
1 - 3 พฤศจิกายน 2562
เซ็นทรัลแจ้งวัฒนะ ฮอลล์ ช้ัน5.5 กรุงเทพฯ 

การลงทะเบียน
วันศุกร์ที ่1  พฤศจิกายน  2562  
เร่ิมลงทะเบียนเวลา 07:45 – 08:45 น. 

*เน่ืองจากผู้เข้าร่วมสัมมนามีจํานวนมาก ขอแนะนําให้มาก่อนเวลา 
เพ่ือหลีกเล่ียงการรอคิวในการลงทะเบียน 

วันและเวลาจัดสัมมนา

*วิทยากรมีความต้ังใจในการถ่ายทอดเน้ือหาและกิจกรรม
ให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด ดังน้ันเวลาในการ
จัดสัมมนาอาจเปล่ียนแปลงได้ 

วันศุกร์ท่ี    1    พฤศจิกายน   2562     09:00 น. – 22:00น.
วันเสาร์ท่ี    2    พฤศจิกายน   2562     09:00 น. – 22:00น.
วันอาทิตย์ท่ี  3    พฤศจิกายน   2562     08:00 น. – 20:00น.
 

สถานทีจั่ดงาน
ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา แจ้งวัฒนะ ฮอลล์ ชัน้ 5.5
(ฮอลล์ ช้ัน 5.5 ต้ังอยู่ ณ ช้ันบนสุดของอาคารจอดรถ)
ท่ีอยู่ : 99-99/9 หมู่ 2 ถ.แจ้งวัฒนะ ต.บางตลาด อ.ปากเกร็ด
จ.นนทบุรี 11120
โทร : + 66 2101 0000
แผนท่ี : https://goo.gl/maps/GyeLFubjXyC2
 

การจัดทีนั่ง่ในห้องสัมมนา

ทีนั่ง่ในห้องสัมมนา จะถูกแบ่งโซนตามประเภทบัตร แต่ไม่ระบุเลขท่ีน่ัง 
ท่านสามารถเลือกท่ีน่ังได้เอง ภายในโซนประเภทท่ีน่ังท่ีท่านซ้ือบัตร
สัมมนา ขอสงวนสิทธินั์ง่ตามโซนทีท่่านลงทะเบียนมาเท่านัน้ 

ภาษาทีใ่ช้ในการสอน

วิทยากรใช้ภาษาอังกฤษในการสอน  

รายละเอียด
ลูกค้าท่ีซ้ือบัตรสัมมนาจะได้รับการยืนยันการลงทะเบียนเป็น E-mail 
จากบริษัท แพนโฟ จํากัด และ sms ตามหมายเลขท่ีท่านลงทะเบียนไว้ 
ท่านต้องนํา SMS พร้อมบัตรประชาชน มาลงทะเบียนรับ “สายรัดข้อมือ”
(Wristband) ณ เคาน์เตอร์ลงทะเบียน 
ตามประเภทบัตร ท่านต้องใส่ “สายรัดข้อมือ” ตลอดสัมมนาทัง้ 3 วัน 

ข้อสําคัญ : 
สายรัดข้อมือหาย   
  - มีค่าใช้จ่ายในการเปล่ียนใหม่ เส้นละ 500 บาท 
Workbook หาย
 - มีค่าใช้จ่ายในการเปล่ียนใหม่ เล่มละ 500 บาท 
บัตรสัมมนา ไม่สามารถคืนเงินได้แต่เปล่ียนช่ือได้ 
การเปลีย่นชือ่ หากผู้สมัครไม่สามารถเข้าร่วมสัมมนาในวันท่ี 1 - 3
พฤศจิกายน 2562 ผู้สมัครสามารถแจ้งคําร้อง โดยส่งรายละเอียด
การลงทะเบียนผู้เข้าสัมมนาใหม่เป็นลายลักษณ์อักษร มาท่ีอีเมล
info@panpho.com เพ่ือเปล่ียนสิทธ์ิได้ถึงวันท่ี 15 ตุลาคม 2562 เท่าน้ัน

