Super Service Excellence
ั* ย
(การบริการชนเยี
 ม)

วิทยากร: พท.ดร.ธธีรธ
์ ร ธีรขว ัญโรจน์
อดีต General Manager - บริหารสินค ้า บริษัท ห ้างสรรพสินค ้าเซ็นทรัล จํากัด
อดีตผู ้จัดการและบริหารการขายอุตสาหกรรมนมไทย(นมตรามะลิ)
และผ่านงานด ้านการขายและการตลาดจาก Marriott Royal Garden Resorts Group
รวมประสบการณ์การทํางานด ้านการขาย การตลาดและการบริการมากกว่า 25 ปี

15 ตุลาคม 2564
09.00 – 16.00 น.
** โรงแรมโกลด์ ออร์คด
ิ กรุงเทพฯ (ถนนวิภาวดีฯ-สุทธิสาร)
*สถานทีจ
 ัดอบรมอาจเปลีย
 นแปลงได้ตามความเหมาะสม

หล ักการและเหตุผล
ืX ถือและการสร ้างความ
ในยุคปั จจุบันการบริการถือเป็ นสงิX ทีจ
X ําเป็ นอย่างมากต่อการสร ้างความน่ าเชอ
พึงพอใจให ้แก่ลูก ค ้า เนืXอ งจากในปั จจุบันลูกค ้ามีค วามต ้องการทีห
X ลากหลาย และการแข่งขันทางธุรกิจทีม
X ี
X
ิ
ความรุ น แรงมากขึน
[ สง ทีXเป็ นคํ าถามอยู่ใ นใจผู ้ให ้บริก าร รวมทั ง[ ผู ้บริหารคือ จะบริก ารอย่ างไรจึงจะเรีย กว่ า
ั* เยีย
“การบริการชน
 ม” เพืXอ สร ้างความพึง พอใจให ้กั บผู ้ใช ้บริก าร หลั ก สูต รนี[มีคํ าตอบให ้กั บ ผู ้เข ้าอบรม
แน่นอน
ั* เยีย
หลั ก สูต รนี[ จึงได ้พั ฒ นาขึน
[ มาเพืXอ ให ้ ได ้เรียนรู ้เทคนิค ...การบริการชน
 ม... สร ้างความเข ้าใจ
ลูกค ้าให ้มากขึน
[ เรียนรู ้การจัดการกับลูกค ้าแต่ละประเภท ระดมสมองทํากิจกรรมประยุกต์การสร ้างบริการอัน
โดดเด่นตรงใจลูกค ้า รวมถึงการแก ้ปั ญหาให ้ลูก ค ้าเมืXอ ลูกค ้าโกรธ เมือ
X จบการอบรมผู ้เข ้าสัมมนาจะสามารถ
ั*
ประยุกต์และต่อยอดความรู ้ด ้านการบริการทีเ รียกว่า..บริการชนเยี
ย
 ม...ได ้ด ้วยตนเอง
ว ัตถุประสงค์
ั*
1. เพือ
X ให ้ผู ้เข ้ารับการอบรมได ้ทราบหลักการและเทคนิคด ้านบริการให้เป็นการบริการชนเยี
ย
 ม
2. เพือ
X ให ้ผู ้เข ้ารับการอบรมสามารถนํ าความรู ้ทีไX ด ้ ไปใช ้ ให ้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่องค์กร
ห ัวข้อการบรรยายและ Workshop
ํ ค ัญของ....การบริการชนเยี
ั*
Module 1: กุญแจสา
ย
 ม
1. คําว่า....Super Service Excellence
2. บทบาทหน ้าทีX และความรับผิดชอบของการบริการ
3. เรียนรู ้และเข ้าใจ...พฤติกรรมของลูกค ้าแต่ละประเภท
4. เทคนิคการรับมือลูกค ้าในแต่ละประเภท
่ ารเป็ นนักบริการชัน
[ เยีย
5. ขัน
[ ตอนการให ้บริการ...สูก
X มด ้วยการบริการแบบ GIDC
ั
[
6. เทคนิคการบริการชนเยีย
X ม
• การสงั เกตลูกค ้า
• รู ้ความต ้องการของลูกค ้า
• วิเคราะห์พฤติกรรมลูกค ้า
• เข ้าใจสถานการณ์ของลูกค ้า
บริษ ัท ไฮโพ เทรนนิง แอนด์ คอนเซา้ ท์แทนซี จํากด
ั 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

