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IMPACT EVENT CALENDAR 2017
DATE/LOCATION
January 7-15, 2017
Hall 1-6

EVENT NAME
Thailand Mega Show 2017
- Furniture
- Furniture Design Center
- Home Decorative Items
- Electric Appliance
- Gardening and Yard
- Fashion and Jewelry
- Wedding Studios
- Health Beauty and Spa Products
- Kids Products and Toys
- Thailand Mega Food Fair

THE ORGANIZER
World Fair Co., Ltd.
Tel. 0 2731 1331
Fax. 0 2375 9206
Website: www.thailandmegashow.com
e-mail: operation@worldfair.co.th

Exhibition (Public)

Time: 11:00-21:00 hrs.

7-15 มกราคม 2560
อาคาร 1-6

ไทยแลนด์ เมกะ โชว์ 2017
- เฟอร์ นิเจอร์ และสินค้ าตกแต่งบ้ าน
- เฟอร์ นิเจอร์ ดีไซน์ เซ็นเตอร์
- เครื่องใช้ ไฟฟ้า และเครื่องอานวยความสะดวกภายในบ้ าน
- สินค้ าเพื่อเด็ก และของเล่น
- สินค้ าเพื่อสุขภาพ สมุนไพร ความงาม
- สินค้ าแฟชั่น และเครื่องประดับ
- สินค้ าดารา นักแสดง
- มหกรรมอาหาร ไทยแลนด์ เมกกะ ฟู๊ ดส์ แฟร์
- ต้ นไม้ การจัดสวน และสัตว์เลี ้ยง

Exhibition (Public)

เวลา: 11:00-21:00 น.

January 25-29, 2017
Hall 3-4

Thailand Home & Building Material Fair 2017
Thailand Home Builder Fair 2017 under the concept "The Inspiration"

Exhibition (Public)

Time: 10:00-20:00 hrs.

25-29 มกราคม 2560
อาคาร 3-4

มหกรรมงานสร้ างบ้ านและวัสดุก่อสร้ าง 2560
มหกรรมบ้ านและวัสดุกอ่ สร้ าง 2560 (THBF 2017) ภายใต้ คอนเซ็ปต์ "The Inspiration" หรื อ สมาคมไทยรับสร้ างบ้ าน
"ตอบสนองทุกแรงบันดาลใจ"
Show manager: บริ ษัท เอ็ม แอนด์ เอส ครี เอชั่น จากัด
ติดต่อ: คุณกมลวัฒน์ ตุลยสุวรรณ
โทร. 0 2533 1060
มือถือ. 08 1838 3351
เว็บไซต์: www.thba.or.th
อีเมล: ms.kamolwat@gmail.com

Exhibition (Public)

เวลา: 10:00-20:00 น.

January 21, 2017

2017 Ji Chang Wook 1st Fan Meeting in Bangkok

* Subject to change without prior notice

บริ ษัท เวิลด์ แฟร์ จากัด
โทร. 0 2731 1331
โทรสาร. 0 2375 9206
เว็บไซต์: www.thailandmegashow.com
อีเมล: operation@worldfair.co.th

Thailand Home Builder Association (THBA)
Show manager: M&S Creation Co.,Ltd.
Contact Person: Khun Kamolwat Tulyasuwan
Tel. 0 2533 1060
Mobile. 08 1838 3351
Website: www.thba.or.th
e-mail: ms.kamolwat@gmail.com
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IMPACT EVENT CALENDAR 2017
DATE/LOCATION
Thunder Dome

EVENT NAME
Ticket are 6,000/ 5,000/ 3,800/ 2,800/ 1,800 THB

Concert

Show Time: 17.00 hrs.

21 มกราคม 2560

2017 Ji Chang Wook 1 Fan Meeting in Bangkok
" จีชางอุค " (Ji Chang Wook) ตอบรับคาเชิญจากไทย เตรี ยมมารายงานตัวให้ สาวไทยได้
ฟิ นก่อนอาลาเข้ ากรมฯ กับงานแฟนมีตติ ้งอย่างเป็ นทางการครั ้งแรกในเมืองไทย 2017 รูป
หล่อกล้ ามใหญ่ ไม่หลอกให้ สาวๆ รอเก้ อ พบกันนะครับ
ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ ทาง www.feoh.co.th

ธันเดอร์ โดม

Concert
February 1-5, 2017
Hall 5-8

Exhibition (Public)

1-5 กุมภาพันธ์ 2560
อาคาร 5-8

st

บริ ษัท เฟโอห์ จากัด
เว็บไซต์: www.feoh.co.th

บัตรราคา 6,000/ 5,000/ 3,800/ 2,800/ 1,800 บาท
เวลาแสดง: 17.00 น.
18th Discount Overload
The event will gather tons of goods from many leading brands which will be sold in The Mall Group Co., Ltd.
the very special price up with special session "Super Shock Price"
Mobile. 09 4052 3904
Website: www.themallgroup.com
February 1-3, 2017: Time 11:00-22:00 hrs.
February 4-5, 2017: Time 10:30-22:00 hrs.
มหกรรมลดทะลุพิกัด ครั ง้ ที่ 18
มหกรรมลดทะลุพิกดั 5 วันเท่านัน้ รวบรวมสินค้ าหลากหลายแบรนด์ชนั ้ นากว่าล้ านรายการ บริ ษัท เดอะมอลล์ กรุ๊ป จากัด
จากห้ างสรรพสินค้ า และร้ านค้ าชั ้นนาในศูนย์การค้ ามาลดราคา อาทิ เครื่องเสียง มือถือ. 09 4052 3904
เครื่องใช้ ไฟฟ้า ของตกแต่งบ้ าน เครื่องนอน เครื่องครัว อุปกรณ์เครื่องมือสาหรับช่าง เสื ้อผ้ า เว็บไซต์: www.themallgroup.com
แฟชั่นแบรนด์ชั ้นนา ทั ้งผู้ชาย – ผู้หญิง อุปกรณ์กีฬา รองเท้ า เสื ้อผ้ ากีฬา นอกจากนีย้ งั มีโซน
อาหารแสนอร่อย และอื่นๆ อีกมากมาย ช้ อปกันให้ เพลินกับโปรโมชั่นร่วมกับบัตรเครดิตชั ้นนา
พิเศษสุดๆ กับช่วงเวลาแห่งการช้ อปปิ ง้ สินค้ า Super Shock Price ถึงก่อนมีสทิ ธิ์ กอ่ น กับ
สินค้ าไฮไลท์ราคาพิเศษสุดๆ เมื่อช้ อปภายในงานลุ้นทุกวันกับของรางวัลมากมายภายในงาน

Exhibition (Public)

1-3 กุมภาพันธ์ 2560: เวลา 11:00-22:00 น.
4-5 กุมภาพันธ์ 2560: เวลา 10:30-22:00 น.

February 4, 2017
Thunder Dome

เทยแฟร์ แม่ ครองเมือง
Ticket are 3,000 / 2,500 / 2,000 / 1,800 / 1,500 / 1,000 THB

Concert

Show Time: 19:00 hrs.

4 กุมภาพันธ์ 2560
ธันเดอร์ โดม

เทยแฟร์ แม่ ครองเมือง
มือไกว ดาบแกว่ง แสดงมหรสพ เทยแฟร์ แม่ครองเมือง 4 เทย ป๋ อมแป๋ ม กอล์ฟ ก๊ อตจิ และ
เจนนี่ พาแม่มาเพียบ
นาทัพโดยแม่แอม เสาวลักษณ์ ลีละบุตร, ศรันญ่า ส่งเสริ มสวัสดิ์, แคทลียา อิงลิช, หญิง รฐา,
เบลล์ หว่าหวา China Dolls, เบน ชลาธิศ, โอปอล์ ปาณิสรา และมีพ่อมาด้ วยอีกคน พ่อบี ้
สุกฤษฎิ์ วิเศษแก้ ว

Concert

THE ORGANIZER
Feoh Co., Ltd.
Website: www.feoh.co.th

GMM TV Co.,Ltd
Ticket available at Thaiticketmajor
Tel. 0 2262 3456
Website: www.thaiticketmajor.com

บริ ษัท จีเอ็มเอ็ม ทีวี จากัด
จองบัตรที่ไทยทิคเก็ตเมเจอร์
โทร. 0 2262 3456
เว็บไซต์: www.thaiticketmajor.com

บัตรราคา 3,000 / 2,500 / 2,000 / 1,800 / 1,500 / 1,000 บาท
เวลาแสดง: 19:00 น.

* Subject to change without prior notice
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IMPACT EVENT CALENDAR 2017
DATE/LOCATION
February 3-5, 2017

Convention / Meeting

3-5 กุมภาพันธ์ 2560

Convention / Meeting

February 10-19, 2017
Hall 9, IMPACT Forum

Exhibition (Public)

10-19 กุมภาพันธ์ 2560
อาคาร 9 อิมแพ็ค ฟอรั่ม

EVENT NAME
Amway Expo 2017
Amway National Leadership Conference 2017
Amway National Convention 2017
Amway Expo 2017
February 4, 2017 Time 09:00-16:00 hrs. Challenger 3
February 5, 2017 Time 10:00-17:00 hrs. Challenger 3
Amway National Leadership Conference 2017
February 3, 2017 Time 18:00-22:00 hrs. Challenger 2
Amway National Convention 2017
February 4, 2017 Time 16:00-21.30 hrs. Challenger 1-2

THE ORGANIZER

Amway (Thailand) Ltd.
Tel. 0 2725 8000
Website: www.amwayshopping.com

งานแอมเวย์ เอ็กซ์ โป 2017
การประชุมผู้นาระดับชาติ 2017
การประชุมระดับชาติ 2017
งานแอมเวย์ เอ็กซ์ โป 2017
วันเสาร์ ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 09:00-16:00 น. อาคารชาเลนเจอร์ 3
วันอาทิตย์ ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 10:00-17:00 น. อาคารชาเลนเจอร์ 3
การประชุมผู้นาระดับชาติ 2017
วันศุกร์ ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 18:00-22:00 น. อาคารชาเลนเจอร์ 2
การประชุมระดับชาติ 2017
วันเสาร์ ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 16:00-21:30 น. อาคารชาเลนเจอร์ 1-2

บริ ษัท แอมเวย์ (ประเทศไทย) จากัด
โทร. 0 2725 8000
เว็บไซต์: www.amwayshopping.com

Big Bad Wolf Children's Book Sale Bangkok 2017
Big Bad Wolf Books returns to Bangkok with a never seen before children's books
only sale. This event will feature a huge selection of children's books, alongside
something for the parents such as books on relationship, parenting and cookery.

Ready2Read Co.,Ltd
Tel. 0 2618 9012, 0 2618 9007
Website: www.bigbadwolfbooks.com

February 10-13, 2017, Time 10:00-22:00 hrs. (Open 84 hrs. Continuous from Friday
Morning until Monday night) Non Stop
February 14-16, 2017, Time 10:00-22:00 hrs. (12 hrs. / day)
February 17-19, 2017, Time 10:00-23:59 hrs. (Open 62 hrs. Continuous from Friday
Morning until Sunday night) Non Stop
มหกรรมหนังสือ บิ๊กแบ๊ ดวู๊ฟ ชิลเดรนส์ บุ๊คเซลล์ แบงคอก 2017
บิ๊กแบ๊ ดวู๊ฟ มหกรรมหนังสือลดราคาที่ใหญ่ที่สดุ ในโลก!จะกลับมาเยือนเมืองไทยอีกครัง้ กับ บริ ษัท เร๊ ดดี ้ทูรี๊ด จากัด
หนังสือสาหรับเด็กล้ วนๆ ในวันที่ 10-19 กุมภาพันธ์ 2560 ! คุณจะพบกับหนังสือเด็กและ
โทร. 0 2618 9012, 0 2618 9007
เยาวชน หนังสือสาหรับคุณพ่อคุณแม่มือใหม่ และหนังสือทาอาหารมากกว่า 1 ล้ านเล่ม ! เว็บไซต์: www.bigbadwolfbooks.com
เตรี ยมจัดชัน้ หนังสือคุณให้ พร้ อมและพบกันที่งานมหกรรมหนังสือ บิ๊กแบ๊ ดวู๊ฟ ชิลเดรนส์ บุ๊ค
เซลล์ แบงคอก 2017 ณ ฮอลล์ 9 อิมแพ็ค ฟอรั่ม ที่เดิม !!

Exhibition (Public)

วันที่ 10-13 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 10:00-22:00 น. (เปิ ดยาวต่อเนื่อง 84 ช.ม ตังแต่
้ เช้ าวัน
ศุกร์ ถงึ คืนวันจันทร์ ) ไม่มีหยุด
วันที่ 14-16 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 10:00-22:00 น. (วันละ 12 ชม.)
วันที่ 17-19 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 10:00-23:59 น. (เปิ ดยาวต่อเนื่อง 62 ช.ม ตังแต่
้ เช้ าวัน
ศุกร์ ถงึ คืนวันอาทิตย์) ไม่มีหยุด

February 11, 2017

2016-2017 PARK BOGUM ASIA TOUR FAN MEETING IN BANGKOK

* Subject to change without prior notice
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IMPACT EVENT CALENDAR 2017
DATE/LOCATION
Thunder Dome

EVENT NAME
Ticket are 6,000 / 4,500 / 3,500 / 2,800 / 1,800 THB

Concert

Show Time: 18:00 hrs.

11 กุมภาพันธ์ 2560
ธันเดอร์ โดม

2016-2017 PARK BOGUM ASIA TOUR FAN MEETING IN BANGKOK
เริ่มจาหน่ายบัตร วันเสาร์ ที่ 24 ธันวาคม 2559 เป็ นต้ นไป

THE ORGANIZER
Four One One Entertainment Co., Ltd.
Ticket available at Thaiticketmajor
Tel: 0 2262 3456
Website: www.thaiticketmajor.com
e-mail: callcenter@thaiticketmajor.com

บริ ษัท โฟร์ วัน วัน เอ็นเตอร์ เทนเม้ นท์ จากัด
จองบัตรที่ไทยทิคเก็ตเมเจอร์
โทร: 0 2262 3456
เว็บไซต์: www.thaiticketmajor.com
อีเมล: callcenter@thaiticketmajor.com

บัตรราคา 6,000 / 4,500 / 3,500 / 2,800 / 1,800 บาท
Concert

เวลาแสดง: 18:00 น.

February 11-19, 2017
Hall 1-4

Bangkok Expo 2017
1. Furniture Expo
2. Television & Electronic Expo
3. Fashion, Beauty & Spa Expo
4. Online Expo
5. Wedding Expo
6. Food Expo

Exhibition (Public)

Time: 10:30-21:00 hrs.

11-19 กุมภาพันธ์ 2560
อาคาร 1-4

บางกอก เอ็กช์ โป 2560
Bangkok Expo งานเอ็กซ์โปรใหญ่ เพื่อคนชอบเฟอร์ นิเจอร์ ,ของตกแต่งบ้ าน ,เครื่องใช้ ไฟฟ้า
,เครื่องเสียง ,แฟชั่น , เสื ้อผ้ า , เครื่องประดับจิวเวลรี่ , สินค้ าแฟชั่น , DIY เก๋ๆ จากโลก
ออนไลน์ ,แพ็คเกจแต่งงาน และอาหารอร่อยจากหลากหลายมุมเมือง พร้ อมช้ อปสินค้ า
OTOP อัดแน่นในงานเดียว! ประเภทสินค้ าที่จดั แสดง:
1. เฟอร์ นิเจอร์ และสินค้ าตกแต่งบ้ าน
2. เครื่องใช้ ไฟฟ้า และเครื่องอานวยความสะดวกภายในบ้ าน
3. สินค้ าแฟชั่น และเครื่องประดับ
4. สินค้ าจากร้ านออนไลน์ ชื่อดัง
5. สินค้ าเกี่ยวกับงานแต่งงาน
6. ตลาดอาหารย้ อนวันวาน

Exhibition (Public)

เวลา: 10:30-21:00 น.

* Subject to change without prior notice

Union Pan Exhibitions Co.,Ltd.
Tel. 0 2719 0408, 0 2314 0855
Website: www.unionpan.com
e-mail: unionpan@yahoo.com

บริ ษัท ยูเนี่ยน แพน เอ็กซิบิชั่นส์ จากัด
โทร. 0 2719 0408, 0 2314 0855
เว็บไซต์: www.unionpan.com
อีเมล: unionpan@yahoo.com

page 4/95

update 12/12/2017by corporate communications department Tel. 0 2833 5070

IMPACT EVENT CALENDAR 2017
DATE/LOCATION
February 22-26, 2017
Challenger 1-3

Exhibition (Trade&Public)

22-26 กุมภาพันธ์ 2560
ชาเลนเจอร์ 1-3

Exhibition (Trade&Public)

EVENT NAME

THE ORGANIZER

th

The 59 Bangkok Gems & Jewelry Fair 2017
The premier exhibition that showcases exquisite gems and jewelry all around the
world has now come to IMPACT. Handcrafted, contemporary, traditional, urban
jewelry, precious and semi-precious stones.
Register by ID Card or Passport Free.

Department of International Trade Promotion, Ministry of
Commerce, Thailand
Tel. 0 2507 8392-3
Fax. 0 2547 4286
Website: www.bangkokgemsandjewelryfair.com
e-mail: gems.ditp@gmail.com

Trade Visitors : February 22-24, 2017, Time 10:00-18:00 hrs.
Public Visitors : February 25-26, 2017, Time 10:00-18:00 hrs.
งานแสดงสินค้ าอัญมณีและเครื่ องประดับ ครั ง้ ที่ 59
งานแสดงสินค้ าอัญมณี และเครื่องประดับที่ใหญ่ที่สดุ ในเอเชีย พบผู้ผลิตผู้จาหน่ายอัญมณี กรมส่งเสริ มการค้ าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์
ทังในและต่
้
างประเทศ รวมทังกิ
้ จกรรมหลากหลายภายในงาน
โทร. 0 2507 8392-3
ฟรี ลงทะเบียนด้ วยบัตรประชาชน หรื อพาสปอร์ ต
โทรสาร. 0 2547 4286
เว็บไซต์: www.bangkokgemsandjewelryfair.com
อีเมล: gems.ditp@gmail.com
เจรจาธุรกิจ วันที่ 22-24 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 10:00-18:00 น.
บุคคลทัว่ ไป วันที่ 25-26 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 10:00-18:00 น.

February 23-26, 2017
Hall 9, IMPACT Forum

มหกรรมครั วคุณต๋ อย 2560

Exhibition (Public)

Time: 10:00-21:00 hrs.

23-26 กุมภาพันธ์ 2560
อาคาร 9, อิมแพ็ค ฟอรั่ม

มหกรรมครั วคุณต๋ อย 2560

Exhibition (Public)

เวลา: 10:00-21:00 น.

February 24-26, 2017
Hall 3

Save The World Expo

Exhibition (Public)

Time: 10:00-20:00 hrs.

24-26 กุมภาพันธ์ 2560

มหกรรมทีวีรักษ์ โลก 360 องศา

Born & Associated Co., Ltd
Show Manager: Stardom Asia Co.,Ltd
Mobile. 09 5598 9895
email: Cholpassorn@stardomasia.com

งานมหกรรมอาหาร ซึ่งรวบรวมร้ านอาหารต่างๆที่เคยมาออกรายการครัวคุณต๋อยทางช่อง 3
ให้ เลือกช้ อปเลือกชิมอย่างจุใจ ภายในงานยังมีการจัดกิจกรรมเกี่ยวกับการทาอาหารอีกด้ วย
นอกจากได้ ของกลับบ้ านติดไม้ ติดมือแล้ ว ยังได้ รับความรู้และทักษะกลับบ้ านไปทาให้ คนที่
คุณรักทานอีก ซึ่งงานนี ้จะจัดขึน้ ปี ละ 1 ครัง้

บริ ษัท บอร์ น แอนด์ แอสโซซิเอทด์ จากัด
ผู้ควบคุมโครงการ: บริ ษัท สตาร์ ดอม เอเชีย จากัด
มือถือ. 09 5598 9895
อีเมล: Cholpassorn@stardomasia.com

Mark In Media Co., Ltd.
Mobile. 08 6043 0199
Website: www.tv360expo.com
email: tv360expo@gmail.com
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IMPACT EVENT CALENDAR 2017
DATE/LOCATION
อาคาร 3

EVENT NAME
“มหกรรมทีวีรักษ์ โลก 360 องศา Save the World Expo” ครั ้งที่ 4 มีแนวคิดหลักในการจัด
งานเป็ น “ด้ วยสานึกในพระกรุณาธิคณ
ุ ด้ านสิ่งแวดล้ อม” เพื่อให้ ทกุ องค์กรพันธมิตรได้
แสดงออกถึงความจงรักภักดี และร่วมกันนาประเด็นทางสิ่งแวดล้ อมมาขับเคลื่อนประเทศสู่
ความยัง่ ยืนตามพระราชปณิธานของพระองค์ “มหกรรมทีวีรักษ์ โลก 360 องศา Save the
World Expo” เป็ นเวทีที่เปิ ดโอกาสให้ ทกุ ภาคส่วนได้ จดั แสดงผลงาน องค์ความรู้และ
นวัตกรรม ในการปกป้องและดูแลรักษาสิ่งแวดล้ อมทั ้งของไทยและต่างประเทศ ถือเป็ นงาน
แสดงนิทรรศการและธุรกิจด้ านสิ่งแวดล้ อมระดับประเทศแห่งแรกในไทย ที่สร้ างสรรค์โดย
องค์กรสื่อในนาม “ทีวีรักษ์ โลก” โดยรายการ “ทีว3ี 60องศา” ครอบครัวข่าว สถานีวิทยุ
โทรทัศน์ ไทยทีวีสชี อ่ ง 3 จากความสาเร็ จตลอด 3 ปี ที่ผา่ นมา (พ.ศ.2556-2558) ภายใต้
แนวคิด “Learn to Live in the World of Change” หรื อ “การเรี ยนรู้เพื่ออยู่ร่วมกับความ
เปลี่ยนแปลง ของโลก” นาเสนอบนหลักปรัชญา "เศรษฐกิจพอเพียง"บนพื ้นฐานการสร้ าง
ความสมดุลทางเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้ อมใน "ห่วงโซ่อปุ ทานสีเขียว Supply Chain)"
สะท้ อนและล้ อไปกับการแก้ ปัญหา "น ้าเป็ นวาระแห่งชาติ" ของรัฐบาลอีกด้ วย เศรษฐกิจ
พอเพียง ตอบโจทย์ "การพัฒนาที่ยงั่ ยืน" ให้ ประเทศต่างๆ ได้ ทกุ มิติ หลังพิสจู น์ ในไทยมานับ
สิบปี สามารถเรี ยนรู้และนาไปใช้ พฒ
ั นาประเทศได้ จริ ง ซึ่งสอดรับกับแนวทางการพัฒนาที่
ยัง่ ยืนของสหประชาชาติที่ใช้ เป็ นวาระการพัฒนาโลกใน 15 ปี ข้ างหน้ า ที่ ไทยจะเป็ น
ประธานกลุ่มจี 77 ปี 2559 โดยนาหลักปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ ในการผลักดันให้
ประเทศสมาชิกบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยงั่ ยืน

Exhibition (Public)

เวลา: 10:00-20:00 น.

February 25, 2017
Thunder Dome

2017 LEE JONG SUK FANMEETING “VARIETY” IN BANGKOK

Concert

Show Time: 18:30 hrs.

25 กุมภาพันธ์ 2560
ธันเดอร์ โดม

2017 อีจงซอกแฟนมีทติง้ : วาไรตีอ้ ินแบงคอก

Ticket Price : 5,500 / 4,800 / 3,800 / 2,800 / 1,800 Baht

บริษัท ไอเดียมิวสิค เอ็นเตอร์ เทนเม้ นท์ (ไทยแลนด์) หรื อ ไอมี่ ไทยแลนด์ ขอชวนสาวมาพบ
กับพระเอกโอปป้าสุดฮอตจากซีรี่ย์ดงั ขวัญใจสาวทัว่ เอเชีย "ลีจงซอก-Lee Jong Suk" ในงาน
แฟนมีทติ ้ง “VARIETY in BANGKOK” ดารานักแสดงเกาหลีชื่อดังที่ครองใจชาวแฟนคลับทัว่
เอเชีย มีผลงานซีรีย์สร้ างชื่อมากมายกับบทบาทที่แฟนคลับต่างประทับใจ ทังบทคุ
้
ณหมอ
หนุ่มสุดยอดอัจฉริ ยะในซีรี่ย์ Doctor Stranger, สวมบทหนุ่มน้ อยนักเรี ยนชัน้ ม.ปลาย ในซีรีย์
I Hear Your Voice, มาดนักข่าวในเรื่อง Pinocchio และผลงานซีรี่ย์ลา่ สุดเพิ่งจบไปได้ ไม่
นานที่เกาหลีในเรื่อง W-Two Worlds

THE ORGANIZER
บริ ษัท มาร์ ค อิน มีเดีย จากัด
มือถือ. 08 6043 0199
เว็บไซต์: www.tv360expo.com
อีเมล: tv360expo@gmail.com

Idea Music Entertainment (Thailand) Co., Ltd.
Tel. 0 2711 7788
Website: www.allticketthailand.com
email: supportallticket@counterservice.co.th

บริ ษัท ไอเดีย มิวสิค เอ็นเตอร์ เทนเม้ นท์ (ไทยแลนด์) จากัด
โทร. 0 2711 7788
เว็บไซต์: www.allticketthailand.com
อีเมล: supportallticket@counterservice.co.th

บัตรราคา 5,500 / 4,800 / 3,800 / 2,800 / 1,800 บาท
Concert

เวลาแสดง: 18:30 น.

March 04, 2017

DOG CHILL OUT.. CHARITY CONCERT BY THE LAKE
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IMPACT EVENT CALENDAR 2017
DATE/LOCATION
Lakeside

Concert
04 มีนาคม 2560
ริ มทะเลสาบ เมืองทองธานี

Concert
March 08-12, 2017
Challenger 2

EVENT NAME
IMPACT welcomes all pet lovers to join the "DOG CHILL OUT.. CHARITY CONCERT
BY THE LAKE” to a chill-out music concert from Room 39 together. Let’s shop pet
products with friendly price and bring your pet for a free medical check-up. The
event will be held on Saturday 4th March, 2017 between 16.00 - 22.00 hrs. A ticket
price is 300 THB/person then grab a free welcome drink to enjoy the scenic evening
Muang Thong Thani lake. A part of the revenue will be donated to support the
Home for Handicapped Animals Foundation under the patronage of the late
PhraMahaBua monk for a charity. Children whose height are below 80 cm. and pet
attend with free of charge.
For ticket reservation, please contact 02-833-5313, 02-833-5349, 083-608-5518.
Limit of 400 attendees only.
For update information of the event, please visit
www.facebook.com/ThailandInternationalDogShow

THE ORGANIZER
Public Relations, IMPACT Exhibition Organizer,
IMPACT Exhibition Management Co., Ltd.
Tel. 0 2833 5308
email: kannsiris@impact.co.th

Ticket Price : 300 Baht
Show Time: 16:00-22:00 hrs.
DOG CHILL OUT.. CHARITY CONCERT BY THE LAKE
อิมแพ็คฯ จัดงาน "DOG CHILL OUT.. CHARITY CONCERT BY THE LAKE” เชิญคนรัก
สัตว์เลี ้ยง จูงน้ องหมาน้ องแมวมานั่งชิลริ มทะเลสาบยามเย็น เพลิดเพลินกับเสียงเพลง
เพราะๆ จากศิลปิ นสุดฮอต "Room 39" พร้ อมช้ อปสินค้ า และฟรี กิจกรรมตรวจสุขภาพ
สาหรับสัตว์เลี ้ยง ในวันเสาร์ ที่ 4 มีนาคม 2560 ตั ้งแต่เวลา 16.00 - 22.00 น. บัตรราคา 300
บาท/ท่าน พร้ อมรับ Welcome drink ฟรี! ไปนั่งจิบเก๋ๆ ที่ริมทะเลสาบ เมืองทองธานี รายได้
ส่วนหนึ่งจากการจัดงานจะนาไปบริ จาคให้ แก่มลู นิธิบ้านสงเคราะห์สตั ว์พิการ (ในความ
อุปถัมภ์ของหลวงตามหาบัว ญาณสัมปั นโน) เด็ก (ความสูงไม่ถงึ 80 cm.) และสัตว์เลี ้ยงเข้ า
งานฟรี! อย่ารอช้ า จากัดผู้เข้ าร่วมงานเพียง 400 ท่านเท่านั ้น
สนใจจองบัตร โทร.02-833-5313, 02-833-5349, 083-608-5518
ติดตามความเคลื่อนไหวการจัดงานได้ ที่
www.facebook.com/ThailandInternationalDogShow

ฝ่ ายประชาสัมพันธ์ อิมแพ็ค เอ็กซิบิชั่น ออกาไนเซอร์
บริ ษัท อิมแพ็ค เอ็กซิบิชั่น แมเนจเม้ นท์ จากัด
โทร. 0 2833 5308
อีเมล: kannsiris@impact.co.th

บัตรราคา 300 บาท
เวลาแสดง: 16:00-22:00 น.
Thailand International Furniture Fair 2017 (TIFF 2017)
Department of International Trade Promotion, Ministry of
Commerce
Tel: 0 2507 8363, 0 2507 8361, 0 2507 8364
Website: www.thailandfurniturefair.com,
www.thaitradefair.com
e-mail: tiff@ditp.go.th

Exhibition (Trade&Public))

Trade days : March 08-10, 2017 Time 10:00-18:00 hrs.
Public days : March 11-12, 2017 Time 10:00-21:00 hrs.

08-12 มีนาคม 2560

งานแสดงสินค้ าเฟอร์ นิเจอร์ 2560

* Subject to change without prior notice
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IMPACT EVENT CALENDAR 2017
DATE/LOCATION
ชาเลนเจอร์ 2

Exhibition (Trade&Public))

EVENT NAME

THE ORGANIZER
กรมส่งเสริ มการค้ าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์
โทร: 0 2507 8363, 0 2507 8361, 0 2507 8364
เว็บไซต์: www.thailandfurniturefair.com,
www.thaitradefair.com
อีเมล: tiff@ditp.go.th

วันเจรจาธุรกิจ: 08-10 มีนาคม 2560 เวลา 10:00-18:00 น.
วันสาหรับบุคคลทัว่ ไป: 11-12 มีนาคม 2560 เวลา 10:00-21:00 น.

March 11, 2017
Arena

One Championship - Warrior Kingdom
After months of eager anticipation, ONE Championship will rock the IMPACT Arena
with another evening of the world’s most exciting mixed martial arts action!
The blockbuster event will be headlined by an epic clash between two undefeated
submissions specialists, ONE Women’s Atomweight World Champion Angela Lee
and Jenny Huang. Also competing on the fight card are some of the biggest
superstars in Asian MMA and Thailand’s finest Muay Thai warriors. In addition to all
the non-stop MMA action, two of the country’s most popular musical acts,
Thaitanium and Slot Machine, will be performing live at the event.
ONE: WARRIOR KINGDOM promises to be an unforgettable sports entertainment
experience not to be missed, so get your tickets now and be a part of the martial
arts phenomenon that is sweeping across Asia!

Sport Event & Concert

Ticket are 12,000 / 5,000 / 2,000 / 1,000 / 400 / 200 THB
Show Time: 19:00 hrs.

11 มีนาคม 2560
อารี น่า

One Championship - Warrior Kingdom
หลังจากที่ต้องรอมาเป็ นเวลานาน ศึก ONE Championship พร้ อมที่จะกลับมาระเบิดความ
มันบนสังเวียนการต่อสู้แบบ MMA ระดับโลก ณ อิมแพ็ค อารี น่า เมืองทองธานี อีกครั ้ง
การชิงชัยคู่เอกที่จะเป็ นตานานในครัง้ นี ้ คือการประจันหน้ ากันระหว่างสองสาว แองเจล่า ลี
แชมป์โลกหญิงรุ่นอตอมเวทของศึก ONE Championship โดยจะป้องแชมป์ให้ แก่ เจนนี่ ฮวง
ถือเป็ นศึกยักษ์ ใหญ่ของสองสาวนักสู้ผ้ ไู ร้ พ่าย และต่างก็ถนัดในท่าซับมิชชั่นแบบเดียวกัน
นอกจากนี ้ ยังจะได้ พบกับการห ้าหัน่ กันระหว่างนักสู้ MMA ระดับซุปเปอร์ สตาร์ ของเอเชียอีก
มาก ประชันกับอาวุธเด็ดมวยไทยจากนักสู้ของประเทศไทย และตบท้ ายด้ วยคอนเสิร์ตสุด
มันจากวงดนตรี ระดับแถวหน้ าของประเทศไทเทเนียม และสล็อตแมชชีนที่จะมาสร้ างความ
สมบูรณ์แบบด้ านความบันเทิงให้ กบั งานนี ้อีกด้ วย
ศึก ONE: WARRIOR KINGDOM จะมอบประสบการณ์รูปแบบใหม่ของการแข่งขันกีฬา
ผสานความบันเทิงที่คณ
ุ จะไม่มีวนั ลืม รี บจองบัตรวันนี ้ เพื่อเข้ ามาร่วมเป็ นส่วนหนึ่งของหน้ า
ประวัติศาสตร์ แห่งศิลปะการต่อสู้ที่กาลังดังกึกก้ องไปทัว่ เอเชีย

Sport Event & Concert

บัตรราคา 12,000 / 5,000 / 2,000 / 1,000 / 400 / 200 บาท

Group One Holding Co., Ltd.
Ticket available at Thaiticketmajor
Tel. 0 2262 3456
Website: www.thaiticketmajor.com
e-mail: cs@thaiticketmajor.com

บริ ษัท กรุ๊ป วัน โฮลด์ดิ ้ง จากัด
จองบัตรที่ไทยทิคเก็ตเมเจอร์
โทร. 0 2262 3456
เว็บไซต์: www.thaiticketmajor.com
อีเมล: cs@thaiticketmajor.com

เวลาแสดง: 19:00 น.
March 11, 2017

RUNNING MAN 2017 LIVE IN BANGKOK
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IMPACT EVENT CALENDAR 2017
DATE/LOCATION
Thunder Dome

EVENT NAME
THE ORGANIZER
YS ENTERTAINMENT announces deliver happiness, take Running Man’s Team to Proud Two Co., Ltd.
Thailand. Thai-Runner, are you ready?
Website: www.ysentertainmentbkk.com
RUNNING MAN 2017 LIVE IN BANGKOK, ticket on sale February, 19th!!!
Made all fans of Running Man – No.1 Variety Game Show in South Korea
screamed!! After receiving the good news was officially confirmed that the
production team decided to abandon the plans to stop broadcasting the last tape of
RUNNING MAN in this February already. That means RUNNING MAN will continue
to make a lot of fun and laughter for all fans with 6 ceremonies hilarious original set
but more happiness and get ready to enjoy double happiness that was going to
happen soon!! When YS ENTERTAINMENT cooperation with SBS, is hosting the
event RUNNING MAN 2017 LIVE IN BANGKOK on Saturday 11th March, 2017 at
Thunder Dome, Muang Thong Thani. The Special event to build morale of ThaiRunner (Running Man’s fan club is called Runner) to return to lively again.
Although these Running Man ceremonies are not the idol but they made laughter to
the audience more than 7 years and very famous enough to have Asia Tour Fan
Meeting several times. In this year - 2017, the 5 members of the Running Man’s
Gang, such as Big brother - Jee Seok Jin, Sparta Kook - Kim Jong Kook, Female
Captain - Song Ji Hyo, Prince of Asia - Lee Kwang Soo and God of Rapper – HaHa
will come to get closer, delivery laughter to the fans in 6 countries across Asia
including Taiwan, Macau,Singapore, Malaysia, Hongkong and of course ‘Thailand’
be in their tour’s schedule.
It also has full of fun from 5 members of Running Man, you will meet a special guest
that come to fulfill happy – called double happiness with come back of dancing king
“SE7EN” (Choi Dong Wook), owner the hit song “GIVE IT TO ME” that didn’t come to
Thailand more than 4 years. And it’s not enough, Let’s get more - triple happiness
with special stage of duo reggae “SKULL & HAHA” that will be tag team to
demonstrate a trick especially for Thai fan
An all-out show like this, are you ready Thai-Runner? Let’s come to enjoy with them
and make the impression that will be in our memories as long as possible in
RUNNING MAN 2017 LIVE IN BANGKOK on Saturday 11th March, 2017 at Thunder
Dome, Muang Thong Thani. Start from 6 pm onwards. Ticket Prices : 6,000 / 5,000 /
4,000 / 3,000 / 2,000 baht. Get ready your fingers because the organizer will open
online booking the tickets for all seats on Sunday 19th February, 2017 onwards at
main website : www.ysentertainmentbkk.com More information, Privileges and
updated information at facebook : ysentertainmentbkk , Instagram : ysentbkk ,
twitter : ysentbkk , want to assure all Thai-Runners that the Running Man’s Gang
ultimate guarantee this event. Prepare press “like” repeatedly!!

Concert

Ticket Price : 6,000 / 5,000 / 4,000 / 3,000 / 2,000 Baht
Show Time: 18:00 hrs.

11 มีนาคม 2560

รั นนิ่ง แมน 2017 ไลฟ์ อิน แบงคอก

* Subject to change without prior notice

page 9/95

update 12/12/2017by corporate communications department Tel. 0 2833 5070

IMPACT EVENT CALENDAR 2017
DATE/LOCATION
ธันเดอร์ โดม

EVENT NAME
THE ORGANIZER
YS ENTERTAINMENT ประกาศเสิร์ฟความสนุก พาทีมรันนิ่งแมนบุกไทย
บริ ษัท พราวด์ ทู จากัด
รันเนอร์ ไทยพร้ อมแค่ไหน ขอวัดใจ(เธอ)ดู ทาเอาแฟนคลับรายการ Running Man (รันนิ่ง
เว็บไซต์: www.ysentertainmentbkk.com
แมน) สุดยอดวาไรตี ้เกมโชว์อนั ดับหนึ่งของประเทศเกาหลีใต้ ถึงกับเฮลัน่ !! หลังจากได้ รับ
ข่าวดีที่ยนื ยันอย่างเป็ นทางการแล้ วว่า ทีมงานผู้ผลิตตัดสินใจล้ มเลิกแผนการเดิมที่จะยุติ
การออกอากาศรายการ Running Man เทปสุดท้ ายภายในเดือนกุมภาพันธ์ นี ้เป็ นที่เรี ยบร้ อย
แล้ ว นั่นก็หมายความว่า Running Man ยังคงเดินหน้ าสร้ างความสนุกและเรี ยกเสียงหัวเราะ
ให้ กบั คุณผู้ชมต่อไปพร้ อมด้ วย 6 พิธีกรสุดฮาเซตเดิม แต่เพิ่มเติมกับความฟิ นยกกาลังสองที่
กาลังจะเกิดขึน้ !! เมื่อ YS ENTERTAINMENT ร่วมมือกับ SBS เป็ นเจ้ าภาพในการจัดงาน
RUNNING MAN 2017 LIVE IN BANGKOK (รันนิ่ง แมน 2017 ไลฟ์ อิน แบงคอก) อีเว้ นท์
สุดพิเศษที่จะสร้ างขวัญและกาลังใจของรันเนอร์ ไทย (ชื่อเรี ยกกลุ่มแฟนคลับ Running Man)
ให้ กลับมาสดใสซาบซ่าอีกครัง้
แม้ เหล่าสมาชิก Running Man (รันนิ่งแมน) จะไม่ใช่ศิลปิ นไอดอล แต่พวกเขาก็สร้ างเสียง
หัวเราะให้ กบั ผู้ชมรายการมายาวนานกว่า 7 ปี และยังโด่งดังจนสามารถจัดเอเชียทัวร์ แฟนมี
ตติ ้งกันมาแล้ วหลายต่อหลายครั ้ง และในปี 2017 นี ้ 5 สมาชิกจากแก๊ งค์ Running Man
ประกอบด้ วย พี่จมูกโต จีซอกจิน (Jee Seok Jin), สปาต้ ากุก คิมจงกุก (Kim Jong Kook),
แม่ทพั หญิง ซงจีฮโย (Song Ji Hyo), เจ้ าชายแห่งเอเชีย อีกวางซู (Lee Kwang Soo)
และแร๊ พเปอร์ ระดับเทพ ฮ่าฮ่า (HaHa) จะมาร่วมกันเสิร์ฟความใกล้ ชิดสนิทสนม เดินสาย
แจกเสียงหัวเราะส่งตรงถึงแฟนๆใน 6 เมืองทัว่ เอเซีย ได้ แก่ ไต้ หวัน มาเก๊ า สิงคโปร์ มาเลเซีย
ฮ่องกง และไม่พลาดที่จะมีชื่อ 'ประเทศไทย' ร่วมอยู่ในตารางทัวร์ ครัง้ นีด้ ้ วยอย่างแน่นอน
นอกจากจะได้ พบปรากฏการณ์ความฮาจาก 5 สมาชิก Running Man กันอย่างจุใจแล้ ว คุณ
จะได้ พบกับแขกรับเชิญพิเศษที่มาเป็ นสีสนั ให้ กบั ประเทศไทย เรี ยกว่าฟิ นกันไปแบบ 2 เด้ ง
กับการกลับมาของหนุ่มหล่อหน้ าใสขวัญใจแม่ยก "SE7EN" (CHOI DONG WOOK)
Dancing King เจ้ าของบทเพลงสุดฮิต “Come Back to Me” ที่ไม่ได้ มาเมืองไทยกว่า 4 ปี
เท่านัน้ ยังไม่หนาใจ จัดไปเด้ งที่ 3 กับ special stage ของ 2 คู่หเู ร็ กเก้ SKULL & HAHA ที่
จะควงแขนกันมาปล่อยทีเด็ดชุดใหญ่ให้ แฟนคลับชาวไทยโดยเฉพาะ

เตรี ยมบริ หารนิว้ ให้ พร้ อมเพราะผู้จดั ประกาศเปิ ดจองบัตรพร้ อมกันทัว่ ประเทศ ในวันอาทิตย์ที่
19 กุมภาพันธ์ 2017 นี ้ เป็ นต้ นไป ที่หน้ าเว็บไซต์หลัก www.ysentertainmentbkk.com
ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมและสิทธิพิเศษต่างๆ พร้ อมเช็คข้ อมูลอัพเดทได้ ทาง facebook :
ysentertainmentbkk , Instagram : ysentbkk , twitter : ysentbkk กระชิบบอกเหล่ารัน
เนอร์ ไทยให้ มนั่ ใจไว้ เลยว่า งานนี ้ สมาชิก RUNNING MAN รับประกันว่าฟิ นชัวร์ เตรี ยมรัวกด
Like กันได้ เลย!!
บัตรราคา 6,000 / 5,000 / 4,000 / 3,000 / 2,000 บาท
Concert

เวลาแสดง: 18:00 น.

March 16-19, 2017

Thailand Coffee, Tea & Drinks (11th edition)

Hall 1-3

BEST and LARGEST coffee, tea and drink show in Thailand

Exhibition (Public)

Time: 10:30-20:00 hrs.

16-19 มีนาคม 2560

งานแสดงกาแฟ ชา และเครื่ องดื่ม ปี ที่ 11

* Subject to change without prior notice

Diversified Communications Co.,Ltd. (Thailand)
Tel. 0 2861 4013 Ext. 122
Mobile. 08 6332 3395
Website: www.divcom.co.th, www.thailandcoffee.net
Email: mkt.divcom@gmail.com
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IMPACT EVENT CALENDAR 2017
DATE/LOCATION
อาคาร 1-3

EVENT NAME
งานแสดงกาแฟ ชา และเครื่องดื่ม อันดับ 1 ของประเทศ ปี ที่ 11 พบกับผู้ผลิต/ ผู้นาเข้ า
อุปกรณ์ วัตถุดิบและของใช้ ใหม่ลา่ สุดจากทัว่ โลกในราคาโปรโมชั่นพิเศษสุด ภายในงานยังมี
กิจกรรมมากมาย อาทิ การแข่งขันบาริ สต้ าชิงแชมป์ประเทศไทย และชมการสาธิตชงกาแฟ
และเครื่องดื่ม โดยผู้ชานาญ

Exhibition (Public)

เวลา: 10:30-20:00 น.

* Subject to change without prior notice

THE ORGANIZER
บริ ษัท ไดเวอร์ ซิไฟด์ คอมมิวนิเคชั่นส์ จากัด (ประเทศไทย)
โทร. 0 2861 4013 ต่อ 122
มือถือ. 08 6332 3395
เว็บไซต์: www.divcom.co.th, www.thailandcoffee.net
อีเมล: mkt.divcom@gmail.com
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IMPACT EVENT CALENDAR 2017
DATE/LOCATION

EVENT NAME

THE ORGANIZER

th

March 16-19, 2017

Thailand Bakery & Ice Cream (11 edition)

Hall 1-3

BEST and LARGEST, bakery and ice cream show in Thailand

Exhibition (Public)

Time: 10:30-20:00 hrs.

16-19 มีนาคม 2560
อาคาร 1-3

งานแสดงเบเกอรี่ และไอศกรี ม ปี ที่ 11
งานแสดงเบเกอรี่ และไอศกรี มใหญ่ที่สดุ ในประเทศ งานเดียวที่รวบรวม ผู้ผลิต/ ผู้นาเข้ า/ ผู้
จาหน่ายอุปกรณ์ วัตถุดิบ เบเกอรี่และไอศกรี มต่างๆ ใหม่ลา่ สุดจากทังในประเทศและ
้
ต่างประเทศ ต้ อนรับผู้ซือ้ จากทัว่ ประเทศไทย พร้ อมทั ้งกิจกรรมมากมาย ตลอดทั ้ง 4 วัน อาทิ
การแข่งขันแต่งหน้ าเค้ ก, สาธิตและ Master Class สอนเทคนิคการทาอาหาร เค้ ก เบเกอรี่
จาก เชฟชื่อดัง

Exhibition (Public)

เวลา: 10:30-20:00 น.

March 16-19, 2017

Thai Franchise & SME Expo (11 edition)

Hall 1-3

BEST and LARGEST franchise and SME show in Thailand

Exhibition (Public)

Time: 10:30-20:00 hrs.

16-19 มีนาคม 2560
อาคาร 1-3

งานแสดงแฟรนไชส์ และ SMEs ปี ที่ 11
งานแสดงธุรกิจแฟรนไชส์และเอสเอ็มอี เปิ ดโอกาสให้ นักลงทุนจากทัว่ ประเทศได้ พบและ
เจรจากับเจ้ าของแฟรนไชส์กว่า 10 ประเภทธุรกิจ

Exhibition (Public)

เวลา: 10:30-20:00 น.

Diversified Communications Co.,Ltd. (Thailand)
Tel. 0 2861 4013 Ext. 122
Mobile. 08 6332 3395
Website: www.divcom.co.th, www.thailandbakery.net
Email: mkt.divcom@gmail.com

บริ ษัท ไดเวอร์ ซิไฟด์ คอมมิวนิเคชั่นส์ จากัด (ประเทศไทย)
โทร. 0 2861 4013 ต่อ 122
มือถือ. 08 6332 3395
เว็บไซต์: www.divcom.co.th, www.thailandbakery.net
อีเมล: mkt.divcom@gmail.com

th

* Subject to change without prior notice

Diversified Communications Co.,Ltd. (Thailand)
Tel. 0 2861 4013 Ext. 122
Mobile. 08 6332 3395
Website: www.divcom.co.th, www.thaifranchisesme.com
Email: mkt.divcom@gmail.com

บริ ษัท ไดเวอร์ ซิไฟด์ คอมมิวนิเคชั่นส์ จากัด (ประเทศไทย)
โทร. 0 2861 4013 ต่อ 122
มือถือ. 08 6332 3395
เว็บไซต์: www.divcom.co.th, www.thaifranchisesme.com
อีเมล: mkt.divcom@gmail.com
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IMPACT EVENT CALENDAR 2017
DATE/LOCATION
March 16-19, 2017
Hall 1-3

Travel Thailand Travel World #17
Comprehensive Travel Show

Exhibition (Public)

Time: 10:30-20:00 hrs.

16-19 มีนาคม 2560
อาคาร 1-3

ท่ องไทย ท่ องโลก ครั ง้ ที่ 17
ท่องไทย ท่องโลก ครัง้ ที่ 17 งานแสดงผู้ประกอบการ โรงแรม/ รี สอร์ ท/ บริ ษัททัวร์ ในและ
ต่างประเทศ จากทัว่ ทุกภาคของประเทศ นาเสนอแพ็คเกจท่องเที่ยวในราคาพิเศษสุด

Exhibition (Public)

เวลา: 10:30-20:00 น.

March 17-26, 2017
Hall 5-8

Homepro Expo #25 (March)
One-stop-shop for innovative household products, featuring furniture and household Home Product Center Co.,Ltd.
accessories
Tel. 0 2831 6000
Website: www.homepro.co.th

Exhibition (Public)

17-26 มีนาคม 2560
อาคาร 5-8

Exhibition (Public)

March 17-26, 2017
Hall 4

EVENT NAME

THE ORGANIZER
Diversified Communications Co.,Ltd. (Thailand)
Tel. 0 2861 4013 Ext. 122
Mobile. 08 6332 3395
Website: www.divcom.co.th, www.thailandtravelshow.com
Email: mkt.divcom@gmail.com

บริ ษัท ไดเวอร์ ซิไฟด์ คอมมิวนิเคชั่นส์ จากัด (ประเทศไทย)
โทร. 0 2861 4013 ต่อ 122
มือถือ. 08 6332 3395
เว็บไซต์: www.divcom.co.th, www.thailandtravelshow.com
อีเมล: mkt.divcom@gmail.com

March 17-19, 2017 Time: 10:00-22:00 hrs.
March 20-23, 2017 Time: 11:00-22:00 hrs.
March 24-26, 2017 Time: 10:00-24:00 hrs.
โฮมโปร เอ็กซ์ โป ครั ง้ ที่ 25
บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จากัด (มหาชน) หรื อ " โฮมโปร " ผู้นาธุรกิจศูนย์รวมวัสดุและ บริ ษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จากัด (มหาชน)
อุปกรณ์ตกแต่งบ้ านครบวงจร จัดมหกรรมต้ นแบบงานเรื่องบ้ านตัวจริ ง และครบวงจรที่สดุ ที่ โทร. 0 2831 6000
คุณพลาดไม่ได้
เว็บไซต์: www.homepro.co.th
17-19 มีนาคม 2560: 10:00-22:00 น.
20-23 มีนาคม 2560: 11:00-22:00 น.
24-26 มีนาคม 2560: 10:00-24:00 น.
Sports World Expo 2017 (March)
A showcase of Thailand’s sporting industry, where local and international sporting
equipment and accessories, and all sports related products and services of the
largest quantities and of the most varieties, will be on sale. Products in this
promotion will comprise of new product launches, special sale items, clearance
items, and loss leader items.

Exhibition (Public)

Monday - Thursday Time: 11:00-22:00 hrs.
Friday - Sunday Time: 10:00-22:00 hrs.

17-26 มีนาคม 2560

สปอตเวิล์ด เอ็กซ์ โป 2560 (มีนาคม)

* Subject to change without prior notice

Active nation Co.,Ltd
Tel. 0 2678 1000 Ext. 3202
Mobile. 08 9508 7715
Facebook: www.facebook.com/sportsworldthailand
email: sportsworld_marketing@hotmail.com,
marketing@sportsworld.co.th
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IMPACT EVENT CALENDAR 2017
DATE/LOCATION
อาคาร 4

Exhibition (Public)

EVENT NAME
มหกรรมสินค้ า และอุปกรณ์กีฬาแบรนด์ดงั พบกับสินค้ าครบวงจร เสื ้อผ้ า และรองเท้ ากีฬา
ชัน้ นา เครื่องออกกาลังกาย อุปกรณ์กอล์ฟ กีฬาทางน ้า แคมป์ปิ ง้ และอื่นๆ อีกมากมายใน
ราคาพิเศษ

THE ORGANIZER
บริ ษัท แอคทีฟ เนชั่น จากัด
โทร. 0 2678 1000 ต่อ 3202
มือถือ. 08 9508 7715
เฟซบุ๊ก: www.facebook.com/sportsworldthailand
อีเมล: sportsworld_marketing@hotmail.com,
marketing@sportsworld.co.th

วันจันทร์ - วันพฤหัสบดี เวลา: 11:00-22:00 น.
วันศุกร์ - วันอาทิตย์ เวลา: 10:00-22:00 น.

