T.Harv Eker Signature Program

Millionaire Mind Intensive
รายละเอียดการเข้ าร่วมสัมมนา
เพื่อสิทธิประโยชน์ของท่านกรุณาอ่านอย่างละเอียด
ประเทศที่จดั งาน

กรุงเทพฯ ประเทศไทย

สถานที่จดั งาน

ศูนย์การค้ าเซ็นทรัลพลาซา แจ้ งวัฒนะ ฮอลล์ ชัน้ 5.5
(ฮอลล์ ชัน้ 5.5 ตังอยู
้ ่ ณ ชันบนสุ
้
ดของอาคารจอดรถ B)
ที่อยู่ : 99-99/9 หมู่ 2 ถ.แจ้ งวัฒนะ ต.บางตลาด อ.ปากเกร็ด นนทบุรี 11120
โทร : + 66 2101 0000
แผนที่ : https://goo.gl/maps/GyeLFubjXyC2

วันและเวลาจัดสัมมนา

วันศุกร์ ที่
วันเสาร์ ที่
วันอาทิตย์ที่

16 มีนาคม 2561 09:00 น. – 22:00น.
17 มีนาคม 2561 09:00 น. – 22:00น.
18 มีนาคม 2561 08:00 น. – 20:00น.

*วิทยากรมีความตังใจในการถ่
้
ายทอดเนื ้อหาและกิจกรรมให้ เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด ดังนัน้
เวลาในการจัดสัมมนาอาจเปลี่ยนแปลงได้
การลงทะเบียน

วันศุกร์ ที่ 16 มีนาคม 2561 เริ่มลงทะเบียนเวลา 07:45 – 08:45 น.
*เนื่องจากผู้เข้ าร่วมสัมมนามีจานวนมาก ขอแนะนาให้ มาก่อนเวลา เพื่อหลีกเลี่ยงการรอคิวในการ
ลงทะเบียน

รายละเอียด

ลูกค้ าที่ซื ้อบัตรสัมมนาจะได้ รับการยืนยันการลงทะเบียนเป็ น E-mail จากบริษัทแพนโฟ จากัด ตาม SMS ที่
ท่านลงทะเบียนไว้
ท่ านต้ องนา SMS พร้ อมบัตรประชาชน มาลงทะเบียนรับ “สายรัดข้ อมือ”(Wristband) ณ เคาน์เตอร์
ลงทะเบียนตามประเภทบัตร ท่านต้ องใส่ “สายรัดข้ อมือ” ตลอดสัมมนาทัง้ 3 วัน
ข้ อสาคัญ :
สายรัดข้ อมือหาย - มีค่าใช้ จ่ายในการเปลี่ยนใหม่ เส้ นละ 500 บาท
Workbook หาย - มีค่าใช้ จ่ายในการเปลี่ยนใหม่ เล่มละ 500 บาท
บัตรสัมมนา ไม่สามารถคืนเงินได้ แต่เปลี่ยนชื่อได้
การเปลี่ ยนชื่อ จะต้ องแจ้ งล่วงหน้ าอย่างน้ อย 14 วันก่อนงานสัมมนาโดยแจ้ งความประสงค์ เป็ น E-mail
(เท่านัน้ ) มาที่ info@panpho.com พร้ อมโทรแจ้ งเพื่อออก Code ใหม่ ทันที *หากมีการเปลี่ยนชื่อผู้เข้ าร่ วม
สัมมนาหลังจาก 14 วัน มีค่าบริการเพิ่ม 500 บาท

ภาษาที่ใช้ ในการสอน

วิทยากรใช้ ภาษาอังกฤษในการสอน

การจัดที่นงั่ ในห้ องสัมมนา

สิ่งสาคัญที่ต้องนามา

ที่น่ ังในห้ องสัมมนา จะถูกแบ่งโซนตามประเภทบัตร แต่ไม่ระบุเลขที่นงั่ ท่านสามารถเลือกที่นงั่ ได้ เองภายใน
โซนประเภทที่นงั่ ที่ท่านซื ้อบัตรสัมมนา ขอสงวนสิทธิ์น่ ังตามโซนที่ท่านลงทะเบียนมาเท่ านัน้
คุณต้ องนาสิ่งเหล่านี ้มาในสัมมนา :





ธนบัตร S$ 100 หรือ 1,000 บาท จานวน 3 ใบ
ปากกาและกระดาษ
ควรเตรียมขนมหรืออาหารว่างไปให้ เพียงพอในแต่ละช่วงพักและตลอดทังวั
้ น
กรุณานาขวดใส่น ้าดื่มสาหรับเติมได้ (ขวดน ้าดื่มไม่มีฝาปิ ดไม่สามารถนาเข้ าห้ องสัมมนาได้ )

การแต่งกาย

ชุดทางานหรือแต่งตัวตามสบาย (Smart casual) ควรสวมเสื ้อผ้ าที่สบาย นาเสื ้อกันหนาว หรือ สเว็ตเตอร์ มาด้ วย
เพราะอุณหภูมิห้องอาจเปลี่ยนแปลงได้ ตลอดเวลา

