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วนัแสดงงาน 14 -17 ธ.ค. 60     วนัตดิตัง้ 12-13 ธ.ค. 60 และ วนัรือ้ถอน 17 ธ.ค. 60 พนักงานขาย

ทีต่ัง้/อาคาร ถนน

เขต/อ าเภอ จังหวดั รหัสไปรษณีย์

เลขประจ าตวัผเูสยีภาษี

ประเภทของสนิคา้และบรกิาร ตราสนิคา้

ชือ่ส าหรับขึน้ป้ายคหูามาตรฐาน : ( ไมเ่กนิ 24 ตวัอักษร )

ชือ่ผูต้ดิตอ่ ต าแหน่ง

เบอรโ์ทร แฟกซ์

เบอรม์อืถอื E-mail

อตัราคา่สนบัสนนุหลกัอยา่งเป็นทางการ (กรณุาท าเครือ่งหมาย X ลงใน   ทีท่า่นเลอืก)

 Platinum Sponsor 900,000  Gold Sponsor 700,000  Silver Sponsor 500,000

 Beverage 200,000  Other Sponsor 350,000       (Other).......................................

อตัราคา่เชา่พืน้ที่ (กรณุาท าเครือ่งหมาย X ลงใน   ทีท่า่นเลอืก)

 ส าหรับผลติภัณฑส์นิคา้ท่ัวไป ขนาด 3x3 (9 ตร.ม.) **เงือ่นไขส าหรับพืน้ทีเ่ปลา่ จองขัน้ต า่ 18 ตร.ม.

 คหูามาตรฐานเปิดดา้นเดยีว* 38,000/คหูา จ านวน หมายเลข ราคา

 คหูามาตรฐานเปิด 2 ดา้น*   43,000/คหูา จ านวน หมายเลข ราคา

 พืน้ทีเ่ปลา่เปิดดา้นเดยีว**     36,000/คหูา จ านวน หมายเลข ราคา

 พืน้ทีเ่ปลา่เปิด 2 ดา้น** 41,000/คหูา จ านวน หมายเลข ราคา

 ส าหรับผลติภัณฑส์นิคา้ธรุกจิขนาดเล็ก ขนาด 2x2 (4 ตร.ม.)

 คหูามาตรฐานเปิดดา้นเดยีว 22,000/คหูา จ านวน หมายเลข ราคา

 คหูามาตรฐานเปิด 2 ดา้น 25,000/คหูา จ านวน หมายเลข ราคา

 ส าหรับฟารม์สนัุขและการทอ่งเทีย่ว  ขนาด 3x3 (9 ตร.ม.)

 คหูามาตรฐานเปิดดา้นเดยีว 30,000/คหูา จ านวน หมายเลข ราคา

 คหูามาตรฐานเปิด 2 ดา้น 35,000/คหูา จ านวน หมายเลข ราคา

 คหูามาตรฐานเปิดดา้นเดยีว 30,000/คหูา จ านวน หมายเลข ราคา

 คหูามาตรฐานเปิด 2 ดา้น 35,000/คหูา จ านวน หมายเลข ราคา

ราคาทกุรายการ Vat 7% ราคารวมทัง้ส ิน้

Hanging Banner 10,000

Ad on the floor 10,000

Storage 10,000

Promotion Board 5,000

Discount………………………………………………………...………………………….

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

 บตัรเครดติ VISA
MASTER CARD Exp.Date

Credit Card Number CVN

Cardholder's Name Signature

 เงนิสดหรอืเชค็โดยผา่น ธ.กรงุศรอียธุยา สาขาอมิแพ็ค เลขที ่456-1-00009-8 (ออมทรัพย)์   เลขประจ าตวัผูเ้สยีภาษี 0 1255 42006 50 6  

ช าระครัง้ที.่............... จ านวนเงนิ ก าหนดช าระ

ช าระครัง้ที.่............... จ านวนเงนิ ก าหนดช าระ

หมายเหตุ

(ราคาดงักลา่วนีย้งัไมร่วม Vat 7%)

 ส าหรับโซนอาหาร   ขนาด 3x3 (9 ตร.ม.)

ชือ่บรษัิท

แขวง/ต าบล

ต.บา้นใหม ่อ.ปากเกร็ด จ.นนทบรุ ี11120

ชือ่บรษิทัและทีอ่ยูส่ าหรบัใบก ากบัภาษี

การช าระเงนิของ  บจก.อมิแพ็ค เอ็กซบิชิ ัน่ แมเนจเมน้ท ์ช ัน้ 10 อาคารบางกอกแลนด ์เลขที ่47/569-576  หมู ่3  ถ.ป๊อปปลูา่

รายละเอยีดของบคุคลตดิตอ่

(ราคาดงักลา่วนีย้งัไมร่วม Vat 7%)

