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วนัที่  9 มกราคม 2566 

เรื่อง  รายการสง่เสรมิการตลาด งานไทยเที่ยวไทย ครัง้ที่ 65 
เรียน        ผูเ้ขา้รว่มแสดงงาน ที่นบัถือ 

  บริษัท พี.เค. เอ็กซิบิช่ัน แมนเนจเม้นท ์จํากัด ผู้จัดงาน “ไทยเที่ยวไทย คร้ังที่ 65” ซึ่งจะจัดขึ้น
ระหว่างวันที่  2 – 5 มีนาคม 2566 ณ ศูนยก์ารประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ บริษัทฯ ขอน าเสนอรายการส่งเสริมการตลาด 
(Marketing Promotion) เพื่อเพิ่มศกัยภาพการขายสินคา้และบรกิารของท่านภายในงานใหม้ากยิ่งขึน้ ไดแ้ก่    

    Promotion Board GOLD Package เป็นป้ายประชาสมัพนัธ์ไฮไลทร์ายชื่อผูแ้สดงงานประเภท Gold 
Package ติดตั้งบริเวณจุดประชาสัมพันธ์ภายในงาน ผู้แสดงงานประเภท Gold Package กรุณากรอกแบบฟอร์ม 
Promotion Board Gold Package    

    Facebook Page บรษิัทฯ ยินดี Feed News ใหผู้แ้สดงงานที่สนบัสนนุของรางวลัเป็น Free Voucher 
ใน Facebook งานไทยเที่ยวไทย บาย พีเคเอ็กซิบิชั่น แมนเนจเม้นท์ (https://www.facebook.com/pkexhibition) และ 
Facebook งานไทยเที่ยวไทย (https://www.facebook.com/thaiteawthaifair) ผูส้นใจ กรุณากรอกแบบฟอรม์ Facebook 
Page     

   การแสดงบนเวที ในบริเวณงานจะมีเวทีกลางขนาด 3.60 x 6.00 เมตร ใหผู้แ้สดงงานจัดกิจกรรม
สง่เสรมิการขาย (ฟรี) ระหว่างวนัแสดงงานตามช่วงเวลาที่เหมาะสม ผูส้นใจ กรุณากรอกแบบฟอรม์การแสดงบนเวที  

   Point of Purchase  ส  าหรับท่านที่สนใจโฆษณาและประชาสัมพันธ์เพิ่มเติมนอกเหนือจากการ
ออกบธู กรุณากรอกแบบฟอรม์ Point of Purchase  

  สําหรับแบบฟอรม์ที่กล่าวมาข้างต้น สามารถ Download ที่เว็ปไซต ์www.งานไทยเที่ยวไทย.com 
โดย Login เมนู Exhibitor (USER ID: ilovepk / Password: PK2022) หัวข้อ Marketing Promotion for TTT 65th    

  อน่ึง กรมการท่องเที่ยว ได้แจ้งเร่ืองการขอตรวจใบอนุญาตประกอบการธุรกิจนําเที่ยวภายใน
งานไทยเทีย่วไทย จึงขอความร่วมมือผู้แสดงงานประเภทธุรกิจทัวรแ์ละโรงแรม ทีม่ีแพ็คเกจทัวรนํ์าเสนอขายด้วย 
ได้ปฏิบัติตามกฎข้อบังคับของกรมฯ ทุกประการ  

  หากท่านมีขอ้สงสยัใดๆ กรุณาติดต่อ คณุแพร หรือ คณุนทั T. 0-2307-8555 # 5111, 5114  

                          ขอแสดงความนบัถือ 

 

                       (ปิยะพร ยตุิธรรม) 
                                                                                                                        ผูจ้ดัการโครงการ 
 

https://www.facebook.com/pkexhibition)%20และ
https://www.facebook.com/thaiteawthaifair
http://www.งานไทยเที่ยวไทย.com/
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แบบฟอรม์ 
Promotion Board GOLD Package 

