NO.01099

ใบลงทะเบียน

UNLEASH THE POWER WITHIN
VIP REGISTRATION

A.รายละเอียดโครงการ

ชอโครงการ:

UNLEASH THE POWER WITHIN (UPW)

สถานที่:

Singapore Expo ประเทศสิงคโปร

วันที่:

1 - 4 กุมภาพันธ 2561

วิทยากร:

Tony Robbins

B.รายละเอียดผูสมัคร บุคคลที่ 1

(*กรุณาใสขอมูลใหครบ)

*Name-Lastname (English) :
*ชอ-นามสกุล (ไทย) :
*อีเมลล (Email):
ประเภทธุรกิจ (Business Type) :

วันเดือนปเกิด (Date of Birth) :
อายุ (Age):
เพศ (Gender):
*เบอรโทรศัพท (Moblie No.) :
ตําแหนงงาน (Position) :

*Name-Lastname (English) :
*ชอ-นามสกุล (ไทย) :
*อีเมลล (Email):
ประเภทธุรกิจ (Business Type) :

วันเดือนปเกิด (Date of Birth) :
อายุ (Age):
เพศ (Gender):
*เบอรโทรศัพท (Moblie No.) :
ตําแหนงงาน (Position) :

C.รายละเอียดผูสมัคร บุคคลที่ 2

D.เงอนไขการสมัครและวิธีการชําระเงิน
รายละเอียด
ราคาพิเศษชวงเปดตัว

สามารถใชไดจนถึง 30 มิถุนายน 2560

บัตร VIP
1 ใบ แถม 1 ใบ

(*กรุณาใสขอมูลใหครบ)

ราคา (บาท)

VAT 7% GST*

ราคาสุทธิ(บาท)

สิทธิที่ ไดรับ

32,425*

2,269.75

34,694.75

- บัตรที่นั่ง VIP
- ประสบการณเดินลุยไฟ
- Course Materials - Registration Materials

หมายเหตุ:
1. บริษทั แพน โฟ จํากัด เปนตัวแทนจัดจําหนายบัตรสัมมนาของ Tony Robbins แตเพียงผูเดียวในประเทศไทย และเปนตัวแทนรับ
ชําระเงินแทนผูจัดงาน (Success Resources) เทานั้น
2. เนืองจากเปนการซื้อบัตรสัมมนาและเขารวมสัมมนาในประเทศสิงคโปร บัตรสัมมนาทุกที่น่งั ตองบวกภาษีมลู คาเพิ่มของประเทศสิงคโปร 7 %
(GOODS AND SERVICES TAX; GST) และไมสามารถขอคืนหรือไมสามารถนํามาใชในประเทศไทยได
3. ราคานี้ ไมรวมบริการอาหารเครองดมและที่พัก
4. ราคานี้ ไมรวมบริการหูฟงแปลภาษาไทย (หากตองการ กรุณาติดตอฝายขาย)
5. ขอความกรุณาลงทะเบียนและชําระเงินภายในวันที่กําหนดเนองจากมีผูเขารวมสัมมนาเปนจํานวนมาก และ มีความจําเปนตองจัด
เตรียมอุปกรณหลายรายการใหเพียงพอสําหรับผูเขารวมสัมมนาทุกทานในการทํากิจกรรมตลอดสัมมนาทั้ง 4 วัน
วิธีการชําระเงิน : โอนเงินผานบัญชีธนาคาร ชอบัญชี แพน โฟ จํากัด
ธนาคารกสิกรไทย
สาขาพุทธมณฑลสาย 3
เลขที่ 009-1-34687-7
บัญชีออมทรัพย
ธนาคารกรุงไทย
สาขางามวงศวาน
เลขที่ 141-0-24960-3
บัญชีออมทรัพย
การยืนยันการลงทะเบียน
1. การลงทะเบียนและการชําระเงินจะสมบูรณ กรุณาสงอีเมล “ใบสมัคร” พรอม “หลักฐานการชําระเงิน”
เพอยืนยันการจองที่มาที่ Info@panpho.com
2. กรุณาตรวจสอบชอ - อีเมล - เบอรโทรศัพทมือถือ ใหถูกตอง บริษทั ฯ จะสงรหัสการยืนยันการลงทะเบียนใหทานตามหมายเลขโทรศัพทท่ีใหไว
ภายใน 3 วันทําการ (ถาทานไมไดรบั ภายใน 3 วัน กรุณาติดตอที่ฝายบริการลูกคา โทร. 092 901 9959)
การยกเลิก
1. หากผูสมัครไมสามารถเขารวมสัมมนาในวันที่ 1 - 4 กุมภาพันธ 2561 ทางผูจัดขอสงวนสิทธิ์การขอเงินคืนทุกกรณี และไมสามารถเลอนรอบได
2. สามารถโอนสิทธิ์ ใหแกผูอนไดโดยตองแจงรายละเอียดการลงทะเบียนใหมเปนลายลักษณอักษรทางอีเมลสงมาที่ Info@panpho.com,
ภายในวันที่ 10 มกราคม 2561 เทานั้น กรณีเปลี่ยนชอระหวางวันที่ 11 - 27 มกราคม 2561 เสียคาธรรมเนียม 1,000 บาท
3. ผูจัดขอสงวนสิทธิ์ ในการยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลง บริการ โดยจะแจงใหทราบลวงหนา

