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บรษิทั ไฮโพ เทรนนิ�ง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซี� จํากดั 40/81 ซอยอนิทามระ 8 ถนนสทุธสิารวนิจิฉัย  แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรงุเทพฯ 10400                             
โทร: 0-26154499, 0-2615-4477-8 โทรสาร: 0-2615-4479 อเีมล:์ hipotraining@gmail.com, hipotraining@hotmail.com, info@hipotraining.com เว็บไซท:์ www.hipotraining.co.th  

Service beyond Expectation  
 
 

วทิยากร: ดร.ธธรีธ์ร ธรีขวญัโรจน ์
อดตี General Manager - บรหิารสนิคา้ บรษัิท หา้งสรรพสนิคา้เซน็ทรัล จํากดั 

อดตีผูจั้ดการและบรหิารการขายอตุสาหกรรมนมไทย(นมตรามะล)ิ 
และผา่นงานดา้นการขายและการตลาดจาก Marriott Royal Garden Resorts Group 
รวมประสบการณ์การทํางานดา้นการขาย การตลาดและการบรกิารมากกวา่ 25 ปี 

 
 

16 ตลุาคม 2563 
09.00 – 16.00 น. 

** โรงแรมโกลด ์ออรค์ดิ กรงุเทพฯ (ถนนวภิาวดฯี-สทุธสิาร) 
*สถานทีXจัดอบรมอาจเปลีXยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม 

 
หลกัการและเหตผุล 
 ในยุคแห่งการบรกิารเชน่นีZ “การบรกิารอย่างมอือาชพี” เป็นสิXงทีXจําเป็นอย่างมากต่อการสรา้งความน่าเชืXอถือ
และการสรา้งความพงึพอใจใหแ้ก่ลูกคา้ เนืXองจาก ลูกคา้มีความตอ้งการมากขึZน และธุรกจิมกีารแข่งขันกันสูงยิXงขึZน   
สิXงทีXเป็นคําถามอยู่ในใจผูใ้หบ้รกิาร รวมทั Zงผูบ้รหิารคอื จะบรกิารอย่างไรจงึจะเรยีกว่า “บรกิารอย่างไร..ทีXเกนิความ
คาดหวงั”  
 หลักสูตรนีZมคํีาตอบใหก้ับผูเ้ขา้อบรมแน่นอน หลักสูตรนีZ จงึไดพั้ฒนาขึZนมาเพืXอให ้ไดเ้รียนรูเ้ทคนคิในการ
เขา้ใจลูกคา้ใหม้ากขึZน เรยีนรูก้ารจัดการกับลูกคา้ ระดมสมองทํากจิกรรมประยุกตก์ารสรา้งบรกิารอันโดดเด่นตรงใจ
ลูกคา้ รวมถงึการแกปั้ญหาใหลู้กคา้เมืXอลูกคา้โกรธ เมืXอจบการอบรม ผูเ้ขา้สัมมนาจะสามารถประยุกตแ์ละต่อยอด
ความรูด้า้นการใหบ้รกิารอย่างเป็นเลศิไดด้ว้ยตนเอง  
 
วตัถปุระสงค:์   

1. เพืXอใหผู้เ้ขา้อบรมไดเ้รยีนรูจั้กอย่างลกึซึZงถงึความคาดหวงัใหม ่ๆ ของลกูคา้ 
2. เพืXอใหผู้เ้ขา้อบรมมคีวามสามารถเจาะลกึการบรกิารขั Zนสงู 
3.  เพืXอใหผู้เ้ขา้อบรมสามารถประยกุตค์วามรูท้ีXไดศ้กึษาในหลักสตูรนีZ ในขณะปฏบิตังิานจรงิไดอ้ยา่งมี
ประสทิธภิาพสงูสดุ 

 
หวัขอ้การฝึกอบรม 
Module 1: ลกูคา้..... ในมมุมองใหม่ๆ   
1. เปิดกรุ ความคาดหวังใหม่ๆ.......ของลูกคา้  
2. กจิกรรม: กา้วตอ่ไป ใหเ้กนิความคาดหวงัของลกูคา้ 
3. Customer Voice ต่อ การบรกิารของพนักงาน ในปัจจุบนั 
4. มติขิองการใหบ้รกิารเฉพาะราย (Personalized) 
5. กจิกรรม: บรกิารลกูคา้ แบบ Personalized  
6. ครองใจลกูคา้ดว้ย 8 กฎเหล็กแหง่การบรกิาร  
 

