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สวัสดิการพนักงาน

พร้อมหรือยัง สำาหรับการเดินทางในครั้งนี้
ยินดีต้อนรับสู่โลกแห่งความเป็นไปได้ใหม่ๆ โดยมีการกำาหนดเป้าหมายใหม่ๆ และความท้าทายใหม่ให้ไล่ตาม นี่เป็น

โอกาสของคุณที่จะเข้าร่วมหนึ่งในแบรนด์การท่องเที่ยวชั้นนำาของโลก อย่าง Wyndham Destinations ซึ่งเป็นส่วนหนึ่ง
ของ Travel + Leisure Co. นี่เป็นโอกาสของคุณที่จะเข้าร่วมทำางานกับบริษัทที่มีการบริการด้วยใจและกลายเป็นตัวเอง
ในแบบที่ดีที่สุดที่นี่ อย่างมืออาชีพ ค้นหาว่าการพาโลกและตัวคุณเองไปพักผ่อนนั้นน่าตื่นเต้นเพียงใดต่ออนาคตของคุณ

การเรียนรู้และพัฒนา

การพัฒนาของคุณคือกุญแจสู่ความสำาเร็จ
ของเรา! ใช้โอกาสในการเรียนรู้อย่างต่อ
เนื่อง และพัฒนาทักษะของคุณ ในขณะที่เรา
สนับสนุนการทำางานของคุณที่ Wyndham เรา
เสนอหลักสูตรที่กว้างขวางผ่านแพลตฟอร์ม
การเรียนรู้ของเราเอง และสำาหรับการเรียนรู้
ภายนอก เราจะมีการสนับสนุน เป็นกรณีด้วย!

ข้อเสนออาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับสถานะการจ้างงาน 
หลักสูตร และข้อกำาหนดเฉพาะของแต่ละประเทศ

สุขภาพแข็งแรง มีความ
สุขกาย สบายใจ

เรารู้ว่าชีวิตบางครั้งอาจนำามาซึ่งสิ่งที่ไม่คาด
ฝัน เพื่อช่วยให้คุณผ่านช่วงเวลาที่ยากลำาบาก 
โปรแกรมความช่วยเหลือพนักงานของเรา
ให้คุณเข้าถึงคำาปรึกษาที่เป็นความลับฟรีเพื่อ
ช่วยเหลือคุณและครอบครัวที่ใกล้ชิดของคุณ 
บริการนี้ครอบคลุมทุกพื้นที่และให้บริการโดย
บริษัทที่มีความน่าเชื่อถือและเป็นกลาง

ไลฟ์สไตล์ บาย วินด์แดม

คุณต้องการส่วนลดที่เหลือเชื่อสำาหรับการ
ซื้อสินค้าทุกวันหรือไม่? เรามีกำาลังซื้อที่จะ
ทำาอย่างนั้น ผ่านโปรแกรม Lifestyle by 
Wyndham ของเรา คุณสามารถเข้าถึงสิทธิ
ประโยชน์สุดพิเศษมากมาย รวมถึง:
• ข้อเสนอสุดพิเศษด้านเทคโนโลยี ความงาม
แฟชั่น ความเป็นอยู่ที่ดี และอื่นๆ จากแบรนด์
ชั้นนำาของโลก
• ประหยัดกว่า 3,000 แห่งของสถานที่ท่อง
เที่ยว ประสบการณ์ของขวัญ กระเช้าและบัตร
ของขวัญที่ร้อนแรงที่สุดของออสเตรเลียและ
นิวซีแลนด์
• ส่วนลดการช้อปปิ้งออนไลน์สำาหรับเครื่องใช้
ในบ้าน ทีวีและเครื่องเสียง เฟอร์นิเจอร์ ทัวร์ 
และสถานที่ท่องเที่ยว
• ไอเดียของขวัญสำาหรับทุกโอกาส

