ใบสมัครเขา้ ร่วมแสดงสินคา้ ในงาน

MYTT WEDDING SHOWCASE
จัดโดย โรงแรม มิตร์ บีช พัทยา
ชื่อบริ ษัท (กรุ ณาเขียนตัวบรรจงหรื อพิมพ)์ _____________________________________________
ที่อยู_
่ _____________________________________________________________________
ชื่อผูต
้ ิดตอ่ ____________________________________ตาํ แหน่ง________________________
เบอร์โทรศั พท_
์ ________________โทรสาร__________________มือถือ___________________
อีเมลล_
์ ___________________เฟสบุ๊ก_____________________ไลน์ไอดี_________________
ชื่อที่ใชใ้ นการประชาสั มพันธ์ (ทาํ ป้ายหน้าบูธ)__________________________________________
ประเภทและรายละเอียดของสินคา้ __________________________________บูธเลขที่____________
พื้นที่เชา่ : พื้นที่มาตรฐานขนาด 3 เมตร x 2 เมตร สาํ หรับ 2 วัน (มัดจาํ 5,000 บาท ไดค
้ ืนหลังจากจบงาน 7 วัน
เมื่อผูแ
้ สดงงานปฏิบัติตามเงื่อนไขการแสดงงานและไมม
่ ีความเสียหายในพื้นที่)
เงื่อนไขการสมัครเขา้ ร่วมแสดงสินคา้

1. การสมัครจะสมบูรณ์เมื่อมีการสง่ แบบฟอร์มพร้อมหนังสือจดทะเบียนบริ ษัทหรื อสาํ เนาบัตรประจาํ ตัวประชาชน
ของตัวแทนและชาํ ระเงินมัดจาํ เรี ยบร้อยแลว้
2. หากผูแ
้ สดงไมส
่ ามารถมาจัดบูธภายในงานตามวันและเวลาที่กาํ หนด ทางผูจ้ ั ดงานสงวนสิทธิ์ยึดพื้นที่คืนและ
เงินมัดจาํ โดยไมส
่ ามารถเรี ยกร้องคา่ เสียหายใดๆได้
3. สินคา้ ที่นํามาขายในงานตอ
้ ละไมเ่ ป็ นสินคา้ ผิดกฎหมายในทุกกรณี
้ งถูกตอ
้ งตามประเภทที่แจง้ ไวแ
่
่
่
้ ่อนไขตา่ งๆ โดยไมต
ิ ธิ์เปลียนแปลงบูธ และเปลียนแปลงสถานทีจัดงาน รวมทังเงื
4. ผูจ้ ั ดงานมีสท
่ องแจง้ ให้ทราบ
ลว่ งหน้า
O ขา้ พเจา้ ขอรับรองวา่ ขอ
้ มูลที่ให้กับทางผูจ้ ั ดงานเป็ นความจริ งทุกประการและยินยอมปฏิบัติตามเงื่อนไข
ของการสมัครเขา้ ร่วมแสดงสินคา้ ทุกขอ
้ หากมีการตรวจสอบพบขอ
้ ผิดพลาดจากขอ
้ มูลที่ขา้ พเจา้ แจง้ ไว้ ทางขา้ พเจา้ จะ
เป็ นผูร้ ั บผิดชอบทุกกรณี
ชื่อผูม
้ ีอาํ นาจลงนามและตราประทับบริ ษัท
ลงชื่อ______________________________
ชื่อ (______________________________)
ตาํ แหน่ง_________________________________
ชื่อบัญชี : นางศุภวรรณ รัตนโอภาส (ออมทรัพย)์
ธนาคารกรุ งเทพ สาขาสีลม บัญชีเลขที่ : 118-491616-9 กรุ ณากรอกรายละเอียดแบบฟอร์มให้ครบถว้ นพร้อมแนบ
หลักฐานการชาํ ระคา่ มัดจาํ มาที่
แฟกซ์ 038 259501 หรื ออีเมลล์ info@mytthotel.com
www.mytthotel.com

คูม
้ สดงงาน
่ ือสาํ หรับผูแ
MYTT WEDDING SHOWCASE
จัดโดย โรงแรม มิตร์ บีช พัทยา

วันที่ 31 มีนาคม - 1 เมษายน 2561
วันเสาร์ท่ี 31 มีนาคม 2561 เวลา 13.00 - 20.00 น.
วันอาทิตยท
์ ่ี 1 เมษายน 2561 เวลา 10.00 - 20.00 น.

