
ชืองาน :"เทียวทัวไทย ไปทัวโลก" ครังที 10 Thai International Travel Fair 2012 - TITF#10 

   

ลักษณะ : งานแสดงสินค้าและบริการด้านการท่องเทียวทังในและต่างประเทศ สําหรับธุรกิจท่องเทียว

โดยเฉพาะ ซึงคาดว่าจะมีผู ้ประกอบการธุรกิจท่องเทียว และนักท่องเทียวเข้าร่วมงาน ประมาณ 9 

แสนคน 

  

1. งานออกร้านด้านการท่องเทียว 

2. รองรับฤดูท่องเทียวเดือนมีนาคม - มิถุนายน 2555 

3. นักท่องเทียวสามารถซือรายการ Package Tour Domestic and Outbound จาก 

Travel Agent และ Package Tour จองโรงแรมทีพัก และบริการสันทนาการของการ

ท่องเทียว 

4. การเดินทางสะดวก ด้วยรถยนต์ส่วนตัว รถประจําทาง รถไฟฟ้าใต้ดิน และรถไฟฟ้าบีที

เอส  

สถานที :ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ 

วัน / เวลา :วันก่อสร้างคูหา วันที 21 - 22 กุมภาพันธ์ 2555 เวลา 08.00 - 24.00 น.  
  ว ันแสดงงาน วันที 23 - 26 กุมภาพันธ์ 2555 เวลา 10.00 - 21.00 น.  
  ว ันรือถอน วันที 26 กุมภาพันธ์ 2555 เวลา 21.00 - 24.00 น.  

จํานวนผ้แสดงงานู  :1,120 บูธ 

ประชาสัมพันธ์ / 

โฆษณา 

:1. หนังสือพิมพ์รายวัน, รายสัปดาห์ 2. รายการโทรทัศน์และการแถลงข่าวเปิดงาน 3. รายการวิทย ุ

4. นิตยสารท่องเทียวต่างๆ 5. ป้ายบิลบอร์ด / LED 6. ใบปลิว  

ผ้แสดงงานู  :ประกอบด้วย 

 โรงแรมทีพัก / สปา / สนามกอล์ฟ 

 สายการบินระหว่างประเทศ / ในประเทศ 

 องค์การส่งเสริมการท่องเทียวต่างประเทศ 

 อุปกรณ์การเดินทางท่องเทียว แค้มป์ปิง 

 สินค้า OTOP 

 เรือสําราญ / รถเช่า 

 บริษัทนําเทียวประเภท Outbound, Domestic 

 สือรายการนําเทียว / นิตยสารท่องเทียว 

 บริการทีเกียวกับสันทนาการและการท่องเทียว 

 

เงือนไขการเข้าร่วมงาน :1. เป็นผู ้ประกอบธุรกิจทีเกียวข้องกับการท่องเทียว 

2. องค์การส่งเสริมการท่องเทียว สายการบิน สามารถร่วมออกร้านโดยจัดเป็นการประชาสัมพันธ์เท่านันไม่

สามารถขายสินค้าทางการท่องเทียวในรูปแบบใดๆ ทังสิน และสงวนสิทธิ ห้ามจําหน่ายถ่ายโอนบูธให้กับ

ตัวแทนบริษัททัวร์ต่าง  ๆ

3. สมาชิกห้ามโอนสิทธิ ให้กับบุคคลอืน 

4. ชําระเงินครบตามจํานวน และยินยอมปฏิบัติตามข้อก ําหนดของผู ้จัดงาน  



เงือนไขการชําระเงิน :  ชําระเงินมัดจํา บูธละ 5,000 บาท ภายใน 7 วัน นับจากวันจอง และชําระเต็มจํานวนทังหมด ภายในวันที 30 

พฤศจิกายน 2554 

 หากไม่ชําระตามเงือนไขดังกล่าว สมาคมฯ ขอสงวนสิทธิ ยึดเงินมัดจําและจําหน่ายบูธดังกล่าว 

 สําหรับผู ้ทีจองบูธหลังวันที 30 พฤศจิกายน 2554 ให้ชําระเงินเต็มจํานวนทันที 

***กรณีทีต้องการยกเลิกบธ ให้แจ้งภายในวันที ู 31 ตลาคม ุ 2554 หากไม่ปฏิบัติตาม สมาคมฯ สงวนสิทธิ ยึดเงินมัดจําทังหมด และจําหน่ายบธู *** 

การชําระเงิน :โอนเงินเข้าบัญชีธนาคารกรุงเทพ สาขาราชเทวี บัญชีกระแสรายวัน เลขที 123-3-17800-1 

อัตราค่าบริการพืนที เพลนนารีฮอลล์ โซน ซีบน โซน ซีล่าง โซน พลาซ่า Hall A / Ballroom 

  พืนทีเปล่า 35,100 25,300 25,300 25,300 25,300 

  พื◌นทีเปล่า ่ + หัวมุม 39,300 28,300 28,300 28,300 28,300 

  คูหามาตรฐาน 37,500 30,800 30,800 30,800 30,800 

  คูหามาตรฐาน + หัวมุม 41,700 33,800 33,800 33,800 33,800 

หมายเหตุ 

1. พืนทีหัวมุมเพลนนารีฮอลล์ จ่ายเพิม 4,200 บาท พืนทีหัวมุมโซนซีชันบน โซนซีชันล่าง พลาซ่า จ่ายเพิม 3,000 บาท / คูหา 

2. ราคาดังกล่าวรวมภาษีมูลค่าเพิม 7% 

3. สําหรับสมาชิกา TTAA, FETTA จองบูธลด 10% จากราคาดังกล่าว 

4. โครงสร้างคูหามาตรฐานประกอบด้วยโครงสร้างผนังสีขาว สูง 2.5 เมตร, ป้ายชือ, โต๊ะ 1 ตัว, เก้าอี 2 ตัว, ถังขยะ 1 ใบ, หลอดไฟฟลูออเรสเซนท์ 40 

วัตต์ 2 หลอด,ปลักไฟ 5 แอมป์ 1 จุด 

5. พืนทีเปล่า ไม่มีโครงสร้างบูธและอุปกรณ์ใดๆ ทังสิน 

6. การจัดสรรพืนทีแบบ First Come First Serve ตามวันทีได้รับใบสมัครและชําระเงินค่ามัดจํางวดแรกเรียบร้อยแล้ว   
 


