
  
 

 
 

Tony Robbins’ 
สัมมนา Unleash The Power Wtithin Singapore 2018 

EVENT FACT SHEET 
 
 

ข้อมูลรายละเอียดตอ่ไปนี้มีความส าคัญ กรุณาอ่านอยา่งครบถ้วน  
 

ประเทศที่จัดงาน Singapore Expo Hall (สิงค์โปร์เอ็กซ์โปฮอลล์) 

1 Expo Drive  

Singapore 486150 

วันและเวลาจัดงาน  
 
 
 

*เวลาดังกล่าวเป็นเพียงแค่เวลาโดยประมาณเท่าน้ัน อน่ึงทางผู้จัดสัมมนาและ Tony Robbins จะค านึงถึง
มาตรฐานท่ีดีที่สุดในการเรียนรู้และยืนยันว่าผู้เข้าฟังสัมมนาจะได้รับเน้ือหาท่ีครบถ้วน  ดังน้ัน ก าหนดการอาจมี
การเปลี่ยนแปลงโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า 

การลงทะเบียน ผู้เข้าร่วมสัมมนาจะต้องท าการลงทะเบียนก่อนเข้างาน โดยการลงทะเบียนจะมีขึ้นใน วันพฤหัสท่ี 1 ตั้งแต่เวลา 
09.00 ถึง 12.00 น. กรุณาเผื่อเวลาอย่างน้อย 30 นาที ในการลงทะเบียนสัมมนา 
 

ซึ่งในเคานเ์ตอร์ลงทะเบียนทา่นจะได้รับ  
- สายรัดข้อมือ (Wristband)  
- หนังสือประกอบการเรียน 

ประตูจะเปิดเวลา 09.30 น. กรุณามาถึงก่อนเวลาเพื่อท าการลงทะเบียนและจับจองท่ีน่ังท่ีดีที่สุด ประเภทบัตร 
Diamond และ Solitaire กรุณาลงทะเบียนในบริเวณ Diamond Lounge โดยอน่ึง ผู้ท่ีมีบัตรประเภท Diamond 
และ Solitaire กรุณาลงทะเบียนตั้งแต่เวลา 09.30 น. เพื่อจับจองทีน่ั่งที่ดทีี่สุด 
 

สิ่งที่คุณจะได้รับ ประเภทบัตร GOLD 

- ท่ีน่ังในโซน GOLD 
- Course Materials 
- ประสบการณ์เดินลุยไฟ 

ประเภทบัตร VIP 

- ท่ีน่ัง ในโซน VIP 
- Course Materials 
- ประสบการณ์เดินลุยไฟ 

 



บัตรประเภท Diamond 

- ท่ีน่ังในโซน Diamond 
- พื้นท่ีรับรองพิเศษใน Diamond Lounge 
- อาหารหน่ึงม้ือส าหรับวันศุกร์ เสาร์ อาทิตย์ 
- ทางเข้าพิเศษก่อนใคร ทุกวันสัมมนา 
- บริการช่องทางลงทะเบียนแบบเร่งด่วน 
- ป้ายชื่อ 
- ประสบการณ์เดินลุยไฟ 
- Course Materials 

ที่นั่งประเภท Solitaire 

- ท่ีน่ังโซนด้านหน้าสุดใกล้กับเวที 
- พื้นท่ีรับรองพิเศษ ใน Diamond Lounge 
- อาหารหน่ึงมือส าหรับวันศุกร์ เสาร์ อาทิตย์ 
- ทางเข้าพิเศษก่อนใคร ทุกวันสัมมนา 
- บริการช่องทางลงทะเบียนแบบเร่งด่วน 
- ป้ายชื่อ 
- ประสบการณ์เดินลุยไฟ 
- Course Materials 

การแปลภาษา ญี่ปุ่น จีน บาฮาซา อินโดนิเซีย ไทย เวียดนาม พม่า และเกาหลี  บริการแปลภาษามีค่าใช้จา่ยเพิ่ม และช าระเงิน
ค่าบริการเช่าอุปกรณ์ กรณุาตดิต่อจองก่อนล่วงหน้าอย่างน้อย 15 วัน ท่ี info@panpho.com  หรือ Line 
@PanPho ขอสงวนสิทธิ์บริการไว้ส าหรับผู้ที่จองมาก่อนล่วงหน้าเท่าน้ัน   

บัตรสัมมนา E-Ticket จะถูกส่งถึงผู้ร่วมสัมมนาทุกคนตามอีเมล์ที่ท่านลงทะเบียนไว้ กรุณาปริ้น E-Tickets ของท่านและน ามา
ลงทะเบียนท่ีเคาเตอร์ลงทะเบียนตามประเภทบัตรของท่านในวันพฤหัสท่ี 1 กุมภาพันธ์ 2561 
กรณีซื้อบัตรสัมมนามากกว่าหน่ึงท่ีน่ังในคราวเดียวกัน E-Ticket จะยังไม่ถูกส่งจนกว่าจะแจ้งข้อมูลครบทุกคน 
(ชื่อ-นามสกุล ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ , เบอร์มือถือ , อีเมล์และท่ีอยู่)  กรุณาส่งข้อมูลท่ีสมบูรณ์มาท่ี 
info@panpho.com  ก่อนล่วงหน้าอย่างน้อย 15 วัน ก่อนวันงาน ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบหากส่งข้อมูล
ล่าช้ากว่าท่ีก าหนดไว้ 