March 18, 2017
Arena

Moderndog 22
Tickets are 3,500/ 3,000 (Standing & Seated)/ 2,500/ 2,000 (Standing & Seated)/
1,500/ 1,000 THB

Concert

Show Time: 19:00 hrs.

18 มีนาคม 2560
อารี น่า

โมเดิร์นด็อก 22
ไอคอนจากยุค 90 ผู้จดุ ประกายดนตรี ทางเลือก (อัลเทอร์ เนทีฟร็ อค) ให้ กบั คนฟั งเพลงใน
ประเทศไทย ซึ่งต่อมาเพลงแนวอัลเทอร์ เนทีฟได้ รับความนิยมเป็ นอย่างสูง ส่งให้ ชื่อของ วงโม
เดิร์นด็อก โด่งดังถึงขีดสุดจากวงดนตรี ขวัญใจนักศึกษา สู่วงที่เป็ นขวัญใจมหาชน ภายใน
ช่วงเวลาไม่นาน ด้ วยฝี ไม้ ลายมือการเล่นดนตรี และการแสดงสดที่มีความโดดเด่น เร้ าใจ
เป็ นตัวของตัวเอง ประกอบกับผลงานเพลงที่มีความแตกต่าง กับแนวดนตรี แบบฟั งก์โซลโม
เดิร์นร็ อคและกรันจ์ที่ผสมผสานกันอย่างลงตัว จนทาให้ ผลงานอัลบั ้มแรก “โมเดิร์นด็อก”
กวาดยอดขายทะลุ 1 ล้ าน ก็อบปี ้!
ตลอดระยะเวลา 22 ปี ในวงการเพลง โมเดิร์นด็อก คือวงดนตรี ที่มีความพิถีพิถนั ในการผลิต
ผลงานเพลงออกมาอย่างมีคณ
ุ ภาพและมีพฒ
ั นาการที่แต่งต่างเสมอ โดยออกผลงานมาแล้ ว
ทั ้งหมด 6 อัลบัม้ ได้ แก่ อัลบั ้มที่ 1 “โมเดิร์นด็อก” หรื อ อีกชื่อคือ “เสริ มสุขภาพ” เพลงที่โด่ง
ดังคือ “ก่อน”, “บุษบา”, “บางสิ่ง”, “หมดเวลา” อัลบัมที
้ ่ 2 “คาเฟ่ ” มีเพลงดังคือ "รูปไม่หล่อ"
และ "ติ๋ม" อัลบัมที
้ ่ 3 Love Me Love My Life มีเพลงดังคือ "สิ่งที่ไม่เคยบอก" "เวตาล" อัลบัม้
ที่ 4 “แดดส่อง” มีเพลงดังอย่าง "ตาสว่าง" อัลบัมที
้ ่ 5 “ทิงนองนอย” และอัลบัมล่
้ าสุด ซึ่งได้ มี
การปล่อยออกมาแล้ ว 6 ซิงเกิ ้ล คือ “โอน้ อยออก” , “สกาล่า”, “ทบทวน” , “Cloud” , “Cheer”
และล่าสุด “วันนี ้เมื่อปี ก่อน” โดยซิงเกิ ้ลที่เหลือจะถูกปล่อยออกเร็ วๆ นี ้

BEC-Tero Entertainment Public Company Limited.
Ticket available at Thaiticketmajor
Tel. 0 2262 3456
Website: www.thaiticketmajor.com, www.bectero.com,
www.facebook.com/bectero

บริ ษัท บีอีซี-เทโร เอ็นเตอร์ เทนเม้ นท์ จากัด (มหาชน)
โทร.0-2262-3456
เว็บไซต์ www.thaiticketmajor.com, www.bectero.com,
www.facebook.com/bectero

บัตรราคา 3,500 / 3,000 (บัตรยืน และบัตรนั่ง)/ 2,500 / 2,000 (บัตรยืน และบัตรนั่ง)/ 1,500
/ 1,000 บาท
Concert

เวลาแสดง 19:00 น.

March 19, 2017

KYUHYUN SOLO CONCERT -Reminiscence of a novelist- in BANGKOK

* Subject to change without prior notice
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IMPACT EVENT CALENDAR 2017
DATE/LOCATION
Thunder Dome

EVENT NAME
Ballad Prince “KYUHYUN” to hold solo concert in Thailand on March 19 before his
enlistment! SM True promise to make it special and impressive
SM True welcomes 2017 with the first solo concert of Ballad Prince “KYUHYUN”
vocalist from SUPER JUNIOR in "KYUHYUN SOLO CONCERT -Reminiscence of a
novelist- in BANGKOK" on Sunday 19th March 2017 at Thunder Dome Muang
Thong Thani.
KYUHYUN is a member of Thailand’s beloved boy band Super Junior. He also has
built a great reputation as a solo artist through the success of ‘At Gwanghwamun’
from the first mini album released in 2014, ‘Fall, Once Again’ from the second mini
album released in 2015 and “Waiting Still” the latest mini album which was released
in October last year. He has been recognized not only as a singer, but also for his
acting and singing abilities by appearing in several musicals such as ‘Mozart!’,
‘Werther’, and ‘The Days’. Furthermore, he has also been active as an MC for the
popular MBC entertainment show ‘Radio Star’ for more than 5 years.
KYUHYUN’s solo concert starts kicking off in Seoul on 29-30 October and Busan on
5-6 November 2016. As suggested in the title, this concert used a variety of props
on the ‘novelist’ theme to create the mood perfect for the songs and VTR
showcasing all charms and talents of the artist to attract the audiences. Moreover,
there is a surprise events for Hi-touch and Group Photo that specially prepared for
lucky draw who attend the concert.
Especially, this concert will be held as a goodbye for Thai fans before KYUHYUN
starts his military duty in Korea for 2 years. Also, the date of the concert is
considered as the 11st anniversary of Super Junior’s first visit Thailand on 19 March
2006. Even though only KYUHYUN will be perform as a solo singer this time, he will
surely never disappoint the fans.
Prepare yourself ready to create another impressive moment together with
KYUHYUN in KYUHYUN SOLO CONCERT –Reminiscence of a novelist- in
BANGKOK. Public sale will start from 18 February 2017 (SAT) from 11.00 AM
onwards through counter service all branches including 7-11 in Thailand and
www.allticketthailand.com. Ticket price : 6,000 / 5,000 / 4,000 / 3,000 / 2,000 (A
maximum of 4 tickets per person is allowed for each purchase). For more
information, please contact Counter Service Call Center 02-711- 7788 and
www.facebook.com/smtruethailand.

Concert

Ticket are 6,000 / 5,000 / 4,000 / 3,000 / 2,000 THB
Show Time: 16:00 hrs.

19 มีนาคม 2560

KYUHYUN SOLO CONCERT -Reminiscence of a novelist- in BANGKOK

* Subject to change without prior notice

THE ORGANIZER
SM True Co., Ltd.
Tel: 0 2711 7788
Website: www.allticketthailand.com
email: supportallticket@counterservice.co.th
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IMPACT EVENT CALENDAR 2017
DATE/LOCATION
ธันเดอร์ โดม

EVENT NAME
เจ้ าชายบัลลาด KYUHYUN เตรี ยมบินเดี่ยว จัดคอนเสิร์ตในไทย 19 มีนาคมนี ้! การัน
ตีความพิเศษสุดอบอุ่น และ ใกล้ ชิด ส่งท้ ายก่อนเข้ ากรม
บริษัท เอสเอ็ม ทรู จากัด ประเดิมปี 2560 ด้ วยคอนเสิร์ตเดี่ยวครั ้งแรกในประเทศไทยของ
นักร้ องเสียงดีเจ้ าของฉายา “เจ้ าชายเพลงบัลลาด” KYUHYUN (คยูฮยอน) แห่งวง SUPER
JUNIOR (ซูเปอร์ จูเนียร์ ) กับ “KYUHYUN SOLO CONCERT –Reminiscence of a
novelist- in BANGKOK” (คยูฮยอน โซโล่ คอนเสิร์ต –เรเมนิเซนซ์ ออฟ อะ โนเวลิสท์ - อิน
แบงค็อก) ในวันอาทิตย์ที่ 19 มีนาคม 2560 ณ ธันเดอร์ โดม เมืองทองธานี ส่งท้ ายก่อน
นักร้ องหนุ่มโบกมือลาเข้ ากรมรับใช้ ชาติ
KYUHYUN (คยูฮยอน) หนึ่งในสมาชิกของบอยแบนด์ขวัญใจแฟนคลับชาวไทย SUPER
JUNIOR (ซูเปอร์ จูเนียร์ ) ที่มีผลงานในฐานะนักร้ องเดี่ยวออกมามากมายจนกลายเป็ นที่
ยอมรับในเรื่องความสามารถด้ านการร้ องเพลง โดยโซโล่มินิอลั บั ้มชุดแรก ‘At
Gwanghwamun’ (แอท กวางฮวามุน) ที่ปล่อยออกมาเมื่อปี 2557 สามารถกวาดที่ 1 ทุก
ชาร์ ตเพลงเกาหลีได้ ทนั ที ตามด้ วยมินิอลั บั ้มชุดที่ 2 ‘Fall, Once Again’ (ฟอล, วันซ์ อะเกน)
ปี 2558 และล่าสุดกับมินิอลั บั ้มชุดที่ 3 ‘Waiting, Still’ (เวตติ ้ง, สติล) ที่ปล่อยออกมาเมื่อ
เดือนตุลาคมปี ที่ผา่ นมา นอกจากนี ้ ‘KYUHYUN’ ยังมีความสามารถอีกหลากหลายด้ านที่
สามารถเรี ยกความรักจากผู้คนรอบตัวได้ ทังทั
้ กษะด้ านแสดงในละครเวทีหลาย ๆ เรื่องอย่าง
Mozart (โมสาร์ ท), Werther (เวอร์ เธอร์ ) และ THE DAYS (เดอะ เดส์) รวมถึงทักษะด้ าน
การพูด โดยเขาได้ รับหน้ าที่เป็ นหนึ่งในพิธีกรของรายชื่อดังอย่าง ‘Radio Star’ (เรดิโอ สตาร์ )
มากว่า 5 ปี

THE ORGANIZER
บริ ษัท เอสเอ็ม ทรู จากัด
โทร: 0 2711 7788
เว็บไซต์: www.allticketthailand.com
อีเมล: supportallticket@counterservice.co.th

สาหรับโซโล่คอนเสิร์ตของ ‘KYUHYUN’ ได้ เริ่มต้ นจัดขึน้ ใน 2 เมืองหลักของประเทศเกาหลี
อย่างกรุงโซล วันที่ 29-30 ตุลาคม และเมืองปูซาน ในวันที่ 5-6 พฤศจิกายน 2559 โดยแรง
บันดาลใจของคอนเสิร์ตนี ้ คือ ‘นักเขียนนวนิยาย’ (novelist) ตามชื่อคอนเสิร์ต ซึ่งจะมีการ
ตกแต่งให้ ได้ บรรยากาศของนักเขียน โดยร้ อยเรี ยงเรื่องราวจากเพลง และวีทีอาร์ ออกมาได้
อย่างน่าสนใจ ให้ ทกุ คนได้ สมั ผัสความสามารถอันหลายหลายของ ‘KYUHYUN’ แบบใกล้ ชิด
และอบอุ่นสุด ๆ พร้ อมเซอร์ ไพรส์ที่หนุ่ม ‘KYUHYUN’ เตรี ยมมาให้ แฟนคลับชาวไทย
โดยเฉพาะกับการลุ้นเป็ นหนึ่งในผู้โชคดีที่ได้ รับสิทธิพิเศษสุดเอ็กซ์คลูซีฟจากการซือ้ บัตร
คอนเสิร์ต อย่างการไฮทัช และถ่ายรูปแบบกลุ่มร่วมกับศิลปิ น (Group Photo) อีกด้ วย
และที่สาคัญ คอนเสิร์ตในครั ้งนี ้ ยังถือเป็ นคอนเสิร์ตที่จดั ขึ ้นเพื่ออาลาแฟนคลับชาวไทย
ก่อนที่ ‘KYUHYUN’ จะเข้ ากรมไปรับใช้ ชาติที่ประเทศเกาหลีถงึ 2 ปี เต็ม อีกทั ้งในวันที่จดั
งานคอนเสิร์ต (19 มีนาคม 2560) ยังตรงกับวันครบรอบ 11 ปี ที่ SUPER JUNIOR ได้ มา
เยือนประเทศไทย ซึ่งถึงแม้ วา่ ในครัง้ นี ้ หนุ่ม ‘KYUHYUN’ จะเดินทางมาเล่นคอนเสิร์ตใน
ฐานะนักร้ องเดี่ยว แต่เชื่อได้ เลยว่าหนุ่มคนนี ้ จะไม่ทาให้ แฟนคลับชาวไทยต้ องผิดหวังแน่นอน
เตรี ยมตัวมาสร้ างความประทับใจ และความทรงจาในวันที่มีความหมายร่วมกับ KYUHYUN
ได้ ใน KYUHYUN SOLO CONCERT –Reminiscence of a novelist- in BANGKOK เปิ ด
จาหน่ายบัตรอย่างเป็ นทางการในวันเสาร์ ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2560 ตังแต่
้ เวลา 11.00 น. เป็ น
ต้ นไป ทางเคาน์ เตอร์ เซอร์ วิสในร้ าน 7-Eleven หรื อร้ านที่มีสญ
ั ลักษณ์เคาน์ เตอร์ เซอร์ วิสทุก
สาขาทัว่ ประเทศ และ www.allticketthailand.com บัตรราคา 6,000 / 5,000 / 4,000 /
3,000 และ 2,000 บาท โดยทุกช่องทาง จากัด 1 ท่านซือ้ ได้ 4 ที่นั่ง
บัตรราคา 6,000 / 5,000 / 4,000 / 3,000 / 2,000 บาท
Concert

เวลาแสดง: 16:00 น.

March 23-26, 2017
Hall 1

Happy Life Expo 2017

* Subject to change without prior notice

Family Know-How Co.,Ltd.
Show manager: I C V EX Co.,Ltd.
Tel. 0 2009 9988 Ext. 3059
Mobile. 09 8251 4966
Email: pawineekr@set.or.th
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IMPACT EVENT CALENDAR 2017
DATE/LOCATION

EVENT NAME

Exhibition (Public)

Time: TBA

23-26 มีนาคม 2560
อาคาร 1

Happy Life Expo 2017

Exhibition (Public)

เวลา: TBA

March 23-26, 2017
Hall 2-3

Makro HoReCa 2017

Exhibition (Public)

Time: 10:00-19:00 hrs.

23-26 มีนาคม 2560
อาคาร 2-3

มหกรรมครบเครื่ องเรื่ องอาหาร และอุปกรณ์ ครั ง้ ที่ 11
จัดขึน้ ภายใต้ แนวคิด “สร้ างธุรกิจอาหาร สู่มาตรฐานสากล” ( HoReCa Business Solution)
นาเสนอกิจกรรมในรูปแบบต่างๆ เพื่อตอกย ้าความเป็ น “คู่คิดธุรกิจคุณ” ของแม็คโคร อาทิ
• การแข่งขันการทาอาหารที่ได้ รับการรับรองจากสมาคมเชฟโลก “WACS ENDORSE”
• การนาเสนอร้ านต้ นแบบในกลุ่มธุรกิจที่จะจุดประกายไอเดียเพิ่มมูลค่า ให้ ผ้ ปู ระกอบการ
ไปประยุกต์ใช้ ได้ จริ ง
• พบสูตรสาเร็ จในการประกอบธุรกิจ สาหรับผู้ต้องการประกอบธุรกิจใหม่ หรื อธุรกิจเสริ ม
รายได้ ที่สามารถเลือกซื ้อได้ แบบ One Stop Shopping
• ร่วมสัมผัสประสบการณ์ แนวคิดของเหล่าเซเลบริ ตี ้ วิทยากร ผู้เชี่ยวชาญด้ านอาหารเพื่อ
อนาคต ที่จะมาเผยเคล็ดลับที่ทาให้ ธุรกิจอาหารสู่มาตรฐานสากล
• พบมุมมองผู้เชี่ยวชาญด้ านอาหารเพื่ออนาคต ที่จะมาร่วมแบ่งปั นไอเดียสร้ างสรรค์และ
เปิ ดเผยเคล็ดลับที่ทาให้ ธุรกิจ
• เสวนา สัมมนา และเวิร์คช็อป ในหลากหลายกลุ่มธุรกิจเพื่อการต่อยอดสร้ างอาชีพได้ ง่ายๆ.
• พิเศษกับการให้ ความรู้ คาแนะนา สาหรับผู้ที่ต้องการเปิ ดร้ านอาหาร อาทิ การออกแบบ
ร้ าน, การดูฮวงจุ้ยร้ าน , การออกแบบป้ายเมนู เป็ นต้ น
• และช้ อปสินค้ าราคาพิเศษจากพันธมิตรทางการค้ าอีกกว่า 300 ราย

Exhibition (Public)

เวลา: 10:00-19:00 น.

March 29- April 9, 2017

The 38 Bangkok International Motor Show 2017 : REACH TO THE PLANET
TECHNOLOGY

THE ORGANIZER

บริ ษัท แฟมมิลี่ โนฮาว จากัด
Show manager: บริ ษัท ไอ ซี วี เอ็กซ์ จากัด
โทร. 0 2009 9988 ต่อ 3059
มือถือ. 09 8251 4966
อีเมล: pawineekr@set.or.th

Siam Makro Co., Ltd.
Tel. 0 2067 8582
Mobile. 08 1584 6049
Website: www.siammakro.co.th
e-mail: npiancha@siammakro.co.th

บริ ษัท สยามแม็คโคร จากัด (มหาชน)
โทร. 0 2067 8582
มือถือ. 08 1584 6049
เว็บไซต์: www.siammakro.co.th
อีเมล: npiancha@siammakro.co.th

th
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IMPACT EVENT CALENDAR 2017
DATE/LOCATION
Challenger 1-3

EVENT NAME
Bangkok International Motor Show is a 12 day event being held from 29th March to
the 9th April 2017 in Bangkok, Thailand. This event showcases products like
Focusing on a simple but solid brand message and delivering this message through
the concepts of modern luxury, sensual purity and the Eight Modern Luxury Rules,
the new theme brings the luxury car brand trade fair presence to the next level etc.
in the Auto industry.

THE ORGANIZER
Grand Prix International Public Company Limited
Tel. 0 2522 1731-8
Website: www.bangkokmotorshowgroup.com
email: motorshowthailand@gmail.com

VIP Day, March 27, 2017 Time: 12:00-20:00 hrs.
Press Day, March 28, 2017 Time: 09:59-18:00 hrs.
Public Days, March 29 - April 9, 2017
Mon-Fri, 12:00-22:00 hrs. and Sat.-Sun, 11:00-22:00 hrs.
Exhibition (Public)

29 มีนาคม - 9 เมษายน 2560
ชาเลนเจอร์ 1-3

100 Baht for entrance fee
งานบางกอก อินเตอร์ เนชั่นแนล มอเตอร์ โชว์ ครั ง้ ที่ 38 : พุ่งทะยานสู่มิติยานยนต์
การพัฒนาอย่างไม่หยุดยั ้งของเทคโนโลยีวตั กรรมยานยนต์ สะกดสายตาทุกคู่ที่จบั จ้ องด้ วย
เส้ นสายรูปแบบ สรี ระที่ลงตัวเชิญชวนให้ สมั ผัส กระตุ้นอารมร์ แห่งความเร้ าใจให้ พ่งุ ทะยานสู่
โลกยนตกรรม งานบางกอก อินเตอร์ เนชั่นแนล มอเตอร์ โชว์ครั ้งที่ 38งานแสดงยนตกรรมที่
ปลุกอารมณ์แห่งความเร้ าใจในโลกยนตกรรม

บริ ษัท กรังด์ปรี ซ์ อินเตอร์ เนชั่นแนล จากัด (มหาชน)
โทร. 0 2522 1731-8
เว็บไซต์: www.bangkokmotorshowgroup.com
อีเมล: motorshowthailand@gmail.com

วีไอพี (VIP Day) 27 มีนาคม 2560 เวลา: 12:00-20:00 น.
สื่อมวลชน (Press Day) 28 มีนาคม 2559 เวลา: 09:59-18:00 น.
รอบบุคคลทัว่ ไป (Public Day) 29 มีนาคม - 9 เมษายน 2559
วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา: 12:00-22:00 น.
วันเสาร์ – อาทิตย์ เวลา: 11:00-22:00 น.
Exhibition (Public)

ค่าบัตรเข้ าชมงาน 100 บาท

March 30 - April 02, 2017
Arena

The Wonderful World of Disney on Ice

Family Show

BEC-Tero Entertainment PCL.
Ticket available at Thaiticketmajor
Tel. 0 2262 3456
Website: www.thaiticketmajor.com
email: cs@thaiticketmajor.com
Ticket are 2,500 / 1,700 / 1,500 / 1,200 / 600 THB
Show Time:
30 March 17 - 14:30 / 18:30 hrs. (Press)
31 March 17 - 14:30 / 18:30 hrs.
01 April 2017 - 10:30 (Eng) / 14:30 / 18:30 hrs.
02 April 2017 - 10:30 / 14:30 / 18:30 hrs. (Eng)

30 มีนาคม - 02 เมษายน 2560 เดอะ วันเดอร์ ฟูล เวิล์ด ออฟ ดิสนีย์ ออน ไอซ์

* Subject to change without prior notice
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IMPACT EVENT CALENDAR 2017
DATE/LOCATION
อารี น่า

Family Show

EVENT NAME
“ดิสนีย์ ออน ไอซ์” ชวนหนูๆ ตะลุยโลกแห่งจินตนาการ
เต็มอิ่มจุใจไปกับ “โฟรเซ่น” และ การ์ ตนู เรื่องใหม่ลา่ สุด “ไฟน์ ดิ ้ง ดอรี่”
เอลซ่า(Elsa) และ อันนา (Anna)สองเจ้ าหญิงแห่งเมืองหิมะเอเรนเดล จากเรื่อง โฟรเซ่น
(Frozen) เตรี ยมกลับมาสร้ างความสุขสนุกสนานหรรษาให้ น้องๆ หนูๆ อีกครัง้ แบบเต็มอิ่มจุ
ใจพร้ อมสัมผัสเรื่องราวมิตรภาพสุดน่ารักจากการ์ ตนู เรื่องใหม่ลา่ สุดของวอลท์ ดิสนีย์ “ไฟน์
ดิ ้ง ดอรี่”(Finding Dory)และเพื่อนพ้ องการ์ ตนู ดังจากวอลท์ ดิสนีย์อีกกว่า 50 ตัวนาทีมโดย
มิกกี ้ มินนี่ โดนัลด์ และกู๊ฟฟี่ ขวัญใจของทุกคนตลอดกาลที่จะมาวาดลวดลายบนลานน ้าแข็ง
กับการแสดง “ดิสนีย์ ออน ไอซ์”(Disney On Ice)ในตอน “เดอะ วันเดอร์ ฟลู เวิล์ด ออฟ
ดิสนีย์ ออน ไอซ์” (The Wonderful World of Disney on Ice) ซึ่งจะจัดแสดงขึน้ ระหว่างวันที่
30 มีนาคม – 2 เมษายน 2560ณ อิมแพ็ค อารี น่า เมืองทองธานีสามารถจับจองที่นั่งได้ ที่
ไทยทิคเก็ตเมเจอร์ ทกุ สาขาตังแต่
้ วนั ที1่ 4 มกราคม 2560 เป็ นต้ นไป
โดยการแสดง “ดิสนีย์ ออน ไอซ์”(Disney On Ice) ในปี นี ้ ทุกคนจะได้ เต็มอิ่มจุใจไปกับ
เรื่องราวของสองเจ้ าหญิงพี่น้องแห่งเมืองหิมะเอเรนเดล เอลซ่า(Elsa) และ อันนา
(Anna)พร้ อมด้ วยเพื่อนซี ้ สโนว์แมน โอลาฟ(Olaf) จากเรื่อง โฟรเซ่น (Frozen) กลับมาสร้ าง
สีสนั ความสนุกบนลานน ้าแข็งให้ น้องๆ หนูๆ อีกครั ้ง หลังเคยสร้ างปรากฏการณ์ความคลัง่
ไคล้ จนต้ องเพิ่มรอบการแสดงเมื่อปี ที่ผา่ นมา ด้ วยบทเพลงอันไพเราะ ฉาก แสง และ สี สุด
อลังการ รวมถึงลีลาการสเก็ตอันสวยงามที่จะตราตรึงใจผู้ชมทุกคน นอกจากนี ้ ทุกคนจะได้
ยลโฉมหญิงสาวที่สวยที่สดุ ในปฐพี สโนว์ไวท์(Snow White) ที่มาพร้ อมกับเหล่าผองเพื่อนคน
แคระทั ้งเจ็ด(Seven Dwarfs)นั่งพรมวิเศษผจญภัยไปกับ อะลาดิน (Aladdin)จัสมิน
(Jasmine) และยักษ์ สฟี ้ าจอมกวนจินนี่ (Genie)ขากลิ ้งท้ องแข็งไปกับความฮาของคู่หทู ีโมน
บัตรราคา 2,500 / 1,700 / 1,500 / 1,200 / 600 บาท
เวลาแสดง:
30 มี.ค. 60 - 14:30 / 18:30 น. (รอบสื่อ)
31 มี.ค. 60 - 14:30 / 18:30 น.
01 เม.ย. 60 - 10:30 (ภาษาอังกฤษ) / 14:30 / 18:30 น.
02 เม.ย. 60 - 10:30 / 14:30 / 18:30 น. (ภาษาอังกฤษ)

March 31 - April 3, 2017
Hall 5

The 5th Print Tech & LED Expo 2017

Exhibition (Public)

Time: 10:30-20:00 hrs
งานแสดงสินค้ า เทคโนโลยีการพิมพ์ และวัสดุการพิมพ์ ครบวงจร ครั ง้ ที่ 5

31 มีนาคม - 3 เมษายน 2560

The activity of organizing this exhibition is about bringing together operators in the
fields of printing business – inkjet printers, digital printers, Packaging printing,
billboard printing- related service business, pre & post printing equipments and
LED business for example. The arrangement of this exhibition will allow all operators
to receive up-to-date information from various organizations that join in this event.
Such information is intended for being brought to be applied and adapted to the
operation of each individual company in order to reduce costs and expenditure on
management with in the organization in an effective manner.

* Subject to change without prior notice

THE ORGANIZER
บริ ษัท บีอีซี-เทโร เอ็นเตอร์ เทนเม้ นท์ จากัด (มหาชน)
จองบัตรที่ไทยทิคเก็ตเมเจอร์
โทร. 0 2262 3456
เว็บไซต์: www.thaiticketmajor.com
อีเมล: cs@thaiticketmajor.com

121 CREATION LTD.,
Tel. 0 2060 0795-6, 08 2455 9642, 09 1090 2467
Website: www.printtechexpo.com
email: printtechexpo@gmail.com, Sale@printtechexpo.com
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IMPACT EVENT CALENDAR 2017
DATE/LOCATION
อาคาร 5

EVENT NAME
งานแสดงสินค้ าครั ้งนี ้ เป็ นการนาผู้ประกอบการด้ านธุรกิจงานพิมพ์ อาทิเช่น กลุ่ม
เครื่องพิมพ์อิงค์เจ็ท, กลุ่มเครื่องพิมพ์ดิจิตอล, เครื่องพิมพ์มลั ติฟังค์ชั่น, เครื่องถ่ายเอกสารสี ,
กลุ่มงานพิมพ์ Packaging, และธุรกิจบริ การงานพิมพ์ป้ายโฆษณา อุปกรณ์กอ่ นและหลัง
งานพิมพ์ หลอดไฟแอลอีดีคณ
ุ ภาพสูง สาหรับงานป้าย งานตกแต่ง งานออร์ แกนไนซ์ และ
สินค้ าพรี่เมี่ยมต่างๆ ที่ใช้ ในสานักงานมาอยู่รวมกัน การจัดงานครั ้งนี ้จะทาให้
ผู้ประกอบการทุกท่าน ได้ รับข้ อมูลข่าวสารอันทันสมัย จากองค์กรต่างๆ ที่เข้ าร่วมออกงาน
ครัง้ นี ้ เพื่อนามาประยุกต์ และปรับใช้ กบั การทางานของแต่ละบริ ษัท เพื่อเป็ นการลดต้ นทุน
และค่าใช้ จา่ ยในการบริ หารภายในองค์กรได้ อย่างมีประสิทธิภาพ

Exhibition (Public)

เวลา: 10:30-20:00 น.

March 31 - April 3, 2017
Hall 6

The 2nd Garment & Textile Embroidery Expo 2017

Exhibition (Public)

Time: 10:30-20:00 hrs
งานแสดงสินค้ า อุตสาหกรรมจักรปั กและเสือ้ ผ้ าสิ่งทอไทย ครั ง้ ที่ 2

31 มีนาคม - 3 เมษายน 2560

Nowadays, technology and information are involved with Thai operators in all
sectors such as the manufacturing, trade, export industries, etc. The activity of
organizing this exhibition is about bringing together operators in the fields of
Garment and Textile manufacturing industry, Embroidered, Sewing Machine,
Printing, Screen Ink ,Heat transfer, etc. The arrangement of this exhibition will allow
all operators to receive up-to-date information from various organizations that join in
this event. Such information is intended for being brought to be applied and
adapted to the operation of each individual company in order to reduce costs and
expenditure on management within the organization in an effective manner.

อาคาร 6

เป็ นการรวมตัวของผุ้ประกอบการไทย กลุ่มเครื่องจักร ที่ใช้ อตุ สาหกรรม เสื ้อผ้ า สิ่งทอ อาทิ
เช่น จักรปั ก ,จักรอุตสาหกรรม, เครื่องสกรี นผ้ า, เครื่องพิมพ์บนผ้ า, เครื่องทรานเฟอร์ , หมึก
สกรี นผ้ า, ผ้ าผืน ผ้ าม้ วน วัสดุอปุ กรณ์ที่ใช้ ในงานผลิตเสื ้อผ้ า และสิ่งทอ เพื่อแสดงถึง
เทคโนโลยีอนั ทันสมัย ด้ านงานการ์ เม้ นท์ ที่จะช่วยให้ ผ้ ปู ระการทางานได้ ง่ายและสะดวกขึ ้น
อีกทั ้งยังลดต้ นทุน และเพิ่มผลกาไร ได้ อย่างมีประสิทธิภาพ

Exhibition (Public)

เวลา: 10:30-20:00 น.

March 31 - April 9, 2017
Hall 1

The Best Industry & Cluster Expo 2017

Exhibition (Public)

Time: 10:00-20:00 hrs

31 มีนาคม - 9 เมษายน 2560

THE ORGANIZER
121 ครี เอชั่น หจก.
โทร. 0 2060 0795-6, 08 2455 9642, 09 1090 2467
เว็บไซต์: www.printtechexpo.com
อีเมล: printtechexpo@gmail.com, Sale@printtechexpo.com

121 CREATION LTD.,
Tel. 0 2060 0795-6, 08 2455 9642, 09 1090 2467
Website: www.gteexpo.com
email: Gtegarment@gmail.com

121 ครี เอชั่น หจก.
โทร. 0 2060 0795-6, 08 2455 9642, 09 1090 2467
เว็บไซต์: www.gteexpo.com
อีเมล: Gtegarment@gmail.com

Prachinburi Province By Prachinburi Provincial Industry
Office
Show Organizer: Image Solution Co., Ltd
Tel. 0 2191 5187
Mobile Phone. 08 9664 9356
Email: sriau@hotmail.co.th

The Best Industry & Cluster Expo 2017

* Subject to change without prior notice
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IMPACT EVENT CALENDAR 2017
DATE/LOCATION
อาคาร 1

EVENT NAME
“The Best Industry & Cluster Expo 2017 “ ผลิตภัณฑ์และของดี จังหวัดปราจีนบุรีเป็ น
จังหวัดที่มีศกั ยภาพทังด้
้ านการผลิตสินค้ าอุตสาหกรรม แหล่งท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ เชิงนิเวศ
เชิงวัฒนธรรมที่มีชื่อเสียง ซึ่งในการจัดงานในครั ้งนี ้ จัดขึ ้นเพื่อเเสดงศักยภาพในการเป็ น
ฐานการผลิตอุตสาหกรรมที่มีความเข้ มแข็ง และเป็ นการประชาสัมพันธ์ ไปยังกลุ่มลูกค้ า การ
ส่งเสริ มเศรษฐกิจของจังหวัดปราจีนบุรีด้วยการเชื่อมโยงตลาดทั ้งใน และต่างประเทศ
นอกจากจะเป็ นปลายน ้าของระบบการทาธุรกิจแล้ วยังเป็ นการสร้ างความได้ เปรี ยบในการ
แข่งขันให้ กบั ผู้ประกอบการในจังหวัดปราจีนบุรีอีกด้ วย

Exhibition (Public)

เวลา: 10:00-20:00 น.

April 3-9, 2017

The 9th Bangkok Used Car Show

Hall 2-4

20 Baht for entrance fee

Exhibition (Public)
3-9 เมษายน 2560
อาคาร 2-4

Time: 12:00-22:00 hrs.
มหกรรมรถยนต์ มือสอง ครั ง้ ที่ 9

Exhibition (Public)

มหกรรมโชว์รถมือสองระดับคุณภาพ จากค่ายรถผู้นาเข้ าอิสระและเต็นท์รถชั ้นนาของ
เมืองไทย พร้ อมเป็ นสื่อกลางระหว่างผู้ซือ้ และผู้ขายให้ สามารถหาซือ้ รถมือสองมีคณ
ุ ภาพดี
ในราคาที่เหมาะสมและเพื่อเป็ นการส่งเสริ ม และรักษามูลค่าตลาดรวมของรถยนต์ให้ เกิด
การหมุนเวียนและเป็ นการกระตุ้นภาพรวมของเศรษฐกิจในประเทศ ภายในงานนอกจากจะ
จัดแสดงรถยนต์มือสองแล้ วยังมีนาเข้ าและรถหรูระดับพรี เมี่ยม รวมถึงรถหรูมือสองสภาพ
เยี่ยมอีกมากมายในประเทศไทยมาร่วมโชว์และจาหน่ายภายในงานอีกมากมาย

THE ORGANIZER
สานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปราจีนบุรี
Show Organizer: บริ ษัท อิมเมจ โซลูชั่น จากัด
โทร. 0 2191 5187
มือถือ. 08 9664 9356
อีเมล: sriau@hotmail.co.th

Grand Prix International Public Company Limited
Tel: 0 2522 1731-8
Website: www.bangkokusedcar.com
email: bangkokimportedcar.usedcar@gmail.com

บริ ษัท กรังด์ปรี ซ์ อินเตอร์ เนชั่นแนล จากัด (มหาชน)
โทร: 0 2522 1731-8
เว็บไซต์: www.bangkokusedcar.com
อีเมล: bangkokimportedcar.usedcar@gmail.com

ค่าบัตรเข้ าชมงาน 20 บาท
เวลา: 12:00-22:00 น.

April 6-9, 2017
Hall 5

Robinson Shop Mun Sanun Muang 2017

Exhibition (Public)

Time: 10:00-22:00 hrs.

6-9 เมษายน 2560

โรบินสัน ช้ อปมันส์ สนั่นเมือง 2560

Robinson Department Store Public Company Limited
Tel. 0 2160 2500
Mobile Phone. 08 1989 2472
Website: www.robinson.co.th
email: ischatchada@robinson.co.th

* Subject to change without prior notice
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IMPACT EVENT CALENDAR 2017
DATE/LOCATION
อาคาร 5

EVENT NAME
ช้ อปกระจาย!! รับลมร้ อน กับ งาน "โรบินสัน ช้ อปมันส์สนั่นเมือง" 6-9 เม.ย.60 ณ ฮอลล์ 5
อิมเพคเมืองทองธานี ยกห้ างมาไว้ ที่นี่ กับคาราวานสินค้ าแบรนด์ดงั กว่าล้ านรายการ ลด
สูงสุดถึง 80 %
พิเศษ ไฮไลท์งานนี ้ เอาใจคนรักสปอร์ ตแฟชั่นมากมาย อาทิ Adidas neo, Nike,
Newbalance, Casio, Levi's ร่วมด้ วย เครื่องสาอาง น ้าหอมแบรนด์ดงั กลุ่มแฟชั่นสินค้ า,
กระเป๋ า, รองเท้ า, สินค้ าโฮม และของตกแต่งบ้ าน, เครื่องใช้ ไฟฟ้า, เครื่องนอน, สินค้ าเด็ก,
สินค้ าเครื่องประดับและนาฬิกา

THE ORGANIZER
บริ ษัท ห้ างสรรพสินค้ าโรบินสัน จากัด(มหาชน)
โทร. 0 2160 2500
มือถือ. 08 1989 2472
เว็บไซต์: www.robinson.co.th
อีเมล: ischatchada@robinson.co.th

พร้ อมโปรโมชั่นสุดคุ้ม อาทิ ช้ อปครบ รับฟรี บัตรของขวัญโรบินสัน มูลค่า 2,500.- พร้ อมลุ้น
นาทีทอง กับสินค้ าราคาต่ากว่าทุน และลุ้นสุดยอดนักช้ อป ที่ช้อปสูงสุดทุกชั่วโมง ลุ้นรับ
สิทธิ์ ช้อป "สร้ อยคอทองคา" ในราคาเพียง 1 บาท และโปรแกรมพิเศษจากบัตรเครดิตชั ้นนา
มากมาย
Exhibition (Public)

เวลา: 10:00-22:00 น.

April 8, 2017
Thunder Dome

TWICE 1st TOUR ‘TWICELAND’ -THE OPENING - IN BANGKOK
Ticket are 5,500 / 4,800 (Standing and Seated) / 3,900 / 3,500 / 2,800 / 1,800 THB

Concert

Show Time: 17:00 hrs.

8 เมษายน 2560
ธันเดอร์ โดม

TWICE 1st TOUR ‘TWICELAND’ -THE OPENING - IN BANGKOK
ชาววันซ์ เตรี ยมตัวพร้ อมหรื อยังกับการก้ าวเข้ าสู่ดินแดนแห่งความสุขของทไวซ์ ! ในคอนเสิร์ต
เต็มรูปแบบครั ้งแรกในประเทศไทยของพวกเธอ 9 สาว กับงาน TWICE 1st TOUR
‘TWICELAND’ -THE OPENING - IN BANGKOK
**เปิ ดจาหน่ายบัตรตังแต่
้ เวลา 10:00 น. วันเสาร์ ที่ 4 มีนาคมนีเ้ ป็ นต้ นไป

Four One One Entertainment Co., Ltd.
Ticket available at Thaiticketmajor
Tel: 0 2262 3456
Website: www.thaiticketmajor.com
e-mail: callcenter@thaiticketmajor.com

บริ ษัท โฟร์ วัน วัน เอ็นเตอร์ เทนเม้ นท์ จากัด
จองบัตรที่ไทยทิคเก็ตเมเจอร์
โทร: 0 2262 3456
เว็บไซต์: www.thaiticketmajor.com
อีเมล: callcenter@thaiticketmajor.com

บัตรราคา 5,500 / 4,800 (บัตรยืน และบัตรนั่ง) / 3,900 / 3,500 / 2,800 / 1,800 บาท
Concert

เวลาแสดง: 17:00 น.

April 22, 2017
IMPACT Lakeside

RipCurl x Lazerface Soundwave Summer Carnival

Special Event

Show Time: 14:00-22:00 hrs.

22 เมษายน 2560

RipCurl x Lazerface Soundwave Summer Carnival

Ticket are 1,000 THB

* Subject to change without prior notice

Laserface Co., Ltd.
Mobile. 06 2593 2224 (10:00-18:00 hrs.)
Website: https://www.eventpop.me/e/1606summercarnival2017
email: pop@eventpop.me
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IMPACT EVENT CALENDAR 2017
DATE/LOCATION
ริ มทะเลสาบ เมืองทองธานี

Special Event
April 22-23, 2017
Arena

Concert

22-23 เมษายน 2560
อารี น่า

Concert

April 29, 2017

EVENT NAME
กลับมาอีกครั ้งกับงานเทศกาลประจาหน้ าร้ อนของกรุงเทพมหานคร!!
Isuzu D-Max X-Series Presents 'RipCurl x Lazerface Soundwave Summer Carnival'
เทศกาลดนตรี Hiphop ที่อดั แน่นไปด้ วยกิจกรรมสุดHot!: Wakeboard / Beach Babe
fashion show / SUP / Street Basketball / Art contest / Summer Market & Food fest /
Sunset wet party และเตรี ยมพบกับการรวมตัวครัง้ ประวัติศาสตร์ ของวงการดนตรี Hiphop
ไทย ตั ้งแต่ Oldschool ยัน Newschool สายเลือดใหม่
- Soundwave stage by Thaitanium entertainment
ยกมาทั ้งค่ายกับทุกศิลปิ นตัวพ่อของวงการ Hiphop ประเทศไทย
- Concrete stage by Rap is Now
Rap battle กับศิลปิ นสายเลือดใหม่ที่จะมาใส่กนั เป็ นไฟบนเวทีคอนกรี ต
- Lakeside stage by Wav Collective
และปาร์ ตี ้ริ มทะเลสาปกับตานาน Oldschool Hiphop

THE ORGANIZER
บริ ษัท เลเซอร์ เฟส จากัด
โทร. 06 2593 2224 (10:00-18:00 น.)
เว็บไซต์:
https://www.eventpop.me/e/1606-summercarnival2017
อีเมล: pop@eventpop.me

บัตรราคา 1,000 บาท
เวลาแสดง: 14:00-22:00 น.
2017 BTS LIVE TRILOGY EPISODE III THE WINGS TOUR in Bangkok
EJ Partner Co., Ltd.
Ticket available at Thaiticketmajor
Tel. 0 2262 3456
Website: www.thaiticketmajor.com
email: cs@thaiticketmajor.com
Ticket are 6,000 / 5,500 / 4,800 (Standing) / 3,800 / 2,800 / 1,800 THB
Show Time: 22 April 2017: 17:00 hrs.
Show Time: 23 April 2017: 16:00 hrs.
2017 BTS LIVE TRILOGY EPISODE III THE WINGS TOUR in Bangkok
อาร์ มี่ไทย เตรี ยมเสียงกรี๊ดไว้ ให้ พร้ อม 7 หนุ่ม BTS เจ้ าของรางวัลแดซัง (รางวัลใหญ่) จาก
หลายเวทีในประเทศเกาหลีกาลังจะมาระเบิดความมันส์ให้ เวทีประเทศไทยลุกเป็ นไฟ
กาหนดการเปิ ดจาหน่ายบัตร รอบ Pre-Sale: วันอาทิตย์ที่ 5 มีนาคม 2560 ตั ้งแต่เวลา
10.00 น. เป็ นต้ นไป จนถึงวันพฤหัสบดีที่ 9 มีนาคม 2560 เวลา 20.00 น. จาหน่ายบัตรผ่าน
ทาง: www.imethai.com
** โซนที่เปิ ดขายในรอบ Pre-Sale: บัตรยืน AL, B บัตรนั่ง SC, SD, SE, SF, SG, SH, SI, SJ,
C, D, E, F, G, H, I, J, K, L และ M
รอบ Official Sale: วันเสาร์ ที่ 11 มีนาคม 2560 เวลา 10.00 น. เป็ นต้ นไป จาหน่ายบัตรผ่าน
ทาง: เคาน์ เตอร์ ไทยทิคเก็ตเมเจอร์ ทุกสาขา หรื อ www.thaiticketmajor.com และ Call
Center 02-262-3456
** โซนที่เปิ ดขายในรอบ Official Sale: บัตรที่เหลือจากรอบ Pre-Sale (ถ้ ามี) และบัตรยืน AR
บัตรนั่ง SK, SL, SM, N, O, P, Q, R และ S

EJ Partner Co., Ltd.
จองบัตรที่ไทยทิคเก็ตเมเจอร์
โทร. 0 2262 3456
เว็บไซต์: www.thaiticketmajor.com
อีเมล: cs@thaiticketmajor.com

บัตรราคา 6,000 / 5,500 / 4,800 (บัตรยืน) / 3,800 / 2,800 / 1,800 บาท
เวลาแสดง: 22 เมษายน 2560: 17:00 น.
เวลาแสดง: 23 เมษายน 2560: 16:00 น.
LOVE IS IN THE AIR: Channel 3 Charity Concert

* Subject to change without prior notice
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IMPACT EVENT CALENDAR 2017
DATE/LOCATION
Arena

Concert
29 เมษายน 2560
อารี น่า

EVENT NAME

THE ORGANIZER
Bangkok Entertainment Co., Ltd.
Ticket available at Thaiticketmajor
Tel. 0 2262 3456
Website: www.thaiticketmajor.com
email: cs@thaiticketmajor.com

Ticket are 4,000 / 3,000 / 2,500 / 2,000 / 1,000 / 800 / 500 THB
Show Time: 13:00 hrs. and 19:00 hrs.
LOVE IS IN THE AIR: Channel 3 Charity Concert
คอนเสิร์ตฉลองครบ 47 ปี สถานีโทรทัศน์ ไทยทีวีสี ช่อง 3 กับ ปรากฎการณ์ ครัง้ ยิ่งใหญ่กบั
การรวมตัวครั ้งสาคัญของพระเอก นางเอกช่อง 3 บนเวทีที่ จะจดจาไปอีกนาน เราจะพาทุก
คนติดปี กความสนุก ความประทับใจ ไปกับ เหล่าศิลปิ น ดาราที่คณ
ุ ชื่นชอบ ในคอนเสิร์ตครัง้
ประวัติศาสตร์ ที่ ทุกคน จะได้ "ฟิ น "และ "บิน"ไปด้ วยกัน
ชื่อคอนเสิร์ต ครัง้ นี ้เป็ นสานวนของฝรั่งที่หมายถึง ภาวะการตกหลุมรัก หรื อถ้ าแปลตรงตัวก็
คือ ความรักบนอากาศ ฉะนั ้นในคอนเสิร์ตนีก้ ็เหมือนกับที่พวกเราทุกคนจะพาผู้ชมที่เป็ น
ผู้โดยสารร่วมเปิ ดประสบการณ์การเดินทางเหนือระดับน ้าทะเล บินไปพบเจอกับความสุข
ความสนุกมากมาย ตลอดการเดินทาง
ความพิเศษ 1 : เป็ นคอนเสิร์ตครั ้งประวัติศาสตร์ ที่รวบรวมดารานักแสดงของช่อง 3 ไว้ มาก
ที่สดุ ประมาณ เกือบ 200 คน
ความพิเศษ 2 : รวบรวม เทคนิค มากมาย รวมถึงแสง สี เสียง เพื่อความสนุก ตื่นตาตื่นใจ
ความพิเศษ 3 : เซอร์ ไพรส์จากโชว์ของศิลปิ น ที่ไม่เคยเห็นที่ไหนมาก่อน
พร้ อมเพลงเพราะ สุดฮิต ที่ทกุ คนร้ องตามได้ อีกทั ้งนาเพลงฮิตๆ มาทาโชว์ใหม่เพื่อความ
สนุกของทุกคน

Bangkok Entertainment Co., Ltd.
จองบัตรที่ไทยทิคเก็ตเมเจอร์
โทร. 0 2262 3456
เว็บไซต์: www.thaiticketmajor.com
อีเมล: cs@thaiticketmajor.com

รายได้ ทั ้งหมดหลังหักค่าใช้ จา่ ย มอบให้ 3 โครงการ
- กองทุนเฉลิมพระเกียรติ 100 ปี สมเด็จย่า คณะทันตแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์ (ปากแหว่งเพดานโหว่)
- กองทุนผ่าตัดเปลี่ยนข้ อ ในมูลนิธิโรงพยาบาลราชวิถี
- กองทุนผู้ป่วยโรคข้ ออักเสบรูมาตอยด์ และโรคแพ้ ภมู ิตนเองอื่นๆ มูลนิธิโรงพยาบาลเด็ก
ภายในงานมีบธู จากสปอนเซอร์ และจากผู้จดั มากมาย พร้ อมทั ้งกิจกรรมประมูลของรักดารา
ที่นารายได้ ทั ้งหมดเข้ าการกุศล แล้ วเรามาร่วม จิน้ แอนด์ฟิน! อิ่มบุญด้ วยกัน

Concert

บัตรราคา 4,000 / 3,000 / 2,500 / 2,000 / 1,000 / 800 / 500 บาท
เวลาแสดง: 13:00 น. และ 19:00 น.

May 2-7, 2017
Challenger 1-3

Architect Expo 2017 (architect'17)
Architect Expo is the ASEAN's Largest Building & Construction Exposition which
organizes with cooperation of The Association of Siamese Architects under the
Royal Patronage (ASA) and TTF International Co., Ltd., a member of UFI (The Global
Association of the Exhibition Industry) which is proof of a high quality exhibition
organizer.

Exhibition (Public)

Time: 10:00-20:00 hrs.

2-7 พฤษภาคม 2560

สถาปนิก'60

* Subject to change without prior notice

TTF International Co.,Ltd.
Tel. 0 2717 2477
Mobile Phone. 08 6663 6676
Website: www.ArchitectExpo.com
email: info@TTFintl.com
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IMPACT EVENT CALENDAR 2017
DATE/LOCATION
ชาเลนเจอร์ 1-3

EVENT NAME
THE ORGANIZER
งานแสดงเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางด้ านสถาปั ตยกรรมและวัสดุกอ่ สร้ างใหญ่ที่สดุ ใน
บริ ษัท ทีทีเอฟ อินเตอร์ เนชั่นแนล จากัด
อาเซียน ซึ่งจัดโดย ความร่วมมือระหว่าง สมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์ และ โทร: 0 2717 2477
บริษัท ทีทีเอฟ อินเตอร์ เนชั่นแนล จากัด
มือถือ. 08 6663 6676
เว็บไซต์: www.ArchitectExpo.com
อีเมล: info@TTFintl.com

Exhibition (Public)

เวลา: 10:00-20:00 น.

May 4-7, 2017

9th International Bangkok Bike 2017
The biggest bicycle expo in Thailand where you can find everything about bicycle
from scratch Complete bicycle, bicycle components, fashionable apparels and
gadgets Don't miss !! Bangkok Triathlon Expo 2017 not only you can find goods for
your bike in this show but also swimming and running all in one show

Hall 3-4

Exhibition (Public)

Time: 10:00-21:00 hrs.

4-7 พฤษภาคม 2560
อาคาร 3-4

งานอินเตอร์ เนชั่นแนล บางกอก ไบค์ ครั ง้ ที่ 9
งานมหกรรมจักรยานยิ่งใหญ่แห่งปี พบกับงานแสดงสินค้ าด้ านจักรยานที่ครบวงจรที่สดุ ใน
ราคาสุดคุ้ม พลาดไม่ได้ กบั สินค้ าไตรกีฬา ว่ายน ้า-ปั่ น-วิ่ง โดยผู้นาเข้ าชัน้ นาของไทย จบ
ภายในงานเดียว

Exhibition (Public)

เวลา: 10:00-21:00 น.

May 4-7, 2017
Hall 1

Elder Fair Thailand 2017

Exhibition (Public)

Time: 10:00-20:00 hrs.

4-7 พฤษภาคม 2560
อาคาร 1

มหกรรมงานผู้สูงอายุ และครอบครั ว
เป็ นงานแฟร์ มิติใหม่ของผู้สงู อายุและครอบครัว เพื่อคนรักสุขภาพ คนรักผู้สงู อายุ ที่จะทาให้
มีคณ
ุ ภาพชีวิตที่ดี ภายในงานเน้ นการจาหน่ายสินค้ า โปรโมทสินค้ าและบริ การ แพ็คเกจ
โปรโมชั่นต่างๆของสินค้ าและบริ การ เป็ นงานที่ตอบโจทย์ทกุ ด้ านของความจาเป็ นในการ
ดาเนินชีวิตที่ดี ทางงานแบ่งเป็ นโซนต่างๆครบครันที่แตกต่างกันออกไป แต่ละโซนมี
ความสาคัญหลายทางเลือกให้ กบั ผู้เข้ าชมงาน กลุ่มเป้าหมายของทางงาน คือ ตังแต่
้ อายุ
25-60 ปี ขึ ้นไป เป็ นงานที่มีประโยชน์ เพื่อครอบครัวโดยเฉพาะที่ต้องให้ ความสนใจ ด้ วยเท
รนด์ธุรกิจของผู้สงู อายุที่กาลังได้ รับความสนใจเป็ นอย่างมาก ทางงานมีการโปรโมทผ่าน
ช่องทางต่างๆ เพื่อให้ ได้ ประโยชน์ มากที่สดุ กับทางหน่วยงาน / ร้ านค้ า
ทางงานมีรายละเอียด ให้ ท่านเพิ่มเติมเพื่อการตัดสินใจ หากสนใจจองพื ้นที่ติดต่อได้ ที่
096 - 947 7479 , 02 - 068 3671

Exhibition (Public)

เวลา: 10:00-20:00 น.

