
3. หากรอบวันที่ทำธุรกรรมที่ทานเลือก 

 ตรงกับวันเสาร-อาทิตย และวันหยุดราชการ 

 บริษัทจะทำการเลื่อนวันตัดเงินกอนลวงหนา 

 1 วันทำการของธนาคาร

สีขาว - ธนาคาร   /   สำเนาสีเขียว - ธนาคาร   /   สำเนาสีเหลือง - บริษัทฯ   /   สำเนาสีชมพู - แบรนด แอฟฟลิเอต (Brand Affiliate)   /   สำเนาสีฟา - ผูสปอนเซอร

หากขาพเจายกเลิกโปรแกรมสงตอเน่ือง
กอนครบ 6 เดือน ตามท่ีไดทำสัญญาไว
ขาพเจายินยอมใหบริษัท
นู สกิน เอ็นเตอรไพรส (ประเทศไทย) จำกัด
บริษัท ในเครือ หรือบริษัทแมของ นู สกิน
(กลุมบริษัท นู สกิน) เรียกเก็บคาดำเนินการ
ยกเลิกเปนจำนวนเงิน 400 บาท ภายใต
สัญญาฉบับน้ี โดยยินยอมใหทางกลุม
บริษัทของ นู สกิน ดังกลาวสามารถเรียก
เก็บคาธรรมเนียมโดยผานทางบัญชีธนาคาร
หรือบัญชีบัตรเครดิตของขาพเจาได

หมายเหตุ :

1 สนใจผลิตภัณฑริชิ – เอ็มเอ็กซ สามารถ

 สอบถามไดที่เคานเตอรบริการ

2 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง

 ราคาในเอกสารฉบับนี้ โดยสามารถตรวจสอบ

 ราคาปจจุบันไดที่ศูนยฯ นู สกิน ทุกสาขา

กรุณากรอกใหครบ นู สกิน ประเทศไทยจะ
ไมรับผิดชอบตอขอมูลที่ผิดพลาดหรือขอมูลที่
ไมครบถวนที่เกิดจากความผิดพลาดของทาน

ขาพเจาตกลงรับการจัดสงผลิตภัณฑครั้งแรกใน  (เดือน/ป)____________ (กรุณาระบุกลุมตามรายละเอียดดานลาง)

วันที่ .................................................

รายละเอียดกลุม วันสงสินคา

ลงชื่อผูสมัคร .....................................................................

วันที่ทำธุรกรรมของบัญชี / บัตรเครดิต
ARO กลุม 1

ARO กลุม 2
ARO กลุม 3

วันที่ 1 ของเดือน (ยกเวนบมจ.กรุงไทย) ภายใน 7 วัน หลังจากชำระ
เงิน (ไมรวมวันเสาร-อาทิตย
และวันหยุดราชการ)

วันที่ 10 ของเดือน
วันที่ 20 ของเดือน

หนังสือยินยอมใหหักเงินจากบัญชีธนาคารหรือบัตรเครดิตเพื่อชำระคาผลิตภัณฑในโปรแกรม ARO

 เขียนที่ หมายเลขอางอิง

ขาพเจา (ชื่อเจาของบัญชีหรือบัตรเครดิต) มีความประสงคใหธนาคารหักเงินจากบัญชีเงินฝาก หรือเรียกเก็บเงินผานบัตรเครดิตของขาพเจา เพื่อชำระคาผลิตภัณฑและ

คาใชจายตางๆ ที่เกี่ยวของกับการสั่งซื้อผลิตภัณฑที่ขาพเจามีอยูกับบริษัท นู สกิน เอ็นเตอรไพรส (ประเทศไทย) จำกัด รวมถึงคาธรรมเนียมที่เกิดขึ้นจากการที่ขาพเจายกเลิกโปรแกรม ARO กอนครบกำหนด

ชำระโดยหักบัญชีเงินฝากธนาคาร ( เอกสารแนบ: สำเนาบัญชีเงินฝาก)

ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารกรุงไทย (เฉพาะกลุมสมาชิก 2 และ 3 เทานั้น)ธนาคารไทยพาณิชย

ประเภทบัญชี:

บัตรวีซา การด บัตรมาสเตอรการด (ยกเวนบัตรวีซา อิเล็กตรอน และบัตรมาสเตอร อิเล็กตรอน)

ชื่อบัญชี

ชำระโดยเรียกเก็บจากบัตรเครดิต  (เอกสารแนบ: สำเนาบัตรเครดิตดานหนา)

บัญชีเลขที่ สาขา

กระแสรายวัน ออมทรัพย

หมายเลขบัตร (16 หลัก)

วันหมดอายุ

ที่อยู โทร

ขาพเจาไดอาน เขาใจ และตกลงผูกพันตามขอกำหนดและเงื่อนไขขางตน

ลงชื่อ X .....................................................................................