ั*
7. กิจกรรม...บริการอย่างไรถึงเรียกว่า...การบริการชนเยี
ย
 ม”
Module 2: บริการทีใ ช.่ ...ครองใจลูกค้า
ั*
ืX สารทีม
ิ ธิภาพ...เพือ
8. เทคนิคการสอ
X ป
ี ระสท
X การเป็ นน ักบริการชนเยี
ย
 ม
• การพูด
• ภาษา
ี ง
• นํ[ าเสย
• การฟั ง
9. สร ้างทัศนคติทด
ีX ต
ี อ
่ งานบริการ...
10. เรียนรู ้มารยาท บุคลิกภาพ และลักษณะท่าทาง
11. การสร ้างความประทับใจให ้ลูกค ้า
้ การอีก
• ตัง[ แต่แรกพบจนลูกค ้ากลับมาใชบริ
12. การแก ้ไขปั ญหาเฉพาะหน ้าเมือ
X เจอลูกค ้าร ้องเรียน
13. กิจกรรม...บริการทีใ ช่...ครองใจลูกค้า
14. Role play...การแก้ไขปัญหา...สร้างความประท ับใจให้ลูกค้า
* จริงในงานบริการ)
(สร้างบทบาทสมมุต ิ สถานการณ์ตา่ ง ๆ ทีเ กิดขึน
15. กิจกรรม “การประเมินผลและการวิเคราะห์ตนเอง”
16. สรุป คําถามและคําตอบ

ประกาศนียบ ัตร: บริษ ัท ไฮโพ เทรนนิง แอนด์ คอนเซา้ ท์แทนซ ี จําก ัด
อัตราหลักสูตร (ต่อ 1 ท่าน)

ั
ราคาค่าอบรมสมมนา
/ ท่าน
ประเภท
บุคคลทว ั ไป
สมาชิก HIPO

ั
ค่าสมมนา
3,900.00
3,700.00

VAT 7%
273.00
259.00

ห ัก ณ ทีจ
 า่ ย 3 %
117.00
111.00

รวมจ่ายสุทธิ
4,056.00
3,848.00

กรณีไม่มห
ี นงั สือห ัก ณ ทีจ
 า่ ย
4,173.00
3,959.00

ั
ราคาพิเศษ !!! ชําระค่าอบรมสมมนา
ก่อนว ันอบรม 15 ว ัน
ประเภท
บุคคลทว ั ไป
สมาชิก HIPO

ั
ค่าสมมนา
3,700.00
3,400.00

VAT 7%
259.00
238.00

ห ัก ณ ทีจ
 า่ ย 3 %
111.00
102.00

รวมจ่ายสุทธิ
3,848.00
3,536.00

กรณีไม่มห
ี นงั สือห ัก ณ ทีจ
 า่ ย
3,959.00
3,638.00

วิธก
ี ารชําระเงิน:
1. โอนผ่านบัญชีธนาคาร ดังนี[
1.1 ธนาคารกรุงเทพ สาขาซอยอารี บัญชีสะสมทรัพย์ เลขทีX 127-4-66322-6
1.2 ธนาคารไทยพาณิชย์ บัญชีออมทรัพย์ สาขาพหลโยธิน เลขทีX 014-2-63503-8
X บัญชี บริษัท ไฮโพ เทรนนิงX แอนด์ คอนเซ ้าท์แทนซีX จํากัด
ชือ
และแฟกซ์ใบ Pay in และหนังสือรับรองหัก ณ ทีจ่าย (ถ ้ามี) ทีX 0-2615-4479
ืX บริษัท เบอร์ตด
X หลักสูตรและวันอบรม
พร ้อมระบุชอ
ิ ต่อของท่าน ชือ
2. ชําระด ้วยเช็คสังX จ่าย บริษัท ไฮโพ เทรนนิงX แอนด์ คอนเซ ้าท์แทนซีX จํากัด (สํานั กงานใหญ่)
3. หัก ณ ทีจ
X า่ ย 3% เลขประจําตัวผู ้เสียภาษี 0-1055-48105-59-0
บริษ ัท ไฮโพ เทรนนิง แอนด์ คอนเซา้ ทแ
์ ทนซี จําก ัด
40/81 ซอยอินทามระ 8 ถนนสุทธิสารวินจ
ิ ฉย
ั แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
4. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการไม่คน
ื เงินทีไX ด ้ชําระมาแล ้ว
รายละเอียดเพิม
 เติม กรุณาตด
ิ ต่อ:
บริษัท ไฮโพ เทรนนิงX แอนด์ คอนเซ ้าท์แทนซีX จํากัด
โทรศัพท์: 02-615-4499, 02-615-4477-8
แฟกซ์: 02-615-4479 Hotline: 086-3183151-2
เว็บไซด์: www.hipotraining.co.th
อีเมล์: hipotraining@gmail.com
ไอดี ไลน์: hipotraining
บริษ ัท ไฮโพ เทรนนิง แอนด์ คอนเซา้ ท์แทนซี จํากด
ั 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

เฟสบุค
๊ : www.facebook.com/HIPOtraining

[ เยีย
บริการ, ชัน
X ม, Super Service Excellenc , ขจัดข ้อร ้องเรียน, ทัศนคติ, พฤติกรรม,ประเภทลูกค ้า,สัมมนา,หลักสูตร, อบรม

บริษ ัท ไฮโพ เทรนนิง แอนด์ คอนเซา้ ท์แทนซี จํากด
ั 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

