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IMPACT EVENT CALENDAR 2018
DATE/LOCATION
November 17-18, 24-25,
2018

EVENT NAME
BABB BIRD BIRD SHOW # 11-2018 : DREAM JOURNEY

Arena

Ticket is available at www.thaiticketmajor.com Or Call Center 02-262-3456
For more information: www.facebook.com/BabbBirdBirdShow

THE ORGANIZER

GMM Grammy PCL.
Ticket available at Thaiticketmajor
Tel. 02-262-3456
Website: www.thaiticketmajor.com
Email: callcenter@thaiticketmajor.com

Ticket are 6,500 (VIP) / 6,000 / 5,000 / 4,000 / 3,500 / 2,500 / 2,000 / 1,500 THB
Concert

November 17, 24, 2018 Show Time: 19:00 hrs.
November 18, 25, 2018 Show Time: 15:00 hrs.

17-18, 24-25 พฤศจิกายน
2561

แบบเบิร์ดเบิร์ดโชว์ ครั ง้ ที่ 11” ในตอน “DREAM JOURNEY” (ดรีม เจอร์ น่ ีย์)

อารีน่า

เตรี ยมกลับมาสร้ างความสุขให้ แฟนแบบเบิร์ดเบิร์ดได้ ร่วมเดินทางไปกับความฝั นครัง้ ใหม่
การเดินทางครั ้งใหม่ที่จะพาแฟน ๆ ไป เจอนัน่ ..เจอโน่น..เจอนี่ แบบไม่มีที่สิ ้นสุด โดยซูเปอร์
สตาร์ ตลอดกาล “เบิร์ด-ธงไชย แมคอินไตย์” หลังให้ แฟนๆ ต้ องรอคอยความสุข ความสนุกสนาน
ใน “แบบเบิร์ดเบิร์ด” ยาวนานถึง 6 ปี เต็ม จากครั ้งล่าสุดเมื่อปี 2555
ความสุขและความสนุกในแบบเบิร์ดเบิร์ด รอทุกคนอยูน่ ะครับ
ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ ที่ facebook : แบบเบิร์ดเบิร์ด
#birdthongchai #thongchaimcintyre #babbbirdbird #คิดถึงแบบเบิร์ดเบิร์ด

บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จากัด (มหาชน)
จองบัตรที่ไทยทิคเก็ตเมเจอร์
โทร. 02-262-3456
เว็บไซต์: www.thaiticketmajor.com
อีเมล: callcenter@thaiticketmajor.com

บัตรราคา 6,500 (VIP) / 6,000 / 5,000 / 4,000 / 3,500 / 2,500 / 2,000 / 1,500 บาท
Concert

17, 24 พฤศจิกายน 2561 เวลาแสดง: 19:00 น.
18, 25 พฤศจิกายน 2561 เวลาแสดง: 15:00 น.

November 21-22, 2018
IMPACT Forum

Thailand HR Day 2018 : DISRUPT to DESIGN HR
Disrupt to Design HR brings you into a new era of Disruptive World, a complete 360degree perspective. The association would like to invite you to learn, exchange ideas,
discover solutions, and identify factors that create a positive impact in world. Together,
we seek ways to cope with challenges this new generation faces and widen outlooks in
terms of transitions that directly affect HR employees while enhancing creativity
together with design that best suits the ever-changing world.

Convention

Time: 08:30-17:00 hrs.

21-22 พฤศจิกายน 2561
อิมแพ็ค ฟอรั่ม

Thailand HR Day 2018 : DISRUPT to DESIGN HR
Disrupt to Design HR ที่จะนาท่านไปสูก่ ารมองปรากฏการณ์ในยุค Disruptive World ครบทุก
มิติ 360 องศา สมาคมขอเชิญท่านร่วมเป็ นบุคคลสาคัญ ในการร่วมแลกเปลี่ยน เรียนรู้ หา
คาตอบร่วมกันว่าอะไรที่เปลี่ยนโลก พร้ อมทั ้งแสวงหาแนวทางในการรับมือปรากฏการณ์ที่เกิดขึ ้น
ในมิติที่กว้ างขวางขึ ้น พร้ อมทังขยายมุ
้
มคิดในการมองการเปลี่ยนแปลงที่สง่ ผลกระทบต่ออชีวติ
การทางานของคน HR โดยตรง เพื่อจะนาไปสูก่ ารคิดอย่างสร้ างสรรค์ และออกแบบการทางาน
ของ HR ให้ สอดรับกับโลกที่ เปลี่ยนแปลงไป

Convention

เวลา: 08:30-17:00 น.

