
  
 

 

T.Harv Eker Signature Program 

Millionaire Mind Intensive 

รายละเอียดการเข้าร่วมสมัมนา 
 

เพ่ือสิทธิประโยชน์ของทา่นกรุณาอา่นอย่างละเอียด  

 

ประเทศท่ีจดังาน กรุงเทพฯ  ประเทศไทย 

สถานท่ีจดังาน ศนูย์การค้าเซน็ทรัลพลาซา แจ้งวฒันะ ฮอลล์ ชัน้ 5.5  
(ฮอลล์ ชัน้ 5.5 ตัง้อยู ่ณ ชัน้บนสดุของอาคารจอดรถ B) 
ท่ีอยู่ : 99-99/9 หมู่ 2 ถ.แจ้งวฒันะ ต.บางตลาด อ.ปากเกร็ด นนทบรีุ 11120 
โทร : + 66 2101 0000 
แผนท่ี : https://goo.gl/maps/GyeLFubjXyC2 

วนัและเวลาจดัสมัมนา วนัศกุร์ท่ี          16    มีนาคม  2561      09:00 น. – 22:00น. 
วนัเสาร์ท่ี          17    มีนาคม   2561      09:00 น. – 22:00น. 
วนัอาทิตย์ท่ี       18    มีนาคม   2561      08:00 น. – 20:00น. 

*วิทยากรมีความตัง้ใจในการถ่ายทอดเนือ้หาและกิจกรรมให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสงูสดุ ดงันัน้
เวลาในการจดัสมัมนาอาจเปลี่ยนแปลงได้ 

การลงทะเบยีน วนัศกุร์ท่ี   16 มีนาคม 2561    เร่ิมลงทะเบยีนเวลา  07:45 – 08:45 น. 

*เน่ืองจากผู้เข้าร่วมสมัมนามีจ านวนมาก ขอแนะน าให้มาก่อนเวลา เพื่อหลีกเลี่ยงการรอคิวในการ
ลงทะเบยีน 

รายละเอียด ลกูค้าท่ีซือ้บตัรสมัมนาจะได้รับการยืนยนัการลงทะเบยีนเป็น E-mail จากบริษัทแพนโฟ จ ากดั  ตาม SMS ท่ี
ท่านลงทะเบยีนไว้  
ท่านต้องน า SMS  พร้อมบตัรประชาชน มาลงทะเบยีนรับ “สายรัดข้อมือ”(Wristband)  ณ เคาน์เตอร์
ลงทะเบยีนตามประเภทบตัร  ท่านต้องใส่ “สายรัดข้อมือ” ตลอดสมัมนาทัง้ 3 วัน 
ข้อส าคญั : 
สายรัดข้อมอืหาย  - มีค่าใช้จ่ายในการเปลี่ยนใหม่ เส้นละ 500 บาท 
Workbook หาย     - มีค่าใช้จ่ายในการเปลี่ยนใหม่ เล่มละ 500 บาท 
บตัรสัมมนา ไม่สามารถคืนเงินได้แต่เปลี่ยนชื่อได้ 

การเปลี่ยนชื่อจะต้องแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 14 วันก่อนงานสัมมนาโดยแจ้งความประสงค์เป็น  E-mail 
(เท่านัน้) มาท่ี info@panpho.com  พร้อมโทรแจ้งเพื่อออก Code ใหม่ ทันที *หากมีการเปลี่ยนชื่อผู้ เข้าร่วม
สมัมนาหลงัจาก 14 วนั มีค่าบริการเพิ่ม 500 บาท 

ภาษาท่ีใช้ในการสอน   วิทยากรใช้ภาษาองักฤษในการสอน  

 

https://goo.gl/maps/GyeLFubjXyC2


การจดัท่ีนัง่ในห้องสมัมนา ที่น่ังในห้องสัมมนา จะถกูแบง่โซนตามประเภทบตัร แต่ไม่ระบเุลขท่ีนัง่ ท่านสามารถเลือกท่ีนัง่ได้เองภายใน
โซนประเภทท่ีนัง่ท่ีท่านซือ้บตัรสมัมนา ขอสงวนสิทธ์ิน่ังตามโซนที่ท่านลงทะเบยีนมาเท่านัน้ 

