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บทคดัย่อ 
 

บริษทั 168 แทรเวิล จ ากดั เป็นบริษทัจดัน าเท่ียวต่างประเทศ (Out bound) ไดมี้การด าเนิน
กิจการดา้นการจดัน าเท่ียวมาเป็นระยะเวลานานมากกว่า 10 ปีจึงไดรั้บความไวว้างใจและความพึง
พอใจจากลูกคา้เป็นจ านวนมากโดยเฉพาะกลุ่มลูกคา้วยัท างาน  ซ่ึงบริษทัจะเนน้การให้บริการเป็น
หลกัโดยจดัโปรแกรมน า เท่ียวตามความตอ้งของการของลูกคา้ รวมไปถึงการตอบโจทยต่์อความ
ตอ้งการของลูกคา้สามารถดึงดูดความสนใจของนกัท่องเท่ียวทุกกลุ่ม 

ทางผูจ้ดัท าจึงน าเสนอเส้นทางท่องมรดกโลกแดนอาทิตยอุ์ทยั เส้นทาง โอซากา้ - นารา - 
เกียวโต - เฮียวโงะ เน่ืองจากภูมิภาคคนัไซ หรือเรียก คิงกิ เป็นเขตแดนทางภูมิศาสตร์ของประเทศ
ญ่ีปุ่นบนเกาะฮอนชู โดยเขตคนัไซประกอบไปดว้ย 7 จงัหวดั ไดแ้ก่ เฮียวโงะ เกียวโต โอซากา้  ชิงะ 
นารา  วากายามา  และมิเอะ ภูมิภาคคันไซแห่งน้ีเป็นอีกภูมิภาคท่ีส าคัญแห่งหน่ึงของญ่ี ปุ่น 
นอกเหนือจากภูมิภาคคนัโตซ่ึงเป็นท่ีตั้งของกรุงโตเกียวเมืองหลวง ภูมิภาคคนัไซนบัเป็นภูมิภาคท่ี
ความเจริญมาช้านานเป็นท่ีตั้งของเมืองหลวงของญ่ีปุ่นในยุคแรก ๆ ประวติัศาสตร์คือ เมืองนารา
และเมืองเกียวโต เมืองหลวงทั้งสองแห่งน้ีเป็นศูนยก์ลางการบริหารประเทศญ่ีปุ่นมานับพนั โดย
ภูมิภาคคนัไซ ซ่ึงมีสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีเป็นมรดกโลกท่ีน่าสนใจจึงมีความสนใจจดัท าโปรแกรมท่อง
มรดกโลกแดนอาทิตยอุ์ทยัภูมิภาคคนัไซ เส้นทาง:โอซากา้ -นารา- เกียวโต- เฮียวโงะ เพื่อตอ้งการ
ขยายฐานลูกคา้ใหมี้ความหลากหลายข้ึน และช่วยเพิ่มรายไดใ้หบ้ริษทัต่อไป  

 
ค าส าคัญ :มรดกโลก, ภูมิภาคคนัไซ  
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Abstract 
 

168 Travel Company Limited is an outbound travel arrangement agency which has  
operated tour arrangements for more than 10 years. Therefore, the company has received a lot of 
trust and satisfaction from the customers, especially the customers in working ages. The tour 
arrangements will be customized according to the preference of the customer, as well as, 
responding to the needs of the customer, which make them able to attract all types of tourists. 

The organizers presented a tour route of the world heritage site of the Land of the Rising 
Sun. The route of Osaka-Nara-Kyoto-Hyogo, which is in the Kansai region or Kingki, is a 
geographical boundary of Japan on the island of Honshu. Kansai region consists of 7 provinces 
which are Hyogo, Kyoto, Osaka, Shigara, Wakayama, and Mie. Kansai region is another 
important region of Japan besides the Kanto region in which Tokyo, the capital city of Japan is 
located. Kansai region has long been a fast-growing region, and is the region that the early capital 
cities of Japan are located. Nara and Kyoto had been the administrative centers of Japan for 
thousands of years. Kansai region has the world heritage attraction sites, which are very 
interesting. Therefore, the researcher has arranged a touring program to explore the world 
heritage site of the Kansai region in the route of Osaka-Nara-Kyoto-Hyogo. This is to expand the 
customer base, increase the diversity and the revenue of the company. 
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บทที ่1 

บทนํา 

 

1.1 ทีม่าและความสําคัญของปัญหา 

        “มรดกโลก” คือ สถานท่ีหรือส่ิงปลูกสร้างต่าง ๆท่ีไดรั้บการรับรองจากองคก์าร UNESCO 

เพื่อบ่งบอกถึงคุณค่าของส่ิงท่ีมนุษยห์รือธรรมชาติสร้างข้ึน ในปัจจุบนั มีมรดกโลกทั้งหมด 1092 

แห่ง ใน 167 ประเทศทั่วโลก ซ่ึงแบ่งเป็นมรดกโลกทางวฒันธรรม 845 แห่ง มรดกโลกทาง

ธรรมชาติ 209 แห่ง และอีก 38 แห่งเป็นแบบผสมทั้ งสองประเภทและองค์การการศึกษา 

วิทยาศาสตร์ และวฒันธรรมแห่งสหประชาชาติ (ยูเนสโก) ไดข้ึ้นทะเบียนแหล่งมรดกโลกของ

ประเทศญ่ีปุ่นทั้งส้ิน 22 แหล่ง ประกอบดว้ยมรดกโลกทางวฒันธรรม 18 แหล่ง และมรดกโลกทาง

ธรรมชาติ 4 แห่ง เพื่อกระตุน้การท่องเท่ียวและกระตุน้เศรษฐกิจท้องถ่ิน (ศูนยข์อ้มูลมรดกโลก, 

2556) 

                 ปัจจุบันบริษัท  168 แทรเวิล  จํากัด   ประกอบธุรกิจด้านการท่องเท่ียว จัดนําเท่ียว 

ต่างประเทศท่ีหลากหลายครอบคลุมทัว่โลก ทั้งโซนเอเชียและยุโรป ท่ีมีช่ือเสียงแห่งหน่ึง ตาม

มาตรฐานสากลได้มีการดาํเนินกิจการด้านการจดันําเท่ียวมาเป็นระยะเวลานานมากกว่า 10 ปีจึง

ได้รับความไวว้างใจและความพึงพอใจจากลูกค้าเป็นจาํนวนมากโดยเฉพาะกลุ่มลูกค้ากลุ่มวยั

ทาํงาน ซ่ึงบริษทั168 แทรเวิล จาํกดั จะเน้นการให้บริการเป็นหลกัโดยจดัโปรแกรมนาํเท่ียวเพื่อ

ความตอ้งของการของลูกคา้และมีโปรแกรมนาํเท่ียวท่ีหลากหลายให้บริการครบทุกภูมิภาคและ

ไดรั้บความพึงพอใจและความไวว้างใจจากลูกคา้เป็นจาํนวนมากโดยการเสนอขายโปรแกรมนํา

เท่ียวของบริษัท168 แทรเวิล จาํกัด  เน่ืองจากทางบริษัทมีการบริการท่ีใส่ใจทั้ งท่ีพักโรงแรม 

ร้านอาหาร ยานพาหนะท่ีใชเ้ดินทาง และให้การตอนรับยิม้แยม้แจ่มใส รวมไปถึงการตอบโจทยต่์อ

ความตอ้งการของลูกคา้สามารถดึงดูดความสนใจของนกัท่องเท่ียวทุกกลุ่มซ่ึงการใชเ้ส้นทางในการ

จดัโปรแกรมนาํเท่ียวของ บริษทั 168 แทรเวิล จาํกดั เป็นการใช้เส้นทางภายในต่างประเทศในการ

จดันาํเท่ียวทั้งน้ี    

  ทางผูจ้ดัทาํจึงนาํเสนอเส้นทางท่องมรดกโลกแดนอาทิตยอุ์ทยั เส้นทาง โอซากา้ - นารา - 

เกียวโต - เฮียวโงะ   เน่ืองจากภูมิภาคคนัไซ หรือเรียก คิงกิ เป็นเขตแดนทางภูมิศาสตร์ของประเทศ

ญ่ีปุ่นบนเกาะฮอนชู โดยเขตคนัไซประกอบไปดว้ย 7 จงัหวดั ไดแ้ก่ เฮียวโงะ เกียวโต โอซากา้  ชิงะ 

นารา  วากายามา  และมิเอะ ภูมิภาคคันไซแห่งน้ีเป็นอีกภูมิภาคท่ีสําคัญแห่งหน่ึงของญ่ี ปุ่น 

นอกเหนือจากภูมิภาคคนัโตซ่ึงเป็นท่ีตั้งของกรุงโตเกียวเมืองหลวง ภูมิภาคคนัไซนบัเป็นภูมิภาคท่ี

ความเจริญมาช้านานเป็นท่ีตั้งของเมืองหลวงของญ่ีปุ่นในยุคแรก ๆ ประวติัศาสตร์คือ เมืองนารา

และเมืองเกียวโต เมืองหลวงทั้งสองแห่งน้ีเป็นศูนยก์ลางการบริหารประเทศญ่ีปุ่นมานับพนั โดย
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ภูมิภาคคนัไซ ซ่ึงมีสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีเป็นมรดกโลกท่ีน่าสนใจจึงมีความสนใจจดัทาํโปรแกรมท่อง

มรดกโลกแดนอาทิตยอุ์ทยัภูมิภาคคนัไซ เส้นทาง:โอซากา้ -นารา- เกียวโต- เฮียวโงะ เพื่อตอ้งการ

ขยายฐานลูกคา้ให้มีความหลากหลายข้ึน เพื่อยกระดบัการบริการให้สูงข้ึน โดยเน้นให้ความสําคญั

กบักลุ่มวยัทาํงาน เพื่อให้เกิดความรู้สึกกระฉบักระเฉงในการเดินทางท่องเท่ียวตลอดเวลา จึงไดน้าํ

แนวคิดน้ีมาปรับใช้ให้เขา้กบัโครงงานเพื่อให้บริษทัสามารถนาํ โปรแกรมการท่องเท่ียวเส้นทาง

ท่องมรดกโลกแดนอาทิตยอุ์ทยัไปใชแ้ละเพิ่มรายไดใ้ห้กบัองคก์รต่อไป ทาํให้กลุ่มลูกคา้ใหม่มาใช้

บริการเพิ่มมากข้ึน 

 

1.2 วตัถุประสงค์ของโครงงาน  

1.2.1 จดัทาํโปรแกรมท่องมรดกโลกแดนอาทิตยอุ์ทยัภูมิภาคคนัไซ เส้นทาง: โอซาก้า - 

นารา – เกียวโต เฮียวโงะ ของบริษทั 168 แทรเวลิ จาํกดั  

 

1.3 ขอบเขตของโครงงาน  

1.3.1 ขอบเขตดา้นเวลาและสถานท่ี คือ วนัท่ี 20 สิงหาคม 2561 ถึงวนัท่ี 7 ธนัวาคม 2561  

ณ บริษทั  168 แทรเวลิ จาํกดั  

1.3.2 ขอบเขตด้านเน้ือหา ศึกษาขอ้มูลจากรูปแบบของทางบริษทัท่ีเคยมีและศึกษาจาก

อินเตอร์เน็ต  

   - เวบ็ไซตบ์ริษทั: http://www.168traveler.com/ 

              - เว็บ ไซ ต์ข้อมู ล ม รด ก โล ก ป ระ เท ศ ญ่ี ปุ่ น : https://www.jnto.or.th/newsletter/world-

heritage/ 

 

1.4 ประโยชน์ทีไ่ด้รับ  

1.4.1 สามารถนาํโปรแกรมท่องมรดกโลกแดนอาทิตยอุ์ทยั ภูมิภาคคนัไซของประเทศญ่ีปุ่น

เส้นทางใหม่ไปใชแ้ละเพิ่มรายไดใ้หก้บัองคก์รต่อไป  

1.4.2 บริษทัไดก้ลุ่มลูกคา้ใหม่มาใชบ้ริการเพิ่มมากข้ึน 

 

 

 

http://www.168traveler.com/


 

บทที ่2 

การทบทวนเอกสาร/และวรรณกรรมทีเ่กีย่วข้อง 

 

การศึกษาเร่ือง ท่องมรดกโลกแดนอาทิตยอุ์ทยั ภูมิภาคคนัไซ เส้นทาง   : โอซากา้ นารา -

เกียวโต-เฮียวโงะ บริษทั 168 แทรเวิล จาํกดั ไดศึ้กษาเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งและส่ือจากอินเตอร์เน็ต 

โปรแกรมนาํเท่ียว และรูปแบบการทาํงานท่ีผา่นมาของทางบริษทั เพื่อใชเ้ป็นแนวทางในการศึกษา

และเสนอรูปแบบการจดัทาํโปรแกรมน้ี ผูจ้ดัทาํได้ศึกษารวบรวมแนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวข้อง

ดงัต่อไปน้ี 

2.1 แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัธุรกิจนาํเท่ียว 

2.2 แนวคิดเก่ียวกบัมรดกโลก 

2.3 แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัการตลาด 

2.4 แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัพฤติกรรมผูบ้ริโภค 

2.5 แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัการประชาสัมพนัธ์ 

 

2.1 แนวคิดและทฤษฎเีกีย่วกบัธุรกจินําเทีย่ว 

ความหมายของธุรกิจนาํเท่ียว (Tourism Business) 

   พ.ร.บ.ธุรกิจนําเท่ียวและมคัคุเทศก์ พ.ศ.2535 มาตรา 3 นิยามคาํว่า “ ธุรกิจนํา

เท่ียว ” หมายความวา่ “ การประกอบธุรกิจเก่ียวกบัการจดัหรือให้บริการ  หรืออาํนวยความสะดวก

เก่ียวกบัการเดินทาง  ท่ีพกั  อาหาร  ทศันาจร  หรือมคัคุเทศกใ์หแ้ก่นกัท่องเท่ียว ” 

  2.1.1 ลกัษณะของธุรกิจท่องเท่ียวในประเทศ  

   ธุรกิจท่องเท่ียวในประเทศ ในปัจจุบนั  ประเทศไทยมีกิจการท่องเท่ียวอยูป่ระมาณ  

400 แห่ง  กิจการดงักล่าวสามารถแบ่งออกไดเ้ป็น 5 ประเภท ดงัน้ี (ไกรสิงห์ ชาญณรงค,์ 2534) 

- กิจการนาํเท่ียวรับเฉพาะนกัท่องเท่ียวจากต่างประเทศอยา่งเดียว ( In – bound  Operator ) 

- กิจการนาํเท่ียวพานกัท่องเท่ียวในประเทศไปยงัต่างประเทศ   ( Out – bound  Operator ) 

- กิจการนาํเท่ียวภายในประเทศอยา่งเดียว  ( Local  Operator ) 

- กิจการนาํเท่ียวทั้งในประเทศและต่างประเทศ  (Local  &  Worldwide  Operator ) 

- กิจการท่ีดาํเนินธุรกิจทัว่ไปเก่ียวกบัการท่องเท่ียว   ( General  Travel  Agent ) 

             2.1.2 ธุรกิจท่องเท่ียวต่างประเทศ    

   ควรพฒันาในเร่ืองของความรู้ความชาํนาญในแหล่งท่องเท่ียว   สภาพดินฟ้าอากาศ  

ภูมิประเทศ  ขนบธรรมเนียมประเพณี  ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ   อตัราแลกเปล่ียนเงินตรา   ตอ้งช้ีแจงให้

นกัท่องเท่ียวไดรู้้ก่อนท่ีจะไป   เพื่อมิให้มีปัญหาเกิดข้ึนในระหว่างการท่องเท่ียว   เน่ืองจากความ
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รู้เท่าไม่ถึงการณ์ของนกัท่องเท่ียวซ่ึงบริษทันาํเท่ียวตอ้งช้ีแจง  และดูแลอยา่ง ใกลชิ้ดโดยทัว่ไปธุรกิจ

ประเภทน้ีจะจดัตั้งข้ึนในรูปของบริษทั  ซ่ึงจะร่วมมือกบับริษทันาํเท่ียวของต่างประเทศ  ให้บริการ

แก่นกัท่องเท่ียวในเร่ืองของการทาํหนงัสือเดินทาง  ( Passport )    ติดต่อขอวีซ่า  (Visa )  จาํหน่าย

บตัรโดยสาร เคร่ืองบิน  จดัรายการนาํเท่ียว  และบริการจดัหาท่ีพกั 

2.1.3 ประเภทของธุรกิจนาํเท่ียวแบ่งออกเป็น  3  ประเภท คือ 

   1. Travel Agent    บุคคลหรือบริษทัท่ีมีความสามารถจดัการนาํเท่ียว การขนส่ง ท่ี

พกั อาหาร การรับ-ส่งทั้งขาไปและขากลบั การนาํสถานท่ีและงานอ่ืน ๆ ของการเดินทางซ่ึงเป็นการ

บริการให้แก่สาธารณชน เช่น บริษทั นาํเท่ียว จาํกดั มีความชาํนาญเบ็ดเสร็จทุกอย่าง สามารถ

ดาํเนินการเองได ้

   2. Tour  Operator    บริษทัมีความชํานาญในการจดัและดาํเนินการเก่ียวกบัการ 

ตลาด  ทางดา้นการจดัการเดินทางไปพกัผอ่น  แบบ  Inclusive  Tour  โดยเก็บเงินล่วงหนา้แลว้มอบ

ให ้ Travel  Agent  เป็นผูข้าย  แต่บางคร้ังก็ลงมือขายแก่นกัท่องเท่ียวโดยตรง  เช่น   บริษทัหรือกลุ่ม

คนในพื้นท่ีท่ีมีอุปกรณ์เก่ียวกบัการดาํนํ้ า  และเรือพร้อมในจงัหวดัพงังา  นาํเท่ียวดาํนํ้ าดูปะการังท่ี

หมู่เกาะสิมิลนั – หมู่เกาะสุรินทร์  ติดต่อกบับริษทันาํเท่ียวจาํกดั  เป็นผูข้ายบตัรเพราะมีลูกคา้ท่ีเป็น

นกัท่องเท่ียวแพร่หลายอยูแ่ลว้  ส่วนตนก็เป็นผูจ้ดัรายการรับทวัร์ชุดน้ีต่ออยูท่ี่พงังา 

   3. Wholesaler บริษทัมีความชาํนาญงานในงานเดินทาง คิดและเสนอโปรแกรมท่ี

จดัไวแ้บบเหมาหรือจดัข้ึนตามแต่จะรับคาํสั่งมาจากลูกคา้แลว้มอบให ้Travel Agent   รับไปขายต่อ 

Wholesaler ต่างกบั Tour Operator คือ Wholesaler มกัไม่เสนอรายการเดินทางต่อบริษทันาํเท่ียว

บ่อย ๆ   แต่ Tour Operator จะเสนอขายให้แก่ Retailer ดว้ย เช่น เป็นบริษทัหรือกลุ่มคนท่ีชอบการ

ผจญภยัชุดบุกเบิกมกัเป็นบริษทัในทอ้งถ่ิน 

2.1.4. การจดันาํเท่ียวท่ีเป็นสากล 

    แบ่งออกได ้3 ประเภท คือ 

   1. ก า รจัดนํา เ ท่ี ย วใ นป ระ เท ศ  (Domestic Tour) เ ป็ นก า รจัดนํา เ ท่ี ย ว ท่ี ใ ห้

นกัท่องเท่ียวในประเทศ และนกัท่องเท่ียวต่างประเทศท่ีมีถ่ินพาํนกัอยูใ่นประเทศ ไดท้่องเท่ียวตาม

แหล่งท่องเท่ียวต่างๆภายในประเทศ โดยบริษทันาํเท่ียวจะเป็นผูจ้ดัการท่องเท่ียวทั้งหมด นบัตั้งแต่

การจดัรายการนาํเท่ียว ติดต่อท่ีพกั ร้านอาหาร และยานพาหนะ ตลอดจนจดัหามคัคุเทศก ์ 

- การจดันาํเท่ียวอาจเป็นลกัษณะไปเชา้ - เยน็กลบัหรือจดัในช่วงวนัหยดุสุดสัปดาห์หรือจดั

ตามเทศกาลวนัหยุดต่างๆ ส่วนใหญ่นิยมจดันาํเท่ียวโดยรถโคช้ หรืออาจจดันาํเท่ียวโดยรถตูห้รือรถ

ส่วนตวัในกรณีท่ีมีลูกคา้น้อย หรือตอ้งไปในสถานท่ี ๆ เป็นถ่ินท่ีเขา้ถึงลาํบากเป็นภูเขาต่างๆ หรือ

อาจจดัไปกลบัโดยเคร่ืองและต่อดว้ยการใช้รถโคช้นาํเท่ียวตามแหล่งท่องเท่ียว ทาํให้ไม่เสียเวลา

เดินทาง แต่ราคาค่าบริการก็จะแพงข้ึน นอกจากน้ี ยงัอาจจดัเป็นรายการนําเท่ียวแบบเหมาจ่าย 

(Package Tour) หรือจดัตามความตอ้งการของลูกคา้ก็ได ้ปัจจุบนับริษทันาํเท่ียวไทย ไดจ้ดันาํเท่ียว
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ภายในประเทศกนัมาก เน่ืองจากจดัง่าย ไม่ตอ้งมีตวัแทนในต่างประเทศ แต่เน่ืองจากมีทรัพยากร

แหล่งท่องเท่ียว สถานประกอบการผูผ้ลิตต่าง ๆ ก็มีอยูจ่าํกดั โดยเฉพาะหนา้เทศกาลท่องเท่ียว ทาํให้

มีการแข่งขนักันสูงในเร่ืองการขาย บริษทันําเท่ียวต่าง ๆ จึงพยายามหาแหล่งท่องเท่ียวใหม่ๆ 

ภายในประเทศมาเป็นจุดขาย  (ไกรสิงห์ ชาญณรงค,์ 2534) 

  2. การจัดนํา เ ท่ียวเข้าประเทศ (Inbound Tour) เ ป็นการจัดนํา เ ท่ียวให้ชาว

ต่างประเทศเดินทางเขา้มาท่องเท่ียวในประเทศ โดยบริษทันาํเท่ียวในต่างประเทศ จะติดต่อผ่าน

สาขาหรือตวัแทนจดัจาํหน่ายท่องถ่ิน (Local Agent) ประจาํประเทศไทย ตวัแทนจาํหน่ายทอ้งถ่ินก็

จะทาํหน้าท่ีเป็นตวัแทนจดัการท่องเท่ียวภาคพื้นดิน (Land Arrangement) ให้กับบริษทันําเท่ียว

ต่างประเทศ การจดันาํเท่ียวน้ีสามารถทาํได ้2 วธีิ คือ 

  1. จดัตามความตอ้งการของบริษทันาํเท่ียวต่างประเทศ 

   2. บริษทันาํเท่ียวในประเทศจดัเสนอขายบริการหรือรายการท่องเท่ียวต่างๆ ไปยงับริษทันาํ

เท่ียวต่างประเทศ 

    3. การจัดนําเท่ียวไปต่างประเทศ (Outbound Tour) เป็นการจัดนําเท่ียวท่ีนํา

นกัท่องเท่ียวในประเทศออกไปยงัต่างประเทศ โดยบริษทันาํเท่ียวในประเทศจะติดต่อผา่นบริษทันาํ

เท่ียวในต่างประเทศ (Local Agent) ซ่ึงเปรียบเสมือนเป็นตวัแทนทางการท่องเท่ียวในต่างประเทศ 

(Land Arrangememt) ให้กบับริษทันาํเท่ียวในประเทศ และจะเป็นผูรั้บผิดชอบในการจดันาํเท่ียว

ใหก้บันกัท่องเท่ียวขณะท่ีท่องเท่ียงอยูใ่นต่างประเทศ 

 

2.2 แนวคิดเกีย่วกบัมรดกโลก 

ความหมายของมรดกโลก  

   มรดกโลก คือสถานท่ีอนัไดแ้ก่ ป่าไม ้อนุสาวรีย ์ส่ิงก่อสร้างต่างๆ รวมไปถึงเมือง 

ซ่ึงคดัเลือกโดยองคก์ารยเูนสโกตั้งแต่ปี พ.ศ. 2515 เพื่อเป็นการบ่งบอกถึงคุณค่าของส่ิงท่ีมนุษยชาติ 

หรือธรรมชาติได้สร้างข้ึนมา และควรจะปกป้องส่ิงเหล่านั้นได้อย่างไร เพื่อให้ได้ตกทอดไปถึง

อนาคต 

        ในปัจจุบนั (กรกฎาคม 2561) มีมรดกโลกทั้งหมด 1092 แห่ง ใน 167 ประเทศทัว่

โลก ซ่ึงแบ่งเป็นมรดกโลกทางวฒันธรรม 845 แห่ง มรดกโลกทางธรรมชาติ 209 แห่ง และอีก 38 

แห่งเป็นแบบผสมทั้งสองประเภท โดยอิตาลีเป็นประเทศท่ีมีจาํนวนมรดกโลกมากท่ีสุด คือ 54 แห่ง 

แมว้่ายูเนสโกจะอา้งอิงถึงมรดกโลกแต่ละแห่งดว้ยหมายเลข แต่การข้ึนทะเบียนในหลายคร้ังก็จะ

ผนวกเอามรดกโลกท่ีไดข้ึ้นทะเบียนไปแลว้เขา้เป็นส่วนหน่ึงของมรดกโลกท่ีมีพื้นท่ีมากข้ึน ดงันั้น

จึงมีหมายเลขมรดกโลกเกิน 1,200 แมว้า่จะมีจาํนวนมรดกโลกนอ้ยกวา่ก็ตาม มรดกโลกแต่ละแห่ง

เป็นทรัพยสิ์นของประเทศท่ีเป็นเจา้ของดินแดนท่ีมรดกโลกตั้งอยู่ แต่ได้รับการพิจารณาให้เป็น

ผลประโยชน์ของประชาคมระหวา่งประเทศในการอนุรักษม์รดกโลกแห่งนั้น 
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  2.2.1 ขอ้กาํหนดและหลกัเกณฑใ์นการพิจารณาใหเ้ป็นมรดกโลก 

