
A. รายละเอยีดโครงการ (กรุณากรอกรายการทีค่ณุตอ้งการลงทะเบยีน)

B.1 รายละเอยีดผูส้มคัร คนที ่1 (*กรุณาใสข่อ้มลูใหค้รบถว้น)

*Name - Lastname (English) : วนัเดอืนปีเกดิ  (Date of Birth) :

*ชือ่ - นามสกลุ (ไทย) : อาย ุ(Age) : เพศ (Gender) : 

*อเีมล ์(Email) : *เบอรโ์ทรศพัท ์(Moblie No.) :

ประเภทธุรกจิ (Business Type) : ต าแหนง่งาน (Position) :

B.2 รายละเอยีดผูส้มคัร คนที ่2 (*กรุณาใสข่อ้มลูใหค้รบถว้น)

*Name - Lastname (English) : วนัเดอืนปีเกดิ  (Date of Birth) :

*ชือ่ - นามสกลุ (ไทย) : อาย ุ(Age) : เพศ (Gender) : 

*อเีมล ์(Email) : *เบอรโ์ทรศพัท ์(Moblie No.) :

ประเภทธุรกจิ (Business Type) : ต าแหนง่งาน (Position) :

C. รายละเอยีดแพ็คเกจ 

ภาษมีลูคา่เพิม่ ยอดเงนิทีต่อ้งช าระ สทิธทิ ีไ่ดร้บั

553 8,453
 -ทีน่ ัง่ GANARAL 2 ทีน่ ัง่ / MMI      

       Workbook 2 ชุด

D.เง ือ่นไขการสมคัรและวธิกีารช าระเงนิ    

1. บรษัิท แพน โฟ จ ำกัด ไดรั้บกำรแตง่ตัง้ใหเ้ป็นตัวแทนจัดจ ำหน่ำยบัตรสัมมนำของ T.Harv Eker และ Millionaire Mind Intensive และเป็นตัวแทนรับช ำระเงนิแทนผูจั้ดงำน

    (Success Resources) แตเ่พยีงผูเ้ดยีวในประเทศไทยเทำ่นัน้

2. รำคำตอ้งบวกภำษีมลูคำ่เพิม่ (VAT) 7% และบัตรสัมมนำไมร่วมอำหำรเครือ่งดืม่ ทีพั่กและบรกิำรแปลภำษำ

3. บัตรสัมมนำรำคำโปรโมชัน่แตล่ะแพ็คเกจมจี ำนวนจ ำกัด ซืง่อำจจะจ ำหน่ำยหมดกอ่นเวลำทีร่ะบไุว ้

4. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นกำรเปลีย่นแปลงโปรโมชัน่โดยไมแ่จง้ใหท้รำบลว่งหนำ้

5. แพ็คเก็จบัตรสัมมนำ ลกูคำ้สำมำรถเปลีย่นแปลง และยำ้ยไดท้ำ่นละ 1 ครัง้เทำ่นัน้ โดยช ำระคำ่สว่นตำ่งเพิม่เตมิ ในสว่นโบนัสพเิศษใหเ้ป็นไปตำมเงือ่นไขของแตแ่พ็คเกจทีท่ำ่น

   ไดท้ ำกำรเปลีย่นแปลงลำ่สดุ

หมายเหต ุ: 

1. โปรโมชัน่ทีไ่ดรั้บ ผูใ้ชส้ทิธิต์อ้งเป็นชือ่และคนเดยีวกับผูล้งทะเบยีนซือ้บัตรสัมมนำเทำ่นัน้ ไมส่ำมำรถโอนสทิธิ ์ใหแ้กผู่อ้ ืน่ได ้

3. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นกำรเปลีย่นแปลงโปรโมชัน่โดยไมแ่จง้ใหท้รำบลว่งหนำ้

4  ในกรณีทีล่กูคำ้มคีวำมจ ำเป็นจะตอ้งเปลีย่นรอบทีเ่ลอืกไวก้อ่นหนำ้นี ้สำมำรถเปลีย่นได ้1 ครัง้  ทัง้นีข้ ึน้อยูก่ับดลุยพนิจิของบรษัิทฯ  โดยทำ่นจะตอ้งแจง้กับเจำ้หนำ้ทีก่อ่นวันใชส้ทิธิ์

    7 วัน  โดยแจง้รอบและรำยละเอยีดมำที ่info@panpho.com  หรอื Line:@PanPho (ตลอดเวลำ) 

