
ตดิต่อผู้จัดงาน บริษัท พี.เค. เอก็ซิบชิั่น แมนเนจเม้นท์ จ ากัด
59/1 ถนนเจริญราษฎร์ แขวงบางโคล ่เขตบางคอแหลม  กรุงเทพฯ 10120
( ฝ่ายขาย) โทรศพัท์ 02-307-8555 # 1 โทรสาร 02-307-8733  Email: sales@pkexhibition.com
(ฝ่ายบัญชี)โทรศพัท์ 02-307-8555  # 2 โทรสาร 02-307-8722    Email: account.pk@hotmail.com

หมายเหตุ :
ลกูค้า Gold Package กรุณาตดิตอ่
เจ้าหน้าท่ีฝ่ายขาย โทร. 02-307-8555 กด 1
เพ่ือเลือกหมายเลขบธูท่ีทา่นต้องการ
และ มีคา่ Fast Track งานละ 3,000 บาท 

พืน้ที่หวัมุมเพิ่ม 3,000 บาท/บูธ
อตัราคา่บริการพืน้ท่ีทกุรายการ ยงัไม่รวม
ภาษีมลูคา่เพิ่ม 7%

โครงสร้างมาตรฐานประกอบด้วย ผนงับธู 
สงู 2.4 / 2.5 ม. ตามแตล่ะโซน ,ปา้ยช่ือบธู, 
โต๊ะ1ตวั, เก้าอี ้2 ตวั, ถงัขยะ 1 ใบ, ไฟฟลอูอ
เรสเซนต์ 2 ดวง, ปลัก๊ไฟ 5 แอมป์ 1 จดุ (ห้าม
ใช้กบัดวงไฟแสงสว่าง) 

ดขู้อมลูงานเพิ่มเตมิในคูมื่อผู้แสดงงาน 
(Exhibitor’s Manual) ดาวน์โหลดท่ีเว็ปไซต์
www.งานไทยเท่ียวไทย.com (กรุณากรอก
แบบฟอร์มตา่งๆท่ีเก่ียวข้องและแฟกซ์กลบัตาม
ก าหนดการท่ีระบไุว้)

ขนาดพืน้ที่ ราคาพืน้ที่เปล่า(บาท) ราคาพืน้ที่เปล่า + โครงสร้างมาตรฐาน (บาท)
3 x 2 ม. 32,000 36,000
3 x 3 ม. 39,000 44,000

หมายเหตุ  อัตราค่าบริการพืน้ท่ีบูธพเิศษ (บูธสี ราคาพืน้ท่ีเปล่า/บูธ) งานไทยเท่ียวไทย ครัง้ท่ี 58
K01,K05-K06,K43-K44,K48,L01,L05-L06,L43-L44,L48 = 42,000 Baht/Booth/K10-K11,K38-K39,L10-L11, L38-L39= 41,000 Baht/Booth 
K02-K04, K45-K47,L02-L04,L45-L47=40,000 Baht/BoothC01,C05-C06, C45-C46,C50, D01,D05-D06,D45-D46,D50, E01,E05-E06, E45-
E46,E50, F01,F05-F06,F45-F46,F50,G01,G05-G06,G45-G46,G50,H01,H05-H06,H45-H46,H50,I01,I05-I06,I45-I46,I50,J01,J05-J06, J45-
J46,J50, M01,M05-M06,M43-M44,M48,N01,N05-N06,N43-N44,N48,O01,O05-O06,O43-O44,O48,P01,P05-P06,P43-P44, P48, Q01,Q05-
Q06, Q43-Q44,Q48,R01,R05-R06,R43-R44,R48,S01,S05-S06,S43-S44,S48,T01,T05-T06, T43-T44,T48 =35,000 Baht/BoothC10-C11,C40-
C41, D10-D11,D40-D41,E10-E11,E40-E41, F10-F11,F40-F41,G10-G11,G40G41,H10-H11, H40-H41,I10-I11,I40-I41, J10-J11,J40-J41, 
M10-M11, M38-M39, N10 -N11,N38-N39,O10-O11,O38-O39,P10-P11,P38-P39,Q10-Q11,Q38-Q39,R10-R11, R38-R39,S10-S11,S38-S39, 
T10-T11, T38-T39 =34,000 Baht/BoothC02-C04,C47-C49,D02-D04,D47-D49,E02-E04,E47-E49,F02-F04,F47-F49,G02-G04,G47-G49,H02 
-H04, H47-H49,I02-I04,I47-I49,J02-J04,J47-J49,M02-M04,M45-M47,N02-N04,N45-N47,O02-O04,O45-O47,P02-P04,P45-P47,Q02-Q04, 
Q45-Q47, R02-R04,R45-R47,S02-S04,S45-S47,T02-T04,T45-T47 = 33,000 Baht/Booth

