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โอเช่ียน มารีนา พัทยา โบท โชว 2558 
 

ขอมูลโดยสังเขป 
มหกรรมการแสดงเรือยอชทและสินคาไลฟสไตล “โอเชี่ยน มารีนา พัทยา โบท โชว” จัดขึ้นเปนครั้งแรกในป พ.ศ. 2555 
(Ocean Marina Pattaya Boat Show 2012) ซึ่งไดรับการตอบรับเปนอยางดีจากผูรวมจัดแสดงสินคาและบริการสําหรับ
เรือ และธุรกิจทองเท่ียวทางทะเล กีฬาทางน้ํา และไลฟสไตลท่ีเกี่ยวของ โดยในปนี้งาน “โอเชี่ยน มารีนา พัทยา โบท โชว 
2558” จะจัดขึ้นระหวางวันท่ี 26 - 29 พฤศจิกายน 2558 ณ โอเชี่ยน มารนีา ยอชทคลับ ซึ่งเปนทาจอดเรือยอชทท่ีมี
มาตรฐานระดับสากลและมีขนาดใหญท่ีสุดภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต ท้ังนี้จะเปนการแสดงศักยภาพของหาด     
จอมเทียน และเมืองพัทยาสูสายตาโลก ตอกย้ําอาวไทยในการเปนศูนยกลางการทองเท่ียวทางทะเลในภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต 
 

ชื่องาน โอเชี่ยน มารีนา พัทยา โบท โชว 2558 
 

ผูจัดงาน 
 
ผูสนับสนุน 

บริษัท โอเชี่ยน พรอพเพอรต้ี จํากัด 
 
องคกรท่ีสนับสนุน : การทองเท่ียวแหงประเทศไทย และ เมืองพัทยา 
ผูรวมสนับสนุน: แคมเปญ “Amazing Thailand Always Amazes You” 
รวมกับ สมาคมผูคาและผูผลิตอุปกรณตกปลาแหงประเทศไทย (TFTMA) และ Boat & 
Yacht Thai Conference 
พันธมิตรส่ือมวลชนท่ีสนับสนุนดานโฆษณาการจัดงาน: หนังสือพิมพบางกอกโพสต, 
หนังสือพิมพโพสตทูเดย, หนังสือพิมพพัทยาทูเดย, นิตยสาร aBoat, นิตยสาร Asia-
Pacific Boating, นิตยสาร @Mangu, นิตยสาร Esquire, นิตยสาร Hot Hua Hin, 
นิตยสาร Property Report South East Asia, นิตยสาร Helm Superyacht Asia 
Pacific, นิตยสาร Robb Report, นิตยสาร RL, นิตยสารTown & Country Thailand, 
เว็บไซต Luxury Society Asia.com และชองทราเวล แชแนล ไทยแลนด  
ฝายการตลาดและจัดหาผูสนับสนุน: บริษัท พอล พูล (เซาท อีส เอเชีย) จํากัด 
ผูเชี่ยวชาญดานการสนับสนุนการตลาด 
 

วันจัดงาน วันพฤหัสบดีท่ี 26 – วันอาทิตยท่ี 29 พฤศจิกายน 2558 (4 วัน) 
 

เวลาเขางาน ทุกวันตั้งแตเวลา 11.00 – 20.00 น.  
และวันอาทิตยท่ี 29 พฤศจิกายน 2558 ต้ังแตเวลา 11.00 – 18.00 น. 
 

เงื่อนไขการเขาชม เปดใหเขาชมฟรี  
 

สถานท่ีจัดงาน โอเชี่ยน มารีนา ยอชทคลับ, พัทยา 

พื้นท่ีในการจัดงาน  พ้ืนท่ีสําหรับผูจัดแสดงสินคาจํานวน 105 บูธ (ท้ังกลางแจง, ในรม และบนพ้ืนน้ํา) 
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รวมพ้ืนท่ีจัดแสดงงานทั้งกลางแจงและบนพื้นน้ํา 13,000 ตารางเมตร (โดยประมาณ) 

กําหนดการ วันพฤหัสบดีท่ี 26 พฤศจิกายน 
11:00 – 20:00  การจัดแสดงงาน 
   เทศกาลอาหารและเครื่องด่ืม ริมทาจอดเรือยอชท 
17:00 – 18:00   พิธีเปดงานอยางเปนทางการ 
 

วันศุกรท่ี 27 พฤศจิกายน 
11:00 – 20:00  การจัดแสดงงาน 
   เทศกาลอาหารและเครื่องด่ืม ริมทาจอดเรือยอชท 
 

วันเสารท่ี 28 พฤศจิกายน 
11:00 – 20:00  การจัดแสดงงาน 
   เทศกาลอาหารและเครื่องด่ืม ริมทาจอดเรือยอชท 
 

วันอาทิตยท่ี 29 พฤศจิกายน 
11:00 – 18:00  การจัดแสดงงาน 
   เทศกาลอาหารและเครื่องด่ืม ริมทาจอดเรือยอชท 
 

กิจกรรมและสันทนาการ  x ทดลองลองเรือยอชทฟรี 
x ทดลองพายเรือคายัคและแพดเดิลบอรดฟรี 
x เทศกาลอาหารและเครื่องด่ืม พรอมการแสดงของวงดนตรี  
x กิจกรรมเกมสตามจุดตางๆ 

x งานสังสรรคในแวดวงธุรกิจแบบค็อกเทลปารต้ี (Networking Cocktail Party) 

x การประชุมสัมมนา Boat & Yacht Thai Conference  

x การสาธิตกีฬาทางน้ํา เจ็ตแพ็ค - ฟลายอิ้งบอรด และเรือบังคับวิทยุ (TBC) 
 

ประเภทสินคาและบริการ
ท่ีเขารวมงาน 

x เรือยอชทหรูจากแบรนดชั้นนําระดับนานาชาติ โดยผูนําเขาและตัวแทนจําหนาย 

x อุปกรณเสริมสําหรับเรือยอชท 

x บริการตางๆ สําหรับเรือยอชท 

x เทคโนโลยีในการผลิตเรือยอชท 

x ผูผลิตเรือยอชท 

x ผูใหบริการเชาเรือยอชท 

x การทําประกันภัยเรือ 

x กีฬาทางน้ํา 
x การตกปลาและการดําน้ํา 
x อุปกรณและของเลนทางน้ํา 
x ซุปเปอรไบคและรถยนตหรู 
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x อสังหาริมทรัพยระดับไฮเอนด 

x โรงแรม / รีสอรทระดับไฮเอนด 

x เครื่องแตงกายชุดแฟชั่นกีฬาและเคร่ืองสําอาง 
 

ผูประสานงาน คุณนฤมล กลาหาญ (ภาษาไทย - ภาษาอังกฤษ) 
อีเมล: info@oceanmarinapattayaboatshow.com หรือ 
โทร. 0 2661 6800 ตอ 407 มือถือ 09 0909 7469 
 

โซเชียลมีเดีย เว็บไซต: www.oceanmarinapattayaboatshow.com  
เฟสบุค: www.facebook.com/oceanmarinapattayaboatshow 
ยูทูป: Ocean Marina Pattaya Boat Show Overview 
 

โบรชัวร โบรชัวร: http://www.oceanmarinapattayaboatshow.com/brochure.php 
 

 


