Dear Valued Customers, เรียนลูกค้ าผู้มีอปุ การะคุณ
In order to improve our service and delivery schedule, please see below the new order and delivery schedule
from Theodoré International:
เพื่อให้ สอดคล้ องกับความต้ องการของลูกค้ าในการให้ บริ การและการส่งมอบสินค้ า บริ ษัทฯ จึงได้ ทาการปรับปรุงการให้ บริ การในการส่งมอบสิน ค้ าตามรายละเอียดดังต่อไปนี ้
Weekly Import Items
Shipment
วันที่ของเข้ า
Monday
Thursday

Order
สัง่ ซื ้อ

Last Day Order
สัง่ ซื ้อวันสุดท้ าย

Monday - Wednesday
8.30 - 18.00
Wednesday - Friday
8.30 - 18.00

Thursday
12.00
Monday
12.00

Delivery
การจัดส่งสินค้ า
Monday – Tuesday
Thursday - Friday

Remark: Stock Items Monday – Friday: สินค้ าในสต๊ อกพร้ อมจัดส่งทุกวัน
Pattaya Delivery
Shipment

Order

Last Day Order

Delivery

วันที่ของเข้ า

สัง่ ซื ้อ

สัง่ ซื ้อวันสุดท้ าย

การจัดส่งสินค้ า

Monday - Wednesday
8.30 - 18.00
Wednesday - Friday
8.30 - 18.00

Thursday
12.00
Monday
12.00

Monday
Thursday

Tuesday *
Thursday *

*Remark: Only Via Public Bus: จัดส่งสินค้ าโดยรถประจาทาง
Delivery by air (Up Country)
Shipment

Order

Last Day Order

Delivery

วันที่ของเข้ า

สัง่ ซื ้อ

สัง่ ซื ้อวันสุดท้ าย

การจัดส่งสินค้ า

Monday - Wednesday
8.30 - 18.00
Wednesday - Friday
8.30 - 18.00

Thursday
12.00
Monday
12.00

Monday
Thursday

Tuesday
Friday

Minimum order quantity for Bangkok is: 3,000 THB per delivery. In case of an order under our min. order we
will charge 250 THB transport charge per delivery.
ปริ มาณยอดการสัง่ ซื ้อสินค้ าสาหรับกรุ งเทพ ขันต
้ ่า 3,000.00 บาท ไม่คดิ ค่าบริ การในการจัดส่งสินค้ า หากปริ มาณยอดการสัง่ ซื ้อสินค้ าต่ากว่า 3,000.00 บาท บริ ษัทฯ
ขอเก็บค่าบริ การในการจัดส่งสินค้ า 250.00 บาท ต่อการส่งสินค้ าหนึง่ ครัง้
Minimum order quantity for Outside of Bangkok is: 5,000 THB per delivery. In case of an order under our
minimum order we will charge 250 THB transport charge per delivery.
ปริมาณยอดการสั่งซือ้ สินค้ าสาหรั บต่ างจังหวัด ขันต
้ ่า 5,000.00 บาท ไม่คดิ ค่าบริ การในการจัดส่งสินค้ า หากปริ มาณยอดการสัง่ ซื ้อสินค้ าต่ากว่า 5,000.00 บาท บริ ษัทฯ
ขอเก็บค่าบริ การในการจัดส่งสินค้ า 250.00 บาท ต่อการส่งสินค้ าหนึง่ ครัง้
Should you have any inquiries, please contact your Sales Representative. Thank you for your always support.
หากลูกค้ ามีข้อเสนอแนะที่ใดๆ กรุ ณาติดต่อยังตัวแทนฝ่ ายขายของบริษัทฯ ขอขอบคุณสาหรับการสนับสนุนที่ดีตลอดมา
With best regards,
Your Theodoré Team

