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May 29-Jun. 6, 2010 Thailand's Paradise Fair 2010 Union Pan Exhibitions Co.,Ltd.

Hall 1-8 30th Furniture Fair Tel.  02-314-0855, 02-719-0408

Wedding Fair Fax. 02-319-8387

Fashion, Jewelry and Food Fair Email : unionpan@yahoo.com

Beauty, Spa & Sport Fair URL : www.unionpan.com

Gardening Fair

Book Fair

Super Car & Car Accessory Fair

Thailand  Electronic Fair

Time: 10.30-21.00 hrs.

29 พ.ค.-6 มิ.ย. 53 ไทยแลนด พาราไดซ แฟร 2010 บริษัท ยูเนี่ยน แพน เอ็กซิบิชั่นส จํากัด

อาคาร 1-8 เฟอรนิเจอร แฟร คร้ังที่ 30 โทร. 02-314-0855, 02-719-0408

เวดด้ิง แฟร โทรสาร. 02-319-8387

แฟช่ัน, จิวเวลร่ี แอนด ฟูด แฟร อีเมล : unionpan@yahoo.com

บิวต้ี สปา แอนด สปอรต แฟร เว็บไซต : www.unionpan.com

อุปกรณตกแตงสวนและงานภูมิทัศน

หนังสือ นิตยสาร นวนิยาย การตูน พ็อคเก็ตบุก

งานแสดงรถยนต อุปกรณตกแตงและบริการ

โฮม เอ็นเทอรเทนเมนท และเครื่องใชไฟฟา

งานแสดงเฟอรนิเจอรชุด เครื่องใชไฟฟาวัสดุตกแตง อุปกรณเพื่อ

ความปลอดภัย เครื่องสุขภัณฑ สินคาหัตถกรรม เฟอรนิเจอรหวาย

โซนสตูดิโอ ชุดวิวาห การดและของชํารวย สปา โรงแรม หองจัดเลี้ยง

โซนเสื้อผาสําเร็จรูป เครื่องหนัง เครื่องประดับ

โซนอาหารสําเร็จรูปในบรรจุภัณฑ อาหารปรุงสําเร็จ อาหารภูมิปญญาทองถิ่น 4 ภาค

อาหารเสริมและสมุนไพรเพื่อสุขภาพ  โรงพยาบาลและคลินิกเพื่อสุขภาพ

โซนผลิตภัณฑเพื่อความงาม สปาเพื่อสุขภาพ สถาบันเพื่อความงาม

อุปกรณกีฬา/เสื้อผา ศูนยกีฬา ฟตเนส สนามกอลฟ

โซนอุปกรณตกแตงสวน  กระเบ้ืองตกแตง หินแกรนิต  หินออน หินทราย

หินกาบ หินนําเขาจากตางประเทศ บริษัทรับออกแบบจัดสวน , 

งานภูมิทัศน , บริษัทออกแบบงาน Landscape

โซนแหลงทองเที่ยว ที่พัก โรงแรม อุปกรณเพื่อการเดินทาง

โซนหนังสือ แบบเรียน นิตยสาร นวนิยาย การตูน พ็อคเกตบุค

โซนรถยนตตน ซุปเปอรสปอรต อุปกรณประดับยนต นวัตกรรมใหม

ทีวี, เครื่องเลน, ชุดโฮมเธียเตอร

เครื่องใชไฟฟาทุกชนิด อาทิ  ตูเย็น , เครื่องซักผา , เครื่องปรับอากาศ
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เวลา 10.30-21.00 น.

Jun. 2-4, 2010 Thailand Travel Mart Plus 2010  (TTM+ 2010) Tourism Authority of Thailand

Hall 5-6 TTM+ has achieved worldwide recognition for showcasing TAT Call Center:  1672

POSTPONED Thailand's renowned tourism products as well as its important Tel:  02 250 5500

(Trade only) position as the gateway to the natural, cultural and historic URL: http://www.thailandtravelmartplus.com/

treasures of the Greater Mekong Subregion

Time : 10.00-21.00 hrs.

2-4 มิ.ย. 53 ไทยแลนด เทรเวลมารท พลัส 2553 (TTM+ 2010) การทองเที่ยวแหงประเทศไทย (ททท.)

อาคาร 5-6 การทองเที่ยวแหงประเทศไทย จัดงาน “ไทยแลนด ทราเวล มารท TAT Call Center:  1672

พลัส” (TTM Plus) หรือ การแสดงการทองเที่ยวของไทย เพื่อเปด โทร.  02 250 5500

(เฉพาะแขกที่รับเชิญ) โอกาสใหผูบริโภคทั้งในประเทศและตางประเทศเขารวมการเจรจา เว็บไซต: http://www.thailandtravelmartplus.com/

กับตัวแทนบริษัททองเที่ยวภายในประเทศเปนหลักแลว ยังเปนการ
(เลื่อนวันจัดงาน) สนับสนุนการเดินทางเชื่อมโยงระหวางภูมิภาค เพื่อแสดงถึงความ

เปนเกตุเวยของไทย เปดประตูแหลงทองเที่ยวใหมในกลุมประเทศ

เพื่อนบานตลอดลุมแมน้ําโขงจนถึง ประเทศจีน (มณฑลยูนนาน)

พมา ลาว เวียดนาม และกัมพูชา โดยการทองเที่ยวแหงประเทศไทย
เวลา 10.00-21.00 น.

Jun. 9-13, 2010 Thailand Tourism Festival 2010 (TTF 2010) Tourism Authority of Thailand

Challenge 1-3 The annual Thailand Tourism Festival (TTF) includes many TAT Call Center:  1672

activities to promote the preservation of Thai culture, traditions and Tel:  02 250 5500

local lifestyle along with stage performances and demonstration of

local art, craft and food of the four provinces in Thailand. Visiting Organized by: 

TTF would be a good opportunity to discover Amazing Thailand's IMPACT Exhibition Management Co., Ltd.

destinations as well as the wide range of tourism products and Special project department

activities nationwide.

Time : 10.00-21.00 hrs.

9-13 มิ.ย. 53 งานเทศกาลเที่ยวเมืองไทย 2553 (TTF 2010) การทองเที่ยวแหงประเทศไทย (ททท.)

