Tony Robbins’

สัมมนา Unleash The Power Wtithin Singapore 2018
EVENT FACT SHEET
ข้อมูลรายละเอียดต่อไปนี้มคี วามสาคัญ กรุณาอ่านอย่างครบถ้วน
ประเทศที่จัดงาน

Singapore Expo Hall (สิงค์โปร์เอ็กซ์โปฮอลล์)
1 Expo Drive
Singapore 486150

วันและเวลาจัดงาน

*เวลาดังกล่าวเป็นเพียงแค่เวลาโดยประมาณเท่านั้น อนึ่งทางผู้จัดสัมมนาและ Tony Robbins จะคานึงถึง
มาตรฐานที่ดีที่สุดในการเรียนรู้และยืนยันว่าผู้เข้าฟังสัมมนาจะได้รับเนื้อหาที่ครบถ้วน ดังนั้น กาหนดการอาจมี
การเปลี่ยนแปลงโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

การลงทะเบียน

ผู้เข้าร่วมสัมมนาจะต้องทาการลงทะเบียนก่อนเข้างาน โดยการลงทะเบียนจะมีขึ้นใน วันพฤหัสที่ 1 ตั้งแต่เวลา
09.00 ถึง 12.00 น. กรุณาเผื่อเวลาอย่างน้อย 30 นาที ในการลงทะเบียนสัมมนา
ซึ่งในเคาน์เตอร์ลงทะเบียนท่านจะได้รับ
- สายรัดข้อมือ (Wristband)
- หนังสือประกอบการเรียน
ประตูจะเปิดเวลา 09.30 น. กรุณามาถึงก่อนเวลาเพื่อทาการลงทะเบียนและจับจองที่นั่งที่ดีที่สุด ประเภทบัตร
Diamond และ Solitaire กรุณาลงทะเบียนในบริเวณ Diamond Lounge โดยอนึ่ง ผู้ที่มีบัตรประเภท Diamond
และ Solitaire กรุณาลงทะเบียนตั้งแต่เวลา 09.30 น. เพื่อจับจองทีน่ ั่งที่ดที ี่สุด

สิ่งที่คุณจะได้รับ

ประเภทบัตร GOLD
-

ที่นั่งในโซน GOLD
Course Materials
ประสบการณ์เดินลุยไฟ

ประเภทบัตร VIP
-

ที่นั่ง ในโซน VIP
Course Materials
ประสบการณ์เดินลุยไฟ

บัตรประเภท Diamond
-

ที่นั่งในโซน Diamond
พื้นที่รับรองพิเศษใน Diamond Lounge
อาหารหนึ่งมื้อสาหรับวันศุกร์ เสาร์ อาทิตย์
ทางเข้าพิเศษก่อนใคร ทุกวันสัมมนา
บริการช่องทางลงทะเบียนแบบเร่งด่วน
ป้ายชื่อ
ประสบการณ์เดินลุยไฟ
Course Materials

ที่นั่งประเภท Solitaire
-

ที่นั่งโซนด้านหน้าสุดใกล้กับเวที
พื้นที่รับรองพิเศษ ใน Diamond Lounge
อาหารหนึ่งมือสาหรับวันศุกร์ เสาร์ อาทิตย์
ทางเข้าพิเศษก่อนใคร ทุกวันสัมมนา
บริการช่องทางลงทะเบียนแบบเร่งด่วน
ป้ายชื่อ
ประสบการณ์เดินลุยไฟ
Course Materials

การแปลภาษา

ญี่ปุ่น จีน บาฮาซา อินโดนิเซีย ไทย เวียดนาม พม่า และเกาหลี บริการแปลภาษามีค่าใช้จา่ ยเพิ่ม และชาระเงิน
ค่าบริการเช่าอุปกรณ์ กรุณาติดต่อจองก่อนล่วงหน้าอย่างน้อย 15 วัน ที่ info@panpho.com หรือ Line
@PanPho ขอสงวนสิทธิ์บริการไว้สาหรับผู้ที่จองมาก่อนล่วงหน้าเท่านั้น

บัตรสัมมนา

E-Ticket จะถูกส่งถึงผู้ร่วมสัมมนาทุกคนตามอีเมล์ที่ท่านลงทะเบียนไว้ กรุณาปริ้น E-Tickets ของท่านและนามา
ลงทะเบียนที่เคาเตอร์ลงทะเบียนตามประเภทบัตรของท่านในวันพฤหัสที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561
กรณีซื้อบัตรสัมมนามากกว่าหนึ่งที่นั่งในคราวเดียวกัน E-Ticket จะยังไม่ถูกส่งจนกว่าจะแจ้งข้อมูลครบทุกคน
(ชื่ อ -นามสกุ ล ภาษาไทย ภาษาอั ง กฤษ , เบอร์ มือ ถื อ , อี เ มล์ และที่ อ ยู่ ) กรุ ณ าส่ ง ข้ อ มู ล ที่ สมบู รณ์มาที่
info@panpho.com ก่อนล่วงหน้าอย่างน้อย 15 วัน ก่อนวันงาน ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบหากส่งข้อมูล
ล่าช้ากว่าที่กาหนดไว้