ลงชอ

ขาพเจายอมรับเงอนไขการสมัครและวิธีการชําระเงิน

ผูสมัคร ลงชอ

พนักงาน

สอบถามรายละเอียดและลงทะเบียน โทร.(สายตรง) 062-605-9559, 092-901-9959 วันจันทร - วันศุกร เวลา 08.30 น. - 17.30 น. หรือ Line: @Panpho

ข้ อตกลงและเงื่อนไขการเข้ าร่ วมสั มมนา
บริษัท แพน โฟ จากัด ได้ รับการแต่งตั้งเป็ นตัวแทนจาหน่ ายบัตรสั มมนา Unleash The Power Within
วันที่ 1-4 กุมภาพันธ์ 2561 อย่ างเป็ นทางการแต่เพียงผประจาประเทศไทย
1) เงื่อนไขการชาระเงิน
1.1) ขอความกรุ ณาลงทะเบียนและชาระเงินภายในวันที่กาหนดเนื่องจากมีผเู ้ ข้าร่ วมสัมมนาเป็ นจานวนมาก และ มีความจาเป็ นต้อง
จัดเตรี ยมอุปกรณ์หลายรายการให้เพียงพอสาหรับผูเ้ ข้าร่ วมสัมมนาทุกท่านในการทากิจกรรมตลอดสัมมนาทั้ง 4 วัน
การชาระเงิน โอนผ่านบัญชีธนาคารชื่อ บริษัท แพน โฟ จากัด
ธนาคาร
สาขา
เลขที่บญั ชี
บัญชี
ธนาคารกสิ กรไทย
ออมทรัพย์
พุทธมณฑลสาย 3
009-1-34687-7
ธนาคารกรุ งไทย

งามวงศ์วาน

141-0-24960-3

ออมทรัพย์

1.2) การลงทะเบียนและชาระเงินจะสมบูรณ์ ก็ต่อเมื่อได้ส่งอีเมล์ “ใบสมัคร” พร้อม “หลักฐานการชาระเงิน” เพื่อยืนยันการจองที่
นัง่ มาที่ info@panpho.com