การลงทะเบียน ผู้เข้าร่วมสัมมนาทุกท่านจะต้องน า E-Ticket มาแสดงเพื่อลงทะเบียน 
ท่านจะได้รับสายรัดข้อมือ ในการลงทะเบียน 
- กรุณารักษาสายรัดข้อมือไว้ตลอด 4 วันสัมมนา  
- กรุณาน าสัมภาระและกระเป๋าไว้กับตัวท่านเม่ือสัมมนาจบในแต่ละวัน 
- บุคคลท่ีมีอายุเกิน 16 ปี เท่าน้ันจึงจะได้การยอมรับการเข้าร่วมสัมมนา 
หมายเหตุ: กรณีช ารุด สูญหาย ลืมน ามา และทุกกรณีที่ไม่สามารถน าสายรัดข้อมือมาแสดง  ทางผู้จัดมีความ
จ าเป็นต้องคิดค่าใช้จ่ายเพิ่มตามท่ีก าหนดไว้ 

แผนผังที่นั่ง  

 

 

 

    ประเภทท่ีน่ังจะถูกระบุอย่างชัดเจนบนบัตรสัมมนา (E-Ticket) ของท่าน 

ท่านสามารถเลือกท่ีน่ังได้อิสระเฉพาะในโซนท่ีน่ังท่ีระบุบน E-Ticket ของท่านเท่าน้ัน 

mailto:info@panpho.com
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สิ่งส าคัญที่ต้องน ามา ส่ิงท่ีต้องน ามา : 

 ปากกา 

 เส้ือกันหนาว หรือเส้ือโค้ท 

 ควรเตรียมขนมหรืออาหารวา่งเน่ืองจากช่วงพักน้ันไม่แน่นอน 

 กรุณาน าขวดใส่น้ าดื่มส าหรับเติมได้ (ขวดน้ าดื่มไม่มีฝาปิดไม่สามารถน าเข้าห้องสัมมนาได้) 

การแต่งกาย กรุณาแต่งตัวในอริยบทท่ีสะดวกสบาย เส้ือผ้าสุภาพ และกรุณาน าเส้ือกันหนาวหรือแจ็คเก็ตมาในทุกวัน เน่ืองจาก
อุณหภูมิในห้องน้ันอาจเปลี่ยนแปลงจากร้อนเป็นหนาวได้ตลอดเวลา  โดยจะขึ้นอยู่กับกิจกรรมท่ีจะเกิดขึ้น ส าหรับ
กิจกรรมเดินลุยไฟ เราแนะน าให้คุณใส่รองเท้าท่ีสามารถถอดได้ง่ายและกางเกงท่ีสามารถพับขาได้ง่าย  

การบันทึกภาพและเสียง ไม่อนุญาตใหบ้ันทกึภาพ วีดิโอ และเสียงในขณะร่วมสมัมนาหรือในบริเวณกิจกรรมเดินลุยไฟ 

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

ที่จอดรถ ที่จอดรถ @ สิงค์โปร์ เอ็กซ์โป 

      2 ชม.แรก                      3.20 สิงค์โปร์ดอลล่าร์  

      จอดไม่เกิน 30 นาที            1.50 สิงค์โปร์ดอลล่าร์ 

      ค่าบริการรายวัน               20 สิงค์โปร์ดอลล่าร ์

ข้อมูลเพิ่มเติมเก่ียวกับการน ารถมาจอด คลิ๊กท่ีน่ี 

http://bit.ly/2sLLmC3


การเดินทางสาธารณะ โดย รถไฟฟ้า 

เอ็กซ์โป มีสถานีรถไฟฟ้า (MRT) ซึ่งตั้งอยู่ถัดไปบริเวณฮอลล์ 6 สถานีชื่อ: CG1,Expo 

รถไฟจะใช้เวลาเดินทาง 5 นาที จากสนามบินนานาชาติ Changi และสถานี Tanah Merah จะใช้เวลาเดินทาง 15   

นาที จากในเมือง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   แผนที ่

กรุณา คลิ๊กท่ีน่ี  ส าหรับบรเิวณพื้นที่จัดงาน 

   โดย แท็กซี ่ 

   ในสิงค์โปร์มีรถแท็กซี่เป็นจ านวนมากคอยให้บริการ แท็กซี่จากสนามบินมายังสิงค์โปร์เอ็กซ์โป จะมีค่าใช้จ่าย    
   15 ดอลล่าร์สิงค์โปร์ และเดินทางเข้าเมือง 20 ดอลล่าร์สิงค์โปร์  ราคาขึ้นอยู่กับมิตเตอร์ 

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม บริษัท แพน โฟ จ ากัด  
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 

 

http://bit.ly/2sVXfnE
mailto:info@panpho.com
http://www.panpho.com/