    - มีลกัษณะโครงสร้างต่างๆ สะทอ้นถึงอดีต เช่น งานทางสถาปัตยกรรม ผลงานท่ี

เป็นอนุสรณ์ในเชิงจิตรกรรม หรือประติมากรรม โครงสร้างทางธรรมชาติท่ีเป็นหลกัฐานทาง

โบราณคดี ถํ้ าท่ีใช้เป็นท่ีอยู่ของมนุษย ์หรือลกัษณะอ่ืนๆ ใกลเ้คียงซ่ึงมีคุณค่าและความสําคญัใน

ระดบัสากลในทางประวติัศาสตร์ ศิลปะ หรือวทิยาศาสตร์ 

   - เป็นกลุ่มอาคารท่ีมีความกลมกลืนเป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกนั หรือลกัษณะทางภูมิส

ถาปัตย์ ท่ีมีคุณค่าหรือความสําคัญในระดับสากลไม่ว่าจะในทางประวติัศาสตร์ ศิลปะ หรือ

วทิยาศาสตร์ 

   - เป็นท่ีตั้งต่างๆ ไม่วา่จะเป็นผลงานของมนุษยโ์ดยเฉพาะ หรือเป็นการร่วมกนัของ

ทั้งมนุษยแ์ละธรรมชาติ รวมทั้งท่ีตั้งท่ีเป็นหลกัฐานทางโบราณคดี ซ่ึงลว้นมีคุณค่าและความสําคญั

ระดบัสากลไม่วา่จะในดา้นประวติัศาสตร์ สุนทรียศาสตร์ ชาติพนัธ์ุวทิยา หรือมานุษยวทิยา 

  2.2.2 หลกัเกณฑท์างวฒันธรรม     

   - เป็นตวัแทนในการแสดงผลงานช้ินเอกท่ีจดัทาํข้ึนด้วยการสร้างสรรค์อนัชาญ

ฉลาดของมนุษย ์      

   - เป็นส่ิงท่ีมีอิทธิพลยิง่ ผลกัดนัใหเ้กิดการพฒันาสืบต่อมาในดา้นการออกแบบทาง

สถาปัตยกรรม อนุสรณ์สถาน ประติมากรรม สวน และภูมิทศัน์ ตลอดจนการพฒันาศิลปกรรมท่ี

เก่ียวขอ้ง หรือการพฒันาการตั้งถ่ินฐานของมนุษย ์ซ่ึงไดเ้กิดข้ึนในช่วงเวลาใดเวลาหน่ึง หรือบน

พื้นท่ีใด ๆ ของโลกซ่ึงทรงไวซ่ึ้งวฒันธรรม                                                                                             

   - เป็นส่ิงท่ียืนยนัถึงหลกัฐานของวฒันธรรมหรืออารยธรรมท่ีปรากฏให้เห็นอยู่ใน

ปัจจุบนัหรือวา่ท่ี  สาบสูญไปแลว้    

   - เป็นตวัอย่างอนัโดดเด่นของประเภทของส่ิงก่อสร้างอนัเป็นตวัแทนของการ

พัฒนาทางด้านวัฒนธรรม สังคม ศิลปกรรม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี  อุตสาหกรรม ใน

ประวติัศาสตร์ของมนุษยชาติ 

    - เป็นตวัอย่างอนัโดดเด่นของวฒันธรรมมนุษย ์ขนบธรรมเนียมประเพณีแห่ง

สถาปัตยกรรม วิธีการก่อสร้าง หรือการตั้งถ่ินฐานของมนุษย ์ซ่ึงเส่ือมสลายไดง่้ายจากผลกระทบ

จากการเปล่ียนแปลงทางสังคมและวฒันธรรมตามกาลเวลา 

   - มีความคิดหรือความเช่ือท่ีเก่ียวขอ้งโดยตรงกบัเหตุการณ์ หรือมีความโดดเด่นยิ่ง

ในประวติัศาสตร์ 

2.2.3หลกัเกณฑท์างธรรมชาติ 

   - เป็นตวัอยา่งท่ีเด่นชดัของการเป็นตวัแทนในวิวฒันาการสําคญัต่างๆในอดีตของ

โลก เช่น ยุคสัตว์เล้ือยคลาน ยุคนํ้ าแข็ง ซ่ึงสะท้อนให้เห็นถึงการพฒันาความหลากหลายทาง

ธรรมชาติบนพื้นโลก 
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   - เป็นตวัอยา่งท่ีเด่นชดัในการเป็นตวัแทนของขบวนการเปล่ียนแปลงท่ีสําคญัทาง

ธรณีวิทยาหรือวิวฒันาการทางชีววิทยา และปฏิสัมพนัธ์ของมนุษยต่์อส่ิงแวดลอ้มทางธรรมชาติท่ี

กาํลงัเกิดอยู ่เช่น ภูเขาไฟ เกษตรกรรมขั้นบนัได 

   - เป็นแหล่งท่ีเกิดจากปรากฏการณ์ทางธรรมชาติท่ีมีเอกลกัษณ์หายากหรือสวยงาม

เป็นพิเศษ เช่น แม่นํ้า นํ้าตก ภูเขา 

   - เป็นถ่ินท่ีอยู่อาศยัของชนิดสัตว์และพนัธ์ุพืชท่ีหายากหรือท่ีตกอยู่ในสภาวะ

อนัตราย แต่ยงัคงสามารถดาํรงชีวติอยูไ่ด ้ซ่ึงรวมถึงระบบนิเวศอนัเป็นแหล่งรวมความอุดมสมบูรณ์

ของพืชและสัตวท่ี์ทัว่โลกใหค้วามสนใจดว้ย 

  2.2.4 ประเภทของแหล่งมรดกโลกแบ่งออกเป็น 4 ประเภท  

   - มรดกโลกทางวฒันธรรม (Cultural Heritage) หมายถึง ทรัพยสิ์นทางวฒันธรรม

ท่ีมีคุณค่าโดดเด่นเป็นสากลทางวฒันธรรม โดยเป็นสถานท่ีท่ีเกิดจากมนุษยส์ร้างข้ึน หรือเกิดจาก

การสร้างข้ึนโดยมนุษย์และธรรมชาติ ซ่ึงมีคุณค่าโดดเด่นเป็นสากลในทางประวติัศาสตร์ 

สุนทรียศาสตร์ ชาติพนัธ์ุวิทยา หรือมานุษยวิทยา และมีผลงานทางสถาปัตยกรรม ผลงานด้าน

ประติมากรรมและจิตรกรรมท่ีสร้างสรรค ์ 

   - มรดกโลกทางธรรมชาติ (Natural Heritage) หมายถึง ทรัพยสิ์นทางธรรมชาติท่ีมี

คุณค่าโดดเด่นเป็นสากลทางธรรมชาติ โดยมีสภาพทางธรรมชาติท่ีประกอบด้วยลักษณะทาง

กายภาพ และชีวภาพ หรือกลุ่มของสภาพธรรมชาติดงักล่าว ซ่ึงมีคุณค่าโดดเด่นเป็นสากลในทาง

สุนทรียศาสตร์หรือวทิยาศาสตร์ มีสภาพองคป์ระกอบทางธรณีวิทยา หรือธรณีสัณฐาน หรือบริเวณ

ท่ีพิสูจน์ทราบอยา่งชดัแจง้วา่เป็นถ่ินท่ีอยูอ่าศยัของสายพนัธ์ุสัตวแ์ละพืชท่ีกาํลงัไดรั้บการคุกคาม ซ่ึง

มีคุณค่าโดดเด่นเป็นสากลในทางวทิยาศาสตร์หรือการอนุรักษห์รือมีความงดงามตามธรรมชาติ 

   - ภูมิทศัน์ทางวฒันธรรม (Cultural Landscape) หมายถึง ทรัพยสิ์นทางวฒันธรรม

ท่ีแสดงให้เห็นถึงการผสมผสานเช่ือมโยงระหวา่งส่ิงท่ีมนุษยแ์ละธรรมชาติสร้างข้ึน โดยทรัพยสิ์น

ทางวฒันธรรมดงักล่าวส่ือให้เห็นถึงวิวฒันาการของสังคมมนุษยแ์ละการตั้งถ่ินฐานตามกาลเวลา 

ภายใตอิ้ทธิพลของขอ้กาํหนดทางกายภาพ และ/หรือโอกาสท่ีปรากฏตามปัจจยัแวดลอ้มนั้น ๆ และ

เป็นส่วนผลกัดนัต่อเน่ืองมาของสังคม เศรษฐกิจ และวฒันธรรมทั้งภายในและภายนอก 

   - มรดกโลกแบบผสม (Mixed Site) หมายถึง มรดกโลกท่ีคุณค่าทางดา้นวฒันธรรม

และคุณค่าทางธรรมชาติ ผสมผสานกนัในบางส่วนหรือทั้งหมด 

2.2.5 ความสาํคญัเก่ียวกบัมรดกโลก 

  ความสาํคญัและแนวคิด 

   แหล่งมรดกทางธรรมชาติจะปรากฏร่อยรอยของมนุษยห์รือมนุษยไ์ดล้งทุนลงแรง

กบัแหล่งมรดกเหล่าน้ีไวด้ว้ยคุณค่าทางจิตวิญญาณผสมผสานแหล่งมรดกนั้นดว้ยเทพนิยาย นิทาน
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พื้นฐาน ศิลปะการวาดภาพ วรรณกรรมและอ่ืนๆ และมรดกน้ีมิใช่มรดกของคนใดคนหน่ึงหรือ

ประเทศใดประเทศหน่ึงหากแต่เป็นของคนทั้งโลก  (UNESCO World Heritage Sites official sites) 

            เพื่อเป็นการอนุรักษ์รักษาแหล่งมรดกทางวฒันธรรมและธรรมชาติท่ีมีความสําคญัและมี

คุณค่าไวใ้ห้เป็นประโยชน์ต่อมวลมนุษยชาติองค์การศึกษาวิทยาศาสตร์และวฒันธรรมแห่ง

สหประชาชาติหรือยูเนสโก (UNESCO) ไดเ้สนอจดัตั้งอนุสัญญาว่าด้วยการคุ้มครองมรดกทาง

วฒันธรรมและธรรมชาติของโลกเม่ือ พ.ศ.2514 ซ่ึงไดรั้บการสนบัสนุนจากบรรดาประเทศสมาชิก

อย่างกวา้งขวางปัจจุบนัมีประเทศต่างๆทัว่โลกได้เขา้ร่วมเป็นสมาชิกภาคีอนุสัญญาว่าด้วยการ

คุม้ครองมรดกทางวฒันธรรมและธรรมชาติของโลก สถานท่ีใดก็ตามท่ีมีคุณค่าทางประวติัศาสตร์

หรือทางธรรมชาติเห็นควรท่ีจะอนุรักษไ์วต้อ้งผา่นการคดัเลือกจากคณะกรรมการลางมติรองรับการ

ข้ึนทะเบียนท่ีเรียกว่าอนุสัญญาว่าดว้ยมรดกโลก ซ่ึงหวงัเป็นอย่างยิ่งว่า คนไทยทุกคนจะช่วยกนั

รักษาความเป็นมรดกอนัลํ้าค่าในประเทศของเรา สมกบัคาํวา่” มรดกโลก”ใหค้งอยูต่ลอดไป 

2.2.6 มรดกโลกประเทศญ่ีปุ่น 

   องคก์ารการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวฒันธรรมแห่งสหประชาชาติ (ยเูนสโก) ได้

ข้ึนทะเบียนแหล่งมรดกโลกของประเทศญ่ีปุ่นทั้ งส้ิน 22 แหล่ง ประกอบด้วยมรดกโลกทาง

วฒันธรรม 18 แหล่ง และมรดกโลกทางธรรมชาติ 4 แห่ง 

สถานท่ีท่ีไดข้ึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก 

แหล่งมรดกโลกทางวฒันธรรม 18 แห่ง ไดแ้ก่ 

- วดัโฮรีว จงัหวดันารา 

- วดัโทไดจิ จงัหวดันารา 

- ศาลเจา้และวดัแห่งนิกโก จงัหวดัโทจิงิ 

- ปราสาท ฮิเมจิโจ จงัหวดัเฮียวโงะ 

- วดัคิโยะมิซุหรือวดันํ้าใส จงัหวดั เกียวโต 

- อนุสรณ์สันติภาพฮิโรชิมะ จงัหวดั ฮิโรชิมะ 

- ศาลเจา้ชินโตอิตสึกุชิมะ จงัหวดัฮิโรชิมะ 

- ปราสาทชูริจงัหวดัโอะกินะวะ 

- เหมืองเงินอิวามิจงัหวดัชิมาเนะ 

- เกาะฮาชิมะจงัหวดัยามางูจิ 

- ภูเขาฟูจิ จงัหวดัชิซุโอะกะ และ จงัหวดัยะมะนะชิ 

- หมู่บา้นประวติัศาสตร์แห่งชิราคาวะโกและโกกายามะ จงัหวดั ฟุกิ 

- โรงงานทอผา้โทมิโอกะจงัหวดักุมมะ 

- แหล่งศกัด์ิสิทธ์ิและเส้นทางจาริกแสวงบุญในทิวเขาคิอิ จงัหวดัมิเอะถึงวากายามะ 

- พิพิธภณัฑศิ์ลปะตะวนัตก กรุงโตเกียว 
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- ฮิราอิซูมิ วดั สวนฮิราอิซูมิ–สวนและโบราณสถานอยา่งพุทธเกษตรจงัหวดัอิวะเตะ 

- เกาะโอกิโนะชิมะ สถานท่ีศกัด์ิสิทธ์ิในจงัหวดัฟุกุโอะกะ 

- แหล่งมรดกโลกทางธรรมชาติ 4 แห่ง 

- อุทยานแห่งชาติชิเรโตโกะจงัหวดัฮอกไกโด 

- หมู่เกาะโองาซาวาระจงัหวดัโตเกียว 

- เกาะยากชิูม่าจงัหวดัคะโงะชิมะ 

- เทือกเขาชิราคามิจงัหวดัอากิตะ 

 

2.3 แนวคิดและทฤษฎเีกีย่วกบัการตลาด  

 2.3.1 ความหมายของการตลาด   

   ในความหมายของ ฟิลลิป คอตเลอร์ (Phillip Kotler) หมายถึง ท่ีใดก็ตามทั้งท่ีเป็น

สถานท่ี หรือไม่สถานท่ี ท่ีมีอุปสงค์และอุปทานในสินคา้หรือบริการมาพบกนั จนทาํให้เกิดราคา

ท่ีมาจาก กลไกตลาด โดยเศรษฐกิจในระบบตลาดน้ียอมรับการเปล่ียนแปลงของราคา เช่น การท่ี

ราคาลดลง โดยอตัโนมติั เม่ือมีการเสนอขายสินคา้ ทางดา้นทฤษฎีนั้น เห็นว่า เศรษฐกิจในระบบ

ตลาดท่ีแทจ้ริง นั้น จาํเป็นตอ้งประกอบไปด้วยเง่ือนไขต่างๆ ดงัน้ีคือ ผูผ้ลิตสินคา้ท่ีมีขนาดเล็ก 

ผูบ้ริโภคจาํนวน มากรวมถึง มาตรการในการกีดกนัการเขา้ตลาดท่ีน้อย เง่ือนไขเหล่าน้ีถา้มีครบ

ทั้งหมดจะถือวา่เป็น ตลาดท่ีสมบูรณ์ซ่ึงพบไดม้ากในโลกปัจจุบนั (Kotler, 2003a, p.11) การตลาด 

จึงมีความหมาย ครอบคลุมถึงลูกคา้หลายกลุ่ม รวมทั้งตลาดท่ีมีตวัตนโดยลกัษณะทางกายภาพ และ

ตลาดท่ีไม่มี ตวัตนในกายภาพ (ตลาด Digital) ตลอดจนตลาดขนาดใหญ่ท่ีมีหลายๆตลาดยอ่ยซ่ึงมี

ความเก่ียวขอ้ง สัมพนัธ์อยูใ่นธุรกิจนั้นขอบเขตของการตลาด (The Scope of Marketing) การตลาด

เป็นงานท่ี เก่ียวข้องกับการสร้างสรรค์ การส่งเสริม และการส่งมอบสินค้า หรือบริการให้กับ

ผูบ้ริโภคและ องคก์รการธุรกิจต่างๆ นกัการตลาดมีหนา้ท่ีกระตุน้ความตอ้งการ ซ้ือผลิตภณัฑ์ต่างๆ 

ของบริษทั ตลอดจนรับผดิชอบ 

  2.3.2 องคป์ระกอบของการตลาด   

   1. แนวคิดการผลิต (The Production Concept) นบัเป็นแนวคิดท่ีเก่าแก่ท่ีสุดในการ

ดาํเนิน ธุรกิจ ซ่ึงใช้ไดดี้เม่ือมีความตอ้งการซ้ือ มากกว่าความตอ้งการขาย และเน้นการปรับปรุง

คุณภาพการผลิตให้ตน้ทุนตํ่าลง เพื่อขายสินคา้ในราคาตํ่าราคากว่าคู่แข่ง แนวคิดน้ีถือว่า ผูบ้ริโภค

นิยมสินคา้ท่ี หาซ้ือไดแ้พร่หลายทัว่ไป และราคาถูก แนวคิดเช่น น้ีมกัถูกนาํไปใชใ้นประเทศท่ีกาํลงั

พฒันาซ่ึงบริโภคมกัจะสนใจตวัสินคา้มากกวา่รูปแบบ 

   2. แนวคิดผลิตภณัฑ ์(The Product Concept) ผูบ้ริโภคจะใหค้วามสาํคญัต่อคุณภาพ

มากกว่า ราคา และในขณะเดียวกนั ผูผ้ลิตเองก็เน้นไปท่ีการปรับปรุงพฒันาผลิตภณัฑ์อยู่เสมอ

แนวคิดน้ีถือว่า ผูบ้ริโภคชอบสินค่าท่ีมีคุณภาพดีท่ีสุด อยา่งไรก็ตามผูผ้ลิตสินคา้ หรือ บริการท่ีใช้
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แนวความคิดน้ี มกัจะหลงใหลไปกบัสินคา้ของตน จนอาจมองข้ามความตอ้งการท่ีแทจ้ริงของ

ผูบ้ริโภค             

    3. แนวคิดการขาย (The Selling Concept) ต้องมีการกระตุน้การขายด้วยวิธีการ

ในลกษัณะ ต่างๆ เช่น ลดแลกแจกแถม เพื่อใหซ้ื้อมากข้ึน ปัจจุบนัแนวคิดเช่นน้ีมกัจะถูกใชใ้นสินคา้

ท่ีขายยาก หรือไม่ไดอ้ยู่ในความคิดท่ีจะซ้ือเลย (unsought goods) ดงันั้นแนวความคิดน้ีจึงมุ่งไปท่ี

การขายเชิง รุก และความพยายามในการส่งเสริมการตลาด แนวความคิดน้ีตั้งขอ้สันนิฐานวา่ ลูกคา้มี

ความเฉ่ือย ในการซ้ือ หรือบางคร้ังอาจรู้สึกต่อตา้นการซ้ือ ดงันั้นฝ่ายการตลาดจึงมีหนา้ท่ีตอ้งเกล้ียง

กล่อมให ้ซ้ือ และเช่ือวา่บริษทั มีเคร่ืองมือการส่งเสริมการตลาดท่ีสามารถใชก้ระตุน้ใหเ้กิดการซ้ือ 

   4. แนวคิดมุ่งตลาด (The Marketing concept) แนวคิดน้ีเกิดข้ึนเม่ือกลางปี 1950 ซ่ึง

แนวคิด ต่างๆท่ีผ่านมานั้นจะเป็นการผลิตแลว้ขาย แต่แนวคิดมุ่งตลาดน้ียึดหลกั มุ่งเน้นลูกคา้และ

แสวงหา กาํไรจากความพึงพอใจของลูกคา้ มิใช่เป็นการตามลา้หาลูกคา หรือการหาลูกคา้ให้เหมาะ

กบั ผลิตภณัฑ์แนวคิดการผลิตแนวคิดผลิตภณัฑ์และ แนวคิดการขาย นั้น มีขอ้จาํกดัสําหรับการใช้ 

ใน ปัจจุบนั กล่าวคือ แนวคิดการตลาดใช้เพื่อให้บรรลุเป้าหมายองค์กร เร่ิมตน้จากการตรวจสอบ

ความ จาํเป็น และความตองการต่างๆของกลุ่มลูกคา้เป้าหมาย และนาํเสนอส่ิงท่ีตอ้งการนั้น โดย

พยายาม สร้างความพึงพอใจใหก้ลุ่มลูกคา้เป้าหมายอยา่งมีประสิทธิภาพกวา่คู่แข่ง ประสานกิจกรรม

ต่างๆท่ี จะกระทบต่อลูกคา้กลุ่มนั้นเพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุด           

    5. แนวคิดทางดา้นลูกคา้ (The Customer concept) ส่วนแนวคิดทางดา้นลูกค้าจะ

มุ่งเนน้ความ ตอ้งการส่วนตวัเฉพาะลูกคา้แต่ละราย เพื่อเสริมสร้างความภกัดีของลูกคา้ท่ีมีต่อบริษทั

ตลอดจน สร้างคุณคา้ท่ีลูกคา้ไดรั้บใหต้ลอดชีพถา้เป็นไปได ้   

    6. แนวคิดทางการตลาดเพื่อสังคม (The Societal marketing concept) แนวคิด

การตลาดเพื่อ สังคม มีจุดเร่ิมตน้เช่นเดียวกนักบัแนวคิดการตลาดในรูปแบบอ่ืน 

 ตวัแปรหรือองค์ประกอบของส่วนผสมทางการตลาด (4P’s) ว่าเป็นตวักระตุ้นหรือส่ิงเร้า ทาง

การตลาดท่ีกระทบต่อกระบวนการตดัสินใจซ้ือ โดยแบ่งออกไดด้งัน้ี 

  1.ผลิตภณัฑ์(Products) ท่ีตอ้งมีคุณภาพและรูปแบบดีไซน์ตรงตามความตอ้งการของลูกคา้ 

หรือสินคา้หรือบริการท่ีบุคคลและองคก์รซ้ือไปเพื่อใชใ้นกระบวนการผลิตสินคา้อ่ืนๆ หรือในแนว 

ทางการประกอบธุรกิจ หรือหมายถึงสินคา้หรือบริการท่ีผูซ้ื้อสินคา้หรือบริการท่ีผูซ้ื้อไปเพื่อใช้ใน 

การผลิต การใหบ้ริการ หรือดาํเนินงานของกิจการ 

  2.ราคา (Pricing) การตั้งราคานบัเป็นกลยุทธ์สําคญัประการหน่ึงของการดาํเนินธุรกิจ มกั 

ข้ึนอยู่กบัปัจจยัต่างๆเช่น ขนาดของธุรกิจ ประเภทของสินคา้ ค่าใช้จ่าย ส่ิงแวดลอ้มทางการตลาด 

กฎหมาย ความแปรผนัของราคาวตัถุดิบ ระบบการจดัจาํหน่าย ตน้ทุนการผลิต การส่งเสริมการขาย 

เป็นตน้ สําหรับธุรกิจขนาดเล็ก การกาํหนดราคาขายเป็นส่ิงจาํเป็นอย่างยิ่ง เน่ืองจากราคาเป็นส่ิง 

เดียวท่ีใชว้ดัค่าและประโยชน์ของสินคา้ และเป็นส่ิงท่ีจะกาํหนดวา่จะใชท้รัพยากรท่ีมีอยูอ่ยา่งจาํกดั 
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ไปในทิศทางใด จะขายสินคา้อยา่งไร จาํนวนเท่าใด ราคาจะเป็นเคร่ืองบงช้ีความสามารถในการทาํ 

กาํไรของกิจการ ทั้งน้ีเน่ืองจากกาํไรคิดจาก รายรับหกัดว้ยตน้ทุน และรายรับไดจ้ากปริมาณหน่วยท่ี 

ขายคูณดว้ยราคาขายต่อหน่วย อน่ึงกลยุทธ์การขายสินคา้ท่ีนาํมาใช้กนั อยา่งแพร่หลาย ไดแ้ก่ การ

ใหส่้วนลด (Discount) การขายเช่ือ (Credit) และการฝากขาย (Consisnment)  

  3.ช่องทางการจดัจาํหน่าย (Place) เป็นกิจกรรมทางธุรกิจท่ีทาํให้สินคา้ท่ีผลิต หรือขายถึง 

มือผูบ้ริโภคคนสุดทา้ย ทั้งโดยยดึหลกัประสิทธิภาพ ความถูกตอ้ง ความปลอดภยั และความรวดเร็ว 

เป็นสาํคญั ธุรกิจท่ีประสบความสาํเร็จส่วนหน่ึงมาจากการบริหาร การจดัช่องทางการจาํหน่ายสินคา้ 

ของกิจการอยา่งไดผ้ล สาํหรับประเภทช่องทางการจาํหน่ายสินคา้ จาํแนกออกเป็น 

       - ช่องทางตรงระหวา่งผูผ้ลิตไปผูบ้ริโภค  

      - ช่องทางจาํหน่ายผา่นพอ่คา้ขายปลีก   

       - ช่องทางจาํหน่ายผา่นพอ่คา้ขายส่งและขายปลีก 

       - ช่องทางจาํหน่ายผา่นตวัแทนคนกลางและพอ่คา้ขายปลีก 

       - ช่องทางจาํหน่ายผา่นตวัแทนคนกลางและพอ่คา้ขายส่ง 

  4. การส่งเสริมการตลาด (Promotion) ท่ีเนน้ทั้งการโฆษณา ประชาสมัพนัธ์ส่งเสริมการขาย 

และการตลาดโดยตรง ซ่ึงสามารถเรียกวา่ 4P ซ่ึงนาํไปสู่การไดค้รอบครองส่วนแบ่งทางการตลาดท่ี 

