
A. รายละเอยีดโครงการ (กรณุากรอกรายการทีค่ณุตอ้งการลงทะเบยีน)

B.1 รายละเอยีดผูส้มคัร คนที ่1 (*กรณุาใสข่อ้มลูใหค้รบถว้น)

*Name - Lastname (English) : วนัเดอืนปีเกดิ  (Date of Birth) :

*ชือ่ - นามสกลุ (ไทย) : อาย ุ(Age) : เพศ (Gender) : 

*อเีมล ์(Email) : *เบอรโ์ทรศพัท ์(Moblie No.) :

ประเภทธรุกจิ (Business Type) : ตาํแหนง่งาน (Position) :

B.2 รายละเอยีดผูส้มคัร คนที ่2 (*กรณุาใสข่อ้มลูใหค้รบถว้น)

*Name - Lastname (English) : วนัเดอืนปีเกดิ  (Date of Birth) :

*ชือ่ - นามสกลุ (ไทย) : อาย ุ(Age) : เพศ (Gender) : 

*อเีมล ์(Email) : *เบอรโ์ทรศพัท ์(Moblie No.) :

ประเภทธรุกจิ (Business Type) : ตาํแหนง่งาน (Position) :

C. รายละเอยีดแพ็คเกจ 

ภาษมีลูคา่เพิม่ ยอดเงนิทีต่อ้งชําระ สทิธทิ ีไ่ดร้บั

553 8,453  -ทีน่ ัง่ GANARAL 2 ทีน่ ัง่ / MMI      
      Workbook 2 ชุด

693 10,593  -ทีน่ ัง่ Premium 2 ทีน่ ัง่ / MMI       
      Workbook 2 ชุด

973 14,873  -ทีน่ ัง่ VIP  2 ทีน่ ัง่ / MMI                
       Workbook 2 ชุด

1. บรษัิท แพน โฟ จํากดั ไดรั้บการแตง่ตัง้ใหเ้ป็นตัวแทนจัดจําหน่ายบัตรสมัมนาของ T.Harv Eker และ Millionaire Mind Intensive และเป็นตัวแทนรับชําระเงนิแทนผูจั้ดงาน

    (Success Resources) แตเ่พยีงผูเ้ดยีวในประเทศไทยเทา่นัน้

2. ราคาตอ้งบวกภาษีมลูคา่เพิม่ (VAT) 7% และบัตรสมัมนาไมร่วมอาหารเครือ่งดืม่ ทีพั่กและบรกิารแปลภาษา

3. บัตรสมัมนาราคาโปรโมชัน่พเิศษมจํีานวนจํากดั  ซืง่ทา่นจะตอ้งชําระคา่บัตรฯพรอ้มทําการแจง้ชือ่ผูเ้ขา้รว่มสมัมนาใหค้รบภายใน 7 วัน เทา่นัน้

4. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงโปรโมชัน่โดยไมแ่จง้ใหท้ราบลว่งหนา้

หมายเหต ุ: 

1. โปรโมชัน่ทีไ่ดรั้บ ผูใ้ชส้ทิธิต์อ้งเป็นชือ่และคนเดยีวกบัผูล้งทะเบยีนซือ้บัตรสมัมนาเทา่นัน้  บัตรทีน่ั่งโปรโมชัน่พเิศษไมส่ามารถเปลีย่นแปลงหรอืโอนสทิธิ ์ใหแ้กผู่อ้ืน่ได ้

3. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงโปรโมชัน่โดยไมแ่จง้ใหท้ราบลว่งหนา้

4  ในกรณีทีล่กูคา้บัตรหลักมคีวามจําเป็นจะตอ้งเปลีย่นรอบ สามารถเปลีย่นได ้1 ครัง้  ทัง้นีข้ ึน้อยูก่บัดลุยพนิจิของบรษัิทฯ  โดยทา่นจะตอ้งแจง้กบัเจา้หนา้ทีก่อ่นวันใชส้ทิธิ์

    7 วัน  โดยแจง้รอบและรายละเอยีดมาที ่info@panpho.com  หรอื Line:@PanPho (ตลอดเวลา) 

วธิกีารชําระเงนิ : โอนเงนิผา่นบญัชธีนาคาร ชือ่บญัช ีแพน โฟ จํากดั

 ธนาคารกสกิรไทย สาขาพทุธมณฑลสาย 3 เลขที ่009-1-34687-7 บัญชอีอมทรัพย์

 ธนาคารกรงุไทย สาขางามวงศว์าน เลขที ่141-0-24960-3 บัญชอีอมทรัพย์

การยนืยนัการลงทะเบยีน

2. กรณุาตรวจสอบชือ่ - อเีมล ์- เบอรโ์ทรศพัทม์อืถอื ใหถ้กูตอ้ง บรษัิทฯ จะสง่รหัสการยนืยันการลงทะเบยีนใหท้า่นตามหมายเลขโทรศัพทท์ีใ่หไ้ว ้ภายใน 3 วันทําการ