May 5-7, 2017

Rakluke Family Festival 2017

N.C.C. Exhibition Organizer Co., Ltd. (NEO)
Tel. 0 2203 4242-44
email: bangkokbike@qsncc.com
Website: www.internationalbangkokbike.com

บริ ษัท เอ็น.ซี.ซี.เอ็กซิบิชั่น ออกาไนเซอร์ จากัด
โทร. 0 2203 4242-44
อีเมล: bangkokbike@qsncc.com
เว็บไซต์: www.internationalbangkokbike.com

Legend Enterprise Co., Ltd.
Tel. 0 2068 3671
email: chanya.hh@hotmail.com
Website: www.elderfairthailand.com

* Subject to change without prior notice

บริ ษัท เลเจนด์ เอ็นเตอร์ ไพรส์ จากัด
โทร. 0 2068 3671
อีเมล: chanya.hh@hotmail.com
เว็บไซต์: www.elderfairthailand.com
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DATE/LOCATION
Hall 5-6

EVENT NAME

Exhibition (Public)

Time: 10:00-19:00 hrs.

5-7 พฤษภาคม 2560
อาคาร 5-6

รั กลูก แฟมิล่ ี เฟสติวัล 2560

Exhibition (Public)

เวลา: 10:00-19:00 น.

May 11-14, 2017
Challenger 2-3

Money Expo 2017

Exhibition (Public)

Time: 10:00-21:00 hrs.

11-14 พฤษภาคม 2560
ชาเลนเจอร์ 2-3

มหกรรมการเงิน ครั ง้ ที่ 17

Exhibition (Public)

เวลา: 10:00-21:00 น.

May 11-13, 2017
Challenger 1

LED Expo Thailand 2017

Exhibition (Trade)

Time: 10:00-18:00 hrs.

11-13 พฤษภาคม 2560

LED Expo Thailand 2017

THE ORGANIZER
Rakluke Group Co., Ltd.
Tel. 02 913 7555 ext. 3371, 4865
Website: www.rlg.co.th
e-mail: chaweemas@rlg.co.th, thanaporn@rlg.co.th

รักลูก แฟมิลี่ เฟสติวลั 2017 เป็ นงานมหกรรมแสดงสินค้ า และนวัตกรรมความรู้สาหรับ
บริ ษัท รักลูก กรุ๊ป จากัด
ครอบครัว จัดแสดงนิทรรศการ และกิจกรรมเพื่อสร้ างความเข้ าใจให้ คนหลายวัยในครอบครัว โทร. 02 913 7555 ต่อ 3371, 4865
พร้ อมร่วมช็อป สินค้ าราคาพิเศษสาหรับเด็ก และครอบครัว กว่า 200 ร้ านค้ า
เว็บไซต์: www.rlg.co.th
อีเมล: chaweemas@rlg.co.th, thanaporn@rlg.co.th

Media Associated Co., Ltd.
Tel. 0 2691 4126
Mobile. 081 618 1716
Website: www.moneyexpo.net
e-mail: munlika@gmail.com

บริ ษัท มีเดีย แอสโซซิเอตเต็ด จากัด
โทร. 0 2691 4126
มือถือ. 081 618 1716
เว็บไซต์: www.moneyexpo.net
อีเมล: munlika@gmail.com

The 5th edition of ASEAN’s Largest International Exhibition on LED Lighting
Products & Technology is dedicated to the technology, application of LEDs and
solid-state lighting. LED Expo Thailand 2017 is a dynamic hub for LED & lighting
companies to congregate, promote, discuss, transact, partner and gain insights on
neighboring LED markets.

* Subject to change without prior notice

IMPACT Exhibition Management Co., Ltd. & MEX
Exhibitions Pvt. Ltd.
Exhibition Project
Contact Person: Khun Panvisut Buranakarn
Tel. 0 2833 5328
Mobile. 08 6995 8288
Website: www.ledexpothailand.com
email: panvisutb@impact.co.th
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IMPACT EVENT CALENDAR 2017
DATE/LOCATION
ชาเลนเจอร์ 1

EVENT NAME
งานแสดงสินค้ านานาชาติด้านระบบไฟฟ้าและผลิตภัณฑ์ LED ที่ใหญ่ที่สดุ ในภูมิภาค
อาเซียน ครั ้งที่ 5 ซึ่งครอบคลุมผลิตภัณฑ์ LED ระบบติดตังไฟ
้ LED หลอดไฟ LED เครื่องมือ
ประกอบติดตั ้ง LED และบริ การอื่นๆ ที่เกี่ยวข้ องครบครัน ถือเป็ นศูนย์รวมแลกเปลี่ยนองค์
ความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรม ตลอดจนข้ อมูลด้ านระบบไฟฟ้าและผลิตภัณฑ์ LED อันจะเป็ น
ประโยชน์ โดยรวมต่อทั ้งประเทศไทยและภูมิภาคอาเซียน

Exhibition (Trade)

เวลา: 10:00-18:00 น.

May 11-13, 2017
Challenger 1

PCB Expo Thailand 2017

Exhibition (Trade)

Time: 10:00-18:00 hrs.

11-13 พฤษภาคม 2560
ชาเลนเจอร์ 1

PCB Expo Thailand 2017

Exhibition (Trade)

เวลา: 10:00-18:00 น.

May 11-13, 2017
Challenger 1

Thailand Energy Saving Expo 2017

Exhibition (Trade)

Time: 10:00-18:00 hrs.

11-13 พฤษภาคม 2560

Thailand Energy Saving Expo 2017

The 2nd edition of ASEAN’s only International Exhibition on Printed Circuit Board
Manufacturing & Electronics Assemblies, is organized to bring together the PCB
community (manufacturers, buyers, sellers and industry professionals) on a single
platform in Thailand as the country is becoming a growing PCB and electronic
component manufacturer.

งานแสดงสินค้ านานาชาติด้านแผ่นวงจรพิมพ์ และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์แห่งเดียวใน
อาเซียนครัง้ ที่ 2 ถือเป็ นเวทีทางการค้ าครั ้งสาคัญที่รวมตัวกันของผู้ผลิต ผู้นาเข้ า ผู้สง่ ออก
และผู้จดั จาหน่ายผลิตภัณฑ์แผ่นวงจรพิมพ์ และชิ ้นส่วนอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เอาไว้ ในงาน
เดียว เพื่อตอบสนองการเติบโตอย่างต่อเนื่องของอุตสาหกรรมแผ่นวงจรพิมพ์ และชิน้ ส่วน
อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ของประเทศ

The 2nd edition of ASEAN’s Largest International Exhibition on Energy Saving
Products &Technology. A major trading platform for high performance energy
saving products, services and technology for business and industrial sectors.

* Subject to change without prior notice

THE ORGANIZER
บริ ษัท อิมแพ็ค เอ็กซิบิชั่น แมเนจเมนท์ จากัด และ บริ ษัท MEX
Exhibitions จากัด (อินเดีย)
เอ็กซิบิชั่น โปรเจค
ติดต่อ: คุณพรรณวิสทุ ธิ์ บูรณากาญจน์
โทร. 0 2833 5328
มือถือ. 08 6995 8288
เว็บไซต์: www.ledexpothailand.com
อีเมล: panvisutb@impact.co.th

IMPACT Exhibition Management Co., Ltd. & MEX
Exhibitions Pvt. Ltd.
Exhibition Project
Contact Person: Khun Panvisut Buranakarn
Tel. 0 2833 5328
Mobile. 08 6995 8288
Website : www.pcbexpothailand.com
email: panvisutb@impact.co.th

บริ ษัท อิมแพ็ค เอ็กซิบิชั่น แมเนจเมนท์ จากัด และ บริ ษัท MEX
Exhibitions จากัด (อินเดีย)
เอ็กซิบิชั่น โปรเจค
ติดต่อ: คุณพรรณวิสทุ ธิ์ บูรณากาญจน์
โทร. 0 2833 5328
มือถือ. 08 6995 8288
เว็บไซต์: www.pcbexpothailand.com
อีเมล: panvisutb@impact.co.th

IMPACT Exhibition Management Co., Ltd. & MEX
Exhibitions Pvt. Ltd.
Exhibition Project
Contact Person: Khun Panvisut Buranakarn
Tel. 0 2833 5328
Mobile. 08 6995 8288
Website: www.thailandenergysavingexpo.com
email: panvisutb@impact.co.th
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IMPACT EVENT CALENDAR 2017
DATE/LOCATION
ชาเลนเจอร์ 1

EVENT NAME
THE ORGANIZER
งานแสดงสินค้ านานาชาติด้านผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยีประหยัดพลังงานเพื่ออนาคต ครัง้ ที่ บริ ษัท อิมแพ็ค เอ็กซิบิชั่น แมเนจเมนท์ จากัด และ บริ ษัท MEX
2 ถือเป็ นเวทีทางการค้ าครั ้งสาคัญสาหรับอุปกรณ์ประหยัดพลังงานประสิทธิภาพสูง รวมถึง Exhibitions จากัด (อินเดีย)
บริการ และเทคโนโลยีตา่ งๆ อันเป็ นประโยชน์ สาหรับภาคธุรกิจและภาคอุตสาหกรรม
เอ็กซิบิชั่น โปรเจค
ติดต่อ: คุณพรรณวิสทุ ธิ์ บูรณากาญจน์
โทร. 0 2833 5328
มือถือ. 08 6995 8288
เว็บไซต์: www.thailandenergysavingexpo.com
อีเมล: panvisutb@impact.co.th

Exhibition (Trade)

เวลา: 10:00-18:00 น.

May 11-13, 2017
Challenger 1

Thailand Energy Efficiency Week 2017

Exhibition (Trade)

Time: 10:00-18:00 hrs.

11-13 พฤษภาคม 2560
ชาเลนเจอร์ 1

Thailand Energy Efficiency Week 2017

Exhibition (Trade)

เวลา: 10:00-18:00 น.

May 13-21, 2017
Hall 1-6

Thailand Biggest Fair 2017

Exhibition (Public)

Time: 10:30-21:00 hrs.

13-21 พฤษภาคม 2560

Thailand Biggest Fair 2017

Thailand Energy Efficiency Week 2017 is a unique and comprehensive platform that
covers all aspects of the energy efficiency sector, bringing together three
exhibitions in one location. Thailand Energy Saving Expo 2017, the 2nd edition of
ASEAN’s largest international exhibition on energy saving products & technology;
LED Expo Thailand 2017, the 5th edition of ASEAN’s largest international exhibition
on LED lighting products & technology and PCB Expo Thailand 2017, the 2nd
edition of ASEAN’s only international exhibition on printed circuit board
manufacturing & electronics assemblies

Thailand Energy Efficiency Week 2017 งานแสดงสินค้ านานาชาติด้านระบบควบคุม
พลังงานและเทคโนโลยีระบบไฟฟ้าเพื่อการอนุรักษ์ พลังงาน ถือเป็ นงานแสดงสินค้ า
นานาชาติครัง้ สาคัญที่ยกระดับให้ ประเทศไทยเป็ นศูนย์กลางรวบรวมอุปกรณ์และเทคโนโลยี
ด้ านการอนุรักษ์ พลังงานประสิทธิภาพสูง นวัตกรรมแอลอีดี และชิ ้นส่วนอุปกรณ์
อิเล็กทรอนิกส์ที่ยิ่งใหญ่ที่สดุ ในอาเซียน โดยรวบรวม 3 งานใหญ่ที่ครบครันเอาไว้ ในงานเดียว
ได้ แก่ Thailand Energy Saving Expo 2017 งานแสดงสินค้ านานาชาติด้านเทคโนโลยี
ประหยัดพลังงานเพื่ออนาคต ครั ้งที่ 2 LED Expo Thailand 2017 งานแสดงสินค้ า
นานาชาติด้านระบบไฟฟ้าและผลิตภัณฑ์ LED ที่ใหญ่ที่สดุ ในภูมิภาคอาเซียน ครัง้ ที่ 5 และ
PCB Expo Thailand 2017 งานแสดงสินค้ านานาชาติด้านแผ่นวงจรพิมพ์ และชิ ้นส่วน
อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ครัง้ ที่ 2

IMPACT Exhibition Management Co., Ltd. & MEX
Exhibitions Pvt. Ltd.
Exhibition Project
Contact Person: Khun Panvisut Buranakarn
Tel. 0 2833 5328
Mobile. 08 6995 8288
Website: www.thailandenergyefficiencyweek.com
email: panvisutb@impact.co.th

บริ ษัท อิมแพ็ค เอ็กซิบิชั่น แมเนจเมนท์ จากัด และ บริ ษัท MEX
Exhibitions จากัด (อินเดีย)
เอ็กซิบิชั่น โปรเจค
ติดต่อ: คุณพรรณวิสทุ ธิ์ บูรณากาญจน์
โทร. 0 2833 5328
มือถือ. 08 6995 8288
เว็บไซต์: www.thailandenergyefficiencyweek.com
อีเมล: panvisutb@impact.co.th

Union Pan Exhibitions Co.,Ltd.
Tel. 0 2719 0408
Website: www.unionpan.com
e-mail: unionpan@yahoo.com

* Subject to change without prior notice
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IMPACT EVENT CALENDAR 2017
DATE/LOCATION
อาคาร 1-6

EVENT NAME
1. The 37th Furniture Fair
2. Thailand Best Furniture Design
3. Smart Electronic Fair
4. Fashion, Beauty and Jewelry Fair
5. Dara, Net Idol & Online Market
6. Wedding Fair
7. Baby & Family Fair
8. ตลาดน ้าตานานอร่อย
9. อาหารดี 4 ภาค
10. มหกรรมพันธุ์ไม้ และสัตว์เลี ้ยง

Exhibition (Public)

เวลา: 10:30-21:00 น.

May 18-25, 2017
Challenger 1-3

OTOP Midyear 2017 "Best Local to Global"

Exhibition (Public)

Time: 10:00-21:00 hrs.

18-25 พฤษภาคม 2560
ชาเลนเจอร์ 1-3

โอทอป มิดเยียร์ 2017 "ภูมิใจ ภูมิปัญญาไทย ระดับโลก"

Exhibition (Public)

เวลา: 10:00-21:00 น.

May 19-21, 2017
Arena, Hall 7-8

Southeast Asia Herbalife Extravaganza 2017

Convention

Time: TBA hrs.

19-21 พฤษภาคม 2560
อารี น่า, อาคาร 7-8

2017 เอ็กซ์ ตร้ าวาแกนซ่ า เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ - กรุ งเทพมหานคร

Convention

เวลา: TBA น.

May 19-21, 2017
IMPACT Lakeside

RUBBERS REBEL GROUND 2017
Free Entry (100 Baht entry fee for Motorcycle)

Special Event

Time: 16:00-22:00 hrs.

19-21 พฤษภาคม 2560

RUBBERS REBEL GROUND 2017

THE ORGANIZER
บริ ษัท ยูเนี่ยน แพน เอ็กซิบิชั่นส์ จากัด
โทร. 0 2719 0408
เว็บไซต์: www.unionpan.com
อีเมล: unionpan@yahoo.com

Community Development Department
Show Organizer: Image Solution Co.,Ltd
Tel. 0 2141 6112 (Community Development Department)
Website: www.cdd.go.th

การจัดแสดงและจาหน่ายสินค้ าหนึ่งตาบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ตลอดจนเป็ นการเพิ่มช่องทาง
การตลาดสินค้ าหนึ่งตาบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ และสร้ างรายได้ ให้ กบั ชุมชน

กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย
Show Organizer: บริ ษัท อิมเมจ โซลูชั่น จากัด
โทร. 0 2141 6112 (กรมการพัฒนาชุมชน)
เว็บไซต์: www.cdd.go.th

Herbalife International
Website:
https://www.myherbalife.com/events/public/TrackEventDet
ails.aspx?eid=9278

เฮอร์ บาไลฟ์ อินเตอร์ เนชั่นแนล
เว็บไซต์:
www.myherbalife.com/events/public/TrackEventDetails.asp
x?eid=9278

* Subject to change without prior notice

Revolution Daffodil Co., Ltd.
Website: www.facebook.com/rubbersmagazine
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IMPACT EVENT CALENDAR 2017
DATE/LOCATION
ริ มทะเลสาบ เมืองทองธานี

Special Event

EVENT NAME
THE ORGANIZER
การรวมตัวกันของหญิงชายที่มีสองล้ ออยู่ในหัวใจ กับงาน RUBBERS REBEL GROUND บริ ษัท เรฟโวลูชั่น แดฟโฟดิลส์ จากัด
ในหัวใจของวัฒนธรรมแห่งอิสระแห่งการผจญภัย พบกับการรวมตัวของชนเผ่ามอเตอร์ ไซค์ เว็บไซต์: www.facebook.com/rubbersmagazine
ครัง้ ใหญ่ในประเทศไทย ตลาดนัดอาหาร สินค้ าแต่งรถสาหรับเครื่องจักรคันโปรดของคุณ
และผู้จาหน่ายจักรยานยนต์หลากหลายแบรนด์ ที่พร้ อมกันมาเขย่าหัวใจให้ สนั่ สะเทือน และ
เลือดนักขี่ให้ สบู ฉีดแรงกับพื ้นที่กว้ างใหญบริ เวณอิมแพ็ค เลคไซค์ ที่คณ
ุ สามารถขี่รถคันโปรด
ของคุณเข้ าไปโชว์ตวั ได้ ทกุ พื ้นที่ในงาน และสนุกสนานกันให้ เต็มที่ดนตรี อาหาร เครื่องดื่ม
และเพื่อนฝูงในทุกค่าคืน คละเคล้ าไปกับกลิ่นน ้ามันเครื่องที่คณ
ุ คุ้นเคย
สนับสนุนวัฒนธรรมแห่งอิสรภาพโดย นิตยสาร RUBBERS

ค่าเข้ างานฟรี (นารถจักรยานยนต์เข้ างานคันละ 100 บาท)
เวลา: 16:00-22:00 น.

May 20, 2017
Thunder Dome

หัวขบวน คอนเสิร์ต เสียงสู่ฟ้า

Concert

Show Time: 19:00 hrs.

20 พฤษภาคม 2560
ธันเดอร์ โดม

หัวขบวน คอนเสิร์ต เสียงสู่ฟ้า
"วันที่ 20 พฤษภาคมนี ้ คาราบาวพลิกบทบาท" เปิ ดเวทีประชันศิลปิ นหนุ่มอบอุ่นแห่งปี 3 สาว
ร็ อกเกอร์ และสาวหล่อเสียงเทพร่วมขบวนความมันส์ในคอนเสิร์ต " หัวขบวน " Thunder
Dome เมืองทองธานี
เตรี ยมเปิ ดหวูดความมันส์ กับการพบกันครั ้งแรกและครัง้ เดียวของศิลปิ นหัวกะทิบนเวที
คอนเสิร์ต “หัวขบวน” ปรากฏการณ์สดุ ยิ่งใหญ่ของวงการบันเทิงที่กาลังจะเกิดขึน้
เมื่อศิลปิ นระดับตานาน “คาราบาว” กับการพลิกบทบาทครัง้ สาคัญปะทะ 3 สาวร็ อกเกอร์
สุดฮอต "ใหม่ เจริ ญปุระ - อุ๊ หฤทัย - แอม เสาวลักษณ์ "พร้ อมด้ วยแขกรับเชิญเบอร์ ต้นๆ "ก้ อง
สหรัถ - นัท มาลิสา” ร่วมขบวนระเบิดความมันส์ รับประกันความเซอร์ ไพร์ ส เปิ ดจองบัตร
แล้ วที่ All Tickets เซเว่น อีเลเว่น

Concert

Ticket are 5,000 / 3,500 / 2,500 / 1,500 THB

Monarch Management Co., Ltd.
Tel. 0 2711 7788
Website: www.allticketthailand.com
email: supportallticket@counterservice.co.th

บริ ษัท โมนาร์ ช แมนเนจเมนท์ จากัด
โทร. 0 2711 7788
เว็บไซต์: www.allticketthailand.com
อีเมล: supportallticket@counterservice.co.th

บัตรราคา 5,000 / 3,500 / 2,500 / 1,500 บาท
เวลาแสดง: 19:00 น.

* Subject to change without prior notice
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IMPACT EVENT CALENDAR 2017
DATE/LOCATION
May 24-25, 2017
Hall 1-2

EVENT NAME
Asian Utility Week 2017
Asian Utility Week 2017 is a large scale expo with a multi-track conference that is
dedicated to helping utilities build the digital utility with a customer facing
infrastructure. It is on 24-25 May 2017 in Bangkok. It is designed to assist Asian
utilities both power and water to integrate best of breed technology innovations to
help them manage distributed generation assets and create operational
efficiencies. It will also assist them to engage more effectively with customers and to
prepare for future operating models including retail deregulation, mobility
architecture and solar-storage implementation strategies. We are targeting 3000
participants from across Asia's utility technology sector and will feature over 200
specialists who provide valuable innovation insights on the future of Asia's utility
business landscape.

Exhibition (Trade)

Time: 10:00-17:30 hrs.

24-25 พฤษภาคม 2560
อาคาร 1-2

เอเชียยูทลิ ิตี ้ วีค 2017
งาน Asian Utility Week 2017 เป็ นงานแสดงนิทรรศการ และงานประชุมสัมมนาขนาดใหญ่
จุดประสงค์ของงานนี ้คือ ต้ องการจะช่วยให้ กลุ่มธุรกิจสาธารณูปโภค และไฟฟ้าเตรี ยม
ความพร้ อมเข้ าสู่ยคุ ดิจิตอล และการปฎิรูปการให้ บริ การลูกค้ าด้ วยนวัตกรรมดิจิทลั สาหรับ
งานในครั ้งนี ้ถูกจัดขึน้ ที่กรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่ 24-25 พฤษภาคม 2560
งานแสดงนิทรรศการ และงานประชุมสัมมนาของเราถูกออกแบบมาเพื่อให้ เหมาะสมกับ
ธุรกิจสาธารณูปโภค และไฟฟ้าในเอเชียรวมถึงพลังงานน ้า โดยทางเราได้ จดั หานวัตกรรม
และเทคโนโลยีใหม่ลา่ สุดเข้ ามาช่วยในการบริ หารจัดการโครงข่ายไฟฟ้าที่สามารถบูรณาการ
ระบบแหล่งผลิตไฟฟ้ากระจายตัว และเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบตั ิการในระบบไฟฟ้า
นอกจากนีง้ านของเราเป็ นสื่อที่ให้ ท่านได้ เชื่อมต่อและสร้ างความผูกพันกับลูกค้ า เตรี ยม
ความพร้ อมให้ ท่านก้ าวสู่การบริ หารงานการในระบบ Retail Deregulatiom, Mobility
Architecture และแผนกลยุทธ์ การดาเนินงานในเรื่องการจัดเก็บพลังงานแสงอาทิตย์ในปี นี ้
ทางเราตั ้งเป้าว่าจะมีผ้ เู ข้ าร่วมงานกว่า 3,000 คน จากภาคส่วนธุรกิจไฟฟ้า และ
สาธารณูปโภคชั ้นนาในเอเชีย พร้ อมด้ วยผู้เชี่ยวชาญกว่า 200 ท่านจากทัว่ โลกที่จะมา
ร่วมกันสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ และเปิ ดประเด็นสาคัญต่างๆ

Exhibition (Trade)

เวลา: 10:00-17:30 น.

May 25-27, 2017

10th Anniversary APAC 2017 Coaching Conference

Grand Diamond Ballroom,
IMPACT Forum

THE ORGANIZER
Clarion Events Pte Ltd.
Contact Person: Rod McLauchlan
Tel. +65 6590 3970
Website: www.asian-utility-week.com
e-mail: infoasia@clarionevents.com

Clarion Events Pte Ltd.
ติดต่อ: Rod McLauchlan
โทร. +65 6590 3970
เว็บไซต์: www.asian-utility-week.com
อีเมล: infoasia@clarionevents.com

Asia Pacific Alliance of Coaches / APAC 2017
Contact Person: Khun Anon Roschum
Tel. 0 2789 9955
Mobile. 06 2392 2966
Website: www.apac2017.com
e-mail: anon@jimithecoach.com

Convention

Time: TBA

25-27 พฤษภาคม 2560

10th Anniversary APAC 2017 Coaching Conference

* Subject to change without prior notice
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IMPACT EVENT CALENDAR 2017
DATE/LOCATION
ห้ องแกรนด์ ไดมอนด์ บอลรูม
อิมแพ็ค ฟอรั่ม

EVENT NAME

Convention

เวลา: TBA

May 25-27, 2017
Hall 7-8

กระทรวงพาณิชย์ กับการสร้ างความเข้ มแข็งเศรษฐกิจท้ องถิ่น Local Economy 4.0

Exhibition (Public)

Time: 10:00-21:00 hrs.

25-27 พฤษภาคม 2560
อาคาร 7-8

กระทรวงพาณิชย์ กับการสร้ างความเข้ มแข็งเศรษฐกิจท้ องถิ่น Local Economy 4.0

Exhibition (Public)

เวลา: 10:00-21:00 น.

May 27, 2017
Arena

WOR (l) D International Convention Bangkok 2017

Meeting

Time: 13:00-21:00 hrs.

27 พฤษภาคม 2560
อารี น่า

งานประชุมระดับนานาชาติเวิลด์ กรุ งเทพฯ 2017

Meeting

เวลา: 13:00-21:00 น.

May 28, 2017
Thunder Dome

TAEYEON solo concert “PERSONA” in BANGKOK

Concert

Show Time: 19:00 hrs.

28 พฤษภาคม 2560

TAEYEON solo concert “PERSONA” in BANGKOK

THE ORGANIZER
Asia Pacific Alliance of Coaches / APAC 2017
ติดต่อ: Khun Anon Roschum
โทร. 0 2789 9955
มือถือ. 06 2392 2966
เว็บไซต์: www.apac2017.com
อีเมล: anon@jimithecoach.com

Department of Internal Trade, Ministry of Commerce
Show Organizer: Addex Co., Ltd
Tel. 0 2322 2111
Mobile. 09 9464 9351
e-mail: pongthep.pool@gmail.com

กรมการค้ าภายใน กระทรวงพาณิชย์
Show Organizer: บริ ษัท แอดเด็กซ์ จากัด
โทร. 0 2322 2111
มือถือ. 09 9464 9351
อีเมล: pongthep.pool@gmail.com

World Global Network (Asia) Co., Ltd.
Customer Service
Tel. 0 2617 6400

World Global Network (Asia) Co., Ltd.
ฝ่ ายลูกค้ าสัมพันธ์
โทร. 0 2617 6400

Ticket are 6,000 / 4,500 (Standing) / 4,000 / 3,000 / 2,000 THB

* Subject to change without prior notice

SM True Co., Ltd.
Tel. 0 2711 7788
Website: www.allticketthailand.com
email: supportallticket@counterservice.co.th
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IMPACT EVENT CALENDAR 2017
DATE/LOCATION
ธันเดอร์ โดม

Concert
May 31- June 4, 2017
Challenger 1-3 / Hall 1-6

EVENT NAME
ไม่ต้องรอกันอีกต่อไป!! SM True จัดให้ ตามเสียงเรี ยกร้ อง!!
เชิญพบกับคอนเสิร์ตเดี่ยวครั ้งแรกในประเทศไทยของนักร้ องสาวเสียงขั ้นเทพ"TAEYEON”
จากเกิร์ลกรุ๊ปอันดับ 1 แห่งวงการเพลงเกาหลีใต้ “Girls' Generation” ที่ครัง้ นีต้ ั ้งใจบินมา
เปิ ดคอนเสิร์ตเดี่ยวของตัวเองให้ แฟนคลับชาวไทยได้ หายคิดถึง และฟิ นกันแบบถ้ วนหน้ า
เปิ ดจาหน่ายบัตรอย่างเป็ นทางการ: วันเสาร์ ที่ 6 พฤษภาคม 2560 เวลา 11.00 น. เป็ นต้ นไป
- ช่องทางการจาหน่ายบัตร: จาหน่ายบัตรทางเคาน์ เตอร์ เซอร์ วิสในร้ าน 7-Eleven หรื อ
ร้ านค้ าที่มีสญ
ั ลักษณ์เคาน์ เตอร์ เซอร์ วิสกว่า 10,000 สาขาทัว่ ประเทศ และ
www.allticketthailand.com

THE ORGANIZER
บริ ษัท เอสเอ็ม ทรู จากัด
โทร. 0 2711 7788
เว็บไซต์: www.allticketthailand.com
อีเมล: supportallticket@counterservice.co.th

บัตรราคา 6,000 / 4,500 (บัตรยืน) / 4,000 / 3,000 / 2,000 บาท
เวลาแสดง: 19:00 น.
THAIFEX-World Of Food Asia 2017
Thaifex-World of Food Asia is a 5 day event being held from 31th May to the 4th
June 2017 at the IMPACT Exhibition Center in Bangkok, Thailand. This event
showcases products like Confectionery items, sweets, rice, ready to eat products,
alcoholic and non alcoholic beverages, frozen food and nutritional food items are
also showcased here etc. in the Food & Beverage industry.

Department of International Trade Promotion
Ms. Patcharin Koonsed
Tel. 0 2507 8316
Fax. 0 2547 4268
email: thaifex@ditp.go.th
Website: www.thailandfoodfair.com
The Thai Chamber of Commerce
Ms. Pattama Wanchurikorn
Tel. 0 2018 6888
Fax: 0 2226 4522
email: thaifex.wofa@thaichamber.org
Koelnmesse Pte Ltd
Ms. Lynn How
Tel. +65 6500 6712
Fax: +65 6294 8403
email: l.how@koelnmesse.com.sg

Exhibition (Trade & Public) Trade Days: May 31 - June 2, 2017 : 10:00-18:00 hrs.
Public Days: June 3-4, 2017 : 10:00-20:00 hrs.
31 พฤษภาคม - 4 มิถนุ ายน
2560

งานแสดงสินค้ าอาหาร ปี 2560

* Subject to change without prior notice
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IMPACT EVENT CALENDAR 2017
DATE/LOCATION
EVENT NAME
THE ORGANIZER
ชาเลนเจอร์ 1-3 / อาคาร 1-6 งานแสดงสินค้ าเกี่ยวเนื่องกับอาหารจากผู้ประกอบการทั ้งในและต่างประเทศครอบคลุม
Department of International Trade Promotion
สินค้ า และเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้ องกับอาหารทุกประเภท อาทิ อาหารฮาลาล, บริ การจัดเลี ้ยง, Ms. Patcharin Koonsed
เทคโนโลยีอาหาร, การบริ การต้ อนรับ, ธุรกิจค้ าปลีก และธุรกิจแฟรนไชส์ และอื่นๆ มากมาย Tel. 0 2507 8316
Fax. 0 2547 4268
email: thaifex@ditp.go.th
Website: www.thailandfoodfair.com
The Thai Chamber of Commerce
Ms. Pattama Wanchurikorn
Tel. 0 2018 6888
Fax: 0 2226 4522
email: thaifex.wofa@thaichamber.org
Koelnmesse Pte Ltd
Ms. Lynn How
Tel. +65 6500 6712
Fax: +65 6294 8403
email: l.how@koelnmesse.com.sg
Exhibition (Trade & Public) วันเจรจาธุรกิจ: วันที่ 31 พ.ค. - 2 มิ.ย. 60 เวลา 10:00-18:00 น.
วันจาหน่ายปลีก: วันที่ 3 - 4 มิ.ย. 60 เวลา 10:00-20:00 น.
June 8-10, 2017
Hall 3-4
IMPACT Lakeside

INTERMAT ASEAN 2017

Exhibition (Trade)

Time: 10:00-18:00 hrs.

8-10 มิถนุ ายน 2560
อาคาร 3-4
ริ มทะเลสาบ เมืองทองธานี

อินเทอร์ แมท อาเซียน 2017

Exhibition (Trade)

เวลา: 10:00-18:00 น.

June 8-10, 2017

Thailand International TRUCK SHOW 2017

INTERMAT ASEAN 2017 is the first edition of one of the world’s largest construction
industry trade shows. The international trade show in Southeast Asia for
construction machinery and materials and presents a trend-setting platform that will
unite and lead the ASEAN construction industry towards higher industry standards
as well as better success and greater recognition on the world stage.

ครัง้ แรกในอาเซียนกับ INTERMAT ASEAN 2017 งานเจรจาธุรกิจการค้ าที่เกี่ยวกับ
อุตสาหกรรมก่อสร้ าง 1 ในผู้นาของโลก ที่แสดงสินค้ าเครื่องจักรกลหนัก เครื่องมือ อุปกรณ์
เทคโนโลยี และการประชุมสัมมนาระดับนานาชาติ ด้ านอุตสาหกรรมก่อสร้ างอาคาร
สิ่งก่อสร้ างอานวยความสะดวกด้ านสาธารณูปโภคและอุตสาหกรรมเหมืองแร่ ที่ครบวงจร
ที่สดุ ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ อีกทังยั
้ งเป็ นเวทีกลางที่จะยกระดับ
ภาคอุตสาหกรรมก่อสร้ างของอาเซียนไปสู่มาตรฐานอุตสาหกรรมที่สงู ขึน้ ประสบ
ความสาเร็ จและเป็ นที่ยอมรับในเวทีโลก

* Subject to change without prior notice

IMPACT EXHIBITION MANAGEMENT CO., LTD. &
COMEXPOSIUM Group
Show Manager:Thai Contractors Association under H.M.
the King's Patronage
Exhibition Project
Contact Person: Khun Watinee Saithong
Tel. 0 2833 5315
Mobile. 08 6888 3448
Website : http://asean.intermatconstruction.com/
email: watinees@impact.co.th

บริ ษัท อิมแพ็ค เอ็กซิบิชั่น แมเนจเม้ นท์ จากัด และ คอมเอ็กโป
เซียม กรุ๊ป
Show Manager: สมาคมอุตสาหกรรมก่อสร้ างไทยในพระบรม
ราชูปถัมภ์
เอ็กซิบิชั่น โปรเจค
ติดต่อ: คุณ วาทินี สายทอง
โทร. 0 2833 5315
มือถือ. 08 6888 3448
เว็บไซต์: http://asean.intermatconstruction.com/
อีเมล: watinees@impact.co.th
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IMPACT EVENT CALENDAR 2017
DATE/LOCATION
Hall 1-2

EVENT NAME
"Thailand International TRUCK SHOW 2017 (TTS 2017)" a new format of trade show
focusing on trucks and truck logistics in Thailand, a logistics hub of ASEAN . Basing
on the planning& management know-how of TRUCK SHOW in Japan. It showcases
the latest technologies and feature in truck, truck body, component and parts.
This is a new sourcing platform for everything truck-related in ASEAN where
connect truck manufacturers and truck users.

Exhibition (Trade)

Time: 10:00-18:00 hrs.

08-10 มิถนุ ายน 2560
อาคาร 1-2

งานมหกรรมรถบรรทุกนานาชาติ ประเทศไทย 2560

Exhibition (Trade)

เวลา: 10:00-18:00 น.

June 10, 2017
Challenger 2

Feoh Presents 2017 BANGKOK SUPER LIVE

Concert

Show Time: 18:00 hrs.

10 มิถนุ ายน 2560
ชาเลนเจอร์ 2

เฟโอห์ พรี เซนต์ 2017 แบงคอก ซูเปอร์ ไลฟ์

"Thailand International TRUCK SHOW 2017 (TTS 2017)" หรื องานมหกรรมรถบรรทุก
นานาชาติ ประเทศไทย 2560 ” มหกรรมรถบรรทุกนานาชาติ ประเทศไทย หรื อ TTS เป็ นงาน
แสดงสินค้ าที่เกี่ยวกับรถบรรทุก การขนส่งโดยใช้ รถบรรทุก และอุปกรณ์ด้านโลจิสติกส์ของ
ประเทศไทย ในฐานะศูนย์กลางโลจิสติกส์ของภูมิภาคอาเซียน ซึ่งมีรูปแบบและพื ้นฐานการ
จัดงานมาจากงาน TRUCK SHOW ในประเทศญี่ปนุ่ ภายในงานจะมีการจัดแสดง
เทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ๆ ของรถบรรทุก ตัวถังรถบรรทุก ส่วนประกอบและอะไหล่ตา่ งๆ
งาน TTS จึงถือเป็ นแหล่งรวมทุกสิ่งที่เกี่ยวกับรถบรรทุก และเป็ นเวทีเชื่อมโยงผู้ผลิต และผู้ใช้
บรรทุกให้ ได้ มาพบกัน

Ticket are 6,000 / 5,000 / 4,000 / 3,000 / 2,000 THB

สัน่ สะเทือนวงการคอนเสิร์ต K-POP เมื่อศิลปิ นเกาหลีเบอร์ แรงประกาศขึ ้นเวทีเดียวกัน! ที่
สาคัญปรากฏการณ์ครั ้งยิ่งใหญ่นี ้กาลังจะเกิดขึ ้นที่ประเทศไทย!! ประกาศตัดริ บบิ ้นโปรเจ็กต์
ใหม่ด้วยคอนเสิร์ตระดับ 'ซูเปอร์ !' ที่ไม่ได้ มีแค่หนึ่ง แต่มีถงึ สามศิลปิ นเกาหลี ขึ ้นแสดงแบบ
เต็มอิ่ม เต็มโชว์บนเวทีเดียวกัน!! กับ “เฟโอห์ พรี เซนต์ 2017 แบงคอก ซูเปอร์ ไลฟ์” (Feoh
Presents 2017 BANGKOK SUPER LIVE) คอนเสิร์ตวาระพิเศษโปรดักชั่นจัดเต็มสุดเข้ มข้ น
และนี่คือรายชื่อของสามศิลปิ น K-POP ที่จะแท็กทีมกันมาร่วมสร้ างปรากฏการณ์คอนเสิร์ต
ระดับ 'ซูเปอร์ ไลฟ์'!!.. เริ่มด้ วยข่าวดีสาหรับเอ็กโซแอล (EXO-L ชื่อเรี ยกกลุ่มแฟนคลับวง
EXO) ที่จะได้ กรี๊ดสนั่นไปกับซับยูนิตแรกของสุดยอดบอยแบนด์เกาหลีวง เอ็กโซ (EXO) แห่ง
ค่ายยักษ์ ใหญ่ เอสเอ็ม เอ็นเตอร์ เทนเม้ นท์ (S.M.ENTERTAINMENT) งานนีส้ ามหนุ่ม เฉิน
(CHEN), แบคฮยอน (BAEKHYUN) และ ซิ่วหมิน (XIUMIN) ในนาม “เอ็กโซ-ซีบีเอ็กซ์”
(EXO-C.B.X) เจ้ าของเพลงฮิต Hey Mama! และเพลงประกอบซีรีส์ฮิตติดลมบนเรื่อง Moon
Lovers อย่าง ‘For You’ จะมาพร้ อมกับคอนเสิร์ตเต็มรูปแบบของพวกเขาครัง้ แรกใน
เมืองไทย!

* Subject to change without prior notice

THE ORGANIZER
Nishio Rent All Co.,Ltd. & Parabox Co.,Ltd.
Contact Person: Japanese : Mr. Sumi, Eng/Thai : Ms.
Papaporn
Tel. 0 2664 0627, 0 2664 0105-07
Website: www.thaitruckshow.com
email: info@thaitruckshow.com

บริ ษัท นิชิโอะ เร้ นท์ ออล จากัด และบริ ษัท พาราบ๊ อกซ์ จากัด
ภาษาญี่ปนติ
ุ่ ดต่อคุณซูมิ ภาษาอังกฤษ ภาษาไทยติดต่อ คุณป
ภาภรณ์
โทร. 0 2664 0627, 0 2664 0105-07
เว็บไซต์: www.thaitruckshow.com
อีเมล: info@thaitruckshow.com

Feoh Co., Ltd.
Ticket available at Thaiticketmajor
Tel. 0 2262 3456
Website: www.thaiticketmajor.com
email: cs@thaiticketmajor.com

บริ ษัท เฟโอห์ จากัด
จองบัตรที่ไทยทิคเก็ตเมเจอร์
โทร. 0 2262 3456
เว็บไซต์: www.thaiticketmajor.com
อีเมล: cs@thaiticketmajor.com
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IMPACT EVENT CALENDAR 2017
DATE/LOCATION

Concert

EVENT NAME
จัดไปแน่นๆ ด้ วยศิลปิ นระดับซูเปอร์ เบอร์ ที่สอง! เตรี ยมตังรั้ บความสดใสของเกิร์ลกรุ๊ปมาแรง
ผู้มีทงความร้
ั้
อนแรงและอ่อนหวานผสมผสานกันสมดัง่ ชื่อ “เรด เวลเว็ท” (Red Velvet) จาก
สังกัด เอสเอ็ม เอ็นเตอร์ เทนเม้ นท์ (S.M.ENTERTAINMENT) กับห้ าสาว ไอรี น (Irene หัวหน้ าวง), ซึลกิ (Seulgi), เวนดี ้ (Wendy), จอย (Joy) และ เยริ (Yeri) จะมาเยือนประเทศ
ไทยอย่างครบวง พร้ อมด้ วยคอนเสิร์ตครั ้งแรกในเมืองไทยของพวกเธอที่แฟนคลับนับวันรอ
มาแสนนาน! สิ ้นสุดการรอคอยแล้ ว!!
ยังไม่หมด! เพราะผนึกกาลังด้ วยอีกหนึ่งซูเปอร์ ไอดอลกรุ๊ปน่าจับตามองจากค่าย ซีที เอ็น
เตอร์ เทนเม้ นท์ (CT Entertainment) เจ็ดหนุ่ม “โรมิโอ” (Romeo) ซึงฮวาน (Seunghwan หัวหน้ าวง), ยุนซอง (Yunsung), ไมโล (Milo), มินซอง (Minsung), ไคล์ (Kyle), ฮยอนคยอง
(Hyunkyung) และ คังมิน (Kangmin) ซึ่งเพิ่งคัมแบ็คสดๆ ร้ อนๆ ด้ วยมินิอลั บั ้ม ‘WITHOUT
U’ แฟนคลับชาวไทยจะได้ ทาความรู้จกั กับพวกเขาอย่างเป็ นทางการครั ้งแรกในคอนเสิร์ต
ครัง้ นี ้!
** กาหนดเปิ ดจองบัตรพร้ อมกันทัว่ ประเทศตังแต่
้ วนั เสาร์ ที่ 29 เมษายน 2560 นี ้ เวลา 10:00
น.เป็ นต้ นไป ทาง “ไทยทิคเก็ตเมเจอร์ ” ทุกสาขา หรื อ www.thaiticketmajor.com ** ติดตาม
รายละเอียดอื่นๆ เพิ่มเติมจากผู้จดั งานได้ ทาง https://www.facebook.com/FeohThai และ
Twitter @FeohThai

THE ORGANIZER

บัตรราคา 6,000 / 5,000 / 4,000 / 3,000 / 2,000 บาท
เวลาแสดง: 18:00 น.

June 10-18, 2017
Hall 5-8

Furniture Show 2017
- Furniture : Home & Décor
- Electronic
- Fashion
- Wedding
- Food

Exhibition (Public)

Time: 11:00-21:00 hrs.

10-18 มิถนุ ายน 2560
อาคาร 5-8

งานแสดงสินค้ าและของแต่ งบ้ านเฟอร์ นิเจอร์ โชว์ 2017
- Furniture : Home & Décor กลุ่มผลิตภัณฑ์สนิ ค้ าเฟอร์ นิเจอร์ รวมถึงผู้สง่ ออกเฟอร์ นิเจอร์
ผลิตภัณฑ์เฟอร์ นิเจอร์ ทกุ ชนิด และกลุ่มสินค้ าตกแต่งบ้ านนานาชนิด
- Electronic กลุ่มสินค้ าเครื่องใชไฟฟ้าในครัวเรื อน
- Fashion กลุ่มสินค้ าแฟชั่น เช่นเสื ้อผ้ า เครื่องแต่งกาย เครื่องหนัง กระเป๋ า รองเท้ า แว่นตา
นาฬิกาต่างๆ
- Wedding กลุ่มสินค้ าธุรกิจ สตูดิโอถ่ายภาพแต่งงาน ห้ องเสื ้อชุดแต่งงาน เวดดิ ้งออกาไน
เซอร์ ช่างภาพ ของชาร่วย การ์ ดแต่งงาน วีดีโอพรี เซ็นเตชั่น
- Food กลุ่มสินค้ าผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับอาหาร อุปกรณ์ทาอาหาร และเครื่องดื่ม อาหารแช่แข็ง
ขนมของฝากจากภาคต่างๆ

Exhibition (Public)

เวลา: 11:00-21:00 น.

June 13, 2017

มูลนิธิสหพันธ์ สันติภาพสากล (ประเทศไทย) ซึ่งเป็ นองค์ กรพัฒนาเอกชนที่อยู่ใน
ฐานะที่ปรึ กษาพิเศษ ของคณะมนตรี เศรษฐกิจและสังคมแห่ งสหประชาชาติ (UN
ECOSOC)

* Subject to change without prior notice

World Fair Co., Ltd.
Tel. 0 2731 1331
Website: www.worldfair.co.th
e-mail: operation@worldfair.co.th

บริ ษัท เวิลด์ แฟร์ จากัด
โทร. 0 2731 1331
เว็บไซต์: www.worldfair.co.th
อีเมล: operation@worldfair.co.th
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IMPACT EVENT CALENDAR 2017
DATE/LOCATION
Arena

EVENT NAME

THE ORGANIZER
Universal Peace Federation (Thailand)
Public Relations Department
Tel. 0 2716 2200
Mobile. 06 4064 7855
Fax. 0 2716 2248
End of May 29, 2017
Tel. 0 2718 7766 Ext. 210
Mobile. 08 8902 3002, 08 2785 7096
Website: www.upf.or.th
e-mail: infoysp13@gmail.com

Meeting

Time: 10:00-16:00 hrs.

13 มิถนุ ายน 2560

มูลนิธิสหพันธ์ สันติภาพสากล (ประเทศไทย) ซึ่งเป็ นองค์ กรพัฒนาเอกชนที่อยู่ใน
ฐานะที่ปรึ กษาพิเศษ ของคณะมนตรี เศรษฐกิจและสังคมแห่ งสหประชาชาติ (UN
ECOSOC)

อารี น่า

มูลนิธิสหพันธ์ สนั ติภาพสากล (ประเทศไทย)
ฝ่ ายประชาสัมพันธ์
โทร. 0 2716 2200
มือถือ. 06 4064 7855
แฟกซ์. 0 2716 2248
ภายในวันจันทร์ ท่ ี 29 พฤษภาคม 2560
โทร. 0 2718 7766 ต่อ 210
มือถือ. 08 8902 3002, 08 2785 7096
เว็บไซต์: www.upf.or.th
อีเมล: infoysp13@gmail.com

Meeting

เวลา: 10:00-16:00 น.

June 15-18, 2017
Challenger 2

Thailand Gems & Jewelry Fair 2017

Exhibition (Trade&Public)

Time 10:00-18:00 hrs.

15-18 มิถนุ ายน 2560

ไทยแลนด์ เจมส์ แอนจิวเวลรี่ แฟร์ 2017

Thai Gem and Jewelry Traders Association
Hotline 0 2105 4470
Tel. 0 2630 1390
Fax. 0 2630 1398
Website: www.thailandgemsfair.com
e-mail: info@thaigemjewelry.or.th

* Subject to change without prior notice
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IMPACT EVENT CALENDAR 2017
DATE/LOCATION
ชาเลนเจอร์ 2

EVENT NAME
งานแสดงสินค้ าอัญมณีและเครื่องประดับสากล ระดับมาตรฐาน ที่รวบรวมร้ านค้ าแบรนด์
คุณภาพมากกว่า 700 บริ ษัท และมีคหู าจัดแสดงร่วม 1,000 คูหา มีผ้ รู ่วมแสดงสินค้ าจาก
ประเทศต่างๆ อาทิ ประเทศจีน ฮ่องกง อินเดีย สิงค์โปร์ ตะวันออกกลาง และอีกหลาย
ประเทศทัว่ โลก ทังนี
้ ้จะมีสนิ ค้ าที่สามารถแบ่งตามหมวดหมู่คือ
• Gold, Silver Jewelry
• Precious & Semi-Precious Gemstones
• Diamonds & Pearls
• Magazine
• Equipment, Tool and Accessories
• International Pavilion
• AEC Pavilion

Exhibition (Trade&Public)

เวลา 10:00-18:00 น.

June 17-18, 2017
Arena

GOT7 THAILAND TOUR 2017 ''NESTIVAL'' in BANGKOK

Concert

Ticket are 5,800 / 4,800 / 3,800 / 2,800 / 1,800 THB
Show time: 17:00 hrs.

17-18 มิถนุ ายน 2560
อารี น่า

GOT7 THAILAND TOUR 2017 ''NESTIVAL'' in BANGKOK
ครัง้ แรกของเทศกาลความสนุกที่กาลังจะเกิดขึน้ ทัว่ ทัง้ 4 ภาคของประเทศไทยใน GOT7
THAILAND TOUR 2017 "NESTIVAL" พร้ อมโปรดักชั่นระดับโลก และโชว์รูปแบบใหม่อย่าง
เต็มอิ่มจุใจกันถึง 2 ชั่วโมงที่จะเกิดขึน้ ที่ประเทศไทยเท่านัน้ ของ 7 หนุ่ม GOT7!!! เหล่าอากา
เซเตรี ยมตัววางแผนสนุกกันให้ ดี งานนี ้ไม่ควรพลาด!!!

Concert

บัตรราคา 5,800 / 4,800 / 3,800 / 2,800 / 1,800 บาท

THE ORGANIZER
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
สายด่วน 0 2105 4470
โทร. 0 2630 1390
แฟกซ์. 0 2630 1398
เว็บไซต์: www.thailandgemsfair.com
อีเมล: info@thaigemjewelry.or.th

4Nologue Co., Ltd
Ticket available at Thaiticketmajor
Tel. 0 2262 3456
Website: www.thaiticketmajor.com

บริ ษัท โฟร์ โนล็อค จากัด
จองบัตรที่ไทยทิคเก็ตเมเจอร์
โทร. 0 2262 3456
เว็บไซต์: www.thaiticketmajor.com

เวลาแสดง 17:00 น.
June 23-24, 2017
Arena

BRITNEY SPEARS LIVE IN BANGKOK 2017

Concert

June 23, 2017 Show Time: 20:30 hrs.
June 24, 2017 Show Time: 20:00 hrs.

23-24 มิถนุ ายน 2560

บริ ทนีย์ สเปี ยร์ ส ไลฟ์ อิน แบงค็อก 2017

Ticket are 12,000 / 8,000 / 6,500 / 4,500 / 3,500 THB

* Subject to change without prior notice

Live Nation BEC-Tero Entertainment Co., Ltd.
Ticket available at Thaiticketmajor
Tel. 0 2262 3456
Website: www.thaiticketmajor.com
email: cs@thaiticketmajor.com
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IMPACT EVENT CALENDAR 2017
DATE/LOCATION
อารี น่า

Concert

EVENT NAME
แฟนเพลงชาวไทยกรี๊ดสนั่น หลัง ไลฟ์ เนชั่น บีอีซี-เทโร (LIVE NATION BEC-TERO)
ประกาศจัดคอนเสิร์ตใหญ่ของศิลปิ นสาวสุดฮอตตลอดกาลขวัญใจแฟนเพลงทัว่ โลก บริ ทนีย์
สเปี ยร์ ส (Britney Spears) ตามคาเรี ยกร้ องของแฟนเพลงที่มีมาอย่างยาวนาน กับการ
แสดงสดเต็มรูปแบบครั ้งแรกและครัง้ ประวัติศาสตร์ ในประเทศไทย “บริ ทนีย์ สเปี ยร์ ส ไลฟ์ อิน
แบงค็อก 2017” (Britney Spears Live in Bangkok 2017) ซึ่งจะมีขึน้ ในวันเสาร์ ที่ 24
มิถนุ ายนนี ้ ที่อิมแพค อารี น่า เมืองทองธานี บัตรราคาเริ่มต้ นที่ 3,500 บาท เปิ ดจาหน่าย
บัตรพรี เซลล์ ในวันที่ 3-4 พฤษภาคม สาหรับลูกค้ า สปอนเซอร์ วันที่ 5 พฤษภาคม สาหรับ
สมาชิกมาย ไลฟ์ เนชั่น (My Live Nation Members) และเปิ ดจาหน่ายบัตรอย่างเป็ น
ทางการในวันเสาร์ ที่ 6 พฤษภาคม ตั ้งแต่เวลา 10.00 น. เป็ นต้ นไป ที่ไทยทิคเก็ตเมเจอร์ ทกุ
สาขา
บัตรราคา 12,000 / 8,000 / 6,500 / 4,500 / 3,500 บาท
23 มิถนุ ายน 2560 เวลาแสดง: 20:30 น.
24 มิถนุ ายน 2560 เวลาแสดง: 20:00 น.

