
UKON DD Application   ใบสมัคร UKON DD 

 

 
 

 

Applicant’s name  :  

ชื่อ-นามสกุล ผู้สมัคร: 

Repeat___time 

ซื้อซ้้าครั้งท่ี_____ 

Date of birth วันเดือนปีเกิด:     วันDD /     เดือนMM /       ปี YYYY ID/Passport No. หมายเลขบตัรประชาชน/หนังสอืเดินทาง: 

Address : 

ท่ีอยู่: 
Tel. No.เบอร์ติดต่อ: 

Email อีเมล์: 

Applicant’s Bank Information ข้อมูลธนาคารของผู้สมัคร 

Bank Name ช่ือธนาคาร:                                     Branch Name ช่ือสาขา:                                              

Account Holder’s name ช่ือเจ้าของบัญชี:                                                                                  

Account Number: หมายเลขบัญชี:                                                                                   

Sponsor’s name ชื่อผู้สนับสนุน: Sponsor ID: 

รหัสผู้สนับสนุน: 

Register as your ___ A 

ลงทะเบียนในฐานะ___ A 

Please (X) the box กรุณาเลือกกากบาทในช่องว่าง  

Shipping Cost ค่าขนส่ง 

Please fill up if the shipping address is different to correspondence address กรุณากรอกท่ีอยู่ในการจัดส่ง หากท่ีอยู่แตกต่างจากด้านบน 

Recipient’s Name:  

ชื่อผู้รับ: 

Recipient’s Cell Phone: 

เบอร์ติอต่อผู้รับ: 

Shipping Address (no PO box):  

ที่อยู่ส าหรับจัดส่ง: 

 

 

Product สินค้า A B C D 

Distributor 

Ukon Capsule  

Squalene / Vegetarian 

10 boxes  

1000 capsule 

JPY 76,000 

Ukon Tea 

20 boxes 

600 Sachets 

JPY 76,000 

Ukon Soap 

2 boxes 

32 Soap 

JPY 76,000 

Ukon Σ New 

Squalene /Vegetarian 

30 boxes 

3000 Capsule 

JPY 198,000 

E8PA Card Holder 

Ukon Capsule  

Squalene / Vegetarian 

10 boxes  

1000 capsule 

JPY 68,000 

Ukon Tea 

20 boxes 

600 Sachets 

JPY 68,000 

Ukon Soap 

2 boxes 

32 Soap 

JPY 68,000 

 

 EMS 

Product สินค้า A B C D 

Thailand ประเทศ

ไทย 

JPY 3,000 JPY 6,000  JPY 6,000 JPY 6,000 

Okinawa Kangen Foods Co., Ltd. 

Address: 310 Sedake, Nago, Okinawa, 905-0013, Japan. Tel: +81-98-951-0166  

Fax: +81-98-917-0597 Email: ukon@kangenfoods.com 

 

1801 

Office Use Only ส้าหรับเจ้าหน้าที่เทา่นั้น 

Registration Date 

Member ID  หมายเลขสมาชิก 

mailto:ukon@kangenfoods.com


 

Credit Card Payment Information / ข้อมูลบัตรเครดิต: Please กรุณา √: □Paid By Applicant/จ่ายเอง  □Alternate Payer/จา่ยแทน 

1 Credit Card Number / หมายเลขบัตร : _______________________________________________________________________ 

2 Credit Card Type/ ประเภทของบัตร :( ___ Visa (วีซ่า) / ___ Master (มาสเตอร์) / ___Amex (อเมริกันเอ็กซ์เพรซ) / ___JCB (เจซบี)ี)  

3 Credit Card Expiry Date/ วันหมดอายุ: (      /     ) Month (เดือน) / Year (ปี) 

4 CCV Number/ หมายเลข CCV: ________ (Last 3 digit no. on Credit Card) 5. Signature/ ลายมือชื่อ:_________________________ 

Total Amount รวมทั้งสิ้น: JPY_________________ 

*Payment การช าระเงิน :( Visa/Master Credit Card Only) บัตรเครดิต วีซ่า / มาสเตอร์ – Single Payment Only ใช้เพียงครั้งเดียวเทา่นั้น 

 

Terms and Conditions ข้อก ำหนดและเง่ือนไข 

 

1. You need to be enrolled in the Ukon DD program in order to receive DD commission from sales made in your downline.     2. UKON DD program 

allows the distributor maintain to their SP status for 120 days without making machine direct sales.     3. A new UKON ID number will issue for first time or repeat 

purchase.     4. If UKON DD not repeat more than three times will be terminate, if you purchase three Ukon DD will not be canceled.     5. After terminate, the 

applicant is not qualified to receive commission for any Ukon DD sales.     6. Once you discontinue, you will not be qualified for SP and your commission will 

depend on your last direct machine sale.     7. Three (3) Ukon DD sales will count as one machine sale in regards to the incentive bonus.     8. The recipient of an 

international shipment may be subject to such import fees, GST or VAT which are levied once a shipment reaches your country, additional charges for customs 

clearance must be borne by the recipient. Custom policies vary widely from country to country; you should contact your local customs office for further information. 