กรุณาตอบกลับภายใน 
13 กุมภาพันธ ์2566 

Email: suchanaree@pkexhibition.com 
 

งานไทยเที่ยวไทย คร้ังที ่65 
วันที ่2 – 5 มีนาคม 2566 ณ ศูนยก์ารประชุมแห่งชาติสิริกิติ ์

 
 

สาํหรับผู้แสดงงานประเภท GOLD Package ทีส่นใจประชาสัมพันธโ์ปรโมช่ันพร้อมรูปภาพ 
กรุณากรอกแบบฟอรม์นีโ้ดยสมบูรณแ์ละสง่กลับมายงัผู้จัดงาน 

บริษัท พ.ีเค. เอ็กซิบิช่ัน แมนเนจเม้นท ์จาํกัด                      ติดต่อ คุณสุชานรี จันทรฝ์าย (หยก) 
โทรศัพท:์ 0-2307-8555 ต่อ 5105 / โทรสาร 0-2307-8733        Email: suchanaree@pkexhibition.com 

กรุณากรอกรายละเอียด 
 ชื่อ-สกุล________________________________________ตาํแหน่ง_________________________________________ 

บริษัท_________________________________________ หมายเลขบูธ______________________________________ 

ช่ือที่ใช้ประชาสัมพนัธ์___________________________________________________________________ 

ทีอ่ยู่___________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 
 

โทรศัพท_์______________________________________โทรสาร___________________________________________ 
โทรศัพทม์ือถือ__________________________________Email Address_____________________________________ 
สามารถนําสัตวเ์ลีย้งเข้าพัก   ❑ ไม่ได้           ❑ ได้ อาท ิ  ❑ สุนัข   ❑ แมว   ❑อืน่ๆ ระบุ___________________                                                      
 

 

 

 ท่านมีรูปภาพสาํหรับประกอบข้อความบรรยายโปรโมช่ันหรือไม่ 
 

❑ มีรูปภาพ (ใหเ้พียง 1 รูปภาพ และเป็นแนวนอนเท่านัน้) / ประเภทไฟลรู์ปภาพ_________________ 

❑ ไม่มีรูปภาพ 
 

 กรุณากรอกข้อความบรรยายโปรโมช่ัน (ควรเป็นข้อความสั้นๆ ไม่เกิน 100 คาํ)  
 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………

       หมายเหตุ   

1) เป็นสิทธิพิเศษฟรีใหส้  าหรบัผูแ้สดงงาน GOLD Package  
2) ปา้ยจะติดตัง้บรเิวณจดุประชาสมัพนัธ ์ 
3) สง่ไฟลรู์ปภาพมาที่อีเมล suchanaree@pkexhibition.com  
4) ผูจ้ดังานสามารถเปลี่ยนแปลงต าแหน่งปา้ย ขอ้ความบรรยาย

และรูปภาพไดต้ามความเหมาะสม 
 
 

 

ตวัอย่างบอรด์ประชาสมัพนัธ ์GOLD Package
ตวัอย่าง 

*** 100 ท่านแรกทีส่่งแบบฟอรม์ภายในวันที ่16 มกราคม 2566 จะไดล้งรูปในแผ่นพับฟรี! 

mailto:suchanaree@pkexhibition.com
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แบบฟอรม์สนับสนุนแพค็เกจท่องเทีย่ว / ของรางวัล 
งานไทยเที่ยวไทย คร้ังที ่65  

วันที ่2 – 5 มีนาคม 2566 ณ ศูนยก์ารประชุมแห่งชาติสิริกิติ ์ 
 
 

กรุณากรอกแบบฟอรม์นีโ้ดยสมบูรณแ์ละสง่กลับมายงับริษัท ภายในวันที ่13 กุมภาพันธ ์2566 

บริษัท พ.ีเค. เอ็กซิบิช่ัน แมนเนจเม้นท ์จาํกัด (ติดต่อ คุณสุชานรี จันทรฝ์าย)  
โทรศัพท ์0-2307-8555 ต่อ 5105 โทรสาร 0-2307-8733  Email: facebook@pkexhibition.com 