November 22-25, 2018

12th International Bangkok Bike

* Subject to change without prior notice

Personnel Management Association of Thailand
Tel. 02-374-0855
Website: www.pmat.or.th/hrday
Email: info@pmat.or.th

สมาคมการจัดการงานบุคคลแห่งประเทศไทย
โทร. 02-374-0855
เว็บไซต์: www.pmat.or.th/hrday
อีเมล: info@pmat.or.th
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IMPACT EVENT CALENDAR 2018
DATE/LOCATION
Hall 3-4

EVENT NAME
The most exciting bicycle expo in Thailand where you can find everything about
bicycle from E-Bike, complete bicycle, bicycle components, fashionable apparels and
gadgets. Exclusive for speed lovers, "Indoor Eliminator Fun Race" and Special for kids
"Balance Bike Competition" Don't miss an opportunity to be a part of an all-inclusive
show for bicycle enthuastics

Exhibition (Public)

Time: 11:00-21:00 hrs.

22-25 พฤศจิกายน 2561

มหกรรมสินค้ าและบริการด้ านธุรกิจจักรยาน ครั ง้ ที่ 12
มหกรรมสินค้ าจักรยานครบวงจรสาหรับผู้มีใจรักการปั่ น "งานอินเตอร์ เนชัน่ แนลบางกอกไบค์
ครัง้ ที่ 12" เตรี ยมพบกับสินค้ าจักรยาน E-Bike เทคโนโลยีรุ่นใหม่ อะไหล่ อุปกรณ์เสริ ม แฟชัน่
เสื ้อผ้ านักปั่ น พร้ อมแอคเซสเซอรี่ ครบครันในงานเดียว และขอเชิญร่วมสนุกและเชียร์ นักปั่ น
หลากหลายประเภท กับ Indoor Elimonator Fun Race และ นักปั่ นรุ่นเยาว์กบั การแข่ง Balance
Bike พร้ อมพบกับการแนะนาเทคนิคการปั่ นโดยนักปั่ นทีมชาติไทย

อาคาร 3-4

THE ORGANIZER
N.C.C. Exhibition Organizer Co., Ltd
Tel. 02-203-4241-44
Website: www.internationalbangkokbike.com
Email: neoteam4@nccexhibition.com

บริษัท เอ็น.ซี.ซี. เอ็กซิบชิ นั่ ออกาไนซ์เซอร์ จากัด
โทร. 02-203-4241-44
เว็บไซต์: www.internationalbangkokbike.com
อีเมล: neoteam4@nccexhibition.com

Exhibition (Public)

เวลา: 11:00-21:00 น.

November 22-26, 2018
Hall 5-7

มหกรรมการท่ องเที่ยวชุมชน OTOP นวัตวิถี

Exhibition (Public)

Time: 08:30-20:30 hrs.

22-26 พฤศจิกายน 2561
อาคาร 5-7

มหกรรมการท่ องเที่ยวชุมชน OTOP นวัตวิถี

Exhibition (Public)

เวลา: 08:30-20:30 น.

November 23, 2018 January 31, 2019

Lakefront Garden Wonderland

IMPACT Lakefront

IMPACT organizes the first edition of “Lakefront Garden Wonderland” at the iconic
For Reservation
IMPACT Lakefront, which is emerging as a new popular travel destination among Thais Tel. 02-033-1851
and foreigners. The event, which is part of New Year celebration, is organized under
the concept of “Garden Wonderland” and features an array of fun-filled activities,
special promotions from 3 international restaurants, beautifully decorated garden with
a fairy tale theme, a 9.5-meter-tall Christmas tree adorned with dazzling lights, the firstever exclusive boat show in the lake, and live music in a romantic and chillaxing vibe
coupled with scenic lake views. The event is happening from November 23, 2018 until
January 31, 2019 at IMPACT Lakefront, Muang Thong Thani. For more information, Tel.
02-033-1851(Breeze Café & Bar), 02-033-1853 (Uwajima) and 02-033-5009 (Isan Jim
Joom)

Special Event

Time: 16:00-24:00 hrs.

23 พฤศจิกายน 2561 - 31
มกราคม 2562

เลคฟร้ อนท์ การ์ เด้ น วันเดอร์ แลนด์

Community Development Department
Tel. 02-141-8910
Show Organizer: Image Solution Co.Ltd
Website: www.cdd.go.th

- จาหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP อาหารเลิศรส OTOP ชวนชิม
- นิทรรศการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี

* Subject to change without prior notice

กรมการพัฒนาชุมชน
โทร. 02-141-8910
Show Organizer: บริษัท อิมเมจ โซลูชนั่ จากัด
เว็บไซต์: www.cdd.go.th
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IMPACT EVENT CALENDAR 2018
DATE/LOCATION
อิมแพ็ค เลคฟร้ อนท์

