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วันแสดงงาน 29 ม.ิย. ‐ 2 ก.ค.60 วันตดิตัง้รือ้ถอน 27‐28 ม.ิย. และ 2 ก.ค. 60 พนักงานขาย

ทีตั่ง้/อาคาร ถนน

เขต/อําเภอ จังหวัด รหัสไปรษณีย์

เลขประจําตัวผเูสยีภาษี

ชือ่สําหรับขึน้ป้ายคหูามาตรฐาน : ( ไมเ่กนิ 24 ตัวอักษร )

ชือ่ผูต้ดิตอ่ ตําแหน่ง

เบอรโ์ทร แฟกซ์

เบอรม์อืถอื E‐mail

อตัราคา่สนบัสนุนหลกัอยา่งเป็นทางการ (กรุณาทําเครือ่งหมาย X ลงใน   ทีท่่านเลอืก)       (ราคาดังกลา่วน้ียังไมร่วม Vat 7%)

 Title Sponsor   1,500,000  Platinum Sponsor 1,200,000  Gold Sponsor 800,000

 Silver Sponsor  500,000  Car/Airline Sponsor 400,000  Bank Sponsor 300,000

 Other Sponsor 300,000   Beverage Sponsor 200,000    (Other).......................................

อตัราคา่สนบัสนุนของแพ็คเกจเสรมิ (กรุณาทําเครือ่งหมาย X ลงใน   ทีท่่านเลอืก)       (ราคาดังกลา่วน้ียังไมร่วม Vat 7%)

 Web Banner 5,000   EDM 5,000 per time (50,000 database)  Ad on the floor 10,000

 Hanging Banner  10,000  Lollipop grooming area 10,000  Storage 10,000

 Facebook Ad 3,000 per time

อตัราคา่เชา่พืน้ที่ (กรุณาทําเครือ่งหมาย X ลงใน   ทีท่่านเลอืก)       (ราคาดังกลา่วน้ียังไมร่วม Vat 7%)

 สําหรับผลติภัณฑส์นิคา้ท่ัวไป ขนาด 3x3 (9 ตร.ม.) **เงือ่นไขสําหรับพืน้ทีเ่ปลา่ จองขัน้ตํ่า 18 ตร.ม.

ชือ่บรษิทัและทีอ่ยูส่ําหรบัใบกํากบัภาษี

รายละเอยีดของบคุคลตดิตอ่

ชือ่บรษัิท

แขวง/ตําบล

 คหูามาตรฐานเปิดดา้นเดยีว 42,000/คหูา จํานวน หมายเลข ราคา

 คหูามาตรฐานเปิด 2 ดา้น   47,000/คหูา จํานวน หมายเลข ราคา

 พืน้ทีเ่ปลา่เปิดดา้นเดยีว**      40,000/คหูา จํานวน หมายเลข ราคา

 พืน้ทีเ่ปลา่เปิด 2 ดา้น** 45,000/คหูา จํานวน หมายเลข ราคา

 สําหรับการท่องเทีย่ว   ขนาด 3x3 (9 ตร.ม.) **เงือ่นไขสําหรับพืน้ทีเ่ปลา่ จองขัน้ตํ่า 18 ตร.ม.

 คหูามาตรฐานเปิดดา้นเดยีว 28,000/คหูา จํานวน หมายเลข ราคา

 คหูามาตรฐานเปิด 2 ดา้น 33,000/คหูา จํานวน หมายเลข ราคา

 สําหรับฟารม์สนัุข   ขนาด 3x3 (9 ตร.ม.)

 คหูามาตรฐานเปิดดา้นเดยีว 30,000/คหูา จํานวน หมายเลข ราคา

 คหูามาตรฐานเปิด 2 ดา้น 35,000/คหูา จํานวน หมายเลข ราคา

 สําหรับโซนอาหาร   ขนาด 3x3 (9 ตร.ม.)