รวมมลูคา่ของรายการคา่สนบัสนนุหลกัอยา่งเป็นทางการ   คา่แพ็คเกจเสรมิและคา่เชา่พืน้ที่

หมายเหตุ

   กรณุากรอกแบบฟอรม์ใหส้มบรูณ์และสง่คนื ศนูยแ์สดงสนิคา้และการประชมุอมิแพ็ค เมอืงทองธาน ี FAX :  0 2833 5127– 9 
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เง ือ่นไขการรว่มแสดงงาน

1.  ผูบ้รหิารการจัดงาน  :  บรษิทั อมิแพ็ค เอ็กซบิชิ ัน่ แมเนจเมน้ท ์จ ากดั

ทีอ่ยู ่ช ัน้ 9 อาคารบางกอกแลนด ์เลขที ่47/569-576 หมู ่3  ถนนป๊อปปลูา่ ต.บา้นใหม ่อ.ปากเกร็ด จ.นนทบรุ ี11120   

2.  วนักอ่สรา้งคหูา          

วนัที ่ 12                 ธันวาคม    พ.ศ.    2560 เวลา   13.00  -  24.00  น. (พืน้ทีเ่ปลา่)

วนัที ่ 13                 ธันวาคม    พ.ศ.    2560 เวลา   08.00  -  24.00  น. (พืน้ทีเ่ปลา่และคหูามาตรฐาน)

   ชว่งเวลาแสดงงาน      

วนัที ่ 14-17          ธันวาคม    พ.ศ.    2560 เวลา   10.00  -  20.00  น. (เจรจาธรุกจิและบคุคลท่ัวไป)

   วนัรือ้ถอนคหูา        

                               วนัที ่ 17                 ธันวาคม    พ.ศ.    2560 เวลา   20.00  -  23.59  น.

วนัที ่ 18                 ธันวาคม    พ.ศ.    2560 เวลา   00.00  -  04.00  น.

 ** หมายเหต:ุ การกอ่สรา้ง และตกแตง่คหูาเพิม่เตมิหรอือืน่ ๆ หากเกนิเวลาทีก่ าหนด ผูแ้สดงงานจะตอ้งเสยีคา่ใชจ้า่ย ช.ม.ละ 3,000 บาท**

3.   การยนืยันการเขา้รว่มแสดงงาน : การสมัครเขา้รว่มงานจะสมบรูณ์เมือ่ผูส้มัครไดก้รอกใบสมัครครบถว้น พรอ้มทัง้ปฏบิตัติามเงือ่นไขทีก่ าหนด

4.   การก าหนดหมายเลขคหูา : กตกิาในการจองคหูาจะใชว้ธิจีองกอ่นไดก้อ่น  ซึง่ตอ้งขึน้อยูก่ับการลงนามในสญัญาและการจา่ยเงนิตามเงือ่นไข

5.   เงือ่นไขการยกเลกิ

-   ผูจั้ดงานขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิสญัญาได ้ถา้ผูส้มัครช าระเงนิไมค่รบถว้น

-   หลงัจากไดส้มัครเขา้รว่มงานแลว้ หากผูส้มัครขอยกเลกิสญัญาการเขา้รว่มงาน  ผูจั้ดงานมสีทิธิท์ีจ่ะยดึเงนิทีช่ าระแลว้ทัง้หมด

-   ผูจั้ดงานขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงหรอืยกเลกิงาน ซึง่การยกเลกิงานนัน้ ผูจั้ดงานจะรับผดิชอบชดใชเ้งนิทีช่ าระคนืใหแ้กผู่แ้สดงงาน               

โดยไมม่ดีอกเบีย้

-    ผูจั้ดงานขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิสญัญาและปิดคหูา ในกรณีทีผู่ส้มัครไมป่ฏบิตัติามกฎระเบยีบในการแสดงงานหรอื

กระท าการใด ๆ  ใหเ้กดิความไมส่งบภายในงาน โดยผูจั้ดงานมสีทิธิท์ีจ่ะยดึเงนิทีช่ าระแลว้ทัง้หมด

6.   ผูแ้สดงงานจะตอ้งศกึษาและปฏบิตัติามกฎในคูม่อืการแสดงงานซึง่จัดท าโดยผูจั้ดงาน อาทิ

-   ผูแ้สดงงานจะตอ้งตดิบตัร ทีท่างผูจั้ดงานจัดให ้ตลอดเวลาทีอ่ยูใ่นพืน้ทีแ่สดงงาน

-   ผูแ้สดงงานไมม่สีทิธิใ์นการขายชว่งพืน้ทีแ่สดงงานแกผู่อ้ ืน่ โดยเด็ดขาด ทัง้นี ้ผูจั้ดงาน ขอสงวนสทิธิใ์นการปิดคหูา หากมกีรณีดงักลา่วเกดิขึน้