เพิ่มข้ึนตามเป้าหมายของกิจการนั่นเอง ระดบัท่ีสองคือการตลาดท่ีมุ่งเน้นทางด้านของการสร้าง 

ประสบการณ์ท่ีดีน่าประทบัใจใหก้บัลูกคา้ ก็จะนาํไปสู่การสร้างความผกูพนัทางดา้นอารมณ์ท่ีแนบ 

แน่น ต่อผูบ้ริโภคแบบสนิทแนบแน่น โดยผลลพัธ์ท่ีคาดหวงัจากกิจการในการดาํเนินกลยุทธ์ทาง 

การตลาดระดบัท่ีสองน้ี คือกิจการจะสามารถมีส่วนแบ่งการตลาดในจิตใจของลูกคา้สูงข้ึนเม่ือเทียบ 

กบัคู่แข่งขนั (ณฐั อิรนพไพบูลย,์ 2554) 

  2.3.3 ความหมายการตลาดท่องเท่ียว   

    ความหมายของการตลาดท่องเท่ียว (Marketing of Tourism) ไดใ้ชห้ลกัการเดียวกบั

ความหมายของการตลาดทัว่ไป ซ่ึงมีนกัวิชาดา้นการท่องเท่ียวไดใ้ห้ความหมายตามความเห็นของ 

ตนเอง ดงัน้ี   

  มิดเดิลตนั (Middleton, 1990) กล่าววา่ การตลาดการท่องเท่ียว หมายถึง การศึกษา

ความ ตอ้งการของนกัท่องเท่ียว และการจดัองคป์ระกอบท่ีสาํคญัของส่วนประสมทางการตลาด เพือ่

เป็น เคร่ืองมือในการเช่ือมโยงใหเ้หมาะสมและสอดคลอ้งกนั  

   การตลาดการท่องเท่ียว หมายถึง กระบวนทางการจดัการและสังคม ซ่ึงบุคคลและ

กลุ่ม บุคคลจะได้รับส่ิงจาํเป็นและส่ิงท่ีพวกเขาตอ้งการจากการสร้างและแลกเปล่ียนผลิตสินคา้

รวมทั้ง คุณค่าของสินคา้กบับุคคลอ่ืนดว้ย (Kotler, Bowen & Makens, 1999) 

   บุญเลิศ จิตตั้ งวฒันา (2543)กล่าวว่า การตลาดการท่องเท่ียว หมายถึงการทํา

กิจกรรมเพื่อวิเคราะห์ใหท้ราบถึงความตอ้งการสินคา้และบริการทางการท่องเท่ียวของนกัท่องเท่ียว
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กลุ่มเป้าหมาย เพื่อนาํส่วนประสมทางการตลาดมาใช้ในการตอบสนองมาใช้ในการตลอดสนอง

ความตอ้งการของนักท่องเท่ียวกลุ่มนั้นๆ และซ้ือสินคา้และบริการทางการท่องเท่ียว แล้วทาํให้

ผูป้ระกอบการมีรายไดผ้ลกาํไร ส่วนนกัท่องเท่ียวก็เกิดความพึงพอใจจากการเดินทางท่องเทียว 

สุรีย ์เข็มทอง (2555) กล่าวว่า การตลาดการท่องเท่ียว หมายถึง การจดักิจกรรมหรือการ 

นาํเสนอสินคา้ทางการท่องเท่ียวท่ีตรงต่อความตอ้งการ เพื่อให้นกัท่องเท่ียวเกิดความพึงพอใจ โดย 

ต้องมีการวิเคราะห์ เข้าใจถึงความต้องการ ความจาํเป็นของนักท่องเท่ียว และต้องมีการศึกษา 

พฤติกรรมของนกัท่องเท่ียวอีกดว้ย    

 จากขา้งตน้สรุปไดว้า่ การตลาดการท่องเท่ียว หมายถึง การศึกษาความตอ้งการและความ 

จาํเป็นท่ีสะทอ้นออกมาทางพฤติกรรมของนกัท่องเท่ียว แลว้นาํมาวิเคราะห์ขอ้มูล เพื่อให้ทราบถึง 

ความต้องการสินค้าและบริการทางการท่องเท่ียว และการเกิดการซ้ือ โดยนําส่วนประสมทาง 

การตลาด (Marketing Mix) มาใช้เป็นเคร่ืองมือในการตอบสนองความตอ้งการนั้นๆ ไดอ้ย่างตรง 

ตามความตอ้งการ และส่งผลต่อผูป้ระกอบการท่องเท่ียวให้มีรายไดผ้ลกาํไรจากการขายสินคา้และ 

บริการ ส่วนนกัท่องเท่ียวก็เกิดความพึงพอใจในสินคา้และบริการทางการท่องเท่ียวเช่นกนั 

 

ส่วนประกอบของการตลาดการท่องเท่ียว   

  ฉลองศรี พิมลสมพงศ์ (2557) ได้มีความเห็นว่าการตลาดการท่องเท่ียวจะสมบูรณ์ตอ้ง 

ประกอบไปดว้ย 3 ส่วนประกอบ ดงัน้ี 

  1.ผูซ้ื้อ (Buyer) คือ นกัท่องเท่ียวท่ีมีความตอ้งการท่ีจะเดินทางท่องเท่ียว จึงตอ้งการท่ีจะซ้ือ 

สินคา้และบริการทางการท่องเท่ียว เพื่อตอบสนองความตอ้งการนั้นๆ โดยผูซ้ื้อสามารถแบ่งออกได ้

เป็น 2 กลุ่ม ดงัน้ี    

   1.1 กลุ่มผูซ้ื้อส่วนบุคคล คือ บุคคลท่ีตดัสินใจและตอ้งการเดินทางท่องเท่ียว โดย 

การซ้ือรายการนาํเท่ียวจากบริษทันาํเท่ียวหรือการซ้ือออนไลน์ผา่นเวบ็ไซต ์ซ่ึงอาจจะติดต่อโดยตรง 

กบัผูผ้ลิต หรือติดต่อผา่นตวัแทนจาํหน่าย    

   1.2 กลุ่มผูซ้ื้อองค์กร คือ กลุ่มบุคคลท่ีเป็นหน่วยงาน สมาคม ห้างร้านต่างๆ โดย 

การให้บริษทันาํเท่ียวจดัรายการนาํเท่ียวให้กบัองคก์ร ซ่ึงผูซ้ื้อออนไลน์ผา่นเวบ็ไซต ์ซ่ึงอาจจะซ้ือ 

รายการนาํเท่ียวใหต้นเองหรือใหผู้อ่ื้นก็ได ้เช่น การใหร้างวลัพนกังาน การจดัประชุม เป็นตน้ 

    2. สินคา้และบริการ (Product and Service) คือส่ิงท่ีสามารถตอบสนองความตอ้งการของ 

นกัท่องเท่ียวใหเ้กิดการซ้ือ เพื่อท่ีจะออกเดินทางไปท่องเท่ียว ซ่ึงประกอบดว้ย ดงัน้ี 

          2.1 ส่ิงท่ีดึงดูดทางการท่องเท่ียว คือ แหล่งท่องเท่ียวทางธรรมชาติ แหล่งท่องเท่ียว 

ท่ีมนุษยส์ร้างข้ึน วฒันธรรม เทศกาล ประเพณี วิถีชีวิต เป็นตน้ ซ่ึงเหล่าน้ีถือเป็นสินคา้ทางการ 

ท่องเท่ียวท่ีสาํคญั ท่ีจะสามารถดึงดูดใหน้กัท่องเท่ียวเดินทางไดเ้ป็นอยา่งดี  
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           2.2 ส่ิงอาํนวยความสะดวกทางการท่องเท่ียว คือ ถนน ไฟฟ้า นํ้ าประปา การ 

ติดต่อส่ือสาร ท่าอากาศยาน สถานีขนส่ง การขนส่ง สายการบิน ท่ีพกั ร้านอาหาร เป็นตน้ 

  3. ผูผ้ลิต (Producer) คือ ผูป้ระกอบธุรกิจจดัหาสินคา้และบริการทางการท่องเท่ียว วตัถุดิบ 

ในลกัษณะการแปรรูปสินคา้และบริการ เช่น การเขา้พกัท่ีโรงแรม การเดินทางโดนเคร่ืองบิน การ 

บริการอาหารและเคร่ืองด่ืม ร่วมทั้งสินคา้และบริการอ่ืนๆ ในสายเดียวกนัอีกมากมาย 

       จากขา้งตน้จะเห็นไดว้า่ ทั้ง 3 ส่วนประกอบของตลาดการท่องเท่ียวมีความสัมพนัธ์และ เช่ือง

โยงกัน เพราะถ้าไม่มีผูซ้ื้อก็จะไม่มีผูผ้ลิต และถ้าไม่มีผูผ้ลิต ก็ไม่มีสินค้าและบริการทางการ 

ท่องเท่ียวเช่นกนั ซ่ึงไดแ้สดงความสัมพนัธ์ของส่วนประกอบของการตลาดการท่องเท่ียวดงัภาพท่ี  

 

  2.3 ความสัมพนัธ์ของส่วนประกอบของการตลาดการท่องเท่ียว ดงัน้ี (ฉลองศรี 

พิมลสมพงศ,์2557)  

 

 

                         การตอบสนอง                                                                         ความตอ้งการ 

 

 

 

 

            การผลิต 

 

 

รูปท่ี 2.1 แสดงความสมัพนัธ์ของส่วนประกอบของการตลาดการท่องเท่ียว 

 

2.4 แนวคิดทีเ่กีย่วข้องกบัมรดกโลกและพฤติกรรมผู้บริโภค 

ความหมายของพฤติกรรม   

   โสภา ชูพิกุลชยั (2551) กล่าววา่ “พฤติกรรม” หมายถึง กิจกรรมต่างๆ ท่ีส่ิงมีชีวิต

กระทาํและบุคคล อ่ืนสามารถสังเกตได้ หรือใช้เคร่ืองมือวดัได้ นอกจากน้ีพฤติกรรมมิได้มี

ความหมายเฉพาะแต่การ แสดงออกทางดา้นร่างกาย ภายนอกเพียงอยา่งเดียว แต่ยงัรวมถึงกิจกรรม

ภายใน อนัไดแ้ก่ ความรู้สึกอยากดว้ย 

   สรุปไดว้า่ พฤติกรรม หมายถึง การกระทาํของบุคคลท่ีแสดงให้เห็นทั้งจากภายใน

จิตใจและ ภายนอก เป็นการกระทาํท่ีแสดงออกมาทั้งท่ีรู้ตวัและไม่รู้ตวั โดยบุคคลอ่ืนสามารถ

สังเกตเห็นได ้หรืออาจสังเกตจากการใชเ้คร่ืองมือวดัก็ได ้

ผูซ้ื้อ 

(Buyer) 

สินคา้และบริการ 

(Product and Service) 

ผูผ้ลิต  

(Producer) 
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2.4.1 ความหมายของพฤติกรรมผูบ้ริโภค (Customer Behavior)    

   ศิริวรรณ เสรีรัตน์ (2538) กล่าวว่า พฤติกรรมผูบ้ริโภค หมายถึง เป็นการกระทาํ

โดยมนุษยแ์สดงออกโดยไม่รู้ตวั การแสดงออกหรือการกระทาํ โดยไม่รู้ตวั การแสดงออกหรือการ

กระทาํโดยธรรมชาติของมนุษยส์ามารถส่งอิทธิพลทางการตลาด ได(้Foxall & Sigurdsson, 2013) 

กลุ่มบุคคลหรือครัวเรือน ซ่ึงซ้ือหรือต้องการสินค้าหรือบริหารเพื่อ การบริโภคส่วนตัว หรือ

พฤติกรรมการตดัสินใจและการกระทาํของผูบ้ริโภคท่ีเก่ียวขอ้งกบัการซ้ือ และใชบ้ริการสินคา้เพื่อ

ตอบสนองความตอ้งการและความพึงพอใจของเขา การศึกษาพฤติกรรม ผูบ้ริโภคเป็นการศึกษา

พฤติกรรมในการตดัสินใจเลือกซ้ือสินค้าและบริการต่างๆ เพื่อให้ได้รับ ความพอใจสูงสุด แต่

ในทางการท่องเท่ียวผูบ้ริโภค นั้นคือ นกัท่องเท่ียว 

     พฤติกรรมของนกัท่องเท่ียว หมายถึง การประพฤติหรือปฏิบติัของนกัท่องเท่ียวท่ี 

แสดงออกในขณะเดินทางท่องเท่ียว อาจจะเป็นคาํพูด การกระทาํ  สีหนา้ หรือท่าทาง เช่น การเยีย่ม 

ชมแหล่งท่องเท่ียว ถ่ายรูป รับประทานอาหาร เป็นตน้ ซ่ึงการแสดงออกนั้น อาจมีรากฐานมาจาก 

อุปนิสัยหรือความตอ้งการขั้นพื้นฐานของแต่ละคน ท่ีอาจจะคล้ายคลึงกนัหรือแตกต่างกนั หรือ 

อาจจะมาจากส่ิงแวดลอ้ม หรือประสบการณ์ท่ีไดรั้บในขณะนั้น  

     2.4.2 การใชส่ื้อเพื่อการประชาสัมพนัธ์ส่ือท่ีใชใ้นการประชาสัมพนัธ์ ไดแ้ก่  

   1.ส่ือบุคคล (Personal Media) บุคคลคือตวัหลกัในการนาํเสนอเผยแพร่ข่าวสาร มี

ความน่าเช่ือถือ แต่กระจายข่าวไดใ้นวงจาํกดั 

   2.ส่ือมวลชน (Mass Communication Media) ส่ือมวลชน (ส่ิงพิมพ ์วิทยุ โทรทศัน์ 

ป้ายตามท้องถนน) คือตัวหลักในการนําเสนอเผยแพร่ข่าวสาร เป็นส่ือท่ีสามารถเข้าถึงกลุ่ม

ประชาชนเป้าหมายจาํนวนมาก แต่จาํกดัพื้นท่ี ไม่สามารถเลือกเจาะจงกลุ่มเป้าหมาย ใชง้บประมาณ

สูง 

   3.ส่ือสมยัใหม่ (Modern / Digital Media) เทคโนโลยีส่ือสาร/อินเทอร์เน็ตคือตวั

หลกัในการนาํเสนอเผยแพร่ข่าวสาร เช่นแอพพลิเคชัน่ Thailand Tourism Map 

  2.4.3 รูปแบบการพฤติกรรมนักท่องเท่ียว  การกาํหนดรูปแบบพฤติกรรมนักท่องเท่ียว

รูปแบบพื้นฐานท่ีสุด คือ การแบ่งนกัท่องเท่ียว ออกเป็น 2 กลุ่มตามลกัษณะของพฤติกรรมของการ

เดินทางกล่าวคือ การแบ่งว่าบุคคลนั้นเป็น นักท่องเท่ียว (Tourists) หรือ นักเดินทาง (Travelers) 

นกัท่องเท่ียวนั้นคือ บุคคลซ่ึงซ้ือรายการนาํ เท่ียวเหมาจ่ายจากบริษทันาํเท่ียว ในขณะท่ีนกัเดินทาง

คือบุคคลซ่ึงจดัการการเดินทางดว้ยตนเอง เช่น ซ้ือตัว๋เคร่ืองบินเอง จองท่ีพกัเอง กาํหนดสถานท่ี

ท่องเท่ียวดว้ยตนเอง เป็นตน้ 
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รูปแบบพฤติกรรมนกัท่องเท่ียว   

  1. นักท่องเท่ียวแบบนันทนาการ (Recreational Tourists) จะเป็นนักท่องเท่ียวซ่ึงเน้น 

ความสาํคญัในกิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัการนนัทนาการ หรือการพกัผอ่นทางร่ายกาย   

2. นักท่องเท่ียวแบบปลีกตัวหาความเพลิดเพลิน (The Diversionary Tourists) จะเป็น

นกัท่องเท่ียวท่ีพยายามหาแนวทางเพื่อลืมความจาํเจในชีวติประจาํวนั  

3. นักท่องเท่ียวมุ่งหาประสบการณ์ (The Experiential Tourists) จะเป็นนักท่องเท่ียวท่ี 

เดินทางเพื่อแสวงหาประสบการณ์ท่ีแทจ้ริงของแหล่งท่องเท่ียวท่ีได้ไปสัมผสั ตวัอย่างเช่น เม่ือ

เดินทางไปประเทศสเปนก็ตอ้งการสัมผสัวิถีชีวิตของผูค้นทอ้งถ่ินหรือวฒันธรรมต่างๆ ท่ีแทจ้ริง

เป็นของสเปน 

 4. นกัท่องเท่ียวแบบชอบทดลอง (The Experimental Tourists) มีลกัษณะท่ีเห็นเด่นชดัคือ 

ชอบ   ติดต่อพูดคุยกบัคนทอ้งถ่ิน เพื่อนเรียนรู้และทาํความเขา้ในชีวิตความเป็นอยู ่การปรับตวัให้

เขา้ กนัส่ิงแวดลอ้มของคนทอ้งถ่ิน   

5. นกัท่องเท่ียวท่ีใชชี้วิตแบบคนทอ้งถ่ิน (The Existential Tourists) นกัท่องเท่ียวประเภทน้ี 

ตอ้งการฝังตวัเองหรือใชชี้วติภายใตว้ฒันธรรมและวถีิชีวิตเดียวกบัคนทอ้งถ่ิน นกัท่องเท่ียวประเภท 

น้ีจะใชเ้วลาอยูใ่นแหล่งท่องเท่ียวนั้นเป็นเวลานาน ตวัอยา่งเช่น นกัท่องเท่ียวท่ีมาใชเ้วลาอยูใ่นแหล่ง 

ท่องเท่ียวบางแห่งในประเทศไทย เช่น พทัยาหรือเชียงใหม่ และพยายามใช้ชีวิตเช่นเดียวกบัคน 

ทอ้งถ่ิน ไม่วา่จะเป็นการปฏิบติัตวั การรับประทานอาหาร การพยายามพดูภาษาทอ้งถ่ิน เป็นตน้ 

2.4.4 องคป์ระกอบของพฤติกรรมนกัท่องเท่ียว 

    มีองคป์ระกอบสาํคญั 7 ประการ คือ 

  1. เป้าหมาย หมายถึง พฤติกรรมนกัท่องเท่ียวทุกๆพฤติกรรม จะตอ้งมีเป้าหมายใน

การ กระทาํ เช่น นกัท่องเท่ียวกลุ่มอนุรักษต์อ้งการเกียรติยศ โดยการแสดงใหผู้อ่ื้นเห็นวา่ตนเดินทาง 

ท่องเท่ียวโดยสภาพแวดล้อมในสถานท่ีตนเดินทางยงคังสภาพความสมบูรณ์ของระบบนิเวศน์ 

ดงเัดิม 

   2. ความพร้อม หมายถึง ความมีวฒิุภาวะ และความสามารถในการทาํกิจกรรม เพื่อ 

ตอบสนองต่อความตอ้งการ เช่น นกัท่องเท่ียวกลุ่มท่ีรักความผจญภยั นิยมไต่เขา ปีนหนา้ผาตอ้งมี 

ความพร้อมทั้งสภาพร่างกายและจิตใจแลว้สามารถจะทาํกิจกรรมท่ีตนชอบได ้

   3. สถานการณ์ หมายถึง เหตุการณ์หรือโอกาสท่ีเอ้ืออาํนวยให้เลือกกระทาํกิจกรรม 

เพื่อ ตอบสนองความตอ้งการ เช่น การท่องเท่ียวตามาหมู่เกาะ ควรกระทาํในยามคล่ืนลมสงบ ไม่

ควรทาํ ในขณะฟ้าคะนองมีพาย ุ

   4. การแปลความหมาย หมายถึง วิธีการคิดแบบต่างๆ เพื่อตอบสนองต่อความ

ตอ้งการท่ี พอใจมากท่ีสุดในสถานการณ์หน่ึงๆ เช่น เวลาสิงสองนาฬิกาควรเป็นเวลาท่ีรักเท่ียวควร

หยดุพกั รับประทานอาหารกลางวน ั
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   5. การตอบสนอง คือ การตดัสินใจกระทาํกิจกรรมตามท่ีตนไดต้ดัสินใจเลือกสรร

แลว้ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายท่ีตอ้งการ เช่น นกัท่องเท่ียวไดต้ดัสินใจท่ีจะเดินทางท่องเท่ียวในช่วง

วนัหยดุ เพื่อพกัผอ่น ดงันั้นนกัท่องเท่ียวจะตอ้งวางแผนการเดินทาง และจดัการดาํเนินการล่วงหนา้ 

ในการ กระทาํกิจกรรมเพื่อให้บรรลุเป้าหมายท่ีกําหนดไวต้ั้ งแต่กิจกรรมการกําหนดสถานท่ี

ท่องเท่ียว กิจกรรมการเดินทาง กิจกรรมการจองท่ีพกั เพื่อตอบสนองความตอ้งการของตนเอง 

   6. ผลลพนัธ์ท่ีตามมา คือ ผลจากการกระทาํหน่ึงๆอาจได้ผลตามท่ีคาดหมายไว ้

หรืออาจ ตรงกนัขา้มกบัความหวงัท่ีตั้งใจไว ้ เช่น นกัท่องเท่ียวไดมี้กาํหนดการเดินทางไวเ้พื่อมา

พกัผอ่น วนัหยุดในประเทศไทย แต่ปรากฏวา่ในเวลานั้นเกิดการชุมนุมท่ีสนามบิน ตอ้งปิดทาํการ 

เคร่ืองบิน ไม่สามารถลงจอดได ้มีผลลพัธ์ทาํใหน้กัท่องเท่ียวไม่สามารถบรรลุผลตามท่ีคาดหมายไว้

ได ้

   7. ปฏิกิริยาต่อความผิดหวงั คือ ความรู้สึกท่ีเกิดข้ึนเม่ือส่ิงท่ีกระทาํลงไปไม่บรรลุ

เป้าหมาย ตามท่ีต้องการจึงต้องการมาแปลความหมาย ไตร่ตรอง เพื่อเลือกหาวิธีใหม่ๆ มา

ตอบสนองความ ตอ้งการ หรืออาจจะเลิกความตอ้งการไป เพราะเห็นวา่เป็นส่ิงท่ีเกินความสามารถ 

เช่น การก่อ วินาศกรรมในเมืองมุมไบ ประเทศอินเดียในเดือนพฤศจิกายน ปี 2008 นกัท่องเท่ียวท่ี

ตั้งใจจะ เดินทางไปเมืองดงักล่าว จะตอ้งเกิดความผิดหวงัเพราะเกิดความกงัวลดา้นความปลอดภยั 

และอาจ ลม้เลิกความตั้งใจในการเดินทาง หรืออาจเปล่ียนเส้นทางไปเมืองอ่ืนท่ีปลอดภยักวา่ 

  2.4.5 ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมของนกัท่องเท่ียว 

    1. ปัจจยัทางประชากรศาสตร์ (Demographic Factor)  นักท่องเท่ียวท่ีเดินทางมา

จากกลุ่มประเทศท่ีมีประชากรมาก ๆ การแสดงออกของ นกัท่องเท่ียวโดยมากแลว้จะแตกต่างจาก

นกัท่องเท่ียวท่ีเดินทางมาจากประเทศท่ีมีประชากรน้อย ๆ เช่น นกัท่องเท่ียวจากประเทศจีนซ่ึงมี

ประชากรมากเป็นอนัดบัหน่ึงของโลก คือกวา่ 1 พนัลา้นคน   ผูท่ี้สามารถมีพื้นฐานทางเศรษฐกิจท่ีดี

เพียงพอในการเดินทางท่องเท่ียวต่างประเทศได ้ย่อมเป็นกลุ่ม ท่ีอยู่ในระดบักลางถึงระดบัสูงใน

สังคม การแสดงพฤตกรรมต่างๆ ย่อมแตกต่างหรือตรงกันข้ามกับ นักท่องเท่ียวจากประเทศ

สิงคโปร์ ซ่ึงมีประชากรท่ีประมาณหกลา้นคนเป็นตน้ 

   2. ปัจจยัทางด้านเทคโนโลยี (Technology Factor) ปัจจยัทางเทคโนโลยี ได้แก่ 

ปัจจัยในการผลิตสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ทางการท่องเท่ียวรวมถึง การให้การบริการด้านความ

สะดวกสบายต่อนกัท่องเท่ียวดว้ย เช่น เทคโนโลยทีางการส่ือสาร ไดแ้ก่ ระบบการจอง สาํหรับท่ีนัง่

บนเคร่ืองบิน การออกบตัรโดยสารของสายการบินต่างๆ ซ่ึงใชร้ะบบ คอมพิวเตอร์ ท่ีเรียกวา่ CRS 

(Computer Reservation System) ส่งผลถึงความสะดวกสบายรวดเร็ว นกัท่องเท่ียวยอ่มมีความมัน่ใจ

แบะแสดงถึงความมัน่คงของผูใ้หบ้ริการดว้ย 

   3. ปัจจยัทางการเมือง (Political Factor)  ปัจจยัการเมือง เป็นปัจจยัท่ีกระทบต่อ

อุตสาหกรรมการท่องเท่ียวโดยเฉพาะต่อนักท่องเท่ียว ด้วยเหตุท่ีนักท่องเท่ียว โดยมากเดินทาง
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ท่องเท่ียวดว้ยเหตุผลหลกั คือ การพกัผอ่นหยอ่นใจ ดงันั้น นกัท่องเท่ียวยอ่มไม่นิยมท่ีจะเดินทางไป

ในแหล่งท่องเท่ียวท่ีเกิดปัญหาทางการเมือง เช่น ประเทศอิสราเอล ท่ีมีสถานท่ีท่องเท่ียวสวยงาม

มาก อีกทั้งยงัมีศาสนาสถานท่ีสําคญัทางศาสนาคริสตท่ี์นกัแสวงบุญนิยมเดินทางไปเยีย่มชม แต่เกิด

ปัญหาทางดา้นการเมืองอยูต่ลอดเวลา ทาํให้เกิดความไม่ ปลอดภยั ความไม่สะดวกในการเดินทาง

