
 

 

 

 
 

- เพ ื่อเสริมสร ้างความสามัคค ีภายในหน ่วยงานและองค์กร 
- เพ ื่อให ้รู้จ ักว ิธ ีการทำงานเป ็นท ีมอย ่างม ีประส ิทธ ิภาพ 
- เพ ื่อให ้ส ื่อสารระหว ่างการทำงานได ้อย่างม ีประส ิทธ ิภาพ 
- เพ ื่อให ้รู้จ ักหน ้าท่ีและมีความรับผ ิดชอบในงานท่ีทำร่วมก ัน 
- เพ ื่อให ้รู้จ ักว ิธ ีการแก้ไขปัญหาท ี่จะเกิดข ึ้นในการทำงาน 
- เพ ื่อให ้เก ิดความรักความเข ้าใจและการไว ้วางใจซ่ึงก ันและกันภายในหน ่วยงานและองค ์กร 

วตัถุประสงคใ์นการพฒันาทีมงาน 

 
ทอ่งเที�ยว – สมัมนา – ปารต์ี�  – กิจกรรมสรา้งทีม 2 วนั 1 คืน 

ณ เขาใหญ ่วนัที� 9 – 10 กุมภาพนัธ ์2562 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
06.00 น.  คณะพรอ้มกนัที�จุดนัดพบ.... เจา้หนา้ที� สมารท์ เวิลด ์แทรเวิล คอยใหก้ารตอ้นรบั และอาํนวย

ความสะดวกในดา้นสมัภาระในการเดินทาง... 

06.30 น.  ออกเดินทางมุง่หนา้สู่ เขาใหญ่  
  - ระหวา่งการเดินทาง บริการอาหารเชา้แบบขา้วกล่อง (1)  
  - มคัคุเทศกแ์นะนําขอ้มลูท่องเที�ยวและสนุกสนานเพลิดเพลินกบักิจกรรมความบนัเทิง 
09.30 น. นําคณะเที�ยวชม ปาลิโอ เขาใหญ่ ดว้ยสถาปัตยกรรมที�โดดเด่น เหมือนยกเมืองยุโรปอนัเก่าแก่ 

มาตั3งไวที้�เมืองไทย ใครๆก็พดูถึงปาลิโอกนั วา่น่าไป ถ่ายรปูมาอยา่งกบัอยูเ่มืองนอกแถวอิตาลี 

เป็นสถานที�โรแมนติกอีกแห่ง ที�ไมห่่างจากกรุงเทพฯนัก รา้นคา้ก็มากมายถึง 120 รา้น 

 
 
 
 
 
 

11.30 น. นําคณะเดินทางสู่โรงแรม My Ozone Khao Yai  

12.00 น. เช็คอินโรงแรม My Ozone Khao Yai  

  - พรอ้มรบัประทานอาหารกลางวนัที�โรงแรม (2) 

วนัแรก  กรุงเทพ – ปาลิโอ – กิจกรรมสรา้งทีม – ปารต์ี�  



 

 

 

 

13.00 น.  พรอ้มกนั ณ หอ้งประชุม

  - กิจกรรมการสรา้งทีม กิจกรรมละลายพฤตกิรรม

เรียนรู ้เล่น เพื�อใหรู้จ้กักนัและสนิทสนมกนัมากขึ3 น

14.00 น.  แบ่งกลุ่มทาํกิจกรรม 

  - อธิบายกติกาการแขง่ขนั ชี3 แจงกฎ ระเบียบต่างๆในการทาํกิจกรรมวอรค์แรลลี�

  - กิจกรรมกลางแจง้โดยใชกิ้จกรรม 

พฒันาทกัษะในการวางแผนการติดต่อสื�อสาร สรา้งภาวะความเป็นผูนํ้า และความรบัผิดชอบ

ร่วมกนัในการทาํกิจกรรม 

  

 
15.45 น. พกัเบรค อาหารวา่ง/

 

 

 

 