ชาเลนเจอร 1-3 ททท. ฉลองเนื่องในโอกาส 50 ป รวบรวมสินคาและบริการทางการ TAT Call Center:  1672

ทองเที่ยว เชน โรงแรม ที่พัก รายการนําเที่ยว สินคาหัตถกรรม โทร.  02 250 5500

อาหาร ของที่ระลึกการแสดงทางวัฒนธรรมทั่วไทย

โซนที่ 1 บูธแสดงสินคาและบริการทางการทองเที่ยว ไดแก โรงแรม ผูบริหารโครงการ

ที่พัก, แหลงทองเที่ยว, สายการบิน, รถเชา, ธุรกิจนําเที่ยว, รานคา ฝายโครงการพิเศษ บริษัทอิมแพ็ค เอ็กซิบิชั่น

ของที่ระลึก รานอาหารทองถิ่นของแทชื่อดัง ฯลฯ จํานวนไมต่ํากวา แมเนจเมนท จํากัด

400 บูธ 

* Subject to change without prior notice page 2/16



Update : 5/31/2010
by Communications Dept.

Tel. 02-833 5065

                                                      งานแสดงสินคาและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี ป 2553
DATE/LOCATION NAME ORGANIZER

 EVENT CALENDAR 2010

โซนที่ 2 การแสดงทางประเพณีวัฒนธรรมในกิจกรรมหมูบาน 5 ภาค 
การสาธิตทางวัฒนธรรม หัตถกรรมพื้นบาน และอาหารขึ้นชื่อในแตละ
ทองถิ่นและจําลองแหลงทองเที่นวที่นาสนใจ ซึ่งหาชมไดยากไวใหไดชม
กัน และยังมีกิจกรรมการทองเที่ยวประเภทตางๆ อาทิ กิจกรรมการ
ทองเที่ยวเชิงนิเวศและผจญภัย การพัฒนาดาน Green Tourism, 
กิจกรรมการทองเที่ยวเชิงสุขภาพ, กิจกรรมจําลองงานวัดยอนยุค, พื้นที่
ทองเที่ยวรอบกรุงเทพฯ, กิจกรรมผลงาน ททท. ครบรอบ 50 ป ฯลฯ

โซนที่ 3 เวทีการแสดง นําเสนอการแสดงอันเปนเอกลักษณจากทุก
ภูมิภาคไวในงานเดียว อาทิ การแสดงมหรสพหลวง, มหกรรมโปงลาง, 
มหกรรมดนตรีภาคใต, ลิเกเด็ก, การแสดงดนตรีลูกทุง ซึ่งเปนศิลปนที่มี
ชื่อเสียงและหาชมไดยาก ฯลฯ นอกจากนี้ยังมีการจัดกิจกรรมสัมมนาให
ความรูดานการทองเที่ยวภายในงานอีกดวย”

เวลา  10.00-21.00 น.

Jun. 9-17, 2010 Stock Dumping Fair 2010 Glamzene Exhibit Co., Ltd.

Hall 5-6 Various types of goods such as toys, stationary, sport Tel. 02-539-0883-4, 02-539-2824-5

equipments, appliances, photo studio and etc will be Fax. 02-530-2306, 02-539-2841, 02-538-5925 

showcased with special price in the fair. URL: http://www.glamzene.com

Time: 9.00-21.00 hrs. E-mail: info@glamzene.com 

9-17 มิ.ย. 53 สตอก ด๊ัมปง แฟร บริษัท แกลมซีน เอกซฮิบิท จํากัด

อาคาร 5-6  กลุมสินคาท่ีสามารถเขารวมงานได ไดแก โทร. 02-539-0883-4

- ขาวของเครื่องใชในชีวิตประจาวัน ทั้งสินคานําเขา และสินคาที่ โทรสาร. 02-530-2306, 02-539-2841, 02-538-5925 

ผลิตในประเทศ เว็บไซต: http://www.glamzene.com

- สินคากลุม แฟชั่น เชน เครื่องสาอาง, เสื้อผา, รองเทา, กระเปา, เครื่องประดับ

- ของขวัญ, กิฟท, Hobby, ของเลน อีเมล: info@glamzene.com 

- แฟชั่นกีฬา, อุปกรณกีฬา

- เครื่องเขียน, เครื่องใชไฟฟา, ขาวของเครื่องใชในบาน นอกบาน, สินคาตกแตงบาน 

- อาหารสาเร็จรูป, อาหารและขนมนําเขาจากตางประเทศ

- สตูดิโอถายภาพ

เวลา 9.00-21.00 น.

Jun. 12, 2010 TOR+ Saksit Vejsupaporn Concert Piano & I : Piano & You TV Direct Co., Ltd

Hall 1 Ticket are 2,000/ 1,500/ 900/ 600 baht Ticket reservation at Thaiticketmajor.com

Show time: 19.30 hrs. Tel. 02-262-3456

URL: http://www.thaiticketmajor.com
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12 มิ.ย. 53 โต ศักด์ิสิทธิ์ เวชสุภาพร คอนเสิรต เปยนโน แอนด ไอ : เปยนโน แอนด ยู

อาคาร 1 บัตรราคา 2,000/ 1,500/ 900/ 600 บาท TV Direct Co., Ltd

เวลาแสดง 19.30 น. จองบัตรที่ไทยทิคเก็ตเมเจอร

โทร. 02-262-3456

เว็บไซต : http://www.thaiticketmajor.com

Jun. 12-13, 2010 Technology Street 2010 MCOT Public Co.Ltd.

Hall 2-3 Visit the greatest exhibition showcasing robotic and automation Vocational Education Commission

technologies. These advaces are the works of high school and Technology Promotion Association (Thailand-Japan)

vocational students

Time : 10.00-18.00 hrs.

12-13 มิ.ย. 53 ถนนเทคโนโลยี 2553 บริษัท อสมท จํากัด (มหาชน) รวมกับ

อาคาร 2-3 นิทรรศการความกาวหนาทางวิทยาศาสตร และเทคโนโลยี และเฟนหา สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

สุดยอดเดก็ไทย  การประกวดเทคโนโลยีเพื่อสงเสริมอาชีพ  ชมผลงาน สมาคมสงเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญ่ีปุน)

ดานวิทยาศาสตร และเทคโนโลยีหุนยนต และวิศวกรรมอัตโนมัติ

การแขงขันหุนยนต ABU ชิงชนะเลิศประเทศไทย เพื่อคัดเลือกเด็กไทย

เปนตัวแทนเขารวมแขงขันหุนยนตนานาชาติ

เวลา 10.00-18.00 น.

