
Meeting Room/Workshop 
รองรับได้ 20 คน เหมาะสําหรับการเทรนนิ่ง การประชุม workshop ติวเตอร์ เรียนพิเศษ สัมมนาต่างๆ  
ขนาดห้อง กว้าง 5.5 เมตร x ยาว 8 เมตร = 44 ตรม. 

ค่าเช่าสถานที่ต่อวัน 

ครึ่งวัน (4 ช่ัวโมง) | ราคา 6,000 บาท ลด 20% เหลือ 4,800 บาท (สําหรับวันศุกร์-วันอาทิตย์)  

         ลด 50% เหลือ 3,000 บาท (สําหรับวันจันทร์-วันพฤหัส)  
รอบเช้า 08.00-12.00 น. 
รอบบ่าย 13.00-17.00 น. 
รอบดึก 18.00-22.00 น. 

เต็มวัน (9 ช่ัวโมง) | ราคา 10,000 บาท ลด 20% เหลือ 8,000 บาท (สําหรับวันศุกร์-วันอาทิตย์)  

          ลด 50% เหลือ 5,000 บาท (สําหรับวันจันทร์-วันพฤหัส)  
เวลา 08.00-17.00 น. 

ต่อช่ัวโมง | ช่ัวโมงละ 1,500 บาท ลด 20% เหลือ 1,200 บาท (สําหรับวันศุกร์-วันอาทิตย์) 

          ลด 50% เหลือ 750 บาท (สําหรับวันจันทร์-วันพฤหัส) 

***เกินเวลาที่กําหนดคิดเพิ่มช่ัวโมงละ 1,000 บาท*** 

ฟรี! กาแฟ+นํ้าดื่ม 

ฟรี! บริการอุปกรณ์ภายในห้อง ดังรายการต่อไปนี้ 

• จอทีวี LED Full HD ขนาด 65 นิ้ว จํานวน 4 จอ ติดผนังฝ่ังละ 2 จอเพื่อให้แน่ใจว่าผู้ชมจะเห็นการนําเสนออย่างชัดเจนรอบ
ทิศทาง แม้ใช้โปรแกรม Word Excel ในการพรีเซน็ หรือแสดงผลคําสั่งในเมนูบาร์ต่างๆ 

• ไวท์บอร์ดกระจก 

• ไมค์ลอย 1 ตัว 

• ไมค์ไวเลสไร้แบบคาดศีรษะ1 ตัว 

• โต๊ะประชุมสั่งทําพิเศษ พร้อมที่เสียบอุปกรณ์ไฟฟ้าได้ 26 จุด 

• เครื่องเสียง Bluetooth 

• ลําโพงขนาดใหญ่ 2 ตัว ให้เสียงคมชัดได้ยินอย่างทั่วถึงและชัดเจน 

• อุปกรณ์ต่อพ่วงสําหรับเครื่อง Mac / PC 

• wifi อินเตอร์เน็ตความเร็วสูง รองรับการเช่ือมต่อได้หลายอุปกรณ์ 

• เครื่องปรับอากาศที่ให้ความเย็นสบาย 



Conference Room (L) 
รองรับได้ 25-40 คน เหมาะสําหรับการเทรนนิ่ง การประชุม workshop ติวเตอร์ เรียนพิเศษ สัมมนาต่างๆ  
ขนาดห้อง กว้าง 8 เมตร x ยาว 8 เมตร = 64 ตรม. 

ค่าเช่าสถานที่ต่อวัน 

ครึ่งวัน (4 ช่ัวโมง) | ราคา 8,500 บาท ลด 20% เหลือ 6,800 บาท (สําหรับวันศุกร์-วันอาทิตย์)  

         ลด 50% เหลือ 4,250 บาท (สําหรับวันจันทร์-วันพฤหัส)  
รอบเช้า 08.00-12.00 น. 
รอบบ่าย 13.00-17.00 น. 
รอบดึก 18.00-22.00 น. 

