
 

 
National Achievers Congress 2018 

รายละเอียดการเขา้ร่วมสัมมนา 
 

เพื่อสิทธิประโยชน์ของท่านกรุณาอ่านอยา่งละเอียด 
ประเทศท่ีจดังาน กรุงเทพฯ ประเทศไทย 

สถานท่ีจดังาน ศนูยป์ระชุมแห่งชาติสิริกิต์ิ (ห้องเพลนารี1) 
ท่ีอยู ่: เลขท่ี 60 ถนนรัชดาภิเษกตดัใหม่ แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร    
โทร : +66 2 229 3000 

วนัและเวลาจดัสัมมนา วนัเสาร์ท่ี  21  กรกฎาคม  2561         09.00  น. – 19.00 น.* 
วนัอาทิตยท่ี์  22  กรกฎาคม  2561         09.00  น. – 19.00 น.* 

*วิทยากรมีความตั้งใจในการถ่ายทอดเน้ือหาและกิจกรรมให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล
สูงสุดดงันั้นเวลาในการจดัสัมมนาอาจเปล่ียนแปลงได ้

การลงทะเบียน วนัเสาร์ท่ี  21  กรกฎาคม  2561        เร่ิมลงทะเบียนเวลา 08.00 น. – 08.45 น.  

* เน่ืองจากผูเ้ขา้ร่วมสัมมนามีจ านวนมาก  ขอแนะน าให้มาก่อนเวลา  เพ่ือหลีกเล่ียงการรอคิวใน  
การลงทะเบียน 

บตัรสัมมนา ลูกคา้ท่ีซ้ือบตัรสัมมนาจะไดรั้บการยนืยนัการลงทะเบียนเป็น SMS และ Email จากบริษทั แพน โฟ 
จ ากดั ส่งไปท่ีหมายเลขโทรศพัท ์และ Email ของท่านท่ีไดล้งทะเบียนไว ้ท่านต้องน า  SMS / Email 
พร้อมบัตรประชาชน เพ่ือน ามาลงทะเบียนรับ “สายรัดข้อมอื”(Wristband)  ณ เคาทเตอร์
ลงทะเบียนตามประเภทบตัร  ท่านตอ้งใส่ “สายรัดขอ้มือ”ตลอดสัมมนาทั้ง 2 วนั 
ข้อส าคญั : 
สายรัดข้อมอืหาย  - มีค่าใชจ่้ายในการเปล่ียนใหม่ เส้นละ 300 บาท 
Workbook หาย   - มีค่าใชจ่้ายในการเปล่ียนใหม่ เล่มละ 300 บาท 
บัตรสัมมนา ไม่สามารถคืนเงินไดแ้ต่เปล่ียนช่ือได ้

การเปลีย่นช่ือจะตอ้งแจง้ล่วงหนา้อยา่งนอ้ย 14 วนัก่อนงานสัมมนาโดยแจง้ความประสงคเ์ป็น

อีเมล(์เท่านั้น)มาท่ี info@panpho.com  *หากมีการเปล่ียนช่ือผูเ้ขา้ร่วมสัมมนาหลงัจาก 14 วนั 

มีค่าบริการเพ่ิม 500 บาท 

ก าหนดการ สัมมนาทั้งสองวนัจะมีวิทยากรผูเ้ช่ียวชาญจากหลายสาขาอาชีพมาบรรยายอยา่งต่อเน่ืองจนจบ
สัมมนา อยา่งไรก็ตามทางเจา้ของลิขสิทธ์ิสัมมนาน้ีคือ Success Resources มีรูปแบบการน าเสนอ
สัมมนาท่ีแตกต่างสัมมนาอ่ืน โดยท่ีจะไม่ไดแ้จง้ก าหนดการ (Agenda) ในการด าเนินสัมมนาทั้งสอง
วนั ซ่ึงเป็นนโยบายเดียวกบัการจดัสัมมนาน้ีประเทศอ่ืนๆทัว่โลก ทั้งน้ีรายช่ือและจ านวนวิทยากร
อาจมีการเพ่ิม หรือ เปล่ียนแปลงไดใ้นกรณีฉุกเฉินหรือจ าเป็น และ วิทยากรท่ีมีการเปล่ียนแปลงนั้น
ตอ้งมีมาตรฐานเทียบเท่าหรือสูงกว่า  โดยค านึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของการจดังาน 



