คูม่ อื สำหรับผูแ้ สดงสินค้ำ
ศูนย์บริกำรข้อมูลและบริกำรสำหรับผูแ้ สดงงำน
ติดต่อ คุณภำณี จันทรำภรณ์ศลิ ป์ (คุณบุ๋ม)
เบอร์โทรศัพท์ 089-777-3971
กำหนดกำร
วันที่
วันเข้ำตกแต่งบูธ 19-20 พฤศจิกำยน

เวลำ
09.00 – 20.00 น.

วันแสดงงำน

21 - 23 พศจิกำยน

11.00 – 19.00 น.

วันรือ้ ถอนคูหำ

24 พศจิกำยน
24 พศจิกำยน
25 พศจิกำยน

11.00 – 18.00 น.
18.00 - 22.00 น.
09.00 – 18.00 น.

กิ จกรรม
ผูแ้ สดงงำนทีจ่ องพืน้ ทีเ่ ข้าพืน้ ทีเ่ พื่อตกแต่งบูธ
*กรุณาแลกบัตรทีบ่ ธู ลงทะเบียนงานก่อนเข้าพืน้ ที่
ช่วงเวลำเปิ ด-ปิ ดบูธแสดงสินค้ำ
ยกเว้นโซนอำหำรเครื่องดื่ม เปิ ดได้จนถึงเวลำ 21:00 น.
ช่วงเวลำเปิ ด-ปิ ดบูธแสดงสินค้ำทุกโซน
รือ้ ถอนและขนย้ำยสินค้ำอออกจำกพืน้ ที่
รือ้ ถอนและขนย้ำยสินค้ำอออกจำกพืน้ ที่

หมำยเหตุ
1. ผูแ้ สดงงำนทุกท่ำนต้องก่อสร้ำงและตกแต่งบูธให้เสร็จภำยในเวลำ 9.00 น. ของวันที่ 21 พฤศจิกำยน เพื่อให้เจ้ำหน้ำทีท่ ำ
ควำมสะอำดเตรียมตัวเปิ ดงำน
2. ห้ำมรือ้ ถอนสิง่ ก่อสร้ำงก่อนเวลำ 18.00 น ของวันที่ 24 พฤศจิกำยน ซึง่ เป็ นวันสุดท้ำยของกำรจัดงำน
3. บริษทั บำนำน่ำทรี จะอำนวยควำมสะดวกในขัน้ ตอนคือกำรติดตัง้ และรือ้ ถอน หำกต้องกำรสอบถำมข้อมูลเพิม่ เติมเกีย่ วกับ
กำรจัดตัง้ บูธ ติ ดต่อ คุณภำณี จันทรำภรณ์ศิลป์ (คุณบุม๋ ) เบอร์โทรศัพท์ 089-777-3971 Email:
bum.paiping@gmail.com
4. ผูแ้ สดงงำนสำมำรถเก็บสินค้ำและอุปกรณ์ทห่ี อ้ ง Neptune Palace ชัน้ 2 ของโอเชีย่ น มำรีน่ำ ยอช์ทคลับ โดยจะเปิ ดให้ใช้
บริกำรเวลำ 09.00 - 20.00 น. ด้วยลิฟท์ขนสินค้ำเท่ำนัน้
กรณีผรู้ ่วมแสดงงำนนำสินค้ำหรืออุปกรณ์มำจัดเก็บทีห่ อ้ งเก็บของ ต้องจัดเก็บและติดป้ ำยชื่อ ดูแลและรับผิดชอบสินค้ำหรือ
อุปกรณ์เอง หำกเกิดกำรสูญหำย ผูจ้ ดั งำนฯ จะไม่รบั ผิดชอบในกรณีใดๆ ทัง้ สิน้