กรุณากรอกรายละเอียด 
 ชื่อ-สกุล__________________________________________ตาํแหน่ง_______________________________________ 

บริษัท___________________________________________หมายเลขบธู_____________________________________ 
ชื่อทีใ่ช้ในการประชาสัมพันธ_์___________________________________________________________________________________ 

ทีอ่ยู่___________________________________________________________________________________________ 
โทรศัพท_์________________________________________โทรสาร_________________________________________ 
โทรศัพทม์ือถือ____________________________________Email __________________________________________ 

สามารถน าสัตว์เลีย้งเข้าพกั    ไม่ได้            ได้ อาทิ    สุนัข    แมว   อ่ืนๆ ระบุ_________________________                                                      
 

 
 

  กรุณากรอกรายการสนับสนุนของรางวัล/แพ็คเกจ/ จาํนวนชิน้ 
1. ……………………………………………………………………………………………..…..จ านวน………..………… รางวลั 
2. ……………………………………………………………………………………………..…..จ านวน………..………… รางวลั 

  กรุณากรอกข้อความโปรโมช่ันสาํหรับประชาสัมพันธ ์
…………………………………………………………….………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

  หมายเหตุ  1)   สง่ไฟลรู์ปภาพที่จะประชาสมัพนัธใ์น Facebook (ไม่เกิน 9 รูป) 
2) แพ็คเกจ/ของรางวัลสนับสนุนทีจ่ะมอบให้ผู้จัดงาน ควรมีมูลค่าต้ังแต่ 2,000 บาทขึน้ไป และ

มีระยะเวลาใช้ได้ไม่น้อยกว่า 6 เดือน  
3)  แพ็คเกจที่มอบใหฟ้รีตามรายการขา้งตน้ (Free Complimentary / Gift Voucher) จะไม่คิดคา่ใชจ้่าย

ใดๆทัง้สิน้กบัผูจ้ดังานและผูไ้ดร้บัของรางวลัตามเง่ือนไขที่ก าหนด 
4) ผูจ้ดังานสามารถเปลี่ยนแปลงขอ้ความประชาสมัพนัธไ์ดต้ามความเหมาะสม 
5)    กรุณาสง่มาที่ คณุสชุานรี จนัทรฝ์าย (Facebook) 

บริษัท พี.เค. เอ็กซิบิช่ัน แมนเนจเม้นท ์จาํกัด 
 59/1 ถนนเจริญราษฎร ์แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กรุงเทพฯ 10120 

Search Free For https://www.facebook.com/thaiteawthaifair และ   
https://www.facebook.com/pkexhibition  

https://www.facebook.com/thaiteawthaifair
https://www.facebook.com/pkexhibition
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แบบฟอรม์การแสดงบนเวที  
กรุณาตอบกลับภายใน 
13 กุมภาพันธ ์2566 

Email: suchanaree@pkexhibition.com 
 

งานไทยเที่ยวไทย คร้ังที ่65 
วันที ่2 – 5 มีนาคม 2566 ณ ศูนยก์ารประชุมแห่งสิริกิติ ์

 
 
 

กรุณากรอกแบบฟอรม์นีโ้ดยสมบูรณแ์ละสง่แฟกซก์ลับมายังผู้จัดงาน 

บริษัท พ.ีเค. เอ็กซิบิช่ัน แมนเนจเม้นท ์จาํกัด                  ติดต่อ คุณสุชานรี จันทรฝ์าย (หยก) 
โทรศัพท:์ 0-2307-8555 ต่อ 5105 / โทรสาร 0-2307-8733    Email: suchanaree@pkexhibition.com 

กรุณากรอกรายละเอียด 
 ชื่อ-สกุล________________________________________ตาํแหน่ง_________________________________________ 

บริษัท_________________________________________ หมายเลขบูธ______________________________________ 
ทีอ่ยู่___________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________ __________________ 
 

โทรศัพท_์______________________________________โทรสาร___________________________________________ 
โทรศัพทม์ือถือ__________________________________Email Address_____________________________________ 
 

 

 

