
  
 

 
 

T.Harv Eker Signature Program 

Millionaire Mind Intensive 

 

รายละเอยีดการเขา้รว่มสมัมนา 
 

 

เพือ่สทิธปิระโยชนข์องทา่นกรุณาอา่นอยา่งละเอยีด  

 

ประเทศทีจ่ัดงาน กรุงเทพฯ  ประเทศไทย 

สถานทีจ่ัดงาน ศนูยก์ารคา้เซ็นทรลัพลาซา แจง้วัฒนะ ฮอลล ์ชัน้ 5.5 

(ฮอลล ์ชัน้ 5.5 ตัง้อยู่ ณ ชัน้บนสดุของอาคารจอดรถ) 
ทีอ่ยู่ : 99-99/9 หมู่ 2 ถ.แจง้วัฒนะ ต.บางตลาด อ.ปากเกร็ด นนทบุร ี11120 

โทร : + 66 2101 0000 

แผนที ่: https://goo.gl/maps/GyeLFubjXyC2 

วันและเวลาจัดสมัมนา วันศกุรท์ี ่         22    กนัยายน   2560      09:00 น. – 22:00น. 
วันเสารท์ี ่         23    กนัยายน   2560      09:00 น. – 22:00น. 

วันอาทติยท์ี ่     24    กนัยายน   2560      08:00 น. – 20:00น. 

*วทิยากรมคีวามตัง้ใจในการถา่ยทอดเนื้อหาและกจิกรรมใหเ้กดิประสทิธภิาพและ
ประสทิธผิลสงูสดุ ดงันัน้เวลาในการจัดสมัมนาอาจเปลยีนแปลงได ้

การลงทะเบยีน วันศกุรท์ี ่  22  กนัยายน  2560    เร ิม่ลงทะเบยีนเวลา  07:45 – 08:45 น. 

*เนื่องจากผูเ้ขา้รว่มสมัมนามจี านวนมาก ขอแนะน าใหม้ากอ่นเวลา เพือ่หลกีเลีย่ง
การรอควิในการลงทะเบยีน 

 

รายละเอยีด ลกูคา้ทีซ่ือ้บัตรสมัมนาจะไดร้บัการยนืยนัการลงทะเบยีนเป็น E-mail จากบรษัิทแพน

โฟ จ ากดั  ตาม SMS ทีท่า่นลงทะเบยีนไว ้ 

ทา่นตอ้งน า SMS  พรอ้มบตัรประชาชน มาลงทะเบยีนรับ “สายรดัขอ้มอื”

(Wristband)  ณ เคานเ์ตอรล์งทะเบยีนตามประเภทบัตร  ทา่นตอ้งใส ่“สายรดั

ขอ้มอื” ตลอดสมัมนาท ัง้ 3 วนั 

ขอ้ส าคญั : 

สายรดัขอ้มอืหาย  - มคีา่ใชจ้่ายในการเปลีย่นใหม่ เสน้ละ 500 บาท 

Workbook หาย   - มคีา่ใชจ้่ายในการเปลีย่นใหม่ เลม่ละ 500 บาท 

บตัรสมัมนา ไม่สามารถคนืเงนิไดแ้ตเ่ปลีย่นชือ่ได ้

การเปลีย่นชือ่จะตอ้งแจง้ล่วงหนา้อย่างนอ้ย 14 วันก่อนงานสมัมนาโดยแจง้ความ

ประสงคเ์ป็น E-mail (เท่านัน้) มาที ่info@panpho.com  พรอ้มโทรแจง้เพื่อออก      
Code ใหม่ ทันท ี*หากมีการเปลีย่นชือ่ผูเ้ขา้ร่วมสมัมนาหลงัจาก 14 วัน มีค่าบรกิาร

เพิม่ 500 บาท 

ภาษาทีใ่ชใ้นการสอน วทิยากรใชภ้าษาอังกฤษในการสอน  

การจดัทีน่ั่งในหอ้งสมัมนา ทีน่ ัง่ในหอ้งสมัมนา จะถูกแบ่งโซนตามประเภทบัตร แต่ไม่ระบุเลขที่น่ัง ท่าน
สามารถเลอืกทีน่ั่งไดเ้องภายในโซนประเภททีน่ั่งที่ท่านซือ้บัตรสมัมนา ขอสงวน
สทิธิน์ ัง่ตามโซนทีท่า่นลงทะเบยีนมาเทา่น ัน้ 

