
 
 

Group Package  
Date with Destiny - Virtual 

เรียนเป็นทีม! สรา้งมติรภาพ l เสรมิความสมัพันธ ์l โตไปดว้ยกนั 
 

วนัที ่4 – 9 ธนัวาคม 2564 

เวลา 21.00 - 11.00 น. (สิน้สดุการเรยีนวนัที ่25 ตลุาคม 2564) 
ณ โรงแรมรอยัลปริน้เซส* หลานหลวง กรงุเทพมหานคร 

 

พเิศษ 85,900 บาท /ทา่น* 
(ปกติ 259,000 บาท) 

แพคเกจ็เรยีนแบบกลุม่-ขัน้ตำ่ 5 คนขึน้ไป! 

 
     สิง่ทีค่ณุจะไดร้บัในแพค็เกจ็เรยีนแบบกลุม่นี ้

1. เรียน Date with Destiny Virtual แบบกลุม่ 

2. เรียน ผ่านระบบ ZOOM ในห้องเรียนแบบกลุ่มท่ีจัดไว้ 
3. บริการแปลภาษาไทยแบบกลุ่มตลอดสัมมนา ตามท่ีบริษัทกำหนด 
4. แบบฝึกหัดภาษาอังกฤษพิมพ์ขาวดำ 1 เล่ม/คน 

 

หมายเหต ุ 
1. ราคาน้ีไม่รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม,ไม่รวมท่ีพัก,ไม่รวมอาหารและเครื่องดื่มทุกม้ือ และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ  
2. ราคาน้ีไม่รวม Certificate, Facebook Group, Online Break Out Session, Coaching Session กิจกรรมและบรกิารอ่ืนๆ 
3. แพคเก็จเรียนแบบกลุ่มน้ีรวมบริการแปลภาษาไทยตามท่ีบริษัทกำหนดไว้ กำหนดและเรียนเฉพาะภายในห้องเรียนแบบกลุ่มเท่าน้ัน 
4. แพคเก็จเรียนแบบกลุ่มน้ีต้องมาเรียนพร้อมกัน ณ สถานท่ีท่ีจัดไว้ให้ในวันท่ี  วันท่ี 4 – 9 ธันวาคม 2564 เวลา 21.00 - 11.00 น. เท่าน้ัน 
5. การเรียนแบบกลุ่มต้องมีผู้ใช้บริการข้ันต่ำ 5 คน หากจำนวนคนไม่ถึงตามท่ีระบุ บริษัทฯ มีสิทธ์ิแจ้งค่าใช้จ่ายเพ่ิมหรือยกเลิกได้โดย 

ไม่ต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอ่ืน 
6. ราคา โปรโมชั่น สถานท่ี กิจกรรม บริการแปลภาษาไทยในแพคเก็จสามารถเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า  
7. การเรียนแบบกลุ่มเป็นไปตามเง่ือนไขท่ีบริษัทฯ กำหนด และสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมของสถานการณ์  โดยถือว่า 

การตัดสินเป็นสิทธ์ิเด็ดขาดของบริษัทฯ เท่าน้ัน 
 

การยนืยนัการลงทะเบยีน 
1. ขอสงวนสิทธ์ิการยืนยันราคาโปรโมชั่นโดยลูกค้าจะต้องชำระเงินตามเง่ือนไขในวันท่ีกำหนดเท่าน้ัน 
2. การชำระเงินจะถือว่าผู้สมัครได้ศึกษาเง่ือนไขการสมัครและยอมรับเง่ือนไขการเรียนแบบแพคเก็จกลุ่มแล้ว 

 

การยกเลกิ 
1. ผู้สมัครเข้าใจเป็นอย่างดีว่าจะไม่สามารถยกเลิก เลื่อนรอบ หรือขอเงินคืนได้ทุกกรณี  
2. ผู้สมัครสามารถโอนสิทธ์ิให้แก่ผู้อ่ืนได้โดยจะต้องแจ้งให้บริษัทฯ ทราบภายในวันจันทร์ท่ี 30 พฤศจิกายน 2564  ท้ังน้ีบริษัทขอสงวนสิทธ์ิฯ ใน

การพิจารณาการอนุมัติการโอนสิทธ์ิรายบุคคลเป็นไปตามวันและเง่ือนไขท่ีบริษัทฯ กำหนดเท่าน้ัน 
3. บริษัทฯ สงวนสิทธ์ิในการยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงการจัดงานหรือแพคเก็จ ท้ังน้ีจะมีการแจ้งให้ผู้สมัครทราบหากมีการเปลี่ยนแปลงเกิดข้ึน 

สอบถามหรือสั่งซ้ือแพคเก็จได้ท่ี ฝ่ายบริการลูกค้า 094-242-4197 LINE:@PANPHO 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ท่ี panpho.co/dwd21 



