
 

แบบฟอร์มสั่งซือ้ผลิตภัณฑ์แบบต่อเน่ืองรายปี (ARO) 
ส าหรับ “กลยุทธ์กาแฟ 111” 

        

  วนั.............เดือน………...........ปี............... 
ข้อมูลผู้สั่งสนิค้า 
หมายเลขสมาชิก..............................................ชื่อสมาชิก........................................................................................................................................... 
สถานท่ีรับสินค้า   ตามท่ีอยู่ในฐานข้อมลู 
                           ตามที่อยู่จดัส่งสินค้า................................................................................................................................................................... 
โทรศพัท์บ้าน....................................มือถือ...............................................อีเมล.......................................................................................................... 
ข้อมูลการสั่งซือ้ต่อเดือน  รายละเอียดการสัง่ซือ้ และการจดัส่งผลิตภณัฑ์กาแฟจริงใจ  
สิทธิประโยชน์ท่ีจะได้รับจากการสัง่ซือ้ สงวนสิทธ์ิเฉพาะสมาชิกท่ีสัง่ซือ้สินค้าแบบต่อเน่ืองรายปีตามเงื่อนไขท่ีก าหนดเท่านัน้ (ตามรายละเอียดด้านหลงั) 
 

 

ราคาสมาชิก 
 

จ านวนสั่งซือ้ / เดือน 
 

ค่าจัดส่ง 
 

ช าระเงินรายเดือน 

390 บาท/กล่อง กาแฟ 3 in 1..............กลอ่ง 
กาแฟ 4 in 1..............กลอ่ง 

 ฟรีค่าจดัส่ง  เมื่อสัง่ซือ้เดือนละ 2 กล่อง 
 เดือนละ 150 บาท เมื่อสัง่ซือ้เดือนละ 1 กล่อง 

เดือนละ..............บาท 

 
การจัดส่งสนิค้า ในเดือนแรก บริษัทจะจดัส่งสินค้าทนัทีท่ีสมาชิกช าระเงินเรียบร้อยแล้ว  

   และตัง้แต่เดือนท่ี 2 เป็นต้นไป บริษัทจะจดัส่งสินค้าภายในวันที่ 10 ของเดือน เมื่อสมาชิกช าระเงินเรียบร้อยแล้ว 

วิธีการช าระเงนิ 

 ช าระด้วยการหกัเงินจากบตัรเครดิต/บตัรเดบิต  โดยชื่อหน้าบตัรต้องเป็นชื่อสมาชิก หรือผู้สมคัรร่วมเท่านัน้  
         (พร้อมกรอกแบบฟอร์มหนงัสือยินยอมให้หกัเงินจากบตัรเครดิต/บตัรเดบิต) 

................................................................................................ ................................................................... ................. 
หนังสือยนิยอมให้หักเงนิจากบัตรเครดติ / บัตรเดบติ 

ชื่อ-นามสกลุ ผู้ ถือบตัร (ต้องเป็นชื่อสมาชิก หรือผู้สมคัรร่วมเท่านัน้) 
ภาษาองักฤษ (ตามท่ีระบใุนบตัร)……………………….............................................................................................................................................. 
ภาษาไทย ............................................................................................................................................................. .................................................. 
หมายเลขบตัรประชาชน...........................................................................................วนั / เดือน / ปีเกิด....................................................................... 
หมายเลขบตัรเครดิต/เดบิต  
  
บตัรหมดอายุ             เดือน ปี    (อายบุตัรอย่างน้อย 1 ปีขึน้ไป)                       
 

บตัรเครดิต            VISA                  Mastercard        JCB           ออกบตัรโดย................................................................................ 
บตัรเดบิต           VISA                  Mastercard (ธนาคารกรุงเทพ, กรุงไทย, กรุงศรีอยธุยา, ทหารไทย, ไทยพาณิย์, ธนชาต, กสิกรไทย) 
บตัรเดบิตธนาคารกรุงเทพ       TPN UnionPay   TPN Mastercard  
 

