
  

 

 

T.Harv Eker Signature Program 

Millionaire Mind Intensive 

รายละเอยีดการเข้าร่วมสมัมนา 

 

เพ่ือสทิธปิระโยชน์ของทา่นกรณุาอ่านอย่างละเอยีด  
 

ประเทศที่จัดงาน กรุงเทพฯ  ประเทศไทย 

สถานที่จัดงาน IMPACT Forum (Hall 9) Level 1  ห้อง Sapphire 115-117  

ที่อยู่ :  เลขที่ 47/569-576 หมู่ที่ 3 ถนนป๊อปปูล่า 3 ต.บ้านใหม่ อ.ปากเกรด็ จ.นนทบุรี 11120 

โทร : + 66(0) 2833 4455  

แผนที่ : เมืองทองธานี 

วันและเวลาจัดสมัมนา วันศุกร์ที่          16     มีนาคม  2561      09:00 น. – 22:00น. 

วันเสาร์ที่          17    มีนาคม   2561      09:00 น. – 22:00น. 

วันอาทติย์ที่       18    มีนาคม   2561      08:00 น. – 20:00น. 

*วิทยากรมีความตั้งใจในการถ่ายทอดเน้ือหาและกจิกรรมให้เกดิประสทิธภิาพและประสทิธผิลสงูสดุ 

ดังน้ันเวลาในการจัดสมัมนาอาจเปล่ียนแปลงได้ 

การลงทะเบียน วันศุกร์ที่   16 มีนาคม 2561    เร่ิมลงทะเบียนเวลา  07:45 – 08:45 น. 

*เน่ืองจากผู้เข้าร่วมสมัมนามีจาํนวนมาก ขอแนะนาํให้มาก่อนเวลา เพ่ือหลีกเล่ียงการรอคิวในการลงทะเบียน 

รายละเอยีด ลูกค้าที่ซ้ือบัตรสมัมนาจะได้รับการยืนยันการลงทะเบียนเป็น E-mail จากบริษัทแพนโฟ จาํกดั  ตาม 

SMS ที่ท่านลงทะเบียนไว้  

ท่านตอ้งนาํ SMS  พรอ้มบตัรประชาชน มาลงทะเบียนรับ “สายรดัขอ้มือ”(Wristband)  ณ เคาน์เตอร์

ลงทะเบียนตามประเภทบัตร  ท่านต้องใส่ “สายรดัขอ้มือ” ตลอดสมัมนาทั้ง 3 วนั 

ขอ้สําคญั : 

สายรดัขอ้มือหาย   - มีค่าใช้จ่ายในการเปล่ียนใหม่ เส้นละ 500 บาท 

Workbook หาย     - มีค่าใช้จ่ายในการเปล่ียนใหม่ เล่มละ 500 บาท 

บตัรสมัมนา ไม่สามารถคืนเงินได้แต่เปล่ียนช่ือได้ 

การเปลี่ยนช่ือจะต้องแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 14 วันก่อนงานสัมมนาโดยแจ้งความประสงค์เป็น E-mail 

(เท่าน้ัน) มาที่ info@panpho.com  พร้อมโทรแจ้งเพ่ือออก Code ใหม่ ทันที *หากมีการเปล่ียนช่ือ

ผู้เข้าร่วมสมัมนาหลังจาก 14 วัน มีค่าบริการเพ่ิม 500 บาท 

ภาษาที่ใช้ในการสอน   วิทยากรใช้ภาษาองักฤษในการสอน  

การจัดที่น่ังในห้องสมัมนา ที่น ัง่ในหอ้งสมัมนา จะถูกแบ่งโซนตามประเภทบัตร แต่ไม่ระบุเลขที่น่ัง ท่านสามารถเลือกที่น่ังได้เอง

ภายในโซนประเภทที่น่ังที่ท่านซ้ือบัตรสมัมนา ขอสงวนสิทธ์ินัง่ตามโซนที่ท่านลงทะเบยีนมาเท่านั้น 