16.00 น.  - สรุปผลการทาํงานจากกิจกรรม 

  - สรุปผลกิจกรรมใหข้อ้คิดและเรียนรูถึ้งหลกัการการทาํงานเป็นทีม

  - สรุปผลกิจกรรมใหข้อ้คิดและเรียนรูถึ้งหลกัการการ

  - กิจกรรมรอ้ยมือสู่ความสาํเร็จมอบแก่ผูบ้ริหาร

17.00 น.  จบกิจกรรมสรา้งทีมอยา่งประทบัใจ

  - เช็คอินเขา้ที�พกั อิสระพกัผ่อนตามอธัย

หอ้งประชุม 

กิจกรรมการสรา้งทีม กิจกรรมละลายพฤตกิรรม สรา้งความคุน้เคยสนุกสนานกนั โดยการ

เรียนรู ้เล่น เพื�อใหรู้จ้กักนัและสนิทสนมกนัมากขึ3 น 

แบ่งกลุ่มทาํกิจกรรม วอรค์แรลลี� 4 กลุ่ม 

อธิบายกติกาการแขง่ขนั ชี3 แจงกฎ ระเบียบต่างๆในการทาํกิจกรรมวอรค์แรลลี�

กิจกรรมกลางแจง้โดยใชกิ้จกรรม วอลค์แรลลี�  เชื�อมความสามคัคีระหวา่งสมาชิกในกลุ่ม 

พฒันาทกัษะในการวางแผนการติดต่อสื�อสาร สรา้งภาวะความเป็นผูนํ้า และความรบัผิดชอบ

ร่วมกนัในการทาํกิจกรรม ( 4 ชนิด กิจกรรมฐาน )  

 

/ชา กาแฟ (3) 

สรุปผลการทาํงานจากกิจกรรม  

มใหข้อ้คิดและเรียนรูถึ้งหลกัการการทาํงานเป็นทีม 

สรุปผลกิจกรรมใหข้อ้คิดและเรียนรูถึ้งหลกัการการบริการหลงัการขายอยา่งเป็นระบบ

กิจกรรมรอ้ยมือสู่ความสาํเร็จมอบแก่ผูบ้ริหาร 

จบกิจกรรมสรา้งทีมอยา่งประทบัใจ 

เช็คอินเขา้ที�พกั อิสระพกัผ่อนตามอธัยาศยั 

สรา้งความคุน้เคยสนุกสนานกนั โดยการ

อธิบายกติกาการแขง่ขนั ชี3 แจงกฎ ระเบียบต่างๆในการทาํกิจกรรมวอรค์แรลลี� 

เชื�อมความสามคัคีระหวา่งสมาชิกในกลุ่ม 

พฒันาทกัษะในการวางแผนการติดต่อสื�อสาร สรา้งภาวะความเป็นผูนํ้า และความรบัผิดชอบ

บริการหลงัการขายอยา่งเป็นระบบ 



 

 

 

 

18.30 น.  พรอ้มกนัที�หอ้งจดัเลี3 ยง  จากนั3นบริการอาหารคํ �า ณ หอ้งจดัเลี� ยง (4)   

  บริเวณในหอ้งงานเลี3 ยงในบรรยากาศ งานเลี3 ยง สงัสรรค ์พรอ้มเครื�องดื�มซอฟดริ� งท ์ในคํ �าคืน

ของ ปารต์ี� สไตล.์.... สนุกสนานกบักิจกรรมสนัทนาการบนเวทีหลากหลายรปูแบบแปลกใหม ่

ไมซ่ํ3าใครที�คดัสรรมาเพื�อคุณโดยเฉพาะ พรอ้มรบัของรางวลัจากทีมงานมากมาย 

  - กิจกรรมบนเวที... ร่วมลุน้ร่วมเชียร.์.. กบัการประกวดการแต่งกายเขา้รปูแบบงาน 

  - ชมการประกวดรอ้งเพลงเป็นทีมหรือการแสดงของแต่ละทีม (ถา้มี) 

  - ประกาศผลรางวลัชนะเลิศกิจกรรมการสรา้งทีม และมอบรางวลัโดยผูบ้ริหาร 

  - สนุกสนานกบั ดนตรีคาราโอเกะ สนุกสนานกนัอยา่งเต็มที�…ท่ามกลางบรรยากาศที�แสน
อบอุ่น 
 

 

 

       

 

23.00 น.  เสร็จสิ3 นกิจกรรม... นอนหลบัฝันดี... ราตรีสวสัดิM 
 
 
 
 

07.00 น.   บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม (5)  

   - หลงัอาหารพกัผ่อนตามอธัยาศยั 

09.30 น.   เช็คเอา้ท ์ออกจากโรงแรม พรอ้มนําท่านสู่ ไร่องุ่นกราน - มอนเต ้ 

10.30 น.   เดินทางถึง ไร่องุ่นกราน - มอนเต ้ (ไม่รวมรถราง) ท่านสามารถถ่ายรปูเก็บบรรยากาศ หรือ
จะเขา้ไปซื3 อผลิตภณัฑเ์พื�อเป็น ของฝากได ้

 

 

วนัที�สอง ไร่องุ่นกราน – มอนเต ้– เดอะ ช็อกโกแลต แฟคทอรี� – ไร่ขา้วโพดสุวรรณ – กรุงเทพ 



