ADM 63/017
วันที่ 24 มกราคม 2563
เรื่ อง ขอเชิญจองพื้นที่แสดงผลิตภัณฑ์งาน “TEMCA FORUM & EXHIBITION 2020 PATTAYA”
เรี ยน ท่านสมาชิก สมาคมช่างเหมาไฟฟ้าและเครื่ องกลไทย
สิ่ งที่ส่งมาด้วย

1 แผนที่สมาคมฯ /ใบจองบูธ A ชุด I
2 แผนที่โรงแรมโกลเด้น ทิวลิป ซอฟเฟอริ น /ใบจองบูธขนาดอื่นๆ ชุด II

จานวน
จานวน

1
1

แผ่น
แผ่น

ด้วยสมาคมช่างเหมาไฟฟ้าและเครื่ องกลไทย กาหนดจัดงาน “TEMCA FORUM & EXHIBITION 2020
PATTAYA” ในระหว่างวันที่ 21-22 สิ งหาคม 2563 ณ โรงแรมรอยัล คลิฟ บีช รี สอร์ท พัทยา เป็ นงานที่จดั ต่อเนื่องมาเป็ นครั้งที่ 36
โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ เทคโนโลยีทางด้านอุปกรณ์ไฟฟ้าและเครื่ องกลให้กบั ผูป้ ระกอบการภาคตะวันออก วิศวกรที่ปรึ กษา
วิศวกรควบคุมงาน ผูบ้ ริ หารระดับสูงในหน่วยงานของภาครัฐ คณาจารย์ สมาชิกสมาคมฯ จากปี ที่ผา่ นมา มีจานวนผูส้ นใจพื้นที่ขนาด
ใหญ่ บูธ A (ขนาด 9 X 9 ม.) มากกว่า จานวนพื้นที่แสดงผลิตภัณฑ์ที่จดั ไว้
ดังนั้น สมาคมฯ จึงได้จดั ให้มีการจองพื้นที่ขนาดบูธ A (9 X 9 ม.) ราคา 445,500.00 บาท ก่อนบูธขนาดอื่น ๆ ในวัน
พฤหัสบดีที่ 12 มีนาคม 2563 เวลา 14.00 น. ณ ห้ องประชุม สมาคมช่ างเหมาไฟฟ้ าและเครื่ องกลไทย (แผนผังบูธจะแจกให้ในวัน
จองบูธวันที่ 12) และสาหรับท่านที่ตอ้ งการจองบูธขนาดอื่นๆ จะเปิ ดจองในวันพฤหัสบดีที่ 26 มีนาคม 2560 เวลา 18.00 น. ณ ห้ อง
ห้ องเจ้ าพระยาบอลรู ม โรงแรมเจ้ าพระยาปาร์ ค (แผนผังบูธ และกาหนดการสมาคมฯ จะส่งให้กบั ผูแ้ จ้งความจานงในวันที่ 20
มีนาคม 2560) ท่านที่สนใจจองพื้นที่บูธขอความกรุ ณาแจ้งความจานงส่งกลับมายังสมาคมฯ ทางโทรสาร 02-285-4288 หรื อ E-mail:
temcaseminar@gmail.com ภายในวันที่ 6 มีนาคม 2563 สาหรับผูท้ ี่จะจองบูธA สาหรับบูธอื่นๆ รบกวนส่งภายในวันที่ 18 มีนาคม
2563 จักขอบคุณยิง่
จึงเรี ยนมาเพื่อโปรดพิจารณา
ขอแสดงความนับถือ