เพื่อนแนะนำาเพื่อน

พนักงานของเราเป็นผู้สนับสนุนหลักในการ
สรรหาบุคคลากร พัฒนา และขยายทีมของเรา 
โครงการแนะนำาพนักงานของเราสนับสนุนให้
สมาชิกในทีมแนะนำาครอบครัว เพื่อน เพื่อมา
ทำางานกับเรา หากผู้อ้างอิงได้รับการว่าจ้าง
และสิ้นสุดระยะเวลาที่กำาหนด คุณจะได้รับเงิน
รางวัล โดยไม่มีการกำาหนดจำานวนผู้สมัครที่
เราสามารถอ้างอิงได้

สุขสันต์วันครบรอบ
ทำางาน

เพื่อเป็นการขอบคุณสำาหรับการทำางานและ
ความจงรักภักดีต่อบริษัท เราจะเฉลิมฉลอง
เหตุการณ์สำาคัญ ในการทำางานครบรอบ 3,5, 
10 และทุกๆ 5 ปี หลังจากนั้น พร้อมของขวัญ
ที่สามารถเลือกได้ทางออนไลน์

สำาหรับการทำางานครบ และ ปี จะได้รับการจัด
เฉลิมฉลอง ได้รับเกียรติด้วนรางวัลเพิ่มเติม ได้
รับเครดิต สำาหรับการเข้าพักในรีสอร์ทของเรา 
และ Club Wyndham South Pacific ด้วย

โปรแกรม

การนวด? เริ่มตั้งแต่การนวดคอในที่ทำางาน
ไปจนถึงชั้นเรียนโยคะและการทำาสมาธิ 
โปรแกรม Be Well ของเรามีให้ฟรีสำาหรับ
พนักงาน และออกแบบมาเพื่อช่วยให้คุณใช้
ชีวิตได้ดีที่สุด พนักงานทุกคนจะได้รับการ
เข้าถึงทรัพยากรและบริการที่รอบด้านอย่าง
ครอบคลุมซึ่งมุ่งเน้นที่

• การบริหารการเงิน
• การควบคุมอารมณ์
• สุขภาพ
• กายภาพ รูปลักษณ์ภายนอก

และ
• การบริหารจิต

*ข้อเสนออาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับสถานะการจ้างงาน
หรือสถานที่ทำางานของคุณ

ส่วนลดรีสอร์ท 

ภารกิจของเราคือทำาให้โลกมีวันหยุดหยุด
พิเศษและนั่นรวมถึงคุณ พนักงานประจำา 
พนักงานชั่วคราวทุกคนมีสิทธิ์ได้รับการเข้า
พักฟรีสูงสุดสองคืน 1 ครั้งตลอดอายุงาน 
ตามรีสอร์ทที่เลือกเมื่อผ่านช่วงทดลองงาน 
นอกจากนี้พนักงานทุกคนยังได้เพลิดเพลินกับ 
อัตราส่วนลดห้องพัก Super Staff อย่างต่อ
เนื่อง ด้วยส่วนลดสูงสุดถึง 40% สำาหรับการ
เข้าพักในรีสอร์ท ตามสถานที่ต่างๆ ทั่วโลกที่
บริษัทกำาหนดไว้

เข้าร่วมคลับ!

เมื่อคุณทำางานให้กับ Wyndham Destina-
tions คุณจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับบริษัทของเรา
และคลับพักร้อนที่น่าทึ่งของเรา อะไรจะดีไป
กว่าการได้สัมผัสด้วยตัวเอง พนักงานของเรา
หลายคนเป็นสมาชิกคลับด้วย คุณยังจะได้รับ
โอกาสในการเข้าร่วมคลับ และเมื่อมีโอกาส
พิเศษพนักงานจะได้รับสิทธิในการซื้อเครดิต
การเป็นเจ้าของวันหยุดในราคาส่วนลดด้วย
ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโปรแกรมของพนักงาน 
ครอบครัว และเพื่อนของเรา