Jun. 23-25, 2010 Thailand International Restaurant & Bar 2010 (R&B 2010) IMPACT Exhibition Management Co., Ltd. (Thailand)
Hall 1-2 The annual gathering and market place for over 150 Ms. Budsaba  Malasri

suppliers to showcase their latest equipment, tools, technology Tel: 0-2833-5114 Fax:  0-2833-5127 to 9

and methods to highly targeted key decision makers and over Email: budsabam@impact.co.th 

10,000 trade professionals from the HORECA, Bar, Café Service Thailand Restaurant News

Sectors from across Asia Mr. Suriya Arnmanee 

Tel: +66 (0) 2991-3031

Time: 10.00 – 18.00 hrs. Fax: +66 (0) 2991-3066

E-mail: arnmanees@yahoo.co.th 

The official website: /www.thairestaurantandbar.com

23-25 มิ.ย. 53 ไทยแลนด อินเตอรเนช่ันแนล เรสเทอรอง แอนด บาร บริษัท อิมแพ็ค เอ็กซิบิชั่นแมเนจเมนท จํากัด

อาคาร 1-2 รวบรวมผูประกอบการมากกวา 150 บริษัท เพื่อแสดงอุปกรณ คุณบุษบา มาลาศรี

เครื่องมือ เทคโนโลยี และวิธีการอันทันสมัย เจาะกลุมผูมีอํานาจ โทร.  0-2833-5114 โทรสาร 0-2833-5127 to 9

ในการตัดสินใจมากกวา 10,000 ผูชํานาญทางธุรกิจจากธุรกิจโรงแรม อีเมล: budsabam@impact.co.th

รานอาหาร คาเฟ บาร และกลุมผูใหบริการจากทั่วภูมิภาคเอเชีย Thailand Restaurant News

คุณ สุริยา อานมณี

เวลา 10.00 – 18.00 น. โทร.02-991-3031  โทรสาร 02-991-3066

E-mail: arnmanees@yahoo.co.th 
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เว็บไซตของงาน: /www.thairestaurantandbar.com

Jun. 24-27, 2010 Thailand International Dog Show 2010 IMPACT Exhibition Management Co., Ltd.

Hall 3-4 “Miracle Number 9” Exhibition Project Department
Celebrate Thailand Dog Show 9th Anniversary with a moment Tel: 0-2833-5109, 0-2833-5118, 0-2833-5123,
of Party, Celebration and Joyfulness. The event for dog lovers 0-2833-5214
with the full range of top quality dog products and services. Fax: 0-2833-5127-9
Filled with over 200,000 visitors and nine activities to celebrate Email: phiboontappk@impact.co.th 
its 9th edition, entertainment, and competitions such as Website: www.thailand-dogshow.com 
championship dog shows (Royal Cup from Her Majesty the

Queen Sirikit), Dog Fashion Show and many more. A great 

opportunity to bring your beloved dogs for a day out and 

meet his four-legged friends.

Entrance Fee: Adult 20 baht (free for kids & dogs) Part of

fee sdonated to Homeless Dog Association

Time: 10.00 – 20.00 hrs

24-27 มิ.ย. 53 ไทยแลนด อินเตอรเนช่ันแนล ด็อก โชว 2553 บริษัท อิมแพ็ค เอ็กซิบิชั่น แมเนจเมนท จํากัด

อาคาร 3-4 “มหัศจรรย หมายเลข 9” โทร. 0-2833-5109, 0-2833-5118, 0-2833-5123,

รวมเฉลิมฉลองปที่ 9 ของมหกรรมสําหรับคนรักสุนัขครั้งยิ่งใหญ 0-2833-5214

พบกับ 9 กิจกรรมพิเศษพรอมสินคาชั้นนําและบริการอยาง โทรสาร 0-2833-5127-9

ครบครัน โดยมีผูเขาชมงานมากกวา 200,000 คน พรอมตื่นตาตื่นใจ อีเมล phiboontappk@impact.co.th 

กับกิจกรรมบันเทิง และการแขงขันมากมาย อาทิประกวดสุนัขสวยงาม เว็ปไซต www.thailand-dogshow.com  

(ชิงถวยสมเด็จพระนางเจาพระบรมราชินีนาถ), แฟชั่นโชวสุนัข

และอื่น ๆ อีกมากมาย งานนี้เปนโอกาสเหมาะสําหรับสุนัขสุดท่ีรัก

ของคุณมาเปดหูเปดตาและพบปะเพื่อน ๆ สี่ขา

บัตรเขาชม ผูใหญราคา 20 บาท (เด็กและสุนัข ฟรี)

รายไดสวนหนึ่งสมทบทุนองคกรที่ดูแลสุนัขจรจัด
เวลา 10.00 – 20.00 น.

Jun. 26-Jul. 4, 2010 Furniture Show 2010 World Fair Co., Ltd.
Hall 5-8 Wedding Festival Expo Tel. 02-731-1313

Bangkok Fashion World Fax. 02-375-9206

The exhibition offers the furniture trend for bedroom, kitchen, URL : www.worldfair.co.th

and living room, including knock-down and build-in
air-condition and sound accessories

Wedding Studio zone exhibits wedding gowns, invitation cards,

premiums, spa service, hotel and catering services.
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Clothes and jewelry

Time: 11.00-21.00 hrs.

26 มิ.ย.-4 ก.ค. 53 เฟอรนิเจอร โชว บริษัท เวิลด แฟร จํากัด
อาคาร 5-8 เวดด้ิง เฟสติวัล โทร.  02-731–1313

แบงค็อค แฟรช่ัน เวิลด โทรสาร  02-375–9206.
งานแสดงสินคาฟอรนิเจอรตกแตงบาน, ชุดหองนอน, หองครัว เว็บไซต : www.worldfair.co.th

หองรับแขก, เครื่องใชไฟฟา อุปกรณอํานวยความสะดวก อาทิ

เครื่องปรับอากาศ เครื่องฟอกอากาศ เครื่องเสียง สินคาเบ็ดเตล็ด
สินคาธุรกิจเกี่ยวกับงานวิวาห ถายภาพแตงงาน ธุรกิจหองเสื้อ

เสื้อผา เครื่องแตงกาย เครื่องประดับ

เวลา 11.00-21.00 น.

