
บริษัท เชียงใหมจัดการประชุมและแสดงสินคา จํากัด
95 ถนนหวยแกว ตําบลสุเทพ อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม 50200 

โทรศัพท : 0 5322 4140 - 1, โทรสาร : 0 5389 5255 



เปนบริษัทแหงแรกในภูมิภาคท่ีเกิดขึ้นเพ่ือรองรับ
ตลาด MICE ที่จะขยายตัวเพ่ิมขึ้นในอนาคต และ         
ถือเปนการกระตุนเพื่อทําให เกิดการต่ืนตัวของ
ผูประกอบการทองถิ่น ใหมีความรู ประสบการณ 
และสะสมความสามารถเ ก่ียวกับธุ รกิจ  MICE            
มากข้ึน เนื่องจากองคประกอบของธุรกิจ MICE             
มีหลากหลายและกวางขวางมาก ซ่ึงไดแก ผูจัดงาน 
ผู รั บ เหมา  ผู ดํ า เ นินการขนส ง  ผู แสดง สินค า             
ผูจัดกิจกรรมสงเสริมการตลาด ฯลฯ เปนตน เพ่ือให
เกิดการพัฒนาธุรกิจการจัดประชุม MICE ในทองถิ่น
ที่มีมาตรฐาน สามารถแขงขันกับคูแขง และสามารถ
สรางรายไดใหกับประเทศสวนรวมตอไป 

C-MICE  กอตั้งเมื่อป พ.ศ. 2547 
โดยผูบริหารทองถิ่นที่มีประสบการณตรง 
และมีความเช่ียวชาญในการจัดประชุม 
แสดงสินคา การแสดงทางศิลปวัฒนธรรม  
รวมถึงการจัดทัศนศึกษาคณะผูแทนการคา 
เพื่อเจรจาธุรกิจมากวา 20 ป 

OUR  
HISTORY 



M หมายถึง Meeting คือ การจัดประชุม 
 บริการรับจัดประชุม สัมมนา ใหแกหนวยงาน ทั้ง
ภาครัฐ ภาคเอกชน สมาคม และองคกรตาง ๆ ตั้งแต 30 คนข้ึน
ไป การประชุมนานาชาติ พรอมอุปกรณระบบแปลท่ีทันสมัย 
บริการรับจัดหาลามแปลสาระการประชุมสัมมนา แบบ
ฉับพลัน และ  อื่น ๆ ทีเ่กี่ยวของ 
 

I หมายถึง Incentive คือ การทองเที่ยวเพ่ือเปนรางวัล 
 บริการรับจัดการทองเท่ียว ประชุม สัมมนา อบรม เปน
หมูคณะ เพ่ือเปนรางวัล ทั้งในและตางประเทศ รวมถึงการ
เดินทางทัศนศึกษาดูงาน และเพ่ือการเจรจาธุรกิจ 
 

C หมายถึง Convention คือ การประชุม 
 บริการรับจัดประชุมและแสดงผลงาน ใหแกหนวยงาน
ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน สมาคมวิชาชีพ สมาพันธธุรกิจและ
ตลาดรับ  จัดงานแสดงสินคา  ท้ังเต็มรูปแบบ  โดยการบริหาร
ตนทุนการจัดงาน  
 

E หมายถึง Exhibition / Event คือ การจัดงานแสดงสินคา 
นิทรรศการ หรือกิจกรรมตางๆ  
 รับจัดเฉพาะสวนของงานแสดงสินคา เชน  การตกแตง
สถานท่ีจัดงาน รับจัดพิธีเปดงาน จัดงานเลี้ยงรับรอง จัด
กิจกรรมสงเสริมการตลาด วางแผนและดําเนินการดาน
ประชาสัมพันธ  เปนตน  รับจัดการแสดงวัฒนธรรมของกลุม
ประเทศ  ลุมน้ําโขง ทั้งในและตางประเทศ 

บริการของเรา 
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การวางแผนและขึ้นรูปจําลองของงาน 
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งานสัมมนาสายโลหิต ดัชมิลล ประจําป 2556  
ณ โรงแรม เดอะ กรีนเนอรรี่ รีสอรท เขาใหญ และโรงแรมดิเอมเพลส เชียงใหม  

วันที่ 18 – 20 , 24 กุมภาพันธ  และ วันท่ี 2 – 3 มีนาคม  2557 



งานประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการณในการขับเคล่ือนยุทธศาสตรจังหวัดแพร 

ระหวาง วันที่ 10-12 ตุลาคม 2556  

ณ ศูนยประชุมและแสดงศิลปวัฒนธรรมลานนาตะวันออก 

และกลุมประเทศ GMS (แยกกอเปา) 



กิจกรรมการเรียนรูภาษาและวัฒนธรรมประเทศ GMS  

ใหกับกลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 (เชียงราย-พะเยา-แพร-นาน) 

3-19 กรกฏาคา 2556 

 



กิจกรรมตามโครงการสงเสริมแพรพรรณลานนาภูษาลุมน้ําโขง ป 2556  

ระหวางวันท่ี 9-13 พฤษภาคม พ.ศ. 2556  

ณ ศูนยประชุมและแสงศิลปวัฒนธรรมลานนาตะวันออก และกลุมประเทศ GMS จ.แพร 



กิจกรรมสัมมนา “มหัศจรรยทองเที่ยวเชิงนิเวศ และผจญภัย 
ในกลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1” 

ระหวางวันที่ ๑๔ – ๑๕ กันยายน ๒๕๕๕  
ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ จังหวัดเชียงใหม 
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การแสดง 

โครงการพัฒนาสงเสริมและเชื่อมโยงศิลปวัฒนธรรมลานนาตะวันออกและภูมปิญญาทองถิ่น 
เวียงลอ อําเภอจุน จังหวัดพะเยา กลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน  ๒   

วันพฤหัสบดีที่ 13 มีนาคม 2557   เวลา 17.00 – 21.00 น. 
ณ วัดพระธาตุศรีปงเมือง ตําบลลอ อําเภอจุน จังหวัดพะเยา 



 พธีเปดงาน และการรับประทานอาหารเย็นแบบวัฒนธรรมพ้ืนบาน(ขันโตก) 



โครงการพัฒนาสงเสริมและเชื่อมโยงศิลปวัฒนธรรมลานนาตะวันออกและภูมปิญญาทองถิ่น 
เวียงกาหลง อําเภอเวียงปาเปา จังหวัดเชียงราย  

กลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน  ๒   



โครงการพัฒนาสงเสริมและเชื่อมโยงศิลปวัฒนธรรมลานนาตะวันออกและภูมปิญญาทองถ่ิน 
เวียงเชียงแสน อําเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย  

กลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน  ๒   



งานเลี้ยง ดัชมิลล คาวบอยไนท  
ณ โรงแรม เดอะ กรีนเนอรรี่ รีสอรท เขาใหญ และ ดิเอมเพลส เชียงใหม 
วันที่ 18 – 20 ,24 กุมภาพันธ 2557 และ วันท่ี 2 – 3 มีนาคม  2557 



การจัดหาบูธเกมสและผูควบคุม เพื่อสรางสีสัน ภายในงานเลี้ยงดัชมิลลคาวบอยไนท  



งานเลี้ยงขึ้นบานใหมแพร 
ณ บานเพชรนํ้าหวาน จังหวัดแพร 

วันที่ 1 เมษายน 2557 



พิธีเปดคลีนิคโรคหัวใจตนเกวน วันที่ 1 มีนาคม 2557 


