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IMPACT EVENT CALENDAR 2018
DATE/LOCATION
October 13-21, 2018

EVENT NAME
One Stop Shopping Expo 2018

Hall 1-6

One Stop Shopping Expo
'1. Thailand Furniture Expo
2. Thailand Best Furniture Design
3. Smart Electronics Expo
4. Fashion & Jewelry Expo
5. Wedding Expo
6. Food Zone
7. Pets & Garden Zone

Exhibition (Public)

Time: 10:30-21:00 hrs.

13-21 ตุลาคม 2561

One Stop Shopping Expo 2018

อาคาร 1-6

งานเดียวครบ! จบทุกความต้ องการ! ที่สดุ ของความยิ่งใหญ่กบั งานแสดงสินค้ าเพื่อการช้ อปปิ ง้ ที่
สนุกสนานและสมบูรณ์แบบ รวมผู้ประกอบการหลากหลายมากกว่า 2,000 บริษัทร้ านค้ า พร้ อม
รวบรวมกลุม่ สินค้ าไลฟ์สไตล์เพื่อคนทุกรุ่นทุกวัย ทุกประเภทสินค้ าดังต่อไปนี ้
- สินค้ าเฟอร์ นิเจอร์ และตกแต่งบ้ าน
- สินค้ าเฟอร์ นิเจอร์ และตกแต่งบ้ านดีไซน์
- สินค้ าเครื่องใช้ ไฟฟ้า และเครื่องเสียง
- สินค้ าแฟชัน่ อินเตอร์ แบรนด์ เครื่องประดับและอัญมณี
- เกี่ยวกับงานแต่งงาน
- โซนอาหาร ตลาดน ้า ตานานอร่อย
- โซนพันธุ์ไม้ และสัตว์เลี ้ยง

Exhibition (Public)

เวลา: 10:30-21:00 น.

October 17-19, 2018

EDUCA 2018 - The 11 Annual Congress for Teacher Professional Development
EDUCA, the Annual Congress for Teacher Professional Development, has continuously
emphasized the importance of teacher education for more than 10 years. For us,
‘teacher’ is a giver, leader, and a change agent who could strengthen the future of the
nation. However, according to several international educational research studies, the
value of teacher is decreasing. For instance, OECD 2018 report conducted by Andrea
Schleicher on “Valuing our teachers and raising their status: How communities can
help”, found that the quality of learning that teachers provide was critical. Teachers
were stressed and facing burnouts. Meanwhile, TALIS reported that less than 1/3 of
teachers believed that their profession was valuable to the society. This is opposite to
the belief in countries with quality education. There, people value the teachers
tremendously.

IMPACT Forum

THE ORGANIZER
Union Pan Exhibitions Co.,Ltd.
Tel. 02-719-0408
Website: www.unionpan.com /
www.onestopshoppingexpo.com
Email: unionpan@yahoo.com

บริษัท ยูเนี่ยน แพน เอ็กซิบชิ นั่ ส์ จากัด
โทร. 02-719-0408
เว็บไซต์: www.unionpan.com /
www.onestopshoppingexpo.com
อีเมล: unionpan@yahoo.com

th

Secretariat Office of EDUCA 2018 / Pico (Thailand) Public
Company Limited
Tel. 02-748-7007 Ext. 147
Fax. 02-748-7909
Website: www.educathai.com,
www.facebook.com/educathai

The keys are not only about making the teacher happy and feel positive towards their
profession but also about encouraging them to realize their high potential. This helps
them keep improving themselves and their practices. Consequently, children will be
inspired, and their learning skills will be improved. In 2018, the theme of EDUCA is the
Value of Teachers. In this challenging world of digital technology, we aim to help the
society realize the importance of the value of teachers and to emphasize the crucial
role of teacher in preparing Thai children to move towards a sustainable future.
Meeting

Time: 08:00-17:30 hrs.

17-19 ตุลาคม 2561

งานมหกรรมการประชุมวิชาการทางการศึกษาเพื่อพัฒนาวิชาชีพครู ครั ง้ ที่ 11

* Subject to change without prior notice
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IMPACT EVENT CALENDAR 2018
DATE/LOCATION
อิมแพ็ค ฟอรั่ม

EVENT NAME
EDUCA มหกรรมการศึกษาเพื่อพัฒนาวิชาชีพครูงานที่ให้ ความสาคัญกับการพัฒนาครูไทยมา
ต่อเนื่อง กว่า 10 ปี เราตระหนักว่า “ครู” คือ ผู้ให้ ผู้นาและผู้หล่อหลอมความแข็งแกร่งและ
อนาคตของ ประเทศชาติ อย่างไรก็ตาม ที่ผ่านมา งานวิจยั ทางการศึกษาระดับสากล พบว่า
คุณค่าของครูถกู ลดทอนลงเรื่อยๆ เช่น รายงานของ OECD ปี 2018 เรื่องการให้ คุณค่าแก่ครู
และยกระดับสถานภาพของครูรวมถึงวิธีที่ชมุ ชนจะช่วยครูได้ (Valuing our Teachers and
Raising their Status: How Communities Can Help) โดย Andreas Schleicher พบว่า
คุณภาพการจัดการเรียนการสอนของครูกาลังอยูใ่ นภาวะวิกฤตครูเครียดและหมดพลังในการ
สอน เช่นเดียวกับงานวิจยั TALIS ที่พบว่า มีครูน้อยกว่าหนึ่งในสามเชื่อว่า “อาชีพของตนมี
คุณค่าในสังคม” แตกต่างอย่างสิ ้นเชิงจากประเทศที่ประสบความสาเร็จในเรื่องการศึกษาที่สว่ น
ใหญ่สงั คมเหล่านันให้
้ “คุณค่าแก่ครู” เป็ นอย่างมาก... สิ่งที่สาคัญไม่ใช่เพียงแค่ทาให้ ครูร้ ูสกึ มี
ความสุข รู้สกึ ดีตอ่ การเป็ นครู และการสอน แต่ควรส่งเสริมให้ ครู รับรู้วา่ ตนเองมีความสามารถสูง
ทาให้ ครูอยากพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง สิ่งเหล่านี ้จะช่วยส่งต่อทักษะ การเรียนรู้ และสร้ าง
แรงบันดาลใจในการเรี ยนรู้ของ เด็กๆ ที่เป็ นลูกศิษย์ของครูตอ่ ไป ในปี 2561 นี ้ EDUCA มี
แนวคิดการจัดงาน คือ The Value of Teachers : คุณค่าของครู เพื่อกระตุ้นสังคมให้ ตระหนักถึง
“คุณค่าของครู” ท่ามกลาง กระแสโลกดิจิทลั ที่ท้าทาย และบทบาทอันยิ่งใหญ่ของครู ที่จะเตรี ยม
เด็กไทย ให้ พร้ อมสาหรับอนาคตที่ยงั่ ยืน

Meeting

เวลา: 08:00-17:30 น.

October 18-20, 2018

CEBIT ASEAN Thailand 2018

Hall 7-8

CEBIT ASEAN Thailand – ASEAN’s business platform & festival for innovation &
digitization. The event will attract 8,000 technology professionals and business leaders
from diverse industries with the exhibition focusing on Communications Technology,
Network Infrastructure and Security, Data and Cloud, Business Solutions, Peripherals
and Accessories, IOT and Smart Technology, and Emerging Technology. Hosted by
the Ministry of Digital Economy and Society, CEBIT offers exciting possibilities for
businesses keen to be at the forefront of innovation and technology.

Exhibition (Trade)

Time: 10:00-18:30 hrs.

18-20 ตุลาคม 2561
อาคาร 7-8

ซีบทิ อาเซียน ไทยแลนด์ 2018

Exhibition (Trade)

เวลา: 10:00-18:30 น.

