9APARTMENT.COM

วันที่ ................./....................../ พศ. ...........

รายละเอียดภาษาไทย (สาหรับภาษาอังกฤษอยูห
่ น ้า 2)
ตำแหน่งแบนเนอร์ทต
ี่ อ
้ งกำร (X1/T1/A1/F1/L1/L2/R1/R2/C1/C2/หรืออืน
่ ๆ) : ………… (โปรดระบุ)
ระยะเวลาทีล
่ งโฆษณา ............................................... เดือน
หากไม่แน่ใจเกีย
่ วกับตาแหน่งให ้ดูทล
ี่ งิ้ ค์: http://www.9apartment.com/advertise.aspx#adsposition
่ สถานประกอบการให ้เช่าทีพ
่ ภาษาไทย)
1. ชือ
่ ัก: .................................................................. (ชือ
ระบุประเภททีพ
่ ัก (หอพัก/อพาร์ทเม ้นต์/คอนโด/): .................................................
่ ......................................................... นามสกุล .............................................
2. บุคคลทีต
่ ด
ิ ต่อได ้ ชือ
ตาแหน่ง ................................................................ โทรติดต่อ .......................................................
3. ทีต
่ งั ้ ................................................................................................. รหัสไปรษณีย ์ ....................
4. เบอร์โทรศัพท์ของหอพักทีใ่ ห ้เช่า ........................................................ อีเมล์ .....................................
5. รายละเอียดต่างๆเกีย
่ วกับสถานที่ ขนาด และจุดเด่นๆของทีพ
่ ักแห่งนี้
………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
่ ช่วงนี้ (ถ ้ามี) ……………………………………………………………………………………………
รายละเอียดโปรโมชัน
่ (วันที)่ ………………………..
…………………………………………………………………………… หมดเขตโปรโมชัน
ื่ สถานศึกษาด ้วย)
6. สถานศึกษาในละแวกใกล ้เคียง (ใกล ้โรงเรียน/สถานศึกษา/มหาวิทยาลัย- โปรดระบุชอ
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
7. สถานทีส
่ าคัญอืน
่ ๆละแวกใกล ้เคียง (โรงภาพยนตร์/โรงแรม/โรงพยาบาล/ห ้างสรรพสินค ้า/สวนสาธารณะ ฯลฯ)
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
8. อัตราค่าเช่าห ้อง ขัน
้ ตา่
............................. (บาท) ถึง ขัน
้ สูงสุด ...................... (บาท)
9. ค่าค้าประกัน ขัน
้ ตา่
............................. (บาท) ถึง ขัน
้ สูงสุด ...................... (บาท)
10. เงินวางมัดจาล่วงหน ้าก่อนเข ้าอยู่ (บาท) ......................................
ประเภทห ้อง
ขนาดห ้อง (ตรม.)
ค่าเช่าต่อเดือน (บาท)
สิง่ อานวยความสะดวกในห ้อง

11. อัตราค่าน้ าต่อหน่วย (บาท)
.......................................
12. อัตราค่าไฟฟ้ าต่อหน่วย (บาท) .......................................
13. ถ ้ามีสงิ่ อานวยความสะดวกต่อไปนี้ กาเครือ
่ งหมายถูก  หรือพิมพ์คาว่า “Yes” ในช่องว่าง ถ ้าไม่มใี ห ้เว ้นว่างไว ้
มีสงิ่ อานวยความสะดวกต่อไปนี้ ในห ้องพัก
- มีเครือ
่ งปรับอากาศ
................................
- มีพัดลม
................................
- ห ้องน้ าในตัว
................................
- เครือ
่ งทาน้ าอุน
่
................................
้ ผ ้า/เตียง) .................
- เฟอร์นเิ จอร์ (เช่น ตู ้เสือ
- เคเบิลทีว/ี สัญญาณจานดาวเทียม .................
- มีโทรศัพท์สายตรงในห ้องพัก .......................
- มีห ้องครัวในห ้องพัก ...............................
- มีบริการ WIFI ในห ้องพัก .........................
- อนุญาตให ้เลีย
้ งสัตว์ (แมว/สุนัข)
ในห ้องพัก ............................................
กรุณากรอกรายละเอียดเพิม
่ เติม สาหรับ version อังกฤษ ในหน ้าถัดไป >

มีทจ
ี่ อดรถ
.......................................
ใกล ้สถานีรถไฟฟ้ า BTS
.......................................
ใกล ้สถานีรถไฟฟ้ าใต ้ดิน .......................................
ใกล ้สถานีรถไฟฟ้ า Airport Rail Link .........................
มีร ้านInternet Café/หรือ สามารถใช ้ Internet ในห ้องพักได ้ .........................
ระบบรักษาความปลอดภัย .......................................
สระว่ายน้ า
.......................................
โรงยิม/ฟิ ตเนส
.......................................
ร ้านซักรีด
.......................................
ร ้านเสริมสวย
.......................................

http://www.9apartment.com/
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วันที่ ................./....................../ พศ. ...........

9APARTMENT.COM
รายละเอียดเป็ นภาษาอังกฤษ

1. Apartment/ Condo name: ...................................................................................................
Type (Apartment/Condo/House for rent/Office for rent): .................................................................
2. Contact person: Name............................................................ Position ...........................................
Phone / Mobile Phone ......................................
3. Address ........................................................................................................................................
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
4. Apartment Phone Number ........................................................ Email .....................................
5. Detail of apartment
………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
Promotion at this period: .......................……………………………………………………………………………
................……………………………………………………………… Promotion expired date: .....................
6. Places nearby (University/ School)
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
7. Other places nearby (Theater/ Hospital/ BTS/ MRTA/ Hotel/ Department Store)
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
Room type

Size (Sqm.)

Monthly Rate (Baht)

Room Facilities

เมือ
่ กรอกรายละเอียดข ้างต ้น ครบถ ้วนแล ้ว กรุณาแนบเอกสารนีม
้ า พร ้อมไฟล์รป
ู ถ่ายสี (ถ ้ามี) เช่นภาพของอาคารทีพ
่ ักหรือ
บรรยากาศใน ห ้องพักของท่าน ขนาด ความกว ้างของภาพแนวนอนประมาณ 800 - 1000 pixel รวม 8 -10 ภาพ พร ้อมไฟล์
(แนะนาให ้ใช ้ส่งทางอีเมล์จะสะดวกทีส
่ ด
ุ ในการ

แผนทีอ
่ ก
ี 1 ภาพ ส่งมาทางอีเมล์ท ี่
นาไปใช ้งาน)

หรือ รวมรวมสแกนภาพทัง้ หมด Write ลงแผ่น CD แล ้วส่งทางไปรษณียม
์ ายังทีอ
่ ยูข
่ ้างล่างนี้

คุณชัชวาล
่ ทีม จากัด
บริษัท เว็บครีเอชัน
301/898 ถ.รามคาแหงซอย 68, แขวงหัวหมาก, เขตบางกะปิ
กรุงเทพ 10240
หากมีข ้อสงสัยประการใด กรุณา โทรติดต่อสอบถามได ้ที่

คุณชัชวาล

โทรศัพท์ มือถือ

http://www.9apartment.com/

086-772-7308
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