 

กำหนดการเรยีนแบบกลุม่ 

Date with Destiny - Virtual 
วนัที ่4 – 9 ธนัวาคม 2564 

ณ โรงแรมรอยัลปริน้เซส หลานหลวง กรงุเทพมหานคร 
 

วันที ่4 – 9 ธนัวาคม 2564 (กำหนดการตามวนัทีป่ระเทศสหรฐัอเมรกิา)   

(วันที ่10 ธนัวาคม 2564 – สิน้สดุการเรยีนตามวันทีป่ระเทศไทย *เวลาประเทศไทยเรว็กวา่สหรฐั 11 ชัว่โมงโดยประมาณ) 

 
4 ธนัวาคม 2564 (วนัที ่1) :  
19:00 น.   เปิดให้ลงทะเบียน  
20:00 น.   เปิดห้องเรียน (เตรียมความพร้อมก่อนสัมมนาตามอธัยาศัย) 
   - เชื่อมต่อระบบแปลภาษาไทยสำหรับท่านท่ีต้องการใช้บริการแปลภาษาไทย 
   - รู้จักเพ่ือนใหม่แลกเปลี่ยนนามบัตร 
21:00 น.   เริม่เรยีน-ถ่ายทอดสดจากประเทศสหรัฐอเมริกา 

                                       การพกัเบรค- ข้ึนอยู่กับวิทยากรท่ีสอน    

11.00 น.   จบการเรียนวันท่ี 1  
5 ธนัวาคม 2564 (วนัที ่2) :  
20:00 น.   เปิดห้องจัดงาน (เตรียมความพร้อมก่อนสัมมนาตามอธัยาศัย) 
21:00 น.   เริม่เรยีน-ถ่ายทอดสดจากประเทศสหรัฐอเมริกา 

                                            การพกัเบรค- ข้ึนอยู่กับวิทยากรท่ีสอน   

11.00 น.   จบการเรียนวันท่ี 2  
6 ธนัวาคม 2564 (วนัที ่3) :  
20:00 น.   เปิดห้องจัดงาน (เตรียมความพร้อมก่อนสัมมนาตามอธัยาศัย) 
21:00 น.   เริม่เรยีน-ถ่ายทอดสดจากประเทศสหรัฐอเมริกา 

                             การพกัเบรค- ข้ึนอยู่กับวิทยากรท่ีสอน  

11.00 น.   จบการเรียนวันท่ี 3 
7 ธนัวาคม 2564 (วนัที ่4) :  
20:00 น.   เปิดห้องจัดงาน (เตรียมความพร้อมก่อนสัมมนาตามอธัยาศัย) 
21:00 น.   เริม่เรยีน-ถ่ายทอดสดจากประเทศสหรัฐอเมริกา 

                                            การพกัเบรค- ข้ึนอยู่กับวิทยากรท่ีสอน   

11.00 น.   จบการเรียนวันท่ี 4 

8 ธนัวาคม 2564 (วนัที ่5) :  
20:00 น.   เปิดห้องจัดงาน (เตรียมความพร้อมก่อนสัมมนาตามอธัยาศัย) 
21:00 น.   เริม่เรยีน-ถ่ายทอดสดจากประเทศสหรัฐอเมริกา 

                                            การพกัเบรค- ข้ึนอยู่กับวิทยากรท่ีสอน    

11.00 น.   จบการเรียนวันท่ี 5 
9 ธนัวาคม 2564 (วนัที ่6) :  
20:00 น.   เปิดห้องจัดงาน (เตรียมความพร้อมก่อนสัมมนาตามอธัยาศัย) 
21:00 น.   เริม่เรยีน-ถ่ายทอดสดจากประเทศสหรัฐอเมริกา 

                                            การพกัเบรค- ข้ึนอยู่กับวิทยากรท่ีสอน    

11.00 น.   จบการเรียนวันท่ี 6 
 

หมายเหต:ุ กำหนดการ เวลา กิจกรรม วิทยากร สามารถเปลี่ยนแปลงได้โดยผู้จัด Robbins Research International, Inc และหรือทีมวิทยากร 

 

สอบถามหรือสั่งซ้ือแพคเก็จได้ท่ี ฝ่ายบริการลูกค้า 094-242-4197 LINE:@PANPHO 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ท่ี panpho.co/dwd21 

 
 



 

เงือ่นไขและขอ้ตกลงการเรยีนแบบกลุม่ 
 Date with Destiny - Virtual 

วนัที ่4 – 9 ธนัวาคม 2564 (เรยีนตามเวลาประเทศสหรฐัอเมรกิา)   

(สิน้สดุวนัที ่10 ธนัวาคม 2565) 
. 