October 18-21, 2018

Thailand International Sport Expo 2018

Challenger 3

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

ซีบทิ อาเซียน ไทยแลนด์ งานแสดงสินค้ าและเจรจาธุรกิจด้ านอุตสาหกรรมเทคโนโลยี
สารสนเทศและดิจิทลั อันดับหนึ่งของโลก ครั ้งแรกในประเทศไทย อาทิ เทคโนโลยีการสื่อสาร
โครงสร้ างเครือข่ายและความปลอดภัย ระบบจัดเก็บข้ อมูล ระบบคลาวด์ โซลูชนั่ ธุรกิจ อุปกรณ์
ต่อพวงและอุปกรณ์เสริม IoT และเทคโนโลยีอจั ฉริยะ อุตสาหกรรมการผลิต รวมไปถึงนวัตกรรม
ใหม่ (AR/VR/ UAV/ วิทยาการหุน่ ยนต์/ การพิมพ์ 3 มิต)ิ ด้ วยความร่วมมือและการสนับสนุนจาก
กระทรวงดิจิทลั เพื่อเศรษฐกิจและสังคม หน่วยงานภาครัฐและเอกชน จึงมัน่ ใจได้ วา่ CEBIT
ASEAN Thailand เป็ นเวทีกลางที่จะมอบโอกาสอย่างไม่มีที่สิ ้นสุด ให้ แก่ธุรกิจที่ต้องการก้ าวสู่
ระดับแนวหน้ าด้ านนวัตกรรมและเทคโนโลยี

* Subject to change without prior notice

THE ORGANIZER
สานักงานเลขานุการการจัดงาน EDUCA 2018 / บริ ษัท ปิ โก
(ไทยแลนด์) จากัด (มหาชน)
โทร. 02-748-7007 ต่อ 147
แฟกซ์. 02-748-7909
เว็บไซต์: www.educathai.com,
www.facebook.com/educathai

IMPACT Exhibition Management Co., Ltd. & Deutsche
Messe
Exhibition Project
Contact Person: Khun Peerayaphan Pongsanam
Tel. 0 2833 5126
Mobile. 09 4236 9459
Website: www.cebitasean.com
Email: peerayaphanp@impact.co.th

บริษัท อิมแพ็ค เอ็กซิบชิ นั่ แมเนจเมนท์ จากัด ร่วมกับ ดอชเช่อ
เมสเซ่
เอ็กซิบชิ นั่ โปรเจค
ติดต่อ: คุณพีรยาพัณณ์ พงศ์สนาม
โทร. 0 2833 5126
มือถือ. 09 4236 9459
เว็บไซต์: www.cebitasean.com
อีเมล: peerayaphanp@impact.co.th

Cournot & Nash Co., Ltd.
Tel. 02-508-8275
Website: www.thailandinternationalsportexpo.com
Email: c_suwarat@yahoo.com
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IMPACT EVENT CALENDAR 2018
DATE/LOCATION

EVENT NAME

Exhibition (Public)

Time: 10:30-21:00 hrs.

18-21 ตุลาคม 2561

Thailand International Sport Expo 2018
สินค้ า และอุปกรณ์กีฬาลด 30-80% มีทงเสื
ั ้ ้อผ้ า และรองเท้ ากีฬาแบรนด์ดงั ต่าง ๆ เครื่องออก
กาลังกาย สินค้ าและอุปกรณ์กีฬาทุกประเภท อาทิเช่น กอลฟ์ อุปกรณ์สนาม สินค้ าและอุปกรณ์
กีฬาทางน ้า สถานออกกาลังกายการบริ การต่างๆ รวมทั ้งอาหารเสริมเพื่อสุขภาพ และสินค้ า
เบ็ดเตล็ด

ชาเลนเจอร์ 3

Exhibition (Public)

เวลา: 10:30-21:00 น.

October 19-20, 2018

iKON 2018 CONTINUE TOUR IN BANGKOK

Thunder Dome

Ticket is available at www.thaiticketmajor.com Or Call Center 02-262-3456

THE ORGANIZER

บริษัท คอร์ โน แอนด์ แนช จากัด
โทร. 02-508-8275
เว็บไซต์: www.thailandinternationalsportexpo.com
อีเมล: c_suwarat@yahoo.com

Four One One Entertainment Co., Ltd.
Tel. 02-616-8178
Ticket available at Thaiticketmajor
Tel. 02-262-3456
Website: www.thaiticketmajor.com
Email: callcenter@thaiticketmajor.com

Ticket are 6,500 / 5,800 (Standing) / 5,500 / 5,000 / 4,500 / 3,000 / 2,000 THB
Concert

October 19, 2018 Show Time: 20:00 hrs.
October 20, 2018 Show Time: 18:00 hrs.

19-20 ตุลาคม 2561

iKON 2018 CONTINUE TOUR IN BANGKOK

ธันเดอร์ โดม

และนี่คือโอกาสที่คณ
ุ จะได้ พบกับศิลปิ น “Perfect All Kill” ที่คณ
ุ รักทัง้ 7
บริษัท โฟร์ วัน วัน เอ็นเตอร์ เทนเม้ นท์ จากัด
อย่าพลาด!! ที่จะมาร่วมสร้ างความสนุก ความประทับใจ และความทรงจาแสนวิเศษไปพร้ อมกัน โทร. 02-616-8178
จองบัตรที่ไทยทิคเก็ตเมเจอร์
โทร. 02-262-3456
เว็บไซต์: www.thaiticketmajor.com
อีเมล: callcenter@thaiticketmajor.com
บัตรราคา 6,500 / 5,800 (บัตรยืน) / 5,500 / 5,000 / 4,500 / 3,000 / 2,000 บาท

Concert

19 ตุลาคม 2561 เวลาแสดง: 20:00 น.
20 ตุลาคม 2561 เวลาแสดง: 18:00 น.

October 21, 2018

Winner 2018 Everywhere Tour in Bangkok

Thunder Dome

Ticket is available at www.thaiticketmajor.com Or Call Center 02-262-3456

Four One One Entertainment Co., Ltd.
Tel. 02-616-8178
Ticket available at Thaiticketmajor
Tel. 02-262-3456
Website: www.thaiticketmajor.com
Email: callcenter@thaiticketmajor.com

Ticket are 6,500 / 5,800 (Standing) / 5,500 / 5,000 / 4,500 / 3,000 / 2,000 THB
Concert

Show Time: 18:00 hrs.

21 ตุลาคม 2561

Winner 2018 Everywhere Tour in Bangkok

ธันเดอร์ โดม

ในที่สดุ คุณก็ได้ เจอพวกเค้ าทั ้ง 4 คน
เตรี ยมตัวคุณไว้ ให้ พร้ อมแล้ วมาสนุกและร่วมฉลองไปกับคอนเสิร์ตเดี่ยวครั ้งแรกของพวกเค้ า
พร้ อมกัน

* Subject to change without prior notice

บริษัท โฟร์ วัน วัน เอ็นเตอร์ เทนเม้ นท์ จากัด
โทร. 02-616-8178
จองบัตรที่ไทยทิคเก็ตเมเจอร์
โทร. 02-262-3456
เว็บไซต์: www.thaiticketmajor.com
อีเมล: callcenter@thaiticketmajor.com
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IMPACT EVENT CALENDAR 2018
DATE/LOCATION

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

Concert

เวลาแสดง: 18:00 น.

October 25-27, 2018

IFSEC Southeast Asia 2018 - Bangkok Edition

Hall 1

IFSEC Southeast Asia is the event for the whole security, fire and safety industry
around the region. More than 350 world-renowned brands wil showcase their latest
product in CCTV, Access Control & Biometrics, Cyber Security, Fire Alarms / Detection
/ Protection, Home Automation, Personal Protection Equipment, Perimeter Protection
and products on the show floor. The three days event will attract more than 10,000
trade visitors including government, law enforcement bodies, security practitioner,
distributor, installer and others coming from around Southeast Asia region. For more
information, please log on to www.ifsecsea.com

Exhibition (Trade)

Time: 10:00-18:00 hrs.

