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โปรแกรมสัมมนา การสร้างทีม  ท่องเที่ยว CSR ปาร์ตี ้  3 วนั 2 คนื 
ณ ชะอ า  

 

บริษัท สมาร์ท เวลิด์ แทรเวลิ เอเจนท์ จ ากดั มีความยนิดีน าทุกท่านสู่  ชะอ า   พร้อมสัมผสัธรรมชาติของทะเล ทีส่วยงาม น า
ท่านเข้าพกัโรงแรมระดับมาตรฐาน ภายใต้บรรยากาศทีร่่มร่ืน เหมาะส าหรับการสัมมนาอย่างแท้จริง สนุกสนานกบักจิกรรม
การสัมมนาทีท่างทมีงานเตรียมไว้ให้ และอบอุ่นกบัการดูแลทีเ่ป็นกันเองตลอดการเดินทาง... 

ก าหนดการเดนิทาง    วนัที่ 6 – 8 กมุภาพนัธ์  2562 
วนัแรก  กรุงเทพ – สมุทรสงคราม -  กจิกรรม CSR ปลูกป่าชายเลน  – กจิกรรมละลายพฤติกรรม  -  กจิกรรมสร้างทมี 

06.00 น.  คณะพร้อมกนัท่ีจุดนดัพบ.......เจา้หนา้ท่ี สมาร์ท เวลิด์ แทรเวิล คอยใหก้ารตอ้นรับ และอ านวยความสะดวกในดา้น
สัมภาระในการเดินทาง... 

07.00 น.  ออกเดินทางโดยรถโคช้ปรับอากาศสู่ สมุทรสงคราม  เพือ่ท ากจิกรรม CSR  ระหวา่งการเดินทางบริการอาหารวา่ง 
(1) พร้อมน ้าด่ืม/มคัคุเทศกแ์นะน าขอ้มูลท่องเท่ียวและสนุกสนานเพลิดเพลินกบักิจกรรมความบนัเทิงหลากหลายท่ี
ทางทีมงานสรรสร้าง….มาเพื่อสร้างรอยยิม้และเสียงหวัเราะใหก้บัท่าน...ตลอดการเดินทาง 

09.30 น. เดินทางถึงสมุทรสงคราม  น าคณะเดินทางสู่ศูนย์อนุรักษ์ป่าชายเลนคลองโคลน จ.สมุทรสงคราม เพือ่ปลูกป่าชาย
เลนท ากจิกรรม CSR 

 

- มีเจา้หนา้ท่ี คอยใหก้ารตอ้นรับ และอ านวยความสะดวกในการท ากิจกรรม  
- วทิยากรแนะน าขอ้มูลการท ากิจกรรม CSR และสนุกสนานเพลิดเพลินกบักิจกรรม CSR ท่ีทางทีมงานสรร
สร้างมา เพื่อสร้างรอยยิม้และเสียงหวัเราะใหก้บัท่าน  
 หลงักจิกรรม CSR มีบริการอาหารว่าง (2) 
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12.00 น.  รับประทานอาหารกลางวนั บนกระเตง (3) 
  - หลงัรับประทานอาหารกลางวนั น าคณะเดินทางสู่ ชะอ า 
14.00 น.  เดินทางถึงรีสอร์ท 
14.30 น. พร้อมกนัท่ีห้องประชุม ลงทะเบียน พร้อมรับป้ายช่ือ 

- แนะน าวทิยากรและทีมงาน 

- กจิกรรมการสร้างทมี กจิกรรมละลายพฤติกรรม สร้างความคุน้เคยสนุกสนานกนั โดยการเรียนรู้ เล่น เพื่อใหรู้้จกั
กนัและสนิทสนมกนัมากข้ึน กิจกรรมเกมวอร์มอพั สร้างสัมพนัธ์ท่ีดีต่อกนั 