Jun. 30 - Jul. 4, 2010 THAIFEX-World of Food Asia 2010 Department of Export Promotion

Challenger 1-3 Food and beverages featuring halal food, food catering, food Food and Health Products Export Promotion Center

technology, hospitality services, retail and franchise Tel: 02-512-0093-104

Trade days: June 30-July 2; 10.00 – 18.00 hrs. Fax: 02-512-2670 

Public days: July 3-4; 10.00 – 20.00 hrs. E-mail: thaifex@depthai.go.th

The official website: http://www.thaitradefair.com/2010/thaifex/ The Thai Chamber of Commerce

Overseas Exhibitor:

Koelnmesse GmbH, Koelnmesse Pte Ltd

30 มิ.ย. 4 ก.ค. 53 งานแสดงสินคาอาหาร 2553  ไทยเฟค - เวิลด ออฟ ฟูด เอเชีย กรมสงเสริมการสงออก กระทรวงพานิชย

ชาเลนเจอร 1-3 วันเจรจาธุรกิจ 30 มิ.ย.-2 ก.ค. เวลา 10.00-18.00 น. โทร. 02-512-0093-104

วันจําหนายปลีก 3-4 ก.ค. เวลา 10.00-20.00 น. โทรสาร 02-512-2670 

อีเมล : thaifex@depthai.go.th

งานแสดงสินคาและอาหารจากผูประกอบการทั้งในและตางประเทศ

ครอบคลุมสินคาและเทคโนโลยีที่เกี่ยวของกับอาหารทุกประเภท หอการคาไทย

อาท ิอาหารฮาลาล, อาหารจัดเลี้ยง, เทคโนโลยีอาหาร, 

การบริการตอนรับ, ธุรกิจคาปลีก และธุรกิจแฟรนไชส ผูจัดงานดานตางประเทศ: Koelnmesse GmbH,

Jul. 21-25, 2010 Bangkok Used Car & Super Car Show 2010 Grand Prix International Co., Ltd.

Challenger 3 The 2nd Bangkok Used Car & SuperCar Show is the most Tel. 02-522-1731-8, 02-971-6450-60

prestigious used car show in Thailand, as being a medium for URL: http://www.grandprixgroup.com

those end users to search for their best quality car brought by www.bangkokusedcarshow.com

the authorized car dealers plus hundreds of used car sellers

all over the country in order to promote and stabilize the value
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chain of the Thai Automotive Industry and to enthusiastically

stimulate the Thai economy as a whole.  Apart from that, 

luxurious premium cars and super cars are also displayed and ready for sale.

Mon.-Fri., Time:  11.00-22.00 hrs.

Sat.-Sun., Time:  10.00-22.00 hrs.

21-25 ก.ค. 53 แบ็งค็อค ยูส คาร แอนด ซุปเปอร คาร  โชว 2010 บริษัท กรังดปรีซ อินเตอรเนชั่นเนล จํากัด

ชาเลนเจอร 3 มหกรรมโชวรถมือสองระดับคุณภาพ จากคายรถ ผูนําเขาอิสระ โทรศัพท : 02-522-1731-8, 02-971-6450-60

และเต็นทรถชั้นนําของเมืองไทย พรอมเปนสื่อกลางระหวางผูซื้อ 

และผูขายใหสามารถหาซื้อรถมือสองมีคุณภาพดีในราคาที่เหมาะสม

และเพื่อเปนการสงเสริม และรักษามูลคาตลาดรวมของรถยนตให

เกิดการหมุนเวียน และเปนการกระตุนภาพรวมของเศรษฐกิจในประเทศ

ภายในงานนอกจากจะจัดแสดงรถยนตมือสองแลว ยังมีรถหรูระดับ

พรีเม่ียมในประเทศไทยมารวมโชวและจําหนายภายในงานอีกดวย

วันธรรมดา เปดเวลา 11.00-22.00 น.

วันส.-อา. เปดเวลา 10.00-22.00 น. เว็บไซต: http://www.grandprixgroup.com

www.bangkokusedcarshow.com

Jul. 22-25, 2010 China Commodities Fair 2010 Fa Thor Sang Travel Co., Ltd.

Hall 2 Serving small and medium-sized enterprises under the URL: http://www.acice.org

establishment of china-ASEAN free-trade zone, building bridge

for exchange and economic cooperation

Jul. 24-Aug. 1, 2010 Thailand's Grand Sale Union Pan Exhibitions Co.,Ltd.

Hall 5-8 Furniture Sale Tel.  02-314-0855, 02-719-0408

Wedding Grand Sale Fax. 02-319-8387

Fashion, Jewelry and Food Grand Sale Email : unionpan@yahoo.com

Family & Child Grand Sale URL : www.unionpan.com

Beauty, Spa & Health Grand Sale

Thailand Grand Sale gathers a wide range of furniture,

electric appliances, safety equipments, sanitary wares,

and handicraft and basketry products.

Wedding Studio zone exhibits wedding gowns, invitation cards,

premiums, spa service, hotel and catering services.

Clothes zone provides apparels, leatherwear, and accessories.

Food zone provides instant foods, traditional foods from all four

* Subject to change without prior notice page 7/16



Update : 5/31/2010
by Communications Dept.

Tel. 02-833 5065

                                                      งานแสดงสินคาและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี ป 2553
DATE/LOCATION NAME ORGANIZER

 EVENT CALENDAR 2010

regions, and food and beverage package.

Beauty zone comprises of spa service, sport equipments, sport

apparels, and the exhibitions from beauty institutes, fitness

centers, and golf courses.

Time: 10.30-21.00 hrs.