ไปท่องเท่ียวหรือไปแสวงบุญ ดว้ยเหตุท่ีว่านกัท่องเท่ียวไม่ ทราบว่าจะเกิดปัญหาเม่ือใด และมี

เหตุการณ์ก่อวินาศกรรมของชาวปาเลสไตส์ตลอดเวลา ทาํให้ ปริมาณนกัท่องเท่ียวท่ีเดินทางเขา้ไป

ในอิสราเอลมีจาํนวนไม่มากนกั 

   4. ปัจจยัทางเศรษฐกิจ (Economic Factor)  เศรษฐกิจนบัเป็นปัจจยัหลกัท่ีก่อให้เกิด

การท่องเท่ียว และบ่งบอกพฤติกรรมของ นกัท่องเท่ียวแต่ละชาติไดด้ว้ย หากนกัท่องเท่ียวกลุ่มใดท่ี

เดินทางมาจากประเทศท่ีมีพื้นฐานทางเศรษฐกิจดี เช่น นกัท่องเท่ียวชาวญ่ีปุ่น มกัถูกจดัอยูใ่นอนัดบั

ตน้ๆ ท่ีเป็นท่ีตอ้งการของเกือบทุก ประเทศ การแสดงออกดา้นพฤติกรรมใช้จ่ายาจะใชไ้ปในทุกๆ

ดา้น เช่น ดา้นท่ีพก ัดา้นอาหาร ดา้น นนัทนาการ ดา้นท่องเท่ียว ดา้นการซ้ือของท่ีระลึก จะเลือกใช้

บริการอยูใ่นโรงแรมหรือแหล่ง ท่องเท่ียวระดบัสูง เป็นตน้ ตรงกนัขา้มหากนกัท่องเท่ียวท่ีเดินทาง

มาจากกลุ่มประเทศท่ีพื้นฐานทาง เศรษฐกิจท่ีไม่ค่อยดี การแสดงออกของนกัท่องเท่ียวยอ่มถูกจาํกดั

ศกัยภาพในการเดินทางท่องเท่ียว แต่ละคร้ังก็จะใชจ่้ายในระดบักลางถึงตํ่า   

   5. ปัจจัยด้านสังคมและวัฒนธรรม (Socio-Cultural Factor) ปัจจัย น้ีนับว่า มี

ผลกระทบมากต่อการแสดงออกของพฤติกรรมนกัท่องเท่ียว เพราะ นกัท่องเท่ียวถูกปัจจยัทางดา้น

สังคมและวฒันธรรมหล่อหลอมมาตลอด และถ่ายทอดออกมาเป็น ทศันคติของกลุ่มคนเหล่านั้น 

ทศันคติและวฒันธรรมของทอ้งถ่ินใดทอ้งถ่ินหน่ึงจะเป็นตวักาํหนด รสนิยมและค่านิยมในการ

เดินทาง การซ้ือสินคา้ การเดินทางท่องเท่ียวของคนกลุ่มนั้น ๆ ซ่ึงมีผลต่อ การปรับปรุงผลิตภณัฑ์

การท่องเท่ียวจะอยูใ่นระดบัใดและรูปแบบใด 

  2.4.6 ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการตดัสินใจซ้ือของผูบ้ริโภค  นอกจากน้ียงัมีปัจจยัท่ี

อิทธิพลต่อพฤติกรรมการตดัสินใจซ้ือของผูบ้ริโภค หมายถึง บทบาทของนักท่องเท่ียวท่ีมีส่วน

เก่ียวขอ้งกบัการตดัสินใจเท่ียว ซ่ึงกระบวนการซ้ือของผูบ้ริโภคมี ปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบั การกระตุน้ 

และตอบสนองของพฤติกรรมการบริโภคของนกัท่องเท่ียว โดย เห็นไดว้า่ส่ิงกระตุน้ (Input) ไดแ้ก่ 

ผลิตภณัฑก์ารท่องเท่ียวทุกประเภท ตลอดจนการใหบ้ริการของ ธุรกิจสินคา้และบริการเหล่าน้ีมีการ

แข่งขนัสูง และเป็นแรงกระตุน้สําคญัท่ีผลกัดนัให้นกัท่องเท่ียว เกิดความสนใจ แสวงหาขอ้มูลจาก

ส่ือต่างๆ ตลอดจนไดรั้บขอ้มูลเพิ่มเติมจากบุคคลใกลชิ้ด เช่น ครอบครัว กลุ่มอา้งอิง ประกอบกบั

การเรียนรู้ แรงจูงใจ ประสบการณ์ทางบวกมากข้ึนและทาํให้เกิด การซ้ือซํ้ า (เดินทางมาเท่ียวและใช้

บริการอีก) แต่ถา้ไม่พอใจก็จะกลายเป็นประสบการณ์ลบ และไม่ กลบัมาท่องเท่ียวอีกแมว้่าจะมี

เส้นทางการท่องเท่ียวท่ีดีกวา่     
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ดงันั้นการศึกษาพฤติกรรมของนกัท่องเท่ียว จะช่วยให้เขา้ใจถึงปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการ 

ตดัสินใจซ้ือสินคา้บริการของนกัท่องเท่ียว ช่วยให้ผูเ้ก่ียวขอ้งสามารถหาหนทางแกไ้ขพฤติกรรม 

การท่องเท่ียวของนกัท่องเท่ียวในสังคมไดอ้ยา่งถูกตอ้ง รวมทั้งสอดคลอ้งกบัความสามารถในการ 

ตอบสนองของธุรกิจการท่องเท่ียวมากยิ่งข้ึน และยงัสามารถตอบสนองกับความต้องการของ 

นกัท่องเท่ียวใหไ้ดม้ากท่ีสุด  

 

2.5 แนวคิดและทฤษฎเีกีย่วกบัการประชาสัมพนัธ์ 

2.5.1 ความหมายของการประชาสมัพนัธ์    

    วีระ อรัญมงคล (2538) กล่าวว่า การประชาสัมพนัธ์ (Public Relation) เป็นการ

ติดต่อส่ือสารจากองค์การไปสู่สาธารณะท่ีเก่ียวขอ้ง รวมถึงรับฟังความคิดเห็นแบะประชามติจาก

สาธารณะท่ีมีต่อองคก์าร โดยมีวตัถุประสงค ์เพื่อสร้างความเช่ือถือ ภาพลกัษณ์ ความรู้ และแกไ้ข

ขอ้ผดิพลาดในเร่ืองใดเร่ืองหน่ึง 

  2.5.2 องคป์ระกอบของประชาสัมพนัธ์  

    ถ้าหากพิจารณาจากกระบวนการส่ือสารเพื่อการประชาสัมพนัธ์แลว้ ก็สามารถ 

จาํแนกองคป์ระกอบ สาํคญัของการประชาสัมพนัธ์ออกเป็น 4 ประการ คือ   

  1.องค์กร สถาบนัหรือหน่วยงาน ได้แก่ กิจการท่ีบุคคลหรือคณะบุคคลได้จดัทาํข้ึนเป็น 

แหล่งข่าว แหล่งขอ้มูลต่าง โดยมีวตัถุประสงคห์รือคณะบุคคลไดจ้ดัทาํข้ึน ให้สําเร็จลุล่วงไปดว้ยดี 

กิจการเหล่าน้ีอาจจะเป็นกิจการของรัฐบาล รัฐวิสาหกิจ องค์การสาธารณะกุศล และธุรกิจเอกชน 

เช่น รัฐบาล กระทรวง ทบวง กรม หน่วยราชการหรือรัฐวิสาหกิจต่างๆ มูลนิธิ บริษทัห้างร้าน 

ธนาคาร พาณิชย ์เป็นตน้ 

  2.ข่าวสารประชาสัมพนัธ์ เป็นข่าวสารท่ีองค์กร สถาบนั หรือหน่วยงานตอ้งการเผยแพร่ 

ไดแ้ก่ เร่ืองราวท่ีเป็นเน้ือหา สาระ รูปภาพ สญัลกัษณ์หรือเคร่ืองหมาย ท่ีสามารถส่ือสารความเขา้ใจ 

ได ้

  3.ส่ือประชาสัมพนัธ์ เร่ืองราวท่ีเป็นเน้ือหา สาระ รูปภาพ สัญลักษณ์ หรือเคร่ืองหมาย 

อาจจะเป็นส่ือคาํพูด เช่น การสนทนา การประชุม การสัมมนา การอภิปราย ฯลฯ ส่ือส่ิงพิมพ ์เช่น 

จดหมาย บตัรอวยพร แผ่นปลิว หนงัสือ วารสาร ฯลฯ หรือส่ือภาพและเสียง เช่น ถ่ายภาพยนตร์ 

คอมพิวเตอร์ ฯลฯ ซ่ึงเป็นส่ือท่ีสามารถส่ือสารความเขา้ใจไดก้ารเลือกใชส่ื้อในการประชาสัมพนัธ์ 

มีความสาํคญั ถา้เป็นบุคคลภายในอาจใชโ้ทรทศัน์วงจรปิด เสียงตามสาย ส่ือประชาสัมพนัธ์จะตอ้ง 

เผยแพร่ขอ้มูลไดใ้นวงกวา้ง เช่น วทิย ุโทรทศัน์ หนงัสือพิมพ ์  

  4.กลุ่มประชาชนเป้าหมายในการประชาสัมพนัธ์ ไดแ้ก่ กลุ่มบุคคลหรือประชาชนท่ีเป็น 

เป้าหมายในการส่ือสารประชาสัมพนัธ์คร้ังนั้น ๆ ดงัน้ี 
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   4.1กลุ่มประชาชนภายใน หมายถึง กลุ่มบุคลากร เจา้หน้าท่ี พนกังานขององค์กร 

สถาบนัหรือหน่วยงาน     

   4.2 กลุ่มประชาชนภายนอก หมายถึง กลุ่มบุคคลท่ีอยูภ่ายนอกองคก์ร สถาบนั หรือ

หน่วยงาน อนัไดแ้ก่ กลุ่มประชาชนท่ีเก่ียวขอ้งกบัหน่วยงาน องคก์ารหรือสถาบนัโดยตรง   กลุ่ม

ประชาชนในทอ้งถ่ิน   และกลุ่มประชาชนทัว่ไป 

2.5.3 ลกัษณะงานประชาสัมพนัธ์ 

    ลกัษณะงานประชาสัมพนัธ์ แบ่งออกเป็น 2 ลกัษณะ 

   1. ประชาสัมพนัธ์ภายใน (Internal Relationship) คือการสร้างความรู้ความเขา้ใจ 

แก่เจา้หนา้ท่ีในหน่วยงานให้รู้เหมือนกนั และเขา้ใจเป็นแนวทางเดียวกนัเพื่อประโยชน์ในการช่วย 

ประชาสัมพนัธ์ต่อในลกัษณะส่ือ บุคคลเน่ืองจากความสําเร็จของงานประชาสัมพนัธ์ของหน่วยงาน 

มิใช่จะสาํเร็จโดยนกัประชาสัมพนัธ์เพียงฝ่ายเดียว แต่เป็นหนา้ท่ีของหนา้ท่ีทุกคนในหน่วยงานได ้  

    2. การประชาสัมพนัธ์ภายนอก (Internal Public Relation) เพื่อให้ประชาชนและ 

ผูเ้ก่ียวขอ้งไดรั้บขอ้มูลข่าวสาร ไดค้วามรู้ความเขา้ใจ รวมทั้งมองภาพพจน์ท่ีดีแก่หน่วยงานยอมรับ 

ร่วมมือสนบัสนุนหน่วยงาน งานท่ีนกัประชาสัมพนัธ์นิยมทาํกนัอยา่งแพร่หลายในขณะน้ี ก็คือการ 

ประสานติดต่อกับส่ือมวลชนเพื่อเผยแพร่ข่าวสารของหน่วยงานแก่ประชาชน ทั้ งน้ีเพราะ 

ส่ือมวลชนแต่ละประเภทสามารถถ่ายทอดข่าวสารไปถึงมือผูรั้บในระยะเวลาท่ีรวดเร็ว และ 

ครอบคลุมอาณาบริเวณกวา้งขวาง อาทิเช่น หนงัสือพิมพ ์วิทยุ โทรทศัน์ และอินเตอร์เน็ต ซ่ึงลว้น

แต่มีอิทธิพลต่อความรู้สึกนึกคิดและความเป็นอยู่ของประชาชน ถ้าจะกล่าวตามขอ้เท็จจริงแลว้ 

เคร่ืองมือส่ือสารเหล่าน้ีมีประโยชน์ในการเผยแพร่ข่าวมาก แต่งานประชาสัมพนัธ์ก็หาไดย้ติุลงเพียง 

เท่าน้ี ตามท่ีหลายๆคนเขา้ใจกนั   

2.5.4 ลกัษณะของส่ือ 

     ซ่ึงอาจแบ่งออกไดเ้ป็น ส่ือท่ีสามารถควบคุมได ้(Control Media) หมายถึง ส่ือท่ี

สถาบนั หรือหน่วยงานสามารถ ความคุมการผลิต และเผยแพร่ได้ เช่น แผ่นพบั จดหมายข่าว 

วารสารภายใน ภาพยนตร์โฆษณา สถาบนั เป็นตน้  ส่ือมวลชน (Mass Media) ซ่ึงเป็นส่ือท่ีตามปกติ 

สถาบนัไม่สามารถจะควบคุมเผยแพร่ได ้โดยตรง แต่ตอ้งอาศยัส่ือมวลชนช่วยทาํหารเผยแพร่ให้ 

เช่น หนงัสือพิมพ ์วทิยกุระจายเสียง วทิย ุโทรทศัน์ เป็นตน้ 

 



 

บทที ่3 

รายละเอยีดการปฏบัิติงาน 

 

3.1 ช่ือและทีต่ั้งของสถานประกอบการ 

บริษทั 168 แทรเวลิ จาํกดั 

 
รูปท่ี 3.1โลโกบ้ริษทั168 แทรเวลิ จาํกดั 

 

ขอ้มูลเก่ียวกบับริษทั : 168 แทรเวลิ จาํกดั 

วนัท่ีก่อตั้ง วนัท่ี 4 เดือน ธนัวาคม พ.ศ.2551 ทะเบียนเลขท่ี 0105551132357 

ท่ีอยูเ่ลขท่ี: 165/16-17 ชั้น 2 ถ.สมเด็จพระป่ินเกลา้ 

แขวงอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกนอ้ย กรุงเทพ 10700 

โทร : 02-424-5558-9 

แฟกซ์ : 02-882-5168 

เวบ็ไซต:์ http://www.168traveler.com/ 

อีเมล: travels168@hotmail.com 

เวลาทาํการ : จนัทร์ – ศุกร์ 9.00 น.- 17.30 น. 

 
รูปท่ี 3.2 แผนท่ีสถานประกอบการบริษทั 168 แทรเวลิ จาํกดั  
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3.2 ลกัษณะการให้บริการ 

- เป็น AGENT ในการขายรายการท่องเท่ียวทุกเส้นทางในต่างประเทศ 

- การเดินทางแบบกรุ๊ปเหมา (incentive) 

- แพค็เกจทวัร์ (Package Tour) 

- ประเภทธุรกิจรับจดันาํเท่ียว (Tour Operator Company) 

- ประเภทของการจดันาํเท่ียวต่างประเทศ (Outbound Tourism) 

- บริการจดัรายการเดินทางท่องเท่ียวทั้งโปรแกรมการเดินทาง แบบหมู่คณะ แบบเช่าเหมา 

   ลาํ และส่วนบุคคล ประเภทเดินทางท่องเท่ียวภายในต่างประเทศ (Outbound) 

- บริการจองตัว๋เคร่ืองบินทุกสายการบินทัว่โลก โดยระบบจองท่ีนัง่สาํรองสายการบิน 

- จาํหน่ายบตัร รถไฟ JR RAIL PASS 

- บริการทาํประกนัภยัในการเดินทางไปต่างประเทศ 

- บริการจดัเตรียมเอกสาํรองและยืน่วซ่ีา (Visa) 

- บริการใหค้าํปรึกษาและวางแผนดา้นการเดินทางไปท่องเท่ียวต่างประเทศ 
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3.3 แผนผงัโครงสร้างองค์กรขนาดเลก็ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 3.3 แผนผงัองคก์รบริษทั 168 แทรเวลิ จาํกดั  

 

ผูบ้ริหารบริษทั 

คุณพีรพงศ ์ แท่นวทิยานนท ์

 

รองผูจ้ดัการบริษทั 

คุณสรชา  ไชยเสน 

ผูจ้ดัการบริษทั 

คุณสาวิตรี แท่นวิทยานนท ์

ฝ่ายบุคคล 

คุณเสกสรร สุทธิเรือง 

ฝ่ายขาย 

คุณอินทุกานต ์กลมเกียว 

ฝ่ายการเงิน 

คุณศิวนนท ์นาคาแกว้ 
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3.4 ตําแหน่งและลกัษณะงานทีนั่กศึกษาได้รับมอบหมาย 

3.4.1 ช่ือผูป้ฏิบติังาน นางสาวนิศารัตน์  สาโรจน์ รหสันกัศึกษา 5704400017 

3.4.2 ตาํแหน่งงานท่ีไดรั้บมอบหมายคือ พนกังานทัว่ไป (สตา๊ฟทวัร์) 

3.4.3 ลกัษณะงานท่ีนกัศึกษาไดรั้บมอบหมาย 

- จดัหาขอ้มูลของสถานท่ีเท่ียวและภาพประกอบใชใ้นโปรแกรมทวัร์ 

- จดัเตรียมเอกสารสาํหรับการออกทวัร์ 

- โทรติดต่อสอบถามและประสานงานกบัสายการบินและโรงแรม 

- เตรียมเอกสารสาํหรับยืน่วซ่ีาเชงเกน้ (Schengen Visa) 

- ส่งกรุ๊ปทวัร์ เดินทางไปต่างประเทศ 

  - จดัเรียงเอกสารต่างๆ เช่น โบชวัร์แผน่ภาพสถานท่ีท่องเท่ียว ตารางนาํเท่ียว 

  - คน้หาแหล่งท่องเท่ียวในต่างประเทศ และรวบรวมขอ้มูลประวติัศาสตร์เทศกาล 

  ฤดูกาลท่องเท่ียว 

- จดัเตรียมเอกสารออกทวัร์ใหไ้กดแ์ละหวัหนา้ทวัร์ 

- ส่งแฟ็ก, ถ่ายเอกสาร  

 

3.5 ช่ือและตําแหน่งงานของพนักงานทีป่รึกษา 

คุณสาวติรี แท่นวทิยานนท ์ตาํแหน่ง ผูจ้ดัการทัว่ไป 

 

3.6 ระยะเวลาทีป่ฏิบัติงาน 

ระยะเวลาในการฝึกงานจาํนวน 16 สัปดาห์โดยเร่ิมตั้ งแต่วนัท่ี 20 สิงหาคม 2561 – 7 

ธนัวาคม 2561 
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3.7 ข้ันตอนและวธีิการดําเนินงาน 

ตารางท่ี 3.1 ระยะเวลาท่ีปฏิบติังาน 

 

3.8 อุปกรณ์และเคร่ืองมือทีใ่ช้รวบรวมข้อมูล 

อุปกรณ์และเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูลของโครงงานคร้ังน้ีคือ 

  1. อุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ เคร่ืองคอมพิวเตอร์ เช่น โปรแกรม Microsoft Word,  

    โปรแกรม  Microsoft Power Points 

   2. กลอ้งถ่ายรูป 

   3. หนงัสือและโบรชวัร์แนะนาํการท่องเท่ียวจากองคก์รญ่ีปุ่น 

   4. เวบ็ไซตแ์นะนาํสถานท่ีท่องเท่ียวของญ่ีปุ่น เช่น Japan Guide, JNTO เป็นตน้ 

 

ข้ันตอนการดําเนินงาน ส.ค.61 ก.ย.61 ต.ค.61 พ.ย.61 ธ.ค.61 

1 

 

ศึกษาและคน้หาแหล่งขอ้มูล      

2 รวบรวมขอ้มูล      

3 ออกแบบโปรแกรมทวัร์      

4 

 

จดัทาํโปรแกรมทวัร์ 

 

     

5 สรุปผลและรายงานผล 

 

     



 

บทที ่4 

ผลการปฏบัิติงานตามโครงงาน 

 

จากท่ีไดศึ้กษาขอ้มูลในการทาํโครงงานเร่ือง:ท่องมรดกโลกแดนอาทิตยอุ์ทยั ภูมิภาคคนัไซ 

เส้นทาง โอซากา้ - นารา - เกียวโต - เฮียวโงะ  (ประเทศญ่ีปุ่น)โดยการรวมขอ้มูล รายละเอียดต่าง ๆ 

ขอ้มูลเบ้ืองตน้รวมไปถึงลกัษณะ ภูมิประเทศ ภูมิภาค ภูมิอากาศ และสามารถนาํรายละเอียดมาคิด

เป็นค่าใชจ่้ายและออกแบบโปรแกรมนาํเท่ียวได ้ดงัน้ี 
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4.1 โปรแกรมท่องมรดกโลกแดนอาทิตย์อุทัย ภูมิภาคคันไซ เส้นทาง: โอซาก้า นารา เกียวโต        

เฮียวโงะ 

 

OSAKA NARA KYOTO HYOGO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วนัที่ รายละเอยีด อาหาร 

25-03-2019 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ / สนามบินคันไซ / โรงแรมคันไซ แอร์

พอร์ทวอชิงตัน 

- / - / D 

26-03-2019 เมืองนารา /วัดโคฟุคุจิ / ชมพิธีชงชาโซดะนารา / วัดโทไดจิ / สวน

กวางนารา 

B / L /D  

27-03-2019 เมืองเกียวโต/ถนนสายนักปราชญ์ /วัดคินคะคุจิ / วัดคิโยมิซุ /วัด

เทนริวจิ/ย่านโดทงโบริ 

B / L / D 

28-03-2019 เมืองเฮียวโงะ/ปราสาทฮิเมจิ/สะพานอากาชิไคเกียว /สวนอนุสรณ์

แผ่นดินไหวท่าเรือโกเบ หอคอยแห่งโกเบ /  ศูนย์การค้าอุมิเอะโมเสก 

B / L / D 

29-03-2019 เมืองโอซาก้า/ปราสาทโอซาก้า/ย่านออิอนมอลล์ / สนามบินคันไซ  

 ท่าอากาศยานสุวรรณภูม ิ

B / L / - 

25-29 MARCH 2019 5D4N  

ITINERARY JAPAN 
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รายละเอยีดโปรแกรมท่องมรดกโลกแดนอาทติย์อุทัย 

 

วนัจันทร์ที ่25 มีนาคม 2562 ท่าอากาศยานสุวรรณภูม/ิสนามบินคันไซ / โรงแรมคันไซ  

แอร์พอร์ทวอชิงตัน 

08.15 น.    คณะพร้อมกนัท่ีท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ดยสารขาออกระหวา่งประเทศ 

ชั้น 4 เคาน์เตอร์ D สายการบินไทย เจา้หน้าท่ีบริษทั 168 แทรเวิล จาํกดั คอยให้

การตอ้นรับดูแลดา้นเอกสาร และสัมภาระในการเดินทางเอกสาร และสัมภาระใน

การเดินทาง  

15.45 น.   เดินทางสู่ประเทศญ่ีปุ่น โดยสายการบินไทย เท่ียวบินท่ี TG 672 เดินทางถึง

สนามบินคันไซ (เวลาของญี่ปุ่นเร็วกว่าไทย 2 ช่ัวโมง) และเดินทางเขา้ท่ีพกั ณ 

โรงแรมคนัไซ แอร์พอร์ทวอชิงตนั  

 

คํ่า          บริการอาหารคํ่า ณ โรงแรม เป็นบุฟเฟ่ตน์านาชาติ 

มือ้อาหาร เช้า กลางวนั คํ่า 

ประเภทอาหาร - - โรงแรม 

 

 

วนัองัคารที ่26 มีนาคม 2562 นารา/วดัโคฟุคุจิ / ชมพธีิชงชาโซดะนารา / วดัโทไดจิ 

 สวนกวางนารา 

 

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ โรงแรม 

 

 

 

 

 

 

นาํทุกท่านออกเดินทางสู่ เมืองนารา  นาราเคยเจริญรุ่งเรืองในฐานะท่ีเป็น

เมืองหลวงของญ่ีปุ่นตั้งแต่ช่วงเร่ิมแรกของราชวงศย์ามาโต ้(300-600) จนกระทัง่

เมืองหลวงถูกยา้ยในปี784เมืองหลวงเก่าแก่แห่งน้ีมีวดัมากมายซ่ึงบางแห่งได้รับ

การจดทะเบียนเป็นมรดกโลกวดัโคฟุคุจิ (Kofukuji Temple, Nara) เป็นวดัประจาํ

พกัค้างคืนทีโ่รงแรม WASHINGTON HOTEL KANSAI 
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ตระกูลท่ียิง่ใหญ่ท่ีสุดในตอนนั้น นัน่คือ ตระกลู Fujiwara ซ่ึงวดัถูกก่อตั้งข้ึนพร้อม

กับการสถาปนาเมืองนาราเป็นเมืองหลวงของญ่ีปุ่นในปี 710 มีจุดเด่นของ

สถาปัตยกรรมสวยงาม กวา้งขวางและในวดัมีอาคารทั้งหมดถึง 150 อาคาร มีเจดีย์

ท่ีมีความโดดเด่นสวยงามเป็นสถานท่ีสาํคญัและเป็นสัญลกัษณ์ของเมืองนาราท่ีถูก

สร้างข้ึนเม่ือปี 730 และถูกสร้างข้ึนใหม่อีกคร้ังในปี 1426 ในช่วงซากุระบานนั้น

ภูเขาทางตอนใตข้องนารา เป็นอีกจุดหน่ึงท่ีมีช่ือเสียงและดึงดูดนกัท่องเท่ียวให้มา

เยือนและไดช้มพิธีชงชาแบบดั้งเดิมของญ่ีปุ่นให้ท่านไดช้งชาเขียวอุจิมทัฉะของ

แทไ้ดด้ว้ยตวัท่านเอง 

 