กำรบริ กำรและสิ่ งอำนวยควำมสะดวก
1. บูธลงทะเบียนรับบัตรผูแ้ สดงงำนและผูร้ บั เหมำก่อสร้ำงอย่ำงเป็ นทำงกำร
ตัง้ อยู่บริเวณทำงเข้ำหน้ำงำน บริเวณเต้นท์ลงทะเบียน

กำรแลกรับบัตร-ผูร้ บั เหมำก่อสร้ำง
1. ผูร้ บั เหมำฯ ต้องนำบัตรประชำชน หรือ ใบขับขีร่ ถยนต์ มำแลกบัตรผูร้ บั เหมำ ณ จุดทีก่ ำหนด และนำบัตรผูร้ บั เหมำฯ
มำแลกคืนเมื่อเสร็จสิน้ กำรทำงำน
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2.
ผูร้ บั เหมำต้องติดบัตรผูร้ บั เหมำตลอดกำรปฎิบตั งิ ำน และต้องแสดงบัตรทุกครัง้ เมื่อเข้ำ - ออกพืน้ ที่ เพื่อประโยชน์ดำ้ น
กำรรักษำควำมปลอดภัย ผูร้ บั เหมำทีม่ ไิ ด้ตดิ บัตรหรือไม่มบี ตั รฯ จะไม่ได้รบั อนุญำตให้ผ่ำนเข้ำ – ออกพืน้ ทีจ่ ดั งำนฯ
กำรแลกรับบัตร-ผูแ้ สดงงำน
1. ผูแ้ สดงงำน สำมำรถลงทะเบียนรับบัตรผูแ้ สดงงำนฯ ณ บริเวณเต้นท์ลงทะเบียนหน้ำงำน ตัง้ แต่เวลำ 09.00 – 10.30 น.
ใช้ได้ตงั ้ แต่วนั เริม่ แสดงงำนจนถึงวันสุดท้ำยของงำน ในทุกพืน้ ทีข่ องกำรจัดงำน
2. ผูแ้ สดงงำนสำมำรถลงทะเบียนรับบัตรผูแ้ สดงงำนได้บธู ละ 4 ใบ สำหรับขนำดบูธมำตรฐำน 3x3 เมตร (On-Water and
Standard Booth, F&B Booth) สำหรับขนำดบูธทีม่ พี น้ื ทีม่ ำกกว่ำ 9 เมตร ผูแ้ สดงงำนสำมำรถลงทะเบียนรับบัตรผู้
แสดงงำนได้บธู ละ 10 ใบ
3. ผูแ้ สดงงำนจะต้องติดบัตร ตลอดเวลำทีอ่ ยู่ในบริเวณงำน เพื่อประโยชน์ดำ้ นกำรรักษำควำมปลอดภัย ผูแ้ สดงงำนทีม่ ไิ ด้
ติดบัตร หรือไม่มบี ตั รจะไม่ได้รบั อนุญำตให้ผ่ำนเข้ำออกในบริเวณงำนโดยเด็ดขำด
2. กำรขนติ ดตัง้ และรือ้ ถอน
1) ผูแ้ สดงงำนจะต้องนำรถบรรทุกหรือรถขนของเข้ำ Loading บริเวณด้ำนหน้ำทำงเข้ำงำน โดยเรียงลำดับตำมทีผ่ จู้ ดั งำนฯ
จัดให้ สำหรับรถขนำดเล็กให้เวลำ 45 นำที สำหรับรถขนำดใหญ่ (6 ล้อขึน้ ไป) ให้เวลำ 1 ชัวโมง
่
2) เมื่อผูแ้ สดงงำนขนถ่ำยสินค้ำและอุปกรณ์เรียบร้อยแล้ว ให้นำรถออกจำกพืน้ ทีท่ นั ที และนำรถไปจอดบริเวณ Parking
Area
3) ผูจ้ ดั งำนฯ ไม่อนุญำตให้จอดรถบริเวณ Loading Area ทัง้ ในวันก่อสร้ำง วันแสดงงำน และวันรือ้ ถอน
4) ผูจ้ ดั งำนฯ ไม่อนุญำตให้รถขนส่งสินค้ำทุกชนิดเข้ำบริเวณงำนโดยเด็ดขำด เพรำะอำจทำให้เกิดควำมเสียหำยกับสนำม
หญ้ำ หำกฝ่ ำฝืนทำงผูจ้ ดั งำนฯ จะดำเนินกำรปรับ เป็ นเงิน 5,000 บำทต่อคัน
5) ผูจ้ ดั งำนฯ ไม่อนุญำตให้ยำนพำหนะทุกชนิด รวมถึงรถโฟล์คลิฟท์ ขับบนสนำมหญ้ำโดยเด็ดขำด ยกเว้นบนทำง Golf
Way ได้เท่ำนัน้