สิ่งสาํคัญที่ต้องนาํมา คุณต้องนาํสิ่งเหล่าน้ีมาในสมัมนา : 

 ธนบัตร S$ 100 หรือ 1,000 บาท จาํนวน 3 ใบ 

 ปากกาและกระดาษ 

 ควรเตรียมขนมหรืออาหารว่างไปให้เพียงพอในแต่ละช่วงพักและตลอดทั้งวัน 

 กรุณานาํขวดใส่นํา้ดื่มสาํหรับเติมได้ (ขวดนํา้ดื่มไม่มีฝาปิดไม่สามารถนาํเข้าห้องสมัมนาได้) 



การแต่งกาย ชุดทาํงานหรือแต่งตัวตามสบาย (Smart casual) ควรสวมเสื้อผ้าที่สบาย นาํเสื้อกนัหนาว หรือ สเวต็เตอร์มา

ด้วยเพราะอุณหภมิูห้องอาจเปล่ียนแปลงได้ตลอดเวลา  

การแปลภาษา มีบริการแปลภาษาไทย 

ราคา 4,900 บาท (ราคาน้ีต้องรวมภาษีมูลค่าเพ่ิมอกี 7%) 

- ราคาน้ี เป็นค่าบริการแปลภาษาไทย (สด) ผ่านหูฟังตลอดสมัมนาทั้ง  3 วัน ขอสงวนสทิธิ์ไม่สามารถ

คืนเงินได้ทุกกรณ ีแต่สามารถโอนสทิธิ์ได้ 

หมายเหตุ :  

- เน่ืองจากมีผู้ใช้บริการเป็นจาํนวนมาก บริษัทฯ ขอให้สทิธิ์การให้บริการ สาํหรับผู้ที่จองล่วงหน้าก่อน

เท่าน้ัน (เคร่ืองแปลภาษาเป็นบริการเช่า ตอ้งคืนหลงัจบงาน) 

- ผู้ใช้บริการต้องกรอกใบลงทะเบียนรับเคร่ืองแปลพร้อมนาํบัตรประชาชนมาแลกรับเคร่ืองแปล   ท่าน

จะได้รับบัตรประชาชนคืนเม่ือคืนเคร่ืองแปล 

ค่าปรบั :  

- เคร่ืองแปลชาํรุด หรือ สญูหาย มีค่าใช้จ่าย 8,000 บาท 

- ฝาหลัง ชาํรุด หรือ สญูหาย มีค่าใช้จ่าย 500 บาท 

- คลิปลอ็ค ชาํรุด หรือ สญูหาย มีค่าใช้จ่าย 500 บาท 

- อุปกรณส์ามารถใชไ้ด ้1 เครื่อง/1 คนเท่านั้น  หากพบว่ามีการใช้ร่วมกับบุคคลอื่นที่ไม่ได้ชาํระ

ค่าบริการ หรือ ต่อพ่วงสัญญาณ หรือ บันทกึเสียง  หรือ การกระทาํใดที่เป็นเจตนาในการละเมิด

ลิขสิทธิ์  จะต้องเสียค่าปรับ 10 เท่าของค่าบริการ ณ วันงาน  (49,000 บาท) และ/หรือ 

ดาํเนินคดีตามกฎหมายลิขสทิธิ์ต่อไป 

การบันทกึภาพและเสยีง   ไม่อนุญาตใหบ้นัทึกภาพและเสียงทุกกรณี 

อาหาร 
 

สัมมนาน้ีไม่รวมอาหารและเคร่ืองดื่มท่านสามารถหาซ้ือได้ที่ศูนย์อาหารของห้างฯ เวลาพักอาจไม่แน่นอน

ควรเตรียมขนมหรืออาหารว่างให้เพียงพอตลอดสมัมนาทั้ง 3 วัน 

 

