คู่มอ
ื การสมัครเรียน
สําหรับบุคคลธรรมดา
1. เลือกวันทีต้องการเรียน

2. ทีมงานจะติดต่อคุณ

เลือกวันจัดอบรมทีต้องการเรียน และ
กรอกข้อมูลทีใช้ในการลงทะเบียนให้
ครบถ้วน

เพือแจ้งรายละเอียดเกียวกับคอร์ส
เรียนเพิมเติมให้คณ
ุ ทราบภายใน 1-2
วันทําการ

4. ชําระเงินและส่งหลักฐาน

5. รับอีเมลลงทะเบียนสมบูรณ์

ชําระเงินตามจํานวนทีได้รบ
ั แจ้งไปที
054-1-14992-9 ธนาคารกสิกรไทย
ชือบัญชี “บจก. แม็กนีโต้แล็บส์”
และส่งหลักฐานการชําระเงินมาทีอีเมล
academy@contentshifu.com

หลังจากตรวจสอบแล้วทีมงานจะส่ง
อีเมลแจ้งการลงทะเบียนเสร็จสมบูรณ์

3. รับอีเมลยืนยัน

หลังจากพูดคุยกับทีมงาน ระบบจะส่ง
อีเมลยืนยันออเดอร์
6. พบกันในวันอบรม

สําหรับลูกค้าองค์กรทีต้องการซือคอร์สในนามบริษัท
1. เลือกวันทีต้องการเรียน

2. ทีมงานจะติดต่อคุณ

เลือกวันจัดอบรมทีต้องการเรียน กรอกข้อมูลทีใช้ในการลง
ทะเบียนให้ครบถ้วน และคลิกเลือก ‘ต้องการออกบิลในนาม
บริษัท’

กรณีชา
ํ ระเงินด้วยตนเองแล้วนําบิลไปเบิกบริษัทย้อนหลัง
ทีมงานจะติดต่อคุณเพือแจ้งรายละเอียดเกียวกับคอร์สเรียน
เพิมเติมให้คณ
ุ ทราบภายใน 1-2 วันทําการ หลังจากนันให้
ดําเนินการตามขันตอนที 3-8
กรณีให้ฝายจัดซือเปนผูด
้ ําเนินการชําระในนามบริษัท
ทีมงานจะติดต่อคุณกลับเพือจัดทําใบเสนอราคาและใบวาง
บิล หลังจากนันให้ดําเนินการตามขันตอนที 3-8

3. รับอีเมลยืนยัน

หลังจากพูดคุยกับทีมงาน ระบบจะส่งอีเมลเพือยืนยันออเดอร์

4. ชําระเงินและส่งหลักฐาน

ชําระเงินตามจํานวนทีได้รบ
ั แจ้งไปที
054-1-14992-9 ธนาคารกสิกรไทย
ชือบัญชี “บจก. แม็กนีโต้แล็บส์”
และส่งหลักฐานการชําระเงินมาทีอีเมล
academy@contentshifu.com

5. รับอีเมลลงทะเบียนสมบูรณ์

6. ทําหนังสือรับรองหัก ณ ทีจ่าย

่ ้านล่าง
ทีมงานใช้เวลาในการตรวจสอบหลักฐาน 1-2 วันทําการ หลัง ลูกค้าจัดทําหนังสือรับรองหัก ณ ทีจ่ายส่งให้ตามทีอยูด
หรื
อ
มอบให้
ท
ี
ม
งานในวั
น
อบรม
จากนันจะส่งอีเมลแจ้งการลงทะเบียนเสร็จสมบูรณ์ และ
มอบใบกํากับภาษีฉบับจริงให้คณ
ุ ในวันงาน
--------หากต้องการใบกํากับภาษีก่อนวันงานกรุณาติดต่ออีเมล
academy@contentshifu.com

บริษัท แม็กนีโต้แล็บส์ จํากัด
เลขที 139 อาคารเศรษฐีวรรณ ชัน 9 ห้องเลขที ยูนต
ิ ดี ถนน
ปน แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพ 10500
โทร 093 193 6654
เลขประจําตัวผูเ้ สียภาษี
0105560019380
-------

7. พบกันในวันอบรม

พิเศษ! รับคอร์สเรียนออนไลน์กลับบ้าน ในราคาพิเศษ
สมัครพร้อมกันประหยัดกว่า
รับส่วนลดสูงสุด 93.4%* เมือสมัครคอร์สเรียนออนไลน์พร้อมคอร์สเรียน Workshop

คอร์สออนไลน์ทบทวนได้ตลอด ไม่มว
ี ันหมดอายุ
คุณสามารถเข้ามาเรียนได้ตลอดเวลา และไม่จํากัดจํานวนวันเรียน (Lifetime Access)