ณ ห้องประชุม Horizon ชั น้ 2 และ Vertical ชั น้ 3
โรงแรม มิตร์ บีช พัทยา
(เลียบชายหาดพัทยาเหนื อ ซอย 3)

กาํ หนดการจัดงาน
กาํ หนดการ

วันที่

เวลา

วันกอ
่ สร้างและตกแตง่ บูธ

29-30 มีนาคม 2561

10.00 - 20.00 น.

วันแสดงงาน

31 มีนาคม 2561
1 เมษายน 2561

13.00 - 20.00 น.
10.00 - 20.00 น.

วันรื้ อถอนบูธ

1 เมษายน 2561

20.00 - 24.00 น.

www.mytthotel.com

ขอ
้ มูลทั่วไป
ชื่องาน

MYTT Wedding Showcase, PATTAYA
มิตร์ เวดดิ้ง โชวเ์ คส, พัทยา

ลักษณะงาน

งานแสดงสินคา้ และบริ การที่รวบรวมผูป
้ ระกอบการที่เกี่ยวกับการให้
บริ การสินคา้ และอาํ นวยความสะดวกดา้ นการจัดงานแตง่ งาน รวมถึงรู ป
แบบการจัดงาน การจัดอาหารของโรงแรม มิตร์ บีช

วันและเวลาแสดงงาน

วันที่ 31 มีนาคม 2561 (13.00 - 20.00 น.)
วันที่ 1 เมษายน 2561 (10.00 - 20.00 น.)

สถานที่จัดงาน

โรงแรม มิตร์ บีช พัทยา
ห้องประชุม ฮอไรซอน (ชั น้ 2) - Horizon Meeting Room
ห้องประชุม เวอติคอล (ชั น้ 3) - Vertical Ballroom

ผูจ้ ั ดงาน

บริ ษัท เอวัน พัทยา จาํ กัด (สาขา) ในนาม โรงแรม มิตร์ บีช พัทยา

จาํ นวนผูแ
้ สดงงาน

30 บูธ

ประเภทผูแ
้ สดงงาน

ห้องประชุม ฮอไรซอน (ชั น้ 2)
- สินคา้ และบริ การเกี่ยวกับการจัดงานแตง่ งาน ในพื้นที่ชลบุรี
ภาคตะวันออกและกรุ งเทพ
ห้องประชุม เวอติคอล (ชั น้ 3)
- สินคา้ และบริ การจากโรงแรม มิตร์ บีช

ผูป
้ ระสานงานฝ่าย
จัดการสถานที่

คุณเเอลเบอร์ท เจตนเมษฐ์ (เอก)
โทรศั พท์ : 038 259 510
มือถือ : 094 565 1588
อีเมลล์ : fb.mgr@mytthotel.com

ผูป
้ ระสานงานร้านคา้ , ผูแ
้ สดง
สินคา้

คุณภัทรบดินทร์ ศรี มา (โอ๊ต)
โทรศั พท์ : 038 259 510
มือถือ : 084 349 9882
อีเมลล์ : pattarabodin@mytthotel.com

ผูป
้ ระสานงานดา้ นโฆษณาและ
ประชาสั มพันธ์

คุณจารุ วรรณ กุโรรัตน์ (เล็ก)
โทรศั พท์ : 038 259 510
มือถือ : 092 280 5808
อีเมลล์ : pr@mytthotel.com

ผูป
้ ระสานงานฝ่ายบัญชี
และการเงิน

คุณชยาดา โชติชวาลชั ย (ไก)่
โทรศั พท์ : 038 259 510
มือถือ : 081 715 9271
อีเมลล์ : ar@mytthotel.com

www.mytthotel.com

แผนผังงาน MYTT Wedding Showcase
วันที่ 31 มีนาคม - 1 เมษายน 2561
ห้องประชุม Horizon ชั น้ 2 โรงแรม มิตร์ บีช

www.mytthotel.com

แผนผังงาน MYTT Wedding Showcase
วันที่ 31 มีนาคม - 1 เมษายน 2561
ห้องประชุม Vertical ชั น้ 3 โรงแรม มิตร์ บีช

www.mytthotel.com

ิ คา้
ตารางกาํ หนดวันและเวลาการทาํ งานภายในอาคารแสดงสน
1. กาํ หนดวันและเวลาการเขา้ ตกแตง่ และกอ
่ สร้างในพื้นที่ (Set Up Days)

วัน

เวลา

29 มีนาคม 2561

10.00 - 20.00 น.