EVENT NAME
ต้ อนรับช่วงเวลาแห่งความสุข ครั ้งแรกของอิมแพ็ค กับงาน “เลคฟร้ อนท์ การ์ เด้ น วันเดอร์ แลนด์” For Reservation
เพื่อมอบเป็ นของขวัญส่งความสุขข้ ามปี ณ อิมแพ็ค เลคฟร้ อนท์ บริเวณริมทะเลสาบเมืองทอง โทร. 02-033-1851
ธานี โดยกิจกรรมภายในงานนี ้จะอยูภ่ ายใต้ คอนเซ็ปต์ “การ์ เด้ น วันเดอร์ แลนด์” พบกิจกรรมที่
เต็มเปี่ ยมด้ วยความสุขหลากหลายบนสถานที่สดุ โรแมนติก ริมทะเลสาบเมืองทองธานี พร้ อมรับ
โปรโมชัน่ พิเศษจาก 3 ร้ านอาหารนานาชาติ ตื่นตาตื่นใจไปกับบรรยากาศการตกแต่งสวนสวย
ในดินแดนเทพนิยายสุดตระการตา ต้ นคริสต์มาสต์ที่ประดับด้ วยไฟสุดอลังการ นอกจากนี ้ ยังมี
การโชว์เรื อแบบเอ็กซ์คลูซีฟครั ้งแรกในทะเลสาบเมืองทองธานี และเพลิดเพลินไปกับการบรรเลง
เพลงดนตรีสดในบรรยากาศสุดชิลล์ กับวิวทะเลสาบเมืองทองธานี ณ อิมแพ็ค เลคฟร้ อนท์
ตังแต่
้ วนั ที่ 23 พฤศจิกายน 2561 - 31 มกราคม 2562 สอบถามข้ อมูลเพิ่มเติมโทร.
02-033-1851 (ร้ านบรีซ คาเฟ่ แอนด์ บาร์ ), 02-033-1853 (ร้ านอุวะจิมะ) และ 02-033-5009
(ร้ านอีสาน จิ ้มจุ่ม)

Special Event

เวลา: 16:00-24:00 น.

November 24, 2018

2018 FTISLAND LIVE [+] IN BANGKOK

Thunder Dome

Get ready to burst out all the fun with the Korean rock band ‘FTISLAND’ at ‘2018
FTISLAND LIVE [+] IN BANGKOK’ this November 24th!
The Korean rock band that just flew in to warm up the Thai screaming fans in the
beginning of this October, FTISLAND is ready to be back again to fascinate all the fans
this November 24th at the Thunder Dome, Muang Thong Thani with the support of the
generous organizer ‘Element Entertainment International’. The 5 band members have
heard the voices of the ‘Thai Primadonna’ fans club, which have been expecting the
band’s return after the first warm up. This popular idol rock band from ‘FNC
Entertainment’ consists of Choi Jong-hoon (leader, guitar, and keyboard), Lee Hong-gi
(main vocals), Lee Jae-jin (bass and second vocals), Song Seung-hyun (guitar, vocals,
and rap), and Choi Min-hwan (drums and sub vocalist). The band is expected to bring
back the most ultimate concert ever that everyone has been waiting for.

THE ORGANIZER

Element Entertainment International Co.,Ltd.
Tel. 062-252-6951, 089-365-2834
Website: www.2018FTISLANDLIVEPLUSINBKK.com
Email: 2018FTISLANDLIVEPLUSINBKK@gmail.com

FTISLAND has just released the song ‘Summer Night’s Dream’ in their 6th mini album
'WHAT IF' on July 26th, after the anniversary of their 10th album 'Over 10 Years' in
June 2017. Following their announcement of the album release, they immediately
announced the concert ‘2018 FTISLAND LIVE [+] IN SEOUL’, which was held on
August 11th – 12th at Blue Square in Yongsan District, Seoul. The fans of ‘Primadonna’
from various countries came and enjoyed the vibes filled with fun and memorable
moments with the members of FTISLAND. The band is also scheduled to visit Taipei,
Taiwan this November 4th to bring even more vibes to the Taiwanese fans.
Ticket are 5,900 / 4,900 / 3,900 / 2,900 / 1,900 THB
Concert

Show Time: 18:00 hrs.