สิ่งส าคญัที่ต้องน ามา คณุต้องน าสิ่งเหล่านีม้าในสมัมนา : 

 ธนบตัร S$ 100 หรือ 1,000 บาท จ านวน 3 ใบ 

 ปากกาและกระดาษ 

 ควรเตรียมขนมหรืออาหารว่างไปให้เพียงพอในแต่ละช่วงพกัและตลอดทัง้วนั 

 กรุณาน าขวดใส่น า้ดื่มส าหรับเติมได้ (ขวดน า้ดื่มไม่มีฝาปิดไม่สามารถน าเข้าห้องสมัมนาได้) 

การแต่งกาย ชดุท างานหรือแต่งตวัตามสบาย (Smart casual) ควรสวมเสือ้ผ้าท่ีสบาย น าเสือ้กนัหนาว หรือ สเว็ตเตอร์มาด้วย
เพราะอณุหภมูิห้องอาจเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา  

การแปลภาษา มีบริการแปลภาษาไทย 
ราคา 4,900 บาท (ราคานีต้้องรวมภาษีมลูค่าเพิ่มอีก 7%) 
- ราคานี ้เป็นค่าบริการแปลภาษาไทย (สด) ผ่านหฟัูงตลอดสมัมนาทัง้  3 วนั ขอสงวนสิทธ์ิไม่สามารถคืน

เงินได้ทกุกรณี แต่สามารถโอนสิทธ์ิได้ 
หมายเหตุ :  
- เน่ืองจากมีผู้ใช้บริการเป็นจ านวนมาก บริษัทฯ ขอให้สิทธ์ิการให้บริการ ส าหรับผู้ ท่ีจองล่วงหน้าก่อน

เท่านัน้ (เคร่ืองแปลภาษาเป็นบริการเช่า ต้องคนืหลังจบงาน) 
- ผู้ใช้บริการต้องกรอกใบลงทะเบยีนรับเคร่ืองแปลพร้อมน าบตัรประชาชนมาแลกรับเคร่ืองแปล   ท่านจะ

ได้รับบตัรประชาชนคืนเมื่อคืนเคร่ืองแปล 
ค่าปรับ :  
- เคร่ืองแปลช ารุด หรือ สญูหาย มีคา่ใช้จ่าย 8,000 บาท 
- ฝาหลงั ช ารุด หรือ สญูหาย มีค่าใช้จ่าย 500 บาท 
- คลิปล็อค ช ารุด หรือ สญูหาย มีคา่ใช้จ่าย 500 บาท 
- อุปกรณ์สามารถใช้ได้ 1 เคร่ือง/1 คนเท่านัน้  หากพบว่ามีการใช้ร่วมกับบุคคลอื่นท่ีไม่ได้ช าระ

ค่าบริการ หรือ ต่อพ่วงสัญญาณ หรือ บันทึกเสียง  หรือ การกระท าใดท่ีเป็นเจตนาในการละเมิด
ลิขสิทธ์ิ  จะต้องเสียค่าปรับ 10 เท่าของค่าบริการ ณ วันงาน  (49,000 บาท) และ/หรือ ด าเนินคดีตาม
กฎหมายลิขสิทธ์ิต่อไป 

การบนัทกึภาพและเสียง ไม่อนุญาตให้บนัทกึภาพและเสียงทุกกรณี 

อาหาร สมัมนานีไ้ม่รวมอาหารและเคร่ืองดื่มท่านสามารถหาซือ้ได้ท่ีศนูย์อาหารของห้างฯ เวลาพกัอาจไม่แน่นอนควร
เตรียมขนมหรืออาหารว่างให้เพียงพอตลอดสมัมนาทัง้ 3 วนั 