ข้าพเจ้ายินยอมให้ บจก. ชวงโฮ เอ็นเตอร์ไพรส์ (ประเทศไทย) เก็บเงินค่าสินค้า/บริการ ตามใบสัง่ซือ้เลขท่ี........................ จากบญัชีบตัรเครดิต/บตัรเดบิต 
เป็นเวลา 11 เดือน โดยช าระเดือนละ.......................................................บาท    เป็นจ านวนเงินรวม.......................................................................บาท 
(ช าระครัง้แรกในวันสั่งซือ้ และช าระรายเดือน รวม 11 ครัง้) ในวันท่ี 5 ของแต่ละเดือน 

  ข้าพเจ้าได้อ่านและรับทราบรายละเอียดของเอกสารฉบบันีเ้ป็นอย่างดีแล้ว และขอยืนยนัความถกูต้องของข้อมลูทัง้หมดท่ีกรอก  
       และยินดีปฏิบตัิตามระเบียบ และเงื่อนไขของการสัง่ซือ้ผลิตภณัฑ์แบบต่อเนื่องรายปีนี ้
  
ลายมือชื่อตามบตัร ................................................... ................................     ลงชื่อ.....................................................................................ผู้สัง่ซือ้ 
          (กรุณาเซ็นเหมือนลายมือชื่อด้านหลงับตัร)                      วนัท่ี.............../................/................  
 

ส าหรับเจ้าหน้าที่ 
ระยะเวลาการสัง่ซือ้   ตัง้แต่.................................ถึง..................................   (ระยะเวลา 1 ปี)  เร่ิมจดัส่งตัง้แต่.............................................................. 
    รหสัสมาชิก/ชื่อ – สกลุ  (ผู้แนะน าสมคัร ARO) ……………………………..……….…       ผู้ รับเอกสาร......................................................... 
          สมาชิกใหม่ และสมคัร ARO                                                                             สมาชิกเก่า                            

 

                

    

(ต่อด้านหลงั) 

เลขที่ใบสัง่ซือ้.............................. 



 

 

เงื่อนไขการสั่งซือ้ผลิตภัณฑ์แบบต่อเน่ืองรายปี 

1. ผู้สัง่ซือ้สินค้าต้องเป็นสมาชกิชวงโฮประเทศไทยเทา่นัน้ และตกลงยินยอมปฏิบตัิตามเงื่อนไขการสัง่ซือ้ผลิตภณัฑ์แบบต่อเนื่องรายปี 

2. สมาชิกต้องกรอกแบบฟอร์มหนังสือยินยอมให้หักเงินจากบัตรเครดิต /บัตรเดบิต และยินยอมให้บริษัทหักเงินเพื่อช าระค่าสินค้าตาม
รายละเอียดในแบบฟอร์มสัง่ซือ้ผลิตภณัฑ์แบบต่อเนื่องรายปี 

3. สมาชิกสามารถยื่น “แบบฟอร์มสัง่ซือ้ผลิตภณัฑ์แบบต่อเนื่องรายปี” และ “หนงัสือยินยอมให้หกัเงินจากบตัรเครดิต/บตัรเดบิต” ได้ที่ศูนย์
จ าหน่ายชวงโฮทกุสาขา โดยต้องยื่นฉบับจริงเท่านัน้ 

4. การช าระเงินในการสัง่ซือ้ผลิตภณัฑ์แบบต่อเนื่องรายปี โดยการตดัจากบตัรเครดิต/บตัรเดบิตอตัโนมตัิ จะต้องเป็นบตัรเครดิต/บตัรเดบิต
ของสมาชิก หรือผู้ สมัครร่วม ที่ก าหนดไว้ในแบบฟอร์มเท่านัน้ ซึ่งมีผล 1 ปีนับตัง้แต่วันที่ยื่นเอกสาร โดยในเดือนแรกช าระเงินที่ศูนย์
จ าหน่ายที่สมคัร ส่วนเดือนท่ี 2 -12 เป็นการตดับตัรเครดิต/บตัรเดบิตโดยอตัโนมตัิ 

