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วนัท่ี 31 กรกฎาคม  2562  เวลา 09.00 – 16.00 น.

ณ  โรงแรมโกลด ์ออรคิ์ด กรุงเทพฯ (ถนนวิภาวดีฯ-สุทธิสาร)

หลกัสูตรอบรม SMART & SMILE SERVICE

หลกัการและเหตผุล

     ในปัจจบุนั สภาพการแขง่ขนัในสมรภมูธิรุกจิไดท้วคีวามรนุแรงมากขึน้ทกุปี ดงันัน้ ผูใ้หบ้รกิารทกุทา่นมคีวามสําคญัอยา่งยิง่ในการสรา้งความ
ประทับใจใหก้บัลกูคา้ หรอื ทําใหล้กูคา้ตดัสนิใจใชบ้รกิาร โดยเฉพาะอยา่งยิง่ พนักงานตอ้นรับ เนือ่งจากเป็นพนักงานคนแรกทีไ่ดพ้บปะกบัลกูคา้ 
อยา่งไรก็ตาม ความจรงิทีล่กูคา้ไดส้มัผัสคอื พนักงานตอ้นรับหลายคนยังไมส่ามารถสรา้งความประทับใจสงูสดุใหก้บัลกูคา้ หรอื บางครัง้กลบัทําให ้
ลกูคา้โกรธถงึขัน้เลกิใชบ้รกิารไปเลย

      หลกัสตูรนีจ้งึไดพั้ฒนาขึน้มาเพือ่ตอบสนองใหพ้นักงานตอ้นรับ ไดรั้บความรูเ้ทคนคิและเรยีนรูป้ระสบการณ์ในการพัฒนาตนเองใหเ้ป็นพนักงาน
ตอ้นรับมอือาชพี มทัีกษะและบคุลกิภาพการใหบ้รกิารทีต่อ้งตาตอ้งใจลกูคา้ รวมทัง้การทํากจิกรรม Workshop เพือ่ระดมความคดิในการพัฒนาและ
ปรับเปลีย่นวธิกีารในการใหบ้รกิาร เมือ่จบการอบรมคาดวา่ ผูเ้ขา้สมัมนาจะสามารถประยกุตแ์ละตอ่ยอดความรูเ้รือ่งนีไ้ดอ้ยา่งสมัฤทธิผ์ลดว้ยตนเอง

วตัถปุระสงค์
เพือ่ใหผู้เ้ขา้รับการอบรมไดเ้รยีนรูแ้ละพัฒนาทักษะดา้นบรกิาร และการตอ้นรับลกูคา้ดว้ยการเตรยีมความพรอ้มการแสดงออกตอ่หนา้ลกูคา้คนไทย 
และชาวตา่งชาตดิว้ยบคุลกิภาพการพดู พรอ้มการแสดงทา่ทางไดอ้ยา่งมั่นใจระดบั VIP อยา่งมอือาชพี

เพือ่ใหผู้เ้ขา้รับการอบรมฝึกทักษะภาคปฏบิตัติอ่ลกูคา้ระดบั VIP ขององคก์ร ดว้ยการบรกิาร และการตอ้นรับ ดว้ยการสนทนาทัง้ภาษาไทย และ
ภาษาองักฤษอยา่งงา่ยๆ กบัลกูคา้คนไทยและชาวตา่งชาตใิหส้ามารถตดิตอ่สือ่สารไดเ้ขา้ใจตรงกนั ชดัเจน และถกูตอ้งไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ   

เพือ่ใหผู้เ้ขา้อบรมเรยีนรูเ้ทคนคิ เรยีนรูว้ธิกีารปรับตวัในการดแูลลกูคา้อยา่งมคีวามสขุ สรา้งสรรค ์สรา้งความประทับใจแกล่กูคา้ และมภีาพลกัษณ์ 
ภาพพจนท์ีด่ตีอ่องคก์ร

หวัขอ้การบรรยายและ Workshop

1. มนุษยส์มัพันธก์บัการทํางานดว้ยกนัอยา่งมคีวามสขุ (Dealing with SMILE People)

・ การสรา้งความสมัพันธภาพดว้ยปรับตวัเองใหเ้ขา้กบัคนอืน่ๆ     ・ การสรา้งความรูส้กึทีด่ ีและความสขุของการเริม่ตน้การทํางาน

 ・ การเขา้ใจลกัษณะบคุลกิภาพของตนเอง กบัผูอ้ ืน่กอ่นอยา่งมสีว่นรว่ม 

2. การพัฒนาบคุลกิภาพภายนอกกบัการสรา้งความประทับใจกบัลกูคา้ VIP ดว้ยภาพลกัษณ์อยา่งมอือาชพี (SMART with VIP Personality)

・ การยิม้ การไหว ้การทักทาย                  ・ การบอกทาง สญัญาณตา่งๆ ดว้ยมอือยา่งถกูวธิแีละน่าสนใจ 

 ・ การใชคํ้าพดูทีไ่พเราะ ชา้ ชดั คม สภุาพ นุ่มนวล และเนยีน       ・ การวางกริยิา ทา่ทางตอ่หนา้ลกูคา้   

WORKSHOP 1  : ฝึกทักษะเตรยีมความพรอ้มการแสดงออกบคุลกิภาพตอ่หนา้ลกูคา้ VIP

3. เทคนคิการบรกิารดว้ยสนทนาภาษาไทย และภาษาองักฤษกบัชาวตา่งชาตแิบบงา่ยๆ ไมอ่าย ไมก่ลวั ชวัรเ์ขา้ใจแน่

