
A. รายละเอยีดโครงการ (กรุณากรอกรายการที1คุณตอ้งการลงทะเบยีน)

B.1 รายละเอยีดผูส้มคัร (*กรุณาใสข่อ้มลูใหค้รบถว้น)

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

*ช ื1อ - นามสกลุ (ไทย) : อาย ุ(Age) : เพศ (Gender) : 

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

*ที1อย ู่

ประเภทธรุกจิ (Business Type) : ตําแหน่งงาน (Position) :
C. รายละเอยีดแพค็เกจ 

ภาษีมลูค่าเพิ1ม ยอดเงนิที1ตอ้งชาํระ สทิธทิ ี1ไดร้บั

	 309,000 Material	Course

D.เง ื1อนไขการสมคัรและวธิกีารชาํระเงนิ 			

1. บรษิัท แพน โฟ จาํกดั ไดร้บัการแตง่ต ั Rงใหเ้ป็นตวัแทนจดัจาํหนา่ยบตัรสมัมนาของ BUSINESS MASTERY  และเป็นตวัแทนรบัชาํระเงนิแทนผ ูจ้ดังาน

    (Success Resources) แตเ่พยีงผ ูเ้ดยีวในประเทศไทยเทา่น ั Rน

หมายเหต ุ: 

1. โปรโมช ั1นท ี1ไดร้บั ผ ูใ้ชส้ทิธ ิSตอ้งเป็นช ื1อและคนเดยีวกบัผ ูล้งทะเบยีนซ ืRอบตัรสมัมนาเทา่น ั Rน  บตัรท ี1น ั1งโปรโมช ั1นพเิศษไมส่ามารถเปล ี1ยนแปลงหรอืโอนสทิธ ิS ใหแ้กผ่ ูอ้ ื1นได ้

3. บรษิัทฯ ขอสงวนสทิธ ิSในการเปล ี1ยนแปลงโปรโมช ั1นโดยไมแ่จง้ใหท้ราบลว่งหนา้
วธิกีารชาํระเงนิ : โอนเงนิผ่านบญัชธีนาคาร ช ื1อบญัช ีแพน โฟ จาํกดั
 ธนาคารกสกิรไทย สาขาพทุธมณฑลสาย 3 เลขท ี1 009-1-34687-7 บญัชอีอมทรพัย์

 ธนาคารกรงุไทย สาขางามวงศว์าน เลขท ี1 141-0-24960-3 บญัชอีอมทรพัย์

การยนืยนัการลงทะเบยีน

2. กรณุาตรวจสอบช ื1อ - อเีมล ์- เบอรโ์ทรศพัทม์อืถอื ใหถ้กูตอ้ง บรษิัทฯ จะสง่รหสัการยืนยันการลงทะเบยีนใหท้า่นตามหมายเลขโทรศพัทท์ ี1ใหไ้ว ้ภายใน 3 วนัทาํการ

การยกเลิกหรือโอนสทิธ ิS

1. หากผ ูส้มคัรหลกัไมส่ามารถเขา้รว่มสมัมนาในวนัท ี1 17 - 21 มถินุายน 2561 และไมไ่ดแ้จง้เจา้หนา้ตามกาํหนดเวลา ทางผ ูจ้ดัขอสงวนสทิธ ิSการขอเงนิคนืทกุกรณ ีและไมส่ามารถเล ื1อนรอบได ้

2. ผ ูส้มคัรหลกัสามารถโอนสทิธ ิSใหแ้กผ่ ูอ้ ื1นได ้1 ครั Rงเทา่น ั Rน โดยตอ้งแจง้รายละเอยีดการลงทะเบยีนใหมเ่ป็นลายลกัษณอ์กัษรทาง Email: info@panpho.com  ภายในวนัท ี1  31 พฤษภาคม 2561  เทา่น ั Rน

    กรณเีปล ี1ยนช ื1อระหวา่งวนัท ี1 1 มถินุายน ไปแลว้ไมส่ามารถเปล ี1ยนช ื1อไดท้กุกรณ ี

3. ผ ูจ้ดัขอสงวนสทิธ ิSในการยกเลกิหรอืเปล ี1ยนแปลงบรกิารการจดังาน โดยจะแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ ท ั Rงน ีRบรษิัทจะทาํการคนืเงนิตามจาํนวนท ี1ชาํระมาแลว้เทา่น ั Rน          

ลงชื1อ ผูส้มัคร            ลงชื1อ                  พนักงาน

ใบลงทะเบยีน
BUSINESS MASTERY 17-21 JUNE 2018

 REGISTRATION     

ประเภทบตัร ราคา (บาท)

2. ทา่นสามารถเปล ี1ยนช ื1อผ ูเ้ขา้สมัมนาได ้1 ครั Rงภายใน 31 พฤษภาคม 2561 โดยไมม่คีา่ใชจ้า่ย **ไมส่ามารถเล ื1อนรอบได*้*

2. โปรโมช ั1นท ี1ไดร้บัแตล่ะรอบมจีาํนวนจาํกดั เจา้หนา้ท ี1จะทาํการลงทะเบยีนสาํหรบัทา่นท ี1สง่ขอ้มลูยืนยันสทิธ ิSแลว้เทา่น ั Rน  เน ื1องดว้ยจะตอ้งมกีารแตรยีมในเร ื1องอปุกรณแ์ละสถานท ี1ลว่งหนา้

BUSINESS	MASTERY 309,000

1. เม ื1อลงทะเบยีนและการชาํระเงนิแลว้ กรณุาสง่อเีมล ์"ใบสมคัร" พรอ้ม "หลกัฐานการชาํระเงนิ" เพ ื1อยืนยันการลงทะเบยีนมาท ี1 Email : info@panpho.com  การลงทะเบยีนจะสมบรูณ ์

    เม ื1อไดร้บัการตดิตอ่กลบัทาง SMS.และ Email เพ ื1อยืนยันการรบัชาํระเงนิจากเจา้หนา้ท ี1แลว้เทา่น ั Rน

3. หากทา่นไมไ่ดร้บัการยืนยันการลงทะเบยีนภายใน 3 วนั กรณุาตดิตอ่ท ี1ฝายบรกิารลกูคา้ โทร. 094-242-4197  หรอื Line ID : @PanPho (ตลอดเวลา)

ขา้พเจา้ยอมรับเงื1อนไขการสมคัรและวธิกีารชาํระเงนิ

ชื$อโครงการ : BUSINESS MASTERRY                       สถานที$ :      Ahoyweg 10, 3084 BA Rotterdam,  
วนัที$ : 17 - 21 JUNE 2018  วิทยากร TONY  ROBBINS    
 