24 พฤศจิกายน 2561
ธันเดอร์ โดม

2018 FTISLAND LIVE [+] IN BANGKOK
ไอดอลร็ อคแบนด์สายเลือดเกาหลี ‘FTISLAND’ คอนเฟิ ร์ ม!! พร้ อมระเบิดความมันส์แบบเต็ม

* Subject to change without prior notice

Element Entertainment International Co.,Ltd.
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IMPACT EVENT CALENDAR 2018
DATE/LOCATION

EVENT NAME
สาหรับหนุ่มๆ FTISLAND นั ้น เพิ่งคัมแบคด้ วยมินิอลั บัมที
้ ่ 6 ‘WHAT IF’ กับเพลง ‘Summer
Night’s Dream’ ไปเมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม ที่ผ่านมา นับเป็ นการกลับมาอีกครั ้งหลังจากห่าง
หายไปนานถึง 1 ปี เต็ม หลังจากที่ปล่อยอัลบัมครบรอบ
้
10 ปี ‘Over 10 Years’ ของพวกเค้ าเมื่อ
เดือนมิถนุ ายน 2017 และหลังจากที่พวกเขาประกาศกาหนดการคัมแบคไปไม่นาน ก็ได้ มีการ
ประกาศคอนเสิร์ตของตัวเองอย่างต่อเนื่องในทันที โดย '2018 FTISLAND LIVE [+] IN SEOUL'
ได้ จดั ขึ ้นที่ บลูสแควร์ เซ็นเตอร์ ไปเมื่อวันที่ 11-12 สิงหาคมที่ผ่านมา ด้ วยบรรยากาศแห่ง
ความสนุกสนานและอบอวลไปด้ วยความทรงจาอันน่าประทับใจ ระหว่าง 5 หนุ่ม FTISLAND
และพรีมาดอนน่าจานวนมากที่มารวมตัวกันจากหลากหลายประเทศ และนอกจากนี ้
FTISLAND ยังมีกาหนดการที่จะไปเยือนกรุงไทเป ประเทศไต้ หวัน ในวันที่ 4 พฤศจิกายน ที่จะ
ถึงนี ้ด้ วย

THE ORGANIZER

บัตรราคา 5,900 / 4,900 / 3,900 / 2,900 / 1,900 บาท
Concert

เวลาแสดง: 18:00 น.

November 29 - December
The 35th Thailand International Motor Expo 2018
10, 2018
Challenger 1-3

Enjoy Driving! Before Driverless Era

Inter-Media Consultant Co., Ltd.
Tel. 02-641-8444
Website: www.motorexpo.co.th
Email: contact@motorexpo.co.th

Press Day and VIP day on November 28, 2018
Opening ceremony and Grand Charity day on November 29, 2018
Public Show on November 29 - December 10, 2018
Monday - Friday: 12:00-22:00 hrs.
Saturday - Sunday and Holiday: 11:00-22:00 hrs.
Exhibition (Public)

Ticket is 100 THB

29 พฤศจิกายน - 10 ธันวาคม
มหกรรมยานยนต์ ครั ง้ ที่ 35
2561
ชาเลนเจอร์ 1-3

ขับสนุก! ก่อนยุคไร้ คนขับ

บริษัท สื่อสากล จากัด
โทร. 02-641-8444
เว็บไซต์: www.motorexpo.co.th
อีเมล: contact@motorexpo.co.th

วันผู้สื่อข่าว วันที่ 28 พฤศจิกายน 2561
พิธีเปิ ดงาน และวันการกุศล วันที่ 29 พฤศจิกายน 2561
วันจัดแสดงสาหรับบุคคลทัว่ ไป วันที่ 29 พฤศจิกายน - 10 ธันวาคม 2561
จ. - ศ. เปิ ดเวลา 12:00-22:00 น.
ส. - อา. และวันหยุดนักขัตฤกษ์ เปิ ดเวลา 11:00-22:00 น.
Exhibition (Public)

บัตรเข้ าชมงาน 100 บาท

November 30 - December Thailand Friendly Design Expo 2018
03, 2018

* Subject to change without prior notice
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IMPACT EVENT CALENDAR 2018
DATE/LOCATION
Hall 2

EVENT NAME
.Thailand Friendly Design Expo 2018 – an exhibition on Friendly Design products,
technologies, and innovations for the elderly, rehabilitated patients, people with
disabilities, and wheelchair users
The main objectives of this year’s event are in accordance with current world’s
situation and Thailand 4.0 policy “Smart Living for All”, which emphasizes in increasing
quality of life of people of all gender, age, and physical condition. Especially, we aim to
increase accessibility, convenience, and safety in daily living and leisure activities for
the elderly, rehabilitated patients, people with disabilities, and wheelchair users by
showcasing healthcare innovations and services from public and private sectors who
specialize in Friendly Design.

Exhibition (Public)

Time : 10:00-19:00 hrs.