 คหูามาตรฐานเปิดดา้นเดยีว 30,000/คหูา จํานวน หมายเลข ราคา

 คหูามาตรฐานเปิด 2 ดา้น 35,000/คหูา จํานวน หมายเลข ราคา

ราคาทุกรายการ Vat 7% ราคารวมทัง้สิน้

 บัตรเครดติ VISA
MASTER CARD Exp.Date

Credit Card Number CVN

Cardholder's Name  Signature

 เงนิสดหรอืเช็คโดยผา่น ธ.กรุงศรอียธุยา สาขาอมิแพ็ค เลขที ่ 456‐1‐00009‐8 (ออมทรัพย)์   เลขประจําตัวผูเ้สยีภาษี 0 1255 42006 50 6  

ชําระครัง้ที.่............... จํานวนเงนิ กําหนดชําระ

ชําระครัง้ที.่............... จํานวนเงนิ กําหนดชําระ

หมายเหตุ

การชําระเงนิของ  บรษิทั อมิแพ็ค เอ็กซบิชิ ัน่ แมเนจเมน้ท ์ จํากดั (สาํนกังานใหญ)่ ช ัน้ 10 อาคารบางกอกแลนด ์เลขที ่47/569‐576  

รวมมลูคา่ของรายการคา่สนบัสนุนหลกัอยา่งเป็นทางการ   คา่แพ็คเกจเสรมิและคา่เชา่พืน้ที่

หมายเหตุ Discount………………………………………………………...………………………….

Other…………………………………………………………...…………………………….

หมู ่3  ถ.ป๊อปปูลา่ ต.บา้นใหม ่อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุร ี 11120

   กรุณากรอกแบบฟอรม์ใหส้มบรูณแ์ละสง่คนื ศนูยแ์สดงสนิคา้และการประชมุอมิแพ็ค เมอืงทองธานี  FAX :  0 2833 5127– 9 
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เง ือ่นไขการรว่มแสดงงาน
1.		ผูบ้รหิารการจัดงาน  :  บรษิทั อมิแพ็ค เอ็กซบิชิ ัน่ แมเนจเมน้ท ์จํากดั

ทีอ่ยู ่ช ัน้ 9	อาคารบางกอกแลนด ์เลขที ่47/569‐576	หมู ่3		ถนนป๊อปปูลา่ ต.บา้นใหม ่อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุร ี11120			
2.		วันกอ่สรา้งคหูา          

วันที ่  27										มถินุายน  พ.ศ.		2560 เวลา   13.00		‐		24.00		น.	(พืน้ทีเ่ปลา่)
วันที ่  28										มถินุายน  พ.ศ.		2560 เวลา   08.00		‐		24.00		น.	(พืน้ทีเ่ปลา่และคหูามาตรฐาน)

   ชว่งเวลาแสดงงาน      
วันที ่  29		มถินุายน ‐	2	กรกฏาคม พ.ศ.		2 เวลา   10.00		‐		20.00		น.	(เจรจาธรุกจิและบคุคลทั่วไป)

   วันรือ้ถอนคหูา        
																													 วันที ่  2							กรกฏาคม  พ.ศ.		2560								 เวลา   20.00		‐		24.00		น.

วันที ่  3							กรกฏาคม  พ.ศ.		2560								 เวลา   00.01		‐		04.00		น.
	**	หมายเหต:ุ	การกอ่สรา้ง และตกแตง่คหูาเพิม่เตมิหรอือืน่ ๆ หากเกนิเวลาทีก่าํหนด ผูแ้สดงงานจะตอ้งเสยีคา่ใชจ้า่ย ช.ม.ละ 3,000	บาท**
	**	กรณีขอเปลีย่นแปลงใบเสร็จรบัเงนิ โดยผูแ้สดงงานเป็นผูร้อ้งขอ ผูจ้ดังานขอคดิคา่ใชจ้า่ย เป็นเงนิ 200	บาท ตอ่หนึง่ใบเสร็จ**
3.			การยนืยันการเขา้รว่มแสดงงาน :	การสมัครเขา้รว่มงานจะสมบรูณ์เมือ่ผูส้มัครไดก้รอกใบสมัครครบถว้น พรอ้มทัง้ปฏบิตัติามเงือ่นไขทีกํ่าหนด
4.			การกําหนดหมายเลขคหูา :	กตกิาในการจองคหูาจะใชว้ธิจีองกอ่นไดก้อ่น ซึง่ตอ้งขึน้อยูก่บัการลงนามในสญัญาและการจา่ยเงนิตามเงือ่นไข
5.			เงือ่นไขการยกเลกิ