 

https://goo.gl/maps/GyeLFubjXyC2


สิง่ส าคญัทีต่อ้งน ามา คณุตอ้งน าส ิง่เหลา่นีม้าในสมัมนา : 

 ธนบัตร S$ 100 หรอื 1,000 บาท จ านวน 3 ใบ 

 เชค็เปลา่ 1 ใบ 

 ปากกาและกระดาษ 

 ควรเตรยีมขนมหรอือาหารว่างไปใหเ้พยีงพอในแตล่ะชว่งพักและตลอดทัง้วัน 

 กรุณาน าขวดใสน่ ้าดืม่ส าหรบัเตมิได ้(ขวดน ้าดืม่ไม่มฝีาปิดไม่สามารถน าเขา้
หอ้งสมัมนาได)้ 

การแตง่กาย ชดุท างานหรอืแตง่ตวัตามสบาย (Smart casual) ควรสวมเสือ้ผา้ทีส่บาย น าเสือ้กนั

หนาว หรอื สเว็ตเตอรม์าดว้ยเพราะอุณหภมูหิอ้งอาจเปลีย่นแปลงไดต้ลอดเวลา  

การแปลภาษา มบีรกิารแปลภาษาไทย 

ราคา 4,900 บาท (ราคานี้ตอ้งรวมภาษีมูลคา่เพิม่อกี 7%) 

- ราคานี้ เป็นคา่บรกิารแปลภาษาไทย (สด) ผ่านหูฟังตลอดสมัมนาทัง้  3 วัน ขอ

สงวนสทิธิไ์ม่สามารถคนืเงนิไดท้กุกรณี แตส่ามารถโอนสทิธิไ์ด ้

หมายเหต ุ:  

- เนื่องจากมผีูใ้ชบ้รกิารเป็นจ านวนมาก บรษัิทฯ ขอใหส้ทิธิก์ารใหบ้รกิาร ส าหรับผู ้

ทีจ่องลว่งหนา้กอ่นเทา่นัน้ (เครือ่งแปลภาษาเป็นบรกิารเชา่ ตอ้งคนืหลงัจบ

งาน) 

- ผูใ้ชบ้รกิารตอ้งกรอกใบลงทะเบยีนรับเครือ่งแปลพรอ้มน าบัตรประชาชนมาแลก

รับเครือ่งแปล   ทา่นจะไดร้ับบัตรประชาชนคนืเมือ่คนืเครือ่งแปล 

คา่ปรบั :  

- เครือ่งแปลช ารุด หรอื สญูหาย มคีา่ใชจ้่าย 8,000 บาท 

- ฝาหลงั ช ารุด หรอื สญูหาย มคีา่ใชจ้่าย 500 บาท 

- คลปิล็อค ช ารุด หรอื สญูหาย มคีา่ใชจ้่าย 500 บาท 

- อุปกรณ์สามารถใชไ้ด ้1 เครือ่ง/1 คนเทา่น ัน้  หากพบว่ามีการใชร้่วมกับ

บุคคลอื่นทีไ่ม่ไดช้ าระค่าบรกิาร หรือ ต่อพ่วงสญัญาณ หรือ บันทกึเสยีง  หรอื 

การกระท าใดทีเ่ป็นเจตนาในการละเมดิลขิสทิธิ ์ จะตอ้งเสยีคา่ปรับ 10 เทา่ของ

คา่บรกิาร ณ วนังาน  (49,000 บาท) และ/หรอื ด าเนนิคดตีามกฎหมายลขิสทิธิ์

ตอ่ไป 

การบนัทกึภาพและเสยีง ไมอ่นญุาตใหบ้นัทกึภาพและเสยีงทกุกรณี 

อาหาร สมัมนานี้ไม่รวมอาหารและเครือ่งดืม่ ทา่นสามารถหาซือ้ไดท้ีศ่นูยอ์าหารของหา้งฯ 
เวลาพักอาจไม่แน่นอนควรเตรยีมขนมหรอือาหารว่างใหเ้พยีงพอตลอดสมัมนาทัง้ 3 วัน 