1. เพื่อให้การลงทะเบียนนี้สมบูรณ์ คุณได้รับทราบ ยอมรับ และเข้าใจในข้อตกลงว่าจะไม่มีการคืนเงินสำหรับการยกเลิก สละสิทธ์ิ 

หรือการเปล่ียนแปลงใดๆ หลังจากท่ีคุณชำระเงินค่าลงทะเบียน 

 

2. การจัดทำแพคเก็จกลุ่มนี้เพื่อสนับสนุนการเรียนรู้ ซ่ึงจัดโดยบริษัท แพน โฟ จำกัด (แพนโฟ) มิได้มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีใน

การส่งเสริมการขายผลิตภัณฑ์ และการลงทุนใดๆ ท้ังนี้แพนโฟไม่ได้แนะนำ หรือรับรองเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์หรือโอกาสธุรกิจใดๆ 

ท่ีเกิดข้ึนในระหว่างการเรียน  การลงทุนหรือการตัดสินใจซ้ือใดๆ ของผู้เรียนเกิดข้ึนจากการตัดสนิใจของตัวบุคคลเอง ซ่ึงมิได้

รับอิทธิพลใดๆ จากแพนโฟ วิทยากร/ เจ้าหน้าท่ี/ พนักงาน/ ผู้กำกับดูแล หรือตัวแทนใดๆ 

 

3. แพนโฟ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ท่ีเกิดจาก การยกเลิก ความล่าช้าท่ีเกิดจากภัยธรรมชาติ โรค

ระบาด  การนัดหยุดงาน การจลาจล การปฏิวัติ รัฐประหาร ท่ีอยู่นอกเหนือการควบคุมของทางแพนโฟ  และหรือไม่ต้อง

รับผิดชอบค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมท่ีเกิดข้ึนทางตรง หรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย การถูกทำร้าย การสูญหาย ความล่าช้า หรือ จาก

อุบัติเหตุต่างๆ 

 

4. เนื่องจากสถานการณ์ปัจจุบัน แพนโฟได้ปฏิบัติตามมาตรการจำกัดผู้เข้าเรียนและทีมงานในห้องไม่ให้เกินกว่าพระราชบัญญัติ

การควบคุมโรคและการประกาศจากทางรัฐบาลในช่วงเวลานั้นซ่ึงผู้เรียนทราบเป็นอย่างดีว่าอาการเจ็บป่วย อุบัติเหตุ หรือความ

บกพร่องใดๆ ท่ีอยู่เหนือการควบคุมของแพนโฟจะตกเป็นความรับผิดชอบและอยู่ภายในดุลยพินิจของผู้เรียน  โดยแพนโฟไม่

ต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ ท่ีอาจเกิดข้ึน 

 

5. ห้ามมีการบันทึกภาพ เสียง และเนื้อหาใดๆ ในระหวา่งการเรียน ท้ังนีใ้ห้รวมถงึลิขสิทธ์ิงานแปลภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทยใน

การเรียนนี้ ผู้เรียนท่ีใช้บริการแปลภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย ได้ทราบและเข้าใจว่าเป็นผู้ได้รับสิทธ์ิในการแปลภาษาอังกฤษ

เป็นภาษาไทยสำหรับการเรียนแบบกลุ่มดังกล่าว โดยจะอนุญาตให้ใช้แปลได้เพียง 1 คน/ สิทธ์ิเท่านั้น ซ่ึงจะอิงจากการ

ลงทะเบียนและการชำระเงินเป็นสำคัญ โดยไม่สามารถบันทึกเสียง ทำซ้ำ ดัดแปลง หรือให้บุคคลคนอ่ืนท่ีมิได้มีการลงทะเบียน

และชำระเงนิ ร่วมใช้บริการแปลภาษาไทยท่ียังไม่ได้ชำระเงินและหากไม่ปฎิบัติตามจะถือว่าผิดเงื่อนไขการใช้บริการ 

 

6. แพนโฟขอสงวนสิทธ์ิในการเชิญผู้เรียนออกโดยไม่ต้องคืนเงินหรือการชดเชยหากพบว่าบุคคลนั้นเกี่ยวข้องกับเร่ืองดังต่อไปนี้ 

- ก่อกวน  ไม่เคารพผู้เรียนในกลุ่ม  

- มีไข้หรืออุณภูมิเกิน 37.5 C หรืออาการป่วยท่ีไม่พึงประสงค์ 

 

ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงเงือ่นไขและขอ้ตกลงโดยจะแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

สอบถามขอ้มลูเพิม่เตมิไดท้ี:่ 

บริษัท แพน โฟ จำกัด 

ฝ่ายบริการลูกค้า 

โทร. 094-242-4197 LINE:@PANPHO 