30 มีนาคม 2561

10.00 - 20.00 น.

30 มีนาคม 2561

10.00 - 24.00 น.

กิจกรรม
ผูแ
้ งมีงานกอ
้ สดงงานที่ตอ
่ สร้างบูธในพื้นที่

ผูแ
้ สดงงานเขา้ ตกแตง่ บูธมาตรฐานในพื้นที่

2. กาํ หนดวันแสดงงาน (Show Days)

วัน
31 มีนาคม 2561 - 1
เมษายน 2561

เวลา

กิจกรรม

8.00 - 10.00 น.

เตรี ยมพื้นที่และเปิ ดบูธ (เฉพาะผูม
้ ีบัตร Exhibitor)

10.00 - 20.00 น.

เปิ ดแสดงงาน

20.00 - 21.00 น.

เตรี ยมปิ ดบูธ / เติมสินคา้

3. กาํ หนดวันรื้ อถอน (Tear Down Day)

วัน

เวลา

1 เมษายน 2561

20.00 - 24.00 น.

กิจกรรม
รื้ อถอนบูธและขนยา้ ยสินคา้ ออกจากงานและสต๊อก

หมายเหตุ
1. ผูเ้ ขา้ แสดงงานทุกทา่ นตอ
้ งกอ
่ สร้างตกแตง่ บูธให้เสร็จภายในเวลา 20.00 น. ของวันที่ 30 มีนาคม 2561
้ ้ จะไมเ่ ปิ ดให้เขา้ กอ
ทังนี
่ สร้าง/ตกแตง่ หลังจากเวลาดังกลา่ วโดยเด็ดขาดเนื่ องจากเป็ นเวลา
ทาํ ความสะอาดพื้นที่
2. ห้ามรื้ อถอน เก็บบูธกอ
่ นเวลา 20.00 น. ของวันที่ 1 เมษายน 2561 ซึ่งเป็ นวันสุดทา้ ยของการจัดงาน
3. ผูเ้ ขา้ แสดงงานตอ
้ งเก็บสินคา้ และอุปกรณ์ตกแตง่ คูหาทันทีหลังจากปิ ดงานแสดงวันสุดทา้ ย (ภายใน 24.00 น
่
. ของวันที 1 เมษายน 2561)
** กรณี ผูเ้ ขา้ แสดงงานไมน
่ ําสินคา้ หรื ออุปกรณ์ตกแตง่ คูหาขออกตามเวลาที่กาํ หนด หากเกิดความเสียหายหรื อสูญหาย
ไมว่ า่ กรณี ใดๆ ทางผูแ
้ สดงสินคา้ ตอ
้ งเป็ นผูร้ ั บผิดชอบคา่ ใชจ้ า่ ยที่เกิดขึ้น ซึ่งทางผูจ้ ั ดงานจะไมร่ ั บผิดชอบในกรณี ใดๆทัง้
้
สิน
www.mytthotel.com

ิ คา้
กฎระเบียบและขอ
้ ปฏิบัติภายในงานแสดงสน
เอกสารประกอบสาํ หรับผูร้ ่วมแสดงงาน (ตอ
้ งมี)
้ ว่ ั นที่ออกหนังสือ จนถึงวันที่เริ่ มจัดงาน ออกโดย
1. หนังสือรับรองบริ ษัท ที่มีอายุไมเ่ กิน 6 เดือน นับตังแต
้ ้ ในวัตถุประสงคต
้ ๆ ยกเวน
กระทรวงพาณิ ชย ์ ทังนี
้ การจด
้ งมี รายละเอียดการประกอบธุ รกิจประเภทนัน
์ อ
ทะเบียนบุคคลธรรมดา ใชส
้ าํ เนาบัตรประชาชนที่ไมห
่ มดอายุแทน