การแปลภาษา

มีบริการแปลภาษาไทย
ราคา 4,900 บาท (ราคานี ้ต้ องรวมภาษีมลู ค่าเพิ่มอีก 7%)
- ราคานี ้ เป็ นค่าบริการแปลภาษาไทย (สด) ผ่านหูฟังตลอดสัมมนาทัง้ 3 วัน ขอสงวนสิทธิ์ไม่สามารถคืน
เงินได้ ทกุ กรณี แต่สามารถโอนสิทธิ์ได้
หมายเหตุ :
- เนื่องจากมีผ้ ใู ช้ บริการเป็ นจานวนมาก บริษัทฯ ขอให้ สิทธิ์การให้ บริการ สาหรับผู้ที่จองล่วงหน้ าก่อน
เท่านัน้ (เครื่องแปลภาษาเป็ นบริการเช่ า ต้ องคืนหลังจบงาน)
- ผู้ใช้ บริการต้ องกรอกใบลงทะเบียนรับเครื่องแปลพร้ อมนาบัตรประชาชนมาแลกรับเครื่องแปล ท่านจะ
ได้ รับบัตรประชาชนคืนเมื่อคืนเครื่องแปล
ค่ าปรับ :
- เครื่องแปลชารุด หรือ สูญหาย มีคา่ ใช้ จ่าย 8,000 บาท
- ฝาหลัง ชารุด หรือ สูญหาย มีค่าใช้ จ่าย 500 บาท
- คลิปล็อค ชารุด หรือ สูญหาย มีคา่ ใช้ จ่าย 500 บาท
- อุ ปกรณ์ สามารถใช้ ได้ 1 เครื่ อง/1 คนเท่ านั น้ หากพบว่ามีการใช้ ร่วมกับบุคคลอื่นที่ไม่ได้ ชาระ
ค่าบริ การ หรื อ ต่อพ่วงสัญญาณ หรื อ บันทึกเสียง หรื อ การกระทาใดที่เป็ นเจตนาในการละเมิด
ลิขสิทธิ์ จะต้ องเสียค่าปรับ 10 เท่าของค่าบริการ ณ วันงาน (49,000 บาท) และ/หรือ ดาเนินคดีตาม
กฎหมายลิขสิทธิ์ต่อไป

การบันทึกภาพและเสียง

ไม่ อนุญาตให้ บนั ทึกภาพและเสียงทุกกรณี

อาหาร

สัมมนานี ้ไม่รวมอาหารและเครื่ องดื่ม ท่านสามารถหาซื ้อได้ ที่ศนู ย์อาหารของห้ างฯ เวลาพักอาจไม่แน่นอนควร
เตรียมขนมหรืออาหารว่างให้ เพียงพอตลอดสัมมนาทัง้ 3 วัน

การเดินทาง

รถยนต์
เส้ นทางที่ 1 : ลงทางด่วนแจ้ งวัฒนะขับไปทางถนนติวานนท์
ห้ างเซ็นทรัลจะอยูฝ่ ั่งซ้ ายมือก่อนถึงแยกถนนติวานนท์
เส้ นทางที่ 2 : มาจากถนนวิภาวดี-รังสิต เลี ้ยวซ้ ายเข้ าถนนแจ้ งวัฒนะ
ขับมุ่งหน้ ามาทางถนนติวานนท์
เส้ นทางที่ 3 : มาจากถนนติวานนท์เลี ้ยวซ้ ายเข้ าถนนแจ้ งวัฒนะ
ทางแท็กซี่
แท็กซีส่ ามารถหาได้ ง่ายและบริการเชื่อถือได้ อัตราค่าบริการเริ่มต้ น 35 บาท

ทางรถโดยสาร
รถโดยสารประจาทางผ่าน สาย 52, 150, 166, 356
แผนที่

ที่พกั

www.tkpalace.com
TK Palace Hotel (3 ดาว)
54/7 ถ.แจ้ งวัฒนะ ซ.15 แขวงหลักสี่ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ
โทร.02 574 1588 แฟกซ์ 02 574 2622
www.bwpluswandagrand.com
BEST WESTERN PLUS Wanda Grand Hotel
111 หมู่ 4 ถ.แจ้ งวัฒนะ ต.คลองเกลือ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
โทร.02 582 8282
www.novotel.com
Novotel Bangkok Impact (5ดาว)
94 ถ.ป๊ อปปูล่า ปากเกร็ด นนทบุรี
โทร.02 8334888 แฟกซ์ 02 833 4889

การจอดรถ

แนะนาให้ ผ้ เู ข้ าร่วมสัมมนาจอดรถ ที่ศนู ย์การค้ าเซ็นทรัลพลาซ่า อาคารจอดรถ B สามารถจอดรถได้ 3,200 คัน
อัตราค่ าบริการที่จอดรถ
- จอดฟรี 18 ชัว่ โมง แรก (เฉพาะผู้เข้ าร่วมงานสัมมนาเท่านัน)
้
- หลังจากเกินเวลา คิดค่าบริการจอดรถตามอัตราค่าบริการที่กาหนด และไม่อนุญาตให้ จอดรถค้ างคืน
ท่านสามารถนารถไปจอดได้ ในอาคารจอดรถและกดลิฟต์ของอาคารจอดรถไปยังห้ องสัมมนาได้
โดยตรง โดยไม่ต้องเข้ าไปในศูนย์การค้ า

ข้ อมูลสถานที่เพิ่มเติม

สามารถดูข้อมูลสถานที่จดั งานเพิ่มเติมได้ ที่ ศูนย์การค้ าเซ็นทรัลพลาซ่า แจ้ งวัฒนะ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

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