ราคาพิเศษเมือสมัครพร้อมกับทีนังอบรม (Workshop) เท่านัน
คุณสามารถตรวจสอบรายชือคอร์ส Workshop ทีเข้าร่วมโปรโมชันนีได้ตามข้อมูลด้านล่าง
รายชือคอร์สเรียนทีสามารถสมัครพร้อมคอร์สเรียนออนไลน์ได้
คอร์ส Workshop
Essential SEO Strategies
Design for Business Communication
Digital Content Writing
Content Marketing Blueprint for B2B

➕
➕
➕
➕

คอร์สออนไลน์
Essential SEO
Design for Business Communication
Digital Content Writing
Content Marketing Blueprint for B2B

*จํานวนส่วนลดขึนอยูก
่ ับคอร์สทีสมัครเรียน

Terms and Conditions
1. ราคา Early Bird
ั อีเมลยืนยันออเดอร์ โดยทีมงานจะส่งใบเสนอราคา
- สงวนสิทธิเฉพาะกรณีชําระเงินภายใน 10 วันหลังจากได้รบ
ให้คณ
ุ รบกวนเซ็นอนุมต
ั ิเพือประกันราคาและชําระเงินภายในวันทีระบุในใบเสนอราคา
ั อีเมลยืนยันออเดอร์คอร์ส Digital
- กรณีชาํ ระเงินเลยกําหนด ราคาจะถูกปรับเปนราคาปกติ ตัวอย่างเช่น ได้รบ
Content Writing วันที 4 มกราคม ลูกค้าจะต้องชําระเงิน 7,400 บาท (ราคา Early Bird) ภายในวันที 14
มกราคม หากเลยวันที 14 มกราคมแล้ว ราคาจะถูกปรับขึนเปนราคาคอร์สเรียนปกติ 7,900 บาท (ทีมงานจะส่ง
อีเมลเพือแจ้งการปรับราคาให้คณ
ุ )

2. กรณีต้องการชําระเงินหลังวันจัดอบรม
- เฉพาะการชําระเงินสําหรับนิติบุคคลเท่านัน คุณสามารถติดต่อเราเพือให้เราขยายระยะเวลาการชําระเงินในใบ
วางบิล และจะต้องมีลายเซ็นของผูเ้ รียนหรือฝายจัดซือในใบวางบิลส่งเข้ามาในอีเมล
academy@contentshifu.com ก่อนวันเรียนเท่านัน ผูเ้ รียนจึงสามารถเข้าร่วมอบรมได้

3. การเปลียนชือผูเ้ ข้าอบรม
- จะต้องแจ้งทีมงานล่วงหน้า 5 วันก่อนวันอบรม โดยส่งข้อมูลมาทีอีเมล academy@contentshifu.com
- ข้อมูลของผูเ้ ข้าอบรมคนใหม่ทีต้องระบุในอีเมล
ชือ - นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)
เบอร์โทรศัพท์
อีเมล
ตําแหน่ง
บริษัท

4. การยกเลิกหรือเลือนรอบการอบรม
- หากชําระเงินแล้ว ต้องการสละสิทธิ หรือเลือนรอบการอบรม รบกวนแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน
- กรณีขอเลือนรอบการอบรม: หากแจ้งเลือนล่วงหน้าไม่ถึง 7 วันก่อนวันอบรม จะมีการชําระค่าสถานที + อาหาร
วันละ 1,000 บาท + Vat7% (วันละในทีนีหมายถึงจํานวนวันอบรมของคอร์ส) ตัวอย่างเช่น ลงทะเบียนอบรม
คอร์ส Essential SEO Strategies (หลักสูตร 2 วัน) จะต้องชําระเงิน (1,000*2) + 7% = 2,140 บาท
- กรณีขอ Cancel: ทางเราจะโอนเงินคืนคุณภายใน 7 วัน แต่หากมีการแจ้งสละสิทธิการอบรม ไม่ถึง 7 วันก่อนวัน
อบรม จะมีการชําระค่าสถานที + อาหาร วันละ 1000 บาท + Vat7% (วันละในทีนีหมายถึงจํานวนวันอบรม
ของคอร์ส) และค่าบริการดําเนินการ Cancel เพิมเติมอีก 1,500 บาท ตัวอย่างเช่น ลงทะเบียนอบรมคอร์ส
Essential SEO Strategies (หลักสูตร 2 วัน) จะต้องชําระเงิน (2,000 + 1,500) + 7% = 3,745 บาท

หากต้องการสอบถามเพิมเติมสามารถติดต่อเราได้ที
-

อีเมล academy@contentshifu.com
โทร 093 193 6654 (เฉพาะวันจันทร์ - ศุกร์ 9.00 - 18.00 น.)

