
ตดิต่อผู้จัดงาน บริษัท พ.ีเค. เอก็ซิบช่ัิน แมนเนจเม้นท์ จ ากัด
59/1 ถนนเจรญิราษฎร ์แขวงบางโคล ่เขตบางคอแหลม  กรุงเทพฯ 10120
( ฝ่ายขาย) โทรศพัท ์02-307-8555 # 1 โทรสาร 02-307-8733  Email: sales@pkexhibition.com
(ฝ่ายบัญช)ีโทรศพัท ์02-307-8555  # 2 โทรสาร 02-307-8722    Email: account.pk@hotmail.com

หมายเหตุ :
ลกูคา้ Gold Package กรุณาตดิตอ่เจา้หนา้ท่ี
ฝ่ายขาย โทร. 02-307-8555 กด 1 เพ่ือเลือก
หมายเลขบธูท่ีทา่นตอ้งการ
และ มีคา่ Fast Track งานละ 3,000 บาท 

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

โครงสรา้งมาตรฐานประกอบดว้ย ผนงับธู สงู 2.5 
ม. ตามแตล่ะโซน ,ปา้ยช่ือบธู, โต๊ะ1ตวั, เกา้อี้ 2 ตวั, 
ถงัขยะ 1 ใบ, ไฟฟลอูอเรสเซนต ์2 ดวง, ปลั๊กไฟ 5
แอมป์ 1 จดุ (หา้มใชก้บัดวงไฟแสงสว่าง) 

ดขูอ้มลูงานเพิ่มเตมิในคูมื่อผูแ้สดงงาน 
(Exhibitor’s Manual) ดาวนโ์หลดท่ีเว็ปไซต์ www.
งานไทยเทีย่วไทย.com (กรุณากรอกแบบฟอรม์
ตา่งๆท่ีเก่ียวขอ้งและแฟกซก์ลบัตามก าหนดการท่ี
ระบไุว)้

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

หมายเหตุ  อัตราค่าบริการพืน้ทีบู่ธพิเศษ (บูธสี ราคาพืน้ทีเ่ปล่า/บูธ) งานไทยเทีย่วไทย ครัง้ที ่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 งานไทยเทีย่วไทย คร้ังที่ 60 @ 25 – 28 พฤศจิกายน 2564 ณ ไบเทค บางนา (EH 101-102) 

ผู้แสดงงาน  โรงแรม  รีสอรท์  สปา  สายการบนิ  บรษิัทน าเที่ยวทัง้ในและตา่งประเทศ  รถเช่า  ธีมปารค์                      
 องคก์ารส่งเสรมิการทอ่งเท่ียว (NTO)  สถานบนัเทงิและพกัผ่อนหย่อนใจ  ส่ือ & IT ทอ่งเท่ียว 
 สถาบนัสอนด าน า้  รา้นจ าหน่ายอปุกรณท์อ่งเท่ียว  บรกิารทอ่งเท่ียวอ่ืนๆ

ขัน้ตอนการจองบูธ (1) กรุณาตดิตอ่เจา้หนา้ท่ีฝ่ายขาย โทร. 02-307-8555 กด 1 เพ่ือเลือกหมายเลขบธูท่ีทา่นตอ้งการ
(2) กรอกรายละเอียดในใบสมคัรและส่งแฟกซม์าท่ี 02-307-8733 หรือ Email : sales@pkexhibition.com หรือ

Email : sales.pkx@gmail.com เพ่ือใชเ้ป็นหลกัฐานการจองบธู
(3) ช าระเงินตามเง่ือนไข โดยเจา้หนา้ท่ีฝ่ายบญัชีอีเมลใบแจง้หนี ้ / Invoice ไปใหภ้ายหลงั 
(4) ขอสงวนสิทธ์ิการคืน Fast Track ในทกุกรณี

เงือ่นไขการสมัคร (1) การสมคัรรว่มงานจะสมบรูณเ์ม่ือทา่นกรอกใบสมคัรครบถว้น และช าระเงินผ่านระบบ Bill Payment
(2) ทา่นจะตอ้งปฏิบตัติามขอ้บงัคบัการจดังานตามที่ก  าหนดไวใ้น Exhibitor’s Manual ทกุประการ                