‐			ผูจ้ัดงานขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิสญัญาได ้ ถา้ผูส้มัครชําระเงนิไมค่รบถว้น
‐			หลังจากไดส้มัครเขา้รว่มงานแลว้ หากผูส้มัครขอยกเลกิสญัญาการเขา้รว่มงาน ผูจ้ัดงานมสีทิธิท์ีจ่ะยดึเงนิทีชํ่าระแลว้ทัง้หมด
‐			ผูจ้ัดงานขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงหรอืยกเลกิงาน ซึง่การยกเลกิงานนัน้ ผูจ้ัดงานจะรับผดิชอบชดใชเ้งนิทีชํ่าระคนืใหแ้กผู่แ้สดงงาน          
โดยไมม่ดีอกเบีย้
‐				ผูจ้ัดงานขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิสญัญาและปิดคหูา ในกรณีทีผู่ส้มัครไมป่ฏบิตัติามกฎระเบยีบในการแสดงงานหรอื
กระทําการใดๆ ใหเ้กดิความไมส่งบภายในงาน โดยผูจ้ัดงานมสีทิธิท์ีจ่ะยดึเงนิทีชํ่าระแลว้ทัง้หมด

6.			ผูแ้สดงงานจะตอ้งศกึษาและปฏบิตัติามกฎในคูม่อืการแสดงงานซึง่จัดทําโดยผูจ้ัดงาน อาทิ
‐			ผูแ้สดงงานจะตอ้งตดิบตัร ทีท่างผูจ้ัดงานจัดให ้ ตลอดเวลาทีอ่ยูใ่นพืน้ทีแ่สดงงาน
‐			ผูแ้สดงงานไมม่สีทิธิใ์นการขายชว่งพืน้ทีแ่สดงงานแกผู่อ้ ืน่โดยเด็ดขาด ทัง้นีผู้จ้ัดงานขอสงวนสทิธิใ์นการปิดคหูาหากมกีรณีดังกลา่วเกดิขึน้
‐			ผูแ้สดงงานจะตอ้ง เปิด ‐	ปิด คหูาแสดงงาน ตามเวลาทีผู่จ้ัดงานกําหนดไว ้ มฉิะนัน้ผูจ้ัดงานขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไมรั่บผดิชอบตอ่ความ   
เสยีหายใด ๆ ทีจ่ะเกดิขึน้กบัคหูาของผูแ้สดงงาน 
กรณีสนิคา้ภายในคหาเกดิการสญหาย ทางผจ้ัดงานขอสงวนสทิธิไ์มรั่บผดิชอบในการชดใชค้า่เสยีหายไมว่า่กรณีใดๆทัง้สิน้ ‐			กรณสนคาภายในคหูาเกดการสญูหาย ทางผูจดงานขอสงวนสทธไมรบผดชอบในการชดใชคาเสยหายไมวากรณใดๆทงสน 

ทางผูส้มัครจะตอ้งจัดจา้งพนักงานรักษาความปลอดภัยเพือ่ดแูลทรัพยส์นิภายในคหูาเอง

									‐			การจัดวางสนิคา้หรอืจัดกจิกรรมจะตอ้งอยูใ่นพืน้ทีท่ีทํ่าสญัญาไว ้ หากมกีารจัดวางสนิคา้ล้ําเกนิกวา่ขอบเขตทีกํ่าหนดให ้  
ผูจ้ัดงานขอสงวนสทิธิใ์นการหยดุจําหน่ายสนิคา้หรอืกจิกรรมใดๆ ของผูแ้สดงงานเพือ่ปรับปรงุพืน้ทีแ่สดงงานจนกวา่จะเรยีบรอ้ย 
 จงึจะใหดํ้าเนนิกจิกรรมตอ่ไปได ้
‐			การขนยา้ยสนิคา้เขา้พืน้ทีข่ายจะตอ้งปฏบิตัใินเวลาทีกํ่าหนดไวเ้ทา่นัน้ หากมกีารฝ่าฝืนปฏบิตันิอกเวลาผูจ้ัดงานขอสงวนสทิธิใ์นการเก็บ  
สนิคา้ดังกลา่วไวจ้นกวา่จะหมดเวลาแสดงงานในวันนัน้ๆ
‐			ผูแ้สดงงานจะตอ้งจําหน่ายสนิคา้ใหต้รงกบัทีแ่จง้ไวใ้นใบสมัครเทา่นัน้ ในกรณีตอ้งการเปลีย่นแปลงหรอืเพิม่เตมิจะตอ้งแจง้ผูจ้ัดงานลว่งหนา้

