
How to Register for the Event?



Registration

After clicking on the link, it will take the buyer to the 
register page. Here the buyer fills in their information, 
chooses the ticket type that they want, then fills in the 
attendee information (the person who will attend the 
event), tick on the checkbox to agree to the terms and 
policies and press “Register”

เมื่อคลิกทีล่ิงกล์งทะเบยีน ระบบจะพาไปทีห่น้าลงทะเบยีน ผู้ซือ้บัตรกรอกข้อมูล
ตนเองในส่วน Buyer info และเลือกประเภทบัตรทีต้่องการโดยคลิก + ตาม
จ านวนทีต้่องการในแต่ละประเภทบัตร หลังจากน้ันกรอกข้อมูลผู้เข้าร่วมในส่วน
ด้านล่าง (ข้อมูลของผู้เข้าร่วมงานตามประเภทบัตรทีเ่ลือก) เมื่อกรอกข้อมูล
เรียบร้อยให้คลิกทีก่ล่องสี่เหลี่ยมเพือ่ยอมรับ Term and Policies และคลิก
ปุ่ม Register เพือ่ลงทะเบยีน



Registration

If the buyer has a promo code, 
they can press at “Have a Promo 
Code” and add in the code in the 
blank field. The discounted price 
will be shown on the next page 
when making the payment.

หากผู้ซือ้มี Promo code ส าหรับลดราคา
บัตรเข้างาน สามารถกด “Have a Promo 
Code” และหรอกข้อมูลในช่องทีป่รากฎ ราคา
ส่วนลดจะแสดงในหน้าถัดไปคอืหน้าส าหรับท า
รายการช าระเงนิยลจน



Registration

After pressing register, the buyer will be taken to the 
payment page, here they will see the countdown for 24 hrs., 
the amount to be paid (if Promo Code applied, the amount 
here will show the new deducted amount), buyer can 
choose to pay with either Credit Card or Bank Transfer 
(applicable to buyers located in Thailand only). At this time, 
a payment email will also be sent to the buyer in case if they 
close the page and wants to come back to pay later. ในหน้าช าระเงนิผู้ซือ้จะเห็นระยะเวลาในการช าระเงินภายใน 24 ชม. และยอดเงนิที่ต้อง

ช าระ (ในกรณีทีใ่ช้ Promo Code ราคาจะแสดงยอดสุทธิที่ต้องช าระ) ผู้ซือ้สามารถ
เลือกวิธีการช าระผ่านบัตรเครดติหรือช าระผ่านการโอนเงนิเข้าบัญชี THLA (เปิดวิธีการ
โอนเงนิส าหรับผู้ซือ้ในประเทศไทยเท่าน้ัน) หากผู้ซือ้ไม่สามารถช าระเงนิได้ในทันท ี
สามารถไปทีอ่ีเมลท์ีล่งทะเบียนไว้และกดลิงกเ์พื่อเข้ามาทีห่น้าช าระเงินได้อีกคร้ัง



Registration

After payment is complete, the 
buyer will be taken to the 
attendee info page. Here they will 
need to answer the questions 
asked.

หลังจากผู้ซือ้ช าระเงนิเรียบร้อย ระบบจะพาไปที่
หน้ากรอกข้อมูลเพิม่เตมิของผู้ร่วมงาน โปรด
กรอกข้อมูลต่างๆ ให้ครบถ้วน



Registration

After answering the questions, the buyer 
will be taken to the Add-On page. After 
pressing “Book Now” they will be taken to 
the booking page where they can book 
tours and hotels.

เมื่อกรอกข้อมูลเรียบร้อย ระบบจะพาไปสู่หน้าการซือ้บัตร
เพิม่เตมิ หากผู้ซือ้ต้องการจองทีพ่ักหรือการทอ่งเทีย่ว
สามารถคลิก “Book Now”



Registration

After booking the hotel, the buyer will need to 
answer if the room will be single occupancy or 
double occupancy. For tour booking, the buyer will 
directly receive the email confirmation. After 
submitting they will see the “Book Now” button 
again, the buyer can choose to book more or close 
the page if all bookings are complete.

หลังจากท ารายการซือ้ทีพ่ักหรือท่องเทีย่วเรียบร้อย ระบบจะพาไปทีห่น้าขอ
ข้อมูลเพิม่เตมิส าหรับการจองทีพั่ก เมื่อกรอกข้อมูลเรียบร้อย ระบบจะ
กลับมาทีห่น้า “Book Now” อีกคร้ัง เพือ่หากต้องการซือ้เพิม่หรือกดปิด
หากจองเรียบร้อย



Registration

At the same time, the buyer will 
receive 2 emails, the booking 
confirm and ticket email. The 
ticket email will have a “Book 
Now” button to book the Add-
Ons in case if the buyer wants to 
come back and book the Add-
Ons.

เมื่อผู้ซือ้ช าระเงนิเรียบร้อย ระบบจะด าเนินการ
ส่งอเีมลไ์ปยังผู้ซือ้และผู้เข้าร่วม
ผู้ซือ้ – จะได้รับอเีมลค์อนเฟิรม์การช าระเงนิ
ผู้เข้าร่วม – จะได้รับอเีมลข้์อมูลส าหรับเข้า
ร่วมงาน (ในกรณีต้องการจองทีพ่กัหรือทอ่งเทีย่ว
เพิม่สามารถเข้ามากดจองได้ทีอ่เีมลนี์)้



Registration

After paying for the Add-Ons, the buyer 
will receive a ticket email, it will specify in 
the ticket info what they have bought. 

หลังจากช าระเงนิส าหรับบัตรทีพ่กัหรือทอ่งเทีย่วเรียบร้อย ผู้
ซือ้และผู้เข้าร่วมจะได้รับอเีมล ์โดยในอเีมลจ์ะแจ้ง
รายละเอยีดของการซือ้บัตรแต่ละประเภท
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