หากไม่ปฏิบตัติาม ผูจ้ดังานขอสงวนสิทธ์ิการออกบธูในงานโดยไม่คืนเงินทัง้สิน้
(3) สินคา้ท่ีน ามาขายภายในงานจะตอ้งถกูประเภทตามท่ีแจง้ไว ้และไม่ผิดกฎหมาย และ ไม่ผิดจรยิธรรมเดด็ขาด 
(4) ผูจ้ดังานมีสิทธ์ิยกเลิก และเปล่ียนแปลงเง่ือนไขตา่งๆ ทกุประเภท โดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้

วิธีการช าระเงนิ กรุณาโอนเขา้บญัชีผูจ้ดังาน “บริษัท พ.ีเค. เอก็ซิบช่ัิน แมนเนจเม้นท ์จ ากัด” ผา่นระบบ Bill Payment ตามท่ี
ก าหนด และแฟกซ ์Pay-In-Slip มาท่ีหมายเลข 02-307-8722 หรือ E-mail : account.pk@hotmail.com พรอ้มระบช่ืุอบรษัิท และ เบอรโ์ทรศพัท์
ของผูน้  าฝากใหช้ดัเจน กรณีเป็นนิติบคุคลสามารถหกัภาษี ณ ท่ีจ่าย 3% โดยคิดเป็น “ค่าบรกิาร” และกรุณาออกหนงัสือรบัรองการหกัภาษี ณ ท่ี
จ่าย ในนาม บรษัิท พี.เค. เอก็ซิบิชั่น แมนเนจเมน้ท ์จ ากดั เลขท่ี 59/1 ถนนเจรญิราษฎร ์แขวงบางโคล ่เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร 10120 
เลขประจ าตัวผู้เสยีภาษี 0105544078288(การหกัภาษี ณ ท่ีจ่าย 3% ส าหรบัผูท่ี้สามารถออกหนงัสือรบัรองการหกัภาษี ณ ท่ีจ่ายไดเ้ท่านัน้)

อัตราค่าบริการพืน้ที่บูธปกติ (บูธสีขาว ราคา/บูธ)

ข้อมูลทั่วไป งานไทยเทีย่วไทย ปี 2564
จัดโดย บริษัท พ.ีเค. เอ็กซิบิช่ัน แมนเนจเม้นท ์จ ากัด

mailto:sales@pkexhibition.com


 ชื่อ-ทีอ่ยู่ของบริษัท (กรุณาพมิพห์รือเขียนตัวบรรจง)
1.1 ช่ือในการออกใบเสร็จรับเงนิและใบก ากับภาษี ___________________________________________________________________________________
ที่อยู_่____________________________________________________________________________________________________________________________
 ส านกังานใหญ่  สาขา______________________________เลขประจ าตวัผูเ้สียภาษี (13 หลกั)_____________________________________
1.2 ชื่อผู้ตดิต่อ______________________________________________________________ต าแหน่ง____________________________________
ที่อยู่ในการจดัส่งเอกสาร_________________________________________________________________________________________________
โทรศพัท_์_____________________________โทรสาร_______________________________โทรศพัทมื์อถือ_______________________________
E-mail____________________________________________________________________ Line ID____________________________________
*ช าระค่าบูธตดิต่อ ช่ือ_______________โทรศพัท_์________________________________E-mail_____________________________________
1.3 ชื่อในการประชาสัมพันธ์ / แผ่นพับงาน (ภาษาไทย)_____________________________________________________________________
1.4 ประเภทสินค้า  โรงแรม / รีสอรท์ จงัหวดั________________________บรษิัททวัร ์ใบอนญุาตเลขท่ี___________________________  

 Theme Park / จงัหวดั__________________________ อ่ืนๆ ระบ ุ_______________________________________