บริษัทฯ ไม่ มีนโยบายให้ ลูกค้าชาระเงินผ่ านการโอนเงินเข้ าบัญชีธนาคารส่ วนบุคคล
ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยในการชาระเงินของท่ านเป็ นสาคัญ
2) ข้ อตกลงสาคัญโปรดตรวจสอบก่อนลงทะเบียน
เพื่อให้การสั่งซื้อ และการลงทะเบียนกับบริ ษทั ฯ เป็ นไปโดยสมบูรณ์ กรุ ณาดาเนินการดังต่อไปนี้
2.1) ชื่อ + นามสกุล (ภาษาอังกฤษ) ของผูส้ มัครเข้าร่ วมสัมมนา กรุ ณาตรวจสอบการสะกดเป็ นภาษาอังกฤษต่าง ๆ ให้ถูกต้อง
(เขียนตัวบรรจงเป็ นตัวพิมพ์ใหญ่)
2.2) กรุ ณาให้อีเมลของผูส้ มัครเข้าร่ วมสัมมนาแต่ละคน เพราะบริ ษทั ฯจะส่ งข้อมูลรายละเอียดสัมมนาและข้อมูล สาคัญให้ (ถ้า
มี) ตามอีเมลที่ท่านให้มา หากท่านใช้อีเมลของบุคคลอื่นท่านอาจไม่ได้รับข้อมูลสัมมนาที่ท่านลงทะเบียน
2.3) กรุ ณาให้เบอร์โทรศัพท์มือถือของผูส้ มัครร่ วมสัมมนาแต่ละคน บริ ษทั ฯ จะส่ งรหัสการยืนยันการลงทะเบียนให้ท่าน
ตามหมายเลขโทรศัพท์ที่ให้ไว้ ซึ่งท่านต้องนารหัสนี้มายืนยันเพื่อลงทะเบียนเข้าร่ วมงาน