บัตรเขา้ ออก พื้นที่แสดงและพื้นที่เก็บสินคา้
1. Exhibitor Badge (บัตรผูแ
้ สดงงาน)
a. ผูแ
้ สดงงานสามารถลงทะเบียนบัตรผูแ
้ สดงงานได้ คูหาละ 5 ใบ บริ เวณจุดลงทะเบียนทางเขา้ ชั น้ 1
ล๊อบบี้ โรงแรม มิตร์ บีช ในวันที่ 29-31 มีนาคม 2561
b. สาํ หรับผูแ
้ ิดบัตรจะไมไ่ ดร้ ั บอนุ ญาตให้ผา่ นเขา้ ออกบริ เวณงาน และพื้นที่เก็บสินคา้
้ สดงงานที่มิไดต
ในชว่ งเวลาเตรี ยมบูธ เติมสินคา้ และ รื้ อถอนบูธ
2. Constructor Badge (บัตรผูร้ ั บเหมา ติดตัง้ ตกแตง่ บูธ)
a. ผูร้ ั บเหมา ชา่ งตกแตง่ ตอ
้ ั ตรประชาชนแลก Constructure Badge ไดท
้ งใชบ
้ ่ีจุดลงทะเบียนทาง
เขา้ ชั น้ 1 ล๊อบบี้ โรงแรม มิตร์ บีช ในวันที่ 29-30 มีนาคม 2561
้ ไมส
b. บัตรผูร้ ั บเหมากอ
่ ามารถ เขา้ -ออก ใน
่ สร้างสามารถใชไ้ ดใ้ นวันกอ
่ สร้างบูธและรื้ อถอนบูธเทา่ นัน
วันแสดงงาน
้ ยคา่
c. กรณี ผูร้ ั บเหมากอ
่ สร้าง ทาํ บัตรสูญหาย ทา่ นจะไมไ่ ดร้ ั บอนุ ญาตให้ออกจากพื้นที่ พร้อมทังเสี
ธรรมเนี ยมในการปรับเป็ นจาํ นวนเงิน 100 บาทตอ่ ใบ

การกอ
่ สร้างและตกแตง่ คูหามาตรฐาน
1. คูหามาตรฐาน รายละเอียดของอุปกรณ์ในคูหา
a. ป้ายชื่อบริ ษัท หรื อชื่อร้าน (ขนาดสูง 15 เซนติเมตร)
b. พื้นพรมตามขนาดคูหา
c. โต๊ะ 1 ตัว
d. เกา้ อี้ 2 ตัว
๊
1 จุด (5 แอมป์)
e. ปลักไฟ
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่ เติม)
2. การตกแตง่ พื้นที่บูธ (เพิม
a. ไมอ่ นุ ญาตให้มีการ ตอก ขึง หรื อตรึ งสว่ นใดสว่ นนึ งของสิง่ กอ
่ สร้าง หรื อกับโครงสร้างสว่ นใดสว่ น
หนึ่ งของอาคาร หรื ออุปกรณ์ตกแตง่ ที่อยูภ
่ ายในพื้นที่จัดแสดง
b. ไมอ่ นุ ญาตให้มีการขึงหรื อแขวนสิง่ ใดๆ จากเพดานหรื อพื้น ในสว่ นของพื้นที่แสดงสินคา้
c. ห้าม ทาสี, พน
่ สี, ขีดหรื อเขียนลงบนพื้นที่ ผนัง พื้น ห้ามฉี ดสเปรยก์ าว, ติดกาว, เจาะ, ตอกตะปู
หรื อสร้างรอยขีดขว่ นให้กับผนังหรื อพื้น
้
๊
่ เติม หรื อปลักไฟเพิ
่ เติมในพื้นที่ จาํ เป็ นตอ
d. การติดตังแสงสว
ม
า่ งเพิม
้ งติดตอ่ ขออนุ ญาตจากเจา้ หน้าที่
กอ
่ นดาํ เนิ นการทุกครัง้