* กรณีเปลี่ยนชื่อระหว่างวันที่ 16 - 25 ตุลาคม 2562 จะเสียค่า
ธรรมเนียม 1,000 บาท โดยหลังจากวันท่ี 26 ตุลาคม 2562 เป็นต้นไป
จะไม่สามารถเปล่ียนแปลงช่ือได้ทุกกรณี  



เครือ่งแต่งกาย
ชุดทํางานหรือแต่งตัวตามสบาย (Smart casual) 
ควรสวมเส้ือผ้าท่ีสบาย นําเส้ือกันหนาว หรือ สเว็ตเตอร์มาด้วย
เพราะอุณหภูมิห้องอาจเปล่ียนแปลงได้ตลอดเวลา 

การแปลภาษา

อาหาร
สัมมนาน้ีไม่รวมอาหารและเคร่ืองด่ืม ท่านสามารถหาซ้ือได้
ท่ีศูนย์อาหารของห้างฯ เวลาพักอาจไม่แน่นอน ควรเตรียม
ขนมหรืออาหารว่างให้เพียงพอตลอดสัมมนาท้ัง 3 วัน

การบันทึกภาพและเสียง
ไม่อนุญาตให้บันทึกภาพและเสียงทุกกรณี

การเดินทาง
รถยนต์ 
เส้นทางท่ี 1 : ลงทางด่วนแจ้งวัฒนะขับไปทางถนนติวานนท์
              ห้างเซ็นทรัลจะอยู่ฝ่ังซ้ายมือก่อนถึงแยกถนน
              ติวานนท์    
เส้นทางท่ี 2 : มาจากถนนวิภาวดีเล้ียวซ้ายเข้าถนนแจ้งวัฒนะ 
              ขับมุ่งหน้ามาทางถนนติวานนท์
เส้นทางท่ี 3 : มาจากถนนติวานนท์เล้ียวซ้ายเข้าถนนแจ้งวัฒนะ 
 
ทางแท็กซี ่
แท็กซ่ีสามารถหาได้ง่ายและบริการเช่ือถือได้ 
อัตราค่าบริการเร่ิมต้น 35 บาท  
 
ทางรถโดยสาร 
  - รถโดยสารประจําทางผ่าน สาย 52, 150, 166, 356 

มีบริการแปลภาษาไทย ราคา 4,900 บาท 
(ราคาน้ีต้องรวมภาษี มูลค่าเพ่ิมอีก 7%) 
 - ราคาน้ี เป็นค่าบริการแปลภาษาไทย (สด) ผ่านหูฟงัตลอด   
  สัมมนาท้ัง 3 วัน ขอสงวนสิทธ์ิไม่สามารถ คืนเงินได้ทุกกรณี  
  แต่สามารถโอนสิทธ์ิได้ 
หมายเหตุ :  
 - เน่ืองจากมีผู้ใช้บริการเป็นจํานวนมาก บริษัทฯ ขอให้สิทธ์ิ   
  การให้บริการ สําหรับผู้ท่ีจองล่วงหน้าก่อน เท่าน้ัน 
  (เครือ่งแปลภาษาเป็นบริการเช่า ต้องคืนหลังจบงาน) 
 - ผู้ใช้บริการต้องกรอกใบลงทะเบียนรับเคร่ืองแปลพร้อมนําบัตร
  ประชาชนมาแลกรับเคร่ืองแปล ท่านจะได้รับบัตรประชาชนคืน 
  เม่ือคืนเคร่ืองแปล 
ค่าปรับ :  
 - เคร่ืองแปลชํารุด หรือ สูญหาย มีค่าใช้จ่าย 8,000 บาท 
 - ฝาหลัง ชํารุด หรือ สูญหาย มีค่าใช้จ่าย 500 บาท 
 - คลิปล็อค ชํารุด หรือ สูญหาย มีค่าใช้จ่าย 500 บาท 
 - อุปกรณ์สามารถใช้ได้ 1 เครือ่ง/1 คนเท่านัน้ หากพบว่ามีการใช้
  ร่วมกับบุคคลอ่ืนท่ีไม่ได้ชําระ ค่าบริการ หรือ ต่อพ่วงสัญญาณ 
  หรือ บันทึกเสียง หรือ การกระทําใดท่ีเป็นเจตนาในการละเมิด 
  ลิขสิทธ์ิ จะส่งดําเนินคดีตามกฎหมายลิขสิทธ์ิต่อไป 