3. กำรติ ดตัง้ และตกแต่ง
ผูแ้ สดงงำนสำมำรถตกแต่งบูธทีม่ อี ยู่ หรือดำเนินกำรก่อสร้ำงบูธโดยผูร้ บั เหมำก่อสร้ำงทีจ่ ดั หำมำเองได้ ทัง้ นี้ผแู้ สดงงำน
จะต้องปฎิบตั ติ ำมกฏระเบียบในกำรติดตัง้ และตกแต่งบูธ

1) บูธตกแต่งเอง (Raw Area Booth)
 โต๊ะ 1 ตัว เก้ำอี้ 2 ตัวพร้อมผ้ำคลุม
 พืน้ ยกพืน้ ปูพรม
 ป้ ำยชื่อบริษทั / ถังขยะ 1 ใบ
 หลอดไฟ Fluorescent 1 หลอด
 ปลักไฟ
๊ ขนำด 5 แอมป์ จำนวน 1 จุด (ตำแหน่งกำรติดตัง้ ไฟฟ้ ำรำยกำรในบูธมำตรฐำนจะกำหนดตำแหน่งไว้
แน่นอน ไม่สำมำรถเปลีย่ นแปลงตำแหน่งหรือรำยกำรทีต่ ดิ ตัง้ ได้)
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2) บูธมำตรฐำน (Standard Booth)
 โต๊ะ 1 ตัว เก้ำอี้ 2 ตัว พร้อมผ้ำคลุม
 ทีก่ นั ้ 3 ด้ำน (3x2.4ม.)
 พืน้ ยกพืน้ ปูพรม
 ป้ ำยชื่อบริษทั
 ถังขยะ 1 ใบ
 หลอดไฟ Fluorescent 1 หลอด
 ปลักไฟ
๊ ขนำด 5 แอมป์ จำนวน 1 จุด (ตำแหน่งกำรติดตัง้ ไฟฟ้ ำรำยกำรในบูธมำตรฐำนจะกำหนดตำแหน่ง
ไว้แน่นอน ไม่สำมำรถเปลีย่ นแปลงตำแหน่งหรือรำยกำรทีต่ ดิ ตัง้ ได้)

3) บูธอำหำรและเครื่องดื่ม (F&B Booth)
 โต๊ะ 1 ตัว เก้ำอี้ 2 ตัว พร้อมผ้ำคลุม
 เต้นท์ ขนำดกว้ำง 3 เมตร ยำว 3 เมตร พร้อมผ้ำใบกันฝนปิ ด 4 ด้ำน
 ป้ ำยชื่อบริษทั
 ถังขยะ 1 ใบ
 หลอดไฟ Fluorescent 1 หลอด
 ปลักไฟ
๊ ขนำด 5 แอมป์ จำนวน 1 จุด (ตำแหน่งกำรติดตัง้ ไฟฟ้ ำรำยกำรในบูธมำตรฐำนจะกำหนดตำแหน่ง
ไว้แน่นอน ไม่สำมำรถเปลีย่ นแปลงตำแหน่งหรือรำยกำรทีต่ ดิ ตัง้ ได้)