หมายเหตุ  อัตราค่าบริการพืน้ท่ีบูธพเิศษ (บูธสี ราคาพืน้ท่ีเปล่า/บูธ) งานไทยเท่ียวไทย ครัง้ท่ี 60
E01,E05-E06,E47-E48,E52,N01,N05-N06,N43-N44,N48 ราคา 42,000 บ./E10-E11,E42-E43,N10-N11,N38-N39 ราคา 41,000 บ./E02-E04, 
E49-E51,N02-N04,N45-N47 ราคา 40,000 บ./C01,C05-C06,C47-C48,C52,D01,D05-D06,D47-D48, D52,F01,F05-F06,F47-F48,F52,G01, 
G05-G06,G47-G48,G52,H01,H05-H06,H47-H48, H52,I01,I05-I06,I45-I46,I50,J01,J05-J06,J43-J44,J48,K01,K05-K06, K43-K44,K48,L01, 
L05-L06,L43-L44,L48,M01,M05-M06,M43-M44,M48,O01,O05-O06,O43-O44,O48 ราคา 35,000 บาท/C10-C11, C42-C43,D10-D11,D42-
D43,F10-F11,F42-F43,G10-G11,G42-G43,H10-H11,H42-H43,I10-I11,I40-I41,J10-J11,J38-J39,K10-K11, K38-K39,L10-L11,L38-L39, M10-
M11,M38-M39,O10-O11,O38-O39 ราคา 34,000 บ./C02-C04,C49-C51,D02-D04,D49-D51,F02-F04,F49-F51,G02-G04,G49-G51,H02-H04, 
H49-H51I02-I04,I47-I49,J02-J04,J45-J47,K02-K04,K45-K47,L02-L04,L45-L47,M02-M04,M45-M47,O02-O04,O45-O47 ราคา 33,000 บ.      

ก าหนดการ (1) งานไทยเที่ยวไทย ครัง้ที่ 60 @ 2 – 5 กันยายน 2564 ณ ไบเทค บางนา (EH 100-101) 
(2) งานไทยเที่ยวไทย ครัง้ที่ 61 @ 25 – 28 พฤศจิกายน 2564 ณ ไบเทค บางนา (EH 101-102)

ผู้แสดงงาน  โรงแรม  รีสอร์ท  สปา  สายการบนิ  บริษัทน าเที่ยวทัง้ในและตา่งประเทศ  รถเช่า  ธีมปาร์ค                      
 องค์การส่งเสริมการทอ่งเท่ียว (NTO)  สถานบนัเทงิและพกัผ่อนหย่อนใจ  ส่ือ & IT ทอ่งเท่ียว 
 สถาบนัสอนด าน า้  ร้านจ าหน่ายอปุกรณ์ทอ่งเท่ียว  บริการทอ่งเที่ยวอ่ืนๆ

ขัน้ตอนการจองบูธ (1) กรุณาตดิตอ่เจ้าหน้าท่ีฝ่ายขาย โทร. 02-307-8555 กด 1 เพ่ือเลือกหมายเลขบธูท่ีทา่นต้องการ
(2) กรอกรายละเอียดในใบสมคัรและส่งแฟกซ์มาท่ี 02-307-8733 หรือ Email : sales@pkexhibition.com หรือ

Email : sales.pkx@gmail.com เพ่ือใช้เป็นหลกัฐานการจองบธู
(3) ช าระเงินตามเง่ือนไข โดยเจ้าหน้าท่ีฝ่ายบญัชีอีเมลใบแจ้งหนี ้ / Invoice ไปให้ภายหลงั 
(4) ขอสงวนสิทธ์ิการคืน Fast Track ในทกุกรณี