 

 

 

 
11.15 น.  นําท่านเดินทางสู่ เดอะ ช็อคโกแลต แฟคทอรี�  สามารถถ่ายรูปเก็บบรรยากาศ หรือจะเขา้ไป

ซื3 อช๊อคโกแลตเพื�อเป็น ของฝาก และที�รา้นยงัมีการทาํเวิรค์ช๊อปช๊อคโกแลตในแบของตวัเองอีก

ดว้ย (ราคาทาํ เวิรค์ชอ๊ปไมไ่ดร้วมอยูใ่นโปรแกรม) 

 

 

 

 

12.00 น.  รบัประทานอาหารกลางวนัที� รา้นอาหารครวัหญา้คา (6) 

13.00 น. แวะซื3 อของฝากที� ไร่ขา้วโพดสุวรรณ ใหท่้านไดเ้ลือกซื3 อขา้วโพดหวาน นํ3าขา้วโพด ของฝากยอด
  ฮิตจากเขาใหญ่ 
 
 
 
 
 
 
15.00 น. เดินทางกลบัสู่กรุงเทพฯ 

18.00 น. เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ พรอ้มความประทบัใจ... 

 
***************************************** 

 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ราคาหอ้งพกั 2 วนั 1 คืน พรอ้มอาหาร  ท่องเที�ยว สมัมนาการสรา้งทีม งานปารต์ี�  สงัสรรค ์

ราคานี� เป็นราคาที�เสนอ ณ จาํนวนขั�นต ํ �า  30 ท่าน  / วนัที� 9 – 10 กุมภาพนัธ ์2562 

 

ที�พกั / เขาใหญ่ ราคา ตอ่ท่าน 
My Ozone Khoa Yai หรือเทียบเท่า 

ผูใ้หญ่หอ้งละ 2 ท่าน 
https://www.myozonekhaoyai.com 

7,990/ ท่าน 

 

พกัเดี�ยวจา่ยเพิ�มท่านละ 1,500 บาท 

 

ราคาดงักล่าวรวม 

1. หอ้งพกั 1 คืน พรอ้ม อาหารเชา้  
2. อาหารวา่งบนรถ 1 มื3 อ ค่าอาหารกลางวนั 2  มื3 อ   
3. อาหารเย็น 1 มื3 อ พรอ้ม Soft Drink ในคืนงาน Party  
4. ค่าดาํเนินกิจกรรมสนุกสนานในตอนกลางคืน  
5. ค่าเจา้หนา้ที�นํากิจกรรมการสรา้งทีม สมัมนา และทีมงาน 
6. คอฟฟี� เบรค 1 เบรค ระหวา่งกิจกรรมสมัมนา 
7. ค่าของรางวลัเล็กๆ น้อย ระหวา่งเล่นเกมสต์อนงานเลี3 ยง 
8. ค่ารถบสัปรบัอากาศ รบั – ส่งนําเที�ยว สู่โรงแรม จาํนวน 1 คนั และรถตู ้VIP จาํนวน 1 คนั 
9. ขนมทานเล่นระหวา่งการเดินทาง + ทอฟฟี�  + นํ3าดื�มตลอดรายการ 
10. ค่าธรรมเนียมในการเขา้ชมสถานที�ต่างๆ ตามที�ระบุในโปรแกรม 
11. ไกดแ์ละเจา้หนา้ที�นําเที�ยวตลอดรายการ 
12. ประกนัภยัอุบติัเหตุการเดินทางวงเงิน 1,000,000 บาท/ต่อท่าน/ตามเงื�อนไขกรมธรรม ์
13. ไวนิลถ่ายรปูการทาํกิจกรรม 
14. เครื�องฉาย LCD Projector 
15. ค่าดนตรีคาราโอเกะ 

 
ราคาดงักล่าวไม่รวม 

1. ค่าใชจ้่ายส่วนตวั  
2. ภาษีมลูค่าเพิ�ม 7 %  และภาษีหกั ณ ที� จ่าย 3 % 
3. ค่าเครื�องดื�มแอลกอฮอล ์



 

 

 

 
การชาํระเงิน: 

1. มดัจาํทนัทีหลงัจาก การยืนยนัการใชบ้ริการ จาํนวน 40 %  

2. ส่วนที�เหลือ 60 % ใหช้าํระทั3งหมดก่อนการเดินทาง 7 วนั ทาํการ 

 

หมายเหตุ:  

 - โปรแกรมการเดินทางและสมัมนาสามารถปรบัเปลี�ยนไดต้ามความเหมาะสม 

 
 
 