การเดินทาง   รถยนต ์

เส้นทางที่ 1 :  ลงทางด่วนแจ้งวัฒนะขับไปทางถนนติวานนท ์  

                     ปากทางเข้าเมืองทองธานี จะอยู่ฝั่งขวามือก่อนถงึแยกถนนติวานนท ์ 

เส้นทางที่ 2 :  มาจากถนนวิภาวดี-รังสติ เล้ียวซ้ายเข้าถนนแจ้งวัฒนะ  

                  ขับมุ่งหน้ามาทางถนนติวานนท ์

เส้นทางที่ 3 : ถนนติวานนท ์(แยกปากเกรด็) ถึงปากทางเข้าเมืองธานี ถนนบอนสตรีท 

 

   ทางแท็กซ่ี 

แทก็ซ่ีสามารถหาได้ง่ายและบริการเช่ือถือได้ อตัราค่าบริการเร่ิมต้น 35 บาท  

 

ทางรถโดยสาร 

- รถโดยสารประจาํทางผ่าน สาย 52, 150, 166, 35 

- รถตู้สาธารณะ มายังเมืองทองธานี (จุดขึ้นบริเวณลานจอดศาลตายาย) 

 อนุสาวรีย์ชัย-เมืองทองธานี 

 จตุจักร-เมืองทองธานี 

 ฟิวเจอร์ปาร์ครังสติ-เมืองทองธานี 

 รามคาํแหง-เมืองทองธานี 

 เดอะมอลล์งามวงศ์วาน-เมืองทองธานี 

ฯลฯ 

 

 



     

    เดินทางโดย IMPACT LINK 

 

 

ที่พัก 

 

www.tkpalace.com 

TK Palace Hotel (3 ดาว) 

54/7 ถ.แจ้งวัฒนะ ซ.15 แขวงหลักสี่ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 

โทร.02 574 1588 แฟกซ์ 02 574 2622 

www.ibis.com  

Ibis Bangkok Impact (3 ดาว) 

93 ถนนป๊อบปูลาร์ ปากเกรด็ นนทบุรี 

โทร. 02 011 7777 แฟกซ์ 02 011 7888 

www.bwpluswandagrand.com (5 ดาว) 

BEST WESTERN PLUS Wanda Grand Hotel 

111 หมู่ 4 ถ.แจ้งวัฒนะ ต.คลองเกลือ อ.ปากเกรด็ จ.นนทบุรี 11120 

โทร.02 582 8282 

www.novotel.com 

Novotel Bangkok Impact (5ดาว) 

94 ถ.ป๊อปปูล่า ปากเกรด็ นนทบุรี 

โทร.02 8334888 แฟกซ์ 02 833 4889 

 

การจอดรถ 

 

แนะนาํให้ผู้เข้าร่วมสมัมนาจอดรถที่อาคารจอดรถในร่ม (P2) อาคารอมิแพค็ฟอร่ัม  เปิด-ปิด เวลา 

06.00-24.00 น.  

อตัราค่าบริการที่จอดรถ 

- จอดฟรีตลอดสมัมนา โดยจะต้องนาํบัตรมาแสตมป์ที่หน้างาน (เฉพาะผู้เข้าร่วมงานสมัมนา

เท่าน้ัน) 

- ไม่อนุญาตให้จอดรถค้างคืน 

 

ข้อมูลสถานที่เพ่ิมเติม 

   

 สามารถดูข้อมูลสถานที่จัดงานเพ่ิมเติมได้ที่ IMPACT  เมืองทองธานี 

 

สอบถามรายละเอยีดเพ่ิมเติม 

 

บริษทั แพน โฟ จํากดั  

115/14 ซ.พุทธมณฑลสาย 2 ซอย 21/1 แยก8 ถนนพุทธมณฑลสาย 2  

แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10170 

โทร:       + 669 2 901 9959 , + 669 2 605 9959 

Line@:     @PanPho        Email:     info@panpho.com  

  Website:    www.panpho.com 