*ขึ้นอยู่กับประเทศที่คุณทำางาน

ค่าเลี้ยงดูบุตร

มื่อถึงเวลาต้อนรับเจ้าตัวน้อยของคุณสู่โลก
กว้าง เราต้องการให้แน่ใจว่าคุณจะหวงแหน
ทุกช่วงเวลา พนักงานประจำาออสเตรเลียและ
นิวซีแลนด์จะได้รับเงินบางส่วนสำาหรับการลา
เพื่อเลี้ยงดูบุตรเป็นเวลาหกสัปดาห์สำาหรับผู้
ดูแลหลัก บวกกับทางเลือกของการลาเพื่อเลี้ยง
ดูบุตรโดยไม่ได้รับค่าจ้างสูงสุดสองปี ซึ่งอาจ
ได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลที่เสนอให้ใน
ประเทศของคุณ

อาจแตกต่างกันไปตามประเทศที่คุณทำางานอยู่ และอาจเป็นวันลาพัก
ร้อนโดยได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลหรือบริษัท หรือทั้งสองอย่าง
รวมกัน

การทำางานที่ยืดหยุ่น

คุณจะไม่เหมือนใครที่นี่และเป็นเหตุผลที่เรา
มีความยืดหยุ่นในการทำางาน เพื่อให้มีความ
เหมาะสมกับความต้องการของแต่ละบุคคลและ
แผนก ไม่ว่าจะเป็นการสร้างสมดุลสำาหรับชีวิต
ครบครัวและการทำางาน หรือการจัดเวลาให้
เหมาะสมกับการเรียน พูดคุยกับเราเกี่ยวกับ
การปรับแต่งแผนที่ช่วยให้คุณประสบความ
สำาเร็จไปพร้อมกับเรา พนักงานในองค์กรของ
เราทุกคนเพลิดเพลินกับรูปแบบการทำางาน
แบบไฮบริด ซึ่งผสมผสานการทำางานจากที่
บ้านและเวลาสำานักงาน

*ขึ้นอยู่กับบทบาทของผู้สมัครและข้อกำาหนดเฉพาะ

ประกันกลุ่มสุขภาพและ
ประกันชีวิต

เรามีสวัสดิการเหล่านี้ครอบคลุมในหลาย
ภูมิภาค ไม่ว่าจะเป็นประกันสุขภาพส่วนตัว 
หรือประกันกลุ่มที่คุ้มครองพนักงานประจำา 
ทั้งนี้รวมถึงประกันชีวิตที่ได้จัดเตรียมไว้ใน
ทุกๆ สาขา ไม่ว่าจะเป็น ผลประโยชน์แยก 
หรือแบบกลุ่ม หรือเงินบำานาญอื่นๆ เพื่อให้คุณ
และครอบครัวรู้สึกอุ่นใจ และทำาใหใช้ชีวิต
ประจำาวันอย่างคุ้มค่า

*Offerings may differ dependent on your employment
status or country of employment.

สิทธิพิเศษอื่นๆ 

คุณสามารถเก็บเกี่ยวผลตอบแทนที่เป็นไปได้
จากความสำาเร็จของบริษัท!
พนักงานของเราที่ออสเตรเลียมีโอกาสที่จะซื้อ
หุ้นของบริษัทในราคาส่วนลด กับแผนการซื้อ
หุ้นของพนักงานของเรา โดยไม่ต้องจ่ายราคา
เต็มอีกต่อไปในฐานะพนักงานคนสำาคัญของ 
Wyndham 
คุณมีสิทธิ์ได้รับส่วนลดจากการซื้ออาหารและ
เครื่องดื่ม 10% จากรีสอร์ทที่ร่วมโครงการ 
หรือที่ร้านกาแฟในสำานักงานของบริษัท Wyn-
dham Destinations