15.00 น.  แบ่งกลุ่มท ากิจกรรม วอร์คแรลล่ี 5 กลุ่ม 
  - อธิบายกติกาการแข่งขนั ช้ีแจงกฎ ระเบียบต่างๆในการท ากิจกรรมวอร์คแรลล่ี 
  - กจิกรรม เกม วอร์มอพั สร้างความคุน้เคยสนุกสนานกนั โดยการเรียนรู้ เล่น เพื่อให้รู้จกักนัและสนิทสนมกนัมาก

ข้ึน 
15.30 น.  - กิจกรรมกลางแจง้โดยใชกิ้จกรรม วอล์คแรลลี ่ เช่ือมความสามคัคีระหวา่งสมาชิกในกลุ่ม พฒันาทกัษะในการวาง

แผนการติดต่อส่ือสาร สร้างภาวะความเป็นผูน้ า ความเสียสละ ความเป็นน ้าหน่ึงใจเดียวกนั และความรับผดิชอบ
ร่วมกนัในการท ากิจกรรม (5 ชนิด กิจกรรมฐาน)   

16.45 น. เสร็จกิจกรรม ฐานการสร้างทีม กิจกรรมภาคสนาม 
 - รายงานตวัต่อคณะกรรมการ 
 - พกัเบรค อาหารวา่ง/ชา กาแฟ (4) 
17.00 น. สรุปผลการเรียนรู้แต่ละฐานกิจกรรมของแต่ละทีม.. 

- สรุปผลกิจกรรมใหข้อ้คิดและเรียนรู้ถึงหลกัการการท างานเป็นทีมโดยวทิยากร 
 - กิจกรรมร้อยมือสู่ความส าเร็จมอบแก่ผูบ้ริหาร 
 - พิธีปิดการสัมมนาโดยผูบ้ริหาร  / ถ่ายรูปหมู่ 
17.30 น.  จบกิจกรรมสร้างทีมช่วงแรกอยา่งประทบัใจ 
      - อิสระพกัผอ่นตามอธัยาศยั 
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18.00 น.  น าท่านรับประทานอาหารเยน็ท่ีร้านอาหารครัวเคียงคลืน่ (5) 
  -หลงัรับประทานอาหารน าท่านสู่ท่ีพกั 
  -จบกิจกรรมวนัแรกอยา่งประทบัใจ พกัผอ่นตามอธัยาศยั ราตรีสวสัด์ิ 
 

วนัทีส่อง  กจิกรรมภายในองค์กร – ประชุมวสัิยทศัน์ – น าเสนองานของแต่ละแผนก/ฝ่าย  – ปาร์ตี ้- สังสรรค์ 

07.00 น. รับประทานอาหารเชา้ท่ีโรงแรม (6) 
09.00 น. พร้อมกนัท่ีห้องประชุม ลงทะเบียน พร้อมรับป้ายช่ือ 
 - พิธีเปิดงาน โดยผูบ้ริหารขององคก์ร 
 - แนะน าวทิยากรและทีมงาน 
 - เร่ิมกิจกรรมภายในองคก์ร 
 - แบ่งกลุ่มท ากจิกรรมวช่ัิน 3 มิติ มองภาพองค์ในอนาคต 5-10 ปี ขา้งหนา้ไปดว้ยกนั  