กลางวนั  บริการอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร  

   

 

 

 

 

 

 

จากนั้ นนําทุกท่านเดินทางสู่วดัโทไดจิ เมือง

แห่งพระใหญ่และฝูงกวาง เป็นวดัในศาสนาพุทธ และ

เป็นท่ีประดิษฐานของพระพุทธรูปหลวงพ่อโต (ได

บุทสึ) ท่ีมีขนาดใหญ่ท่ีสุดในประเทศญ่ีปุ่น และอาคาร

หลักของวดัโทไดจิยงัถือเป็นอาคารไมท่ี้มีขนาดใหญ่

ท่ีสุดในโลกอีกดว้ย วดัแห่งน้ียงัถือเป็นหน่ึงในสถานท่ี

สําคญัของเมืองนารา ท่ีได้รับการยกย่องจากองค์การ

ยูเนสโกให้เป็นมรดกโลกด้านวฒันธรรมภายใต้ช่ือ 

“อนุสรณ์สถานทางประวติัศาสตร์นาราโบราณ” ตั้งอยูท่ี่เมืองนารา ประเทศญ่ีปุ่น  

 

 

 

มือ้อาหาร เช้า กลางวนั คํ่า 

ประเภทอาหาร โรงแรม ภัตตาคาร โรงแรม 
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คํ่า         บริการอาหารคํ่า ณ โรงแรม เป็นบุฟเฟ่ต์นานาชาติ พร้อมอาบนํา้แร่ออนเซนแท้ๆ 

 

 

 

เช้า        บริการอาหารเช้า ณ โรงแรม 

นํ า ท่ า น เดิ น ท า ง สู่  ถ น น ส า ย

นกัปราชญ์ Tetsugaku no michi เป็นหน่ึงใน

สถานท่ีสําคัญของเกียวโต ถนนสายทํา  

นกัปราชญ ์เส้นทางชมดอกซากุระบานท่ีโด่ง

ดัง ท่ี สุดของเมืองเกียวโตอีกท่ีห น่ึง เป็ น

ทางเดินเทา้เล็กๆ เลียบคลอง 

  บิวาโกะยามเม่ือดอกซากุระพร้อมใจกนับานทาํใหท้างเดินเส้นน้ีกลายเป็น

อุโมงค์ซากุระอนัแสนงดงามและเป็นท่ีเล่ืองลือ กลีบดอกซากุระท่ีปลิวตกไปยงั

คลองดา้นล่างทบัถมกนัจนทาํให้คลองกลายเป็นพรมซากุระสีขาวอมชมพู นบัว่า

เป็นจุดชมซากุระท่ีสวยงามอีกท่ีหน่ึงตลอดสองข้างทางเดินยงัเต็มไปด้วย

ร้านอาหารสไตล์ญ่ีปุ่น ร้านนํ้ าชา ร้านขายของแฮนเมดเก๋ๆ ให้ได้แวะชมกัน

เพลินๆ  

 

จากนั้นนาํท่านเดินทางสู่ วดัคินคะคุจิ(Kinkakuji Temple) หรือปราสาท

ทองพาท่านชม ปราสาททองคินคาคุจิเน่ืองจากท่ีวดัน้ีจะมีอาคารหลกั เป็นสีทอง

เกือบทั้งหลงัตั้งโดดเด่นอยู่กลางนํ้ า ทาํ

ให้เกิดเป็นเงาสะท้อนกับ พื้นนํ้ าเบ้ือง

ห น้ า  จ น เกิ ด  เป็ น ภ า พ ท่ี ส ว ย ง า ม

กลายเป็นอีก สัญลกัษณ์หน่ึงของเมือง

เกียวโต วดัน้ีแต่เดิม สร้างเพื่อใช้เป็น

บา้นพกัของท่านโชกุนอาชิ คางะ โยชมิ

สุ และท่านมีความตั้งใจยกบา้นพกัแห่งน้ีให้ เป็นวดันิกายเซน ภายหลงัจากท่ีท่าน

เสียชีวิต อาคารเดิมของวดันั้ นถูกไฟไหม้หลายต่อ หลายคร้ังใน และองค์การ

ยเูนสโกประกาศใหเ้ป็นมรดกโลก ในปี 1994 

วนัพุธที ่27 มีนาคม 2562 เกยีวโต / ถนนสายนักปราชญ์ / วดัคินคะคุจิ / วดัคิโยมิซุ  

วดัเทนริวจิ/ย่านโดทงโบริ 

พกัค้างคืนที ่HINOTANI ONSEN MISUGI RESORT เทยีบเท่า 
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กลางวนั      บริการอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร เซ็ตเมนูอาหารญีปุ่่น 

นาํท่านเดินทางสู่วดัคิโยมิสึ หรือ วดันํ้ าใส เป็นวดัท่ีมีช่ือเสียงท่ีสุดของ

เกียวโตวดัหน่ึง ตั้งอยู่ทางภาคตะวนัออก

ของเกียวโตวดัคิโยมิสึ เดระ น้ีได้รับการ

คดัเลือกให้เป็นหน่ึงในอนุสรณ์สถานท่ี

สําคัญในประวติัศาสตร์เกียวโตโบราณ 

และยงัไดรั้บการรับรองให้เป็นมรดกโลก 

จาก UNESCOอีกด้วย ชมความยิ่งใหญ่

ของวหิารไมท่ี้สร้างดว้ยฝีมือมนุษย ์

 

 

 

 

 

 

 

จากนั้ นนําท่านเดินทางสู่ วดัเทนริวจิ สร้างข้ึนตั้งแต่ปี1339 เป็นวดัท่ีมี

สวนญ่ีปุ่นเก่าแกท่ีสุดในญ่ีปุ่นและวดัแห่งน้ียงัไดรั้บการรับรองวา่เป็ นมรดกโลก

ในปี 1994 อีกดว้ย 

 

จากนั้ นนําท่านเดินทางสู่

ย่านโดทมโบริ มาเดินถ่ายรูปและ    

ช๊อปป้ิง กินมากมายและชมวิวไป 

ต่ืนตากบัร้านรวงและป้ายโฆษณา

สินค้าท่ีสว่างไสวหลากสีสันสวย

สะดุดตา ถนนแห่งของกินและร้าน

สารพนั บรรยากาศโดทมโบรี ยาม

คํ่าคืนคึกคร้ืนมาก แถวคลองโดทมโบริ มีสินคา้ต่างๆนานาๆ ชนิด ขนมญ่ีปุ่นต่างๆ 

ราคายอ่มเยาวใ์ห้เลือกซ้ือเป็นของฝาก มีการ์ตูนเป็นชิงชา้สวรรคใ์ห้ไปนัง่เล่นดว้ย 

ย่านโดทมโบริน้ี นับได้ว่า    เป็นสัญลักษณ์ของเมืองโอซาก้าเลยทีเดียวพร้อม

รับประทานม้ือคํ่า 
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คํ่า            บริการอาหารคํ่า ณ โรงแรม เป็นบุฟเฟ่ต์ขาปูยกัษ์     

 

 

 

     เช้า บริการอาหารเช้า ณ โรงแรม 

 

 

 

 

 

 

นาํท่านเดินทางสู่ ปราสาทฮิเมจิ จงัหวดัเฮียวโงะ Hyogo ช่ือน้ีอาจจะไม่

คุน้หู แต่ถ้าเอ่ยว่า โกเบ หรือ ฮิเมจิ รับรองว่าทุกคนจะตอ้งร้องอ๋ออย่างแน่นอน 

โดยทั้ง 2 เมืองท่ีว่ามานั้น เป็นเพียงส่วนหน่ึงของจงัหวดัขนาดใหญ่ท่ีเกือบจะมี

พื้นท่ีพอๆกบัเกียวโต, โอซากา้ และนารารวมกนัและมีประวติัศาสตร์อนัยาวนาน 

และยงัคงกล่ินอายในวนัวานไวไ้ดอ้ยา่งสวยงาม ปราสาทฮิเมจิ โกเบ เป็น 1 ใน 3 

ปราสาทท่ีงดงามท่ีสุดในญ่ีปุ่น และข้ึนทะเบียนเป็นสมบติัประจาํชาติญ่ีปุ่นและ

มรดกโลก ตั้ งอยู่ในเมืองฮิเมจิ จังหวดัเฮียวโกะ ชาวญ่ีปุ่นนิยมเรียกในช่ือว่า 

"ปราสาทนกกระสาขาว" ด้วยพื้นผิวของตวัปราสาทท่ีเม่ือพน้จากฐานหินท่ีโคง้

สูงข้ึนไปแลว้มีสีขาว สวา่ง จุดเด่นอีกอยา่งหน่ึงของปราสาทน้ีคือ ทางเดินสู่อาคาร

หลกัท่ีสลบัซับซ้อนราวกบัเขาวงกต ทั้งประตูและกาํแพงต่างๆในปราสาทไดรั้บ

การออกแบบมาอยา่งดี มีความโดดเด่นดา้นสถาปัตยกรรมและเต็มอ่ิมกบัการเยี่ยม

ชมปราสาทแห่งน้ี 

 

มือ้อาหาร เช้า กลางวนั คํ่า 

ประเภทอาหาร โรงแรม ภัตตาคาร ภัตตาคาร 

วนัพฤหัสบดีที ่28 มีนาคม 2562 เฮียวโงะ/ปราสาทฮิเมจิ/สะพานอากาชิไคเกยีว /สวนอนุสรณ์ 

แผ่นดินไหวท่าเรือโกเบ /โกเบ พอตทาวเวอร์  /ศูนย์การค้า 

อุมิเอะโมเสก 

พกัค้างคืนที ่NEW HANKYU HOTEL  เทยีบเท่า 
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จากนั้นนําท่านเดินทางสู่ สะพานอาคาชิไคเคียว Akashi Kaikyo Bridge 

คือ สะพานแขวนอยู่ท่ีเมืองโกเบ เป็นสะพานแขวนท่ีมีช่วงขา้มยาวท่ีสุดในโลก 

เปิดใช้งานในปี ค.ศ.1998 สะพานน้ีถูกสร้างขา้มอ่าวโกเบเพื่อใช้เช่ือมระหว่าง

โกเบกบัฮอนชูบนเกาะอิวา จิ โดยเป็นส่วนหน่ึงของทางหลวงสาย ฮอนชู-ชิโกกุ ท่ี

เช่ือมต่อกบัเกาะต่างๆรอบอ่าวโกเบ 

 

กลางวนั      บริการอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร เซ็ตเมนูอาหารญีปุ่่น KOBE STEAKLAND 

นาํท่านเขา้สู่ สวนท่ีระลึกการเกิดแผ่นดินไหวท่าเรือโกเบ (Port of Kobe 

Earthquake Memorial Park) 

เป็ น ส วน ส าธารณ ะและเป็ น

แ ล น ด์ ม า ร์ ค ศู น ย์ก ล า ง ก า ร

ท่องเท่ียวโกเบ โดยเป็นสถานท่ี

ห้ามพลาดเม่ือได้มาเท่ียวโกเบ

เลยก็วา่ได ้เพราะวา่ทั้งวิวสวย มี

อนุสาวรียม์ากมาย รวมถึงแหล่ง

สั ม ผ ัส ป ร ะ วัติ ศ า ส ต ร์ ด้ ว ย 

ร่ อ ง ร อ ย ท่ี ห ล ง เห ลื อ ข อ ง

เหตุการณ์แผ่นดินไหวคร้ังรุนแรงท่ีสุดของโกเบ พร้อมนิทรรศการภาพถ่ายจาก

เหตุการณ์น้ีเพื่อเตือนใจและรําลึกถึงผูเ้สียชีวิต ”สวนท่ีระลึกการเกิดแผ่นดินไหว

ท่าเรือโกเบ (Port of Kobe Earthquake Memorial Park) ไดอ้นุรักษ์พื้นท่ีส่วนหน่ึง

ท่ีไดรั้บความเสียหายจากการเกิดแผ่นดินไหวคร้ังใหญ่ เป็นแท่งคอนกรีตบริเวณ

ชายฝ่ังท่าเรือโกเบ เพื่อให้เราไดเ้ห็นร่องรอยความรุนแรงของแผน่ดินไหวใน  คร้ัง

นั้นขา้ง ๆ กนัเป็นหอแสดงนิทรรศการภาพถ่ายการร้ือฟ้ืนและพฒันาท่าเรือโกเบ

ข้ึนมาใหม่ 
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จากนั้นนาํท่านสู่ โกเบ พอตทาวเวอร์ Kobe Port Tower เป็นสัญญลกัษณ์

ท่ีสําคัญ แห่งหน่ึงของเมืองโกเบ เป็นอาคารชมวิวสีแดงตั้ งอยู่ ริมท ะเล มี

สถาปัตยกรรมแบบเกลียวเลียนแบบรูปทรงของกลองยาวของญ่ีปุ่น และยงัเป็น

อาคารแรกของโลกท่ีมีรูปทรงแบบท่อ(Pipe Structure)อีกดว้ยโกเบ พอตทาวเวอร์

สูง 108 เมตร มีทั้งหมด 5 ชั้น ชั้นแรกเป็นท่ีจาํหน่ายตัว๋และของท่ีระลึกต่างๆ ชั้น 2 

และ 3 จะเป็นร้านอาหาร ส่วนชั้น 4 และ 5 จะเป็นชั้นชมวิว ท่ีสามารถมองได ้360 

องศาเลย ทั้งตวัเมืองโกเบ, บริเวณท่าเรือ, ภูเขาร็อคโกะ(Rokko) และอ่าวโอซากา้ 

ทาํใหส้ามารถข้ึนมารอชมพระอาทิตยต์กไดด้ว้ย 

 

 

 

 

 

 

 

หลังจากนั้ นนําท่านเดินชม ศูนย์การค้าอุมิเอะโมเสก เป็นห้าง Umie 

Mosaic ตั้งอยูริ่มนํ้ า ภายในมีร้านคา้เล็กๆขายเส้ือผา้ และร้านอาหารท่ีสามารถเห็น

ท่าเรือโกเบไดอ้ยา่งชดัเจน นอกจากน้ียงัมีสวนสนุกเล็กๆสามารถข้ึนไปชมวิวบน

ชิงช้าสวรรค์ท่ีตั้งอยูห่ลงัอาคารห้างโมเสค และห้าง Canal Garden ภายในจะแบ่ง

ออกเป็นห้างร้านต่างๆ เช่น Hankyu, ร้านอิเลคทรอนิกส์Sofmap, ร้านอุปกรณ์กีฬา

และเอา้ทเ์ลตจาํหน่ายเส้ือผา้เคร่ืองใชใ้นครัวเรือน 
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คํ่า            บริการอาหารคํ่า  ร้านอาหารบุฟเฟ่ต์ขาปูยกัษ์ 

 

 

 

เช้า     บริการอาหารเช้า ณ โรงแรม 

ปราสาทโอซากา้หรือโอซากา้โจ 

คือสถานท่ีสําคัญและยงัเป็นสัญลักษณ์

อยา่งหน่ึงของเมืองโอซากา้ท่ีมีคุณค่าทาง

วฒันธรรม สร้างข้ึนคร้ังแรกในบริเวณท่ี

เคยเป็นวดัอิชิยามะฮนกงัจิเม่ือปีค.ศ.1583 

ก่อนจะถูกบูรณะใหม่ถึง 2 คร้ังด้วยกัน 

ปัจจุบนัปราสาทโอซากา้มีความสูง 55 เมตร มี 5 ส่วน 8 ชั้น โดยบนหอคอยชั้น 8 

สามารถมองเห็นทิวทศัน์โดยรอบได้อย่างชดัเจน แต่ส่ิงท่ีมีช่ือเสียงเป็นพิเศษคือ

ประตูขนาดใหญ่และป้อมปราการท่ีทาํมาจากก้อนหินใหญ่อนัสูงชันเกือบ 30 

เมตรนัน่เอง 

 

กลางวนั       บริการอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร เซ็ตเมนูอาหารญีปุ่่นชาบู 

จากนั้นนาํทุกท่านเท่ียว ห้างเอออนพล่าซ่า ศูนยก์ลางแห่งการจบัจ่ายซ้ือ

สินค้าของเมืองนาริตะภายในเป็น ท่ี

รวบรวม สินค้านานาชนิด อาทิ เส้ือผา้ 

กระเป๋าเดินทาง ขนม ยา เคร่ืองสําอาง 

ร้านร้อยเยน และผลไมส้ดนานาชนิดให้

ท่านไดเ้ลือกซ้ือสินคา้ต่อนอกจากนั้นยงั

มีอุปกรณ์กีฬาเส้ือผา้เด็กเคร่ืองเล่นเกมส์

ต่างๆใหทุ้กท่านได ้สนุกสนานและไดเ้ลือกซ้ือของต่างๆเป็นของฝากของท่ีระลึก   

มือ้อาหาร เช้า กลางวนั คํ่า 

ประเภทอาหาร โรงแรม ภัตตาคาร ภัตตาคาร 

วนัศุกร์ที ่29 มีนาคม 2562 เมืองโอซาก้า/ปราสาทโอซาก้า/ย่านอิออนมอลล์ / สนามบิน

คันไซ/ท่าอากาศยานสุวรรณภูม ิ

พกัค้างคืนที ่NEW HANKYU HOTEL  เทยีบเท่า 



35 
 

17.35 น.      สมควรแกเวลาเดินทางสู่สนามบินคนัไซพื่อเดินทางกลบั 

                    เดินทางสู่ประเทศไทย โดยสายการบินไทย เท่ียวบินท่ี TG 673 

21.25 น.     เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวสัดิภาพ 

 

 

----------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

มือ้อาหาร เช้า กลางวนั คํ่า 

ประเภทอาหาร โรงแรม ภัตตาคาร - 
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อตัราค่าบริการ 

 

ลูกคา้จาํนวน 20 คน ราคาท่านละ 27,900 บาท 

อตัราค่าตั๋วเคร่ืองบินการบินไทย ณ วันที ่02/03/2019 

ตัว๋เคร่ืองบินชั้นประหยดั ไป-กลบั ราคาท่านละ 17,000 บาท 

 

หมายเหตุ 

1) การเดินทางจะตอ้งมีผูโ้ดยสารจาํนวนไม่ตํ่ากวา่ 20 ท่าน / บสั ถา้ผูโ้ดยสารไม่ครบจาํนวน

ดังกล่าวบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงราคา ทาํการจองล่วงหน้าก่อนการ

เดินทางไม่ตํ่ากวา่ 30 วนัทาํการ 

2) รายการอาจมีการปรับเปล่ียนไดต้ามความเหมาะสม โดยทางบริษทัฯจะคาํนึงถึงประโยชน์

และความปลอดภยัของท่านเป็นสาํคญัท่ีสุด  

3) บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงรายการไดต้ามความเหมาะสม ทั้งน้ีข้ึนอยู่กบั        

สภาวะอากาศ การเมือง สายการบิน  

4) ราคา อาจเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัอตัราแลกเปล่ียนของสกุลเงิน

เยน 

5) ทางบริษทัฯจะไม่รับผดิชอบต่อการออกนอกประเทศ/หา้มเขา้ประเทศญ่ีปุ่น/การนาํส่ิงของ

ผิดกฎหมาย/เอกสารเดินทางไม่ถูกตอ้ง และความประพฤติส่อไปในทางเส่ือมเสีย รวมถึง

ภยัธรรมชาติ การยกเลิกเท่ียวบินและเหตุผลทางการเมือง การก่อการจลาจล ทางบริษทัฯ 

ไม่อาจคืนเงินใหท้่านไดไ้ม่วา่จะในกรณีใด ๆ ทั้งส้ิน 

6) กรุณาชาํระมดัจาํ ท่านละ 20,000 บาท หากมีการยกเลิกภายหลงั ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิ

ในการคืนมดัจาํทั้งหมด ค่าทวัร์ส่วนท่ีเหลือ กรุณาชาํระ 25 วนัก่อนการเดินทาง เม่ือทาํการ

ออกตัว๋เคร่ืองบินแล้ว และมีการยกเลิกไม่ว่ากรณีใด ๆ ทางบริษทัฯ ไม่สามารถทาํการรี

ฟันดต์ัว๋ไดเ้น่ืองจากเง่ือนไขของสายการบิน 

อตัราค่าบริการนีร้วม 

1) ค่าท่ีพกั หอ้งละ 2-3 ท่าน ตามโรงแรมท่ีระบุไวใ้นรายการ หรือระดบัเทียบเท่า 

2) ค่าอาหาร ค่าเขา้ชม และค่ายานพาหนะทุกชนิดตามท่ีระบุไวใ้นรายการ  

3) ค่าประกนัอุบติัเหตุในระหวา่งการเดินทาง คุม้ครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 .- บาท  

4) แจกนํ้าด่ืมวนัล่ะ 1 ขวด / ท่าน 

5) Pocket Wifi บนรถ 
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อตัราค่าบริการนีไ้ม่รวม 

1) ค่าทาํหนังสือเดินทางไทย , หนังสือเดินทางสีเหลืองของชาวจีน, ค่าแจ้งเข้า-ออก 

สาํหรับท่านท่ีถือพาสปอร์ตต่างดา้ว 

2) ค่าตัว๋โดยสารเคร่ืองบิน ไป-กลบั ชั้นประหยดั พร้อมค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง 

3) ค่าใชจ่้ายส่วนตวัอาทิ ค่าอาหาร-เคร่ืองด่ืม นอกเหนือจากรายการ ค่าซกัรีด ค่าโทรศพัท ์

เป็นตน้ 

4) ค่าทิปมคัคุเทศก ์คนขบัรถและหวัหนา้ทวัร์ 

5) ค่านํ้ าหนักของกระเป๋าเดินทางในกรณีท่ีนํ้ าหนักเกินกว่าท่ีสายการบินกาํหนดไว ้(30 

กิโลกรัม ) 

6) ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% 

 

เง่ือนไขการจองและชําระเงิน   

กรุณาชาํระมดัจาํท่านละ 20,000.- บาท หากมีการยกเลิกภายหลงั ทางบริษทัฯ ขอสงวน

สิทธ์ิในการคืนมดัจาํทั้งหมด   และชาํระส่วนท่ีเหลือก่อนการเดินทาง 21 วนั 
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4.2 การสํารวจข้อมูลแหล่งท่องเทีย่วทีสํ่าคัญของ ภูมิภาคคันไซ 

  เส้นทาง: โอซากา้ –นารา - เกียวโต - เฮียวโงะ (ประเทศญ่ีปุ่น)    

  

ข้อมูลสถานทีเ่ทีย่วประเทศญีปุ่่ น  

ญ่ีปุ่นเป็นประเทศหมู่เกาะ ซ่ึงประกอบไปดว้ยเกาะต่าง ๆ กวา่ 6,800 เกาะ เรียงรายเป็นแนว

ยาวจากดา้นตะวนัตกเฉียงเหนือ ของมหาสมุทรแปซิฟิก และตั้งอยู่ทางตะวนัออกสุดของโลก จึง

เป็นท่ีมาของช่ือ " ดินแดนอาทิตยอุ์ทยั " ญ่ีปุ่นมีขนาดเล็กกวา่ไทยประมาณ 0.7 เท่า แต่มีประชากร

มากกวา่ประมาณ 2 เท่า 

 ญ่ีปุ่นประกอบไปดว้ยเกาะหลกั 4 เกาะคือ ฮอกไกโด ฮอนชู ชิโกกุและคิวชิว เกาะฮอนชู

ซ่ึงเป็นเกาะท่ีใหญ่ท่ีสุด ยงัแบ่งเป็น 5 ภาค เรียงจากเหนือลงมาคือ โทโฮะกุ คนัโต จูบุ (คนัไซ)  และ

จูโงกุมีจงัหวดัต่าง ๆ ทั้งหมด 47 จงัหวดั แบ่งเป็นเมืองต่าง ๆ รวมทั้งหมดมากกว่า 650 เมือง โดยมี

โตเกียวเป็นเมืองหลวงของประเทศมาตั้งแต่ปีพ.ศ. 2411 

 

ข้อมูลภูมิอากาศ 

ญ่ีปุ่นมีภูมิอากาศแบบเขต อบอุ่น ฤดูใบไมผ้ลิ (ฮารุ) มีอากาศท่ีสบาย น่าอยูอ่าศยั ตน้ไมเ้ร่ิม

ผลิดอกออกใบ ในช่วงปลายฤดูใบไมผ้ลิมีดอกซากุระบานสะพร่ัง ไล่จากคิวชูไปจนถึงฮอกไกโด

เป็นท่ีสุดทา้ย ฤดูร้อน (นตัซึ) อากาศค่อนขา้งร้อนแบบเหนอะหนะ ฤดูใบไมร่้วง (อะกิ) อากาศแห้ง

และเยน็สบาย ใบไมก้ลายเป็นสีเหลืองทอง ในขณะท่ีฤดูหนาว (ฟุย)ุ อากาศค่อนขา้งหนาวเยน็ 

     แต่เน่ืองจากพื้นท่ีของประเทศท่ีทอดเป็นแนวยาวกว่า 3,000 กิโลเมตร ทาํให้ภูมิอากาศ

ของแต่ละทอ้งถ่ิน มีความแตกต่างกนัออกไป ทางเหนือของญ่ีปุ่น ในแถบ ฮอกไกโดมีอากาศหนาว

เยน็คลา้ยยุโรป มีหิมะตกหนกัในฤดูหนาว ดว้ยลมหนาวจากไซบีเรีย ไดพ้ดัเอาความช้ืนจากทะเล

ญ่ีปุ่นเขา้มา ในขณะท่ีพื้นท่ีทางใตข้องคิวชูและโอกินาวา มีสภาพอากาศค่อนไปทางเขตร้อนช้ืน 

และมีฝนตกชุกในฤดูฝน 

 