การเดนิทาง รถยนต ์

เสน้ทางที ่1 :  ลงทางดว่นแจง้วัฒนะขบัไปทางถนนตวิานนท ์  
                   หา้งเซ็นทรัลจะอยูฝ่ั่งซา้ยมอืกอ่นถงึแยกถนนตวิานนท ์ 
 

เสน้ทางที ่2 :  มาจากถนนวภิาวดเีลีย้วซา้ยเขา้ถนนแจง้วัฒนะ  
                   ขบัมุ่งหนา้มาทางถนนตวิานนท ์

 
เสน้ทางที ่3 :  มาจากถนนตวิานนทเ์ลีย้วซา้ยเขา้ถนนแจง้วัฒนะ  

 

 

ทางแท็กซี ่
แท็กซีส่ามารถหาไดง่้ายและบรกิารเชือ่ถอืได ้
อัตราคา่บรกิารเร ิม่ตน้ 35 บาท  

 
ทางรถโดยสาร 

รถโดยสารประจ าทางผ่าน สาย 52, 150, 166, 356 
 



 แผนที ่

 

ทีพ่ัก Jumbotel Bangkok (2 ดาว) 

34/41 ถ.แจง้วัฒนะ แขวงหลกัสี ่เขตหลกัสี ่กรงุเทพฯ 
โทร.02 574 1240 
 

www.tkpalace.com 
TK Palace Hotel (3 ดาว) 
54/7 ถ.แจง้วัฒนะ ซ.15 แขวงหลกัสี ่เขตหลกัสี ่กรุงเทพฯ 

โทร.02 574 1588 แฟกซ ์02 574 2622 
 

www.miraclegrandhotel.com 
Miracle Grand Conventional Hotel (4 ดาว) 
99 ถ.วภิาวดรีังสติ แขวงหลกัสี ่เขตหลกัสี ่กรุงเทพฯ 

โทร.02 575 5599 แฟกซ ์02 575 5555 
 

www.novotel.com 
Novotel Bangkok Impact (5ดาว) 
94 ถ.ป๊อปปูลา่ ปากเกร็ด นนทบุร ี

โทร.02 8334888 แฟกซ ์02 833 4889 

การจอดรถ แนะน าใหผู้เ้ขา้ร่วมสมัมนาจอดรถ ทีศ่นูยก์ารคา้เซ็นทรัลพลาซา่ อาคารจอดรถ B 
สามารถจอดรถได ้3,200 คนั 

อตัราคา่บรกิารทีจ่อดรถ 

- จอดฟร ี18 ชัว่โมง แรก (เฉพาะผูเ้ขา้รว่มงานสมัมนาเทา่นัน้) 
- หลงัจากเกนิเวลา คดิคา่บรกิารจอดรถตามอัตราคา่บรกิารทีก่ าหนด และไม่

อนุญาตใหจ้อดรถคา้งคนื 
ทา่นสามารถน ารถไปจอดไดใ้นอาคารจอดรถและกดลฟิตข์องอาคารจอดรถไปยัง
หอ้งสมัมนาไดโ้ดยตรง  โดยไม่ตอ้งเขา้ไปในศนูยก์ารคา้ 

 

ขอ้มูลสถานทีเ่พิม่เตมิ สามารถดขูอ้มูลสถานทีจ่ดังานเพิม่เตมิไดท้ี ่ศนูยก์ารคา้เซ็นทรัลพลาซา่ แจง้วัฒนะ 

สอบถามรายละเอยีดเพิม่เตมิ บรษิทั แพน โฟ จ ากดั  

115/14 ซ.พทุธมณฑลสาย 2 ซอย 21/1 แยก8 ถนนพทุธมณฑลสาย 2  

แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทววัีฒนา กรงุเทพมหานคร 10170 

โทร:          + 669 2 901 9959  

โทร:          + 666 2 605 9959 

Line@:      @Panpho 

   Email:       info@panpho.com 

Website:   www.panpho.com 

 
 

http://www.tkpalace.com/
http://www.miraclegrandhotel.com/
http://www.novotel.com/
http://www.central.co.th/th/branch/central_chaegwattana.php
mailto:info@panpho.com
http://www.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