วธิกีารช าระเงนิ : โอนเงนิผา่นบญัชธีนาคาร ชือ่บญัช ีแพน โฟ จ ากดั

 ธนำคำรกสกิรไทย สำขำพทุธมณฑลสำย 3 เลขที ่009-1-34687-7 บัญชอีอมทรัพย์

 ธนำคำรกรงุไทย สำขำงำมวงศว์ำน เลขที ่141-0-24960-3 บัญชอีอมทรัพย์

การยนืยนัการลงทะเบยีน

2. กรณุำตรวจสอบชือ่ - อเีมล ์- เบอรโ์ทรศพัทม์อืถอื ใหถ้กูตอ้ง บรษัิทฯ จะสง่รหัสกำรยนืยันกำรลงทะเบยีนใหท้ำ่นตำมหมำยเลขโทรศัพทท์ีใ่หไ้ว ้ภำยใน 3 วันท ำกำร

การยกเลกิหรอืโอนสทิธิ์

1. หำกผูส้มัครไมส่ำมำรถเขำ้รว่มสัมมนำในวันที ่16 - 18  มนีำคม  2561  ทำงผูจั้ดขอสงวนสทิธิก์ำรขอเงนิคนืทกุกรณี และไมส่ำมำรถเลือ่นรอบได ้

2. ผูส้มัครสำมำรถโอนสทิธิใ์หแ้กผู่อ้ ืน่ได ้1 ครัง้เทำ่นัน้ โดยตอ้งแจง้รำยละเอยีดกำรลงทะเบยีนใหมเ่ป็นลำยลักษณ์อักษรทำง Email: info@panpho.com  ภำยในวันที ่ 2 มนีำคม 2561 เทำ่นัน้

    กรณีเปลีย่นชือ่ระหวำ่งวันที ่3 - 12 มนีำคม 2561 เสยีคำ่ธรรมเนียม 500 บำท (13 มนีำคม ไปแลว้ไมส่ำมำรถเปลีย่นชือ่ไดท้กุกรณ๊)

3. ผูจั้ดขอสงวนสทิธิใ์นกำรยกเลกิหรอืเปลีย่นแปลงบรกิำรกำรจัดงำน โดยจะแจง้ใหท้รำบลว่งหนำ้ ทัง้นีบ้รษัิทจะท ำกำรคนืเงนิตำมจ ำนวนทีช่ ำระมำแลว้เทำ่นัน้          

ลงชือ่ ผูส้มคัร            ลงชือ่                  พนกังาน

ใบลงทะเบยีน

Millionaire Mind Intensive 2018

7,900

GENARAL REGISTRATION (Buy 1 Get 1)

ขา้พเจา้ยอมรบัเง ือ่นไขการสมคัรและวธิกีารช าระเงนิ

สอบถามรายละเอยีดและลงทะเบยีน โทร.(สายตรง) 092-901-9959  วนัจนัทร ์- วนัศกุร ์เวลา 8.30 น. - 17.30 น. หรอื Line: @PanPho

3. หำกทำ่นไมไ่ดรั้บกำรยนืยันกำรลงทะเบยีนภำยใน 3 วัน กรณุำตดิตอ่ทีฝ่ำยบรกิำรลกูคำ้ โทร.092-901-9959 หรอื Line ID : @PanPho (ตลอดเวลำ)

    เมือ่ไดรั้บกำรตดิตอ่กลับทำง SMS.และ Email เพือ่ยนืยันกำรรับช ำระเงนิจำกเจำ้หนำ้ทีแ่ลว้เทำ่นัน้

2. โปรโมชัน่ทีไ่ดรั้บแตล่ะรอบมจี ำนวนจ ำกัด เจำ้หนำ้ทีจ่ะท ำกำรลงทะเบยีนชือ่ส ำหรับทำ่นทีส่ง่ขอ้มลูยนืยันสทิธิแ์ลว้เทำ่นัน้  เนือ่งดว้ยจะตอ้งมกีำรแตรยีมในเรือ่งอำหำร อปุกรณ์และสถำนทีล่ว่งหนำ้

บรกิารเชา่หฟูงัแปลภาษา

 *(มคีา่ใชจ้า่ย)
ประเภทบตัร

GANARAL Ticket (Buy1 Get 1)

1. เมือ่ลงทะเบยีนและกำรช ำระเงนิแลว้ กรณุำสง่อเีมล ์"ใบสมัคร" พรอ้ม "หลักฐำนกำรช ำระเงนิ" เพือ่ยนืยันกำรลงทะเบยีนมำที ่Email : info@panpho.com  กำรลงทะเบยีนจะสมบรูณ์

ราคา (บาท)

NO.MMI1803-G101

ชือ่โครงการ : Millionaire Mind Intensive (MMI รุน่ 11) สถานที ่: แจง้วฒันะฮอลล ์ช ัน้ 5.5 เซ็นทรลัแจง้วฒันะ

วนัที ่: 16 - 18  มีนาคม 2561 วทิยากร :     ตวัแทนอนัดบั 1 ของ T.Harv Eker (สอนเป็นภาษาองักฤษ)

ตอ้งกำรใช ้