ฤดูกาลแบ่งออกเป็น 4 ฤดูคือ 

ฤดูหนาว ประมาณเดือนธนัวาคม - กุมภาพนัธ์ 

ฤดูใบไมผ้ลิ ประมาณเดือนมีนาคม - พฤษภาคม 

ฤดูร้อน ประมาณเดือนมิถุนายน - สิงหาคม 

ฤดูใบไมร่้วง ประมาณเดือนกนัยายน - พฤศจิกายน 

ช่วงท่ีมีฝนตกมากท่ีสุดอยูใ่นเดือนมิถุนายน ไปจนถึงกลางเดือนกรกฎาคม  

ช่วงท่ีมีพายไุตฝุ้่ นจะอยูใ่นช่วงเดือนสิงหาคม - กนัยายน 

ช่วงท่ีร้อนท่ีสุดคือเดือนสิงหาคม 
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คําศัพท์ 

春 はる (ฮารุ)   แปลว่า ฤดูใบไม้ผล ิ

夏 なつ (นัตซึ) แปลว่า  ฤดูร้อน 

秋 あき (อะก)ิ  แปลว่า  ฤดูใบไม้ร่วง 

冬 ふゆ (ฟุยุ)  แปลว่า  ฤดูหนาว 

 

ข้อมูลภูมิภาคคันไซ หรือ คิงก ิ

ภูมิภาคคนัไซ หรือ คิงกิประกอบดว้ย6จงัหวดั ไดแ้ก่  โอซากา้ เฮียวโงะ หรือ (โกเบ) นารา 

เกียวโต ชิงะ และวากายามา  คนัไซเป็นภูมิภาคท่ีมีความสําคญัมาตั้งแต่โบราณ เมืองหลวงของญ่ีปุ่น

เคยตั้งอยู่ในภูมิภาคแห่งน้ี คือท่ีนาราและเกียวโตซ่ึงถูกใช้เป็นศูนยก์ลางในการบริหารปกครอง

ประเทศมาต่อเน่ืองยาวนบัพนัปี ภูมิภาคแห่งน้ียงัเป็นท่ีตั้งของมหานครโอซากา้ เมืองท่ีมีความสาํคญั

ในดา้นเศรษฐกิจและมีความเจริญเป็นอนัดบั 2 ของประเทศญ่ีปุ่นรองจากโตเกียว ความสําคญัของ

คนัไซไม่ไดมี้แค่เร่ืองเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมเท่านั้น ในแง่ของการท่องเท่ียวญ่ีปุ่น และภูมิภาค

คนัไซน้ีเป็นท่ีตั้งของเมืองท่องเท่ียวช่ือดงัมากมาย คนัไซจึงเป็นจุดหมายท่ีเหมากบัการท่องเท่ียว

แทบจะทุกสไตล์ ไม่วา่จะเป็นความทนัสมยัของเมืองใหญ่ หรือแบบผจญภยัและเป็นศูนยร์วมมรดก

โลกข้ึนช่ือ ความสมบูรณ์ของธรรมชาติ และตน้กาํเนิดของวฒันธรรม 

 

ข้อมูลสถานทีจั่งหวดัเกยีวโต 

เมืองแห่งความสวยงามทางวฒันธรรมท่ียงัคงหายใจอยู่ วดัและศาลเจา้รวม 17 แห่งไดรั้บ

การยกย่องให้เป็นมรดกโลก นอกจากน้ียงัจะไดส้ัมผสักบัซากุระชมพูสะพร่ังในฤดูใบไมผ้ลิ หรือ

ใบไมเ้ปล่ียนสีท่ีตดักบัวดัและศาลเจา้ในฤดูใบไมร่้วง 

 

ข้อมูลสถานทีจั่งหวดัโอซาก้า 

เป็นเมืองเศรษฐกิจท่ีสําคญัอันดับ2ของญ่ีปุ่นรองจากโตเกียวถือว่าเป็นเมืองท่ีมีความ

เจริญกา้วหนา้ทางดา้นเศรฐกิจและพบกบัอาหารแสนอร่อยในราคายอ่มเยา สมคาํกล่าวท่ีวา่โอซากา้

นั้นเป็นเมืองแห่งการกิน อีกทั้งแหล่งช็อปป้ิงมากมาย แต่หากกา้วเทา้ออกไปจากตวัเมืองแลว้ก็จะ

พบกบัความสงบ และธรรมชาติอุดมสมบูรณ์ท่ีคาดไม่ถึงเลยทีเดียว 
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ข้อมูลสถานทีจั่งหวดันารา 

คืออดีตเมืองหลวงของประเทศญ่ีปุ่น   ในอดีตนาราเคยเป็นท่ีตั้งของเมืองเฮโจเคียว   และ

เจริญรุ่งเรืองจนถึงปี ค.ศ.784 ก่อนถุกยา้ยไปนางาโอกะ ในช่วงสมยันั้นถือได้ว่าเป็นพุทธศาสนา

เฟ่ืองฟูเป็นอย่างมาก และ สามารถสัมผสักบัความงามอนัหลากหลายทั้พระราชวงัเฮโจ แห่งเมือง

นารา   และทอ้งพระโรงไดโกะคุเตน (Daikokuden) คือเทพเจา้แห่งการเกษตร ความอุดมสมบูรณ์ 

และความร่ํารวย ไปจนถึงมรดกโลกอยา่งวดัโคฟุคุจิ  วดักงัโกจิ และดอกไมน้านาท่ี วดัฮาเซเดระ 

 

 ข้อมูลสถานทีจั่งหวดัเฮียวโงะ 

จงัหวดัเฮียวโงะ ตั้งอยูท่างตอนใตข้องเกาะฮนชู และมีสถานท่ีสําคญัทางประวติัศาสตร์คือ

สุสานโบราณโกชิกิซูกะ จงัหวดัเฮียวโงะเคยประสบกบัแผ่นดินไหวคร้ังรุนแรงท่ีเมืองโคเบะ เป็น

เมืองท่าและเขตการคา้อุตสาหกรรม ยงัเป็นเมืองมีความหลากหลายของวฒันธรรม มีแหล่งนํ้ าพุร้อน

ออนเซ็นอนัเก่าแก่อยา่งหมู่บา้นอาริมะออนเซนไวอี้กดว้ย เสน่ห์อีกอยา่งท่ีขาดไม่ไดคื้อการเดินทาง

ท่ีสะดวกสบาย มีอาหารทะเลแบบสดๆท่ีตลาดอากาชิและรวมไปถึงมรดกโลกอยา่งปราสาทฮิเมจิ 
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4.3 ข้อมูลโปรแกรมท่องมรดกโลกแดนอาทติย์อุทยั 

 

ข้อมูลสถานทีเ่ทีย่วจังหวดันารา  วดัโคฟุคุจิ  

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 4.1 รูปเจดีย ์5 ชั้นของวดัโคฟุคุจิและวดัโคฟุคุจิท่ีไดรั้บการบูรณะข้ึนใหม่ในปัจจุบนั 

 

     วดัโคฟุคุจิ (Kofukuji Temple)  เป็นวดัประจาํตระกูลท่ียิ่งใหญ่ท่ีสุดในตอนนั้ น นั่นคือ 

ตระกูลฟูจิวาระ ซ่ึงวดัถูกก่อตั้งข้ึนพร้อมกบัการสถาปนาเมืองนาราเป็นเมืองหลวงของญ่ีปุ่นในปี 

710 มีจุดเด่นของสถาปัตยกรรมสวยงาม กวา้งขวางและในวดัมีอาคารทั้งหมดถึง 150 อาคาร มีเจดีย์

ท่ีมีความโดดเด่นสวยงามเป็นสถานท่ีสําคญัและเป็นสัญลกัษณ์ของเมืองนาราท่ีถูกสร้างข้ึนเม่ือปี 

730 และถูกสร้างข้ึนใหม่อีกคร้ังในปี  1426วดัโคฟุคุจิ เป็นวดัในศาสนาพุทธท่ีมีความเก่าแก่กว่า 

1,300 ปีและนอกจากน้ียงัเป็นหน่ึงในสถานท่ีของเมืองนารา ท่ีไดรั้บการยกยอ่งจากองคก์ารยเูนสโก

ให้เป็นมรดกโลกดา้นวฒันธรรมภายใตช่ื้อ “อนุสรณ์สถานทางประวติัศาสตร์นาราโบราณ” ตั้งอยูท่ี่

เมืองนารา ประเทศญ่ีปุ่นวดัโคฟุคุจิสร้างข้ึนในปีค.ศ. 669  

 

ค่าเข้าชม 

พิพิธภณัฑ์สมบติัของชาติ:ผูใ้หญ่500เยน นักเรียนมธัยมศึกษาตอนตน้และตอนปลาย400

เยน นกัเรียนชั้นประถมศึกษา150เยน บริเวณวดัเขา้ฟรี สําหรับหอTokon-doผูใ้หญ่300เยน นกัเรียน

มธัยมศึกษาตอนตน้และตอนปลาย200เยน นกัเรียนชั้นประถมศึกษา100เยน บริเวณวดัเขา้ฟรี 

เวลาในการเปิด-ปิดทาํการ 

           พื้นท่ีโดยรอบวดัเปิดทาํการตลอด 24 ชัว่โมง ส่วนอาคารภายในวดัเปิดทาํการตั้งแต่  

09.00 – 17.00 น. 

 

 

 

https://www.japanhoppers.com/th/all_about_japan/temples_shrines/320/
https://www.japanhoppers.com/th/all_about_japan/temples_shrines/320/
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ข้อมูลวดัโทไดจิ และ หลวงพ่อโต  

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 4.2 วดัโทไดจิและหลวงพอ่โต 

 

วดัโทไดจิ เป็นวดัในศาสนาพุทธ และเป็นท่ีประดิษฐานของพระพุทธรูปหลวงพ่อโต (ได

บุทสึ) ท่ีมีขนาดใหญ่ท่ีสุดในประเทศญ่ีปุ่น และอาคารหลกัของวดัโทไดจิยงัถือเป็นอาคารไมท่ี้มี

ขนาดใหญ่ท่ีสุดในโลกอีกดว้ย วดัแห่งน้ียงัถือเป็นหน่ึงในสถานท่ีสําคญัของเมืองนารา ท่ีไดรั้บการ

ยกย่องจากองค์การยูเนสโกให้เป็นมรดกโลกด้านวฒันธรรมภายใต้ช่ือ “อนุสรณ์สถานทาง

ประวติัศาสตร์นาราโบราณ” ตั้งอยู่ท่ีเมืองนารา ประเทศญ่ีปุ่นวดัโทไดจิสร้างข้ึนในยุคเทนเปียว 

หรือในช่วงปี ค.ศ. 745-752 ซ่ึงเป็นช่วงเวลาเดียวกับท่ีเมืองนาราทาํหน้าท่ีเป็นศูนย์กลางทาง

การเมืองและการปกครองของประเทศญ่ีปุ่น องคจ์กัรพรรดิโชมุจึงมีความตอ้งการให้สร้างวดัข้ึนมา

เพื่อทาํหนา้ท่ีเป็นศูนยก์ลางของวดัทั้งหมดในประเทศ ภายหลงัจากระยะเวลาก่อสร้างนานกวา่ 15 ปี 

พร้อมกบัการใช้งบประมาณไปจาํนวนมาก วดัโทไดจิก็ก่อสร้างข้ึนสําเร็จ และกลายเป็นเสมือน

สัญลักษณ์แห่งอาํนาจของจกัรพรรดิโชมุในสมัยนั้ น   ในอดีต วดัโทไดจิ มีส่ิงก่อสร้างสําคัญ

มากมาย ทั้งอาคารหลกัในยคุแรกท่ีมีขนาดใหญ่กวา่ในปัจจุบนั และเจดีย ์2 องคท่ี์มีความสูงถึง 100 

เมตร จนถือเป็นส่ิงก่อสร้างท่ีมีความสูงท่ีสุดในโลกหลงัยุคท่ีมีการสร้างพีระมิด เป็นท่ีน่าเสียดายท่ี

อาคารเหล่าน้ีไดรั้บความเสียหายจากแผ่นดินไหวจนพงัถล่มลงมาทั้งหมด โดยตวัอาคารหลกัใน

ปัจจุบนัซ่ึงเป็นท่ีประดิษฐานของพระพุทธรูปหลวงพอ่โตนั้นถูกบูรณะขั้นมาใหม่ในปี ค.ศ. 1692 

 

ลกัษณะเด่นของวดัโทไดจิ 

รูปอาคารไมท่ี้ใหญ่ท่ีสุดในโลกของวดัโทไดจิ ภายในประดิษฐานหลวงพ่อโต (ไดบุทสึ) ท่ี

ใหญ่ท่ีสุดในญ่ีปุ่น 

ค่าเขา้ชม: 500 เยน 

วนัปิดทาํการ: เปิดทุกวนั 

เวลาท่ีเปิดใหบ้ริการ 

พฤศจิกายนถึงกุมภาพนัธ์ เวลา 8:00 น . ถึง 16:00 น. 
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มีนาคม 8:00 น . ถึง 17:00 น. 

เมษายนถึงกนัยายน เวลา 7:30 น . ถึง 17.30 น. 

ตุลาคม เวลา 7:30 น . ถึง 17:00 น. 

 

ข้อมูลสวนสาธารณะนารา จังหวดันารา  

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 4.3สวนสาธารณะนารา 

 

       สวนสาธารณะนารา เป็นหน่ึงในสวนสาธารณะเก่าแก่ของประเทศญ่ีปุ่น พื้นท่ีภายในสวน

ประกอบไปดว้ยสถานท่ีสําคญัทั้งวดัโทไดจิ วดัโคฟุคุจิ ศาลเจา้คาสุงะ ไทฉะ และพิพิธภณัฑสถาน

แห่งชาติจังหวดันารา นอกจากน้ีนักท่องเท่ียวยงัสามารถพบเจอกับฝูงกวางท่ีใช้ชีวิตอยู่ตาม

ธรรมชาติ ซ่ึงกลายมาเป็นสัญลกัษณ์และจุดดึงดูดนกัท่องเท่ียวท่ีสําคญัของจงัหวดันาราในปัจจุบนั  

แมน้าราจะเป็นเมืองท่ีมีประวติัศาสตร์ยาวนานนบัตั้งแต่ในอดีต รวมถึงมีการก่อสร้างสถานท่ีสาํคญั

ต่างๆในบริเวณสวนสาธารณะนารา ทั้ งวดัโทไดจิ วดัโคฟุคุจิ และศาลเจ้าคาสุงะ ไทฉะ แต่

สวนสาธารณะนาราในอดีตนั้นยงัไม่ไดถู้กพฒันาให้เป็นสวนดงัท่ีเห็นในปัจจุบนั โดยการพฒันา

พื้นท่ีสวนสาธารณะนั้นเพิ่งเร่ิมทาํอย่างจริงจงัในช่วงยุคเมจิของญ่ีปุ่น     มีการเปิดสวนสาธารณะ

อย่างเป็นทางการในวนัท่ี 14 กุมภาพนัธ์ ค.ศ. 1880 จากนั้นจึงมีการนําต้นซากุระ และต้นเมเป้ิล

จาํนวนมากมาปลูกในบริเวณสวนเพื่อเพิ่มความสวยงามในฤดูกาลต่างๆ รวมถึงการพฒันาพื้นท่ีดา้น

อ่ืนๆเร่ือยมาจนกลายเป็นหน่ึงในสวนสาธารณะท่ีมีความสวยงามมากท่ีสุดในประเทศญ่ีปุ่นมาจนถึง

ปัจจุบนัสวนสาธารณะนารา (Nara Park, Nara)  สวนสาธารณะนารา (Nara Park, Nara)  

เป็นสวนท่ีอยูก่ลางใจเมืองนารา อยูใ่กลแ้หล่งท่องเท่ียว วดัโทไดจิ พิพิธภณัฑ์นารา และท่ีน่ี

มีฝงูกวางขนาดใหญ่ประจาํเมืองนาราอาศยัอยู ่สามารถซ้ืออาหารเพื่อใหอ้าหารกวางได ้

 

เขา้ชมฟรี 

เปิดทุกวนั ตลอด24ชัว่โมง 
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ศูนย์ข้อมูลนักท่องเทีย่วพธีีชงชาโซดะ TEA CEREMONY 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 4.4 ฟรีพิธีชงชาใกลส้วนนารา ศูนยบ์ริการนกัท่องเท่ียวนารา 

 

  พิธีชงชา "Sado"หลงัจากแจง้ให้ผูช้มท่ีชุมนุมกนัทราบเก่ียวกบัประวติัความเป็นมาของชา

เขียวและพิธีชงชาในประเทศญ่ีปุ่นผูส้อนหลกัไดส่้งถุงนํ้าตาลขนมดอกไมก้ล่ินรสเล็ก ๆ ใหก้บัผูช้ม

ท่ีชุมนุมกนั“ ชาเขียวมีรสขมเล็กน้อย การกินอะไรท่ีหวานก่อนด่ืมชาจะช่วยให้คุณอา้งอิงและเพิ่ม

รสชาติได”้ อาจารยผ์ูส้อนบอกผูช้ม ในขณะท่ีทุกคนในกลุ่มผูช้มมีความสุขกบัขนมสักช้ินอาจารย์

คนอ่ืน ๆ แสดงใหเ้ห็นถึงการเคล่ือนไหวท่ีเรียบง่ายและมีจุดมุ่งหมายเหมือนการเตน้รําของพิธีชงชา

และเตรียมผงมทัฉะคร้ังแรกชา. ในขณะท่ีเธอดึงนํ้ าชาลงในฟองสบู่ครูสอนหัวก็เรียกความสนใจ

ของผูช้มต่อการใชท่ี้ตีและการเคล่ือนไหวของขอ้มือท่ีใชใ้นการผลิตฟอง ผูช้มไดรั้บการศึกษาสั้น ๆ 

ในมารยาทการด่ืมและจากนั้นชาก็เสิร์ฟรอบ ๆ เม่ือทุกคนด่ืมหรือเร่ิมด่ืมชาอาจารยก์็เชิญสมาชิก

ของผูช้มให้ลองทาํมัทฉะหน่ึงถ้วยด้วยตนเอง ฉันได้รับประสบการณ์พิธีชงชาหลายอย่าง แต่

สภาพแวดล้อมท่ีคนในศูนย์บริการนักท่องเท่ียวของ NARA เป็นคนท่ีฉันเห็นเป็นมิตรท่ีสุด 

ศูนยบ์ริการนกัท่องเท่ียวจดัพิธีชงชาสามคร้ังทุกวนัองัคารเวลา 13.00 น., 14.45 น. และ 14.30 น. ไม่

จาํเป็นตอ้งลงทะเบียนเพียงแค่อยูท่ี่นัน่ 

 

ศูนย์บริการนักท่องเทีย่ว NARA & Inn 

เม่ือวนัท่ี 23 กรกฎาคมของปีน้ี (2015) จงัหวดันะระเปิดศูนยบ์ริการนกัท่องเท่ียว NARA & 

Inn. ตั้งอยู่ทางใตข้องสระ Sarusawa ใช้เวลาเดินเพียง 10 นาทีจากสถานีคินเท็ตสึนาราศูนยบ์ริการ

นกัท่องเท่ียวแห่งใหม่เป็นร้านคา้ครบวงจรท่ีครอบคลุมสาํหรับนกัเดินทางไปนารา มีพนกังานท่ีพูด

ไดห้ลายภาษาทุกวนัมีคอมพิวเตอร์แล็ปท็อปสามเคร่ืองแท็บเล็ตหลายตวัและฟรี Wi-Fi เพื่อให้นกั

เดินทางคน้ควา้และวางแผนการเดินทางและแผ่นพบัสองแผ่นพร้อมขอ้มูลเก่ียวกบันาราและส่วน

อ่ืน ๆ ของญ่ีปุ่น เลานจ์ขนาดใหญ่ (The Travellers 'Lounge) มีท่ีนั่งมากมายสําหรับทาํวิจยัและตู้

เอทีเอ็มท่ีรับบตัรต่างประเทศร้านสะดวกซ้ือเต็มรูปแบบในชั้นใตดิ้นและบริการรับฝากสัมภาระฟรี

และบริการแลกเปล่ียนเงินตรา ตั้งแต่ฤดูใบไมร่้วงปี 2559 โรงแรมจากช่ือศูนยบ์ริการนกัท่องเท่ียว

จะเปิดใหบ้ริการและพร้อมสาํหรับธุรกิจ ในท่ีสุดก็มีประสบการณ์ทางวฒันธรรมเช่นพิธีชงชา 

http://en.japantravel.com/view/nara-visitor-centre-inn
http://en.japantravel.com/view/nara-visitor-centre-inn
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ข้อมูลสถานทีข่องจังหวดัเกยีวโต 

ข้อมูลเทีย่ว เส้นทางนักปราชญ์ PHILOSOPHER'S ROAD ถ่ายรูป (เดินเท้าชมซะกุระ)  

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 4.5 เส้นทางนกัปราชญ ์

 

ทางเดินนักปราชญ์(Philosopher’s Path,Tetsugaku-no-michi) เรียกได้ว่าเป็นอีกจุดฮอตฮิต

ในช่วงฤดูใบไมผ้ลิสุดๆเลยทีเดียวค่ะ ความยาวขอทางเดินนกัปราชญ์นั้นยาวประมาณ 2 กิโลเมตร

ตลอดเส้นทางในช่วงตน้เดือนเมษายนของทุกปีจะเรียงรายไปดว้ตน้ซากุระนับร้อยๆตน้ท่ีพากนั

พร้อมใจบานสะพร่ังพร้อมๆกนั ขนานไปดว้ยทางนํ้าสายเล็กๆยิง่พาใหช้วนฟอนเขา้ไปอีก น่ีถา้เดิน

มาพร้อมกบัคนรู้ใจน่าจะโรแมนติกไม่ใช่เล่นๆ ดว้ยเส้นทางเดินจะปูดว้ยหินทาํให้เดินไดง่้ายๆ ตน้

ทางจะอยูบ่ริเวณวดักินคะคุจิหรือวดัเงินและทอดยาวไปจะสุดทางคือวดันนัเซนจิ หลายๆคนอาจจะ

สงสัยวา่ทาํไมตอ้งเรียกวา่ “ทางเดินนกัปราชญ์” นัน่ก็เพราะเดิมทีเส้นทางน้ีเป็นทางท่ีท่านนิชิดะ คิ

ทาโร่ (Nishida Kitaro) ท่ีเป็นนักปราชญ์แห่งยุคท่ีมีช่ือเสียงเป็นอย่างมากของญ่ีปุ่น ซ่ึงท่านได้ใช้

เส้นทางน้ีเดินทางไปกลับเป็นประจาํในการไปศึกษาท่ีมหาวิทยาลัยเกียวโต พอภายหลังท่ีท่าน

กลายเป็นผูมี้ช่ือเสียงโด่งดงัคนเลยพร้อมใจกนัตั้งช่ือเส้นทางน้ีตามท่านัน่เอง หากใครมีแพลนจะ

ช่วงฤดูใบไมผ้ลิตอ้งรีบๆมากนันิดนึงนะคะ ไม่อยา่งนั้นคนจะแน่นเส้นทางนกัปราชญ์ การเดินทาง 

เดินจากวดันนัเซนจิ ใชเ้วลา 5-10 นาที อยูร่ะหวา่งวดัเงิน และ วดันนัเซนจิเส้นทางนกัปราชญ ์เวลา

ปิด - เปิด : เปิดทุกวนั ตลอด 24 ชัว่โมง 
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ข้อมูล วดัคินคะคุจิหรือวดัทอง ( Kinkakuji Temple ) 

 

 

   

 

 

 

รูปท่ี 4.6 วดัคินคะคุจิหรือวดัทอง 

 

วดัคินคะคุจิ ( Kinkakuji Temple ) หรือบางทีเราก็เรียกว่าวดัทอง หรือ วดัพลับพลาทอง

เป็นวดัเก่าแก่ของเมืองเกียวโต เป็นวดัท่ีเป็นท่ีรู้จกัมากท่ีสุดวดัหน่ึงในประเทศญ่ีปุ่น  หากจะกล่าว

วา่  หากมาเท่ียวเกียวโตแลว้  ไม่ไดม้าแวะเท่ียวท่ีวดัน้ี  ถือวา่ยงัไม่มาถึงเกียวโต วดัคินคะคุจิ  สร้าง

เม่ือปี พ.ศ. 1940  ในอดีต พลบัพลาหลงัน้ีเคยถูกลอบวางเพลิงในปี พ.ศ.2493 โดยพระภิกษุท่ีบวช

อยู่ในวดั   ซ่ึงศาลาสีทองท่ีเห็นในปัจจุบนัเพิ่งได้รับการแปะผนังทองไปเม่ือปี พ.ศ.2530 ท่ีผ่าน

มา  จึงมองเห็นเหลืองอล่ามสะทอ้นในสระนํ้าอยา่งสวยงาม   

วดัคินคะคุจิ ประกอบดว้ย วิหารมี 3 ชั้น โดยชั้นแรกมีลกัษณะเป็นพระราชวงั ชั้นท่ีสอง

เป็นแบบบา้นซามูไร ส่วนชั้นท่ีสามเป็นแบบวดัเซน  มีตาํนานเก่ียวกบัการ์ตูนเร่ืองอิกคิวซงั ท่ีวดัน้ี 

ว่าวดัน้ีเคยเป็นท่ีพาํนักของโชกุนอาชิคางะ โยชิมิซึ (Shogun Ashikaga Yoshimitsu) ผูท่ี้ชอบทาย

ปุจฉา – วิสัชนา กบัอิกคิวซังในการ์ตูนเร่ืองอิคิวซงั เณรน้อยเจา้ปัญญา ก็จาํลองเร่ืองราวเหตุการณ์

ของศาลาทองในวัดน้ีให้เป็นปราสาทของท่านโชกุน (โชกุนอาชิกางะ โยชิมิสึ  ( Ashikaga 

Yoshimistsu ) และบุตรชายของเขาท่ีเป็นเจา้ของพลบัพลาหลงัน้ี ก่อนท่ีจะยกให้เป็นทรัพยส์มบติั

ของวดัโรกุนนอนจิ (Rokuonji : อีกช่ือของวดัน้ี)ในเวลาต่อมา บริเวณช่วงก่อนทางออกจากบริเวณ

วดั จะมีการขอพรโดยการเขียนขอพรท่ีแผ่นไม ้“อิกคิว” โดยส่วนมากจะเขียนขอให้มีสติปัญญา

หลกัแหลม ฉลาดแบบอิกคิวซงั จึงเห็นนกัเรียนจาํนวนมากมาร่วมขอพรจาํนวนมาก 

 

เวลาเปิด 09.00-17.00 น. 