ใบสมัครเข้าร่วมงานไทยเทีย่วไทย ปี 2564 For P.K. Exhibitor Code

จัดโดย บริษัท พ.ีเค. เอ็กซิบิช่ัน แมนเนจเม้นท ์จ ากัด

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

ประเภท GOLD PACKAGE

GOLD PACKAGE จ านวน___งาน_________บาท  Fast Track_________บาท

งานไทยเที่ยวไทย ครัง้ที่ 60 @ 25 - 28 พฤศจิกายน 2564 ณ ไบเทค บางนา (EH101 -102)
ขนาด 3 x 2 ม.  พืน้ที่เปลา่__________บาท พืน้ที่เปลา่ + โครงสรา้งมาตรฐาน = __________บาท

 บธูหวัมมุเพ่ิม 3,000 บาท / บธู
รวมเป็นเงนิ

ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

รวมเป็นเงนิทัง้สิน้

(ตัวอักษร___________________________________________________)

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

 ชื่อผู้มีอ านาจลงนามและตราประทับของบริษัท
ผูล้งนามยินยอมปฏิบตัิตามเงื่อนไขของผูจ้ดังานทกุประการ

(ลงช่ือ____________________________________________________) 
ชื่อ_______________________________________________________
ต าแหน่ง____________________________วนัที่___________________

 เงือ่นไขการสมัครเข้าร่วมแสดงงาน
3.1 การสมคัรจะสมบรูณเ์มือ่มกีารจองหมายเลขบธูกบัเจา้หนา้ท่ีขาย โดยกรอกใบสมคัรมาใหค้รบ 
หากเป็นธุรกิจทวัร/์โรงแรม บงัคบัตอ้งส่งใบอนญุาตประกอบการธรุกิจท่ีถกูตอ้งแนบมาดว้ย ตามกฎ
ของกรมการท่องเท่ียว พรอ้มทัง้ช  าระเงินตามเง่ือนไขท่ีก าหนด
3.2 ผูแ้สดงงานจะตอ้งปฏิบตัิตามกฎระเบียบ และขอ้บงัคบั ตามท่ีก าหนดไวใ้นคู่มือส าหรบั              
ผูแ้สดงงาน (Exhibitor’s Manual) โดย Download ท่ี www.งานไทยเท่ียวไทย.com
3.3 หากไมป่ฏิบตัติามเง่ือนไขท่ีก าหนด ผูจ้ดังานขอสงวนสทิธิก์ารจองบธู / หากผูแ้สดงงานเป็น       
ผูย้กเลิกการจองบธู ผูจ้ดังานมีสิทธิใ์นการยดึเงนิท่ีช  าระมาแลว้ทัง้หมด / หากผูแ้สดงงานไมม่า   
จดับธูภายใน 1 วนัแสดงงาน ผูจ้ดังานขอสงวนสิทธิย์ดึบธูคืน โดยไมคื่นค่าใชจ้า่ยใดๆทัง้สิน้ 
3.4 สินคา้ท่ีน ามาขายภายในงานจะตอ้งถกูประเภทตามท่ีแจง้ไว ้และ ไมผ่ิดกฎหมายเด็ดขาด
3.5 การยกเลิกบธู จากผูจ้ดังาน จะจ่ายเงนิคา่บธูคืนตามจ านวนท่ีผูแ้สดงงานจา่ยมาจรงิเทา่นัน้       
ผูแ้สดงงานจะไมเ่รยีกรอ้งคา่เสียหายใดๆเพิ่มเติมจากผูจ้ดังานทกุประการ
3.6 ผูจ้ดังานมีสิทธิเ์ปล่ียนแปลงบธู และเปล่ียนแปลงสถานท่ีจดังาน รวมถึงเง่ือนไขต่างๆได ้  โดยมิ
ตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้

ครัง้ท่ี 60______________________

กรุณากรอกรายละเอียดให้ครบถ้วนแล้วแฟกซ์มาท่ี 02-307-8733 / Email : Sales@pkexhibition.com , Sales.pkx@gmail.com

mailto:Sales@pkexhibition.com