- น าเสนอผลงานของแต่ละกลุ่ม 
 - ใหค้  าแนะน าโดยวทิยากร  
 - มอบรางวลัทีมชนะเลิศ  

 
10.45 น. พกัเบรกอาหารวา่ง /ชากาแฟ (7)  
11.00 น.  เร่ิมการประชุมวสิัยทศัน์ 
12.00 น. น าท่านรับประทานอาหารกลางวนัท่ีโรงแรม (8) 
13.00 น.  พร้อมกนัท่ีห้องประชุม 
  - เร่ิมการน าเสนองานของแต่ละแผนก/ฝ่าย 
14.30 น.  พกัเบรค อาหารวา่ง/ชา กาแฟ (9) 
14.45 น. - น าเสนองานของแต่ละแผนก/ฝ่าย (ต่อ) 
15.45 น. กิจกรรมร้อยมือสู่ความส าเร็จมอบแก่ผูบ้ริหาร 
 - พิธีปิดการสัมมนาโดยผูบ้ริหาร  / ถ่ายรูปหมู่ 
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16.00 น.  จบกิจกรรมสร้างทีมช่วงแรกอยา่งประทบัใจ 
      - อิสระพกัผอ่นตามอธัยาศยั 
18.30 น.  จากนั้นบริการอาหารค ่า ณ ห้องจัดเลีย้ง (10) ในบรรยากาศ งานเล้ียง สังสรรค ์พร้อมเคร่ืองดื่ม 
  ซอฟดร้ิงท์ ในค ่าคืนของ ปาร์ตีส้ไตล์ ฮาวาย  สนุกสนานกบักิจกรรมสันทนาการบนเวทีหลากหลายรูปแบบแปลก

ใหม่ ไม่ซ ้ าใครท่ีคดัสรรมาเพื่อคุณโดยเฉพาะร่วมลุน้ร่วมเชียร์... กบัการประกวดการแต่งกายเขา้รูปแบบงาน พร้อม
รับของรางวลัจากทีมงานมากมายเพลิดเพลิน  

  - ประกวดการแต่งกายเข้ารูปแบบงาน  
  - ชมการแสดงของแต่กลุ่ม ประมาณ 5 กลุ่ม 5 การแสดง (เก็บคะแนน)  พร้อมคอมเมนเตเตอร์สุดฮา 
  - ประกาศผลรางวลัชนะเลิศกิจกรรมการสร้างทีม และมอบรางวลัโดยผูบ้ริหาร 
  - สนุกสนานกบัดนตรี คาราโอเกะ สนุกสนานกนัอยา่งเตม็ท่ี…ท่ามกลางบรรยากาศท่ีแสนอบอุ่น 
  - แจกของรางวลัในบริษทัของท่าน 
23.00 น.  เสร็จส้ินกิจกรรม...นอนหลบัฝันดี...ราตรีสวสัด์ิ 
 
 
 
 
 
 

วนัทีส่าม วดัห้วยมงคล  - ตลาดน า้สามพนันาม  -  ซ้ือของฝาก – กรุงเทพ 

07.00 น.   บริการอาหารเชา้ ณ ห้องอาหารโรงแรม (11) หลงัอาหารพกัผอ่นตามอธัยาศยั 
10.00 น.  เช็คเอา้จากรีสอร์ท   
 จากนั้นน าท่านเดินทางสู่  วดัห้วยมงคล  ใหท้่านไดก้ราบสักการะ หลวงพอ่ทวดองคใ์หญ่ท่ีสุดในโลก 
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12.00 น. น าท่านรับประทานอาหารกลางวนั ณ ร้านอาหารเจ๊เขียว ซีฟู้ด (12) 
13.00 น. หลงัจากนั้นน าท่านเดินทางสู่ ตลาดน า้สามพนันาม ใหท้่านไดเ้ลือกซ้ือสินคา้ ซ้ือของฝากถึงคนท่ีบา้นและชอ้ป

ป้ิงกนัตามอธัยาศยั 
 

 
 
 
 
 
 
 
- ไดเ้วลาน าท่านเดินทางกลบัสู่กรุงเทพ  

15.00 น. ออกเดินทางสู่กรุงเทพ ฯ  
 - แวะซ้ือของฝากท่ีร้านแม่กินลั้ง ถึงคนท่ีบา้น 
18.00 น. เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมกบัความประทบัใจ.. 
 

