไมใหญ
5 กรณีจัดสงทางบริษัทขนสง ที่สามารถเก็บคาขนสงปลายทางได ลูกคาโอนเฉพาะคาสินคา
บัญชีธนาคาร
ธนาคาร กรุงศรีอยุธยา สาขา บางมด
บัญชีกระแสรายวัน
ชื่อบัญชี: บริษัท ชิพเชพ ซี สโตร จํากัด
เลขที่: 248-0-01500-5

ธนาคาร กสิกรไทย สาขา บางมด
บัญชีกระแสรายวัน
ชื่อบัญชี: บริษัท ชิพเชพ ซี สโตร จํากัด
เลขที่ 090-1-05280-8

หมายเหตุ
คาธรรมเนียมธนาคาร ผูซ้อื เปนผูชําระ
กรณีชําระคาสินคาดวยเช็ค จะสงมอบสินคา เมื่อเช็คผาน
กรณีโอนทางอินเตอรเน็ท จะสงมอบสินคา เมื่อยอดเงินโอนเขาบัญชีแลว

การคืน / เปลี่ยนสินคา
1 สินคาที่เปลี่ยน จะตองอยูในสภาพที่สมบูรณ ทั้งตัวสินคา และ หีบหอ
2 กรณีสินคาหมด บริษัท ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนเปนสินคาที่มีมูลคา หรือ คุณภาพเทียบเทากัน
3 กรุณาสงเอกสาร ทั้งหมดมาพรอมกับตัวสินคา
4 อยูภายในระยะเวลาตามสมควร โดยขึ้นอยูกับดุลยพินิจของบริษัท ฯ

แผนที่บริษัท ชิพเชพ ซี สโตร จํากัด
ไปพระประแดง
บางปะแกว
ดาวคะนอง

ออฟฟส 26/141
ตนสน
รั้วเหล็ก

ปอมยาม

ซอยตัน
ถนนลูก รัง

แยก 2
15 เมตร
พระรามสอง ซอย 20

ถนนพระราม 2

ทางดวน

ถนนพระราม 2

สโตร 26/117

มาจากทางดวน
ใหขับชิดขวา
ลงสมุทรสาคร

บริษัท ชิพเชพ ซี สโตร จํากัด
26/141 ซอย 20 ถนนพระราม 2
แขวงบางมด เขตจอมทอง
กรุงเทพ 10150
โทร: 0-2877-1140-1
แฟก ซ: 0-2476-6567
E-mail: info@shipshapegroup.com
คุณศุภชัย: 081-834-6035

สะพานลอย คนขาม
ถนน
ปม น้ํามัน ปโตรนาส

รพ. บางมด
หางโฮมโปร
ซอยทาขาม
หางบิ๊ก ซี

สน. บางมด
หางเซ็นทรัลพระราม 2

# สงของ กรุณาติดตอสโตร 26/117

มหาชัย
วงแหวน
สมุท รสาคร

การเดินทาง
จากถนนใหญ เขาซอยมาประมาณ 15 เมตร เลี้ยวขวามือแยกแรก ตรงแยกมีปายเขียน "พระรามสอง ซอย 20 แยก 2"
ก็ใหเลี้ยวขวามา ขับตรงมา 20 เมตรมีตนสนใหญอยูขวามือ ทางซายเปนหมูบาน มีปอมยาม ก็เลี้ยวซายเขามา
ทางในหมูบานขับวนได มองหาบานเลขที่ 26/141 เปนทาวเฮา
จุดสังเกตุ คือ มีหวงชูชีพสีสม แขวนอยูหนาบาน หาไมยาก

เวลาทําการ จันทร - ศุกร 08:00 - 17:00 , เสาร เวลา 08:00 - 12:00
ติดตอ โทรศัพท 0-2877-1140-1, 0-2468-6907 โทรสาร 0-2476-6567 E-mail: info@shipshapegroup.com