7.		รายละเอยีดของคหูามาตรฐานแตล่ะประเภทดังนี้
สาํหรบัผลติภณัฑส์นิคา้ทวัไป ขนาด 3x3	(9	ตร.ม.) **พท.เปลา่จองข ัน้ตาํ 18	ตร.ม.
ประกอบดว้ย : ผนังคหูาสขีาวสงู 2.5 ม. 3 ดา้น, พรมภายในคหูา, ป้ายชอืคหูา(ไมเ่กนิ 24 ตัวอกัษร),หลอดไฟฟลอูอเรสเซนต ์1 หลอด,
โต๊ะ 1 ตัว, เกา้อี ้2 ตัว, ถังขยะ 1 ใบ,ปลั๊กไฟ 5 แอมป์  1 จดุ (หา้มใชก้บัดวงไฟแสงสวา่ง)
สาํหรบัการทอ่งเทีย่ว  ขนาด 3x3	(9	ตร.ม.)**พท.เปลา่จองข ัน้ตํา่ 18	ตร.ม.			
ประกอบดว้ย : ผนังคหูาสขีาวสงู 2.5 ม. 3 ดา้น, ป้ายชอืคหูา(ไมเ่กนิ 24 ตัวอกัษร)
หลอดไฟฟลอูอเรสเซนต ์ 1 หลอด, โต๊ะ 1 ตัว, เกา้อี ้2 ตัว, ถังขยะ 1 ใบ,ปลั๊กไฟ 5 แอมป์  1 จดุ (หา้มใชก้บัดวงไฟแสงสวา่ง)
สาํหรบัฟารม์สนุขั   ขนาด 3x3	(9	ตร.ม.)		
ประกอบดว้ย :โครงสรา้งสงู 2.5 เมตร,ป้ายชอืคหูา(ไมเ่กนิ 24 ตัวอกัษร),เกา้อี ้1 ตัว,
ถังขยะ 1	ใบ ,	ปลั๊กไฟ 5	แอมป์ 1	จดุ (หา้มใชก้บัดวงไฟแสงสวา่ง)
สาํหรบัโซนอาหาร   ขนาด 3x3	(9	ตร.ม.)		
ประกอบดว้ย : ผนังคหูาสขีาวสงู 2.5 ม. 3 ดา้น, ป้ายชอืคหูา(ไมเ่กนิ 24 ตัวอกัษร),หลอดไฟฟลอูอเรสเซนต ์ 1 หลอด,
โต๊ะ 1	ตัว ,		เกา้อี ้ 2	ตัว ,		ถังขยะ 1	ใบ ,	ปลั๊กไฟ 5	แอมป์ 1	จดุ (หา้มใชก้บัดวงไฟแสงสวา่ง)

8.	การจัดสง่ Exhibition	Manual		ผูเ้ขา้รว่มแสดงงานสามารถไปโหลดไดท้ีห่นา้เว็บไซตข์องงาน www.thailand‐dogshow.com	และปฏบิตัติามเงือ่นไข
การจัดสง่แบบฟอรม์ตามในระยะเวลาทีกํ่าหนดอยา่งเครง่ครัด

9.สอบถามรายละเอยีดเพิม่เตมิไดท้ี่ เกยีรตรัิตน ์ วัฒนรัตนธรรม โทร 02	833‐5125 E‐mail Kaittiratw@impact.co.th

พนักงานขาย …………..…………………….………………… เลขทีใ่บสมัคร……………………………………วันทีรั่บใบสมัคร…………………………........……

ลายเซ็นผูม้อํีานาจพรอ้มประทับตราบรษัิท

ขา้พเจา้ยนิยอมปฏบิตัติามเง ือ่นไขของคณะผูจ้ดังานฯ ไวท้กุประการ

…………………………………………………….……….
(…………………………………………………….……….)
วันที…่…………… / …….……….. / …….……………  

   กรุณากรอกแบบฟอรม์ใหส้มบรูณแ์ละสง่คนื ศนูยแ์สดงสนิคา้และการประชมุอมิแพ็ค เมอืงทองธานี  FAX :  0 2833 5127– 9 