June 24, 2017
Challenger 1

Single Festival 2017

Concert

Show Time: 18:00 hrs.

24 มิถนุ ายน 2560
ชาเลนเจอร์ 1

Single Festival 2017

Concert
June 24, 2017
Thunder Dome

THE ORGANIZER
บริ ษัท ไลฟ์ เนชั่น บีอีซี-เทโร เอ็นเตอร์ เทนท์เม้ นท์ จากัด
จองบัตรที่ไทยทิคเก็ตเมเจอร์
โทร. 0 2262 3456
เว็บไซต์: www.thaiticketmajor.com
อีเมล: cs@thaiticketmajor.com

Ticket are (Gentleman) 699 THB / (Lady) 599 THB

กลับมาอีกครั ้งกับเทศกาลดนตรี ของคนโสดที่ใหญ่ที่สดุ ในประเทศไทย!!!
SangSom Presents Single Festival ชวนทุกคนลงพื ้นที่วิจยั ความโสด พร้ อมศิลปิ นที่จะ
มาร่วมเขย่าประสาทความโสดของคุณไปกับ Mild / Lomosonic / Cocktail / Stamp / Big
Ass / Palmy / 25 Hours
จองบัตร ผู้หญิงโสดในราคา 599 บาท ผู้ชายโสดในราคา 699 บาท กันได้ แล้ ว !!!
ที่ Thaiticketmajor ทุกสาขา

Zaap Party Co., Ltd.
Ticket available at Thaiticketmajor
Tel. 0 2262 3456
Website: www.thaiticketmajor.com
email: cs@thaiticketmajor.com

บริ ษัท แซ๊ ป ปาร์ ตี ้ จากัด
จองบัตรที่ไทยทิคเก็ตเมเจอร์
โทร. 0 2262 3456
เว็บไซต์: www.thaiticketmajor.com
อีเมล: cs@thaiticketmajor.com

บัตรราคา (ผู้ชาย) 699 บาท / (ผู้หญิง) 599 บาท
เวลาแสดง: 18:00 น.
SHINee CONCERT “SHINee WORLD V” in BANGKOK
K-POP Leader ‘SHINee’ is Back! SM True is ready to bring the 5 talented boys of
S.M. Entertainment; ONEW, JONGHYUN, KEY, MINHO and TAEMIN to show their
quintessence music and performances once again in their full concert ‘SHINee
CONCERT “SHINee WORLD V” in BANGKOK’ on June 24, 2017 at Thunder Dome
Muang Thong Thani (6 PM)
Do not miss the chance to be a part of the greatest concert 'SHINee CONCERT
“SHINee WORLD V” in BANGKOK' Public Sale will start from 3 June 2017 (SAT),
from 11.00 AM onwards, through all branches of counter service including 7-11 in
Thailand and www.allticketthailand.com. Ticket price: 4,500 (Standing) / 4,000 /
3,000 / 2,000 (A maximum of 4 tickets per person is allowed for each purchase). For
more information, please contact Counter Service Call Center 02-711- 7788 and
www.facebook.com/smtruethailand.
Ticket are 4,500 (Standing) / 4,000 / 3,000 / 2,000 THB

* Subject to change without prior notice

SM True Co., Ltd.
Tel. 0 2711 7788
Website: www.allticketthailand.com
email: supportallticket@counterservice.co.th
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IMPACT EVENT CALENDAR 2017
DATE/LOCATION

EVENT NAME

Concert

Show Time: 18:00 hrs.

24 มิถนุ ายน 2560
ธันเดอร์ โดม

ชายนี่ คอนเสิร์ต “ชายนี่ เวิลด์ ไฟว์ ” อิน แบงค็อก
‘SHINee’ is BACK! บอยแบนด์แถวหน้ าของวงการ K-POP ‘SHINee’ (ชายนี่) กลับมาแล้ ว!
SM True (เอสเอ็ม ทรู ) พร้ อมแล้ วที่จะให้ ทกุ คนได้ พบกับ 5 หนุ่มมากความสามารถแห่งค่าย
S.M. Entertainment (เอสเอ็ม เอ็นเทอร์ เทนเม้ นท์ ) อย่าง ONEW (อนยู), JONGHYUN
(จงฮยอน), KEY (คีย์), MINHO (มินโฮ) และ TAEMIN (แทมิน) พร้ อมสัมผัสการแสดง และ
เพลงอันเป็ นเอกลักษณ์ของพวกเขาอีกครัง้ ในคอนเสิร์ตเดี่ยวเต็มรูปแบบในประเทศไทย กับ
'SHINee CONCERT “SHINee WORLD V” in BANGKOK' (ชายนี่ คอนเสิร์ต “ชายนี่ เวิลด์
ไฟว์” อิน แบงค็อก) ที่จะมีขึ ้นในวันเสาร์ ที่ 24 มิถนุ ายน 2560 ณ ธันเดอร์ โดม เมืองทองธานี
ห้ ามพลาดโอกาสครัง้ สาคัญที่จะได้ ร่วมเป็ นส่วนหนึ่งในสุดยอดคอนเสิร์ต 'SHINee
CONCERT “SHINee WORLD V” in BANGKOK' วันเสาร์ ที่ 24 มิถนุ ายน 2560 ณ ธันเดอร์
โดม เมืองทองธานี (เริ่มการแสดงเวลา 18.00 น.) เปิ ดจาหน่ายบัตรอย่างเป็ นทางการในวัน
เสาร์ ที่ 3 มิถนุ ายน 2560 ตั ้งแต่เวลา 11.00 น. เป็ นต้ นไป ทางเคาน์ เตอร์ เซอร์ วิสในร้ าน
7-Eleven หรื อร้ านค้ าที่มีสญ
ั ลักษณ์เคาน์ เตอร์ เซอร์ วิสทุกสาขาทัว่ ประเทศ และ
www.allticketthailand.com บัตรราคา 4,500 (บัตรยืน) / 4,000 / 3,000 และ 2,000 บาท
โดยทุกช่องทาง จากัด 1 ท่านซือ้ ได้ 4 ที่นั่ง สอบถามข้ อมูลเพิ่มเติมได้ ที่ Counter Service
Call Center 02-711-7788 หรื อ www.facebook.com/smtruethailand

THE ORGANIZER

บริ ษัท เอสเอ็ม ทรู จากัด
โทร. 0 2711 7788
เว็บไซต์: www.allticketthailand.com
อีเมล: supportallticket@counterservice.co.th

บัตรราคา 4,500 (บัตรยืน) / 4,000 / 3,000 / 2,000 บาท
Concert

เวลาแสดง: 18:00 น.

June 26 - July 2, 2017
Challenger 2

ESAN Expo 2017
Come join the all-time favorite event, featuring tons of OTOP and SME products
including clothes, agricultures, accessories, herbs, beauty and many more.

Exhibition (Public)

Time 10:00-20:00 hrs.

26 มิถนุ ายน - 2 กรกฎาคม
2560
ชาเลนเจอร์ 2

Office of Commercial Affairs Udon Thani
Show Manager: Blue Ocean Image Co.,Ltd
Tel. 0 2982 5165
Mobile. 08 1735 2544
email: adichadsila@yahoo.com

ESAN Expo 2017
มหกรรมสินค้ าดีวิถีอีสาน เชื่อมธุรกิจไทยสู่สากล สุดยอดผลิตภัณฑ์เด่น สินค้ า OTOP SME สานักงานพาณิชย์จงั หวัดอุดรธานี
สถานที่ท่องเที่ยว ผ้ าและเครื่องแต่งกาย สินค้ าเกษตร อัญมณี เครื่องประดับ ของใช้ ของ
Show Manager: บริ ษัท บลู โอเชียน อิมเมจ จากัด
ตกแต่ง สมุนไพรและความงาม
โทร. 0 2982 5165
มือถือ. 08 1735 2544
อีเมล: adichadsila@yahoo.com

Exhibition (Public)

เวลา 10:00-20:00 น.

June 28 - July 2, 2017

19th Discount Overload
The event will gather tons of goods from many leading brands which will be sold in The Mall Group Co., Ltd.
the very special price up with special session "Super Shock Price"
Mobile. 09 4052 3904
Website: www.themallgroup.com

Hall 5-8

Exhibition (Public)

June 28-30, 2017: Time 11:00-22:00 hrs.
July 01-02, 2017: Time 10:00-22:00 hrs.

* Subject to change without prior notice
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DATE/LOCATION
28 มิถนุ ายน - 2 กรกฎาคม
2560
อาคาร 5-8

EVENT NAME
มหกรรมลดทะลุพิกัด ครั ง้ ที่ 19

5 วันเท่านั ้น มหกรรมลดทะลุพิกดั รวบรวมสินค้ าหลากหลายแบรนด์ชั ้นนากว่าล้ านรายการ บริ ษัท เดอะมอลล์ กรุ๊ป จากัด
จากห้ างสรรพสินค้ า และร้ านค้ าชั ้นนาในศูนย์การค้ ามาลดราคา อาทิ เครื่องเสียง มือถือ. 09 4052 3904
เครื่องใช้ ไฟฟ้า ของตกแต่งบ้ าน เครื่องนอน เครื่องครัว อุปกรณ์เครื่องมือสาหรับช่าง เสื ้อผ้ า เว็บไซต์: www.themallgroup.com
แฟชั่นแบรนด์ชั ้นนา ทั ้งผู้ชาย – ผู้หญิง อุปกรณ์กีฬา รองเท้ า เสื ้อผ้ ากีฬา นอกจากนีย้ งั มีโซน
อาหารแสนอร่อย และอื่นๆ อีกมากมาย ช้ อปกันให้ เพลินกับโปรโมชั่นร่วมกับบัตรเครดิตชั ้นนา
พิเศษสุดๆ กับช่วงเวลาแห่งการช้ อปปิ ง้ สินค้ า Super Shock Price ถึงก่อนมีสทิ ธิ์ กอ่ น กับ
สินค้ าไฮไลท์ราคาพิเศษสุดๆ เมื่อช้ อปภายในงานลุ้นทุกวันกับของรางวัลมากมายภายในงาน

Exhibition (Public)

28-30 มิถนุ ายน 2560: เวลา 11:00-22:00 น.
01-02 กรกฎาคม 2560: เวลา 10:00-22:00 น.

June 29 - July 2, 2017

The 16th Edition of SmartHeart presents Thailand International Dog Show 2017

Hall 1-2

The Largest and Only Dedicated Dog Show in ASEAN, “The 16th Edition of
SmartHeart presents Thailand International Dog Show 2017”. Over 300 booths, from
local and international, will showcase a wide range of the latest dog care products
and services, ranging from dog food, dog fashion apparels and accessories, dog
care and grooming products and medical services. Dog lovers will be exciting with
the famous dog show championship competitions, dog agility competitions and
many more entertainments. Don’t miss this great opportunity to bring your beloved
dogs for a day out and meet his four-legged friends.
Ticket is 20 THB

Exhibition (Public)

Time: 10:00-20:00 hrs.

29 มิถนุ ายน - 2 กรกฎาคม
2560
อาคาร 1-2

THE ORGANIZER

IMPACT Exhibition Management Co., Ltd.
Co-Organaizer: The Kennel Association of Thailand, Thai
Pet Product Industries Association
Exhibition Project
Contact Person: Khun Sudaree Seangdaeng
Tel. 0 2833 5122
Mobile. 08 6885 9351
Website: http://www.thailand-dogshow.com/
email: sudarees@impact.co.th

สมาร์ ทฮาร์ ท พรี เซนต์ ไทยแลนด์ อินเตอร์ เนชั่นแนล ด็อกโชว์ 2017 (ครั ง้ ที่ 16)
มหกรรมสุนัขอันดับ 1 ของเมืองไทย "สมาร์ ทฮาร์ ท พรี เซนต์ ไทยแลนด์ อินเตอร์ เนชั่นแนล ด็
อกโชว์ 2017 (ครัง้ ที่ 16)" งานเพื่อคนรักน้ องหมา ที่รวบรวมผู้แสดงงานกว่า 300 ร้ านค้ า ทัง้
ในเมืองไทย และต่างประเทศ เพื่อให้ ผ้ เู ข้ าชมงาน ได้ เพลินเพลินกับสินค้ าและบริ การของ
น้ องหมา ไม่วา่ จะเป็ นอาหารสุนัข เสื ้อผ้ าสุนัข โรงแรมสุนัข และอื่นๆอีกมากมายภายในงาน
รวมไปถึงการประกวดสุนัขระดับประเทศ ที่มีสนุ ัขกว่า 5,000 ตัว จากทัว่ ทุกมุมโลก เพื่อ
แข่งขันชิงถ้ วยพระราชทานสมเด็จพระนางเจ้ าสิริกิติ์ฯ โดยมีกรรมการมือหนึ่งของโลกมาเป็ น
ผู้ตดั สิน พร้ อมทั ้งร่วมชมการแสดงความสามารถพิเศษ และกิจกรรมของน้ องหมาที่ทงฮา
ั้
และน่ารัก อย่าลืมพาน้ องหมาของคุณมางานนี ้ งานที่คนรักสุนัขห้ ามพลาด!
บัตรเข้ าชมงาน 20 บาท

Exhibition (Public)

เวลา: 10:00-20:00 น.

June 29 - July 2, 2017
Hall 3-4

SMART SME Expo 2017
Smart SME EXPO 2017, the event will be hosted by People Media Group Co., Ltd.
which will be held to promote SMEs.

Exhibition (Public)

Time: 10:00-20:00 hrs.

* Subject to change without prior notice

บริ ษัท อิมแพ็ค เอ็กซิบิชั่น แมเนจเม้ นท์ จากัด
Co-Organaizer: สมาคมพัฒนาพันธุ์สนุ ัข (ประเทศไทย),
สมาคมอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์สตั ว์เลี ้ยงไทย
เอ็กซิบิชั่น โปรเจค
ติดต่อ: คุณสุดอารี ย์ เส็งแดง
โทร. 0 2833 5122
มือถือ. 08 6885 9351
เว็บไซต์: http://www.thailand-dogshow.com/
อีเมล: sudarees@impact.co.th

People Media Group Co., Ltd.
Tel. 0 2704 7958
Website: www.smartsme.tv
email: smeexhibition@gmail.com
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IMPACT EVENT CALENDAR 2017
DATE/LOCATION
29 มิถนุ ายน - 2 กรกฎาคม
2560
อาคาร 3-4

EVENT NAME

สมาร์ ท เอสเอ็มอี เอ็กซ์ โป 2017
งาน Smart SME EXPO 2017 รวมธุรกิจที่มีความหลากหลายมากที่สดุ หน่วยงานสนับสนุน
เอส เอ็มอีมากที่สดุ นวัตกรรมเชิงพาณิชย์ และข้ อมูลข่าวสารสาหรับผู้ประกอบการเอสเอ็มอี
มากที่สดุ โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อเป็ นเวทีกลางในการขยายตลาด และเพิ่มศักยภาพให้ กบั
กลุ่มผู้ประกอบการ SME เป็ นสื่อกลางในการกระจายนโยบายของหน่วยงานที่เกี่ยวข้ องกับ
เอสเอ็มอี และเป็ นการสร้ างแรงบันดาลในให้ กบั คนรุ่นใหม่ในการมองหาธุรกิจ

Exhibition (Public)

เวลา: 10:00-20:00 น.

July 1, 2017
Thunder Dome

Silly War II

Concert
1 กรกฎาคม 2560
ธันเดอร์ โดม

Concert

THE ORGANIZER

บริ ษัท พีเพิลมีเดีย กรุ๊ป จากัด
โทร. 0 2704 7958
เว็บไซต์: www.smartsme.tv
อีเมล: smeexhibition@gmail.com

Nuzik Move Co., Ltd.
Tel. 0 2262 3456
Website: www.thaiticketmajor.com
email: cs@thaiticketmajor.com
Ticket are 1,500 / 1,200 (Standing) / 1,000 THB
Show Time: 18:00 hrs.
สงครามของคนโง่
WELCOME TO LEO Presents SILLY WAR II Concert "สงครามของคนโง่"
วันเสาร์ ที่ 1 กรกฎาคมนี ้ สถานที่ Thunder Dome เมืองทองธานี
เปิ ดจาหน่ายบัตรราคาปกติ 1 พฤษภาคม 2560 ทาง Thaiticketmajor.com บัตรยืนราคา
1,200 บาท บัตรนั่ง 1,000 และ 1,500 บาท
ติดตามข่าวสารทาง Page : Sillyfoolsband และ Page : Merecordslabel

บริ ษัท มิวซิกมูฟ จากัด
จองบัตรที่ไทยทิคเก็ตเมเจอร์
โทร. 0 2262 3456
เว็บไซต์: www.thaiticketmajor.com
อีเมล: cs@thaiticketmajor.com

บัตรราคา 1,500 / 1,200 (บัตรยืน) / 1,000 บาท
เวลาแสดง: 18:00 น.

July 1, 2017
SEK LOSO ACOUSTIC LIVE IN BANGKOK
Grand Diamond Ballroom / Ticket are 5,000 / 4,500 / 3,500 / 2,500 / 1,500 / 1,000 THB
IMPACT Forum

Concert

Show time: 19:00 hrs.

1 กรกฎาคม 2560

SEK LOSO ACOUSTIC LIVE IN BANGKOK

* Subject to change without prior notice

Loso Music Co., Ltd.
Ticket available at Thaiticketmajor
Tel. 0 2262 3456
Website: www.thaiticketmajor.com
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IMPACT EVENT CALENDAR 2017
DATE/LOCATION
EVENT NAME
ห้ องแกรนด์ ไดมอนด์ บอลรูม หลังจากที่แฟนเพลงโลโซ ตั ้งหน้ าตั ้งตารอคอยการกลับมาอีกครั ้งของคอนเสิร์ตใหญ่
/ ศูนย์การประชุม อิมแพ็ค ปี นี ้ เสก โลโซ จึงได้ จดั คอนเสิร์ตขึ ้นมา เพื่อให้ แฟนเพลงได้ หายคิดถึง กับคอนเสิร์ต SEK
ฟอรั่ม
LOSO ACOUSTIC LIVE IN BANGKOK โดยครั ้งนี ้ เขาจะเปลี่ยนเพลงร็ อคให้ เป็ นเพลงรัก
สไตล์อคูสติค ไลฟ์ โดดเด่นด้ วย sound ดนตรี ตามแบบฉบับของโลโซก้ องกังวาลด้ วยกีต้าร์
โปร่ง เติมสีสนั ด้ วย เปี ยโน, ไวโอลิน, วิโอล่า และเชลโล่ พร้ อมกับอีกหลากหลายบทเพลงที่
เสก โลโซ ไม่เคยเล่นที่ไหนมาก่อน โดยเฉพาะบทเพลงที่เขาแต่งให้ กบั ศิลปิ นชั ้นนา
ระดับประเทศ จนกลายเป็ นเพลงฮิตติดหู มาจนถึงทุกวันนี ้ อาทิ คนหลายใจ อัสนี-วสันต์,
อย่ารักกันเลย เบิร์ด ธงไชย, ไม่รักดี Paper Jam, รักรู้ไหม มอส ปฏิภาณ, (เก็บใจ)ใส่กญ
ุ แจ
OHO, คิดถึงเธอ นากา เซอร์ ไพรส์จากศิลปิ นรับเชิญ หนึ่งเดียวคนนี ้ ปุ๊ อัญชลี, แสดมป์
อภิวชั ร์, สิงโต นาโชค ที่จะมาร่วมร้ องบทเพลงรักของโลโซ ในสไตล์ของตัวเองให้ ฟังอย่างเต็ม
อิ่มแน่นอน แฟนเพลงโลโซตัวจริ ง ห้ ามพลาด กับคอนเสิร์ตพิเศษครัง้ นี ้ วันเสาร์ ที่ 1
กรกฎาคมนี ้ เวลา 19.00 น. (ประตูเปิ ด 18.00 น.) ซือ้ บัตรได้ ที่ THAI TICKET MAJOR ทุก
สาขา

Concert

THE ORGANIZER
บริ ษัท โลโซ มิวสิค จากัด
จองบัตรที่ไทยทิคเก็ตเมเจอร์
โทร. 0 2262 3456
เว็บไซต์: www.thaiticketmajor.com

บัตรราคา 5,000 / 4,500 / 3,500 / 2,500 / 1,500 / 1,000 บาท
เวลาแสดง: 19:00 น.

July 5-9, 2017
Challenger 3

BANGKOK INTERNATIONAL AUTO SALON 2017
Bangkok International Auto Salon 2017 is the ASEAN's biggest and most exciting
modified car show. In this 5th year, you will meet
- Hot deal of modification car parts and modified car from car manufacturer
- World class modification car from Tokyo Auto Salon, Japan and modification cars
from ASEAN region
- An exciting show from Japan "Edo Wonderland"
- The hotest models "A-Class Girl Japan" and "FHM Girl Next Door"
- Hot promotions and prize more than 2,000,000 THB

Exhibition (Public)

Ticket is 100 baht

Cournot and Nash Co., Ltd.
Tel. 0 2508 8100
Mobile. 08 7705 4245
Website: www.bangkokinternationalautosalon.com
E-mail: pisamai.tan@gmail.com

Wednesday-Friday Time: 12:00-21:00 hrs.
Saturday-Sunday Time: 11:00-21:00 hrs.
5-9 กรกฎาคม 2560
ชาเลนเจอร์ 3

บางกอก อินเตอร์ เนชั่นแนล ออโต้ ซาลอน 2017
Bangkok International Auto Salon 2017 เป็ นงานแสดงรถแต่งและอุปกรณ์โมดิฟายที่
บจก. คอร์ โน แอนด์ แนช
ยิ่งใหญ่ที่สดุ ในอาเซียน โดยปี นีจ้ ดั ขึน้ เป็ นปี ที่ 5 ภายในงานพบกับ
โทร. 0 2508 8100
- ลดกระหน่าราคาอุปกรณ์ตกแต่งรถยนต์ และสุดยอดรถโมดิฟายพร้ อมจองจากค่ายรถชั ้นนา มือถือ. 08 7705 4245
- รถแต่งระดับโลกจาก Tokyo Auto Salon ประเทศญี่ปนุ่ และสุดยอดรถโมดิฟายจากอาเซียน เว็บไซต์: www.bangkokinternationalautosalon.com
- การแสดงโชว์จากประเทศญี่ปนุ่ Edo Wonderland, สาวๆ A-Class Girl Japan และ FHM อีเมล: pisamai.tan@gmail.com
Girl Next Door
- โปรโมชั่นพิเศษภายในงาน และลุ้นรับของรางวัลมากมายมูลค่ากว่า 2,000,000 บาท

Exhibition (Public)

บัตรเข้ าชมงาน 100 บาท
วันพุธ-วันศุกร์ เวลา: 12:00-21:00 น.
วันเสาร์ -วันอาทิตย์ เวลา: 11:00-21:00 น.

July 7-8, 2017

G-DRAGON 2017 WORLD TOUR <ACT lll, M.O.T.T.E>

* Subject to change without prior notice
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IMPACT EVENT CALENDAR 2017
DATE/LOCATION
Arena

Concert

7-8 กรกฎาคม 2560
อารี น่า

Concert

EVENT NAME
Top K-POP star G-DRAGON is back with amazing new world tour, G-DRAGON
2017 WORLD TOUR <ACT lll, M.O.T.T.E> Live in Bangkok for two shows, on 7 and
8 July at IMPACT Arena, Muang Thong Thani. Ticket prices start at Bt2,500
General Public tickets go on sale at 10am on 3 June 2017 at ThaiTicketMajor’s
branches or online at www.thaiticketmajor .com

THE ORGANIZER
Live Nation BEC-Tero Entertainment Co., Ltd.
Ticket available at Thaiticketmajor
Tel. 0 2262 3456
Website: www.thaiticketmajor.com
email: cs@thaiticketmajor.com

Ticket are 8,000 (VIP) / 6,500 / 5,500 / 4,500 / 3,500 / 2,500 THB
July 07, 2017 Show Time: 20:00 hrs.
July 08, 2017 Show Time: 18:00 hrs.
จี-ดราก้ อน 2017 เวิล์ด ทัวร์
G-DRAGON ซูเปอร์ สตาร์ สดุ ฮอตแห่งวงการเคป๊ อบ กลับมาอีกครัง้ พร้ อมเวิล์ดทัวร์ สดุ
ยิ่งใหญ่ ก่อนเข้ ากรม “G-DRAGON 2017 WORLD TOUR <ACT lll, M.O.T.T.E>” ปั ก
หมุดประเทศไทย วันที่ 7-8 กรกฏาคม 2560 ที่อิมแพ็ค อารี น่า เมืองทองธานี บัตรราคา
เริ่มต้ นที่ 2,500 บาท เปิ ดจาหน่ายบัตรทัว่ ไปพร้ อมกันในวันเสาร์ ที่ 3 มิ.ย. 2560 ที่ไทยทิคเก็ต
เมเจอร์ หรื อ จาหน่ายทาง www.thaiticketmajor.com โทร 02262-3838

บริ ษัท ไลฟ์ เนชั่น บีอีซี-เทโร เอ็นเตอร์ เทนท์เม้ นท์ จากัด
จองบัตรที่ไทยทิคเก็ตเมเจอร์
โทร. 0 2262 3456
เว็บไซต์: www.thaiticketmajor.com
อีเมล: cs@thaiticketmajor.com

บัตรราคา 8,000 (VIP) / 6,500 / 5,500 / 4,500 / 3,500 / 2,500 บาท
07 กรกฎาคม 2560 เวลาแสดง: 20:00 น.
08 กรกฎาคม 2560 เวลาแสดง: 18:00 น.

July 8-16, 2017
Hall 5-8

Mid Year Sale 2017

Exhibition (Public)

Time: 10:30-21:00 hrs.

8-16 กรกฎาคม 2560
อาคาร 5-8

Mid Year Sale 2017

Exhibition (Public)

เวลา: 10:30-21:00 น.

July 13-17, 2017
Hall 3-4

Exhibition by The Queen Sirikit Department of Sericulture
‘The Royal Peacock Brand for the Legend of Thai Silk 2017’, aims to honor Her
Majesty the Queen’s great contributions to the conservation, development and
promotion of Thai silk as well as to showcase and promote high-quality Thai silk and
sericulture-related products. A fair will be featured with many kind of silk products
and certified silk shop for over 200 shops from around the country.

Exhibition (Public)

Time: 10:00-21:00 hrs.

13-17 กรกฎาคม 2560

ตรานกยูงพระราชทาน สืบสานตานานไหมไทย ครั ง้ ที่ 12 ประจาปี 2560

Union Pan Exhibitions Co.,Ltd.
Tel. 0 2719 0408
Website: www.unionpan.com
e-mail: unionpan@yahoo.com

1. Furniture Mid Year Sale
2. Electronic Mid Year Sale
3. Wedding Mid Year Sale
4. Fashion, Beauty and Jewelry Mid Year Sale
5. Food กิน ชิม อิ่ม อร่อย

* Subject to change without prior notice

บริ ษัท ยูเนี่ยน แพน เอ็กซิบิชั่นส์ จากัด
โทร. 0 2719 0408
เว็บไซต์: www.unionpan.com
อีเมล: unionpan@yahoo.com

The Queen Sirikit Department of Sericulture
Show Organizer: Image Solution Co., Ltd
Tel. 0 2558 7924-6
Mobile Phone. 08 9664 9356
Website: www.qsds.go.th
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IMPACT EVENT CALENDAR 2017
DATE/LOCATION
อาคาร 3-4

EVENT NAME
ภายใต้ แนวคิด “สืบสานภูมิปัญญาพัฒนามาตรฐานหม่อนไหม” ภายในงานพบกับกิจกรรม
หลากหลาย อาทิ นิทรรศการผ้ าไหมเหลืองสิรินธร ทายาทหม่อนไหม ผ้ าไหมตรานกยูง
พระราชทานสีทองของศูนย์ศิลปาชีพ พันธุ์หม่อนสกลนคร85 ผ้ าไหมมัดหมี่ นวัตกรรมด้ าน
หม่อนไหม และ Certified silk shop พร้ อม!! ชม ชิม ช้ อป.. ผ้ าไหมที่ได้ รับมาตรฐานตรา
นกยูงพระราชทาน และผลิตภัณฑ์หม่อนไหมจากฝี มือเกษตรกร กว่า 200 ร้ าน ทัว่ ประเทศ

Exhibition (Public)

เวลา: 10:00-21:00 น.

July 15-16, 2017
Arena

J-DNA Concert "ปลุกเชือ้ ความมันส์ สายพันธุ์ DANCE"
Ticket are 4,000 / 3,500 / 3,000 / 2,500 / 2,000 / 1,500 / 1,200 THB

Concert

July 15, 2017 Show time: 18:00 hrs.
July 16, 2017 Show time: 17:00 hrs.

15-16 กรกฎาคม 2560
อารี น่า

J-DNA Concert "ปลุกเชือ้ ความมันส์ สายพันธุ์ DANCE"
จาหน่ายบัตร 5 พฤษภาคม ที่ Thai Ticket Major ทุกสาขา

Concert

THE ORGANIZER
กรมหม่อนไหม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
Show Organizer: บริ ษัท อิมเมจ โซลูชั่น จากัด
โทร. 0 2558 7924-6
มือถือ. 08 9664 9356
เว็บไซต์: www.qsds.go.th

GMM Media PCL.
Ticket available at Thaiticketmajor
Tel. 0 2262 3456
Website: www.thaiticketmajor.com

บริ ษัท จีเอ็มเอ็ม มีเดีย จากัด (มหาชน)
จองบัตรที่ไทยทิคเก็ตเมเจอร์
โทร. 0 2262 3456
เว็บไซต์: www.thaiticketmajor.com

บัตรราคา 4,000 / 3,500 / 3,000 / 2,500 / 2,000 / 1,500 / 1,200 บาท
15 กรกฎาคม 2560 เวลาแสดง: 18:00 น.
16 กรกฎาคม 2560 เวลาแสดง: 17:00 น.

July 15, 2017
Challenger 2

South Asia Mid-Year Recognition 2017

Meeting

Time: 08:00-18:00 hrs.

15 กรกฎาคม 2560
ชาเลนเจอร์ 2

South Asia Mid-Year Recognition 2017

Meeting

เวลา: 08:00-18:00 น.

July 15, 2017

2017 PARK HAE JIN ASIA TOUR in Bangkok JIN’S HOUSE PARTY

Unicity Marketing (Thailand) Co.,Ltd.
Tel. 0 2784 6777
Website: www.unicity.com

บริ ษัท ยูนิซิตี ้ มาร์ เก็ตติ ้ง (ไทยแลนด์) จากัด
โทร. 0 2784 6777
เว็บไซต์: www.unicity.com

* Subject to change without prior notice
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IMPACT EVENT CALENDAR 2017
DATE/LOCATION
Thunder Dome

EVENT NAME
The cool bodyguard “PARK HAE JIN” is ready to come back to hold your heart in
2017 PARK HAE JIN ASIA TOUR in Bangkok “JIN’s HOUSE PARTY”
It’s still popular continuously for the cute actor that has a warm heart “Park Hae Jin”
who is known and famous from the series “You Who came from the Stars” and
“Cheese in the Trap” which both of these series made him has been loved by fans
both in Korea and all over Asia. For this year, he has continued to work for fans to
watch continuously. Start at the most great fun series like “Man x Man” (Man to Man)
with a cool bodyguard role that pitching rating and received a good response in
Korea at this moment. In the latter half of this year, Park Hae Jin will be working on a
new series “Four Man” for fans to follow. And enjoy continuously with “Cheese in the
trap Movie” that now filming and nearly release in theater soon. Of course, it will be
called the fever of the senior back to popular again after sowing the charms of the
girls around Asia and made them has already fallen in love with the senior Yoo Jung
in the drama version.

THE ORGANIZER
Proud 2 Co., Ltd.
Mobile. 09 4236 1648, 09 6149 9914, 08 9365 2834
Website: www.YJPartnersTH.com
email: YJPartnersTH@gmail.com

And to confirm that “Park Hae Jin” very miss and want to go to meet his Thai fans
truly, he sent a message to Thai fans with heartfelt speech. “Hello all my Thai fans,
I’m Park Hae Jin. I’m going to Thailand to meet everyone at Thunder Dome on July
15th. I want you all come to have a beautiful memories and have a great time
together to show how much I missed you because we have not met for a full year.
For this fan meeting, I prepared more fun activities under the concept of “House
Party” for you all. Then meet up at fan meeting on July 15th" Hearing this, all the
fangirls of this cool guy, warmhearted person like “Park Hae Jin” have to hurry to
prepare your money well because tickets will open the reservation on Sunday 11th
June, 2017 at 10:00 a.m. Onward at www.yjpartnersth.com and if you want to know
what will be his come back to surprise you?, seat chart and what is the privileges?
Updated information at Facebook fan page
https://www.facebook.com/YJPartnersTH/ and Twitter of @YJPartnerTH Come and
join at JIN's HOUSE PARTY. Good memories await you!!!

Concert

Ticket are 5,000 / 4,000 / 3,000 / 2,000 THB
Show Time: 18:00 hrs.

15 กรกฎาคม 2560

2017 PARK HAE JIN ASIA TOUR in Bangkok JIN’S HOUSE PARTY

* Subject to change without prior notice
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IMPACT EVENT CALENDAR 2017
DATE/LOCATION
ธันเดอร์ โดม

EVENT NAME
บอดี ้การ์ ดหนุ่ม ‘พัคแฮจิน’ พร้ อมกลับมายึดพื ้นที่หวั ใจสาวไทยอีกครัง้ ใน
2017 PARK HAE JIN ASIA TOUR in Bangkok ‘JIN’s HOUSE PARTY’
เรี ยกได้ วา่ ยังคงได้ รับความนิยมกันอย่างต่อเนื่องสาหรับพระเอกสุดน่ารักและมีหวั ใจที่แสน
อบอุ่น “พัคแฮจิน” (Park Hae Jin) เป็ นที่ร้ ูจกั และโด่งดังจากซีรี่ส์ยอดนิยมเรื่อง “You who
came from the Stars” และ “Cheese in the Trap” ซึ่งซีรีส์ 2 เรื่องนี ้ทาให้ เขาได้ รับความรัก
จากแฟนๆทังในเกาหลี
้
และทัว่ เอเชีย และในปี นีเ้ ขาก็มีผลงานให้ แฟนคลับได้ รับชมกันอย่าง
ต่อเนื่อง เริ่มต้ นที่ซีรี่ส์สดุ มันส์ อย่าง “Man x Man” (Man to Man) กับบทบาทบอดี ้การ์ ดสุด
เท่ ซึ่งกาลังโกยเรตติ ้งและได้ เสียงตอบรับเป็ นอย่างดีในเกาหลีอยู่ ณ เวลานี ้ และหนุ่มพัคแฮ
จินก็กาลังจะมีผลงานซีรี่ส์เรื่องใหม่ Four Man ให้ แฟนๆได้ ติดตามกันในช่วงหลังกลางปี นีอ้ ีก
ด้ วย และฟิ นกันอย่างต่อเนื่องไปเลยกับ Cheese in the Trap Movie ที่ตอนนี ้กาลังอยู่ใน
ระหว่างการถ่ายทาและใกล้ จะออกฉายตามโรงภาพยนตร์ เร็ วๆนี ้แล้ ว ซึ่งเชื่อได้ วา่ ภาพยนตร์
เรื่องนี ้จะเรี ยกกระแสรุ่นพี่ฟีเวอร์ ให้ กลับมาเป็ นที่นิยมอีกครั ้งอย่างแน่นอน หลังจากที่ได้ หว่าน
เสน่ห์ใส่สาวๆทัว่ เอเชีย ให้ ตกหลุมรักรุ่นพี่ยจู องในเวอร์ ชั่นละครกับไปเป็ นที่เรี ยบร้ อยแล้ ว

THE ORGANIZER
บริ ษัท พราวด์ ทู จากัด
มือถือ. 09 4236 1648, 09 6149 9914, 08 9365 2834
เว็บไซต์: www.YJPartnersTH.com
อีเมล: YJPartnersTH@gmail.com

แน่นอนว่ากระแสความฮอตของหนุ่มคนนี ้ ทาให้ ผ้ จู ดั หน้ าใหม่ไฟแรงอย่าง YJPartnerTH ไม่
รอช้ า รี บคว้ าตัวหนุ่ม พัคแฮจิน มาให้ แฟนๆชาวไทยได้ ฟินกันในทันที โดยงานแฟนมีตติ ้ง
2017 PARK HAE JIN ASIA TOUR in Bangkok ‘JIN’s HOUSE PARTY’ ครั ้งนี ้จะจัดขึ ้นใน
วันเสาร์ ที่ 15 กรกฎาคม 2560 นี ้ ที่ ธันเดอร์ โดม เมืองทองธานี ได้ ยนิ แบบนีแ้ ล้ วเหล่าบรรดา
สาวๆของหนุ่มหล่อหน้ ามน คนอบอุ่น อย่าง พัคแฮจิน คนนี ้ ก็ต้องรี บเตรี ยมเก็บเงินกันไว้ ให้
ดีๆ เพราะจะเปิ ดให้ จองบัตรอย่างเป็ นทางการ ในวันอาทิตย์ที่ 11 มิถนุ ายนนี ้ เวลา 10.00 น.
เป็ นต้ นไป ผ่านทางเว็บไซต์ www.yjpartnersth.com และถ้ าอยากจะรู้วา่ การกลับมาของเขา
ในครั ้งนีจ้ ะมีอะไรมาเซอร์ ไพรส์แฟนๆบ้ าง? ผังที่นั่ง และสิทธิพิเศษจะเป็ นอย่างไร? ติดตาม
รายละเอียดเพิ่มเติมได้ ที่ เฟซบุ๊กแฟนเพจ https://www.facebook.com/YJPartnersTH/
และทวิตเตอร์ @YJPartnerTH ขอเชิญมาฟิ น ที่ JIN’s HOUSE PARTY ความทรงจาดีๆ รอ
คุณอยู!่ !!

บัตรราคา 5,000 / 4,000 / 3,000 / 2,000 บาท
Concert

เวลาแสดง: 18:00 น.

July 21-30, 2017
Hall 5-8

Homepro Fair #2

Exhibition (Public)

21-30 กรกฎาคม 2560
อาคาร 5-8

HomePro Fair, one of the most anticipated events for home lovers, is returning for its Home Product Center Public Co., Ltd.
second edition! Organized by Home Product Center Public Company Limited or
Tel. 0 2831 6000
HomePro the leader in home solutions, the fair will feature a comprehensive range Website: www.homepro.co.th
of home furnishings and accessories being offered at special prices.
July 21-23, 2017 Time: 10:00-22:00 hrs.
July 24-27, 2017 Time: 11:00-22:00 hrs.
July 28-30, 2017 Time: 10:00-24:00 hrs.
โฮมโปร แฟร์ ครั ง้ ที่ 2
คนรักบ้ านต้ องติดตาม กับสุดยอดงานแฟร์ เรื่องบ้ านที่ทกุ คนต้ องมาช้ อปเพลินเดินชิวกันอีก บริ ษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จากัด (มหาชน)
ครัง้ กับ “HomePro Fair 2017” ช้ อป กิน บิน เที่ยว ในบรรยากาศตลาดน ้ากลางเมืองแบบ โทร. 0 2831 6000
ไทยๆ ให้ ได้ ถา่ ยรูปย้ อนวันวานเป็ นที่ระลึก ตื่นตาตื่นใจกับทัพสินค้ าเรื่องบ้ าน ลดสูงสุดกว่า เว็บไซต์: www.homepro.co.th
70% ให้ ได้ ช้อปกันแบบเพลินใจ กินอิ่มอร่อยกับร้ านดัง เมนูเด็ดที่งานนี ้งานเดียวเท่านั ้น อาทิ
ส้ มตาปูทาราบะ ผัดไทยกุ้งล็อบสเตอร์ และสนุกสุดฟิ นกับกิจกรรมการละเล่น แพ็คเกจ
ท่องเที่ยวสุดคุ้มอีกมากมาย
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IMPACT EVENT CALENDAR 2017
DATE/LOCATION
Exhibition (Public)

EVENT NAME
21-23 กรกฎาคม 2560 เวลา: 10:00-22:00 น.
24-27 กรกฎาคม 2560 เวลา: 11:00-22:00 น.
28-30 กรกฎาคม 2560 เวลา: 10:00-24:00 น.

July 23-26, 2017
Grand Diamond Ballroom
and Sapphire 201-206 Hall
9 / IMPACT Forum

The 10th VPAT Regional Veterinary Congress 2017
Since 2007, VPAT Regional Veterinary Congress (VRVC) has grown to be one of the
major regional congresses in veterinary medicine in Asia. VRVC is the aim of
connecting and exchanging knowledge in professional animal care, VPAT has
invited many world class speakers providing various interesting topics to VRVC
audiences, e.g., infectious disease, ophthalmology, surgery, imaging diagnosis,
clinical reproduction etc. The conference includes poster presentation and
supported company’s exhibition booths.

Convention

Time: 08:00-17:00 hrs.

23-26 กรกฎาคม 2560
ห้ องแกรนด์ ไดมอนด์ บอลรูม
และห้ องแซฟไฟร์ 201-206
อาคาร 9 / อิมแพ็ค ฟอรั่ม

The 10th VPAT Regional Veterinary Congress 2017
ตังแต่
้ ปี พ.ศ. 2550 VPAT Regional Veterinary Congress (VRVC) ได้ กลายเป็ นหนึ่งใน
การประชุมระดับภูมิภาคด้ านสัตวแพทยศาสตร์ ในภูมิภาคเอเชีย VRVC เป็ นจุดมุ่งหมายใน
การเชื่อมโยง และแลกเปลี่ยนความรู้ในการดูแลสัตว์อย่างมืออาชีพ VPAT ได้ เชิญวิทยากร
ระดับโลกมากมายให้ หวั ข้ อต่างๆ ที่น่าสนใจแก่ผ้ ชู ม VRVC เช่นโรคติดเชื ้อทางตาจักษุ
วิทยาการผ่าตัด, การวินิจฉัยภาพ, การทาสาเนาทางคลินิกเป็ นต้ น

Convention

เวลา: 08:00-17:00 น.

July 25-30, 2017
Challenger 1-3

Thailand Industry Expo 2017

Exhibition (Public)

Time: 10.00-20.00 hrs.

25-30 กรกฎาคม 2560

มหกรรมซือ้ ของไทย ใช้ ของดี : อุตสาหกรรม 4.0 ขับเคลื่อนอนาคตไทย

Thailand Industry Expo 2017 with this year’s theme “One Transformation, Thousand
Opportunities” together with the implementation of the new economic model
“Thailand 4.0,” will mark its 4th anniversary and make a splash at Challenger 1-3
from July 25-30, 2017
Here are the nine pavilions which will be exhibited at the expo:
1. Royal Pavilion
2. Thailand Industry 4.0 Pavilion
3. International Pavilion
4. Fashion District
5. Food Valley
6. Creative and Innovative Entrepreneur Pavilion
7. Seminars
8. Incubation Area
9. Thailand Industry Innovation Showcase Pavilion

* Subject to change without prior notice

THE ORGANIZER

The Veterinary Practitioner Association of Thailand (VPAT)
Tel. 0 2514 1315-6
Website: www.vrvcthailand.com
email: vrvcthailand@gmail.com

สมาคมสัตวแพทย์ผ้ ปู ระกอบการบาบัดโรคสัตว์แห่งประเทศไทย
โทร. 0 2514 1315-6
เว็บไซต์: www.vrvcthailand.com
อีเมล: vrvcthailand@gmail.com

Department of Industrial Promotion, Ministry of Industry
Tel. 0 2202 4416-7
Website: www.dip.go.th, www.thailandindustryexpo.com
Show Organizer:
IMPACT Exhibition Management Co., Ltd.
Special Project Department
Tel. 0 2833 5262-5
email: specialproject@impact.co.th
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IMPACT EVENT CALENDAR 2017
DATE/LOCATION
ชาเลนเจอร์ 1-3

EVENT NAME
กระทรวงอุตสาหกรรม สานต่อความสาเร็ จในการพัฒนาภาคอุตสาหกรรมไทย โดยเฉพาะ
SMEs และ OTOP เดินหน้ าจัดงาน Thailand Industry Expo 2017 อย่างต่อเนื่องเป็ นปี ที่ 4
ภายใต้ แนวคิด “ซื ้อของไทย ใช้ ของดี : อุตสาหกรรม 4.0 ขับเคลื่อนอนาคตไทย THAILAND
INDUSTRY EXPO 2017 : “One Transformation, Thousand Opportunities : ปฏิรูป
อุตสาหกรรม 4.0 สรรค์สร้ างโอกาสอนาคตไทย” ระหว่างวันที่ 25-30 กรกฎาคม 2560 ณ
อาคารชาเลนเจอร์ 1-3 ศูนย์แสดงสินค้ าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี
สาหรับการจัดงานในปี นี ้ได้ แบ่งส่วนจัดแสดงที่สาคัญๆ ได้ แก่
1. Royal Pavilion นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ
2. Thailand Industry 4.0 Pavilion นาเสนอวิสยั ทัศน์ และยุทธศาสตร์ การขับเคลื่อน
ภาคอุตสาหกรรม
3. International Pavilion ขยายโอกาสให้ แก่ผ้ ปู ระกอบการไทยในการพบปะเจรจาการค้ า
การลงทุนกับคู่ค้าต่างประเทศ
4. Fashion District พื ้นที่แสดงความสามารถของนักออกแบบพัสตราภรณ์ไทยและอัต
ลักษณ์ 8 ย่านการค้ าแฟชั่นสาคัญ
5. Food Valley การรวมอาหารชื่อดังจากทัว่ ทุกภาคของประเทศไทยมาไว้ ในที่เดียว

THE ORGANIZER
กรมส่งเสริ มอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม
โทร. 0 2202 4416-7
เว็บไซต์: www.dip.go.th, www.thailandindustryexpo.com
Show Organizer:
บริ ษัท อิมแพ็ค เอ็กซิบิชั่น แมเนจเมนท์ จากัด (ฝ่ ายโครงการ
พิเศษ)
โทร. 0 2833 5262-5
อีเมล: specialproject@impact.co.th

6. Creative and Innovative Entrepreneur Pavilion แนวคิดการพัฒนาด้ านออกแบบ
ผลิตภัณฑ์ของผู้ประกอบการรุ่นใหม่
7. Seminars การสัมมนาให้ ความรู้ เพื่อการพัฒนาธุรกิจ โดยกูรูและผู้เชี่ยวชาญจากภาครัฐ
และภาคเอกชน
8. Incubation Area พื ้นที่กิจกรรมเพื่อให้ ความรู้และเสริมทักษะการประกอบการแก่
ผู้ประกอบการและผู้ที่สนใจ
9. Thailand Industry Innovation Showcase Pavilion พื ้นที่จดั แสดงศักยภาพและ
วิสยั ทัศน์ ของบริ ษัทชั ้นนาและการออกร้ านของผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด
ย่อม รวมถึงวิสาหกิจชุมชนจากทัว่ ประเทศ
Exhibition (Public)

เวลา: 10.00-20.00 น.

July 26-30, 2017
Hall 4

Sports World Expo 2017 (July)

Exhibition (Public)

26-30 กรกฎาคม 2560
อาคาร 4

Exhibition (Public)

A showcase of Thailand’s sporting industry, where local and international sporting
equipment and accessories, and all sports related products and services of the
largest quantities and of the most varieties, will be on sale. Products in this
promotion will comprise of new product launches, special sale items, clearance
items, and loss leader items.

Active nation Co.,Ltd
Tel. 0 2678 1000 Ext. 3202
Mobile. 08 9508 7715
Facebook: www.facebook.com/sportsworldthailand
email: sportsworld_marketing@hotmail.com,
marketing@sportsworld.co.th

July 26-27, 2017 Time: 11:00-22:00 hrs.
July 28-30, 2017 Time: 10:00-22:00 hrs.
สปอตเวิล์ด เอ็กซ์ โป 2560 (กรกฎาคม)
มหกรรมสินค้ า และอุปกรณ์กีฬาแบรนด์ดงั พบกับสินค้ าครบวงจร เสื ้อผ้ า และรองเท้ ากีฬา
ชัน้ นา เครื่องออกกาลังกาย อุปกรณ์กอล์ฟ กีฬาทางน ้า แคมป์ปิ ง้ และอื่นๆ อีกมากมายใน
ราคาพิเศษ

บริ ษัท แอคทีฟ เนชั่น จากัด
โทร. 0 2678 1000 ต่อ 3202
มือถือ. 08 9508 7715
เฟซบุ๊ก: www.facebook.com/sportsworldthailand
อีเมล: sportsworld_marketing@hotmail.com,
marketing@sportsworld.co.th

26-27 กรกฎาคม 2560 เวลา: 11:00-22:00 น.
28-30 กรกฎาคม 2560 เวลา: 10:00-22:00 น.

* Subject to change without prior notice
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IMPACT EVENT CALENDAR 2017
DATE/LOCATION
July 30, 2017
Thunder Dome

EVENT NAME
MONSTA X THE FIRST WORLD TOUR BEAUTIFUL IN BANGKOK

THE ORGANIZER

MONSTA X are ready, we are at RegiStar are ready. Now, are you ready,
Registar Co., Ltd.
MONBEBE?
Website: www.registarthailand.com
MONSTA X are coming to town for the MONSTA X THE FIRST WORLD TOUR
email: registar.ticket@gmail.com
BEAUTIFUL IN BANGKOK!
We are delighted to announce the visit to Thailand of MONSTA X for their FIRST
WORLD TOUR BEAUTIFUL IN BANGKOK. The hip-hop 7-membered boyband from
South Korea under the management of STARSHIP ENTERTAINMENT consisting of
SHOWNU, WONHO, MINHYUK, KIHYUN, HYUNGWON, JOOHEON and I.M. will
perform on Sunday 30th July, 2017 at the Thunder Dome Muang Thong Thani.
Expect the fiery performance packed with fun and surprises from them.
Officially known as MONBEBE, the fans of MONSTA X will get to enjoy the beautiful,
sexy moves mastered by the band.
Now mark the date on your calendar, MONBEBE! Tickets are available from 10 AM
on Sunday 25th June, 2017. Log on to www.registarthailand.com to get your tickets.
Details of the seat plan, ticket price and privileges for ticket holders will follow.
For an update of and more information on the concert, please check our Facebook
fanpage at https://www.facebook.com/RegiStarThailand, visit our website at
https://www.facebook.com/RegiStarThailand, or send us an email to
registar.ticket@gmail.com.