การเดินทาง รถยนต์ 
เส้นทางท่ี 1 :  ลงทางด่วนแจ้งวฒันะขบัไปทางถนนติวานนท์   

                    ห้างเซน็ทรัลจะอยูฝ่ั่งซ้ายมือก่อนถงึแยกถนนติวานนท์  
เส้นทางท่ี 2 :  มาจากถนนวิภาวด-ีรังสิต เลีย้วซ้ายเข้าถนนแจ้งวฒันะ  
                 ขบัมุ่งหน้ามาทางถนนติวานนท์ 
เส้นทางท่ี 3 :  มาจากถนนติวานนท์เลีย้วซ้ายเข้าถนนแจ้งวฒันะ  

   ทางแทก็ซี่ 
แท็กซีส่ามารถหาได้ง่ายและบริการเชื่อถอืได้ อตัราค่าบริการเร่ิมต้น 35 บาท  

 



ทางรถโดยสาร 
รถโดยสารประจ าทางผ่าน สาย 52, 150, 166, 356 

    แผนที่ 

 

ท่ีพกั www.tkpalace.com 
TK Palace Hotel (3 ดาว) 
54/7 ถ.แจ้งวฒันะ ซ.15 แขวงหลกัสี่ เขตหลกัสี่ กรุงเทพฯ 
โทร.02 574 1588 แฟกซ์ 02 574 2622 
www.bwpluswandagrand.com  
BEST WESTERN PLUS Wanda Grand Hotel 

111 หมู่ 4 ถ.แจ้งวฒันะ ต.คลองเกลือ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบรีุ 11120 
โทร.02 582 8282 
www.novotel.com 
Novotel Bangkok Impact (5ดาว) 
94 ถ.ป๊อปปลู่า ปากเกร็ด นนทบรีุ 
โทร.02 8334888 แฟกซ์ 02 833 4889 

การจอดรถ แนะน าให้ผู้ เข้าร่วมสมัมนาจอดรถ ท่ีศนูย์การค้าเซน็ทรัลพลาซา่ อาคารจอดรถ B สามารถจอดรถได้ 3,200 คนั 

อัตราค่าบริการที่จอดรถ 
- จอดฟรี 18 ชัว่โมง แรก (เฉพาะผู้เข้าร่วมงานสมัมนาเท่านัน้) 
- หลงัจากเกินเวลา คิดค่าบริการจอดรถตามอตัราค่าบริการท่ีก าหนด และไม่อนญุาตให้จอดรถค้างคืน 

  ท่านสามารถน ารถไปจอดได้ในอาคารจอดรถและกดลิฟต์ของอาคารจอดรถไปยงัห้องสมัมนาได้           
  โดยตรง  โดยไม่ต้องเข้าไปในศนูย์การค้า 

ข้อมลูสถานท่ีเพิ่มเติม    สามารถดขู้อมลูสถานท่ีจดังานเพิ่มเติมได้ท่ี ศนูย์การค้าเซน็ทรัลพลาซา่ แจ้งวฒันะ 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม บริษัท แพน โฟ จ ากัด  

115/14 ซ.พทุธมณฑลสาย 2 ซอย 21/1 แยก8 ถนนพทุธมณฑลสาย 2  
แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวฒันา กรุงเทพมหานคร 10170 
โทร:       + 669 2 901 9959 , + 669 2 605 9959 
Line@:      @Panpho 

   Email:       info@panpho.com 
Website:    www.panpho.com 

 

http://www.tkpalace.com/
http://www.bwpluswandagrand.com/
http://www.novotel.com/
http://www.central.co.th/th/branch/central_chaegwattana.php
mailto:info@panpho.com
https://www.google.co.th/maps/place/Central+Chaengwattana/@13.9037255,100.5259005,17z/data=!3m2!4b1!5s0x30e2849d766be173:0x486cece4750920a4!4m2!3m1!1s0x30e2849d0b05f247:0xa392182dc34a3862