ผูใหความยินยอม/เจาของบัญชี

(ลายเซ็น และ/หรือ ตราประทับตามตัวอยางที่ใหไวตอธนาคาร)

โปรดรับรองการตรวจสอบลายเซ็น และ/หรือ ตราประทับ
ของผูใหความยินยอม/เจาของบัญชี

.................................................................................
ผูมีอำนาจลงนามธนาคาร

สำหรับเจาหนาที่ธนาคาร

ตรวจสอบขอมูลในเอกสารถูกตองครบถวนแลว

.................................................................................
บริษัท นู  สกิน เอ็นเตอรไพรส (ประเทศไทย) จำกัด

สำหรับเจาหนาที่บริษัทฯ

       *โปรแกรมน้ีเปนโปรแกรมตอเน่ืองและจะตออายุอัตโนมัติทุก 6 เดือน จนกวา นู สกิน ประเทศไทย จะไดรับการยกเลิกเปนลายลักษณอักษรลวงหนาไมนอยกวา 15 วัน
กอนถึงวันตออายุอัตโนมัติ ขาพเจายินยอมให นู สกิน ประเทศไทย เรียกเก็บคาธรรมเนียมเปนจำนวนเงิน 400 บาท หากขาพเจายกเลิกโปรแกรมน้ีกอนกำหนดเวลา 6 เดือน

1 ไลฟแพ็ก (60 ซอง) 2,200 41.00

2 มารีน โอเมกา (120 แคปซูล) 1,590 30.00

3 ทีกรีน 97 (120 แคปซูล) 2,300 46.00

4 ทีกรีน 97 (30 แคปซูล) 720 14.00

5 คอรดีแมกซ ซีเอส 4 (120 แคปซูล) 1,680 26.00

6 ออพติมา โอเมกา (60 แคปซูล) 640 11.00

7 ไบโอกิงโก 27/7 (60 แคปซูล) 900 17.00

8 โคคิวเทน (30 แคปซูล) 2,150 43.00

9 จังกามอลส (90 เม็ด) 900 17.00

10 แคลซิมอร (120 เม็ด) 700 13.00

11 จี3 2 ขวด (750 มล. / ขวด) 3,350 65.00

12 จี3 4 ขวด (750 มล. / ขวด) 5,750 105.00

13 วาย-สแปน (120 แคปซูล) 5,200 110.00

14 วาย-สแปน  (1 กระปุก) + อารสแควร (1 ชุด) 9,200 200.00

15 อารสแควร 1 ชุด (เดย 180 แคปซูล + ไนท 60 แคปซูล) 4,500 100.00

16 กัลวานิค สปา เฟเชี่ยล เจล สูตรเอจล็อค (2 กลอง) 2,700 60.00

17 กัลวานิค สปา เฟเชี่ยล เจล สูตรเอจล็อค (1 กลอง) 1,350 30.00

18 เอจล็อค มี Customized Set (1 ชุด) 4,450 80.00

19 เอจล็อค บอดี้ เช็ป เจล (150 มล.) 1,590 35.00

20 เอจล็อค ทรูเฟซ เอสเซ็นซ อัลตรา (60 แคปซูล) 5,250 119.00

 (เพื่อประโยชนของทาน กรุณาใสอีเมลที่ติดตอได-สิทธิประโยชนจะสงผานอีเมล)

อีเมล

ชื่อผูสมัคร ...........................................................................  ชื่อผูรับสินคา ..........................................................................  

ที่อยูสำหรับจัดสงสินคา  ...................................................................................................................................................................................................

ขาพเจาตกลงเขารวมโปรแกรม โดยสั่งซื้อไมนอยกวา 50 คะแนน หรือไลฟแพ็ก 1 กลอง
หรือ กัลวานิค สปา เฟเชี่ยล เจล สูตรเอจล็อค (1 กลอง)

โทรศัพทบาน ...............................................  โทรศัพทที่ทำงาน ............................................... แฟกซ ...............................................  โทรศัพทมือถือ ..................................................

กรุณาระบุสินคาสำหรับรายการ ARO

รวม

คาขนสง

รวมสุทธิ

 รายละเอียด ราคาแบรนด แอฟฟลิเอต คะแนน จำนวน รวม

ใบสมัครโปรแกรมสงตอเนื่อง Automatic Re-Ordering Program 
Application Form (ARO)