25-27 ตุลาคม 2561
อาคาร 1

IFSEC Southeast Asia 2018 - Bangkok Edition

Exhibition (Trade)

เวลา: 10:00-18:00 น.

งาน IFSEC Southeat Asia เป็ นงานนิทรรศการที่รวบรวมอุปกรณ์ด้านการรักษาความปลอดภัย
และ การควบคุมอัคคีภยั ในภูมิภาค ซึ่งมีบริษัทชันน
้ ามากกว่า 350 บริษัทร่วมแสดงสินค้ าและ
เทคโนโลยีใหม่ลา่ สุดภายในงาน อาทิเช่น กล้ องวงจรปิ ด ระบบตรวจสอบทางชีวภาพ ระบบ
เตือนอัคคีภยั ระบบตรวจจับ อุปกรณ์ป้องกันตัว และอื่นๆอีกมากมาย ตลอดงานทังสามวั
้
นคาด
ว่าจะมีผ้ เู ข้ าชมงานกว่า 10,000คน ซึ่งรวมไปถึง เจ้ าหน้ าที่จากรัฐบาล ตารวจ ผู้คมุ ตัวแทน
จาหน่าย และผู้เข้ าชมที่มาจากภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ สาหรับข้ อมูลเพิ่มเติม ท่าน
สามารถเยี่ยมชมเวปไซต์ www.ifsecsea.com

THE ORGANIZER

UBM Malaysia
Tel. +66 2035 5000
Mobile. +6019 2205151
Website: www.ifsecsea.com
Email: tj.tan@ubm.com

UBM Malaysia
โทร. +66 2035 5000
มือถือ. +6019 2205151
เว็บไซต์: www.ifsecsea.com
อีเมล: tj.tan@ubm.com

October 26 - November 04, Baan Lae Suan Fair 2018
2018
Challenger 1-3

Event profile: House and Garden, House Decoreation, My Home School, Room
Pavilion, THAILAND FOOD SHOW

Exhibition (Public)

Time: 09:30-21:00 hrs.

Amarin Printing and Publishing PLC.
Tel. 02-422-9999 Ext. 4120
Website : fair.baanlaesuan.com
Facebook: www.facebook.com/baanlaesuanmag

26 ตุลาคม - 04 พฤศจิกายน บ้ านและสวนแฟร์ 2561 : MASSCLUSIVE
2561
ชาเลนเจอร์ 1-3

งานแสดงสินค้ าและขายสินค้ าครบวงจรที่เกี่ยวกับบ้ านและสวน บนพื ้นที่ตอ่ เนื่อง และยิ่งใหญ่
กว่าทุกปี ทั ้งในเชิง DESIGN , LIVING และOUTDOOR LIVING รวมทังนิ
้ ทรรศการและกิจกรรม
ที่ให้ ความรู้ ข่าวสารข้ อมูลเกี่ยวกับที่อยูอ่ าศัย ให้ ความเพลิดเพลินแก่คนรักบ้ านประดุจเดินเข้ าไป
ในนิตยสาร "บ้ านและสวน"

Exhibition (Public)

เวลา: 09:30-21:00 น.

บริษัท อมรินทร์ พริน้ ติ ้งแอนด์พบั ลิชชิ่ง จากัด (มหาขน)
โทร. 02-422-9999 ต่อ 4120
เว็บไซต์: fair.baanlaesuan.com
เฟซบุ๊ก: www.facebook.com/baanlaesuanmag

October 26 - November 04, Thailand Food Show
2018

* Subject to change without prior notice
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IMPACT EVENT CALENDAR 2018
DATE/LOCATION
Challenger 1

EVENT NAME
THE ORGANIZER
A spectacular trade exhibition for food and beverage business owners and hotels,
Amarin Printing and Publishing PLC.
specialise in culinary, services, marketing, restaurant design and technology. We invite Tel. 02-422-9999
you to encounter real experiences and exchange tons of knowledge in HORECA
business with Gurus and professional restaurant owners.

Exhibition (Public)

Time: 09:30-21:00 hrs.

ู
26 ตุลาคม - 04 พฤศจิกายน ไทยแลนด์ ฟ้ ดโชว์
2561
ชาเลนเจอร์ 1

งานแสดงสินค้ าและบริการสาหรับผู้ประกอบการร้ านอาหาร ร้ านกาแฟ และโรงแรม ทังในเรื
้ ่อง บริษัท อมรินทร์ พริน้ ติ ้งแอนด์พบั ลิชชิ่ง จากัด (มหาขน)
อาหาร การบริ การ การตลาด การออกแบบ และเทคโนโลยีความรู้ตา่ งๆ สัมผัสประสบการณ์จริง โทร. 02-422-9999
ในการทาธุรกิจร้ านอาหารและแลกเปลี่ยนความรู้ในการดาเนินธุรกิจ HORECA โดยกูรูและ
เจ้ าของธุรกิจตัวจริง

Exhibition (Public)

เวลา: 09:30-21:00 น.

October 27, 2018

NU’EST W CONCERT <DOUBLE YOU> - ENCORE IN BANGKOK

Thunder Dome

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

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

Ticket are 5,800 / 4,800 (Standing) / 4,800 (Seated) / 3,800 / 2,800 / 1,800 THB
Concert

Show Time: 18:00 hrs.

27 ตุลาคม 2561

NU’EST W CONCERT <DOUBLE YOU> - ENCORE IN BANGKOK

ธันเดอร์ โดม

เฟโอห์ จะจับมือสร้ างปรากฏการณ์สาคัญอีกครัง้ ร่วมกับต้ นสังกัด เพลดิส เอ็นเตอร์ เทนเมนต์
(PLEDIS Entertainment) แห่งประเทศเกาหลีใต้ เตรี ยมนาสี่หนุ่มสุดหล่อมากความสามารถ
ขวัญใจเลิฟชาวไทยและทัว่ โลก (L.O.Λ.E : ชื่อเรี ยกกลุม่ แฟนคลับ) ซึ่งกวาดคาชมไปโดยเอก
ฉันท์จากทั ้งแฟนคลับและสื่อมวลชนว่าเป็ นสุดยอดคอนเสิร์ตแห่งปี
โฟกัสรัวๆ ไปที่คาว่า “อังกอร์ ” (ENCORE) ในชื่อคอนเสิร์ตแล้ วบอกเลยว่า นี่เราก้ าวล ้าไปอีกขั ้น
กันแล้ ว เพราะเรื่องแบบนี ้ยังไม่เคยเกิดขึ ้นในบ้ านเราที่ศิลปิ นไอดอลเคป็ อปจะมาเปิ ดแสดง
คอนเสิร์ตอังกอร์ ซึ่งปกติจะจัดกันในประเทศเกาหลีเท่านั ้น นี่จึงเป็ นครั ้งแรกสาหรับคอนเสิร์ตอัง
กอร์ นอกประเทศของศิลปิ นเกาหลี และครั ้งแรกในประเทศไทย เรียกว่าถ้ าไม่เจ๋งจริง คงจะทา
แบบนี ้ไม่ได้ แน่!!!! และกลับมาหนนี ้สี่หนุ่ม เจอาร์ (JR), อารอน (ARON), แบคโฮ (BAEKHO)
และ เร็น (REN) แห่งวง “นิวอีสต์ ดับเบิลยู” (NU'EST W) จะเตรียมความพิเศษอะไรไว้ ให้ แฟน
คลับชาวไทยบ้ าง ต้ องติดตามอย่าให้ คลาดสายตา เรียนเชิญเหล่าแฟนคลับรวมตัวให้ พร้ อมหน้ า
ณ ช่องทางติดต่อสื่อสารของผู้จดั ใจดีเจ้ าเดิม www.facebook.com/FeohThai และ Twitter @
FeohThai

บริษัท เฟโอห์ จากัด
จองบัตรที่ไทยทิคเก็ตเมเจอร์
โทร. 02-262-3456
เว็บไซต์: www.thaiticketmajor.com
อีเมล: callcenter@thaiticketmajor.com

บัตรราคา 5,800 / 4,800 (บัตรยืน) / 4,800 (บัตรนัง่ ) / 3,800 / 2,800 / 1,800 บาท
Concert

เวลาแสดง: 18:00 น.