การลงทะเบียน

ผู้เข้าร่วมสัมมนาทุกท่านจะต้องนา E-Ticket มาแสดงเพื่อลงทะเบียน
ท่านจะได้รับสายรัดข้อมือ ในการลงทะเบียน
- กรุณารักษาสายรัดข้อมือไว้ตลอด 4 วันสัมมนา
- กรุณานาสัมภาระและกระเป๋าไว้กับตัวท่านเมื่อสัมมนาจบในแต่ละวัน
- บุคคลที่มีอายุเกิน 16 ปี เท่านั้นจึงจะได้การยอมรับการเข้าร่วมสัมมนา
หมายเหตุ: กรณีชารุด สูญหาย ลืมนามา และทุกกรณีที่ไม่สามารถนาสายรัดข้อมือมาแสดง ทางผู้จัดมีความ
จาเป็นต้องคิดค่าใช้จ่ายเพิ่มตามที่กาหนดไว้

แผนผังที่นั่ง

ประเภทที่นั่งจะถูกระบุอย่างชัดเจนบนบัตรสัมมนา (E-Ticket) ของท่าน
ท่านสามารถเลือกที่นั่งได้อิสระเฉพาะในโซนที่นั่งที่ระบุบน E-Ticket ของท่านเท่านั้น

สิ่งสาคัญที่ต้องนามา

สิ่งที่ต้องนามา :
ปากกา
เสื้อกันหนาว หรือเสื้อโค้ท
ควรเตรียมขนมหรืออาหารว่างเนื่องจากช่วงพักนั้นไม่แน่นอน
กรุณานาขวดใส่น้าดื่มสาหรับเติมได้ (ขวดน้าดื่มไม่มีฝาปิดไม่สามารถนาเข้าห้องสัมมนาได้)

การแต่งกาย

กรุณาแต่งตัวในอริยบทที่สะดวกสบาย เสื้อผ้าสุภาพ และกรุณานาเสื้อกันหนาวหรือแจ็คเก็ตมาในทุกวัน เนื่องจาก
อุณหภูมิในห้องนั้นอาจเปลี่ยนแปลงจากร้อนเป็นหนาวได้ตลอดเวลา โดยจะขึ้นอยู่กับกิจกรรมที่จะเกิดขึ้น สาหรับ
กิจกรรมเดินลุยไฟ เราแนะนาให้คุณใส่รองเท้าที่สามารถถอดได้ง่ายและกางเกงที่สามารถพับขาได้ง่าย

การบันทึกภาพและเสียง

ไม่อนุญาตให้บันทึกภาพ วีดิโอ และเสียงในขณะร่วมสัมมนาหรือในบริเวณกิจกรรมเดินลุยไฟ

ที่พัก

โรงแรมแนะนา
Capri by Fraser Changi City
3 Changi Business Park Central 1,
Singapore 486037
Telephone:
+65 6933 9833
+65 6339 0800 (อัตโนมัติ)
ระยะเวลาถึงสิงค์โปร์เอ็กซ์โปร์:
ใช้เวลาเดิน 10 นาที
Park Avenue Hotel, Changi
2 Changi Business Park Avenue 1
Singapore 486015
Telephone:
+65 6809 7300
ระยะเวลาถึงสิงค์โปร์เอ็กซ์โปร์:
ใช้เวลาเดิน 8 นาที

ที่จอดรถ

ที่จอดรถ @ สิงค์โปร์ เอ็กซ์โป
2 ชม.แรก

3.20 สิงค์โปร์ดอลล่าร์

จอดไม่เกิน 30 นาที

1.50 สิงค์โปร์ดอลล่าร์

ค่าบริการรายวัน

20 สิงค์โปร์ดอลล่าร์

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการนารถมาจอด คลิ๊กที่นี่

การเดินทางสาธารณะ

โดย รถไฟฟ้า
เอ็กซ์โป มีสถานีรถไฟฟ้า (MRT) ซึ่งตั้งอยู่ถัดไปบริเวณฮอลล์ 6 สถานีชื่อ: CG1,Expo
รถไฟจะใช้เวลาเดินทาง 5 นาที จากสนามบินนานาชาติ Changi และสถานี Tanah Merah จะใช้เวลาเดินทาง 15
นาที จากในเมือง

แผนที่
กรุณา คลิ๊กที่นี่ สาหรับบริเวณพื้นที่จัดงาน
โดย แท็กซี่
ในสิงค์โปร์มีรถแท็กซี่เป็นจานวนมากคอยให้บริการ แท็กซี่จากสนามบินมายังสิงค์โปร์เอ็กซ์โป จะมีค่าใช้จ่าย
15 ดอลล่าร์สิงค์โปร์ และเดินทางเข้าเมือง 20 ดอลล่าร์สิงค์โปร์ ราคาขึ้นอยู่กับมิตเตอร์

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท แพน โฟ จากัด
115/14 ซ.พุทธมณฑลสาย 2 ซอย 21/1 แยก8 ถนนพุทธมณฑลสาย 2
แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10170
โทร:
+ 669 2 901 9959
โทร:
+ 666 2 605 9959
Line@:
@Panpho
Email:
info@panpho.com
Website: www.panpho.com