3) หำกผูแ้ สดงงำนไม่ตอ้ งกำรรำยกำรเฟอร์นิเจอร์หรืออุปกรณ์ไฟฟ้ ำรำยกำรใดๆ ในบูธมำตรฐำนทีก่ ำหนดไว้
จะถือว่ำสละสิทธิในรำยกำรนั
น้ และไม่สำมำรถคืนเงินหรือชดเชยเป็ นอุปกรณ์รำยกำรอื่นๆ ได้
์

4) ผูแ้ สดงงำนจะต้องตรวจสอบคุณภำพของบูธ / อุปกรณ์ตกแต่ง / เฟอร์นิเจอร์ให้เรียบร้อยก่อน หำกพบข้อบกพร่องหรือชำรุด
โปรดแจ้งให้บริษทั ฯ ทรำบทันทีเพื่อแก้ไข / เปลีย่ นแปลง มิฉะนัน้ จะถือว่ำ
ผูแ้ สดงงำนยอมรับในบูธมำตรฐำนนัน้ แล้ว และผูจ้ ดั งำนฯ จะไม่รบั ผิดชอบหำกเกิดควำมเสียหำยใดๆ ภำยหลัง
ข้อห้ำมในกำรเข้ำพืน้ ที่จดั งำน
 ห้ำมกองวัสดุก่อสร้ำงหรือวำงสิง่ ของ อุปกรณ์ใดๆ รวมทัง้ ป้ ำยโฆษณำ นอกพืน้ ทีท่ ก่ี ำหนดให้หรือขวำงทำงเดิน
 ห้ำมแต่งเติม ติดสติกเกอร์ เทปกำวใดๆ ทำสี ตรอกตรึง หรือเจำะส่วนใดส่วนหนึ่งของบูธมำตรฐำน หำกเกิดควำมเสียหำย
ขึน้ ผูแ้ สดงงำนจะต้องรับผิดชอบต่อควำมเสียหำยนัน้
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4. กำรก่อสร้ำงบูธแสดงสิ นค้ำรูปแบบพิ เศษ
1. กรณีทผ่ี แู้ สดงงำนเลือกผูร้ บั เหมำก่อสร้ำงรำยอื่นๆ จะต้องแนบแบบและอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้ ำและอุปกรณ์อ่นื ๆ
เพื่ออนุมตั กิ ำรก่อสร้ำง โดยส่งให้ทำงผูจ้ ดั งำนฯ ภำยในวันที่ 5 พฤศจิ กำยน เพื่อมิให้เกิดปั ญหำละเมิดกฏระเบียบ
เรื่องขอบเขตของบูธสัญญำเช่ำสถำนที่ ควำมปลอดภัย อัคคีภยั ตลอดจนอำจก่อให้เกิดควำมเสียหำยแก้ผแู้ สดง
งำนและผูเ้ ข้ำร่วมงำนได้
2. ผูแ้ สดงงำน สำมำรถแจ้งควำมประสงค์สงจองอุ
ั่
ปกรณ์ไฟฟ้ ำเพิม่ เติมและกำรเชื่อมกระแสไฟฟ้ ำ ภำยในวันที่ 5
พฤศจิ กำยน หำกสังจองหลั
่
งกำหนดเวลำดังกล่ำวจะเสียค่ำใช้จ่ำยเพิม่ ขึน้
กฏระเบียบทัวไปในกำรแสดงสิ
่
นค้ำ
1.
2.
3.
4.