การจดัท่ีนัง่ในห้องสัมมนา ทีน่ั่งในห้องสัมมนา จะถูกแบ่งโซนตามประเภทบตัร แต่ไม่ระบุเลขท่ีนัง่  ท่านสามารถเลือกท่ีนัง่
ไดเ้องภายในโซนประเภทท่ีนัง่ท่ีท่านซ้ือบตัรสัมมนา ขอสงวนสิทธิ์นั่งตามโซนที่ท่าน
ลงทะเบียนมาเท่านั้น 

วิทยากรและภาษาท่ีใชใ้นการ
สอน 

วิทยากรต่างชาติทั้งหมดใชภ้าษาองักฤษในการสอน (ยกเวน้วิทยากรไทยใชภ้าษาไทยท่านสามารถดู
รายละเอียดของวิทยากรแต่ละท่านไดท่ี้  https://www.nacthailand.com 

ส่ิงส าคญัท่ีตอ้งน ามา กรุณาน าส่ิงเหล่าน้ีมาในสัมมนา : 
● ปากกาและกระดาษ 

● เส้ือหนาวหรือแจ๊คเก็ตกนัลม (ส าคญัมาก) 
● ควรเตรียมขนมหรืออาหารว่างไปให้เพียงพอในแต่ละช่วงพกัและตลอดทั้งวนั 

● กรุณาน าขวดใส่น ้ าด่ืมส าหรับเตมิได ้(ขวดน ้าด่ืมไม่มีฝาปิดไม่สามารถน า 
   เขา้หอ้งสัมมนาได)้ 

การแต่งกาย ชุดท างานหรือแต่งตวัตามสบาย (Smart casual) ควรสวมเส้ือผา้ท่ีสบาย น าเส้ือหนาว หรือ สเวต็เตอร์
มาดว้ยเพราะอุณหภูมิห้องอาจเปล่ียนแปลงไดต้ลอดเวลา  

การแปลภาษา มบีริการแปลภาษาไทย 

● ราคา ณ วนังาน 3,990 บาท/ชุด 

● ราคา วนัน้ี – 31 พฤษภาคม 2561     990 บาท/ชุด 

● ราคา วนัท่ี 1 – 30 มิถุนายน 2561   1,990 บาท/ชุด 

● ราคา วนัท่ี 1 – 10 กรกฎาคม 2561  2,990 บาท/ชุด 

(ราคาน้ีตอ้งรวมภาษีมลูค่าเพ่ิมอีก 7%) เป็นค่าบริการแปลภาษาไทย(สด)  ผา่นหูฟังตลอดสัมมนาทั้ง 
2 วนั ขอสงวนสิทธ์ิไม่สามารถคืนเงินไดทุ้กกรณี แต่สามารถโอนสิทธ์ิได ้
หมายเหตุ :  

- เน่ืองจากมีผูใ้ชบ้ริการเป็นจ านวนมาก บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิการให้บริการเฉพาะผูท่ี้จอง
ล่วงหนา้เท่านั้น (เคร่ืองแปลภาษาเป็นบริการเช่า ต้องคืนหลังจบงาน) 

- ผูใ้ชบ้ริการตอ้งกรอกใบลงทะเบียนรับเคร่ืองแปลพร้อมน าบตัรประชาชนมาแลกรับเคร่ือง
แปล    ท่านจะไดรั้บบตัรประชาชนคืนเม่ือคืนเคร่ืองแปล 