October 28, 2018

Sam Smith: The Thrill Of It All Tour

Arena

Ticket is available at www.thaiticketmajor.com Or Call Center 0 2262 3456
For more information: www.bectero.com, www.facebook.com/bectero, Twitter:
@BEC_Tero_Ent and Instagram: @BECTERO_ENTERTAINMENT

* Subject to change without prior notice

Live Nation BEC-TERO Entertainment Co.,Ltd
Tel. 02-262-3838
Ticket available at Thaiticketmajor
Tel. 02-262-3456
Website: www.thaiticketmajor.com
Email: callcenter@thaiticketmajor.com
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IMPACT EVENT CALENDAR 2018
DATE/LOCATION

EVENT NAME
Ticket are 9,000 (VIP) / 6,000 / 5,000 / 4,000 / 3,000 / 2,000 THB

Concert

Show Time: 20:00 hrs.

28 ตุลาคม 2561

แซม สมิธ: เดอะ ธริล ออฟ อิท ออล ทัวร์

อารีน่า

แซม สมิธ เป็ นหนึ่งในศิลปิ นแถวหน้ าจากเกาะอังกฤษ ที่ประสบความสาเร็จอย่างสูง
ความสามารถทางดนตรี และคุณภาพเสียงที่หลายคนยอมรับทาให้ ชื่อของเขากลายเป็ นที่ร้ ูจกั
ไปทัว่ โลก ในปี 2012 เพลงฮิตของเขากับ ดีเจ นอร์ ธตี ้ บอย (Naughty Boy) ชื่อว่า ลา ลา ลา (La
La La) พุง่ ขึ ้นอันดับ 1 บนชาร์ ทเพลงของอังกฤษ จากนันในปี
้
2014 แซม สมิธ ได้ ปล่อยอัลบัม้
ระดับมาสเตอร์ พีซ อย่าง อิน เดอะ โลนลี่ เอาเออร์ (In the Lonely Hour) ซึ่งมีซิงเกิ ้ลโดนใจคน
อกหักอย่าง สเตย์ วิธ มี (Stay with Me) ที่ประสบความสาเร็จอย่างสูงและขึ ้นครองอันดับ 1 บน
ชาร์ ทเพลงทัว่ โลก รวมถึง แอม นอธ ดิ โอนลี่ วัน (I’m Not the Only One) เพลงโซลบัลลาด
เนื ้อหาบาดลึกที่ติดชาร์ ท ไปทัว่ ทุกมุมโลกเช่นกัน อัลบัมล่
้ าสุด เดอะ ธริล ออฟ อิท ออล (The
Thrill of it All) ได้ พาแซมไปสูค่ วามสาเร็จอีกขัน้ ด้ วยยอดขายกว่า 1.4 ล้ านแผ่น ครองอันดับ 5
ของอัลบัมที
้ ่ขายดีที่สดุ ในปี 2017
นอกจากนี ้ ในปี 2015 แซม ยังได้ รับโอกาสในการร้ องเพลงประกอบภาพยนตร์ เรื่องดัง เจมส์
บอนด์ (James Bond) ตอน สเพคเทอร์ (Spectre) ในเพลง ไรติ ้งส์ ออน เดอะ วอลล์ (Writing’s
on the Wall) และได้ ทาให้ ซิงเกิ ้ลนี ้คว้ ารางวัลออสการ์ (Academy Award) ในสาขาเพลง
ประกอบภาพยนตร์ ยอดเยี่ยม (Best Original Song) อีกทั ้งยังชนะรางวัลเดียวกันจากเวที
ลูกโลกทองคา (Golden Globe Awards) อีกด้ วย ติดตามความเคลื่อนไหวได้ ที่
www.bectero.com หรื อที่เฟซบุ๊คwww.facebook.com/bectero, ทวิตเตอร์ @BEC_Tero_Ent
และอินสตาแกรม @BECTERO_ENTERTAINMENT

THE ORGANIZER

บริษัท ไลฟ์ เนชัน่ บีอีซ-ี เทโร เอนเตอร์ เทนเมนท์ จากัด
โทร. 02-262-3838
จองบัตรที่ไทยทิคเก็ตเมเจอร์
โทร. 02-262-3456
เว็บไซต์: www.thaiticketmajor.com
อีเมล: callcenter@thaiticketmajor.com

บัตรราคา 9,000 (VIP) / 6,000 / 5,000 / 4,000 / 3,000 / 2,000 บาท
Concert

เวลาแสดง: 20:00 น.

October 29, 2018

Charlie Puth Voicenotes World Tour 2018 Live in Bangkok

Arena

Ticket is available at www.thaiticketmajor.com Or Call Center 0 2262 3456
For more information: www.bectero.com, www.facebook.com/bectero, Twitter:
@BEC_Tero_Ent and Instagram: @BECTERO_ENTERTAINMENT

Live Nation BEC-TERO Entertainment Co.,Ltd
Tel. 02-262-3838
Ticket available at Thaiticketmajor
Tel. 02-262-3456
Website: www.thaiticketmajor.com
Email: callcenter@thaiticketmajor.com

Ticket are 3,300 (VIP Not including the tickets to watch the show) / 5,000 / 4,000 /
3,500 / 2,800 / 2,200 / 1,800 THB
Concert

Show Time: 19:30 hrs.

29 ตุลาคม 2561

ชาร์ ลี พุท วอยซ์ โน้ ตส์ ไลฟ์ อิน แบงค็อก 2018

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

EVENT NAME
เป็ นครัง้ ที่สองแล้ วที่ ชาร์ ลี พุท กลับมาเยือนเมืองไทย หลังจากประสบความสาเร็จอย่างสูงในปี
2559 กับ ไนน์ แทร็ค มายด์ ทัวร์ (Nine Track Mind Tour) ซึ่งขายดีเป็ นเทน ้าเทท่า ตัว๋ หมด
เกลี ้ยงภายในไม่กี่นาทีหลังเปิ ดขาย! ครัง้ นี ้ศิลปิ นเสียงดีเจ้ าของเพลงฮิตยอดขายมัลติแพลทตินมั
อย่าง วัน คอล อะเวย์ และเพลงฮิตที่ขายดีที่สดุ ทัว่ โลกในปี 2015 ย่าง ซี ยู อะเกน (See You
Again) กลับมาพร้ อมอัลบัมใหม่
้
วอยซ์โน้ ตส์ (Voicenotes) พร้ อมส่งเพลงฮิตติดหูที่ทาให้ คนฟั ง
อยากลุกขึ ้นมาเต้ นและร้ องไห้ ไปพร้ อมกัน
นอกจากจะเป็ นศิลปิ นแถวหน้ าที่ถนัดทังการร้
้
องและการเอนเตอร์ เทนคนดูแล้ ว พรสวรรค์ของ
ชาร์ ลี พุท ยังซ่อนอยูใ่ นการแต่งและโปรดิวซ์เพลงด้ วย วอยซ์โน้ ตส์ เป็ นอัลบั ้มที่ชาร์ ลีแต่งขึ ้น
อย่างพิถีพิถนั ด้ วยตัวเอง ความสามารถด้ านเพอร์ เฟกต์ พิตช์ (Perfect Pitch) ทาให้ ชาร์ ลีมี
ทักษะในการแยกเสียงดนตรี ตัวโน้ ต และจังหวะได้ เป็ นอย่างดี ศิลปิ นหนุ่มเพิ่มความซับซ้ อนให้
อัลบัมนี
้ ้ด้ วยการจับแนวดนตรี แจ๊ ซ และ อาร์ แอนด์ บี มาชูโรงเพิ่มความสนุก ซิงเกิ ้ลแรกของ
อัลบัมอย่
้ าง แอตเทนชัน่ (Attention) และ ฮาว ลอง (How Long) ได้ รับคาชมจากนักวิจารณ์
และผู้ฟังมากมายจนขึ ้นชาร์ ตติดอันดับ 1 ในหลายประเทศทัว่ โลก และได้ รางวัลแพลทตินมั กา
รันตียอดขายมากมาย ในขณะที่ ดัน ฟอร์ มี (Done for Me) ที่ร้องร่วมกับนักร้ องสาว เคห์ลานี
(Kehlani) ก็ถกู ลิสต์ให้ เป็ นเพลงยอดเยี่ยมแห่งปี 2018 จากนิตยสารไทม์และบิลบอร์ ด อีกทังยั
้ ง
ติดชาร์ ทไปทัว่ โลก ติดตามความเคลื่อนไหวได้ ที่ www.bectero.com หรือที่เฟซบุ๊ค
www.facebook.com/bectero, ทวิตเตอร์ @BEC_Tero_Ent และอินสตาแกรม @
BECTERO_ENTERTAINMENT