ผูแ้ สดงงำนต้องมีเจ้ำหน้ำทีป่ ระจำบูธตลอดช่วงเวลำแสดงงำน
ผูแ้ สดงงำนจะต้องเปิ ด – ปิ ดบูธ จะต้องเป็ นไปตำมเวลำทีผ่ จู้ ดั งำนกำหนดเท่ำนัน้
ผูแ้ สดงงำนจะต้องรับผิดชอบต่อกำรกระทำของเจ้ำหน้ำทีห่ รือตัวแทนของท่ำน
ในกรณี เกิดเหตุอนั คำดไม่ถงึ หรือเหตุสดุ วิสยั ทีค่ วบคุมไม่ได้ อันเป็ นเหตุให้ผจู้ ดั งำนฯ ไม่สำมำรถให้บริกำรได้ตำม
สัญญำ ผูจ้ ดั งำนฯ ขอสงวนสิทธิกำรคื
์ นเงินค่ำใช้จ่ำยต่ำงๆ ทีผ่ แู้ สดงงำนชำระให้กบั ผูจ้ ดั งำนฯ โดยผูแ้ สดงงำนฯ จะ
ไม่เรียกร้องค่ำเสียหำยหรือชดเชยใดๆ จำกผูจ้ ดั งำนฯ
5. ผูแ้ สดงงำนสำมำรถโฆษณำประชำสัมพันธ์สนิ ค้ำ เช่น กำรโฆษณำ กำรแจกเอกสำร หรือของทีร่ ะลึก ได้เฉพำะ
ภำยในบูธหรือบริเวณพืน้ ทีแ่ สดงงำนของผูแ้ สดงงำนเท่ำนัน้ ห้ำมติดป้ ำยโปสเตอร์ สติก๊ เกอร์ หรือแผ่นโฆษณำ
บริเวณอื่นหรือติดตัง้ ในพืน้ ทีอ่ ่นื ทีม่ ใิ ช่พน้ื ทีข่ องผูแ้ สดงงำน
6. ผูจ้ ดั งำนจะไม่รบั ผิดชอบต่อควำมเสียหำย หรือ สูญหำยของสินค้ำ อุปกรณ์ และสิง่ ของเครื่องใช้ต่ำงๆ ซึง่ ผูแ้ สดง
งำนได้นำเข้ำมำเก็บและ / หรือใช้ภำยในงำนฯ
7. หำกทำงผูแ้ สดงงำนทำเต๊นท์เสียหำย ทำงผูแ้ สดงงำนต้องรับผิดชอบค่ำใช้จ่ำยส่วนทีท่ ำเสียหำย โดย ผ้ำพีวซี ี หรือ
เฟรม 10,000 บำท/จุด ตัวยึดเกำะผ้ำข้ำง 5,000 บำท/จุด หรือถ้ำเสียหำยหนักะจคิดค่ำใช้จ่ำยตำมควำมจริงของ
อุปกรณ์นนั ้ ๆ
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โปรแกรมงำน
พฤหัสบดีที่ 21 พ.ย.
11.00 - 19.00 น.
11.00 - 18.30 น.

16.00 - 17.00 น.
ศุกร์ที่ 22 พ.ย.
11.00 – 19.00 น.
11.00 – 19.00 น.

กิจกรรม
เวลาเปิ ดและเวลำปิ ดแสดงงาน
ยกเว้นโซนอำหำรเครื่องดื่ม เปิ ดได้ถงึ เวลำ 21:00 น.
- กิจกรรมล่องเรือยอทช์ฟรี
(11:00/11:30/12:00/12:30/13:00/13:30/14:00/14:30 น.)
- กิจกรรมล่องเรือยอทช์รอบจำหน่ำยตั ๋ว
(15:00/15:30/16:00/16:30/17:00/17:30/18:00/18:30 hr.)
- ล่องยอทช์ชมพระอำทิตย์ตก
(17:00 – 19:00)
- กิจกรรมเฮลิคอปเตอร์รอบจำหน่ำยตั ๋ว
(10:00 – 11:30/13:00 – 14:30/16:00 – 17:30)
พิธเี ปิ ดงานอย่างเป็ นทางการ
เวลาเปิ ดและเวลำปิ ดแสดงงาน
ยกเว้นโซนอำหำรเครื่องดื่ม เปิ ดได้ถงึ เวลำ 21:00 น.
- กิจกรรมล่องเรือยอทช์ฟรี
(11:00/11:30/12:00/12:30/13:00/13:30/14:00/14:30 น.)
- กิจกรรมล่องเรือยอทช์รอบจำหน่ำยตั ๋ว
(15:00/15:30/16:00/16:30/17:00/17:30/18:00/18:30 hr.)
- ล่องยอทช์ชมพระอำทิตย์ตก
(17:00 – 19:00)
- กิจกรรมเฮลิคอปเตอร์รอบจำหน่ำยตั ๋ว
(10:00 – 11:30/13:00 – 14:30/16:00 – 17:30)
- งำนแสดงแฟชันโชว์
่