24 ก.ค.-1 ส.ค. 53 ไทยแลนด แกรนด เซล บริษัท ยูเนี่ยน แพน เอ็กซิบิชั่นส จํากัด

อาคาร 5-8 เฟอรนิเจอร เซล โทร. 02-314-0855, 02-719-0408

เวดด้ิง แกรนด เซล โทรสาร. 02-319-8387

แฟช่ัน จิวเวลร่ี แอนด ฟูด แกรนด เซล อีเมล : unionpan@yahoo.com

แฟมิล่ี แอนด ไชล แกรนด เซล เว็บไซต : www.unionpan.com

บิวต้ี สปา แอนด เฮลท แกรนด เซล

งานแสดงสินคาเฟอรนิเจอรชดุ เครื่องใชไฟฟา วัสดุตกแตง อุปกรณ

ความปลอดภัย สุขภัณฑ สินคาหัตถกรรมเครื่องจักรสาน เครื่องหวาย

โซนสตูดิโอ ชุดวิวาห การดและของชํารวย สปา โรงแรม หองจัดเลี้ยง

โซนเสื้อผาสําเร็จรูป เครื่องหนัง เครื่องประดับ อาหารสําเร็จรูปใน-

บรรจุภัณฑ อาหารปรุงสําเร็จ อาหารภูมิปญญาทองถิ่น 4 ภาค

วัสดุ/เครื่องมือบรรจุภัณฑอาหารและเครื่องด่ืม

เสื้อผาเด็กออน ผลิตภัณฑดูแลเสื้อผาเด็ก ของเลน สถาบันสอนดนตรี

โรงเรียนและโรงพยาบาลเด็ก เนอสเซอรี่ สถานดูแลและรับเลี้ยงเด็ก

โซนผลิตภัณฑเพื่อความงาม สปาเพื่อสุขภาพ สถาบันเพื่อความงาม

อุปกรณกีฬา เสื้อผาชุดกีฬา ศูนยกีฬา/ฟตเนส สนามกอลฟ

ผลิตภัณฑเพื่อความงามและสุขภาพ สปาเพื่อสุขภาพและความงาม

สถาบันลดน้ําหนัก , ศูนยศัลยกรรมตกแตง , สถาบันแพทยเฉพาะทาง

เวลา 10.30-21.00 น.

Aug. 26-29, 2010 Thailand Health & Wellness 2010 Cooperation with

Hall 5-6 Exhibition and demonstration about up-to-date innovations on Thai Health Promotion Foundation

medicals and health   4-zone exhibition: Thai Association for Health, Physical Education 

            - From unborn child to healthy baby Zone - and Recreation

            - From teenage to complete mature Zone Nation Multinedia Group

            - Working age Zone

            - Senior Zone (appropriate for adult over 60) Marketing and Sales 

Free check up service, providing knowledge and advice on health

by specialists and shelf display categorized in 4 groups: Food, Tel : 02 722 7479, 081-912-1840, 084-702-1632 

Healthy, Exercise, Emotion. Fax : 02 722 7479

To promote building up good health for Thai people according to URL  http://www.thailandhealthandwellness.com/

National Health Strategic in cooperation with Thai Association for

Health, Physical Education and Recreation, Nation Group, in
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supported by The Thai Health Promotion Foundation

Time: 10.00-20.00 hrs.

26-29 ส.ค. 53 สุขภาวะดี วิถึไทย โดยความรวมมือระหวาง

อาคาร 5-6 ความอยูดี มีสุข...หาไดที่ไหน สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ (สสส.)

เพื่อใหประชาชนชาวไทยรวมรณรงคในการสรางสุขภาพดี วิถีไทย สมาคมสุขศึกษา พลศึกษาและสันทนาการ

ตามยุทธศาสตรสุขภาพแหงชาติ โดยความรวมมือของสมาคมสุขศึกษา - แหงประเทศไทย

พลศึกษาและสันทนาการแหงประเทศไทย เนชั่นกรุป ภายใตการ เนชั่นกรุป

สนับสนุนของสํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ (สสส.)

ภายในงานจัดนิทรรศการและการสาธิตเกี่ยวกับนวัตกรรมอันทันสมัย

ทางการแพทยและสุขภาพ  ภายในงานแบงออกเปน 4 โซน ไดแก

โซนแรกเริ่มจากครรภมารดาสูทารกสุขภาพดี โทร : 02 722 7479, 081-912-1840, 084-702-1632

โซนวัยใส สูผูใหญที่สมบูรณทั้งกาย โทรสาร : 02 722 7479

โซนรักงานรักษ เว็บไซต  http://www.thailandhealthandwellness.com/

โซนสูงวัย เหมาะสําหรับคนอายุ 60 ปขึ้นไป

ตรวจสุขภาพฟรี การใหความรู รวมถึงขอแนะนําดานสุขภาพโดยผูเชี่ยวชาญ

การออกรานโดยแบงหมวดหมูเปน 4 อ. คือ อาหาร อนามัย ออกกําลังกาย และอารมณ 

เวลา 10.00-20.00 น.

Sep. 2-5, 2010 SME Thailand Expo 2010 Peninsular Associate Co., Ltd.

Hall 3-4 The event presents opportunities for entrepreneurs in Tel. 02-270-1123-4

Thailand such as; financial consultants, technology that URL: www.smethailandclub.com

improve business, government units which involve in SMEs

business. This event also includes seminars, demonstration,

workshops etc.

2-5 ก.ย. 53 SME ไทยแลนด เอ็กซโป 2010 เพนนินซูลาร แอสโซซิเอทส จํากัด

อาคาร 3-4 กาวสูปที่ 6 นิตยสาร SME Thailand และบริษัทในเครือ ภูมิใจนํา โทร. 0-2270-1123-4

เสนอมหกรรมเพื่อผูประกอบการเอสเอ็มอี ภายในงานครบครันทุก โทรสาร 0-2270-1125

ความตองการสําหรับเอสเอ็มอี พรอมโปรโมชั่นพิเศษสุด ๆ

แบงออกเปนโซนตาง ๆ อาทิ สถาบันการเงินทั้งภาครัฐและเอกชน

ไอทีและซอฟแวร หนวยงานราชการที่สนับสนุนผูประกอบการ

เอสเอ็มอี สถาบันการศึกษาและหนวยงานที่ใหความรูบมเพาะ

ผูประกอบการ และโซนผูประกอบการเอสเอ็มอีรายยอย นอกจากนี้

ยังมีในสวนของกิจกรรมบนเวทีที่จะพิเศษโดยแบงออกเปน 2 เวที

ไดแก เวทีกลางเพื่อใหผูประกอบการไดทํากิจกรรมรวมกัน ไมวา

จะเปนการเสวนา เปดตัวสินคา หรือ กิจกรรมการสาธิตสินคา

(Demonstrate) และหองจัดกิจกรรม สําหรับจัดกิจกรรมในรูปแบบ
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Workshop ใหความรูแกผูประกอบการ เปนตน

Sep. 7-11, 2010 46th Bangkok Gems & Jewelry Fair 2010 Thai Gem and Jewelry Trader Association

Challenger 1-3 The premier exhibition that showcases exquisite gems and Tel: 02-630 1390-7

jewelry from more than 1,000 companies all around the world Fax: 02-630 1398-99

(Trade+Public) has now come to IMPACT. Handcrafted, contemporary, E-mail: info@bangkokgemsfair.com

 traditional, urban jewelry, precious and semi-precious stones. URL : http://www.bangkokgemsfair.com/

Trade & Public visitors : 7-10 Sep.,10.00-18.00 hrs.