Concert
30 กรกฎาคม 2560
ธันเดอร์ โดม

Ticket are 5,500 (Standing) / 4,500 (Standing) / 4,000 / 3,000 / 2,000 THB
Show Time: 18:00 hrs.
MONSTA X THE FIRST WORLD TOUR BEAUTIFUL IN BANGKOK
RegiStar พร้ อม! MONSTA X พร้ อม! ส่งรายละเอียดแรก
บริ ษัท รี จิสตาร์ จากัด
MONSTA X THE FIRST WORLD TOUR BEAUTIFUL IN BANGKOK ถึง MONBEBE
เว็บไซต์: www.registarthailand.com
ไทยทัว่ กัน!!
อีเมล: registar.ticket@gmail.com
ระฆังดังเพราะคนตี... นาทีนี ้เตรี ยมพบกับ MONSTA X THE FIRST WORLD TOUR
BEAUTIFUL IN BANGKOK ของ 7 หนุ่ม MONSTA X (มอนสตา เอ็กซ์ ) ฮิพฮอพบอยแบนด์
เกาหลี ภายใต้ สงั กัด STARSHIP ENTERTAINMENT (สตาร์ ชิพ เอ็นเตอร์ เทนเม้ นท์ ) ที่ได้ รับ
ความนิยมจากแฟนคลับทัว่ โลกเพิ่มขึน้ อย่างต่อเนื่อง ประกอบด้ วย SHOWNU (ชยอนู),
WONHO (วอนโฮ), MINHYUK (มินฮยอก), KIHYUN (กีฮยอน), HYUNGWON (ฮยองวอน),
JOOHEON (จูฮอน) และ I.M (ไอเอ็ม) งานนีข้ ึ ้นชื่อว่าเวิลด์ทวั ร์ คอนเสิร์ตเต็มรูปแบบครัง้
แรกทั ้งที ผู้จดั ขวัญใจแฟนคลับ RegiStar (รี จิสตาร์ ) เลยขอเอาใจด้ วยการคว้ าคิวพร้ อม
เตรี ยมพาพวกเขามารายงานตัวกับ MONBEBE (มอนเบเบ้ : ชื่อกลุ่มแฟนคลับอย่างเป็ น
ทางการ) ชาวไทย ให้ ได้ สมั ผัสความมัน แดนซ์ไปพร้ อมเจ็ดหนุ่มที่จะจัดสเต็ปทรงพลังแต่แฝง
ความเซ็กซี่ บิวตี ้ฟูลสมชื่อ มาโชว์บนเวทีแบบไม่มีกั๊ก ณ ธันเดอร์ โดม เมืองทองธานี วัน
อาทิตย์ที่ 30 กรกฏาคม 2560 เรี ยกว่าได้ ระเบิดความร้ อนแรงแซงเสียงระฆังแน่นอน
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IMPACT EVENT CALENDAR 2017
DATE/LOCATION

Concert
August 5, 2017
Thunder Dome

EVENT NAME
ปล่อยกาหนดการ ส่งสัญญาณแรกมาแบบนี ้แล้ ว MONBEBE เตรี ยมตัวให้ ดี วันอาทิตย์ที่ 25
มิถนุ ายน 2560 ตั ้งแต่เวลา 10.00 น. เป็ นต้ นไป เปิ ดจาหน่ายบัตรพร้ อมกันทาง
www.registarthailand.com ส่วนผังที่นั่ง ราคาบัตรและสิทธิพิเศษสาหรับผู้ซื ้อบัตรจะมีอะไร
มาให้ ล้ นุ บ้ าง ติดตามกันเร็ วๆ นี ้ รับรอง พลาดไม่ได้ !
เกาะติดสถานการณ์ อัพเดทต่างๆ และสอบถามเพิ่มเติมได้ ที่ Facebook fanpage :
https://www.facebook.com/RegiStarThailand / Website :www.registarthailand.com /
E-mail : registar.ticket@gmail.com

THE ORGANIZER

บัตรราคา 5,500 (บัตรยืน) / 4,500 (บัตรยืน) / 4,000 / 3,000 / 2,000 บาท
เวลาแสดง: 18:00 น.
2017 SEVENTEEN 1ST WORLD TOUR "DIAMOND EDGE" IN BANGKOK
The extremely fun is coming back again in
“2017 SEVENTEEN 1ST WORLD TOUR DIAMOND EDGE
IN BANGKOK” It can called a new wave that are going strong for the young 13
members “SEVENTEEN” which consists of S.COUPS, JEONGHAN, JOSHUA, JUN,
HOSHI, WONWOO, WOOZI, THE8, MINGYU, DK, SEUNGKWAN, VERNON and
DINO of Pledis Entertainment. With the outstanding image of all 13 members and
the ability to sing and dance, including participation in songwriting and creating
their own choreography that make them are watching and attracting the attention of
fans both in Korea and abroad in no time.
And this time they will not miss to come to the Thai CARAT absolutely with the first
full concert in Thailand; “2017 SEVENTEEN 1ST WORLD TOUR DIAMOND EDGE IN
BANGKOK” which will be held on Saturday 5th August 2017 at Thunder Dome,
Muang Thong Thani. Start from 5 p.m. onwards

Proud 2 Co., Ltd.
Mobile. 09 4236 1648, 09 6149 9914, 08 9365 2834
Website: www.seventeen1stworldtourinbkk.com
email: DiamondEdgeinBKK@gmail.com

Know this, Thai CARAT reservation queues in advance because tickets will open the
reservation on Saturday 1st July, 2017. Onward
atwww.seventeen1stworldtourinbkk.com For more information; ticket price, seat
chart and the privileged please stay tuned at Facebook fan page and twitter
DiamondEdgeinBKK. Wow!! All the 13 handsome guys will fly to you, all angels
please help Thai CARAT can book your ticket as you wish. abracadabra!!!!

Concert

Ticket are 4,800 (Standing & Seated) / 3,800 / 2,800 / 1,800 THB
Show Time: 17:00 hrs.

5 สิงหาคม 2560

2017 SEVENTEEN 1ST WORLD TOUR "DIAMOND EDGE" IN BANGKOK

* Subject to change without prior notice
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IMPACT EVENT CALENDAR 2017
DATE/LOCATION
ธันเดอร์ โดม

EVENT NAME
ความสนุก สุดฟิ น กาลังจะกลับมาอีกครัง้ ใน ‘2017 SEVENTEEN 1ST WORLD TOUR
DIAMOND EDGE IN BANGKOK’ จัดว่าเป็ นคลื่นลูกใหม่ที่กาลังมาแรงสุดๆ สาหรับ 13
หนุ่ม SEVENTEEN (เซเว่นทีน) ที่ประกอบไปด้ วย S.COUPS (เอส.คูปส์), JEONGHAN
(จองฮัน), JOSHUA (โจชัว), JUN (จุน), HOSHI (โฮชิ), WONWOO (วอนอู), WOOZI (อูจี),
THE8 (ดิเอท), MINGYU (มินกยู), DK (โดคยอม), SEUNGKWAN (ซึงกวาน), VERNON
(เวอร์ นอน) และ DINO (ดิโน่) แห่งค่าย Pledis Entertainment ด้ วยภาพลักษณ์ที่โดดเด่น
บวกกับความสามารถทังทางด้
้
านการร้ อง การเต้ น รวมไปถึงการมีสว่ นร่วมในการแต่งเพลง
และออกแบบท่าเต้ นเองของพวกเขา จึงทาให้ บอยแบนด์หน้ าใสกลุ่มนี ้ เป็ นที่จบั ตามองและ
ดึงดูดความสนใจของแฟนๆ ทังในประเทศเกาหลี
้
และต่างประเทศในเวลาอันรวดเร็ ว
และด้ วยกระแสนิยมของหนุ่มๆ SEVENTEEN ที่พ่งุ ทะยานสูงขึน้ อย่างรวดเร็ วนัน้ ทาให้ ทวั ร์
คอนเสิร์ตครัง้ นีเ้ กิดขึ ้น ซึ่งไม่ใช่แค่การทัวร์ ในแถบโซนเอเชียเท่านั ้น แต่เป็ นการทัวร์ รอบโลก
กันเลยทีเดียว และครัง้ นีพ้ วกเขาย่อมไม่พลาดที่จะมาหากะรัตชาวไทยอย่างแน่นอน กับ
คอนเสิร์ตเต็มรูปแบบครั ้งแรกในประเทศไทย ที่มีชื่อว่า ‘2017 SEVENTEEN 1ST WORLD
TOUR DIAMOND EDGE IN BANGKOK’ โดยคอนเสิร์ตนีจ้ ะจัดขึน้ ใน วันเสาร์ ที่ 5 สิงหาคม
2560 ณ ธันเดอร์ โดม เมืองทองธานี ตังแต่
้ เวลา 17:00 เป็ นต้ นไป

THE ORGANIZER
บริ ษัท พราวด์ ทู จากัด
มือถือ. 09 4236 1648, 09 6149 9914, 08 9365 2834
เว็บไซต์: www.seventeen1stworldtourinbkk.com
อีเมล: DiamondEdgeinBKK@gmail.com

รู้อย่างนีแ้ ล้ ว กะรัตไทยเตรี ยมบุ๊คคิวรอไว้ ลว่ งหน้ าได้ เลย เพราะจะมีการเปิ ดให้ จบั จองบัตรฯ
อย่างเป็ นทางการ กันในวันเสาร์ ที่ 1 กรกฎาคม ที่จะถึงนีแ้ ล้ ว ผ่านทางเว็บไซต์
www.seventeen1stworldtourinbkk.com ส่วนรายละเอียดอื่นๆ อาทิ ราคาบัตร ผังที่นั่ง
และสิทธิพิเศษต่างๆ ติดตามได้ ที่เฟซบุคแฟนเพจและทวิตเตอร์ DiamondEdgeinBKK ว้ าว!!
หนุ่มหล่อหน้ าใสทั ้ง 13 จะบินมาหาแล้ ว พ่อแก้ วแม่แก้ วช่วยให้ กะรัตไทย จองบัตรได้ ดงั่ ใจ
หวังด้ วยเถิด
Concert

บัตรราคา 4,800 (บัตรยืน และบัตรนั่ง) / 3,800 / 2,800 / 1,800 บาท
เวลาแสดง: 17:00 น.

August 5-13, 2017
Hall 1-8

Thailand Best Shopping Fair 2017

Exhibition (Public)

Time: 11:00-21:00 hrs.

5-13 สิงหาคม 2560
อาคาร 1-8

งานแสดงสินค้ าเพื่อการช้ อปปิ ้ งยิ่งใหญ่ ท่ สี ุดของเมืองไทย
งานแสดงสินค้ าเพื่อการช้ อปปิ ง้ ยิ่งใหญ่ที่สดุ ของเมืองไทย ประจาปี 2560 ณ อิมแพ็ค เมือง
ทองธานี อาคาร 1-8 เพื่อการช้ อปปิ ง้ ที่ยิ่งใหญ่ และดีที่สดุ ของเมืองไทยรวบรวมกลุ่มสินค้ า
เพื่อการช้ อปปิ ง้ หลากหลาย บนพื ้นที่กว่า 47,000 ตารางเมตร ทังกลุ
้ ่มสินค้ า
- เฟอร์ นิเจอร์ และสินค้ าตกแต่งบ้ าน
- เครื่องใช้ ไฟฟ้า และสินค้ า IT
- ต้ นไม้ พรรณไม้ การจัดสวน และสัตว์เลี ้ยง
- สินค้ าแฟชั่น และอัญมณี
- สินค้ าเพื่อสุขภาพความงามและสปา
- สินค้ าเกี่ยวกับเด็ก และของเล่น
- อาหาร และของฝาก
- ผลิตภัณฑ์เครื่องหนัง กระเป๋ า รองเท้ า เข็มขัด
- Food Truck

World Fair Co., Ltd.
Tel. 0 2731 1331
Website: www.worldfair.co.th
e-mail: operation@worldfair.co.th

* Subject to change without prior notice

บริ ษัท เวิลด์ แฟร์ จากัด
โทร. 0 2731 1331
เว็บไซต์: www.worldfair.co.th
อีเมล: operation@worldfair.co.th
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IMPACT EVENT CALENDAR 2017
DATE/LOCATION

EVENT NAME

Exhibition (Public)

เวลา: 11:00-21:00 น.

August 11-27, 2017
Hall 9 (IMPACT Forum)

Big Bad Wolf Book Sale Bangkok 2017

Exhibition (Public)

Time : 07:00-24:00 hrs. (Open 24 hrs. / day throughout the event)

11-27 สิงหาคม 2560
อาคาร 9 (อิมแพ็ค ฟอรั่ม)

มหกรรมหนังสือ บิ๊กแบ๊ ดวู๊ฟ บุ๊คเซลล์ แบงคอก 2017

Exhibition (Public)

เวลา 07:00-24:00 น. (เปิ ดยาวต่อเนื่อง 24 ช.ม ตลอดการจัดงาน)

August 12-20, 2017
Challenger 1-3

ศิลปาชีพ ประทีปไทย OTOP ก้ าวไกลด้ วยพระบารมี ครั ง้ ที่ 6

Exhibition (Public)

Time: 10:00-21:00 hrs.

12-20 สิงหาคม 2560
ชาเลนเจอร์ 1-3

ศิลปาชีพ ประทีปไทย OTOP ก้ าวไกลด้ วยพระบารมี ครั ง้ ที่ 6

Exhibition (Public)

เวลา: 10:00- 21:00 น.

August 13, 2017
Arena

2017 CNBLUE LIVE [BETWEEN US] IN BANGKOK

THE ORGANIZER

Big Bad Wolf is back! The biggest English books sale 60-80%. We’re carrying
Ready 2 Read Co.,Ltd
THREE Millionbooks to Bangkok this time. The book’s categories are Children
Tel. 0 2618 9012, 0 2618 9007
books, 3D, cook books, encyclopedia, bikes, cars, sport, philosophy, architecture, Website: www.bigbadwolfbooks.com
novels, drama, crime, fiction, facts, history, war, fairy-tales and etc. See you at Big
Bad Wolf Book Sale Bangkok 2017 from 11 - 27 August 2017 (open 24 hours non
stop)
Preview Sale day on 10 August 2017 Time: 10:00-22:00 hrs.

บิ๊กแบ๊ ดวู๊ฟ มหกรรมหนังสือนานาชาติลดราคาที่สดุ ระดับโลก!จะกลับมาเยือนประเทศไทย บริ ษัท เรดดี ้ทูรี๊ด จากัด
อีกครั ้ง พร้ อมเปิ ดการขาย 24 ชั่งโมงมาราธอน ต่อเนื่องไม่มีหยุดพัก ครั ้งนีเ้ ราได้ รวบรวม
โทร. 0 2618 9012, 0 2618 9007
หนังสือสดใหม่โดนใจ มากกว่า 3 ล้ านเล่ม ลดกระหน่า 60-80% หลากหลายครอบคลุม
เว็บไซต์: www.bigbadwolfbooks.com
หนังสือ ทุกหมวดหมู่เหมาะกับทุกเพศ ทุกวัย ไม่วา่ จะเป็ น หนังสือสาหรับเด็ก การออกแบบ
ดนตรี กีฬา ภาพยนตร์ แฟชั่น จักรยาน จัดสวน ทาอาหาร หนังสือป๊ อบอัพ รถยนต์ นวนิยาย
ความรัก สืบสวน ชีวประวัติ วรรณกรรมเยาวชน และอื่นๆอีกมากมาย พบกันวันที่ 11-27
สิงหาคมนี ้ ที่มหกรรมหนังสือ บิ๊ก แบ๊ ด วุ๊ฟ บุ๊ค เซล แบงคอก 2017
Preview Sale day: 10 สิงหาคม 2560 เวลา: 10:00-22:00 น.

Community Development Department
Show Organizer: Image Solution Co., Ltd
Tel. 0 2141 6112
Website: www.cdd.go.th

การจัดแสดงนิทรรศการเทิดพระเกียรติ การจาหน่ายผลิตภัณฑ์โอทอป Unseen ผ้ าไทย และ กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย
จาหน่ายสินค้ าหนึ่งตาบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ ตลอดจนเป็ นการเพิ่มช่องทางการตลาดสินค้ าหนึ่ง Show Organizer: บริ ษัท อิมเมจ โซลูชั่น จากัด
ตาบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ และสร้ างรายได้ ให้ กบั ชุมชน
โทร. 0 2141 6112
เว็บไซต์: www.cdd.go.th

2017 CNBLUE LIVE [BETWEEN US] IN BANGKOK
Show Date: Sunday 13th August 2017 (6.00 P.M.)
Venue: Impact Arena, Muangthong Thani
Ticket Price: 6,000 / 5,000 / 4,300 / 3,300 and 2,000 Baht
Official Sale Date: Saturday 8th July 2017, 10.00 A.M. onward.
Ticket sale: Thai Ticket Major Counter at all branches, www.thaiticketmajor.com or
Call Center 02-262-3456

IME Production (Thailand) Co., Ltd.
Ticket available at Thaiticketmajor
Tel. 0 2262 3456
Website: www.thaiticketmajor.com
email: cs@thaiticketmajor.com

Ticket are 6,000 / 5,000 / 4,300 / 3,300 / 2,000 THB
* Subject to change without prior notice
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DATE/LOCATION

EVENT NAME

Concert

Show Time: 18:00 hrs.

13 สิงหาคม 2560
อารี น่า

2017 CNBLUE LIVE [BETWEEN US] IN BANGKOK

Concert
August 17, 2017
Arena

Concert
17 สิงหาคม 2560
อารี น่า

4 หนุ่มร็ อคแบนด์มากความสามารถ ซีเอ็นบลู (CNBLUE) เตรี ยมบินลัดฟ้ามาระเบิดความ
มันส์ให้ กบั เหล่าบอยซ์ไทย (Boice) อีกครั ้ง พร้ อมฉลองครบรอบ 7 ปี กับคอนเสิร์ตสุด
ยิ่งใหญ่ที่ผ้ จู ดั สุดฮอตอย่าง ไอเอ็มอี โปรดักชันส์ (ประเทศไทย) หรื อ ไอมี่ไทยแลนด์ (iME
Thailand) ได้ เตรี ยมจัดเต็มทั ้งแสง สี เสียง เล่นใหญ่สมชื่อ CNBLUE ให้ แฟนๆ ชาวไทยที่รัก
เหล่าผู้ชายสีฟ้าได้ ประทับใจแบบไม่มีวนั ลืมกันได้ เลย แล้ วพบกันได้ ในงาน “2017 CNBLUE
LIVE [BETWEEN US] IN BANGKOK” มาติดตามรายละเอียดต่างๆ กันได้ เลย...
กาหนดการแสดง: วันอาทิตย์ที่ 13 สิงหาคม 2560 เวลา 18.00 น.
สถานที่: อิมแพ็ค อารี น่า เมืองทองธานี
ราคาบัตร: 6,000 / 5,000 / 4,300 / 3,300 และ 2,000 บาท
กาหนดการเปิ ดจาหน่ายบัตร
วันเสาร์ ที่ 8 กรกฎาคม 2560 เวลา 10.00 น. เป็ นต้ นไป
จาหน่ายบัตรผ่านทาง: เคาน์ เตอร์ ไทยทิคเก็ตเมเจอร์ ทุกสาขา หรื อ
www.thaiticketmajor.com และ Call Center 02-262-3456

THE ORGANIZER

บริ ษัท ไอเอ็มอี โปรดักชั่น (ประเทศไทย) จากัด
จองบัตรที่ไทยทิคเก็ตเมเจอร์
โทร. 0 2262 3456
เว็บไซต์: www.thaiticketmajor.com
อีเมล: cs@thaiticketmajor.com

บัตรราคา 6,000 / 5,000 / 4,300 / 3,300 / 2,000 บาท
เวลาแสดง: 18:00 น.
Ariana Grande - Dangerous Woman Tour
Multi-platinum selling and Grammy Award-nominated artist Ariana Grande is on her
way to Thailand bringing her THE DANGEROUS WOMAN TOUR to Bangkok for one
show only on 17 August 2017 at IMPACT Arena, Muang Thong Thani.
The year 2016 saw Ariana release her mega-anticipated third full-length album,
Dangerous Woman, driven by the title track, which reached No. 1 on both iTunes
Overall Top Songs Chart and Top Pop Songs Chart just minutes after its release.
Dangerous Woman also debuted in the Top 10 of the Billboard Hot 100, and the
album has already spawned the global smash hits “Focus”, “Dangerous Woman”,
“Into You” and “Side by Side.”
Don’t miss out on your chance to see the vocal powerhouse Ariana Grande’s The
Dangerous Woman Live in Bangkok 2017 for one show only on 17 August 2017.

Live Nation BEC-Tero Entertainment Co., Ltd.
Ticket available at Thaiticketmajor
Tel. 0 2262 3456
Website: www.thaiticketmajor.com
email: cs@thaiticketmajor.com

Ticket are 24,500 (VIP) / 11,000 (VIP) / 6,500 / 5,500 / 4,500 / 3,500 / 2,500 THB
Show Time: 20:30 hrs.
อาเรี ยนา แกรนเด - เดอะ แดนเจอรั ส วูแมน ทัวร์
ไลฟ์ เนชั่น บีอีซี-เทโร เอ็นเตอร์ เทนเม้ นท์ เตรี ยมเสิร์ฟความแซ่บให้ กบั สาวกของศิลปิ นสาว
เผ็ดแห่งยุค “อาเรี ยนา แกรนเด” (Ariana Grande) เจ้ าของยอดขายระดับแพลทินัม และ
เจ้ าของเพลงฮิต อย่าง โฟกัส (Focus), แดนเจอรัส วูแมน (Dangerous Woman), อิน ทู ยู
(Into You), ไซด์ ทู ไซด์ (Side To Side) และอีกมากมาย กับคอนเสิร์ตครัง้ แรกในประเทศ
ไทยของเธอ “เดอะ แดนเจอรัส วูแมน ทัวร์ ” (Dangerous Woman Tour) แสดงวันที่ 17
สิงหาคมนี ้ ณ อิมแพ็ค อารี น่า เมืองทองธานี เปิ ดขายบัตร 27 พฤษภาคมนี ้!! ติดตาม
รายละเอียดเพิ่มเติมได้ ที่ไทยทิคเก็ตเมเจอร์ www.thaiticketmajor.com

บริ ษัท ไลฟ์ เนชั่น บีอีซี-เทโร เอ็นเตอร์ เทนท์เม้ นท์ จากัด
จองบัตรที่ไทยทิคเก็ตเมเจอร์
โทร. 0 2262 3456
เว็บไซต์: www.thaiticketmajor.com
อีเมล: cs@thaiticketmajor.com

บัตรราคา 24,500 (VIP) / 11,000 (VIP) / 6,500 / 5,500 / 4,500 / 3,500 / 2,500 บาท
* Subject to change without prior notice
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DATE/LOCATION
Concert

EVENT NAME

THE ORGANIZER

เวลาแสดง: 20:30 น.

August 17-27, 2017
Hall 2-8

Thailand National Science and Technology Fair

Exhibition (Public)

Time: 09:00-19:00 hrs.

17-27 สิงหาคม 2560
อาคาร 2-8

มหกรรมวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีแห่ งชาติ ประจาปี 2560

Exhibition (Public)

เวลา: 09:00-19:00 น.

August 19, 2017
Thunder Dome

All 4 One Live in Bangkok

Thailand National Science and Technology Fair, is the country’s largest fair of its
sort. Showcasing science and technology in many different ways, it is an annual
special event organized by The Ministry of Science and Technology (with help from
other related agencies) to promote and foster public interests. With student
competitions, governmental and commercial companies showing their latest
innovations and many exhibitions and interactive activities from both international
and Thai organizations; this event has something for everyone. The event is
organized with the concept “Igniting thoughts, developing lives and the country with
science and technology and driving towards innovation.”

งาน “มหกรรมวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีแห่งชาติ” งานที่รวบรวมสุดยอดกิจกรรมทาง
วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีที่ยิ่งใหญ่ที่สดุ ของปี เนื่องใน “สัปดาห์วิทยาศาสตร์ แห่งชาติ” จัด
โดยกระทรวงวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ภายในงานพบกับการจัดแสดงนิทรรศการและ
กิจกรรมต่างๆ จากความร่วมมือของหน่วยงานทังภาครั
้
ฐ ภาคเอกชนทังในและต่
้
างประเทศ
เพื่อแสดงถึงศักยภาพทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่นาสมัย สามารถสร้ าง
ความตื่นเต้ น สร้ างแรงบันดาลใจและความตระหนักด้ านวิทยาศาสตร์ กบั ผู้เข้ าชม ภายใต้
แนวคิด “จุดประกายความคิด พัฒนาชีวิตด้ วยวิทยาศาสตร์ เสริ มสร้ างชาติด้วยเทคโนโลยี สู่
วิถีแห่งนวัตกรรม”

Brace yourselves for another trip down memory lane, Bangkok. American “Dukes of
R&B” All-4-One are heading this way with their ultimate 90’s love ballads.
Godzillionaire Entertainment and K Group, the same team behind May’s #TBT Nelly
concert, announced today the Grammy-winning group is performing in Bangkok for
the first time on Saturday, August 19 at Thunder Dome Muang Thong Thani, with a
full live band and local crooner Peck Palitchoke as special opening act. Formed in
1993, All-4-One are Jamie Jones, Delious Kennedy, Alfred Nevarez and Tony
Borowiak. They’re best known for “Someday”, “These Arms”, “So Much in Love” and
“I Swear”, the last stayed atop of the Billboard Hot 100 chart for eleven consecutive
weeks and remains the chart’s one of the most successful singles of all time.

National Science Museum, Ministry of Science &
Technology
Show Manager: Pico (Thailand) Public Company Limited
Tel. 0 2748 7007
Mobile. 08 6781 8444
Website: www.nsm.or.th

องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ แห่งชาติ (อพวช.)
กระทรวงวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
Show Manager: บริ ษัท ปิ โก้ (ไทยแลนด์) จากัด (มหาชน)
โทร. 0 2748 7007
มือถือ. 08 6781 8444
เว็ปไซต์: www.nsm.or.th

Godzillianare Entertainment Co., Ltd.
Ticket available at Thaiticketmajor
Tel. 0 2262 3456
Website: www.thaiticketmajor.com
email: cs@thaiticketmajor.com

Ticket are 4,000 / 3,500 / 3,000 / 2,500 / 2,000 / 1,500 THB
Concert

Show Time: 18:00 hrs.

19 สิงหาคม 2560

All 4 One Live in Bangkok

* Subject to change without prior notice
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IMPACT EVENT CALENDAR 2017
DATE/LOCATION
ธันเดอร์ โดม

Concert

EVENT NAME
แฟนชาวไทยเตรี ยมดื่มด่ากับตานาน R&B ในคอนเสิร์ต “All 4 One Live in Bangkok”
“Godzillionaire Entertainment” ร่วมกับ “ K Group ” ฟื น้ ตานานวงป๊ อบอาร์ แอนด์บีที่ฮิต
ที่สดุ ในยุค 90 ให้ กลับมาสร้ างสีสนั อีกครั ้ง กับวง “All 4 One” เจ้ าของซิงเกิล้ สุดฮิตทัง้ “I
Swear” "I Can Love You Like That" "So Much in Love" "I Will Be Right Here" และ
"Someday" ที่พร้ อมจะมอบความสุข และพาคุณย้ อนกลับไปในบรรยากาศวันวานอีกครั ้ง
พบศิลปิ นทัง้ 4 คน และวงดนตรี แบบเต็มวงครัง้ แรกในประเทศไทย
นอกจากนีย้ งั มีโชว์พิเศษจากนักร้ อง R&B ที่ฮ็อตที่สดุ ในขณะนี ้อย่าง “เป๊ ก ผลิตโชค” ที่จะ
เนรมิตรโชว์ให้ พิเศษกว่าใครด้ วยสไตล์ Rhythm & Blues ให้ แฟน ๆ ได้ ชมอย่างจุใจแน่นอน
สาหรับแฟนเพลงยุค 90 ขนานแท้ ต้องไม่พลาด คอนเสิร์ต “All 4 One Live in Bangkok”
วันที่ 19 สิงหาคม 2560 ณ ธันเดอร์ โดม เมืองทองธานี
เปิ ดจาหน่ายบัตรครัง้ แรกวันศุกร์ ที่ 14 กรกฎาคม 2560 ทางไทยทิคเก็ตเมเจอร์ ทกุ สาขา หรื อ
ที่ www.thaiticketmajor.com ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ ที่
FACEBOOK.COM/LIVEINBANGKOKTH

THE ORGANIZER
บริ ษัท ก็อดซิลเลี่ยนแนร์ เอ็นเตอร์ เทนเม้ นท์์ จากัด
จองบัตรที่ไทยทิคเก็ตเมเจอร์
โทร. 0 2262 3456
เว็บไซต์: www.thaiticketmajor.com
อีเมล: cs@thaiticketmajor.com

บัตรราคา 4,000 / 3,500 / 3,000 / 2,500 / 2,000 / 1,500 บาท
เวลาแสดง: 18:00 น.

August 22-25, 2017
Hall 1

Intelligent Warehouse 2017
Intelligent warehouse exhibition will present the lasted technology, hardware and
software for warehouse management. The unique demonstration that will show
material flow in the warehouse, picking systems, software application to increase
warehouse efficiency

Exhibition (Trade)

Time: 09:00-19:00 hrs.

22-25 สิงหาคม 2560
อาคาร 1

Intelligent Warehouse 2017
นิทรรศการแสดงการจัดระบบคลังสินค้ าอัจฉริ ยะจะนาเสนอเทคโนโลยีลา่ สุด ระบบฮาร์ ดแวร์
และซอฟต์แวร์ สาหรับการบริ หารจัดการคลังสินค้ า การสาธิตที่เป็ นเอกลักษณ์ซึ่งจะแสดงการ
ไหลเวียนของวัสดุในคลังสินค้ า ระบบการหยิบสินค้ า การประยุกต์ใช้ ซอฟต์แวร์ เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพของระบบคลังสินค้ า

Exhibition (Trade)

เวลา: 09:00-19:00 น.

August 24, 2017
Challenger 2

FOO FIGHTERS

Concert

Show Time: 19:00 hrs.

24 สิงหาคม 2560

FOO FIGHTERS

Expolink Global Network Ltd
Tel. 0 2640 8013 Ext. 23
Fax. 0 2664 2076
Website: www.intelligent-warehouse.com
email: janejira@expolink.net

บริ ษัท เอ็กซ์โปลิงค์ โกบอล เน็ทเวอร์ ค จากัด
โทร. 0 2640 8013 ต่อ 23
แฟกซ์. 0 2664 2076
เว็บไซต์: www.intelligent-warehouse.com
อีเมล : janejira@expolink.net

Ticket are 6,500 / 6,000 (Standing) / 5,500 / 5,000 (Standing) / 4,500 / 3,500 / 2,500 Jamdee Co., Ltd.
THB
Ticket available at Thaiticketmajor
Tel. 0 2262 3456
Website: www.thaiticketmajor.com
email: cs@thaiticketmajor.com

* Subject to change without prior notice
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IMPACT EVENT CALENDAR 2017
DATE/LOCATION
ชาเลนเจอร์ 2

EVENT NAME
สิ ้นสุดการรอคอย กับสุดยอดคอนเสิร์ตของวงร็ อคระดับตานานที่ได้ ชื่อว่าเป็ นวงที่แสดงสด
ได้ ยอดเยี่ยมที่สดุ แห่งยุค “Foo Fighters” หลังจากเคยมาเปิ ดการแสดงที่ไทยแล้ วหนึ่งครัง้
เมื่อปี 1996 คราวนี ้ เดฟ โกรห์ลและสมาชิก กลับมาพร้ อมกับความมันส์ที่ยกระดับขึ ้น
กว่าเดิม โปรดักชั่นสุดอลังการ และเพลงฮิตจากทั ้ง 8 อัลบัม้ อาทิ ‘Everlong’, ‘Best of You’,
‘The Pretender’ พร้ อมแล้ วที่จะมาพิสจู น์ ให้ ชาวไทยเห็นว่า ทาไมใครๆ ก็ยกให้ พวกเขาเป็ น
หนึ่งในวงร็ อกที่ควรจะได้ ชมการแสดงสดสักครัง้ ในชีวิต! ขาร็ อกรุ่นเล็กรุ่นใหญ่เตรี ยมตัวให้
พร้ อม แล้ วมากระโดดไปด้ วยกัน

THE ORGANIZER
บริ ษัท แจ่มดี จากัด
จองบัตรที่ไทยทิคเก็ตเมเจอร์
โทร. 0 2262 3456
เว็บไซต์: www.thaiticketmajor.com
อีเมล: cs@thaiticketmajor.com

บัตรราคา 6,500 / 6,000 (บัตรยืน) / 5,500 / 5,000 (บัตรยืน) / 4,500 / 3,500 / 2,500 บาท
Concert

เวลาแสดง: 19:00 น.

August 26, 2017
Arena

Slot Machine The Mothership Live at Impact Arena

Concert
26 สิงหาคม 2560
อารี น่า

Rocking the earth is not enough for Thailand’s top rock band Slot Machine. The
band is getting ready to take fans on a new journey into their universe with a largescale concert, Chang Music Connection presents Slot Machine - The Mothership
Live at Impact Arena on Saturday 26 August 2017 at IMPACT Arena, Muang Thong
Thani. Tickets go on sale on Saturday 20 May at 10.00am. At all ThaiTicketMajor
outlets or at www.thaiticketmajor.com. For more information, please call 0-22623838. For further updates, please visit www.bectero.com, Facebook:
www.facebook.com/bectero, Twitter: @BEC_Tero_Ent, and Instagram:
BECTERO_ENTERTAINMENT.

BEC-Tero Entertainment PCL.
Ticket available at Thaiticketmajor
Tel. 0 2262 3456
Website: www.thaiticketmajor.com
email: cs@thaiticketmajor.com

Ticket are 2,500 / 2,200 (Standing) / 2,000 / 1,600 (Standing) / 1,500 / 900 THB
Show Time: 19:00 hrs.
สล็อต แมชชีน เดอะ มาเธอร์ ชิพ ไลฟ์ แอท อิมแพ็ค อารี น่า
แค่ความมันส์ระดับโลกนั ้นยังไม่สะใจ เพราะการกลับมาครั ้งใหม่ของวง สล็อต แมชชีน (Slot
Machine) จะพาทุกคนเดินทางทะลุกาแพงเสียงสู่จกั รวาลของพวกเขา เพื่อสัมผัส
ประสบการณ์ความมันส์แบบ ทะลุโลก ไปกับคอนเสิร์ตครั ้งสาคัญและครัง้ ยิ่งใหญ่ใน “ช้ าง
มิวสิค คอนเนคชั่น พรี เซ้ นท์ส สล็อต แมชชีน เดอะ มาเธอร์ ชิพ ไลฟ์ แอท อิมแพ็ค อารี น่า”
(Chang Music Connection Presents Slot Machine The Mothership Live at Impact
Arena) วันเสาร์ ที่ 26 สิงหาคมนี ้ ที่อิมแพ็ค อารี น่า เมืองทองธานี เปิ ดขายบัตรพร้ อมกันวัน
เสาร์ ที่ 20 พฤษภาคม เวลา 10.00 น. เป็ นต้ นไป ที่ไทยทิคเก็ตเมเจอร์ ทกุ สาขา หรื อ
www.thaiticketmajor.com สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร. 0-2262-3838 และติดตาม
ข่าวสารอัพเดทได้ ที่ www.bectero.com หรื อช่องทางโซเชียล www.facebook.com/bectero
ทางทวิตเตอร์ @BEC_Tero_Ent และทางอินสตาแกรม BECTERO_ENTERTAINMENT

Concert

บัตรราคา 2,500 / 2,200 (บัตรยืน) / 2,000 / 1,600 (บัตรยืน) / 1,500 / 900 บาท
เวลาแสดง: 19:00 น.

August 26, 2017

iMe K-pop Fantival 2017

* Subject to change without prior notice

บริ ษัท บีอีซี-เทโร เอ็นเตอร์ เทนเม้ นท์ จากัด (มหาชน)
จองบัตรที่ไทยทิคเก็ตเมเจอร์
โทร. 0 2262 3456
เว็บไซต์: www.thaiticketmajor.com
อีเมล: cs@thaiticketmajor.com
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IMPACT EVENT CALENDAR 2017
DATE/LOCATION
Thunder Dome

Concert
26 สิงหาคม 2560
ธันเดอร์ โดม

EVENT NAME
iMe Thailand is ready to serve the latest special project “iMe Kpop Fantival 2017”.
Lining up with 5 Hottest Kpop idol group Winner, B1A4, Halo, KNK and K.A.R.D. In
this “Fantival” (Exclusive Kpop festival for Fans) all K-Pop fans will enjoy the
greatest hit songs and many special shows. Not only hit songs and special stages
but also many privileges are prepared to all fans. You will have a chance to get
close to your beloved idol groups.
See you on Saturday 26 August 2017 at Thunder Dome Muangthong Thani. Tickets
will be available from 15 July 2017 at www.imethai.com
For more information: www.facebook.com/IMEthailand or Twitter: @ime_th and
Instagram: @ime_th

THE ORGANIZER
IME Production (Thailand) Co., Ltd.
Tel. 08 9365 2834, 09 4236 1648, 09 6149 9914
Website: www.imethai.com
email: Ticket.IMEThai@gmail.com

Ticket are 6,000 / 5,500 (Standing) / 4,800 / 3,800 / 2,000 THB
Show Time: 18:00 hrs.
ไอเอ็มอี เค-ป็ อป แฟนติวัล 2017
ไอมี่ไทยแลนด์ (iMe Thailand) เสิร์ฟโปรเจ็กต์ใหม่สดุ พิเศษล่าสุด กับงาน “ไอเอ็มอี เคป็ อป
แฟนติวลั 2017” [iMe Kpop Fantival 2017] ด้ วยการขนขบวนไอดอล 5 กลุ่มศิลปิ นสุดฮอต
มากความสามารถส่งตรงจากประเทศเกาหลีไม่วา่ จะเป็ น วินเนอร์ (Winner), บีวนั เอโฟร์
(B1A4), เฮลโล (Halo), คือนาคึน (KNK) และ คาร์ ด (K.A.R.D) ที่จะมาพร้ อมเพลงฮิตแบบ
จัดเต็ม และการแสดงสุดเซอร์ ไพรส์มากมาย ในงานแฟนติวลั (Fantival) เทศกาลเพลง
K-Pop ที่จดั ขึ ้นเพื่อแฟนๆ โดยเฉพาะ เพราะงานนีไ้ ม่ได้ มีแค่เพลงเพราะๆ สนุกสนาน หรื อ
โชว์สดุ พิเศษเพียงเท่านัน้ แต่ยงั มีสทิ ธิพิเศษอีกมากมายที่จะทาให้ แฟนๆ ได้ ใกล้ ชิดสุดฟิ นไป
กับพวกเขาทัง้ 5 วงในงานนี ้!!!
แล้ วมาพบกันได้ ในวันเสาร์ ที่ 26 สิงหาคม 2560 ณ ธันเดอร์ โดม เมืองทองธานี เริ่มเปิ ดขาย
บัตรวันเสาร์ ที่ 15 กรกฎาคมนี ้ ผ่านทาง www.imethai.com
ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ ที่ www.facebook.com/IMEthailand หรื อ Twitter: @ime_th
และ Instagram: @ime_th

บริ ษัท ไอเอ็มอี โปรดักชั่น (ประเทศไทย) จากัด
มือถือ. 08 9365 2834, 09 4236 1648, 09 6149 9914
เว็บไซต์: www.imethai.com
อีเมล: Ticket.IMEThai@gmail.com

บัตรราคา 6,000 / 5,500 (บัตรยืน) / 4,800 / 3,800 / 2,000 บาท
Concert

เวลาแสดง: 18:00 น.

August 30-September 03, The 14th National Herbs Expo
2017
Hall 6-8

For more information: Click

Exhibition (Public)

Time: 10:00-20:00 hrs.

30 สิงหาคม- 03 กันยายน
2560

งานมหกรรมสมุนไพรแห่ งชาติ ครั ง้ ที่ ๑๔

อาคาร 6-8

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม: คลิก

* Subject to change without prior notice

Department of Thai Traditional and Alternative Medicine,
Ministy of Public Health
Show Manager: Chan 29 Co.,Ltd.
Tel. 0 2591 7007
Website: http://natherbexpo.dtam.moph.go.th,
www.dtam.moph.go.th

กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวง
สาธารณสุข
Show Manager: บริ ษัท จันทร์ 29 จากัด
โทร. 0 2591 7007
เว็บไซต์: http://natherbexpo.dtam.moph.go.th,
www.dtam.moph.go.th
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IMPACT EVENT CALENDAR 2017
DATE/LOCATION

EVENT NAME

Exhibition (Public)

เวลา: 10:00-20:00 น.

September 2-10, 2017
Hall 1-4

Bangkok Furniture Fair 2017
- Furniture: Home & Décor
- Electronic
- Fashion
- Wedding
- Food

Exhibition (Public)

Time: 11:00-21:00 hrs.

2-10 กันยายน 2560
อาคาร 1-4

บางกอกเฟอร์ นิเจอร์ แฟร์ 2560
- Furniture: Home & Décor กลุ่มผลิตภัณฑ์สนิ ค้ าเฟอร์ นิเจอร์ รวมถึงผู้สง่ ออกเฟอร์ นิเจอร์
ผลิตภัณฑ์เฟอร์ นิเจอร์ ทกุ ชนิด และกลุ่มสินค้ าตกแต่งบ้ านนานาชนิด
- Electronic กลุ่มสินค้ าเครื่องใชไฟฟ้าในครัวเรื อน
- Fashion กลุ่มสินค้ าแฟชั่น เช่นเสื ้อผ้ า เครื่องแต่งกาย เครื่องหนัง กระเป๋ า รองเท้ า แว่นตา
นาฬิกาต่างๆ
- Wedding กลุ่มสินค้ าธุรกิจ สตูดิโอถ่ายภาพแต่งงาน ห้ องเสื ้อชุดแต่งงาน เวดดิ ้งออกาไน
เซอร์ ช่างภาพ ของชาร่วย การ์ ดแต่งงาน วีดีโอพรี เซ็นเตชั่น
- Food กลุ่มสินค้ าผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับอาหาร อุปกรณ์ทาอาหาร และเครื่องดื่ม อาหารแช่แข็ง
ขนมของฝากจากภาคต่างๆ

Exhibition (Public)

เวลา: 11:00-21:00 น.

September 3, 2017
Thunder Dome

Y I LOVE YOU FAN PARTY
The last and biggest fan party of the year, this is the exclusive fan party featuring
the most favourite onscreen male-male couples you are shipping including: Krist
Peerawat - Singto Prachaya / Off Jumpol - Gun Atthaphan / New Thitipoom - Earth
Pirapat
Special guests: Got Ittiphat / Sing Harit/ Tay Tawan
Plus performances from our vocal artists: Amp Phurikoolkrit & Gun Achirawit
Let’s board these ships and sail together! Tickets available on Saturday, 5 August
2017 via Thaiticket Major
For more info, see facebook.com/gmmtvofficial

Concert
3 กันยายน 2560
ธันเดอร์ โดม

THE ORGANIZER

World Fair Co., Ltd.
Tel. 0 2731 1331
Website: www.worldfair.co.th
e-mail: operation@worldfair.co.th

บริ ษัท เวิลด์ แฟร์ จากัด
โทร. 0 2731 1331
เว็บไซต์: www.worldfair.co.th
อีเมล: operation@worldfair.co.th

GMM TV Co.,Ltd
Ticket available at Thaiticketmajor
Tel. 0 2262 3456
Website: www.thaiticketmajor.com
email: cs@thaiticketmajor.com

Ticket are 5,000 (VIP) / 3,500 / 2,500 / 1,500 / 1,000 THB
Show Time: 14:00 hrs.
Y I LOVE YOU FAN PARTY
นี่คือแฟนปาร์ ตี ้ที่วายที่สดุ ครัง้ สุดท้ ายของปี นี ้ ปาร์ ตี ้แฟนมีท ที่จะทาให้ อาการวายของคุณ
กาเริ บถึงขีดสุด!! กับการลงเรื อลาเดียวกันครั ้งแรกของนักแสดงสุดปั ง
คริ ส พีรวัส - สิงโต ปราชญา / ออฟ จุมพล - กัน อรรถพันธ์ / นิว ฐิ ติภมู ิ - เอิร์ท พิรพัฒน์
ร่วมด้ วยเรื อรับเชิญสุดกรี๊ด! ก็อต อิทธิพทั ธ์ / ซิง หฤษฎ์ / เต ตะวัน และนักร้ องรับเชิญคู่จิน้ !
แอมป์ ภูริกลู กฤษฎ์ / กัน อชิรวิชย์ มารวมพลังวาย พายเรื อไปด้ วยกัน
เปิ ดขายบัตร วันเสาร์ ที่ 5 สิงหาคมนี ้ ทาง Thaiticketmajor ทุกสาขา
ติดตามรายละเอียดได้ ที่ facebook.com/gmmtvofficial

Concert

บัตรราคา 5,000 (VIP) / 3,500 / 2,500 / 1,500 / 1,000 บาท
เวลาแสดง: 14:00 น.

September 6-10, 2017

Bangkok Gems & Jewelry Fair 60th Edition September 2017

* Subject to change without prior notice

บริ ษัท จีเอ็มเอ็ม ทีวี จากัด
จองบัตรที่ไทยทิคเก็ตเมเจอร์
โทร. 0 2262 3456
เว็บไซต์: www.thaiticketmajor.com
อีเมล: cs@thaiticketmajor.com
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IMPACT EVENT CALENDAR 2017
DATE/LOCATION
Challenger 1-3

Exhibition (Trade&Public)

6-10 กันยายน 2560
ชาเลนเจอร์ 1-3

Exhibition (Trade&Public)

EVENT NAME
For more information: Click

THE ORGANIZER
Department of International Trade Promotion, Ministry of
Commerce by Lifestyle Trade and Business Development
Show Manager: XCON Co.,Ltd.
Tel. 0 2507 8392-3
Call Center. 1169
Fax. 0 2547 4292
Website: www.bkkgems.com, www.ditp.go.th,
www.thaitradefair.com
e-mail: bkkgems@ditp.go.th

Trade Visitors : September 6-8, 2017, Time 10:00-18:00 hrs.
Public Visitors : September 9, 2017, Time 10:00-18:00 hrs.
Public Visitors : September 10, 2017, Time 10:00-17:00 hrs.
งานแสดงสินค้ าอัญมณีและเครื่ องประดับ ครั ง้ ที่ 60
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม: คลิก

กรมส่งเสริ มการค้ าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์
Show Manager: บริ ษัท เอ๊ กซ์คอน จากัด
โทร. 0 2507 8392-3
ศูนย์ประสานงานบริ การ. 1169
โทรสาร. 0 2547 4292
เว็บไซต์: www.bkkgems.com, www.ditp.go.th,
www.thaitradefair.com
อีเมล: bkkgems@ditp.go.th

เจรจาธุรกิจ วันที่ 6-8 กันยายน 2560 เวลา 10:00-18:00 น.
บุคคลทัว่ ไป วันที่ 9 กันยายน 2560 เวลา 10:00-18:00 น.
บุคคลทัว่ ไป วันที่ 10 กันยายน 2560 เวลา 10:00-17:00 น.

SIMA ASEAN Thailand 2017
September 7-9, 2017
Hall 5-6, IMPACT Lakeside SIMA ASEAN THAILAND 2017 is the all-in-one platform for agribusiness and the
ASEAN edition of the world’s second largest Agricultural Exhibition in Thailand
which aims to showcase the latest technology and innovation in the agriculture
machinery and equipment sector. The 3nd consecutive year of SIMA ASEAN
THAILAND would present the show as the most complete trade, knowledge, and
networking hub of the ASEAN agricultural industry. The exhibition focuses on a
complete range of machinery and solutions that suit the region’s needs; : tractors,
soil working equipment, plant treatment, harvesting, irrigation, storage, breeding
equipment, spare parts, new technologies and innovation etc. SIMA ASEAN
THAILAND 2017 is the place to be in Southeast Asia!
Exhibition (Trade)

Time: 10:00-18:00 hrs.

7-9 กันยายน 2560

ซิม่า อาเซียน ไทยแลนด์ 2017

* Subject to change without prior notice

IMPACT Exhibition Management Co.,Ltd., COMEXPOSIUM
and AXEMA
Exhibition Project
Contact Person: Ms. Ajjima Roysri
Tel. 0 2833 5347
Mobile. 08 7051 9654
Website: www.sima-asean.com
email: ajjimar@impact.co.th
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IMPACT EVENT CALENDAR 2017
DATE/LOCATION
อาคาร 5-6, ริ มทะเลสาบ
เมืองทองธานี

EVENT NAME
ซิม่า อาเซียน ไทยแลนด์ 2017 จัดขึ ้นต่อเนื่องเป็ นครัง้ ที่ 3 งานแสดงสินค้ าและการประชุม
นานาชาติเพื่อธุรกิจเกษตรในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ รวบรวมนวัตกรรม เครื่องจักรและ
อุปกรณ์ด้านการเกษตรอย่างครบวงจรที่สดุ ในประเทศไทย พบกับเครื่องจักรและผลิตภัณฑ์ที่
ตอบสนองความต้ องการของมืออาชีพด้ านการการเกษตร รวมถึงการให้ บริ การด้ าน
การเกษตรอย่างครบวงจร ตั ้งแต่กอ่ นเก็บเกี่ยว และหลังเก็บเกี่ยว

Exhibition (Trade)

เวลา: 10:00-18:00 น.

September 09, 2017
Arena

30 ปี คาภีร์ แกเพื่อนฉัน

Concert

Show Time: 19:00 hrs.

09 กันยายน 2560
อารี น่า

30 ปี คาภีร์ แกเพื่อนฉัน
ในปี นี ้ 2560 เป็ นปี ที่พงษ์ สทิ ธิ์ คาภีร์ ได้ ทางานบนถนนสายดนตรี ครบสามทศวรรษ ซึ่งจะมี
คอนเสิร์ตครัง้ ที่ใหญ่ที่สดุ ของศิลปิ นระดับตานานคนนี ้ ในวันเสาร์ ที่ 9 กันยายน 2560 ที่อิม
แพ็ค อารี น่า เมืองทองธานีพงษ์ สทิ ธิ์ คาภีร์ พร้ อมแล้ วที่จะให้ แฟนเพลง และผู้ที่สนใจ หรื อ
ใครก็ตามที่รักในเสียงดนตรี อนั มีเสน่ห์เฉพาะตัวของเขา ได้ สมั ผัสกับผลงานทั ้ง วันวาน
ปั จจุบนั และอนาคต ของผู้ชายคนนี ้ อย่างเต็มอิ่ม ซึ่งพงษ์ สทิ ธิ์ คาภีร์ ยินดีมอบให้ สมกับที่
เป็ นเวลา “30 ปี คาภีร์ แกเพื่อนฉัน”
รักพงษ์ สทิ ธิ์ คาภีร์ ชอบเพลงพี่ปู อยากดูคอนเสิร์ต กับวาระสาคัญที่พงษ์ สทิ ธิ์ คาภีร์จดั เต็ม
ให้ ขนาดนี ้ แฟนเพลง เพื่อนพ้ องน้ องพี่ ต้ องเต็มที่ด้วยเช่นกัน ให้ สมกับเป็ น “30 ปี คาภีร์ แก
เพื่อนฉัน” ที่ถ้าทุกคนมาตามสัญญา ในวันที่ 9 กันยายน 2560 นี ้ เจ้ าตัวก็พร้ อมจัดให้ แบบ
สุดใจ เพราะครบรอบ 30 ปี มีได้ เพียงครั ้งเดียว
สาหรับบัตรคอนเสิร์ต “30 ปี คาภีร์ แกเพื่อนฉัน” เริ่มวางจาหน่ายแล้ ว ตังแต่
้ วนั ที่ 25
เมษายน 2560 ในราคา 2,500 / 2,000 / 1,500 / 1,000 และ 800 บาท รวมไปถึงบัตรวีไอพี
ราคา 3,500 บาท ที่มีจาหน่ายในจานวนจากัด โดยผู้ซือ้ บัตรจะได้ ใกล้ ชิดกับพงษ์ สทิ ธิ์ คาภีร์
ในแบบใหม่ ที่ไม่เหมือนใครมาก่อนในคอนเสิร์ต พร้ อมรับของที่ระลึกสัง่ ทาพิเศษเฉพาะงานนี ้
เท่านัน้ รวมไปถึงได้ พบปะกับ พงษ์ สทิ ธิ์ คาภีร์ อย่างเป็ นกันเองหลังเวทีในวันงานคอนเสิร์ต
อีกด้ วย

Ticket are 3,500 / 2,500 / 2,000 / 1,500 / 1,000 / 800 THB

Concert

บัตรราคา 3,500 / 2,500 / 2,000 / 1,500 / 1,000 / 800 บาท
เวลาแสดง: 19:00 น.