-   ผูแ้สดงงานจะตอ้งเปิด – ปิด คหูาแสดงงานตามเวลา ทีผู่จั้ดงานก าหนดไว ้มฉิะนัน้ ผูจั้ดงาน ขอสงวนสทิธิ ์ทีจ่ะไมรั่บผดิชอบตอ่ความ   

เสยีหายใด ๆ ทีจ่ะเกดิขึน้กับคหูาของผูแ้สดงงาน 

-   กรณีสนิคา้ภายในคหูาเกดิการสญูหาย ทางผูจั้ดงานขอสงวนสทิธิไ์มรั่บผดิชอบในการชดใชค้า่เสยีหายไมว่า่กรณีใดๆทัง้ส ิน้ ทางผูส้มัคร

จะตอ้งจัดจา้งพนักงานรักษาความปลอดภัยเพือ่ดแูลทรัพยส์นิภายในคหูาเอง

-   การจัดวางสนิคา้หรอืจัดกจิกรรมจะตอ้งอยู ่ในพืน้ที ่ทีท่ าสญัญาไว ้ หากมกีารจัดวางสนิคา้ล ้าเกนิกวา่ขอบเขตทีก่ าหนดให ้ ผูจั้ดงาน 

ขอสงวนสทิธิใ์นการหยดุจ าหน่ายสนิคา้หรอืกจิกรรมใด ๆ ของผูแ้สดงงาน  เพือ่ปรับปรงุพืน้ทีแ่สดงงาน จนกวา่จะเรยีบรอ้ย จงึจะให ้ 

ด าเนนิกจิกรรมตอ่ไปได ้

-   การขนยา้ยสนิคา้ เขา้พืน้ทีข่าย  จะตอ้งปฏบิตั ิในเวลาทีก่ าหนดไวเ้ทา่นัน้ หากมกีารฝ่าฝืนปฏบิตันิอกเวลา  ผูจั้ดงานขอสงวนสทิธิ ์ในการเก็บ  

สนิคา้ดงักลา่วไว ้จนกวา่จะหมดเวลาแสดงงานในวนันัน้ ๆ

-   ผูแ้สดงงานจะตอ้งจ าหน่ายสนิคา้ใหต้รงกับทีแ่จง้ไวใ้นใบสมัครเทา่นัน้ ในกรณีตอ้งการเปลีย่นแปลงหรอื เพิม่เตมิจะตอ้งแจง้ผูจั้ดงานลว่งหนา้

7.  รายละเอยีดของคหูามาตรฐานแตล่ะประเภทดงันี้

ส าหรบัผลติภณัฑส์นิคา้ท ัว่ไป ขนาด 3x3 (9 ตร.ม.) ขนาด 2x2 (4 ตร.ม.) **พืน้ทีเ่ปลา่จองข ัน้ต า่ 18 ตร.ม.

ประกอบดว้ย : ผนังคหูาสขีาวสงู 2.5 ม. 3 ดา้น, พรมภายในคหูา, ป้ายชือ่คหูา(ไมเ่กนิ 24 ตวัอักษร),หลอดไฟฟลอูอเรสเซนต ์ 1 หลอด,

โตะ๊ 1 ตวั, เกา้อี ้2 ตวั, ถังขยะ 1 ใบ,ปลั๊กไฟ 5 แอมป์  1 จดุ (หา้มใชก้ับดวงไฟแสงสวา่ง)

ส าหรบัฟารม์สตัวเ์ล ีย้ง  ขนาด 3x3 (9 ตร.ม.)  

ประกอบดว้ย :โครงสรา้งสงู 2.5 เมตร,ป้ายชือ่คหูา(ไมเ่กนิ 24 ตวัอักษร),เกา้อี ้1 ตวั,

ถังขยะ 1 ,ใบปลั๊กไฟ 5 แอมป์  1 จดุ(หา้มใชก้ับดวงไฟแสงสวา่ง)

8. การจัดสง่ Exhibition Manual  ผูเ้ขา้รว่มแสดงงานสามารถไปโหลดไดท้ีห่นา้เว็บไซตข์องงาน  www.pet-variety.com และปฏบิตัติามเงือ่นไข

การจัดสง่แบบฟอรม์ตามในระยะเวลาทีก่ าหนดอยา่งเครง่ครัด

9.สอบถามรายละเอยีดเพิม่เตมิไดท้ี่

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

ลายเซ็นผูม้อี านาจพรอ้มประทับตราบรษัิท

ขา้พเจา้ยนิยอมปฏบิตัติามเง ือ่นไขของคณะผูจ้ดังานฯ ไวท้กุประการ

…………………………………………………….……….

(…………………………………………………….……….)

วันที…่…………… / …….……….. / …….……………  

   กรณุากรอกแบบฟอรม์ใหส้มบรูณ์และสง่คนื ศนูยแ์สดงสนิคา้และการประชมุอมิแพ็ค เมอืงทองธาน ี FAX :  0 2833 5127– 9 