When customs clearance procedures are required, it can cause delays beyond our original delivery estimate.     9. Return Policy – Okinawa Kangen Foods Co., Ltd. 

will replace or accept return if the products are damage. The applicant must return the product within seven (7) days of delivery. For any returns after the 7-day period 

or if the product is used, we reserve the right to inquire the reasons for returning or exchanging the product, and the right to decline your request.      

1. ท่านต้องลงทะเบยีนในโปรแกรม Ukon DD เพื่อท่ีจะได้รับคา่คอมมิชชั่นจากการขายของดาวน์ไลน์ของท่าน     2.โปรแกรม Ukon DD อนุญาตให้ผู้แทนจ าหน่ายรักษาสถานะส าหรับคะแนน

พิเศษ  ( SP)ได้ถึง 120 วัน โดยไม่มีการขายตรงของเคร่ืองท าน้ าด่าง  ( direct sales)     3.รหัส Ukon DD จะถูกออกให้ใหม่หลังจากการซ้ือคร้ังแรกหรือซือ้ซ้ า     4.รหัส Ukon DD จะถูกยกเลิกหาก

ยอดการขาย Ukon DD ไม่ถึงสามคร้ัง     5.หากถูกยกเลิก ผู้สมัครจะไม่สามารถรับเงินคา่คอมมิชชั่นท่ีมาจากการขาย Ukon DD     6.เม่ือท่านยกเลิกโปรแกรม Ukon DD ท่านจะไม่สามารถรับ

คะแนนพิเศษ  ( SP) ได้ และค่าคอมมิชชั่นจะขึ้นอยูก่ับการขายเคร่ืองท าน้ าด่าง  ( direct sales) ในคร้ังสุดท้าย     7.การขาย Ukon DD 3 กล่อง จะถูกนับเท่ากับการขายเคร่ืองท าน้ าด่าง 1 เคร่ือง เพื่อเป็น

การส่งเสริมการขายพิเศษ     8.ผู้รับท่ีอยู่ต่างประเทศ อาจกอ่ให้เกิดการจา่ยภาษีต่างๆท่ีเพิ่มขึ้น ซ่ึงกฏระเบียบของศุลกากรมีความแตกต่างกันในแต่ละประเทศ ท่านจึงควรติดต่อเจา้หน้าท่ีศุลกากรเพือ่สอบถาม

ข้อมูลเพิ่มเติม และการด าเนินการศุลกากรอาจเป็นสาเหตุของการล่าช้าของการได้รับสินคา้ได้     9.นโยบายการคืนสินค้า – ทางบริษัท Okinawa Kangen Foods Co., Ltd. ยินดีรับเปล่ียนหรือคืนสินค้า 

หากสินค้ามีสภาพไม่สมบูรณ์  ผู้สมัครจะต้องคืนสินค้าภายใน 7 วันหลังการจัดส่ง หากสินคา้ถูกส่งคืนภายหลัง 7 วันหรือสินค้าได้ถกูใช้แล้ว ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการให้ค าอธิบาย การปฏิเสธการเปล่ียนหรือ

คืนสินค้า 

I certify that I have read, understood and agree to the terms and conditions set forth in the following documents which compr ise of the contract, distributor 

agreement, sales contract, policies and procedures, compensation plan and products. I am of legal age in my country. I agree that any false and misleading statement(s) 

may result in the termination as distributor. I understand that the financial reward will come from sales of products and not by recruiting people.     ข้าพเจ้ายอมรับวา่ได้

อ่าน ท าความเข้าใจ และเห็นด้วยกับข้อก าหนดและเง่ือนไขท่ีประกอบไปด้วยเอกสารสัญญา ,ข้อตกลงของผู้แทนจ าหน่าย ,สัญญาการซ้ือขาย ,นโยบายและขั้นตอนการท างาน ,แผนการรับค่าตอบแทนและสินค้า 

ข้าพเจา้บรรลุนิติภาวะและ ยอมรับหากมีการกระท าผิดใดๆหรือกล่าวข้อความท่ีท าให้เขา้ใจผิด อาจมีผลท าให้การเป็นผู้แทนจ าหน่ายส้ินสุดลงได้ ข้าพเจ้าเข้าใจวา่ผลตอบแทนทางการเงินจะมาจากการขายสินคา้ มิใช่

การว่าจา้ง 

 

 

Applicant Signature                Date:       /     / 

ลายมือชื่อผู้สมัคร              วันที:่      วัน    เดือน             ปี 

 

 