September 09, 2017

NCT 127 FAN MEETING in BANGKOK

* Subject to change without prior notice

THE ORGANIZER
บริ ษัท อิมแพ็ค เอ็กซิบิชั่น แมเนจเม้ นท์ จากัด, คอมเอ็กซ์โพเซียม
และเอ็กซิม่า
เอ็กซิบิชั่น โปรเจค
ติดต่อ: คุณอัจจิมา ร้ อยศรี
โทร. 0 2833 5347
มือถือ. 08 7051 9654
เว็บไซต์: www.sima-asean.com
อีเมล: ajjimar@impact.co.th

Muse Corporation Co., Ltd.
Tel. 0 2711 7788
Website: www.allticketthailand.com
email: supportallticket@counterservice.co.th

บริ ษัท มิวส์ คอร์ ปอเรชั่น จากัด
โทร. 0 2711 7788
เว็บไซต์: www.allticketthailand.com
อีเมล: supportallticket@counterservice.co.th
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IMPACT EVENT CALENDAR 2017
DATE/LOCATION
Thunder Dome

Concert
09 กันยายน 2560
ธันเดอร์ โดม

EVENT NAME
Thai NCTzen get ready!! It’s time for “NCT 127” to show the power of the biggest hit
on this stage !!
SM True proudly presents the hottest rookie boyband 'NCT 127 FAN MEETING in
BANGKOK'.
Public sale will start on 26th August 2017 (SAT) from 11.00 AM onwards through
counter service all branches including 7-11 in Thailand and
www.allticketthailand.com
For more information : https://www.allticketthailand.com/findex.html or Counter
Service Call Center 02-711-7788
Be ready to open your heart for the fun and impressive fan meeting from NCT 127!
Don’t Miss it !!

THE ORGANIZER
SM True Co., Ltd.
Tel. 0 2711 7788
Website: www.allticketthailand.com
email: supportallticket@counterservice.co.th

Ticket are 5,000 / 4,500 (Standing) / 4,000 / 3,000 / 2,000 THB
Show Time: 18:00 hrs.
NCT 127 FAN MEETING in BANGKOK
NCTzen ชาวไทยเตรี ยมตัว! ถึงเวลาแล้ วที่ ‘NCT 127’ จะมาโชว์พลังบนเวทีอนั ยิ่งใหญ่ !!
SM True จัดให้ กบั แฟนมีตติ ้งครั ้งแรกในประเทศไทยของบอยแบนด์ดาวรุ่งที่กาลังเป็ นที่จบั
ตามองมากที่สดุ ในขณะนี ้ “NCT 127 FAN MEETING in BANGKOK”
เปิ ดจาหน่ายบัตรอย่างเป็ นทางการ: วันเสาร์ ที่ 26 สิงหาคม 2560 เวลา 11.00 น. เป็ นต้ นไป
สอบถามเพิ่มเติมเรื่องการจองบัตรคอนเสิร์ตทาง www.facebook.com/CounterService
และ Counter Service Call Center 02-711-7788
'NCT127' ตั ้งใจมาโชว์เสน่ห์ และความสามารถอันหลากหลาย ผ่านเวทีการแสดงทุกเพลงฮิต
และกิจกรรมสุดพิเศษ พร้ อมร่วมพูดคุยให้ แฟน ๆ ชาวไทยได้ ใกล้ ชิด และสัมผัสตัวตนของ
พวกเขามากขึน้ NCTzen เตรี ยมเปิ ดใจรับความสนุก และความประทับใจจากพวกเขาได้ เลย
ค่ะ

บริ ษัท เอสเอ็ม ทรู จากัด
โทร. 0 2711 7788
เว็บไซต์: www.allticketthailand.com
อีเมล: supportallticket@counterservice.co.th

บัตรราคา 5,000 / 4,500 (บัตรยืน) / 4,000 / 3,000 / 2,000 บาท
Concert

เวลาแสดง: 18:00 น.

September 11-17, 2017
Hall 7

Central E-SAN Festival 2017

Exhibition (Public)

Time 10:00-21:00 hrs.

11-17 กันยายน 2560

มหกรรมของดีอีสานกลาง

Office of Commercial Affairs Khon Kaen
Show Manager: Image Corporation (Thailand) Co.,Ltd
Tel. 0 2661 8081
Mobile. 08 3074 4613
email: wanarat@imageholiday.com

* Subject to change without prior notice
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IMPACT EVENT CALENDAR 2017
DATE/LOCATION
อาคาร 7

EVENT NAME
Living knowledge and wisdom อีสานกลาง แหล่งเรี ยนรู้และภูมิปัญญาที่มีชีวิต
มหกรรมของดีอีสานกลาง จากกาฬสินธุ์ ขอนแก่น มหาสารคาม ร้ อยเอ็ด สินค้ าภูมิปัญญา
ท้ องถิ่น โอทอปขึน้ ชื่อ อาหารอีสานแซ่บนัว มากกว่า 300 ร้ านค้ า
อีสานกลาง แหล่งอารยธรรมล ้าค่า ศูนย์กลางทางเศรษฐกิจ ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญา
นาท่านเที่ยวชมและเรี ยนรู้ในบรรยากาศพิพิธภัณฑ์มีชีวิตที่สะท้ อนผ่านสินค้ าท้ องถิ่นที่
น่าสนใจหลากหลาย การสาธิตและแสดงภูมิปัญญา การแสดงศิลปวัฒนธรรม มางานนี ้
เสมือนท่านได้ ไปสัมผัสอีสานกลางอย่างแท้ จริ ง

Exhibition (Public)

เวลา 10:00-21:00 น.

September 14-16, 2017
Hall 4

RetailEX ASEAN 2017
RetailEX ASEAN 2017, the largest in store equipment & solutions expo in Southeast
Asia, an annual international trade exhibition and conference present solution for
shop fitting, store design, architecture, lighting and refrigerating technology, as well
as in store POP marketing, visual merchandising and display. RetailEX ASEAN 2017
caters to retailers focusing on the ASEAN market, one of the fastest growing regions
of the world.

Exhibition (Trade) /
Conference
14-16 กันยายน 2560
อาคาร 4

Exhibition (Trade) /
Conference
September 14-16, 2017
Hall 4

THE ORGANIZER
สานักงานพาณิชย์จงั หวัดขอนแก่น
Show Manager: บริ ษัท อิมเมจ คอร์ ปอเรชั่น (ประเทศไทย)
จากัด
โทร. 0 2661 8081
มือถือ. 08 3074 4613
อีเมล: wanarat@imageholiday.com

Thai Retailers Association, IMPACT Exhibition
Management Co., Ltd., Clarion Events Pte Ltd
Exhibition Project
Contact Person: Khun Will Wu
Tel. 0 2833 6336
Mobile. 09 5950 9852
Website: www.retailexasean.com
email: yunfeiw@impact.co.th

Time: 10:00-18:30 hrs.

RetailEX ASEAN 2017
รี เทลเอ็กซ์ อาเซียน – งานแสดงอุปกรณ์และนวัตกรรมเพื่อผู้ประกอบการค้ าปลีกที่ใหญ่ที่สดุ
ในอาเซียน จัดแสดงนิทรรศการสินค้ าเพื่อมุ่งเน้ นการเจรจาทางธุรกิจรวมไปถึงงานสัมมนาให้
ความรู้ เพื่อยกระดับกลุ่มเจ้ าของธุรกิจห้ างสรรพสินค้ า และร้ านค้ าปลีก ในภูมิภาคอาเซียน
จัดร่วมกับงานอินเตอร์ เน็ตรี เทลลิ่ง เอ็กซ์โป อาเซียน – งานสัมมนาและแสดงเทคโนโลยี โดย
มุ่งเน้ นกลุ่มออนไลน์ อาทิเช่น ระบบชาระเงินออนไลน์ รับบบบริ หารจัดการร้ านค้ าออนไลน์
ที่ปรึกษาทางการตลาดออนไลน์ รวมไปถึงอินเตอร์ เน็ท ออฟ ติงส์ (IoT) เพื่อตอบสนอง
นโยบาย 4.0

Thai Retailers Association, IMPACT Exhibition
Management Co., Ltd., Clarion Events Pte Ltd
เอ็กซิบิชั่น โปรเจค
ติดต่อ: คุณวิว วู
โทร. 0 2833 6336
มือถือ. 09 5950 9852
เว็บไซต์: www.retailexasean.com
อีเมล: yunfeiw@impact.co.th

เวลา: 10:00-18:30 น.

InternetRetailing EXPO ASEAN 2017
This is the first time that InternetRetailing EXPO will be co-located with RetailEX
ASEAN, offering you your one stop shop for building and designing your store for a
sale-promoting customer experience; selecting the technology that will increase the
productivity of your retail team; and of course, how to integrate with an online store.
If you’re looking to progress from offline to fully-fledged online retailer, then you
need to learn the lessons from retailers across ASEAN at InternetRetailing
Conference.

* Subject to change without prior notice

IMPACT Exhibition Management Co., Ltd., Clarion Events
Pte Ltd
Exhibition Project
Contact Person: Khun Will Wu
Tel. 0 2833 6336
Mobile. 09 5950 9852
email: yunfeiw@impact.co.th
Clarion Events Pte Ltd
Contact Person: Khun Julia Kwan
Mobile. +65 6590 3960, +65 9109 6396
email: julia.kwan@clarionevents.com
Website: www.internetretailingexpo-asean.com/
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IMPACT EVENT CALENDAR 2017
DATE/LOCATION
Exhibition (Trade) /
Conference
14-16 กันยายน 2560
อาคาร 4

Exhibition (Trade) /
Conference
September 15, 2017
Challenger 1

EVENT NAME

THE ORGANIZER

Time: 10:00-18:30 hrs.

InternetRetailing EXPO ASEAN 2017
ครัง้ แรกที่งานอินเตอร์ เน็ทรี เทลลิ่ง เอ็กซ์โป จับมือร่วมกับงาน รี เทลเอ็กซ์ อาเซียน จัดงาน
นิทรรศการแสดงสินค้ าและสัมมนาเพื่อธุรกิจค้ าปลีกครบวงจรที่สดุ งานเดียวในไทย โดยจัด
แสดงเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับทุกประเภทและขนาดของร้ าน และที่สาคัญที่สดุ สาหรับ
ผู้ประกอบการที่กาลังพัฒนาระบบขายออนไลน์ ควบคู่ไปกับการขายหน้ าร้ าน เพื่อเพิ่มช่อง
ทางการขายให้ ครบวงจรและเข้ าถึงผู้บริ โภคได้ มากยิ่งขึ ้น
สาหรับท่านที่กาลังศึกษาและต้ องการเปลี่ยนแปลงร้ านค้ าให้ เข้ าสู่โลกออนไลน์ อย่างเต็ม
รูปแบบ ห้ ามพลาดโอกาสที่จะได้ เรี ยนรู้และทาความเข้ าใจจากวิทยากรจากต่างประเทศผู้มาก

IMPACT Exhibition Management Co., Ltd., Clarion Events
Pte Ltd
เอ็กซิบิช่ ัน โปรเจค
ติดต่อ: คุณวิว วู
โทร. 0 2833 6336
มือถือ. 09 5950 9852
อีเมล: yunfeiw@impact.co.th
Clarion Events Pte Ltd
ติดต่อ: Khun Julia Kwan
มือถือ. +65 6590 3960, +65 9109 6396
อีเมล: julia.kwan@clarionevents.com
เว็บไซต์: www.internetretailingexpo-asean.com/

เวลา: 10:00-18:30 น.

The Chainsmokers Memories Do not Open Asia Tour 2017
American duo, The Chainsmokers, are coming to Thailand for one show only, The
Chainsmokers Memories Asia Tour 2017 Do Not Open on 15 September at IMPACT
Challenger 1 with special guest Nick Martin also set to perform. Tickets start at
Bt2,000 and go on sale on 30 June. For more information, log on to:
www.thaiticketmajor.com.
The Chainsmokers consists of Alex Pall and Drew Taggart. The pair proved
themselves to be the breakout story of 2016 with over 5 Billion global streams and
three multi-platinum singles – “Closer”, “Don’t Let Me Down”, and “Roses”. Their
collaboration with Coldplay, "Something Just Like This", topped music charts across
the globe and their remixes have also been regular #1’s on the HypeM charts.

Concert

Ticket are 3,000 / 2,000 (All standing) THB
Show Time: 20:30 hrs.

15 กันยายน 2560

เดอะ เชนสโมกเกอร์ ส เมมโมรี่ ส์ เอเชีย ทัวร์ 2017 ดู นอท โอเพ่ น

* Subject to change without prior notice

Live Nation BEC-Tero Entertainment Co., Ltd.
Ticket available at Thaiticketmajor
Tel. 0 2262 3456
Website: www.thaiticketmajor.com
email: cs@thaiticketmajor.com
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IMPACT EVENT CALENDAR 2017
DATE/LOCATION
ชาเลนเจอร์ 1

Concert

EVENT NAME
ข่าวดีสาหรับสายแดนซ์ เมื่อดาวรุ่งพุ่งแรงแห่งวงการเพลง คู่หดู ีเจ เดอะ เชนสโมกเกอร์ ส
(The Chainsmokers) ประกาศคอนเสิร์ต เดอะ เชนสโมกเกอร์ ส เมมโมรี่ส์ เอเชีย ทัวร์ 2017
ดู นอท โอเพ่น (The Chainsmokers Memories Asia Tour 2017 Do Not Open) ใน
เมืองไทย 15 กันยายนนี ้ ที่อิมแพค ชาเลนเจอร์ ฮอลล์ 1 เมืองทองธานี พร้ อมดีเจรับเชิญสุด
พิเศษ นิค มาร์ ติน (Nick Martin) ราคาบัตรราคา 2,000 และ 3,000 บาท เริ่มเปิ ดขายบัตร
วันที่ 30 มิถนุ ายนนี ้!! ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ ที่ไทยทิคเก็ตเมเจอร์
www.thaiticketmajor.com
2 หนุ่มเท่ห์ อเล็กซ์ พาลล์ (Alex Pall) และ ดรูว์ แท็กการ์ ท (Drew Taggart) แห่ง เดอะ เชนส
โมกเกอร์ ส คลื่นลูกใหม่ที่สร้ างกระแสสะเทือนวงการเพลงกับซิงเกิล้ ฮิต เซลฟี่ (#SELFIE)
และอีกหลายเพลง เช่น โคลสเซอร์ (Closer), ด้ อน เล็ท มี ดาวน์ (Don’t let me down), โรส
(Rose), ปารี ส (Paris) ที่ขึน้ สู่ท๊อปชาร์ ตในบีทพอร์ ต (Beatport) อย่างรวดเร็ ว รวมทังเวอร์
้ ชั่น
รี มิกซ์ ก็ขึ ้นท็อปชาร์ ตใน ไฮปเอ็ม (HypeM) เช่นกัน นอกจากจะยึดพื ้นที่บนชาร์ ตเพลงอีดีเอ็ม
แล้ ว เพลงของพวกเขายังทะยานขึน้ อันดับหนึ่งชาร์ ตเพลงทัว่ โลก และไปไกลว่านั ้น เมื่อเพลง
Don’t let me down สามารถคว้ ารางวัล Grammy สาขา Best Dance Recording ในปี
2017 และ American Music Award Favorite Electronic Dance Music Artist ในปี 2016
รวมทั ้งยังได้ รับการเสนอชื่อเข้ าชิงรางวัล Grammy 3 ครั ้ง, American Music Award 4 ครั ้ง,
Billboard Music Awards 2 ครัง้ , Teen Choice Awards 2 ครั ้ง, MTV Video Music
Awards 2 ครัง้ และ iHeart Music Awards อีกถึง 11 ครั ้ง

THE ORGANIZER
บริ ษัท ไลฟ์ เนชั่น บีอีซี-เทโร เอ็นเตอร์ เทนท์เม้ นท์ จากัด
จองบัตรที่ไทยทิคเก็ตเมเจอร์
โทร. 0 2262 3456
เว็บไซต์: www.thaiticketmajor.com
อีเมล: cs@thaiticketmajor.com

บัตรราคา 3,000 / 2,000 (บัตรยืน) บาท
เวลาแสดง: 20:30 น.

September 20-22, 2017
Hall 6

BMAM Expo Asia 2017

Exhibition (Trade)

Time: 10:00-18:00 hrs.

20-22 กันยายน 2560

งานแสดงสินค้ าและการประชุมสัมมนาด้ านการบารุ งรั กษาอาคารและการบริ หาร
จัดการทรั พยากรอาคารแห่ งเอเชียครั ง้ ที่ 10

The 10th Edition of International Exhibition and Conference on Building Maintenance IMPACT Exhibition Management Co., Ltd.
and Facility Management held in Thailand for the Asia Market co-located with GBR Exhibition Project
Expo Asia 2017
Show Manager: SPHERE Exhibits Pte., Ltd.
Contact Person: Khun Chanon Ekarattanakul
Tel. 0 2833 5208
Mobile. 08 9060 2772
Website: www.bmam-gbr.com
email: chanone@impact.co.th

อาคาร 6

งานแสดงสินค้ าและการประชุมสัมมนาระดับนานาชาติด้านการบริ หารจัดการและ
บารุงรักษาอาคารที่เป็ นส่วนสาคัญในการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมการบารุงรักษา การ
ซ่อมแซม และการบริ หารจัดการอาคาร ภายในงานจะมีการนาเสนอสินค้ า บริ การ และ
นวัตกรรมล่าสุด มาจัดแสดงให้ ผ้ เู ข้ าร่วมชมงานกว่า 10,000 คน จากหลายภาคส่วนได้
สัมผัสนวัตกรรมภายในงาน

Exhibition (Trade)

เวลา: 10:00-18:00 น.

September 20-22, 2017

GBR Expo Asia 2017

* Subject to change without prior notice

บริ ษัท อิมแพ็ค เอ็กซิบิชั่น แมเนจเมนท์ จากัด
เอ็กซิบิชั่น โปรเจค
Show Manager: SPHERE Exhibits Pte., Ltd.
ติดต่อ: คุณ ชานนท์ เอกรัตนากุล
โทร. 0 2833 5208
มือถือ. 08 9060 2772
เว็บไซต์: www.bmam-gbr.com
อีเมล: chanone@impact.co.th
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IMPACT EVENT CALENDAR 2017
DATE/LOCATION
Hall 6

EVENT NAME
The 7th International Exhibition and Conference on Green Building and Retrofits
held in Thailand for the Asia Market co-located with BMAM Expo Asia 2017

Exhibition (Trade)

Time: 10:00-18:00 hrs.

20-22 กันยายน 2560

งานแสดงสินค้ าและการประชุมสัมมนาด้ านการก่ อสร้ างและต่ อเติมอาคารสีเขียว
แห่ งเอเชียครั ง้ ที่ 7

อาคาร 6

งานแสดงสินค้ าที่รวมบริ ษัทชัน้ นาด้ านการก่อสร้ างและต่อเติมอาคารสีเขียวมาไว้ ด้วยกัน
และเป็ นศูนย์กลางการเรี ยนรู้และอัพเดทเทรนด้ านอาคารเขียว ร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์
กับมืออาชีพในวงการอสังหาริ มทรพย์ การก่อสร้ าง และงานด้ านอาคาร จากทังในประเทศ
้
ไทยและต่างประเทศ

Exhibition (Trade)

เวลา: 10:00-18:00 น.

September 20-22, 2017
Hall 5
Parking 5

Concrete Asia 2017

Exhibition (Trade)

Time: 10:00-18:00 hrs.

20-22 กันยายน 2560
อาคาร 5
ลานจอดรถ พี 5

งานแสดงสินค้ าคอนกรี ตเอเชีย 2017

Exhibition (Trade)

เวลา: 10:00-18:00 น.

Concrete Asia 2017 The 2nd International exhibition and conference for the
concrete and building construction industry. “Transforming the ASIAN Concrete
Industry in the IOT Age.” The IOT age is opening up new opportunities and in an
environment where every dollar counts, companies must dig into data to uncover
opportunities for greater efficiency and effectiveness. The annual industry
gathering and market place for suppliers and industry professionals to network,
increase sales and showcase leading innovative products, equipment, machinery
and new technologies, and springboard unlimited networking opportunities and new
ways to sustain and grow the business.

งานคอนกรีตเอเชีย 2017 งานแสดงสินค้ าเครื่องจักรกลหนัก เครื่องมือ อุปกรณ์ เทคโนโลยี
และการประชุมสัมมนา ระดับนานาชาติด้านอุตสาหกรรมคอนกรี ตและอุตสาหกรรมก่อสร้ าง
ครั ้งที่ 2 - การผลิกโฉมภาคอุตสาหกรรมคอนกรี ตเอเชียไปสู่ยคุ IOT เพื่อขยายเครื อข่าย เพิ่ม
โอกาส ส่งเสริ มประสิทธิภาพในด้ านการค้ า การลงทุน และยกระดับนวัตกรรมสินค้ า
เครื่องมือ และอุปกรณ์ และเทคโนโลยีในอุตสาหกรรมคอนกรี ตสู่ระดับโลก

* Subject to change without prior notice

THE ORGANIZER
IMPACT Exhibition Management Co., Ltd.
Exhibition Project
Show Manager: SPHERE Exhibits Pte., Ltd.
Contact Person: Khun Chanon Ekarattanakul
Tel. 0 2833 5208
Mobile. 08 9060 2772
Website: www.bmam-gbr.com
email: chanone@impact.co.th

บริ ษัท อิมแพ็ค เอ็กซิบิชั่น แมเนจเมนท์ จากัด
เอ็กซิบิชั่น โปรเจค
Show Manager: SPHERE Exhibits Pte., Ltd.
ติดต่อ: คุณ ชานนท์ เอกรัตนากุล
โทร. 0 2833 5208
มือถือ. 08 9060 2772
เว็บไซต์: www.bmam-gbr.com
อีเมล: chanone@impact.co.th

Asian Concrete Construction Institute (ACCI), Globe
International Events Consultancy Pte Ltd (GIEC) and
IMPACT Exhibition Management Co.,Ltd
Exhibition Project
Contact Person: Khun Watinee Saithong
Tel. 0 2833 5315
Mobile. 08 6888 3448
Website : www.concrete-asia.com
email: watinees@impact.co.th

สถาบันคอนกรี ตและก่อสร้ างเอเชีย และ บริ ษัท โกลบ อินเตอร์
เนชั่นแนล อีเว้ นท์ส คอนซัลทัน่ ซี่ จากัด และ
บริ ษัท อิมแพ็ค เอ็กซิบิชั่น แมเนจเมนท์ จากัด
เอ็กซิบิชั่น โปรเจค
ติดต่อ: คุณ วาทินี สายทอง
โทร. 0 2833 5315
มือถือ. 08 6888 3448
เว็บไซต์: www.concrete-asia.com
อีเมล: watinees@impact.co.th
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IMPACT EVENT CALENDAR 2017
DATE/LOCATION
September 21, 2017
Arena

Concert
21 กันยายน 2560
อารี น่า

Concert

EVENT NAME

THE ORGANIZER

OneRepublic Live in Bangkok
This year’s concert scene just keeps getting hotter. OneRepublic, top pop/rock
band "Counting Stars" hitmaker confirmed their first-ever concert in Thailand OneRepublic Live in Bangkok on 21 September at Impact Arena, Muang Thong
Thani. Ticket prices start at Bt2,000. Public tickets go on sale on 24 June 2017 at all
ThaiTicketMajor outlets or online at bit.ly/OneRepublicEN. For more information,
please contact: 0 2262 3838.

Live Nation BEC-Tero Entertainment Co., Ltd.
Ticket available at Thaiticketmajor
Tel. 0 2262 3456
Website: www.thaiticketmajor.com
email: cs@thaiticketmajor.com

Ticket are 5,000 / 4,000 / 3,000 / 2,000 THB
Show Time: 20:30 hrs.
วันรี พับลิก ไลฟ์ อิน แบงค็อก
ตอกย ้าความแรงแห่งปี 2017 OneRepublic หนึ่งในวงร็ อกที่คนทัว่ โลกอยากดูการแสดงสด
มากที่สดุ เจ้ าของเพลงฮิต Apologize, I Lived และ Counting Stars เตรี ยมเดินทางมาเปิ ด
คอนเสิร์ตครัง้ แรกในเมืองไทย “OneRepublic Live in Bangkok” 21 กันยายนนี ้ ณ อิมแพ็ค
อารี น่า เมืองทองธานี ราคาบัตรเริ่มต้ นที่ 2,000 บาท เปิ ดจาหน่ายบัตร 24 มิ.ย.นี ้ ที่ ไทยทิค
เก็ตเมเจอร์ ทกุ สาขา หรื อ bit.ly/OneRepublicTH สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 0 2262
3838

บริ ษัท ไลฟ์ เนชั่น บีอีซี-เทโร เอ็นเตอร์ เทนท์เม้ นท์ จากัด
จองบัตรที่ไทยทิคเก็ตเมเจอร์
โทร. 0 2262 3456
เว็บไซต์: www.thaiticketmajor.com
อีเมล: cs@thaiticketmajor.com

บัตรราคา 5,000 / 4,000 / 3,000 / 2,000 บาท
เวลาแสดง: 20:30 น.

September 21-23, 2017
Challenger 3

Beyond Beauty ASEAN-Bangkok 2017

Exhibition (Trade)

Time: 10:00-18:30 hrs.

21-23 กันยายน 2560
ชาเลนเจอร์ 3

บียอนด์ บิวตี ้ อาเซียน แบ็งคอก 2017

Exhibition (Trade)

เวลา: 10:00-18:30 น.

The gateway to Southeast Asia’s expanding beauty industry. The leading business
platform in the region, it is truly a global gathering of beauty professionals engaged
in the exchange of knowledge and new ideas. Exhibitors and visitors from all walks
of industry come to explore potential growth opportunities for their businesses and
establish new commercial connections.
With more than 400 international exhibitors, 350 Thai exhibitors and 20,000 trade
visitors expected to take part, it is the largest and most international beauty trade
show in Southeast Asia.
The 4th edition in 2017 will feature 6 key segments: Beauty & Cosmetics, Hair &
Nail, Herbal & Health, OEM & Packaging, Aesthetics & Dermatology and Spa &
Wellness.

ประตูส่อู ตุ สาหกรรมความงามของภูมิภาคเอเชียตะวันออกฉียงใต้ เวทีแสดงสินค้ าและการ
เจรจาธุรกิจชัน้ นารวบรวมผู้ประกอบการและตัวจริ งในอุตสาหกรรมเพื่อแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์และแนวคิดใหม่ๆ และร่วมสร้ างเครื อข่ายทางธุรกิจ
พบผู้แสดงสินค้ าจากต่างประเทศกว่า 400 รายรวมถึงผู้ประกอบการไทยมากกว่า 350 ราย
คาดต้ อนรับผู้เข้ าชมงานแสดงสินค้ าจากทัว่ โลกกว่า 20,000 รายภายใต้ งานแสดงสินค้ าด้ าน
ความงามที่ยิ่งใหญ่ที่สดุ ในภูมิภาค
โดยครั ้งที่ 4 ของการจัดงานนีไ้ ด้ รวบรวมสินค้ า 6 ประเภทหลักไว้ ด้วยกันคือ สินค้ าความงาม
และเครื่องสาอาง ผลิตภัณฑ์เพื่อเส้ นผมและเล็บ สินค้ าสมุนไพรเพื่อสุขภาพ บริ ษัทผู้รรับ
ผลิตและบรรจุภณ
ั ฑ์ ศัลยกรรมความงามและผิวพรรณ สปาและสุขภาพ

* Subject to change without prior notice

The Federation of Thai Industries, IMPACT Exhibition &
Convention Centre and Informa Exhibitions Pte. Ltd.
Exhibition Project
Contact Person: Khun Peerayaphan Pongsanam
Tel. 0 2833 5215
Mobile. 09 4236 9459
Website: www.beyondbeautyasean.com
email: peerayaphanp@impact.co.th

สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย, อิมแพ็ค เอ็กซิบิชั่น จากัด
และ อินฟอร์ ม่า เอ็กซิบิชั่น
เอ็กซิบิชั่น โปรเจค
ติดต่อ: คุณพีรยาพัณณ์ พงศ์สนาม
โทร. 0 2833 5215
มือถือ. 09 4236 9459
เว็บไซต์: www.beyondbeautyasean.com
อีเมล: peerayaphanp@impact.co.th
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DATE/LOCATION

EVENT NAME

September 21-23, 2017
Hall 3-4

2017 The 7th China - ASEAN (Thailand) Commodity Fair

Exhibition (Trade)

Time: 10:00-17:00 hrs.

21-23 กันยายน 2560
อาคาร 3-4

2017 The 7th China - ASEAN (Thailand) Commodity Fair

Exhibition (Trade)

เวลา: 10:00-17:00 น.

September 21-23, 2017
Hall 3-4

The 8th China Products Show 2017

Exhibition (Trade &
Consumer)

Time: 10:00-17:00 hrs.

21-23 กันยายน 2560

งานแสดงสุดยอดสินค้ าจากประเทศจีน 2017

The 7th CACF was hosted by China Foreign Trade Centre, the organizer of China’s
No.1 Fair- “China Import & Export Fair” and received much attention and great
support from The Economic & Commercial Counsellor's Office, Embassy of the
People's Republic of China in the Kingdom of Thailand, Department of International
Trade Promotion, Ministry of Commerce, Thailand, Thailand Convention & Exhibition
Bureau and the chambers of commerce and associations in all circles of
Thailand.The show was divided into four major sections according to product
categories: machinery and Building material, Houseware and Consumer goods,
Food and Beverage, Shoes & Garments.

THE ORGANIZER

China Foreign Trade Centre(Group)
Show Manager: China Foreign Trade Guangzhou
Exhibition General Corp.
Contact Person: Ms.Cavy
Tel. ++86-20-89128168
Mobile. ++86-13922218515
Website: cacf.fairwindow.com/english
email: lujw@fairwindow.com.cn

China Foreign Trade Centre(Group)
Show Manager: China Foreign Trade Guangzhou
Exhibition General Corp.
ติดต่อ: Ms.Cavy
โทร. ++86-20-89128168
มือถือ. ++86-13922218515
เว็บไซต์: cacf.fairwindow.com/english
อีเมล: lujw@fairwindow.com.cn

China Products (Bangkok, Thailand) Show is organized by Trade Development
Bureau, Ministry of the Commerce of the People’s Republic of China, co-organized
by Worldex-Singex Exhibitions (Guangzhou) Co.,Ltd. and Guangdong Chamber of
Commerce of Importers & Exporters have successfully held for 8 years and this year
is the 8th edition, which is claimed to be the longest and biggest regarding China's
products Exhibition and help Chinese enterprises open the new market in ASEAN
and attracted over 10,000 buyers in Thailand even ASEAN to visit which has
provided a good platform for companies to open the global market...

* Subject to change without prior notice

Trade Development Bureau Ministry of the Commerce of
the People’s Republic of China
Worldex-Singex Exhibitions (Guangzhou) Co., Ltd.
Guangdong Chamber of Commerce of Importers &
Exporters
China Council for the Promotion of International Trade
Wuhan Sub-council
China Council for the Promotion of International Trade
Sichuan Committee
Worldex G.E.C. Co., Ltd.
Show Manager: Worldex G.E.C. Co., Ltd.
Tel. 0 2664 6488
Mobile. 08 2498 5408
Website: www.chinaproductshowbkk.net
email: info@worldexgroup.com, parisa@worldexgroup.com
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DATE/LOCATION
อาคาร 3-4

Exhibition (Trade &
Consumer)

EVENT NAME
งานแสดงสุดยอดสินค้ าจากประเทศจีนจัดขึ ้นโดยสานักพัฒนาการค้ ากระทรวงพาณิชย์แห่ง
สาธารณรัฐประชาชนจีน ร่วมกับบริ ษัท เวิลด์เด็กซ์ -ซิงเอ็กซ์ เอ็กซ์ซิบิชั่น (เมืองกวางโจว)
จากัด และหอการค้ าแห่งมณฑลกวางตุ้ง กับความสาเร็ จตลอดเวลา 7 ปี ที่ผา่ นมา และปี นี ้จะ
เป็ นปี ที่ 8 ซึ่งถือได้ วา่ เป็ นโชว์เดียวที่ผ้ ปู ระกอบการจีนได้ มีโอกาสในการเปิ ดตลาดใหม่ใน
ภูมิภาคอาเซียนที่ยาวนานที่สดุ และใหญ่ที่สดุ ซึ่งสามารถดึงดูดผู้ซื ้อชาวไทยเข้ าชมงานได้
มากกว่า 10,000 ราย และเป็ นแนวคิดที่ดีในการก้ าวสู่ตลาดโลก

THE ORGANIZER
Trade Development Bureau Ministry of the Commerce of
the People’s Republic of China
Worldex-Singex Exhibitions (Guangzhou) Co., Ltd.
Guangdong Chamber of Commerce of Importers &
Exporters
China Council for the Promotion of International Trade
Wuhan Sub-council
China Council for the Promotion of International Trade
Sichuan Committee
Worldex G.E.C. Co., Ltd.
Show Manager: บริ ษัท เวิลด์เด็กซ์ จี.อี.ซี. จากัด
โทร: 0 2664 6488
มือถือ. 08 2498 5408
เว็บไซต์: www.chinaproductshowbkk.net
อีเมล: info@worldexgroup.com, parisa@worldexgroup.com

เวลา: 10:00-17:00 น.

September 21-24, 2017
Challenger 1-2

Digital Thailand Big Bang 2017

Exhibition (Trade)

Time: 09:00-20:00 hrs.

21-24 กันยายน 2560
ชาเลนเจอร์ 1-2

Digital Thailand Big Bang 2017

Exhibition (Trade)

เวลา: 09:00-20:00 น.

September 22-24, 2017

มหกรรมท่ องเที่ยวภาครั ฐ

Digital Thailand Big Bang 2017 is Thailand’s largest international digital-tech
showcase in Southeast Asia. Under the theme of “Digital Transformation Thailand,”
the four-day summit will be organised by the Ministry of Digital Economy and
Society. It is a unique blend of immersive exhibitions, interesting seminars and
workshops by government agencies and leading organisations-bringing together all
key players in the digital-tech space from around the globe, latest technological
advances and international digital economy investment and cooperation.

งานนิทรรศการนานาชาติ Digital Thailand Big Bang 2017 ภายใต้ แนวคิด Digital
Transformation Thailand โลกเปิ ด เราปรับ ประเทศเปลี่ยน งานมหกรรมการแสดง
นิทรรศการเทคโนโลยีดิจิทลั ที่ใหญ่ที่สดุ แห่งภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ จัดโดย
กระทรวงดิจิทลั เพื่อเศรษฐกิจและสังคม ภายในงานจะพบกับนิทรรศการและกิจกรรมต่าง ๆ
มากมายจากความร่วมมือของหน่วยงานทังภาครั
้
ฐและเอกชนทังในและต่
้
างประเทศ พร้ อม
ผู้เชี่ยวชาญด้ านเทคโนโลยีดิจิทลั จากทัว่ ทุกมุมโลกมาร่วมแบ่งปั นประสบการณ์ผา่ นเวทีการ
สัมมนา รวมทังสั
้ มผัสกับหุ่นยนต์ Transformer ที่จะมาบุกไทยท้ าดวลกับหุ่นยนต์ยกั ษ์ ไทย
ถือเป็ นการทัวร์ ครัง้ แรกในเอเชียของหุ่นยนต์ transformer และการประกาศความร่วมมือ
ด้ านการขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทลั ระดับนานาชาติ ร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั ้งในประเทศ
และต่างประเทศ

* Subject to change without prior notice

Index Creative Village Public Company Limited
Tel. 0 2725 9367
Mobile. 08 3989 6773
Website: www.digitalthailandandbigbang.com
email: infobigbang@depa.or.th

บริ ษัท อินเด็กซ์ ครี เอทีฟ วิลเลจ จากัด (มหาชน)
โทร. 0 2725 9367
มือถือ. 08 3989 6773
เว็บไซต์: www.digitalthailandandbigbang.com
อีเมล: infobigbang@depa.or.th
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DATE/LOCATION
Hall 1

EVENT NAME

Exhibition (Public)

Time: 10:00-20:00 hrs.

22-24 กันยายน 2560
อาคาร 1

มหกรรมท่ องเที่ยวภาครั ฐ
ททท. เปิ ดกลยุทธ์ กระตุ้นตลาดการท่องเที่ยวในประเทศช่วงปลายปี ผนึกกาลังหน่วยงาน
ภาครัฐ กว่า 60 หน่วยงาน จัดมหกรรมท่องเที่ยว ในรูปแบบงานส่งเสริมการตลาดภายใต้
แนวคิดหลัก "ท่องเที่ยวภาครัฐ ยกทัพเที่ยวทัว่ ไทย" ในรูปแบบงานส่งเสริ มการขายเพื่อสร้ าง
โอกาส ให้ กบั หน่วยงานภาครัฐ ได้ นาสินค้ าและบริ การด้ านท่องเที่ยวมาเสนอขายและ
ประชาสัมพันธ์ ให้ ประชาชนได้ ทราบ และส่งเสริ มให้ เกิดกระแสการเดินทางท่องเที่ยว
ภายในประเทศ ภายในงานแบ่งออกเป็ น โซนท่องเที่ยวภาครัฐ โซนอาหารถิ่น โซนสาธิตสินค้ า
รวมแล้ วกว่า 100 บูท และกิจกรรมการแสดงมากมายเช่นการแสดง พายและเห่เรื อพระราช
พิธีจาลองจากกองทัพเรื อ แวะชิมอาหารถิ่นอร่อยจากร้ านดังทัว่ ประเทศ ชมโชว์สาธิตการทา
เมนูอาหารท้ องถิ่นจากเชฟบุ๊ค เลือกช้ อปแหล่งท่องเที่ยวและบริ การในราคาพิเศษพร้ อมมี
โปรโมชั่นแบบจุใจ

Exhibition (Public)

เวลา: 10:00-20:00 น.

September 24, 2017
Arena

คอนเสิร์ตอัสนี-วสันต์ ร็ อคเธอเสมอ

Concert
24 กันยายน 2560
อารี น่า

Concert
September 24, 2017
Thunder Dome

THE ORGANIZER
Climax Advertising Agency
Tel. 0 2542 2143-4
Mobile. 08 9409 5555, 08 3244 4613
email: ladymameaw@gmail.com

ไคลแม็กซ์แอ็ดเวอร์ ไทซิ่งเอเยนซี่จากัด
โทร. 2542 2143-4
มือถือ. 08 9409 5555, 08 3244 4613
อีเมล: ladymameaw@gmail.com

Neekrung Connect Co., Ltd.
Ticket available at Thaiticketmajor
Tel. 0 2262 3456
Website: www.thaiticketmajor.com
อีเมล: cs@thaiticketmajor.com
Ticket are 6,000 / 3,500 / 3,000 / 2,500 (Standing) / 1,500 / 1,000 THB
Show time: 19:00 hrs.
คอนเสิร์ตอัสนี-วสันต์ ร็ อคเธอเสมอ
หนีกรุง สร้ างปรากฎการณ์คอนเสิร์ตสะเทือนวงการเพลงร็ อค “อัสนี – วสันต์ ร็อคเธอเสมอ”
พร้ อมระเบิดความมันกับศิลปิ นรับเชิญ ตูน บอดี ้สแลม และ ใหม่ เจริ ญปุระ ขวัญใจชาวร็ อค
มาสนุกพร้ อมกันที่ อิมแพ็ค อารี น่า เมืองทองธานี ในวันอาทิตย์ที่ 24 กันยายน 2560 บัตรทุก
ราคารับของที่ระลึก ปิ๊ ก ลายเซ็น อัสนี-วสันต์
เริ่มจาหน่ายบัตรแล้ ว ที่ Thaiticket major ทุกสาขา หรื อ www.Thaiticketmajor.com

บริ ษัท หนีกรุง คอนเน็ค จากัด
จองบัตรที่ไทยทิคเก็ตเมเจอร์
โทร. 0 2262 3456
เว็บไซต์: www.thaiticketmajor.com
E-mail : cs@thaiticketmajor.com

บัตรราคา 6,000 / 3,500 / 3,000 / 2,500 (บัตรยืน) / 1,500 / 1,000 บาท
เวลาแสดง: 19:00 น.
G-Day Music Festival
Jamdee Co., Ltd
Ticket available at Thaiticketmajor
Tel. 0 2262 3456
Website: www.thaiticketmajor.com
อีเมล: cs@thaiticketmajor.com
Ticket are 2,500 (VIP) / 2,000 / 1,600 / 1,500 (Standing) / 1,200 / 900 (Standing) /
800 THB

Concert

Show time: 14:00 hrs.

* Subject to change without prior notice
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IMPACT EVENT CALENDAR 2017
DATE/LOCATION
24 กันยายน 2560
ธันเดอร์ โดม

EVENT NAME
G-Day Music Festival
เตรี ยมพบกับเทศกาลดนตรี ดี๊ดีย์… G-Day Music Festival 2017 !!
คอนเสิร์ตหล่อๆ แห่งปี 2017 นาทัพโดย 8 ศิลปิ นเพลงป๊ อป ที่ล้วนแล้ วแต่เป็ น ‘ที่สดุ ’ ของยุค
นี ้ - Room 39, โต๋ ศักดิ์สทิ ธิ์, ตู่ ภพธร, ว่าน ธนกฤต, แดน วรเวช, บี พีระพัฒน์, ต้ น ธนษิ ต
และ ชิน ชินวุฒ กับโชว์แบบจัดหนักจัดเต็ม ร้ องเล่นเต้ นกันแบบ non-stop 8 ชั่วโมงรวดไป
เล้ ย มาสนุกสุดเหวี่ยง มันส์สดุ ขีด กับศิลปิ นหล๊ อหล่อ (#งานสามี) เพลงชิ๊ลชิลล์ (ร้ องตามได้
หมดแกร) ในบรรยากาศที่การันตีได้ เลยว่า...ฟิ น้ ฟิ น แน่นอน (โอ๊ ยย) กาวันที่บนปฏิทินรอไว้
เลย 'วันดีย์ จีเดย์ ' 24 กันยายนนี ้ ที่ Thunder Dome เมืองทองธานี เปิ ดจาหน่ายบัตรแล้ ว
พร้ อมกันทัว่ ประเทศ ทาง ThaiTicketMajor http://www.thaiticketmajor.com
โซนยืน 900 / 1,500 บาท
โซนนั่ง 800 / 1,200 / 1,600 / 2,000 บาท
บัตร VIP ราคา 2,500 บาท (จานวนจากัด)
รายละเอียดเพิ่มเติม https://www.facebook.com/JAMM2016

THE ORGANIZER

บริ ษัท แจ่มดี จากัด
จองบัตรที่ไทยทิคเก็ตเมเจอร์
โทร. 0 2262 3456
เว็บไซต์: www.thaiticketmajor.com
E-mail: cs@thaiticketmajor.com

บัตรราคา 2,500 (VIP) / 2,000 / 1,600 / 1,500 (บัตรยืน) / 1,200 / 900 (บัตรยืน) / 800 บาท
Concert

เวลาแสดง: 14:00 น.

September 27, 2017

DREAM THEATER Images, Words & Beyond 25th Anniversary Tour Live in
Bangkok

Thunder Dome

Concert

27 กันยายน 2560

Progressive metal maestro "DREAM THEATER" is finally returning to Thailand in
celebration of the band’s 25th anniversary of their all-time hit album "Images &
Words". IME THAILAND is honoured to bring this world rock phenomenon to Thai
fans on 27th of September 2017 (Wednesday @ 8PM) with their epic “Images,
Words & Beyond 25th Anniversary Tour” at Thunder Dome, Muangthong Thani. The
spectacle will contain an unparalleled live set of "Images & Words" in its entirety,
taking fans back in time with timeless numbers like "Pull Me Under", "Another Day",
"Metropolis Part 1" and "Under A Glass Moon”, along with fan favorites from their
deep, widely-acclaimed catalogue. Tickets are priced at 2,000THB, available from
August 5th 2017 at all Thai Ticket Major Outlets. You can also purchase tickets
online at www.thaiticketmajor.com or call 02-262-3456. For more information, please
visit www.facebook.com/IMEthailand , www.dreamtheater.net or check out our
Twitter @ime_th and Instagram @ime_th

IME Production (Thailand) Co., Ltd.
Ticket available at Thaiticketmajor
Tel. 0 2262 3456
Website: www.thaiticketmajor.com
email: cs@thaiticketmajor.com

Ticket is 2,000 THB
Show Time: 20:00 hrs.
DREAM THEATER Images, Words & Beyond 25th Anniversary Tour Live in
Bangkok

* Subject to change without prior notice
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DATE/LOCATION
ธันเดอร์ โดม

Concert
September 27 - October
01, 2017
Hall 5-8

EVENT NAME
สิ ้นสุดการรอคอยในรอบ 5 ปี ของแฟนชาวไทย กับวง “Dream Theater” วงโปรเกรสซีฟเมทัล
จากสหรัฐอเมริ กา หนึ่งในวงดนตรี ที่ดีที่สดุ ในโลก เตรี ยมกลับมาเปิ ดคอนเสิร์ตฉลองครบรอบ
25 ปี ของอัลบัมยอดนิ
้
ยมตลอดกาลของพวกเขาอย่าง Images & Words ให้ แฟนๆ ชาวไทย
ได้ มนั ส์อีกครัง้ เตรี ยมมาสัมผัสประสบการณ์ดนตรี ร็อกระดับโลกอย่างใกล้ ชิดกันอีกครัง้
เปิ ดจาหน่ายบัตรพร้ อมกันทัว่ ประเทศ ในวันเสาร์ ที่ 5 สิงหาคม 2560 เวลา 10.00 น.เป็ นต้ น
ไป ผ่านทางเคาน์ เตอร์ ไทยทิคเก็ตเมเจอร์ ทุกสาขา หรื อwww.thaiticketmajor.com และ Call
Center 02-262-3456
ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ ที่
www.facebook.com/IMEthailandwww.dreamtheater.net หรื อ Twitter: @ime_th และ
Instagram: @ime_th
บัตรราคา 2,000 บาท
เวลาแสดง: 20:00 น.

20th Discount Overload
The event will gather tons of goods from many leading brands which will be sold in The Mall Group Co., Ltd.
the very special price up with special session "Super Shock Price"
Mobile. 09 0231 7254
Website: www.themallgroup.com

Exhibition (Public)

September 27-29, 2017: Time 11:00-22:00 hrs.
September 30-October 01, 2017: Time 10:00-22:00 hrs.

27 กันยายน - 01 ตุลาคม
2560

มหกรรมลดทะลุพิกัด ครั ง้ ที่ 20

อาคาร 5-8

Exhibition (Public)

THE ORGANIZER
บริ ษัท ไอเอ็มอี โปรดักชั่น (ประเทศไทย) จากัด
จองบัตรที่ไทยทิคเก็ตเมเจอร์
โทร. 0 2262 3456
เว็บไซต์: www.thaiticketmajor.com
อีเมล: cs@thaiticketmajor.com

5 วันเท่านั ้น มหกรรมลดทะลุพิกดั รวบรวมสินค้ าหลากหลายแบรนด์ชั ้นนากว่าล้ านรายการ บริ ษัท เดอะมอลล์ กรุ๊ป จากัด
จากห้ างสรรพสินค้ า และร้ านค้ าชั ้นนาในศูนย์การค้ ามาลดราคา อาทิ เครื่องเสียง มือถือ. 09 0231 7254
เครื่องใช้ ไฟฟ้า ของตกแต่งบ้ าน เครื่องนอน เครื่องครัว อุปกรณ์เครื่องมือสาหรับช่าง เสื ้อผ้ า เว็บไซต์: www.themallgroup.com
แฟชั่นแบรนด์ชั ้นนา ทั ้งผู้ชาย – ผู้หญิง อุปกรณ์กีฬา รองเท้ า เสื ้อผ้ ากีฬา นอกจากนีย้ งั มีโซน
อาหารแสนอร่อย และอื่นๆ อีกมากมาย ช้ อปกันให้ เพลินกับโปรโมชั่นร่วมกับบัตรเครดิตชั ้นนา
พิเศษสุดๆ กับช่วงเวลาแห่งการช้ อปปิ ง้ สินค้ า Super Shock Price ถึงก่อนมีสทิ ธิ์ กอ่ น กับ
สินค้ าไฮไลท์ราคาพิเศษสุดๆ เมื่อช้ อปภายในงานลุ้นทุกวันกับของรางวัลมากมายภายในงาน
27-29 กันยายน 2560: เวลา 11:00-22:00 น.
30 กันยายน-01 ตุลาคม 2560: เวลา 10:00-22:00 น.

September 27 - October
01, 2017
Hall 2-4

TFIC Furniture 2017 (Outlet)

Exhibition (Public)

Time: 10:30-21:00 hrs.

27 กันยายน - 01 ตุลาคม
2560

งานแสดงสินค้ าเฟอร์ นิเจอร์ ส่งออก

TFIC Furniture Outlet is an event led by Thai Furniture Industry Club of The
Federation of Thai Industries in which the furniture exporter and manufacturer will
hold the expo in this event. The products that will be sold in this event are the export
standard products from the leading brand, sent directly from the factory for you to
choose, featured with the special price.

* Subject to change without prior notice

Thai Furniture Industry Club, The Federation of Thai
Industries
Tel. 0 2345 1269-70
Mobile. 08 1889 8350
Website: www.thaifurnitureclub.or.th
email: narinthorna@gmail.com
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IMPACT EVENT CALENDAR 2017
DATE/LOCATION
อาคาร 2-4

EVENT NAME
งานแสดงสินค้ าเฟอร์ นิเจอร์ TFIC Furniture Outlet เป็ นงานที่กลุ่มอุตสาหกรรมเฟอร์ นิเจอร์
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย นาบริ ษัทสมาชิก ผู้สง่ ออกและผู้ผลิตเฟอร์ นิเจอร์ ตวั จริ ง
มาจาหน่ายสินค้ าเฟอร์ นิเจอร์ คณ
ุ ภาพที่ได้ มาตรฐานการส่งออก ให้ กบั ผู้ซื ้อ ซึ่งต่างก็เป็ นแบ
รนด์ชนั ้ นาที่สง่ ตรงจากโรงงานมาให้ เลือกสรรหลากหลายสไตล์ เพื่อมาจัดจาหน่ายให้ แก่
ประชาชนผู้สนใจในราคาสุดพิเศษ

Exhibition (Public)

เวลา: 10:30-21:00 น.