การยกเลกิหรอืโอนสทิธิ์

1. หากผูส้มัครไมส่ามารถเขา้รว่มสมัมนาในวันที ่14 - 16 กนัยายน  2561 และไมไ่ดแ้จง้เจา้หนา้ตามกําหนดเวลา ทางผูจั้ดขอสงวนสทิธิก์ารขอเงนิคนืทกุกรณี และไมส่ามารถเลือ่นรอบได ้

2. ผูส้มัครสามารถโอนสทิธิใ์หแ้กผู่อ้ืน่ได ้1 ครัง้เทา่นัน้ โดยตอ้งแจง้รายละเอยีดการลงทะเบยีนใหมเ่ป็นลายลักษณอั์กษรทาง Email: info@panpho.com  ภายในวันที ่ 30 มถินุายน 2561 เทา่นัน้

    กรณีเปลีย่นชือ่ระหวา่งวันที ่1 กรกฎาคม -30 สงิหาคม 2561 เสยีคา่ธรรมเนยีม 500 บาท (1 กนัยายน ไปแลว้ไมส่ามารถเปลีย่นชือ่ไดท้กุกรณี)

3. ผูจั้ดขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิหรอืเปลีย่นแปลงบรกิารการจัดงาน โดยจะแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ ทัง้นีบ้รษัิทจะทําการคนืเงนิตามจํานวนทีช่ําระมาแลว้เทา่นัน้          

ลงชือ่ ผูส้มคัร            ลงชือ่                  พนกังาน

ประเภทบตัร

             GANERAL Ticket                
(ราคาปกต ิ7,900 บาท)

1. เมือ่ลงทะเบยีนและการชําระเงนิแลว้ กรณุาสง่อเีมล ์"ใบสมัคร" พรอ้ม "หลักฐานการชําระเงนิ" เพือ่ยนืยันการลงทะเบยีนมาที ่Email : info@panpho.com  การลงทะเบยีนจะสมบรูณ์

ราคา (บาท)

ขา้พเจา้ยอมรบัเง ือ่นไขการสมคัรและวธิกีารชําระเงนิ

สอบถามรายละเอยีดและลงทะเบยีน โทร.(สายตรง) 094-242-4197  วนัจนัทร ์- วนัศกุร ์เวลา 8.30 น. - 17.30 น. หรอื Line: @PanPho

3. หากทา่นไมไ่ดรั้บการยนืยันการลงทะเบยีนภายใน 3 วัน กรณุาตดิตอ่ทีฝ่ายบรกิารลกูคา้ โทร.094-242-4197 หรอื Line ID : @PanPho (ตลอดเวลา)

    เมือ่ไดรั้บการตดิตอ่กลับทาง SMS.และ Email เพือ่ยนืยันการรับชําระเงนิจากเจา้หนา้ทีแ่ลว้เทา่นัน้

2. โปรโมชัน่ทีไ่ดรั้บแตล่ะรอบมจํีานวนจํากดั เจา้หนา้ทีจ่ะทําการลงทะเบยีนชือ่สําหรับทา่นทีส่ง่ขอ้มลูยนืยันสทิธิแ์ลว้เทา่นัน้  เนือ่งดว้ยจะตอ้งมกีารแตรยีมในเรือ่งอปุกรณแ์ละสถานทีล่ว่งหนา้

ใบลงทะเบยีน

Millionaire Mind Intensive 2018

7,900

REGISTRATION (Buy 1 Get 1)

บรกิารเชา่หฟูงัแปลภาษา
พรอ้ม Workbook ภาษาไทย 

(มคีา่ใชจ้า่ยเพิม่)

                PREMIUM Ticket                
(ราคาปกต ิ9,900 บาท) 9,900

                        VIP Ticket                  
   (ราคาปกต ิ13,900 บาท)

13,900

NO.MMI1809‐VF2

ชือ่โครงการ : Millionaire Mind Intensive (MMI รุน่ 12) สถานที ่:      

วนัที ่: 14 - 16 กนัยายน  2561 วทิยากร :     ตวัแทนอนัดบั 1 ของ T.Harv Eker (สอนเป็นภาษาองักฤษ)

ตอ้งการใช ้

1 ชดุ 1,900 บ.
รวมภาษี 2,033 บ.

*ราคาปกต ิ4,900 บ./ชุด