******************************** 
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ราคาดังกล่าวรวม 
1. หอ้งพกั 2 คืน พร้อม อาหารเชา้  
2. อาหารวา่งบนรถ 1 ม้ือ   
3. ค่าอาหารกลางวนั 3 ม้ือ  
4. อาหารเยน็ 2 ม้ือ พร้อม Soft Drink ในคืนงาน Party  
5. ค่าด าเนินกิจกรรมสนุกสนานในตอนกลางคืน  
6. ค่าเจา้หนา้ท่ีน ากิจกรรมการสร้างทีม สัมมนา และทีมงาน  
7. ค่าวทิยากรมืออาชีพและประสบการณ์สูง 2 วนั 
8. พิธีกรจดักิจกรรมตอนงานเล้ียงและน าเกม 
9. คอฟฟ่ีเบรค 3 เบรค ระหวา่งกิจกรรม 
10. ค่าของรางวลัเล็กๆ นอ้ย ระหวา่งเล่นเกมส์ตอนงานเล้ียง 
11. ค่ารถโคชน์วไีอพี 2 ชั้น รับ – ส่งสู่รีสอร์ท จ านวน 2 คนั 
12. ขนมทานเล่นระหวา่งการเดินทาง + ทอฟฟ่ี + น ้าด่ืมตลอดรายการ 
13. ค่าธรรมเนียมในการเขา้ชมสถานท่ีต่างๆ ตามท่ีระบุในโปรแกรม 
14. ไกดแ์ละเจา้หนา้ท่ีน าเท่ียวตลอดรายการ 
15. เจา้หนา้ถ่ายภาพน่ิงและวดีีโอ จดัท าเป็น DVD 2 ชุด ตลอดการเดินทาง 
16. ประกนัภยัอุบติัเหตุการเดินทางวงเงิน 1,000,000 บาทต่อท่าน  วงเงินทั้งหมดไม่เกิน 30 ลา้นบาท ต่อกรุ๊ป 
17. เคร่ืองฉาย LCD Projector 
18. ดนตรีอิเล็กโทน คาราโอเกะ  ในคืนท่ีสอง งานเล้ียง 
19. ค่ากิจกรรม CSR 

 

 ปลูกตน้กลา้ไมช้ายเลนคนละ 5 ตน้  
 กิจกรรมนัง่เรือไปปลูกกลา้ไม ้
 วทิยากรใหค้วามรู้ 

 
การช าระเงิน: 

- มดัจ าทนัทีหลงัจาก การยนืยนัการใชบ้ริการ จ านวน 00  %  
- ส่วนท่ีเหลือ 00  % ใหช้ าระทั้งหมดก่อนการเดินทาง 7 วนั ท าการ  

 
ราคาดังกล่าวไม่รวม 

1. ค่าใชจ่้ายส่วนตวั  



บรษิทั สมาร์ท เวิลด ์แทรเวิล เอเจนท์จ ากดั 

ส านกังานใหญ่ กรงุเทพ       ส านกังานสาขาภูเกต็ 
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ใบอนุญาตเลขที่ 11/06821 
 

2. ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %   
3. ภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3 %  
4. เคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลทุ์กชนิด 

 
สมนาคุณฟรี 

- ป้ายไวนิลถ่ายรูป 
- แทก็ติดกระเป๋า 
- อพัเกรดห้องพกัให้ผู้บริหารฟรีจ านวน  4  ห้อง 

 
หมายเหตุ:  

 - โปรแกรมการเดินทางและสัมมนาสามารถปรับเปล่ียนไดต้ามความเหมาะสม 
 

สอบถามเพิม่เติมติดต่อ /เอกวทิย์ มัจฉาเวช 
บริษัท สมาร์ท เวลิด์ แทรเวลิ เอเจนท์ จ ากดั (ใบอนุญาตเลขที ่11/06821) 
42/37 ม.5 ต. คูคต อ.ล าลูกกา จ. ปทุมธานี 12130  
โทร 029877074 มือถือ 0874969977 
ไลน์ ไอดี : swtravel 
 