สถานที่
ทุกโซน
ลงทะเบียนเพื่อรับตั ๋ว
ขึน้ เรือทีเ่ ต้นท์รบั รอง
ล่องเรือยอช์ท

เวทีใหญ่
ทุกโซน
ลงทะเบียนเพื่อรับตั ๋ว
ขึน้ เรือทีเ่ ต้นท์รบั รอง
ล่องเรือยอช์ท

(17:00 – 18:00)

19.00 – 21.00 น.
เสาร์ที่ 23 พ.ย.
11.00 – 19.00 น.
11.00 - 19.00 น.

ปาร์ต้ี OMPBS’19 Networking Cocktail Party
(โดยกำรเชิญเท่ำนัน้ )
เวลาเปิ ดและเวลำปิ ดแสดงงาน
ยกเว้นโซนอำหำรเครื่องดื่ม เปิ ดได้ถงึ เวลำ 21:00 น.
- กิจกรรมล่องเรือยอทช์ฟรี
(11:00/11:30/12:00/12:30/13:00/13:30/14:00/14:30 น.)
- กิจกรรมล่องเรือยอทช์รอบจำหน่ำยตั ๋ว
(15:00/15:30/16:00/16:30/17:00/17:30/18:00/18:30 hr.)
- ล่องยอทช์ชมพระอำทิตย์ตก
(17:00 – 19:00)
- กิจกรรมเฮลิคอปเตอร์รอบจำหน่ำยตั ๋ว
(10:00 – 11:30/13:00 – 14:30/16:00 – 17:30)

ห้องอาหาร
Captain’s Table
ทุกโซน
ลงทะเบียนเพื่อรับตั ๋ว
ขึน้ เรือทีเ่ ต้นท์รบั รอง
ล่องเรือยอช์ท
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- งำนแสดงแฟชันโชว์
่
(17:00 – 18:00)

อาทิ ตย์ที่ 24 พ.ย.
11.00 – 18.00 น.
11.00 - 19.00 น.

เวลาเปิ ดและเวลำปิ ดแสดงงาน
- กิจกรรมล่องเรือยอทช์ฟรี
(11:00/11:30/12:00/12:30/13:00/13:30/14:00/14:30 น.)
- กิจกรรมล่องเรือยอทช์รอบจำหน่ำยตั ๋ว
(15:00/15:30/16:00/16:30/17:00/17:30/18:00/18:30 hr.)
- ล่องยอทช์ชมพระอำทิตย์ตก
(17:00 – 19:00)
- กิจกรรมเฮลิคอปเตอร์รอบจำหน่ำยตั ๋ว
(10:00 – 11:30/13:00 – 14:30/16:00 – 17:30)
- งำนแสดงแฟชันโชว์
่

ทุกโซน
ลงทะเบียนเพื่อรับตั ๋ว
ขึน้ เรือทีเ่ ต้นท์รบั รอง
ล่องเรือยอช์ท

(17:00 – 18:00)

17.50 – 18.00 น.

เวทีใหญ่

พิธปี ิ ดงาน

*กาหนดการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

ศูนย์บริการข้อมูลและบริการสาหรับผูแ้ สดงงาน
ติดต่อ คุณภำณี จันทรำภรณ์ศลิ ป์ (คุณบุ๋ม)
เบอร์โทรศัพท์ 089-777-3971
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