30 พฤศจิกายน - 03 ธันวาคม มหกรรมอารยสถาปั ตย์ และนวัตกรรมสุขภาพเพื่อคนทัง้ มวล ครั ง้ ที่ 3
2561
อาคาร 2
Thailand Friendly Design Expo 2018 มหกรรมรวมสินค้ า บริการ เทคโนโลยี นวัตกรรม
อารยสถาปั ตย์ เพื่อผู้สงู อายุ ผู้ป่วยพักฟื น้ ผู้พิการ และมนุษย์ล้อ
งานมหกรรมอารยสถาปั ตย์ และนวัตกรรมสุขภาพเพื่อคนทังมวล
้
ปี ที่ 3 หรือ Thailand Friendly
Design Expo 2018งานปี นี ้ มีแนวความคิดหลักที่สอดคล้ องกับสถานการณ์โลกยุคปั จจุบนั และ
เข้ ากับยุคสมัยไทยแลนด์ 4.0 คือ “Smart Living for All : คุณภาพชีวติ ที่นาสมัยเพื่อคนทังมวล”
้
โดยมุง่ เน้ นการดูแล รักษา ฟื น้ ฟู ส่งเสริม และพัฒนาคุณภาพชีวติ ของคนทุกเพศ ทุกวัย ทุก
สภาพร่างกาย โดยเฉพาะผู้สงู อายุ ผู้ป่วยพักฟื น้ ผู้พิการ และคนที่ใช้ รถเข็น ให้ ได้ รับความสะดวก
สบาย ทันสมัย และปลอดภัยมากยิ่งขึ ้นในการดาเนินชีวติ รวมถึงการเดินทางพักผ่อนท่องเที่ยว
ด้ วยการนาเสนอสินค้ า นวัตกรรม เทคโนโลยี การแพทย์ การเงิน การออกแบบ และการบริการ
ดูแลสุขภาพสาหรับคนทุกวัย เพื่อคนทั ้งมวล จากองค์กรภาครัฐ ภาคเอกชน และบริษัทชันน
้ า
ต่างๆมากมาย ทั ้งของคนไทย และจากประเทศมหาอานาจด้ าน Friendly Design หรือการ
ออกแบบที่เป็ นมิตรกับคนทังมวลจากทั
้
ว่ ทุกมุมโลก

Exhibition (Public)

เวลา: 10:00-19:00 น.

December 01-02, 2018

s...TAEYEON CONCERT in BANGKOK

Thunder Dome

Make December to Remember with a Year-End Gift from Us!
SM True is answering your wish with the most wanted concert of Vocal Queen
"TAEYEON" of No.1 Girl Group “Girls' Generation” in <'s...TAEYEON CONCERT in
BANGKOK>

THE ORGANIZER
Friendly Design for All Foundation
Tel.02-005-1954
Mobile 081-855-1199
Website: www.thailandfriendlydesignexpo.com
Email: fdexpo.th@gmail.com

มูลนิธิอารยสถาปั ตย์เพื่อคนทังมวล
้
โทร. 02-005-1954
มือถือ. 081-855-1199
เว็บไซต์: www.thailandfriendlydesignexpo.com
อีเมล: fdexpo.th@gmail.com

SM True Co.,Ltd.
Tel. 02-826-7788
Website: www.allticket.com

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

01-02 ธันวาคม 2561
ธันเดอร์ โดม

December 01, 2018 Show Time: 18:00 hrs.
December 02, 2018 Show Time: 16:00 hrs.
อะโพสโทรฟี เอส...แทยอน คอนเสิร์ต อิน แบงค็อก
มาทาให้ ธันวาคมนี ้เป็ นเดือนที่น่าจดจาด้ วยของขวัญสุดพิเศษส่งท้ ายปี จากเรา!
SM True ตอบรับทุกคาขออันท่วมท้ น กับคอนเสิร์ตที่เป็ นที่ต้องการมากที่สดุ ของ 'TAEYEON'
โวคอล ควีน (Vocal Queen) จากเกิร์ลกรุ๊ปอันดับ 1 Girls' Generation ในคอนเสิร์ต <
's...TAEYEON CONCERT in BANGKOK>

บริษัท เอสเอ็ม ทรู จากัด
โทร. 02-826-7788
เว็บไซต์: www.allticket.com

บัตรราคา 6,000 / 4,500 (Standing) / 4,000 / 3,000 / 2,000 บาท
* Subject to change without prior notice
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IMPACT EVENT CALENDAR 2018
DATE/LOCATION
Concert

December 01-02, 2018
Hall 1

EVENT NAME
01 พฤศจิกายน 2561 เวลาแสดง: 18:00 น.
02 พฤศจิกายน 2561 เวลาแสดง: 16:00 น.

THE ORGANIZER

World’s Best Success Events: The Missing Secrets to Success Live in Bangkok 2018
Success Events invites you to unlock the secret to success led by Andres Pira, CEO of
Blue Horizon and the author of the book ‘From Homeless To Billionaire- 18 Methods to
Becoming a Money Magnet.’ Sharing his experience from how he turned his homeless
self into a billionaire, Andres Pira invites you to his World’s Best Success Events: The
Missing Secrets to Success Live in Bangkok. The event gathers motivational speakers
who serves to change the audience mindset and to achieve their dreams

Success Event Asia Co.,Ltd.
Show manager: YSIS Entertainment Co., Ltd
Mobile. 087-673-3325
Website: www.successevents.com
Email: film@ysisasia.com

Ticket are 45,900 / 10,900 / 6,000 / 4,990 / 1,990 THB and
VVIP 190,000 THB dinner with the speakers exclusively.
Seminar / Conference

Time 09:00-17:00 hrs.