ระบบไฟฟ้าโดยรวม
้ และจะจา่ ยกระแสไฟภายในพื้นที่
1. ผูจ้ ั ดงานจะเปิ ดไฟแสงสวา่ งภายในพื้นที่เฉพาะชว่ งวันแสดงงานเทา่ นัน
แสดง กอ
่ นและหลังเวลาแสดงงานประมาณ 1 ชั ่วโมง
2. หากสินคา้ ของทางผูแ
้ งติดตอ่ ผูจ้ ั ดงานเกี่ยวกับรายละเอียด
้ สดงตอ
้ งการใชไ้ ฟฟ้าตลอด 24 ชั ่วโมง จาํ เป็ นตอ
ตา่ งๆ

การรักษาความปลอดภัย
1. ผูจ้ ั ดงานจะเป็ นผูจ้ ั ดหาบริ การรักษาความปลอดภัยในบริ เวณพื้นที่แสดงสินคา้ โดยมีเจา้ หน้าที่รักษาความ
ปลอดภัยดูแลความปลอดภัยทั่วบริ เวณงาน
้ สุดการแสดงแตล่ ะวัน ควรมีผา้ หรื อแถบกระดาษปิ ดกันพื
้ ้ นที่ ซึ่งหากเกิดการสูญหายของสินคา้ ทางผูจ้ ั ด
2. เมื่อสิน
้
้ น
งานจะไมร่ ั บผิดชอบกรณี ใดๆ ทังสิ
3. สาํ หรับผูแ
้ สดงงานจะตอ
้ งรับผิดชอบในสินคา้ ที่จะนํามาแสดงเอง และแนะนําให้มีการทาํ ประกันสินคา้ ของตน
ไวร้ ะหวา่ งการแสดงงาน
4. ไมค
่ ีเจา้ หน้าที่อยู ่ ซึ่งหากมีการสูญหายของสินคา้ ทางผูจ้ ั ดงานจะไมร่ ั บผิดชอบกรณี
่ วรปลอ่ ยพื้นที่วา่ งโดยไมม
้
้ น
ใดๆ ทังสิ
5. ผูจ้ ั ดงานจะไมอ่ นุ ญาตให้ผูท
้ ั บผูจ้ ั ดงานเขา้ ในพื้นที่แสดงงานและ
้ จง้ ไวก
้ ่ีไมม
่ ีรายชื่อตามใบสมัครหรื อไมไ่ ดแ
พื้นที่จัดเก็บสินคา้ โดยเด็ดขาดเพื่อป้องกันบริ ษัทผิดกฎหมายแอบแฝงเขา้ มาในงาน

ระบบความเย็น
ผูจ้ ดงานจะปิ ดแอร์ในวันที่เขา้ ตกแตง่ พื้นที่ และจะเปิ ดแอร์ในวันที่ 31 มีนาคมและ 1 เมษายน 2561 ซึ่งเป็ นวันแสดง
้
งานเทา่ นัน

ขอ
้ ปฏิบัติในการแสดงสินคา้
1. ผูแ
้ สดงงานจะตอ
้ งมีเจา้ หน้าที่ประจาํ พื้นที่ของตนตลอดเวลา และไมก
่ ระทาํ การใดๆเป็ นการรบกวนผูเ้ ขา้ ชมงาน
หรื อผูแ
้ สดงทา่ นอื่น
2. ห้ามโอนสิทธิการแสดงงานให้ผูอ
้ ่ืน ที่มิไดเ้ ป็ นผูส
้ มัครร่วมงาน
้ ่ืน และห้ามนําพื้นที่ไปแบง่ ให้ผูอ
่
้
3. ผูแ
้ สดงตอ
้ งเปิ ดพืนทีพร้อมสาํ หรับการแสดงตลอดเวลาในวันแสดงงาน
สดงงานต
อ
4. ผูแ
้
้ งรับผิดชอบตอ่ การการกระทาํ ของเจา้ หน้าที่หรื อตัวแทนของทา่ น
5. ผูแ
้ สดงงานตอ
้ งแสดงขอ
้ มูลของสินคา้ หรื อบริ การให้ครบถว้ นตามที่บัญญติไวใ้ นพระราชบัญญัติคุม
้ ครองผู้
บริ โภค
6. ห้ามโฆษณา ประชาสั มพันธ์ โฆษณา ชั กชวนดา้ นธุ รกิจใดๆ นอกพื้นที่แสดงงานของตน
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7. ห้ามใชโ้ ทรโชง่ หรื อเครื่ องขยายเสียงขนาดเล็กทุกประเภท

