
A. รายละเอยีดโครงการ (กรณุากรอกรายการทีค่ณุตอ้งการลงทะเบยีน)

B.1 รายละเอยีดผูส้มคัร คนที ่1 (*กรณุาใสข่อ้มลูใหค้รบถว้น)

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

*ชือ่ - นามสกลุ (ไทย) : *อเีมล ์(Email) :  *เบอรโ์ทรศพัท ์(Moblie No.) :

* ทีอ่ยู่

ประเภทธุรกจิ (Business Type) : ต าแหนง่งาน (Position) :

B.2 รายละเอยีดผูส้มคัร คนที ่2 (*กรณุาใสข่อ้มลูใหค้รบถว้น)

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

*ชือ่ - นามสกลุ (ไทย) : *อเีมล ์(Email) :  *เบอรโ์ทรศพัท ์(Moblie No.) :

* ทีอ่ยู่

ประเภทธุรกจิ (Business Type) : ต าแหนง่งาน (Position) :

C. รายละเอยีดแพ็คเกจ 

ภาษมีลูคา่เพิม่ ยอดเงนิทีต่อ้งช าระ สทิธทิ ีไ่ดร้บั

413 6,313
 -ทีน่ ัง่ GENERAL 2 ทีน่ ัง่ / NAC    

         Workbook 2 ชุด

553 8,453
 -ทีน่ ัง่ Premium 2 ทีน่ ัง่ / NAC     

       Workbook  2 ชุด

693 10,593
 -ทีน่ ัง่ VIP 2 ทีน่ ัง่ / NAC            

Workbook  2 ชุด

D.เง ือ่นไขการสมคัรและวธิกีารช าระเงนิ    

1. บรษัิท แพน โฟ จ ำกดั ไดรั้บกำรแตง่ตัง้ใหเ้ป็นตวัแทนจัดจ ำหน่ำยบตัรสมัมนำของ The National Achievers Congress 2018 และเป็นตวัแทนรับช ำระเงนิแทนผูจั้ดงำน

    (Success Resources) แตเ่พยีงผูเ้ดยีวในประเทศไทยเทำ่นัน้

2. รำคำตอ้งบวกภำษีมลูคำ่เพิม่ (VAT) 7% และบตัรสมัมนำไมร่วมอำหำรเครือ่งดืม่ ทีพั่กและบรกิำรแปลภำษำ

หมายเหต ุ: 

1. โปรโมชัน่ทีไ่ดรั้บ ผูใ้ชส้ทิธิต์อ้งเป็นชือ่และคนเดยีวกบัผูล้งทะเบยีนซือ้บตัรสมัมนำเทำ่นัน้  บตัรทีน่ั่งโปรโมชัน่พเิศษไมส่ำมำรถเปลีย่นแปลงหรอืโอนสทิธิ ์ใหแ้กผู่อ้ ืน่ได ้

3. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นกำรเปลีย่นแปลงโปรโมชัน่โดยไมแ่จง้ใหท้รำบลว่งหนำ้

4  ในกรณีทีผู่เ้ขำ้สมัมนำไมส่ำมำรถเขำ้ร่วมสมัมนำได ้สำมำรถเปลีย่นแปลงผูเ้ขำ้สมัมนำ แตไ่มส่ำมำรถขอคนืเงนิได ้ ทัง้นี้ข ึน้อยู่กบัดลุยพนิจิของบรษัิทฯ

    ทำ่นจะตอ้งแจง้กบัเจำ้หนำ้ทีภ่ำยในวนัที ่30 มถินุำยน โดยแจง้รำยละเอยีดมำที ่info@panpho.com  หรอื Line:@PanPho (ตลอดเวลำ) 

วธิกีารช าระเงนิ : โอนเงนิผา่นบญัชธีนาคาร ชือ่บญัช ีแพน โฟ จ ากดั

 ธนำคำรกสกิรไทย สำขำพทุธมณฑลสำย 3 เลขที ่009-1-34687-7 บญัชอีอมทรัพย์

 ธนำคำรกรุงไทย สำขำงำมวงศว์ำน เลขที ่141-0-24960-3 บญัชอีอมทรัพย์

การยนืยนัการลงทะเบยีน

2. กรุณำตรวจสอบชือ่ - อเีมล ์- เบอรโ์ทรศพัทม์อืถอื ใหถ้กูตอ้ง บรษัิทฯ จะสง่รหัสกำรยนืยันกำรลงทะเบยีนใหท้ำ่นตำมหมำยเลขโทรศพัทท์ีใ่หไ้ว ้ภำยใน 3 วนัท ำกำร