ค่าเขา้ชม ผูใ้หญ่ราคา 400 เยน เด็กราคา 300 เยน 
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ข้อมูลสถานทีจั่งหวดัเกยีวโต 

 

ข้อมูลวดัคิโยมิสึ เดระ Kiyomizu-dera หรือทีค่นไทยเรียกกนัว่า วดันํา้ใส 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 4.7 วดัคิโยมิสึหรือวดันํ้ าใส 

 

วดัเก่าแก่บนเนินเขาท่ีมีอายุเก่าแก่กว่าตวัเมืองเกียวโต วดัคิโยมิสึเดระ (Kiyomizu-dera) 

แปลเป็นภาษาไทยว่า “วดันํ้ าใส” สร้างข้ึนในปี ค.ศ. 778 หรือ พ.ศ. 1321 มรดกโลก อายุ กวา่ 1200 

ปี  ในช่วงฤดูใบไมร่้วง จะพบกบั บรรยากาศ ใบไมห้ลากสีสัน  ช่ือวดันํ้ าใส มาจากนํ้ าตกโอโตวะ 

(Otowa Waterfall) เป็นนํ้ าตกท่ีแบ่งย่อยออกเป็น 3 สายไหลลงมาภายในบริเวณวดั เน่ืองจากนํ้ า

ดงักล่าวมีความใส สะอาด จึงตั้งช่ือวดัตามลกัษณะดงักล่าว ชาวญ่ีปุ่นมีความเช่ือวา่ หากผูใ้ดไดด่ื้ม

นํ้าใสท่ีวดัคิโยมิสึเดระ จะสมปรารถนาในส่ิงท่ีหวงัไว ้หากด่ืมนํ้าจาก 

แม่นํ้าสายท่ี 1 จะประสบความสาํเร็จดา้นการศึกษา 

แม่นํ้าสายท่ี 2 จะสมหวงัเร่ืองความรัก 

แม่นํ้าสายท่ี 3 จะมีสุขภาพแขง็แรงทาํใหมี้อายยุนืยาว 

ตวัอาคารพระอารามหลกัของวดันํ้ าใส สามารถชมบรรยากาศ และขอพร สักการะและขอ

พรจากองค์พระโพธิสัตวเ์จา้แม่กวนอิม 11 พกัตร์ 1000 กร ซ่ึงเป็นพระประธานของวดั นอกจากน้ี 

ท่ีน่ียงัเป็นท่ีประดิษฐานของเทพเอบิสึผูเ้ป็นเทพเจา้แห่งความร่ํารวยมัง่คัง่ 

มีความเช่ือพิเศษของวดัคิโยมิสึเดระ  คือ การกระโดดระเบียงวดัคิโยมิสึเดระ กระโดดลง

จากระเบียงท่ีวดัคิโยมิสึเดระแลว้  สามารถรอดชีวิตกลบัมาได ้ความปรารถนาของคนๆนั้นจะเป็น

จริง ในอดีตมีชาวญ่ีปุ่นมากระโดดระเบียงน้ีกนัจริงๆ แต่ในปัจจุบนั ทางวดัไม่อนุญาตให้กระโดด

แลว้ 

วดันํ้ าใส หรือช่ืออย่างเป็นทางการคือ วดัคิโยมิสุเดระ เป็นช่ือในภาษาญ่ีปุ่นท่ีแปลว่า “นํ้ า

บริสุทธ์ิ” วดัน้ีคนไทยนิยมไปเท่ียว เป็นวดัท่ีมีช่ือเสียงมากในเกียวโต และไดเ้ป็นหน่ึงในมรดกโลก 

(UNESCO world heritage sites) ดว้ย ส่ิงก่อสร้างท่ีสําคญัของวดัน้ีอยู่ท่ีศาลาไมท่ี้ตั้งอยู่บนเนินเขา 

และรองรับดว้ยเสาไมข้นาดใหญ่จาํนวนร้อยกวา่ตน้ เม่ือมองจากศาลาไมล้งไปท่ีดา้นล่างจะเห็นตน้
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เมเป้ิลเปล่ียนสีเป็นสีแดงในช่วงใบไมเ้ปล่ียนสี และเห็นซากุระในช่วงซากุระบาน วดัคิโยมิซุ เป็น

วดัพุทธนิกายหน่ึง วดัแห่งน้ีเร่ิมสร้างในปี ค.ศ. 798 แต่ศาลาไม้ท่ีตั้ งอยู่บนเนินเขาท่ีเห็นอยู่ใน

ปัจจุบนัสร้างข้ึนทีหลงัในปี ค.ศ. 1633 ส่วนสาเหตท่ีคนไทยเรียกวดัน้ีวา่วดันํ้ าใส เน่ืองจากวา่วดัน้ีมี

นํ้าท่ีใสบริสุทธ์ิอยู ่3 สายไหลลงมาท่ีนํ้าตกโอโตวะ ใหน้กัท่องเท่ียวไดต้กัด่ืม หรือ ลา้งหนา้ 

เวลาเปิด-ปิด  6:00 น. – 18:00 น. และ 18:00 น. – 21:00 น. 

ค่าเขา้  ผูใ้หญ่ : ¥ 300 , เด็ก : ¥ 200 

 

ข้อมูลวดัเทนริวจิ TENRYUJI  

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 4.8 วดัเทนริวจิ 

 

วดัเทนริวจิ(Tenryuji)ถือวา่เป็นหน่ึงในห้าวดัท่ีสําคญัท่ีสุดของนิกายเซนเลยนะคะ แถมยงั

ไดถู้กบนัทึกให้เป็นมรดกโลกจากยเูนสโกอี้กดว้ย ดว้ยความท่ีทั้งสําคญัต่อทั้งนิกายและเป็นมรดก

โลกทาํให้จดัวา่เป็นวดัท่ีจดัวา่ทรงคุณค่ามากของเขตอาราชิยาม่าของเกียวโตเลยทีเดียว แรกเร่ิมเลย

การสร้างวดัแห่งน้ีสร้างเพื่ออุทิศใหก้บัจกัรพรรดิ โก-ไดโกะในปี ค.ศ. 1339 โดยมีท่านโชกุนอาชิคา

กะ ทาคาอุจิ เป็นผูด้าํเนินการสร้าง ซ่ึงในขณะนั้นไดท้รงเสด็จสวรรคตไปแลว้ แมต้วัอาคารต่างของ

วดัจะเคยถูกเผาทาํลายลา้งในระหวา่งท่ีเกิดสงคราม ภายหลงัในช่วงยุคสมยัเมจิราวๆปี ค.ศ.1868-

1912 ก็ไดมี้การบูรณะแลละทาํการสร้างข้ึนมาใหม่โดยยงัคงรูปแบบสถาปัตยกรรมเดิมๆไว ้ส่วน

ท่ีว่านั่นก็มี เรือน Hojo, เรือนวาดภาพ (Shoin), และห้องครัวของวดั (Kuri) แต่มีส่วนนึงท่ีอยู่มา

ตั้งแต่เร่ิมสร้างวดัแลว้รอดจากการถูกทาํลายมาไดก้็คือบริเวณสวนรอบๆ เรียกไดว้า่เป็นสวนท่ียงัคง

ความงดงามแบบดั้งเดิมไวไ้ม่มีผดิเพี้ยน ผูอ้อกแบบน่ีเหนือคาํวา่ธรรมดาไปมาก เพราะเป็นท่านมุโซ 

โซเซคิ (Muso Soseki)ท่ีมีช่ือเสียงโด่งดงัสุดๆในยุคนั้น รวมทั้งยงัเป็นผูอ้อกแบบสวน Kokederaอนั

เล่ืองช่ือ ไปจนถึงสวนดงัๆของเมืองเกียวโตทั้งหมดวดัเทนริวจิ (ญ่ีปุ่น:Tenryū-ji) หรือ วดัมงักร

สวรรค ์เป็นวดัเอกของนิกายเซน สาํนกัรินไซ สาขาเท็นรีว ตั้งอยูใ่นเขตอุเกียว ในนครเกียวโต วดัน้ี

ถูกสร้างข้ึนโดยอาชิกางะ ทากาอูจิ ปฐมโชกุนแห่งอาชิกางะ เร่ิมก่อสร้างในปี ค.ศ. 1339 จนแล้ว
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เสร็จในปี ค.ศ. 1345 ทั้ งน้ีในปี ค.ศ. 1994 วดัเทนริวจิได้รับการข้ึนทะเบียนเป็นมรดกโลกโดย

ยเูนสโก ในฐานะส่วนหน่ึงของอนุสรณ์สถานทางประวติัศาสตร์เกียวโตโบราณ 

 

ข้อมูลสถานทีจั่งหวดัโอซาก้า 

ข้อมูล ปราสาทโอซาก้า  Osaka Castle 

  

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 4.9 ปราสาทโอซากา้   

 

ปราสาทโอซากา้ เป็นปราสาทญ่ีปุ่น ตั้งอยู่ในแขวงชูโอ นครโอซากะ ประเทศญ่ีปุ่น เป็น

ปราสาทท่ีมีช่ือเสียงท่ีสุดแห่งหน่ึงในประเทศญ่ีปุ่น มีบทบาทในช่วงสงครามการรวมประเทศญ่ีปุ่น

เม่ือคริสต์ศตวรรษท่ี 16 ในยุคอาซูจิ–โมโมยาม ปราสาทโอซากา้ (Osaka Castle) หน่ึงในส่ิงท่ีห้าม

พลาดเลยค่ะเม่ือไปเท่ียวโอซาก้า ปราสาทโอซาก้านั้ นมีประวติัมาอย่างยาวนานโดยสร้างข้ึน

ประมาณปี ค.ศ 1583 โดยโทะโยะโตะมิฮิเดะโยะชิ  ไดเม่ียวคนสําคัญของญ่ีปุ่น หลังจากนั้ น

ปราสาทแห่งน้ีก็ถูกครอบครองโดยตระกูลโทกุงะวะ  โชกุนแห่งเอโดะ  ซ่ึงในเวลาต่อมาปราสาท

แห่งน้ีถูกทาํลายจากฟ้าผ่า ไฟไหม ้รวมถึงสงครามโลกคร้ังท่ีสองซ่ึงปราสาทแห่งน้ีกลายเป็นคลงั

แสงในการผลิตอาวุธยุทโธปกรณ์ท่ีสําคญัของญ่ีปุ่น ซ่ึงเป็นเป้าหมายในการโจมตีของสหรัฐ ทาํให้

ท่ีน่ีเสียหายเป็นอย่างมาก ต่อมาในปี 1995 ไดมี้การบูรณะปราสาทโอซากา้ข้ึนมาอีกคร้ัง พร้อมทั้ง

ติดตั้งลิฟตเ์พื่ออาํนวยความสะดวกให้อีกดว้ยความยิ่งใหญ่ของปราสาทแห่งน้ีกวา้งใหญ่มากโดยมี

พื้นท่ีถึง 60,000 ตารางเมตร ซ่ึงประกอบไปด้วยคูนํ้ าท่ีล้อมรอบตวัปราสาท กาํแพงสูง โดยตัว

ปราสาทมีทั้งหมด 5 ชั้น และยงัมีชั้นใตดิ้นอีก 3 ชั้น 

 

 ลกัษณะเด่น 

ปราสาทโอซากะมีส่ิงก่อสร้าง 13 อยา่งท่ีรัฐบาลญ่ีปุ่นระบุใหเ้ป็นทรัพยส์มบติัสาํคญัในทาง

วฒันธรรม ส่ิงท่ีมีช่ือเสียงมากเป็นพิเศษคือ ประตูขนาดใหญ่และและป้อมปราการท่ีอยูต่ามคูกาํแพง
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เมืองรอบนอก กาํแพงสูงชนัท่ีสูงเกือบถึง 30 เมตร นั้นทาํมาจากกอ้นหินขนาดใหญ่ซ่ึงส่งเขา้มาใน

โอซากะจากเหมืองท่ีอยูห่่างออกไปมากกวา่ 100 กิโลเมตร ความสูงของกาํแพงและความกวา้งของคู

กาํแพงเมืองท่ีเห็นนั้นไม่สามารถเทียบไดก้บัปราสาทอ่ืนๆในญ่ีปุ่นไดเ้ลย ส่ิงท่ีน่าสนใจยงัรวมถึง 

หลงัคารูปปลาโลมาแปดตวัของหอ และหลงัคาอยูป่ระดบัไปดว้ยกระเบ้ืองและแกะสลกัเป็นรูปเสือ 

ซ่ึงทั้ งหมดถูกชุบด้วยทองคาํหอสูงของปราสาทได้รับการซ่อมแซมใหม่ในปี พ.ศ. 2540 การ

ซ่อมแซมในคร้ังน้ีไดน้าํโครงสร้างอนังดงามของกาํแพงความบริสุทธ์ิ และความสุกใสของทองคาํ

กลบัมาใหเ้ราเห็นอีกคร้ัง ความงดงามของปราสาทจึงไดก้ลายมาเป็นสัญลกัษณ์ของเมืองโอซากา้ 

 

การเขา้ชม 

เวลาเปิด – ปิด : 9.00-17.00 น. (เปิดใหเ้ขา้ไดจ้นถึง 16.30 น.  

ในบางฤดูกาลจะเปิดใหเ้ขา้นานกวา่ปกติ) 

วนัปิด : 28 ธนัวาคม – 1 มกราคม 

ค่าเขา้ชม :ผูใ้หญ่ (16 ปีข้ึนไป) 600 เยน, เด็ก (ตั้งแต่ 15 ปีลงมา) เขา้ฟรี, 

 ถา้ชมรอบๆ ปราสาทไม่เสียค่าเขา้ 

ผูมี้บตัร Osaka Amazing Pass เขา้ชมไดฟ้รี 

     

ข้อมูลโดทงโบริ DOTONBORI  

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 4.10 โดทงโบริ 

 

ประวติัของย่านโดทงโบริน้ีมีมายาวนานยอ้นไปประมาณปี 1612 โดยเร่ิมจากพ่อคา้ท่ีช่ือ 

ยาซุอิ โดทง ไดขุ้ดขยายแม่นํ้ าเพื่อเพิ่มรายไดจ้ากการคา้ ต่อมาพ่อคา้คนน้ีเสียชีวิตลงในศึกการลอ้ม

โอซาก้า และการขยายคลองก็ได้สานต่อโดยหลานชายของเขา ต่อมาได้มีการขนานนามช่ือของ

คลองและถนนเลียบคลองน้ีว่าโดทงโบริ และกลายเป็นแหล่งบนัเทิงท่ีเต็มไปดว้ยโรงละครคาบูกิ 

โรงละครบุนระกุ แต่ถูกทาํลายลงในช่วงสงครามโลกคร้ังท่ี 2 โดทงโบริ (Dotonbori) คือ ย่านใจ
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กลางเมืองโอซาก้า สัญลักษณ์ท่ีโดนเด่น คือมีป้ายไฟขนาดใหญ่ยกัษ์ ตั้งตระหง่านดึงดูดสายตา

นกัท่องเท่ียว ซ่ึงป้ายไฟ กูลิโกะ (Glico) ท่ีเป็นรูปนักวิ่งชายหนุ่ม กางแขนสองขา้ง ตั้งอยู่ริมแม่นํ้ า

โดทง โบริ ป้ายไฟดงักล่าว เปล่ียนมาใช้เป็นหลอดไฟ LED ตั้งแต่ ปลายปี ค.ศ. 2014 รวมทั้งยงัมี

ป้ายไฟ ขนาดใหญ่ อ่ืนๆ อีกมากมายสว่างเจิดจา้เป็นสัญลกัษณ์ แหล่งท่องเท่ียวแห่งน้ี อีกทั้ง ย่าน

โดทงโบริ ยงัเป็นสวรรคข์องนกัชิม เพราะเตม็ไปดว้ยอาหาร และของกินข้ึนช่ือมากมาย 

 

ข้อมูลสถานทีจั่งหวดัเฮียวโงะ 

ข้อมูล ปราสาทฮิเมจิ – Himeji Castle  

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 4.11 ปราสาทฮิเมจิ 

 

ป ราส าท ฮิเม จิ  Himeji Castle เป็ น ป ราส าท ญ่ี ปุ่ น  ตั้ งอยู่ใน เมื องฮิ เม จิ  จังห วัด เฮียว

โงะ ปราสาทฮิเมจิ Himeji หรือมีช่ือเรียกอ่ืนๆ อีกวา่ ปราสาท นกกระสาขาว เพราะทาสีขาวและมุง

กระเบ้ือง      สีขาวทั้งหมด ตั้งอยูท่ี่เมืองฮิเมจิ จงัหวดัเฮียวโงะ ตวัปราสาท ตั้งอยูบ่นฝ่ังแม่นํ้ าเซ็มบะ  

นบัเป็นปราสาทท่ีสวยงามท่ีสุดแห่งหน่ึง สร้างบนเนินซากป้อมปราการเก่า ต่อมา โตโยะโตมิ ฮิเด

โยชิเม่ือคร้ังเป็นขุนพลของโนดะ โนบุนางะได้เข้ายึดครอง ทาํการก่อสร้างเพิ่มเติมให้มีขนาด

กวา้งขวางใหญ่โตข้ึน ปราสาทหลงัน้ีมี 3 หอคอย ตั้งลดหลัน่กนัลงมา บนฐานหินถมสูงจากพื้นดิน 

มีอาคารสร้างเช่ือมหอคอยอย่างแน่นหนา มีกาํแพงแข็งแรงเป็นดุจป้อมปราการ ภายในชั้นล่างทาํ

เป็นดุจตลาดท่ีมีขา้วสารพดัขายคนภายในปราสาทคลา้ยเมืองขนาดเล็ก ภายหลงัจากไดช้ยัชนะใน

สงครามท่ีเซกิฮาระ โตกุงาวะ อิเอยาสุ ก็ไดม้อบปราสาทหลงัน้ีให้ให้กบับุตรเขย อิเคดะ เตรุมาสะ 

ซ่ึงได้ทําการบูรณะจนมีรูปลักษณ์ดังเช่นปัจจุบัน  ปราสาทแห่งน้ีในอดีตใช้เพื่อเป็นท่ีมั่นทาง

การทหารและศูนยก์ลางด้านการบริหารปกครอง  ปราสาทแห่งน้ีมีจุดเด่น คือ มีคูนํ้ าเป็นปราการ

ลอ้มรอบ 3 ชั้น ลอ้มรอบกาํแพงหิน สลบัด้วยประตูและเชิงเทิน ตามผนังและเชิงเทินมีช่องขนาด

เล็ก สําหรับยิงธนูและกระสุนใส่ขา้ศึก ถึงแมว้่าตวัเมืองฮิเมจิจะไดรั้บความเสียหายจากเหตุการณ์ 

การทิ้งระเบิดในสมยัสงครามโลกคร้ังท่ีสอง แต่ตวัปราสาทกลบัไม่ไดรั้บความเสียหายแต่อยา่งใด 

อีกทั้ง ได้รับการยกย่องจากองค์การยูเนสโก ให้เป็นมรดกโลก เม่ือเดือนธันวาคม ปี ค.ศ. 1993  

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B8%8D%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%9B%E0%B8%B8%E0%B9%88%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AE%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%88%E0%B8%B4
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B9%80%E0%B8%AE%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%A7%E0%B9%82%E0%B8%87%E0%B8%B0
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B9%80%E0%B8%AE%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%A7%E0%B9%82%E0%B8%87%E0%B8%B0
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ในช่วงเดือนเมษายนของทุกปี จะมีการจดังานชมดอกซากุระ หรือท่ีเรียกว่าเทศกาลฮานามิ มีการ

บรรเลงเคร่ืองดนตรีโกโตะ หรือ จะเขญ่ี้ปุ่น   พร้อมกบักลองไทโดะ ปราสาทฮิเมจิ (Himeji Castle) 

เป็นปราสาทญ่ีปุ่น ตั้งอยู่ในเมืองฮิเมะจิ จงัหวดัเฮียวโงะ เป็นส่ิงก่อสร้างท่ีเก่าแก่ท่ีสุดแห่งหน่ึงท่ี

เหลือรอดมาจากยุคสงคราม และไดรั้บการยกย่องจากยเูนสโกให้เป็นมรดกโลกและสมบติัประจาํ

ชาติญ่ีปุ่นเม่ือเดือนธันวาคม ปี 1993 ถือว่าเป็น 1 ใน 3 ปราสาทท่ีมีงดงามท่ีสุดในญ่ีปุ่น โดยอีก 2 

แห่งคือ ปราสาทมะสึโมะโตะ และปราสาทคุมะโมะโตะ และยงัเป็นปราสาทท่ีมีผูม้าเยี่ยมชมมาก

ท่ีสุดในญ่ีปุ่น ชาวญ่ีปุ่นนิยมเรียกในช่ือว่า ปราสาทนกกระสาขาว ซ่ึงมีท่ีมาจากพื้นผิวปราสาท

ภายนอกซ่ึงมีสีขาวสว่าง ในปัจจุบนัปราสาทฮิเมจิไดข้ึ้นทะเบียนเป็นสมบติัประจาํชาติญ่ีปุ่นและ

มรดกโลก  

      จุดเด่น ปราสาทอย่างหน่ึงคือ ทางเดินสู่อาคารหลกัซ่ึงสลบัซับซ้อนราวกบัเขาวงกต ทั้ง

ประตูและกาํแพงต่างๆในปราสาทไดรั้บการออกแบบมาอยา่งดีเพื่อป้องกนัศตัรูไม่ให้บุกรุกเขา้ถึง

โดยง่าย โดยทางเดินมีลกัษณะเป็นวงกน้หอยรอบๆอาคารหลกั และระหวา่งทางก็จะพบทางตนัอีก

มากมาย ระหว่างท่ีศตัรูกาํลงัหลงทางอยู่น้ีก็จะถูกโจมตีจากขา้งบนอาคารหลกัได้โดยสะดวก แต่

อยา่งไรก็ตาม ปราสาทฮิเมจิก็ยงัไม่เคยถูกโจมตีในลกัษณะน้ีเลย ระบบการป้องกนัต่างๆจึงยงัไม่เคย

ถูกใช้งาน ปราสาทฮิเมจิถูกทิ้งระเบิดในปี 1945 เม่ือส้ินสุดสงครามโลกคร้ังท่ีสอง แม้ว่าพื้นท่ี

โดยรอบส่วนใหญ่จะถูกเผาทาํลาย แต่ปราสาทยงัคงตั้งอยูไ่ดโ้ดยแทบไม่เสียหาย 

 

ค่าเคา้ชม : 600 เยน 

เปิดบริการ : 9.00-17.00 น (ช่องจาํหน่ายตัว๋ปิดเวลา 16.30 น.) 

