SMART & SMILE SERVICE
ี )
(พน ักงานต้อนร ับมืออาชพ
วิทยากร: ดร.พิพ ัฒน์พล เพ็ ชรเทีย
 ง

ปริญญาเอก การศึกษาเพือ
G พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยรามคําแหง,
ปริญญาโท การศึกษาเพือ
G พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยรามคําแหง,
ประสบการณ์ทํางาน ทีป
G รึกษาอาวุโสด ้านการพัฒนาบุคลากร/วิทยากร
บริษัท คิง เพาเวอร์ ดิวตี4 ฟรี จําก ัด (พ ัฒนาบุคลากรมากกว่า 3,500 คน)
- ผู ้จัดการฝ่ ายพัฒนาทรัพยากรบุคคล / นักวิเคราะห์วางแผนระบบการฝึ กอบรม
 ั แนล กรุป
และการพ ัฒนาบุคลากร กลุม
่ บริษท
ั คิง เพาเวอร์ อินเตอร์เนชน
๊ จําก ัด

10 กุมภาพ ันธ์ 2564
09.00 – 16.00 น.
** โรงแรมโกลด์ ออร์คด
ิ กรุงเทพฯ (ถนนวิภาวดีฯ-สุทธิสาร)
*สถานทีจ
G ัดอบรมอาจเปลีย
G นแปลงได ้ตามความเหมาะสม

หล ักการและเหตุผล
ในปั จจุบน
ั สภาพการแข่งขันในสมรภูมธ
ิ รุ กิจได ้ทวีความรุนแรงมากขึน
U ทุกปี ดังนัน
U ผู ้ให ้บริการทุกท่านมี
ิ ใจใชบริ
้ การ โดยเฉพาะอย่างยิงG
ความสําคัญอย่างยิงG ในการสร ้างความประทับใจให ้กับลูกค ้า หรือ ทําให ้ลูกค ้าตัดสน
ั ผัสคือ
พนักงานต ้อนรับ เนืGองจากเป็ นพนั กงานคนแรกทีไG ด ้พบปะกับลูกค ้า อย่างไรก็ตาม ความจริงทีล
G ก
ู ค ้าได ้สม
พนักงานต ้อนรับหลายคนยังไม่สามารถสร ้างความประทับใจสูงสุดให ้กับลูกค ้า หรือ บางครังU กลับทําให ้ลูกค ้าโกรธถึง
้ การไปเลย
ขัน
U เลิกใชบริ
หลักสูตรนีจ
U งึ ได ้พัฒนาขึน
U มาเพือ
G ตอบสนองให ้พนักงานต ้อนรับ ได ้รับความรู ้เทคนิคและเรียนรู ้ประสบการณ์ใน
ี มีทักษะและบุคลิกภาพการให ้บริการทีต
การพัฒนาตนเองให ้เป็ นพนักงานต ้อนรับมืออาชพ
G ้องตาต ้องใจลูกค ้า รวมทังU
การทํากิจกรรม Workshop เพือ
G ระดมความคิดในการพัฒนาและปรับเปลีย
G นวิธก
ี ารในการให ้บริการ เมือ
G จบการอบรม
ั มนาจะสามารถประยุกต์และต่อยอดความรู ้เรือ
ั ฤทธิผ
คาดว่า ผู ้เข ้าสม
G งนีไU ด ้อย่างสม
[ ลด ้วยตนเอง

ว ัตถุประสงค์
1. เพือ
G ให ้ผู ้เข ้ารับการอบรมได ้เรียนรู ้และพัฒนาทักษะด ้านบริการและการต ้อนรับลูกค ้าด ้วยการเตรียมความพร ้อม
การแสดงออกต่อหน ้าลูกค ้าคนไทย และชาวต่างชาติด ้วยบุคลิกภาพการพูด พร ้อมการแสดงท่าทางได ้อย่าง
ี
มัGนใจระดับ VIP อย่างมืออาชพ
2. เพือ
G ให ้ผู ้เข ้ารับการอบรมฝึ กทักษะภาคปฏิบัตต
ิ อ
่ ลูกค ้าระดับ VIP ขององค์กร ด ้วยการบริการ และการต ้อนรับ
ด ้วยการสนทนาทังU ภาษาไทย และภาษาอังกฤษอย่างง่ายๆ กับลูกค ้าคนไทยและชาวต่างชาติให ้สามารถ
ืG สารได ้เข ้าใจตรงกัน ชด
ั เจน และถูกต ้องได ้อย่างมีประสท
ิ ธิภาพ
ติดต่อสอ
3. เพือ
G ให ้ผู ้เข ้าอบรมเรียนรู ้เทคนิค เรียนรู ้วิธก
ี ารปรับตัวในการดูแลลูกค ้าอย่างมีความสุข สร ้างสรรค์ สร ้างความ
ประทับใจแก่ลก
ู ค ้า และมีภาพลักษณ์ ภาพพจน์ทด
ีG ต
ี อ
่ องค์กร
ห ัวข้อการบรรยายและ Workshop
ั ันธ์ก ับการทํางานด้วยก ันอย่างมีความสุข (Dealing with SMILE People)
1. มนุษย์สมพ
ั พันธภาพด ้วยปรับตัวเองให ้เข ้ากับคนอืน
 การสร ้างความสม
G ๆ
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

