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** โรงแรมโกลด์ ออร์คด
ิ กรุงเทพฯ (ถนนวิภาวดีฯ-สุทธิสาร)
* สถานทีจ
C ัดอบรมอาจเปลีย
C นแปลงได ้ตามความเหมาะสม

หล ักการและเหตุผล
ืC สารทางธุรกิจนั น
ั เจน
ในการพูดและการเขียนภาษาอังกฤษเพือ
C สอ
N จําเป็ นอย่างยิงC ทีจ
C ะต ้องมีความแม่นยํา, ชด
ืC สารทางธุรกิจ
และตรงประเด็น ในขณะทีย
C ังสามารถคงไว ้ซงึC ความสุภาพตามลักษณะของการติดต่อสอ
ดังนัน
N จึงเห็น
ว่าการเรียนภาษาอังกฤษโดยมีจด
ุ มุง่ หมายเพือ
C ให ้พูดได ้เพียงอย่างเดียวนัน
N ยังไม่เพียงพอ แต่จะต ้องเรียนรู ้ถึงระดับ
้
และสาํ นวนทีเC หมาะสมในการใชภาษาอั
งกฤษอีกด ้วย
ด ้วยเหตุนห
ีN ลักสูตร Business Speaking and Writing จึงได ้ถูกคิดค ้นขึน
N เพือ
C เป็ นเสมือนทางลัดให ้ผู ้เข ้า
C สารทางธุรกิจได ้อย่างมีประสิทธิภาพ
อบรมสามารถนํ าเอาไปประยุกต์ใช ้ในการติดต่อสือ
U

U

U

ว ัตถุประสงค์
ั ท์
1. เพือ
C เพิม
C ทักษะการพูดคุยบทสนทนาทางธุรกิจทังN แบบตัวต่อตัวและทางโทรศพ
2. เพือ
C ให ้ผู ้เข ้าร่วมอบรมเข ้าใจวิธน
ี ํ าเสนองานหรือโครงการเป็ นภาษาอังกฤษได ้อย่างมัCนใจ
3. เพือ
C ให ้ผู ้เข ้าร่วมอบรมรู ้จักวิธเี ขียนจดหมายธุรกิจ โดยใช ้สํานวนและรูปแบบทีเC ป็ นมาตรฐานสากล
ั
ห ัวข้อการฝึ กอบรม/สมมนา
ืC สารภาษาอังกฤษทุกประเภท
1. สูตรพืน
N ฐานมหัศจรรย์สําหรับการสอ
ิ ค ้าแบบปากเปล่าเป็ นภาษาอังกฤษอย่างมัCนใจ
2. การนํ าเสนอข ้อมูลของสน
ั ท์ในวงการธุรกิจ
3. เคล็ดลับการพูดคุยโต ้ตอบตัวต่อตัว และการพูดโทรศพ
ี
4. การเขียนจดหมายธุรกิจเป็ นภาษาอังกฤษแบบมืออาชพ
ืC มวลชนg
5. เคล็ดลับการเขียนเพือ
C โน ้มน ้าวใจและการเขียนข่าวแจกสอ
6. สรุปคําถาม - คําตอบ

ประกาศนียบ ัตร: บริษ ัท ไฮโพ เทรนนิง แอนด์ คอนเซา้ ท์แทนซ ี จําก ัด
อัตราหลักสูตร (ต่อ 1 ท่าน)
ชําระภายใน
ประเภท
บุคคลทว ั ไป
สมาชิก HIPO

ั
ค่าสมมนา
4,500.00
4,300.00

พิเศษ! ชําระภายใน 7
ประเภท
บุคคลทว ั ไป
สมาชิก HIPO

ั
ค่าสมมนา
4,300.00
4,000.00

VAT 7%
315.00
301.00

22 กุมภาพ ันธ์ 2562

ห ัก ณ ทีจ
 า่ ย 3 %
135.00
129.00

รวมจ่ายสุทธิ
4,680.00
4,472.00

กรณีไม่มห
ี น ังสือห ัก ณ ทีจ
 า่ ย
4,815.00
4,601.00

์ า
ํ เนาหน้าเช็ค)
กุมภาพ ันธ์ 2562 (โอนเงิน หรือ แฟกซส
VAT 7%
301.00
280.00

ห ัก ณ ทีจ
 า่ ย 3 %
129.00
120.00

รวมจ่ายสุทธิ
4,472.00
4,160.00

กรณีไม่มห
ี น ังสือห ัก ณ ทีจ
 า่ ย
4,601.00
4,280.00

บริษ ัท ไฮโพ เทรนนิง แอนด์ คอนเซา้ ท์แทนซี จําก ัด 40/81 ซอยอินทามระ 8 ถนนสุทธิสารวินจ
ิ ฉัย แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
โทร: 0-26154499, 0-2615-4477-8 โทรสาร: 0-2615-4479 อีเมล์: hipotraining@gmail.com, hipotraining@hotmail.com, info@hipotraining.com เว็บไซท์: www.hipotraining.co.th

วิธก
ี ารชําระเงิน:
1. โอนผ่านบัญชีธนาคาร ดังนีN
1.1 ธนาคารกรุงเทพ สาขาซอยอารี บัญชีสะสมทรัพย์ เลขทีC 127-4-66322-6
1.2 ธนาคารไทยพาณิชย์ บัญชีออมทรัพย์ สาขาพหลโยธิน เลขทีC 014-2-63503-8
C บัญชี บริษัท ไฮโพ เทรนนิงC แอนด์ คอนเซ ้าท์แทนซีC จํากัด
ชือ
และแฟกซ์ใบ Pay in และหนังสือรับรองหัก ณ ทีจ่าย (ถ ้ามี) ทีC 0-2615-4479
ืC บริษัท เบอร์ตด
C หลักสูตรและวันอบรม
พร ้อมระบุชอ
ิ ต่อของท่าน ชือ
2. ชําระด ้วยเช็คสังC จ่าย บริษัท ไฮโพ เทรนนิงC แอนด์ คอนเซ ้าท์แทนซีC จํากัด (สํานักงานใหญ่)
3. หัก ณ ทีจ
C า่ ย 3% เลขประจําตัวผู ้เสียภาษี 0-1055-48105-59-0
บริษ ัท ไฮโพ เทรนนิง แอนด์ คอนเซ้าท์แทนซี จําก ัด
40/81 ซอยอินทามระ 8 ถนนสุทธิสารวินจ
ิ ฉ ัย แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
4. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการไม่คน
ื เงินทีไC ด ้ชําระมาแล ้ว
รายละเอียดเพิม
 เติม กรุณาติดต่อ:
บริษัท ไฮโพ เทรนนิงC แอนด์ คอนเซ ้าท์แทนซีC จํากัด
โทรศัพท์: 02-615-4499, 02-615-4477-8
แฟกซ์: 02-615-4479 Hotline: 086-3183151-2
เวปไซด์: www.hipotraining.co.th
อีเมล์: hipotraining@gmail.com
ไอดี ไลน์: hipotraining
เฟสบุค
๊ : www.facebook.com/HIPOtraining
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