THE ORGANIZER
บริษัท ไลฟ์ เนชัน่ บีอีซ-ี เทโร เอนเตอร์ เทนเมนท์ จากัด
โทร. 02-262-3838
จองบัตรที่ไทยทิคเก็ตเมเจอร์
โทร. 02-262-3456
เว็บไซต์: www.thaiticketmajor.com
อีเมล: callcenter@thaiticketmajor.com

บัตรราคา 3,300 (VIP ไม่รวมบัตรชมคอนเสิร์ต) /
5,000 / 4,000 / 3,500 / 2,800 / 2,200 / 1,800 บาท
Concert

เวลาแสดง: 19:30 น.

November 01-04, 2018

THAI TEAW THAI 2018 (49 TTT)

Hall 3-4

Thailand's biggest travel fair at IMPACT " Thai Tiew Thai#49th" features exclusive offers P.K. EXHIBITION MANAGEMENT CO.,LTD
and promotions from Thailand's best tours, hotels, airlines, spas, cruised, car rentals, Tel. 0 2307 8555
travel gears and much more.
Website: www.thaiteawthaiplaza.com
Email: sales@pkexhibition.com

Exhibition (Public)

Time : 10:00-21:00 hrs.

01-04 พฤศจิกายน 2561
อาคาร 3-4

งานไทยเที่ยวไทย ครั ง้ ที่ 49

Exhibition (Public)

เวลา : 10:00-21:00 น.

November 01-04, 2018
Hall 2

Robinson Shop Mun Sanan Muang

Exhibition (Public)

Time: 10:00-22:00 hrs.

01-04 พฤศจิกายน 2561

โรบินสัน ช้ อปมันส์ สนั่นเมือง 2561

th

เตรี ยมพบกับมหกรรมท่องเที่ยวครัง้ ยิ่งใหญ่แห่งปี กับงานไทยเที่ยวไทยครั ้งที่ 49 พร้ อมโปรโมชัน่ บริษัท พี.เค. เอ็กซิบชิ นั่ แมนเนจเม้ นท์ จากัด
พิเศษให้ ผ้ รู ักการท่องเที่ยวได้ เลือกซื ้อ และชมจุใจ ทังแพ็
้ คเกจทัวร์ โรงแรม รีสอร์ สายการบิน
โทร. 0 2307 8555
สปา รถเช่า เรื อท่องเที่ยว อุปกรณ์เดินทาง และท่องเที่ยวครบครันมากมาย
เว็บไซต์: www.thaiteawthaiplaza.com
อีเมล: sales@pkexhibition.com

80% Special Discount from over 200 brands in many catagories like fashions,
perfumes, home decorations and electronics with many promotions.

* Subject to change without prior notice

Robinson Public Company Limited
Tel. 02-160-2500
Mobile. 081-926-4739
Website: www.robinson.co.th
Email: rbsbuyersalespromotion@robinson.co.th
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IMPACT EVENT CALENDAR 2018
DATE/LOCATION
อาคาร 2

EVENT NAME
มหกรรมสินค้ ายกทังห้
้ างฯ ลดสูงสุด 80% กว่า 200 แบรนด์ดงั ยกห้ างฯมาให้ คณ
ุ ช้ อปกันอย่างจุ
ใจ !! พบสินค้ าแฟชัน่ , น ้าหอม, สินค้ าแต่งบ้ าน, เครื่องใช้ ไฟฟ้าในราคาสุดพิเศษ พร้ อมพบกับ
โปรโมชัน่ มากมาย อาทิ
- แลกซื ้อสินค้ าในราคาพิเศษ เมื่อช้ อปครบ 500.- ขึ ้นไป*
- สมาชิก The 1 Card รับเพิ่มทันที บัตรของขวัญโรบินสัน สูงสุด 2,500.-*
- พิเศษทุกชัว่ โมงทองพบสินค้ า Hot Price ลดราคากันแบบจุใจ เวลา 12.00 น. ,16.00 และ
19.00 น. และเฉพาะสุดยอดนักช้ อปทุกชัว่ โมงทอง ลุ้นเป็ นเจ้ าของสร้ อยคอทองคา จ่ายเพียง
บาทเดียว พร้ อมของรางวัลมูลค่ารวมกว่า 2 แสนบาท*
- อภิสิทธิ์ จากบัตรเครดิตชันน
้ า ลดและรับคืนสูงสุด 20% หรือแบ่งชาระ 0% นานสูงสุด 10 เดือน
จากบัตรเครดิตชั ้นนา*
*เฉพาะแบรนด์ที่ร่วมรายการ/ สินค้ ามีจานวนจากัด/ โปรดตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติม ณ จุด
ขาย

Exhibition (Public)

เวลา: 10:00-22:00 น.

November 01-04, 2018

4 Anniversary BEEHIVE BE HAPPY FUN FEST
“BEEHIVE Lifestyle Mall”, the first ever lifestyle mall on Bond Street, located in the
heart of Muang Thong Thani, is celebrating its fourth anniversary and success. Checkin and shop till you drop, various food and drink, fashion clothes and accessories, DIY,
home decoration, 2nd Hand and handmade goods. Enjoy your shopping experience
with your family.
For booth booking please contact to 02-833-5123 or
Email: Porntiwap@impact.co.th
For more Information: www.facebook.com/BeeHiveLifestyleMall

BEEHIVE Lifestyle Mall,
Muang Thong Thani

Exhibition (Public)

THE ORGANIZER
บริษัท โรบินสัน จากัด (มหาชน)
โทร. 02-160-2500
มือถือ. 081-926-4739
เว็บไซต์: www.robinson.co.th
อีเมล: rbsbuyersalespromotion@robinson.co.th

th

IMPACT Exhibition Management Co., Ltd.
Show Manager: IMPACT Exhibition Organizer
Tel. 02-833-5123
Website: www.pet-variety.com
Email: Porntiwap@impact.co.th

November 01-02, 2018 Time: 17:00-22:00 hrs.
November 03-04, 2018 Time: 12:00-22:00 hrs.