01-02 ธันวาคม 2561
อาคาร 1

งาน สัมมนา เปลี่ยนความคิด พิชิตความฝั น
อดีตชายไร้ บ้าน นายอันเดรส พิร่า ซีอีโอแห่ง บลู ฮอไรซอน ไทยแลนด์ และเจ้ าของหนังสือ ‘From
Homeless To Billionaire- 18 Methods to Becoming a Money Magnet’ เปิ ดเวทีทอล์คครัง้
ใหญ่ในงาน World’s Best Success Events: The Missing Secrets to Success Live in
Bangkok 2018 เปลี่ยนความคิด พิชิตความฝั น พร้ อมทัพกูรูนกั สร้ างแรงบันดาลใจชื่อดังในไทย
และทัว่ โลกมาช่วยปลดล็อคสูค่ วามสาเร็จ

บริษัท ซัคเซซ อีเว้ นท์ เอเชีย จากัด
ผู้ควบคุมโครงการ : บริษัท วายเอสไอเอส เอ็นเทอร์ เทนเม้ นท์
จากัด
มือถือ. 087-673-3325
เว็บไซต์: www.successevents.com
อีเมล: film@ysisasia.com

บัตรราคา 45,900 / 10,900 / 6,000 / 4,990 / 1,990 บาท และ
VVIP 190,000 บาท พร้ อมรับประทานมื ้อค่าแบบส่วนตัวกับเหล่ากูรู
Seminar / Conference

เวลา 09:00-17:00 น.

December 01-09, 2018

Sale Of the Year 2018
Furniture Sale of The Year , Fashion Sale of The Year , Home Electric Sale of The Year Union Pan Exhibition Co., Ltd.
Wedding Sale of The Year, Food
Tel: 02-719-040
Website: www.unionpan.com
Email: unionpan@yahoo.com

Hall 5 - 8

Exhibition (Public)
01-09 ธันวาคม 2561
อาคาร 5-8

Time 10:30-21:00 hrs.

Sale Of the Year 2018
งานแสดงสินค้ าราคาพิเศษประจาปี 2018 สินค้ าเฟอร์ นิเจอร์ และสินค้ าตกแต่งบ้ าน
เครื่องใช้ ไฟฟ้า และเครื่องอานวยความสะดวกภายในบ้ าน สินค้ าแฟชัน่ และเครื่องประดับ .
สินค้ าเกี่ยวกับงานแต่งงาน .เที่ยวล่องท่องกินถิ่นสยาม

Exhibition (Public)

เวลา 10:30-21:00 น.

December 01-09, 2018

Sports World Expo 2018

* Subject to change without prior notice

บริษัท ยูเนี่ยน แพน เอ็กซิบชิ นั่ ส์ จากัด
Tel: 02-719- 040
เว็บไซต์: www.unionpan.com
อีเมล: unionpan@yahoo.com

page 6/9

update 11/21/2018by corporate communications department Tel. 0 2833 5070

IMPACT EVENT CALENDAR 2018
DATE/LOCATION
Hall 4

Exhibition (Public)

01-09 ธันวาคม 2561
อาคาร 4

Exhibition (Public)

December 02, 2018
Arena

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. 02-678-1000 Ext. 3202
Mobile. 091-784-2373, 095-253-2839
Website: www.facebook.com/sportsworldthailand.com
Email: marketing@sportsworld.co.th,
sportsworld_marketing@hotmail.com

December 01-02 2018 Time: 10:00-22:00 hrs.
December 03-06, 2018 Time: 11:00-22:00 hrs.
December 07-09, 2018 Time: 10:00-22:00 hrs.
สปอร์ ตเวิลด์ เอ็กซ์ โป 2561
มหกรรมสินค้ าและอุปกรณ์กีฬาแบรนด์ดงั พบกับสินค้ ากีฬาครบวงจร เสื ้อผ้ า และรองเท้ ากีฬา บริษัท แอคทีฟ เนชัน่ จากัด
ชันน
้ า เครื่องออกกาลังกาย อุปกรณ์กอล์ฟ กีฬาทางน ้า แคมป์ปิ ง้ และอื่นๆ อีกมากมายในราคา โทร. 02-678-1000 ต่อ 3202
พิเศษ
มือถือ. 091-784-2373, 095-253-2839
เว็บไซต์: www.facebook.com/sportsworldthailand.com
อีเมล: marketing@sportsworld.co.th,
sportsworld_marketing@hotmail.com
01-02 ธันวาคม 2561 เวลา: 10:00-22:00 น.
06-06 ธันวาคม 2561 เวลา: 11:00-22:00 น.
07-09 ธันวาคม 2561 เวลา: 10:00-22:00 น.