Trade & Public visitors : 11 Sep.,10.00-17.00 hrs.

Ticket is 100 Baht

7-11 ก.ย. 53 งานแสดงสินคาอัญมณีและเครื่องประดับ คร้ังที่ 46 สมาคมผูคาอัญมณีไทยและเครื่องประดับ

ชาเลนเจอร 1-3 งานแสดงสินคาอัญมณี และเครื่องประดับที่ใหญที่สุดในเอเชีย พบ โทร.02-630-1390

ผูผลิตผูจําหนายอัญมณีกวา 1,000 ราย ทั้งในและตางประเทศ โทรสาร 02-630-1398

รวมทั้งกิจกรรมหลากหลายภายในงาน อีเมล : info@bangkokgemsfair.com

เว็บไซต : http://www.bangkokgemsfair.com/
วันเจรจาธุรกิจและบุคคลทั่วไป : 7-10 ก.ย. เวลา 10.00-18.00 น.

วันเจรจาธุรกิจและบุคคลทั่วไป : 11 ก.ย. เวลา 10.00-17.00 น.

บัตรเขาชมงานราคา 100 บาท

Sep. 15-17, 2010 Building Maintenance & Asset Management Expo Asia 2010 IMPACT Exhibition Management Co., Ltd. (Thailand)

Hall 4 (BMAM EXPO ASIA 2010) Ms. Arissarakorn Naiyawat

The 3rd international exhibition and conference for the Building Tel: 0-2833-5121

maintenance and asset management in Asia, organized by the Fax:  0-2833-5127 to 9

industry for the industry. An annual gathering and market place Email: arissarakornn@impact.co.th 

for suppliers to showcase their latest equipment, tools, Official Website:  www.maintenance-asia.com

technology and methods to highly targeted key engineering

decision makers, maintenance professionals and building and

facility owners across Asia.

Time: 10.00 – 18.00 hrs.

15-17 ก.ย. 53 งานแสดงสินคาและเทคโนโลยีดานการบํารุงรักษาอาคาร บริษัท อิมแพ็ค เอ็กซิบิชั่นแมเนจเมนท จํากัด

อาคาร 4 และการบริหารจัดการทรัพยสินแหงเอเชีย คร้ังที่ 3 คุณอริสรากรณ นัยวัฒน

งานแสดงสินคาท่ียิ่งใหญที่สุดในรอบป จัดขึ้นเพื่อเปนงานหลัก โทรศัพท:  0-2833-5121

สําหรับธุรกิจอุตสาหกรรมดานการบํารุงรักษาอาคารและการบริหาร โทรสาร  0-2833-5127 to 9
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จัดการทรัพยสินของภูมิภาคเอเชียโดยเฉพาะ อีเมล: arissarakornn@impact.co.th 

เวลา 10.00 – 18.00 น.

Sep. 22-24, 2010 Response Asia 2010 IMPACT Exhibition Management Co., Ltd. (Thailand)

Hall 8 The premier international conference and exhibition on Ms. Budsaba  Malasri

Phoenix 1-6 emergency medical service, refuge control, cross border Tel: 0-2833-5114

communicable disease control, disaster management and Fax:  0-2833-5127 to 9

recovery. It is the largest gathering of industry experts and Email: budsabam@impact.co.th

key decision makers that focuses on preventative methods, Official Website:  www.responseasia.com

and planning through to recovery and treatments.

Time: 10.00 – 18.00 hrs.

22-24 ก.ย.53 เรสปอนซ เอเชีย 2010 บริษัท อิมแพ็ค เอ็กซิบิชั่นแมเนจเมนท จํากัด

อาคาร 8 เปนงานประชุมสัมมนาและแสดงสินคาในระดับนานาชาติ ซึ่งมุง คุณบุษบา มาลาศรี

หองฟนิกซ 1-6 เนนดานการเตรียมการปองกัน การรวมวางแผน การรับมือเม่ือ โทร.  0-2833-5114

เกิดเหตุ และการฟนฟูหลังเกิดเหตุ ตลอดจนถึงการใหการบําบัด โทรสาร  0-2833-5127 to 9

รักษา ซึ่งครอบคลุมในสวนของบริการทางการแพทยฉุกเฉิน อีเมล:  budsabam@impact.co.th 

การจัดการผูอพยบลี้ภัยและการเฝาระวังโรคติดตอตามแนวชายแดน เว็ปไซตงาน:  www.responseasia.com

การจัดการกับภัยพิบัติ รวมถึงการฟนฟูคืนสูสภาพปกติจากภัยพิบัติ 

เวลา 10.00 – 18.00 น.

Sep. 25-Oct. 3, 2010 Home & Décor 2010 World Fair Co., Ltd.

Hall 1-4 Bangkok Wedding Show 2010 Tel. 02-731-1313

Bangkok Fashion Grand Sale 2010 Fax. 02-375-9206

The exhibition offers the furniture trend Email : exhibit@worldfair.co.th

Wedding Studio zoneม spa service URL : www.worldfair.co.th

Clothes, jewelry and leather

ready to eat and instant foods

Time: 11.00-21.00 hrs.

25 ก.ย. - 3 ต.ค. 53 โฮม แอนด เดคคอร บริษัท เวิลด แฟร จํากัด

อาคาร 1-4 แบงค็อค เวดด้ิง โชว โทร.  02-731–1313

แบงค็อค แฟช่ัน แกรนด เซล โทรสาร  02-375–9206.

งานแสดงสินคาฟอรนิเจอร ของตกแตงบาน อีเมล : exhibit@worldfair.co.th

สินคาธุรกิจเกี่ยวกับงานวิวาห ถายภาพแตงงาน เว็บไซต : www.worldfair.co.th
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เสื้อผา เครื่องแตงกาย เครื่องประดับ เครื่องหนัง

อาหารสําเร็จรูป อาหารปรุงสําเร็จ

เวลา 11.00-21.00 น.

