
 

 

 

THE WONDERFUL WORLD OF DISNEY ON ICE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ขอเชิญน้องๆท่ีสนใจร่วมงานกบั Disney On Ice ต าแหน่ง Vendor 

วนัท่ี 30 มีนาคม – 2 เมษายน 2560 (รวมทัง้สิน้ 4 วนั) 

คุณสมบัติ 

1. ชายและหญิง อายรุะหว่าง 18-30 ปี 

2. สามารถท างานได้ทัง้วนั (ทกุรอบการแสดง; 8:00 – 21:30 น.) และ 

ทกุวนั ระหวา่งวนัท่ี 30 มีนาคม – 2 เมษายน 2560 

3. สามารถกลบับ้านดกึได้ 

4. ส่ือสารภาษาองักฤษได้ 

5. ขยนัและอดทน 

6. ซ่ือสตัย์ 

*หากพบวา่มีการขโมยเงินทางทมีงานจะด าเนินคดีตามกฎหมาย 

 



 

 

 

ลักษณะของงาน    

รับผิดชอบในส่วนของการจ าหนา่ยของท่ีระลกึ อาหารและเคร่ืองดื่มให้กบัผู้มาชมงาน 

เวลาท างาน 

8:00 – 21:30 (หรือจนกว่าจะเก๊บบู๊ทเสร็จ) 

สถานที่ 

อิมแพ็ค อารีน่า  เมืองทองธานี 

ค่าจ้าง 

350 บาท / โชว์   (มีทัง้หมด 10 โชว์) 

ซึง่ทางทีมงานจะจา่ยให้หลงัจบโชว์สดุท้าย (เอกสารในการรับเงิน คือ ส าเนาบตัรประชาชน) 

สวัสดกิารและการแต่งกาย   

 อาหารกลอ่ง 2 มือ้ (กลางวนั-เย็น) 

 รถรับสง่  (จาก BTS หมอชิต – อิมแพ็ค)  

**อาจจะมีรถรับสง่ หากมีจ านวนผู้ที่ต้องการขึน้รถตู้มากพอ 

 การแตง่กายใสเ่สือ้เชิต้สภุาพสีขาว  กางเกงขายาวสีด า (ห้ามยีนส์) รองเท้าคตัชหูรือผ้าใบหุ้มส้นสีด า

และเก็บผมให้เรียบร้อย 

 

 

 

 

 



 

 

รอบการแสดง 

วนัทีแ่สดง เวลา 

วนัพฤหสับดทีี ่30 มนีาคม 2560   14.30 น. 18.30 น. 

วนัศกุรท์ี ่31 มนีาคม 2560   14.30 น. 18.30 น. 

วนัเสารท์ี ่1 เมษายน 2560 Eng 10.30 น. 14.30 น. 18.30 น. 

วนัอาทติยท์ี ่2 เมษายน 2560 10.30 น. 14.30 น. Eng 18.30 น. 

 

 

วิธีการรับสมัคร 

 สง่ใบสมคัรท่ีกรอกรายละเอียดให้ครบถ้วน พร้อมแนบรูปถ่ายท่ีเห็นหน้าชดัเจน 

เข้ามาท่ีอีเมล์ to_jajar@yahoo.com   (Subject: Vendor Disney On Ice 2017)  

ภายในวันท่ี 3 มีนาคม 2560 

 ทีมงานจะพิจารณาจากคณุสมบตัแิละประสบการณ์การท างานท่ีผา่นมาของผู้สมคัร  

โดยทีมงานจะติดตอ่กลบัไป ภายในวนัท่ี 15 มีนาคม 2560 
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“THE WONDERFUL WORLD OF DISNEY ON ICE” is now open 

for vendor application! 

This year show will be on 30th March-2nd  April 2017 at Impact Arena, Muang Thong Thani.  

Job description 

 Response souvenir counter / program book / food table / cotton candy / toy / popcorn walker. 

Working Hours 

8:00 am. – 9:30 pm. (4 days; 10 shows) 

Benefits 

350 per show / free 2 meals lunch & evening / free pick up van     

Uniform 

White shirt with black pants and black shoes. (No jeans) 

 

** All vendors applicant should available for attending in every show and  

have good speaking skill of English .  

 

More information, Contact to K.Jar (Concerts & Event division) 02-262-2291   

Feel free to pass on this application to your friends.   

Come experience fun job with Disney, make value out of your free time. 

 

Application preferred in DOC or PDF with your clearly photo and signature in form.  

 Subject: Vendor Disney On Ice 2017   Sent to to_jajar@yahoo.com 

We will call back to the vendors who pass our selection progress only. (Mid of March 2017) 

Apply now until 3rd March 2017 
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