Module 2: เจาะลกึการบรกิารข ั\นสงู 
7. Functional and Emotional Services   
8. กจิกรรม: “บรกิารดว้ย Functional and Emotional Services”   
9. ภาพรวมการบรกิาร Service Process ท ั\งการขาย และ การบรกิาร 

• การนําลกูคา้เขา้สูก่ารสนทนา...อย่างธรรมชาต ิ
• การเป็นนักฟัง นักถาม และ นักวเิคราะห ์
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• การร่ายคาถา..... เขา้สูก่ารใหบ้รกิาร การขาย และ การแกปั้ญหา อย่างคมชดั 
• การจบการสนทนา.........ดว้ยไมตรจีติอยา่งตรงึใจ 

10. กจิกรรม: ลงมอืปฏบัิต ิService Process  
11. Proactive service เพื�อมุง่สู ่Zero Defects 
12. กจิกรรม: วเิคราะหก์ารสนทนาจรงิ 

 
ประกาศนยีบตัร: บรษิทั ไฮโพ เทรนนิ�ง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซี� จํากดั 
 

อัตราหลักสตูร (ตอ่ 1 ทา่น) 
ชําระภายใน 16 ตลุาคม 2563 

ประเภท คา่สมัมนา  VAT 7% หกั ณ ที�จา่ย 3 %  รวมจา่ยสทุธ ิ กรณีไมม่หีนงัสอืหกั ณ ที�จา่ย 

บคุคลท ั�วไป 3,900.00 273.00 117.00 4,056.00 4,173.00 
สมาชกิ HIPO 3,700.00 259.00 111.00 3,848.00 3,959.00 

พเิศษ! ชําระภายใน 2 ตลุาคม 2563 (โอนเงนิหรอืแฟกซส์าํเนาหนา้เช็ค) 

ประเภท คา่สมัมนา  VAT 7% หกั ณ ที�จา่ย 3 %  รวมจา่ยสทุธ ิ กรณีไมม่หีนงัสอืหกั ณ ที�จา่ย 

บคุคลท ั�วไป 3,700.00 259.00 111.00 3,848.00 3,959.00 
สมาชกิ HIPO 3,400.00 238.00 102.00 3,536.00 3,638.00 

วธิกีารชําระเงนิ:  
1. โอนผ่านบัญชธีนาคาร ดงันีZ 
1.1 ธนาคารกรงุเทพ สาขาซอยอาร ีบญัชสีะสมทรัพย ์เลขทีX 127-4-66322-6 
1.2 ธนาคารไทยพาณชิย ์บัญชอีอมทรัพย ์สาขาพหลโยธนิ เลขทีX 014-2-63503-8 

          ชืXอบญัช ีบรษัิท ไฮโพ เทรนนิXง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซีX จํากดั   
          และแฟกซใ์บ Pay in และหนังสอืรับรองหัก ณ ทจี่าย (ถา้ม)ี ทีX 0-2615-4479  
          พรอ้มระบชุืXอบรษัิท เบอรต์ดิตอ่ของท่าน ชืXอหลกัสตูรและวนัอบรม 
2.  ชาํระดว้ยเชค็สัXงจา่ย บรษัิท ไฮโพ เทรนนิXง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซีX จํากดั (สาํนักงานใหญ)่ 
3.  หัก ณ ทีXจา่ย 3% เลขประจําตวัผูเ้สยีภาษี 0-1055-48105-59-0 
     บรษิทั ไฮโพ เทรนนิ�ง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซี� จํากดั   
     40/81 ซอยอนิทามระ 8 ถนนสทุธสิารวนิจิฉยั แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 
4. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธใินการไมค่นืเงนิทีXไดช้าํระมาแลว้   
 
รายละเอยีดเพิ�มเตมิ กรณุาตดิตอ่: 
บรษัิท ไฮโพ เทรนนิXง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซีX จํากดั 
โทรศพัท:์ 02-615-4499, 02-615-4477-8    
แฟกซ:์ 02-615-4479 Hotline: 086-3183151-2 
เวปไซด:์ www.hipotraining.co.th  
อเีมล:์ hipotraining@gmail.com  
ไอด ีไลน:์ hipotraining 
เฟสบุค๊: www.facebook.com/HIPOtraining  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
อบรม, สมัมนา, ขายตลาด, บรกิาร, คดิทักษะเฉพาะทาง, หวัหนา้งาน, ผูบ้รกิาร, การบรกิาร, ความคาดหวงั, มอือาชพี, Service 