4th Anniversary BEEHIVE BE HAPPY FUN FEST
บีไฮฟ ไลฟ์สไตล์มอลล์, เมือง “บีไฮฟ ไลฟ์สไตล์มอลล์” ฉลองครบรอบ 4 ปี กับไลฟ์สไตล์มอลล์แห่งแรกและแห่งเดียวบนถนน
ทองธานี
บอนด์สตรีท ทาเลทอง ใจกลางเมืองทองธานี ครบครันด้ วยสินค้ าไลฟ์สไตล์ที่หลากหลาย จัดงาน
“4th Anniversary BEEHIVE BE HAPPY FUN FEST" เช็คอิน ช้ อปปิ ง้ ฟิ นกันทังครอบครั
้
ว ยก
ขบวนเสื ้อผ้ า แฟชัน่ เครื่องประดับ ของใช้ ของตกแต่งบ้ าน เครื่องสาอาง งานแฮนด์เมด สินค้ า
มือสองเกรดคุณภาพ ต้ นไม้ อาหารและเครื่องดื่ม กิจกรรมเครื่องเล่น ฯลฯ
สนใจพื ้นที่ติดต่อคุณฮันนี่ 02-833-5123 หรื ออีเมล Porntiwap@impact.co.th
ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ ที่ www.facebook.com/BeeHiveLifestyleMall
01-04 พฤศจิกายน 2561

Exhibition (Public)

บริษัท อิมแพ็ค เอ็กซิบชิ นั่ แมเนจเม้ นท์ จากัด
ผู้ควบคุมโครงการ: อิมแพ็ค เอ็กซิบชิ นั่ ออกาไนเซอร์
โทร. 02-833-5123
เว็บไซต์: www.pet-variety.com
อีเมล: Porntiwap@impact.co.th

01-02 พฤศจิกายน 2561 เวลา: 17:00-22:00 น.
03-04 พฤศจิกายน 2561 เวลา: 12:00-22:00 น.

November 01-04, 2018
Hall 5

Gindee Yoodee by cheewajit

Exhibition (Public)

Time: 09:30-21:00 hrs.

01-04 พฤศจิกายน 2561

กินดี อยู่ดี by ชีวจิต

Gindee Yoodee by cheewajit offers healthy products including healthy food & drink,
Amarin Printing and Publishing PLC.
fruits, vegetables, and Thai rice. The highlight is exercise activity to balance your body Tel. 02-422-9999
and soul.

* Subject to change without prior notice

page 8/15

update 10/16/2018by corporate communications department Tel. 0 2833 5070

IMPACT EVENT CALENDAR 2018
DATE/LOCATION
อาคาร 5

EVENT NAME
THE ORGANIZER
กินดี อยูด่ ี by ชีวจิต ช้ อปสินค้ า สุขภาพ อาหาร เครื่องดื่ม ผักผลไม้ กว่า 200 บูธ ข้ าวไทยพันธุ์ บริษัท อมรินทร์ พริน้ ติ ้งแอนด์พบั ลิชชิ่ง จากัด (มหาชน)
พื ้นเมืองกว่ายี่สิบสายพันธุ์ พร้ อมเมนูอาหารและเครื่องดื่มป้องกันโรค สนุกกับกิจกรรมออก
โทร. 02-422-9999
กาลังกายปรับสมดุลร่างกายและจิตใจ อยูด่ ี อารมณ์ดี กับเมนูทลั โค้ ช ชื่อดัง อัพเกรดวิธีคิด และ
จิตใจ

Exhibition (Public)

เวลา: 09:30-21:00 น.

November 08-11, 2018

SIGN ASIA EXPO 2018/ BANGKOK LED & DIGITLAL SIGN 2018 In Conjunction with
APPPEXPO THAILAND

Hall 2-3

The 16 years as the pioneer in organizing international Signage & Advertising Trade
Show in Thailand since 2002

Exhibition (Public)

November 08-10, 2018 Time: 10:00-20:00 hrs.
November 11, 2018 Time: 10:00-19:00 hrs.

08-11 พฤศจิกายน 2561

SIGN ASIA EXPO 2018/ BANGKOK LED & DIGITLAL SIGN 2018 In Conjunction with
APPPEXPO THAILAND

อาคาร 2-3

Exhibition (Public)

November 09-18, 2018
Hall 5-8

Exhibition (Public)

09-18 พฤศจิกายน 2561
อาคาร 5-8

Sign Asia Expo/Bangkok LED & Digital Sign 2018 จัดร่วมกันกับ "APPPEXPO THAILAND"
ยักษ์ใหญ่ผ้ จู ดั งาน Sign จากเซี่ยงไฮ้ ประเทศจีน งานแสดงสินค้ านานาชาติธุรกิจป้าย โฆษณา
และสื่อนอกบ้ าน ครัง้ ที่ 16 ที่เปิ ดโอกาสให้ นักธุรกิจวงการป้าย LED สื่อโฆษณา สื่อนอกบ้ าน
และการออกแบบตกแต่งจากทัว่ ประเทศ และต่างประเทศกว่า 40 ประเทศ เข้ าชมงาน พร้ อม
สัมมนาเวิร์คช็อปเชิงปฏิบตั ิการจากกูรูวงการป้าย

IBRIX Co., Ltd.
Tel. 0 2574 6511 Ext. 102-107
Mobile. 09 4874 7671, 08 6361 9178
Website: www.signasiaexpo.com
Email: beeibrixbangkok@gmail.com

บริษัท ไอบริก จากัด
โทร. 0 2574 6511 ต่อ 102-107
มือถือ. 09 4874 7671, 08 6361 9178
เว็บไซต์: www.signasiaexpo.com
อีเมล: beeibrixbangkok@gmail.com

08-10 พฤศจิกายน 2561 เวลา: 10:00-20:00 น.
11 พฤศจิกายน 2561 เวลา: 10:00-19:00 น.
Homepro Expo #28
One-stop-shop for innovative household products, featuring furniture and household
accessories

Home Product Center Public Co., Ltd.
Tel. 0 2831 6000
Website: www.homepro.co.th

November 09-11, 2018 Time: 10:00-22:00 hrs.
November 12-15, 2018 Time: 11:00-22:00 hrs.
November 16-18, 2018 Time: 10:00-24:00 hrs.
โฮมโปร เอ็กซ์ โป ครั ง้ ที่ 28
บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จากัด (มหาชน) หรื อ " โฮมโปร " ผู้นาธุรกิจศูนย์รวมวัสดุและ
บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จากัด (มหาชน)
อุปกรณ์ตกแต่งบ้ านครบวงจร จัดมหกรรมต้ นแบบงานเรื่องบ้ านตัวจริง และครบวงจรที่สดุ ที่คณ
ุ โทร. 0 2831 6000
พลาดไม่ได้ ให้ ช้อปจุใจ 10 วัน
เว็บไซต์: www.homepro.co.th

Exhibition (Public)

09-11 พฤศจิกายน 2561 เวลา: 10:00-22:00 น.
12-15 พฤศจิกายน 2561 เวลา: 11:00-22:00 น.
16-18 พฤศจิกายน 2561 เวลา: 10:00-24:00 น.

November 09-18, 2018

Sports World Expo 2018

* Subject to change without prior notice
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IMPACT EVENT CALENDAR 2018
DATE/LOCATION
Hall 4

Exhibition (Public)

09-18 พฤศจิกายน 2561
อาคาร 4

Exhibition (Public)

November 10-18, 2018
Challenger 3

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.
November 09-11, 2018 Time: 10:00-22:00 hrs.
November 12-15, 2018 Time: 11:00-22:00 hrs.
November 16-18, 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. 089-508-7715
เว็บไซต์: www.facebook.com/sportsworldthailand
อีเมล: marketing@sportsworld.co.th,
sportsworld_marketing@hotmail.com
09-11 พฤศจิกายน 2561 เวลา: 10:00-22:00 น.
12-15 พฤศจิกายน 2561 เวลา: 11:00-22:00 น.
16-18 พฤศจิกายน 2561 เวลา: 10:00-22:00 น.
Furniture Fair 2018
Furniture , Home & Décor, Electronic & IT , Gardening, Pet , Fashion, Wedding, Health World Fair Co., Ltd.
& Beauty, SPA, Kid & Toys, Food
Tel. 02-731-1331
Website: www.worldfair.co.th
e-mail: operation@worldfair.co.th

Exhibition (Public)

Time: 11:00-21:00 hrs.