ค่าปรับ :  
- เคร่ืองแปลช ารุด หรือ สูญหาย มีค่าใชจ่้าย 8,000 บาท 

- ฝาหลงั ช ารุด หรือ สูญหาย มีค่าใชจ่้าย 500 บาท 

- คลิปล็อค ช ารุด หรือ สูญหาย มีค่าใชจ่้าย 500 บาท 

- อุปกรณ์สามารถใช้ได้ 1 เคร่ือง/1 คนเท่านั้น  หากพบว่ามีการใชร่้วมกบับุคคลอ่ืนท่ีไม่ไดช้ าระ
ค่าบริการ หรือ ต่อพ่วงสัญญาณ หรือ บนัทึกเสียง  หรือ การกระท าใดท่ีเป็นเจตนาในการ
ละเมิดลิขสิทธ์ิ  จะตอ้งช าระค่าบริการแปลภาษา ณ 

วนังาน  (3,990 บาท) และ/หรือ ด าเนินคดีตามกฎหมายลิขสิทธ์ิต่อไป 

การบนัทึกภาพและเสียง ไม่อนุญาตให้บันทกึภาพและเสียงทุกกรณ ี

อาหาร สัมมนาน้ีไม่รวมอาหารและเคร่ืองด่ืม  ท่านสามารถหาซ้ือไดท่ี้ศนูยอ์าหารของสถานท่ีจดังานเวลาพกั
อาจไม่แน่นอน ควรเตรียมขนมหรืออาหารว่างให้เพียงพอตลอดสัมนาทั้ง 2 วนั 

การเดินทาง แผนทีก่ารเดินทางไปสถานทีจ่ัดงาน   

ศนูยป์ระชุมแห่งชาติสิริกิต์ิ (ห้องเพลนารี1) 

http://goo.gl/tn2xk2


รถยนต์ 
เส้นทางท่ี 1 : จากเส้นสุขุมวิท ทองหล่อ พร้อมพงษ ์สามารถเล้ียวซา้ยเขา้มายงั 
                      ถนนรัชดาภิเษกตดัใหม่ได ้
เส้นทางท่ี 2 : จากเส้นถนนรัชดาภิเษกตดัใหม่ สามารถเล้ียวซา้ยไปยงัเส้นสุขุมวิท 
                      นานา ชิดลม ได ้
 

 
 

 ทางแท๊กซ่ี 
แทก๊ซ่ีสามารถหาไดง่้ายและบริการเช่ือถือได ้อตัราค่าบริการเร่ิมตน้ 35 บาท  

ทางรถไฟใต้ดิน **แนะน า** 

อตัราค่าโดยสารข้ึนอยูก่บัระยะทาง  

ทางรถโดยสารประจ าทาง 
รถโดยสารประจ าทางผา่น สาย 136, 185, 501 

การจอดรถ 
 

สามารถน ารถมาจอดไดท่ี้ลานจอดรถของศนูยป์ระชุมแห่งชาติสิริกิต์ิ ฟรี (ท่ีจอดรถมีจ านวนจ ากดั) 

การเขา้ถึงสถานท่ีจดังาน ส าหรับวิธีการเดินทางมายงั ศนูยป์ระชุมแห่งชาติสิริกิต์ิ (ห้องเพลนารี1) 
● สามารถดูขอ้มลูสถานท่ีเพ่ิมเติมไดท่ี้ ศนูยป์ระชุมแห่งชาติสิริกิต์ิ คลกิ 

สอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติม บริษัท แพน โฟ จ ากดั  
115/14 ซอยพุทธมณฑลสาย 2 ซอย 21/1 ถนนพุทธมณฑลสาย2, แยก8  
แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวฒันา กรงเทพมหานคร 10170 
โทร:          + 66 9 9397 4624 
โทร:          + 66 9 4242 4197  
Line:         @panpho 
Email:       info@panpho.com 
Website:   www.panpho.com 
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