เต็มวัน (9 ช่ัวโมง) | ราคา 15,000 บาท ลด 20% เหลือ 12,000 บาท (สําหรับวันศุกร์-วันอาทิตย์)  

         ลด 50% เหลือ 7,500 บาท (สําหรับวันจันทร์-วันพฤหัส)  
เวลา 08.00-17.00 น. 

ต่อช่ัวโมง | ช่ัวโมงละ 2,500 บาท ลด 20% เหลือ 2,000 บาท (สําหรับวันศุกร์-วันอาทิตย์)  

          ลด 50% เหลือ 1,250 บาท (สําหรับวันจันทร์-วันพฤหัส)  

***เกินเวลาที่กําหนดคิดเพิ่มช่ัวโมงละ 1,000 บาท*** 

ฟรี! บริการอุปกรณ์ภายในห้อง ดังรายการต่อไปนี้ 

• โปรเจคเตอร์เทคโนโลยีเลเซอร์ล่าสุด 1 เครื่อง ระบบฉายภาพระยะใกล้ แสงจากโปรเจคเตอร์จะไม่ส่องเข้าหน้าวิทยากร 
สามารถเดินผ่านไปมาได้โดยไม่เกิดเงา    ให้ภาพสวยคมชดัสีสันสมจริงทําให้ผู้ชมจะได้เห็นรายละเอียดอย่างชดัเจน 

• จอโปรเจคเตอร์แบบตัดแสงสะท้อนระดับโฮมเธียเตอร์ สามารถเปิดไฟขณะสัมมนาได้ ขนาดใหญ่ถึง 100 นิว้ จํานวน 1 
จอ ทําให้ผู้เข้าร่วมเห็นการนําเสนออย่างชดัเจนในทุกที่นัง่ 

• โต๊ะเรียนรองรับได้ 25-40 คน 
• ไวท์บอร์ด  
• ไมค์ลอย 1 ตัว  

• ไมค์ไวเลสแบบคาดศีรษะไร้สาย 1 ตัว 

• เครื่องเสียง Bluetooth  

• ลําโพง 2 ตัว ให้เสียงคมชดั ทําให้ผู้เข้าร่วมรับฟังอย่างชดัเจนในทุกที่นัง่ 

• อุปกรณ์ต่อพ่วงสําหรับเครื่อง Mac / PC  
• wifi อินเตอร์เน็ตความเร็วสูง รองรับการเช่ือมต่อได้หลายอุปกรณ์ 
• เครื่องปรับอากาศให้ความเย็นสบาย 

 



Conference Room (XL) 
รองรับได้ 50-80 คน เหมาะสําหรับการเทรนนิ่ง การประชุม workshop ติวเตอร์ เรียนพิเศษ สัมมนาต่างๆ  
ขนาดห้อง กว้าง 8 เมตร x ยาว 16 เมตร = 128 ตรม. 

ค่าเช่าสถานที่ต่อวัน  

ครึ่งวัน (4 ช่ัวโมง) | ราคา 12,000 บาท ลด 20% เหลือ 9,600 บาท (สําหรับวันศุกร์-วันอาทิตย์) 

          ลด 50% เหลือ 6,000 บาท (สําหรับวันจันทร์-วันพฤหัส)  
รอบเช้า 08.00-12.00 น. 
รอบบ่าย 13.00-17.00 น. 
รอบดึก 18.00-22.00 น. 

เต็มวัน (9 ช่ัวโมง) | ราคา 20,000 บาท ลด 20% เหลือ 16,000 บาท (สําหรับวันศุกร์-วันอาทิตย์) 

          ลด 50% เหลือ 10,000 บาท (สําหรับวันจันทร์-วันพฤหัส)  
เวลา 08.00-17.00 น. 