*แผนการซื้อหุ้นขึ้นอยู่กับประเทศที่คุณอยู่

พลังแห่งจุดมุ่งหมาย

ความรู้สึกถึงจุดมุ่งหมายเป็นเชื้อเพลิงในการ
เติมเต็ม และที่ Wyndham เราให้โอกาสคุณ
ในการมีส่วนร่วมในประเด็นทางสังคมและสิ่ง
แวดล้อมผ่านโครงการริเริ่มด้านความรับผิด
ชอบต่อสังคมขององค์กรแบบครบวงจร ซึ่งรวม
ถึงโครงการด้านการกุศล สิ่งแวดล้อม การรวม
กลุ่มและความหลากหลายในองค์การได้นำารับ
รางวัลต่างๆ มาให้เรา

การบริการด้วยใจ

คุณเป็นบุคคลสำาคัญที่ได้รับการยอมรับและ
ให้รางวัล! โปรแกรม Lead with Your Heart 
ส่งเสริมการจดจำาในกลุ่มพนักงานด้วยกันเอง 
นอกเหนือจากความสำาเร็จแล้ว คุณยังได้รับ
ประโยชน์จากรางวัลที่ได้ ซึ่งรวมถึงบัตรของ
ขวัญที่คุณเลือกหรือบัตรของขวัญที่เป็นตัวเงิน
ที่สามารถเก็บไว้ใช้ภายหลังได้ ในแต่ละปีผู้
ที่ประสบความสำาเร็จสูงสุดของเราจะได้รับคำา
เชิญให้ร่วมเฉลิมฉลองในการประชุมบริษัทอัน
ทรงเกียรติระดับประเทศและระดับนานาชาติ

การเติบโตในหน้าที่การ
งาน

เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะเห็นพนักงานของ
เราทุกคนเติบโตในหน้าที่การงานและเชื่อใน
การสนับสนุนจากภายในองค์กร ผู้นำาระดับ
สูงหลายคนของเราเริ่มต้นทำางานกับเราในตำา
แหน่งเล็กๆ มีความสุขกับเพื่อนร่วมงาน สภาว
แวดล้อมที่ดี การปรับเงินเดือนประจำาปี การ
พัฒนา รีวิวความสามารถประจำาปี เพื่อช่วย
พัฒนาการทำางานให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น

*การเติบโตของเงินเดือนขึ้นอยู่กับผลงานของบริษัทและผล
การปฏิบัติงานของพนักงาน

โลกแห่งวันหยุดสุดพิเศษ

ด้วยจิตวิญญาณของความใส่ใจ ความคิด
สร้างสรรค์ และความสนุกสนาน ทีมงานของ
เราช่วยให้ครอบครัวและเพื่อน ๆ สร้างความ
ทรงจำาที่ประทับใจคงอยู่ไปนานเท่านานฐานะ

ที่เราเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์วันหยุดที่ใหญ่
ที่สุดในโลกและเป็นส่วนหนึ่งของ Travel + 
Leisure Co. เราคือคนกำาหนดอนาคตของ

อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวนี้

เราคือสถานที่สำาหรับทุก
คน

การต้อนรับที่แสนอบอุ่นคือหัวใจของการ
บริการ ที่ Wyndham Destinations รวมถึง

วิธีที่เราปฏิบัติต่อสมาชิกทุกคนอย่างเท่าเทียม
กัน ที่นี่คุณจะได้พบกับทีมงานที่มีความหลาก

หลาย ในขณะเดียวกันก็สร้างฐานความ
เคารพนับถือจากผู้คนจากทั่วทุกมุมโลก

สถานที่ซึ่งมีสวัสดิการ
ที่ดีเป็นเพียงจุดเริ่มต้น

เท่านั้น 

เราเชื่อในการสานฝันให้ใหญ่ขึ้นไป โดย
เฉพาะอย่างยิ่งเมื่อพูดถึงการนำาเสนอผล

ประโยชน์อันเหลือเชื่อแก่พนักงานของเรา 
ตั้งแต่การลาเพื่อเลี้ยงดูบุตรโดยได้รับค่าจ้าง
ไปจนถึงการเข้าพักในรีสอร์ทแบบมีส่วนลด 

ทำางานในที่ที่คุณได้รับรางวัลทุกวัน
และอื่นๆ อีกมากมาย