September 30, 2017
Arena

คอนเสิร์ต “50 ปี พรี แซยิด” ป้าง นคริ นทร์

Concert
30 กันยายน 2560
อารี น่า

THE ORGANIZER
กลุ่มอุตสาหกรรมเฟอร์ นิเจอร์ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
โทร. 0 2345 1269-70
มือถือ. 08 1889 8350
เว็บไซต์: www.thaifurnitureclub.or.th
อีเมล: narinthorna@gmail.com

GMM Grammy PCL.
Ticket available at Thaiticketmajor
Tel. 0 2262 3456
Website: www.thaiticketmajor.com
email: cs@thaiticketmajor.com
Ticket are 3,000 / 2,500 / 2,000 / 1,500 (Standing) / 1,000 THB
Show time: 19:00 hrs.
คอนเสิร์ต “50 ปี พรี แซยิด” ป้าง นคริ นทร์
4 ปี ที่แล้ วแฟนคลับพี่ป้างไปรวมตัวกันจนแน่นอินดอร์ สเตเดี ้ยม หัวหมาก กับ คอนเสิร์ต
“บรรลุนิติภาวะ 21 ปี ป้าง นคริ นทร์ กิ่งศักดิ”์ และความสนุกแบบวันนัน้ พี่ป้าง นคริ นทร์ กิ่ง
ศักดิ์ จะจัดให้ พวกเราอีกครัง้ !!! ใน “50 ปี พรี แซยิด” เพลงดังไม่ดงั จะได้ ฟังกันคราวนี ้
เตรี ยมตัวให้ พร้ อมแล้ วไปเจอกัน พร้ อมแขกรับเชิญที่ พี่ป้าง บอกว่าแอบเป็ นแฟนคลับมาพัก
ใหญ่ ค่อม ชวนชื่น บอล เชิญยิ ้ม นุ้ย เชิญยิ ้ม ตัก๊ บริ บรู ณ์ โรเบิร์ต สายควัน และ แจ๊ ส ชวน
ชื่น จากรายการ “บริ ษัทฮาไม่จากัด” เห็นแค่ชื่อก็ยิ ้มรอได้ เลย ซึ่งตรงกับใจพี่ป้างที่อยากให้
คอนเสิร์ตครัง้ นีเ้ ป็ น ฟิ ลลิ่งบวกๆดู อบอุ่น สบายๆ นั่นเอง

บริ ษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จากัด (มหาชน)
จองบัตรที่ไทยทิคเก็ตเมเจอร์
โทร. 0 2262 3456
เว็บไซต์: www.thaiticketmajor.com
อีเมล: cs@thaiticketmajor.com

“50 ปี ของอายุพี่นะครับ ไม่ใช่ 50 ปี ในวงการนะ มันดูเป็ นตัวเลขที่น่าทาอะไรสักอย่าง แต่ยงั
ไม่ใช่แซยิดนะ แค่พรี ครับ คอนเซ็ปต์ “เพลงดังไม่ดงั จะได้ ฟังก็คราวนี ้” พี่คิดว่าจะเล่นเพลงที่
ไม่ซ ้ากับคอนเสิร์ตครั ้งที่แล้ ว เพราะยังมีอีกตังหลายเพลง
้
ไม่ใช่จะมีแต่เพลงฮิต เพลงไม่ดงั
แต่คนอยากฟั งก็มี ส่วนใหญ่แฟนเพลงพี่เขาฟั งทังอั
้ ลบั ้มนะ อย่างเช่น เพลงกลิ่น เพลงไม่ใช่
นางฟ้า ประมาณนี ้ แต่พี่ยงั ไม่ได้ ลสิ ต์จริ งจังนะ เดี๋ยวทาการบ้ านก่อน ครั ้งที่แล้ วช่วงเพลง
deep นี่เล่นเอานิ่งเงียบไปหมดเลย 555 คราวนีจ้ ะเป็ นเพลงบวกๆ เพลงรักสบายๆ อะไรแบบ
นี ้ แต่ชว่ งที่เพลงแรงๆ ก็จะเต็มที่เหมือนเดิมครับ ส่วนแขกรับเชิญเป็ นบริ ษัทฮาไม่จากัด คือ
เป็ นโทนแบบปาร์ ตี ้กับเพื่อนๆ เฮฮากัน มีความเป็ น คอมเมดี ้หน่อยๆ ยิ ้มๆ ครับ พี่เป็ นแฟน
คลับตัวยงเลยนะ พี่ชอบทีมเวิร์คของพวกเค้ ามากเลย มีความเป็ นกันเอง มีความสด พี่ก็จะให้
เค้ าดึงสิ่งเหล่านี ้ออกมา" สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 0 2669 8846 (วันและเวลาทาการ /
จันทร์ -ศุกร์ 10.00-18.00 น.)

Concert

บัตรราคา 3,000 / 2,500 / 2,000 / 1,500 (บัตรยืน) / 1,000 บาท
เวลาแสดง: 19:00 น.

September 30, 2017

[TAEYANG 2017 WORLD TOUR <WHITE NIGHT> IN BANGKOK]

* Subject to change without prior notice
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IMPACT EVENT CALENDAR 2017
DATE/LOCATION
Challenger 1

EVENT NAME
TAEYANG of BIGBANG is returning to Thailand for unforgettable memories with his
world tour concert TAEYANG 2017 WORLD TOUR「WHITE NIGHT」
TAEYANG released his third studio album “WHITE NIGHT” in August, and it is his
first solo album in 3 years since RISE. The album “WHITE NIGHT” consists of 8
tracks including the dual title singles ‘WAKE ME UP’ and ‘DARLING’. The music
video for the “intro” of the album was shot in L.A. and Alaska. Since its release, the
new album has received a great response from the fans all over the world topping
the real time chart in Korea and conquering No.1 iTunes charts in 23 countries
including Thailand. This is TAEYANG’s best personal record in iTunes chart.

THE ORGANIZER
Cloud 9 Incorporation Co., Ltd.
Ticket available at Thaiticketmajor
Tel. 0 2262 3456
Website: www.thaiticketmajor.com
email: cs@thaiticketmajor.com

TAEYANG 2017 WORLD TOUR “WHITE NIGHT” started in July with concerts
announced in several major cities across North America and Asia. The concert in
Bangkok is organized by SRHNC and Applewood and it will take place at IMPACT
Challenger Hall 1 Muang Thong Thani, in Bangkok, on September 30. Tickets will be
on sale on September 2, 2017(SAT) from 10AM through all ThaiTicketMajor outlets
or www.thaiticketmajor.com.
VIP ticket at 7,500 Baht is included the sound check attendance and send-off
privilege. All VIP ticket can be attend the sound check party before the show and
randomly chosen 200 persons to artist send-off event after the show.

Concert
30 กันยายน 2560
ชาเลนเจอร์ 1

Ticket are 7,500 (VIP) / 6,500 / 5,000 / 4,000 / 3,000 THB
Show time: 19:00 hrs.
แทยัง ทูเธาซั่น เซเว่ นทีน เวิลด์ ทัวร์ ไวท์ ไนท์ อิน แบงค็อก
‘แทยัง’ แห่งวง ‘บิ๊กแบง’ เตรี ยมกลับมาสร้ างความทรงจาที่ลมื ไม่ลงกับแฟนๆ VIP (วีไอพี: ชื่อ
แฟนคลับอย่างเป็ นทางการ) ชาวไทยอีกครั ้ง พร้ อมเวิลด์ทวั ร์ ครั ้งสาคัญ TAEYANG 2017
WORLD TOUR「WHITE NIGHT」in BANGKOK (แทยัง ทูเธาซั่น เซเว่นทีน เวิลด์ ทัวร์
ไวท์ไนท์ อิน แบงค็อก)
และล่าสุดในเดือนสิงหาคมนี ้ ‘แทยัง’ ได้ ปล่อยอัลบัมเต็
้ มชุดที่ 3 “WHITE NIGHT” ออกมาใน
รอบ 3 ปี โดยอัลบัมนี
้ ้ประกอบไปด้ วยเพลงทั ้งหมด 8 เพลง พร้ อมเพลงมีไตเติ ้ลทังหมด
้
2
เพลงอย่าง 'WAKE ME UP' และ 'DARLING' ที่เขาได้ เดินทางไปถ่ายทามิวสิควีดีโอ “intro”
ถึงลอสแอนเจลิส และอลาสก้ า ซึ่งหลังจากอัลบั ้มถูกปล่อยออกมาก็ได้ รับกระแสตอบรับเป็ น
อย่างดีจากแฟนเพลงทัว่ โลก สามารถขึน้ อันดับ 1 ชาร์ ตเรี ยลไทม์ของประเทศเกาหลี และ
ครองอันดับ 1 ชาร์ ต iTunes รวม 23 ประเทศทัว่ โลก รวมถึงประเทศไทย โดยถือเป็ นสถิติการ
ขึ ้นอันดับ 1 ในชาร์ ต iTunes ที่สงู ที่สดุ ของ ’แทยัง’ อีกด้ วย

* Subject to change without prior notice

บริ ษัท คลาวด์ ไนน์ อินคอร์ ปอเรชั่น จากัด
จองบัตรที่ไทยทิคเก็ตเมเจอร์
โทร. 0 2262 3456
เว็บไซต์: www.thaiticketmajor.com
อีเมล: cs@thaiticketmajor.com
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IMPACT EVENT CALENDAR 2017
DATE/LOCATION

EVENT NAME
พร้ อมกันนี ้ ‘แทยัง’ ยังได้ ประกาศเวิลด์ทวั ร์ “WHITE NIGHT” ในเดือนกรกฎาคมที่ผา่ นมา
โดยจะเดินทางไปเปิ ดการแสดงในเมืองหลัก ๆ ในทวีปอเมริ กาเหนือ และเอเชีย สาหรับ
คอนเสิร์ตในประเทศไทย TAEYANG 2017 World Tour 「WHITE NIGHT」in Bangkok
จะจัดขึ ้นโดยบริ ษัท SRHNC และบริ ษัท Applewood ในวันที่ 30 กันยายนนี ้ ณ อิมแพ็ค ชา
เลนเจอร์ ฮอลล์ 1 เมืองทองธานี เปิ ดจองบัตรวันเสาร์ ที่ 2 กันยายน 2560 เวลา 10.00 น.
เป็ นต้ นไป ที่ไทยทิคเก็ตเมเจอร์ ทกุ สาขา หรื อ www.thaiticketmajor.com สอบถามเพิ่มเติม
ทาง TTM Call Center 02-262-3456

THE ORGANIZER

สิทธิพิเศษสาหรับผู้ซือ้ บัตร VIP จะได้ ร่วมลุ้นเป็ นผู้โชคดีเข้ าชมรอบซ้ อมการแสดง
(sound-check) จานวน 700 คน และสิทธิ์ ในร่วมส่งศิลปิ นหลังจบคอนเสิร์ตจานวน 200 คน

Concert

บัตรราคา 7,500 (VIP) / 6,500 / 5,000 / 4,000 / 3,000 บาท
เวลาแสดง: 19:00 น.

October 14-22, 2017
Hall 1-4

THAILAND ONE STOP SHOPPING EXPO 2017

Exhibition (Public)

Time: 10:30-21:00 hrs.

14-22 ตุลาคม 2560
อาคาร 1-4

THAILAND ONE STOP SHOPPING EXPO 2017

Exhibition (Public)

เวลา: 10:30-21:00 น.

October 16-18, 2017

EDUCA 2017 - The 10th Annual Congress for Teacher Professional Development

1. Thailand Furniture Expo
2. Thailand Best Furniture Design
3. Home Materials
4. Smart Electronic Expo
5. Green Living & Energy Expo
6. Fashion, Beauty & Jewelry Expo
7. Dara,Net Idol & Online Market
8. Wedding Expo
9. Baby & Family Expo

1. ไทยแลนด์เฟอร์ นิเจอร์ เอ็กซ์โป
2. ไทยแลนด์เบสเฟอร์ นิเจอร์ ดีไซน์
3. สมาร์ ท อิเล็กทรอนิกส์ เอ็กซ์โป
4. กรี นลีฟวิ่ง เอ็กซ์โป
5. แฟชั่น,บิวตี ้ , จิวเวอรี่
6. ดารา , ตลาดนัดออน์ ไลน์
7. งานวิวาห์
8. เด็กและครอบครัว
9. ตลาดน ้าตานานอร่อย
10. อาหารดีสี่ภาค
11. มหกรรมพันธุ์ไม้ และสัตว์เลี ้ยง

* Subject to change without prior notice

Union Pan Exhibitions Co.,Ltd.
Tel. 0 2719 0408
Website: www.unionpan.com
e-mail: unionpan@yahoo.com

บริ ษัท ยูเนี่ยน แพน เอ็กซิบิชั่นส์ จากัด
โทร. 0 2719 0408
เว็บไซต์: www.unionpan.com
อีเมล: unionpan@yahoo.com
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IMPACT EVENT CALENDAR 2017
DATE/LOCATION
EVENT NAME
IMPACT Forum (Hall 9,
EDUCA 2017 will bring you to explore the design process and connection of policy
Grand Diamond Ballroom, toward the classroom under the topic of “EDUCATION 1.0, 2.0, 3.0, 4.0 FROM
Sapphire 201-206, 101-112) POLICY TO CLASSROOM.” Join us on visualize the lesson of the education
development experiences from the world’s best education system. Thai education,
Why 4.0?, What is the key point of implementing innovation learning in the 21st
Century? Explore different dimensions of education from the past until present. Join
us and find which education policy can response to challenges in the time when
every aspect of lives is driven by technology. The highlighted teacher professional
development activities are 1) the International Conference 2) the International
Workshops (conducted in English) and Special Seminars 3) Principal Forum 4)
Teacher Professional Development workshops (conducted in Thai) 5) Book Project
6) The 21st Century Classrooms and 7) Trade Exhibition. EDUCA expects more than
50,000 teachers and teacher educators across Thailand and neighboring countries
to participate in all activities.

Convention

Time: 08:00-17:30 hrs.

16-18 ตุลาคม 2560
อิมแพ็ค ฟอรั่ม (อาคาร 9,
ห้ องแกรนด์ ไดมอนด์ บอลรูม,
ห้ องแซฟไฟร์ 201-206,
101-112)

มหกรรมการศึกษาเพื่อพัฒนาวิชาชีพครู ครั ง้ ที่ 10
ภายใต้ แนวคิด EDUCATION 1.0, 2.0, 3.0, 4.0: FROM POLICY TO CLASSROOM “จาก
นโยบาย สู่ห้องเรี ยน” การศึกษาไทย ทาไมต้ อง 4.0 หัวใจสาคัญของการใช้ นวัตกรรมเพื่อการ
เรี ยนรู้ของโลกศตวรรษที่ 21 คืออะไร สารวจมุมมองที่แตกต่างจากการศึกษาในอดีตจนถึง
ปั จจุบนั แล้ วค้ นหาคาตอบร่วมกันว่า นโยบายการศึกษาแบบใดที่จะสามารถตอบสนองต่อ
ความท้ าทายในยุคสมัยที่เทคโนโลยีขบั เคลื่อนทุกมิติของชีวิต ร่วมถอดบทเรี ยนจาก
ประสบการณ์การพัฒนาการศึกษาของประเทศชัน้ นาระดับโลกผ่านหลากหลายเวทีเรี ยนรู้ใน
งาน EDUCA 2017 ภายในงานมีกิจกรรมหลักคือ 1) การประชุมนานาชาติ 2) การประชุม
เชิงปฏิบตั ิการนานาชาติ และสัมมนาพิเศษ 3) ฟอรั่มครูใหญ่ 4) การประชุมเชิงปฎิบตั ิการ
และสัมมนากลุ่มย่อย 5) โครงการหนังสือเพื่อครู ต้ นแบบการเรี ยนรู้ตลอดชีวิต 6) ห้ องเรี ยน
แห่งศตวรรษที่ 21 และ 7)นิทรรศการด้ านสื่อ เทคโนโลยีและการให้ บริ การทางการศึกษา
โดยคาดว่าจะมีครูจากทัว่ ประเทศเข้ าร่วมงานไม่น้อยกว่า 50,000 คน

Convention

เวลา: 08:00-17:30 น.

THE ORGANIZER
Office of Basic Education Commission, Ministry of
Education
Faculty of Education, Chulalongkorn University
Faculty of Education, Khon Kaen University
Faculty of Learning Sciences and Education , Thammasat
University
Thai Association of Science and Technology Education
Show Manager: IMPACT Exhibition Management Co.,Ltd. /
PICO (Thailand) PCL.
Contact Person: Secretariat Office of EDUCA 2017
Tel. 0 2748 7007 Ext.147, 631-5
Fax. 0 2748 7909
Website: www.educathai.com,
www.facebook.com/educathai

สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั ้นพื ้นฐาน
คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
คณะวิทยาการเรี ยนรู้และศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
สมาคมวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีศกึ ษาไทย
Show Manager: บริ ษัท อิมแพ็ค เอ็กซิบิชั่น แมเนจเม้ นท์ จากัด /
บริ ษัท ปิ โก (ไทยแลนด์) จากัด (มหาชน)
ติดต่อ: สานักงานเลขานุการการจัดงาน EDUCA 2017
โทร. 0 2748 7007 ต่อ 147, 631-5
แฟกซ์. 0 2748 7909
เว็บไซต์: www.educathai.com,
www.facebook.com/educathai

October 27 - November 05, Baan Lae Suan Fair 2017
2017
Challenger 1-3

The fair is conceptualized “We will never forget” to commemorate the late King
Bhumibol Adulyadej’s development projects and philosophy of sufficiency economy
for better living of Thai people. The show organizer joins forces with
Sirivadhanabhakdi Foundation and independent artists to orchestrate a special
event to express a deep respect for the late King Bhumibol by giving away
handmade journals and postcards, designed by independent artists, to fair
participants throughout the 10-day event. (Total distributions: 20,000 pieces/10,000
pieces each)

Exhibition (Public)

Time: 09:30-21:00 hrs.

27 ตุลาคม - 05 พฤศจิกายน บ้ านและสวนแฟร์ 2560 "เราจะไม่ ลืม"
2560

* Subject to change without prior notice

Amarin Printing and Publishing Public Company Limited
Tel. 0 2422 9999 ext. 4120
Website : fair.baanlaesuan.com
Facebook : www.facebook.com/baanlaesuanmag
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IMPACT EVENT CALENDAR 2017
DATE/LOCATION
ชาเลนเจอร์ 1-3

EVENT NAME
โดยธีมการจัดงาน คือ “เราจะไม่ลมื ” สื่อถึงการน้ อมนาพระราชดารัสและพระราชดาริ ของ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ซึ่งท่านทรงพระราชทานให้ กบั ปวงชนชาว
ไทยเป็ นแนวทางปฏิบตั ิที่นาไปสู่ประโยชน์ สขุ ของส่วนรวม โดยในงานจะนาเสนอความรู้
เกี่ยวกับดินและน ้า ซึ่งพระองค์ทรงให้ ความสาคัญเป็ นจุดกาเนิดและสร้ างการอยู่ดีมีสขุ ของ
ทุกชีวิต ด้ วยพระมหากรุณาธิคณ
ุ ล้ นพ้ นที่ทรงมีตอ่ ประชาชนคนไทยเสมอมา ซึ่งพวกเราจะไม่
ลืม ซึ่งในโอกาสนี ้ทางคณะผู้จดั งานบ้ านและสวนแฟร์ ร่วมกับ มูลนิธิสริ ิ วฒ
ั นภักดี และกลุ่ม
ศิลปิ นอิสระ พร้ อมใจจัดกิจกรรมน้ อมราลึกถึงพระมหากรุณาธิคณ
ุ ของพระบาทสมเด็จพระ
ปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยมอบสมุดบันทึก “เราจะไม่ลมื ” ซึ่งเป็ นงานศิลปะทามือ ที่
เหล่าบรรดาศิลปิ นร่วมใจจัดทาขึ ้น เพื่อแจกแก่ประชาชนที่มาร่วมชมงานเป็ นที่ระลึกอย่างละ
1,000 ชิ ้นต่อวัน รวมทังสิ
้ ้น 20,000 ชิ ้น ตลอด 10 วันของการจัดงาน โดยลูกค้ าผู้สนใจ
สามารถเข้ าแถวรับงานศิลปะดังกล่าวได้ ฟรี

Exhibition (Public)

เวลา: 09:30-21:00 น.

November 02-05, 2017
Hall 3-4

45 Thai Tiew Thai 2017
Travel, Hotel, Car Rental, Hotel Voucher

Exhibition (Public)

Time : 10:00-21:00 hrs.

02-05 พฤศจิกายน 2560
อาคาร 3-4

งานไทยเที่ยวไทยครั ง้ ที่ 45 "เที่ยวนีถ้ ูกทุกข้ อ"

Exhibition (Public)

เวลา : 10:00-21:00 น.

November 02-05, 2017
Hall 2

Robinson Shop Mun Sanun Muang 2017

Exhibition (Public)

Time: 10:00-22:00 hrs.

02-05 พฤศจิกายน 2560

โรบินสัน ช้ อปมันส์ สนั่นเมือง 2560

THE ORGANIZER
บริ ษัท อมริ นทร์ พริน้ ติ ้งแอนด์พบั ลิชชิ่ง จากัด (มหาขน)
โทร. 0 2422 9999 ext. 4120
เว็บไซต์: fair.baanlaesuan.com
เฟซบุ๊ก: www.facebook.com/baanlaesuanmag

th

PK Exhibition Management Co.,Ltd
Tel. 0 2683 3065 Ext.101-108
Website: www.pkexhibition.com

งานมหกรรมส่งเสริ มการขายสินค้ าและบริ การด้ านการท่องเที่ยวที่มีผ้ ปู ระกอบการทังในและ
้
บริ ษัท พี.เค. เอ็กซิบิชั่น แมเนจเม้ นท์ จากัด
ต่างประเทศเข้ าร่วมแสดงจานวนมากที่สดุ ในประเทศไทย พบกับส่วนลด และโปรโมชั่นต่าง ๆ โทร. 0 2683 3065 ต่อ 101-108
มากมาย ภายในงาน ทั ้ง โรงแรม รี สอร์ ท สายการบิน รถเช่า กว่า 700 บูธ
เว็บไซต์: www.pkexhibition.com

"Shop Mun Sanan Muang" Special highlight: Perfumes, Fashions, Home
Decororations, Electronics, etc. For Example; Calvin Klein, Burberry, Davidoff,
Revlon, Kose, Cosluxe, Casio, Orient, Timex, Guess, Anello, Playboy, Wacoal,
Sabina, Beverly Hills, AIIZ, GQ, MC Jeans, Levi’s,Heavy, Hush Pupplies,
American Tourister, BP World, Delsey, Devy, Adidas, Nike, New Balance, Skecher,
Crocs, Reebok, E’Clat, Nerf, Speed Gear, Slumberland, Dunlop, Jessica, Tulip,
Akemi, Cuizimate, Philips, Tefal, Electrolux, Aiko, Lamtan, etc.

* Subject to change without prior notice

Robinson Public Company Limited
Tel. 0 2160 2500
Mobile Phone. 08 1926 4739
Website: www.robinson.co.th
email: rbsbuyersalespromotion@robinson.co.th
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IMPACT EVENT CALENDAR 2017
DATE/LOCATION
อาคาร 2

EVENT NAME
มหกรรมสินค้ าคุ้มทุกชิน้ ลดสูงสุด 80% กว่า 200 แบรนด์ดงั ยกห้ างฯมาให้ คณ
ุ ช้ อปกันอย่าง
จุใจ !! พบสินค้ าแฟชั่น, น ้าหอม, สินค้ าแต่งบ้ าน, เครื่องใช้ ไฟฟ้าในราคาสุดพิเศษ อาทิ
Calvin Klein, Burberry, Davidoff, Revlon, Kose, Cosluxe, Casio, Orient, Timex,
Guess, Anello, Playboy, Wacoal, Sabina, Beverly Hills, AIIZ, GQ, MC Jeans,
Levi’s,Heavy, Hush Pupplies, American Tourister, BP World, Delsey, Devy,
Adidas, Nike, New Balance, Skecher, Crocs, Reebok, E’Clat, Nerf, Speed Gear,
Slumberland, Dunlop, Jessica, Tulip, Akemi, Cuizimate, Philips, Tefal, Electrolux,
Aiko, Lamtan และอีกมากมาย
- พร้ อมพบกับโปรโมชั่นมากมาย อาทิ
- สินค้ าแลกซื ้อ เมื่อช้ อปครบ 500.- ขึน้ ไป*
- สมาชิก The 1 Card รับเพิ่มทันที บัตรของขวัญโรบินสัน สูงสุด 2,500.-*
- พิเศษทุกชั่วโมงทองพบสินค้ า Hot Price ลดราคากันแบบจุใจ เวลา 12.00 น. ,16.00 และ
19.00 น. เฉพาะสุดยอดนักช้ อป จ่ายเพียงบาทเดียว รับสิทธิ์ เป็ นเจ้ าของรางวัล รวมมูลค่า
กว่า 2 แสนบาท*
- อภิสทิ ธิ์ จากบัตรเครดิตชัน้ นา ลดและรับคืนสูงสุด 30% หรื อแบ่งชาระ 0% นานสูงสุด 10
เดือน จากบัตรเครดิตชัน้ นา*
*เฉพาะแบรนด์ที่ร่วมรายการ / สินค้ ามีจานวนจากัด / โปรดตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติม ณ
จุดขาย

Exhibition (Public)

เวลา: 10:00-22:00 น.

November 04, 2017
Thunder Dome

2 Gents 2 Gen

Concert
04 พฤศจิกายน 2560
ธันเดอร์ โดม

Concert

This is the first time for 2 most popular singers from 2 different generations, 80’s and
90’s, performing back to back. Pun Paiboonkiat and Be Peerapat, the all-time
favorite singers, will battle on “2 Gents 2 Gen” concert with their most top hit songs
including Rak-Lon-Jai, Rak Yuen Yong, Pood Trong Trong and many more. You will
not only be turnt by the 2 gens but also blown away with special guests such as Pu
Anchalee, Katreeya English, and Pam Gaia.

THE ORGANIZER
บริ ษัท โรบินสัน จากัด (มหาชน)
โทร. 0 2160 2500
มือถือ. 08 1926 4739
เว็บไซต์: www.robinson.co.th
อีเมล: rbsbuyersalespromotion@robinson.co.th

I-Sport Co., Ltd.
Ticket available at Thaiticketmajor
Tel. 0 2262 3456
Website: www.thaiticketmajor.com
email: cs@thaiticketmajor.com

Ticket are 3,000 / 2,500 / 2,000 / 1,500 / 1,000 THB
Show Time: 18:00 hrs.
2 Gents 2 Gen
การรวมตัวกันครั ้งแรกระหว่างสองสุภาพบุรุษนักร้ องคุณภาพจากทังสองยุ
้
ค "ปั่ น" ไพบูลย์
เกียรติ เขียวแก้ วและ "บี" พีระพัฒน์ เถรว่อง เป็ นการพบกันครัง้ แรกของนักร้ องคุณภาพจาก
สองเจเนอเรชั่นระหว่างยุค 80 และ 90 ในคอนเสิร์ต “2 Gents 2 Gen” คอนเสิร์ตที่จะเห็น 2
หนุ่ม 2 วัย มาดวลเพลงฮิต และเพลงรักระหว่างกัน พร้ อมแลกเพลงกันร้ อง อย่างเพลง รัก
ล้ นใจ, รักยืนยง, รักนิรันดร์, ดินแดนแห่งความรัก, พูดตรงๆ, รู้, ใจกลางความเจ็บปวด และ
อีกมากมาย ในรูปแบบที่ไม่เคยเกิดขึน้ บนเวทีไหนมาก่อน ร่วมด้ วยแขกรับเชิญสุดพิเศษ อย่าง
ปุ๊-อัญชลี จงคดีกิจ, แคท-แคทรี ยา อิงลิช และ แปม-ศิรภัสรา สินตระการผล (อดีตศิลปิ นวง
ไกอา) ที่ตา่ งก็มีความหมายเกี่ยวข้ องกับทั ้ง “ปั่ น”และ “บี” ตลอดการเดินทางบนถนนสาย
ดนตรี แฟนเพลงเตรี ยมตัวให้ พร้ อมกับคอนเสิร์ตใหญ่ที่ทงคู
ั ้ ่ได้ คดั เลือกเพลงกันด้ วยตัวเอง
และเป็ นคอนเสิร์ตที่จะได้ เห็นทังคู
้ ่บนเวทีเดียวกัน เปิ ดจาหน่ายบัตรในวันอังคารที่ 22
สิงหาคม 2560 ทางไทยทิคเก็ตเมเจอร์ ทุกสาขา รายละเอียดเพิ่มเติม
https://www.facebook.com/isportshows

บริ ษัท ไอ-สปอร์ ต จากัด
จองบัตรที่ไทยทิคเก็ตเมเจอร์
โทร. 0 2262 3456
เว็บไซต์: www.thaiticketmajor.com
อีเมล: cs@thaiticketmajor.com

บัตรราคา 3,000 / 2,500 / 2,000 / 1,500 / 1,000 บาท
เวลาแสดง: 18:00 น.

* Subject to change without prior notice
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IMPACT EVENT CALENDAR 2017
DATE/LOCATION
November 09-12, 2017
Hall 2-3

EVENT NAME
SIGN ASIA EXPO 2017 / BANGKOK LED & DIGITLAL SIGN 2017 In Conjunction
with APPPEXPO THAILAND 2017
Products such as large digital production printers, sign material, stickers, mirrorcutting machines, Ad & Graphic display, printing innovations, and many more, will
be exhibited. More than 540 exhibiting companies and roughly 15,000 visitors from
over 30 countries will make their presence at the expo

Exhibition (Public)

November 9-11, 2017 Time: 10:00-20:00 hrs.
November 12, 2017 Time: 10:00-19:00 hrs.

09-12 พฤศจิกายน 2560

SIGN ASIA EXPO 2017 / BANGKOK LED & DIGITLAL SIGN 2017 In Conjunction
with APPPEXPO THAILAND 2017

อาคาร 2-3

Exhibition (Public)

"Sign Asia Expo/Bangkok LED & Digital Sign 2017" จัดร่วมกันกับ "APPPEXPO
THAILAND" ยักษ์ ใหญ่ผ้ จู ดั งาน sign จากเซี่ยงไฮ้ ประเทศจีน งานแสดงสินค้ านานาชาติ
ธุรกิจป้าย โฆษณา และสื่อนอกบ้ าน ครั ้งที่ 15 ที่เปิ ดโอกาสให้ นักธุรกิจวงการป้าย LED
สื่อโฆษณา สื่อนอกบ้ าน และการออกแบบตกแต่ง จากทัว่ ประเทศ และต่างประเทศกว่า 40
ประเทศ เข้ าชมงาน พร้ อมสัมมนาเวิร์คช็อปเชิงปฏิบตั ิการจากกูรูวงการป้าย และสาธิตการ
ติดสติกเกอร์ รถจากบรรดาสมาคม ชมรมผู้ร่วมจัดงาน ภายใต้ แนวคิด "Total Solutions for
Digital Printing"

THE ORGANIZER

IBRIX Co., Ltd.
Sales and Domestic Marketing Department
Tel. 0 2574 6511 Ext. 102-107
Mobile. 09 4874 7671, 086 361 9178
Website: www.signasiaexpo.com
e-mail: k.dprasert@gmail.com,
beeibrixbangkok@gmail.com

บริ ษัท ไอบริก จากัด
ฝ่ ายขาย และการตลาดภายในประเทศ
โทร. 0 2574 6511 ต่อ 102-107
มือถือ. 09 4874 7671, 086 361 9178
เว็บไซต์: www.signasiaexpo.com
อีเมล: k.dprasert@gmail.com, beeibrixbangkok@gmail.com

9-11 พฤศจิกายน 2560 เวลา: 10:00-20:00 น.
12 พฤศจิกายน 2560 เวลา: 10:00-19:00 น.

November 09-12, 2017
Challenger 2

Tesco Lotus Expo 2017

Exhibition (Public)

Time: 10:00-22:00 hrs.

09-12 พฤศจิกายน 2560

เทสโก้ โลตัส เอ็กซ์ โป '60

The first ever Tesco Lotus Expo 2017 is one of the largest and most exciting
shopping and lifestyle events of the year, featuring more than 500 booths. The
20,000 sq.m. of space will be transformed under the concept “Good Eats, Good
Living, Good Community”. At the event, visitors will be spoiled for choice when it
comes to tasty food, unbeatable shopping, and fun activities for all members of the
family. Tesco Lotus along with our partners will offer a variety of great quality
products at unbeatable prices, ranging from fresh food, imported fruits, dry
groceries, fashion items, electrical appliances, and home décor. In addition to
fantastic bargains, visitors can take part in an array of lifestyle activities, win great
prizes, and sample the finest food Thailand has to offer.

* Subject to change without prior notice

IMPACT Exhibition Management Co., Ltd.
Exhibition Project
Contact Person: Khun Sararat Sae-Ieo
Tel. 0 2833 6396, 0 2833 5122
Website: www.tescolotus.com
e-mail: sararats@impact.co.th, sudarees@impact.co.th
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IMPACT EVENT CALENDAR 2017
DATE/LOCATION
ชาเลนเจอร์ 2

EVENT NAME
“เทสโก้ โลตัส เอ็กซ์โป ’60” หนึ่งในมหกรรมแสดง และจาหน่ายสินค้ าที่ใหญ่ที่สดุ แห่งปี เทส
โก้ โลตัส จับมือคู่ค้า เกษตรกร ผู้ผลิตสินค้ าทัว่ ไทย ขนทัพของดีราคาถูกนานาชนิดกว่า 500
บูธ บนพื ้นที่กว่า 20,000 ตารางเมตร ภายใต้ แนวคิด กินดี อยู่ดี ชุมชนดี ให้ ลกู ค้ าและ
ประชาชน ได้ ทงั ้ ช้ อป ชม และชิม อย่างครบครัน พบกับสินค้ าคุณภาพดีราคาประหยัด
หลากหลายหมวดหมู่ อาทิ อาหารสดส่งตรงจากฟาร์ ม ผลไม้ นาเข้ าราคาเด็ด สินค้ าอุปโภค
บริโภค เสื ้อผ้ าชิคๆ ราคาชิลๆ เครื่องใช้ ไฟฟ้า ของตกแต่งบ้ าน เป็ นต้ น นอกจากนั ้นยัง
สามารถชมการแสดงและกิจกรรมบนเวทีมากมาย ลุ้นรับของขวัญและของกานัล รวมทั ้งที่
พลาดไม่ได้ คือ ชิมอาหารอร่อยจากร้ านดังทัว่ ประเทศที่เราคัดสรรมารวมตัวกันภายในงาน

Exhibition (Public)

เวลา: 10:00-22:00 น.

November 09-12, 2017

Thailand International Sport Expo 2017

Challenger 3

Sport equipment discount over 30-80% ex. Sport ware etc.

Exhibition (Public)

Time: 10:30-21:00 hrs.

09-12 พฤศจิกายน 2560
ชาเลนเจอร์ 3

Thailand International Sport Expo 2017
สินค้ า และอุปกรณ์กีฬาลด 30-80% มีทงเสื
ั ้ ้อผ้ า และรองเท้ ากีฬาแบรนด์ดงั ต่าง ๆ เครื่อง
ออกกาลังกาย สินค้ าและอุปกรณ์กีฬาทุกประเภท อาทิเช่นกอลฟ์ อุปกรณ์สนาม สินค้ าและ
อุปกรณ์กีฬาทางน ้า สถานออกกาลังกายการบริ การต่างๆ รวมทังอาหารเสริ
้
มเพื่อสุขภาพ
และสินค้ าเบ็ดเตล็ด

Exhibition (Public)

เวลา: 10:30-21:00 น.

November 12, 2017
Royal Jubilee Ballroom,
Challenger

World Mathematics Team Championship 2017 (WMTC 2017)

Parties

Time: 17:00-22:00 hrs.

Prize Presentation Ceremony and Gala Dinner of WMTC 2017

THE ORGANIZER
บริ ษัท อิมแพ็ค เอ็กซิบิชั่น แมเนจเม้ นท์ จากัด
เอ็กซิบิชั่น โปรเจค
ติดต่อ: คุณสรารัตน์ แซ่เอี่ยว
โทร. 0 2833 6396, 0 2833 5122
เว็บไซต์: www.tescolotus.com
อีเมล: sararats@impact.co.th, sudarees@impact.co.th

Cournot & Nash Co., Ltd.
Tel. 0 2508 8275
Website: www.thailandinternationalsportexpo.com
e-mail: c_suwarat@yahoo.com

บริ ษัท คอร์ โน แอนด์ แนช จากัด
โทร. 0 2508 8275
เว็บไซต์: www.thailandinternationalsportexpo.com
อีเมล: c_suwarat@yahoo.com

Maimeekeed Company Limited, Thai Talent Training
Company Limited
Tel. 0 2613 5613
Mobile. 08 1629 4109
Website: http://wmtc.international/
e-mail: krugag.ttt@gmail.com, maiitanitac@gmail.com

World Mathematics Team Championship 2017 (WMTC 2017)
12 พฤศจิกายน 2560
รอยัล จูบิลี่ บอลรูม อาคาร ชา ประกาศผลสอบ และพิธีมอบรางวัลการแข่งขันแข่งขันคณิตศาสตร์ นานาชาติ 2017 WMTC Maimeekeed Company Limited, Thai Talent Training
เลนเจอร์
Company Limited
โทร. 0 2613 5613
มือถือ. 08 1629 4109
เว็บไซต์: http://wmtc.international/
อีเมล: krugag.ttt@gmail.com, maiitanitac@gmail.com
Parties

เวลา: 17:00-22:00 น.

November 15-16, 2017

รวมพลังจิตอาสาประชารั ฐเพื่อสังคมสุขภาวะครั ง้ ที่ 1 พ.ศ. 2560
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DATE/LOCATION
Royal Jubilee Ballroom,
Challenger

EVENT NAME
Government Seminar by National Health Commission Office

Seminar

Time: 08:00-17:00 hrs.

รวมพลังจิตอาสาประชารั ฐเพื่อสังคมสุขภาวะครั ง้ ที่ 1 พ.ศ. 2560
15-16 พฤศจิกายน 2560
รอยัล จูบิลี่ บอลรูม อาคาร ชา สานักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) เป็ นหน่วยงานรัฐที่มีภารกิจในการส่งเสริ ม
เลนเจอร์
สนับสนุนและบูรณาการเชื่อมโยงกระบวนการนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีสว่ นร่วม
ของทุกกระทรวง ทบวง กรมและหน่วยงานรัฐทุกประเภท
นอกจากนัน้ กลไกสนับสนุนเครื อข่ายจิตอาสาประชารัฐระดับจังหวัดที่จะเกิดขึน้ ในโครงการนี ้
จะกลายเป็ นโครงสร้ างพื ้นฐานทางสังคมที่สาคัญ (social infrastructure) สาหรับการ
จัดการปั ญหาและพัฒนาชุมชนท้ องถิ่น รวมทั ้งพื ้นที่ทกุ ภูมิภาค แบบมีสว่ นร่วม อันจะนาไปสู่
สังคมสุขภาวะตามเป้าหมายภารกิจของ สช. อีกเช่นกัน
Seminar

เวลา: 08:00-17:00 น.

November 16, 2017
Arena

Ed Sheeran Live in Bangkok 2017
Ed Sheeran in his first Thai concert is going to be a phenomenal experience not to
be missed. He will be performing one show only at Impact Arena, Muang Thong
Thani on Thursday 16 November 2017. Ticket prices start at Bt1,800. General public
tickets go on sale on 1 July at all ThaiTicketMajor outlets and on
www.thaiticketmajor.com.

THE ORGANIZER
National Health Commission Office
Show Manager: Zentrum Co.,Ltd.
Contact Person: Khun Panatda Kaosa-ard
Mobile. 08 6980 7344
e-mail: panatda@reform.or.th, panatda@nationalhealth.or.th

สานักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ
Show Manager: บริ ษัท เซ็นทรัม จากัด
ติดต่อ: คุณปนัดดา ขาวสะอาด
มือถือ. 08 6980 7344
อีเมล: panatda@reform.or.th, panatda@nationalhealth.or.th

Live Nation BEC-Tero Entertainment Co., Ltd.
Ticket available at Thaiticketmajor
Tel. 0 2262 3456
Website: www.thaiticketmajor.com

The touring news comes straight off the back of a phenomenal few weeks for 26year-old Ed Sheeran. Kicking-off 2017 and delivering the biggest musical
comeback in recent years, Ed’s dual singles “Shape Of You” and “Castle On The
Hill” have taken the globe by storm, hitting the #1 and #2 spots across the charts
worldwide while seeing the Suffolk native break a magnitude of records along the
way. Ed made British chart history as the first-ever artist to land the two spots
respectively with two brand new tracks! Ed recently conquered more milestones in
the USA after landing his first-ever #1 as a performer on the Billboard Hot 100 with
"Shape Of You". With "Castle On The Hill" sitting closely behind at #6 on the chart,
Ed also became the first artist to debut in the Top 10 of the Billboard Hot 100 with
two songs simultaneously, not to mention the huge assortment of Spotify records
broken by the troubadour. Ed made history with the biggest-ever global ‘one week’
and ‘one day’ streams for a track on the streaming service, with “Shape Of You”.
Reaching 132 combined #1 iTunes positions around the world and accomplishing
Apple Music’s biggest-ever ‘day’ and ‘one week’ streams, the two singles have
accumulated over 370 million worldwide streams to date! Ed’s official video for
“Castle On The Hill” has already reached over 160 million hits!

* Subject to change without prior notice

page 81/95

update 12/12/2017by corporate communications department Tel. 0 2833 5070

IMPACT EVENT CALENDAR 2017
DATE/LOCATION

Concert
16 พฤศจิกายน 2560
อารี น่า

EVENT NAME
For more information on Ed Sheeran Thai concert tickets, please log on to
www.thaiticketmajor.com or call 0-2262-3838. For the latest updates, please log on
to www.bectero.com or follow us on www.facebook.com/bectero , Twitter
@BEC_Tero_Ent and Instagram @ BECTERO_ENTERTAINMENT.

THE ORGANIZER

Ticket are 5,500 / 4,500 / 3,500 / 2,500 / 1,800 THB
Show time: - hrs.
เอ็ด ชีแรน ไลฟ์ อิน แบงค็อก 2017
นับเป็ นคอนเสิร์ตครั ้งแรกในเมืองไทยของ เอ็ด ชีแรน ซึ่งมีเพียงแค่รอบเดียวเท่านั ้น! และ
คอนเสิร์ตครัง้ นี ้ จะกลายเป็ นปรากฏการณ์ครั ้งสาคัญแห่งปี ณ อิมแพ็ค อารี น่า เมืองทองธานี
ในวันพฤหัสบดีที่ 16 พฤศจิกายนนี ้ โดยบัตรเข้ าชมราคาเริ่มต้ นที่ 1,800 บาท เปิ ดจาหน่าย
ตังแต่
้ วนั ที่ 1 กรกฎาคม 2560 ตั ้งแต่เวลา 10.00 น. เป็ นต้ นไป ที่ไทยทิคเก็ตเมเจอร์ 14 สาขา
หรื อ www.thaiticketmajor.com

บริ ษัท ไลฟ์ เนชั่น บีอีซี-เทโรเอ็นเตอร์ เทนเม้ นท์ จากัด
จองบัตรที่ไทยทิคเก็ตเมเจอร์
โทร. 0 2262 3456
เว็บไซต์: www.thaiticketmajor.com

ศิลปิ นหนุ่มวัย 26 ปี เจ้ าของรางวัลแกรมมี่และบริ ทอวอร์ ด หลายรางวัล เอ็ด ชีแรน (Ed
Sheeran) ประกาศเวิลด์ทวั ร์ คอนเสิร์ตทันที หลังจากที่กลับมาสร้ างปรากฎการณ์ยิ่งใหญ่ใน
วงการเพลง เมื่อต้ นปี 2560 ด้ วยการปล่อยเพลงออกมาทีเดียว 2 ซิงเกิล้ คือ เชป ออฟ ยู
(Shape Of You) และ แคสเซิล ออน เดอะ ฮิลล์ (Castle On The Hill) ซึ่งพุ่งทะยานขึ ้นสู่
อันดับ 1 และ 2 บนชาร์ ตเพลงทัว่ โลกทันที ในขณะเดียวกัน เขาก็ทาลายสถิติอื่นๆ อีกมาย
เอ็ด ชีแรน เป็ นศิลปิ นคนแรกในประวัติศาสตร์ ชาร์ ตเพลงอังกฤษ ที่มีเพลงใหม่ลา่ สุดขึน้ ชาร์ ต
ในลาดับติดกันถึง 2 เพลง เพลง เชป ออฟ ยู ยังสร้ างสถิติสงู สุดในสหรัฐอเมริ กาด้ วยการขึ ้น
อันดับหนึ่งบนชาร์ ตบิลบอร์ ด ฮอต 100 (Billboard Hot 100) ส่วนเพลง แคสเซิล ออน เดอะ
ฮิลล์ ตามมาติดๆ อยู่ที่อนั ดับ 6 ในชาร์ ตเดียวกัน ทาให้ เขากลายเป็ นศิลปิ นคนแรกที่เปิ ดตัว
ติดอันดับท็อป 10 บนชาร์ ตบิลบอร์ ด ฮอต 100 พร้ อมกันถึงสองเพลง ยังไม่รวมถึงสถิติ
บนสปอติฟาย (Spotify) อีกมากมาย ที่นักร้ องหนุ่มคนนีท้ าลายสถิติได้ ภายในเดือนเดียว เชป
ออฟ ยู ยังเป็ นเพลงที่สร้ างประวัติศาสตร์ การมียอดสตรี มบนสปอติฟายทัว่ โลกสูงที่สดุ ใน
หนึ่งสัปดาห์และในหนึ่งวัน นอกจากนีเ้ พลง เชป ออฟ ยู ยังขึ ้นอันดับหนึ่งบนชาร์ ตไอจูนส์
(iTunes) ทังหมด
้
132 ชาร์ ตทัว่ โลก และประสบความสาเร็ จในการเป็ นเพลงที่มีการสตรี
มมากที่สดุ ในหนึ่งวันและในหนึ่งสัปดาห์บนแอปเปิ ล้ มิวสิค (Apple Music) อีกด้ วย จนถึง
ตอนนี ้ทั ้ง 2 ซิลเกิ ้ลมียอดการสตรี มแล้ วมากกว่า 370 ล้ านครั ้งทัว่ โลก และมิวสิควิดีโอเพลง
แคสเซิล ออน เดอะ ฮิลล์ ก็มียอดเข้ าชมมากกว่า 160 ล้ านครั ้ง

“เอ็ด ชีแรน ไลฟ์ อิน แบงค็อก 2017” (Ed Sheeran Live in Bangkok 2017) คือ
ปรากฏการณ์ทางดนตรี ที่แฟนเพลงชาวไทย ไม่ควรพลาด เป็ นการแสดงสดที่แฟนเพลงทัว่
โลกรอคอย เป็ นคอนเสิร์ตใหญ่ครั ้งแรกในประเทศไทย และจะเปิ ดแสดงเพียงรอบเดียวเท่านัน้
ในวันพฤหัสบดีที่ 16 พฤศจิกายน 2560 ที่อิมแพ็ค อารี น่า เมืองทองธานี บัตรราคาเริ่มต้ นที่
1,800 บาท เปิ ดจาหน่ายพร้ อมกันในวันเสาร์ ที่ 1 กรกฎาคม 2560 ตังแต่
้ เวลา 10.00 น.
เป็ นต้ นไปที่ไทยทิคเก็ตเมเจอร์ 14 สาขา และ www.thaiticketmajor.com (ตังเเต่
้ วนั ที่ 2
กรกฎาคม เป็ นต้ นไป เพิ่มการจาหน่ายผ่านช่องทาง callcenter) สอบถามข้ อมูลเพิ่มเติม โทร.
0-2262-3838 ติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวเพิ่มเติมได้ ที่ www.bectero.com,
www.facebook.com/bectero, ทวิตเตอร์ @BEC_Tero_Ent และอินสตาแกรม @
BECTERO_ENTERTAINMENT.

Concert

บัตรราคา 5,500 / 4,500 / 3,500 / 2,500 / 1,800 บาท
เวลาแสดง: - น.
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DATE/LOCATION
November 16-19, 2017

EVENT NAME

Challenger 2

10 International Bangkok Bike 2017
Asean's gateway for cycling business opportunities.

Exhibition (Public)

Time: 10:00-21:00 hrs.

16-19 พฤศจิกายน 2560
ชาเลนเจอร์ 2

งานอินเตอร์ เนชั่นแนล บางกอก ไบค์ ครั ง้ ที่ 10
มหกรรมแสดงสินค้ าด้ านจักรยานแบบครบวงจร

Exhibition (Public)

เวลา: 10:00-21:00 น.

November 17-19, 2017

2017 ASEAN(BANGKOK) CHINA IMPORT&EXPORT COMMODITIES FAIR
(ACIEC2017)

Hall 2-3

THE ORGANIZER

th

2017 ASEAN(BANGKOK) CHINA IMPORT&EXPORT COMMODITIES FAIR
(ACIEC2017) is the 7th Thailand-China Import & Export Commodities Fair that is
gathering the premium product of Thailand-China more than 1,000 lists with 3 zones
; China pavilion, Thailand pavilion and Beauty & Make over pavilion at the IMPACT
Muangthong Thani, Hall 2-3 on 7,000 square meters. You will find the business
owner more than 400 companies that were chosen from the quality and they were
guaranteed by China government (CCIPT).This year has the special pavilion ;
Beauty & Make over pavilion that is the one stop service of beauty. This is the great
opportunity to open your business wider with the real business world.

N.C.C. Exhibition Organizer Co., Ltd.
Tel. 0 2203 4241-44
Website: www.internationalbangkokbike.com
email: bangkokbike@qsncc.com

บริ ษัท เอ็น.ซี.ซี. เอ็กซิบิชั่น ออกาไนเซอร์ จากัด
โทร. 0 2203 4241-44
เว็บไซต์: www.internationalbangkokbike.com
อีเมล: bangkokbike@qsncc.com

ASIAN - INTERNATIONAL TRADE AND INVESTMENT
ASSOCIATION (AITIA)
Tel. 0 2276 6516
Website: www.ACIEC.com
e-mail: pathittaya.bse@gmail.com

Exhibition (Trade), Seminar Time: 10:00-18:00 hrs.

17-19 พฤศจิกายน 2560
อาคาร 2-3

2017 ASEAN(BANGKOK) CHINA IMPORT&EXPORT COMMODITIES FAIR
(ACIEC2017)
งานแสดงสินค้ านาเข้ าและส่งออกของประเทศจีนที่รวบรวมสินค้ าคุณภาพของไทย - จีน
มากกว่า 1,000 รายการ พร้ อม 3 โซน; พาวิลเลี่ยนประเทศจีน พาวิลเลี่ยนประเทศไทยและ
พิเศษสาหรับปี นี ้ พาวิลเลี่ยน Beauty & Make over บริ การครบวงจร

สมาคมการค้ าและการลงทุนเอเชียน-สากล
ติดต่อ: Khun Athittaya Rattanawong
โทร. 0 2276 6516
เว็บไซต์: www.ACIEC.com
อีเมล: pathittaya.bse@gmail.com

Exhibition (Trade), Seminar เวลา: 10:00-18:00 น.

November 17-26, 2017
Hall 5-8

Exhibition (Public)

Homepro Expo #26
One-stop-shop for innovative household products, featuring furniture and household Home Product Center Co.,Ltd.
accessories
Tel. 0 2831 6000
Website: www.homepro.co.th
November 17-19, 2017 Time: 10:00-22:00 hrs.
November 20-23, 2017 Time: 11:00-22:00 hrs.
November 24-26, 2017 Time: 10:00-24:00 hrs.

* Subject to change without prior notice

page 83/95

update 12/12/2017by corporate communications department Tel. 0 2833 5070

IMPACT EVENT CALENDAR 2017
DATE/LOCATION
17-26 พฤศจิกายน 2560
อาคาร 5-8

Exhibition (Public)

November 17-26, 2017
Hall 4

Exhibition (Public)

17-26 พฤศจิกายน 2560
อาคาร 4

EVENT NAME

THE ORGANIZER

โฮมโปร เอ็กซ์ โป ครั ง้ ที่ 26
“โฮมโปร” จัดงานมหกรรมเรื่องบ้ านตัวจริ ง “HomePro Expo ครั ้งที่ 26" งานใหญ่สง่ ท้ ายปี
บริ ษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จากัด (มหาชน)
ยกขบวนของขวัญครบครันเรื่องบ้ าน ลดกระหน่าสูงสุด 80% ให้ ช้อปจุใจ 10 วัน ไม่วา่ จะเป็ น โทร. 0 2831 6000
ของขวัญ ของฝากสาหรับทุกเพศทุกวัย หรื อสินค้ าประหยัดพลังงาน เบอร์ 5 พร้ อมรับของ
เว็บไซต์: www.homepro.co.th
สมนาคุณสุดคุ้ม และรับสิทธิพิเศษอีกมากมาย จากสถาบันการเงิน บัตรเครดิตชัน้ นาที่ร่วม
รายการ อีกทั ้งยังได้ ล้ นุ รับของกานัลสุดพิเศษที่ “โฮมโปร” จัดมาให้ ค้ มุ แบบถึงใจ งานนีค้ นรัก
บ้ านห้ ามพลาด!! เห็นอะไรเป็ นต้ องอยากได้
17-19 พฤศจิกายน 2560: 10:00-22:00 น.
20-23 พฤศจิกายน 2560: 11:00-22:00 น.
24-26 พฤศจิกายน 2560: 10:00-24:00 น.
Sports World Expo 2017 (November)
A showcase of Thailand’s sporting industry, where local and international sporting
equipment and accessories, and all sports related products and services of the
largest quantities and of the most varieties, will be on sale. Products in this
promotion will comprise of new product launches, special sale items, clearance
items, and loss leader items.