วนัหยดุ : 28 ธนัวาคม – 1 มกราคม 
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ข้อมูลสะพานอะคาชิไคเคียว Akashi Kaikyo Bridge โกเบ 

  

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 4.12 สะพานอะคาชิไคเคียว 

 

"สะพานอะคาชิ-ไคเกียว (Akashi-Kaikyo)” สะพานแขวนท่ียาวท่ีสุดในโลก  ในอดีตการ

เดินทางระหว่างเมืองโกเบบนเกาะฮอนชู (Honshu) กบัเมืองอิวายะบนเกาะอะวาจิ (Awaji) มีเพียง

วิธีการเดียวคือ ใช้บริการเรือขา้มฟาก ซ่ึงเส้นทางการเดินทางไปกลบัระหว่างสองเกาะน้ีมีความ

หนาแน่น และมีภยัธรรมชาติท่ีรุนแรงเกิดข้ึนเป็นประจาํ จนกระทัง่เกิดเหตุการณ์เรือขา้มฟากสองลาํ

ชนกนัแลว้อบัปาง ในวนัท่ี 11 พฤษภาคม ค.ศ.1955 มีผูเ้สียชีวติในเหตุการณ์ทั้งหมดจาํนวน 168 คน 

ส่วนใหญ่เป็นนกัเรียนประถมท่ีกาํลงัเดินทางไปทศันศึกษา เหตุการณ์ในวนันั้นสร้างความสะเทือน

ใจใหก้บัผูค้นรวมถึงรัฐบาลญ่ีปุ่นมาก ทางรัฐบาลญ่ีปุ่นจึงรีบผลกัดนัโครงการก่อสร้างสะพานแห่งน้ี

ให้เกิดข้ึนทนัที แต่โครงการก่อสร้างสะพานแห่งน้ีก็ดาํเนินไปโดยใช้เวลานานมาก จากปัญหาใน

เร่ืองการต่อตา้นจากชาวเมืองท่ีกลวัวา่สะพานจะมาทาํลายวิถีชีวิตชุมชนท่ีเคยมีอยูเ่ดิม ทาํลายแหล่ง

ท่ีอยูข่องปลา แต่แลว้ปัญหาทั้งหมดก็ถูกแกไ้ขไดแ้ละไดรั้บการสนบัสนุนจากชาวเมือง เม่ือทางการ

ญ่ีปุ่นสามารถให้ข้อมูลและพิสูจน์ได้ว่า สะพานแห่งน้ีจะไม่ทําลายวิถีชีวิตชุมชน ไม่ทําลาย

ส่ิงแวดล้อม ช่วยสร้างความปลอดภยั กระจายความเจริญสู่ชุมชน และทาํให้คุณภาพชีวิตความ

เป็นอยูข่องคนในพื้นท่ีดีข้ึนยิ่งกวา่เดิม จากเหตุการณ์โศกนาฏกรรมคร้ังนั้นจนเวลาผา่นไป 30 ปี ใน

ท่ีสุดสะพานก็ไดฤ้กษก่์อสร้างในเดือนเมษายน ค.ศ.1986 แต่ระหวา่งก็สร้างก็ยงัมิวาย เกิดอุปสรรค

ข้ึนอีกในวนัท่ี 17 มกราคม ค.ศ.1995 เกิดแผ่นดินไหวคร้ังใหญ่ข้ึนท่ีโกเบ  ทาํให้ตอหมอ้สะพาน

ขนาดความสูงเท่าอาคาร 20 ชั้นท่ีได้ทาํการเทปูนลงไปแลว้ เคล่ือนไปจากจุดเดิม 1 เมตร แต่ทาง

วิศวกรญ่ีปุ่นก็สามารถแกไ้ขให้ปัญหาลุล่วงไปได ้จนกลายเป็นสะพานท่ีเราเห็นกนัอยู่ในปัจจุบนั 

สะพานสร้างเสร็จและเปิดใช้อยา่งเป็นทางการในวนัท่ี 5 เมษายน ค.ศ.1998 สนนราคาสะพานรวม

ทั้งหมดประมาณ 5,000 ลา้นดอลล่าสหรัฐ (175,000 ลา้นบาท) ติดอนัดบั 1 ใน 10 ส่ิงก่อสร้างท่ีแพง

ท่ีสุดในโลก  ปัจจุบนัสะพานแขวนแห่งน้ีเป็นส่วนหน่ึงของโครงข่ายทางด่วนฮอนชู-ชิโกกุ ยงัคง

ได้รับสถิติเป็นสะพานแขวนท่ียาวท่ีสุดในโลกอยู่ และถือเป็นผลงานช้ินเอกของวิศวกรญ่ีปุ่น มี

ความยาวทั้ งโครงการทั้ งหมด 3,991 เมตร เฉพาะตัวสะพานยาว 1,991 เมตร ประกอบด้วยเลน
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รถยนต์ทั้งหมด 6 เลน มีรถใชบ้ริการ 23,000 คนัต่อวนัและท่ีเชิงสะพานฝ่ังของเกาะฮอนชู (เมือง

โกเบ) มีอาคาร Bridge Exhibition Center จัดแสดงให้ความรู้เก่ียวกับประวติัสะพานอยู่ และมี 

Maiko Marine Promenade ท่ีตอหม้อของสะพ านเป็ นจุดพ านักท่องเท่ียวข้ึนลิฟ ต์ไปสัมผ ัส

บรรยากาศเดินท่ีใตโ้ครงเหล็กของสะพานแบบ Outdoor  

 

ค่าข้ึนวนัธรรมดา 240 เยน วนัหยดุ 300 เยน 

 เปิด 9.00-18.00 น. หลงัเวลาพระอาทิตยต์กดินถึงเท่ียงคืนท่ีสะพานแห่งน้ียงัเปิดไฟประดบั

สีสันสวยงามอีกดว้ย บรรยากาศโรแมนติกสุดๆ 

 

ข้อมูลสวนอนุสรณ์แผ่นดินไหวท่าเรือโกเบ EARTHQUAKE MEMORIAL PARK 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 4.13 สวนอนุสรณ์แผน่ดินไหวท่าเรือโกเบ 

 

ร่องรอยท่ีหลงเหลือของเหตุการณ์แผน่ดินไหวคร้ังรุนแรงท่ีสุดของโกเบ พร้อมนิทรรศการ

ภาพถ่ายจากเหตุการณ์น้ีเพื่อเตือนใจและรําลึกถึงผูเ้สียชีวติ ”สวนท่ีระลึกการเกิดแผน่ดินไหวท่าเรือ

โกเบ (Port of Kobe Earthquake Memorial Park) ได้อนุรักษ์พื้นท่ีส่วนหน่ึงท่ีได้รับความเสียหาย

จากการเกิดแผ่นดินไหวคร้ังใหญ่ เป็นแท่งคอนกรีตบริเวณชายฝ่ังท่าเรือโกเบ เพื่อให้เราได้เห็น

ร่องรอยความรุนแรงของแผ่นดินไหวใน  คร้ังนั้น ขา้ง ๆ กนัเป็นหอแสดงนิทรรศการภาพถ่ายการ

ร้ือฟ้ืนและพฒันาท่าเรือโกเบข้ึนมาใหม่ 

 

เวลาทาํการ ：สวนเปิดทุกเวลา   
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ข้อมูลหอคอยโกเบ พอร์ท ทาวเวอร์ KOBE PORT TOWER 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 4.14 หอคอยโกเบ พอร์ท ทาวเวอร์ 

 

หอคอยแห่งโกเบ หรือ โกเบ พอตทาวเวอร์ (Kobe Port Tower)เป็นสัญญลกัษณ์ท่ีสําคญั

แห่งหน่ึงของเมืองโกเบ เป็นอาคารชมวิวสีแดงตั้งอยูริ่มทะเล มีสถาปัตยกรรมแบบเกลียวเลียนแบบ

รูปทรงของกลองยาวของญ่ีปุ่น และยงัเป็นอาคารแรกของโลกท่ีมีรูปทรงแบบท่อ(Pipe Structure)

อีกดว้ย 

โกเบ พอตทาวเวอร์สูง 108 เมตร มีทั้งหมด 5 ชั้น ชั้นแรกเป็นท่ีจาํหน่ายตัว๋และของท่ีระลึก

ต่างๆ ชั้น 2 และ 3 จะเป็นร้านอาหาร ส่วนชั้น 4 และ 5 จะเป็นชั้นชมววิ ท่ีสามารถมองได ้360 องศา

เลย ทั้งตวัเมืองโกเบ, บริเวณท่าเรือ, ภูเขาร็อคโกะ(Rokko) และอ่าวโอซากา้ ทาํใหส้ามารถข้ึนมารอ

ชมพระอาทิตยต์กไดด้ว้ย 

 

ค่าเขา้ชม: ผูใ้หญ่ 600 เยน, เด็ก 300 เยน 

เวลาเปิด-ปิด: เดือนมีนาคม - พฤศจิกายน: 09:00–21:00 (เขา้ก่อนเวลา 20:30)  

เดือนธนัวาคม - กุมภาพนัธ์: 09:00–19:00 (เขา้ก่อนเวลา 18:30),  

วนัท่ี 31 ธนัวาคม: 09:00–16:30,  

วนัท่ี 1 มกราคม: 06:30–16:30 เปิดเชา้สาํหรับมาชมพระอาทิตยแ์รกของปี 
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ข้อมูลศูนย์การค้าอุมิเอะโมเสก Umie Mosaic 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 4.15 ศูนยก์ารคา้อุมิเอะโมเสก 

 

ศูนยก์ารคา้ขนาดใหญ่ตั้งอยู่ริมนํ้ าบริเวณ โกเบฮาร์เบอร์แลนด์ (Kobe Harborland) ท่ีน่ีคือ

ห้างอุมิเอะโมเสก (Umie Mosaic) สวรรค์ของนักช็อปและนักชิม เพราะมีตัวเลือกร้านค้าและ

ร้านอาหารมากมายแบบท่ีสามารถ 

 

ข้อมูลห้าง AEON Mall  

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 4.16 หา้ง AEON Mall 

 

“ศูนยก์ลางการช้อปป้ิงขนาดใหญ่ท่ีให้คุณสามารถซ้ือหาได้ทุกส่ิงในท่ีเดียวไม่ว่าจะเป็น

อาหาร ของใช้ในชีวิตประจาํวนั หรือเคร่ืองใช้ไฟฟ้า”อิออนมอลล์ (AEON Mall) คือห้างท่ีรวมเอา

ซูเปอร์มาร์เก็ตและช้อปป้ิงมอลล์ไวด้้วยกนั มีสาขาอยู่มากมายทัว่ประเทศญ่ีปุ่น และเน่ืองจากมี

สินคา้หลากหลายครบครันตั้งแต่เส้ือผา้เคร่ืองนุ่งห่ม สินคา้ซักกะ (zakka) เคร่ืองใชไ้ฟฟ้า หนงัสือ 

ยาชนิดต่างๆ ตลอดจนสินคา้ประเภทอาหาร จึงเหมาะสาํหรับผูท่ี้ตอ้งการซ้ือของช้ินใหญ่ หรือของท่ี

ระลึก ของฝากคราวละมากๆ บางสาขาจะมีบริการ 

เคาน์เตอร์คืนภาษีท่ีพนกังานพูดภาษาต่างประเทศได ้และมีบริการกล่องสําหรับแพค็ให้ฟรี

ดว้ย เรียกวา่มีบริการอาํนวยความสะดวกใหก้บันกัชอ้ปจากต่างประเทศอยา่งครบครันเลยทีเดียว 
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ข้อมูลทีพ่กั 

 

โรงแรมคันไซแอร์พอร์ทวอชิงตัน (Kansai Airport Washington Hotel) 4 ดาว 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 4.17 โรงแรมคนัไซแอร์พอร์ทวอชิงตนั 

 

-Washington Hotel ห่างจาก Kansai Airport เพียง 15 นาทีหากโดยสารรถรับส่งฟรีของ

โรงแรม ท่ีน่ีให้บริการห้องพกัพร้อมอินเทอร์เน็ตไร้สาย (Wi-Fi) ฟรี โรงแรมแห่งน้ีมีห้องอาหาร

สไตล์บุฟเฟต์ บริการนวด เคร่ืองเอทีเอ็ม บริการอินเทอร์เน็ตไร้สาย (Wi-Fi) ฟรีท่ีล็อบบ้ีและ

หอ้งอาหาร                                          

-Hotel Washington Kansai Airport ใหบ้ริการห้องพกัปรับอากาศพร้อมวิวเมือง หรือววิอ่าว                   

โทรทศัน์พร้อมช่องดาวเทียม ตูเ้ยน็ และกาตม้นํ้าไฟฟ้า     

  -Washington Kansai Airport Hotel มีร้านสะดวกซ้ือท่ีเปิดให้บริการตลอด 24 ชัว่โมง และ

ตูจ้าํหน่ายเคร่ืองด่ืมอตัโนมติั Restaurant Kitchen Garden ให้บริการบุฟเฟตอ์าหารนานาชาติ อาหาร

ญ่ีปุ่น และอาหารจีน  

- Kansai Airport Hotel Washington ใช้เวลาเดินเพียง 3 นาทีจาก JR Rinku Town Station 

และเดินทางโดยรถไฟจากตวัเมือง Osaka โดยใชเ้วลา 1ชัว่โมง                                                                             
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โรงแรมฮิโนทานิออนเซนมิสุก ิรีสอร์ท (Hinotanionsen Misugi Resort) 3 ดาว 

 

รูปท่ี 4.18 ฮิโนทานิออนเซนมิสุกิ รีสอร์ท 

 

ส่ิงอาํนวยความสะดวก 

- หอ้งพกั 76 หอ้ง 

- หอ้งอาหาร 

- สระวา่ยนํ้ากลางแจง้และสระนํ้าวน 

- สวนนํ้า 

- นํ้าพุร้อน 

- รถรับส่งในพื้นท่ีฟรี 

- ฟิตเนส 

- ลานระเบียง 

- เคร่ืองปรับอากาศ 

- สวน 

- กล่องนิรภยัท่ีฝ่ายตอ้นรับ 

- หอ้งประชุม  

- Wi-Fi และท่ีจอดรถฟรี 
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โรงแรมนิว ฮังคิว โอซาก้า NEW HANKYU HOTEL 4 ดาว 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 4.19 นิว ฮงัคิว โอซากา้ 

 

โรงแรมเป็นท่ีนิยมในหมู่นักท่องเท่ียวจากทําเลท่ีตั้ งอันสะดวก ใกล้กับย่านช็อปป้ิง 

ร้านอาหาร และสถานบนัเทิง ผูเ้ขา้พกัสามารถท่องไปทัว่เมืองไดอ้ยา่งสบายโดยข้ึนรถไฟจากสถานี

โอซาก้าซ่ึงตั้ งอยู่ตรงขา้มกับโรงแรม เมืองเกียวโตและโกเบอยู่ห่างไปเพียง 30 นาทีด้วยการนั่ง

รถไฟ ขณะท่ีภตัตาคารและห้างสรรพสินคา้มากมายก็กระจายอยู่รอบๆโรงแรม ห้องพกัทุกห้องท่ี 

New Hankyu ติดตั้งเคร่ืองปรับอากาศและไดรั้บการออกแบบมาเพื่อตอบสนองความตอ้งการของผู ้

เขา้พกั นอกจากห้องพกัท่ีแสนสบายในทาํเลท่ีสะดวกแลว้ ท่ีน่ียงัมีห้องจดัเล้ียงและภตัตาคารหลาย

แห่งไวค้อยให้บริการอีกดว้ย หากคุณตอ้งการสํารองห้องพกัท่ี New Hankyu กรุณากรอกขอ้มูลวนั

เดินทางของคุณลงในแบบฟอร์มการจองทางออนไลน์ท่ี เช่ือถือได้ของเรา แล้วกดคลิกเพื่อ

ดาํเนินการ 
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4.4 องค์ประกอบของการท่องเทีย่ว 

ยานพาหนะ ในการเดินทางท่องเที่ยวน้ันเราจะมีการใช้ยานพาหนะสองชนิดด้วยกัน 

ดังต่อไปนี ้  

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 4.20 เคร่ืองบิน 

 

ในการเดินทางท่องเท่ียวลงสนามบินคนัไซนั้น ใช้ระยะเวลาในการเดินทางค่อนขา้งนาน 

มาก ใชเ้วลา 7-8ชัว่โมง ทาํ ให้เดินทางไดส้ะดวกและรวดเร็ว และประหยดัเวลาในการเดินทางเพิ่ม

มากข้ึน ใชใ้นการเดินทางจากท่าอากาศยานสุวรรณภูมิไปสนามบินคนัไซ 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 4.21 รถโคช้ 

 

เป็นยานพาหนะใชส้าํหรับไปโรงแรมและสถานท่ีท่องเท่ียวต่างๆ 

 

 

การคิดราคาขายและต้นทุนต้นทุนต่อคน  

- ตน้ทุนต่อคน 26,150 บาท และตน้ทุนรวมทั้ง 20 คน 523,000 บาท 

- กาํไรต่อคน 1,750 และ 20 คน ไดก้าํไรทั้งหมด 35,000 บาท 



 

บทที ่5 

สรุปผลและข้อเสนอแนะ 

 

5.1 สรุปผลโครงงานสหกจิศึกษา 

จากการศึกษาโครงงานเร่ือง ท่องมรดกโลกแดนอาทิตย์อุทัย ภูมิภาคคันไซ เส้นทาง         

โอซาก้า นารา เกียวโต เฮียวโงะ (ประเทศญ่ีปุ่น)ผูจ้ดัทําได้ศึกษาค้นควา้จากข้อมูลทางบริษัท 

พนกังานท่ีปรึกษา อาจารยท่ี์ปรึกษา และเครือข่ายอินเตอร์เน็ต(Internet) ในการศึกษาเส้นทางคร้ังน้ี

เพื่อเสนอเส้นทาง  ให้แก่สถานประกอบการซ่ึงทางบริษทัสามารถนาํโปรแกรม เส้นทางท่องเท่ียว 

ท่องมรดกโลกแดนอาทิตยอุ์ทยั ภูมิภาคคนัไซ เส้นทาง เกียวโต โอซากา้ นารา เฮียวโงะ (ประเทศ

ญ่ีปุ่น) เส้นทางท่ีมีอยูแ่ลว้แต่ปรับเปล่ียนใหม่เพื่อความตอ้งการของนกัท่องเท่ียวเฉพาะกลุ่มท่ีสนใจ

ทางด้านน้ีเป็นพิเศษไปใช้ในการจาํหน่ายและเพิ่มรายได้ให้กบัองค์กรต่อไป และบริษทั ได้กลุ่ม

ลูกคา้ใหม่มาใชบ้ริการเพิ่มมากข้ึน 

 

5.2 ปัญหาของโครงงาน 

5.2.1 การจดัสรรเวลามาทาํโครงงานมีไม่มากเท่าท่ีควร เน่ืองจากมีเวลาจาํกดั 

  5.2.2 เน่ืองจากเป็นหวัขอ้โครงการท่ีไม่เคยทาํมาก่อนจึงตอ้งใชเ้วลาในการศึกษานาน 

5.2.3 มีเวลาในการศึกษาขอ้มูลในสาํรวจเส้นทางในอินเตอร์เน็ตนอ้ย 

 

5. 3 แนวทางการแก้ ไขปัญหา 

5.3.1 หาความรู้และตวัอยา่งการทาํ โครงงานเพิ่มจากอินเตอร์เน็ต 

5.3.2 นาํโครงงานไปปรึกษาอาจารยท่ี์ปรึกษาและแก ้ไข 

 

5.4 สรุปผลการปฏิบัติงานสหกจิ 

5.4.1 ทาํใหไ้ดฝึ้กการทาํงานไดรู้้ระบบงานภายในส่วนออฟฟิศทวัร์ 

5.4.2 ไดฝึ้กการพูดคุยติดต่อประสานงานกบัคู่สนทนา เช่น สายการบิน สอบถามเก่ียวกบั

นํ้าหนกักระเป๋าเป็นตน้ 

5.4.3 ไดฝึ้กทาํโปรแกรมทวัร์จดัการวางแผนงานไดเ้รียนรู้ส่ิงใหม่และไดช่้วยหาทางเพิ่มผล

กาํไรใหบ้ริษทัและเพิ่มตวัเลือกใหก้บัลูกคา้ 

5.4.4 ไดอ้อกสํารวจเส้นทางทาํให้ไดพ้บสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีน่าสนใจและน่าสงเสริม และ

ไดน้าํมาจดันาํเท่ียวในโปรแกรมทวัร์ของบริษทั 
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ภาคผนวก ก 
รูปภาพของผู้จัดท าขณะปฏบัิติงานสหกจิศึกษา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

มารับหนงัสือเดินทางใหลู้กคา้ท่ีตึกสีลมคอมเพล็กซ์ ชั้น 15 

 

 

 

 

เช็คช่ือและหนงัสือเดินทาง 

 

 

 

 

 

เตรียมติดแทก็กระเป๋าใหลู้กคา้ ช่ือ คุณปรมะ อ่ิมอโนทยั  

 



 

 

 

 

 

 

 

รูปลูกคา้ 

 

 

 

 

 

ภาพนกัศึกษาและทีมงานและปฏิบติังานท่ีสนามบินสุวรรณภูมิท่ีส่งกรุ๊ปทวัร์ 

คุณสรชา ไชยเสน และ คุณเสกสรร สุทธิเรือง เป็นพี่เล้ียงท่ีสอนงาน   

 

 

 

 

 

 

ภาพนกัศึกษาปฏิบติังานตรวจสอบเอกสารหนงัสือเดินทางของลูกคา้ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ข 
นิยามค าจ ากดัความ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

นิยามค าจ ากดัความ 

1. แหล่งมรดกโลก หรือ มรดกโลก (World Heritage Site) หมายถึง คือสถานท่ี อนัได้แก่ ป่าไม ้
ภูเขา ทะเลสาบ ทะเลทราย อนุสาวรีย ์ส่ิงก่อสร้าง ต่างๆ รวมไปถึงเมือง ซ่ึงคดัเลือกโดยองคก์าร
ยเูนสโกตั้งแต่ปี พ.ศ. 2515 เพื่อเป็นการบ่งบอกถึงคณุค่าของส่ิงท่ีมนุษยชาติ หรือธรรมชาติได้
สร้างข้ึนมา และควรจะปกป้องส่ิงเหล่านั้นไดอ้ยา่งไร เพื่อใหไ้ดต้กทอดไปถึงอนาคต 

2. มรดกทางวฒันธรรม (Cultural Heritage)  หมายถึง อนุสรณ์สถาน กลุ่มอาคารและสถานท่ีซ่ึงมี
คุณค่าทางประวัติศาสตร์ สุนทรียภาพ โบราณคดี วิทยาศาสตร์ ชาติพันธ์ุวิทยา หรือ
มานุษยวิทยา ไม่ว่าจะเป็นงานทางด้านสถาปัตยกรรม ประติมากรรม จิตรกรรม หรือแหล่ง
โบราณคดีทางธรรมชาติ เช่น ถ ้า หรือสถานท่ีส าคญัท่ีอาจเป็นผลงานจากฝีมือมนุษยห์รือเป็น
ผลงานร่วมกนัระหวา่งธรรมชาติและมนุษย ์

3. มรดกทางธรรมชาติ (Natural Heritage) หมายถึง ส่ิ งท่ี เกิด ข้ึนมาอย่างโดดเด่นไม่ว่าจะ
เน่ืองมาจากกระบวนการทางกายภาพชีววทิยาและธรณีวทิยา นิเวศน์ของสายพนัธ์ุของสัตวแ์ละ
พืชท่ีก าลังถูกคุกคามจนอาจจะสูญพันธ์ไปได้ ตลอดจนพื้น ท่ี ท่ี มี คุณค่าล ้ าเลิศในทาง
วทิยาศาสตร์ การอนุรักษแ์ละสุนทรียภาพตามธรรมชาติ 

4. นกัท่องเท่ียว  (Tourist) หมายถึง ผูท่ี้เดินทางไปอยู่ในสถานท่ีอนัมิใช่ท่ีพ  านกัถาวรของตน ซ่ึง
เป็นการเดินทางไปอยูช่ัว่คราวตั้งแต่ 24 ชัว่โมงข้ึนไป (มีการคา้งคืนอยา่งนอ้ย 1 คืน) แต่ไม่เกิน 
90 วนั เป็นการเดินทางไปโดยสมคัรใจดว้ยวตัถุประสงคใ์ดๆ ก็ตามท่ีมิใช่การไปประกอบอาชีพ
หรือหารายได ้ทั้งน้ีผูโ้ดยสารมาทางเรือส าราญทางทะเลแลว้ไม่พกัคา้งคืนบนฝ่ังก็จะไม่นบัว่า
เป็นนักท่องเท่ียว และผูโ้ดยสารผ่านท่ีแวะพกัเพื่อต่อเคร่ืองบินก็จะไม่นบัว่าเป็นนกัท่องเท่ียว
ดว้ยเช่นกนั 

5. ธุรกิจการน าเท่ียว (Tour operator) หมายถึง ธุรกิจท่ีท าหน้าท่ีจดัการน าเท่ียว เร่ิมตั้ งแต่การ
ออกแบบโปรแกรมท่องเท่ียว จดัหามคัคุเทศก์ จดัหาท่ีพกั จดัการเดินทางไม่ว่าจะเป็นรถยนต ์
รถไฟ เรือ เคร่ืองบิน 

6. ธุรกิจตวัแทนท่องเท่ียว (Travel Agency) หมายถึง ธุรกิจท่ีมีหนา้ท่ีจดัจ าหน่าย หรือเป็นตวัแทน
จ าหน่ายบริการด้านการท่องเท่ียว แต่ไม่จ  าเป็นตอ้งเป็นผูจ้ดัการการท่องเท่ียวเอง ทั้งน้ี ธุรกิจ
จดัการการน าเท่ียว (Tour operator) ส่วนใหญ่ ก็มีสถานะเป็นธุรกิจตวัแทนท่องเท่ียว (Travel 
Agency) ดว้ย 



 

 

7. ธุรกิจขายส่งบริการท่องเท่ียว (Travel wholeseller) หมายถึง ธุรกิจท่ีเป็นผูร้วบรวมสินคา้และ
บริการการท่องเท่ียวจากหลายๆ ผูป้ระกอบการ โดยลูกคา้ส่วนใหญ่ของ Travel Wholeseller จะ
เป็น Travel Agency มากกวา่นกัท่องเท่ียวโดยตรง 

8. การท่องเท่ียวในประเทศ (Domestic Tourism) หมายถึง การท่องเท่ียวท่ีคนในประเทศเดินทาง
เท่ียวในประเทศเอง 

9. การท่องเท่ียวขาเขา้ (Inbound Tourism) หมายถึง การท่องเท่ียวท่ีคนจากต่างประเทศเดินทางเขา้
มาท่องเท่ียวในประเทศ 

10. การท่องเท่ียวขาออก (Outbound Tourism) หมายถึง การท่องเท่ียวท่ีคนในประเทศ เดินทาง
ออกไปเท่ียวในต่างประเทศ 

11. แพคเกจทัวร์ (Package Tour) หมายถึง คือ การท่องเท่ียวเหมาจ่าย รายการน าเท่ียวท่ีจดัโดย
บริษทัน าเท่ียวหรือสายการบิน โดยจะรวมค่าใชจ่้ายในการเดินทางค่าท่ีพกั และค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ ท่ี
จ าเป็นไวแ้ลว้ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ค 
บทความทางวชิาการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ง 
บทสัมภาษณ์พนักงานทีป่รึกษา 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

โครงานนีม้ปีระโยชน์ต่อสถานประกอบการอย่างไร 

มีประโยชน์มากต่อบริษทัน าเท่ียว เพราะโปรแกรมน้ีไม่มีในบริษทัโปรแกรมน้ีถือว่าเป็น
โปรแกรมใหม่ และเป็นโปรแกรมน าเท่ียวท่ีน่าสนใจ และยงัสามารถน าโปรแกรมน าเท่ียวน้ีไปขาย
ไดจ้ริงเป็นโปรแกรมน าเท่ียวท่ีมีประโยชน์มากท าใหบ้ริษทัรู้วา่ยงัมีลูกคา้ท่ีสนใจอยูม่าก  

 

 

 

 

 

 

 

…………………………….. 

(คุณสาวติรี แท่นวทิยานนท)์ 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก จ 
โปสเตอร์ ( ไวนิล ) 

 



 
 

ประวตัิผู้จัดทาํ 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

ช่ือ – นามสกุล  :  นางสาวนิศารัตน์  สาโรจน์ 

รหสันกัศึกษา :  5704400017 

คณะ   :  ศิลปศาสตร์ 

        สาขา   :  การโรงแรมและการท่องเท่ียว 

อีเมล   :   nisarat.sar@siam.edu 


	01_ปก
	02_ใบอนุมัติลายเซ็นต์
	03_บทคัดย่อ
	04_กิตติกรรมประกาศ
	05_สารบัญ
	06_บทที่1
	07_บทที่2
	08_บทที่3
	09_บทที่4
	10_บทที่5
	11_บรรณานุกรม
	12_ภาคผนวก
	13_ประวัติผู้จัดทำ