(นางอรพรรณ โมกุล)
ประธานจัดงาน“TEMCA FORUM & EXHIBITION 2020 PATTAYA”
หมายเหตุ : ขนาดพื้นที่บูธ พร้อมราคาสาหรับสมาชิก TEMCA เท่านั้น
โซน A พื้นที่เปล่า (9x9 = 81 ตร.เมตร) ราคา 445,500.00 บาท
โซน B พื้นที่เปล่า (6x9 = 54 ตร.เมตร) ราคา 300,000 บาท, โซน C พื้นที่เปล่า (6x9 = 54 ตร.เมตร) ราคา 270,000 บาท,
โซน D พื้นที่เปล่า (4.5x4.5 = 20.25 ตร.เมตร) ราคา 110,000 บาท, โซน E พื้นที่เปล่า (4.5x4.5 = 20.25 ตร.เมตร) ราคา 102,000 บาท,
โซน F พื้นที่เปล่า (3x9 = 27 ตร.เมตร) ราคา 175,000 บาท, โซน G บูธมาตรฐาน (3x6 = 18 ตร.เมตร) ราคา 95,000 บาท,
โซน H บูธมาตรฐาน (3x3 = 9 ตร.เมตร) ราคา 47,500 บาท, โซน I พื้นที่เปล่า (27 ตร.เมตร พืน้ ที่พิเศษ) ราคา 143,000 บาท,
โซน J พื้นที่เปล่า (36 ตร.เมตร พืน้ ที่พิเศษ) ราคา 234,000 บาท *บูธมาตรฐานหั วมุมคิดเพิ่มบูธละ 2,000 บาท

**สมาคมฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการเปลีย่ นแปลงราคา

ใบแจ้ งความจานง ชุด I
การจองพืน้ ทีบ่ ูธ A (ขนาด 9 X 9 ม.)
“ TEMCA FORUM & EXHIBITION 2020 PATTAYA”
วันพฤหัสบดีที่ 12 มีนาคม 2563
ณ ห้องประชุม สมาคมช่างเหมาไฟฟ้าและเครื่ องกลไทย
**************************************************************************

ชื่อ............................................................................... บริ ษทั ...............................................................................................................
โทร..................................................มือถือ............................................. E-mail:…………………………………………………….
มีความประสงค์ ………… ร่ วมจองพื้นที่ บูธ A

……… ไม่สนใจจองพื้นที่บูธ A
ลงชื่อ....................................................................................

หมายเหตุ กรณี ที่สนใจจองพื้นที่ขนาดอื่นๆ ที่ไม่ใช่บูธ A กรุ ณากรอกใบแจ้งความจานง ชุด II
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ใบแจ้ งความจานง ชุด II
การจองพืน้ ทีบ่ ูธขนาดอื่นๆ (ยกเว้ นบูธ A)
“TEMCA FORUM & EXHIBITION 2019 PATTAYA”
วันพฤหัสบดีที่ 26 มีนาคม 2563
ณ ห้องเจ้าพระยาบอลรู ม โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค
**************************************************************************

ชื่อ.............................................................................. บริ ษทั .............................................................................................................
โทร..................................................มือถือ............................................ E-mail:………………………………....................…….
มีความประสงค์  ร่ วมจองพื้นที่แสดงสิ นค้า สนใจบูธ (โปรดระบุใส่ ที่ท่านต้องการ)
พื้นที่เปล่า  6X9 ม.  4.5X4.5 ม.  3X 9 ม.  พิเศษ 27 ตร.ม.  พิเศษ 36 ตร.ม.
บูธมาตรฐาน  3X6 ม.  3X3 ม.
ไม่สนใจแสดงสิ นค้า
หมายเหตุ
- ส่งผูแ้ ทนเข้าร่ วมจานวน ............. ท่าน (จากัดไม่เกิน 2 ท่าน)
- ในวันจองบูธกรุ ณาเตรี ยมค่ามัดจา 10,000 บ. + VAT 700 = 10,700 บาท สามารถหัก ณ ที่จ่าย 3%
ที่อยู่ : สมาคมช่างเหมาไฟฟ้าและเครื่ องกลไทย เลขที่ 216/6 ชั้น 7 อาคารแอล.พี.เอ็น.ทาวเวอร์ ถ.นางลิน้ จี่ แขวงช่องนนทรี เขตยาน
นาวา กรุ งเทพฯ 10120 เลขที่ผเู ้ สี ยภาษี 0109528000044
ลงชื่อ....................................................................................
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