5. บตัรเครดติ/บตัรเดบติ ที่สามารถใช้ร่วมกบัการสัง่ซือ้ผลิตภณัฑ์แบบต่อเนื่องรายปีมดีงัต่อไปนี ้
5.1 บตัรเครดติประเภท VISA, Mastercard และ JCB ของทกุธนาคาร 
5.2 บตัรเดบิต ต้องลงทะเบียนกบัธนาคารเจ้าของบตัร เพื่อใช้ช าระค่าสินค้าออนไลน์ โดยการตดับตัรอตัโนมตัิ 

บตัรเดบิต VISA และ Mastercard ของธนาคารดงัต่อไปนี ้
• ธนาคารกรุงเทพ  (BBL) 
• ธนาคารกรุงศรีอยธุยา  (BAY) 
• ธนาคารทหารไทย  (TMB) 
• ธนาคารกสิกรไทย  (KBANK) 

• ธนาคารกรุงไทย  (KTB) 
• ธนาคารไทยพาณิชย์  (SCB) 
• ธนาคารธนชาต (TBANK) 

  บตัรเดบิตธนาคารกรุงเทพ (Debit Card BBL) ประเภทบตัร 
• TPN UnionPay 
• TPN Mastercard  

6. การตดับตัรช าระค่าสินค้าทุกวันที่ 5 ของเดือน โดยสมาชิกต้องตรวจเช็คยอดเงินในบตัรให้ครบถ้วนก่อนการตดับตัร หากยอดเงินใน
บตัรเครดิต/บตัรเดบิตคงเหลือไม่เพียงพอ บริษัทจะแจ้งให้สมาชิกทราบทางกล่องข้อความในเวบ็ไซต์ และจะด าเนินการตดับตัรอีกครัง้ใน
วันที่ 10  ของเดือน หากไม่สามารถช าระเงินได้ บริษัทจะยกเลิกการสัง่ซือ้ผลิตภณัฑ์แบบต่อเนื่องรายปีโดยอตัโนมตัิ 

7. การจัดส่งสินค้าของการสั่งซือ้ผลิตภัณฑ์แบบต่อเนื่องรายปี จะจัดส่งตามที่อยู่ที่ระบุไว้ในแบบฟอร์มนี ้ โดยไม่สามารถจัดส่งรวมกับ
ผลิตภณัฑ์อื่นๆ หรือระบวุนัท่ีจดัส่งสินค้าที่แตกต่างจากที่ระบไุว้ในแบบฟอร์มนี ้และขอสงวนสิทธ์ิในการแก้ไขเปล่ียนแปลง 

8. บริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียน/คืนสินค้า ยกเว้นในกรณีที่สินค้าช ารุด 

9. สมาชิกสามารถเปลี่ยนแปลงข้อมลูในการสัง่ซือ้ผลิตภณัฑ์แบบตอ่เนื่องรายปีได้เพียง  1 ครัง้เท่านัน้  
10. หากสมาชิกไม่ได้ต่ออายสุมาชิกภายในระยะเวลาที่ก าหนด บริษทัจะยกเลิกการสัง่ซือ้ผลิตภณัฑ์แบบต่อเนื่องรายปีนีโ้ดยอตัโนมตั ิ

11. สมาชิกทีม่ีความประสงค์จะยกเลิกการสัง่ซือ้ผลิตภณัฑ์แบบต่อเนือ่งรายปี สามารถยกเลิกได้ในรอบเดือนถดัไป และหากต้องการสัง่ซือ้
ใหม่อีกครัง้ สามารถยื่นความจ านงได้ในเดือนถดัไป 

12. การสัง่ซือ้ผลิตภณัฑ์แบบต่อเนื่องรายปีครัง้แรก บริษัทอนญุาตให้ใช้บตัรเครดิต/บตัรเดบิตในการช าระค่าสินค้าทีต่ ่ากว่า 1,000 บาทได้ 

 
   หมายเหต ุ
   บริษัทขอสงวนสทิธิ์ในการแก้ไขเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและรายละเอียดเกี่ยวกับระบบการสั่งซือ้ผลิตภัณฑ์แบบต่อเน่ืองรายปี 

ทัง้นี ้หากมีการเปลี่ยนแปลงใดๆ บริษทัจะแจ้งให้สมาชิกทราบทางสื่อเสริมสร้างสุขภาพและธุรกิจชวงโฮ และเว็บไซต์ของบริษทั 