การขนถา่ ยสินคา้ และการขนสง่
1. การขนถา่ ยวัสดุ สินคา้ เครื่ องมืออุปกรณ์ ให้ใชเ้ ฉพาะประตูดา้ นหลังของอาคารที่ไดก
้ ระตู
้ าํ หนดไว้ ห้ามใชป
ทางดา้ นหน้าเป็ นอันขาด
2. ไมอ่ นุ ญาตให้ใชร้ ถเข็น ลอ
้ เลื่อน หรื ออุปกรณ์จักกลใดๆ ลากผา่ นบริ เวณพื้นผิวที่ปูดว้ ยหินแกรนิ ต หินออ่ น
กระเบื้องเคลือบ หรื อวัสดุท่ีสามารถเกิดความเสียหายไดโ้ ดยเด็ดขาด เวน
้ ทางที่ทางผูจ้ ั ดไดป
้ แตใ่ นเสน
้ ูแผน
่
้
วัสดุรองรับ เชน
่ พรม หรื อ พลาสติก ตลอดเสน
้ ทางเทา่ นัน

การเกิดการเสียหาย
เนื่ องจากผูจ้ ั ดงานมีการตรวจสอบความเรี ยบร้อยของสถานที่และพื้นที่กอ
่ นวันกอ
่ สร้างและหลังจากรื้ อถอนเรี ยบร้อย ดัง
่
้ ทางผูแ
นัน
้ สดงงานจาํ เป็ นตอ
้ งรับผิดชอบในคา่ เสียหายทีเกิดขึ้น หากมีการตรวจพบความเสียหายของพื้นที่และบริ เวณ
รอบพื้นที่ ไมว่ า่ จะกระทาํ โดยจงใจหรื อประมาทก็ตาม

ห้องพักสาํ หรับผูแ
้ สดงงานและห้องพักราคาพิเศษ
1. ผูส
์ ร้อมอาหารเชา้ 2 ทา่ น ที่โรงแรม เอวัน เดอะ
้ มัครเขา้ แสดงสินคา้ ในงาน ไดร้ ั บสิทธิเขา้ พักฟรี ห้องดีลักซพ
รอยัล ครู ส 1 คืน (เช็คอิน 31 มีนาคม 2561 - 1 เมษายน 2561)
้
ิ ธิ์ในการจองห้องพักหลังจากชาํ ระเงินคา่ มัดจาํ แลว้ เทา่ นัน
2. ผูส
้ ท
้ มัครเขา้ แสดงสินคา้ สามารถใชส
ิ ธิ์จองห้องพักราคาพิเศษในชว่ ง 29 มีนาคม 2561 - 2 เมษายน 2561
3. ผูส
้ ท
้ มัครเขา้ แสดงสินคา้ สามารถใชส
ตามรายละเอียดดังนี้
a. จองโรงแรม มิตร์ บีช พัทยา (5 ดาว) ห้องพักดีลักซเ์ ออร์เบิร์นพร้อมอาหารเชา้ 2 ทา่ น ในราคา
พิเศษ 3,500.- บาท / ห้อง / คืน
b. จองโรงแรม เอวัน เดอะ รอยัล ครู ส (4 ดาว) ห้องพักดีลักซพ
์ ร้อมอาหารเชา้ 2 ทา่ น ในราคาพิเศษ
2,500.- บาท / ห้อง / คืน
c. จองโรงแรม เอวัน สตาร์ (3 ดาว) ห้องพักสตาร์พร้อมอาหารเชา้ 2 ทา่ น ในราคาพิเศษ 1,000.บาท / ห้อง / คืน
4. ติดตอ่ จองห้องพักไดท
้ สดงสินคา้
้ ่ีโทรศั พท์ 038 259 510 หรื ออีเมลล์ rsvn@mytthotel.com แจง้ ชื่อผูแ
หรื อ บริ ษัทที่แสดงสินคา้ ชนิ ดห้องพัก วันเช็คอินและวันเช็คเอาท์
5. การชาํ ระเงินคา่ ห้องพัก ทางโรงแรมจะทาํ ใบแจง้ หนี้ เรี ยกเก็บเพื่อโอนเงินตามจาํ นวนกอ
่ นเขา้ พัก
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