เงื่อนไขการสมัคร (1) การสมคัรร่วมงานจะสมบรูณ์เม่ือทา่นกรอกใบสมคัรครบถ้วน และช าระเงินผ่านระบบ Bill Payment
(2) ทา่นจะต้องปฏิบตัติามข้อบงัคบัการจดังานตามที่ก าหนดไว้ใน Exhibitor’s Manual ทกุประการ                

หากไม่ปฏิบตัติาม ผู้จดังานขอสงวนสิทธ์ิการออกบธูในงานโดยไม่คืนเงินทัง้สิน้
(3) สินค้าท่ีน ามาขายภายในงานจะต้องถกูประเภทตามท่ีแจ้งไว้ และไม่ผิดกฎหมาย และ ไม่ผิดจริยธรรมเดด็ขาด 
(4) ผู้จดังานมีสิทธ์ิยกเลิก และเปล่ียนแปลงเง่ือนไขตา่งๆ ทกุประเภท โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

วิธีการช าระเงนิ กรุณาโอนเข้าบญัชีผู้จดังาน “บริษัท พี.เค. เอก็ซิบช่ัิน แมนเนจเม้นท์ จ ากัด” ผา่นระบบ Bill Payment ตามท่ี
ก าหนด และแฟกซ์ Pay-In-Slip มาท่ีหมายเลข 02-307-8722 หรือ E-mail : account.pk@hotmail.com พร้อมระบช่ืุอบริษัท และ เบอร์โทรศพัท์
ของผู้น าฝากให้ชดัเจน กรณีเป็นนิติบคุคลสามารถหกัภาษี ณ ท่ีจ่าย 3% โดยคิดเป็น “ค่าบริการ” และกรุณาออกหนงัสือรับรองการหกัภาษี ณ ท่ี
จ่าย ในนาม บริษัท พี.เค. เอก็ซิบิชัน่ แมนเนจเม้นท์ จ ากดั เลขท่ี 59/1 ถนนเจริญราษฎร์ แขวงบางโคล ่เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร 10120 
เลขประจ าตัวผู้เสียภาษี 0105544078288(การหกัภาษี ณ ท่ีจ่าย 3% ส าหรับผู้ ท่ีสามารถออกหนงัสือรับรองการหกัภาษี ณ ท่ีจ่ายได้เท่านัน้)

อัตราค่าบริการพืน้ที่บูธปกติ (บูธสีขาว ราคา/บูธ)

ข้อมูลทั่วไป งานไทยเที่ยวไทย ปี 2564
จัดโดย บริษัท พี.เค. เอ็กซิบิช่ัน แมนเนจเม้นท์ จ ากัด

mailto:sales@pkexhibition.com


 ช่ือ-ท่ีอยู่ของบริษัท (กรุณาพมิพ์หรือเขียนตัวบรรจง)
1.1 ช่ือในการออกใบเสร็จรับเงนิและใบก ากับภาษี ___________________________________________________________________________________
ที่อยู_่____________________________________________________________________________________________________________________________
 ส านกังานใหญ่  สาขา______________________________เลขประจ าตวัผู้ เสียภาษี (13 หลกั)_____________________________________
1.2 ช่ือผู้ตดิต่อ______________________________________________________________ต าแหน่ง____________________________________
ท่ีอยู่ในการจดัส่งเอกสาร_________________________________________________________________________________________________
โทรศพัท์______________________________โทรสาร_______________________________โทรศพัท์มือถือ_______________________________
E-mail____________________________________________________________________ Line ID____________________________________
*ช าระค่าบูธตดิต่อ ช่ือ_______________โทรศพัท์_________________________________E-mail_____________________________________
1.3 ช่ือในการประชาสัมพันธ์ / แผ่นพับงาน (ภาษาไทย)_____________________________________________________________________
1.4 ประเภทสินค้า  โรงแรม / รีสอร์ท จงัหวดั________________________บริษัททวัร์ ใบอนญุาตเลขท่ี___________________________  

 Theme Park / จงัหวดั__________________________ อ่ืนๆ ระบ ุ_______________________________________

ใบสมัครเข้าร่วมงานไทยเที่ยวไทย ปี 2564 For P.K. Exhibitor Code

จัดโดย บริษัท พี.เค. เอ็กซิบิช่ัน แมนเนจเม้นท์ จ ากัด

รายการ (กรุณา ✓ใน ที่ท่านเลือก) หมายเลขบูธ ราคา (บาท)