สิง่สําคัญทีต้่องนํามา

คุณต้องนําส่ิงเหล่าน้ีมาในสัมมนา : 
 •  ธนบัตร 100 บาท หรือ 1,000 บาท จํานวน 3 ใบ 
 •  ปากกาและกระดาษ 
 •  ควรเตรียมขนมหรืออาหารว่างไปให้เพียงพอในแต่ละช่วงพัก
  และตลอดท้ังวัน 
 • กรุณานําขวดใส่น้ําด่ืมสําหรับเติมได้     
  (ขวดน้ําด่ืมไม่มีฝาปิดไม่สามารถนําเข้าห้องสัมมนาได้) 



สอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติม 

การจอดรถ
แนะนําให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาจอดรถ ท่ีศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า
อาคารจอดรถ A และ B สามารถจอดรถได้ 3,200 คัน
อัตราค่าบริการทีจ่อดรถ
- จอดฟรี 18 ช่ัวโมง แรก (เฉพาะผู้เข้าร่วมงานสัมมนาเท่าน้ัน)
- หลังจากเกินเวลา คิดค่าบริการจอดรถตามอัตราค่าบริการท่ี
  กําหนด และไม่อนุญาตให้จอดรถค้างคืน
- ประทับตราท่ีจอดรถรอบแรก เวลา 13:00 น. - 14:30 น. 
                       รอบสอง เวลา 17:00 น. - 18:30 น.
** กรุณาประทับตราจอดรถตรงตามเวลาทีก่าํหนด เพ่ือสิทธิป์ระโยชน์
   ของท่าน บริษัทขอสงวนสิทธิ์หากเกิดค่าธรรมเนียมการจอดรถ
   ผู้เข้าสัมมนาต้องเป็นผู้รับผิดชอบ กรณีมีค่าธรรมเนียมเกิดขึ้น

ท่านสามารถนํารถไปจอดได้ในอาคารจอดรถและกดลิฟต์ของอาคาร
จอดรถไปยังห้องสัมมนาได้โดยตรง  โดยไม่ต้องเข้าไปในศูนย์การค้า
 
 ข้อมูลสถานทีเ่พ่ิมเติม 
สามารถดูข้อมูลสถานท่ีจัดงานเพ่ิมเติมได้ท่ี
www.central.co.th/ 

บริษัท แพน โฟ จํากัด
115/14 ซ.พุทธมณฑลสาย 2 ซอย 21/1 แยก 8 
ถนนพุทธมณฑลสาย 2 แขวงศาลาธรรมสพน์ 
เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10170 
โทร :    + 669 9 397 4624, 
  + 669 4 242 4197 
Line@ :  @PanPho        
Email :  info@panpho.com    
Website :  www.panpho.com 

ทีพั่ก

www.tkpalace.com
TK Palace Hotel (3 ดาว) 
54/7 ถ.แจ้งวัฒนะ ซ.15 แขวงหลักส่ี เขตหลักส่ี กรุงเทพฯ 
โทร. 02 574 1588 แฟกซ์ 02 574 2622  

www.bwpluswandagrand.com 
BEST WESTERN PLUS Wanda Grand Hotel (5 ดาว)  
111 หมู่ 4 ถ.แจ้งวัฒนะ ต.คลองเกลือ อ.ปากเกร็ด 
จ.นนทบุรี 11120 
โทร. 02 582 8282 

www.novotel.com 
Novotel Bangkok Impact (5ดาว) 
94 ถ.ปอ๊ปปลู่า อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 
โทร. 02 8334888 แฟกซ์ 02 833 4889 

แผนที ่

รายละเอียดการเข้าร่วมสัมมนา เพ่ือสิทธิประโยชน์ของท่านกรุณาอ่านอย่างละเอียด