ภายในงาน มีเวทีกลางขนาด 3.60 x 6.00 เมตร พรอ้มเครื่องขยายเสียง ผูแ้สดงงานที่สนใจสามารถจัดการแสดงกิจกรรม
ต่างๆ ไดต้ามวนัและเวลาที่เหมาะสม โดยไม่คิดค่าใชจ้่าย ผูส้นใจกรุณากรอกรายละเอียดขา้งลา่งนี ้ 
 

รายละเอียดของกิจกรรมการแสดง 
1. ชื่อชดุการแสดง ……………………………………………………………..…........ใชเ้วลา 15 นาท ีวนัละ 1 รอบ 
2. ช่วงวนัและเวลาประสงคจ์ะใชแ้สดง (โปรดระบวุนัที่และเวลา) วนัที่ …….......................เวลา..………………..………… 
3. สื่ออปุกรณท์ี่น  ามาใชป้ระกอบการแสดง ……………………………………..……………….......................................... 
4. รายละเอียดและรูปแบบการแสดง …………………………..……….……….………...…………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………….……………………………….. 
 
หมายเหตุ 
1. การแสดงมีไวใ้หส้  าหรบัลกูคา้ไทยเที่ยวไทยตามใบสมคัรเทา่นัน้ หา้มบคุคลอื่นน าการแสดงมาแฝงโดยไม่ไดร้บัอนญุาต   
2. หา้มใชอ้ปุกรณท์ี่ก่อใหเ้กิดอนัตรายต่อผูช้มงานและความเสียหายต่อเวที อาทิ วตัถไุวไฟ ของมีคม ฯลฯ โดยเด็ดขาด 
3. รายละเอียดการแสดงบนเวทีจะตอ้งสรา้งสรรคต์่อจรยิธรรม ศีลธรรม วฒันธรรม รวมถึงภาพลกัษณท์ี่ดีต่อสงัคมเท่านัน้  
    หา้มใชค้ าไม่สภุาพ อนาจาร หลอกลวง หรือสอ่เสียดสงัคมใหเ้กิดความเสียหายใดๆ ต่อการฟ้องรอ้งโดยเด็ดขาด 
4. รูปแบบของกิจกรรมและการจดัอนัดบัความส าคญัของการแสดง จะอยู่ในดลุยพินิจพิจารณาของผูจ้ดังานเท่านัน้ 
5. หากการแสดงท าใหเ้กิดความเสียหายต่อบคุคลและสถานที่ ผูแ้สดงงานจะตอ้งรบัผิดชอบค่าใชจ้่ายทัง้หมด 
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วันที ่2 – 5 มีนาคม 2566 ณ ศูนยก์ารประชุมแห่งชาติสิริกิติ ์

หมายเหต ุ
    1) ราคาดงักล่าวไม่รวมคา่ผลิต การตดิตัง้และ รือ้ถอน และท าอารต์เวิรค์ (ยกเวน้รายการขอ้ 4. ป้ายโฆษณาตดิผนงั) 
    2) ก าหนดการส่งแบบฟอรม์นีแ้ละส่งอารต์เวิรค์ภายในวนัท่ี 20 มกราคม 2566 
    3) ผูจ้ดังานขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงเงื่อนไขต่างๆ โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 
    4) ราคาดงักล่าวส าหรบัผูอ้อกบธูงานนีเ้ทา่นัน้ หากนอกเหนือ ชารจ์ 20% 
วิธีการชาํระเงนิ  กรุณาโอนเขา้บัญชี บริษัท พี.เค.เอก็ซิบิชั่น แมนเนจเม้นท ์จาํกดั บัญชกีระแสรายวัน ธนาคารกสิกร
ไทย  
สาขาถนน พระราม 3 เลขที่บญัช ี057-1-08646-8 และ ส่งใบน าฝากเงินมายงั Fax 0-2307-8722   
สาํหรับผู้มีอาํนาจสั่งจอง  โปรดระบชุื่อและที่อยู่บรษิัทท่ีถกูตอ้งเพื่อการออกใบเสรจ็รบัเงินและใบก ากบัภาษี  