10-18 พฤศจิกายน 2561

เฟอร์ นิเจอร์ แฟร์ 2561
งานแสดงสินค้ าเพื่อการชอปปิ ง้ ประจาปี 2018
สินค้ า และผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับอาหาร, อุปกรณ์ทาอาหารและเครื่องดื่ม, อาหารสาเร็จรูป และ
อาหารแช่แข็ง
เครื่องดื่ม และเบเกอรี่ ขนม ของฝากจากภาคต่าง ๆ
เสื ้อผ้ าแฟชัน่ เครื่องแต่งกาย ทุกชนิด เครื่องประดับ เครื่องหนัง กระเป๋ า รองเท้ า
โซน Baby and kinds สินค้ า เพื่อแม่และเด็ก อาทิเช่น อาหารเสริ ม เสื ้อผ้ า ของเล่น เกมส์ เป็ นต้ น

ชาเลนเจอร์ 3

THE ORGANIZER
Active Nation Co.,Ltd
Tel. 02-678-1000 Ext. 3202
Mobile. 089-508-7715
Website: www.facebook.com/sportsworldthailand
Email: marketing@sportsworld.co.th,
sportsworld_marketing@hotmail.com

Exhibition (Public)

เวลา: 11:00-21:00 น.

November 14-18, 2018

DIY Arts Market

* Subject to change without prior notice

บริษัท เวิลด์ แฟร์ จากัด
โทร. 02-731-1331
เว็บไซต์: www.worldfair.co.th
อีเมล: operation@worldfair.co.th
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IMPACT EVENT CALENDAR 2018
DATE/LOCATION
EVENT NAME
On the lawn of the IMPACT Music and Arts Festival "DIY Art Market" the meeting point for Hipster. The event
Arena
includes IDEA & DIY items, clothing, fashion accessories and home decoration in a
variety of stylish shops with more than 80 stores that you can shop all you drop! Enjoy
the beautiful ambience and get the moment of happiness in the heart of Muangthong
Thani. Let’s have fun with many activities such as workshop, enjoy live music and good
food in 2,000 square meters area. Come and make your day special here on 14-18
November 2018 at 04.00 PM-10.00 PM on the lawn of the IMPACT Arena, IMPACT
Exhibition and Convention Center, MuangThongThani. For more information, please
call 02 - 833 - 5125 or email kaittiratw@impact.co.th

THE ORGANIZER
IMPACT Exhibition Management Co., Ltd.
Show Manager: IMPACT Exhibition Organizer
Tel. 02-833-5125
Email: kaittiratw@impact.co.th

Exhibition (Public)

Time: 16:00-22:00 hrs.

14-18 พฤศจิกายน 2561

ดีไอวาย อาร์ ท มาร์ เก็ต

ลานสนามหญ้ าหน้ าอิมแพ็ค
อารีน่า

เทศกาลดนตรีและศิลปะ สาหรับเหล่าคนชิคๆ “DIY Art Market” จุดรวมพลคน Hipster พร้ อม
ด้ วยสินค้ า IDEA & DIY ทังเสื
้ ้อผ้ า เครื่องประดับ แฟชัน่ และของตกแต่งบ้ าน รวมถึง
หลากหลายสินค้ าที่มีสไตล์ กว่า 80 ร้ านค้ า ที่มาให้ คณ
ุ ได้ ช้อป ชิม ชิลกันกับบรรยากาศสวนสวย
ใจกลางเมืองทองธานี และยังอัดแน่นไปด้ วยกิจกรรมฮิปส์ๆ มากมาย อาทิ เวทีนาเสนอสินค้ า
และไอเดีย เพลิดเพลินไปกับดนตรี สดเพราะๆ นิทรรศการภาพวาดจากสถาบันต่างๆ ที่มา
ร่วมกันสร้ างสรรค์งานศิลปะ ตบท้ ายด้ วยเดินชิมอาหาร ถ่ายรูปเช็คอินแบบเก๋ๆ บนพื ้นที่กว่า
2,000 ตารางเมตร
พิเศษสุดๆ แบบห้ ามพลาดกับกิจกรรม Work Shop DIY จัดสวนขวด ปลูกต้ นกระบองเพชร
อุปกรณ์ตกแต่ง DIY ฯลฯ เอาใจสายฮิปส์ ชอบประดิดประดอย แล้ วพบกันในงาน “DIY Art
Market” 14-18 พฤศจิกายน 2561 เวลา 16.00-22.00 น. บริเวณลานสนามหญ้ าหน้ าอิมแพ็ค
อารี น่า ศูนย์แสดงสินค้ าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี รายละเอียดเพิ่มเติม โทร.
02-833-5125 หรื ออีเมล์ kaittiratw@impact.co.th

Exhibition (Public)

เวลา: 16:00-22:00 น.

November 15-18, 2018
Hall 2-3

Makro Sho Huay #10
While the world, including Thailand, is awakened by the 4.0 era, preparation is needed Siam Makro Public Co., Ltd.
to cope with the change to keep pace with the world. In terms of innovation,
Tel. 02-335-5300
technology, business conduct, living standards, social and consumer behavior which Website: www.siammakro.co.th
is very necessary nowadays.
Makro as "Your Trusted Partner" for local retail business operators also known as
Shohuay started Retailer Expo event since 2008 continuously. This year's event “Makro
Retailer Expo #10" is set under the concept of Shohuay 4.0 "Partners ... for a better life”
as to help prepare and develop the potential of small Thai retailer’s strength in moving
forward and becoming a hybrid store that is firm and sustainably aligned with the
Thailand 4.0 policy. The focus is on exhibiting the concept and put forth knowledge,
technology and innovations to implement with small retail development and
accommodate with the changing of consumer behavior. The activities include giving
consultation for small retailers, management techniques, workshops and seminars from
famous gurus on a wide range of knowledge for small retailers to learn and get their
hands on as well as having a great time in purchasing special priced items from over
200 of Makro’s business partners. Don’t miss Makro Click’s booth that brings quality
products at special prices and get ready to be entertained by celebrities and artists
throughout the 4-day event.

Exhibition (Public)

Time: 10:00-19:00 hrs.

* Subject to change without prior notice

บริษัท อิมแพ็ค เอ็กซิบชิ นั่ แมเนจเม้ นท์ จากัด
ผู้ควบคุมโครงการ: อิมแพ็ค เอ็กซิบชิ นั่ ออกาไนเซอร์
โทร. 02-833-5125
อีเมล: kaittiratw@impact.co.th
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IMPACT EVENT CALENDAR 2018
DATE/LOCATION