ต่อช่ัวโมง | ช่ัวโมงละ 3,000 บาท ลด 20% เหลือ 2,400 บาท (สําหรับวันศุกร์-วันอาทิตย์)  

          ลด 50% เหลือ 1,500 บาท (สําหรับวันจันทร์-วันพฤหัส)  

***เกินเวลาที่กําหนดคิดเพิ่มช่ัวโมงละ 1,000 บาท*** 

ฟรี! บริการอุปกรณ์ภายในห้อง ดังรายการต่อไปนี้ 

• โปรเจคเตอร์เทคโนโลยีเลเซอร์ล่าสุด 2 เครื่อง ระบบฉายภาพระยะใกล้ แสงจากโปรเจคเตอร์จะไม่ส่องเข้าหน้าวิทยากร 
สามารถเดินผ่านไปมาได้โดยไม่เกิดเงา    ให้ภาพสวยคมชดัสีสันสมจริงทําให้ผู้ชมจะได้เห็นรายละเอียดอย่างชดัเจน 

• จอโปรเจคเตอร์แบบตัดแสงสะท้อนระดับโฮมเธียเตอร์ สามารถเปิดไฟขณะสัมมนาได้ ขนาดใหญ่ถึง 100 นิว้ จํานวน 2 
จอ ทําให้ผู้เข้าร่วมเห็นการนําเสนออย่างชดัเจนในทุกที่นัง่ 

• โต๊ะเรียนรองรับได้ 50-80 คน 
• ไวท์บอร์ด  
• ไมค์ลอย 1 ตัว  

• ไมค์ไวเลสแบบคาดศีรษะไร้สาย 1 ตัว 

• เครื่องเสียง Bluetooth  

• ลําโพง 4 ตัว ให้เสียงคมชดั ทําให้ผู้เข้าร่วมรับฟังอย่างชดัเจนในทุกที่นัง่ 

• อุปกรณ์ต่อพ่วงสําหรับเครื่อง Mac / PC  
• wifi อินเตอร์เน็ตความเร็วสูง รองรับการเช่ือมต่อได้หลายอุปกรณ์ 
• เครื่องปรับอากาศให้ความเย็นสบาย 

 



พ้ืนที่จัดกิจกรรม (ไม่รวมอุปกรณ์) 
รองรับได้ 50-80 คน เหมาะสําหรับการเทรนนิ่ง ถ่ายภาพ workshop ประชุม สัมมนาต่างๆ  

ขนาดห้อง 14x16 เมตร | Outdoor Zone (3x16 เมตร) Indoor Zone (11x16 เมตร) 
ค่าเช่าสถานที่ต่อวัน 

ครึ่งวัน (4 ช่ัวโมง) | ราคา 6,000 บาท ลด 20% เหลือ 4,800 บาท (สําหรับทุกวัน)  
รอบเช้า 08.00-12.00 น. 
รอบบ่าย 13.00-17.00 น. 
รอบดึก 18.00-22.00 น. 

เต็มวัน (9 ช่ัวโมง) | ราคา 10,000 บาท ลด 20% เหลือ 8,000 บาท (สําหรับทุกวัน)  
เวลา 08.00-17.00 น. 

ต่อช่ัวโมง | ช่ัวโมงละ 1,500 บาท ลด 20% เหลือ 1,200 บาท (สําหรับทุกวัน) 

 
***เกินเวลาที่กําหนดคิดเพิ่มช่ัวโมงละ 1,000 บาท*** 



Studio 1 ไฟแฟลซ (รวมอุปกรณ์) 
เหมาะสําหรับการเทรนนิ่ง ถ่ายภาพ workshop 

ขนาดห้อง กว้าง 8 เมตร x ยาว 13 เมตร x สูง 3.5 เมตร 

ค่าเช่าสถานที่ต่อวัน 

ครึ่งวัน (4 ช่ัวโมง) | ราคา 5,000 บาท ลด 20% เหลือ 4,000 บาท (สําหรับทุกวัน)  
รอบเช้า 08.00-12.00 น. 
รอบบ่าย 13.00-17.00 น. 
รอบดึก 18.00-22.00 น. 