The Weeknd Asia Tour Live In Bangkok
Ticket is available at www.thaiticketmajor.com Or Call Center 02-262-3456
For more information: www.bectero.com, www.facebook.com/bectero, Twitter:
@BEC_Tero_Ent and Instagram: @BECTERO_ENTERTAINMENT

BEC-TERO Entertainment PCL.
Tel. 02-262-3838
Ticket available at Thaiticketmajor
Tel. 02-262-3456
Website: www.thaiticketmajor.com
Email: callcenter@thaiticketmajor.com

Ticket are 6,000 / 5,000 (Standing) / 4,500 / 4,000 (Standing) / 3,500 / 2,500 THB
Concert

Show Time: 20:00 hrs.

02 ธันวาคม 2561

เดอะ วีคเอนด์ เอเชีย ทัวร์ ไลฟ์ อิน แบงค็อก

อารีน่า

ครัง้ แรกในเอเชียและในประเทศไทย กับการเดินทางมาเปิ ดการแสดงของซูเปอร์ สตาร์ สดุ ฮอต
เจ้ าของฉายา “ราชาเพลงป๊ อปยุคใหม่” เจ้ าของเพลงฮิต สตาร์ บอย (Starboy), ไอ ฟิ ล อิท คัมมิ่ง
(I Feel It Coming), เดอะ ฮิลส์ (The Hills) และ คานท์ ฟี ล มาย เฟซ (Can’t Feel My Face)
ความสาเร็จและสไตล์การร้ องของ เดอะ วีคเอนด์ ทาให้ เขาถูกตั ้งสมญานามว่าเป็ นทายาทของ
ราชาเพลงป๊ อป อย่างไมเคิล แจ็คสัน (Michael Jackson)
ติดตามความเคลื่อนไหวได้ ที่ www.bectero.com หรือ www.facebook.com/bectero, ทวิต
เตอร์ @BEC_Tero_Ent และอินสตาแกรม @BECTERO_ENTERTAINMENT

บริษัท บีอีซี-เทโร เอนเตอร์ เทนเมนท์ จากัด (มหาชน)
โทร. 02-262-3838
จองบัตรที่ไทยทิคเก็ตเมเจอร์
โทร. 02-262-3456
เว็บไซต์:www.thaiticketmajor.com
อีเมล: callcenter@thaiticketmajor.com

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

เวลาแสดง: 20:00 น.

* Subject to change without prior notice
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IMPACT EVENT CALENDAR 2018
DATE/LOCATION
December 16, 2018

EVENT NAME
2018 IU 10th Anniversary Tour Concert <dlwlrma> in Bangkok

Hall 4

Ticket are 7,000 (VIP) / 6,000 / 5,000 / 4,000 / 3,000 / 2,000 THB

Concert

Show Time: 20:00 hrs.

16 ธันวาคม 2561

2018 IU 10th Anniversary Tour Concert <dlwlrma> in Bangkok

อาคาร 4

สิ ้นสุดการรอคอยอันยาวนานกว่า 10 ปี ของเหล่ายูแอนาชาวไทย ควีน เจ เอนท์ ภูมิใจเสนอ
2018 IU 10th Anniversary Tour Concert <dlwlrma> in Bangkok การมาเยือนของศิลปิ น
ระดับซุปเปอร์ สตาร์ แห่งวงการเคป๊ อป อี จี-อึน หรื อที่ร้ ูจกั กันในชื่อ ไอยู นักร้ อง นักแต่งเพลง
นักแสดง นักกีตาร์ และพิธีกรรายการโทรทัศน์ชื่อดังจากประเทศเกาหลีใต้ เจ้ าของผลงานเพลง
สุดฮิตมากมาย อาทิ เพลง "Good Day", "You & I", "Red Shoes", "Friday" และ เพลง "Palette"
(Feat. G-Dragon) อีกหนึ่งเพลงที่สร้ างกระแสยอดวิวในยูทปู สูงกว่า 90 ล้ านวิว พบกับคอนเสิร์ต
เต็มรูปแบบครั ้งแรกในประเทศไทยของไอยู และการแสดงสดกว่า 2 ชัว่ โมง ให้ เหล่าแฟนๆตัวจริง
ได้ ร่วมฉลองครบรอบ 10 ปี ไปด้ วยกัน งานนี ้ “ไทย ยูแอนา” ห้ ามพลาด

THE ORGANIZER
Organizer Name (ENG) Queen J Ent Co.,Ltd.
Tel. 02-686-3456
Website: www.ticketmelon.com
Email: info@queenj-ent.com

บริษัท ควีน เจ เอ็น จากัด
โทร. 02-686-3456
เว็บไซต์: www.ticketmelon.com
อีเมล: info@queenj-ent.com

บัตรราคา 7,000 (VIP) / 6,000 / 5,000 / 4,000 / 3,000 / 2,000 บาท
Concert

เวลาแสดง: 20:00 น.