Oct. 5-10, 2010 Woman Live 2010 Amarin Printing & Publishing Public Co., Ltd.

Challenger 3 The only event in Thailand which provides products, services Tel. 02-422-9999

and activities for ladies only will cover beauty, fashion, health

and family topic. The related products and services will be Marketing and PR 

included in the event which were supported by nine popular Tel. 02-422-9999 ext. 4124-25

magazines for woman; Praew, SudSabda, Cheewajit, 

Health&Cuisine, WE, Real Parenting, Shape, Instyle, Secret. Website: www.womanlive.net 

Time: 10.00-21.00 hrs.

5-10 ต.ค. 53 วูแมน ไลฟ 2010 บริษัท อมรินทรพริ้นติ้งแอนดพับลิชชิ่ง จํากัด (มหาชน)

ชาเลนเจอร 3 งานแฟรย่ิงใหญเพ่ือผูหญิงทุกสไตล โทร. 02-422-9999

งานแสดงสินคาและบริการ สําหรับผูหญิงงานเดียวที่ยิ่งใหญที่สุดใน

ประเทศไทย และตอบสนองกับการใชชีวิตประจําวันของผูหญิงทันสมัย ฝายการตลาดและประชาสัมพันธ 

ในยุคปจจุบัน ที่ใสใจในเรื่องความงาม แฟชั่น สุขภาพกาย/ใจ และ โทร. 02-422-9999 ตอ 4124-25

ครอบครัว ภายในงานไดรวบรวมสินคาและบริการท่ีเกี่ยวของ

พรอมกิจกรรมเพื่อผูหญิงโดยเฉพาะ โดย 9 นิตยสารผูหญิงในเครือ เว็บไซต: www.womanlive.net 

อมรินทรฯ (แพรว, สุดสัปดาห, ชีวจิต, Health&Cuisine, WE,

Real Parenting, Shape, Instyle, Secret)

เวลา 10.00-21.00 น.

Oct. 15-26, 2010 HomePro Expo 2010 Home Product Center Public Co.,Ltd.

Hall 5-8 One-stop-shop for innovative household products, featuring Tel: 02- 832 1000

furniture and household accessories. Fax: 02- 832 1222

Mon.-Thu. 11.00-22.00 hrs. URL : www.homepro.co.th

Fri.-Sun. 10.30-24.00 hrs.

15-26 ต.ค. 53 โฮมโปร เอ็กซโป 2553 บริษัท โฮม โปรดักส เซ็นเตอร จํากัด (มหาชน)

อาคาร 5-8 งานแสดงนวัตกรรมใหมและขายสินคาวัสดุและอุปกรณเกี่ยวกับ โทร: 02- 832 1000

การตกแตงบานครบวงจร รวมทั้งนิทรรศการและกิจกรรมตางๆ โทรสาร: 02- 832 1222

มากมาย เว็บไซต : www.homepro.co.th

จันทร-พฤหัส  11.00-22.00 น.
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ศุกร-อาทิตย   10.30-24.00 น.

Oct. 15-25, 2010 Sports World Expo 2010 Active Nation Co., Ltd.

Hall 4 A showcase of Thailand’s sporting industry, where local and Tel. 02-678-1000 ext. 3202

international sporting equipment and accessories, and all sports E-mail : Sportsworld_marketing @hotmail.com
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.

Mon.-Thur., 11.00-22.00 hrs.

Fri.-Sun. and holidays, 10.00-23.00 hrs.

15-25 ต.ค. 53 สปอรตส เวิลด เอ็กซโป 2553 บริษัท แอ็คทีฟ เนชั่น จํากัด

อาคาร 4 งานแสดงสินคา เสื้อผา รองเทา และอุปกรณกีฬาทุกประเภท ซึ่งมีทั้ง โทร. 02-678-1000 ตอ 3202

สินคาใหมลาสุด ยังไมเปดตัวที่ไหนมากอนและสินคาลดราคาพิเศษ อีเมล : Sportsworld_marketing @hotmail.com
โดยรวบรวมจากแบรนดชั้นนํามาจัดจําหนาย

จ.-พฤ.  เวลา 11.00-22.00 น.

ศ.-อา. และวันหยุดนักขัตฤกษ   เวลา 10.00-23.00 น.

Oct. 21-24, 2010 Kids of The World 2010 IMPACT Exhibition Management Co., Ltd.

Challenger 3 “The largest learning playground in Thailand” Exhibition Project Department

The event features educational fun and many kid-related Tel:  0-2833-5122, 0-2833-5125
activities. A great event for family day out with your kids coming Fax: 0-2833-5127-9
to touch, feel and experience with edutainment themes, such as Email: sudarees@impact.co.th 
“I wanna be” Zone,  Playground Zone, Game Zone, Talent Official website: www.kidoftheworld.net 
Zone and many more. Over 450,000 attendees are welcome

by exhibitors with assortment of toys, stationery, back to school

products, games, hobbies, gifts, apparel, medical products,

edutainment, travel service, hotel & accommodation service and

insurance. All are available at once on a grand scale. It is the

event you can’t miss out!

Free Entrance  Time: 10.00-20.00 hrs.

21-24 ต.ค. 53 คิดส ออฟ เดอะ เวิรด 2010 บริษัท อิมแพ็ค เอ็กซิบิชั่น แมเนจเมนท จํากัด

ชาเลนเจอร 3  “สวนสนุกแหงการเรียนรูที่ย่ิงใหญที่สุดในประเทศ” โทร. 0-2833-5122, 0-2833-5125

งานนี้จะรวมความสนุกสนานทางการศึกษาและกิจกรรมที่เกี่ยวกับ โทรสาร 0-2833-5127-9
เด็กๆ มากมาย เหมาะสําหรับวันครอบครัวใหลูกๆของคุณได อีเมล sudarees@impact.co.th 
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รูสึกและรับรูกับความสนุกสนาน อาทิ “I wanna be” โซน เว็บไซตงาน www.kidoftheworld.net 
(อาชีพในฝนของหนู), Talent โซน, โซนสนามเด็กเลน, เกมสโซน,

และอื่นๆอีกมากมาย พรอมตอนรับผูรวมงานมากกวา 450,000 คน 

โดยผูรวมออกงานท่ีนําสินคาและบริการมานําเสนอมากมาย 

ไมวาจะเปนของเลน เครื่องเขียน สินคาback to school เกมส 

งานอดิเรก ของชํารวย เสื้อผาเด็ก,สถาบันการศึกษาสําหรับเด็ก,

โรงพยาบาล ผลิตภัณฑสุขภาพและยา การทองเที่ยว โรงแรมที่พัก 

และประกันภัย ทั้งหมดนี้พบไดในงานนี้ที่เดียว ยิ่งใหญขนาดนี้...พลาดไมไดจริงๆ!