การยกเลกิหรอืโอนสทิธิ์

1. หำกผูส้มคัรหลกัไมส่ำมำรถเขำ้สมัมนำในวนัที ่21-22 กรกฎำคม 2561 และไมไ่ดแ้จง้ตำมก ำหนดเวลำ ทำงผูจั้ดขอสงวนสทิธิก์ำรขอเงนิคนืทกุกรณี และไมส่ำมำรถเลือ่นรอบได ้

2. ผูส้มคัรหลกัสำมำรถโอนสทิธิใ์หแ้กผู่อ้ ืน่ได ้1 ครัง้เทำ่นัน้ โดยตอ้งแจง้รำยละเอยีดกำรลงทะเบยีนใหมเ่ป็นลำยลกัษณ์อกัษรทำง Email: info@panpho.com  ภำยในวนัที ่ 30 มถินุำยน 2561 เทำ่นัน้

    กรณีเปลีย่นชือ่ระหวำ่งวนัที ่1 - 15 กรกฎำคม 2561 เสยีคำ่ธรรมเนยีม 500 บำท (16 กรกฎำคม ไปแลว้ไมส่ำมำรถเปลีย่นชือ่ไดท้กุกรณี)

3. ผูจั้ดขอสงวนสทิธิใ์นกำรยกเลกิหรอืเปลีย่นแปลงบรกิำรกำรจัดงำน โดยจะแจง้ใหท้รำบลว่งหนำ้ ทัง้นี้บรษัิทจะท ำกำรคนืเงนิตำมจ ำนวนทีช่ ำระมำแลว้เทำ่นัน้          

ลงชือ่ ผูส้มคัร            ลงชือ่                  พนกังาน

The National Achievers Congress 2018

5,900

1-30 มถินุายน 2018

   บรกิารแปลภาษาไทยพรอ้ม 

       Workbook ภาษาไทย   

       (มคีา่ใชจ้า่ยเพิม่)

ประเภทบตัร

ขา้พเจา้ยอมรบัเง ือ่นไขการสมคัรและวธิกีารช าระเงนิ

สอบถามรายละเอยีดและลงทะเบยีน โทร.(สายตรง) 099-397-4624, 094-242-4197  วนัจนัทร ์- วนัศกุร ์เวลา 8.30 น. - 17.30 น. หรอื Line: @PanPho

3. หำกทำ่นไมไ่ดรั้บกำรยนืยันกำรลงทะเบยีนภำยใน 3 วนั กรุณำตดิตอ่ทีฝ่ำยบรกิำรลกูคำ้ โทร.099-397-4624, 094-242-4197 หรอื Line ID : @PanPho (ตลอดเวลำ)

    เมือ่ไดรั้บกำรตดิตอ่กลบัทำง SMS.และ Email เพือ่ยนืยันกำรรับช ำระเงนิจำกเจำ้หนำ้ทีแ่ลว้เทำ่นัน้

2. โปรโมชัน่ทีไ่ดรั้บแตล่ะรอบมจี ำนวนจ ำกดั เจำ้หนำ้ทีจ่ะท ำกำรลงทะเบยีนส ำหรับทำ่นทีส่ง่ขอ้มลูยนืยันสทิธิแ์ลว้เทำ่นัน้  เนื่องดว้ยจะตอ้งมกีำรแตรยีมในเรือ่งอปุกรณ์และสถำนทีล่ว่งหนำ้

         VIP Ticket               (Buy1Get1) 9,900

         GENERAL Ticket     (Buy1Get1)

1. เมือ่ลงทะเบยีนและกำรช ำระเงนิแลว้ กรุณำสง่อเีมล ์"ใบสมคัร" พรอ้ม "หลกัฐำนกำรช ำระเงนิ" เพือ่ยนืยันกำรลงทะเบยีนมำที ่Email : info@panpho.com  กำรลงทะเบยีนจะสมบรูณ์

ราคา (บาท)

         PREMIUM Ticket    (Buy1Get1) 7,900

ชือ่โครงการ : The National Achievers Congress 2018 สถานที ่: ศนูยป์ระชุมแหง่ชาตศิริกิติต ิ ์ หอ้งเพลนาร1ี  

วนัที ่: 21 - 22 กรกฎาคม 2561 วทิยากร :     ชัน้น าและผูป้ระสบความส าเร็จจากหลากหลายวงการ

1 ชดุ 990 บ.
รวมภำษี 1,059.30 บ.

2 ชดุ 1,980 บ.
รวมภำษี 2,118.60 บ.

*ราคาปกติ 4,900 บ./ชุด