ึ ทีด
 การสร ้างความรู ้สก
G ี และความสุขของการเริม
G ต ้นการทํางาน
 การเข ้าใจลักษณะบุคลิกภาพของตนเอง กับผู ้อืน
G ก่อนอย่างมีสว่ นร่วม
2. การพ ัฒนาบุคลิกภาพภายนอกก ับการสร้างความประท ับใจก ับลูกค้า VIP ด้วยภาพล ักษณ์อย่างมือ
อาชีพ (SMART with VIP Personality)
 การยิม
U การไหว ้ การทักทาย
ั ญาณต่างๆ ด ้วยมืออย่างถูกวิธแ
 การบอกทาง สญ
ี ละน่าสนใจ
้
้
ั
 การใชคําพูดทีไG พเราะ ช า ชด คม สุภาพ นุ่มนวล และเนียน
 การวางกิรย
ิ า ท่าทางต่อหน ้าลูกค ้า
WORKSHOP 1 : ฝึ กทักษะเตรียมความพร ้อมการแสดงออกบุคลิกภาพต่อหน ้าลูกค ้า VIP
3. เทคนิคการบริการด้วยสนทนาภาษาไทย และภาษาอ ังกฤษก ับชาวต่างชาติแบบง่ายๆ ไม่อาย ไม่กล ัว

ชวั ร์เข้าใจแน่

4. WORKSHOP 2 : ฝึ กท ักษะการบริการ และการต้อนร ับแขก VIP ชาวไทยด้วยการสนทนาภาษาไทย

ั เกินครึง
สไตล์บค
ุ ลิกดี มีชย

 การต ้อนรับและการเปิ ดสนทนากับลูกค ้าให ้ประทับใจ
 การรับมือ การแสดงออกทางบุคลิกภาพกับลูกค ้าขณะดูแลและบริการลูกค ้า
 การสนองความต ้องการของลูกค ้าและให ้ความชว่ ยเหลืออย่างตรงจุด
 การปิ ดการสนทนาทีป
G ระทับใจลูกค ้า
5. WORKSHOP 3 : ฝึ กท ักษะการบริการ และการต้อนร ับแขกด้วยการสนทนาแบบมืออาชีพ ไม่อาย
ไม่กล ัว ชวั ร์เข้าใจตรงก ัน (แบ่งกลุม
่ ฝึ กท ักษะ)
 ฝึ กการสนทนาขนตอนที
ั4
 1 : การท ักทายและการต้อนร ับด้วยความสุภาพและเป็นก ันเอง
(Welcoming and Greeting)
 ฝึ กการสนทนาขนตอนที
ั4
 2 : การสอบถามความต้องการ และรายละเอียดต่างๆ ของลูกค้า
(Asking for Information)
ั
 ฝึ กการสนทนาขนตอนที
ั4
 3 : การอธิบายรายละเอียด เพือ
 ความชดเจน
สุภาพและมี
ภาพล ักษณ์ทด
ี รี ะหว่างการสนทนา (Expressing in a Good Word)
ํ ค ัญ เพือ
 ฝึ กการสนทนาขนตอนที
ั4
 4 : การทบทวนและเน้นยํา4 ความเข้าใจ ประเด็นสา
 ความ
ถูกต้องทุกครงในการสนทนา
ั4
(Reviewing and Reminding)
 ฝึ กการสนทนาขนตอนที
ั4
 5 : การกล่าวคําขอบคุณและปิ ดการสนทนาก ับคูส
่ นทนาเพือ
 ความ
ประท ับใจ (Thanking to Polite Conversation)
ั
6. ถาม-ตอบประเด็นต่างๆ เพือ
 ความชดเจน
ถูกต้อง และความกระจ่างในการปฏิบ ัติงาน

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

ั
ราคาค่าอบรมสมมนา
/ ท่าน
ประเภท
บุคคลทว ั ไป
สมาชิก
HIPO

ั
ค่าสมมนา
4,500.00
4,300.00

ประเภท
บุคคลทว ั ไป
สมาชิก
HIPO

ั
ค่าสมมนา
4,300.00
4,000.00

VAT 7%
315.00
301.00

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

ั
ราคาพิเศษ !!! ชําระค่าอบรมสมมนา
ก่อนว ันอบรม 15 ว ัน
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

วิธก
ี ารชําระเงิน:
1. โอนผ่านบัญชีธนาคาร ดังนีU
1.1 ธนาคารกรุงเทพ สาขาซอยอารี บัญชีสะสมทรัพย์ เลขทีG 127-4-66322-6
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

1.2 ธนาคารไทยพาณิชย์ บัญชีออมทรัพย์ สาขาพหลโยธิน เลขทีG 014-2-63503-8
G บัญชี บริษัท ไฮโพ เทรนนิงG แอนด์ คอนเซ ้าท์แทนซีG จํากัด
ชือ
และแฟกซ์ใบ Pay in และหนังสือรับรองหัก ณ ทีจ่าย (ถ ้ามี) ทีG 0-2615-4479
ืG บริษัท เบอร์ตด
G หลักสูตรและวันอบรม
พร ้อมระบุชอ
ิ ต่อของท่าน ชือ
2. ชําระด ้วยเช็คสังG จ่าย บริษัท ไฮโพ เทรนนิงG แอนด์ คอนเซ ้าท์แทนซีG จํากัด (สํานักงานใหญ่)
3. หัก ณ ทีจ
G 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
ื เงินทีไG ด ้ชําระมาแล ้ว
รายละเอียดเพิม
 เติม กรุณาติดต่อ:
บริษัท ไฮโพ เทรนนิงG แอนด์ คอนเซ ้าท์แทนซีG 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

หลักสู ตรอบรม,สัมมนา,งานบริการ,นักบริการ,พนักงานต ้อนรับ,การให ้บริการ,Receptions,smartsmile,servicemind,ดูแลลูกค ้า,ตอบคําถาม
ลูกค ้า,

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