เขาชมฟรีตลอดงาน    เวลา 10.00-20.00 น.

Oct. 30-Nov. 7, 2010 Baan Lae Suan Fair 2010 Amarin Printing & Publishing Public Co., Ltd.

Challenger 2, 3 Tel. 02-422-9999

To be advised URL :http://www.baanlaesuan.com

30 ต.ค.-7 พ.ย. 53 บานและสวนแฟร 2010 บริษัท อมรินทรพร้ินติ้งแอนดพับลิชชิ่ง จํากัด (มหาชน)

ชาเลนเจอร 2, 3 โทร. 02-422-9999

เว็บไซต :http://www.baanlaesuan.com

Nov. 4-7, 2010 The 20th Discovery Thailand 2010 P.K.Exhibition Management Co.,Ltd.

Hall 3-4 Discovery World 2010 Tel: 0-2683-3065-8  Fax: 0-2683-3069

More 800 booths the Most Comprehensive Fair for Tourism URL: http://www.pkexhibition.com
(Winter) Email: info@pkexhibition.com

บริษัท พี.เค.เอ็กซิบิชั่น แมนเนจเมนท จํากัด
Time : 10.00-21.00 hrs.

4-7 พ.ย. 53 งานไทยเที่ยวไทย คร้ังที่ 20 โทร. 0-2683-3065-8

อาคาร 3-4 งานเที่ยวทั่วโลก 2010 โทรสาร. 0-2683-3069

กวา 800 คูหาในงานมหกรรมสงเสริมการขายสินคาและบริการ อีเมล : info@pkexhibition.com

ดานการทองเที่ยวตอนรับฤดูหนาวที่มีผูประกอบการทั้งในและ เว็บไซตของงาน :  http://www.pkexhibition.com

ตางประเทศเขารวมแสดงจํานวนมากท่ีสุดในประเทศไทย
เวลา 10.00-21.00 น.

Nov. 15-22, 2010 The 8th ASEAN Skills Compettion - Division of Skill Standard Promotion

Challenger 1-2 - Office of Skill Standard and Testing Development

To be advised - Department of Skill Development
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Tel./FAX (manual) +66-2643-4988

webiste  www.thaiskills.com

Official website : http://www.thaiskills.com/asc2010/

15-22 พ.ย. 53 การแขงขันฝมือแรงงานอาเซียน 8 - กลุมงานสงเสริมการพัฒนาฝมือแรงงานและการแขงขัน

ชาเลนเจอร 1-2 - สํานักพัฒนามาตรฐานและทดสอบฝมือแรงงาน

- กรมพัฒนาฝมือแรงงาน

โทร./แฟกซ (manual) 02-643-4988, 02-354-0281

ตอ 703

เว็บไซต  www.thaiskills.com

เว็บไซตของงาน : http://www.thaiskills.com/asc2010/

Nov. 20-28, 2010 Furniture Fashion Food Festival 2010 Home Show Co.,Ltd.

Hall 1-8 Furniture Festival Tel. 02-719-0408

Fashion and Jewelry Festival Eamil : service@unionpan.com

Food Festival

Wedding Festival

Beaurty, Spa, Health & Sport Festival

Travelling Festival

Housing, Property & Banking Festival

Garden Festival

IT & Media Festival

Book Festival

Family & Child Festival

Gift Festival

Yacht & Boat Festival

Hotel Festival

Time:  10.30-21.00 hrs.

20-28 พ.ย. 53 เฟอรนิเจอร แฟช่ัน ฟูด เฟสติวัล 2010 บริษัท โฮม โชว จํากัด

อาคาร 1-8 เฟอรนิเจอร เฟสติวัล โทร. 02-719-0408

แฟช่ัน แอนด จิวเวลร่ี เฟสติวัล อีเมล : service@unionpan.com

ฟูด เฟสติวัล

เวดด้ิง เฟสติวัล

บิวต้ี, สปา, เฮลท แอนด สปอรต เฟสติวัล
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ทราเวลล่ิง เฟสติวัล

มหกรรมบานและอสังหาริมทรัพย

ไมดอก ไมประดับ การจัดและตกแตงสวน

ไอที มีเดีย

หนังสือ

อุปกรณ / อาหารและแเครื่องใชสําหรับเด็ก

ของขวัญ ของฝาก

เรือยอรช เรือยนต เรือเร็ว อุปกรณเสริมทางน้ํา

โรงแรม รีสอรต เกสเฮาส

เวลา  10.30-21.00 น.

Nov. 30-Dec. 12, 2010 The 27th Thailand International Motor Expo 2010 Inter-Media Consultant Co., Ltd.
Challenger 1-3 The automobile exhibition presents the newest technology of Tel: 02-641 8444

vehicle in new century and the related products. Fax: 02641 8480

Ticket Price: Bt. 80 URL : http://www.autoinfo.co.th
Mon-Fri. 12.00-22.00 hrs. Official website: http://www.motorexpo.co.th/

Sat.-Sun. and holiday 11.00-22.00 hrs. 

30 พ.ย.-12 ธ.ค. 53 งานมหกรรมยานยนต คร้ังที่ 27 บริษัท สื่อสากล จํากัด
ชาเลนเจอร 1-3 งานแสดงเทคโนโลยีใหม ๆ เกี่ยวกับเครื่องยนต, รถยนต โทร: 02-641 8444

และ การตกแตงรถยนตทั้งภายในและภายนอก พรอม โทรสาร: 02-641 8480
โอกาสดี ๆ ที่เลือกซื้อรถยนต และอุปกรณเครื่องมือ เว็บไซต : http://www.autoinfo.co.th
บัตรราคา 80 บาท เว็บไซตของงาน  http://www.motorexpo.co.th/

จันทร-ศุกร  เวลา 12.00-22.00 น.

เสาร-อาทิตย และวันหยุดนักขัตฤกษ  เวลา 11.00-22.00 น.
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