เต็มวัน (9 ช่ัวโมง) | ราคา 7,000 บาท ลด 20% เหลือ 5,600 บาท (สําหรับทุกวัน)  
เวลา 08.00-17.00 น. 

ต่อช่ัวโมง | ช่ัวโมงละ 1,500 บาท ลด 20% เหลือ 1,200 บาท (สําหรับทุกวัน)  
***เกินเวลาที่กําหนดคิดเพิ่มช่ัวโมงละ 1,000 บาท*** 

รายละเอียดอุปกรณ์ 

• ไฟแฟลช 600 วัตต์ จํานวน 2 ดวง / 400 วัตต์ จํานวน 3 ดวง 
• ซอฟท์บ็อกซ ์ขนาด 80x120 ซม. จํานวน 2 อัน 
• ซอฟท์บ็อกซ ์ขนาด 100x100 ซม. จํานวน 1 อัน 
• ร่มทะลุ ขนาด 150 ซม. จํานวน 1 อัน / ขนาด 105 ซม. จํานวน 1 อัน 

• ร่มสะท้อน/ขาว ขนาด 105 ซม. จํานวน 1 อัน 

• Barn doors จํานวน 1 อัน 
• Snoot จํานวน 1 อัน 
• Honey Comb Grid จํานวน 1 อัน 
• Color Filter จํานวน 1 ชุด 
• Background Reflector จํานวน 1 อัน 
• ขาตัง้ไฟ จํานวน 4 อัน 
• ขาตัง้ไฟส่องฉาก จํานวน 1 อัน 
• Radio Slave Flash Trigger จํานวน 1 ชุด  
• แผ่นสะท้อนแสง 5in1 ขนาด 1.5x2.0เมตร จํานวน 1 อัน 

• แผ่นโฟม ขาว/ดํา ขนาด 1.2x2.4เมตร จํานวน 2 อัน 

• โต๊ะถ่ายโฆษณา 2.5x4ฟุต(ขาว) จํานวน 1 ตัว 
• ฉาก ขนาดกว้าง2.7เมตร จํานวน 1 ม้วน (เปลี่ยนสีครัง้ละ 500 บาท) 

 



Studio 2 ไฟต่อเนื่อง (รวมอุปกรณ์) 
เหมาะสําหรับการเทรนนิ่ง ถ่ายภาพ workshop 

ขนาดห้อง กว้าง 8 เมตร x ยาว 13 เมตร x สูง 3.5 เมตร 

ค่าเช่าสถานที่ต่อวัน 

ครึ่งวัน (4 ช่ัวโมง) | ราคา 5,000 บาท ลด 20% เหลือ 4,000 บาท (สําหรับทุกวัน)  
รอบเช้า 08.00-12.00 น. 
รอบบ่าย 13.00-17.00 น. 
รอบดึก 18.00-22.00 น. 

เต็มวัน (9 ช่ัวโมง) | ราคา 7,000 บาท ลด 20% เหลือ 5,600 บาท (สําหรับทุกวัน)  
เวลา 08.00-17.00 น. 

ต่อช่ัวโมง | ช่ัวโมงละ 1,500 บาท ลด 20% เหลือ 1,200 บาท (สําหรับทุกวัน) 

 
***เกินเวลาที่กําหนดคิดเพิ่มช่ัวโมงละ 1,000 บาท*** 

รายละเอียดอุปกรณ์ 

• ไฟต่อเนื่อง LED 1000 วัตต์ จํานวน 5 ดวง 

• ขาตัง้ไฟ จํานวน 5 อัน 

• โฟม ขนาด 1.52 x2.4 เมตร จํานวน 2อัน 

• ฉาก ขนาดกว้าง 2.7 เมตร จํานวน 1 ม้วน 

• เปลี่ยนสีฉากครัง้ละ 500 บาท 

 