December 17, 2018
Arena

Miss Universe 2018
Get your tickets to the MISS UNIVERSE® Competition.
LIVE from Impact Arena, Muang Thong Thani on December 17, 2018 at 7:00 AM.
Sales Date : Sunday 18th November 2018 at 10:00 AM. Onward
Door Open : From 05:00 AM. ALL GUEST MUST BE SEAED BEFORE 06:30 AM

TPN 2018 Co.,Ltd
Ticket available at Thaiticketmajor
Tel. 02-262-3456
Website: www.thaiticketmajor.com
Email: callcenter@thaiticketmajor.com

Ticket are 50,000 / 35,000 / 25,000 / 18,000 / 13,500 / 10,000 / 6,500 / 4,000 / 2,500
THB
Special Show

Show Time: 07:00 hrs.

17 ธันวาคม 2561
อารีน่า

Miss Universe 2018
เปิ ดจาหน่ายบัตร : วันอาทิตย์ที่ 18 พฤศจิกายน 2561 เวลา 10:00 น. เป็ นต้ นไป
ประตูเปิ ด : ตั ้งแต่เวลา 05:00 น. และขอความกรุณาทุกท่านนัง่ ประจาที่ภายในเวลา 06:30 น.
(เนื่องจากเป็ นการถ่ายทอดสด)

TPN 2018 Co.,Ltd
จองบัตรที่ไทยทิคเก็ตเมเจอร์
โทร. 02-262-3456
เว็บไซต์:www.thaiticketmajor.com
อีเมล: callcenter@thaiticketmajor.com

บัตรราคา 50,000 / 35,000 / 25,000 / 18,000 / 13,500 / 10,000 / 6,500 / 4,000 / 2,500 บาท
Special Show

เวลาแสดง: 07:00 น.

December 19-23, 2018

25 Discount Overload
The event will gather tons of goods from many leading brands which will be sold in the The Mall Group Co., Ltd.
very special price up with special session "Super Shock Price" everyday at 13.00 hrs. / Mobile. 090-231-7254
16.00 hrs. / 19.00 hrs.
Website: www.themallgroup.com

Hall 5-8

th

Exhibition (Public)

December 19-21, 2018: Time 11:00-22:00 hrs.
December 22-23, 2018: Time 10:00-22:00 hrs.

19-23 ธันวาคม 2561

มหกรรมลดทะลุพิกัด ครั ง้ ที่ 25

* Subject to change without prior notice
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IMPACT EVENT CALENDAR 2018
DATE/LOCATION
อาคาร 5-8

Exhibition (Public)

EVENT NAME
THE ORGANIZER
เดอะมอลล์ กรุ๊ป ยกขบวนสินค้ า ของขวัญ ของแต่งบ้ าน ให้ เลือกช้ อปในโอกาศพิเศษ ทังจาก
้
บริษัท เดอะมอลล์ กรุ๊ป จากัด
ห้ างสรรพสินค้ าและศูนย์การค้ าในเครือมาลดฉลองปี ใหม่กนั อย่างจุใจ
มือถือ. 090-231-7254
มหกรรมลดทะลุพิกดั รวบรวมสินค้ าหลากหลายแบรนด์ชนน
ั ้ ากว่า 1,000,000 รายการ ลดสูงสุด เว็บไซต์: www.themallgroup.com
80% อาทิ เครื่องเสียง - เครื่องใช้ ไฟฟ้า ของตกแต่งบ้ าน ชุดเครื่องนอน - เครื่องครัว เสื ้อผ้ า
แฟชัน่ แบรนด์ชั ้นนา อุปกรณ์กีฬา เสื ้อผ้ า รองเท้ า ทังแบรนด์
้
ไทย แบรนด์ตา่ งประเทศ นอกจากนี ้
ยังมีโซนอาหารแสนอร่อย และอื่นๆ อีกมากมาย ที่ขนมาให้ ช้อปแบบเพลิดเพลินกับโปรโมชัน่
ร่วมกับบัตรเครดิตชั ้นนา พิเศษสุดๆ กับช่วงเวลาแห่งการช้ อปปิ ง้ สินค้ า Super Shock Price ลด
ต่ากว่าทุกวัน เวลา 13.00 น. / 16.00 น. / 19.00 น.
19-21 ธันวาคม 2561: เวลา 11:00-22:00 น.
22-23 ธันวาคม 2561: เวลา 10:00-22:00 น.

* Subject to change without prior notice
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