ประเภท GOLD PACKAGE

GOLD PACKAGE จ านวน___งาน_________บาท  Fast Track_________บาท

งานไทยเที่ยวไทย ครัง้ที่ 60 @ 2 - 5 กนัยายน 2564 ณ ไบเทค บางนา (EH100 -101)
ขนาด 3 x 2 ม.  พืน้ที่เปลา่__________บาท พืน้ที่เปลา่ + โครงสร้างมาตรฐาน = __________บาท

 บธูหวัมมุเพ่ิม 3,000 บาท / บธู
งานไทยเที่ยวไทย ครัง้ที่ 61 @ 25 – 28 พฤศจิกายน 2564 ณ ไบเทค บางนา (EH 101 - 102)
ขนาด 3 x 2 ม.  พืน้ที่เปลา่ = 32,000 บาท   พืน้ที่เปลา่ + โครงสร้างมาตรฐาน = 36,000 บาท

 บธูหวัมมุเพ่ิม 3,000 บาท / บธู
รวมเป็นเงนิ

ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

รวมเป็นเงนิทัง้สิน้

(ตัวอักษร___________________________________________________)

อัตราค่าบริการพืน้ที่ (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%) แบ่งช าระ 2 งวด งวดแรก40% งวดสอง60%  งวดเดียว 100%

 ชื่อผู้มีอ านาจลงนามและตราประทับของบริษัท
ผู้ลงนามยินยอมปฏิบตัิตามเงื่อนไขของผู้จดังานทกุประการ

(ลงช่ือ____________________________________________________) 
ชื่อ_______________________________________________________
ต าแหน่ง____________________________วนัที่___________________

 เงื่อนไขการสมัครเข้าร่วมแสดงงาน
3.1 การสมคัรจะสมบรูณ์เมือ่มกีารจองหมายเลขบธูกบัเจ้าหน้าท่ีขาย โดยกรอกใบสมคัรมาให้ครบ 
หากเป็นธุรกิจทวัร์/โรงแรม บงัคบัต้องส่งใบอนญุาตประกอบการธรุกิจท่ีถกูต้องแนบมาด้วย ตามกฎ
ของกรมการท่องเท่ียว พร้อมทัง้ช าระเงินตามเง่ือนไขท่ีก าหนด
3.2 ผู้แสดงงานจะต้องปฏิบตัิตามกฎระเบียบ และข้อบงัคบั ตามท่ีก าหนดไว้ในคู่มือส าหรับ              
ผู้แสดงงาน (Exhibitor’s Manual) โดย Download ท่ี www.งานไทยเท่ียวไทย.com
3.3 หากไมป่ฏิบตัติามเง่ือนไขท่ีก าหนด ผู้จดังานขอสงวนสทิธ์ิการจองบธู / หากผู้แสดงงานเป็น       
ผู้ยกเลิกการจองบธู ผู้จดังานมีสิทธ์ิในการยดึเงนิท่ีช าระมาแล้วทัง้หมด / หากผู้แสดงงานไมม่า   
จดับธูภายใน 1 วนัแสดงงาน ผู้จดังานขอสงวนสิทธ์ิยดึบธูคืน โดยไมคื่นค่าใช้จา่ยใดๆทัง้สิน้ 
3.4 สินค้าท่ีน ามาขายภายในงานจะต้องถกูประเภทตามท่ีแจ้งไว้ และ ไมผ่ิดกฎหมายเด็ดขาด
3.5 การยกเลิกบธู จากผู้จดังาน จะจ่ายเงนิคา่บธูคืนตามจ านวนท่ีผู้แสดงงานจา่ยมาจริงเทา่นัน้       
ผู้แสดงงานจะไมเ่รียกร้องคา่เสียหายใดๆเพิ่มเติมจากผู้จดังานทกุประการ
3.6 ผู้จดังานมีสิทธ์ิเปล่ียนแปลงบธู และเปล่ียนแปลงสถานท่ีจดังาน รวมถึงเง่ือนไขต่างๆได้   โดยมิ
ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ครัง้ท่ี 60______________________

ครัง้ท่ี 61______________________

กรุณากรอกรายละเอียดให้ครบถ้วนแล้วแฟกซ์มาท่ี 02-307-8733