ข้ อตกลงและเงือ่ นไขการสมัครและชาระเงิน | บริ ษัท แพน โฟ จากัด

3) การยกเลิกและการคืนเงิน
3.1) หากผูส้ มัครไม่สามารถเข้าร่ วมสัมมนาในวันที่ 1-4 กุมภาพันธ์ 2561 ทางผูจ้ ดั ขอสงวนสิ ทธิ์การขอเงินคืนทุกกรณี และ
ไม่สามารถเลื่อนรอบการเข้าร่ วมสัมมนา แต่ท่านสามารถโอนสิ ทธิ์ให้แก่ผอู ้ ื่นได้โดยต้องแจ้งรายละเอียดการลงทะเบียนใหม่เป็ นลาย
ลักษณ์อกั ษรทางอีเมล์ส่งมาที่ info@panpho.com ภายในวันที่ 10 มกราคม 2561 เท่านั้น กรณีเปลี่ยนชื่อระหว่างวันที่ 20 - 27
มกราคม 2561 เสี ยค่าธรรมเนียม 1,000 บาท
3.2) ผูจ้ ดั ขอสงวนสิ ทธิ์ในการยกเลิกหรื อเปลี่ยนแปลง บริ การ โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
4.) บริการแปลภาษา
4.1) การลงทะเบียนรับเครื่ องแปลภาษา กรุ ณานาบัตรประชาชน (ชื่อต้องตรงกับชื่อผูส้ มัครใช้บริ การ) มาแลกรับเครื่ อง
แปลภาษาที่เคาน์เตอร์ลงทะเบียนแปลภาษาไทยก่อนเริ่ มงานสัมมนา ขอสงวนสิ ทธิ์ไม่ให้บริ การสาหรับผูท้ ี่ไม่มีชื่อหรื อชื่อที่
ลงทะเบียนมาไม่ตรงกับบัตรประชาชนมาที่รับเครื่ องแปล
4.2) การคืนเครื่ องแปลภาษา ผูใ้ ช้บริ การสามารถคืนเครื่ องฯเมื่อจบสัมมนาในแต่ละวัน หรื อคืนเครื่ องฯในวันสุ ดท้ายเมื่อจบ
สัมมนา ท่านจะได้รับบัตรประชาชนเมื่อคืนเครื่ องในสภาพสมบูรณ์
4.3) เครื่ องแปลภาษาชารุ ดหรื อสูญหาย ผูใ้ ช้บริ การต้องชาระค่าเสี ยหายตามที่ผจู ้ ดั งานกาหนด
4.4) การละเมิดข้อตกลงการใช้บริ การแปลภาษา บริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ใช้ได้ 1 คน ต่อ 1 เครื่ องเท่านั้น หากพบว่ามีการต่อพ่วง
สัญญาณให้กบั บุคคลอื่นที่มิได้ปรากฎชื่อหรื อการชาระเงินกับบริ ษทั ฯ หรื อมีเจตนาบันทึกเสี ยงใดๆ ก็ตามภายในสัมมนาจะต้อ งถูก
ปรับเป็ นจานวน 10 เท่าของค่าบริ การ และถูกดาเนินคดีตามกฎหมายพรบ.ลิขสิ ทธิ์
5) ลิขสิทธิ์และทรัพย์สินทางปัญญา
ผูส้ มัครทราบอย่างเต็มเปี่ ยมว่า บริ ษทั แพน โฟ จากัด เป็ นผูม้ ีสิทธิ์รายเดียวเท่านั้นในประเทศไทยในการจัดสัมมนานี้ ผูส้ มัครตกลงที่
จะไม่ใช้ ปรับเปลี่ยน ทาซ้ า หรื อ ทาขึ้นใหม่ ซึ่งเนื้อหาของการสัมมนาหรื อวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นในสัมมนา
6) เงื่อนไขนอกเหนือความรับผิดชอบ
พนักงาน และตัวแทนของบริ ษทั ฯ ไม่มีสิทธิ์ รับเงินค่าสัมมนาแทนบริ ษทั ฯ หรื อ ให้คาสัญญาใดๆ ทั้งสิ้ นแทนบริ ษทั ฯ
นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูม้ ีอานาจของบริ ษทั ฯ กากับเท่านั้น
บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาและเงื่อนไขต่างๆโดยไม่ตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ให้ข้ ึนอยูก่ บั ดุลยพินิจ
ของบริ ษทั ฯ เท่านั้น อีกทั้งข้อสรุ ปและข้อตัดสิ นใดๆ ของบริ ษทั ฯ ให้ถือเป็ นข้อยุติสิ้นสุ ดสมบูรณ์
ผูเ้ ข้าร่ วมสัมมนาต้องใช้วิจารณญาณส่ วนตัวและรับผิดชอบต่อการตัดสิ นใจในการเลือกซื้อสัมมนาด้วยตัวท่านเอง บริ ษทั ฯ จะ
ไม่สามารถรับผิดชอบใด ๆ ต่อการไม่เป็ นไปตามความคาดหวัง และความไม่พึงพอใจในการเข้าร่ วมสัมมนา
ผูเ้ ข้าร่ วมสัมมนาต้องรับผิดชอบต่อการจัดเก็บ และ ดูแลทรัพย์สินส่ วนตัว ของมีค่าต่าง ๆ อย่างระมัดระวัง บริ ษทั ฯ จะไม่
สามารถรับผิดชอบใด ๆ หากเกิดการสู ญหายของ ทรัพย์สินส่ วนตัว ของมีค่าต่าง ๆ ระหว่างการเข้าร่ วมสัมมนา
บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบค่าเสี ยหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากการยกเลิกหรื อความล่าช้าที่เกิดจากภัยธรรมชาติ
การนัดหยุดงาน การจลาจล การปฏิวตั ิ รัฐประหาร ที่อยูน่ อกเหนือการควบคุมของทางบริ ษทั ฯ หรื อ ค่าใช้จ่ายเพิม่ เติมที่เกิดขึ้น
ทางตรง หรื อทางอ้อม เช่น การเจ็บป่ วย การถูกทาร้าย การสู ญหาย ความล่าช้า หรื อ จากอุบตั ิเหตุต่างๆ
7) การไม่ปฎิบัติตามเงื่ อนไข
กรณีที่ท่านไม่ได้ทาการทักท้วงใดๆ เป็ นลายลักษณ์อกั ษร บริ ษทั ฯ ถือว่าท่านได้ตกลงรับทราบเงื่อนไขและข้อกาหนดทั้งหมดของ
บริ ษทั ฯ เป็ นที่เรี ยบร้อยแล้ว โดยหากเกิดความเสี ยหายใดๆ ขึ้น บริ ษทั ฯ ไม่ตอ้ งรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้ น

หากท่านมีขอ้ สงสัยใด ๆ กรุ ณาสอบถามเจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์
วันจันทร์ - ศุกร์ เวลาทาการ 08.30 - 17.30 น. โทรศัพท์หมายเลข 092 901 9959 หรื อ Line@ : @PanPho
วันข้เสาร์
เวลาทอ่ าการ
9.00ครและช
– 13.00
อตกลงและเงื
นไขการสมั
าระเงินน ติ|ดบริต่ษอัททาง
แพนLine@
โฟ จากัด: @PanPho