4.WORKSHOP 2 : ฝึกทักษะการบรกิาร และการตอ้นรับแขก VIP ชาวไทยดว้ยการสนทนาภาษาไทย สไตลบ์คุลกิด ีมชียัเกนิครึง่ 

 ・ การตอ้นรับและการเปิดสนทนากบัลกูคา้ใหป้ระทับใจ             ・ การรับมอื การแสดงออกทางบคุลกิภาพกบัลกูคา้ขณะดแูลและบรกิารลกูคา้

 ・ การสนองความตอ้งการของลกูคา้และใหค้วามชว่ยเหลอือยา่งตรงจดุ        ・ การปิดการสนทนาทีป่ระทับใจลกูคา้

5. WORKSHOP 3 :ฝึกทักษะการบรกิาร และการตอ้นรับแขกดว้ยการสนทนาแบบมอือาชพี  ไมอ่าย ไมก่ลวั ชวัรเ์ขา้ใจตรงกนั (แบง่กลุม่ฝึกทักษะ)

 ・ ฝึกการสนทนาขัน้ตอนที ่1 : การทักทายและการตอ้นรับดว้ยความสภุาพและเป็นกนัเอง(Welcoming and Greeting)

・ ฝึกการสนทนาขัน้ตอนที ่2 : การสอบถามความตอ้งการ และรายละเอยีดตา่งๆ ของลกูคา้ (Asking for Information)

・ ฝึกการสนทนาขัน้ตอนที ่3 : การอธบิายรายละเอยีด เพือ่ความชดัเจน สภุาพและมภีาพลกัษณ์ทีด่รีะหวา่งการสนทนา 

・ ฝึกการสนทนาขัน้ตอนที ่4 : การทบทวนและเนน้ย้ําความเขา้ใจ ประเด็นสําคญั เพือ่ความถกูตอ้งทกุครัง้ในการสนทนา 

・ ฝึกการสนทนาขัน้ตอนที ่5 : การกลา่วคําขอบคณุและปิดการสนทนากบัคูส่นทนาเพือ่ความประทับใจ  

6. ถาม-ตอบประเด็นตา่งๆ เพือ่ความชดัเจน ถกูตอ้ง และความกระจา่งในการปฏบิตังิาน

วทิยาการ ดร.พพิฒันพ์ล  เพ็ชรเทีย่ง



อตัราคา่ลงทะเบยีน

หลกัสูตรอบรม SMART & SMILE SERVICE

ราคาปกติท่านละ 4,000 บาท + VAT 7% รวมเป็น 4,280 บาท

สมคัรก่อนวนัท่ี 19 กรกฎาคม 2562 เหลือเพียง! ท่านละ 3,500 บาท (ไมร่วมภาษีมลูคา่เพ่ิม)

บริษทั เพอเฟกท ์เทรนน่ิง แอนด ์เซอรวิ์ส จาํกดั 

ท่ีอยู ่16/54 แขวงแสมดาํ เขตบางขุนเทียน  กรุงเทพฯ 10150 

Tel. 02-4646524  Mobile. 085-9386299  

เลขประจาํตวัผูเ้สียภาษี 0735553003036

  เช็คขีดคร่อมสัง่จา่ย บริษัท เพอเฟกท ์เทรนน่ิง แอนด ์เซอรว์ิส จาํกดั

  โอนเงินเขา้บญัชีออมทรพัย ์ธนาคารกสิกรไทย สาขา บางบอน เลขท่ีบญัชี 022-3-91431-4

•  ราคานีร้วม เอกสารการอบรม / อาหารวา่งและอาหารกลางวนัตลอดหลกัสตูร
•  เฉพาะนิติบคุคลสามารถหกัภาษี ณ ท่ีจ่าย 3% ได้
•  ใบเสร็จคา่ลงทะเบียน สามารถนําไปบนัทกึหกัคา่ใช้จ่ายทางบญัชีได้ 200 %

ลงทะเบียนเพ่ือเขา้รว่มสมัมนา

ชือ่บรษัิท /หน่วยงาน...................................................................................................................................

ทีอ่ยูบ่รษัิท.................................................................................................................................................

                  
1. ชือ่.......................................................... ตําแหน่ง ......................................... Email ......................................

2. ชือ่.......................................................... ตําแหน่ง ......................................... Email ......................................

3. ชือ่.......................................................... ตําแหน่ง ......................................... Email ......................................

4.   ชือ่.......................................................... ตําแหน่ง ......................................... Email ......................................

5.   ชือ่.......................................................... ตําแหน่ง ......................................... Email ......................................
                  

โทรศพัท ์.......................................................... เบอรต์อ่........................................ โทรสาร ...................................

หมายเหต ุ...........................................................................................................................................................

การแจง้ยกเลิก : ผูส้มคัรสามารถท่ีจะยกเลิกการเขา้อบรมได ้ในกรณีท่ีท่านยกเลิกกอ่นวนังาน 10 วนั บริษัทฯ จะหกัค่าธุรการ รอ้ยละ 15 ของค่า

สมคัร และในกรณีท่ีท่านยกเลิกกอ่นวนังาน 7 วนั บริษัทฯ คืนเงินรอ้ยละ 50 ของค่าสมคัร นอกเหนือจากน้ีแลว้ บริษัทฯ จะไมคื่นเงินใดๆ ทั้งส้ิน 

การจองมีผลเมื่อชาํระเงินเรียบรอ้ยแลว้และแสดงใบ Pay-in เพื่อเป็นหลกัฐานในการสาํรองท่ีนัง่