EVENT NAME

THE ORGANIZER

15-18 พฤศจิกายน 2561

แม็คโคร ตลาดนัดโชห่ วย ครั ง้ ที่ 10

อาคาร 2-3

ในขณะที่ทวั่ โลก รวมถึงประเทศไทยกาลังตื่นตัวกับกระแสยุค 4.0 การเตรียมพร้ อมเพื่อรับมือกับ บริษัท สยามแม็คโคร จากัด (มหาชน)
ความเปลี่ยนแปลงเพื่อให้ ทนั โลก ทันเหตุการณ์ ทังด้
้ านนวัตกรรม เทคโนโลยี แนวทางดาเนิน
โทร. 02-335-5300
ธุรกิจ การดารงชีวติ พฤติกรรมของสังคม และผู้บริโภค จึงเป็ นสิ่งจาเป็ นอย่างยิ่งในวันนี ้ แม็คโคร เว็บไซต์: www.siammakro.co.th
ในฐานะ “คูค่ ิดธุรกิจคุณ” ของผู้ประกอบการร้ านโชห่วย ได้ ริเริ่มจัดงานตลาดนัดโชห่วยมาตั ้งแต่
ปี 2551 อย่างต่อเนื่อง ในปี นี ้การจัดงาน “ตลาดนัดโชห่วยครัง้ ที่ 10” ภายใต้ แนวคิด "โชห่วย 4.0
“คูค่ ิด...เพื่อชีวติ ที่ดีกว่า" เพื่อช่วยเตรียมความพร้ อม และพัฒนาศักยภาพโชห่วยไทยให้ มีความ
แข็งแกร่งพร้ อมก้ าวสูก่ ารเป็ นร้ านโชห่วยไฮบริ ดที่สอดคล้ องกับนโยบาย Thailand 4.0 ได้ อย่าง
มัน่ คง และยัง่ ยืน โดยมุง่ เน้ นการนาเสนอแนวคิด และการนาความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรม
ต่างๆ มาประยุกต์ใช้ ในการพัฒนาร้ านค้ าปลีก ที่รองรับพฤติกรรมผู้บริโภคยุคใหม่ที่เปลี่ยนแปลง
ไป ในงานยังมีกิจกรรมให้ คาปรึกษาเทคนิคการจัดการร้ านโชห่วยให้ ประสบความสาเร็จ เวิร์คช็
อปเสวนาให้ ความรู้จากกูรูชื่อดัง ที่มาให้ หลากหลายสาระความรู้ที่จะทาให้ ร้านโชห่วยได้ เรียนรู้
จริ ง ลงมือทาจริ ง พร้ อมเพลิดเพลินไปกับการซื ้อสินค้ าราคาพิเศษจากพันธมิตรทางการค้ าของ
แม็คโครกว่า 200 ราย และพลาดไม่ได้ กบั บูธ Makro Click ที่ยกสินค้ าคุณภาพมาให้ ช็อปปิ ง้ กัน
ได้ ในราคาสบายกระเป๋ า พร้ อมพบกับกิจกรรมบันเทิงจากศิลปิ นดาราชื่อดังตลอดการจัดงานทัง้
4 วัน

Exhibition (Public)

เวลา: 10:00-19:00 น.

November 16-19, 2018
Challenger 1

Magic Convention 2018
Magic 2018 is personality development event in collaboration with inspiration seminar,
exhibition and meeting conferences. Part of Direct selling company under the
operation of QNET LTD. It take care of the trainings and development of the people
associated with the company globally

Convention

Time: 07:00-24:00 hrs.

16-19 พฤศจิกายน 2561
ชาเลนเจอร์ 1

Magic Convention 2018
งานสัมมนา และประชุมอย่างสร้ างสรรค์ ช่วยในการเรียนรู้เกี่ยวกับธุรกิจและการพัฒนาตัวเอง SOAM Enterprizes FZE
ภายใต้ การดูแลของ บริษัท QNET ซึ่งเป็ นธุรกิจแนวใหม่ และกระแสที่มาแรงในต่างประเทศ โดย ผู้ควบคุมโครงการ: Run Queue Oraganizer Company Limited
มีแผนการตลาดที่ดีสามารถสร้ างรายได้ อย่างไร้ ขีดกาจัด และสามารถเป็ นสมาชิกในทุนที่ต่า
โทร. 02-259-3810-8
มือถือ. 089-969-1414
อีเมล: run_queue@yahoo.com

Convention

เวลา: 07:00-24:00 น.

November 17-18, 24-25,
2018

BABB BIRD BIRD SHOW # 11-2018 : DREAM JOURNEY

Arena

Ticket is available at www.thaiticketmajor.com Or Call Center 0 2262 3456
For more information: www.facebook.com/BabbBirdBirdShow

SOAM Enterprizes FZE
Show Manager: Run Queue Oraganizer Company Limited
Tel. 02-259-3810-8
Mobile. 089-969-1414
Email: run_queue@yahoo.com

GMM Grammy PCL.
Ticket available at Thaiticketmajor
Tel. 0 2262 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
* Subject to change without prior notice
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IMPACT EVENT CALENDAR 2018
DATE/LOCATION
Concert

EVENT NAME
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

THE ORGANIZER

บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จากัด (มหาชน)
จองบัตรที่ไทยทิคเก็ตเมเจอร์
โทร. 0 2262 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

November 22-25, 2018
Hall 3-4

17, 24 พฤศจิกายน 2561 เวลาแสดง: 19:00 น.
18, 25 พฤศจิกายน 2561 เวลาแสดง: 15:00 น.
12th International Bangkok Bike
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
อาคาร 3-4

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

Exhibition (Public)

เวลา: 11:00-21:00 น.

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

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

Enjoy Driving! Before Driverless Era

Inter-Media Consultant Co., Ltd.
Tel. 0 2641 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

* Subject to change without prior notice
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IMPACT EVENT CALENDAR 2018
DATE/LOCATION
ชาเลนเจอร์ 1-3

EVENT NAME
ขับสนุก! ก่อนยุคไร้ คนขับ

THE ORGANIZER
บริษัท สื่อสากล จากัด
โทร. 0 2641 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
Hall 2

Tourism for all, Supporting Ageing Society, Promoting the Rights of People with
disabilities.
Friendly design products, Technologies, Innovations, Medical Equipment/Devices,
Tour Packages, Financial Services, Insurance, Friendly Design Consulting Services,
Trading Opportunities.

Exhibition (Public)

Time : 09:00-19:00 hrs.

30 พฤศจิกายน - 03 ธันวาคม มหกรรมอารยสถาปั ตย์ และนวัตกรรมสุขภาพเพื่อคนทัง้ มวล ครั ง้ ที่ 3
2561
อาคาร 2
แนวคิดหลักของการจัดงานในปี นี ้คือ "การท่องเที่ยวเพื่อคนทังมวล
้
รองรับสังคมผู้สงู วัย ส่งเริม
สิทธิคนพิการ"
มหกรรมอารยสถาปั ตย์ และนวัตกรรมสุขภาพเพื่อคนทังมวล
้
ครั ้งที่ 3 : เพื่อการรณรงค์ และ
ส่งเสริ มอารยสถาปั ตย์ หรือ Friendly Design ช่วยอานวยความสะดวกให้ ผ้ สู งู อายุ ผู้ป่วยพักฟื น้
ผู้พิการ สตรีมีครรภ์ ครอบครัวที่มีเด็กเล็ก และคนที่ใช้ รถเข็น สามารถเข้ าถึงตึกอาคาร สถานที่
แหล่งท่องเที่ยว ระบบขนส่งมวลชน และบริการสาธารณะต่างๆได้ โดยสะดวก ปลอดภัย ทันสมัย
เป็ นธรรม ทัว่ ถึง เท่าเทียม ทัว่ ไทย ก้ าวไกลในเวทีโลก
Exhibition (Public)

เวลา: 09:00-19:00 น.

December 02, 2018
Arena

The Weeknd Asia Tour Live In Bangkok
Ticket is available at www.thaiticketmajor.com Or Call Center 0 2262 3456
For more information: www.bectero.com, www.facebook.com/bectero, Twitter:
@BEC_Tero_Ent and Instagram: @BECTERO_ENTERTAINMENT

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

บริษัท กรังปรี ซ์ อินเตอร์ เนชัน่ แนล จากัด (มหาชน)
โทร. 0 2522 1731-8 ต่อ 205
เว็บไซต์: www.thailandfriendlydesignexpo.com
อีเมล: pansotog_opp@hotmail.com

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

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

EVENT NAME
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

THE ORGANIZER
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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