Active Nation Co.,Ltd
Tel. 0 2678 1000 Ext. 3202
Mobile. 08 9508 7715
Facebook: www.facebook.com/sportsworldthailand
email: sportsworld_marketing@hotmail.com,
marketing@sportsworld.co.th

Monday - Thursday Time: 11:00-22:00 hrs.
Friday - Sunday Time: 10:00-22:00 hrs.
สปอร์ ตเวิลด์ เอ็กซ์ โป 2560 (พฤศจิกายน)
มหกรรมสินค้ าและอุปกรณ์กีฬาแบรนด์ดงั พบกับสินค้ ากีฬาครบวงจร เสื ้อผ้ า และรองเท้ า บริ ษัท แอคทีฟ เนชั่น จากัด
กีฬาชัน้ นา เครื่องออกกาลังกาย อุปกรณ์กอล์ฟ กีฬาทางน ้า แคมป์ปิ ง้ และอื่นๆ อีกมากมาย โทร. 0 2678 1000 ต่อ 3202
ในราคาพิเศษ
มือถือ. 08 9508 7715
เฟซบุ๊ก: www.facebook.com/sportsworldthailand
อีเมล: sportsworld_marketing@hotmail.com,
marketing@sportsworld.co.th

Exhibition (Public)

วันจันทร์ - วันพฤหัสบดี เวลา: 11:00-22:00 น.
วันศุกร์ - วันอาทิตย์ เวลา: 10:00-22:00 น.

November 18, 2017
Arena

Amway Fest Talk…Power Up ปล่ อยพลังไปให้ สุด
Fest Talk where inspiration shared

AMC Asia Co,Ltd
Show Manager: Amway (Thailand) Ltd.
Tel. 0 2725 8000
Website: www.facebook.com/amwaythailand,
www.amwaytodaythai.com

Ticket : 200 THB / Round
Conference

Round I Time: 14:00-17:00 hrs.
Round II Time: 18:30-21:30 hrs.

18 พฤศจิกายน 2560

Amway Fest Talk…Power Up ปล่ อยพลังไปให้ สุด

* Subject to change without prior notice
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IMPACT EVENT CALENDAR 2017
DATE/LOCATION
อารี น่า

EVENT NAME
กลับมาอีกครั ้งกับงาน FESTTALK “ชีวิตดีดี เริ่มที่แรงบันดาลใจ” งานที่รวมขุนพลทังคนใน
้
วงการ, คนมีชื่อเสียงทุกแวดวง, และนักธุรกิจแอมเวย์ที่จะมาสร้ างแรงบันดาลใจดีดีให้ กบั ทุก
ท่านตลอดสามชั่วโมง และไม่เพียงเท่านัน้ ภายในงานยังมีบธู กิจกรรม ซุ้มเครื่องดื่ม, เกม
สนุกๆ ให้ ทกุ ท่านได้ ร่วมลุ้นของรางวัลมากมาย และ ในครั ้งนี ้ งาน FESTTALK กลับมาในธีม
POWER UP ที่จะมาปลุกพลังในตัวคุณกับ 3 ช่วงเข้ มข้ นจากผู้มีชื่อเสียงที่จะมาแชร์
ประสบการณ์และสร้ างแรงบันดาลใจให้ กบั คุณทัง้ 2 รอบ ในหัวข้ อ POWER UP YOUR
GOAL , POWER UP YOUR LIFE และ POWER UP YOUR WORLD
เพื่อให้ คณ
ุ ได้ ร่วมปล่อยพลังไปให้ สดุ ไปพร้ อมๆกันนอกจากนี ้ยังมีกิจกรรมอื่นๆ ที่น่าสนใจ
ภายในงานกับโซน FESTBAR รับเครื่องดื่มชาร์ จพลังเพื่อสุขภาพที่ดี ร่วมสนุกปลดปล่อยพลัง
ไปกับ FESTGAME โซนที่จะมาท้ าทายพลังในตัวคุณเพื่อลุ้นรับของรางวัล และเก็บภาพ
ความประทับใจกับเราในโซน FESTMOMENT และเดินผ่อนคลายกับ FESTMARKET ช็อป
ปิ ง้ สินค้ าและอาหารคุณภาพที่เราได้ เลือกสรรมาให้ ในงานนี ้อีกด้ วย
เปิ ดขายบัตรแล้ วที่ แอมเวย์ ช็อป 83 สาขา ทัว่ ประเทศ
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 0 2725 8000
ติดตามรายละเอียดได้ ที่ facebook.com/amwaythailand และ www.amwaytodaythai.com

THE ORGANIZER
บริ ษัท เอเอ็มซี เอเซีย จากัด
Show Manager: บริ ษัท แอมเวย์ (ประเทศไทย) จากัด
โทร. 0 2725 8000
เว็บไซต์: www.facebook.com/amwaythailand,
www.amwaytodaythai.com

บัตรราคา 200 บาท / รอบ
Conference

รอบแรกเวลา: 14:00-17:00 น.
รอบสองเวลา: 18:30-21:30 น.

November 19-24, 2017

"โครงการพัฒนาข้ าราชการที่อยู่ระหว่ างทดลองปฏิบัติหน้ าที่ราชการ (หลักสูตรการ
เป็ นข้ าราชการที่ด)ี ปี งบประมาณ 2561"

Jupiter 12-13, Challenger

Government Seminar by Department of Disease Control, Ministry of Public Health,
Thailand

Seminar

November 19, 2017 Time: 13:00-17:00 hrs.
November 20-24, 2017 Time: 09:00-17:00 hrs.

19-24 พฤศจิกายน 2560

"โครงการพัฒนาข้ าราชการที่อยู่ระหว่ างทดลองปฏิบัติหน้ าที่ราชการ (หลักสูตรการ
เป็ นข้ าราชการที่ด)ี ปี งบประมาณ 2561"

ห้ องจูปีเตอร์ 12-13
อาคาร ชาเลนเจอร์

Department of Disease Control, Ministry of Public Health,
Thailand
Contact Person: Khun Yupin Roonpraphan
Tel. 0 2590 3878

กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข จัดโครงการพัฒนาข้ าราชการที่อยู่ระหว่างทดลอง
กองการเจ้ าหน้ าที่ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
ปฏิบตั ิหน้ าที่ราชการ (หลักสูตรการเป็ นข้ าราชการที่ดี) รุ่นที่ 1 ประจาปี งบประมาณ พ.ศ.
ติดต่อ: คุณยุพิน รุ่นประพันธ์
2561 ระหว่างวันที่ 19 – 24 พฤศจิกายน 2560 ณ อิมแพ็ค เมืองทองธานี อาคารชาเลนเจอร์ โทร. 0 2590 3878
ชั ้น 1 ห้ องจูปิเตอร์ 12 – 13 เพื่อพัฒนาข้ าราชการพลเรื อนที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบตั ิหน้ าที่
ราชการ ให้ มีความรู้ความสามารถ มีจิตสานึกในการปฏิบตั ิงาน ให้ มีสมรรถนะและจรรยาที่
เหมาะสมในการปฏิบตั ิหน้ าที่ ปลูกฝั งค่านิยมและปรัชญาการเป็ นข้ าราชการที่ดีให้ แก่
ข้ าราชการรุ่นใหม่ และสร้ างเครื อข่ายข้ าราชการรุ่นใหม่ในการทางานอย่างบูรณาการ ทั ้งนี ้
นายแพทย์สวุ รรณชัย วัฒนายิ่งเจริ ญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค เป็ นประธานในพิธีเปิ ดและ
มอบนโยบาย ในวันที่ 20 พฤศจิกายน 2560 เวลา 10.30 น.

Seminar

19 พฤศจิกายน 2560 เวลา: 13:00-17:00 น.
20-24 พฤศจิกายน 2560 เวลา: 09:00-17:00 น.

November 22-24, 2017

The 42nd International Conference on Veterinary Science 2017

* Subject to change without prior notice
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IMPACT EVENT CALENDAR 2017
DATE/LOCATION
EVENT NAME
Grand Diamond Ballroom ICVS 2017, this year the theme “ASEAN Veterinary Profession with Thailand 4.0”
and Sapphire 201-206 Hall program will provide you updated technologies and innovation in various veterinary
9 / IMPACT Forum
fields. With this exciting theme, you are all welcome to join our contributed session
during the conference. The program will be furnished by the regular presentation of
oral and poster peer-reviewed presentation from researchers and experts.
Convention

THE ORGANIZER
The Thai Veterinary Medical Association Under Royal
Patronage
Tel. 0 2255 1309
Fax. 0 2252 8773
Website: http://icvsthailand.com/
email: admin@thaivma.com

Time: 08:00-17:00 hrs.
nd

22-24 พฤศจิกายน 2560

The 42 International Conference on Veterinary Science 2017
ห้ องแกรนด์ ไดมอนด์ บอลรูม การประชุมวิชาการนานาชาติทางสัตวแพทย์ และการเลี ้ยงสัตว์ ครั ้งที่ 42 ในปี นี ้จะเป็ นการ
และห้ องแซฟไฟร์ 201-206 ประชุมวิชาการในระดับภูมิภาคอาเซียน ภายใต้ แนวความคิด “ASEAN Veterinary
อาคาร 9 / อิมแพ็ค ฟอรั่ม
Profession with Thailand 4.0” โดยอาศัยความร่วมมือจากสาขาวิชาชีพต่างๆ ขององค์กร
ภาครัฐ และภาคเอกชน ทังระดั
้ บชาติและนานาชาติ ร่วมจัดสัมมนาวิชาการ เพื่อเป็ นเวทีให้
สัตวแพทย์ ผู้เชี่ยวชาญ นักวิจยั ในสาขาวิชาชีพต่างๆ รวมทั ้งผู้ประกอบธุรกิจด้ านการดูแล
สัตว์เลี ้ยง และการผลิตสัตว์เชิงอุตสาหกรรม ในระดับภูมิภาคและระดับนานาชาติ ได้
แลกเปลี่ยนความรู้ทางวิชาการ ประสบการณ์ทางวิชาชีพ

สัตวแพทย์สมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
โทร. 0 2255 1309
แฟกซ์. 2252 8773
เว็บไซต์: http://icvsthailand.com/
อีเมล: admin@thaivma.com

Convention

เวลา: 08:00-17:00 น.

November 23-26, 2017
Hall 2-3

Makro Sho Huay #9
According to the emerging trend of technology together with the change of today Siam Makro Public Co., Ltd.
consumers, Makro which mission is to be the trusted partner organizes the Sho
Tel: 0 2335 5300
huay 9 with the theme “Innovation, the future of Thai Sho Huay”. Sho Huay 9 proudly Website: www.siammakro.co.th
presents to you the Sho Huay community which is ready to serve you the the idea of
how to generate passive income, Sho Huay advisory with its 8 useful retail
management techniques, Special-deal products from up to 200 Makro alliances,
Innovative products at Makro Click, All-day seminar from well-known gurus and
Everyday entertainment from celebrities.

Exhibition (Public)

Time: 10:00-19:00 hrs.

23-26 พฤศจิกายน 2560
อาคาร 2-3

ตลาดนัดโชห่ วย ครั ง้ ที่ 9

Exhibition (Public)

เวลา: 10:00-19:00 น.

November 25, 2017

2017 KIM JAE JOONG ASIA TOUR FAN MEETING in Bangkok

จากกระแสเทคโนโลยี และพฤติกรรมผู้บริ โภคที่เปลี่ยนแปลงไปในปั จจุบนั แม็คโคร ซึ่งมีพนั ธ บริ ษัท สยามแม็คโคร จากัด (มหาชน)
กิจสาคัญในการเป็ นคู่คิดธุรกิจ จึงมีแนวคิดในการจัดงาน ตลาดนัดโชห่วย ครัง้ ที่ 9 ภายใต้ โทร: 0 2335 5300
แนวคิด “อนาคตโชห่วยไทย ก้ าวไกลด้ วยนวัตกรรม” โดยมุ่งสร้ างแรงบันดาลใจแก่ร้านค้ า
เว็บไซต์: www.siammakro.co.th
ปลีก ผ่านการนาเสนอเทรนการค้ าขายที่มาพร้ อมกับ ภายในงานพบกับชุมชนโชห่วยที่
รวบรวมร้ านโชห่วยต้ นแบบ ที่ชว่ ยเป็ นไอเดียเสริ มเพิ่มรายได้ , ศูนย์มิตรแท้ โชห่วย พร้ อมให้
คาปรึกษาเทคนิคการจัดการร้ านโชห่วยให้ ประสบความสาเร็ จ ผ่านชุดคู่มือการจัดการ
ร้ านค้ าปลีก 8 ประการ, เพลิดเพลินไปกับการซื ้อสินค้ าราคาพิเศษจากพันธมิตรทางการค้ า
ของแม็คโครกว่า 200 ราย, สินค้ านวัตกรรมที่บธู Makro Click, เสวนาให้ ความรู้จากกูรูชื่อดัง
ต่าง ๆ ตลอดทังวั
้ น และรับชมกิจกรรมบันเทิงจากศิลปิ นดาราชื่อดังทุกวัน

* Subject to change without prior notice

page 86/95

update 12/12/2017by corporate communications department Tel. 0 2833 5070

IMPACT EVENT CALENDAR 2017
DATE/LOCATION
Thunder Dome

Concert
25 พฤศจิกายน 2560
ธันเดอร์ โดม

Concert

EVENT NAME
JYJ’s Kim Jaejoong is set to greet fans all over Asia with a special fan meeting tour!
Following the success of his drama Manhole, he will be holding his ‘2017 Kim
Jaejoong Asia Tour Fan Meeting in Seoul’ and then to other parts of Asia including
Thailand.
This event will be brought to you by UnUsUaL Entertainment Pte Ltd and supported
by SHOWTIME Entertainment.

THE ORGANIZER
Unusual Entertainment PTE.
Ticket available at Thaiticketmajor
Tel. 0 2262 3456
Website: www.thaiticketmajor.com
email: cs@thaiticketmajor.com

Ticket are 5,500 / 4,500 / 4,000 / 3,000 THB
Show Time: 18:00 hrs.
2017 คิมแจจุง เอเชีย ทัวร์ แฟน มีตติง้ อิน แบงคอก
เคลียร์ คิวให้ พร้ อมแล้ วไปสนุกด้ วยกันกับ คิมแจจุง เจวายเจ เตรี ยมพร้ อมบินลัดฟ้าพบปะ
แฟนๆทัว่ เอเชียในงานเอเชียทัวร์ แฟนมีตติ ้งสุดพิเศษของเขาที่จะจัดขึน้ เร็ วๆนี ้
หลังจากประสบความสาเร็ จกับถ่ายทาซีรี่ส์ Manhole แล้ ว คิมแจจุงได้ จดั งาน ‘2017 Kim
Jaejoong Asia Tour Fan Meeting in Seoul’ ขึน้ นอกจากที่เกาหลีบ้านเกิดนัน้ เขายัง
วางแผนที่จะจัดขึน้ ทัว่ ทังเอเชี
้ ยรวมถึงประเทศไทยของเราด้ วย

Unusual Entertainment PTE.
จองบัตรที่ไทยทิคเก็ตเมเจอร์
โทร. 0 2262 3456
เว็บไซต์: www.thaiticketmajor.com
อีเมล: cs@thaiticketmajor.com

บัตรราคา 5,500 / 4,500 / 4,000 / 3,000 บาท
เวลาแสดง: 18:00 น.

November 30-December 1 โครงการอบรมให้ ความรู้ ด้านวัตถุเสพติดของสถานพยาบาล
, 2017
Phoenix 6, Exhibition Center Government Seminar by Narcotics Control Division Food And Drug Administration, Narcotics Control Division Food And Drug Administration,
Ministry of Public Health, Thailand
Ministry of Public Health
Mobile. 08 4717 0660
Seminar

Time: 08:00-12:00 hrs.

30 พฤศจิกายน-1 ธันวาคม
2560
ห้ องฟิ นิกซ์ 6 อาคารศูนย์
แสดงสินค้ า

โครงการอบรมให้ ความรู้ ด้านวัตถุเสพติดของสถานพยาบาล

Seminar

เวลา: 08:00-12:00 น.

สานักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) เป็ นหน่วยงานซึ่งทาหน้ าที่ในการคุ้มครอง
กองควบคุมวัตถุเสพติด สานักงานคณะกรรมการอาหารและยา
ผู้บริ โภคให้ ได้ รับการปกป้องพิทกั ษ์ สทิ ธิของผู้บริ โภค ส่งเสริ มให้ เกิดการใช้ ยาและอาหาร
กระทรวงสาธารณสุข
อย่างถูกต้ องนัน้ กองควบคุมวัตถุเสพติดได้ มีบทบาทในการคุ้มครองผู้บริ โภคในแง่ของการ มือถือ. 08 4717 0660
ให้ การบริ การ การกาหนดปริ มาณอนุญาตการครอบครองวัตถุออกฤทธิ์ ตอ่ จิตและประสาท
ซึ่งต้ องผ่านกระบวนการพิจารณาการให้ อนุญาตจานวนที่เหมาะสมเพื่อเป็ นการป้องกันใน
เบื ้องต้ น รวมถึงเป็ นผู้ตรวจสอบและกากับดูแลการใช้ วตั ถุออกฤทธิ์ ในทางการแพทย์
ทั ้งนี ้การป้องกันการรั่วไหลของวัตถุเสพติดออกสู่นอกระบบการควบคุม จะทาให้ เกิดการรวม
พลังสร้ างกระแสของการมีสว่ นร่วม จากทุกภาคส่วนในการแก้ ไขปั ญหายาเสพติด และให้
ประชาชนรับรู้และเข้ าใจนโยบายการแก้ ไขปั ญหายาเสพติด ลดความเดือดร้ อน ความทุกข์
ยากของประชาชน ให้ ปลอดภัยจากปั ญหายาเสพติด โดยเฉพาะด้ านการแก้ ไขปั ญหายาเสพ
ติด และยังเป็ นการผลักดันให้ เกิดการปฏิรูประบบการอนุญาตผลิตภัณฑ์สขุ ภาพและระบบ
การคุ้มครองผู้บริ โภคที่มีประสิทธิภาพและทันสมัยยิ่งขึน้ เกิดประโยชน์ ตอ่ การขับเคลื่อน
เศรษฐกิจของประเทศ ทั ้งนีถ้ ือว่าการพัฒนาทักษะและงานใหม่เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง
ในอนาคต เป็ นไปตามนโยบาย Thailand 4.0 โมเดลขับเคลื่อนประเทศไทยสู่ความมัง่ คัง่
มัน่ คง และยัง่ ยืน ต่อไป

* Subject to change without prior notice
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IMPACT EVENT CALENDAR 2017
DATE/LOCATION
November 30-December
11, 2017
Challenger 1-3

EVENT NAME

THE ORGANIZER

th

The 34 Thailand International Motor Expo 2017
Opens its first area reservation session attended by a large number of car/
Inter-Media Consultant Co., Ltd.
motorbike/ accessory companies, confident in the international standards of
Show Manager: Kingsmen CMTI Co., Ltd.
organizing and sending a signal that the Thai auto market would thrive at year end. Tel. 0 2641 8444 Ext. 405
Website: www.motorexpo.co.th
Ticket : 100 THB

Exhibition (Public)

Press Day and VIP day on November 29, 2017
Opening ceremony and Grand Charity day on November 30, 2017
Public Show on November 30 - December 11, 2017
Monday - Friday: 12:00-22:00 hrs.
Saturday - Sunday and Holiday: 11:00-22:00 hrs.

30 พฤศจิกายน - 11 ธันวาคม
มหกรรมยานยนต์ ครั ง้ ที่ 34
2560
ชาเลนเจอร์ 1-3

งานแสดงรถยนต์ รถจักรยานยนต์ และอุปกรณ์ที่เกี่ยวเนื่องยิ่งใหญ่สง่ ท้ ายปลายปี
ภาพรวมการจัดงานปี นี ้ยังคงเน้ นมาตรฐานการจัดงานระดับสากล ภายใต้ แนวคิด "ยานยนต์
ยุคใหม่ ฝั นไกลที่กลายเป็ นจริ ง" ซึ่งใช้ พื ้นที่จดั งานรวมทังสิ
้ ้น 60,000 ตารางเมตร สาหรับจัด
แสดงรถยนต์ จักรยานยนต์ เครื่องเสียงรวมถึงจัดกิจกรรมอื่นๆ มากมาย

บริ ษัท สื่อสากล จากัด
Show Manager: คิงส์เมนท์ ซีเอ็มทีไอ
โทร. 0 2641 8444 ต่อ 405
เว็บไซต์: www.motorexpo.co.th

บัตรเข้ าชมงาน 100 บาท

Exhibition (Public)

วันผู้สื่อข่าว วันที่ 29 พฤศจิกายน 2560
พิธีเปิ ดงาน และวันการกุศล วันที่ 30 พฤศจิกายน 2560
วันจัดแสดงสาหรับบุคคลทัว่ ไป วันที่ 30 พฤศจิกายน - 11 ธันวาคม 2560
จ. - ศ. เปิ ดเวลา 12:00-22:00 น.
ส. - อา. และวันหยุดนักขัตฤกษ์ เปิ ดเวลา 11:00-22:00 น.

December 01-04, 2017
Hall 1-2

Thailand Friendly Design Expo 2017: Ageing Socity Access for all

Exhibition (Public)

Time : 09:00-19:00 hrs.

01-04 ธันวาคม 2560
อาคาร 1-2

มหกรรมอารยสถาปั ตย์ และนวัตกรรมสุขภาพเพื่อคนทัง้ มวล ครั ง้ ที่ 2

Exhibition (Public)

เวลา: 09:00-19:00 น.

December 02-10, 2017

X'Mas Sale 2017

Thailand Friendly Design Expo 2017 will be held under the theme “Ageing Society
Access for all”. The purposes of this expo is to make Thai and ASEAN society aware
of the importance of Friendly Design for people of all ages, genders, and physical
conditions especially elderly. The event will exhibit the products, technology,
innovation and design of facilities for elderlies, recovering patients, and people with
disabilities.

แนวคิดหลักของการจัดงานในปี นี ้คือ “สังคมผู้สงู วัย เข้ าถึงได้ ทกุ คน” (Ageing Society:
Access for All) เพื่อตอบโจทย์การจัดทาสภาพแวดล้ อม การออกแบบและสร้ างทา ตึก
อาคาร สถานที่ ระบบขนส่งมวลชน ตลอดจนสินค้ า ผลิตภัณฑ์ และบริ การต่างๆ ที่พร้ อม
รองรับการเข้ าสู่ยคุ สังคมผู้สงู วัย ใส่ใจสิทธิความเสมอภาคของคนพิการ และส่งเสริ มธุรกิจ
การท่องเที่ยวไทยเพื่อคนทั ้งมวล

* Subject to change without prior notice

Grand Prix Internatioonal Public Company Limited
Tel. 0 2522 1731-8 ext. 205
Website: www.thailandfriendlydesignexpo.com
e-mail: pansotog_opp@hotmail.com

บริ ษัท กรังปรี ซ์ อินเตอร์ เนชั่นแนล จากัด (มหาชน)
โทร. 0 2522 1731-8 ต่อ 205
เว็บไซต์: www.thailandfriendlydesignexpo.com
อีเมล: pansotog_opp@hotmail.com
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IMPACT EVENT CALENDAR 2017
DATE/LOCATION
Hall 5-7

EVENT NAME
1. Furniture X'Mas Sale
2. Electronics X'Mas Sale
3. Fashion and Jewelry X'Mas Sale
4. Wedding X'Mas Sale
5. Taladnam Tamnan Aroi (Floating Markets)
6. Gifts Zone
7. DIY Your Street Zone

Exhibition (Public)

Time : 10:30-21:00 hrs.

02-10 ธันวาคม 2560
อาคาร 5-7

X'Mas Sale 2017
1. Furniture X'Mas Sale
คริ สมาสต์นี ้ เติมความสุขให้ บ้านของคุณ ด้ วยเฟอร์ นิเจอร์, ของตกแต่งบ้ าน, ชุดรับแขก, ชุด
ห้ องนอน และชุดรับประทานอาหารใหม่ๆ ส่งความสุข 100 โรงงาน ลดซึง้ ๆ ลดเกินความ
เข้ าใจ
2. Electronics X'Mas Sale
คริ สมาสต์นี ้ เติมความสุขให้ บ้านของคุณ ด้ วยเครื่องใช้ ไฟฟ้า และเครื่องเสียงใหม่ๆ พร้ อม
โปรโมชั่นส่งท้ ายปี เก่า ต้ อนรับปี ใหม่ ทั ้งราคาขายส่งและราคาขายปลีก ลด 10-80% ส่ง
ความสุข 16 เเบรนด์ดงั ลดซึง้ ๆ ลดเกินความเข้ าใจ
3. Fashion and Jewelry X'Mas Sale
สุขสันต์วนั สวยๆ คริ สมาสต์นี ้ มอบสิ่งดีๆให้ คนที่คณ
ุ รัก กับแฟชั่นเสื ้อผ้ า, เครื่องหนัง,
เครื่องประดับ และอัญมณี จิวเวลรี่ จัดรายการ เอาไปเลยให้ คนที่คณ
ุ รัก
4. Wedding X'Mas Sale
สุขสันต์วนั วิวาห์ ..ส่งความสุข เพื่อคู่รักคู่วิวาห์ รวบรวมสตูดิโอเเต่งงานชัน้ นาพร้ อมแพ็คเกจ
แต่งงานในราคาสุดพิเศษ! ครบทุกความต้ องการของคู่รัก คู่วิวาห์ เติมฝั นให้ เต็ม 100 คู่แรก
รับโปรโมชั่นลดซึ ้งๆ ต้ อนรับ..วันแห่งการฉลองลด!

THE ORGANIZER
Home Show Co.,Ltd.
Tel. 0 2719 0408, 0 2314 0855
Website: www.unionpan.com
e-mail: unionpan@yahoo.com

บริ ษัท โฮม โชว์ จากัด
โทร. 0 2719 0408, 0 2314 0855
เว็บไซต์: www.unionpan.com
อีเมล: unionpan@yahoo.com

5. ตลาดน ้า ตานานอร่อย
เที่ยว 10 ตลาดน ้า อิ่มใจ อิ่มท้ องในงาน "ตลาดน ้า ตานานอร่อย" ครบทุกความอร่อย ของกิน
โบราณ ตานานขนมไทย อาหารที่หารับประทานได้ ยาก ในบรรยากาศย้ อนยุค ย้ อนสมัย ต้ อน
รับ...เทศกาลแห่งความสุข
'6. โซนของขวัญ Gifts
คริ สมาสต์นี ้ เติมความสุขมอบสิ่งดีๆให้ คนที่คณ
ุ รักกับ สินค้ าประเภทของขวัญ, ของที่ระลึก,
ของตกแต่งต้ อนรับเทศกาล และอื่นๆ
7. โซน DIY Your Street
เลือกซื ้อ เลือกชมสินค้ าประเภทแฮนด์เมด DIY แสนเก๋ ไม่วา่ จะเป็ น กระเป๋ า เครื่องประดับ
แฟชั่นน่ารักๆ อื่นๆ อีกมากมาย…สุขทั ้งผู้ให้ สุขทั ้งผู้รับ!
พิเศษ! เพลิดเพลินไปกับศิลปิ นนักร้ องชื่อดัง มาสร้ างความสุข สนุกสนาน พร้ อมกิจกรรมบน
เวที อาทิเช่น การแสดงย้ อนยุคในแต่ละภาค, การละเล่นพื ้นเมือง และอื่นๆ อีกมากมาย อัด
แน่น ตลอด 9 วันเต็ม! **เข้ าชมฟรี !!! ไม่มีคา่ ใช้ จา่ ย**
ช้ อปมาก มีสทิ ธิ์ ล้ นุ มาก กับโปรโมชั่นต่างๆ ภายในงาน อาทิเช่น ลุ้นรับ X’Mas Gift ของขวัญ
สุดพิเศษ เพื่อเป็ นของขวัญให้ กบั ผู้เข้ าชมงาน ยิ่งไปกว่านัน้ ! เพียงลงทะเบียนหน้ างาน รับฟรี
..ขวดน ้าสุดน่ารัก 3,000 ใบ
Exhibition (Public)

เวลา: 10:30-21:00 น.

December 02-10, 2017

Sports World Expo 2017 (December)

* Subject to change without prior notice
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IMPACT EVENT CALENDAR 2017
DATE/LOCATION
Hall 4

EVENT NAME
A showcase of Thailand’s sporting industry, where local and international sporting
equipment and accessories, and all sports related products and services of the
largest quantities and of the most varieties, will be on sale. Products in this
promotion will comprise of new product launches, special sale items, clearance
items, and loss leader items.

THE ORGANIZER
Active Nation Co.,Ltd
Tel. 0 2678 1000 Ext. 3202
Mobile. 08 9508 7715
Website: www.facebook.com/sportworldthailand.com
email: marketing@sportsworld.co.th,
sportsworld_marketing@hotmail.com

Exhibition (Public)

Time: 10:30-21:00 hrs.

02-10 ธันวาคม 2560
อาคาร 4

สปอร์ ตเวิลด์ เอ็กซ์ โป 2560 (ธันวาคม)
มหกรรมสินค้ าและอุปกรณ์กีฬาแบรนด์ดงั พบกับสินค้ ากีฬาครบวงจร เสื ้อผ้ า และรองเท้ า บริ ษัท แอคทีฟ เนชั่น จากัด
กีฬาชัน้ นา เครื่องออกกาลังกาย อุปกรณ์กอล์ฟ กีฬาทางน ้า แคมป์ปิ ง้ และอื่นๆ อีกมากมาย โทร. 0 2678 1000 ต่อ 3202
ในราคาพิเศษ
มือถือ. 08 9508 7715
เว็บไซต์: www.facebook.com/sportworldthailand.com
อีเมล: marketing@sportsworld.co.th,
sportsworld_marketing@hotmail.com

Exhibition (Public)

เวลา: 10:30-21:00 น.

December 09, 2017
Arena

ONE Championship - WARRIORS OF THE WORLD
The world’s most exciting martial arts action returns to Bangkok on 9 December with
ONE: WARRIORS OF THE WORLD at the Impact Arena!
Starring Thailand’s fiercest warriors as they go up against the best martial artists
around the globe today, don’t miss your chance to experience ONE
Championship’s signature brand of non-stop entertainment for yourself, and get
your tickets now.

Sport Event

Ticket are 12,000 / 5,000 / 2,000 / 1,000 / 400 / 200 THB
Show Time: 18:30 hrs.

09 ธันวาคม 2560
อารี น่า

ONE Championship - WARRIORS OF THE WORLD
กลับมาอีกครั ้งกับ ONE: WARRIORS OF THE WORLD สังเวียนการแข่งขันศิลปะการ
ป้องกันตัวระดับโลกที่จะมาสร้ างความเร้ าใจให้ แก่ผ้ ชู มชาวไทยในวันที่ 9 ธันวาคม ณ อิม
แพ็ค อารี น่า เมืองทองธานี พบกับทัพนักสู้ยอดฝี มือจากไทยที่จะมาชิงชัยกับนักสู้จากทัว่ โลก
พร้ อมสัมผัสบรรยากาศการแข่งขันอันดุเดือดเร้ าใจในศึก วัน แชมเปี ย้ นชิพ และร่วมเชียร์ ทพั
นักสู้แถวหน้ าของไทย โดยสามารถจองตัว๋ เข้ าชมได้ แล้ ววันนี ้

Sport Event

บัตรราคา 12,000 / 5,000 / 2,000 / 1,000 / 400 / 200 บาท

Group One Holding PTE. LTD.
Ticket available at Thaiticketmajor
Tel. 0 2262 3456
Website: www.thaiticketmajor.com
e-mail: callcenter@thaiticketmajor.com

Group One Holding PTE. LTD.
จองบัตรที่ไทยทิคเก็ตเมเจอร์
โทร. 0 2262 3456
เว็บไซต์: www.thaiticketmajor.com
อีเมล: callcenter@thaiticketmajor.com

เวลาแสดง: 18:30 น.
December 11, 2017
Arena

Shawn Mendes Illuminate World Tour 2017 Bangkok

Concert

Show Time: 20:30 hrs.

11 ธันวาคม 2560

ฌอน เมนเดส อิลลูมิเนท เวิลด์ ทัวร์ 2017 แบงค็อก

Ticket are 5,000 / 4,000 / 3,000 / 2,000 THB

* Subject to change without prior notice

BEC-Tero Entertainment PCL.
Ticket available at Thaiticketmajor
Tel. 0 2262 3456
Website: www.thaiticketmajor.com
email: cs@thaiticketmajor.com
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IMPACT EVENT CALENDAR 2017
DATE/LOCATION
อารี น่า

Concert

EVENT NAME
เออีจี พรี เซ้ นท์ส (AEG Presents) ประกาศตารางทัวร์ คอนเสิร์ต อิลลูมิเนท เวิลด์ ทัวร์
(Illuminate World Tour) ของนักร้ องนักแต่งเพลงเจ้ าของรางวัลแพลทตินัมหลายรางวัล
และกาลังโด่งดังไปทัว่ โลก ขณะนี ้ตารางทัวร์ ของหนุ่ม ฌอน เมนเดส (Shawn Mendes) รวม
มากกว่า 60 โชว์ ใน 4 ทวีป โดยจะเปิ ดทัวร์ ที่ยโุ รป ในวันที่ 27 เมษายนนี ้ ก่อนที่จะไปทัวร์ ตอ่
ที่ อเมริ กาเหนือ อเมริ กาใต้ ออสเตรเลีย และเอเชีย
สาหรับคอนเสิร์ต อิลลูมิเนท เวิลด์ ทัวร์ (Illuminate World Tour) ที่กรุงเทพ จะจัดขึน้ ในวัน
จันทร์ ที่ 11 ธันวาคม 2560 ที่อิมแพ็ค อารี น่า เมืองทองธานี บัตรเข้ าชมราคาเริ่มต้ นที่ 2,000
บาท เปิ ดจาหน่ายบัตร พรี เซลล์สาหรับ General Fan Club ในวันที่ 5 พฤษภาคม ตังแต่
้ เวลา
10.00 น. จนถึงวันที่ 11 พฤษภาคม เวลา 23.59 น. โดยสามารถดาวน์ โหลดแอพลิเคชั่น
ShawnAccess เพื่อรับสิทธิ์ ซือ้ บัตรพรี เซลล์สาหรับ General Fan Club ได้ ทาง
www.shawnaccess.com ทังนี
้ ้ จะเปิ ดจาหน่ายบัตรอย่างเป็ นทางการในวันศุกร์ ที่ 12
พฤษภาคมเป็ นต้ นไป ที่ไทยทิคเก็ตเมเจอร์ ทกุ สาขา หรื อ www.thaiticketmajor.com
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 0-2262-3838
ติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวได้ ที่ www.bectero.com, www.facebook.com/bectero
ทวิตเตอร์ @BEC_Tero_Ent และอินสตราแกรม BECTERO_ENTERTAINMENT

THE ORGANIZER
บริ ษัท บีอีซี-เทโร เอ็นเตอร์ เทนท์เม้ นท์ จากัด (มหาชน)
จองบัตรที่ไทยทิคเก็ตเมเจอร์
โทร. 0 2262 3456
เว็บไซต์: www.thaiticketmajor.com
อีเมล: cs@thaiticketmajor.com

บัตรราคา 5,000 / 4,000 / 3,000 / 2,000 บาท
เวลาแสดง: 20:30 น.

December 14-17, 2017
Hall 3-4

SmartHeart presents Pet Variety
The outstanding pet exhibition in Thailand, welcomes all pet lovers with numerous
adorable pets which are under one roof. The visitors will be excited about the
fabulous pet competitions and incredible activities which present the untapped
potential of your pets. Enjoy shopping caravans of discounted pet products such as
unique accessories, lovely costumes and health & care goods from over 200 pet
exhibit booths covering 10,000 sq.m. Let’s find out the new distinguished
experiences of pet showing only in “Pet Variety
Ticket is 20 THB

Exhibition (Public)

Time: 10:00-20:00 hrs.

14-17 ธันวาคม 2560
อาคาร 3-4

สมาร์ ทฮาร์ ท พรี เซนต์ เพ็ท วาไรตี ้
มหกรรมสารพัดสัตว์เลี ้ยงอันดับ 1 ของเมืองไทย "สมาร์ ทฮาร์ ท พรี เซนต์ เพ็ทวาไรตี ้ 2017"
งานที่รวบรวมสินค้ าและบริ การ รวมถึงกิจกรรมต่างๆ เพื่อคนรักสัตว์เลี ้ยงโดยเฉพาะ ภายใน
งานประกอบไปด้ วยโซนสัตว์เลี ้ยงนานาประเภท ไม่วา่ จะเป็ น โซนสุนัข โซนแมว โซนปลา
โซนนก โซนสัตว์เล็ก และโซนสัตว์แปลก รวมไปถึงกิจกรรมการประกวดสัตว์เลี ้ยงประเภท
ต่างๆ และกิจกรรมที่สร้ างความสุขให้ กบั คนรักสัตว์เลี ้ยง เช่น คาเฟ่ สัตว์เลี ้ยง การทาเวิร์คช
อปสินค้ าเพื่อสัตว์เลี ้ยง และการตรวจสุขภาพสัตว์เลี ้ยง งานดีๆที่คนรักสัตว์เลี ้ยงห้ ามพลาด!
บัตรเข้ าชมงาน 20 บาท

Exhibition (Public)

เวลา: 10:00-20:00 น.

December 16-17, 2017

J-DNA X-Treme Concert

* Subject to change without prior notice

IMPACT Exhibition Management Co., Ltd.
Co-Organaizer: The Kennel Association of Thailand
Exhibition Project
Contact Person: Khun Atthaphan Wachiramaneephan
Tel. 0 2833 5349
Mobile. 08 3608 5518
Website: www.pet-variety.com
email: atthaphanw@impact.co.th

บริ ษัท อิมแพ็ค เอ็กซิบิชั่น แมเนจเม้ นท์ จากัด
Co-Organaizer: สมาคมอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์สตั ว์เลี ้ยงไทย
เอ็กซิบิชั่น โปรเจค
ติดต่อ: คุณอรรถพันธ์ วชิรมณีพนั ธุ์
โทร. 0 2833 5349
มือถือ. 08 3608 5518
เว็บไซต์: www.pet-variety.com
อีเมล: atthaphanw@impact.co.th
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IMPACT EVENT CALENDAR 2017
DATE/LOCATION
Arena

EVENT NAME
Ticket are 4,000 / 3,500 / 3,000 / 2,500 / 2,000 / 1,500 / 1,200 THB

Concert

December 16, 2017 Show time: 19:00 hrs.
December 17, 2017 Show time: 18:00 hrs.

16-17 ธันวาคม 2560
อารี น่า

Concert

December 16, 2017
Thunder Dome

Concert
16 ธันวาคม 2560
ธันเดอร์ โดม

J-DNA X-Treme Concert
มากกว่า Restage , Upgrade ความฟิ น !
จาหน่ายบัตร 1 ก.ย. นี ้ ที่ Thaiticketmajor ทุกสาขา
รายละเอียดเพิ่มเติม https://www.facebook.com/atimeshowbiz

THE ORGANIZER
GMM Media PCL.
Ticket available at Thaiticketmajor
Tel. 0 2262 3456
Website: www.thaiticketmajor.com
email: cs@thaiticketmajor.com

บริ ษัท จีเอ็มเอ็ม มีเดีย จากัด (มหาชน)
จองบัตรที่ไทยทิคเก็ตเมเจอร์
โทร. 0 2262 3456
เว็บไซต์: www.thaiticketmajor.com
อีเมล: cs@thaiticketmajor.com

บัตรราคา 4,000 / 3,500 / 3,000 / 2,500 / 2,000 / 1,500 / 1,200 บาท
16 ธันวาคม 2560 เวลาแสดง: 19:00 น.
17 ธันวาคม 2560 เวลาแสดง: 18:00 น.
JBJ 1st Fan Meeting in Bangkok 'COME TRUE'
The wait is over!. Get ready for JBJ 1st Fan Meeting in Bangkok 'COME TRUE' on
16th December 2017 at 6:00pm at Thunder Dome.
Ticket Price: 5,500 / 3,800 / 2,000 Baht (All seating)
Ticket on Sale: 11th November 2017 at 10am onwards at www.do-concert.com
More information https://www.facebook.com/doconcert

Do Concert Co., Ltd.
Website: www.do-concert.com
email: doconcert@gmail.com

Ticket are 5,500 / 3,800 / 2,000 THB
Show time: 18:00 hrs.
JBJ 1st Fan Meeting in Bangkok 'COME TRUE'
สิ ้นสุดการรอคอย! ล๊ อกคิวให้ พร้ อมแล้ วพบกันที่ JBJ 1st Fan Meeting in Bangkok 'COME บริ ษัท ดู คอนเสิร์ต จากัด
TRUE' วันเสาร์ ที่ 16 ธันวาคม 2560 เวลา 18:00 น. ธันเดอร์ โดม เมืองทองธานี
เว็บไซต์: www.do-concert.com
ราคาบัตร: 5,500 / 3,800 / 2,000 บาท (บัตรนั่งทังหมด)
้
อีเมล: doconcert@gmail.com
เปิ ดจาหน่ายบัตร: เสาร์ 11 พฤศจิกายน 2560 เวลา 10:00 น. ทาง www.do-concert.com
ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติม https://www.facebook.com/doconcert

Concert

บัตรราคา 5,500 / 3,800 / 2,000 บาท
เวลาแสดง: 18:00 น.

December 19, 2017
Thunder Dome

คอนเสิร์ตปลุกตานานคาราบาว "ทัวร์ ไฟนอล"
Ticket available at All Ticket By Counter Service (7-Eleven branches)

Concert

Ticket are 3,500/ 2,500/ 2,000/ 1,000/ 800 THB
Show time: 19:30 hrs.

* Subject to change without prior notice

Interprime Media Co., Ltd.
Tel. 0 2711 7788
Website: www.allticket.com
email: supportallticket@counterservice.co.th
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IMPACT EVENT CALENDAR 2017
DATE/LOCATION
19 ธันวาคม 2560
ธันเดอร์ โดม

Concert

EVENT NAME
คอนเสิร์ตปลุกตานานคาราบาว "ทัวร์ ไฟนอล"
ตานานวงดนตรี เพื่อชีวิตอันดับหนึ่งของประเทศไทย ซึ่งได้ กลับมาจัดคอนเสิร์ตใหญ่ครั ้ง
สุดท้ ายในรอบปี อีกครัง้ เนื่องในโอกาสครบรอบ 3 ทศวรรษ บนเส้ นทางดนตรี เพื่อชีวิต อัด
แน่นด้ วยเพลงสุดฮิตตังแต่
้ อลั บัมแรก
้
เล่นกันสดๆพร้ อมแขกรับเชิญระดับตานานมากมาย
อาทิ คุณติ๊ก ชีโร่ (ตานานเพลงขาแด๊ นซ์), คุณพาที สารสิน (หน้ ากากอินทรี ย์) และเพลงใหม่
ที่แต่งขึน้ เพื่อเฉลิมฉลองครบรอบ 3 ทศวรรษ มาร่วมเป็ นส่วนหนึ่งกับตานานอันยิ่งใหญ่ใน
ครัง้ นี ้ที่พลาดไม่ได้ แม้ แต่วินาทีเดียว และทั ้งหมดที่กล่าวมาข้ างต้ น กับวงที่เป็ นตานานเพลง
เพื่อชีวิต จึงไม่ควรพลาด
บัตร VIP ในราคา 3,500 บาท มีจานวนจากัด เริ่มจาหน่ายบัตรแล้ ว ติดต่อซื ้อบัตรได้ ที่ All
Ticket By Counter Service (เคาน์ เตอร์ เซอร์ วิส 7-11ทุกสาขาทัว่ ประเทศ)

OTOP City 2017 "ของขวัญจากภูมิปัญญาไทย ประชารั ฐ สร้ างโอกาส สร้ างอาชีพ
สร้ ายรายได้ "

Challenger 1-3

The trade show for OTOP products from all over the country

Exhibition (Public)

Time: 10:00-21:00 hrs.

17-25 ธันวาคม 2560

OTOP City 2017 "ของขวัญจากภูมิปัญญาไทย ประชารั ฐ สร้ างโอกาส สร้ างอาชีพ
สร้ ายรายได้ "

Exhibition (Public)

บริ ษัท อินเตอร์ ไพรม์ มีเดีย จากัด
โทร. 0 2711 7788
เว็บไซต์: www.allticket.com
อีเมล: supportallticket@counterservice.co.th

บัตรราคา 3,500/ 2,500/ 2,000/ 1,000/ 800 บาท
เวลาแสดง: 19:30 น.

December 17-25, 2017

ชาเลนเจอร์ 1-3

THE ORGANIZER

การจัดแสดงและจาหน่ายสินค้ าหนึ่งตาบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ตลอดจนเป็ นการเพิ่มช่องทาง
การตลาดสินค้ าหนึ่งตาบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ และสร้ างรายได้ ให้ กบั ชุมชน
- ยิ่งใหญ่ อลังการงานของขวัญส่งท้ ายปี
- คัดสรรสินค้ าเหนือระดับทัว่ ประเทศ
- หลากหลายของขวัญของฝากกว่า 20,000 รายการ 2,500 ร้ านค้ า
- เลิศรสอาหารทัว่ ไทย

Community Development Department
Tel. 0 2141 6112
Show Organizer: Image Solution Co.Ltd
Website: www.cdd.go.th

กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย
โทร. 0 2141 6112
Show Organizer: บริ ษัท อิมเมจ โซลูชั่น จากัด
เว็บไซต์: www.cdd.go.th

เวลา: 10:00-21:00 น.

สมัชชาสุขภาพแห่ งชาติ ครั ง้ ที่ 10 พ.ศ.2560
December 20-22, 2017
Grand Diamond Ballroom/ Government Seminar by National Health Commission Office
Concourse/ Sapphire 101112/ Sapphire 201-206,
IMPACT Forum

Seminar

Time: 08:30-17:00 hrs.

20-22 ธันวาคม 2560

สมัชชาสุขภาพแห่ งชาติ ครั ง้ ที่ 10 พ.ศ.2560

* Subject to change without prior notice

National Health Commission Office
Show Manager: บจก. แม่น ้าร้ อยสาย และ บจก. มานะดี มีเดีย
Contact Person: ผศ.วีระศักดิ์ พุทธาศรี และคุณทิพิชา โปษยา
นนท์
Mobile. 08 9492 7430, 08 9696 0073
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IMPACT EVENT CALENDAR 2017
DATE/LOCATION
ห้ องแกรนด์ ไดมอนด์ บอลรูม/
Concourse/ ห้ องแซฟไฟร์
101-112/ ห้ องแซฟไฟร์
201-206 ศูนย์การประชุม อิม
แพ็ค ฟอรั่ม

EVENT NAME
ภายใต้ ประเด็นหลักคือ “๑๐ ปี พ.ร.บ.สุขภาพแห่งชาติ สู่สงั คมสุขภาวะ” โดยรูปแบบและ
กระบวนการในภาพรวมได้ ให้ ความสาคัญกับการมีสว่ นร่วมจากสมาชิกสมัชชาสุขภาพ
แห่งชาติและผู้มีสว่ นเกี่ยวข้ องในการให้ ความคิดเห็นต่อร่างข้ อเสนอมาโดยตลอด จนกระทัง่
ได้ เอกสารหลักและร่างมติประกอบระเบียบวาระสาหรับการประชุมพิจารณาหาฉันทมติใน
สมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั ้งที่ ๑๐ พ.ศ. ๒๕๖๐ จานวน ๔ ระเบียบวาระ ได้ แก่
๑) การส่งเสริ มให้ คนไทยทุกช่วงวัยมีกิจกรรมทางกายเพิ่มขึ ้น
๒) ชุมชนเป็ นศูนย์กลางในการป้องกันและแก้ ไขปั ญหายาเสพติด
๓) การพัฒนาพื ้นที่เล่นสร้ างเสริ มสุขภาวะของเด็กปฐมวัยและวัยประถมศึกษา
๔) การจัดการขยะมูลฝอยในชุมชนแบบมีสว่ นร่วมอย่างยัง่ ยืน

Seminar

เวลา: 08:30-17:00 น.

December 20-24, 2017

21 Discount Overload
The event will gather tons of goods from many leading brands which will be sold in The Mall Group Co., Ltd.
the very special price up with special session "Super Shock Price"
Mobile. 09 0231 7254
Website: www.themallgroup.com

Hall 5-8

Exhibition (Public)

20-24 ธันวาคม 2560
อาคาร 5-8

Exhibition (Public)

December 23, 2017
Hall 1

THE ORGANIZER
สานักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ
Show Manager: บจก. แม่น ้าร้ อยสาย และ บจก. มานะดี มีเดีย
ติดต่อ: ผศ.วีระศักดิ์ พุทธาศรี และคุณทิพิชา โปษยานนท์
มือถือ. 08 9492 7430, 08 9696 0073

th

December 20-22, 2017: Time 11:00-22:00 hrs.
December 23-24, 2017: Time 10:00-22:00 hrs.
มหกรรมลดทะลุพิกัด ครั ง้ ที่ 21
5 วันเท่านั ้น มหกรรมลดทะลุพิกดั รวบรวมสินค้ าหลากหลายแบรนด์ชั ้นนากว่าล้ านรายการ บริ ษัท เดอะมอลล์ กรุ๊ป จากัด
จากห้ างสรรพสินค้ า และร้ านค้ าชั ้นนาในศูนย์การค้ ามาลดราคา อาทิ เครื่องเสียง มือถือ. 09 0231 7254
เครื่องใช้ ไฟฟ้า ของตกแต่งบ้ าน เครื่องนอน เครื่องครัว อุปกรณ์เครื่องมือสาหรับช่าง เสื ้อผ้ า เว็บไซต์: www.themallgroup.com
แฟชั่นแบรนด์ชั ้นนา ทั ้งผู้ชาย – ผู้หญิง อุปกรณ์กีฬา รองเท้ า เสื ้อผ้ ากีฬา นอกจากนีย้ งั มีโซน
อาหารแสนอร่อย และอื่นๆ อีกมากมาย ช้ อปกันให้ เพลินกับโปรโมชั่นร่วมกับบัตรเครดิตชั ้นนา
พิเศษสุดๆ กับช่วงเวลาแห่งการช้ อปปิ ง้ สินค้ า Super Shock Price ถึงก่อนมีสทิ ธิ์ กอ่ น กับ
สินค้ าไฮไลท์ราคาพิเศษสุดๆ เมื่อช้ อปภายในงานลุ้นทุกวันกับของรางวัลมากมายภายในงาน
20-22 ธันวาคม 2560: เวลา 11:00-22:00 น.
23-24 ธันวาคม 2560: เวลา 10:00-22:00 น.
RCA 90's Reunion 2
Ticket available at https://www.ticketmelon.com/event/rca90sreunion2
For more information www.facebook.com/rca90sreunion

Concert

Ticket are 30,000 (VIP Table) / 10,000 (Table A) / 8,000 (Table B) / 1,500 THB
Show time: 17:00 hrs.

23 ธันวาคม 2560

RCA 90's Reunion 2

* Subject to change without prior notice

Cloud 9 Incorporation Co., Ltd.
Tel. 0 2026 3068
Website: www.ticketmelon.com
email: support@ticketmelon.com
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IMPACT EVENT CALENDAR 2017
DATE/LOCATION
อาคาร 1

Concert

EVENT NAME
ประกาศรวม "หัวเข่า" เด็กทุกสายปลุกตานาน RCA ฟื น้ คืนชีพ!! อีกครั ้ง!!
ได้ เวลา อาริ งกิงกิงกิ๊ง กันแล้ วสิ !! "ย่อ" กันสนั่นกับทุกเพลงชาติ RCA จาก DJ ตัวจริ งใน
ตานาน และ ศิลปิ นเจ้ าของเพลงฮิตแห่งถนน RCA ที่รวมตัวกันครัง้ ประวัติกาล
ขายบัตรราคาถูก!! อีกครั ้ง กับบัตร Early Bird เริ่ม 1 ตุลาคม 60
จานวนจากัด!!
จองก่อนได้ สทิ ธิกอ่ น ซือ้ บัตรได้ ที่ https://www.ticketmelon.com/event/rca90sreunion2
แล้ วมาโซเดมาคมมันส์กนั วันเสาร์ ที่ 23 ธ.ค. 60 อิมแพ็ค เมืองทองธานี
ติดตามความสนุกได้ ที่ www.facebook.com/rca90sreunion

THE ORGANIZER
บริ ษัท คลาวด์ ไนน์ อินคอร์ ปอเรชั่น จากัด
โทร. 0 2026 3068
เว็บไซต์: www.ticketmelon.com
อีเมล: support@ticketmelon.com

บัตรราคา 30,000 (VIP Table) / 10,000 (Table A) / 8,000 (Table B) / 1,500 บาท
เวลาแสดง: 17:00 น.

* Subject to change without prior notice
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